
عبير نصر

 مواطٍن في هذا البلد هو حافظ األسد«. 
ُّ

»كل
ــّك ثــّمــة شـــيء اســتــعــراضــيٌّ ومــمــســرٌح  ال شـ
والتي  ظاهريًا،  البسيطة  الجملة  هــذه  فــي 
ــة  ــدايــ ــــق فـــــي بــ ــــشـ انـــطـــلـــقـــت مـــــن إذاعــــــــــة دمـ
ثمانينيات القرن املاضي، هي التي تضمر، 
ــٍج خطير، 

َ
 تــســويــِق ُمــنــت

َ
فــي جــوهــرهــا، نــّيــة

ــّد بــســريــٍة مــطــلــقــة داخــــل مــطــبــخ الــنــظــام  ــ عـ
ُ
أ

الـــســـوري، وبــنــكــهــٍة مــحــلــيــٍة خــالــصــٍة، على 
الرغم من تأثره بكثير من املفاهيم الخاصة 
الشرقية.  األوروبــيــة  االشتراكية  باألنظمة 
ٍة لــلــوحــة الــســيــاســيــة  مـــع هــــذا، وبــعــد قــــــراء
املبتكرة،   

َ
الخلطة  

ّ
أن نــرى  الــيــوم،  السورية 

ــرة تــقــديــس  ــ ــاهـ ــ ــاوزًا »ظـ ــ ــجـ ــ وســنــســمــيــهــا تـ
ــأّي مــعــنــى  ــ  بــ

ً
الــــحــــاكــــم«، لــــم تــنــتــج شـــرعـــيـــة

انضباطية   
ً
وظيفة أّدت  لكنها  للمصطلح، 

مهمة على املستوى الشعبي، تمخضت عن 
ثباٍت اجتماعي قاتل، مشبٍع بعقد النقص 
واإلهانة واالنجراح الحضاري. كما رسمت 
ــبـــول، أفــــرزت  ــقـ خــطــوطــًا عـــامـــة لــلــســلــوك املـ
»املواطنني الصالحني«، من خالل تجريدهم 
من صفتهم اإلنسانية، واختزالهم في صفِة 
قــطــيــٍع يــطــيــع الـــراعـــي إلـــى األبــــد، فــي ضــوء 
تسخيف املبادئ التي تحمل قيمًا سياسية 
وأخالقية واجتماعية هامة، مقابل تعميق 
الغيبي  والتفكير  والخوف  الطاعة  مظاهر 
واألوهـــــــــام. وبــيــنــمــا ُصــــــّور »األســــــد األب« 
ـــه املــنــاضــل واملــعــلــم واألب واملــلــهــم وقائد 

ّ
أن

املتملقني من أعضاء  أحــد  رأى  التشرينني، 
قليلة على  العربية   

َ
األمــة السوري  البرملان 

»األســــد االبــــن« الـــذي يستحق فــي رأيـــه أن 

إياد الدليمي

العراقية  السجون  الكتابة عن  أن  يبدو  ال 
أن هناك  ، طاملا  حــدٍّ تنتهي عند  أن  يمكن 
ــــرى مــــا يــــجــــري مــن  حـــكـــومـــة عـــــــــوراء، ال تــ
فـــضـــائـــح وانــــتــــهــــاكــــات يــــنــــدى لـــهـــا جــبــني 
باتت محاضن  السجون  فهذه  اإلنسانية، 
اإلنــســان، روحــا  لتشويه  ومــعــاقــل  للموت 
ــآٍس  ــن مـ وجــــســــدا، نــاهــيــك عـــّمـــا تــســّبــبــه مـ
املعتقلني واملــطــحــونــني بني  أولــئــك  لـــذوي 

رحى النسيان.
يعود الحديث عن السجون العراقية، هذه 
املـــــّرة، مــع قــصــة أقــــرب إلـــى الــخــيــال، جــرت 
وقائعها في مدينة بابل )جنوب العاصمة 
بغداد(. تم اإلفــراج عن متهم بقتل زوجته 
وحرقها ورمي بقاياها في النهر، بعد أن 
تبني أن الزوجة ما زالت على قيد الحياة، 
ــــرج عن  وظـــهـــرت بــعــد اخــتــفــاء شـــهـــر. .. أفـ
الرجل الذي سبق له أن اعترف بالجريمة 
بــفــعــل الــتــعــذيــب، وُحـــكـــم عــلــيــه بـــاإلعـــدام، 
ــوزراء، مصطفى  ــ الـ قبل أن يــحــاول رئــيــس 
الكاظمي، مللمة القضية، باستدعاء الزوج 
املتهم البريء مع بعض ضباط التحقيق، 

 ال يمكن أن تحدث.
ٌ
وكأن ما جرى نادرة

قــديــمــا قــيــل إن قــــــرارا صــــدر بــاعــتــقــال كل 
ــة، فــــقــــّرر أرنــــب  ــنــ الـــحـــمـــيـــر الــــتــــي فــــي املــــديــ
ــّر بـــجـــلـــده، وعـــنـــدمـــا صــــادفــــه أحـــد  ــفــ أن يــ
وهو  هــذا  يفعل  ملـــاذا  منه  ليعرف  الحمير 
لــيــس حــمــارا، أجــابــه األرنــــب الــفــطــن: حتى 
يتأّكدوا من أني أرنب ولست حمارا سوف 
االعتراف  يعذبونني، وقد يجبروني على 
بأني حمار. .. والقصة هذه ما زالت تجري 
في العراق منذ سنوات بعيدة، بل وأخذت 
ــار كـــل عــراقــي  ــ مـــديـــات أكـــبـــر وأشــــمــــل، وصـ
تــه، خصوصا  بــراء ثبتت  لــو  متهمًا حتى 
أو مليشيا،  إلـــى حـــزب  يــنــتــمــي  كـــان ال  إن 
وال يملك مـــاال يــخــرج بــقــدرتــه مــن زنــازيــن 
االعــتــقــال الــرهــيــب الــتــي جعلت مــن حكايا 
سجون تاريخية، مثل أبو غريب، أضحوكة 

حيال ما يجري في السجون العراقية.

عبد الحميد اجماهيري

ــّرر وتـــتـــشـــابـــه مـــثـــل حـــبـــات ســبــحــة،  ــكـ ــتـ تـ
املواقف النزاعية بني املغرب والجزائر. كل 
شهر، تقريبا تتخذ الجزائر قــرارا يسير 
ــاه تــعــمــيــق الــقــطــيــعــة وتــكــريــس  ــجـ ــي اتـ فـ
أجواء الحرب. في أغسطس/ آب املاضي، 
ــّررت جــــزائــــر عـــبـــد املـــجـــيـــد تـــبـــون قــطــع  ــ ــ قـ
الــعــالقــات مـــع املـــغـــرب. وفـــي بـــدايـــة شهر 
سبتمبر/ أيلول، قّررت إغالق أجوائها في 
وجه الطيران املدني والعسكري املغربي، 
وقامت وحدات من الجيش، بعد يوم فقط 
على قرارها الجوي هذا، بتحّركات برية، 
استفزازية،  املغربية  األوســاط  اعتبرتها 
الجزائري  الشعبي  الوطني  الجيش  ألن 
وصـــل إلـــى مــنــاطــق مــغــربــيــة شــرقــيــة، في 
منطقٍة تسمى زملــو، تابعة ترابيا إلقليم 
فــجــيــج الـــحـــدودي، والــــذي كــانــت الــقــوات 
الــجــزائــريــة نفسها قــد دخــلــتــهــا وطـــردت 
أصحاب أراٍض في شرقه، تسّمى العرجة، 
جـــزائـــريـــة، ومنعت  أراض  أنــهــا  بـــدعـــوى 
الساكنة من أمالكها الفالحية املخصصة 

حصريا للنخيل.
ــدم الــتــدخــل الــجــديــد طـــويـــال، حيث  لـــم يــ
انـــتـــشـــرت الــــقــــوات املــســلــحــة املــلــكــيــة فــي 
اآلن نـــفـــســـه، مــــا دفـــــع عــــشــــرات الـــجـــنـــود 
الــجــزائــريــني إلـــى االنــســحــاب مــن منطقة 
زملو هاته، والتي تعتبر مغربية، غير أن 
طريقا قصيرا يربط بينها وبني منطقة 
أخــــرى، هــي »قــصــر إيــــش«، يعبر الــتــراب 
ــد يـــكـــون ســبــبــا فــــي رفـــع  ــ ــزائــــري، وقـ الــــجــ

التوتر.
ــقـــرارات واملـــواقـــف ُيصاحبها  الـ كــل هـــذه 
مــشــروع ثابت زادت ضــراوتــه فــي اآلونــة 
الدبلوماسي  بالتحّرك  يتعلق  األخــيــرة، 
ــاّرة وفـــي  ــ ــقـ ــ املـــكـــثـــف ضــــد املــــغــــرب، فــــي الـ
وآخــر  أفريقيا.  وشــمــال  الساحل  منطقة 
الــعــنــقــود، هــو اغــتــنــام االجــتــمــاع األخــيــر 
لطرح  املــتــحــدة  لــأمــم  الــعــامــة  للجمعية 
ـــس تــصــعــيــدي، 

َ
ـــف

َ
ــراء بـــن قـــضـــيـــة الــــصــــحــ

ــتـــي تـــعـــد أصـــل  فــــي قــضــيــة الـــصـــحـــراء الـ
الــتــوتــر بـــني الــبــلــديــن. وقــــد أعـــــادت هــذه 
الــحــوادث الحدودية إلــى أذهــان املغاربة 
وســـكـــان شـــمـــال أفــريــقــيــا األجـــــــواء الــتــي 
الــرمــال في العام 1963 بني  رافقت حــرب 
 البلدين الجارين، الناجمة في األصل عن 
فجيج  ملنطقة  حــدودي جزائري  اختراق 
الــحــربــيــة  ذاتــــهــــا. وال يـــبـــدو أن املــــواقــــف 
حـــَســـب   

ْ
إذ الــــــحــــــد،  هــــــــذا  عــــنــــد  ســــتــــقــــف 

مبعوث الجزائر الخاص املكلف بمسألة 
الصحراء ودول املغرب العربي، )الجزائر 
البلد الوحيد الذي ابتدع منصبا رسميا 
بـــاســـم املــبــعــوث الـــخـــاص بـــالـــصـــحـــراء!(، 
عمار بالني، فإن »اتخاذ تدابير إضافية 
أمر غير مستبعد«، كما أكد يوم الجمعة 
فـــي تــصــريــح لــوكــالــة رويـــتـــرز. .. ويــبــدو 
 مـــــن هــــــذه الــــــحــــــوادث الـــــحـــــدوديـــــة، كــمــا 
لـــو أن الـــجـــزائـــر تــنــفــض الـــغـــبـــار عـــن كل 
الــنــقــط الــقــديــمــة، واملــلــفــات الــعــالــقــة ذات 

نزعة خالفية.
ــذه الـــتـــحـــّركـــات املــقــلــقــة، يــلــتــزم  مــقــابــل هــ
املغرب موقفا هادئا للغاية، فقد كان الفتا 
أن قرار إغالق األجواء الجزائرية في وجه 
ُيــِثــر أي متابعة وال  املــالحــة املــغــربــيــة لــم 
تعليق مــن املــغــرب. وكــل وســائــل اإلعــالم، 
الــرســمــيــة مــنــهــا واملــســتــقــلــة والــحــزبــيــة، 
وكـــل املــنــظــمــات الــعــمــومــيــة واملــؤســســات 

يــكــون قــائــد الــبــشــريــة كــلــهــا. وخـــالل عــقــوٍد، 
واملهرجاناُت  والــشــعــاراُت   

ُ
التماثيل عملت 

االحتفائية، التي غزت جسد البالد كمرٍض 
الــهــويــة املجتمعية  تــشــكــيــِل  ــاٍل، عــلــى  عـــضـ
مرحلٍة  بــدايــة  »رمــزيــًا«   

ً
معلنة السياسية، 

وغموضه،  الحاكم  بعظمة  مشبعة  جديدٍة 
 املــجــال لــشــيــوِع عــقــيــدِة »الــوثــنــيــِة 

ً
فــاســحــة

الــســيــاســيــة«، وتــمــاهــي الــدولــة فــي شخص 
في  يتمّدد  ثقيل   

ٌّ
ظــل كأنه  الخالد«  »القائد 

 حــركــٍة وســكــون، وهو 
ّ

الــهــواء، لــه يــٌد فــي كــل
 قــصــور أو تــقــصــيــر. هــكــذا 

ّ
ــبـــريء مـــن كــــل الـ

 
ّ

تحّول األسُد إلى سلطٍة منتفخٍة ال تثق إال
بنفسها، يجتهد في نشر روايــاٍت ادعائيٍة 
ــه يــحــكــم  ــتـــه، مـــثـــل كـــونـ ــتـــمـــراريـ لــتــبــريــر اسـ
الــبــالد بــقــبــوٍل شــعــبــي، وأنـــه الـــوصـــّي على 
الوحدة الوطنية والتطلعات العربية، وهو 
الغربية  اإلمبريالية  ضد  الصمود  صخرة 
سردياته  فبدت  اإلسرائيلية،  والتوسعية 
أشــبــه بـــمـــحـــاوالٍت عــبــثــيــٍة لــلــنــفــخ املــجــانــي 
 فــعــالــيــة. على 

ّ
فــي ذاٍت عــاجــزٍة وفـــاقـــدٍة كـــل

ــر، ال أحـــد فـــي ســـوريـــة، ال أحــد  ــ املــقــلــب اآلخـ
على اإلطالق، سواء الذين يصيغون املديح 
املــجــبــرون على استهالكه،  أو  ويــصــّدرونــه 
ــة  ــاطـ  الــــســــحــــريــــة املـــحـ

َ
ــة ــ ــالـ ــ ــهـ ــ ــــون الـ ــّدقـ ــ ــــصـ يـ

يـــســـخـــرون ضمنيًا  بــيــنــمــا  »األســــديــــن«،  بـــــ
»استفتاٍء  عن  ض 

ّ
تتمخ التي  الشرعية  من 

تــقــارب  وبنسبة  مــحــســوم مسبقًا  شــعــبــي« 
99.9% من األصوات. 

مـــرادفـــًا  »الـــشـــرعـــيـــة«  كـــــان مــصــطــلــح  وإذا 
لــشــعــبــيــة الــحــكــم فـــي ســـوريـــة، فــهــو يــطــرح 
 عــلــى 

َ
ــل ــمـ ــــول نــــظــــاٍم عـ ــاالٍت كـــبـــيـــرة حـ ــ ــكـ ــ إشـ

تــشــكــيــل الــــدولــــة الـــجـــديـــدة كـــمـــا لــــو كــانــت 

 لتحويِر رموز 
ً
واألسد. وهكذا وجد طريقة

الدولة من دون أن يقع في املتاعب. 
تفسيرًا  السياسة  علماُء  يــقــّدم  لــم  وعندما 
دقـــيـــقـــًا لــفــهــم الـــتـــنـــاغـــم الـــغـــريـــب والـــعـــالقـــة 
وظاهرة  الشرعية  بني  الوطيدة  العضوية 
النظاُم،  الحاكم في سورية، سعى  تقديس 
اإلكــراه  بناء مؤسسات  إلــى  بشكٍل حثيث، 
مــن جــهــة والــعــقــاب مــن جــهــة أخــــرى، وســّد 
املــنــافــذ أمــــام الــطــامــحــني إلـــى املــشــاركــة في 
 لــلــحــاكــم، 

ً
ــان ظــــال ــــؤون الـــبـــالد، إال مـــن كــ شـ

قًا له، يرضى بوظيفة املحكوم به، من 
ّ
متمل

سياٍق  في  الحكم.  في  فعلية  مشاركٍة  دون 
مــــواٍز، عــمــل الــخــطــاُب الــســيــاســي الــرســمــي، 
ــّوة والــســيــطــرة  ــقــ بـــاعـــتـــبـــاره مـــن أشـــكـــال الــ

الـــتـــي ســـاهـــمـــت فــــي فـــــرض قـــيـــم االمـــتـــثـــال 
والـــطـــأطـــأة، والــحــفــاظ عــلــى الــعــوامــل الــتــي 
تــمــّكــن الــنــظــام الــســيــاســي مـــن االســـتـــمـــرار، 
تقوية  فــي  املتمثلة  الخطيرة  كاملمارسات 
الـــهـــويـــة الــطــائــفــيــة والـــعـــرقـــيـــة والــطــبــقــيــة. 
وخالل األدبيات السياسية، يجد املرء، على 
الـــــدوام، تــوثــيــقــًا واضــحــًا لـــإكـــراه واإلغــــراء 
والــدعــايــة مــن أجـــل اإلقـــنـــاع، لــكــن ال يوجد 
الطقوس  فــرض  ملمارسات  منطقي  تفسيٌر 
يمكن  ال  التي  أو  يمكن تصديقها،  ال  التي 
 مــن االلــتــزام الــوجــدانــي. 

ً
لها أن تثير حــالــة

ـــقـــال، إن بـــقـــاَء نــظــام 
ُ
مـــع هــــذا، والــحــقــيــقــة ت

 قــاطــع على 
ٌ

ــد مــنــذ الـــعـــام 1970 دلـــيـــل األســ
فــاعــلــيــة هـــذه االســتــراتــيــجــيــة الــقــائــمــة على 
ــدل الــشــرعــيــة، والـــتـــي تــحــّولــت،  املــطــاوعــة بـ
خالل عقوٍد خمسة، إلى آلٍة احترافية ترّوج 
سياسة الخداع العام، وبتأثيرها يتصّرف 
املواطنون كما لو أنهم يحترمون قائدهم، 
ــاراٍت تــــرســــم واقـــعـــهـــم  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــقــــدون بـ ــتــ ــعــ ويــ
ذاكرتهم  وتقتحم  االجــتــمــاعــي،  السياسي 
 ملن ينتجها 

ٌ
الجمعي، وهي زائفة ووعيهم 

الزائر  ى 
ّ
ويستهلكها على حــّد ســواء. وحت

العادي لسورية يمكن أن يالحظ، وببساطة 
مـــوضـــع  لـــيـــســـا   »األســـــــدْيـــــــن« 

ّ
أن شـــــديـــــدة، 

ــاٍب شــعــبــي، ومــــن االســتــحــالــة بــمــكــان  إعـــجـ
أال يــكــتــشــف الـــفـــرق الـــشـــاســـع بـــني الــنــظــام 
الــوالء االختياري  الــذي ينتج  الكاريزماتي 
والنظام النقيض الذي يصّدر أبشع مظاهر 

االستعباد واإلذالل.
وظـــاهـــرة »الــوثــنــيــة الــســيــاســيــة الــســوريــة« 
ــّك تــعــكــس األزمـــــة الـــتـــي تــعــانــي منها  ال شــ
الدولة حديثة االستقالل، والتي فشلت في 

ة 
ّ
إيــجــاد اعــتــقــاٍد يقينّي بـــاالّدعـــاءات الــشــاذ

ــي يـــرّوجـــهـــا قـــائـــدهـــا، كـــمـــا فــشــلــت فــي  ــتـ الـ
الرغم من نجاح  »تطويع« السوريني، على 
 لها 

ّ
ــٍة أمــنــيــة ال ُيـــشـــق الــنــظــام فـــي إنـــتـــاج آلــ

لأجهزة  الكبير  العدد  في  تجّسدت  غبار، 
االســتــخــبــاراتــيــة الــتــي لـــم تــكــتــِف بــمــراقــبــة 
ــنــــني وإحـــــصـــــاء أنـــفـــاســـهـــم، بــــل فــي  ــواطــ املــ
انعكس  مــا  أيــضــًا،  مــراقــبــة بعضها بعضا 
على عموم الطبقات السورّية، ولو تبادلت 
ى 

ّ
العبارة الكاريكاتورية الشهيرة التي تغن

 لـــســـاٍن ســــــوري: »مــــا الـــســـوريـــون، 
ّ

بــهــا كــــل
بـــمـــخـــتـــلـــف طـــوائـــفـــهـــم وأعـــــراقـــــهـــــم، ســـوى 
ــه 

ّ
أن والــدلــيــل  بــديــعــة«.  لــوحــة فسيفسائية 

قت 
ّ
تمز ظام، حتى 

ّ
الن قبضة  تراخت   

ْ
إن ما 

»الــــلــــوحــــة الـــبـــديـــعـــة«، لــيــكــتــشــف الــجــمــيــع 
هشاشة الصورة املقّدسة التي تّم ُصنعها. 
 أن تبدأ الثورة 

ً
ولذا لم تكن مجّرد مصادفة

جميع  في  »األيقونات«  بتحطيم  السورية 
 الــنــظــام 

ّ
ــز  هـ

َّ
الـــبـــالد، يقينًا مــنــهــا أن أرجــــاء 

جــدار  رمــزيــًا، وكسر  بتحطيمه  يبدأ  فعليًا 
الخوف يبدأ من نسِف األنصاب التي تمثل 
رمزًا للخوف والتركيع والقهر. ومهما كان 
مـــآل االنــتــفــاضــة الــســوريــة الــراهــنــة، فإنها 
حــكــمــًا أفـــقـــدت الـــنـــظـــام الــــســــوري شــرعــيــتــه 
 على ذلــك ســوى حكم 

ّ
أدل الوهمية. وليس 

بشار األســد تــالال مــن األنــقــاض، تمخضت 
عــن تحطيِم تماثيل كــانــت فــي زمـــٍن مضى 
وتــــحــــّدق  الــــعــــامــــة  رؤوس  ــــوق  فــ تــنــتــصــب 
 

ّ
لــلــفــراغ. لــلــفــراغ وال شــيء غــيــره، كــعــادِة كل

فــي طغيانهم نحو  الــذيــن يسيرون  الــقــادة 
النسيان.  

)كاتبة سورية(

لـــم يــلــتــفــت الــكــاظــمــي إلــــى الــــدعــــوات الــتــي 
انطلقت بــعــد حــادثــة رجـــل بــابــل إلـــى فتح 
التحقيق في آالف امللفات والقضايا التي 
يـــرزح أصحابها فــي ســجــون الــعــراق على 
امـــتـــداد خــريــطــة الـــوطـــن، واكــتــفــى بسجني 
بــابــل، وكــأن الــعــراق خــال مــن أمثاله، وكــأن 
حادثته الوحيدة التي عرفها العراق. فيما 
بــأن هناك  الــعــدل  وزارة  تفيد إحصائيات 
قرابة 50 ألف سجني في مختلف السجون 
ــــف ســجــني  ــة، بــيــنــهــم نـــحـــو 25 ألـ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
حكم عليهم باإلعدام، من دون أن تخبرنا 
الوزارة عن إجراءات التقاضي التي مّهدت 

لحكم كل هذا العدد الكبير باإلعدام.
وإذا مــا رغــبــَت فــي تقّصي واقــع السجون 
الـــعـــراق، يكفي أن تستمع  فــي  والــســجــنــاء 
قــّرروا االستقالة من  لبعض القضاة ممن 
هذه املهنة، بعد أن تحّول كثيرون منهم إلى 
واألحــزاب  والقوى  املليشيات  بيد  ألعوبة 
الــحــاكــمــة، فــمــثــل هــــؤالء املــســتــقــيــلــني، على 
قــلــتــهــم، يــخــبــرونــك بــمــا تــشــهــده ســجــون 
لالعترافات  وانتزاع  انتهاكات  من  العراق 
بالقوة، بل هناك تصّرفات سادية تخجل 
التحقيق.  ضــبــاط  يمارسها  سماعها  مــن 
وهــــنــــاك عـــمـــلـــيـــات بـــيـــع لــلــســجــنــاء داخــــل 
الزنازين، حتى وصل األمر إلى أن سجناء 
مغيبون ال يعرف أهلهم عنهم شيئا منذ 
ــرون حــكــم عليهم بــالــبــراءة  ســـنـــوات، وآخـــ
لكنهم ما زالوا تحت ظلم السجن وظلمته، 

ومرت عليهم فيه سنوات.
ال تقتصر قصص السجون العراقية على 
الـــقـــضـــبـــان مــــن عــمــلــيــات  مــــا يـــجـــري وراء 
ــتــــرافــــات بـــالـــقـــوة  ــزاع لــــالعــ ــ ــتــ ــ تـــعـــذيـــٍب وانــ
ــرام يـــمـــارس بــحــق ســجــنــاء  ــ وســــاديــــٍة وإجــ
ــبـــاب طــائــفــيــة،  ــم اعــتــقــالــهــم ألسـ أغــلــبــهــم تـ
وإنـــمـــا تــمــتــد إلــــى خـــــارج الـــســـجـــون، فمع 
هــم 

ّ
كــــل مـــقـــابـــلـــٍة ألهــــالــــي الـــســـجـــني، يــبــتــز

الــســجــانــون، حــتــى وصــــل األمــــر إلــــى أخــذ 
مــبــالــغ مــالــيــة ضــخــمــة مــن هــــؤالء األهــالــي 
املــغــلــوبــني عــلــى أمـــرهـــم، مــن أجـــل السماح 
لقيمات لسجينهم، بل  لهم بإدخال بضع 

الــرســمــيــة، بــمــا فــيــهــا وزارة الــخــارجــيــة، 
الــتــزمــت الــصــمــت، مــعــتــبــرة إغــــالق الــجــو 
العالقات »الحدثا«، وتفصيال  بعد قطع 
ال يحمل رسالة جديدة تفوق قرار اغالق 
ــان الفــتــا أيــضــا أن الــقــرارات  الـــحـــدود! وكـ
مؤسساتها  الجزائر  لها  تستدعي  التي 
ــال املــجــلــس  االســتــراتــيــجــيــة، كــمــا هـــو حــ
األعـــلـــى لـــأمـــن فـــي الـــجـــزائـــر عــنــد إغـــالق 
األجواء، فإن املغرب يميل إلى نزع الطابع 
ت شركة 

ّ
تول الــدرامــي عن ردوده، بحيث 

الــخــطــوط املــلــكــيــة املــغــربــيــة املــدنــيــة الـــرد 
على القرار.

وكــان الفتا أيضا أن املــغــرب، الــذي سبق 
ــر، فــــي بـــيـــان مــقــتــضــب لــــــوزارة  ــبـ ــتـ أن اعـ
ــر فــي  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــة، ذرائــــــــــع الـ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ الــ
أغــســطــس/ آب املــاضــي لقطع الــعــالقــات، 
ذرائــع عبثية وال منطقية، ضرب صفحا 
املغاربة،  تابع  بــل  الــجــزائــر،  عــن تصعيد 
لم  التوتر  أن  كيف  املنطقة،  دول  ومعهم 
ل  ُيفعِّ الــســادس من أن  يمنع امللك محمد 
»دبـــلـــومـــاســـيـــة املـــــواســـــاة«، بــحــيــث بعث 
رسالة تعزية إلى الرئيس الجزائري، عبد 
املجيد تبون، إثر وفاة رئيس الجمهورية 

األسبق، عبد القادر بن صالح.
املــغــرب فــي سياسة  الـــواقـــع، يستمر  فــي 
اليد املمدودة التي عّبر عنها ملك املغرب 
في خطاب العرش في 31 يوليو/ تموز 
أخــــيــــرا، والـــــــذي حــظــيــت فـــيـــه الـــعـــالقـــات 
بــني الــبــلــديــن بحصة األســـد مــن خــطــاب، 
يكون عادة منذورا للسياسات الداخلية 
لـــلـــبـــالد، وقــــد دعــــا »إلـــــى تــغــلــيــب منطق 
ــن أجـــل  الـــحـــكـــمـــة، واملــــصــــالــــح الـــعـــلـــيـــا، مــ
 تجاوز هذا الوضع املؤسف، الذي يضيع 
ــــط  طــــاقــــات بـــلـــديـــنـــا، ويـــتـــنـــافـــى مــــع روابـ
املــحــبــة واإلخــــاء بــني شــعــبــيــنــا«، واعتبر 
ــــرب والــــجــــزائــــر أكــــثــــر مــــن دولـــتـــني  ــغـ ــ »املـ
ــــان مـــتـــكـــامـــالن«.  ــــوأمـ ــارتـــــني، إنـــهـــمـــا تـ ــ جـ
العاهل  دعــا  الــخــطــاب،  نــص  وبمقتضى 
ــزائــــري، لــلــعــمــل  ــيـــس الــــجــ ــرئـ املـــغـــربـــي »الـ
ــراه مــنــاســبــا،  ــ ــــت يــ ــرب وقـ ــ ســــويــــا، فــــي أقــ
ــة، الــتــي  عــلــى تــطــويــر الـــعـــالقـــات األخــــويــ
الكفاح  من  سنوات  عبر  شعبانا،  بناها 

املشترك«.
وكــــانــــت ذكـــــــرى 20 غـــشـــت )أغـــســـطـــس/ 
آب( الــــتــــي جـــمـــعـــت، فــــي فــــتــــرة مـــحـــاربـــة 
االستعمار الفرنسي، املقاومتني املغربية 
املغرب  ليقّدم  أخــرى  فرصة  والجزائرية، 
أطروحته عن راهنية الحسابات الجيو- 
اســتــراتــيــجــيــة لــشــمــال أفــريــقــيــا واملــغــرب 
الــكــبــيــر. ومــمــا يــســتــرعــي االنــتــبــاه النقد 
ــه إلــــــى »الـــــقـــــوى الـــتـــقـــلـــيـــديـــة« فــي  ــ ــــوجـ املـ
أوروبا، والتي تعمل على تأجيج الصراع 
بني املغرب والجزائر. وكان الفتا أن ملك 
املغرب تحّدث، في هذه املناسبة، بلسان 
املـــغـــرب الــكــبــيــر، وهـــو مـــا يــجــعــلــه يتكلم 
التهدئة والتضامن مع  من داخــل منطق 
الجزائر. قال، في هذا السياق، إن »قليال 
مــن الـــدول، خــاصــة األوروبـــيـــة، الــتــي تعد 
تخاف  التقليديني،  الشركاء  مــن  لأسف 
ــتــــصــــاديــــة، وعــلــى  عـــلـــى مــصــالــحــهــا االقــ
أســــواقــــهــــا ومــــراكــــز نــــفــــوذهــــا، بــاملــنــطــقــة 
املـــغـــاربـــيـــة. كــمــا أن بــعــض قـــيـــاداتـــهـــا لم 
أنظمة  فــي  ليس  املشكل  بــأن  يستوعبوا 
بلدان املغرب الكبير، وإنما في أنظمتهم 
املــاضــي، وال تستطيع  التي تعيش على 

أن تساير التطورات«.
والواضح أن العقل الدبلوماسي املغربي 

مزرعته الخاصة، عبر تسميم الفضاء العام 
بــأيــديــولــوجــيــات الــشــخــصــنــة والــتــقــديــس، 
 من تسّول 

ّ
املستندة إلى القمع الوحشي لكل

ـــه«، والتنكيل 
َّ
ـــؤل

ُ
لــه نــفــُســه نــقــد الــحــاكــم »امل

بمن تمّسكوا بحقهم اإلنساني في أن يكون 
لهم رأي في تنصيب السلطة املتصّرفة في 
ومحاسبتها.  مراقبتها  وفـــي  مــصــائــرهــم، 
 أعـــمـــاال فــنــيــة كــثــيــرة 

ّ
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن

املنفصم عن  الرسمي  الخطاِب  سخرت من 
النكات  لتستشري  الــحــال،  بطبيعة  الــواقــع 
املمنوعة عن ظاهرة »تقديس األسدين«، إال 
أنها لم تتجرأ مــّرة على اإلشـــارة املباشرة 
الرغم  الــرئــيــس بعينه. وعــلــى  إلــى شخص 
مــن تطويع أصــحــاب املــواهــب مــن الشعراء 
ـــاب فـــي تــرتــيــب مــظــاهــر 

ّ
والـــفـــنـــانـــني والـــكـــت

التطبيل والتزمير وإحيائها، غالبًا ما كان 
ب 

ّ
لتجن إيجاد طريقٍة  في  هــؤالء يجهدون 

املتاعب من دون الشعور بأنهم يساومون. 
ــلــب مـــن أحــد 

ُ
ــال، عــنــدمــا ط ــثـ عــلــى ســبــيــل املـ

الرسامني إنجاز لوحة لتعليقها في مكتب 
حافظ األسد، اختيرت اللوحة التي تصّور 
معركة حطني التي هزم فيها صالح الدين 
الـــقـــدس للسيطرة  الــصــلــيــبــيــني، واســتــعــاد 
ــذاك، لــم يــكــن مــن الــرســام إال أن  الــعــربــيــة. آنــ
 كبيرة 

ً
ــورة أضـــاف فـــوق منظر املــعــركــة صــ

ني 
ّ
حط »مــن  عبارة  مضيفًا  الرئيس،  لوجه 

عــت الــلــوحــة على نطاٍق 
ّ
إلــى تــشــريــن«، فــوز

واســع في أثناء االستفتاء الشعبي إلعادة 
ــل 

ّ
عــل ــًا،  ــقــ ــام 1991. الحــ ــ عـ ــتـــخـــاب األســــــد  انـ

 وجــهــة نظره 
ّ
الــرســاُم نفسه هــذا األمـــر بـــأن

تــتــمــثــل فـــي أن يــلــفــَت نــظــر املـــواطـــنـــني إلــى 
االخــــتــــالف بــــني انـــتـــصـــاري صـــــالح الـــديـــن 

تــمــادى بــعــض الــســّجــانــني بـــأن طــلــبــوا من 
من  مــبــالــغ ضخمة  املعتقلني  بــعــض  ذوي 
أجـــل تــوفــيــر جــرعــة عـــالج بسيطة يحتاج 
أمــراضــه، مثل  السجني لعالجه من بعض 
السكري وغيره. اليوم، شاهد العالم كيف 
وزبانية  التعذيب  بقدرة  تحّول،  بريئًا  أن 
ــوال أن تــداركــتــه  ــ ــل. ولـ ــاتـ ــى قـ الـــســـجـــون، إلــ
رحمة ربه، وظهرت زوجته املختفية، لكان 
ــوات، ولــكــانــت حكومة  ــ اآلن فــي عــــداد األمــ
ــلـــيـــة  الـــكـــاظـــمـــي وزبــــانــــيــــة ضــــبــــاط الـــداخـ

يتبّجحون بتطبيق العدالة على قاتل.
 مــنــظــمــات 

ّ
لـــــم يــــُعــــد مــــجــــديــــًا أن تــــغــــض

حــقــوق اإلنـــســـان الــطــرف عــمــا يــجــري في 
أن  ممكنا  يعد  لــم  بــل  العراقية،  السجون 
 املجتمع الــدولــي الــطــرف عــن تلك 

ّ
يــغــض

ــتـــي تـــجـــري فــــي الــســجــون  ــمــــارســــات الـ املــ
العراقية، ألن ذلك سيعني أن هذا املجتمع 
ــات، ويـــقـــّر  ــارســ ــمــ ــم لـــهـــذه املــ ــ الــــدولــــي داعــ
لنحو  عــزاء  تفعله، وال  ما  الحكومة على 
25 ألف عراقي، ستتدلى رقابهم من حبال 

املشنقة، بتهٍم أغلبها كيدية.
)إعالمي عراقي(

يــعــتــبــر الــتــصــعــيــد مــــن الـــجـــزائـــر خــدمــة 
ألطــراف بعيدة عن املنطقة، ال سيما في 
الشق األوروبي، ولهذا ال يساير الجزائر 
ــن الـــثـــابـــت أن  فـــي مــنــطــقــهــا الـــحـــربـــي. ومــ
املــــغــــرب ال يــفــصــل بــــني مــخــطــطــات دول 
أوروبــــيــــة والــتــصــعــيــد الـــجـــزائـــري الـــذي 
يريد أن يشيع مناخا حربيا في املنطقة. 
ــقـــراءة املــقــّدمــة مــن املــغــرب  ويــتــبــني مــن الـ
أن هــنــاك خــطــطــا، عـــوض »أن تــدعــو إلــى 
دعــم جــهــود املــغــرب، فــي تـــوازن بــني دول 
بعرقلة  »توصيات  تقّدم  فإنها  املنطقة«، 
تخلق  أنــهــا  بــدعــوى  التنموية،  مسيرته 
اخـــتـــالال بـــني الـــبـــلـــدان املـــغـــاربـــيـــة«. وهــي 
إشارة إلى املجهود األملاني تجاه االتحاد 
ــي، مــن أجـــل وقـــف دعــمــه مسيرة  ــ األوروبــ
املـــغـــرب، وفــرمــلــة تــقــّدمــه حــتــى تــلــحــق به 

باقي الدول املغاربية!
ــــرب  ــــحـ ــــوب الـ ــنـ ــ ــتـ ــ ــل سـ ــ ــ الــــــــســــــــؤال هـــــــــو: هـ
الــكــالســيــكــيــة بـــني املـــغـــرب والـــجـــزائـــر عن 
ــة وحـــــــرب الـــنـــفـــوذ  ــاديــ ــتــــصــ ــــرب االقــ ــــحـ الـ
ــعــت مــعــهــا كـــل الـــــدول، مـــن أجــل  الــتــي طــبَّ
وقــــف تـــقـــّدم املــــغــــرب، كــمــا أوصـــــى بــذلــك 
مــعــهــد األمــــن واالســتــراتــيــجــيــة األملــانــي؟ 
املــســتــقــبــل ســيــجــيــب، لـــكـــن الـــغـــريـــب فــي 
األمر أنه لم تقم أية وساطة دبلوماسية 
لــنــزع الــفــتــيــل، وكـــان ذلـــك أيــضــا بــإصــرار 
غــريــب مـــن الــجــزائــر الــتــي صــــّرح رئــيــس 
ــان لــــعــــمــــامــــرة،  ــ ــطــ ــ ــا، رمــ ــهــ ــتــ ــيــ ــلــــومــــاســ  دبــ
عــلــى هــامــش اجــتــمــاع وزراء الــخــارجــيــة 
ــة أســـابـــيـــع  الـــــعـــــرب، املـــنـــعـــقـــد مـــنـــذ ثــــالثــ
تقريبا، »على أن موضوع قطع العالقات 
يندرج  ولــن  ال  املــغــرب  مــع  الدبلوماسية 
الـــوزاري،  ضمن جــدول أعــمــال االجتماع 
وأن قـــرار قــطــع الــعــالقــات الــدبــلــومــاســيــة 
ليس قابال للنقاش أو التداول، باعتباره 
قرارا سياديا ونهائيا مؤسسا ال رجعة 

فيه«!
الدولة الجزائرية، إلى حد الساعة، يعتبر 
قــائــدهــا الــعــســكــري، ســعــيــد شــنــقــريــحــة، 
أنــهــا األقـــــوى عــســكــريــا. ويــعــتــبــر رئــيــس 
ــا أنــــهــــا الــــــرائــــــدة قــــاّريــــا  ــتـــهـ ــيـ ــلـــومـــاسـ دبـ
ــبــــدوان  ــع ذلـــــــك، يــ ــ وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــًا. ومــ
فــي حــاجــة إلـــى الــحــرب لــرفــع املــعــنــويــات 
املشلولة سياسيا، يسبب تبعات الحراك 
واقتصاديا  االنــتــخــابــات،  فــي  واملقاطعة 
ومــؤســســاتــيــا واجــتــمــاعــيــا وطــبــيــا، في 

دولٍة من أغنى دول شمال أفريقيا!
)كاتب مغربي(

السوري الخلطاُت المبتكرة داخل مطبخ النظام 

السجون العراقية... كالكيت

المغرب والجزائر... 
الحرب لرفع المعنويات؟

مهما كان مآل 
االنتفاضة السورية 

الراهنة، فإنها حكمًا 
أفقدت النظام 

السوري شرعيته 
الوهمية

لم يُعد مجديًا أن 
تغّض منظمات 
حقوق اإلنسان 

الطرف عما يجري 
في السجون 

العراقية

العقل الدبلوماسي 
المغربي يعتبر 

التصعيد من الجزائر 
خدمة ألطراف بعيدة 
عن المنطقة، ال سيما 

في أوروبا

آراء

عيسى الشعيبي

ال ينافس رأس املال الثقافي الفلسطيني، املشهود له بالثراء والحيوية والتميز، وال 
ُيزاحمه على مركز الصدارة، من حيث الحجم والنوع، الكم والكيف، سوى صندوق 
رأس املال الرمزي، الذي أقامه شعٌب اقتلعته النكبة األولى، وذلك لصيانة الذاكرة من 
التبديد، حفظ الرواية من النسء، وترميم الوعي من االستالب. ثم راحت النخب من 
اجياله الالحقة تــراكــم فــي خــزائــن هــذا الصندوق االفــتــراضــي كــل مــا تبقى لها من 
صور ومرويات وفنون وتراث، وغير ذلك مما يعّزز االنتماء لوطٍن مسلوب، والبقاء 

والصمود في وجه محاوالت الشطب واإللغاء.
في وقت الحق، عندما انتقل الفلسطينيون، على جناح ثورتهم املعاصرة، من رحاب 
التاريخ إلى فضاء الجغرافيا الطبيعية، أي إلى خريطة الوجود السياسي، بعد طول 
الــرمــزي، وتنميتها بكفاءة  مـــوارد رأس مالهم  إحــيــاء  فــي  تجاهل وتغييب، شــرعــوا 
واقتدار. بعثوا األوابد، وأخذوا يصنعون أيقوناتهم الخاصة، ويبنون عبر نضاالتهم، 
ــزة على الفخر واالعــتــداد 

ّ
مــتــعــّددة األشــكــال، صــرحــًا شامخًا مــن الــرمــزيــات املــحــف

الكفاح، النتزاع حقهم املشروع  املعّززة لألمل بالخالص، ومواصلة مسار  بالنفس، 
ناهيك عن تفعيل  والنشيد،  العلم  الهوية،  الحرية واالستقالل، بما في ذك بعث  في 
املؤسسة التمثيلية، وفتح البعثات الدبلوماسية، وما إلى ذلك من  أساسات تحتية ذات 

دالالت كيانية، تخاطب هدف إقامة دولة فلسطينية حّرة وديمقراطية.
ــة« فــي املــــوروث الشعبي، أسهمت 

ّ
ــســّمــى »الــحــط

ُ
ولــيــس مــن شــك فــي أن الــكــوفــيــة، وت

الفلسطيني وإغنائه، حيث صارت،  الرمزي   في تكوين رأس املال 
ً
مساهمة معتبرة

ل داللة باذخة على تبلور الهوية النضالية، وذلك 
ّ
في وقت مبكر من عمر الثورة، تشك

م بها الفدائيون األوائل، إّبان مرحلة العمل السري وعهد القواعد، خصوصا 
ّ
منذ تلث

عندما اعتمرها الرئيس الراحل أبو عمار في كل مقابالته وزياراته العربية والدولية، 
ثــم دخــل بــهــا، وســط تصفيق حــار إلــى منبر األمـــم املتحدة عــام 1974، فــي إشــارة 
حاسمة، منذ ذلك املشهد االستثنائي، على أن غطاء الرأس هذا أصبح، على نحو ما 
 من لزوميات تحقيق 

ً
كان عليه الحال خالل ثورة عام 1936، من مكونات الثورة، الزمة

الهوية الوطنية، إن لم نقل واحدًا من عناوينها البارزة، سيما عندما تطّورت الكوفية 
قه الشبيبة على األكتاف، وتم إدخالها على تصاميم األزياء التراثية.

ّ
إلى وشاٍح تعل

الكوفية على  الرمزي وبعض مكّوناته، بما في ذلك  املــال  مناسبة الحديث عن رأس 
وجــه الخصوص، أملته واقعة، ليست هي األولــى، لكن يبدو أنها األشــد صخبًا من 
سابقاتها، ونعني بها واقعة قمع ومطاردة جرت ضد طالب من إحدى الجامعات في 
غّزة، حني نزع نفر من املتعصبني  ورجال األمن الكوفيات عن أكتاف طالٍب آخرين، 
إلــى مراكز  الطالب بفظاظة، وسوقهم  وتمزيقها على رؤوس األشــهــاد، ثم ضــرب  
التحقيق، بجريرة اقتراف هذه الفعلة الشنيعة، األمر الذي قوبل بالتنديد العلني من 

رئاسة الجامعة، واستنكار ثلة واسعة من املثقفني، في القطاع وخارجه. 
ليس فــي هــذه املــقــاربــة تصّيد لخطأ نـــادر الــحــدوث فــي غـــّزة، أو تــربــص بسلطة 
الــذي لم يبرح عقول )وقلوب( من  األمــر الواقع في القطاع املحاصر، لكن السؤال 
انقالبهم  الذين اعتبروا  الفلسطيني هو: هل  الرمزي  املال  املّس برأس  استهجنوا 
ة كانوا يعتقدون أن الكوفية تخّص 

ّ
 ال يقل أهمية عن فتح مك

ُ
قبل 14 سنة حدثا

؟ وهل من شأن حظر 
ُ
كفار قريش، أو أنها كانت من ممتلكات أبو سفيان مثال

الكوفية في الرقعة املمتدة بني رفح وبيت حانون أن يفّك الحصار الظالم، أو ُيحّسن 
إمــدادات الكهرباء والغذاء؟ وكيف يفعل بعض الشركاء في املسيرة واملصير ما 
لم يفعله األعداء ضد مرتدي الكوفية خالل مظاهرات املواطنني العرب التضامنية 

أخيرا، في حيفا وأم الفحم والناصرة؟  

معن البياري

ليس ثّمة شطط في الزعم إن العالم بعد »غوغل« ليس كما قبله. ولذلك يصبح االحتفاء 
وأشهرها  البحث  مــحــّركــات  أنشط  مليالد  والعشرين  الثالث  بالعيد  االحــتــفــال(  )أو 
 
ً
 طيبة

ً
ا، أو أقله مناسبة

ّ
وأغناها في شبكة اإلنترنت، والذي صادف يوم أمس، مستحق

لتزجية تحيٍة إلى الشابني األميركيني، الري بيدج وسيرغي برين، طالبي الدراسات 
العليا، في حينه، في جامعة ستانفورد )األميركية(، واللذين أمكنهما، في غرفتهما 
في املسكن الجامعي، أن يصّمما »غوغل«، في بواكير أولى، بطموحات واعدة، وصلت 
»غوغل«  لنا  ييّسر  إلكترونية،  مــواقــع  تفيدنا  والــتــي  الشهيرة،  الشركة  إشــهــار  إلــى 
العثور عليها، بأنها تضم 60 ألف موظف في 50 دولة، بعد أول مكتب لها في كراج 
)جراج بحسب كتابة أخرى( سياراٍت في كاليفورنيا، كانت تملكه املوظفة الـ16 في 
التنفيذية لشركة »يوتيوب«. )ذاع أن ستيف  الرئيسة  الشركة، والتي صارت الحقا 
ته(. 

ّ
جوبز أّسس شركة »أبل«، في أولى مشاريعها وأفكارها، في كراج العائلة التي تبن

التي تجول في »غوغل« يوميا في نحو  البحث  وعندما نعرف أن مليارات عمليات 
150 لغة فذلك يعّرفنا، في الوقت نفسه، بمدى ما بلغته الثورة املهولة التي أحدثها 
محّرك البحث الشهير، سيما بعد إنتاجه مئات البرامج واملنتجات اإللكترونية على 

الشبكة العنكبوتية. 
والثورة هذه لم يستفد منها أهل البحث والدرس واألكاديميا فحسب، وإنما كل فرٍد 
في األرض، أيا كان قسطه من التعليم، يعرف القراءة والكتابة، ويمتلك حاسوبا، أيا 
أو سعر  أرمينيا،  الــحــرارة في عاصمة  ليعرف درجــة  أو هاتفا ذكيا،  كانت جودته، 
أسماء  أو  فــريــد شــوقــي،  مــيــالد  أو سنة  البحريني،  الــديــنــار  مقابل  اليمني  الــديــنــار 
.. بإيجاز، يضع  الوصول إلى مطعٍم في املكسيك  الفجيرة، أو خريطة  الشوارع في 
أو عنت، بل بمتعٍة وبهجٍة في أحيان غير  العالم كله بني يديك، وبال كلفٍة  »غوغل« 
أنجزته  بما   

ٌ
مــوصــول )إلــى جانب بعض غيره(  هــذا،  البحث  أحدثه موقع  ما  قليلة. 

شبكة اإلنــتــرنــت مــن تــأثــيــراٍت عميقٍة فــي راهــن اإلنــســان املعاصر الــذي لــم يعد في 
الذي  الغزيرة فيه، وبالُيسر  التواصل  قال بخدمات 

ّ
الن الهاتف  وسعه االستغناء عن 

يحوُزه لتأمني خدماٍت بال عدد في عيشه وإدارة شؤونه الخاصة. ولكأن شيئا من 
ليلة  »ألــف  إلــى  )ثّمة من أضافها  الشائقة،  الخيال  الدين في قصص  عــالء  مصباح 
ر قّدامك، ساعة تشاء، وبسرعة. لم يكن هذا قبل أقل من ثالثة عقود 

ُ
وليلة«( يحض

في متصّور مدركات اإلنسان ومخياله، ولفرط الحضور الباهظ لإلنترنت في هاتفك 
النقال وحاسوبك، في حياتك الخاصة، فإنك، إن كنَت من املخضرمني الذين عايشوا 
 بصدد 

ٌ
زمن ما قبل تكنولوجيات املعرفة واالتصال والتواصل هذه، ستحّيرك أسئلة

ما كانت عليه إيقاعات حياتك قبل مصابيح عالء الدين التي بني ظهرانيك، وفي أيدي 
ث فيه. .. يا له من سؤال: كيف 

ُ
أفراد أسرتك، وفي كل مكان تمّر به أو تعبر إليه أو تمك
كنا نعيش قبل اإلنترنت وفيسبوك وغوغل وتويتر؟ 

ال يظن صاحب هذه الكلمات نفَسه »يشيل الزير من البير«، وهو يكتب هنا عن الذي 
صرنا عليه، في زمن »غوغل«، وال عندما يشفق على الفيلسوف الكندي مارشال 
ماكلوهان )توفي في 1980(، الذي أبهرته وسائل االتصال في زمنه، وكذا وكاالت 
العالم أصبح بفعلها »قرية صغيرة«. فمن تقليدي األمور  النشطة، فقال إن  األنباء 
الــُوســع أن ُيستغنى  أنــه لم يعد في  إلــى  وعادّيها أن يشار، في غضوٍن كــالم كهذا، 
عن هذا املوقع الذي يوَصف بأنه األكثر شعبية في العالم. غير أن في الوسع أيضا، 
بــل وجــوبــا، أن يــقــال دائــمــا إن مــن شنيع األخــطــاء أن ُيــظــن أنــنــا أصبحنا حقا في 
»مجتمع املعرفة« بفضل »غوغل« وشبكة اإلنترنت. واألنسب دائما أن يبقى التعاطي 
املعرفة نفسها  إلى  املعلومات، ال  إلى  مع »غوغل«، ومثيالته، قنوات وطرقا ومعابر 
بالضرورة. وعندما ييسر لك هذا املرفق الحيوي والنشط خدمة االطالع مباشرة على 
الكتاب الفالني أو على تلك املجلة العلمية املتخّصصة أو غيرهما من مصادر أصلية 
للمعرفة، فإنه ينبئك إن األصول واملظاّن املؤكدة هي منابت العلم، وليس غيرها. وفي 

هذا كالم كثير.  .. شكرا الري بيدج وسيرغي برين.

محمد طلبة رضوان

ليس اإلعــالم في مصر حــّرا. هذه حقيقة ال تقبل الجدل، الرئيس نفُسه يؤكدها، 
ة وواضحة، ربما 

ّ
حني يفصح عن نوعية اإلعالم الذي يريده، مرارا، في عبارات دال

أشهرها: »يا بخت عبد الناصر بإعالمه«، في إشارة إلى إعالم الرئيس جمال عبد 
الناصر الذي يقول مؤيدوه قبل معارضيه إنه كان إعالم الصوت الواحد، والرأي 
الواحد، وال صوت يعلو فوق صوت املعركة. هكذ يريد عبد الفتاح السيسي اإلعالم 
الدولة ورجــال األعمال، مالك  التحالف بني  لم يعد  املفتوحة.  السماوات  في عصر 
القنوات الفضائية، كافيا لضمان والء اإلعالم في امللفات الرئيسة. لم يعد االتفاق، أو 
، فاملهنية تخصم من رصيد التابع 

ً
التفاهم، كافيا، بل لم تعد التبعية »املهنية« كافية

واملتبوع، لصالح املشاهد. املطلوب هو إعالم الرئيس للرئيس، فاإلعالمي ال يخاطب 
الناس لصالح الرئيس، بل يخاطب الرئيس نفسه، فــإذا رضي هــذا، يكون اإلعالم 

الوطني، وإذا لم يرض، فالذهاب إلى البيت، وليس السجن، في حد ذاته، منحة!
تعّرض اإلعالمي خيري رمضان لإليقاف والسجن، يوما أو يومني، »قرص أذن«، 
وهو الصحافي السابق في »األهــرام«، واإلعالمي السابق والحالي في التلفزيون 
 الدولة. فجأة وبدون مقّدمات، 

ّ
الرسمي للدولة، وبينهما قنوات، جميعها على خط

الرئيس،  له طريقة »تأييد« خيري رمضان  الشاشة، ولم تُرق  أمام  جلس أحُدهم 
الدولة،  الهوا، وزّجــه في زنزانة. األمر نفسه حدث لكثيرين، من مؤيّدي  أنزله من 
وعّرابيها. تعّرضت مليس الحديدي لإليقاف، قبل العودة املشروطة، الرئيس أوال، 
ناهيك عن محمود  جــودة،  مفيدة شيحة، وسهير  واآلن  وأخــيــرا،  وثالثا،  وثانيا، 
سعد، الذي توقف، ألنه لم يوافق على عقد اإلذعان، وعاد بعيدا عن مناطق نفوذه 
الجماهيرية، في برنامج بعيد كل البعد عن السياسة، اجتماعي، تاريخي، لطيف، 

لكنه ذكّي ومؤثر.
يتوقف محمود سعد أمام قبر حاكم .. أو وزير .. أو سياسي .. مات منذ ألف عام 
أو يزيد، يحكي حكايته، ويشير، بذكاٍء إلى الدالالت، مّرت مّرة، ولم تمر األخرى. 
توقف محمود سعد. قالوا إن السبب إنتاجي، إال أن سعد نفسه بّرأ نفسه والقناة، 
توقع،  أو  خيال  إلــى  األمــر  يحتاج  فــال  املتبقي،  الوحيد  لالختيار  املشاهد  وتــرك 
تـــرّددت إشــاعــات، ليس  البرنامج وصاحبه.  املـــزاج«، وأمــر بوقف  جلس »صاحب 
لها مصدر واضــح، عن رصد مكاملة شخضية ملحمود سعد سمح فيها لنفسه 
بانتقاد الرئيس سّرا، فناله ما نال. هذه الرواية أهون بكثير من الرواية األكثر ترّددا، 
مع كل إيقاف، أو منع، أو »شلوت إلى األمــام«، أن صاحب املحل يريد ذلك وكفى. 
؟ صاحب املزاج؟ من الذي يملك أن يمنح ويمنع ملجّرد أن مزاجه 

ّ
من صاحب املحل

ر؟ إجابات كثيرة، ال إجابة رسمية، وإن كانت »أسرارا يعلمها الجميع«!
ّ
تعك

صل به الرئيس، األمر الذي وصل إلى وقوف 
ّ
ربما يفّسر ذلك ارتعاد أي إعالمي يت

ى 
ّ
يوسف الحسيني، على رجليه، حني سمع أن الرئيس على الهاتف، إعالمي، يتلق

ر مزاج »سيادة الرئيس« من جلسة 
ّ
مكاملة هاتفية من »آدمي«، واقفا، إذ ربما يتعك

اإلعالمي أمام صوته. آخرون ابتلعتهم كراسيهم، ولم يقووا على صياغة جملٍة، 
غير االمتنان والشكر على املكاملة، سواء كانوا إعالميني، أو ضيوفا محظوظني، 
مثل السيناريست عبد الرحيم كمال، الذي أوشك أن يفقد النطق، فكيف يبدي »من 
أصابه الدور« رأيا، ولو كان رأيا مؤيدا وباصما بالعشرة، وهو ال يعرف على وجه 
ر مزاجه، ال يشعر معها بـ »عجز 

ّ
ة، كيف يؤيد الرئيس بطريقٍة ترضيه، ال تعك

ّ
الدق

القادرين عن التمام«. 
ردود األفعال، في مصر والوطن العربي، على إيقاف برنامج محمود سعد، تحديدا، 
تخبرك بكثيٍر عن املشاهد الذي غاب تماما عن اهتمامات راكبي الشاشات، وتاق 
ألي حضور، ووجده في برنامٍج ال يقترب من سيادة الرئيس، وكان من املفترض 
محمود  كــان  الجميع.  على  فالضريبة  هيهات،  ولكن  وشــأنــه،  الرئيس  يتركه  أن 
نماذج  يمنحهم  مكابداتهم،  كفاحهم،  نجاحهم،  الناس قصص  من  يسمع  سعد 
رهم، تسندهم. كان يعيد تدوير األمل، ولكن من دون أن 

ّ
للمقاومة، تشبههم، تبش

يدفع الضريبة املستحقة، وغير املحّددة سلفا.

ممدوح حمادة

كنت في الثمانينيات من القرن املنصرم في االتحاد السوفييتي للدراسة. وفي أثناء 
بحثي في إحدى املكتبات، عثرت بني صفوف الكتب املزدحمة على روايتني مترجمتني 
من العربية، إحداهما لضابط بمرتبة وزير وأخرى ملوظف بمرتبة مثقف بقي جاثما 
على صدر مؤسسته ورأس وظيفته كل عمره تقريبا. كنت قد حصلت على الروايتني 
املؤسسات  على  ــفــرض 

ُ
ت كــانــت  الكاتبني  مؤلفات  ألن  مجانا،  ســوريــة  فــي  بالعربية 

اب الذين ال يقرأ 
ّ
الرسمية التي تشتريها بحسب عرٍف تم تكريسه مع مؤلفات الكت

لهم أحد. وبهذه الطريقة، يسّجل الكتاب تحت بند »نفدت الطبعة األولى من األسواق«. 
ويبدأ التحضير لجلد القّراء، أي موظفي املؤسسات الحكومية بقراءة الطبعة الثانية 
التي يكون قد بدأ العمل عليها بعد )نفاد( الطبعة األولى. عند حصولي على الروايتني 
في سورية، بذلت جهدا لقراءتهما، ولكنني، في كل مرة كنت أخوض فيها ُعباب تلك 
صاب بما يشبه املغص املترافق مع الغثيان ودوار األدب الفاسد، إلى 

ُ
املغامرة، كنت أ

أن رفعت رايتي البيضاء، وركنت الكتابني في زاويٍة ما، ال أدري بعد كل هذه السنني 
هل ما يزاالن يقبعان فيها أم أن الوالدة قد استخدمتهما في إيقاد النار بأوراق البلوط 
اليابسة، عندما كانت تخبز أرغفتها. أرجو أن يكون ذلك قد حصل، ألن تلك هي الفائدة 
الوحيدة لذلك النوع من الكتب، إذا كان األمر طبعا ال يؤثر سلبا على نوعية الخبز.  ال 
أدري ضمن أي صيغٍة تمت ترجمة هاتني الروايتني وما يشبههما من األدب العربي، 
هل تمت ضمن إطار العالقات العامة، حيث تترجم جهة أجنبية لها عالقة بالثقافة 
أعماال يتم ترشيحها لها من جهة مماثلة لها في البلد املعني )وزارة الثقافة مثال(؟ 
أم أن من قام بذلك هو منظمة ما متخّصصة بتشويه صورة العرب أمام الرأي العام 
واألدب  الثقافة  ي مستوى 

ّ
تدن على  دليال  الروايتني  هاتني  من  أفضل  وليس  العاملي، 

الــذي ترجم  العربي. وأرجــح االحتمال الثاني. وفي كل األحـــوال، أشفق على املترجم 
ف بها.  

ّ
الروايتني، ألنه اضطر لقراءتهما لكي ينجز املهمة التي كل

من حوالي 12 عاما، وكنت أعمل مترجما في مكتب الترجمة، دعيت للترجمة الشفهية 
اللقاء،  إلــى مــكــان  لــقــاء بــني جهتني ثقافيتني، إحــداهــمــا عربية. وعندما وصــلــت  فــي 
اكتشفت أن الجهة العربية وفد من اتحاد الكتاب العرب )في سورية(. سررت للوهلة 
التي ال يشعر العربي  بالسرور إال خاللها، عندما يحتك بجهة رسمية ما،  األولــى 
ومن بينها اتحاد الكتاب. ولكن بعد انصرام مهلة السرور تلك، سرعان ما شعرت 
بالخيبة، وتابعت ممارسة عملي بشكل حيادي، وكنت أنظر إلى ساعة يدي خلسة 
علن بعد انتهائه عن غداء عمٍل، كنت أحد 

ُ
تحت الطاولة، في انتظار انتهاء اللقاء الذي أ

املستفيدين منه أيضا. وعلى الغداء، دارت األحاديث الوّدية التي كنت أترجمها. ولفت 
أكثر من  العربي  الوفد  الكتاب أعضاء  باحد  األجنبي  الوفد  اهتمام اعضاء  انتباهي 
غيره، وسرعان ما علمت أن هذا الكاتب محط االهتمام هو مؤلف أكثر من 300 كتاب. 
وفي نهاية الجلسة، أهداني أحد كتبه الذي يبدو أنه أحبها اليه. وفي البيت، بدأت بقراءة 
ن من العثور على قصة واحدة في أيٍّ من قصصه. وفي اليوم التالي، 

ّ
قصصه، ولم أتمك

سألني إن كنت قد قرأت، فجاملته وقلت:
-  يعطيك العافية .. حلوين.

أما هو فارتسمت على وجهه ابتسامة ارتياح، وقال بثقة بالنفس: معناها ترجمته 
إلى الروسية عليك. 

غاب لحظات ثم عاد، ومعه مدير إحدى دور النشر، وطلب مني االتفاق معه، فاعتذرت 
ورويت له قصة الضابط بمرتبة وزير واملوظف برتبة مثقف؟ وقلت له إن من ترجم 
الروايتني إن كان سوريا تجب محاكمته بتهمة الخيانة العظمى. وهنا ثارت  هاتني 
الـ 345، وذهب ليتحّدث مع مترجم روسي. وكان املترجم  حفيظته، وذكرني بكتبه 
يريد أن يقول له شيئا في أثناء ذلك، ولكنه لم يكن يترك له الفرصة. وبعد أن أنهى 

حديثه، سمعت املترجم يقول له بنوٍع من الخجل:
سخى؟

ُ
 - عفوا أنا ال أفخم اآلمية هل يمكنك أن تتخّدس الف

المّس برأس المال الرمزي 
الفلسطيني

في عيد »غوغل«

ضرائب محمود سعد
خيانة عظمى
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آراء

مهنا الحبيل

على الرغم من أهمية تحرير هذه املسألة في 
فهم أزمة حاضر العالم اإلسالمي، وخصوصا 
بــعــد رحــيــل االحـــتـــالل وعــــودة األمــــم الشرقية 
إلى النظر في واقعها الحياتي واالجتماعي، 
إال  والحضاري،  الروحي  بتاريخها  وعالقته 
العظمى،  الغالبية  لــدى  السؤال ظل معلقًا  أن 
ونــخــصــص هــنــا الـــوطـــن الـــعـــربـــي، لــكــونــه في 
األصــــل املــركــز الــحــاضــن لــتــلــك األمــــم القومية 
َدَمجها في أمة الرسالة اإلسالمية، 

َ
املتعّددة، ف

أمــٌر  فهو   
ً
بــاقــيــة قومياتهم  روابـــط  بقيت  وإن 

الــرســالــة  تــحــت أصـــل فلسفة  يــنــدرج  طبيعي، 
الـــعـــرب والـــكـــرد  إن  بــالغــهــا األول. حــيــث  فـــي 
والفرس والترك، ثم هنود آسيا وشرق آسيا، 
ــربـــي، والـــتـــداخـــل  ــعـ واألمـــــازيـــــغ فــــي املــــغــــرب الـ
ــريــــن مــمــن دخــلــوا  مـــع األمـــــم األفـــريـــقـــيـــة، وآخــ
ــًا، حـــن بــالغ  فـــي الـــرســـالـــة اإلســـالمـــيـــة أفــــواجــ
الرسالة األولى لهم لم تفرض عليهم مشارطة 
األصل  في  فهذا  القومية،  أممهم  عن  للتخلي 
مخالف  وبالتالي  البشرية،  للفطرة   

ٌ
مخالف

للرسالة اإلســالمــيــة. وانــظــر هنا هــذا املقصد 
فحيث  الحضاري،  اإلنساني  أفقه  في  العالي 
قضت 

ُ
ــــالم، وحــيــث ن كــانــت الــفــطــرة كـــان اإلســ

لتصحيحها، عبودية  اإلســالم  الفطرة حضر 
الناس للمستبد، حصر األموال لدى الطبقات 
الــبــرجــوازيــة مـــن دون مــعــيــشــة الــبــشــر، إيــقــاد 
بــدل إطفائها، تفكيك األســرة وجعل  الحروب 

محمد أبو رمان

يــقــّدم الــبــاحــث الــنــرويــجــي تــومــاس هيغهامر 
سيرة مفّصلة، غير مسبوقة، عن حياة الشيخ 
ــــن دوره فــــي صـــعـــود مــا  ــزام، وعـ ــ ــ ــلـــه عـ عـــبـــد الـ
الضخم  كتابه  فــي  الــعــاملــي«،  »الجهاد  يسّمى 
ــعـــود الــجــهــاد  »الـــقـــافـــلـــة: عــبــد الـــلـــه عـــــزام وصـ
ــيـــدة عــــامــــر، الــشــبــكــة  ــبـ ــاملــــي« )تـــرجـــمـــة عـ ــعــ الــ
الــعــربــيــة لــأبــحــاث والــنــشــر، بـــيـــروت، 2021(.  
ام اعــتــبــاطــيــًا، فــالــرجــل، 

ّ
لـــم يــكــن اخـــتـــيـــار عــــــز

األب  أيــضــًا، بمثابة  الكتاب  مــؤلــف  أشـــار  كما 
العرب األفــغــان، وكــان له  الروحي للجهادين 
دور حيوي ورئيس في تشّكل جذور الجهاد 
العاملي، عبر الهجرات العربية إلى أفغانستان، 
ثم عملية اغتياله في نوفمبر/ تشرين الثاني 
بالتشّكل  القاعدة  تنظيم  يبدأ  أن  قبل   ،1989
فــي صيغته الــالحــقــة عــلــى يــد كــل مــن أســامــة 
الجهاد  الــظــواهــري، ثم عوملة  بن الدن وأيمن 
فـــي مــرحــلــة الــجــبــهــة الــعــاملــيــة لــقــتــال الــيــهــود 
والصليبين في العام 1998. يبدأ الكتاب مع 
الطفولة  ومرحلة  العائلية  الــجــذور  مــن  ام 

ّ
عـــز

فــــي ســيــلــة الـــحـــارثـــيـــة، وتـــشـــكـــل شــخــصــيــتــه، 
ــرورًا بنكسة حـــزيـــران/ يــونــيــو واالنــضــمــام  مــ
ــم مــرحــلــة  إلــــى جــمــاعــة اإلخـــــــوان املــســلــمــن، ثـ
األردن والــفــدائــيــن فــي 1970، فــإكــمــال دراســة 
الـــدكـــتـــوراه فـــي الــشــريــعــة فـــي مــصــر، وصــــواًل 
التدريس في كلية الشريعة في الجامعة  إلى 
السعودية  إلى  إقالته، ليتوجه  األردنــيــة، قبل 
رحلته  يــبــدأ  أن  قبل  الثمانينيات،  بــدايــة  فــي 
دًا الشباب العربي 

ّ
إلى باكستان مدّرسًا، فمجن

رًا 
ّ
فمنظ األفــغــان،  املقاتلن  جانب  إلــى  للقتال 

بشار نرش

السياسي في  الخالفات والــجــدل  مــع تصاعد 
ليبيا بن البرملان، برئاسة عقيلة صالح، من 
برئاسة خالد  للدولة،  األعلى  جهة، واملجلس 
املــشــري، وحــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة املــؤقــتــة، 
الدبيبة، من جهة أخرى،  بقيادة عبد الحميد 
عــلــى خلفية الــخــالف بــن الــبــرملــان واملــجــلــس 
األعـــلـــى لــلــدولــة بــشــأن املــصــادقــة عــلــى قــانــون 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وكـــذلـــك الـــخـــالف بن 
البرملان والحكومة على خلفية سحب البرملان 
قد  ليبيا   

ّ
أن يبدو  الدبيبة،  حكومة  مــن  الثقة 

قــد يعيدها  دخــلــت منعطفًا ســيــاســيــًا حــرجــًا 
إلى الوضع الــذي كان سائدًا ما قبل أكتوبر/ 
األطــــراف  وقــعــت  عــنــدمــا  األول 2020  تــشــريــن 
الــلــيــبــيــة املـــتـــحـــاربـــة )قـــــــوات حـــكـــومـــة الـــوفـــاق 
الوطني في الغرب وقــوات شرق ليبيا( اتفاقًا 
لوقف إطالق النار.  في ظل هذا املشهد الليبي، 
تبقى  والــشــقــاق،  التشقق  بانعكاسات  املثقل 
الـــرهـــانـــات لــلــخــروج مـــن هــــذا الـــوضـــع املــتــأزم 
 على عدد قليل من الطروحات، وسط 

ً
مفتوحة

ســجــاالٍت حــاّدة تتباين فيها املــواقــف واآلراء، 
مع تمّسك كل طرٍف من أطراف الخالف بصحة 
ــه يــأتــي تطبيقًا لبنود  ــ

ّ
مــوقــفــه الــــذي يــعــلــن أن

قانونية ودستورية، تخّول له ما ُيعلن عنه من 
إجراءات.  إجراءات البرملان الليبي التي أثارت 
وتداعياتها  أهــدافــهــا  بــشــأن  عــديــدة  تكهنات 

لهم، واألرحــام  قيمة  توليٍد ال  األبوين مكائن 
روابــط ال معنى لها، صناعة مواجهة عدمية 
بــــن املـــــــرأة والـــــرجـــــل. وخـــطـــف الــــذكــــور نــحــو 
ــاث نــحــو الــتــذكــيــر، ودمــجــهــم  ــ ــ الــتــأنــيــث واإلنـ
بــنــزواٍت جنسيٍة إليجاد أســر مزعومة، وقهر 
الطفولة لترويج املثلية ضد أسرهم واستقرار 
أرواحـــهـــم، بـــداًل مــن تــطــابــق املــتــعــة الطبيعية 
الــذي وجــدت به األســرة البشرية،  مع التوالد 
بل انظر إلــى قانون الطبيعة في اإلســالم في 
النهي عن التبذير واإلسراف في املاء واللطف 
ستدرك  بالحيوان.  والرفق  والحجر  بالشجر 
ــــن فــــطــــري، فـــمـــاذا  ــــالم ديـ ــ تـــمـــامـــًا هـــنـــا أن اإلسـ
يعني؟ يعني أنه دين إنساني يمثل القمة في 
الذات  الــروح وأخالقياتها، وبن  التزاوج بن 
البشرية والطبيعة من حولها، وكأنك تستمع 
إلــــى نـــوتـــٍة مــوســيــقــيــٍة مــحــكــمــة تـــــدور عــوالــم 
الرؤية من حولها، ولكنها رؤية متطابقة مع 
الــكــونــي. حسنًا.. هــل دخــول تلك األمــم  العالم 
والنطاق  االستشراق  حاربه  الــذي  الدين  إلــى 
الـــكـــولـــونـــيـــالـــي مـــئـــات الـــســـنـــن، وظـــــل ثــابــتــًا 
يــســري فـــي جــســد األمــــم الــفــقــيــرة واملــحــرومــة 
والــغــنــيــة، كـــان ثــبــاتــه فــقــط لـــلـــتـــوارث، أم كــان 
يــربــطــه ذلــــك الـــعـــزف الـــروحـــي فـــي وجــدانــهــم. 
ومـــؤّكـــٌد أن أقـــوامـــا خــرجــت مــن اإلســــالم نحو 
املــســيــحــيــة أو غــيــرهــا، قــبــل مـــوجـــات اإللــحــاد 
األخيرة التي أيضًا تستخدمها فلسفة املركز 
الــرأســمــالــي، ولــكــن بــــأدوات حــديــثــة. إذن، كان 
متماسكًا  الجسم  هــذا  يبقى  أال  املفترض  مــن 

لــلــجــهــاد األفــغــانــي، وأحــــد أبــــرز الشخصيات 
املــهــمــة فـــي الـــجـــهـــاد األفـــغـــانـــي، وصــــــواًل إلــى 
ــات املــخــتــلــفــة  ــريــ ــظــ ــنــ ــــراض املـــــؤلـــــف الــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
واملتعّددة في تحديد الجهة املحتملة لعملية 
اغــتــيــالــه الــتــي بــقــيــت غــامــضــة، وقـــد حصرها 
املــؤلــف فــي ســت فــرضــيــات رئيسية، تــبــدأ من 
الدين  غلب  األفغاني  اإلســالمــي  الحزب  زعيم 
حــكــمــتــيــار، وتــنــتــهــي بــاملــوســاد اإلســرائــيــلــي، 
وهكذا.. الكتاب على درجة كبيرة من األهمية 
فــي بــنــاء ســرديــة مــهــمــة ومــوضــوعــيــة علمية 
فــي  مــــالمــــح دوره  ــــور  ــطـ ــ الـــــرجـــــل، وتـ لـــحـــيـــاة 
ة  الــحــالــة الــجــهــاديــة األفــغــانــيــة، وفـــي اإلضــــاء
ــه. وهـــــو كـــتـــاٌب  ــاتـ ــيـ ــراحــــل حـ عـــلـــى مــخــتــلــف مــ
والتفصيالت  الــتــاريــخــي  تسلسله  فــي  ممتع 
الدقيقة املأخوذة من مقابالت عديدة أجراها 
واملهم  ام، 

ّ
لعز هيغهايمر مع معارف عديدين 

أن املــؤلــف لــم يــتــوّرط فــي إصــــدار األحــكــام أو 
التسّرع في بناء النتائج، ولم يكن مع أو ضد، 
ما يعطي الجهد العلمي الكبير امللموس قيمة 

وأهمية كبيرتن. 
بــالــضــرورة، مــن األهمية بمكان دراســـة عبد 
ام بـــعـــيـــدًا عــــن األســــطــــرة واملـــخـــيـــال 

ّ
ــه عـــــــز ــلـ الـ

اإلســالمــي الــذي أحــاطــه بــه أنــصــار التيارات 
اإلسالمية، بخاصة جماعة اإلخوان املسلمن 
)وقد كان يطلق عليه لقب سيد قطب األردن(، 
والجهادين العاملين )وال تزال كتبه تدّرس( 
التي  املؤدلجة ضــده  الكتابات  أو  مــن جهة، 
تــهــّول مــن دوره ومـــن تــأثــيــره عــلــى الشباب 
العربي، وتعتبره املسؤول األول عن صعود 
 

ّ
القاعدة والجهادية أو اإلرهاب العاملي. ولعل

هـــذا املــجــهــود الــبــحــثــي مــهــم أيــضــًا لنتوقف 

قــانــون  بـــإصـــدار  تــوقــيــتــهــا، ســــواء املتعلقة  أو 
انتخابات بشكٍل منفرٍد، تجاوز موافقة املجلس 
األعلى للدولة الذي يعد بمثابة الغرفة الثانية 
لــلــبــرملــان، وكـــذلـــك ســحــب الــثــقــة مـــن الــحــكــومــة 
املتحدة  األمــم  وبرعاية  بالتوافق  ولــدت  التي 
وفــقــًا لــالتــفــاق الــســيــاســي، يمكن وضــعــهــا في 
إلــى تصفية  الهادفة  املــعــارك السياسية  إطــار 
الحسابات السياسية مع قائمة )محمد املنفي 
ــام  – عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة( الـــتـــي ربـــحـــت أمـ
قــائــمــة )عــقــيــلــة صــالــح – فــتــحــي بــاشــاغــا( في 
جنيف، وكذلك يمكن وضعها في إطــار وضع 
العصّي في العجالت لتعليق املسار السياسي 
األممية  الطريق  الــبــالد، وإطــاحــة خريطة  فــي 
والقضاء على أي أمل في انتخابات ديسمبر/ 
املــقــبــل، ولــيــس مــجــرد تأجيلها،  كــانــون األول 
فـــإقـــرار الـــبـــرملـــان الــلــيــبــي قـــانـــون االنــتــخــابــات 
الرئاسية املثير للجدل، والذي مّرر بشكل غير 
قانوني بداية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، 
ح 

ّ
والذي يسمح ألي عسكري أو مدني بالترش

ملــنــصــب الـــرئـــيـــس شــــرط الـــتـــوقـــف عـــن الــعــمــل 
وممارسة مهامه قبل موعد االنتخابات بثالثة 
أشهر، وفي حال عدم انتخابه يعود إلى سابق 
عمله، من دون موافقة املجلس األعلى للدولة 
الذي أصدر قانون انتخاب بديل، يشترط على 
العسكرين الراغبن في الترشح مضي عامن 
على األقل على انتهاء مدة خدمتهم للترشح، 
ومــنــع الــحــاصــلــن عــلــى جــنــســيــٍة أجــنــبــيــٍة من 

بن املسلمن، كظاهرة فارقة، لضعف دينهم، 
واجهتهم،  الــتــي  الــحــمــالت  معطيات  بحسب 
وبــحــســب ســــوء مـــا تــعــكــســه كــثــيــٌر مـــن صــور 
مــجــتــمــعــاتــهــم عـــن اإلســـــالم. ويــكــفــيــك فـــي هــذا 
أن مــهــرجــانــات الــعــنــصــريــات املـــتـــعـــّددة تــقــوم 
 فـــي ديـــــار املــســلــمــن، بل 

ّ
ــا وتـــنـــفـــض ــهـ أســـواقـ

أو   لعنصريته 
ً
الــديــن مطية وهــنــاك مــن جعل 

الجاهلية  أســـوأ صـــور  ُيــمــثــل  وهـــو  لقوميته، 
ــان، والــبــغــي  ــداء عــلــى كـــرامـــة اإلنــــســ ــتــ فـــي االعــ
أمر  لدينا  يقفز  هنا  املسلمن.  مصالح  على 
وهو  الجديدة،  القديمة  القصة  لحبكة  مهم 
ــة املـــســـلـــمـــن بــن  ــ ــ جــــوهــــر الـــــســـــؤال، فــــي أزمـ
ففلسفة  التطبيق،  ومشهد  التشريع  رسالة 
 عــابــر للزمن، عابر 

ٌ
أفـــق فــي ذاتــهــا  التشريع 

للجغرافيا االجتماعية والطبيعية، متكيفة 
ــا كـــان  ــا، إال مــ ــهــ ــة األمــــــم فــــي أقــــوامــ ــالـ مــــع حـ
الفالسفة  اعتبر  ولــذلــك  لفطرتها.  مناهضًا 
 أخالقي، 

ٌ
املسلمون أن اإليمان الروحي شأن

فتسليمك  الــحــكــمــة،  بــدالئــل  وجــوهــٌر عقلي 
بالخالق منسجٌم مع شواهد كونه اليقينية، 
والخالق،  العالم  لتاريخ  مفّسرة  والــنــبــوات 
وجوهر املعتقد واحٌد في كل النبوات. يبقى 
ــة الــكــونــيــة في  هــنــا عــنــاصــر تــأصــيــل الـــرؤيـ
املــتــعــّددة، وهــي في  البشرية  الحياة  دورات 
التاريخ االجتماعي للمسلمن، بل والعلمي 
والتعايشي متعّددة، من دون إسقاط أصول 

الرسالة وجوهر بالغها.
 ضــخــمــًا مـــن االنــتــهــاكــات 

ً
ســنــجــد هــنــا ســجــال

 عند حدود املقاربات العربية للظاهرة 
ً
قليال

اإلســالمــيــة عــمــومــًا، والــجــهــاديــة خصوصًا، 
وربما أهم ما يسلط هذا الكتاب الضوء عليه 
ـــدة لــلــجــمــاعــات 

ّ
هـــي نــظــريــة الــســيــاقــات املـــول

ام كــان أســتــاذًا أكاديميًا في 
ّ
الــجــهــاديــة، فــعــز

ــــــرد بــعــدمــا تــحــّدى 
ُ
ــة، وط ــ ــيـ ــ الــجــامــعــة األردنـ

السياسات الرسمية، ثم ذهب إلى السعودية 
ــان التحضير  وانــتــقــل إلـــى أفــغــانــســتــان، وكــ
، وكان هنالك 

ً
للمشاركة العربية قائمًا أصال

دور للسياسات الدولية واإلقليمية، بخاصة 
بعض املؤسسات اإلسالمية العاملية. بمعنى 
والسياسية  التاريخية  السياقات  لــوال  أنــه 
ام وال 

ّ
 ظــاهــرة عبد الله عـــز

ً
ملــا تشّكلت أصــال

بـــــرزت، فــمــن الــخــطــأ الــتــعــامــل مـــع مــثــل هــذه 
السياقات  عن  بمعزٍل  واألداور  الشخصيات 
والظروف املنتجة للظاهرة الجهادية، ليس 
ــاب الــتــبــريــر، بـــل الــتــفــســيــر واإلحـــاطـــة  مـــن بــ

والفهم.
ام، هنالك شخصياٌت عديدة 

ّ
مثل عبد الله عز

ذات تأثير كبير في مجال الحركات اإلسالمية 
ــة  ــيـ تــســتــحــق هــــي األخـــــــرى مـــشـــروعـــات دراسـ
ــد كــتــب جـــويـــز ويــغــمــاكــرز كــتــابــًا  مــعــّمــقــة. وقــ
الجهاد  في  وتأثيره  املقدسي  أبــو محمد  عن 
ــل أطــروحــتــه لــلــدكــتــوراه(،  الــعــاملــي )فـــي األصــ
والتأطير  بالتحليل  وال  بالعمق  ليس  ولكن 
ــمــا ما 

ّ
إن زمــيــلــه هيغهامر.  قــّدمــه  الـــذي  نفسه 

هما أخذا 
ّ
يمكن أن يؤخذ على الكتابن معًا أن

ــأريـــخ أكـــثـــر مـــن جــانــب  ــتـ جـــانـــب الــتــوثــيــق والـ
ــزال هــنــالــك مــســاحــة  ــ الــتــحــلــيــل املـــعـــّمـــق، وال تـ
واســعــة لــلــدراســات املــطــلــوبــة فــي هـــذا الحقل، 
لــشــخــصــيــاٍت ال تــقــل خـــطـــورة وال تــأثــيــرًا عن 

ـــح، ســـــواء لــالنــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة أو 
ّ

الـــتـــرش
ــذا الـــقـــانـــون الــبــلــد  ــرار هــ ــ ــل إقــ ــ الــبــرملــانــيــة، أدخـ
ــّددة  فـــي مــعــركــة تـــضـــارب بــالــتــشــريــعــات املـــحـ
إلجـــــــراءات االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، مـــا يــقــود 
االنتخابات  إجـــراء  إطــاحــة بموعد  إلــى  حتمًا 
الــرئــاســيــة والــبــرملــانــيــة، ويــكــّرر مشهد الــنــزاع 
حــول الشرعية الــذي ســاد بــن سلطة حكومة 
الوفاق الوطني، برئاسة فايز السراج، وسلطة 
 خطوة 

ّ
مجلس النواب خمس سنوات. كما أن

الدبيبة  مــن حكومة  الثقة  فــي سحب  البرملان 
الــداخــلــي على السلطة،  الــصــراع  تعكس حـــّدة 
ــظــهــر زيــــادة تمّسك رئــيــس مجلس  الــنــواب 

ُ
وت

أيضًا  وتــصــّب  بالسلطة.  مــعــه  يتحالف  ومـــن 
في اتجاه عرقلة االستحقاق االنتخابي املقبل، 
ألن الــحــكــومــة، وهـــي إحــــدى الــركــائــز الــداعــمــة 
مــمــارســة  تستطيع  لــن  االنــتــخــابــيــة،  للعملية 
نتيجة سحب  الصفة،  فقدانها  جـــّراء  مهامها 
ــذا مـــا يــســعــى إلـــيـــه عــقــيــلــة صــالــح،  ــ الــثــقــة، وهـ
ومن خلفه حليفه خليفة حفتر.  في تداعيات 
هذه اإلجــراءات أيضًا يمكن القول إن استمرار 
الليبية  الدستورية  املؤّسسات  بن  الخالفات 
ســيــقــود إلـــى نــســف االتــفــاق الــســيــاســي املــوقــع 
ــقــــســــام مــؤســســات  ــــس، وانــ ــونـ ــ فــــي جــنــيــف وتـ
الــبــالد مـــجـــّددًا، كما أنـــه قــد يــقــود إلـــى تشكيل 
حــكــومــة مـــوازيـــة فـــي الـــشـــرق الــلــيــبــي )طــبــرق( 
وخليفة حفتر،  عقيلة صــالــح  ســيــطــرة  تــحــت 
 نـــوابـــا عــديــديــن فـــي الــبــرملــان، 

ّ
خــصــوصــا وأن

العظمى  وأركانها  بل  الرسالة،  لقيم  الكبرى 
فــي حــمــايــة الــعــدالــة والــحــقــوق، وفـــي الــدفــاع 
ــــوص اإلســــــــــــالم، تـــؤكـــد  ــــصـ ــي نـ ــ ــن املـــــــــــرأة فــ ــ عــ
بــهــدف تكييف تقّدمها  لــيــس  الــشــراكــة  أصـــل 
الــحــقــوقــي بــنــاء عــلــى مــظــالــم طـــارئـــة، بـــل كل 
رحــلــة اإلنـــســـان املـــوحـــدة بــن الــرجــل واملــــرأة، 
فهي أصل التكون، ومن ثم ُوضعت الوصايا 
ــرأة، كــون أن العاطفة  ــّددت على رعــايــة املـ وشـ
ــن الــــجــــســــدي، يــعــطــي فــرقــًا  ــويـ ــكـ ــتـ لـــديـــهـــا والـ

ــقــــدســــي، مـــثـــل املــــؤســــس الــحــقــيــقــي  ام واملــ
ّ
عـــــــز

ــة اإلســــالمــــيــــة )داعــــــــــش(، أبـــو  ــ ــــدولـ لــتــنــظــيــم الـ
مصعب الـــزرقـــاوي، فــاألخــيــر، كما حــال عــزام، 
كـــان شخصًا عــاديــًا فــي مجتمع الـــزرقـــاء، في 
حي معصوم الفقير املكتظ بالسكان، وتحّول 
في أعوام معدودة إلى أخطر رجل في العالم، 

وإلى مؤّسس أخطر تنظيم عاملي!
لــيــســامــحــنــي صــديــقــي تـــومـــاس هــيــغــهــامــر، 
فقد كنت أضحك في نفسي وأنــا أقــرأ كتابه، 
بخاصة عندما يعّدد حجم املنح التي قّدمت 
لــه مــن مــؤســســات أكــاديــمــيــة وبحثية غربية 
وأوروبية إلنجاز الكتاب الذي استغرق منه 
أعــوام، زار خاللها األردن وباكستان  خمسة 

محسوبن على عقيلة صالح وخليفة حفتر، 
كانوا قد طالبوا قبل سحب الثقة من حكومة 
الشرق  فــي  مــوازيــة  حكومة  بتشكيل  الدبيبة 
الليبي تكون خاضعة لحفتر، األمر الذي يعني 
إعادة البالد إلى الوضع الذي كانت عليه قبل 
أكــتــوبــر/ تشرين األول 2020، ومــا شــهــده من 
انقسام واقــتــتــال.   خالصة الــقــول، بــات امللف 
الــعــودة  مــن  جــدًا  على مسافة قصيرة  الليبي 
إلى مربع ما قبل عام 2020، وباتت االحتماالت 
مفتوحة على خياراٍت عديدة، على املستوين، 

مـــاديـــًا لـــدى الـــرجـــل، فــحــذر الــنــص مـــن بغيه. 
ــاكـــات وقـــعـــت مـــبـــكـــرًا فــي  ــهـ ــتـ ــــذه االنـ كــــارثــــة هـ
ــة، بسبب مــعــن ولــيــس مجهوال،  تــاريــخ األمــ
ومـــن الــجــور عــلــى اإلســــالم، كــمــا يــــرّدد بعض 
شــيــوخ الــديــن، الــقــول إن ذلــك مــجــرى طبيعي 
ثم  ومــن  واملنصفن،  البغاة  يشمل  للتجاوز 
يجب السكوت عنه! كال .. لم يصمت اإلسالم 
التعّدي  في  الفقهاء  تواطأ بعض  وكما  عنه. 
عــلــى حـــريـــات األســــــرى وكـــرامـــتـــهـــم وضــمــان 
مسار ملكاتبتهم للتحرير، بحسب النصوص 
حتى يخرجوا من األســر، فتم تجميد أحكام 
الحرية، وسّوقت العبودية بعد ظاهرة األسر، 
من دون التدقيق في مشروعية الحروب، وال 
نــوايــا أولــئــك السالطن الــتــي كــان جــزء منها 
الشخصية  صــراعــاتــهــم  أو  ألطماعهم   

ً
مطية

والقومية، وليس لنشر اإلسالم.
هــنــا يــبــرز لــنــا جليًا هـــذا الــفــرق، وكــيــف نفهم 
الــنــظــام االجتماعي  أن اإلســــالم فـــوق خــطــايــا 
الــذي حــدث فــي تــاريــخ املسلمن،  والسياسي 
التاريخ،  هــذا  ُيزّكيا  لم  والتشريع  النص  وأن 
را من فتنه املدلهمة، واعتبرا ذلك إنذارًا 

ّ
بل حذ

لــهــم فـــي آيــــات صــريــحــة مــتــعــاقــبــة فـــي الــقــرآن 
الكريم، فأين الحّجة هنا ملن يبحث عن حقيقة 
هل  اإلنسانية؟  الحياة  في  وتاريخه  اإلســالم 
الرسالة  أم  الرسالة،  البغي والتخلف عن  هو 
والتطبيقات الرشيدة لها، والتي ظلت تجمع 

هذه األمم من األسرة البشرية حتى اليوم؟
)كاتب عربي في كندا(

بعشرات  والتقى  والسعودية،  وأفغانستان 
األشــــخــــاص، وحـــصـــل عــلــى مـــقـــابـــالت مهمة 
مع شخصياٍت عديدة، وكان متفّرغًا بدرجة 
كــبــيــرة لـــهـــذا الــعــمــل خــــالل تــلــك الـــفـــتـــرة، مع 
انقطاع ملراحل قصيرة. على الجهة األخرى، 
العربي  الباحث  يكتوي  مستمّرة،  واملقارنة 
بــنــار االتــهــامــات، ويــحــاول إقــنــاع املسؤولن 
الحياد واملوضوعية  بأهمية  القرار  اع 

ّ
وصن

ــي الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، فـــاملـــســـؤولـــون لــديــنــا  فــ
ال يــــريــــدون أن يــفــهــمــوا الـــظـــاهـــرة ويـــدركـــوا 
هم 

ّ
أن هم يفترضون، في األصــل، 

ّ
أبعادها، ألن

ما هم يريدون باحثن 
ّ
عباقرة في كل شيء، إن

يـــرّوجـــون »نــظــريــاتــهــم الــثــاقــبــة«، فــال حاجة 
عــذرًا على  العلمية.  العلمي واملعرفة  للبحث 
االستفاضة في هذا املوضوع، فقد كان معنا 
البحثية باحثون وخبراء قلقون  الحلقة  في 
على سالمتهم الشخصية، وآخرون يخشون 
 حقل دراسات 

ّ
التصنيف والوسم، وهكذا فإن

خ 
ّ

الحركات اإلسالمية في العالم العربي مفخ
بامتياز. شهدُت شخصيًا، في زيارة بحثية 
لــجــامــعــة جــــورج واشــنــطــن فـــي الـــعـــام 2012، 
هناك،  الباحثون  يكتبه  بما  االهتمام  حجم 
عقد 

ُ
ت الــتــي  والنقاشية  البحثية  والــحــلــقــات 

التي  والــرحــالت  والــســفــرات  كتبهم،  ملناقشة 
ـــب لــهــم لــلــتــعــريــف بــكــتــبــهــم فـــي واليــــات 

ّ
تـــرت

أميركية عديدة، واملوارد املالية الهائلة التي 
تصل إليهم بسبب هذه الكتب، من خالل دور 
استماع خاصة  وهنالك جلسات  بل  النشر، 
يعقدها الــكــونــغــرس لــهــم ملــعــرفــة آرائــهــم في 

ظواهر عديدة ذات صلة. 
)كاتب ووزير أردني سابق(

اقـــتـــرب موعد  الــســيــاســي والــعــســكــري، فكلما 
االنتخابات الليبية املقّرر عقدها في ديسمبر/ 
كــانــون األول املقبل كــثــرت املــشــكــالت وحــروب 
التسقيط املتبادلة بن األطــراف الليبية، األمر 
الــــذي يــســتــدعــي جــهــدًا مــتــزامــنــًا مــن الفاعلن 
كــافــة فــي الـــداخـــل والـــخـــارج، إلتــمــام إجــــراءات 
العامة  االنــتــخــابــات  االنــتــقــالــي، فعقد  املــســار 
فــي مــوعــدهــا املــحــّدد يــرتــبــط، فــي املــقــام األول، 
بتجاوز األطــراف الليبية خالفاتها، وبوجود 
ــعــّدل مــن سلوكها، 

ُ
ضــغــوط شعبية ودولــيــة ت

 خيار تعديل خريطة الطريق وتأجيل 
ّ
وإال فإن

إلى  األقـــرب  يــكــون  قــد  االنتخابي  االستحقاق 
التطبيق في حال استطاعت األطراف املعرقلة 
التوافق حول »صفقة« قد تقضي إلى تعديل 
إسقاط  مــن  بـــداًل  لالنتخابات،  الزمني  اإلطـــار 
الخيار محكوم  الطريق. وهــذا  لخريطة  كامل 
ــدول واألطـــــــراف اإلقــلــيــمــيــة  ــ أيـــضـــًا بــمــواقــف الــ
فإن  الليبي، وإال  الفاعلة في املشهد  والدولية 
الــخــيــار الــبــديــل ســيــكــون الــعــودة إلـــى الــصــراع 
الــعــســكــري واالحــــتــــراب الـــداخـــلـــي بـــن الــشــرق 
والــغــرب، وتكريس االنقسام مــجــّددًا، في حال 
األطــراف  السياسي، وفشل  االنسداد  استمرار 
الــســيــاســيــة الليبية فــي الـــوصـــول إلـــى تــوافــق 
يــتــيــح لـــهـــا اســـتـــكـــمـــال اســـتـــحـــقـــاقـــات خــريــطــة 
الــوضــع  ــتـــمـــرار  الـــطـــريـــق أو تــعــديــلــهــا، أو اسـ

الراهن في أصعب الظروف. 
)كاتب سوري(

ماذا يعني أن اإلسالم فوق المسلمين؟

»أسطورة عزّام«... والباحث العربي

حرب التسقيط وحسابات المرحلة المقبلة في ليبيا

فلسفة التشريع 
في ذاتها أفٌق 
عابر للزمن، عابر 

للجغرافيا االجتماعية 
والطبيعية، متكيفة 

مع حالة األمم في 
أقوامها

من األهمية بمكان 
دراسة عبد اهلل عّزام 

بعيدًا عن األسطرة 
والمخيال اإلسالمي 

الذي أحاطه به أنصار 
التيارات اإلسالمية

بات الملف الليبي 
على مسافة قصيرة 
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