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كل فتاة بمليكها معجبة

القدس ...السياسة المشتبِكة في أبهى صـورها

ً
ّ
«نجحت النسوة وأخفقت املعارضة» ..عنوان عريض سيتذكره األردنيون طويل،
يدون التاريخ ً
عندما ّ
غدا أن محض مماحكة نسائية على رصيف شارع أسفرت عن
تغيير قانون مجحف ،فشلت أحــزاب ونقابات ومعارضات وحراكات في تغييره.
ً
وفي املحصلة ،كانت الغاية ً
فرحا ً
غزيرا ،بينما كانت الوسيلة التي ّبررت الغاية ملهاة
ّ ً
بحجم الكوميديا السوداء كلها .غير أن املفارقة تزداد تعمقا عندما تتسلل نظرية
ّ
«فتش عن املرأة» من ثقوب الكوميديا أيضا ،عندما أفلحت بطلتا الرصيف إياه في
قلب محتوى النظرية ً
رأسا على عقب؛ ليصبح «التفتيش عن املرأة» ذا معنى إيجابي،
سلبي كما أراده نابليون بونابرت الــذي ربط املكائد والدسائس باملرأة تحديداً.
ّ
ال
ّ
ً
عموما ،في الواقعة األردنية الشهيرة ،تماحكت امرأتان على موقف سيارة ،فتحولت
املالسنة إلى مكيدة حاولت عبرها إحداهن اإليقاع باألخرى ،عندما ّ
زجت امللك في
الحوار بينهما ،فتفاخرت بنسبها على حساب األخرى ووالدها من خالل عبارتها
التي أطلقتها« :امللك فــوق  ..وأبــوك تحته بــدرجــة» ،فما كــان من املــرأة الثانية إال أن
غضبت لوالدها ّ
وردت عليها« :أبوي أحسن من امللك» ،فالتقطت األولى هذه العبارة
دليل إدانة ضد األخرى ،ورفعت عليها دعوى «إطالة اللسان» ،فحكم عليها بالسجن
سنة ونصف السنة مع وقف التنفيذ ،ثم تدخل امللك الذي يبدو أنه أسقط الدعوى،
وطلب إعادة النظر في هذا القانون برمته.
ولعل املفارقة هنا أن هذه الحادثة جاءت ّإبان احتفاالت األردنيني باملئوية األولى إلنشاء
دولتهم ،ما يعني أنه كان عليهم أن ينتظروا مائة عام ملحو هذا القانون املجحف من
كيدي؛ إذ ً
دستورهم ،الذي ّ
ّ
غالبا
ألسباب معظمها
تسبب بزج كثيرين في السجون،
ٍ
ما كان يتم استفزاز الضحايا عبر حشرهم في زاوي ٍة لفظي ٍة ضيقة ،إلخراجهم عن
طورهم ،ومن ثم اقتناص أي عبار ٍة تخرج من أفواههم في لحظة غضب ،واعتبارها
دليل إدانة ضدهم .واآلن؛ هل تستفيد األحــزاب والحراكات األردنية من هذه الواقعة،
ً
لتوظيف ألسنة النساء في تغيير قوانني أخــرى؟ مثل :ما الضير أن تفتعل امرأتان
ً
مالسنة ما ّ
ضد قانون االنتخاب الذي ال يفرز ّأي ديمقراطية برملانية حقيقية ،كأن
تقول األول ــى للثانية« :هــذا الـقــانــون أهـ ّـم مــن أبـيــك» ،فتجيبها األخ ــرى« :أبــي أهــم من
قانون االنتخاب» ،فتحال القضية إلى املحاكم ،ثم يعيد والة األمر النظر في القانون
ليجعلوه أغــزر ديمقراطية .وعلى الـغــرار نفسه ،يمكن التعامل مع قوانني النقابات
ً
املهنية ،والحريات ،وحقوق التعبير والنشر والتظاهر ،فضال عن استحداث قوانني
ّ
معززة للحرية ،كامللكية الدستورية ،وانتخاب رئيس الوزراء ،وحق األغلبية البرملانية
في تشكيل الحكومات .يدين األردنيون ،إذن ،للمرأة التي كانت «بأبيها معجبة» ،ولو
من ّ
منصة العالقة األسرية ،على الرغم من أنها لم تكن تعقد مقارنة بني أبيها وامللك،
ً
غير أن «املجتمع األبــوي» كان يفرض نظريته في هذه املماحكة التي لم تكن عابرة،
فكلتا املرأتني كانتا على حق في وجهتي نظرهما .األولى كانت تعتبر امللك أبا الجميع،
رب أسرتها الصغيرة ،فجاء التضارب ً
واألخرى الذت بأبيها بوصفه ّ
مفيدا لضحايا
«إطالة اللسان» الذين طلب املدعي العام أوراق قضاياهم إلعادة النظر فيها على طريق
تبرئتهم وإع ــادة االعـتـبــار لهم .وفــي املـقــابــل ،يثور ســؤال مــركـ ّ
ـزي :كيف سيتعامل
األردنيون مع ألسنتهم املختطفة بعد استعادتها؟ أليسوا أشبه بيتامى دور الرعاية
الذين نشأوا على فكرة أن الكائنات البشرية تولد من دون ألسنة ،أو أن األلسنة ليست
أبعد من زوائد دودية قابلة لالستئصال ،من دون أن يترتب على ذلك أية خطورة تذكر
على أحوالهم .واملقصود هنا بالطبع األلسنة التي تجهر بكلمة الحق من دون خوف
املالحقات األمنية ،واأللسنة التي تتقن فنون النقد ،وال تخشى لومة الئم ،األلسنة التي
ّ
تهتف بالحرية ،ال األلسنة التي ال تجيد غير أساليب التملق والرياء.
املواجهة هنا ستكون بني لسانني ،األول مخضرم على املداهنة وتزييف الحقائق،
واآلخر مرتبك متلعثم يحتاج إلى عمليات طويلة من إعادة التأهيل .متى سيحدث
ذلك؟ ..ربما ّإبان االحتفال باملئوية الثانية للدولة األردنية ،إال إذا تدخلت املرأة.

عالء الترتير

باسل طلوزي

أردنيًا ...ما بديل اإلصالح؟
محمد أبو رمان

يمكن أن يتعامل األردنيون ،مع األزمة املتعلقة بما ّ
يسمى قضية األمير حمزة (وفي
الــروايــة الحكومية «الفتنة») ،بوصفها جــروحــا عميقة فــي بنية العالقة بــن الدولة
واملجتمع ،ويمكن ،بل من الـضــرورة ،أن يقرأوها جيدًا وبعمق ،بحجمها الحقيقي،
تحوالت فورية وجوهرية .لم يكن ّ
وما تستدعيه من ّ
التحدي مقتصرًا على ما ارتبط
ّ
مباشرة بــروايــات األزم ــة ،بل بأبعادها وتداعياتها ،ومــا أكــدتــه بصورة قطعية من
ّ
ّ
وجود أزمة سياسية مركبة ،ترتبط بتجذر فجوة الثقة بني الدولة والشارع ،والشعور
العام بالتهميش واإلقصاء من شرائح اجتماعية عريضة ،وبضعف إدراك مؤسسات
الدولة للتحوالت املجتمعية ،وبعجز ما يسمون «رجال الدولة» عن الحضور املقنع.
ّ
ّ
األكثر خطورة من كل ما سبقّ ،أن القوى التقليدية املعارضة ،التي شكلت في العقل
الرسمي «الخصم الرئيس» ،خالل العقود املاضية ،لم تعد هي من ّ
يحرك الشارع،
أو يملك الكلمة العليا فيه ،أمــام التغيرات التي فرضها العالم االفتراضي ،فأصبح
أقوى في تأثيره وحضوره من «السياسي التقليدي» ،وباتت اللعبة
«رجل الشارع» ً
السياسية مفتوحة على مصراعيها أمــام الجميع ،وذابــت قواعدها تمامًا ،بعد أن
ّ
وتكسرت ،وباتت شيئًا من املاضي .متى يــدرك «مطبخ القرار» ّأن الوقت لم
هرمت
ّ
ّ
يعد في مصلحة «السياسة العقالنية» ،وأنه كلما مر الوقت ولم نشهد ثورة إصالحية
حقيقية ،ستكون الكلفة أكبر ،وحراك املجتمع والشارع باتجاه أكثر راديكالية مما كان
يطرح في جلسات الحوار ومن القوى السياسية التقليدية .حتى مصطلح اإلصالح
أصبح يحتاج إلى إصالح في األردن (إذا استعرنا عبارات الباحث األردني الشاب عبد
الله الجبور) .وتعني القاعدة املعروفة «العمل كاملعتاد» ( )Business as Usualفي
األردن كالمًا كثيرًا عن اإلصالح من دون تحوالت حقيقية.
دعونا ،إذًا ،من جدلية الدستور والعقد االجتماعي الجديد ،التي ّ
يلوح بها دومًا التيار
ّ
املحافظ ،وتقوم على أننا ال نحتاج إلى عقد اجتماعي جديد ،ما دام الدستور هو
ّ
ّ
عمومي ،وكقواعد،
الذي يحكم العالقة بني الدولة واملواطن ،وهو صحيح ،لكن ذلك
وال يطبق بالصورة الصحيحة ،بينما هناك دستور آخر غير مكتوب عرفي ،هو
الــذي يحكم قواعد العالقة السياسية في أغلب الــدول العربية ،ويـعـ ّـرف التوقعات
املتبادلة بني الدولة واملواطن ،فالعقد االجتماعي الجديد هو إضافة إلى الدستور،
تعني التوافق املجتمعي والسياسي على خريطة طريق للدولة ،لعبور املنعطف
الصعب الحالي ،وإعادة ترسيم قواعد اللعبة السياسية ،والتواطؤ بني الجميع على
ما فيه الخير العام للدولة واملجتمع ،كما كان امليثاق الوطني في عام  1991برنامجًا
وطنيًا تشاركيًا توافقيًا لتجاوز أزمة الثقة التي كانت قد حفرتها عقود من األحكام
العرفية .أزمة األمير حمزة لم تكن لتصل إلى تلك النقطة الحرجة واملحرجة للدولة
وصورتها في الداخل ،قبل الخارج ،لو كانت األمور على ما يرام ،ولو كانت قواعد
اللعبة السياسية (املنبثقة من الدستور وسـيــادة القانون) واضـحــة .بل أكثر من
ذلك ،دعونا نتصارح ّ
بأن مؤسسات الدولة جميعًا (التنفيذية والتشريعية ،وحتى
ّ
السلطة القضائية ،والتعليم) فقدت كثيرًا جدًا من رصيدها في الثقة العامة ،وجرى
االستخفاف بمبدأ االستقاللية والـتــوازن بني السلطات واحـتــرام التقاليد املدنية
والقانونية للمؤسسات املتنوعة واملتعددة!
ّ
أتفق تمامًا مع ما ذهب إليه السياسي األردنــي مــروان املعشر (في مقالته املنشورة
أخيرًا على موقع كارنيغي للسالم)ّ ،أن ّأي إصالح إذا لم ينطلق من توافق مؤسسات
ً
ّ
الدولة عليه أوال ،وعلى ضرورته ،سيكون مصيره الفشل ،ألنها هي الــذراع التنفيذية
ّ
لتحقيق ذلك .وأذكــر بما وضعه امللك في األوراق النقاشية امللكية من شرط «حيادية
الجهاز البيروقراطي» رافـعــة للوصول إلــى تكريس ملكية دستورية ذات حكومات
أغلبية ّ
وتعددية سياسية ودولة مدنية .النداء الذي أوجهه إلى الحكومة ،وهي تعيد النظر
اليوم بتصوراتها لإلصالح السياسي (بعدما دعاها امللك إلى ذلك) أن تتجاوز العقلية
التقليدية ،وأن تخرج من قصة الحسابات الرقمية البائسة في قانون االنتخاب ،وتفكر
بعقلية ترى ّأن البديل من اإلصالح اآلن وهنا سيكون خطيرًا جدًا في املرحلة املقبلة.

ما نشهده اليوم في القدس املحتلة هو فعل
اشتباكي شعبيّ ،
وردة فعل طبيعية على
الـظـلــم واالض ـط ـهــاد ،وال ـ ُـذي يمكن تأطيره
شتبكة والـحــراك
فــي نـظــريــات السياسة امل ِ
االج ـت ـمــاعــي ،إذ تـشـيــر ح ـل ـقــات االش ـت ـبــاك
ّ
ال ـج ــاري ــة م ــع امل ـح ـتــل اإلس ــرائ ـي ـل ــي إل ــى أن
ّ
الشعب مــل الـشـعــارات الـفــارغــة والـقـيــادات
املهترئة والبرامج الهزيلةّ ،
وقرر أن يتصدى
ّ
ل ــأم ــر ب ـن ـف ـس ــه فـ ــي ظـ ـ ــل عـ ـج ــز امل ـن ـظ ــوم ــة
الرسمية والقيادة التقليدية عن فعل ذلك.
ّ
لـ ـك ــن ح ـل ـق ــات االشـ ـتـ ـب ــاك هـ ــذه ال يـمـكـنـهــا
ّ
االسـتـمــرار واالسـتــدامــة ،مــن دون مدعمات
مؤسساتية وشعبية ،ومــن دون حاضنة
ّ
ّ
ومحدداتها.
تتعدى الجغرافيا
مجتمعية
أهميتها القصوى تكمن فــي فعل الرفض
واإلصرار والتضحية واملقاومة.
تـمـثــل ال ـق ــدس ال ـي ــوم وحــراك ـهــا الـشـعـبــي،
كما كانت عليه الحال في ّ
هبتي أكتوبر/
تشرين األول  2015ويوليو /تموز ،2017
ال ـس ـيــاســة املـشـتـبـكــة ف ــي أب ـه ــى ص ــوره ــا،
ف ـهــذه ال ـح ــراك ــات ،ك ـمــا حــاج ـجـ ُـت ســابـقــا،
ت ُـ ـقـ ــوم عـ ـل ــى ت ــوحـ ـي ــد ج ـ ـهـ ــود ال ـف ــاع ـل ــن
ّ
َ
ال ـشــتـ ِـب ـكــن ال ــذي ــن ي ــت ـح ــدون وي ـجــادلــون
ّ
السلطات والنخب وادعاءاتهم التمثيلية،
ّ
ّ
التحول من حالة الغضب
ُغير أنه من أجل
َ َ
الشت ِبكة إلى حالة حراك اجتماعي ،ممثل
ّ
لـلـمـجـتـمــع الـفـلـسـطـيـنــي ك ـك ــل «كـمـجـتـمــع
ّ
حــراك اجتماعي» فــإن املطلوب هو البناء
ع ـل ــى ال ـش ـب ـك ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة امل ــوج ــودة

وغـ ـي ــره ــا ،ل ـتــوح ـيــد األهـ ـ ـ ــداف الـجـمـعـيــة،
ّ
التحرر
بجهد اشتباكي يبني على ثقافة
م ــن االس ـت ـع ـمــار ،وي ـ ّ
ـؤس ــس عـلــى ض ــرورة
تـ ـ ـح ـ ـ ّـدي الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـق ـم ـع ـي ــة وال ـن ـخ ــب
املـسـتـبــدة .وعـلـيــه ،ي ــدرك املـقــدسـيــون ذلــك
ج ـي ـدًا ،وي ــدرك ــون أي ـضــا أن ت ـحـ ّـول مــوجــة
الغضب الحالية إلى حالة اشتباك دائمة
َ
املستعمر أقــرب إلى
املستعمر تجعل
مــع
ِ
الحرية واالنعتاق وتقرير املصير.
ومن أجل املساهمة في تحقيق هذه الغاية،
وكـ ـم ــا ح ـ َ
ـاج ــج امل ـح ـل ــل ال ـس ـي ــاس ــي ،هــانــي
ّ
املـ ـص ــري ،إبـ ـ ــان ه ـبــة يــول ـيــو  ،2017هـنــاك
ضرورة لتوفر أربعة أركان :العمق الشعبي،
واالسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــراري ـ ــة ،وال ـ ـه ـ ــدف والـ ـب ــرن ــام ــج،
والـ ـقـ ـي ــادة .أرك ـ ــان االن ـت ـف ــاض ه ــذه تـتــوفــر
بصورة جزئية فقط في موجة االنتفاضة
ّ
امل ـقــدس ـيــة الـ ـي ــوم ،ألن الـتـفـتــت الـجـغــرافــي
ّ
يحصر أثر العمق الشعبي ،وخزان اإلصرار
ّ
متعدد
واإلرادة سينضب من دون تجديد
ّ
األوجـ ـ ـ ــه ،ك ـم ــا أن م ــرح ـل ــة ت ـط ــوي ــر ال ـه ــدف
والبرنامج ما زالت قيد البلورة ،والطريق
ً
ليس سهال ،وإن كان طبعًا ممكنًا ومطلوبًا،
م ــن أج ــل االن ـت ـق ــال م ــن ال ـح ـلــول وامل ـطــالــب
اآلنية إلى املطالب بعيدة املدى ،ومن مرحلة
املطالب املفروضة إلى املطالب املرغوبة .أما
ّ
«فــراغ» القيادة ،فيشكل التحدي األكبر في
ّ
والسيادة والسيطرة
ظــل ديناميات القوة
ّ
ّ
السائدة ،لكن املهم في خضم هذه املعركة
م ــلء دف ــة الـقـيــادة بـقـيــادة شــرعـيــة وممثلة
وفاعلةّ ،
تحدد توجهات النظام السياسي
واتـجــاهــاتــه ملــا بعد ال ـقــدس .ال يشكل هذا

الـحــال مــدعــاة لإلحباط؛ فبموجب تعريف
السياسية املشتبكة يمكن أن يكون الفعل
الـجـمــاعــي مــوج ـزًا أو مـسـتــدامــاُ ،ممأسسًا
ّ
أو جــامـحــا ،روتـيـنـيــا أو درامــاتـيـكـيــا .لكن
ه ـ ــذا ال ـف ـع ــل ال ـج ـم ــاع ــي يـ ـتـ ـط ـ ّـور لـيـصـبــح
ً
فـعــا مشتبكًا عـنــدمــا ُيــوظـفــه ال ـنــاس غير
ال ـق ــادري ــن ع ـلــى ال ــوص ــول إل ــى املــؤس ـســات
التمثيلية أو غير املمثلني بها ،من أجل نزع
الــوكــالــة الـسـيــاسـيــة بــأيــديـهــم وحـنــاجــرهــم
ّ
يتحدون أيضًا السلطات
وفعلهم ،وعندما
القمعية والنخب السياسية واالقتصادية
والدينية واملجتمعية والقيادات السياسية
التقليدية ،وت ـحـ ّـدي رؤيــاهــم ومصالحهم
ال ـض ـي ـق ــة .ه ـن ــا ب ـي ــت ال ـق ـص ـي ــد ،ومـ ــن هـنــا
ت ـس ـت ـم ــر حـ ـلـ ـق ــات االش ـ ـت ـ ـب ـ ــاك ،وتـ ـتـ ـح ــول
ً
ف ـعــا مـسـتــديـمــا إلح ـ ــراز ال ـح ـقــوق وتلبية
التطلعات .وال يجب بــأي حــال استعجال
االحـ ـتـ ـف ــاء ب ــاالن ـت ـص ــار ،ف ــامل ـع ــرك ــة طــويـلــة
ج ـدًا ،واالحـتـفــاء الحقيقي يتطلب حماية
اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات مـ ــن امل ـت ـص ـي ــدي ــن امل ـن ـه ــزم ــن،
واالستمرار في حلقات االشتباك الشعبي،
فاملبالغة فــي االشـتـبــاك ،ال االحـتـفــال ،هي
مفتاح االنتصار.
ً
تشكل صحوة القدس هذه مدخال جديدًا
آخ ــر ،وفــرصــة مــواتـيــة لــوقــف الـ ــدوران في
ح ـل ـق ــات االضـ ـطـ ـه ــاد ،واملـ ـض ــي ف ــي حــالــة
اش ـت ـب ــاك ـي ــة ت ـن ـت ـق ــل مـ ــن ال ـ ـش ـ ــارع وأزقـ ـ ــة
الـ ـ ـح ـ ــارات إل ـ ــى أروق ـ ـ ــة ال ـع ـم ــل ال ـس ـيــاســي
الــرسـمـيــة والـحــزبـيــة والتمثيلية ،ومنها
إلــى جميع مناحي الـحـيــاة الفلسطينية،
لـ ـيـ ـشـ ـك ــل االشـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاك ال ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــي ن ـه ـج ــا

ميشيل كيلو...
فارس حرية الشعب السوري
سعد كيوان

رحــل ميشيل كيلو بعد أن حمل مشعل
الـ ـنـ ـض ــال ضـ ــد االسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــداد ،ومـ ـ ــن أج ــل
الحرية باملوقف والــرأي والكلمة ،وقبع
سـنــوات فــي سـجــون الـنـظــام البعثي مع
األب واالبـ ـ ـ ــن ،فـ ـك ــان ل ــه «فـ ــي ك ــل ع ــرس
لـلـمـعــارضــة قـ ــرص» ،وظ ــل حـتــى الــرمــق
األخـيــر يكافح مــن أجــل الـحــريــة ويــدافــع
ع ـن ـهــا ،وي ــوص ــي ال ـس ــوري ــن بــالـتـمـ ّـســك
بها ،في رسالة مطولة كتبها قبل عشرة
أيــام مــن رحيله ،قــائــا« :لــن ّ
يحرركم أي
هـ ــدف غ ـيــر ال ـح ــري ــة ،ت ـمـ ّـس ـكــوا ب ـهــا وال
تـتـخـلــوا عـنـهــا أب ـ ــدا ،ألن فـيـهــا وحــدهــا
مصرع االستبداد».
ومـ ــن م ـف ــارق ــات ال ــزم ــن أن ك ـي ـلــو يــرحــل
ف ـي ـمــا ي ـس ـت ـعــد بـ ـش ــار األسـ ـ ــد لـلـتـجــديــد
لنفسه للمرة الرابعة على رأس النظام،
فــي مـحــاولــةٍ لتأبيد سلطته على رقــاب
ّ
الـ ـس ــوري ــن .وه ـ ــذا ي ـســلــط الـ ـض ــوء عـلــى
المباالة املجتمع الدولي ،وتخاذل الدول
الـ ـكـ ـب ــرى فـ ــي مـ ـم ــارس ــة ضـ ـغ ــوط جــديــة
ع ـلــى ال ـن ـظــام ل ـف ــرض تـطـبـيــق الـ ـق ــرارات
ال ــدولـ ـي ــة (قـ ـ ـ ــرار م ـج ـل ــس األمـ ـ ــن )2254
التي تنص على رحيل األس ــد ،وانتقال
تدريجي للسلطة .سورية اليوم ّ
معرضة
للتقسيم ،بـعــد أن تـحــولــت إل ــى مناطق
ن ـف ــوذ إق ـل ـي ـم ـيــة ودول ـ ـيـ ــة ،وي ـج ـث ــم عـلــى
أراضيها خمسة جيوش أجنبية غازية!
ولد ميشيل كيلو عام  1940في الالذقية،
وانـ ـخ ــرط ب ــاك ــرا ف ــي ال ـع ـمــل ال ـس ـيــاســي،
فانتسب إلى الحزب الشيوعي السوري
الـ ــى ج ــان ــب م ـج ـمــوعــة م ــن الـ ــرفـ ــاق ،مــن
بـيـنـهــم امل ـن ــاض ــل ري ـ ــاض الـ ـت ــرك ،الــذيــن
آثــروا الخروج فيما بعد بدافع الحفاظ
عـلــى استقاللية رأيـهــم وق ــراره ــم .وبعد
أن درس ال ـص ـحــافــة ف ــي م ـصــر وتـبـعـهــا
ب ــإج ــازة ف ــي أمل ــان ـي ــا ،ع ــاد إل ــى س ــوري ــة،
وع ـم ــل عـ ــام  1966ف ــي دائـ ـ ــرة ال ـتــرج ـمــة
التابعة لوزارة الثقافة.
غير أنه ما لبث أن استشعر خطورة ما
ي ـحـ ّـاك فــي أروقـ ــة سـلـطــة ال ـب ـعــث ،فـخــرج
محذرا من مغبة املنحى الــذي سيسلكه
وزير الدفاع يومها ،حافظ األسد ،عندما
ان ـق ـل ــب ع ـل ــى رفـ ــاقـ ــه فـ ــي ح ـ ــزب ال ـب ـع ــث،
واس ـت ــول ــى ع ـلــى ال ـس ـل ـطــة ف ــي أك ـتــوبــر/
تشرين األول  ،1970وراح يؤسس لنظام
اسـ ـتـ ـب ــدادي ي ـق ــوم ع ـل ــى ح ـك ــم األج ـه ــزة
األمنية ،ويبث روح التفرقة والبغضاء
الطائفية واملذهبية.
عــام  ،1979خــال مؤتمر اتـحــاد الكتاب
الـ ـ ـع ـ ــرب ف ـ ــي دمـ ـ ـش ـ ــق ،ش ـ ــن ال ـص ـح ــاف ــي
والـ ـكـ ــاتـ ــب الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،م ـي ـش ـي ــل ك ـي ـلــو،
هجوما على ما عرفت يومها «الجبهة
ال ــوط ـن ـي ــة ال ـت ـق ــدم ـي ــة» الـ ـت ــي اخ ـتــرع ـهــا
األســد الحـتــواء األحــزاب األخــرى ،وقطع
الـ ـط ــري ــق عـ ـل ــى أي مـ ـح ــاول ــة مل ـع ــارض ــة
حـكـمــه ،عـبــر إي ـهــام تـلــك األحـ ــزاب بأنها
س ـت ـك ــون ش ــري ـك ــا ل ــه ف ــي ال ـس ـل ـط ــة .وم ــا
هـ ــي إال س ـ ـنـ ــوات ق ـل ـي ـل ــة ،ح ـت ــى ان ـت ـهــى
كيلو خلف قضبان سجن امل ــزة السيئ
الصيت ،ألنه ّ
تجرأ ووقف ضد محاكمة
أع ـضــاء مــن جـمــاعــة اإلخـ ــوان املسلمني،
ممن ق ــادوا تـمـ ّـردا على حكم األســد عام
 ،1982كــانــت نـتـيـجـتــه أن قـصــف األس ــد
مدينة حماة باملدفعية ،وارتكب مجازر
جماعية في حقهم .وبعد سنتني ،خرج

استمر من منفاه
الباريسي على مبادئه
ونهجه وقناعته،
مناضًال شجاعًا
وصلبًا من أجل حرية
السوريين

كـيـلــو مــن الـسـجــن ،وغ ــادر أول م ــرة إلــى
فــرن ـســا ،حـيــث مـكــث ه ـنــاك نـحــو خمس
س ـن ــوات ،اسـتـمــر خــالـهــا ف ــي املـجــاهــرة
بموقفه والكتابة ،محرضا على الحكم
البعثي .ثــم عــاد عــام  1989واستمر في
نـشــاطــه الـسـيــاســي وال ـث ـقــافــي مـعــارضــا
للنظام.
بعد عقود من االستبداد ،أي في يونيو/
حزيران « 2000مات الديكتاتور» حافظ
األسـ ـ ـ ــد ،ع ـل ــى حـ ــد ت ــوص ـي ــف املـ ـع ــارض
ري ـ ـ ـ ـ ــاض الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرك (ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة لـ ــومـ ــونـ ــد
ال ـف ــرن ـس ـي ــة) ال ـ ـ ــذي ك ـ ــان قـ ــد خ ـ ــرج قـبــل
فـتــرة بسيطة مــن اعـتـقــال دام  17عــامــا،
بــدا وكــأن هناك فسحة أمــام السوريني،
ل ـي ـت ـن ـف ـســوا ال ـ ـص ـ ـعـ ــداء ،وي ـ ـحـ ــاولـ ــوا أن
يستعيدوا حريتهم ،والسعي إلى إحداث
تغيير فــي بنية النظام السياسي .وقد
ّ
شــكــل تــوريــث بـشــار السلطة بــارقــة أمــل
ّ
ملعارضني وكتاب كثيرين ،ومن ضمنهم
كـيـلــو ال ــذي ب ــدأ يـنـشــط ضـمــن مــا سـ ّـمــي
حينها «ربـيــع دمـشــق» ،وراح ــت تنتشر
امل ـن ـتــديــات ال ـس ـيــاس ـيــة ،وت ـن ـشــأ «ل ـجــان
إح ـ ـيـ ــاء امل ـج ـت ـم ــع املـ ــدنـ ــي» وال ـك ـت ــاب ــات
واملقاالت املواكبة في الصحف السورية
الناشئة.
وفـ ــي ال ـص ـح ــف ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وال ـح ـم ــات
التي راحت تشن على الفساد السياسي
واالق ـت ـص ــادي ال ــذي ك ــان يـنـخــر ســوريــة
بـعــد ثــاثــن سـنــة مــن حـكــم األس ــد األب،
إال أنه سرعان ما تبني أن سياسة االبن
لــن تختلف عــن سياسة األب ،وسيثبت
ّ
االبــن أنــه ديكتاتوري وبــطــاش أكثر من
وال ـ ـ ــده ،ف ـتــم ع ـلــى وجـ ــه ال ـس ــرع ــة إغ ــاق
امل ـن ـت ــدي ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وش ـن ــت حـمـلــة
اعتقاالت ملعارضني كثيرين.
ل ــم يـ ـي ــأس م ـي ـش ـيــل ك ـي ـلــو واس ـت ـم ــر فــي
نـشــاطــه ،عـلــى الــرغــم مــن أســالـيــب القمع
والـ ـت ــرهـ ـي ــب الـ ـت ــي اش ـ ـتـ ــدت عـ ـل ــى م ــدى
ّ
السنوات الالحقة .ومع ذلك ،تمكن كيلو،
م ــع م ـج ـمــوعــة واسـ ـع ــة م ــن امل ـع ــارض ــن
وال ـ ـت ـ ـيـ ــارات والـ ـ ـق ـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،مــن
ت ـن ـظ ـي ــم ن ـف ـس ـه ــا وإطـ ـ ـ ـ ــاق ع ـ ـ ــام 2005
وثيقة سياسية من أجل التغيير ،ونقل
سورية من االستبداد إلى الديمقراطية،
أط ـ ـلـ ــق ع ـل ـي ـه ــا اسـ ـ ــم «إع ـ ـ ـ ــان دم ـ ـشـ ــق»،
وت ـب ـع ـهــا ف ــي عـ ــام  2006ال ـتــوق ـيــع عـلــى
عريضة أخــرى مــع معارضني لبنانيني
أطـلــق عليها «إع ــان بـيــروت  -دمـشــق»،
تجسيدا للتنسيق والـتـكــامــل بــن قوى

الــدي ـم ـقــراط ـيــة وال ـت ـغ ـي ـيــر ف ــي ال ـب ـلــديــن.
وعلى إثر هذه الحراك الالفت ،تم اعتقال
ك ـي ـل ــو م ـ ـجـ ـ ّـددا وآخ ـ ــري ـ ــن ،وحـ ـك ــم عـلـيــه
بــال ـس ـجــن ثـ ــاث سـ ـن ــوات بـتـهـمــة «نـشــر
أخبار كاذبة وإضعاف الشعور القومي
وال ـت ـحــريــض عـلــى الـتـفــرقــة الـطــائـفـيــة».
وفي مرافعة شهيرة له أمام محكمة أمن
الدولة ،قال كيلو« :أنا اإلنسان واملواطن
ال ـح ــر م ـي ـش ــال ابـ ــن ح ـن ــا ك ـي ـلــو وغــال ـيــة
عـ ــوض ،الـ ــذي ل ـيــس نـصـيــر ج ـمــاعــة في
ل ـب ـن ــان أو س ــوري ــة ،ول ـي ــس ن ـص ـيــر ألي
ح ــزب قــائــد أو مـنـقــاد وألي ث ــورة ســواء
أك ـل ــت وط ـن ـهــا أم أك ـل ــت ن ــاس ـه ــا ،ألن ـنــي
نصير وطني الصغير سورية ،ووطني
ال ـع ــرب ــي ال ـك ـب ـي ــر ،ون ـص ـي ــر ك ــل م ــواط ــن
فيهما ،نصير الحرية والديمقراطية».
ف ــي  15م ـ ـ ــارس /آذار  2011ت ـح ـقــق مــا
حـلــم بــه مـيـشـيــل ،وم ــا سـعــى إلـيــه طــوال
حياته ،باندفاع السوريني إلى الشوارع،
معلنني انـتـهــاء «زم ــن ال ـخ ــوف» ،وكسر
ال ـق ـي ــود وانـ ـط ــاق ثـ ــورة ش ـع ـب ـيــة ،وقــف
كيلو إلى جانبها منذ اليوم األول .وهنا
يروي كيلو لصديقه رامي الشاعر ،عبر
تسجيل صوتي قبل أسابيع من رحيله،
ك ـي ــف ح ـ ـ ــاول الـ ـنـ ـظ ــام ،وعـ ـب ــر وسـ ـط ــاء،
ّ
يتردد
االستعانة به إلخماد الـثــورة .لم
فـ ــي ت ـل ـب ـي ــة الـ ـطـ ـل ــب ،ألنـ ـ ــه كـ ـ ــان يـخـشــى
مراوغة النظام وبطشه ،ويريد أن يوفر
على السوريني حمام الدم .ويروي كيف
دخـ ــل إلـ ــى ال ـق ـص ــر ال ـج ـم ـه ــوري ،بــرفـقــة
أرملة صديقه سعدالله ونــوس ،الفنانة
فايزة شاويش ،ليجتمع ساعة ونصف
ال ـســاعــة مــع بـثـيـنــة ش ـع ـبــان ،مـسـتـشــارة
األسـ ـ ــد .وك ـش ــف أنـ ــه ق ـ ـ ّـدم ورق ـ ــة تـقـتــرح
فتح حوار عن قضايا والشباب والعمل
وتــوزيــع الــدخــل الـقــومــي« ،لنقيم حــوارا
حلول يعترف النظام خاللها
بحثا عن
ٍ
بشرعية املـعــارضــة ،ويــوقــف املــاحـقــات
األمـ ـنـ ـي ــة م ـق ــاب ــل أن ن ـع ـت ــرف ب ـشــرع ـيــة
النظام .»...ويتابع إنه ّ
شدد على أال يتم
ال ـل ـجــوء إل ــى ال ـحــل األم ـن ــي ،ألن املـســألــة
لــم تـعــد كـمــا كــانــت ع ــام  ،1980إذ هناك
مشكلة كبيرة في سورية اليوم ،وليست
مسألة ّ
تمرد في إطار صراعات بني دول
عربية أو خارجية.
امل ـش ـك ـل ــة ه ــي تـ ـف ـ ّـردك ــم ف ــي ح ـك ــم ال ـب ـلــد
وال ـس ـل ـطــة والـ ـث ــروة واإلدارة والـتـعـلـيــم
واإلع ــام وكــل ش ــيء ..ونبهت مــن أن أي
حــل أمـنــي مــن ف ــوق سـيــاقـيــه حــل أمني
من تحت .»...ويكشف كيلو ،في تسجيله
األخير ،أن رد بثية شعبان كــان« :والله
ّ
مــا ب ـخــلــوه» ،وحــن ســألـهــا عـمــن تقصد
أجــابــت« :أس ـتــاذ ميشيل ،إنــت بــدك مني
ّ
يقولك شو الوضع بالبلد .ما بخلوه».
ووقـ ـع ــت «ال ـ ـفـ ــأس ب ـ ــال ـ ــرأس» ،ع ـل ــى حــد
تعبيره في ختام هذه الواقعة.
استمر من منفاه الباريسي على مبادئه
ون ـه ـج ــه وقـ ـن ــاعـ ـت ــه ،م ـن ــاض ــا ش ـجــاعــا
وص ـ ـل ـ ـبـ ــا مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل ح ـ ــري ـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــن
وتقدمهم .لم يراهن على الخارج ،وبقي
وطنيا تقدميا ،علمانيا .لم يؤمن يوما
ّ
بالعنف وغــلــب دائـمــا ال ـحــوار! أكـثــر من
نـصــف ق ــرن أمـضــاهــا كـيـلــو بــن زنــازيــن
«الـ ـبـ ـع ــث» واملـ ـنـ ـف ــى ،يـ ـق ــارع االس ـت ـب ــداد
والقمع والظلم والتخلف ،لم ُيحبط ،ولم
تلن عزيمته ،حتى في آخر أيام حياته.
(كاتب لبناني)

لبنان ...أوهام الحلول
حسام كنفاني

يدرك المقدسيون أن
تحول موجة الغضب
ّ
إلى حالة اشتباك
المستعمر
ِ
دائمة مع
المستعمر
تجعل
َ
أقرب إلى الحرية

ّ
ل ـل ـح ـي ــاة فـ ــي ظ ـ ــل االض ـ ـط ـ ـهـ ــاد .ال ـص ـمــود
كــاس ـتــرات ـي ـج ـيــة دف ــاع ـي ــة ه ــو ف ـع ــل غــايــة
ّ
فــي األهـمـيــة ،إال أن املـقــاومــة واالشـتـبــاك،
املستعمر
باملعنى الشامل والــواســع ،مــع
ِ
وأس ــال ـي ــب وأدوات اس ـت ـع ـم ــاره ،يـشـكــان
الفعل الــواجــب املـكـ ّـمــل مــن أجــل االنـعـتــاق.
ّ
املحرك الحقيقي
وهــذا الفعل الواجب هو
ملـيــزان ال ـقــوى ،واملـعـيــار والـضــابــط الـلــذان
برغبتهم أو عدمها،
ُي ـض ـطــران الـجـمـيــع،
ُ
همل الناس
إلى أخــذه في الحسبان ،فإن أ ِ
على الــدوام في فترات الــدوران في حلقات
االضطهاد ،فال يمكن أن ُي َ
هملوا في فترات
ال ـ ـ ــدوران ف ــي ح ـل ـقــات االش ـت ـب ــاك بعمقها
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ال ـش ـع ـب ــي ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدوي .وهـ ـ ـ ــذه امل ــاح ـظ ــة
أث ـب ـت ـت ـهــا الـ ـق ــرائ ــن والـ ــدالئـ ــل م ــن ال ـحــالــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة نـفـسـهــا ،وم ــا شــابـهـهــا من
ّ ّ
مشاريع تحررية انعتاقية .إل أن هذا كله
يتطلب حاضنة وبوتقة تــوحــد الجهود،
وت ـب ـنــي اسـتــراتـيـجـيـتـهــا ال ــوح ــدوي ــة ،كي
تصنع التغيير لكل الفلسطينيني أينما
ّ
ك ــان ــوا ،وه ـ ــذا غ ـيــر م ـم ـكــن ف ــي ظـ ــل األط ــر
الـسـيــاسـيــة وأش ـك ــال الـحــوكـمــة وأســالـيــب
ّ
ال ـق ـيــادة ال ـســائــدة .ل ـكــن ه ــذه املـعـطـيــات ال
تجعلها أكثر
تجعل املهمة مستحيلة ،بل
ّ
إل ـح ــاح ــا .فــال ـتــاريــخ وال ـن ـظــريــة ي ــؤش ــران
ّ
إل ـ ــى أن اسـ ـتـ ـم ــراري ــة ّح ـل ـق ــات االش ـت ـب ــاك
ودي ـم ــوم ـت ـه ــا ،وال ـت ـب ــنــي املـجـتـمـعــي لـهــا،
واالن ـ ـ ـخـ ـ ــراط فـ ــي ج ـه ــد ج ـم ـع ــي مـ ــن أج ــل
إعــادة تعريف املـشــروع الوطني وخطابه
وأهــدافــه وإع ــادة إنـتــاج النظام السياسي
وأدوات ـ ــه ومــؤسـســاتــه التمثيلية ،مــا هي
ّ
إل خطوات تصويبية وتصحيحية طال
انـتـظــارهــا .وق ــد أعـلــن الـجـيــل الـجــديــد من
الفلسطينيني جهوزيته لالنخراط في هذه
الورشة اإلصالحية في أكثر من مناسبة
ه ــادئ ــة وه ـب ــة صــاخ ـبــة .وألسـ ـب ــاب ذات ـيــة
وموضوعية ،تذبذبت ّ
حدة اإلعالن بدرجة
تذبذب الفعل وفترة استمراره ،األمر الذي
ال يقلل من شأن الفعل أبدًا ،خصوصًا في
ّ
ّ
متعددة الطبقات ،والتي
ظــل حالة القمع
تمارس على الفلسطينيني.
ّ
طـبـعــا ،ه ــذا اإلع ــان والـتـصــريــح أن الكيل
ط ـف ــح ال ي ـك ـفــي ل ــانـ ـخ ــراط فـ ــي الـعـمـلـيــة
الـتـغـيـيــريــة ،إذ ثـ ّـمــة مـتـطـلـبــات استباقية

بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى ت ــأطـ ـي ــر وان ـ ـت ـ ـبـ ــاه ،أه ـم ـهــا
الحاضنة املؤسساتية ،فالعملية التراكمية
اآلخ ــذة فــي التبلور تــؤســس لــوعــي جديد
وفـ ـك ــر س ـي ــاس ــي م ـخ ـت ـل ــف ،يـ ـه ــدف ــان إل ــى
معالجة تـبـعــات تــراكــم الـفـشــل واإلح ـبــاط
عـلــى مــر الـعـقــديــن املــاض ـيــن .كــذلــك ،تفرز
هذه العملية التراكمية قيادتها امليدانية
ّ
وترسخ املبادئ لفعل الصمود
والفكرية،
واملقاومة .لكن النقطة املفصلية والحرجة،
والتي يمكنها تغيير قواعد اللعبة تتمثل
فــي ّ
التبني السياسي للمقاومة اليومية
للفلسطينيني .عندها فقط ستبدأ الفجوة
م ــا بــن الـشـعــب وق ـي ــاداتــه بــاالضـمـحــال،
وي ـبــدأ الفلسطينيون ب ـنــاء قــاعــدة الـقــوة
ال ـخــاصــة بـهــم (ب ـعــد ع ـقــود م ــن االن ـه ــزام)
لـيــواجـهــوا ب ـهــا ،وبــوحــدتـهــا وصــابـتـهــا،
املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع االسـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاري ال ـص ـه ـي ــون ــي
واملشاريع اإلقليمية للتسوية غير العادلة.
املعادلة ليست خطية ،واللعبة السياسية
ليست ببساطة الـنـظــريــة ،ولسنا قريبني
ّ ّ
مــن ب ـنــاء تـلــك ال ـقــاعــدة ال ــوح ــدوي ــة ،إال أن
مراحل (وأوجــه) االنتقال من مستوى إلى
آخ ــر تقتضي وض ــع الـ ــرؤى وال ـت ـصــورات
وال ـت ـج ــادل حــول ـهــا ،وال ـس ـعــي إل ــى بـلــورة
س ـ ـيـ ــاسـ ــات وخ ـ ـ ـطـ ـ ــوات ع ـم ـل ـي ــة وع ـي ـن ـيــة
ً
وف ـكــريــة .وهـ ــذا م ــا يـحـصــل ،ف ـعــا وف ـك ـرًا،
وإن كان في مراحله الجنينية .هذه ليست
محاولة لإلنشاء أو التنظير أو التجريب،
بل هي قراءة ملداخل يمكن أن توفر بعض
األمل في غمرة األلم الذي يحاصرنا.
(كاتب فلسطيني في جنيف)

فهد

بات اليأس السمة األبرز في حياة اللبنانيني هذه األيــام ،بعدما أصبحوا يسلمون
بأن ال مجال إلصالح األوضاع االقتصادية اليوم من دون حلول أوسع في املنطقة
واإلقليم .كان يتم الحديث سابقًا عن انفراجات ممكنة على الصعيد املعيشي في
حال تم تشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري ،والتي قاربت محاوالت إبصارها
النور الستة أشهر من دون أي نجاح يذكر ،بل إن األمور تتجه إلى مزيد من التعقيد.
يترقب اللبنانيون اليوم ،مع اقتراب نهاية شهر رمضان ،مرحلة أسوأ من التدهور
االقتصادي املترافق مع رفع الدعم الحكومي عن العديد من السلع واألدوية ،ما يعني
أن العديد من األسعار في طريقها إلى التحليق إلى أضعاف ما هي عليه اليوم ،في
ظل ثبات قيمة الرواتب للغالبية العظمى من املوظفني الذين يتلقون رواتبهم بالليرة
اللبنانية ،والتي فقدت نحو عشرة أضعاف قيمتها خالل األزمة الحالية.
لــم يـعــد هـنــاك مـكــان للحديث ال ـيــوم عــن إم ـكــان ح ــدوث انـفــراجــة فــي ح ــال تمكن
الحريري من تشكيل حكومته ،وخصوصًا أن هذا األمــر وإن كان له بعض األثر
اإليجابي على سعر صرف الدوالر مقابل الليرة اللبنانية ،إال أنه سيكون أثرًا مؤقتًا،
خصوصًا أن ال تغيير متوقعًا في املعطيات االقتصادية الداخلية ،سواء نسبة إلى
حجم االحتياطات في املصارف من العمالت الصعبة أو لجهة تدفق املساعدات
الخارجية ،والـتــي يقوم عليها أســاســا االقـتـصــاد اللبناني منذ عـشــرات السنني.
فخالل السنوات املاضية ،وتحديدا منذ نهاية الحرب األهلية ،لم تعمد الحكومات
املتعاقبة إلى الخروج من منطق االقتصاد الخدماتي رغم مليارات الــدوالرات التي
دخلت إلــى البالد على شكل هبات أو قــروض ،ذهبت في غالبيتها في مصارف
الفساد الــداخـلــي ،ووضـعــت على فواتير إع ــادة تأهيل البنى التحتية الـتــي بقيت
متهالكة ،من دون الدخول في محاولة بناء اقتصاد منتج.
هذا الواقع تدركه املؤسسات الدولية التي يراهن عليها الحاكمون في لبنان ملحاولة
الـخــروج مــن األزم ــة .رهــان قائم على مزيد مــن الـقــروض التي مــن شأنها إنعاش
الخزينة اللبنانية ببعض العمالت الصعبة .لكن هذا الخيار لن يكون متاحًا من دون
إجــراءات جذرية من الحكم في لبنان ،وهو ما تم إبالغه إلى املسؤولني اللبنانيني.
إجــراءات اقتصادية ستكون لها تداعيات كبيرة على معيشة املواطنني واملقيمني
في البالد ،غير أنه ال يبدو أن هناك مفرًا منها ،وخصوصًا أن جزءًا منها كان من
املفترض أن يحدث قبل عشرات السنوات ،وتحديدا في ما يتعلق بتثبيت سعر
صــرف الليرة ،والــذي كــان عمليًا إجــراء وهميًا مرتبطًا بقرار سياسي استنزف
احتياطات املصرف املركزي.
إضافة إلى التعويل على املؤسسات الدولية ،تحاول القوى السياسية اللبنانية ترويج
وهم آخر له عالقة باملساعدات الدولية عمومًا ،والعربية خصوصًا ،والتي يمكن أن
تتدفق على لبنان فــور فك عقدة تشكيل الحكومة اللبنانية .مساعدات ،في حال
كان هناك مجال لتدفقها ،فإنها ستكون مرتبطة بشروط سياسية أصعب من تلك
االقتصادية التي تشترطها املؤسسات الدولية ،وال سيما من قبل الدول العربية التي
كانت مانحة تاريخيا للبنان ،في ظل عجز الدول األوروبية عن تقديم أي مساعدات
حقيقية مع ما تعيشه هي األخرى من أزمات اقتصادية ناتجة عن جائحة كورونا.
شروط الدول العربية ،وال سيما الخليجية ،باتت واضحة ،ولها عالقة بسلطة حزب
الله في لبنان ،وتوسع دائرة نفوذه إلى العديد من امللفات في املنطقة ،والتي تتعارض
بشكل أو بآخر مع السياسة الخليجية عموما ،والسعودية خصوصا ،وال سيما في
ما يتعلق بمحاولة محاصرة إيران اقتصاديًا .حصار بات لبنان جزءًا أساسيًا منه
في ظل القناعة بأن حزب الله ،اليد الضاربة إليران ،هو الحاكم الفعلي في لبنان .ما
بني تشكيل الحكومة أو مساعدات املؤسسات الدولية أو الدول املانحة ،أوهام حلول
ال يمكن لها أن تصرف على أرض الواقع قبل تغيير الكثير من موازين القوى املحلية
والخارجية .بانتظار ذلك ،يبدو لبنان ماضيًا في مسار انحداري ال قعر له.

تدخل إسرائيل
في االتفاق النووي
فاطمة ياسين

 25إبريل ...عيدان للتحرير بمعنيين
بهي الدين حسن

يوافق  25إبريل /نيسان في مصر ذكرى
تحرير شبه جــزيــرة سيناء مــن االحـتــال
اإلسرائيلي عام  ،1982بينما يوافق اليوم
نـفـســه ف ــي إي ـطــال ـيــا ذكـ ــرى ت ـحــريــرهــا من
الـحـكــم ال ـفــاشــي ع ــام  ،1945تـحــت قبضة
الديكتاتور بنيتو موسيليني .التطابق
ف ــي ت ــاري ــخ ال ـع ـيــديــن واس ـم ـه ـمــا ال يـكــاد
ي ـع ـنــي ش ـي ـئــا .ن ـع ــم ،تـ ـح ـ ّـررت س ـي ـنــاء من
اح ـت ــال أج ـن ـبــي ،لـكــن ع ـبــوديــة املـصــريــن
الـسـيــاسـيــة لـلـحـكــم الـتـسـلـطــي امل ـتــواصــل
منذ االنقالب العسكري األول في يوليو/
تـمــوز  1952لــم تـنـحـســر ،بــل ص ــار الحكم
فــاشـيــا بــامـتـيــاز بـعــد االن ـقــاب العسكري
الـثــانــي ال ــذي ق ــاده الــرئـيــس الـحــالــي عبد
الفتاح السيسي فــي يوليو /تـمــوز 2013
ض ــد أول رئ ـي ــس مـنـتـخــب غ ـيــر عـسـكــري
ف ــي م ـصــر م ـنــذ االنـ ـق ــاب األول .ب ــل دعــا
السيسي سالح الجو اإلسرائيلي ليقصف
في سيناء من جديد تحت الفتة مكافحة
اإلرهاب ،على الرغم من أن مصر ثالث أكبر
دولة مستوردة للسالح في العالم ،وتملك
جيشًا تعداده نحو نصف مليون جندي،
يــواجــه بضعة مـئــات مــن اإلرهــابـيــن منذ
ثماني سنوات.
بعد االنقالب األول بأعوام قليلة ،انسحب
م ــا ب ـقــي م ــن قـ ــوات االحـ ـت ــال ال ـبــري ـطــانــي،
وحـ ـصـ ـل ــت مـ ـص ــر عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـق ــالـ ـه ــا .لـكــن
مـصــر لــم تصبح ح ـ ّـرة فــي ق ــراره ــا وسـيــدة
نـفـسـهــا ،ف ـقــد اح ـت ـكــر الـ ـق ــرار مـجـمــوعــة من
الضباط أسموا أنفسهم «األحرار» .اكتشف
املصريون الحقًا أن «حرية» هؤالء ال تشمل
حــريــة بــاقــي املـصــريــن ،وال امتالكهم زمــام
تقرير مصير بالدهم بأنفسهم واستبداله.
من أجل مصادرة حريات املصريني ،وحقهم
في تقرير مصيرهم شعبًا ومواطنني أفرادًا،
خ ــاض ال ـض ـبــاط «األح ـ ـ ــرار» حــربــا بــربــريــة
ذات طابع استئصالي ضــد كــل مــا هــو حر
ومستقل فــي مـصــر .هدفها لــم يكن مجرد
إب ـع ــاد الـسـيــاسـيــن امل ـنــاف ـســن ،ب ــل تركيع

املـجـتـمــع .ل ــذا ،اسـتـهــدفــت ه ــذه ال ـح ــرب كل
كـيــان مـصــري مستقل ،واسـتـبــدالــه بمسخ
شائه ،فشملت البرملان والنقابات العمالية
وامل ـه ـن ـي ــة ،وأول اتـ ـح ــاد ن ـس ــائ ــي مـسـتـقــل
والجمعيات األهلية ،واستقاللية القضاء
والصحافة والجامعة ،واملفكرين املستقلني،
وال ـق ـطــاع االق ـت ـصــادي ال ـخ ــاص ،واألح ــزاب
ً
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ك ـل ـه ــا ،وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى ج ـمــاعــة
اإلخوان املسلمني .لم تدرك أغلبية املصريني
مدى هول هذه الحرب وتأثيرها املدمر في
املجتمع والدولة ومؤسساتها ،بل وجيشها
ذاته ،إال بعد أكبر هزيمة عسكرية في تاريخ
مصر الحديث ،التي لحقت بهذا الجيش في
يونيو /حزيران .1967
ث ــورة يـنــايــر  2011هــي فــي جــوهــرهــا أول
تـ ـم ـ ّـرد ش ـع ـبــي ع ـلــى االنـ ـق ــاب الـعـسـكــري
األول .لم يكن حسني مبارك في واقع األمر
إال آخــر وريــث للنظام الــوراثــي العسكري
ال ـ ــذي اسـ ـتـ ـب ــدل بـ ــه الـ ـضـ ـب ــاط «األح ـ ـ ـ ــرار»
التسلسل الوراثي امللكي املنحصر بأسرة
محمد علي .لم تقبل املؤسسة العسكرية
ف ــي م ـصــر اس ـت ـب ــدال الـ ــوراثـ ــة الـعـسـكــريــة
ب ــوراث ــة مــدن ـيــة ،حـتــى ل ــو كــانــت م ــن نسل
قــائــد ال ـضــربــة ال ـجــويــة األول ـ ــى ف ــي حــرب
أكـتــوبــر  1973ضــد االح ـتــال اإلســرائـيـلــي
لـسـيـنــاء .ل ــذا ،ك ــان موقفها إزاء انتفاضة
ي ـنــايــر  2011ف ــرص ــة لـتـثـبـيــت الـتـسـلـســل
الوراثي العسكري ،عبر ركوب االنتفاضة
والتالعب بأطرافها نحو عامني.
ي ـ ـح ـ ـكـ ــم ال ـ ـس ـ ـي ـ ـسـ ــي مـ ـ ـص ـ ــر كـ ـ ـم ـ ــا ح ـك ــم
الديكتاتور بنيتو موسيليني إيطاليا.
مـ ــن ج ـ ــرؤ ع ـل ــى م ـن ــاف ـس ــة ال ـس ـي ـس ــي فــي
االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة ج ــرى ت ـهــديــده،
أو الـتـحـفــظ عـلـيــه فــي م ـنــزلــه ،أو سجنه
ب ــاتـ ـه ــام ــات م ـل ـف ـق ــة .ال ـس ـي ـس ــي ي ـم ــارس
الحكم كــإلــه ال يقبل أن يراجعه أحــد في
قـ ــراراتـ ــه ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة ،ك ـمــا االق ـت ـصــاد
وبــاقــي مـجــاالت الـحـكــم .مجلس ال ــوزراء
أقل سلطة من سكرتارية إدارية .البرملان
تـشـكـلــه األجـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة ،ل ـك ــي يـبـصــم
عـلــى الـقــوانــن الـتــي يـجــري إعــدادهــا في

نمط من الحكم
حول
الديكتاتوري ّ
مؤسسات الدولة
في مصر إلى أشباح

سـكــرتــاريــة رئــاســة الجمهورية .القضاء
جرى تطهيره من أبرز القضاة املستقلني،
وج ـ ـ ــرى ت ـع ــدي ــل الـ ــدس ـ ـتـ ــور ل ـك ــي يـمـنــح
السيسي سلطة تعيني رؤس ــاء املحاكم.
وســائــل اإلع ــام التلفزيونية وامل ـقــروءة
ٌ
شركات تتبع املخابرات العامة
اشترتها
الـتــي تسيطر أيـضــا عـلــى إن ـتــاج الــدرامــا
التلفزيونية اليومية ،ومن خاللها تعيد
كتابة تــاريــخ مصر بعيون فاشية .لكي
يضمن السيسي والء الجيش ،أغرقه في
أنشطة اقتصادية طفيلية على حساب
القطاعني ،الخاص والعام ،وازدهار مصر
واملصريني .ولكي يضمن سكوت كبريات
دول الغرب ،يشتري منها صفقات سالح
باهظة الثمن ،ال يحتاجها جيش مصر.
ُ
ت ــرى ّ ،لــو بـعــث موسيليني لـلـحـيــاة ،هل
ي ـت ـم ــن ــى أكـ ـث ــر مـ ــن ذلـ ـ ــك إلعـ ـ ـ ــادة تـمـكــن
الفاشية في إيطاليا؟
ع ـنــدمــا طـلـبــت م ـنــي مــؤس ـســة مــدن ـيــة في
إيـطــالـيــا أن ألـقــي كلمة بمناسبة تحرير
إيطاليا من الحكم الفاشي ،لم أجد أفضل
من املعاني السابقة لتقريب الـصــورة في
مصر إلــى أذه ــان اإليـطــالـيــن املصدومني
في بلد يعتبرونه مهد الحضارة ،لكنهم
يسمعون كل يوم عنه من األنباء ما يعيد
إلى ذاكرتهم ديكتاتورهم الدموي.
(مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان)

يعود اســم مفاعل ديمونا الـنــووي اإلسرائيلي إلــى مانشيتات األخـبــار الرئيسية،
بإعالن إسرائيل عن الصاروخ السوري الــذي سقط ،بغير قصد ،بالقرب من تلك
املنشأة املثيرة للجدل .ويأتي خبر إطالق الصاروخ طريفًا بعض الشيء .فالجهة
ّ
التي أطلقته لم ُتعلن ذلك ،وال تدري عنه شيئًاّ ،
لكن اإلسرائيليني متأكدون ّأن الجانب
ّ
السوري قد أطلق الصاروخ ،ومن طريق الخطأ .على الرغم من ذلك ،ترد إسرائيل
ّ
ومضادات
بعنف واضح من خالل الهجوم على مواقع عسكرية وقواعد صواريخ
جــويــة ســوريــة ،واسـتـحـكــامــات مـحـ ّـصـنــة تـحــت األرض تنشئها إي ــران وتــديــرهــا.
ّ
ـاروخ ضل طريقه .يمكن الربط بني اسم املفاعل
وذلك كله في سياق الرد على صـ ٍ
اإلسرائيلي واملباحثات التي تجري ببطء في فيينا بني إيران ومجموعة الدول املهتمة
ببرنامجها الـنــووي ،واألخـبــار املتفائلة التي تصدر عنها بني حني وآخــر .ويمكن
نشاطات نووية ،وهو الهجوم
إدخال عامل أمني إضافي متعلق باختراق إسرائيل
ٍ
على مفاعل نطنز اإليراني ،ومن قبله اغتيال عالم إيراني على عالقة ببرنامج بالده
النووي ،نستطيع خلط هذا الكوكتيل النووي املترابط واملتزامن والتعامل معه على
ّ
أنه رزمة واحدة .تحاول ً إيران أن تكون على مقرب ٍة مؤذي ٍة من إسرائيل ،وقد كانت
ّ
الحرب السورية مناسبة لذلك .وعلى الرغم من كل ما حدث من تفاهمات ،إلبعاد
ِّ
ّ
إيــران ،لكنها ما زالــت تحتفظ بــرأس جسر قريب من إسرائيل ،يمكنها حتى من
ّ
ّ
ّ
التحرش النووي ،وهذا ال يعني أن الصاروخ املخطئ مكيدة إيرانية .لكن ،وإن صدقنا
ّ
نظرية الخطأ ،فهذا يعني أن هناك صواريخ «سورية» لديها القدرة اللوجستية على
اختراق القبة الصاروخية التي تحمي إسرائيل من قذائف الجوار بعيدة املدى .وبما
ّأن التهديد ،مقصودًا كان أو غير مقصود ،قد اقترب من أعـ ّـز ما تملكه إسرائيل،
فالتعامل معه سيتجاوز رد الفعل اآلنــي قصير املــدة ،ويمكن أن تعمل إسرائيل
ّ
على إبعاد كل وسائط اإلطــاق القريبة من الحدود إلى مساف ٍة كافية لحماية هذا
النوع من املنشآت بشكل خاص ،فاملنشآت النووية اإلسرائيلية هي أجسام بمنتهى
الحساسية ألمنها االستراتيجي.
موقف رمادي ،فال تعترف
تعتمد إسرائيل سياسة الغموض النووية ،وذلك باتخاذ
ٍ
بوجود أسلحة نووية أو برامج خاصة بها ،وال تنفي أيضًا ،مع املحافظة على إطالق
ّ
الشك يتزايد بشأن املوقف ،والظالل تزداد
تصريحات حكومية مدروسة ،تجعل
ٌ
قتامة من حقيقة األمرّ ،
وكأن إسرائيل ترغب أن تثار حولها زوابع الشك املصحوب
ّ
بالخوف والـحــذر ،على الرغم من أنها تعترف بوجود مفاعل نــووي في صحراء
ّ
لكنها تقول ّإنه ّ
مخصص لألغراض السلمية وإنتاج الطاقة
النقب تحت اسم ديمونا،
الالزمة الستصالح األراضــي املجاورة واستثمارها ،وقد تكون فضيحة الخبير
اإلسرائيلي ،مردخاي فعنونو ،الذي أفشى أسرارًا نووية إسرائيلية ،عام  ،1985أكبر
عملية تسريب ملعلومات عن خطط إسرائيل الذرية .وقد يكون ما حصل للخبير
سنوات طويلة
بعد ذلك ،حني اختطف وأخضع ملحاكمة في إسرائيل ،قضى بعدها
ٍ
في السجن ،معظمها في االن ـفــراديّ ،
يعزز القناعة بـ ّ
ـأن إسرائيل تمتلك سالحًا
نوويًا .وتزداد هذه القناعة بإصرارها على رفض االنضمام إلى املعاهدة الدولية ملنع
انتشار األسلحة النووية ،وبالتالي عدم خضوع منشآتها للتفتيش النووي .سياسة
الغيوم الداكنة التي تعتمدها إسرائيل تؤكد التفوق النووي اإلسرائيلي .واستمرار
ّ
التفوق معناه الوقوف في وجه ّأية قوة أخرى في اإلقليم تفكر في امتالك سالح
نووي .وحادثة ديمونا ال تلفت النظر إلى أسلحة إسرائيل النووية فقط ،بل تلفت
إلى حرصها الكبير على املحافظة على هذا االمتياز ،من خالل ّ
ردها العنيف على
الصاروخ املخطئ ،ملنع تكرار هذه املحاولة ،ولدى إسرائيل ما يكفي من «أذونات»
الحر الروسية لتفعل باألراضي السورية ما تريدّ ،
الدخول ّ
وبردها العنيف املبالغ
ّ
به ّ
تعبر عن شكل تدخلها في االتفاقية النووية التي ستوقع مع إيران في فيينا.
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آراء

عبداهلل الثاني والخروج من المأزق
لميس أندوني

أصـ ـب ــح مـ ــن ن ــاف ـل ــة ال ـ ـقـ ــول إن املـ ـطـ ـل ــوب فــي
األردن مصالحة وطـنـيــة ،يـبــادر إليها امللك
عبدالله الـثــانــي ،تـبــدأ بــإطــاق ح ــوار وطني
عن إصالحات سياسية واقتصادية ،وحتى
دس ـت ــوري ــة ،ل ـب ــدء الـ ـخ ــروج م ــن األزم ـ ــة الـتــي
تـعـصــف ب ـ ــاألردن مـنــذ س ـن ــوات ،لـكــن قضية
األمـ ـ ـي ـ ــر ح ـ ـمـ ــزة وتـ ـف ــاع ــاتـ ـه ــا ج ـع ـل ــت ه ــذه
املصالحة مطلبا ّ
ملحا ،وهــي أيضا تتطلب
ّ
الخروج من ورطة اتهامات التآمر التي هزت
ثـقــة األردن ـي ــن بـصــدقـيــة مــؤسـســات الــدولــة،
ف ـت ــأك ـي ــدات امل ـل ــك ع ــن «وأد ال ـف ـت ـنــة» لـيـســت
كــاف ـيــة ،ذل ــك أن األس ـئ ـلــة مــا ت ــزال مـطــروحــة،
والشكوك قائمة ،خصوصا مع حظر النشر،
املفهوم فــي سياق عــدم جــواز نشر محاضر
التحقيق ،لكن استثناء صحافيني ،أبرزهم
فـهــد الـخـيـطــان ،امل ـق ـ ّـرب مــن ال ــدي ــوان املـلـكــي،
جعل املسألة برمتها تبدو مسلسال يتغير
ُ
كـتــاب الـسـيـنــاريــو فـيــه يــومـيــا ،إل ــى أن تف ِقد
تـ ـت ــاب ــع ال ـ ـسـ ــرديـ ــة ق ـي ـم ـت ـه ــا ،خـ ـص ــوص ــا أن
الديوان اختار من خالل خيطان ،إمالء حدود
اإلصالح على الشعب األردنــي ،كأنه يخبرنا
بما هو مسموح وغير مسموح ،قبل أن يبدأ
حوار حقيقي ،هذا إذا فتح حوار كهذا.
هــذه بــدايــة سيئة ،إذا كــان مــا يــريــده الــديــوان
املـلـكــي أو ي ـنــويــه ،م ــن وض ــع س ـقــوف ملطالب
إصــاحـيــة محقة ،فــي وقــت مــا ت ــزال تداعيات
قضية األم ـيــر حـمــزة مـسـتـمــرة ،مــا يستوجب
مـعــالـجــة جـ ّـديــة وع ــادل ــة ومـقـنـعــة ،خصوصا
أن الروايات املتتابعة واملتباينة التي اتهمت
األمير بالضلوع في مؤامرة ،وإن كانت اللهجة
الــرسـمـيــة تـبـ ّـدلــت مــن اإلعـ ــداد لـســاعــة الصفر

(لقلب الـنـظــام؟) إلــى دالئــل خطيرة ،لكنها لم
تشكل تهديدا للنظام ،ولم تكشف بعد طبيعة
دور األمير أو ٍّ
أي من املتهمني ممن لم يشملهم،
خـمـيــس امل ــاض ــي ،ق ــرار اإلف ـ ــراج عـنـهــم .وقــد
الـ ّ
تدخل امللك عبدالله بالتوجيه بإطالق سراح
 12من  14موقوفا «وفقا إلجــراءات القانون»،
مــا ســاهــم فــي تنفيس غـضــب أب ـنــاء العشائر
العاملني أو املقربني من األمير حمزة ،وقد ّ
تحد
هــذه الخطوة مــن حــالــة االنـقـســام بــن عشائر
ال ـج ـن ــوب ب ــن م ــؤي ــد ل ـل ـم ـلــك وم ــؤي ــد لــأمـيــر
ح ـم ــزة ،نـتـيـجــة االت ـه ــام ــات بـ ـت ـ ّ
ـور ُط أبـنــائـهــا.
والفـ ٌـت أن استعمال امللك تعبير «املـغـ ّـرر بهم»
ُيسقط معنويا تهمة التآمر عن املتهمني من
أبـنــاء العشائر ،وإن كــان مــن غير الــواضــح ما
إذا كــان اإلف ــراج وقتيا حتى موعد املحاكمة،
لـكــن وص ــف املـلــك لـهــم ه ــذا يعني أيـضــا أن ال
أدلــة تثبت عليهم تهمة التحريض أو التآمر
على الـنـظــام .ولـكــن املـلــك بعث رســالــة تحذير
إل ــى الـعـشــائــر وغـيــر الـعـشــائــر ،خـصــوصــا من
مـســؤولــي ال ــدول ــة الـســابـقــن ،املمتعضني من
إبـعــادهــم عــن دائ ــرة ال ـقــرار أو املـمـيــزات ،بعدم
االس ـت ـقــواء عليه بــالـكــام أو بـعــاقــات مــع أي
ع ـض ــو ف ــي ال ـع ــائ ـل ــة امل ــالـ ـك ــة ،وأن ال ح ــدي ــث،
ول ــو هـمـســا ،ع ــن رأي ـه ــم ب ــوالي ــة ال ـع ــرش الـتــي
ح ـس ـمــت الب ـن ــه ال ـح ـس ــن م ــن دون ن ـق ــاش أو
عودة .وتوجيه تهم خطيرة إلى كل من رئيس
ال ــدي ــوان املـلـكــي األس ـب ــق ،بــاســم ع ــوض الـلــه،
والـشــريــف حسن بــن زيــد ،مفادها التحريض
على نظام الحكم ،هي أيضا رسائل ليس إلى
مسؤولني سابقني يرى القصر أنهم تمادوا في
التطاول على امللك ،ولكنها أيضا رسالة إلى
من وراءهم ،طبعا إذا كانت هناك أدلة تثبت أن
من وراء هــم هما ولــي عهد السعودية ،محمد

بن سلمان ،وصهر الرئيس األميركي السابق
ومستشاره ،جاريد كوشنيرّ .
تعددت الروايات
امل ـســربــة ،لـكــن أكـثــرهــا واقـعـيــة أن ع ــوض الله
ّ
بحجة
وحسن بن زيد انضما إلى ناقدي امللك،
األول إبـ ـع ــاده ع ــن امل ـل ــك ،وت ــذم ــر ال ـث ــان ــي من
تهميش عائلته الـتــي قــدمــت شـهــداء ل ــأردن،
أبــرزهــم شقيقه النقيب الشريف علي بن زيد
ال ــذي سـقــط فــي انـفـجــار فــي معسكر أميركي
في أفغانستان عام  ،2010لكن رصد أحاديث
الرجلني ،وعالقتهما مع األمير حمزة ،ليست
كافية إلثبات تهمة التآمر ،فعوض الله قريب
من العائلة الهاشمية منذ شبابه ،بحكم عالقة
والــده بامللك حسني الــذي طلب منه الحضور
إلـ ــى األردن ب ـعــد ت ـخ ـ ّـرج ــه م ــن جــام ـعــة لـنــدن
لــاق ـت ـصــاد ،وعـمـلــه ف ــي ش ــرك ــات اسـتـثـمــارات
مالية كبيرة هناك .وإحالة االثنني إلى محكمة
أم ــن ال ــدول ــة ،غـيــر املـعـتــرف بأحكامها دولـيــا،
سوف تبقي الشكوك قائمة ،إال في حال إبراز
بينات واضحة وعلنية ال لبس فيها ،فإذا تبني
ّ
تورطهما مع األمير حمزة بقضية «الفتنة»،
فإدانة عوض الله والشريف حسن تعني إدانة
األمير حمزة نفسه ،وهنا يدخل الديوان امللكي
في دوامة جديدة.
صحيح أن فئات واسعة من األردنيني تطالب
ب ـم ـح ــاك ـم ــة عـ ـ ــوض ال ـ ـلـ ــه لـ ـ ـ ـ ــدوره فـ ــي عـمـلـيــة
خصخصة امل ــوارد وال ـث ــروات االستراتيجية،
لكن التحقيق الجنائي بالخصخصة محظور،
إذ سيطاول عشرات الشخصيات ،خصوصا أن
االتفاقيات مع مؤسسات دولية على حصص
بيع مؤسسات تم إقرارها قبل مرحلة وصول
عوض الله إلى مركزه املتنفذ قرب امللك عبدالله.
ّ
يصدق كثيرون أي شيء عن عوض الله،
وقد
لـكــن فـئــات واس ـعــة سـتــرفــض مــا يــديــن األمـيــر

ما يطلبه األردنيون
ليس بالكثير ،لكن
االستهتار بمطالبهم
أفقدهم الثقة
بالدولة ،فكيف يُنتظر
منهم قبول رواية
التآمر على الحكم؟

حـمــزة ،وحينها ستكون مطالبات بمحاكمة
األخ ـي ــر ،تـنـفـيــذا لـلـقــانــون إذا ثـبــت ت ــآم ــره ،أي
رفــض استثناء األمــراء من القانون .واألهــم أن
ّ
تصدق النتائج ،نظرا إلــى فقدان
األغلبية لن
الــدولــة املصداقية ،وإلــى شعبية األمير حمزة
ال ـتــي ازدادت بـعــد إب ـع ــاده ع ــن األض ـ ــواء ،فلم
يسبق أن جاهر هذا العدد الكبير بتأييد أمير
هاشمي غير امللك ،وهي ظاهرة قد تتسع في
ضوء تصاعد االستياء الشعبي .ويعيدنا هذا
إلى ضرورة تعامل القصر بهدوء ،وعلى األقل
تقديمهما ملحاكمة تراعي املعايير القانونية
التي تفتقر إليها محكمة أمن الدولة ،وأن تعكس
الـتـهــم حـجــم األدلـ ــة ،ف ــإدان ــة األم ـيــر الضمنية،
إذا توفرت األدلــة ،وإذا لم تتوفر ،تفرض على

القصر أن يتحلى بالشجاعة الالزمة لالعتراف
بسوء التقدير .ال نعرف الحقيقة ،لكن الشجاعة
مطلوبة مهما كانت النتيجة من أجــل األردن
ومستقبله .فــي هــذه األث ـنــاء ،ليست هـنــاك أي
مــؤشــرات على إص ــاح أو حتى وع ــود تغيير
قوانني جائرة أو تعديلها ،مثل «إطالة اللسان»
ال ــذي كــاد أن يـحــرم سـيــدة أردن ـيــة سنة حرية
من عمرها ،بسبب بند متخلف وجائر ّ
ملجرد
قولها فــي م ـشـ ّـادة مــع ام ــرأة أخ ــرى أن والــدهــا
بالنسبة لها أهم من امللك ،ولم ينقذها إال تدخل
امللك شخصيا ،استجابة إلى ضجة على مواقع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي .ول ـكــن ك ــم م ــن حــراكــي
وس ـي ــاس ــي ح ــوك ــم وزج ف ــي ال ـس ـج ــن ،بسبب
قانون عرفي ينتسب إلى القرون الوسطى؟
أولى الخطوات لبناء الثقة تكون بإطالق سراح
ال ـحــراك ـيــن امل ـع ــارض ــن ووقـ ــف مـحــاكـمــاتـهــم
وخرق حقوقهم خالل االعتقال ،وكأن املطالبة
ب ـح ـقــوق األردن ـ ـيـ ــن جــري ـمــة أخ ـط ــر م ــن عقد
اتـفــاقـيــات اقـتـصــاديــة مــع الـعــدو اإلســرائـيـلــي،
ومــن معاهدة مع الجيش األميركي تستبيح
األراضي األردنية وسيادتها ...من الطبيعي أن
تكون هناك مظاهرات ضد سياسات اإلفقار،
خصوصا فــي ظــل جائحة ضربت االقتصاد
وحياة الناس .ومن الطبيعي أن تعرف البالد
احـتـجــاجــات عـلــى تـقــويــض الـحــريــات العامة
وح ــري ــة ال ـ ـ ــرأي .م ــا يـطـلـبــه األردن ـ ـيـ ــون ليس
ك ـث ـيــرا ،ل ـكــن االس ـت ـه ـتــار بـمـطــالـبـهــم أفـقــدهــم
الثقة بالدولة ،فكيف ُينتظر منهم قبول رواية
التآمر على الحكم؟
ح ــان الــوقــت ألن يلتفت الـقـصــر إل ــى الشعب
األردنــي ،وإال لن يكون هناك عاقل يصبر أو
حتى يسمع.
(كاتبة من األردن)

هل تندلع ثورة أخرى في سورية؟
حسين عبد العزيز

ب ـل ـغــة امل ــارك ـس ـي ــة ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ،تـ ـك ــون الـبـنــى
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة الـ ـ ــدافـ ـ ــع واملـ ـ ـح ـ ـ ّـرك
ال ــرئ ـي ـس ــي ل ـل ـس ـل ــوك ال ـس ـي ــاس ــي وال ـث ـق ــاف ــي
واألي ــدي ــول ــوج ــي داخ ـ ــل م ـن ـظــومــة ال ـعــاق ــات
االجتماعية ـ السياسية .وبهذا املعنى ،تنشأ
ال ـح ــرك ــات االح ـت ـجــاج ـيــة ب ــاألس ــاس نـتـيـجــة
وضــع اقـتـصــادي مــا فــرض نــوعــا مــن العالقة
بــن ق ــوى اإلن ـتــاج ووســائــل اإلن ـت ــاج .وي ــؤدي
الخلل في العالقة بني هــذه وتلك إلــى حدوث
ّ
ث ــورة ،وك ــم مــن دراس ــة مــاركـسـيــة أكـ ــدت ،منذ
انـ ــدالع ثـ ــورات الــرب ـيــع ال ـعــربــي ،عـلــى أهـمـيــة
ال ـعــامــل االق ـت ـص ــادي ف ــي تـفـسـيــر الـسـيــاســي،
وك ــأن الـثــانــي ام ـت ــداد حـتـمــي لـ ــأول .وم ــع أن
هذه الصيغة لم تعد مقبولة لدى املاركسيني
الـ ـج ــدد (غ ــرامـ ـش ــي ،أل ـت ــوس ـي ــر ،مـ ـ ــور) ،ك ــون
حتمية الـن ـمــوذج اإلن ـتــاجــي ال تلعب دوره ــا
كــامــا إال ف ــي لـحـظــات تــاريـخـيــة ن ـ ــادرة ،فــإن
البعد االقتصادي ظل له األولوية مع العوامل
األخ ـ ــرى الـسـيــاسـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة .ووفـ ــق هــذه
املقاربة ،يبدو الوضع االجتماعي ـ السياسي
في سورية قاب قوسني أو أدنى من االنفجار
نحو اندالع حركة احتجاجية جديدة ،نتيجة

االنـ ـهـ ـي ــار ال ـح ــاص ــل ف ــي االقـ ـتـ ـص ــاد وال ـخ ـلــل
الـكـبـيــر بــن ق ــوى اإلن ـت ــاج ووس ــائ ــل اإلن ـتــاج.
وق ــد وص ـل ــت األوضـ ـ ــاع ف ــي م ـنــاطــق سـيـطــرة
ال ـن ـظــام إل ــى نـقـطــة ال ـص ـفــر االقـ ـتـ ـص ــادي ،مع
انعدام كل مقومات الحياة التقليدية ،وعجز
ماليني السوريني عن تأمني قوت يومهم .وإذا
مــا اعتمدنا الــرؤيــة املاركسية الـجــديــدة التي
تضع العوامل السياسية إلى جانب العوامل
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،ت ـص ـبــح ال ـح ــال ــة االج ـت ـمــاع ـيــة
السورية أقرب إلى االنفجارّ ،
فثمة انسداد في
البنية الفوقية (سياسي) ّ
وثمة انسداد يقابله
في البنية التحتية (اقتصادي).
ل ـ ـكـ ــن الـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي والـ ـسـ ـي ــاس ــي
لـلـمـجـتـمـعــات ،وكـ ــذا الـ ــدراسـ ــات الـسـيــاسـيــة ـ
الـســوسـيــولــوجـيــة ال ـحــدي ـثــة ،ت ـج ــاوزا مسألة
الــربــط بــن االن ـســداد االقـتـصــادي ـ السياسي
وال ـف ـعــل االح ـت ـجــاجــي .وق ــد بـيـنــت ال ــدراس ــات
املقارنة الحديثة أن ثــورات كثيرة اندلعت في
ظــل أوضـ ــاع اقـتـصــاديــة مــري ـحــة ،فــي حــن لم
تشهد بلدان أخــرى حركات احتجاجية ،على
الرغم من أوضاعها االقتصادية املزرية .وفي
دراسته لشخصية توماس مونتسر ،قائد ثورة
الفالحني في أملانيا عام  ،1525شدد الفيلسوف
املــاركـســي أرن ـســت بـلــوخ ( 1885ـ  )1977على

ال ـع ــوام ــل م ــا فـ ــوق االق ـت ـص ــادي ــة ،ف ـ ــإذا كــانــت
الشهوات االقتصادية فعال هي األشد ضراوة
وثباتا ،فإنها ليست الوحيدة ،وال هي األقوى
ّ
على امل ــدى الـطــويــل ،وهــي لــن تشكل الحوافز
األكثر خصوصية للنفس البشرية ،خصوصا
في الحقب التي تهيمن فيها العاطفة الدينية.
ثم الحظ أن في مواجهة األحداث االقتصادية،
أو بالتوازي معها ،ال نرى على الدوام القرارات
ّ
الحرة اإلرادية فحسب ،بل أيضا أبنية روحية
ذات أهمية كونية مطلقا ،وليس فــي وسعنا
أن نـنـفــي عـنـهــا واق ـعــا هــو فــي أدن ــى األح ــوال
سوسيولوجي .ومــا يهمنا فــي دراس ــة بلوخ
أن العوامل املؤثرة في الفعل االحتجاجي على
امل ــدى الـطــويــل ليست اقـتـصــاديــة ،بــل روحـيــة،
ألنها تعتبر األكثر خصوصية للنفس البشرية.
وال يعني ذلك أن الديني هو الحافز الرئيسي
ل ـل ـثــورات امل ـعــاصــرة ،فــالــزمــن اخـتـلــف ،واألث ــر
الــدي ـنــي املـهـيـمــن عـلــى امل ـخ ـيــال اإلن ـســانــي قد
تراجع .تماشيا مع هذا ،تذهب دراسات حديثة
إلى أن العنف ال يشكل سببا لالحتجاج .وهنا
يتساءل إيمانويل فالرشتاين ،ما الذي يحشد
التأييد الشعبي؟ ال يستطيع املرء القول إن ذلك
يعتمد على درجة القمع ،فالقمع من الثوابت
في أغلب األحيان ،وهو بالتالي ال ّ
يفسر كيف

إذا كان األمل سببًا
في اندالع الثورة عام
 ،2011فإنه اختفى
بعد عشريتها األولى
ليحل محله اليأس

أن الناس الذين استفزوا في لحظة معينة لم
يكونوا أصال مستفزين في السابق .وباإلضافة
إلى ذلك ،فإن القمع الشديد قد يفعل فعله في
ّ
املتمردين إلى االمتناع عن
أكثر األحيان ،فيدفع
املشاركة النشطة في تلك الحركة ...ما يحشد
الجماهير ليس القمع ،بل األمــل واليقني ،أي
اإلي ـم ــان ب ــأن نـهــايــة الـقـمــع أصـبـحــت وشيكة،
وأن عاملا أفضل أصبح ممكنا .تبدو مقاربة

فالرشتاين أقرب إلى املوضوعية تجاه الحالة
العربية والسورية ،فاندالع الثورات في لحظة
تاريخية معينة ال يكون ألسـبــاب اقتصادية
وسياسية ،ألن هذه األسباب موجودة سابقا،
وبالتالي ال تفسر لحظة االنفجار الثوري .إنه
األمل في إمكانية التغيير ونجاحه الذي ّ
تحدث
عنه عزمي بشارة في كتابة «الثورة والقابلية
ل ـل ـثــورة» (امل ــرك ــز ال ـعــربــي لــأب ـحــاث ودراسـ ــة
السياسات ،بيروت ،الدوحة )2012 ،هو الذي
يقود إلــى الفعل االحتجاجي .وإذا كــان األمل
والاليقني سببا في انــدالع الثورة عــام ،2011
فإنهما اختفيا اآلن بعد العشرية األولى للثورة
السورية ،ليحل محلهما اليأس ،واليقني بعدم
إمكانية نجاح أي فعل احتجاجي ثان ،بعدما
خـبــر الـشـعــب الـ ـس ــوري ،عـلــى مـ ــدار الـسـنــوات
الـســابـقــة ،حجم اإلج ــرام ال ــذي قــام بــه النظام،
وبسبب قناعة الناس بعدم إمكانية حصول
تدخل دولي.
حدوث ثورة ثانية في مناطق سيطرة النظام
السوري تبدو مسألة صعبة ،بسبب املعطيات
سابقة الذكر ،لكن الحياة اإلنسانية كثيرا ما
ـات تعجز الـنـظــريــات عن
تفاجئنا بـسـلــوكـيـ ٍ
تفسيرها ،إال بأثر رجعي.
(كاتب وإعالمي سوري)

فرنسا ...التضييق على المسلمين لكسب االنتخابات
عمر المرابط

فــي أفــق االنتخابات الرئاسية والتشريعية
في فرنسا العام املقبل ،ومع قرب االنتخابات
الـجـهــويــة فــي أواخـ ــر شـهــر يــونـيــو /حــزيــران
املقبل ،وفي ظل أزمة صحية متفاقمةّ ،
صوت
مـجـلــس ال ـش ـيــوخ الـفــرنـســي ي ــوم اإلث ـن ــن12 ،
إبريل /نيسان الحالي ،على تعديالت لتشديد
اإلجــراءات الــواردة في مشروع قانون «تعزيز
اح ـت ــرام م ـبــادئ الـجـمـهــوريــة» :تــوسـيــع منع
الحجاب اإلسالمي ،منع املحجبات من مرافقة
أبنائهن فــي الــرحــات املــدرسـيــة أو املشاركة
والتنافس في األلعاب الرياضية ،حظر لبس
الـبــوركـيـنــي فــي امل ـســابــح ،حـظــر رف ــع الــرايــات
األجنبية داخل البلديات خالل حفالت الزواج،
منع الصالة في الجامعات ،حرمان الوالدين
مــن اإلعــانــات األســريــة فــي حالة التغيب .كما
تـمــت إع ــادة تـعــريــف ال ـقــانــون بــإضــافــة جملة
«..ومكافحة النزعات االنفصالية» ،في رجوع
إلى املسمى األصلي األول .تأتي هذه املزايدات
مــن مجلس الـشـيــوخ الفرنسي ال ــذي يسيطر
عليه ح ــزب الـجـمـهــوريــن اليميني فــي إطــار
س ـب ــاق م ـح ـم ــوم ل ـك ـســب أص ـ ــوات ال ـنــاخ ـبــن،
فمعظم األحــزاب السياسية الفرنسية تحاول
اس ـت ـم ــال ــة الـ ـن ــاخـ ـب ــن ،ع ـب ــر ات ـ ـخـ ــاذ م ــواق ــف
ّ
فتقدم
شعبوية تحظى بالدعم الجماهيري،
وع ــود اإلصـ ــاح والـتـغـيـيــر مــع الـتــركـيــز على
امللفات الرئيسية التي تحظى بأكبر اهتمام،

سيما الـتــي ستؤثر فــي اخـتـيــارات املواطنني
خ ــال الـتـصــويــت .ول ـئــن ك ــان أول املـلـفــات قد
فرضته أزمة كورونا حيث يتفق الجميع ،وإن
اختلفوا في التفاصيل ،على وجــوب تحديث
قطاع الصحة وإعطائه مزيدا من اإلمكانات
املالية والبشرية ،إال أن امللف الصحي ال يعتبر
ال ـحــاســم ف ــي االخ ـت ـي ــار ال ـن ـهــائــي لـلـنــاخـبــن،
بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية ،فهم
يعطون األولوية القصوى للمواضيع املتعلقة
بــاألمــن واألمـ ــان وم ـحــاربــة الـجــريـمــة ،وإدارة
الهجرة والحفاظ على الهوية.
ّ
ه ــذا كـلــه ت ــؤك ــده أحـ ــدث اس ـت ـطــاعــات الـ ــرأي،
ف ـق ــد أظـ ـه ــرت ت ـع ــاظ ــم ال ـك ـت ـلــة ال ـي ـم ـي ـن ـيــة فــي
الــوســط الـفــرنـســي ،وأص ـب ـحــت تـمـثــل حــوالــي
ـت ال تتخطى فيه
 %70مــن األص ــوات ،فــي وق ـ ٍ
كتلة كــل الـقــوى الـيـســاريــة حــاجــز  .%30ومن
ّ
ثمة ،ينحصر السباق على العهدة الرئاسية
بـ ــن ث ــاث ــة أحـ ـ ـ ــزاب رئ ـي ـس ـي ــة م ـص ـن ـفــة عـلــى
ي ـمــن ال ـخــري ـطــة ال ـحــزب ـيــة ،ابـ ـت ــداء م ــن حــزب
الــرئ ـيــس م ــاك ــرون ،ال ـج ـم ـهــوريــة إل ــى األمـ ــام،
امل ـص ـن ــف ف ــي وسـ ــط ال ـي ـم ــن ،م ـ ـ ــرورا ب ـحــزب
ال ـج ـم ـهــوريــن ،الـيـمـيـنــي ال ـت ـق ـل ـيــدي ،وص ــوال
ّ
املتطرف .أما
إلــى التجمع الوطني ،اليميني
املــواض ـيــع األخـ ــرى ال ـتــي ال تـقــل أهـمـيــة ،مثل
البطالة أو أزمة
األزمــة االقتصادية أو تكاثر
َ َّ
ُ
الـسـكــن املـتـفــاقـمــة أو الـتـعـلـيــم ،فــقــل ـمــا تــذكــر
مــن دون اإلش ــارة إلــى ال ــدور السلبي للهجرة
وامل ـه ــاج ــري ــن األجـ ــانـ ــب ،ومـ ــن ث ـم ــة ل ــإس ــام
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¶

واملسلمني ،خصوصا وقد أصبحوا يشكلون
فــي مخيالت فرنسيني كثيرين ذلــك الصنف
من املهاجرين الذي أبى االندماج ،واستنكف
عن الذوبان في املجتمع ،وامتنع عن االنخراط
فـيــه وح ــاف ــظ عـلــى ثـقــافـتــه األص ـ ــل ،ث ــم رفــض
االن ـص ـي ــاع إل ــى ق ــان ــون األغ ـل ـب ـيــة وال ــرض ــوخ
إلــى متطلباته ،فعزل نفسه وانفصل جاهرا
بانفصاله ،ومطالبا باحترام خصوصياته.
يتجلى رفــض هــذه الخصوصية فــي مواقف
عــديــدة ذات طــابــع سياسي عنصري صــرف،
وإن تـخـفــت وراء أس ـب ــاب أخ ـ ــرى ،ح ـيــث يتم
رفـ ــض إعـ ـط ــاء ت ــراخ ـي ــص ب ـن ــاء امل ـس ــاج ــد أو
امل ـ ــدارس ال ـخــاصــة بـحـجــج واهـ ـي ــة .وب ـم ــا أن
ال ــدول ــة عـلـمــانـيــة ،وت ـقــف نـظــريــا أم ــام جميع
األديـ ـ ـ ـ ــان وج ـم ـي ــع امل ــواطـ ـن ــن ع ـل ــى امل ـس ــاف ــة
نفسها ،فإن القانون ال يمنع بناء دور العبادة،
وال إن ـش ــاء امل ـ ــدارس الــدي ـن ـيــة .ول ــذل ــك يصبح
ّ
التذرع بوجود مشكالت تقنية وعــدم احترام
معايير السالمة ،أو عدم وجود مواقف كافية
للسيارات ،هو امللجأ ،فيتوقف املشروع ،عدا
إذا كان أصحابها ذوي عزيمة قوية ،فيلجأون
إلى القضاء لينصفهم ،إذ ال تصمد االدعاءات
ال ـبــاط ـلــة أم ـ ــام امل ـح ــاك ــم .هـ ــذا م ــا وقـ ــع أخ ـيــرا
يــوم  9إبــريــل /نيسان الـجــاري ،حني أصــدرت
املحكمة اإلداري ــة في غرونوبل (جنوب شرق
فرنسا) حكما لصالح جمعية إسالمية ذات
أصـ ــول تــرك ـيــة ،ت ــوج ــد ف ــي مــدي ـنــة ألـبـيــرفـيــل
السياحية ،وأجـبــرت عمدة هــذه املدينة على
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أظهرت أحدث
استطالعات الرأي
تعاظم الكتلة اليمينية
في الوسط الفرنسي،
وأصبحت تمثل حوالي
 %70من األصوات

إعطاء ترخيص بناء مدرسة إسالمية خاصة.
وبما أن القضاء غير تابع للحكومة في دولة
ديمقراطية تحترم مبدأ فصل السلطات ،فقد
قـ ـ ّـرر وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ال ـفــرن ـســي ،وب ـط ـلــب من
الرئيس ماكرون ،تقديم تعديل على القانون
السيئ الــذكــر املــذكــور أع ــاه ،لتضمينه بندا
يسمح للوالة االعتراض على فتح أي مؤسسة
ـاب م ـس ـت ـم ــد ٍة م ــن ال ـع ــاق ــات
خ ــاص ــة «ألسـ ـ ـب ـ ـ ٍ
الــدول ـيــة لـفــرنـســا أو ال ــدف ــاع ع ــن سـيــادتـهــا»،
حسب نص التعديل .ومن هنا يكفي أن يكون
واحد من أصحاب املشروع ذا أصول أجنبية،

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 :

أو لــه عــاقــة بــدولــة أجـنـبـيــة ،ليستخرج هــذا
القانون مثل السيف الصارم حالة إقراره.
الـتـضـيـيــق ع ـلــى امل ـس ـل ـمــن ف ــي فــرن ـســا ليس
ول ـيــد ال ـي ــوم ،لـكــن ال ـف ــرق ب ــن األمـ ــس وال ـيــوم
هو التماهي وســن قوانني كابحة لحرياتهم،
فمسلمو األمس كانوا في مجملهم من الطبقات
الـكــادحــة الـفـقـيــرة مــن الـعـمــال الــذيــن ال كـفــاءة
ل ـهــم ،وجـ ــيء بـهــم لـيـعـمـلــوا ب ـســواعــدهــم على
إع ــادة إعـمــار فرنسا مــا بعد الـحــرب العاملية.
ُّ
ك ــان ك ــل هـمـهــم كـســب ق ــوت يــوم ـهــم ،وإرس ــال
بعض النقود إلى ذويهم في بلدانهم األصل.
كانوا وبحكم عدم إتقانهم اللغة وجنسيتهم
األجنبية وطبيعة عملهم يمشون ورؤوسهم
مـطــأطــأة تــواضـعــا ال ينطقون وال يتكلمون،
ال يجاهرون وال يطالبون ،وقابلني وضعهم.
أما مسلمو اليوم فهم يعتبرون أنفسهم أبناء
ال ـب ـلــد ،يـتـعــامـلــون بمنطق صــاحــب الـبـيــت ال
بمنطق الضيف ،كيف ال ،وقد ولدوا وترعرعوا
داخل البلد؟ هذا يمثل الجزء الكبير منهم .أما
الجزء الثاني فهو من املهن والكفاءات العليا
من األطباء واملهندسني واألساتذة والباحثني
والخبراء ،هم زبدة األدمغة املهاجرة األجنبية
ال ـتــي ي ـقــوم عـلـيـهــا ش ــق كـبـيــر م ــن االق ـت ـصــاد
الفرنسي .ويعلم ه ــؤالء حــاجــة فرنسا إليهم
أكثر مــن حاجتهم إليها ،ويعرفون أنــه حتى
لو طبق مبدأ الهجرة االنتقائية ،فسيكون لهم
مكان ومكانة في هذا البلد.
(كاتب مغربي في باريس)
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