
مهنا الحبيل

تــغــيــر الــكــثــيــر مــنــذ كــنــا نــكــتــب عـــن فــرصــة 
التطوير االستراتيجي للعالقات النوعية 
بـــن الــخــلــيــج الـــعـــربـــي وتـــركـــيـــا الــجــديــدة 
عــــــام 2010 شـــهـــدت  فـــمـــنـــذ  ــا،  ــنـــهـ ــيـ ــي حـ ــ فـ
هــذه الــعــالقــات تــقــاربــا وتــوتــرًا متعددين، 
ــالــــذات بـــن تــركــيــا والـــســـعـــوديـــة، وهــي  وبــ
ــة بـــالـــوضـــع الـــداخـــلـــي  تـــغـــيـــراٌت لـــهـــا عـــالقـ
فــي كــال الــبــلــديــن. مــع ذلـــك، تعتمد قــواعــد 
التغيير فــي الــســيــاســات الــرســمــيــة لــلــدول 
ــر  ــوتـ ــتـ ــة الـ ــلــ ــعــــد مــــرحــ ــتــــى بــ ــح، حــ ــ ــالـ ــ ــــصـ املـ
ــرز أخــــيــــرًا فــــي تـــوّجـــه  ــ ــبـــة. وهـــــــذا بــ الـــصـــعـ
الــجــيــش املـــصـــري إلـــى دفـــع الــرئــيــس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي إلـــى االتـــفـــاق مــع تركيا. 
وال يــنــاقــش الــكــاتــب هــنــا مــلــفــات االتــفــاق 
وال  باملعارضة،  املتعلقة  األخـــرى  املــوازيــة 
املعيار األخــالقــي أو اإلســالمــي اإلنساني، 
 عبور مصالح تركيا 

ّ
ــه يذّكر بــأن

ّ
أن ســوى 

مــــع مـــصـــر مــــن املـــمـــكـــن أن يــــوظــــف لــنــقــلــة 
حقوقية، إن نجحت املعارضة املصرية في 
تنظيم ملفها الحقوقي، ونجحت أنقرة في 
تمريره، ضمن مفاوضات تثبيت العالقات 
االســتــراتــيــجــيــة، لــُيــســاهــم الــجــســر التركي 
فـــي تــســويــة إنــســانــيــة، يــؤمــن بــهــا الــحــكــم 
ــــه فــي غــنــى عــن بقاء 

ّ
الــعــســكــري ملــصــر، وأن

هذا التوتر. واملكسب الكبير في ظل العجز 

محمد أبو رمان

املــاضــي يوما حزينا ومؤملا  السبت  كــان 
مطربا  فــقــدوا  عندما  كثيرين،  ألردنــيــن 
عهم بصوته وأغانيه سنوات، 

ّ
 مت

ً
جميال

غــنــى لــلــوطــن واملــجــتــمــع والــــدولــــة، وكـــان 
ــن قـــلـــوب الـــنـــاس،  ــا مــ ــبـ ــريـ مـــتـــواضـــعـــا وقـ
ــال الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى   حـــالـــه مـــن حــ

ّ
لـــكـــن

مــن زمــالئــه الــفــنــانــن الــكــبــار لــم يــنــج من 
 الـــظـــروف االقــتــصــاديــة الــصــعــبــة، عــلــى ا
مّكنت  الــتــي  مــن شهرته وموهبته  لــرغــم 
مطربن وفنانن عربا كثيرين، ممن هم 
أقـــل شــأنــا مــنــه، أن يــعــيــشــوا فــي أوضـــاع 

أفضل بكثير.
قـــبـــل ذلـــــك بـــــأيـــــاٍم، كـــــان نــقــيــب الــفــنــانــن 
ــد، يــفــّجــر جـــداًل  ــعــ ــابـــق، ســـــاري األســ الـــسـ
االجتماعي،  التواصل   على مواقع 

ً
هائال

ــّدث عـــن مــســلــســل اجــتــمــاعــي  عــنــدمــا تـــحـ
كوميدي أردني )أم الدراهم( كان يفترض 
ــزيـــون  ــفـ ــلـ ــتـ الـ ــة  ــ ــاشـ ــ ــلــــى شـ ــــرض عــ ــعـ ــ يـ أن 
األردنـــي، ثم ألسباب غير واضــحــة، يقال 
ــهــا رقــابــيــة ســاذجــة، مــنــع مــن الــعــرض، 

ّ
إن

وخــســر الــفــنــانــون واملــنــتــجــون جهودهم 
في شهور من العمل الكادح، على الرغم 
من شّح اإلمكانات واملــوارد، وفي ظروف 
األردنيون  الفنانون  فيها  يعاني  صعبة 

من الفقر والبطالة وغياب اإلنتاج.
ذلــك هو رأس جبل الجليد، أّمــا ما خفي 
ــكـــان أعـــظـــم بــكــثــيــر لــــآســــف، فــفــنــانــون  فـ
ــوم مــــعــــروفــــون عــربــيــا  ومــــطــــربــــون ونــــجــ
، بــعــض 

ً
ــيــــال ــمــ ــا جــ ــاجــ ــتــ قـــــّدمـــــوا لـــلـــفـــن إنــ

أغانيهم الوطنية ما تزال تسكن في ذاكرة 
األردنـــيـــن، وآخــــرون أدوارهــــم وأعمالهم 
كــانــت تــبــث عــلــى الــفــضــائــيــات الــعــربــيــة، 
في  ورحلوا  عاشوا  املالين،  ويشاهدها 
كان  وكارثية، بعضهم  مأساوية  ظــروف 
مطلب عائلته أن يتم ســداد أجــرة منزله 
ــرون مـــا تــــزال عــائــالتــهــم  ــ املـــكـــســـورة، وآخــ

تعاني في سداد ديونهم.
ــوام، اعــتــصــمــت نــقــابــة الــفــنــانــن  قــبــل أعـــــ
أي  فــي  للغاية  بسيطة  بحقوق  لتطالب 
ــة ومــجــتــمــع ألعــضــائــهــا؟ مـــن تــأمــن  ــ دولـ
صّحي محترم وأساسيات الحياة؟ وعلى 
الرغم من وعود رسمية عديدة، النتيجة 
أن وضع الفنانن والفن يسير من سيئ 
 حـــرب 

ّ
ــبــــون أن ــراقــ إلـــــى أســــــــوأ. ويـــــــرى مــ

نهاد أبو غوش

ــتـــهـــت مــــوجــــة املــــواجــــهــــات بــــن الـــشـــبـــان  انـ
االحــتــالل  وسلطات  املنتفضن  املقدسين 
رمضان«  »هّبة  بـ عرفت  ما  أو  اإلسرائيلي، 
و»انـــتـــفـــاضـــة بـــــاب الــــعــــامــــود«، بــانــتــصــار 
العملياتي،  جانبه  فــي  صغير  فلسطيني 
كـــبـــيـــرا وذا داللــــة  يـــكـــون  ولـــكـــنـــه يــمــكــن أن 
حــاســمــة إذا مــا أحــســن اســتــثــمــاره فــي هــذا 

التوقيت الحرج. 
اإلنــجــاز املــلــمــوس، بــكــل بــســاطــة، هــو إزالـــة 
الجيش  وضعها  الــتــي  املعدنية  الــحــواجــز 
ــاب الـــعـــامـــود،  ــ ــلــــي فــــي ســــاحــــة بــ ــيــ اإلســــرائــ
أو »بـــــاب دمـــشـــق« كــمــا يـــقـــال لـــه بــالــلــغــات 
ــم مـــداخـــل املــديــنــة املــقــدســة  ــة، أهــ ــ ــيـ ــ األوروبـ
ــة، ملـــنـــع تــجــّمــع  ــيــــويــ ــا شــــهــــرة وحــ ــثــــرهــ وأكــ
الــشــبــان املــقــدســيــن فــي أمــســيــات رمــضــان، 
سنوات  منذ  املتوارثة  عاداتهم  على  جريا 
ــاء لـــيـــالـــي الـــشـــهـــر الــفــضــيــل  ــيــ ــلـــة، إلحــ طـــويـ
بــبــعــض الـــطـــقـــوس والــــعــــروض الــشــعــبــيــة، 
وهذه اإلشارة الرمزية هي داللة على الجهة 
التي تملك السيادة الفعلية على األرض في 

مدينة القدس املحتلة.
تواصلت األحداث واملواجهات على امتداد 
الــنــصــف األول مـــن شـــهـــررمـــضـــان، وكــــادت 
تـــشـــعـــل األراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة املــحــتــلــة 
بــأســرهــا، اســتــمــرارا لــنــمــاذج مــشــابــهــة من 
الهّبات الشعبية املحلية، أي التي انحصرت 
أحداثها داخل مدينة القدس، وتحديدا في 
البلدة القديمة من املدينة، أبرزها ما عرف 
يوليو/  في  اإللكترونية  البوابات  بمعركة 
فــي  ــمـــة  الـــرحـ ــاب  ــ بـ ــة  تـــمـــوز 2017، ومـــعـــركـ
فبراير/ شباط 2019، وكانت جميعها ذات 
طــابــع عــفــوي، ومـــن دون قــيــادات واضــحــة، 
وقــد نــشــأت وتــطــورت خـــارج إطـــار الحركة 
الوطنية الفلسطينية وفصائلها التقليدية.

أمـــا الــهــبــة الــتــي جـــدت أخــيــرا فـــذات مــيــزات 
استثنائية، فهي جــاءت بعد قــرار الرئيس 
االعتراف  ترامب  دونالد  السابق  األميركي 
بــالــقــدس عــاصــمــة إلســرائــيــل ونــقــل ســفــارة 
بــــالده إلــيــهــا، ومـــا تـــال هـــذه الــخــطــوات من 
ســعــار إســرائــيــلــي مــحــمــوم لــتــغــيــيــر طــابــع 
تهويدها،  خــطــوات  فــي  والتسريع  املدينة، 
ومــحــاربــة أي مــظــهــر مـــن مــظــاهــر الــوجــود 
السياسي الفلسطيني فيها. يكفي للتدليل 
عــلــى ذلــــك اعــتــقــال مــحــافــظ الـــقـــدس املــعــّن 
ــان غــيــث  ــدنــ ــن الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــ مــ
ــــرة، خــــالل األعــــــوام الــثــالثــة املــاضــيــة،  25 مـ
لشؤون  الفلسطيني  الوزير  اعتقال  وكذلك 
الـــقـــدس فـــــادي الـــهـــدمـــي، ومـــنـــع أي نــشــاط 
فــي ذلــك  بــمــا  عــلــنــي ذي طــابــع فلسطيني، 
ــة،  ــافـ إغـــــــالق املــــؤســــســــات الــفــلــســطــيــنــيــة كـ
والرياضية  االجتماعية  النشاطات  ومنع 
ها 

ّ
والثقافية، كاقتحام مجالس العزاء وفض

ــارات الــجــمــاعــيــة في  ــطــ بـــالـــقـــوة، ومــنــع اإلفــ
رمـــضـــان، وحــظــر إقــامــة بــطــوالت ريــاضــيــة 
برعاية املرجعيات الرياضية الفلسطينية، 
ــنـــع تــنــظــيــم فـــعـــالـــيـــات أهـــلـــيـــة تــطــوعــيــة  ومـ

للتوعية بشأن جائحة كورونا.
ــدام  ــ ــتــ ــ ــا جـــــــــــاءت األحـــــــــــــــداث وســـــــــط احــ ــ ــمـ ــ كـ
الــجــدل الفلسطيني الــداخــلــي بــشــأن إجــراء 
الفلسطيني  التشريعي  املجلس  انتخابات 
في موعدها املقرر في 22 من الشهر املقبل 
ــايــــو/ أيـــــــار(، أو تــأجــيــلــهــا بــســبــب عــدم  )مــ
للطلب  اللحظة،  حتى  إسرائيل،  استجابة 
ورفعت  االنــتــخــابــات،  بــإجــراء  الفلسطيني 
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  جــمــيــع الــ
الـــقـــدس«،  مـــن دون  انـــتـــخـــابـــات  شـــعـــار »ال 
ولــكــنــهــا تــبــايــنــت فــي كيفية تــرجــمــتــه، بن 
داع إلى خوض معركة شاملة النتزاع حق 
املــقــدســيــن فــي املــشــاركــة فــي االنــتــخــابــات، 
وفرض هذا الحق عمليا عبر نشر صناديق 

إياد الدليمي

العراقية  االنتخابات  حملة  بــدأت   ،
ً
مبّكرة

املقبل،  األول  تشرين  أكتوبر/  فــي  املــقــّررة 
 ضاغطا 

ً
انتخابات يراد لها أن تشكل فعال

الجماهير  بــه  طالبت  الــذي  التغيير  نحو 
تشرين  ثــورة  انطالقة  مــع  ليس  العراقية، 
التظاهرات  منذ  وإنما  2019 وحسب،  في 
التي تزامنت مع تظاهرات الربيع العربي 
املحافظات  بــتــظــاهــرات  ــرورا  مـ عــام 2011، 
الــســت املــنــتــفــضــة، وصــــواًل إلـــى »تــشــريــن« 
الــتــي مــا زال صــداهــا يـــتـــرّدد فــي مختلف 
 شعبيا 

ً
فعال كانت  الــعــراق، كونها  أنــحــاء 

أكثر نضجا مما سبقه.
الـــيـــوم، تــبــدو خــريــطــة الــتــحــالــفــات املقبلة 
تختلف  ال  املــبــّكــرة،   2021 انتخابات  على 
كثيرًا عن التي شاركت في انتخابات 2018 
أو 2014 أو حتى ما قبلهما، مجّرد تغيير 
في أماكن الالعبن وإعادة تموضع، بحثا 
عـــن أطــــول مـــدة لــلــبــقــاء فـــي لــعــبــة السلطة 

وتداول الكراسي بن أقطابها.
ــقـــوى الــحــزبــيــة والــســيــاســيــة،  تــســابــقــت الـ
وتـــلـــك الـــتـــي تــمــتــلــك أذرعــــــا مــســلــحــة، إلــى 
ــة االنـــتـــخـــابـــيـــة،  ــهـ ــلـــواجـ ــم نــفــســهــا لـ ــقـــديـ تـ
كــمــا فــي كــل مـــرة. ومــبــّكــرة بـــدأت تتسارع 
قــديــم جديد  الــتــحــالــفــات، بعضها  وتــيــرة 
وبــعــضــهــا اآلخــــر جــديــد قــديــم، ولــيــس من 
بينها الجديد الذي يحتاجه العراق. وهنا 
ــارة فــقــط إلـــى تــحــالــف جــديــد،  ــ يــمــكــن أإلشــ
قـــال عــنــه مــؤّســســوه إنـــه تــحــالــف تــشــريــن، 
الــذي يعبر عــن ثــورة تشرين  أو التحالف 
تم  التي  اآللية  مراقبة  وبمجّرد  الشعبية. 
فــيــهــا اإلعــــــالن عـــنـــه، وبـــعـــض الــشــخــوص 
املشكلة له، تدرك سريعا أنه مجّرد واجهة، 
أو على األقل سيكون واجهة، لهذا الطرف 

السياسي أو ذاك التيار.
بيننا وبن االنتخابات نحو ستة أشهر، 
ومـــــع ذلـــــــك، تــــبــــدأ مـــبـــكـــرًا جـــــــدا. ولــــعــــل مــا 
شــهــدتــه الــبــالد فــي الــفــتــرة املــاضــيــة يــؤّكــد 
أن انـــتـــخـــابـــات الــــعــــراق ربـــمـــا بـــاتـــت أعــقــد 
بكثير من أي انتخابات أخــرى تجري في 
العالم، ليس لشيء، سوى ألن تحالف املال 
والسالح بات يتحّكم بكل شيء، وهو على 
عجلة من أمره في حسم موقعه بن مقاعد 

البرملان املقبل.
مـــن دوائـــــر صنع  تــفــيــد مــعــلــومــات واردة 
النواب، وتلك لعمري دوائر عراقية بحتة، 
االنتخابات  فــي  الــبــرملــان  بــأن سعر مقعد 

االنقالب  مــن  ســنــوات  ثماني  بعد  الحالي 
سر 

ُ
سيكون في إخراج آالف املعتقلن واأل

املخنوقة من الجائحة األمنية في مصر.
الشاهد هنا هو استشعار الدولة العميقة 
أنــقــرة التي  الــتــقــّدم مــع  فــي مصر بأهمية 
حــــاولــــت، عـــبـــر جـــســـورهـــا الــدبــلــومــاســيــة 
الــــهــــادئــــة، أن تـــكـــســـر حـــــــّدة الـــتـــطـــرف فــي 
موقف مصر منذ االنقالب، على الرغم من 
 
ّ
الــخــطــاب الــرســمــي املــعــلــن مــن تــركــيــا، لكن
البعد   

ّ
لكن متواصلة،  ظلت  الجسور  هــذه 

الــخــلــيــجــي، خــصــوصــا بــعــد أزمــــة حــصــار 
قطر، أوقف تلك املبادرات.

اليوم   مصر وتركيا تتخذان 
ّ
أن املهم هنا 

خــطــواٍت مــركــزيــة فــي الــعــالقــات الثنائية، 
وبـــــــالـــــــذات فـــــي حـــــــوض الــــبــــحــــر األبــــيــــض 
املتوسط. هنا يبرز سؤال الخليج العربي 
أقدمت  ملــاذا  الرياض منه:  الكبير وموقف 
ذلــك؟ ال حاجة هنا الستدعاء  على  مصر 
ــاملـــؤشـــر هــــو فــي  ، فـ

َ
ـــــِبـــــل

َ
مــــن ســـعـــى مـــمـــن ق

خــالصــة الــتــوافــق املـــصـــري الــتــركــي، على 
مصالح دولٍة، ال مصالح تيار سياسي أو 
فكري، فهذه الخطوط الكبرى في العالقات 
ال تحتمل املراهنة على مشاغباٍت طويلة، 
أضــــــّرت بــمــصــر وخـــســـرت عــبــرهــا مــكــانــة 
كــبــيــرة ومـــا زالــــت. وال نعني هــنــا بالطبع 
 الــرئــيــس الــســيــســي صــّحــح ســيــاســاتــه 

ّ
أن

الـــتـــي تــنــتــظــر انـــفـــراجـــة داخـــلـــيـــة، اســتــفــاد 

تجنب  ــمــا 
ّ
وإن معها،  السعودية  ومصالح 

إقليمي في مواجهة  االنــخــراط في محور 
دول إسالمية، ال يوجد أي مبرر له.

قــوة أنــقــرة فــي اإلقــلــيــم األوروبــــي املــحــاذي 
ــيـــرًا عــلــى هــويــة  زت، بــعــد الـــحـــرب أخـ

ّ
ــز ــعــ تــ

إقليم ناغورنو كاراباخ األذري. وحضرت 
تــركــيــا قــطــب تــأثــيــر فــي تــوتــرات أوكــرانــيــا 
ــيــــا، والـــضـــغـــوط االقــتــصــاديــة على  وروســ
وكذلك  الــصــعــود،  معادلة  تغير  لــم  الليرة 
الــــصــــراع الـــداخـــلـــي مــــع املــــعــــارضــــة، فــهــنــا 

الخليج ومــراهــنــتــه على  حــســابــات بعض 
االستنزاف الستغالل الضغط على تركيا 

غير مفيدة مطلقا.
وال يــدعــو هــــذا املـــقـــال إلــــى اعــتــبــار تــركــيــا 
مــرشــدًا إســالمــيــا مــلــهــمــا، كــمــا هــو خطاب 
بــعــض اإلســالمــيــن األخـــيـــر، وال لتجاهل 
مــصــالــحــهــا الــقــومــيــة الـــتـــي قـــد تــتــعــارض 
ككل،  العربي  املــشــرق  مصالح  مــع  أحيانا 
املقال  ولكن  فقط،  العربي  الخليج  وليس 
يــدعــو إلـــى الــتــفــكــيــر الــعــقــالنــي الــســيــاســي 
ــادرات نــوعــيــة، كــــان حــزب  ــبــ فـــي تــنــظــيــم مــ
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة قــديــمــا مــتــحــمــســا لها 
ــذا تحييد  ــ الـــعـــربـــي، وكـ الــخــلــيــج  مـــع دول 
بــعــض الـــصـــراعـــات وتــحــيــيــد نــفــوذ إيــــران 
فــيــهــا، ومـــن ذلـــك الــيــمــن، ومــســتــقــبــل امللف 
اإلنــســانــي الـــســـوري، والــفــتــرة االنــتــقــالــيــة 
الــتــي قــد يخضع لــهــا الــــروس فــي دمــشــق، 
 عن 

ً
فــضــال الجيوسياسي،  الــعــراق  ومــلــف 

قة 
ّ
عــالقــات حــاضــر الــعــالــم اإلســالمــي املمز

واملــتــوتــرة، والــتــي خــســرت فيها الــريــاض 
كثيرًا، إعالميا واجتماعيا وسياسيا، فهي 

سلة مهمة للرياض كما هي لتركيا.
وفي إقليم كردستان العراق هناك مصالح 
لــلــعــراق الــعــربــي والــســعــوديــة وتــركــيــا في 
ــوازن  ــوة تــ تــطــويــر عـــالقـــة مــعــه بــوصــفــه قــ
الــعــراق، وتقيم مع قيادته في  يستقر بها 
أربــيــل شبكة مــصــالــح مــتــوازنــة، إذ يمثل 

اســتــقــالل اإلقــلــيــم عــن نــفــوذ إيــــران، بعدما 
السياسية  قـــدراتـــه  يــســتــأنــف  أن  اســتــطــاع 
واألمــنــيــة، بــعــد اجــتــيــاح الــحــرس الــثــوري 
 ألنــقــرة تتقاطع 

ً
 مــهــمــة

ً
ــرانـــي، مــســاحــة اإليـ

ــع الـــبـــعـــد اإلنــــســــانــــي لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي  مــ
حــوار  مظلة  لتركيا  ويصنع  واســتــنــزافــه، 
الرياض  وشراكة  الداخلي.  ملفها  لصالح 

هنا تحقق مصالح مهمة لها في اإلقليم.
إيـــران بــحــرب سقطت، ولن  فــكــرة مواجهة 
 
ً
أصــال تقع  ولــم  مطلقا،  واشنطن  تتبناها 
ــازار تــرامــب وضجيجه،  عــلــى الــرغــم مــن بــ
 قــــدرة الــكــيــان الــصــهــيــونــي، خــارج 

ّ
كــمــا أن

تأمن حدوده ووجوده في معادلة الغرب 
املـــركـــزيـــة، لـــن تــتــقــّدم إلــــى مــســاحــة تــأثــيــر 
الــرغــم من  ــران، على  إيــ أمـــام  جيوسياسي 
ــمــا البحث هنا في 

ّ
ــه بــهــا. إن

ّ
 هــذا الــتــول

ّ
كــل

مساحة تحييد للنفوذ اإليراني، وعالقات 
ــة وســـيـــاســـيـــة بــن  ــاديــ ــتــــصــ إقـــلـــيـــمـــيـــة واقــ
الــخــلــيــج الــعــربــي وتــركــيــا، يصنع أرضــيــة 
توازن جديدة بعد خريف الخليج العربي 
الذي عاشه اإلقليم داخل بيته، فهدم الثقة 
بن أهل الجزيرة أنفسهم، وهو ما يحتاج 
ــى هـــــــدوء وكــــســــب حـــلـــفـــاء،  ــ تــصــحــيــحــه إلــ
أو يكرهها من  ملــن يحبها  الــيــوم  وتــركــيــا 
ــراف الــتــي تــلــعــب دورًا مــهــمــا في  ــ أهـــم األطـ

مستقبل الشرق الجديد.
)كاتب عربي مقيم في كندا(

التي  التحول  نقطة  كانت   1991 الخليج 
نقلت الفن األردنـــي مــن مرحلة االزدهـــار 
والصعود في الثمانينيات إلى االنهيار 
الكامل، بعدما فرضت مقاطعة خليجية 
ــة، وهــــذا صحيح،  ــيــ عــلــى األعـــمـــال األردنــ
ها مرحلة وانقضت؛ وكان يفترض أن 

ّ
لكن

يتم تجاوزها، وأن تعود ماكينة اإلنتاج 
والــفــن إلـــى الــنــشــاط والــعــمــل، مــنــذ بــدايــة 
لم يحدث، بل  ذلــك  لكن  الجديدة،  األلفية 
حدث العكس، إذ استمر مسلسل االنهيار 

والتراجع.
إليه حالة  إذًا، في ما وصلت  السبب،  ما 
لن  األردن؟  فــي  والفنانن  والثقافة  الفن 
املوقع  هــذا  )شغلت  للثقافة  وزيـــرًا  تجد 
قــبــل عـــامـــن( إاّل ويــشــيــر إلـــى مــحــدوديــة 
اإلمكانات املالية، وشّح املوارد املمنوحة 
لــــلــــوزارة كــمــظــلــة لــلــفــن والـــثـــقـــافـــة، وهــو 
الــثــقــافــة  وزارة  فــحــالــة   ،%105 صــحــيــح 
تـــكـــاد مــخــصــصــاتــهــا تكفي  بــائــســة، وال 
املوظفن، وحتى جوائز على درجة كبيرة 
التقديرية،  الــدولــة  األهــمــيــة، كجائزة  مــن 
ــّح اإلمــكــانــات.  جـــّمـــدت أعـــوامـــا بــســبــب شـ
ومــا هو أهــم من ذلــك، والجملة الفاصلة 
ــه ال يــوجــد إدراك لــدى  ــ

ّ
فـــي املـــوضـــوع، أن

الدولة بأهمية الفن والثقافة قوة ناعمة 
 ما يقال 

ّ
وضاربة للدولة. وكنت أقــول إن

الفن  الـــواســـع؛  )بمعناها  الــثــقــافــة   
ّ
أن مــن 

واملوسيقى  والـــروايـــة  والــتــاريــخ  واألدب 
ــربـــي وغــــيــــرهــــا( لــيــســت مــن  ــعـ والــــخــــط الـ
ها أمر ثانوي، ليس 

ّ
أولويات الدولة، وأن

 الثقافة 
ّ
 األصــّح من ذلك أن

ّ
صحيحا، ألن

والــفــن ال تــقــع ضــمــن اهــتــمــامــات الــدولــة، 
، ال الرئيسية وال الثانوية.

ً
أصال

وإذا كــــان هــنــالــك مـــن يــحــّمــل قــيــمــة الــفــن 
أمر  فــذلــك  الــتــراجــع؛  مسؤولية  ونوعيته 
ــقـــودا مـــن الـــجـــمـــود والــتــوقــف  طــبــيــعــي عـ
ــاج، وغــــيــــاب الـــدعـــم  ــ ــتـ ــ الــحــقــيــقــي عــــن اإلنـ
الــكــبــيــر، فـــال نــتــوقــع أن تـــكـــون الــنــتــيــجــة 
مغايرة لشروط قاسية وصعبة، فرضت 
اب واملنتجن 

ّ
نفسها على الفنانن والكت

ـــه غــيــاب 
ّ
ــل واملـــثـــقـــفـــن. واألهــــــم مـــن ذلــــك كـ

االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة والــســيــاســات 
واالرتقاء  والثقافة  الفن  إلنقاذ  املستقرة 
ــــي نــحــو  ــــجـ ــــدريـ ــتـ ــ بــــهــــمــــا، واالنــــــتــــــقــــــال الـ
ديــنــامــيــكــيــات اســتــثــمــاريــة، لــكــن ذلـــك لن 
يــحــُدث مــن دون تــدخــل جــراحــي وعميق 

بانتظار  مــن يكتفي  وبـــن  رمـــزيـــة،  اقـــتـــراع 
وتفعيل  للطلب،  اإلســرائــيــلــيــة  االســتــجــابــة 
ضـــغـــوط دولـــيـــة عــلــى ســلــطــات االحـــتـــالل، 
ــــدس ذريـــعـــة  ــقـ ــ وصــــــــوال إلــــــى اســــتــــخــــدام الـ

لتأجيل االنتخابات أو إلغائها كليا.
ويذكر أن اتفاق إعــالن املبادئ بن منظمة 
)أوسلو(  وإسرائيل  الفلسطينية  التحرير 
وملحقاته وضع ترتيبات خاصة ملشاركة 
مــن خــالل  االنــتــخــابــات،  فــي  الفلسطينين 
مشاركة عدد قليل منهم )نحو 6300( عبر 
صناديق البريد، وباقي املواطنن، أي أكثر 
مـــن 150 ألـــفـــا، مـــن خـــالل مـــراكـــز االنــتــخــاب 
الفلسطينية املنتشرة خارج حدود املدينة.

إذن هــــو مــــوضــــوع الـــســـيـــادة عـــلـــى مــديــنــة 
الـــقـــدس، وتــحــديــدا عــلــى شــطــرهــا الــشــرقــي 
املحتل في حرب يونيو/ حزيران 1967، ما 
يثير كل هذا الصراع ويؤّججه في املحطات 
السياسية  املواجهات  املختلفة، ســواء عبر 
املــيــدانــيــة  بـــالـــصـــدامـــات  ــة، أو  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ والـ
ومسجدها  الــقــدس،  كانت  والــتــي  العنيفة، 
الرئيسية  الحلبة  خـــاص،  بشكل  األقــصــى 
ــات وانــتــفــاضــات  ــّبـ الـــتـــي انــطــلــقــت مــنــهــا هـ
ومـــعـــارك طــويــلــة كــثــيــرة، ثـــم عـــّمـــت جميع 

األراضي الفلسطينية املحتلة.
وكــشــفــت عــفــويــة الــتــحــّركــات الــجــمــاهــيــريــة 
فـــي الـــقـــدس، وغـــيـــاب قـــيـــادة واضـــحـــة لــهــا، 
ــا بـــــن الــــحــــراك  ــهـ ــقـ ــمـ اتـــــســـــاع الــــفــــجــــوة وعـ
الــشــبــابــي الــفــاعــل عــلــى األرض والــقــيــادات 
السياسية املتركزة في رام الله، فقد اكتفت 
هـــذه بــإطــالق الـــنـــداءات والــبــيــانــات، لكنها 
كانت أبعد ما تكون عن التأثير في مجرى 
األحـــــداث. ويــمــكــن تعميم هـــذا الــحــكــم على 
حـــراكـــات ونـــشـــاطـــات وطــنــيــة واجــتــمــاعــيــة 
كــثــيــرة جــــرت فـــي األراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
املحتلة خـــالل الــســنــوات الــســابــقــة، بــمــا في 
املطلبية،  واملحامن  املعلمن  حراكات  ذلك 
املباشر،  السياسي  الطابع  ذات  والحركات 
مثل »ارفعوا العقوبات عن غزة« في الضفة 
فــي قطاع  »بــدنــا نعيش«  الغربية، وحـــراك 

غزة. 
ومن نافل القول إن آخر ما فكر فيه الشباب 
املنتفض فــي الــقــدس هــو املــشــاركــة أو عدم 
ــابــــات الــتــشــريــعــيــة  ــتــــخــ ــة فــــي االنــ ــاركــ ــشــ املــ
الفلسطينية، أو أن تكون هذه القضية هي 
محّرك »هّبة رمضان«، فاألسباب املباشرة 
ــحــصــى، 

ُ
الـــداعـــيـــة لــالنــفــجــار أكـــثـــر مـــن أن ت

وهــــي تــمــثــل تـــرجـــمـــات يــومــيــة لــســيــاســات 
تــطــهــيــر عــرقــي وتــمــيــيــز عــنــصــري للسكان 
الــفــلــســطــيــنــيــن، وتـــشـــمـــل جــمــيــع مـــجـــاالت 
الحياة في القدس، من االستفزازات اليومية 

املــقــبــلــة قـــد يــتــجــاوز الــثــالثــة إلــــى خمسة 
ـــحـــدد بــعــد ما 

ُ
مـــاليـــن دوالر، بــيــنــمــا لـــم ت

الـــوزارة  يمكن أن يصل إلــيــه سعر كــرســي 
املــقــبــلــة، بــخــالف كــرســي رئــاســة الحكومة 
الـــــــذي يــــبــــدو أن حـــســـابـــاتـــه تــخــتــلــف عــن 
حسابات أي حقيبٍة وزاريـــٍة أخــرى. بل إن 
قادة كتل انتخابية بدأت رؤوسهم تظهر، 
لم يكتفوا بعمليات دفع الرشى أو تكاليف 
ذاك؛  أو  ــح 

ّ
املــرش لهذا  االنتخابية  الدعاية 

وإنما شرعوا في حملٍة واسعٍة إلزالــة كل 
ملفات  بكشف  ولــو  املحتملن،  املنافسن 
الــفــســاد، أو حــتــى عـــن طــريــق الــتــصــفــيــات 
والـــتـــســـقـــيـــط الــــســــيــــاســــي، وربـــــمـــــا حــتــى 
الجسد مستقبال. وذكرت مصادر تتعامل 
ــــحــــن أن 

ّ
بـــبـــورصـــة االنــــتــــخــــابــــات واملــــرش

ح ضمن 
ّ

بعض قادة الكتل دفعوا لكل مرش
دوالر  ألــف   250 مــن  أكــثــر  املقبل  تحالفهم 

كتكاليف دعاية انتخابية.
إذا كــانــت كــل هــذه األمــــوال تنفق مــن أجل 
الفوز بمقعد في البرملان، أو حتى الحصول 
على حقيبة وزارية، فما هي املكاسب التي 
يمكن أن يجنيها هذا الحزب أو تلك الكتلة 
أو ذاك السياسي من الحصول على مقعد 
يــدرك  بــرملــانــي، أو حــتــى حقيبة وزاريــــــة؟ 
الفساد  أن حجم  العراقي  بالشأن  العارف 
فــي هـــذا الــبــلــد وصـــل إلـــى مــســتــويــاٍت غير 
مسبوقة، يوازيه في الفشل حجم التبعية 
الشخصيات  وحتى  والكيانات  لــأحــزاب 
الــســيــاســيــة، لــهــذه الـــدولـــة أو تــلــك، والــتــي 
تلعب مصالح بعضها دورا في محاوالت 
ــابــــات، عـــبـــر شــــراء  ــتــــخــ الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى االنــ
األصــــــوات أو املــقــاعــد أو حــتــى الــحــقــائــب 

الوزارية.
ــن املــــواطــــن  ــ ــا: أيــ ــاحــ ــحــ الـــــســـــؤال األكــــثــــر إلــ
جدًا،  ببساطة  يجري؟  ما  كل  من  العراقي 
فيها  شــارك  التي   2010 انتخابات  وعقب 
الــعــراقــيــون بــكــثــافــة، وشــهــدت فـــوز قائمة 
ــاد عــــالوي  ــ ــ غـــيـــر طـــائـــفـــيـــة، هــــي قـــائـــمـــة إيـ
)نــوري  القانون  دولــة  قائمة  على  متفوقة 
املالكي( بفارق صوتن، وما تبعه من قرار 
املحكمة االتحادية إن الكتلة األكبر املعنية 
االنتخابات،  األولــى في  بالدستور ليست 
ــر الـــتـــي تــتــشــكــل داخــــــل قــبــة  ــبــ ــا األكــ ــمــ وإنــ
الــبــرملــان، مــا أفــقــد قــائــمــة عــــالوي الــنــصــر، 
األمــر الــذي دفــع العراقين إلــى عــدم الثقة 
بـــأي انــتــخــابــاٍت تــجــري فــي ظــل حكومات 

األحزاب الطوائف.
)إعالمي عراقي(

مــبــادرة  فــي  مــبــارك  الرئيس حسني  منها 
اإلمـــــامـــــن، مـــتـــولـــي الــــشــــعــــراوي ومــحــمــد 
الغزالي، عام 1987، فأوقف التوتر األمني 
السجناء  وأطلق  اإلسالمية،  الجماعة  مع 

في حينها.
ــي أشــــد  ــربــ ــعــ ــيـــج الــ ــلـ  األمــــــــر فـــــي الـــخـ

ّ
لــــكــــن

 للتفكير املوضوعي، فما 
ً
 وحاجة

ً
حساسية

الذي ستأخذه الرياض من هذا التحشيد 
مــع الــيــونــان بــالــتــداخــل مــع تــل أبــيــب، وما 
هــــو املـــمـــكـــن ألثـــيـــنـــا أن تـــقـــّدمـــه كــمــصــالــح 
جيوسياسية، بعد أزمة الرياض في حرب 
اليمن وفقدان الثقة الذي أحدث فراغا مع 
ز قــوة 

ّ
ــز دول الــخــلــيــج الــعــربــي، وهـــو مــا عــ

النفوذ اإليراني واستعداده الجديد التفاق 
نوعي مع واشنطن واالتحاد األوروبي.

ــــن جـــســـورهـــا  ــوم بــ ــ ــيــ ــ ــ ــلــــط الــــــريــــــاض ال خــ
الجديدة مع األتراك والحمالت واملراهنات 
ــة مـــــع خــــصــــوم أنــــقــــرة،  ــيــ ــوعــ ــيــــر املــــوضــ غــ
إنــقــاذه،  مــا يمكن  ُيضعف فرصها إلنــقــاذ 
طرية ولأمن القومي للخليج 

ُ
لدولتها الق

ــلـــى صــــراع  ــة عـ ــنــ ــراهــ ــتــــى املــ ــي، وحــ ــربــ ــعــ الــ
تركي - يوناني بسبب الخالف العقائدي 
قبرص،  أزمــة  القديم، وبسبب  والسياسي 
السوق  مصالح  تحت  ُيضبط  دومـــا  فهو 
ــة املــشــتــركــة، والــتــي لــن تقبل أّي  ــيـ األوروبـ
ــذا ال  مــواجــهــة عــســكــريــة مـــع الـــيـــونـــان، وهــ
يعني رفض التعاون الثنائي مع اليونان 

من الدولة، لأخذ بيد هذه الشريحة التي 
ل مصدرًا مهما وحيويا من مصادر 

ّ
تمث

الطاقة والقوة املهدورة وطنيا!
الـــحـــديـــث ذو شـــجـــون كـــثـــيـــرة فــــي حــالــة 
وإذا  واألدبــــاء؛  والفنانن  والثقافة  الــفــن 
كانت الدولة تتحّدث عن شّح اإلمكانات؛ 
عــلــى  ــتــــوافــــق  والــ ــانــــات  ــكــ اإلمــ إدارة   

ّ
فــــــإن

اســتــراتــيــجــيــة وســيــاســات كــفــيــل بــوضــع 
خريطة طريق، يشارك فيها أهل املصلحة 
ــارة هــنــا إلــى  ــ والــتــخــصــص. وتــكــفــي اإلشـ
أكــبــر بكثير من  دول تــعــانــي مــن أزمــــات 
أزمات األردن املالية، ذات طابع اقتصادي 
ــــت قيمة  ــهــا أدركـ

ّ
وســيــاســي وأمـــنـــي، لــكــن

ــة وســـرديـــة، حــتــى في  الــفــن رســالــة وروايــ
الــتــغــطــيــة عــلــى الــفــشــل الـــذريـــع والــكــبــيــر 
القمع  وسياسات  واقتصاديا،  سياسيا 

والترهيب التي تستخدمها.
الفن  إنــقــاذ  فــي  العضوي  الثاني  الــشــرط 
ــة؛ فــــال يـــمـــكـــن أن  ــريــ ــحــ والـــثـــقـــافـــة هــــي الــ
يتحّرك هذا املجال إاّل بسقوٍف عالية من 
الــحــريــة والــتــحــّرر مــن الــخــوف والــرقــابــة 
الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة، ومـــن الــجــرأة في 
يزالون  ما  كثيرين  أردنين   

ّ
ولعل النقد، 

يــــذكــــرون مــشــهــد املـــلـــك الــــراحــــل الــحــســن 
بن طــالل عندما كــان يذهب إلــى املسرح، 
ليشاهد الثنائي هشام يانس )لطف الله 
بــه( ونبيل صــوالــحــة، وهــم يقدمون أداء 
تمثيليا ال يوفر حكومات وال مسؤولن 
وال حــكــامــا مـــن الــنــقــد، وكـــانـــت ضحكته 

تسمع في أرجاء املسرح.
)كاتب ووزير أردني سابق(

التي يقوم بها جنود االحتالل للشبان في 
وتفتيشهم  االعتباطي  وتوقيفهم  الــقــدس 
واحــتــجــازهــم ألبــســط األســـبـــاب، ومختلف 
الحياة  على  واملــضــايــقــات  التسلط  أشــكــال 
ــة وفــــــرض الــــضــــرائــــب الـــبـــاهـــظـــة،  ــاريـ ــتـــجـ الـ
ــدم الــبــيــوت  ــ ــنـــع تـــراخـــيـــص الـــبـــنـــاء، وهــ ومـ
واملـــنـــشـــآت، وعــمــلــيــات الـــدهـــم واالقـــتـــحـــام 
لأحياء واملنازل، والهجمة على مؤسسات 
الــتــعــلــيــم، واالقــتــحــامــات املــتــكــّررة لأماكن 
املــقــدســة، وخــصــوصــا لــلــمــســجــد األقــصــى، 
ومحاوالت حكومة االحتالل فرض تقسيم 
القائم  الوضع  بــدل  زماني ومكاني جديد، 
منذ مئات السنن. فضال عن الدعم األمني 
والـــقـــانـــونـــي الـــــذي تــحــظــى بـــه الــجــمــاعــات 
االســتــيــطــانــيــة والــيــمــيــنــيــة املـــتـــطـــّرفـــة مــن 
ــواء كــانــت جمعيات  حــكــومــة االحـــتـــالل، ســ
متخصصة في االستيطان واالستيالء على 
املنازل الفلسطينية، مثل جمعيتي »إلعاد« 
و»عــطــيــرت كــوهــانــيــم«، أو مــجــمــوعــات من 
غـــالة املــتــديــنــن املــتــطــّرفــن الــتــي ال تخفي 
نــيــتــهــا فـــي هــــدم املــســجــد األقـــصـــى وبــنــاء 
ــيــــهــــودي مـــكـــانـــه، مـــثـــل جــمــاعــة  الـــهـــيـــكـــل الــ
أمـــنـــاء جــبــل الــهــيــكــل، وكـــذلـــك الــجــمــعــيــات 
املنبثقة عن مجموعات سياسية عنصرية 
التي  »لهافا«،  جماعة  مثل  العنف،  تتبنى 
بــادرت أخيرا إلى تصعيد املواجهات ضد 

املواطنن الفلسطينين في القدس.
تعاملت الحكومة اإلسرائيلية، التي بادرت 
مع  املعدنية،  الحواجز  ونــزع  التراجع  إلــى 
األحـــداث األخــيــرة بــدرجــة عالية مــن ضبط 
الـــنـــفـــس، بــحــيــث امـــتـــنـــعـــت عــــن اســـتـــخـــدام 
األســـلـــحـــة الـــنـــاريـــة الـــحـــيـــة، خــشــيــة امـــتـــداد 
املناطق  إلــى سائر  األحـــداث بسرعة  لهيب 
فهمه  يمكن  ال  تــراجــع  وهـــو  الفلسطينية، 
ــا، فــــي ضـــوء  ــتـ ــؤقـ إال بـــوصـــفـــه تــكــتــيــكــيــا مـ
وفصلها  املــديــنــة،  لتهويد  املعلنة  الــنــيــات 
الفلسطيني، وتقليص نسبة  عن محيطها 
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن مــجــمــل ســـكـــان الــقــدس 
إلــــى مـــا دون %15،  مـــن نــحــو 38% حــالــيــا 
فلسطينية  ســكــانــيــة  أحـــيـــاء  إخــــــراج  عــبــر 
بأكملها من حدود البلدية، وضم تجمعات 
املــقــابــل، سجل  وفـــي  مــحــيــطــة.  استيطانية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون انــــتــــصــــارا مـــهـــمـــا، لــكــنــه 
ــّدد فــــي حـــــال بـــقـــاء الــطــابــع  ــبـ ــتـ يــمــكــن أن يـ
ــّركـــات شــعــبــيــة  ــحـ ــتـ الـــعـــفـــوي واملــــوســــمــــي لـ
ــن الـــحـــركـــة الــســيــاســيــة  مــثــيــلــة وعــزلــتــهــا عـ
من  الــعــكــس  وعــلــى  املــنــظــمــة.  الفلسطينية 
منجزات  ويثمر  يترّسخ  أن  لــه  يمكن  ذلــك، 
سياسية في حال تطوير الحركة الوطنية 
الــقــدس  مـــع  تــعــامــلــهــا  أدوات  الفلسطينية 
الــنــداءات  لغة  مــن  وانتقالها  ومــواطــنــيــهــا، 
الفعلي  االنــخــراط  حــالــة  إلــى  والتعميمات 
استحقاقاتها  وتــوفــيــر  املــعــركــة،  هـــذه  فـــي 

على جميع املستويات.
)كاتب فلسطيني(

أنقرة والرياض... تقاطعات الصراع أم المـصالح؟

عن محنة الفن والثقافة في األردن

هبّة القدس... 
انتصار صغير ودالالت كبيرة

مليارات 
االنتخابات العراقية

تركيا اليوم لمن 
يحبها أو يكرهها من 

أهم األطراف التي 
تلعب دورًا مهمًا 

في مستقبل الشرق 
الجديد

غياب االستراتيجية 
الوطنية والسياسات 

المستقرة إلنقاذ 
الفن والثقافة 
واالرتقاء بهما

سجل الفلسطينيون 
انتصارًا مهمًا لكنه 
قد يتبّدد في حال 

بقاء الطابع العفوي 
والموسمي لتحّركات 

مثيلة

آراء

عيسى الشعيبي

النقب،  الــذي انفجر في سماء صحراء  ليس مهمًا إذا ما كان الصاروخ السوري، 
ر بربيٍع قد يتلكأ الى حني، صاروخ أرض ــ جو، أو أرض 

ّ
وهو السنونو األول املبش

الــذي يزن نحو سبعة أطنان قد عبر سماء القلعة  ــ أرض، فاملهم أّن هذا املقذوف 
اإلسبرطية الجديدة، املسّيجة بأربع منظومات دفاع جوي متقّدمة، قد وصل إلى 
املواقع اإلسرائيلية تحصينًا، وأكثرها حساسية، وهــذه هي  أقــرب نقطة من أشد 
 على 

ً
املرة األولى أيضًا، التي يلّوح فيها أحد من »األغيار« بقبضة يده، ويسدد لكمة

األنــف، ويعد بإمكانية املــّس بقدس أقــداس الدولة التي تنام على نحو مائتي رأس 
ن الحرس من اعتراضه.

ّ
نووي، ويمّر هذا األزعر أمام مأدبة اللئام من دون أن يتمك

أكثر بكثير مما تنطوي عليه  السابقة دالالت رمزية وافــرة،  أّن في هــذه  وأحسب 
 
ً
للتوازنات، أو مبدال الــصــاروخ كــاســرًا  لــم يكن إطــالق هــذا  مــن نتائج عمالنية، إذ 
رًا بانقالٍب في املعادالت القائمة على االحتفاظ بحق الرد 

ّ
قواعد االشتباك، وال مبش

املتهافت، في الزمان واملكان املالئمني لتغطيٍة على العجز، وفوق ذلك إّن إطالق هذا 
الصاروخ اليتيم ال ينطوي على روح قتالية باسلة، مماثلة لتلك الروح التي كمنت 
وراء صواريخ حركة »حماس« خالل العدوان على غزة عام 2014، على الرغم من 
الفوارق في املوازين، أو تلك الــروح التي تجلت في أثناء قصف العراق عام 1991، 

على الرغم من القبضة األميركية املطلقة على فضاء بالد ما بني النهرين.
التاريخي املتواصل منذ مائة عام ال يــدور حول األرض والحدود  أّن الصراع  ذلك 
ما يحتدم أيضًا حول الهوية والذاكرة والرواية والوعي والصورة، 

ّ
واملمتلكات فقط، وإن

واألدوات،  األشكال  متعّددة  للحرب  التاريخية  الخلفية  شكل 
ُ
ت التي  املفردات   

ّ
وكــل

أمــره،  املغلوب على  الحق  الغاشمة وقــوة  القوة  قــدم وســاق، بني حق  الجارية على 
الوجدان روافــع قوية إلدامــة االشتباك،  رة عميقًا في 

ّ
لت هذه املفردات املتجذ

ّ
إذ مث

واإلهمال،  والنسئ  الترك  عوامل  الروافع ضد  هذه  على تحصني  بنجاعٍة  وعملت 
قدة تحت الرماد.

ّ
وأبقت على جذوة الكفاح مت

عــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، يمكن فــهــم أهــمــيــة املــغــزى الــثــمــني الـــذي حــفــل بــه وصـــول هــذا 
الصاروخ، حتى وإن كان تائهًا، يسير خببًا إلى تخوم القرية النووية الرابضة في 
صحراء النقب، خلف أسواٍر دونها خرط القتاد، كما يمكن كذلك الوقوف على األثر 

املعنوي العميق لهذه السابقة النادرة في سجل املعارك الواقعة بني حربني.
 من غير راٍم، ونحن نعني مسبقًا 

ً
نقول هذا كله دفاعًا عن صاروخ، ربما كان رمية

األسباب وراء تهوين إسرائيل التافه، واستهانتها املفرطة بهذه الفعلة االستثنائية 
التي نثني عليها بال ترّدد أو تحفظ، بمنأى عن املبالغات اإليرانية املعهودة، وبمعزل 
عن خطاب ما يسمى محور املمانعة، املحشّو بالتهويل والهرطقة والديماغوجية، 
أقــل،  وال  أكثر  ال  تحذيرية،  رســالــة  مــجــّرد  الواقعة  تصوير  يتم  عندما  خصوصًا 
وليست ضربة تستهدف مفاعل ديمونا وإحداث كارثة، أو حني يجري تظهيرها 
رّدًا على الرد، أو عينًا بعني، ومن ثّمة اعتبارها هجمة حربية معادلة لعملية تدمير 

 ما سبق ذلك من اختراقات مهينة.
ّ

مفاعل نطنز، ولكل
ندرك أّن هذا الصاروخ لم يكن يستهدف مفاعل ديمونا، كونه صاروخ أرض ــ جو 
ه سقط على بعد أكثر من أربعني كيلومترًا من عني الهدف، ونعي 

ّ
على األرجح، وأن

أّن هذا املقذوف الثقيل لم يكسر لوح زجاج في تلك املنطقة املحروسة جيدًا جدًا، 
ه ال يشير إلى مواجهة منهجية مختلفة، على األقل في املدى املنظور. 

ّ
وفوق ذلك أن

مع ذلك، فإننا نحتفي بهذا الفالت من عقاله، ونغبط أنفسنا، ليس بتحقيق شيء لم 
ما بفشل إسرائيل املتبتلة في محراب القوة، بإخفاق الدولة التي تعيش 

ّ
يتحقق، وإن

تحت حّد سيفها، ال ترمش لها عني ساهرة، وال تنفّك عن تعزيز ردعها، ومراكمة 
 محّصنة؛ معسكرًا على جناح طائرة 

ً
عوامل قوتها، والحفاظ على صورتها، قلعة

حربية، محظور عليها أن تخطئ وإن مرة واحــدة، وال أن تنام في نوبة الحراسة، 
وهي نوبة طويلة، وربما بال نهاية.

معن البياري

التلفزيوني من برنامج »شيفرة«، على شاشة  التحقيق   من رسائل يبعثها 
ٌ
واحــدة

القاهرة  في  ريجيني،  جوليو  اإليطالي،  الباحث  مقتل  قضية  عن  العربي،  تلفزيون 
عام 2016، أن في الوسع إنجاز عمٍل مهنيٍّ متقن، مضاّد للزيف املريع الذي تصنعه 
مسلسالت الدراما التلفزيونية التي تنشط في إنتاجها املخابرات املصرية، ليشاهد 
أداء  عليهما  يظهر  اللتني  العالية،  والحرفية  املفرطة،  الطهرانية  العام  الجمهور  فيها 
العمل األمني واالستخباري الذي تباشره املؤسسات املصرية املختّصة، كما في عدة 
مسلسالٍت يشاهدها الجمهور العريض في موسم رمضان الجاري )»هجمة مرتّدة« 
الزمالء  األمــر من مشاغل  لم يكن هذا  و»القاهرة كابول« و»االخــتــيــار2«، وغيرها(. 
التحقيق رفيع املستوى، وثمني  العربي، وهم يعكفون على إعــداد هذا  في تلفزيون 
القيمة تلفزيونيا وصحافيا، لكن مصادفة تزامن بث »الحقائق املدفونة« في برنامج 
الــجــاري سّوغت  بــّث هــذه املسلسالت في رمضان  »شيفرة«، األســبــوع املاضي مع 

اإلتيان هنا على هذه الحاشية.
أما في املنت والجوهري، بصدد منجز الزميل عبد املنعم محمود، تحقيقا وإشرافا 
عاما، مع فريق البحث، وكاتب النص عمر محمود، فهو في الكشف الجديد، في متاهة 
قضية ريجيني، وموجُزه احتجاز هذا الشاب في مقرٍّ للمخابرات الحربية املصرية 
في ضاحية نصر في القاهرة، يومي 28 و29 يناير/ كانون الثاني 2016، أي في أثناء 
»اختفائه« املعلن عنه يوم 25 من الشهر نفسه، وقبل نحو خمسة أيام من العثور على 
جثته على الطريق الصحراوي بني القاهرة واإلسكندرية. واألساسي هنا أن التحقيق 
ف 

ّ
ق، مسار القضية، بعد العثور على الجثة، وتكش

ّ
التلفزيوني، بعد استعراضه املوث

خيوط ما تعّرض له الضحية من تعذيٍب شنيٍع في مقرٍّ لجهاز األمن الوطني في حي 
قة لتفاصيل تحقيقات النيابة العامة 

ّ
 مدق

ً
الظوغلي في القاهرة، وبعد تقديمه متابعة

اإليطالية، وبوثائق بلغتها األصلية، بعضها يتم عرضه أول مرة، وبعد إتيانه على 
الكيفيات التي أرادت بها األجهزة املصرية تمييع القضية، وأخذها إلى غير وجهة، 
لــدى هــذه األجــهــزة، وبعد تظهير  املعلومة  الحقيقة  العام عن  الطليان والــرأي  إلبعاد 
قتلوا  الذين  أنهم  بدعوى  قتل خمسة مصريني،  وفــداحــة جريمة  هــذا،  في  التدليس 
يعرض شاهدان  كله،  هــذا  االستقصائي  »شيفرة«  تحقيق  تقديم  بعد   .. ريجيني، 
في  العنيفني  واالستجواب  للتعذيب  يتعّرض  الضحية،  مشاهدتهما  عن  روايتهما 

مقر املخابرات الحربية.
ال تثّمن هذه السطور كفاءة التحقيق التلفزيوني »الحقائق املدفونة«، من باب الكالم 
العمل  املسترسل كيفما اتفق، وإنما يأخذ، في مضامينه ومشتمالته، حرص هذا 
على أن تتوالى مقاطع مرويته، وقد تسلح كل منها باألسانيد املصّورة، ومن مختلف 
املصادر، بما فيها مصادر األجهزة املصرية كما في بياناتها، وكما كانت تعلن في 
صحافاتها من أخبار وسيناريوهات وقصص عن جوليو ريجيني. والراجح أنه ليس 
مأذونا ألي صوٍت حكومي أو من حواشي املوالني للسلطة أن يقولوا في هذه القضية 
ما يعرفون أو ما يرّجحون أو ما يدافعون به عن الروايات الرسمية املرتبكة، والتي 
انتقلت من حكايٍة إلى أخرى، للتملص من ورطة كبرى، بالنظر إلى جسامة ما وجدت 
الدولة املصرية نفسها فيه، بعد انفضاح جريمة تعذيٍب قاتلة بالغة الفظاعة، يزيدها 
فداحة أنها لم تكن لتبلغ املدى الذي صارت عليه، إعالميا وحقوقيا، لو أن الشاب غير 
أوروبي، بدليل أن قتل خمسة مصريني أبرياء مّر من دون أن يتوقف عنده أي جهد 

صحافي وازن، أو عمل حقوقي مطلوب.
وإلى اإليقاع الشائق في تتابع الصور التي ترافقت مع نص شديد الكثافة والدقة، في 
»شيفرة« جوليو ريجيني، ثّمة أيضا األثر الخاص الذي أحدثه هذا العمل التلفزيوني، 
عليه،  املجني  حقوق  عن  الدفاع  ى 

ّ
ويتول الحقيقة،  عن  الباحث  للطرف  يّسر  عندما 

 جديدة تسند قرائنه في تعيني املسؤولية الظاهرة، أو أقله املرّجحة، على أفراد 
ً
مادة

اإليطالية رسميا  العامة  النيابة  )اتهمت  املصري  الوطني  األمــن  معروفني في جهاز 
أسماء محّددة(، ثم في املخابرات الحربية، عن تعذيب ريجيني ثم قتله، ثم رميه. 

محمد طلبة رضوان

قامت ثورة يناير في مصر، بعد عمٍل متواصٍل سبع سنوات، بدأته حركة كفاية 
تجاوزوا  وشباب  متنوعة،  ديمقراطية  قــوى  التغيير(،  أجــل  من  املصرية  )الحركة 
واضحة، يصعب  امليادين  كانت  لغد مختلف،  طلبا  األولــى  األيديولوجية  والءاتهم 
بأنه  امليدان  الدولة في وصم  إعــالم  تأويلها على غير حقيقتها، فشلت محاوالت 
لفصيل واحد، واستخدام فزاعة اإلخوان املسلمني، لم يخل امليدان في أيامه األولى 
من إسالميني، طبعا، إال أن املشترك بني الجميع كان هوية امليدان، شعارات مدنية 
جامعة، عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية. تجاوزنا ذلك كله، بعد رحيل 
حسني مبارك، وبدأت صراعات الهوية، مع استفتاء »مارس« )العام 2007( على 
إلى ساحة  الثورة  الصناديق وأنت طالع. تحولت  الدستورية، من غزوة  التعديالت 
اقتتال، من هنا دخل عساكر مبارك. وبعد قليل، عادوا، بحجة حماية الجميع من 

الجميع، وهي حّجة ال تفتقر، في أحد وجوهها، إلى الصحة، بكل أسف.
هي الهزيمة إذن، ُهزمنا، وانسحقت التجربة، قبل أن تبدأ، داستها دبابات الجيش، 
هرستها، ساوتها باألسفلت، وجاء وزير الدفاع رئيسا للجمهورية، واعتبر نفسه 
مدنيا، واعتبره أنصاره كذلك، فهل هذا هو كل شيء؟ يجيب عبد الفتاح السيسي 
ويقول: ال ..  يخبر عمرو أديــب أن »حالة« الثورة ما زالــت مــوجــودة، ال يعني ذلك 
القريب. هذا  أخــرى في  يناير  يناير، ال  الــذي شهدته  النحو  إمكانية تكّررها على 
أوضح  تدليال  أردنــا  ولــو  مستمّرة،  وأجهزته،  السيسي  وفــق  الحالة،  لكن  بديهي، 
النظام عن مذابح ما بعد  الثاني، روايــة  وأعمق فهو مسلسل االختيار، في جزئه 
3 يوليو/ تموز 2013،  وهي الرواية التي لم تخل، بدورها، من حقيقة، إال أنها في 
مجملها تحمل الكثير من »التزوير«، وهو ما استقبله بعض املشاهدين بغضب، 

فيما اعتبره آخرون كوميديا.
ــوان«،  ــ ــة، وأن تكتفي بــالــلــعــب عــلــى أخــطــاء »اإلخــ ــان مــن املــمــكــن أال تــكــذب الـــدولـ كـ
ولم  الذي يخّصها كما حدث، بتجاوزاته، وجرائمه.  الجزء  وتضخيمها، وتعرض 
يكن مؤيدوها ليعترضوا، فهم مستعّدون لتقبل أي شيء، وتبريره، وتمريره، تحت 
الفتات حماية الدولة، فريق عن قناعة، وآخر عن مكايدة للثورة أو »اإلخوان«، وثالث 
 
ً
منتفع. إال أن املسلسل تجاوز الفرق الثالث، وتجاوز »اإلخوان« أيضا، وقدم رواية
تخاطب »وعي« ثورة يناير الحقوقي، الضابط الذي أرادته يناير، املهني، املحترف، 
الذي ال يتجاوز القانون، الضابط الذي ال يعتدي على أهل املتهم، وال يسمح لرجاله 
الضابط  وموبايالتهم،  ومصوغاتهم  فلوسهم  وسرقة  بيتهم  محتويات  بتدمير 
ــح، وال يقتل جــريــحــا، بــل يطلب لــه اإلســعــاف، وال 

ّ
الـــذي ال يــوّجــه الــســالح إال ملــســل

رئيسه،  أدركـــه  بشر،  فهو  أعصابه،  أفلتت  وإذا  انفعالي.  بشكل  متهم  مــع  ق 
ّ
يحق

وأمره باالنصراف، وأوكل مهمته إلى غيره. ظهر الضباط كما أردنا وطالبنا، ال كما 
رأينا، ونرى، )وسنرى(. باملناسبة، األمر نفسه تكّرر، في رواية اإلخوان املسلمني، 
»الشرعية والشريعة«، و»بالروح والدم  الخطاب هو  بعد مذبحة ميدان رابعة. كان 
والتجربة  الدستورية  الشرعية  هــو  السلطة  بعد ضياع  إســـالم«. صــار  يــا  نفديك 
الديمقراطية والحكم املدني ومن جاء بالصندوق يرحل بالصندوق، وهي خطابات 
إزاحتها،  العسكر و»اإلخـــوان«، على  الصراع،  الذي عمل طرفا  »يناير« ومقّرراتها 
وقت التمكني، لصالح خطاباٍت استبداديٍة واستعالئية، بمبّررات شرعية أو وطنية. 
الــثــورة، كما قــال عبد  الــروايــة التي ال يمكن تجاوزها، مع استمرار حالة  هــذه هي 
الفتاح السيسي، والتي ال يمكن تجاوز أصحابها، على الرغم من ضعف قوتهم، 

وقلة حيلتهم، وهوانهم على الناس، تبقى روايتهم، من دونهم، منتصرة، وباقية.
 قدرته على االستمرار من دون 

ٌ
تحتاج مصر إلى األطراف كافة، مهما تخّيل طرف

يــجــّددون شبابها  ومــن  وخبراتهم،  بأسلحتهم  يحمونها  مــن  إلــى  تحتاج  اآلخـــر، 
األخــرى  باملنجزات  االعــتــراف  من  يجعل  »حقيقي«  منجز  إلــى  تحتاج  بأفكارهم، 
وتحول  انتقالية،  عدالة  ــراءات  وإجـ سياسية«،  »مصالحة  إنجاز  ومــبــّررا.  مفهوما 

ديمقراطي، تدريجي، هو »االختيار« الواقعي، و»املنجز« األهم.

دفاعًا عن صاروخ النقب ريجيني... »العربي« يحّقق أيضًا

رواية منتصرة لجيل مهزوم!
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شفان إبراهيم

تــعــّرف الـــدولـــة بــأنــهــا مــجــمــوعــة مــن الــنــاس 
مــنــظــمــة ســيــاســيــا، تــعــيــش بـــصـــورة دائــمــة 
ــيـــم جــــغــــرافــــي مـــــحـــــّدد، وتــخــضــع  ــلـ ــلـــى إقـ عـ
ــــدة، منها  لسلطة ســيــاســيــة وســيــاديــة واحـ
املـــركـــزيـــة، والـــتـــي بــاتــت تــرمــز إلــــى الــخــوف 
ُيعتقد  الــتــي  الــامــركــزيــة  ومنها  والتسلط، 
أنــهــا حــل جـــذري لــلــدول املــركــبــة الــقــومــيــات 
ــلـــط  ــن الـــتـــسـ ــ ــ ــــت مـ ــانــ ــ ــــي عــ ــتــ ــ والــــــشــــــعــــــوب الــ
الحديثة  التعريفات  كل  ودارت  والحرمان. 
لتسيير  القانونية،  بالوحدة  حول وصفها 
أمــــور الــجــمــاعــات الــبــشــريــة املــســتــقــّرة مــعــا، 
والهيئات  املــؤســســات  وجــود  أهمية  وعلى 
االجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، لــضــمــان مراقبة 
ــلـــزم بــحــمــايــة مــصــالــح  تــطــبــيــق الـــقـــانـــون املـ
الــطــبــقــات االجــتــمــاعــيــة وحــمــايــة حــريــاتــهــا 
تفرقة  أو  وصــون رغباتها، من دون تمييز 
بسبب اللون أو اللغة أو القومية، والتأكيد 
والــراعــي  الناظم  هــي  الديمقراطية  أن  على 
ــبــــدأ األســــاس  لــاهــتــمــامــات الــشــعــبــيــة، واملــ
لــعــمــل الـــدولـــة. وعــلــى هـــذه األخـــيـــرة رعــايــة 
الـــعـــيـــش ومـــصـــيـــر املـــكـــونـــات والـــجـــمـــاعـــات 

املختلفة وغير املنتمية إلى أرومة واحدة. 
وبــذلــك، تــكــون الــدولــة ساعية إلــى املــســاواة 
املـــطـــلـــقـــة بـــــن الــــجــــمــــيــــع. وحـــيـــنـــهـــا يــمــكــن 
الـــحـــديـــث عـــن املـــواطـــنـــة بــوصــفــهــا الــراعــيــة 
املــكــونــات مـــن دون تمييز.  لــشــمــول جــمــيــع 
املــواطــنــة مـــن الــركــائــز الــنــظــريــة املــهــمــة في 
الــنــظــم الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تنتجها الــدولــة 
األســاس،  بالدرجة  تستند،  وهــي  الحديثة. 
إلى السلوك اإلنساني الجامع داخل الدولة، 
لعاقة  الناظمة  الــقــوانــن  عليه  تمليه  بما 
ــعــتــبــر 

ُ
ــيـــث ت ــبـــعـــض، حـ األفـــــــــراد بــعــضــهــم بـ

املــواطــنــة مــن املــمــارســات املــمــيــزة فــي الــدول 
الــراقــيــة، وتــحــديــدًا بسبب حــاجــة املــواطــنــة 
تتجّسد  وتطبيقها،  لتفعيلها  رافــعــٍة  إلـــى 
ما.  مــكــاٍن  فــي  املــوجــود  السياسي  بالنظام 
لكنها تعّرضت إلى ضرباٍت موجعة، جعلت 
 لانقسام السياسي والشعبي 

ً
منها عرضة

التي  املرّكبة  الــدول  في  خصوصا  حيالها، 
ال  صلبا،  مركزيا  سياسيا  نظاما  مــارســت 
مجال فيه للتعبير خارج إطار القوننة التي 
كــبــتــت املــواطــنــة. وعــلــى اعــتــبــار ال مــواطــنــة 
مــن دون ديــمــقــراطــيــة، فـــإن الــــدول الــخــارجــة 
من النزاع، أو املتجهة صوب الديمقراطية، 
ســتــجــد صـــعـــوبـــاٍت جـــّمـــة فـــي تــفــعــيــل مــبــدأ 
املــواطــنــة ضــمــن نــظــام مــركــزي يــحــُجــب عن 

عبد الحميد اجماهيري

لم تعد املغربية الحزبية، في جزء كبير منها، 
تــخــجــل مـــن االســتــثــمــار الــعــلــنــي فـــي الــفــقــر. 
وكــلــمــا اقــتــربــت املـــواســـم االنــتــخــابــيــة وعــا 
صوت املعارك، قل منسوب التستر على هذه 
على  التنافس  فيها  غى 

ْ
ُيل التي  املمارسات 

على  بالتنافس  وتعويضه  البرامج،  قاعدة 
قــاعــدة »الــقــفــف« املــقــدمــة ألوســــاط شعبية، 
املتأرجحة بن الفقر والخوف من املجهول. 
والـــواضـــح أن الـــدولـــة، فــي شــخــص رئيسها 
ــبــــاد، تــنــحــو نــحــو تــحــريــر الــفــقــراء  مــلــك الــ
ــة مـــن مـــعـــادالت اشــتــراطــيــة، 

ّ
والــفــئــات الــهــش

تربط بن هشاشتهم وأصواتهم!
واملشروع املقصود هنا سيستفيد منه، في 
الصناعة  وحرفيو  الفاحون  أولــى،  مرحلة 
واملهنيون  والــتــجــار،  ومهنيوها  التقليدية 
الخاضعون  املستقلون،  الخدمات  ومقدمو 
لــنــظــام املــســاهــمــة املــهــنــيــة املـــوحـــدة ولنظام 
ليشمل،  املحاسبة،  لنظام  أو  الذاتي  املقاول 
فـــي مــرحــلــة ثـــانـــيـــة، فـــئـــات أخــــــرى، فـــي أفــق 
الــتــعــمــيــم الــفــعــلــي لــلــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة 
لــفــائــدة كــل املــغــاربــة. وقـــد اعــتــبــرتــه املنظمة 
غــيــر الــحــكــومــيــة، أوكـــســـفـــام، »مـــدخـــا هــامــا 
مسار  فــي  إيجابية  وخــطــوة  الفقر،  ملحاربة 

تكريس حق املواطنن وكرامتهم«.
ــــوري بكل  ــام إطــــاق مـــشـــروع ضــخــم وثـ ــ وأمـ
ا  املعاني، يسود شعور بأن الذي يحّرك جزء
مـــن الــطــبــقــة الــســيــاســيــة هـــو »الـــقـــرب« الـــذي 
يمنح العائات الهشة واملحتاجة ضرورات 
لوازم  اليومي، ممثلة في »قفة« من  العيش 
الفطور والــطــعــام، مــن زيــت وسكر وحليب، 

ومشتقاته.
ومشروع الدولة الثوري، ممثا في التغطية 
مجهود  وتخصيص  الشاملة،  االجتماعية 
مــالــي غــيــر مــســبــوق فـــي الـــتـــاريـــخ املــعــاصــر 
ــدة الــــفــــقــــراء واملــــعــــوزيــــن،  ــائــ ــفــ لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، لــ
يتناقض مع ما تميله الضرورات االقتراعية 
االنــتــهــازيــة، وتسييد منطق اإلحــســان على 
الحزبية  الحزب والقناعات  منطق مشاريع 
يــعــد  ــم  لــ االنـــتـــخـــابـــي.  الـــتـــنـــافـــس  إدارة  فــــي 
أحـــد يــعــد الــفــقــراء بــالــثــورة، وكـــل مــا يقدمه 
وإيديولوجي  انتخابي  كبرنامج  املحزبون 
حاليا هو.. قفة. وقد طفت على السطح، في 
اآلونـــة األخــيــرة، مــواجــهــاٌت بــشــأن مشاريع 

األطــراف حقوقها في إقامة رابطة قانونية 
ــــق ســيــاســي  ــوافـ ــ ــنــــاء عـــلـــى تـ ــز، بــ ــ ــركــ ــ ــع املــ ــ مـ
العاقة  طبيعة  تنظم  قانونية  وتشكيات 
بـــن الـــطـــرفـــن، تــكــون عــلــى شــاكــلــة هــيــئــاٍت 
الــقــوانــن وتنظم القضاء  دســتــوريــٍة تــشــّرع 

واملوارد االقتصادية. 
املواطنة  الحديث عن  لذلك، ال يمكن  ووفقا 
من دون دولٍة يشعر الفرد باالنتماء إليها، 
ونظام سياسي يقّدم ضماناٍت على أن كل 
الدولة متساوية  الفئات والشرائح في تلك 
ــزٌء من  ــبـــات، وأنـــهـــا جــ فـــي الــحــقــوق والـــواجـ
تلك املجموعة الحضارية، واملرتبطة بشكل 
هذه الدولة، ودورها الحضاري واإلنساني 
ــراث الــجــمــاعــات الــبــشــريــة  ــ فـــي حــمــايــتــهــا تـ
املــتــجــاورة فــي عــيــشــهــا، وقــوانــن  املختلفة 
يمّكن  وبشكل  وتاريخها،  الجماعات  هــذه 
الجماعات من االرتباط بساسٍة مع بنيتها 
تتحّدد  ما  غالبا  والتي  واإلثنية،  الثقافية 
بالدين أو اللغة، أو كليهما معا. وفي مقدمة 
تأتي  املــواطــنــة،  بأهمية  للشعور  الــشــروط 
قضية ضمان عدم تكرار القتل على الهوّية 
مــرة أخـــرى، فــي كــل رفـــٍض شعبي أو فئوي 
لــاســتــبــداد، وخــصــوصــا أن املــشــكــلــة الــتــي 
تواجه مجتمعاتنا هي النظر إلى املواطنة 
ــا، ومــــــــاّدة جـــاهـــزة  ــامــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا شــيــئــا تــ
ــداولـــي بن  ــتـ لــاســتــعــمــال الــســيــاســي أو الـ
املكونات، في حن أنها ليست حالة طبيعية 
ُمـــعـــطـــاة تـــتـــولـــد مــــع اإلنــــســــان فــــي فــطــرتــه، 
إنــمــا هـــي حــالــة مكتسبة تــوجــد مـــع الــفــرد 
يأخذها  الــتــي  والــصــفــات  الخصائص  عبر 
الــتــربــيــة والتعليم واملــمــارســة  اإلنــســان مــن 
ــان تــطــبــيــق  ــمــ ــتــــور وضــ ــوانــــن والــــدســ ــقــ والــ
بــنــود املــواطــنــة فــي الــدســتــور الــســاعــي إلــى 
في  أدائــهــا  وتحسن  وتحقيقها  تطويرها 
والعائلية  الفردية  حياته،  مــجــاالت  جميع 
كل  فشلت  وقــد  والسياسية.  واالجتماعية 
هذه الشروط في التحقق واالنتعاش خال 

مائة عاٍم من النظم املركزية.
ــي ظـــــل الــــتــــشــــويــــه الــــــــذي نــــالــــه مـــفـــهـــوم  ــ ــ وفـ
ــال الــقــمــع  ــكــ ــة، وتــــعــــّرضــــه لـــكـــل أشــ ــنــ ــواطــ املــ
األهــم  الــســؤال  ُيــطــرح  والتنكيل،  والتمييع 
بشأن مستقبل املواطنن في سورية، ودول 
عــربــيــة تــتــشــابــه حــيــال الـــوضـــع الــجــغــرافــي 
واإلثني والتشنجات واألزمات االجتماعية: 
ُمــجــددًا من دون إلغاء أيَّ  كيف نعيش معا 
مكون أو قومية؟ ُيطرح السؤال على ضوء 
ما مثله وضــع املواطنة من إرهــاق وابتاء 
بــآفــة اإللــغــاء قــبــل كــل هـــذه الــحــرب، وشــال 

إحسانية عابرة وموسمية، تبن أنها جزء 
من االستراتيجية االنتخابية. 

وفـــي وقـــت ســابــق، كـــان الــهــجــوم يستهدف 
دومــــا حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــــذي يقود 
الحكومة، وأحيانا فئات اإلسام السياسي، 
مثل  املؤسساتي،  العمل  فــي  املــشــاركــة  غير 
الحاجة  »العدل واإلحسان«، على استثمار 
والــفــقــر والــهــشــاشــة فـــي تــوســيــع قــاعــدتــهــا 
الــســيــاســيــة واالنــتــخــابــيــة عــلــى حـــد ســــواء. 
واالرتـــبـــاط بــالــقــهــر االجــتــمــاعــي، وتضمن 
ــيـــة،  ــنـ ــنــــاعــــات الـــديـ ــقــ ــلـــوكـــهـــا بـــخـــطـــاب الــ سـ
ــد الـــســـيـــاســـات  ــ لــتــجــيــيــش املـــحـــتـــاجـــن ضـ
إلى »املغرب  التي تعيق االنتباه  العمومية 
لــم تصمد  أخـــرى  أحــزابــا  أن  العميق«، غير 
ــــن طـــريـــقـــة  ــــسـ ــرت أن أحـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ لـــــــإغـــــــراء، واعـ
ملواجهته هو .. االستسام له. هذه األحزاب 
ــائــــل املـــالـــيـــة الـــواســـعـــة،  الــــتــــي تـــمـــلـــك الــــوســ
ــال االقــــتــــصــــادي،  ــ ــمـ ــ ــرأسـ ــ ــن الـ ــ والــــفــــائــــض مـ
ــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة إلـــــى أرقـــــام  ــاجـ حـــولـــت الـــحـ
معامات سياسية، ملنافسة أحزاب اإلسام 
قناعة  الناخبن،  من  واالقــتــراب  السياسي، 
ــأن »تــســلــيــع« اإلحــــســــان انــتــخــابــيــا  مــنــهــا بــ
هــو ضــمــانــتــهــا فــي الــفــوز أو الــحــضــور في 
ــع  املـــنـــافـــســـة عـــلـــى األقـــــــل، أمــــــام زحـــــف واســ
ملقاطعة االنتخابات، أو العزوف عنها، كما 
تغذية  وعــوض  املــغــربــي.  املصطلح  يسميه 
االجتماعي،  واالصطفاف  الفكري،  الصراع 
ــاع  ــنــ بــتــنــشــيــط الـــــــــدورة االنـــتـــخـــابـــيـــة واإلقــ
باملشاركة فيها، وتعميق االنخراط العملي 
ـــخـــيـــِب املــجــتــمــع والـــــدولـــــة، ســقــطــت 
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الــتــكــتــات الــســيــاســيــة فـــي الــخــطــاطــة الــتــي 
العمل  إلى  رسمتها حركات دينية تحولت 
الــســيــاســي. وصــــار واضـــحـــا أنــهــا منافسة 
الرغم  غير مقنعة، باعتبار أن الناس، على 
من فقرهم، يفضلون األصــل على الصورة، 
من  صاحبها  مهما  نسخته  على  واألصـــل 
تجييش و»مــســرحــة« إعــامــيــة! ويــبــدو أن 
الحزب املعني بالتنافس اإلحساني، والذي 
ــيـــوم فـــي وضــع  يـــقـــود الــحــكــومــة، أصـــبـــح الـ
مريح، باعتبار أنه »أقنع« اآلخرين بدخول 
الــتــي رســم بها رقعة  معتركه، وبــالــشــروط 

اللعب منذ البداية.
والحاجة،  الفقر  في  السياسي  واالستثمار 
ــم بــعــيــنــهــا كـــرمـــضـــان، أو فــتــرات  فـــي مـــواسـ
ــــؤّدي، في  اجــتــمــاعــيــة مــعــروفــة كـــاألعـــيـــاد، يــ

الجامعة،  السورية  للهوّية  وغياٍب  الــدمــاء، 
لتأتي الحرب بتفّسخ املجتمعات، وتكّبلها 
الهوّية،  على  والقتل  والــثــأر  االنــتــقــام  بقيم 
ــاءت عــلــى كــامــل  وعـــقـــٍد مـــن الـــحـــرب الــتــي جــ
حــيــاة الــســوريــن وعــاقــاتــهــم. كــيــف ُيمكن 
بــنــاء دولــــٍة وطــنــيــٍة بمفاهيم عــصــريــة، وأن 
تكون املواطنة هي األس في فض الخافات 
والـــتـــعـــامـــل بـــن الـــكـــيـــانـــات الــســيــاســيــة في 
ــيــــف لـــلـــمـــواطـــنـــة فــــي ســـوريـــة  ســـــوريـــــة؟ وكــ
أن تــحــفــظ لـــأشـــكـــال األخــــــرى مـــن الــهــوّيــة 
خصوصا  حقوقها،  السياسية  املجتمعية 
مع اإلصــرار املتكّرر منذ نصف قــرن، وبعد 
عقٍد من الحرب، على أن الجنسية واملواطنة 
ــإن املــقــتــلــة املــقــبــلــة  ــذلـــك فــ هــمــا صــــنــــوان! وبـ
ســتــكــون عــبــر اعــتــمــاد املــواطــنــة عــوضــا عن 
الـــامـــركـــزيـــة نــظــامــا ســيــاســيــا، واإلصــــــرار 
إذ  على صبغ الوطن السوري بلون واحــد؛ 
دولــٍة  في  واملواطنة  الجنسية  ال عاقة بن 
تحتوي على أكثر من قومية، ولغة، وإثنية 
ــإن تــتــبــع حجم  ــة. مــن جــهــة أخــــرى، فـ ــانـ وديـ
القصاص  إلــى  والــدعــوات  الكراهية  خطاب 
واالنـــتـــقـــام، املــنــتــشــر فـــي وســـائـــل الــتــواصــل 
االجـــتـــمـــاعـــي، فـــي كـــل اســـتـــذكـــار ملـــجـــزرة أو 
حدٍث شهد فقدان أبرياء ومدنين أرواحهم 
ــذاهــــب  ــنــــة، مــخــتــلــفــة املــ ــــي بـــيـــئـــات حــــاضــ فـ
واالنتماءات، ُيوضح استحالة أن ال تتحّول 
ــركـــزي إلــــى سيف  املـــواطـــنـــة ضــمــن نـــظـــام مـ

جديد على الرقاب.
والشعوب، سواء  للمواطنن  العميق  الفقد 
األغلبية، أو غير املنتمية إلى أكثرية عددية 
على طول الباد وعرضها، لانتماء واألمان 
والحقوق، وعمق تغّول اإلقصاء والحرمان 
ــــات  ــوّيـ ــ ــهـ ــ ــى الـ ــلــ ــري عــ ــنــــصــ ــعــ ــيــــز الــ ــيــ ــتــــمــ والــ
مشتركة  سمة  وغيرها،  الفرعية  جميعها، 
ى 

ّ
والشعوب في ســوريــة، حت املكونات  لكل 

قــبــل بــــدايــــات الـــحـــدث الــــســــوري فـــي 2011. 
ومـــا تسببت بــه الــحــرب عــلــى/ فــي ســوريــة 
ــرٍخ عــمــيــق جــــوهــــري بــــن املـــكـــونـــات  ــ مــــن شــ
الـــســـوريـــة، مــجــتــمــعــيــا، أخــاقــيــا، ســيــاســيــا، 
شــخــصــيــا، قـــومـــيـــا، شــعــبــيــا، أطــــــاح شــعــار 
ــد، الــشــعــب  ــ ــد واحــ ــ ــــى »واحــ الــتــظــاهــرة األولــ
السوري واحد«، الذي ما عاد يجد له مكانا 
في األوساط واملجتمعات املحلية؛ وذلك كله 
أنتجت  الــتــي  املــمــارســات واألفـــعـــال  نتيجة 
مسخا هوّياتيا قائما على تفضيل االنتماء 
العام. هذا  الوطني  العقائدي واإلثني على 
الــفــقــد هــو الـــذي أنــتــج شــبــه اســتــحــالــٍة لــردم 
الشاسعة بن  املساحات  أو تجسير  ة  الــهــوَّ

حاالت عديدة، إلى تركيب لوائح للمعوزين، 
يصبحون بن عشيٍة وضحاها »مناضلن« 
ــزاب املــعــنــيــة. وهـــو مــا يــطــرح عمق  ــ فــي األحـ
األزمة االنتخابية في املغرب، وأزمة الثقة بن 
الحديثة  األرقــام  واملجتمع! وتكشف  الدولة 
أن نسبة الذين يثقون في األحزاب والنقابات 
واملهنية  االجتماعية  الوساطة  ومؤسسات 
تصل إلــى الحضيض، عندما يعبر 1% من 
الشباب عن رغبتهم في االنخراط في العمل 
املنظمات  إلى  االنتماء  بوابة  السياسي من 
املــدنــيــة! وهــو مــا يكشف، فــي الــوقــت نفسه، 
حّدة التنافس، باعتبار أن رقعة الجغرافية 
السكانية املعنية بالشأن االنتخابي ضيقة 
للغاية. وبالتالي، يصير التنافس محموما 

جدا، والحرارة مرتفعة بخصوصه.
ويعمق استثمار الفقر معاما انتخابيا من 
أزمة الثقة، وقد سبق للملك محمد السادس 
م مــن هــذا الــوضــع، وذهــب إلى  نفسه أن تــبــرَّ
إزاء طبقٍة سياسيٍة ال  الــشــك  رايـــة  رفــع  حــد 
تبعث على الثقة. بل وصل األمر، في خطاب 
للعرش، إلى أن صرخ في هذه الطبقة: »إذا 
بالطريقة  مقتنع  غــيــر  املــغــرب  مــلــك  أصــبــح 
الــتــي تـــمـــارس بــهــا الــســيــاســة، وال يــثــق في 
للشعب؟«.  بقي  فماذا  السياسين،  من  عدد 
ــال املــلــك »مـــن حـــق املـــواطـــن أن يــتــســاءل:  وقــ
مــا الــجــدوى مــن وجــود املــؤســســات، وإجــراء 
ــــوزراء،  االنــتــخــابــات، وتــعــيــن الــحــكــومــة والــ
إذا  والقناصلة،  والسفراء  والعمال،  والــوالة 
كانوا هم في واد، والشعب وهمومه في واد 

آخر؟«.
في  االتــهــامــات  السياسية  الطبقة  وتــتــبــادل 
إفساد  عن  املسؤولية  بخصوص  بينها  ما 
العزوف عن  العمل السياسي، وتزايد رقعة 
االنخراط فيه، وعن املشاركة في االنتخابات 
ــوقــــت ذاتـــــــه، يــحــســم املـــلـــك الــنــقــاش  وفـــــي الــ
بــالــقــول »إن الــســبــب فــي ذلـــك، بــكــل بساطة، 
السياسية، وألن  الطبقة  في  يثقون  ال  أنهم 
بعض الفاعلن أفسدوا السياسة، وانحرفوا 
الطبقة  النبيل«. وتتبادل  بها عن جوهرها 
الــســيــاســيــة الــتــهــم بــخــصــوص املـــســـؤول عن 

هذا االنحدار الرهيب ملعنى السياسة.
وإذا كــان بعض األحــزاب قد رافــع ضد هذه 
املــوجــات الــجــديــدة، وضـــد اإلحــســان واملـــال 
الوسخ، مال ُيصرف باسم الدين وآخر باسم 
الرأسمال الــرديء، فإن اللعبة ال تخلو لدى 

األطراف الشعبية، عدا عن السياسية منها.
ووسط هذه الدماء التي سالت، واالستهتار 
واملهّجرين  الــنــازحــن  مــن  املــايــن  بمصير 
والاجئن الذين فقدت أعــداد مرعبة منهم 
التمليك، راحت أجيال  الثبوتيات وسندات 
ــــن دون تــســجــيــلــهــا لـــدى  ــد مـ ــولــ ــــدة تــ ــــديـ جـ
ممثليات الحكومة السورية في الخارج، في 
مفارقة إعادة رسم تلك املأساة التي عاشها 
الــُكــرد فــي ســوريــة لنصف قـــرن، واستحالة 
دون ضمانات  مــن  مناطقهم  إلــى  عــودتــهــم 
ــكـــرار  ــدم تـ ــعــ ــة، بــ ــلـ ــبـ ــقـ ــقــــود املـ لــــعــــشــــرات الــــعــ
االعتداء، وهو ما يتطلب نظاما سياسيا ال 

بديل فيه عن الامركزية.
تصر أطــراف سياسية على التمّسك بطرح 
ــة عــلــى أنـــهـــا الـــحـــل الـــســـحـــري لكل  ــنـ املـــواطـ
املشكات السورية، من دون ضمانات بعدم 
تكرار التسلطية املركزية، التي ال تراعي وال 
حساسياتهم  وال  الجميع،  هــوّيــات  تحترم 
املجتمعية، بل تلجأ إلى اإلنكار وسياسات 

كثيرين مــن نـــوع مــن االزدواجـــيـــة املــعــتــادة 
املال  املغربي، فبعض  السياسي  الحقل  في 
ــعـــارك  ــار الـــحـــجـــة الـــوحـــيـــدة لـــخـــوض املـ ــ صـ
االنــتــخــابــيــة، واملــعــيــار الــوحــيــد فــي اختيار 
املرشحن، بدون الحاجة ال إلى برامج، وال 
إلى توقعات فكرية أو اقتصادية، وال حتى 
 

َّ
قل أحزابهم، حيث  إلــى  ينتمون  املناضلن 

املجهود الستقطاب عناصر جديدة، وذات 
في  ومنخرطة  وســيــاســيــة،  فكرية  مــنــاعــات 
ــيـــو- ثـــقـــافـــي بــن  تـــغـــذيـــة الـــتـــمـــايـــز الـــســـوسـ
الــتــيــارات الــســيــاســيــة املــتــصــارعــة، فــأحــزاب 
البرملانية: األصــالــة واملــعــاصــرة،  املــعــارضــة 
االســتــقــال، والــتــقــدم واالشــتــراكــيــة، أعلنت، 
فــي بــيــان مــشــتــرك، »رفــضــهــا واســتــنــكــارهــا 
املـــبـــدئـــي لـــظـــاهـــرة الــتــوظــيــف الــســيــاســوي 
كانت  كيفما  والتضامني،  الخيري  للعمل 

األكــثــريــة  إلـــى  للمنتمن  بــمــا فيها  اإللـــغـــاء، 
نفسها، حال اعتراضهم على الظلم، وتاليا 
يصعب االندماج، ما يغذي نزعة االنطواء. 
ــا ُيـــمـــكـــن لـــهـــا حــمــايــة  ــ ــــي مـ ــة هـ ــزيــ ــركــ ــامــ الــ
املـــكـــونـــات جــمــيــعــهــا، األقـــلـــيـــات واألكـــثـــريـــة، 
الـــقـــومـــيـــات املــــغــــايــــرة، وجـــمـــيـــع املـــكـــونـــات 
ــا خــاصــا  ــــي لـــيـــســـت طــــرحــ والــــشــــعــــوب، وهــ
تحتاج  أخـــرى.  دون  فئة  مستقبل  لضمان 
ــزي،  ــركــ املــــواطــــنــــة إلـــــى نـــظـــام ســـيـــاســـي المــ
لــتــعــود إلـــى جــذرهــا الــتــاريــخــي فــي البحث 
عــن اإلنــصــاف واملــســاواة والــعــدل وإمكانية 
الــعــام وحمايته.  الــهــويــاتــي  الــبــنــاء  تشييد 
الـــامـــركـــزيـــة الــســيــاســيــة هـــي الـــتـــي تحمي 
املــواطــنــة فــي أثــنــاء بحثها عــن آلــيــاٍت ملــزِج 
الــتــاريــخ الــنــضــالــي الــطــويــل لــلــســوريــن في 
على  والحصول  والحرية،  الخاص  سبيل 
االعـــتـــراف بكيانهم وحــقــهــم بــاملــشــاركــة في 
ـــرار. فـــي ســــيــــرورة الـــحـــديـــث عن  ــقـ ــاذ الــ اتـــخـ
الــقــانــونــيــة والــســيــاســيــة للجميع  الــحــقــوق 
ضــمــن املــواطــنــة، الــامــركــزيــة هــي الــخــطــوة 
ــى فـــي ســبــيــل تــرســيــخ تــلــك الــحــقــوق،  ــ األولــ
عــلــى قــاعــدة أنــهــا الــســبــيــل الــنــاجــح واآلمـــن 
والحق للتنمية املستدامة وحماية النضال 
االجتماعية  الحقوق  سبيل  فــي  السياسي 
أبناء  لكامل  ى، 

ّ
حت والبيئية  واالقتصادية 

سورية.
كــمــا أثــبــتــت الــتــجــارب اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
ــــي صــــــون تــجــربــة  ــاح الــــامــــركــــزيــــات فـ نــــجــ
املــواطــنــة إطـــارا شرعيا وقــانــونــيــا حقوقيا 
للفاعلية السياسية، لضمان شرعية العمل 
الــجــمــاعــي الـــحـــزبـــي، والــــفــــردي الــشــخــصــي. 
على أمل أن يكون العمل النقابي واملجتمع 
املدني واإلعــام الحر والــرأي العام الواعي 
مصانا ومحفوظ الحقوق وإمكانية العمل، 
ــٌر فــــي مــضــمــون  ــيـ ــأثـ لـــيـــكـــون لـــلـــمـــواطـــنـــن تـ
احترام  مع  لهم،  امللزمة  الجماعية  القرارات 
حــقــوق اإلنـــســـان. الــامــركــزيــة ضــــرورة لكل 
الــجــمــاعــات األهــلــيــة فــي ســـوريـــة، مــن خــال 
توزيع  على  تقوم  التي  الجوهرية  فكرتها 
الــعــاصــمــة  بــــن  الـــحـــكـــم  وأدوات  الـــســـلـــطـــة 
ــة واألطــــــــــراف املــتــمــتــعــة بــســلــطــة  ــاديــ ــحــ االتــ
ــدم إعـــــــــادة إنـــتـــاج  ــعــ ــة، ضـــامـــنـــا لــ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ
مظلوميات جديدة. وفي املقابل، يؤكد هذا 
التأصيل أن التحول إلى النظام الامركزي 
بشكل كامل أمٌر غير محفوٍف باملخاطر، بل 
 للجزء األكبر من مشكات الدول 

ً
يحمل حا

.
ً
النامية، كالدول العربية مثا

)كاتب سوري(

الناخبن،  استمالة  في  السياسية،  ــَه 
ُ
ُمــُيــول

بـــأشـــكـــال بــئــيــســة اســتــقــبــلــهــا الــــــرأي الــعــام 
بــكــثــيــر مـــن الــســخــط واالســـتـــهـــجـــان«. وهــي 
الــحــكــومــة األول،  إلـــى حـــزب  تــتــوجــه بالنقد 
يعانده  الـــذي  والــحــزب  والتننمية،  الــعــدالــة 
الــذي  لـــأحـــرار،  الــوطــنــي  التجمع  ضمنها، 
ــر الـــفـــاحـــة والـــصـــيـــد الــبــحــري  ــ يــــقــــوده وزيــ
يــِرُد اسمه ضمن  الــذي  الشهير  وامللياردير 
أفريقيا،  في  شخصيات  عشر  أغنى  الئحة 
ــز أخــــــنــــــوش، وهـــــــو مـــــا يـــعـــطـــي لـــهـــذا  ــ ــزيـ ــ عـ
االنــحــراف االنتخابي، في لحظة دقيقة من 
تــطــور املــغــرب الــســيــاســي، كــل األبــعــاد التي 
قضية  ويجعل  عنها،  الكشف  بصدد  نحن 
»الــقــفــة« االنــتــخــابــيــة مــســألــة جــوهــريــة في 
صــيــاغــة املــواقــف والــبــدائــل الــســيــاســيــة. أمــا 
الـــيـــســـار، فــقــد اكــتــشــف، وهــــو مــنــدهــش، أن 
قــراءة »الرأسمال« لكارل ماركس ال تضمن 
مــقــعــدا فــي الــبــرملــان، وربــمــا تــكــون مــراكــمــة 

الرأسمال أفضل.
والحال أن واقع جائحة كورونا، وما بعدها، 
جّدد لليسار هويته اإلصاحية، وشّدد على 
صـــواب تــوجــهــاتــه فــي بــنــاء الــدولــة الــعــادلــة 
والقوية بتوزيع الثروة العادل، وهي فرصته 
إلعـــادة عــقــارب الــســاعــة إلــى الــــدوران حسب 
مـــا راكـــمـــه مـــن تــــراث اجــتــمــاعــي وإصــاحــي 
وتــضــامــنــي، مــبــنــي عــلــى قــنــاعــاٍت فــكــريــٍة ال 
تــســتــســلــم بــبــســاطــة لـــرأســـمـــال االنــتــخــابــات 

املتوحش أو املتدين.
لــقــد ســبــق لــجــزء مــن الــطــبــقــة الــســيــاســيــة أن 
ــوات،  ــ ــراء األصــ ــ اســتــثــمــر فـــي الـــفـــقـــر، عــبــر شـ
ــــي ســــــوق الــبــيــع  ــا يــــحــــدث فـ ــمــ مــــبــــاشــــرة وكــ
والشراء، والقــى مقاومة صلبة من املجتمع 
ــه تـــم تبييض  ــنــــاس، غــيــر أنــ الــســيــاســي والــ
اكتشف  بعدما  باإلحسان،  املمارسات  هــذه 
الـــفـــاعـــلـــون الــــجــــدد فــــي الـــحـــقـــل الــســيــاســي 

منجمه الذهبي في صناعة األغلبيات.
ومــــن مـــفـــارقـــات املـــغـــرب الــحــديــث أن مــغــرب 
السرعة القصوى أظهر تقّدما رفيع املستوى 
عــلــى مــســتــوى »طـــاقـــم الــــدولــــة« مـــن الــنــخــب 
الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة واألمـــنـــيـــة 
والــرقــمــيــة والــديــنــيــة، مــقــابــل تــراجــع رهيب 
املنبثقة عن  النخبة السياسية  في مستوى 
في  التقليدية  الوسائط  املجتمع عن طريق 

التأطير السياسي.
)كاتب مغربي(

المواطنة المشوهة في الدولة المركزية

الطبقة الحزبية في المغرب واالستثمار في الفقر

تستند المواطنة 
إلى السلوك اإلنساني 

الجامع داخل الدولة، 
بما تمليه عليه 

القوانين الناظمة 
لعالقة األفراد 

بعضهم ببعض

نجحت الالمركزية في 
صون تجربة المواطنة 

إطارًا شرعيًا وقانونيًا 
حقوقيًا للفاعلية 

السياسية

الملك محمد السادس: 
إذا أصبح الملك غير 

مقتنع بالطريقة التي 
تمارس بها السياسة، 
فماذا بقي للشعب؟

واقع  جائحة 
كورونا، وما بعدها، 

جّدد لليسار هويته 
اإلصالحية، وشّدد 

على صواب توجهاته 
في بناء الدولة 
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