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متالزمة ماري أنطوانيت

ماذا يعني إلغاء قانون الطوارئ في مـصر؟

ّ
تمنيت لو ُن ْ
سبت ّ
إلي بدعة من بدائع املصطلحات والتسميات ،فسارت بني الركبان
واملـشــاة واملــاريـنــز ،مثل الـعـنــوان أع ــاه ،وم ــاري انطوانيت هــي آخــر ملك ٍة حكمت
فــرنـســا ،وكــانــت ت ـعــرف فـنــونــا مــن الــرقــص واملــوسـيـقــى وال ـع ــزف عـلــى ع ــدة آالت
ّ
ّ
تتحدث
موسيقية ،وتتكلم اإليطالية والفرنسية واألملانية ،وهي اللغات التي كانت
بها العائلة اإلمـبــراطــوريــة ،وهــي صاحبة املقولة الشهيرة «إذا لــم يـجــدوا الخبز،
فليأكلوا البسكويت» ،وكان الخبز املفقود أحد أسباب قيام الثورة الفرنسية.
أغدقت الصحافة األوروبـيــة على أسماء األســد وزوجـهــا األلـقــاب ،مثل لقب زهرة
الصحراء ،فقد مدحوها ّ
وذموا سورية ،فسورية ليست صحراء ،يا كفرة ،ودمشق
في
التي أقامت فيها أسماء أنطوانيت وزوجها راحــة الحلقوم هي أقــدم عاصمة ً
العالم ،وعارضت مــاري أنطوانيت السورية مــاري أنطوانيت الفرنسية معارضة
نثرية ،فأعلنت النصر« :وين كنا ووين صرنا» .إنها الخريطة اإلدراكية على قول
شهير لعبد الوهاب املسيري ،ويقابلها في العربية السائرة :العادة والطبع والحال،
«وتكبر في عني الصغير صغارها ،وتصغر في عني العظيم العظائم».
لم يكن عبد الحليم ّ
خدام يعرف الرقص واملوسيقى ،وال يعزف على آل ٍة سوى آلة
القمع خـ ّـدامــا لحافظ األســد الــذي جعل الشعب الـســوري يرقص على أنـغــام األلــم
ّ
والبرد والجوع والرعب ،قالوا له مرة ،وقد حظوا بلقائهً ،وكان ًلقاؤه منية املتمنيّ :إن
ّ
صحية :فليصرخوا
الشعب السوري يصرخ من الجوع ،فوصف لهم وصفة طبية
في الحمام .ذلــك ّأن املوسيقار خـ ّـدام كــان يبحث عن مواهب الغناء والـطــرب ،بعد
أوقات العيادة السياسية .وتقول إحصاءات كوميدية َّإن مطربني كثيرين اكتشفوا
ّ
أصواتهم في ّ
الحمام ،وسبب ذلك ّأن املرء ُي َ
ويتطهر من األوساخ
طرب وهو يغتسل
واألدران ،فيغني طربًا وهو يعزف بالليف والصابون على آلة جسمه املوسيقية،
ّ
ويجهره تجهيرًا .الفرق كبير بني امللكة ّ
ّ
ّ
وخدام ،فقد كان
والحمام يضخم الصوت
ّ
خدام البعثي فالحًا يعرف حال الشعب السوري وفضائل االستحمام ومحاسن
ً
ّ
ُّ
الغناء في الحمامات .أما ماري ،فكانت أميرة تظن أن الشعب مثلها تمامًا ،لقد أسأنا
َّ
الظن بك ،يا مس ماري.
ٌ
ّ
إنه نوع من املنطق الظريف ،املعبر عن النفوس وفلتات اللسان ،فتلك هي مدركات
ماري أنطوانيت ،وهي تخاطب الناس على قدر عقلها ،ال على قدر عقولهم .وتحفل
مسرحية «املتزوجون» لسمير غانم و«شيرين أنطوانيت» بأمثال هــذه العبارات
ّ
واملعبرة عن حال ناطقها ،واملسرحية من أشهر مسرحيات سمير غانم،
الطريفة،
فعندما ترى شيرين الجزر ،تسأل مسعود« :ده املوز بتاعكو؟» ،ولم تكن قد رأت
الجزر من قبل ،مع أنه ثمرة مصرية شعبية ،فكيف تعرفه وقد طال شعره حتى
ّ
تهدل على كتفيه .واملوز فاكهة صامتة خرساء ،لكنه يدعو إلى الثورات ،ويسبب
االنزالقات الغضروفية والسياسية.
لم يكن في نيتي الحديث عن املوز ،وال عن البسكويت ،وهما طعامان ّ
طيبان ،وقد
احتفل غربيون باملوز ّ
وكوموا تلة من املوز تعاطفًا مع السوريني الذين يكثرون من
ّ
أكل املوز في املنازح ،وتسببوا في غضبة أتراك معادين للسوريني .وليتهم تعاطفوا
معنا في قصف الكيماوي والبراميل ،كما في معركة املوز التركية ،فتقنعوا بأقنع ٍة
واقي ٍ ًة أو جمعوا براميل فارغة ،بل هم قوم يعدلون .وهم رفعوا هرم قشور املوز
نكاية بالترك ،وليس حبًا بالشعب السوري.
ُ
وجدت َّأن منطق حواراتنا في وسائل التواصل يشبه منطق ماري أنطوانيت.
لقد
نشرت مرة معادلة رياضية تقول ،4= 2+ 2 :فحصلت على أربعة إعجابات موافقة،
وأربـعــة إعـجــابــات مـعــارضــة .وسألني صديق عــن فيلم «ري ــش» وعــن املنسحبني
الثالثة من عرضه ،احتجاجًا على سمعة مصر الغنية ،وهم :شريف منير ،وأشرف
عبد الباقي ،وأحمد رزق ،فقلت :انسحب البواسل برهانًا على ّأنهم ٌ
ديوك ،فأثبتوا
ّ
أنهم فراخ مذعورة.

تقادم الخطيب

أحمد عمر

أع ـ ـلـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس املـ ـ ـص ـ ــري عـ ـب ــد ال ـف ـت ــاح
السيسي ،قبل أيام ،إلغاء قانون الطوارئ،
وه ــذه ه ــي املـ ـ ّـرة األولـ ــي مـنــذ  2017الـتــي
يـجــري فيها إل ـغــاء ال ـقــانــون ،علما أن كل
الفترات التي تم تجديد القانون فيها كان
فيها مخالفة واضحة للدستور املصري
الــذي يسمح بفرض حالة الطوارئ ثالثة
أش ـهــر ،وبـتـجــديــدهــا ثــاثــة أشـهــر أخ ــرى،
لتصبح املــدة اإلجمالية ستة أشهر فقط،
لـكــن الــرئـيــس امل ـصــري اع ـتــاد ت ــرك فاصل
زمـنــي بـعــد تـلــك املـ ــدة ،قــد يـكــون يــومــا أو
عدة أيــام ،ثم يفرض حالة الطوارئ ثالثة
أشـهــر ،ثــم تجديدها ثــاثــة أشـهــر أخــرى،
وذلك منذ فرضت في جميع أنحاء مصر
ف ــي إب ــري ــل /نـيـســان م ــن ع ــام  ،2017بعد
هجمات استهدفت بعض الكنائس ،قتل
ٌ
عشرات من املصريني األقباط.
على أثرها
كما أن رئـيــس مجلس الـ ــوزراء دأب ،منذ
 ،2017بـمــوجــب السلطة املــوكـلــة إلـيــه من
ـرارات
رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،على إص ــدار ق ـ
ٍ
ّ
ّ
تختص
تتضمن الـجــرائــم الـتــي
تنفيذيةٍ
م ـح ــاك ــم أم ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة طـ ـ ـ ــوارئ بــال ـف ـصــل
فـ ـيـ ـه ــا .وهـ ـ ــي الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات الـ ـت ــي أص ـب ـحــت
ُ
ّ
بمجرد
تصدر بشكل روتيني واعتيادي،
ّ
إعــان حالة ال ـطــوارئ ،أو مــدهــا ،بموجب
ـرارات رئــاس ـيــة ك ــل ثــاثــة أش ـه ــر .فعلى
قـ ـ ـ
ٍ
سبيل امل ـثــال ،فــي يـنــايــر /كــانــون الثاني
 ،2019أصدر رئيس مجلس الــوزراء ً
قرارا
بــإحــالــة ج ــرائ ــم إل ــى م ـحــاكــم أم ــن الــدول ــة

كاريكاتير

الطوارئ ،منها ،على سبيل املثال ،الجرائم
املـنـصــوص عليها فــي قــوانــن التجمهر،
تعطيل امل ــواص ــات ،البلطجة ،التظاهر،
واإلرهـ ـ ـ ــاب  ...إلـ ــخ ،و ف ــي ي ــول ـي ــو /تـمــوز
 ،2020تم توسيع اختصاص محاكم أمن
الــدولــة ط ــوارئ ،ليشمل الجرائم املتعلقة
بمخالفات البناء بأنواعها كافة ،وجرائم
املساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على
خصوبتها ،وهــي الجرائم التي حرصت
ال ـح ـكــومــة ع ـلــى ال ـت ـص ـ ّـدي ل ـهــا ف ــي إط ــار
خطة الدولة ملواجهة ظاهرتي البناء غير
ّ
املنظم ،واالعتداء على األراضي الزراعية.
وهو ما يعني أن لدى السلطة التنفيذية
السلطة املطلقة وأنها قــادرة على إضافة
أو ح ــذف أي م ــن ال ـج ــرائ ــم ال ـتــي تختص
م ـحــاكــم الـ ـط ــوارئ بــالـفـصــل ف ـي ـهــا ،وذل ــك
ّ
قرارات تنفيذيةٍ تحمل هذا
بمجرد إصدار
ٍ
املعنى.
على أنها هذه ليست ّ
املرة األولى التي يتم
إلغاء قانون الطوارئ في مصر كما ّ
يروج
بعضهم ،فقد تم فرض القانون بعد حريق
القاهرة ،وليس بسبب االنقالب العسكري
الـ ــذي ح ــدث ف ــي  ،1952ك ـمــا أن ــه ت ــم وقــف
العمل به في عهد جمال عبد الناصر من
 1964إلى يونيو /حزيران  ،1967وتم وقف
العمل به في عهد أنور السادات من 1980
حـتــي اغـتـيــالــه فــي  ،1981واسـتـمـ ّـر العمل
بالقانون  30عــامــا هــي مــدة حكم حسني
مـبــارك ،ثــم تــم وقــف العمل بالقانون بعد
االن ـت ـفــاضــة ال ـث ــوري ــة ف ــي  ،2011ث ــم أعـيــد
ال ـع ـمــل ب ــه ف ــي ع ـهــد ع ــدل ــي م ـن ـصــور بعد

انقالب  ،2013وتــم العمل به كل تلك املدة
حتى القرار الذي أصدره السيسي من أيام
بوقف العمل به.
ّ
املحصلة
ولـكــن املـتــأمــل للمشهد ي ــرى أن
ال ـن ـه ــائ ـي ــة لـ ـه ــذا ال ـت ـع ـط ـيــل الـ ـ ــذي ق ـ ــام بــه
السيسي ،وإلغاء العمل بقانون الطوارئ،
ليس أكثر من مناور ٍة يقوم
صفرية ،وهو
ّ
بـهــا الـنـظــام لـتـجــنــب االن ـت ـقــادات الغربية
واألميركية فيما يتعلق بحقوق اإلنسان،
ً
ك ـمــا أن ــه ج ــاء م ـب ــاش ــرة ب ـعــد اإلع ـ ــان عن
االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان
التي أعلن عنها النظام قبل فترة ،والتي
ال قيمة لـهــا فــي ال ــواق ــع ،ول ــم يـكــن الـهــدف
األســاســي منها ســوى اإلف ــراج عــن الجزء
الـ ــذي ت ــم تـعـلـيـقــه م ــن امل ـعــونــة األمـيــركـيــة
ملـصــر .يـهــدف الـنـظــام الـسـيــاســي املـصــري
إلـ ــي اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ــوقـ ــت ،م ــن أجـ ــل تـمــريــر
ف ـت ــرة ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ،ب ــاي ــدن ،حتى
ال يـ ـتـ ـع ـ ّـرض الـ ـنـ ـظ ــام لـ ـضـ ـغ ــوط ك ـث ـي ــرة،
فالوضع االقتصادي املصري ّ
يمر بأزمة
ك ـب ـيــرة ،كـمــا أن الـنـمــو الـسـكــانــي يضغط
ّ
أك ـثــر عـلــي ال ــوض ــع االق ـت ـصــادي امل ـتــرهــل،
والــذي أثقلته سياسة النظام بالقروض.
وبالتالي ،النظام في حاجةٍ إلــى األمــوال،
فــالـخـلـيـجـيــون الــذيــن دع ـمــوه مــن قـبــل لن
يـقـ ّـدمــوا لــه شـيـئــا ،كـمــا أن األمـيــركـيــن لن
ي ـقـ ّـدمــوا لــه شـيـئــا ب ــدون ش ــروط واضـحــة
تتعلق بتحسني الوضع الخاص بحقوق
اإلنسان .لذا يحاول النظام كل مرة أن يقدم
م ـن ــاورة جــديــدة إلي ـصــال رســالــة مـفــادهــا
أنـنــا نعمل عـلــي تحسني حـقــوق اإلنـســان

عماد حجاج

وبالتالي نستحق الدعم املالي .لكن عند
النظر إللغاء العمل بقانون الطوارئ ،نجد
أن السيسي والذين معه في السلطة ليسوا
فــي حــاجــةٍ لـهــذا الـقــانــون ،فكل النصوص
االستثنائية التي تبيح القبض والتفتيش
والـ ـ ـحـ ـ ـب ـ ــس مـ ـ ــن دون الـ ـتـ ـقـ ـي ــد بـ ـق ــان ــون
اإلجــراءات الــواردة في قانون الطوارئ قد
تــم نقلها إل ــى قــوانــن أخ ــرى س ــاري ــة ،وال
يتطلب تطبيقها إع ــان حــالــة ال ـط ــوارئ،
م ـث ــل ق ــان ــون م ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب وق ــان ــون
ال ـك ـيــانــات اإلره ــابـ ـي ــة .وبــال ـتــالــي ال ي ــزال
لدى السلطة التنفيذية السند التشريعي

ٌ
عنف مترامي األطراف في لبنان
دالل البزري

قيس سعيّد...
اسمعني أنا فقط أتكلم
عبد الحكيم حيدر

ً
تخمة الكالم ووفــرتــه ،حتى وإن صــار بال معنى ،أو بمعنى عفا عليه كلية الزمان
والـكــرســي والـحـكــم وأدب ـي ــات الـسـمــاع واإلن ـص ــات ومـحــادثــة ال ـنــاس ،ذل ــك كـلــه يمثل
قناعًا نفسيًا للتغطية على الـجــرم األصـلــي ،وهــو اختطاف الكرسي واالن ـفــراد به
وتحويل الرعية ،كل الرعية ،إلى ّ
مجرد أشباح تنتظر الفرمانات من دون أي سند
الكالم ووفرته من طرف واحد في حقيقته لألسف ،طرف قيس
من مصداقية .وما
ٌ
بالطبع وحده ،إال محاولة عبثية ومضحكة ،إلسكات الخصوم وتحويلهم ،جميعًا،
ّ
إلى تالميذ صغار في «كتاب القرية» ،وليس عليهم سوى اإلنصات الجيد ملا يقوله
ّ
ّ ّ
ويحس بأنه
«سيدنا» .بالطبع ،يرى قيس نفسه جيدًا بعد كل «خطب ٍة من فوق جبله»
ّ
كلما ّ
مرت األيام يزداد رسوخًا ،إل ّأن الخارج الذي انتهى من هذه الحيل منذ قرون،
ّ
يرد عليه بسطرين فقط ،كاالتحاد األوروبي ،باألمس ،وقراره باألغلبية بعودة الحياة
ُ
الديمقراطية إلى سابق عهدها ،فيزداد «سيدنا» ّ
تهورًا وترتعش جمله ويأخذه لسانه
ُ
إلى ما ال تحمد عقباه ،وتضيع منه البالغة ويسيل قناع الشمع من التهتهة.
أنـ ٌ
ـاس كانت كلماتهم قليلة أو قاموسية أو «هرتلة عامية مشفرة» ،لــزوم الزغزغة
ّ
واإلعالن عن وفرة قوة ٌبداللة اللفظ والحركة مثل «كده» ،أو «ما حدش يقدر ياكل لقمة
ٌ
ألناس ليس لهم في حبل الكالم ،من مصداقية أمام الكاميرا،
العفي» ،كلها حيل لغوية
ٍ
سوى زغزغة املشاعر ،أمام فقر قاموس املصداقية وعدم نضج الرؤية في الحكم.
ّ
أنـ ٌ
فأحبوها ،وأكثرهم يعرف مسبقًا ّأن شرط الثبات
ـاس فجأة واجهتهم الكاميرا،
ً
ً
ّ
والتحكم أن يصمت الجميع بتاتًا في حضرته ،وحتى وإن فتح نافذة صغيرة لبعض
ً
الكالم ،يرد منفعال« :أصل أنتوا ما تعرفوش» أو« :الزم ال يتكلم يكون ملم باملوضوع
أوال ،وعارف هيعالج املشكلة كيف» أو حينما تبلغ الهرتلة ّقمتها يقول« :ما تسمعوش
حد غيري» كلها دعامات وأسانيد ،لإلخراس التام ،كي يحلو له وحده الكالم ،وينفرد
ّ
ّ
ببهجة الحديث أمام الكاميرا ،وعلى املحكومني اإلنصات ،وإل عليهم أن يتذكروا ما
ّ
ينبه من ّ
كان« :رابعة والنهضة والحرس الجمهوري ...إلخ» كي ّ
تسول له نفسه أن ثمن
عدم اإلنصات للحكم والدرر واتباع النهج هو القتل ،وعلى املواطن أن يحسب حسبته.
هنا ّ
يتحول الكالم إلــى رصــاصــة ،والكرسي ،مصر ،إلــى «سـ ّـت جميلة بهية» وهو
ّ
وحده املكلف بحمايتها من فوق الكرسي ،ومن تسول له نفسه االقتراب من الكرسي:
ّ
«هشيله من على وش األرض» .هكذا تفعل الكاميرا في الناس ،وهكذا يبوح راكب
الكرسي بعصارة فكره وكتبه التي قرأها خالل ستني سنة كاملة بال نقصان.
االس ـت ـحــواذ عـلــى مــائــدة ال ـكــام كـلـهــا فــي كــل أط ــراف ال ـبــاد والـتـلـفــزيــونــات والـنــت
ومـصــادرة املــواقــع ،وحتى متابعة املقاهي في وجــود الكاميرات في كل ركــن ،كلها
ٌ
حيل الستعراض القوة واملنعةّ ،
وشدة الوجه وجعله بالستيكيًا أو شمعيًا ،كلها حيل
للدخول إلى مسرح مصادرة كل الكالم لصاحب القعدة حتى كالم ّ
«ربات البيوت»،
وأســواق الخضار ومالعب الكرة واأللـتــراس ،وحتى أفــام السينما التي تنهش في
ٌ
محاوالت لتأمني الكالم ،كالم الحاكم ،كي ال ّ
تتكرر املأساة التي
سمعة مصر ،كلها
ّ
وتخرب البالد وتفقر العباد ،على حد تعبيراتهم.
تشيل الكراسي
ٌ
سجون مفتوحة
نحن أمــام مـصــادرة للكالم تحت تهديد الـســاح ،واملقابل هناك،
لثمان في «النوع األميركي
تصل «لسبع نجوم» ،على حد تعبير أبو سعده ،وقد تصل
ٍ
املعاصر ،مجمع السجون» .وأنا أزداد عجبًا حينما أقرأ ّأن خلفاء بني العباس كانوا
يحرصون على اإلتيان بالفقهاء لتعليم األمراء الكالم ،واألدب ،والفقه ،والشعر .وكان
حـ ّـمــاد عجرد يتنافس تنافس امللهوف مــن أجــل الـفــوز بتربية األم ــنّ ،
لكن هــارون
الرشيد كان قد وعي مبكرًا ،إلى بعض «تهتك في سيرة الرجل» ،فأوكل تثقيف األمني
إلى قطرب النحوي .هكذا نقرأ ما يخجلنا ،وفي الصباح نجد أنفسنا أمام الحاج قيس
ّ
سعيد ،وهو يرسل «بارود الكالم» إلى أوروبا جمعاء ،فال يجد املرء من سبيل سوى
ّ
األسى على ما كناه وما نكونه.

يستمر النظام في
تعطيل العمل
بقانون اإلجراءات
الجنائية ،ويمارس
مناورة جديدة من
أجل كسب الوقت مع
اإلدارة األميركية

مجنزرات ضد ثورة ناعمة
جمال محمد إبراهيم
()1

ث ــورة مـثــل ث ــورة ال ـســودان ـيــن عـلــى نظام
ع ـمــر ال ـب ـش ـيــر ال ـش ـمــولــي ال ـ ــذي ج ًـثــم على
صدورهم ثالثني عامًا تمثل تجربة ينبغي
ٌ
شعوب
أن تـتـ ٌـدارس بداياتها ونهاياتها،
مغلوبة على أمرها تقف في صف االنتظار،
ّ
لتهب على نظمها االستبدادبة وحكامها
َ
الطغاة .إذا نظرت إلــى تجارب أمــم الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ،في السنوات التي
خرجت معظم شعوبها من ربقة االستعمار
واإلدارات الكولونيالية في النصف األول
من القرن العشرين ،ستجد قواسم مشتركة
ّ
تتمثل في نظم سياسية تخلقت من أصابع
ال ـكــولــون ـيــال ـيــن ال ـك ـب ــار ،ت ـت ـشــابــه نظمها
ال ـس ـيــاس ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
ٌ
والثقافية ،إلــى ح ــدود الـتـمــاهــي .ثـ ّـمــة إرث
ٌّ
شمولي يكاد يشكل طبيعة فيها ،ومظاهر
اس ـت ـشــراق مـثــل ال ـتــي حـ ـ ّ
إدوارد
ـا
ـ
ه
ـ
ن
ـ
ع
ث
ـد
ً
سعيد ،فكأن ثقافاتها تماثيل فولكلورية
ً
قــاب ـعــة فــي مـتـحــف ع ــادي ــات .أخــرجــت تلك
الشعوب فـئـ ٌ
ـات مــن نخبها ،ونقلتها ،بعد
سنوات الحرب العاملية الثانية ،إلى رحاب
ال ـت ـح ـ ّـرر واالسـ ـتـ ـق ــال .م ــن ب ــراث ــن الـجـهــل
ٌ
نخب من طالئع
واملرض والتخلف ،جهدت
ّ
املتعلمنب املستنيرين لـتــولــي تـلــك املهمة
العسيرة.
()2

ٌ
نخب من املتعلمني من أبناء السودان ومن
ّ
ّ
املتنورين ،تولوا قيادة البالد من كهوف
ّ
ّ
التحرر واالستقالل
التخلف إلى براحات
ّ
الوطني ،غير أن علل التخلف ،وهــي من
مـتــازمــات بـلــدان الـعــالــم الـثــالــث ،أفضت
ـال مــن قصر النظر ّ لــم تنجز
بهم إلــى ح ـ ٍ
ٌ
نخب
معه مطلوبات بناء األمة ،فانقض ْت
عـسـكــريــة تـ ّ
ـرب ـعـ ْـت عـلــى الـحـكــم فـيـهــا بال
ّ
مسوغات .في الستني عامًا وأكثر ،التي
انطوت منذ استقالل السودان عام ،1956
تـقـلـبـ ْـت ال ـبــاد بــن نـظـ ٍـم ديـمـقــراطـيــة في
سنوات قليلة ،ثم أخرى عسكرية سنوات

لعدم االلتزام بقانون اإلجراءات الجنائية
الـطـبـيـعــي .وبــال ـتــالــي ،ه ــذا لــن يــؤثــر على
النظام واسـتـقــراره اللحظي ال ــذي يتمتع
بــه ،فهو غير محتاج هــذا الـقــانــون ،فعلى
عكس مبارك ،يحكم عبد الفتاح السيسي
ّ
ن ـظ ـ ً
ـام ــا س ـيــاسـ ًـيــا تــت ـحــد ف ـيــه مــؤس ـســات
ال ـ ــدول ـ ــة ،وال س ـي ـمــا ال ـق ـض ــاء وال ـش ــرط ــة،
ف ــي دع ـ ــم ال ـن ـظ ــام ال ـع ـس ـك ــري ،بــاع ـت ـبــاره
السبيل الوحيد للحفاظ على مصالحهم
واستقالليتهم عن املجتمع ،كما أن النظام
تهديد إليـقــاف العمل بهذا
ال يشعر بــأي
ٍ
ال ـق ــان ــون ،فــال ـبــدائــل األخـ ــرى ف ــي قــانــونــي
اإلره ــاب والـكـيــانــات اإلرهــابـيــة مــوجــودة،
إل ـ ــى ج ــان ــب أن بـ ـق ــاء ال ـج ـي ــش وال ـن ـظ ــام
أص ـب ــح أك ـث ــر ت ــراب ـط ــا ع ـمــا ك ــان عـلـيــه من
قبل ،ووجــود رجــال الجيش والشرطة في
تهديد سياسي
الـبــرملــان يمنع ظـهــور أي
ٍ
لـلـنـظــام ،أو مـعــارضــة ول ــو كــانــت شكلية.
فالنظام اعتاد على تدمير أســس الحياة
السياسية ،وبالتالي أصبح مــن الصعب
ّ
وجود معارضة منظمة من املمكن أن تقف
ّ
فيه سبيله ،وغياب هذه املعارضة املنظمة
ّ
جعله يتخذ القرارات الكبرى منفردا ،مثل
استيراد الغاز من إسرائيل ،والتنازل عن
جزيرتي تـيــران وصنافير ،وغيرهما من
قرارات لم يكن ممكنا أن يتم تمريرها ،لو
ٍ
وجدت معارضة منظمة وفاعلة.
تتضمن أحكام قانون الطوارئ صالحيات
رئــاس ـيــة كـثـيــرة م ــن شــأنـهــا تـقـيـيــد أغـلــب
ال ـح ـق ــوق األس ــاس ـي ــة ل ـل ـمــواط ـنــن ،إال أن
ال ـت ـط ـب ـيــق ال ـف ـع ـلــي ل ـت ـلــك األحـ ـك ــام دائ ـ ًـم ــا

ً
ـروف اس ـت ـث ـنــائ ـيــةٍ
مـ ــا ك ـ ــان م ــرت ـب ــط ــا ب ـ ـظـ ـ ٍ
ت ـبـ ّـرر ات ـخــاذ تــداب ـيــر مــن شــأنـهــا املـســاس
ب ـح ـقــوق األف ـ ـ ــراد ،ك ـفــرض ح ـظــر ال ـت ـجــوال
ووضــع قيود على السفر ..إلخ من القيود
ّ
املقيدة للحريات األساسية .ولكن ،ومما
ّ
ال شــك فيه ،يبقى استمرار محاكمة آالف
ً
سنويا أمــام محاكم أمــن الدولة
املتهمني
طوارئ ،والتي تعد محاكم استثنائية ،هو
األث ــر العملي األب ــرز واملـلـمــوس للتطبيق
املستمر لحالة ال ـطــوارئ فــي مصر خالل
الـسـنــوات القليلة املــاضـيــة ،فقد استخدم
الـ ـنـ ـظ ــام قـ ــانـ ــون ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ فـ ــي تـصـفـيــة
خـ ـص ــوم ــه الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن ،إمـ ـ ــا بـحـبـسـهــم
وإحالتهم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ
ال ـتــي ن ـشــأت بـمــوجــب ه ــذا ال ـق ــان ــون ،وقــد
ّ
نــظــم ع ــدة انـتـخــابــات بــرملــانـيــة تـحــت هــذا
ّ
القانون ،وكذلك عدل الدستور تحت مظلة
ال ـقــانــون نـفـســه ،وأن ـش ــأ ،ب ـج ــوار الـقــانــون
ن ـف ـس ــه ،ت ــرس ــان ــة م ــن الـ ـق ــوان ــن الـقـمـعـيــة
األخ ــرى واالستثنائية الـتــي استطاع من
خاللها إحـكــام قبضته القمعية ،وتفكيك
ّ
الـكـتــل الـسـيــاسـيــة ال ـتــي ق ــد تـشــكــل خـطــرا
ّ
عليه ،أو منع أي خطر مستقبلي قد يهدد
وجـ ـ ـ ــوده .وت ـب ـق ــى ال ـح ـق ـي ـقــة الـ ــواحـ ــدة أن
النظام ،بإلغائه العمل بقانون الـطــوارئ،
مع االحتفاظ بقانون اإلرهــاب والكيانات
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ،ي ـس ـت ـمــر ف ــي ت ـع ـط ـيــل الـعـمــل
ب ـقــانــون اإلج ـ ـ ــراءات الـجـنــائـيــة ،وي ـمــارس
م ـنــاورة جــديــدة مــن أج ــل كـســب مــزيــد من
الوقت مع اإلدارة األميركية الحالية.
(كاتب مصري في برلني)

أطول .دارت تلك الدائرة الشريرة دوراتها
أكثر من ثالث ّ
مرات خالل ستني عامًا أو
ّ
يــزيــد .كانت تلك دائ ــرة شــريــرة بــا مــراء.
ّ
ّ
حني ظن الجميع أن انتفاضة السودانيني
ديسمبر /كانون
على حكم البشير فــي
ً
األول  ،2018ستضع خــاتـمــة تــوقــف تلك
الــدائــرة الـشـ ّـريــرة فــي ال ـس ــودان ،فاجأهم
العسكر مــن جــديــد ،مثلما فــاجــأ العالم،
ـاب ت ـق ـل ـيــدي ،ق ـ ــاده جـ ـن ــرال واح ــد
ب ــان ـق ـ ٍ
اسـ ـم ــه ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح الـ ـب ــره ــان ،ب ـمــزاعــم
تصحيح املـسـيــرة ،إال أن أح ــوال انقالب
الـ ّـرجــل لــن تـكــون مثل أح ــوال انـقــاب من
س ـب ـق ــوه :م ـثــل ال ـج ـن ــرال إب ــراه ـي ــم عـبــود
عام  ،1958أو الجنرال جعفر نميري عام
 ،1969أو الجنرال عمر البشيرعام .1989
سيفاجأ ج ـنــراالت ال ـس ــودان ،هــذه امل ـ ّـرة،
بمجابهات مــع مقاومة ناعمة وشرسة
ٍ
في الوقت ذاته .شباب يقود حراكه الثائر
لنخب مصطفاة
بنفسه ،من دون انتظار
ٍ
لتقودهم.
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ّ
لـعــل أول تجليات ال ـحــداثــة الـتــي رافـقــت
ب ــزوغ الـقــرن ال ـحــادي والعشرين تمثلت
ف ــي ظ ــواه ــر ال ـعــوملــة وث ـ ــورة االت ـص ــاالت
واالنفتاح على إمكانات التواصل الرقمي
ّ
واالف ـ ـتـ ــراضـ ــي .ف ـي ـمــا ان ـش ـغ ــل امل ـف ــك ــرون
العرب بمشكالت النهضة والحداثة زمانًا
ً
طويال ،على قول املفكر العربي علي حرب،
ّ
فإن واقع الحراك واالنتفاضات الشبابية
ّ
الـ ـت ــي ت ـج ــل ــت فـ ــي مـ ــا وصـ ـف ــت بـ ـث ــورات
الربيع العربي في مصر وليبيا وتونس
وخــال ـهــا ،قــد تـجــاوزتـهــا ب ـفــراســخ ،ولــم
تعد مــن حــاجــةٍ لنخب مستنيرة تتولى
ال ـق ـيــادة والـتـجـيـيــش ،كـمــا ف ــي الـســابــق.
يكفى الشباب أن يكون حراكهم محتدمًا
إثـ ــر ك ـب ـســة ٍّ
زر ع ـلــى م ــوب ــاي ــل ،فيجتمع
ّ
ليهدوا جدارًا يتوارى خلفه
األلوف منهم
ديـنــاصــور مــن دي ـنــاصــورات االسـتـبــداد.
تلك اسـتـنــارة الـعــوملــة الـتــي تـفـ ّـوقــت على
التقليدية الـتــي أنـجـبـ ْـت ،في
االس ـت ـنــارة ُ
زمان مضى ،نخبًا كان لها تاريخ ومكان.

سيتعب االنقالبيون
طويًال لفهم كيمياء
وثوار ال يتعبون
ثائرات
ّ
وال يغمض لهم
جفن
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االنقالب الذي وقع في السودان فجر يوم
ْ
 25أكتوبر /تشرين األول  ،2021وإن جاء
بـمـبـ ّـررات حماية ثورتهم التي أشعلوها
مـنــذ ديـسـمـبــر /ك ــان ــون األول  ،2018فــإن
شباب تلك الثورة بادر بما يشبه السحر
إل ــى تـشـكـيــل ص ـف ــوف ــه ،وه ـ َّـب ـ ْـت جـمــوعـهــم
ف ـج ـرًا إل ــى ال ـط ــرق ــات الح ـتــال ـهــا ،ق ـبــل أن
تـحـتـلـهــا امل ـج ـن ــزرات .ل ــم يـنـتـظــر الـشـبــاب
ً
قــائـدًا يــأخــذهــم إلــى املــواج ـهــات ،وال بطال
يـ ـتـ ـص ـ ّـدر ح ــراكـ ـه ــم ،وال خ ـط ـي ـبــا م ـفـ ّـوهــا
يـ ـ ـ ـ ّ
ـرددون م ـعــه شـ ـع ــارات الـ ـث ــورة «ح ــري ــة،
ّ
سالم وعدالة» .كال .ال حاجة لهم ملن يتبرع
ُ
بإعانتهم في حراكهم ،إذ هــم من صاغوا
الشعاراتُ .هم من ّ
زينوا الجدران بوجوه
ُ
شهداء ثورتهمّ .هم من كتبوا األشعار .هم
من أنشدوا وتغنوا لثورتهم .قبل ذلك كله،
هم من فتحوا صدورهم الستقبال هجوم
املجنزرات.
ً
سيتعب اإلنقالبيون طويال لفهم كيمياء
ثائرات وثـ ّـوار ال يتعبون وال يغمض لهم
جفن ،ساروا في شوارع الخرطوم يرفعون
ال ـش ـعــارات بــا كـلــل وال مـلــل .لــم ُيسمعوا
أصــواتـهــم لالنقالبيني فحسب ،بــل بلغت
أصواتهم أسماع العالم.
(كاتب وسفير سوداني سابق)

ال حدود للعنف الذي ّ
يتكبده اللبنانيون.
ّ
وال نوع واحدًا من العنف .وال وقت محددًا
ل ــه .ج ـم ـ ٌـع م ــن ال ـع ـنــف تـتـضــافــر أط ــراف ــه،
ب ـح ـش ـ ٍـد واح ـ ـ ــد .ال ي ـن ـت ـبــه ل ــه ض ـح ــاي ــاه،
ّ
لشدة كثافته ،وتشابك خطوطه ،وسرعة
َ
ّ
حركته .وأن ــت تـحــاول التقاط تـنــوع هذا
العنف ،وتالحق حــدوده ،تشعر بضعف
عـقـلــك ،وف ـقــر خ ـيــالــك .ك ــأن ـ َـك م ـت ـشـ ّـرد في
الفضاء ،وسط ّ
ات مجهولة ،تتساءل
مجر ٍ
عن الحدود التي
يقف عندها الكونّ .
ً
العنف الطبقي أوال :ليس املوضوع أنك
ّ
ٌ
متمرس ،تعرف كيف تضبط
فقير قديم،
ـرك ،أو تتحايل عـلـيــه ...بما ال يميتكَ
ف ـقـ َ
ّ
ٌ
استقر،
فقير جــديــد،
مــن ال ـجــوع .أو أنــك
بـ ـع ــد م ـ ـكـ ــابـ ــرة ،عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ح ـيــاتــي
أدن ــى ،تـتـ ّ
ـدرب على كيفية التعامل معه.
َ
َ
بــاملـســاعــدة أو مــن دون ـهــا .لـســت ان ــت من
ليتك َ
َ
كنت!
بني هؤالء ،ويا
الــواقــع أن ـ َـك فقير جــديــد وم ـت ـجـ ّـدد ،رم ــاكَ
َ
حكامك في دوامةٍ نازلةٍ إلى
الفالحون من
ّ
تـحــت بـســرعــة مـخـيـفــة .انـطـلـقــت ال ــدوام ــة
بـســرقــة امل ـص ــارف م ـ ّـدخ ــرات ــك .فاشتعلت
أجنحتها ،نحو تحت ...ثم تحت .كالبرق،
إعصار في ذروة انطالقته.
بال توقف ،مثل
ٍ
َ
عليك بمقارنةٍ بسيطة :أجــواء «األغنياء
جـ ـ ـدًا» فـ ــي أح ـ ــد م ـق ــاه ــي م ـن ـط ـقــة ف ـ ــردان
«الراقية» .وأجــواء قريبة ،ال تبتعد عنها
ب ـك ـي ـل ــوم ـتــر ون ـ ـصـ ــف ،فـ ــي قـ ـل ــب مـنـطـقــة
ّ
عائشة بكار الشعبية .في األولــى ،يتغير
ه ـن ــدام الـ ـ ــرواد ع ـمــا ق ـبــل األزمـ ـ ــة .ص ــاروا
بشياكتهم ،وبــأثـمــان التشقير
يبالغون
َ
ـحــقــن البوتوكسية .يبالغون
والنفخ والـ ِ
أي ـض ــا بــال ـط ـل ـب ـيــات ،ي ــأك ـل ــون وي ـشــربــون
بـ ـم ــا ال يـ ـق ــوى ع ـل ـي ــه أي مـ ــواطـ ــن لـيــس
«غ ـن ـي ــا جـ ـ ـ ـدًا» .ال أوالد هـ ـن ــا ،ال ْ
زحـ ـم ــة،
ُ
وال ش ـ ـ ـحـ ـ ــاذون ،وش ـ ـ ــيء مـ ـ ٌـن «الـ ـتـ ـب ــاع ــد
ٌ
وإحساس فائض باالنتماء
االجتماعي».
إلى نخبةٍ ضيقة ،سعيدة و«ذكية» ،تعرف
كيف تجلب النعمة مــن فــم السبع .وأهــم
ما تعتز به اآلن هو ّ
خلو املقهى من رواد
الطبقة الوسطى ،غير «األغنياء جدًا».
ّ
في املنطقة الثانية ،عائشة بكار :األوالد
يملؤون املـكــان ،يختلطون بالشحاذين
وسـ ــط ال ـ ٌـزح ـم ــة ال ـه ــائ ـل ــة .ال ــوج ــوه كلها
لقدرها .العيون زائغة .ضائعة.
مستسلمة
ُ
واألج ـس ــاد مـتـكـئــة عـلــى بـعـضـهــا ،كأنها
تحتمي من هبوب الرياح التحتانية ،من
دور ٍة جديد ٍة من دورات اإلعصار .بعض
األوالد مــن غـيــر الـشـحــاذيــن يشتغلون.
يبيعون الـخـضــار ،يـ ِـزنــونـهــا ،يحسبون
األلـ ـ ــوف م ــن الـ ّـلـ ـي ــرات .وال ت ـت ـح ـ ّـدث هنا
عــن الـهـنــدام .إنــه كيفما ات ـفــق ...فــي محل
الـ ـف ــاف ــل الـ ـ ــذي أصـ ـب ــح الـ ـخـ ـي ــار األخ ـي ــر
للبقاء على قيد الحياة ،املسنود بسمعته
ّ
«أطيب فالفل في كل بيروت» ...والذي قد
ينقرض ،هــو اآلخ ــر ،كما حصل لغيره...
ٌ
حشد مــن الجائعني.
فــي هــذا املـحــل ،إذًا،
«امل ـ ـ ـق ـ ـ ـتـ ـ ــدرون» م ـن ـه ــم يـ ـنـ ـتـ ـظ ــرون لـقـمــة
ال ـظ ـه ـيــرة ،وثـمـنـهــا ع ـش ــرون أل ــف ل ـيــرة،
أرخص من فنجان قهوة عند املحظوظني
من ّ
رواد املقهى الراقي في فردان ،القريبة.
أما فقراء الفقراء ،من األطفال خصوصًا،
ّ
يتكرم عليهم
فلهم نظراتهم الراجية ،بأن
أحد «املقتدرين» بسندويشة فالفل.
العنف ضد األطـفــال ،ضد التعليم :وهو
ّ
ـص ـبــةٍ غـيــر مـتـســاويــة بينهم.
مـ ــوزع بــأنـ ِ
ّ
األق ـل ـيــة مـنـهــم يـتـمــتـعــون بــاالب ـت ـعــاد عن
لبنان .األكثر عددًا منهم يتلقون التعليم

ْ
«الـ ـخ ــاص» .وق ــد ت ـسـ ّـربــت ل ــه الـتــفـلـيـســة،
بدرجات متفاوتة .وكلها ّ
أضرت بنوعية
ٍ
التعليم وكميته .لكن الغالبية العظمى،
الـفـقـيــرة أص ــا ،أو املـفـقــرة حــديـثــا ،صــار
أب ـ ـنـ ــاؤهـ ــا ف ـ ــي ِع ـ ـ ـ ــداد ت ــامـ ـي ــذ املـ ـ ـ ــدارس
الرسمية املجانية .وهم بذلك محظوظون
قياسًا إلى األفقر منهم ،املمنوعني أصال
مــن املــدرســة ،ألنـهــم يشتغلون ،يعينون
أهـلـهــم .لـكــن املــدرســة املـجــانـيــة لــم تفتح.
وقد ال تفتح أبدًا .وأوالد الفقراء يهيمون
على وجوههم ...وأنت تمشي في شوارع
بيروت ،حيث يتداخل الحي «الراقي» مع
َّ
بأكياس
محملني
الفقير ،سوف تجدهم
ٍ
ّ
ضخمة ،سوف يمألونها بما تيسر لهم
من حاويات القمامة .أو أطفال يكنسون
ال ـ ـشـ ــوارع ،وي ـه ــرع ــون ع ـنــد أول س ـي ــار ٍة
طلبًا ملا يعتبرونه أجرتهم ...غير األطفال
الذين يبيعون ُعلب املناديل الورقية ،أو
الـسـجــائــر ،أو قـنــانــي امل ـي ــاه .ويـعــرضــون
خدماتهم ،أو بكل بساطةٍ  ،يشحذون.
العنف املباشر ضــد الحياة بحد ذاتها.
بـغـيــاب الـكـهــربــاء وامل ــاء وال ـ ــدواء (أدوي ــة
ال ـســرطــان والـضـغــط وال ـس ـك ــري) ،وخلو
املـسـتـشـفـيــات والـ ـعـ ـي ــادات م ــن امل ــرض ــى.
مستشفى ...دواء
كهرباء ...ماء ...طبيب...
ّ
 ..هــذه ليست مـجـ ّـرد كلمات .إنـهــا تتكلم
ـف م ـت ـن ــاه ــي ال ـص ـغ ــر «م ــاي ـك ــرو
عـ ــن عـ ـن ـ ٍ
ع ـنــف» .عــن عـنــف التكاليف املــالـيــة لهذا
ال ـغ ـيــاب ،وأس ـع ــار بـ ّـدائـلـهـمــا ،الـصــاعــدة
دومـ ـ ـ ـ ــا .وع ـ ـنـ ــف املـ ـ ــرشـ ـ ــح ل ــان ـت ـخ ــاب ــات
(مـبــدئـيــا) ب ــ«خــدمــاتــه» الــرخـيـصــة ،لكن
ّ
الـحـيــويــة ،وال ـتــي تـكــلـفــه مــالـيــم .وعنف
َ
الشقاء والشلل والعجز .والـســؤال الــذي
ّ
يـ ـ ــزن طـ ـ ــوال الـ ـنـ ـه ــار :مـ ـ ــاذا ع ــن مـصـيـبــةٍ
جديد ٍة يأتي بها الفجر أو الغروب؟
عـ ـن ــف ضـ ــد ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ،مـ ـلـ ـح ــق :مـ ــن دون
كهرباء ،والـظــام فــي الـخــارج ،ومــن دون
َ
ّ
لنفسك :أقعد في
لتتحرك ،تقول
بنزين
الـبـيــت ،أحـيــي حـيــاتــي االجـتـمــاعـيــة عبر
ّ
االتصاالت .لكن خطوط اإلنترنت تذوب
ّ
ّ
يومًا بعد آخر .تتقطع ،تتشتت ،وتفصل
غــالـبــا .والـخـطــوط «املــدفــوعــة» واألخ ــرى
مرتبكة ،مـشـ ّـوشــة .مــا يــردعـ َـك
«الـثــابـتــة»
ِ
ّ
عن متعة الحديث ،فتتخلي عنه ،وتغرق
َ ْ
في
ٍ
سواد آخر .في الصمت والوحشةّ .
الوشائج بني الناس ،حني تنقطع ،تجف
العاطفة األخروية ،وتقسو القلوب التي
ال تـعــود تــرتــاح لغير عـنــف أشـ ـ ّـد .انـظــر،
كـيــف يتعامل اللبنانيون مــع بعضهم،
بأشكال مــن األلغام
بـشــراســةٍ  ،بفلهويةٍ ،
ٍ
َ
املست ْحدثة ،عليهم دائـمــا أن يـ ْـحــزروهــا،
ْ
قبل أن تلتهمهم.
ـواس .ض ــد األنـ ــف،
ـ
ـ
ح
ـ
ـ
ل
ا
ـل
ال ـع ـنــف ض ــد ك ـ
ّ
وال ــروائ ــح ال ـثــاب ـتــة وامل ـت ـنــق ـلــة ،املـ ْـبـثــوثــة
ً
فــي ال ـف ـضــاء .الـثــابـتــة م ـثــا :عـلــى امـتــداد
ّ
الجادة املوصلة إلى املطار «الدولي» ،أو
الخارجة منه .حني تكون الرياح معتدلة،
ّ
تـنـقــض عـلــى أن ـف ـ َـك ،ط ــوال ه ــذه الـطــريــق،
ْ
نفايات
روائ ــح «مــزرعــة أب ـقــار» ،ومــطـمــر
َ
كوستا برافا الشهير ...وهما املالصقان
ّ
تشتد الرياح ،تخترق
للمطار .لكن عندما
هـ ــذه الـ ــروائـ ــح ردهـ ـ ــات امل ـط ــار ن ـف ـســه ،ال
ّ
تستقر في األنف مدة
يمكن النفاذ منها.
طويلة.
الـعـنــف ض ــد األذن أي ـض ــا :ف ــأن ـ َـت حيثما
تنقلت في شوارع العاصمة ،تخرق أذنك
ّ
أصوات مولدات الكهرباء ،ال مولد واحد..
هدير عميق ،ينبعث منه دخــان املــازوت
األسود ،يستوطن في َ
أذنك...
ّ
وع ـن ــف ض ــد الـ ـع ــن .ال ـب ـشــاعــة امل ـعــم ـمــة،

الوشائج بين الناس،
ّ
تجف
حين تنقطع،
العاطفة األخروية،
وتقسو القلوب التي
ال تعود ترتاح لغير
أشد
عنف
ّ
ْ
وال ـت ـه ــل ـه ــل ،وأن ـ ـصـ ــاف ال ـب ـن ــاي ــات ال ـتــي
ٌ
تـسـكـنـهــا ع ــائ ـ ٌ
ـات ف ـق ـي ــرة أو ن ــازح ــة .ال
ّ
العمارات «الفخمة» تجددت ،وال الفقيرة.
سنوات
كــأن البشاعة تأخذ بثأرها بعد
ٍ
ْ
الفتك بجمال املــديـنــة ...كأنها لحظة
من
ّ
حقيقةٍ م ـ ّـرة ،تتفوق فيها البشاعة على
الجمال .واألذى ،على البهجة .ماذا يكون
ُ
هذا كله ،إن لم يكن عنفًا؟
ال ـع ـن ــف ضـ ــد ك ــرامـ ـتـ ـن ــا ،ضـ ــد وقـ ـتـ ـن ــا .ال
أتـكـلــم فـقــط هـنــا ع ــن ال ـطــواب ـيــر ،اإلذالل،
عن إضاعة زمننا ،شبابنا ،كهولنا ،على
وقع هدير اإلعصار .فال ماضي ينفعنا.
اإلع ـص ــار أسـقـطــه مـثــل ال ـب ــرق ،وص ــارت
ٌ
سنوات ضوئية .وال حاضر
بيننا وبينه
امل ـس ـكــون بــاالرت ـعــاشــة وال ـه ـلــع وسـقــوط
القلب مــن مكانه .يفاجئك يوميًا بعقد ٍة
ّ
جديدة ،بحزورة ،بمصيبة .في الحاضر،
َ
عقلك يدور حول نفسه .أما املستقبل
اآلن،
فال ينقشع .مثل علبةٍ ســوداء لن تكشف
كــل أسـ َ
ـرارهــا إال بعد فــوات األوان .خبث
ه ــذا الـعـنــف س ــوف ي ـطــاول كــل األج ـيــال،
حتى التي لم تولد بعد.
ّ
املؤكد أن ّ
تنوع العنف ،وفروعه املترامية،
ُ
تــزيــد عـمــا كـتـبـ ٌـت ه ـنــا ،ف ــي ه ــذه املـقــالــة.
والـيـقـظــة واج ـبــة فــي ه ــذه الـحــالــة ،تجاه
ّ
يتقدم بها العنف
األقنعة البريئة التي
منك ،قبل أن يطعنك في صدركَ.
بغفلةٍ
واب ـت ـغــاء لـلـحــقً ،علينا إن ـصــاف الـحــرب
األه ـل ـي ــة ،م ـق ــارن ــة بــإفــاس ـنــا ال ــوج ــودي
ال ـي ــوم .طـ ــوال ال ـس ـن ــوات ال ـخ ـمــس عـشــرة
م ــن ه ــذه ال ـح ــرب ،ل ــم يـكــن أب ـن ــاء الطبقة
ّ
ٌ
الوسطى ،وقليل من تحتهم ،وكــل الذين
فوقهم ،يعانون من أزمة اقتصادية .كان
املـ ــال م ـت ــواف ــرا .وال ــدول ــة ت ــدف ــع ال ــروات ــب
ملــوظـفـيـهــا ،وت ـق ــوم بــأق ـصــى م ــا يمكنها
ْ
م ــن واج ـبــات ـهــا .كــانــت ثـ ّـمــة ح ـ ــدود ،وإن
ّ
مـخـتــرقــة .بــريــة ،بـحــريــة ،جــويــة .تعطلت
أحـيــانــا ،وع ــادت إل ــى الـعـمــل .فــي الـحــرب
األهـلـيــة ،لــم تكن مشكلة امل ــاء والكهرباء
على هذه الدرجة من التعطيل .ولم تكن
ّ
مــولــدات الكهرباء قــد عــرفــت طــريـقــا .كنا
خ ــارج ــن ل ـتــونــا م ــن «ال ـع ـصــر الــذه ـبــي»
اللبناني ،وما نــزال نتمتع بثمراته على
ٌ
ّ
ومؤسساتنا .وكــان لدينا حنني
عقولنا
ّ
عارم للبنان ما قبل الحرب ،وأمل ال يقل
عنه حجمًا :بــأن تنتهي الـحــرب ،ويعود
ل ـب ـنــان ّك ـمــا ك ّـ ـ ــان ...أم ــل ك ـب ـيــر .ه ــل نـقــول
اليوم إنه تحقق؟
هـ ــذه املـ ـق ــارن ــة ل ـي ـســت لـتـمـجـيــد ال ـح ـ ّـرب
األهلية ،أو التغاضي عن أهوالها .إنما
ّ
لـلـقــول إن الـعـنــف ال ــذي نـتـعـ ّـرض ل ــه ،هو
أفظع وأغنى من عنف الحرب األهلية.
(كاتبة لبنانية)
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اإلمارات وشيطنة «اإلخوان»
في «نيوزويك»
ياسر أبو هاللة

تنشط شركات العالقات العامة ،ذات العقود املليونية ،في ترويج سياسات اإلمارات
املعادية للربيع العربي في اإلعــام الغربي ،خصوصًا ما يتعلق بجماعة اإلخوان
املـسـلـمــن وقـطــر وتــرك ـيــا ،وك ــان قــد ثـبــت فــي تحقيقات مستقلة أنـهــم اخـتــرعــوا
شخصيات وهمية للكتابة في اإلعالم الغربي .في هذا السياقُ ،يقرأ مقال رئيس
لجنة شؤون الدفاع والداخلية والعالقات الخارجية في املجلس الوطني االتحادي
لدولة اإلمــارات ،علي النعيمي ،في مجلة «نيوزويك» األميركية ،فهو ليس كاتبًا ،ال
ُ
العاملية.
بالعربية وال باإلنكليزية ،وإنما يكتب له للنشر في واحد ٍة من أبرز املجالت ُ
كتب النعيمي عن تعرض النائب البريطاني ،السير ديفيد أميس ،للطعن ،وقد قتل
قبل أسبوعني .واستغل مقولة ّ
املدعي العام في اململكة املتحدة في ما يتعلق بالقاتل
املزعوم« :سوف ّ
نقدم للمحكمة ّأن لجريمة القتل هذه عالقة إرهابية ،أي ّأن لها دوافع
دينية وأيديولوجية» ،وذلك لشيطنة «اإلخوان» وتحريض الغرب عليهم ،باعتبارهم
ّ
ّ
متطرفة وإرهابية .وأكد أنه «بصفتي عضوًا سابقًا في جماعة
حملة أيديولوجيا
ألحد أن يخفي مسدسًا ،لكن
يمكن
ال
صغره
منذ
تربيته
تمت
اإلخوان املسلمني
ٍ
يمكن للمرء أن يخفي بسهولة أيديولوجيا ،كما أظهر مقتل أميس».
يسلك املقال طريق جماعات اإلسالموفوبيا في استغالل حادثة إرهابية أو جنائية
إللصاق التهمة باإلسالم عامة ،أو بكبرى الجماعات اإلسالمية التي تنشط منذ
ّ
عام ّ ،1927
ويقدم الكاتب نفسه واحـدًا من ضحايا هذه الجماعة التي جندته في
ّ
أثناء دراسته في أميركا عام  .1979وهو يغفل ،عن قصد ،أن الجماعة كانت ،في
ذلك الوقت ،معترفًا بها رسميًا في بلده ،ويستقبل رأس الدولة الشيخ زايد قادتها
بحفاوة واح ـتــرام .وفــوق ذلــك أن وزي ـرًا للتعليم فــي اإلم ــارات ،هــو سعيد سلمان،
كان من ّ
مؤسسي الجماعة وقادتها ،وشغل ابتداء منصب وزير اإلسكان في أول
حكومة اتحادية إمارتية .ومــا لم يذكره علي النعيمي أن سلمان الــذي توفي في
منفاه االختياري في أملانيا نال الدكتوراه في جامعة باريسّ ،
وأسس كلية عجمان
للتكنولوجيا ،وجامعة البحر األبيض املتوسط للعلوم والتكنولوجيا في إسبانيا،
وكلية مسقط للعلوم والتكنولوجيا في ُعمان وجامعة ظفار.
ّ
وعلى طريقة الكاتب في تقديم نفسه ضحية ،أتذكر ارتباطي املبكر بالجماعة طالبًا
ً
في املــدرســة .كــان الــدافــع في ذلــك وفــاة والــدي رحمه الله ،وقــد كــان مثال أعلى لي.
وجـ ُ
ـدت في الجماعة امتدادًا له ،كانت أســرة «الخلية التنظيمية األولــى» تجتمع في
بيتنا ،ومنهم وزير األوقاف األردني وأمني عام مجمع الفقه اإلسالمي ،عبد السالم
العبادي ،الذي توفي في جدة مصابًا بكورونا العام املاضي.
انتظم الــوالــد في جماعة اإلخ ــوان املسلمني ،في أثناء دراسـتــه في جامعة دمشق
 ،1964-1960وكانت الجماعة وقتها بقيادة مصطفى السباعي الذي كتب دستور
سورية عام  ،1950وكان عضوًا في مجلس النواب وعميد كلية الشريعة والقانون.
كانت الجماعة في وقتها في ظل مجتمع ديمقراطي تمثل الحزب «املحافظ» الذي
ّ
ّ
يترشح على قوائمه سنة وشيعة ومسيحيون ،ال بل ويهود أيضًا .وكــان حليف
السباعي السياسي فارس الخوري الذي انتخب رئيسًا ملجلس النواب السوري.
اختلفت مــع «اإلخ ــوان» قبل أن أغ ــادر التنظيم فــي منتصف التسعينيات ،ولــدي
مآخذ كثيرة كتبتها وتحدثت بها .لكن ال يمكن أن تصل شيطنتهم إلى درجة أن
يكون الطلب األول من ترامب ،بحسب سجل محاكمة توم بــاراك ،اعتبار الجماعة
إرهابية .هم حركة سياسية مثل أي حزب سياسي في الغربّ ،
يتطور ويتراجع
بحسب املناخ السياسي ،فالحركة التي أنتجت سياسيًا َمن َ
كتب دستور سورية
ً
مقاتال مثل
مثل مصطفى السباعي ،ذاتها التي أنتجت بعد االنقالبات العسكرية ُ
مؤسس الطليعة املقاتلة لجماعة اإلخوان املسلمني ،مروان حديد ،والذي قتل تحت
التعذيب في سجون حافظ األســد .ال ُيحكم على حركة كبرى من خالل تجارب
شخصية ،كما يبادر علي النعيمي ،بال ّأي دليل ،التهام كبرى الجماعات اإلسالمية،
املوجودة في الغرب منذ الخمسينيات ،بعمل إرهابي دنــيء ...يستحق املسلمون
والعرب في الغرب من يقف معهم هذه األيام ،ال من يتآمر عليهم ،سواء باملقاالت
أو بالوشايات األمنية.

أبعد من انقالب السودان
محمد أحمد بنّيس

ّ
يــؤكــد االن ـقــاب العسكري فــي ال ـســودان أن الـقــوى املناهضة للتغيير فــي املنطقة
ّ
مصرة على املضي في استراتيجيتها بشأن اإلغالق النهائي لقوس الربيع العربي
الــذي انطلق من تونس ،قبل أن ينتكس ،وتنزلق معظم ثــوراتــه إلــى العنف والدمار
واالحتراب األهلي .وال يدع ُ
إقدام رئيس مجلس السيادة االنتقالي في السودان ،عبد
ْ
وتعليق
وإعالن حالة الطوارئ،
الفتاح البرهان ،على حل مجلسي السيادة والوزراء،
ِ
ِ
وتجميد أشغال لجنة
العمل ببعض املقتضيات الدستورية ،وإقالة حكام الواليات،
ِ
تفكيك نظام عمر البشير ،وإحكام قبضة الجيش على البالد ،ال يدع مجاال للشك
ّ
املضادة ،يخوض معركة حياة أو
بأن االستبداد العربي الجديد ،املسنود بقوى الثورة
موت من أجل ضرب محاوالت التغيير السلمي وإقبار مشاريع اإلصالح الديمقراطي
ٌ
ّ
ـؤشـ ٌ
ـرات كثيرة كانت توحي أن توقيع املجلس العسكري على اتفاق
في املنطقة .مـ
تكتيك فرضه الحراك
تقاسم السلطة مــع قــوى الحرية والتغيير لــم يكن أكثر مــن
ٍ
الشعبي الذي انطلق في ديسمبر /كانون األول  2018ضمن املوجة الثانية من الربيع
ّ
الديمقراطي يقع ضمن أولويات املجلس الذي ينتمي ألحد
التحول
العربي .ولم يكن
ً
أكثر الجيوش ُّ
تسيسا ومحافظة في املنطقة .ولذلك حــرص قــادتــه ،طــوال السنتني
املنصرمتني ،على اإلمـســاك بخيوط اللعبة السياسية ،مــن خــال تضييق هامش
معاد لها على خلفية األزمة
الحركة أمام حكومة عبد الله حمدوك ،وإيجاد رأي عام ٍ
تحالفات إقليمي ٍة ودولي ٍة
والبحث عن
االقتصادية واالجتماعية التي تعصف بالبالد،
ِ
ٍ
ّ
تعزز موقع العسكر في معادلة توزيع السلطة والنفوذ .وقد توازت النزعة السلطوية
للمجلس مع فشل حكومة حمدوك في تفكيك اإلرث السياسي لنظام البشير ،وإطالق
دينامية اقتصادية واجتماعية ّ
تعزز املسار االنتقالي ،وتدفع به نحو إقامة حكوم ٍة
ٍ
ٍ
ٍ
مدني ٍة منتخبة ،يكون من أولوياتها الرئيسة إعادة بناء االندماج الوطني واالجتماعي،
بعد عقود من الحروب والنزاعات األهلية التي كلفت السودان كثيرا.
يـعـكــس ان ـقــاب ال ـس ــودان قـضــايــا ال ـت ـحـ ّـول الــديـمـقــراطــي ومـخــاضــاتــه فــي املنطقة،
وباألخص فيما يتعلق بدور الجيوش في تعطيل هذا ّ
واالنعطاف بمساراته
التحول،
ِ
بعيدا عن مقاصده التي تتمثل في إقامة أنظمة ديمقراطية منتخبة ،من دون وصاية
الجيوش عليها .فعلى الــرغــم مــن الـتـنــازالت التي ّقدمتها «قــوى الحرية والتغيير»
إلنجاح املسار االنتقالي ،وإقامة نظام ديمقراطي يقطع مع إرث االنقالبات العسكرية
ّ
بالحد
في السودان ،إال أن ذلك لم يكن كافيا ،على ما يبدو ،إلقناع املجلس العسكري
من نزوعه إلى االستئثار بالسلطة ،ومساعد ِة شريكه املدني على تذليل العقبات أمام
تحقيق الديمقراطية .وفي الوقت ذاته ،كان النقسام ّ
مكونات املعارضة ،وعدم وقوفها
على أرضية سياسية مشتركة ،دور في التعجيل بإنهاء هذا املسار واالنقالب على
مقتضياتهُ .يبرز الحدث السوداني هشاشة البنيات االجتماعية والسياسية والثقافية،
ّ
ّ
وتتحمل املعارضات العربية
تحمل تكاليف التحول نحو الديمقراطية.
وعجزها ً عن ً
مسؤولية جسيمة في هــذا الـصــدد ،من خــال إخفاقها في بناء برنامج سياسي
واقـعــي متكامل ،ينبع مــن مقتضيات الــواقــع ،ويستوعب االنقسامات الكامنة في
ّ
املجتمعات ،ويدمجها في دينامية التعبئة االجتماعية ،بما يمكن من تأطير الرأي
ُ
العام ،وتوجيهه بكيفي ٍة متوازنة ،بحيث ال تسعفها ثقافتها السياسية التقليدية في
ّ
تأجيل خالفاتها األيديولوجية إلى ما بعد تأمني هذا التحول.
على الرغم من ًالخصوصية التي تطبع املشهد السوداني ،إال أن ذلك ال يمنع من القول
ّ
إنه يعكس عينة من مشهد عربي عامُ ،سيظل في حاج ٍة ،دائما ،إلى قطيعة ثقافية
َ
وسياسية متواف ٍق عليها ،يتطلبها التحول نحو الديمقراطية.
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آراء

حسن حنفي ...هموم الفكر وتناقضاته
كمال عبد اللطيف

رحل قبل أيام الباحث واملفكر العربي ،حسن
حنفي ( ،)2021 - 1935بعد أزيــد من نصف
قرن من البحث والكتابة في قضايا التراث
والفلسفة ،إضافة إلى انخراطه في مجابهة
ق ـض ــاي ــا الـ ـش ــأن الـ ـع ــام ال ــوط ـن ــي وال ـق ــوم ــي،
وبـحـثــه ف ــي سـبــل ال ـن ـهــوض ال ـعــربــي .ومـنــذ
ع ــودت ــه م ــن فــرن ـســا ب ـعــد إن ـه ــاء أطــروحــاتــه
الجامعية ،فــي ستينيات الـقــرن املــاضــي ،لم
يـتــوقــف ال ــرج ــل ع ــن الـكـتــابــة وامل ـش ــارك ــة في
الحياة العامة بالرأي واملوقف.
ارتـبــط اســم حسن حنفي بــأسـمــاء املفكرين
ُ
ال ـعــرب الــذيــن َعـ ِـمــلــوا عـلــى تــركـيــب مـشــروع
فكري في موضوع املوقف من التراث ،يتعلق
األمــر بكل من محمد عابد الجابري (-1935
 )2010ومحمد أرك ــون ( ،)2010 - 1928وقد
ان ـخــرطــوا جميعًا فــي رب ــط س ــؤال النهضة
ال ـعــرب ـيــة بــالـتـفـكـيــر ف ــي كـيـفـيــة إع ـ ــادة بـنــاء
املـ ـ ـ ـ ــوروث الـ ـثـ ـق ــاف ــي الـ ـع ــرب ــي واإلس ـ ــام ـ ــي،
والتفكير في كيفيات التصالح مع مكاسب
َّ
ومـتـطــلـبــات األزم ـن ــة ال ـحــدي ـثــة ،أن ـتــج األول
رب ــاعـ ـي ــة «نـ ـق ــد ال ـع ـق ــل ال ـ ـعـ ــربـ ــي» ،وس ــاه ــم
الثاني بأبحاثه في «نقد العقل اإلسالمي».
أمــا حنفي فقد أدرج مختلف أعماله ضمن
الـخـطــاطــة الـعــامــة ال ـتــي رس ــم مــامـحـهــا في
ُ ْكتابه «التراث والتجديد» ( .)1980وبوفاته،
أغ ِلق قوس املشاريع الكبرى في التراث ،وفي
كيفيات استئناف مشروع النهضة العربية،

ُْ َ
ّ
أغـ ِـلــق بالطريقة التي َو َّجــه كــل منهم أعماله
ُ
ب ـ ـهـ ــا ...وه ـ ــي مـ ـش ــاري ــع اك ـت ـم ـلــت مــامـحـهــا
من القرن
الكبرى وحدودها ّفي الثلث األخير ُ
تنوعت مشاريع من ذكــروا،
املاضي .ومهما
ّ
ّ
إل أنها ظلت سجينة الثنائية الكبرى التي
َ
َوسـمــت كثيرًا مــن ق ــراءات الـتــراث فــي فكرنا
امل ـعــاصــر ،ثـنــائـيــة ال ـت ــراث وال ـح ــداث ــة ،وهــي
ّ
تجد كثيرًا من ّ
مبرراتها في التاريخ املؤطر
لفكرنا املعاصر.
ّ
تعرفت إلى حسن حنفي في املؤتمر الفلسفي
األول ،في الجامعة األردنـيــة في ّ
عمان سنة
ْ
 ،1983وأثـ ـ َـمـ ــر م ـي ــاد الـجـمـعـيــة الـفـلـسـفـيــة
العربية ،ثم توثقت أواصر املودة بيننا .وكان
آخ ــر لـقــاء لــي مـعــه ،إذا كـنــت أذك ــر جـيـدًا في
الدوحة ،سنة  ،2018وقد فوجئت به أمامي،
ّ
فتحدثنا ب ـحــرار ٍة عن
على كــرســي مـتـحـ ِّـرك،
كل ما فعله ويفعله الزمان بنا ...وبدا لي كما
ً
ً
عرفته متفائال ومقبال على الحياة .بــدا لي
أن أعماله في دائــرة الـتــراث ،في الفقه وعلم
ُ
األص ــول ،في الكالم والـتـصـ ّـوف ...لم تـ َـجـ ِّـرده
م ــن ِح ـ ِّـس ــه الـفـلـسـفــي ال ــذي ُيـسـ ِـعـفــه أحـيــانــا،
بالقفز على متاعب العمر التي ال ّ
مفر منها.
قبل اللقاء األول به في مؤتمر ّ
عمان ،وكان
بصحبة وفد ُم ِّ
تميز من الباحثني املصريني،
ٍ
أنور عبد املالك وفؤاد زكريا ومحمود أمني
ْ
العالم ومراد َوه َبة ...أقول قبل ّلقائنا األول،
ُ
كنت أتابع أعماله األولى ،كما كنَا نلتقي في
ُ
ْ
ال ـنــدوات الكبرى التي بــدأت تــعــقــد فــي كلية
اآلداب ب ــال ــرب ــاط ن ـهــايــة سـبـعـيـنـيــات ال ـقــرن

املاضي وطــوال ثمانينياته .كما كنا نلتقي
في القاهرة واإلسكندرية وبـيــروت وبغداد
ودمشق.
اشتهر حسن حنفي بمشروعه فــي الـتــراث
والتجديد ،ومساعيه الهادفة إلــى تأسيس
إسالمي َ ،إضافة إلى نزوعاته السلفية
يسار
ُ َ
والقومية امل ْعلنة والواضحة .وساهمت هذه
الخيارات مجتمعة ،في رسم املالمح الكبرى
لـكـثـيـ ٍـر مــن أع ـمــالــه ،ولـطــريـقـتــه فــي التفكير
وال ـك ـت ــاب ــة ،إال أن ب ـعــض أب ـح ــاث ــه األخ ـ ــرى،
وتـ ــرج ـ ـمـ ــاتـ ــه لـ ـبـ ـع ــض ن ـ ـصـ ــوص ال ـف ـل ـس ـفــة
ّ
املطولة
الغربية املـعــاصــرة ،وك ــذا املـقـ ّـدمــات
ُ
ْ
التي كــان ُي َم ِّهد بها لهذه الترجمات ،تــبـ ِـرز
وجهًا آخــر مــن ُ
أوج ــه تكوينه وعـطــائــه ،كما
ُ
كثيرة تخترق مشاريعه في
تناقضات
ت ْب ِرز
ٍ
َُ
البحث ،إذ يستطيع املت ِابع ألعماله الوقوف
ع ـلــى ج ــوان ــب م ــن ع ـمــق تـكــويـنــه الـفـلـسـفــي،
وج ــوان ــب أخ ــرى م ــن مـســاعـيــه ال ـهــادفــة إلــى
ب ـنــاء مــوقــف وم ــوق ــع داخـ ــل دوائ ـ ــر ال ـصــراع
السياسي الوطني والقومي.
ك ــان حـســن حـنَـفــي ي ـحــرص ،فــي الـعــديــد من
ُ
موقف َينحاز فيه لبعض
أعماله ،على ِبناء
ٍ ُ
ُّ
الخيارات السلفية التي تـ ْـر ِبـ ُـك في تصورنا
مشروعه فــي الـتــراث والتجديد ،على الرغم
من اعتقاده أن هذا الخيار ُيعتبر األقرب إلى
أفــق التقدم العربي املــأمــول .ترجمته كتاب
سبينوزا «رســالــة في الــاهــوت والسياسة»
( ،)1971وتــرجـمـتــه ك ـتــاب ليسينغ «تــربـيــة
الجنس البشري» ( )1981ومجموع أبحاثه

َ
ظ ّ
ل ،طوال مساره
في البحث والكتابة،
سجين ثنائية التراث
والتجديد ،العنوان
األكبر لمشروعه
ولمجمل آثاره

فـُـي الفلسفة الغربية الحديثة واملـعــاصــرة،
امل ـت ـض ـ َّـم ـن ــة ف ــي الـ ـج ــزء الـ ـث ــان ــي م ــن ك ـتــابــه
«دراسـ ــات فلسفية» ( ،)2014وم ــا كتبه عن
وب ـ ْـرغ ـس ــون وس ــارت ــر ،وم ـقــدم ـتــه في
ِف ـخ ـتــه ِ
ع ـلــم االسـ ـتـ ـغ ــراب ( 900ص ـف ـحــة) الـ ـص ــادرة
ف ــي ط ـب ـع ـت ـهــا األول ـ ـ ــى س ـن ــة  ،1991تـعـكــس
كلها ،بكثير من الجالء ،صــور انخراطه في
محاورة بعض أسئلة الفلسفة وقضاياها.
َ ّ
ظ ـ ـ ــل امل ـ ــرح ـ ــوم ،ط ـ ـ ــوال م ـ ـسـ ــاره فـ ــي ال ـب ـحــث
والكتابة ،سجني ثنائية التراث والتجديد،
العنوان األكبر ملشروعه وملجمل آثاره .صدر
«التراث والتجديد» وتناسلت مجلداته من

دون توقف .حيث ظل كاتبه يستعيد ُ
ويعيد
ال ـع ـن ــاي ــة ب ـم ــرت ـك ــزات م ـب ــاح ـث ــه ،وألنـ ـ ــه ك ــان
يـحــرص على ربــط مباحثه بأسئلة الــواقــع
ّ
تحوالته الجارية في
املصري والعربي ،في
النصف الثاني من القرن املاضي ،فقد اهتم
باملشروع القومي ،إال أن هذا االهتمامْ ،وإن
دفعه إلــى تنويع اهتماماته ،فإنه لــم ُين ِتج
ما ُي َط ِّور مقدمات املشروع ّ
السلفي ومشروع
اإلسالم السياسي واليسار اإلسالمي،
خ ــاض ح ـســن حـنـفــي م ـع ــارك ع ــدي ــدة ط ــوال
س ـ ـنـ ــوات إن ـ ـتـ ــاجـ ــه ،أب ـ ــرزه ـ ــا مـ ـع ــارك ــه عـلــى
صـفـحــات مجلة «الـفـكــر املـعــاصــر» املصرية
مــع امل ــرح ــوم ف ــؤاد زك ــري ــا ،إذ ك ــان األخ ـيــر ال
يـتـ ّ
ـردد فــي إب ــراز تناقضات فكره وكتاباته،
ّ
َ
وكان رد حسن حنفي يستوعب مبدأ ِحرصه
ـراث يـصـعــب الـتـفـكـيــر
ع ـلــى االن ـت ـم ــاء إل ــى ت ـ ـ ٍ
ف ــي الـ ـتـ ـق ــدم الـ ـع ــرب ــي م ــن دون االس ـت ـع ــان ــة
ب ـ ــه ...إض ــاف ــة إل ــى خ ـصــومــاتــه ال ـع ــدي ــدة مع
ـارات سلفية رأت فــي الـيـســار اإلســامــي
ت ـي ـ ٍ
ق ـن ــاع ــا ي ـخ ـفــي م ــواق ــف أخ ـ ـ ــرى .ووسـ ـ ــط كــل
هــذه املـعــارك ،ال بد من اإلش ــارة إلــى النجاح
الذي لقيه حــواره مع محمد عابد الجابري،
عـلــى صـفـحــات مـجـلــة «ال ـي ــوم ال ـســابــع» في
ثمانينيات القرن املاضي ،فقد أثمر الحوار
كتاب «حوار املشرق واملغرب» ( ،)1990وهو
ّ
ّ
نص ّ
قويَ ،ح َّدد مواقف كل منهما من بعض
أسئلة الفكر في عالقتها بالراهن العربي في
ثمانينيات القرن املاضي.
(كاتب وأكاديمي مغربي)

جزّ العشب أم جزّ الشعب؟
حلمي األسمر
()1

ّ
مع كل يوم جديد ،يجترح الكيان الصهيوني
أس ــال ـي ــب ج ــدي ــدة ف ــي ح ــرب اإلب ـ ـ ــادة امل ــادي ــة
واملـعـنــويــة ،ضــد أبـنــاء الشعب الفلسطيني،
فيما يـبــدو أنـهــا مــرحـلــة جــديــدة مــن مــراحــل
الـصــراع الــوجــودي الـتــي انطلقت مــن مرتبة
ّ
ّ
«جز العشب» إلى مرتبة جز الشعب!
يـ ـب ــدو أن م ــا يـ ـق ــوم ب ــه االح ـ ـتـ ــال الـ ـي ــوم هــو
ٌ
استدراك ملا «ندم» عليه بن غوريون في سياق
مــا تـسـ ّـمــى «ح ــرب االس ـت ـقــال» ،حــن ق ــال إنــه
كــان على عصابات القتل الصهيوني تفريغ
كامل من الشعب
بشكل
األرض الفلسطينية
ٍ
ٍ
الـفـلـسـطـيـنــي ،بــالـقـتــل والـتـهـجـيــر ،وح ـيــث إن
سـيــاســات «الـتــرانـس ّـفـيــر» الـجـمــاعــي املـبــاشــر
للشعب بــاتــت م ـت ـعــذرة فــي ه ــذا الـعـصــر ،فال
بــد مــن اسـتـكـمــال سـيــاســة بــن غ ــوري ــون ،ولــو
ب ـط ــري ـق ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـع ـت ـم ــد س ـي ــاس ــة تـهـجـيــر
«ال ــوع ــي» وك ـ ّـي ــه بـشـكــل م ـتــوحــش ،ومـحــاولــة
اإلج ـه ــاز عـلــى الــوطـنـيــة الفلسطينية ،ســواء
بشكل مباشر عبر جنود االحتالل وجرائمهم
الـيــومـيــة ،أو «ج ـنــود» سلطة رام ال ـلــه ،الــذيــن
ي ـق ــوم ــون ب ـك ــل م ــا ف ــي وس ـع ـه ــم إلحـ ـب ــاط أي
محاولةٍ ملقاومة االحـتــال ،على العكس مما
يـ ـن ــادي ب ــه خ ـط ــاب ال ـس ـل ـطــة ّال ــرس ـم ــي ال ــذي
يعتمد على «استنهاض» جــثــةٍ ميتةٍ تسمى
«امل ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي» ل ـح ـمــايــة ال ـش ـعــب تحت
االح ـت ــال ،فيما تــرتـكــب أج ـهــزة أم ــن السلطة

أبشع جرائمها املتساوقة مع جرائم االحتالل.
ً
آخ ـ ــر «نـ ـ ـض ـ ــال» ال ـس ـل ـط ــة ،م ـ ـثـ ــا ،مـ ــا كـشـفــت
عـنــه الـقـنــاة  12الـعـبــريــة مــن أن أجـهــزة أمنها
اعتقلت األس ـيــر امل ـحـ ّـرر ع ــزت األق ـطــش ،الــذي
ينتمي لحركة الجهاد اإلسالمي ،منذ حوالي
أسبوعني ،وجاسر دويكات ،العضو في حركة
فـتــح وقــريـبــه أح ــد املـتـحـ ّـدثــن بــاســم األجـهــزة
األم ـن ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ووالـ ـ ــده ضــابــط كبير
فــي السلطة الفلسطينية ،وأمـجــد أبــو سكر،
وه ــو نـقـيــب فــي األم ــن الــوطـنــي الفلسطيني.
ّ
ووفــق القناة فــإن «التهمة» االرتباط بتنظيم
ـات من
ح ــرك ــة ال ـج ـه ــاد اإلسـ ــامـ ــي ،ب ـتــوج ـي ـهـ ٍ
غــزةً ،ومــن هناك كــان التمويل ،حيث اشتروا
أسلحة ،بهدف تنفيذ عمليات ضد االحتالل
في الضفة املحتلة أو داخــل الكيان .قد يقول
قــائــل هنا إن اإلع ــام العبري يـحــاول اإليـقــاع
بــن الشعب وسلطته ،وإن هــذا اإلع ــام ليس
م ـصــدرًا مــوثــوقــا ،والحقيقة أن ه ــذه األخـبــار
ّ
متسقة تـمــامــا مــع مــا تـقــوم بــه السلطة التي
تـعـلــن ص ـبــاح م ـســاء مـنــاهـضـتـهــا لـلـمـقــاومــة،
الشعبية» ،وهو
سياسة «املـقــاومــة
واعـتـمــاد ٌ
ّ
شـعـ ٌـار ف ــارغ مــن أي مضمون ،وتكذبه وقائع
«التنسيق األمني» ومنجزاته!
()2

ه ـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع قـ ـف ــزت س ـي ــاس ــات االحـ ـت ــال
ّ
قـفــزة جــديــدة ،تطبيقًا لسياسة جــز الشعب
الفلسطيني ،بشكل فــظ ومـتــوحــش ،خطوة
أحدثت ما يشبه «الصدمة» ،حتى في أوساط
ما بقي من اليسار الصهيوني ،ودفع بعض

ـات» من
الجهات الدولية إلــى طلب «إيـضــاحـ ٍ
الكيان حــول هــذه الخطوة ،فقد أصــدر وزير
حرب الصهاينة قرارًا باعتبار ست منظمات
مجتمع مدني فلسطينية «إرهــابـيــة» ،وهي
خطوة وصفتها افتتاحية صحيفة هآرتس
ّ
وفجرت
العبرية بـ«وصمة على إســرائـيــل»،
ً
جـ ـ ــدال واسـ ـع ــا ف ــي اإلع ـ ـ ــام الـ ـعـ ـب ــري ،ب ـشــأن
املـ ــدى الـ ــذي ي ــري ــد االحـ ـت ــال ال ــوص ــول إلـيــه
فــي سياساته املتوحشة ضــد أبـنــاء الشعب
الفلسطيني.
نـ ـ ـظ ـ ــرة س ــريـ ـع ــة عـ ـل ــى ط ـب ـي ـع ــة عـ ـم ــل ه ــذه
املــؤس ـس ــات يـصـيــب امل ــراق ــب ب ــال ــدوار ،فيما
يتعلق بمغزى القرار الصهيوني ،وسياسات
االح ـتــال الـتــي تـتـ ّـســع بتعريف «اإلره ـ ــاب»،
ّ
بحيث يشمل كل ما يقوم به الفلسطيني في
مقاومة االح ـتــال ،كتابة أو غناء أو همسًا،
أو ح ـتــى ن ـي ــة ،وهـ ــو ،ف ــي هـ ــذا ،يـعـتـمــد على
ـون ش ــرس ،خ ــاص بمكافحة «اإلرهـ ــاب»
قــانـ ٍ
ص ــادق عـلـيــه الـكـنـيـســت ع ــام  ،2016وتـنـ ّـص
املــادة 24أ منه على ثالث سنوات سجنًا لكل
بعمل يتماهى فيه مع منظمة
شخص «يقوم
ٍ
إرهابية ،بما في ذلك عن طريق نشر إعجاب
أو دعم أو تأييد».
يـ ـكـ ـت ــب ال ـ ـكـ ــاتـ ــب ال ـ ـع ـ ـبـ ــري يـ ــون ـ ـتـ ــان ب ـ ــوالك
(هــأرتــس )2021/10 ،بعنوان «بتسيلم» ،أن
مهاجمة املجتمع املدني وتحطيمه هي من
أس ــس ال ـن ـظــام اإلســرائ ـي ـلــي .ه ـكــذا تـصـ ّـرفــت
إســرائـيــل منذ إقامتها ،ســواء ضــد رعاياها
الفلسطينيني في املناطق التي احتلتها في

مائة عام من محاولة
محو الفلسطينيين من
الخريطة لن تنجح إلّا
في إقناع الفلسطيني
ّ
أن الطريق الوحيد
للتعامل مع سياسات
ج ّز الشعب ج ٌّز مقابل

 ،1967وهـنــاك كــل منظمة سياسية أو شبه
سياسية ممنوعة فعليًا ،أو حتى قبل ذلك،
ضــد مــواطـنـيـهــا الفلسطينيني فــي املـنــاطــق
التي فرضت عليها سيادتها في  .1948هكذا
ت ــم إخـ ــراج حــركــة «األرض» خـ ــارج الـقــانــون
فــي الـسـتـيـنـيــات ،وه ـكــذا أحـبـطــت إســرائـيــل،
بــواسـطــة االع ـت ـقــاالت اإلداري ـ ــة ،نـشــاط لجنة
التنسيق العربية ،وهي التنظيم الذي سبق
لجنة املـتــابـعــة الـعـلـيــا ،إل ــى أن تــم إخــراجـهــا
خ ـ ـ ــارج الـ ـق ــان ــون فـ ــي  1982ب ـع ــد س ـن ــة مــن

تـشـكـيـلـهــا .إل ــى أن ي ـق ــول« :إذا دخ ـل ــت هــذه
األوامر حقًا إلى حيز التنفيذ وتم تطبيقها،
فإن استمرار الحفاظ على قواعد اللعب التي
تـمـلـيـهــا إس ــرائ ـي ــل ،بـشـكــل أح ـ ــادي الـجــانــب،
ال ي ـتــرك ملــن يـلـعــب طـبـقــا لـهــا أي دور ســوى
ّ
دور ورق ـ ــة ال ـت ــن ال ـت ــي ت ـغــطــي األبــرت ـهــايــد
اإلســرائ ـي ـلــي .أم ــام تصفية منظمات حقوق
اإلن ـ ـسـ ــان وامل ـج ـت ـم ــع امل ــدن ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة،
فتبقى أمام نظيراتها اإلسرائيلية فقط خيارًا
حقيقيًا واح ـ ـدًا« .بـتـسـيـلــم» و«ي ــوج ــد حكم»
(وه ـمــا منظمتان إســرائـيـلـيـتــان تناهضان
االح ـت ــال) ،هــذا مــن غير اللطيف قــولــه ،لكن
حان الوقت إلغالق «البسطة» وعرض األمور
على حقيقتها كما هي :إسرائيل ليست دولة
ديمقراطية ليبرالية تسمح بوجود منظمات
مجتمع مدني ،بل هي نظام أبارتهايد ّ
يطبق
ديكتاتورية عسكرية على أساس عرقي.
ال أح ـ ــد ي ـم ـك ــن أن ي ـت ـك ـ ّـه ــن ب ــالـ ـح ــال ال ـت ــي
س ـت ـصــل إلـ ـي ــه األوضـ ـ ـ ــاع ف ــي ف ـل ـس ـطــن ،فــي
ظ ــل ه ــذه الــوحـشـيــة الـصـهـيــونـيــة وسـيــاســة
تعميق تأسيس دولــة فصل عنصري كاملة
ّ
األوصــاف .لكن ما هو مؤكد أن مائة عام من
محاولة محو الفلسطينيني من الخريطة لن
تنجح إال في إقناع الفلسطيني أن الطريق
ّ
الــوحـيــد للتعامل مــع سـيــاســات جــز الشعب
ّ
ٌّ
هــو ج ــز م ـقــابــل ،حـتــى ول ــو بـعــد ح ــن :الـجــز
ٌ
مقابل الـجــز! لكن كيف ،ومـتــى؟ الــزمــن كفيل
باإلجابة.
(كاتب من األردن)

في موقف االحتالل من انقالب السودان
أسامة عثمان

َّ
ألن ال ـص ـفــة االن ـق ــاب ـي ــة ك ــان ــت أوض ـ ــح في
وألسباب أخــرى محتملة ،جاءت
السودان،
ٍ
اإلدان ــات الــدولـيــة ،أوض ــح ،باملقارنة مــع ما
ح ــدث ف ــي م ـصــر ،ث ــم ف ــي ت ــون ــس؛ م ــن األم ــم
املتحدة ،إلى الواليات املتحدة ،إلى االتحاد
األوروب ـ ـ ــي ،واألف ــري ـق ــي ،وبــريـطــانـيــا ،حتى
روسـ ـي ــا ل ــم ي ـع ـج ـب ـهــا ه ـ ــذا ال ـت ـغ ـي ـي ــر .ه ــذه
ًّ
لفظيا ،أما املواقف العملية،
املواقف املعلنة،
ٍّ
ل ـك ــل ِم ــن ت ـلــك ال ـج ـه ــات ،وال ـ ـ ــدول ،فـتـحـتــاج
ْ
َ
متابعة .وإن كانت الواليات املتحدة شرعت
ـف عـمـلــي ،وه ــو تـعـلـيــق مـســاعــداتـهــا
ب ـمــوقـ ٍ
املالية للسودانَّ ،
املقدرة بـ 700مليون دوالر،
َ
وصاحب
بعد سيطرة الجيش على الحكم،
ُ
تشديد املتحدث باسم وزارة الخارجية
ذلك
األم ـيــرك ـيــة ع ـلــى وجـ ــوب «إعـ ـ ــادة الـسـلـطــة،
ً
فورا ،إلى الحكومة ّاالنتقالية ،التي يقودها
مدنيون ،والتي تمثل إرادة الشعب».
أم ــا فــي مــا يتعلق بـمــوقــف دول ــة االحـتــال
م ــن ان ـق ــاب ال ـ ـسـ ــودان ،ف ـلــم ي ـص ـ ُـدر مــوقــف
ً
وغالبا هي تنتظر ما ستؤول إليه
رسمي،
ُّ
األوضاع ،في السودان ،وما ستستقر عليه
ُ
ً
وتحديدا األميركي ،ولكن
املواقف الدولية،
َّ
صحيفة يسرائيل هيوم ذكــرت أن مصدرا
ّ
إس ــرائـ ـيـ ـل ـ ًّـي ــا م ــط ـل ـ ًـع ــا ع ـل ــى م ــا يـ ـح ــدث فــي
السودان انتقد موقف املوفد األميركي إلى

منطقة الـقــرن األفــريـقــي ،جيفري فيلتمان،
الذي لم يقبل االنقالب في السودان .وكتبت
َّ
الصحيفة أن املصدر اإلسرائيلي ،الــذي لم
ِّ
ّ
تسمه ،قــال :إنه في ظل الوضع السائد في
ُ
الـ ـس ــودان ،ي ـجــدر بــالــواليــات امل ـت ـحــدة دعــم
الجيش وقائده عبد الفتاح البرهان ،وليس
رئيس الحكومة املدنية ،عبد َّالله حمدوك.
وحسبما قال ،االنقالب الذي نفذه البرهان
ًّ
حتميا ،وال يمكن تفاديه ،فمنذ فترة
«كــان
طويلة ورئيس الحكومة من جهة ،ورئيس
مجلس الـسـيــادة مــن جـهــة ثــانـيــة ،يدفعان
َّ
بــاتـجــاهــن مـتـنــاقـضــن ،وك ــان واض ـ ًـح ــا أن
األمر سيصل إلى مرحلة حسم» .هذا املوقف
ْ
اإلســرائ ـي ـلــي ،وإن لــم يـكــن رس ـمـ ًّـيــا ،إال أنــه
يعكس ُّ
ّ
ً
توج ًّها مهما ،وقد يكون األقرب إلى
املوقف الرسمي الحقيقي ،فالدافع واملعيار
التطبيع
لدى إسرائيل هو ضمان استمرار
ْ
ً
متوازيا مع «استقرار» السودانَ ،وفق
معها،
مفهومها لالستقرار الذي ينطلق من أهمية
موقع الـســودان الجغرافي واالستراتيجي،
وتأثيره عليها ،والذي يضمن بقاء األحوال
فساد،
الداخلية ضمن السيطرة ،ولو على
ٍ
ـات ف ــي الـشـعــب عـمـيـقــة ،وإف ـقــار
واض ـط ــراب ـ ٍ
متواصل.
ِّ
واملتجدد
االحتالل القديم
ـة
ـ
ل
دو
حديث
أما
َّ
عن الديمقراطية ،وأنها الدولة الديمقراطية
ال ــوح ـي ــدة ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط ،فـلـيــس إال
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¶

ٌ
ٌ
تضليل ودعاية كاذبة ،تهدف إلى استمرار
ال ـ ــدع ـ ــم ال ـ ـغـ ــربـ ــي ل ـ ـهـ ــا ،واس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدرار ع ـطــف
الشعوب الغربية ،وغيرها ،وهو األمر الذي
نحو ملحوظ ،بعد
بــدأ ُيفقد مفعوله ،على
ٍ
تـكــاثــر اإلشـ ــارات عـلــى عنصرية إســرائـيــل،
وانتهاكها حقوق الفلسطينيني األساسية؛
ْ
ُ
تعاملها الواقعي واليومي
إذ هي في ُصلب
مـ ــع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن وال ـ ـ ـعـ ـ ــرب ،ال تـنـطـلــق
مـ ــن الـ ـقـ ـي ــم ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ،وال حـ ـت ــى مــن
ُ
االعتبارات االحتاللية
اإلنسانية ،إذ تطفو
والعنصرية ،سواء في السماح لليهود من
سائر أنـحــاء العالم بــالـعــودة ،وتشجيعهم
على ذلــك ،ومنع الفلسطينيني مــن العودة
إلــى بيوتهم ومــدنـهــم وقــراهــم ،فــي الــداخــل
الفلسطيني ،أو في االستيطان الذي يلتهم
األرض الفلسطينية( ،ي ـجــدد ذل ــك عـ ُ
ـزمـهــا
ً
ب ـنــاء  1355م ـنــزل اسـتـيـطــانـ ًّـيــا فــي الضفة
الـغــربـيــة ،لتضاف هــذه الــوحــدات السكنية
إلــى أ َّكـثــر مــن  2000وح ــدة استيطانية من
امل ـت ــوق ــع أن ت ـح ـصــل ،هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع ،على
ال ـضــوء األخ ـضـ ًـر الـنـهــائــي مــن وزارة دفــاع
االحتالل) مانحة املستوطننيً ،
دوما ،مزايا
فائقة ،مقابل حــرمــان الفلسطينيني ،حتى
مــن املـيــاه ،كما حــن جرفت ق ـ ً َّـوات االحتالل
َّ
مياه ،وطريقا تربط قرى
اإلسرائيلي خــط
ٍّ
سافر يطا ،جنوب الخليل.
فلسطينية ِب َم ِ
ّ
وك ـمــا فــي انـتـهــاكـهــا املـسـتـفــز ،وامل ـتــواصــل،
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نعدم في انحياز
ال
َ
دولة االحتالل إلى
الح ّ
كام االنقالبِّيين
ُ
ً
نظرة
والمستبدين
ِّ
ً
ً
استعالئية
استعمارية
ُتجاه الشعوب العربية

األمـ ــاكـ ــن املـ ـق ـ َّـدس ــة ،م ــن امل ـس ـج ــد األق ـص ــى،
إلـ ــى ان ـت ـه ــاك ح ــرم ــات امل ـق ــاب ــر ،ك ـمــا يظهر
فــي أع ـمــال الـتـجــريــف لـلـمـقـبــرة الـيــوسـفـيــة،
امل ــاصـ ـق ــة ألس ـ ـ ـ ــوار الـ ـبـ ـل ــدة الـ ـق ــديـ ـم ــة فــي
الـ ـق ــدس امل ـح ـت ـل ــة ،والـ ـت ــي ت ـس ـعــى سـلـطــات
االح ـ ـ ـتـ ـ ــال إل ـ ـ ــى تـ ـح ــويـ ـلـ ـه ــا إل ـ ـ ــى ح ــديـ ـق ــةٍ
ـروع للمستوطنني،
توراتية ،كجزء من مـشـ ٍ
حـ ــول أس ـ ـ ــوار ال ـب ـل ــدة ال ـق ــدي ـم ــة ،ولـتـنـظـيــم
ـار للمستوطنني والـسـيــاح ،على ُرفــات
مـسـ ٍ
املسلمني املــوجــوديــن فيها .وبـعــد ذلــك كله

المكاتب
¶ المكتب الرئيسي ،لندن
Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366
¶ مكتب الدوحة
الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ
هاتف0097440190600 :

ّ
ت ـت ـخــذ ص ـفــة ال ــدول ــة املـ ـس ــؤول ــة؛ فـتـصــنــف
َّ
س ـ ِّـت مـنــظـمــات فلسطينية ،غـيــر حكومية،
فــي الضفة الغربية «إرهــابـيــة» ،وهــو األمــر
الذي انفردت فيه من بني دول العالم ،حتى
الواليات املتحدة نفسها ،عارضت الخطوة،
َّ
واستهجنتها .وخالصة األمــر أن االحتالل
والديمقراطية ال يتفقان ،كما أن العنصرية
الــدي ـن ـيــة وال ـ ِـع ـ ْـرق ـي ــة ت ـت ـنــاقــض م ــع م ـبــادئ
الديمقراطية.
وي ـ ـن ـ ـبـ ــع انـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاز دول ـ ـ ـ ـ ــة االح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــال إلـ ــى
االنـقــابـ ِّـيــن مــن الـحـ ّـكــام والــديـكـتــاتـ ِّ
ـوريــن،
ْ
من قناعتها برفض الشعوب العربية ِّلها،
َّ
وأن تـلــك الـشـعــوب لــو ُمــثـلــتْ
والح ـتــال ـهــا،
ً
ًّ
حكومات قــويــة ،فإنها
حقيقيا فــي
تمثيل
ٍ
ستطيح اتفاقيات التطبيع والسالم.
وبـعــد ،ال نـعـ َـدم فــي انـحـيــاز دول ــة االحـتــال
ً
ُ ّ
ِّ
ِّ
واملستبدين نظرة
االنقالبيني
إلــى الحكام ً
ً ُ
اس ـت ـع ـمــاريــة اس ـت ـعــائ ـيــة ت ـج ــاه الـشـعــوب
ْ
العربية ،وكأنها تستكثر عليهم أن يحكموا
أن ـف ـس ـهــم ،م ـقــابــل تـبـ ُّـجـحـهــا بــانـتـخــابــاتـهــا
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ال ـت ـم ـث ـي ـل ـيــة ،ك ـم ــا ال ن ـع ـ َـدم
ّ
َ
االعتبارات
تتقدم
الهواجس َاألمنية التي
ٌ ِ
اإلن ـس ــان ـي ــة ال ـح ـقــوق ـيــة ،وهـ ــي واجـ ـ ـ ــدة فــي
ـارب عربية سابقة ،وقريبة ،وفــي دولــة
تـجـ ِ
ً
مــركــزيــة ،هــي مـصــر ،تـعــزيــزا لـهــذه الـنـظــرة،
ُ
التعامل.
وهذا
(كاتب فلسطيني)
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