
عالء بيومي

ــر  ــــذي انــتــشــر فـــي دوائــ لـــم يــعــد الــحــديــث الـ
اإلعـــام والــســيــاســة العربية املــعــارضــة عن 
املــضــادة« كافيا لتفسير ما ترزح  »الــثــورة 
تحته الشعوب العربية من قمع واستبداد، 
ــتـــي شــهــدتــهــا الــشــعــوب  فـــاالنـــتـــفـــاضـــات الـ
العربية في عام 2011 لم تكن وليدة اللحظة، 
بل كانت نتاج ضغوط أقدم وأعمق بكثير، 
كــمــا أنــهــا ووجــهــت بــقــوى راســخــة شــديــدة 
الرجعية والقمع والتوحش، ما زالت تعمل 

على سحقها بكل قوة وعنف.
العربي منقسما  العالم  كــان  الــثــورات،  قبل 
بني محورين. صّور أولهما نفسه للجماهير 
الــعــربــيــة تــكــتــا لــلــنــظــم والـــقـــوى املــعــارضــة 
لــلــســيــاســات األمــيــركــيــة فــي املــنــطــقــة. وضــم 
املــحــور الــثــانــي الــقــوى الــحــلــيــفــة لــلــواليــات 
طول  على  لسياساتها  والــداعــمــة  املــتــحــدة 
أثبتت هشاشة هذا  الــثــورات  الــخــط. ولكن 
النهاية  ففي  طــويــا،  الــذي صمد  التقسيم 
لم يختلف رد فعل النظام السوري املمانع 
وحليفه اإليراني املقاوم عن رد فعل النظام 
واإلمـــاراتـــي  الــســعــودي  املــصــري وحليفيه 
ــفـــق الـــطـــرفـــان،  ــيــــنْي ألمـــيـــركـــا، فـــقـــد اتـ املــــوالــ
ــلـــى حـــرمـــان  ــبـــق، عـ مــــن دون تــنــســيــق مـــسـ
الــشــعــوب الــعــربــيــة مـــن حــقــهــا فـــي الــحــريــة 
والديمقراطية، وعلى سحق املعارضة بكل 
قوة وعنف، وعلى بناء نظم أمنيٍة غاشمٍة 
ال تخضع لرقيب، وعلى شن حروٍب نفسيٍة 
ــعـــوب املـــنـــطـــقـــة، بــهــدف  ال تـــتـــوقـــف ضــــد شـ
تــشــويــه املـــعـــارضـــة مـــن نــاحــيــة، وإخـــضـــاع 
الشعوب والقضاء على آمالها في التغيير 
من ناحية أخرى.  اتفق الطرفان كذلك على 

آالء عوض

لم نسمع قط عن امرأة سورية قتلت زوجها/ 
ــفــهــا أو حــــاول 

ّ
ـــــذي عــن الـ أخــــاهــــا أو أبــــاهــــا 

إيذاءها، العتقاده بأنها خالفت مقّدساته، 
على الرغم من أن القانون يبّرر القتل دفاعًا 
للقاتل، فلماذا ال تضع  النفس ويشفع  عن 
املرأة نفسها في حالة املواجهة والندّية مع 
ف، إذا افترضنا أنه )رجل(، أو كل 

ِّ
اآلخر املعن

العنف ضدها مهما كان  أعــمــال  مــن يرعى 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  تعجُّ  جنسه؟ 
وبــعــض املـــواقـــع اإللــكــتــرونــيــة، بــمــنــشــوراٍت 
وصــــــــــوٍر ُمـــنـــبـــثـــقـــة عـــــن حـــــمـــــاٍت تـــوعـــويـــة 
وإعــامــيــة )هـــادفـــة( تــخــصُّ املــــرأة وتسعى 
والحؤول  على مشكاتها  الضوء  لتسليط 
دون وقــــوع عــنــف ضــدهــا، وذلــــك بــالــتــزامــن 
مع أبرز حدثني أخيرين شهدناهما أخيرًا، 
وهما جريمة قتل رشــا على يد أخيها في 
الشرف،  بــداعــي  السورية  جرابلس  منطقة 
لــتــعــقــبــهــا بـــعـــد أيــــــــام املـــنـــاســـبـــة الـــعـــاملـــيـــة 
ملناهضة العنف ضد املرأة. الهدف من هذه 
الــحــمــات إيــقــاف الــعــنــف ضــد املــــرأة، وعــدم 
السماح أليٍّ كان ذكــرا أم عــادات اجتماعية 
ـــدم إنـــصـــافـــهـــا أو  ــعـ بــ ــــني،  ــوانــ ــ قــ ــة، أم  ــيــ ــالــ بــ
بظلمها، ويكون ذلك عبر إطاق مناشدات 
ونداءات موّجهة إلى املجتمع، فحواها: »ال 
للعنف ضــد املـــرأة/ الــرجــل واملـــرأة باملرتبة 
نفسها«، وكأن مضمون هذه الُجَمل ُيؤخذ 
بــه أو لــه تــأثــيــر عــلــى الــــرأي الــعــام أو اآلخــر 
ف الذي ما برَح يرتكب أبشع الجرائم 

ِّ
عن

ُ
امل

أن يفكر لبرهة بهذه  املـــرأة، مــن دون  بحق 
البضع كلمات، والتي لن تتعدى في الحالة 
ــارات  ــعـ ــن إطــــــار الـــشـ ــا عــ ــهـ الــــراهــــنــــة خـــروجـ
الحمات  هــذه  مثل  ق 

ّ
تحق القانون.  لغياب 

تــكــون موّجهة  أهــدافــهــا، عندما  بعضًا مــن 
إلـــى جــمــهــور طــبــيــعــي فـــي مــجــتــمــع يحترم 
ذلك  املــدنــي، ويثّمن مطالبه. ولكن  الــحــراك 
فاملجتمع  الــســوريــة،  الــحــالــة  فــي  يستحيل 
ــى الــخــبــرة  ــ  عــــن عــــــوزه إلـ

ً
ــوري، فـــضـــا ــ ــسـ ــ الـ

أسامة أبو ارشيد

ــنــــه ســـيـــاســـيـــون  أعـــــــــاد الــــهــــجــــوم الـــــــــذي شــ
جـــمـــهـــوريـــون وصــهــايــنــة أمـــيـــركـــيـــون على 
تسليط  طليب،  رشيدة  الكونغرس،  عضو 
ــاداة الـــســـامـــيـــة،  ــ ــعـ ــ ــوء عـــلـــى مـــفـــهـــوم مـ الــــضــ
الذي تمارسه إسرائيل  القميء  والتوظيف 
ــتـــحـــدة لــهــذا  ــات املـ ــ ــواليـ ــ ــلـــفـــاؤهـــا فــــي الـ وحـ
لــم تعد مــعــاداة  لــهــؤالء،  املــفــهــوم. بالنسبة 
التحيز  أو  الــعــداء  فــي  مــحــصــورة  السامية 
الــيــهــود، مــن حيث كونهم  التمييز ضــد  أو 
ــودا، وهــــي األمــــــور الـــتـــي ال يــنــبــغــي أن  ــهــ يــ
يــخــتــلــف الـــعـــقـــاء فـــي املـــوقـــف مــنــهــا، فهي 
 مــبــدئــيــا وأخـــاقـــيـــا. املــشــكــلــة أن 

ٌ
مـــرفـــوضـــة

إسرائيل وأنصارها يريدون أن يجعلوا من 
نقد  أي  أو  نقد إلسرائيل وسياساتها،  أي 
أصول  من  ومواقف ملسؤول  أفعاال  يطاول 
لــة  يــهــوديــة، فــضــا عـــن أي مــحــاولــٍة ملــســاء
مــــقــــوالٍت صـــهـــيـــونـــيـــٍة تـــأســـيـــســـيـــٍة لــتــبــريــر 
اغـــتـــصـــاب فــلــســطــني، أو شـــن عـــــــدواٍن على 
أمــورًا كلها مشمولة ضمن  أهلها والعرب، 
ثّمة  أن  الــســامــيــة! بمعنى  مــعــاداة  تــعــريــف 
مسعى واضح املعالم، لجعل تهمة معاداة 
من  كــل  رقـــاب  على  مسلطا  سيفا  السامية 
الصهيونية،  والــحــركــة  إســرائــيــل  يــعــارض 
أي نقاش موضوعي حول  وبالتالي خنق 
إســرائــيــل وســيــاســاتــهــا وأفــعــالــهــا كــدولــة، 
ــــات  ــــواليـ ــــي الـ ــاط أنــــصــــارهــــا فـ وحـــــــول نــــشــ
املتحدة كجماعات ضغط سياسي، األصل 
املنظمة  األمــيــركــيــة  للقوانني  تخضع  أنــهــا 

لعمل اللوبيات.  
بـــــــدأ الــــفــــصــــل الــــجــــديــــد مـــــن هـــــــذا املـــســـعـــى 
الصهيوني، عندما نشرت طليب، املنتخبة 
حــديــثــا كــــأول عــضــو مـــن أصــــل فلسطيني 
تغريدة عبر  األميركي،  النواب  في مجلس 
تقديم عضو مجلس  فيها  تدين  »تــويــتــر« 
الشيوخ األميركي، السناتور ماركو روبيو، 
مشروع قانون في املجلس، بعنوان »تعزيز 
أمن أميركا في الشرق األوسط«، واملعروف 
مــشــروع  ويـــنـــص   .)1.S( بـــاســـم  اخـــتـــصـــارا 
القانون، ضمن أمــور أخــرى، على إلــزام أي 
عسكريٍة  مساعداٍت  بتقديم  أميركية  إدارة 
سنوية إلسرائيل بقيمة 3.8 مليارات دوالر 
على األقــل، عشر سنوات، أي ما مجموعه، 
أنها  بمعنى  دوالر.  مــلــيــار   38 األقــــل،  عــلــى 
تذهب إلى أبعد من »مذكرة التفاهم« التي 
توصلت إليها إدارة الرئيس السابق، باراك 
أوبـــامـــا، مـــع إســرائــيــل عـــام 2016، ونــصــت 
على تحديد قيمة املعونات العسكرية بـ38 
ا  مليار دوالر على مــدى عشر ســنــوات بــدء
القانون  مــشــروع  كما يحد   .2019 عــام  مــن 
من قــدرة أي إدارة على قطع تلك املعونات 
أو تـــأخـــيـــر تـــقـــديـــمـــهـــا، بــمــعــنــى الـــحـــد مــن 
التأثير على  املــتــحــدة على  الــواليــات  قـــدرة 
إســرائــيــل، وإفــقــادهــا ورقـــة مساومة معها. 
السلطات  الــقــانــون  مــشــروع  أيــضــا، يعطي 
املـــحـــلـــيـــة والــــوالئــــيــــة األمـــيـــركـــيـــة الــســلــطــة 
الــقــانــونــيــة ملــعــاقــبــة أي شـــركـــاٍت أمــيــركــيــٍة 
تقاطع إسرائيل، أو تمتنع عن العمل فيها، 
وهو األمر الذي قد ينسحب على مواطنني 
ــــدون مـــقـــاطـــعـــة إســـرائـــيـــل،  ــؤيـ ــ أمـــيـــركـــيـــني يـ
سواء أكانوا يعملون في الوكاالت التابعة 
لــلــواليــات أم فــي تلك الــشــركــات، وذلـــك كما 
بهية عماوي،  األميركية،  املعلمة  مع  جرى 
ــردت مــــن مـــدرســـتـــهـــا فــــي واليــــة  ــ ــ والــــتــــي طـ

وائل نجم

ــة الـــعـــربـــيـــة  ــمـ ــقـ ــــن املـــنـــتـــظـــر أن تـــنـــعـــقـــد الـ مـ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة االقــــتــــصــــاديــــة فـــــي بـــيـــروت 
الثاني  يناير/ كانون  يومي 19 و20 شهر 
االستعدادات  لبنان  استكمل  وقد  الجاري، 
املــيــدانــيــة الســتــقــبــال املـــشـــاركـــني فــيــهــا من 
ــاء الــــعــــرب، وأكـــد  ــ ــــرؤسـ ــلــــوك والـ ــقــــادة واملــ الــ
ــويـــت،  ــكـ ــرا قـــطـــر والـ ــيــ الـــحـــضـــور مـــنـــهـــم، أمــ
أنه  إال  واملــصــري،  الفلسطيني  والرئيسان 
ــدة مــشــكــات  ــرزت فـــي األونــــــة األخــــيــــرة عــ ــ بـ
ــادة الــبــحــث فـــي مــبــدأ انــعــقــاد  ــ اســتــدعــت إعـ
ــلـــي  ــداخـ ــة فــــي هــــــذا الـــــوقـــــت، مـــنـــهـــا الـ ــمـ ــقـ الـ
واالنــقــســام  اللبنانية  بــالــخــافــات  املــتــصــل 
السياسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، 
ــة مــــع الـــنـــظـــام الـــــســـــوري. ومــنــهــا  والــــعــــاقــ
من  العربية  بالخافات  املتصل  الخارجي 
من  حّيزًا  تأخذ  التي  واالنشغاالت  ناحية، 
اهتمامات القادة ورؤساء الدول، ومن هنا 
نــشــأت فــكــرة الــبــحــث فـــي إمــكــانــيــة تــأجــيــل 
القمة إلى الربيع املقبل، أو دمجها في القمة 
عقد عــادة في شهر 

ُ
العربية العادية التي ت
مارس/ آذار من كل عام.

انعقاد  اللبناني حيال  االنقسام  وقد ظهر 
الــقــمــة مـــؤخـــرًا إلــــى الـــســـطـــح، عــلــى خلفية 
ر تشكيل الحكومة، وعدم دعوة النظام 

ّ
تأخ

الـــســـوري إلـــى الــحــضــور. ويــتــمــســك رئــيــس 
القمة،  بانعقاد  عــون،  ميشال  الجمهورية، 
وأكـــد أن وجـــود حــكــومــة أصــيــلــة مــن عدمه 
انعقادها ونجاحها، فالحكم  ال يؤثر على 
فــإن وجـــود حكومة  اســتــمــراريــة، وبالتالي 
تــصــريــف أعــمــال يــفــي بــالــحــاجــة والــغــرض، 
وبالتالي ال يمنع انعقاد القمة في بيروت. 
وبـــالـــطـــبـــع، يـــعـــد انـــعـــقـــاد الـــقـــمـــة بــالــنــســبــة 
للرئيس عون إنجازًا لعهده، خصوصا في 
الـــذي يصيب مــســاعــي تشكيل  ظــل الــفــشــل 
 مع 

ً
الحكومة، يؤكد أن لبنان ال يعيش عزلة

محطيه العربي في ضوء املستجدات التي 
تحكم الــواقــع الــعــربــي، وفـــي ضـــوء املــوقــف 
اللبناني مــنــهــا، كــمــا يــؤكــد انــفــتــاح الــعــرب 
الــرئــيــس ميشال عـــون. ومــن مصلحة  على 
الــعــهــد تــحــديــدًا انــعــقــاد الــقــمــة االقــتــصــاديــة 
 لبنان يستفيد 

ّ
االجتماعية في بيروت، عل

الــعــربــيــة لحلحلة  املـــســـاعـــدات  بــعــض  مـــن 
أزمته االقتصادية، مع العلم أن أكثر العرب 
يعيشون حالة أزماٍت اقتصادية، بل يعيش 
بعضهم حالة شبه إفاس. ولذلك، يتمّسك 
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون بــانــعــقــاد الــقــمــة في 

التحالف مع أكثر القوى عداًء للديمقراطية 
والــحــريــات وحــقــوق الــشــعــوب فــي الــخــارج، 
مثل بوتني وترامب، وقــوى اليمني الغربي 
ــل الــــتــــي احــتــضــنــت  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــّرف، وإسـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ املـ
العالم  املــضــادة في مختلف بقاع  الــثــورات 

العربي، بما في ذلك سورية. 
كــمــا اتــفــقــا عــلــى تــصــديــر كـــل الــتــفــســيــرات 
ــلـــك األنـــظـــمـــة  الــــواهــــيــــة لـــشـــرعـــيـــتـــهـــمـــا، فـــتـ
شعوبا  والــنــار  بالحديد  لتحكم  مــوجــودة 
 عــــن حـــكـــم أنـــفـــســـهـــا. شـــعـــوب غــيــر 

ً
عــــاجــــزة

ــون(.  ــكــ مـــســـتـــعـــدة لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )ولــــــــن تــ
ــــب، كــــمــــا تـــــصـــــدره تــــلــــك األنــــظــــمــــة،  ــبـ ــ ــــسـ والـ
ــتـــطـــّرف الـــديـــنـــي والـــثـــقـــافـــة الــعــربــيــة  هـــو الـ
ــتـــي تــنــتــشــر فــي  ــة الـــرجـــعـــيـــة الـ ــيــ واإلســــامــ
املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، فــالــنــظــم تــحــكــم ألن 
شــعــوبــهــا مــلــيــئــة بـــالـــتـــطـــّرف وبـــاملـــعـــاديـــن 
للغرب والــشــرق واألقــلــيــات وإســرائــيــل. في 
للثقافة  حامية  أنفسها  النظم  تــقــّدم  حــني 
ــــال.  ــتـ ــ ــــات ودولـــــــــة االحـ ــيـ ــ ــلـ ــ والــــفــــنــــون واألقـ
يــتــاعــب بالحقائق،   مــضــلــل، 

ٌ
وهـــو حــديــث

وطبيعة  النظم  تلك  حقيقة  وراءه  ويخفي 
فاإلعام  والخارجية،  الداخلية  تحالفاتها 
واألجهزة  املخابرات  تديره  الــذي  الرسمي 
ــنـــون  ــفـ ــتــــحــــدث عـــــن الـ األمــــنــــيــــة األخــــــــــرى يــ
واملوسيقى واآلداب من ناحية، ويبّرر أبشع 
القسري  واالختفاء  اإلنــســان  حقوق  جرائم 
نفسها  األجهزة  تمارسها  التي  والتعذيب 
مـــن نــاحــيــٍة أخــــــرى.  تــتــفــاخــر األنــظــمــة في 
حديثها مع الخارج بالعاقة الحميمة بني 
النظام وإسرائيل، لكنها تنشر في الداخل 
العداء إلسرائيل والسامية والغرب والشرق 
جــمــيــعــا مــّدعــيــة تــآمــر الــعــالــم كــلــه ضــدهــا. 
ــقـــوق األقـــلـــيـــات  تـــتـــشـــدق بـــالـــحـــديـــث عــــن حـ

دينيا، وتوثيق عاقة باده بإسرائيل. وهي 
أسباٌب واهية، فيما عدا موضوع إسرائيل. 
لذا لم يستطع السيسي مواجهة البرنامج 
ــامـــج 60  ــرنـ ــي الـــوحـــيـــد )بـ ــدولــ ــي الــ اإلعــــامــ
دقيقة( الذي تحدث معه بحرية عن الجرائم 
إلى  صعوده  منذ  ارتكبها  التي  الحقوقية 
الــســلــطــة، ولــذلــك ســعــى الــســيــســي إلـــى منع 
املقابلة، وفشل في ذلــك متسببا في  إذاعــة 

فضيحة إعامية دولية لنظامه.
العهد، محمد  ولــي  السعودية، سعى  وفــي 
ــن ســـلـــمـــان، إلــــى صــنــاعــة صـــــورة حــديــثــة  بـ
ــرا لــلــتــرفــيــه  ــّررا لـــلـــمـــرأة ونــــاشــ لــنــفــســه مــــحــ
والثقافة ومحدثا لاقتصاد، مستخدما في 
ذلك نفوذ باده املالي الضخم، وعاقاتها 
ولكن صورة  وإســرائــيــل.  الساح  بلوبيات 
بن سلمان انهارت، عندما أقدم بعض أكبر 
مــســاعــديــه وأكـــثـــرهـــم قـــربـــا مــنــه عــلــى ذبــح 
صــحــافــي مــعــارض فــي قنصلية بـــاده في 
إسطنبول، وتقطيع جسده، وربما تذويبه 

بــاألحــمــاض الــكــيــمــيــائــيــة. ومـــا زال الــعــالــم 
إلــى التحقيق في الجريمة، في ظل  يسعى 
أدلــٍة كثيرة بشأن ضلوع بن سلمان  توفر 

نفسه فيها. 
أمـــا الــنــظــام اإلمـــاراتـــي، والــــذي يــعــني وزراء 
ــلــــق أعــــــوامــــــا لـــلـــتـــســـامـــح،  ــلــــســــعــــادة ويــــطــ لــ
وأخــرى  أصــولــيــة عنيفة،  فيدعم جــمــاعــاٍت 
كما  الــيــمــن، ويستخدمها.  فــي  انــفــصــالــيــة، 
دعــم االنــقــاب العسكري فــي مصر. ويدعم 
وســارع  ليبيا،  فــي  فاشا  مشابها  انقابا 
إلى فتح سفارته في دمشق. وباتت القوى 
الــديــمــقــراطــيــة تــخــشــى حــلــفــاءه وأنـــصـــاره 

أينما حلوا.
ويــمــتــلــك هـــــؤالء جــمــيــعــا حــلــيــفــا قـــويـــا في 
إســرائــيــل املــحــتــلــة، والـــتـــي يــســيــطــر عليها 
حكومة  تطّرفا.  اليمينية  حكوماتها  أكثر 
نقل السفارة األميركية إلى القدس، وقانون 
الحكومة  وهــي  اإلسرائيلية.  الــدولــة  هوية 
نــفــســهــا الـــتـــي تــــدافــــع عــــن الـــســـيـــســـي وبـــن 

سلمان ومحمد بن زايد وبشار األسد. 
ويــتــحــالــفــون أيــضــا مـــع أكــثــر الـــقـــوى عـــداًء 
ــــي الـــــغـــــرب، ومــنــهــا  لـــلـــعـــرب واملـــســـلـــمـــني فـ
قــــوى املــســيــحــيــني األصـــولـــيـــني املــتــشــدديــن 
املتطّرف  واليمني  أميركا  في  والشعوبيني 
املـــعـــادي لــلــمــهــاجــريــن فــي أوروبــــــا. وينظر 
هــــؤالء بــعــنــصــريــٍة إلـــى الـــعـــرب وحــكــامــهــم، 
فـــالـــعـــرب بــالــنــســبــة لــهــم شـــعـــوٌب مــتــطــّرفــة 
أمــا  الــديــمــقــراطــيــة والـــحـــريـــات.  ال تستحق 
األنظمة فهي مجّرد أتباع للغرب، يدينون 
له بالوالء في مقابل الحماية. وال يختلفون 
كثيرا عن الحكام الذين عينتهم ودعمتهم 
اإلمـــــبـــــراطـــــوريـــــات الـــغـــربـــيـــة خــــــال عــصــر 
االســـتـــعـــمـــار. ولــــأســــف، تــتــمــاشــى، وربــمــا 

تــتــطــابــق، تــلــك األفـــكـــار مـــع الـــصـــورة الــتــي 
ترويجها  في  االستبدادية  األنظمة  ترغب 
ــن أنــفــســهــا فـــي الــــخــــارج والــــداخــــل، فهي  عـ
وتسليحه  معها،  الــخــارج  بتحالف  ترحب 
لــهــا ودفـــاعـــه عــنــهــا فــي مــواجــهــة شعوبها 
ــــب كـــذلـــك  ــرحـ ــ ــي املـــنـــطـــقـــة. وتـ ــ ــا فـ وبـــعـــضـــهـ
الهمج  مــن  مجموعات  شعوبها  بتصوير 
الــذيــن ال يستحقون  والـــرعـــاع واملــتــطــرفــني 
ــــى تـــرويـــج  حـــكـــم أنـــفـــســـهـــم، بــــل وتـــســـعـــى إلـ
تــلــك الــصــورة داخــلــيــا وخــارجــيــا مــن خــال 

إعامها الرسمي.
ــلـــك األنـــظـــمـــة الــقــمــعــيــة عــن  وال تـــتـــوقـــف تـ
تجميل أنفسها ببعض املساحيق، كحفات 
املوسيقى، وافتتاح دور السينما واملسارح، 
وربما دور عبادة األقليات. ولهذا الغرض، 
توظف جيشا هائا من الفنانني واملثقفني 
ــن لـــلـــمـــشـــاركـــة  ــديـ ــعـ ــتـ ــسـ ورجــــــــــال الـــــديـــــن املـ
مدفوعة األجر في تلك املسرحيات الهزلية، 
ي بتسامح الحكام ونظامه، والدفاع 

ّ
والتغن

في الوقت نفسه عن أكثر ممارسات النظام 
عنفا وتوحشا وبربرية.

في النهاية، تجد القوى املدافعة عن الحرية 
والحقوق والعدالة واملساواة والديمقراطية 
ــام تــحــالــٍف  ــ فـــي الــعــالــم الــعــربــي نــفــســهــا أمـ
ظاميٍّ هائل ومسيطر، يتشكل من النخب 
الــحــاكــمــة ومــؤســســاتــهــا األمــنــيــة ونخبها 
ــيـــل وقـــوى  ــرائـ االقـــتـــصـــاديـــة الـــفـــاســـدة وإسـ
الدولية. وهو  واالستبداد  املتطّرف  اليمني 
 أقــدم وأعــمــق مــن الــثــورات املضادة 

ٌ
تحالف

ومتوحش،  عنيف  ظــامــي  تحالف  بكثير. 
يحاول الحفاظ على الشعوب العربية إلى 

األبد تحت نير االحتال واالستبداد.
)كاتب مصري في لندن(

املــدنــيــة، وعــجــزه عن  الحياة  فــي  والتجربة 
تكوين وعي جمعي بعد الثورة، وصل، في 
السنوات األخيرة، إلى مراحل غير مسبوقة 
رّد  ــت؛ وال نستطيع 

ّ
والــتــشــت الــتــخــّبــط  مـــن 

الــقــانــون. وتبرهن  ذلــك بمجمله إلــى غياب 
حادثة قتل أبو مروان التي وقعت قبل عدة 
أشهر زوجــتــه فــي أملانيا ذلــك، فأبو مــروان 
كـــان يـــدرك أنـــه فــي دولـــة قــانــون، لكنه أقــدم 
على فعلته على الــرغــم مــن درايــتــه املسبقة 
والــنــداءات  فاملناشدات  إذًا  سُيحاكم،  بأنه 
املــوجــهــة لــلــوعــي املــجــتــمــعــي، والــتــي تــعــّول 
ها، 

َ
ُكل

ُ
ؤتي أ

ُ
عليه في مثل هذه الحاالت لن ت

ــط لـــه ضد 
ّ
فــالــجــريــمــة أو الــتــعــنــيــف املــخــط

املرأة سيقع حتى لو عرف الجاني أن حبل 
املــشــنــقــة ســيــطــّوق رقــبــتــه. عــلــى ضـــوء هــذا 
إلى نتيجة مفادها  للواقع، نصل  التحليل 
أن التعاطي مع أزمــة الحّد من العنف ضد 
املـــــــرأة بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة شـــكـــانـــي مـــجـــّوف، 
لــن يــــؤدي إلـــى النتيجة املــبــتــغــاة، بــل على 
العكس سيكون له تأثير سلبي، وسيؤدي 
إلــــى مــزيــد مـــن تــكــريــس حــالــة اســتــضــعــاف 
ــادر على  املـــــرأة، وتــصــويــرهــا كــائــنــا غــيــر قــ
الــدفــاع عــن نــفــســه، أو إيــقــاف الــعــنــف بــيــده. 
استجداء مشاعر الكائنات األخرى إليقاف 
العنف ضد املــرأة لن يجّر إال إلى مزيد من 
الــجــرائــم، فهو إقـــرار بــأن املـــرأة بحاجة ملن 
ينصفها، وأنه إذا رفض اآلخر هذه الحاجة 
قتل كل يــوم، ســواء قتل بمعناه املادي 

ُ
فست

أمــام تساؤٍل كيف  أو املعنوي، وهنا نكون 
املفّككة،  السوري، في حالته  للشارع  يمكن 
أن يكون مؤثرًا في قضية الحّد من الجرائم 
رتكبة ضد املرأة، والتي ال نعرف منها إال 

ُ
امل

اليسير )ما ُيسّرب إلى اإلعام(؟
نــحــن بــحــاجــة لــلــتــوجــه إلــــى املــــــرأة، واملــــرأة 
خـــصـــوصـــا، وإعـــــــادة بـــنـــاء ذهــنــيــتــهــا الــتــي 
 درجــة ثانية، 

ٌ
تماهت مع فكرة أنها مواطن

 لــآخــر الــتــعــّدي عــلــيــهــا، فــالــرســائــل 
ّ

ويــحــق
ــــى املــجــتــمــع لــيــســت فـــقـــط غــيــر  املـــوجـــهـــة إلـ
ــة عــنــد  ــريـ ــلـــســـخـ ــرة لـ ــيــ ــثــ ــل مــ ــ ــة، بــ ــمــــوعــ مــــســ

تــكــســاس، والـــتـــي كــانــت قـــد مــــررت قــانــونــا 
مشابها من قبل. 

كــان موقف طليب واضــحــا ومحقا فــي آن، 
قانون  مــشــروع  أول  يكون  أن  انتقدت  فهي 
يــقــدم فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ هـــو هــــذا الـــذي 
يضع مصالح دولــة أجنبية، هي إسرائيل 
هـــنـــا، فــــوق مــصــالــح األمــيــركــيــني أنــفــســهــم. 
وكــي نضع األمـــر فــي ســيــاقــه، فــإن مشروع 
روبـــيـــو جــــاء فـــي خــضــم اإلغــــــاق الــجــزئــي 
للحكومة األميركية، منذ الثاني والعشرين 
من الشهر املاضي )ديسمبر/ كانون األول(، 
بــســبــب رفـــــض الـــرئـــيـــس، دونــــالــــد تـــرامـــب، 
املـــصـــادقـــة عــلــى أي مــــوازنــــٍة مـــا لـــم تــحــتــِو 
عــلــى بــنــد لتمويل جـــدار عــلــى الــحــدود مع 
الديمقراطيون.  يرفضه  مــا  وهــو  املكسيك، 
ومـــن جــــّراء ذلـــك، فـــإن مصير أكــثــر مــن 800 
ــيـــركـــي، ومــــن ورائـــهـــم  ــيـــدرالـــي أمـ مـــوظـــف فـ
اآلن،  املايني ممن يعتمدون عليهم، مهّدد 
ذلك أنهم لن يحصلوا على أجورهم ما لم 
 
ً
يجد الديمقراطيون والجمهوريون وسيلة

إلقناع ترامب بقبول مساومٍة من نوع ما. 
للحكومة  الجزئي  اإلغــاق  استمر  ما  وإذا 
حتى يوم السبت املقبلة، وهو املرّجح، فإن 
ــــاق ســيــكــون مــســاويــا، مـــن حيث  هـــذا اإلغـ
املـــدة، ألطــول إغـــاٍق للحكومة فــي التاريخ 
األميركي، والذي دام 21 يوما في نهاية عام 
1995 ومطلع عام 1996. بل إن هذا اإلغاق 
قـــد يـــتـــجـــاوزه. أيـــضـــا، أشــــــارت طــلــيــب في 
يتعّدى  أنــه  إلــى  القانون  انتقادها مشروع 
الدستور األميركي  الــذي يكفله  على الحق 
ألي مواطن، أو هيئة خاصة أميركية، في أن 
تقاطع أي جهة أخرى في سياق الدفاع عن 
الحرية واملساواة. وفي سياق تعليقها على 
ساندرز،  بيرني  للسناتور  سابقة  تغريدة 
انتقد فيها مــشــروع الــقــانــون، بــدأت طليب 
ــٍة  تــغــريــدتــهــا بـــالـــقـــول: »لــقــد نــســوا أي دولــ
ــارة إلـــى أعــضــاء مجلس  يــمــثــلــون«، فــي إشــ
الشيوخ عن الحزب الجمهوري الذين يؤيد 

جميعهم مشروع القانون.
العبارة  إسرائيل  أنصار  اجتزأ  مباشرة، 
مــن ســيــاقــهــا، وبــــدأوا فــي كــيــل االتــهــامــات 
ــة  ــعـ ــذريـ ــاداة الــــســــامــــيــــة، بـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ لـــطـــلـــيـــب بـ
أنــهــا قــصــدت الــتــشــكــيــك فـــي والء الــيــهــود 
األميركيني ألميركا. وقد عبر روبيو نفسه 
بــتــغــريــدٍة رّد فيها عــلــى تغريدة  عــن ذلـــك 
ــة الـــكـــاذبـــة عن  ــاعــ طــلــيــب، قـــائـــا إن »اإلشــ
الوالء املزدوج« لليهود هي أحد تكتيكات 
حركة املقاطعة إلسرائيل، والتي ال يهمها 
ــا أن هــدفــهــا  ــاواة، بـــقـــدر مـ ــ ــسـ ــ الـــحـــريـــة واملـ
يتلخص في »تدمير إسرائيل«. ولم تكن 
طليب قد أشارت إلى اليهود من قريب وال 
من بعيد، ومقصدها واضح، هو األعضاء 
ــلـــس الــــشــــيــــوخ،  ــون فـــــي مـــجـ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
والـــــذيـــــن، لـــلـــمـــفـــارقـــة، لـــيـــس فــيــهــم عــضــو 
يهودي واحد. املفارقة الكبرى أن كثيرين 
مــمــن دافــعــوا عــن طليب يــهــود، وقـــد نفوا 
أبــرز  إن  بــل  السامية،  مــعــاداة  عنها تهمة 
وهــو ساندرز،  القانون،  ملشروع  معارض 
يــهــودي، وهــو أوضـــح أن معارضته، كما 
طليب، مبنية على أساسني: أن فيه تعديا 
لأميركيني  يضمن  الـــذي  الــدســتــور  على 
ــيــــاســــة، وأنــــــــه يــهــمــل  ــة الــــســ ــارســ ــمــ ــق مــ ــ حـ
األميركيني.  لخدمة  الحكومة  فتح  مسألة 
وخـــتـــم تــغــريــدتــه بـــدعـــوة الــديــمــقــراطــيــني 
القانون فــي مجلس  إلــى تعطيل مــشــروع 

بــيــروت، ويسعى إلــى إقــنــاع الــقــادة العرب 
باملشاركة وإنجاح هذه القمة.  وفي املقابل، 
نبيه  النيابي،  املجلس  لرئيس  موقف  بــرز 
بــّري، دعا فيه إلى تأجيل انعقاد القمة في 
فــي لبنان،  بــيــروت، ألنــه ال حكومة أصيلة 
وهــو يعكس فــي مــكــان آخـــر، إرادة سورية 
ورغـــبـــة بـــعـــدم انـــعـــقـــاد الــقــمــة قــبــل تطبيع 
العاقة بني لبنان والنظام السوري. ولذلك 
 أنصار األخير في لبنان حملة للضغط 

ّ
شن

من أجــل دعــوة هــذا النظام لحضور القمة، 
فـــي مــقــابــل رفــــض قـــاطـــع لــرئــيــس حــكــومــة 
ولقوى  الحريري،  سعد  األعــمــال،  تصريف 
اللبنانية  الــقــوات  أبــرزهــا  أخـــرى،  سياسية 
التقدمي  والــحــزب  جعجع،  سمير  برئاسة 
االشــتــراكــي بــرئــاســة ولــيــد جــنــبــاط. وهــذا 
اللبناني زخــمــه وقــوتــه التي  املــوقــف  أفــقــد 
القادة  الزعماء  كل  إقناع  على  تعمل  كانت 
العرب الحضور.  وقد تزامنت الدعوة إلى 
تأجيل انعقاد القمة مع موقف عربي يدعو 
إلى تأجيلها أيضًا، أو إلى دمجها بالقمة 
تونس،  فــي  عقد 

ُ
ست التي  العادية  العربية 

وبــــــرزت هــــذه الـــرغـــبـــة أســـاســـا مـــن الــنــظــام 
املصري العتبارات بعضها عربي وبعضها 
اآلخر لبناني داخلي، وال شّك في أن املوقف 
الجديد لرئيس املجلس النيابي اللبناني، 
الداعي إلى التأجيل، يعطي فرصة للموقف 
في  أكثر  للمضي  للتأجيل  الداعي  العربي 

مساعيه لذلك. 
اخــــتــــاف املــــوقــــف الـــســـيـــاســـي، وتــــضــــارب 
ــة، وّســعــا  ــارجـــيـ ــخـ املـــصـــالـــح الـــداخـــلـــيـــة والـ
وهو  اللبناني،  االنقسام  طرفي  بني  الهّوة 
العربية  القمة  ر على انعقاد 

ّ
بحد ذاته يؤث

االقتصادية االجتماعية في بيروت، ويعيد 
وعلى مستوى  داخليًا،  كثيرة  أوراٍق  خلط 
الدول  السوري وبعض  النظام  مع  العاقة 

العربية. 
املهم أن ما يمكن قوله حتى اآلن أن الجدل 
لـــم يــحــســم بــعــد بـــشـــأن انـــعـــقـــاد الــقــمــة من 
لن  لبنان  أن  الــواضــح  مــن  ولــكــن  تأجيلها، 
يجني منها ما يتوقعه من مكاسب، حتى 
ولـــو انــعــقــدت فــي مــوعــدهــا، ألنــهــا ستكون 
قــمــة بــروتــوكــولــيــة فــحــســب، لـــن تـــقـــّدم ولــن 
ـــر شــيــئــًا، وهـــكـــذا تــفــســد الــســيــاســة ما 

ّ
تـــؤخ

ارون، حتى ولو كانت الباد 
ّ
يصلحه العط

تـــــرزح تــحــت أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة اجــتــمــاعــيــة 
ر منها املختلفون سياسيًا 

ّ
ثقيلة، لطاملا حذ

في لبنان.
)كاتب لبناني(

والــتــســامــح، ولــكــنــهــا تــعــامــل األقــلــيــات كما 
تـــعـــامـــل بــقــيــة شـــعـــبـــهـــا. تــعــامــلــهــم كــأنــهــم 
عبيد ليس لهم حقوق خــارج ما يتكّرم به 
ــّرر، من  ــبـ ــســـان. وتـ الــحــاكــم مـــن عــطــايــا وإحـ
خال إعامها الرسمي وأجهزتها األمنية، 
جرائمها ضد األقليات. ولعل ما حدث في 
مذبحة ماسبيرو في أكتوبر/ تشرين األول 

2011 في مصر خير مثال. 
عنفا وتشددا  األكــثــر  الدينية  الــقــوى  حتى 
هي نتاج لقوى االستبداد الحاكمة نفسها، 
الجماعات  أكثر  لعقود  دعمت  فالسعودية 
الــديــنــيــة تــــشــــّددا. واســـتـــخـــدمـــت الــحــكــومــة 
املصرية السلفيني سنوات طويلة لتقويض 
نـــفـــوذ »اإلخـــــــوان املــســلــمــني« فـــي الــطــبــقــات 
الــفــقــيــرة واملــتــوســطــة. ولــذلــك انــكــشــف بعد 
ــقـــاب 2013 مــــدى الـــتـــقـــارب بـــني الــنــظــام  انـ

املصري وبعض أهم شيوخ السلفيني.
ــام الــــــســــــوري، فـــقـــد دعــــــم حـــركـــة  ــنــــظــ أمــــــا الــ
الــجــمــاعــات الــديــنــيــة العنيفة عــبــر الــحــدود 
الــعــراق )2013(. وبعد  الــعــراقــيــة بــعــد غـــزو 
الــســوري السلمية فــي 2011،  ثــورة الشعب 
أكثر قيادات تلك  أطلق من سجونه بعض 
الجماعات خــطــورة وتــشــّددا، وســرعــان ما 
تــحــول بعض هـــؤالء قـــادة أكــثــر الجماعات 
السورية عنفا وتــشــّددا، ما ساهم  الثورية 
فــي تشويه صـــورة الــثــورة الــســوريــة وشق 

صفوفها، ومن ثم هزيمتها.
الفتاح  عبد  املــصــري،  الرئيس  يتوقف  وال 
السيسي، والذي قاد انقابا عسكريا دمويا 
ضـــد ثــــورة يــنــايــر ونــشــطــائــهــا الــســلــمــيــني، 
عــن تــذكــيــر الــعــالــم بــأســبــاب وجـــود نظامه 
وضــــــرورة دعـــمـــه، وهــــي قــمــعــه الــجــمــاعــات 
املشّددة  الجماعات  ومواجهته  اإلرهــابــيــة، 

شريحٍة ليست هّينة من املعادين للحقوق 
كانت  الجنسني.   كا  من  للمرأة  الطبيعية 
املرأة السورية، في السابق، تخشى من فقِد 
املــعــيــل، وكـــان ضعفها االقــتــصــادي، وعــدم 
وعيها، يجبرانها على تحمل عنف الرجل 
الــخــســارة، إن صّحت  واملجتمع، خــوفــًا مــن 
الــواقــع اليوم  تسميتها )خــســارة(. غــيــَر أن 
 االختاف، فبعدما عانت 

ّ
يبدو مختلفًا كل

املرأة السورية طوال ثماني سنوات من الفقر 
ــحــت عــيــنــاهــا على 

ّ
والــتــشــرد والــقــتــل، وتــفــت

حقوقها املهضومة عقودا طويلة مضت، ممَّ 
لــَم ال تجاهر برفض العنف،  الــيــوم!  تخاف 
فتكسر كل يد تمتد لتطاول حّرياتها، فنقرأ 
يـــومـــًا فـــي إحـــــدى الــصــحــف امــــــرأة ســوريــة 
ضربت زوجها الذي تعّرض لها، أو حاول 
التعدي عليها؟!  قد يبدو الطرح سورياليًا، 
والنسائية  عـــام،  الــســوريــة بشكل  والــحــالــة 
بشكل خـــاص، أبــعــد كــثــيــرًا عــن فـــرض مثل 
هــــذا الــــواقــــع، لـــوافـــر مـــن األســــبــــاب، لكنها 
مجّرد تهيؤات تسوقنا )معشر النساء( إلى 
على  قدرتنا  عــدم  بأسباب  املعّمق  التفكير 

مواجهة كثيرين من أمثال أبو مروان؟
)كاتبة سورية(

الـــشـــيـــوخ، وأضــــــاف: »لـــنـــحـــّدد أولــويــاتــنــا 
بشكل صحيح«. وفعا، فقد صّوت أغلب 
ما  الــقــانــون،  مــشــروع  الديمقراطيني ضــد 
لم يتم فتح الحكومة، وكان من ضمن من 
أعــضــاء ديمقراطيون يهود  صـــّوت ضــده 
األقلية، شــاك شومر،  زعيم  بـــارزون، مثل 

ودايان فاينستاين.
ــذه الـــضـــجـــة ضــــد طــلــيــب واتــهــامــهــا  ــ كــــل هـ
السامية يخفيان وراءهما أهدافا  بمعاداة 
أكبر من استهداف طليب نفسها، والتي ال 
شك أنها، وزميلتها املسلمة األخرى، إلهان 
عمر، في دائــرة استهداف اليمني األميركي 
ناحية،  من  الصهيوني.  واللوبي  املتطّرف 
يريد أنصار إسرائيل في الكونغرس تمرير 
مــــشــــروع قــــانــــون تـــجـــريـــم حـــركـــة املــقــاطــعــة 
إلسرائيل بأي ثمن، ذلك أن حركة املقاطعة 
بني  كبيرا حتى  زخــمــا  تكتسب  إلســرائــيــل 
الكنائس، وفي الجامعات األميركية، وأمام 
ــيـــل الحـــتـــواء  ــرائـ هــــذا لـــم يــبــق ألنـــصـــار إسـ
من  أبعد  قانونيا.  تجريمها  إال  انتشارها 
ذلــك، تغدو تهمة مــعــاداة السامية في هذا 
السياق مجرد تكتيك زجــري لكل من يفّكر 
في معارضة مثل هذه القوانني التي كانت 
مــحــاكــم فــيــدرالــيــة أمــيــركــيــة قـــد قــضــت، في 
مــــرات ســابــقــة، أنــهــا غــيــر دســـتـــوريـــة. ومــن 
ناحية أخرى، يريد اللوبي الصهيوني في 
الواليات املتحدة أن يجعل من تهمة معاداة 
الــســامــيــة وســيــلــة إخـــضـــاٍع وكــبــت لــكــل من 
يفكر في نقد إسرائيل. ولعل في قرار معهد 
بــيــرمــيــنــغــهــام لــلــحــقــوق املــدنــيــة فـــي واليـــة 
ألباما، قبل أيام، التراجع عن قراره بتكريم 
الــنــاشــطــة الــحــقــوقــيــة األمــيــركــيــة الـــبـــارزة، 
أنــجــيــا ديـــفـــيـــس، بــســبــب تــأيــيــدهــا حــركــة 
املقاطعة إلسرائيل، ما يدل على ذلك، حيث 
تـــّم اتــهــامــهــا بــمــعــاداة الــســامــيــة مــن أنــصــار 
إسرائيل. وقبل ذلك، أنهت قناة »سي أن أن« 
عقد أستاذ اإلعام في جامعة تيمبل، مارك 
ملــانــت هــيــل، معلقا عــنــدهــا بــســبــب دعــوتــه 
التهمة  كانت  أيــضــا،  فلسطني.  إلــى تحرير 
الــجــاهــزة هــي مــعــاداة السامية. األدهـــى أن 
الكونغرس، وبدعم من أعضاء في الحزبني 
الــجــمــهــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي، يـــتـــداول اآلن 
مشروع قانوٍن آخر يجعل من نقد إسرائيل 
في األنشطة الطالبية في الجامعات سببا 
مــعــاداة  وجـــود  شبهة  فــي  للتحقيق  كافيا 

السامية.
)كاتب فلسطيني مقيم في واشنطن(

أعمق من الثورات المضادة... تحالف الـظالم

في الحاجة إلى أم مروان

تهمة »معاداة السامية« 
لزجر أي انتقاد إلسرائيل

السياسة وقّمة العرب 
االقتصادية

تحالٌف أقدم وأعمق 
من الثورات المضادة 
بكثير. ظالمي عنيف 

ومتوحش

نحتاج إلعادة بناء 
ذهنية المرأة 

التي تماهت مع 
فكرة أنها مواطٌن 

درجة ثانية

الضجة ضد
رشيدة طليب 

واتهامها بمعاداة 
السامية يخفيان 

وراءهما أهدافا أكبر 
من استهدافها

آراء

بشير البكر

لو أن نظامًا عربيًا واحدًا من األنظمة التي تستعد للتطبيع مع نظام بشار األسد 
ناصر قضية عربية واحدة بنزاهة، ومن منطلق املصالح الوطنية والقومية، ملا كان 
هناك أي شك حول حملة ترويج إعادة العالقات مع النظام السوري، وفتح الباب له 
ليعود إلى جامعة الدول العربية. ومن هذا املنطلق، يبدو التلطي وراء أهداف قومية 
ووطنية أمرًا مفضوحًا، وال يخفى على السوريني تحديدًا أن هذه األنظمة تعمل 
وفق أجندات خاصة، وحسابات ضيقٍة ال عالقة لها في ما يخص سورية وأهلها.
تحاول أنظمة مصر والسعودية واإلمارات أن تقنع الرأي العام بأنها، من منطلق 
غيرتها على سورية وشعبها ووحدة أراضيها، تتحّرك اآلن للتطبيع مع النظام، 
وتنسى أنها لم تتصرف على أساس ما يمليه عليها الواجب القومي واألخالقي 
تجاه هذا البلد وأهله طوال سنوات النزيف الثماني. لم يكن هؤالء يتفرجون على 
 .

ً
اشتعاال لتزيد  النار  في  الحطب  يرمون  كانوا  بل  السورية فحسب،  التراجيديا 

وأكثر من ذلك لو أنهم كانوا حريصني على سورية ملا سمحوا لدولٍة مثل إيران 
ــان فــي وســعــهــم أن يــوقــفــوا ذلـــك عــن طريق  أن تــتــدخــل فــي الــشــأن الـــســـوري، وكـ
ــران تلعب في  ــا. تــرك هـــؤالء إيـ ــ تحريك األمـــم املــتــحــدة والـــواليـــات املــتــحــدة وأوروبـ
البيت السوري، حتى انهارت أركانه، وكانوا يرمون من وراء ذلك إلى استنزافها 
يواصلوا  أن  اآلن  واقتصاديًا على حساب سورية وشعبها. ويريدون  عسكريًا 
اللعب في مواجهة تركيا على األرض السورية، وليس إيران كما يرّوجون، والدليل 
الديموقراطية  قــوات ســوريــة  فترة طويلة،  منذ  تــمــوالن،  واإلمــــارات  السعودية  أن 
ذات األغلبية الكردية، ليس حبًا باألكراد، بل الستخدامهم ورقة في وجه تركيا، 
يلوحون بها تهديدًا لألمن الحدودي التركي، بعد أن عجزوا عن اختراق تركيا من 

الداخل، منذ دعم محاولة انقالب 2016، واغتيال الصحافي جمال خاشقجي.
الحل في سورية عربيًا، تضع أسسه  أن يصبح  الــســوري  الشعب  من مصلحة 
جامعة الدول العربية، وتشرف على تنفيذه، ولكن شرط نجاح ذلك وضع مشروع 
وبرنامج واضحني، على أساس الحفاظ على سيادة سورية ووحدتها، وخروج 
كل القوات األجنبية من أراضيها، وحل املسألة السورية ضمن تسويٍة سياسيٍة 
الدائمة العضوية في مجلس األمن  الدول  تشارك فيها األمم املتحدة، وتضمنها 
وفق بيان جنيف 1. هذا هو الطريق املمكن للحل، ال التسويات والصفقات التي 
تتم بالقطعة، وفي الكواليس، وبالرشوات على طريقة ولي عهد السعودية، محمد 
بن سلمان، الذي يهمه اليوم تببيض ملفه األسود بعد جريمة قتل خاشقجي التي 
 ملستقبله السياسي. ال يريد الشعب السوري أن تحشر هذه 

ً
 كبيرة

ً
وجهت ضربة

الــدول نفسها في الشأن السوري، وجل ما يطلبه منها أن تتركه وشأنه، يعالج 
مشكالته مع نظام األسد الذي بات يمثل االحتاللني، اإليراني والروسي.

أن تعرف  العربية  الجامعة  إلــى  الــســوري  النظام  املستعجلة إلعــادة  الــدول  وعلى 
العراق، لبنان،  الــدول املتضّررة أكثر من الوضع في سورية هي دول الجوار،  أن 
السورية. وكان  األزمــة  التي دفعت فواتير كبيرة من جــّراء  األردن، تركيا، وهــي 
أن ذلك  النظام، بحجة  أنها تحّركت من أجل تأهيل  لو  أن نتفهم مواقفها  يمكن 
يفتح الباب لعودة املهّجرين على األقل، ولكن هذه البلدان التي اكتوت بنار املأساة 
إلى  والسوريني وصلت  املتاجرة بسورية  أن  تــدرك  باتت  تريثت، ألنها  السورية 

أعلى السقف، ولم يعد ينطلي على أحٍد هذا التذاكي املكشوف.
 واحــدًا، مثل التساهل في عودة الالجئني، لكان 

ً
لو أن النظام السوري قدم تنازال

 من 
ً
للتطبيع معه قد تلقى قبوال الــدول أن محاوالتها  أن تعتبر هــذه  املمكن  من 

فــإن عملية  القتل واإلقــصــاء،  فــي سياسات  النظام مستمر  أن  وأمــا  الــســوريــني. 
تأهيله ستكون بمثابة مكافأة للقاتل، وتواطؤًا ضد الضحايا الذين تركهم العالم 

فريسة للمجرمني.

نواف التميمي

أقرأ رواية الراحل حسني البرغوثي »سأكون بني اللوز«. ومن خلفية الغرفة يصل 
إلّي صوٌت يروي خبر اعتقال الشاب الفلسطيني عاصم البرغوثي. القاسم املشترك 
بني البرغوثيني قرية كوبر الفلسطينية )نحو 10 كلم شمال غربي رام الله(. وكحال 
اليوم   في حلق االحتالل واالستيطان منذ 

ً
املجاورة، ظلت كوبر شوكة القرى  كل 

األول الحتالل الضفة الغربية في 1967. 
فوق تالٍل من املجد، تسمو قرية كوبر بكبرياء. تطل على مدينة القدس من بعيد، 
حلميش  مغتصبة  قطعان مستوطني  باألخرى  وترصد  بعني،  تحرسها  وكأنما 
التي أقامها اإلسرائيلي على صدر حقول الزيتون ما بني قرى كوبر، ودير نظام، 
والنبي صالح. في ربوع القرية من املسارب إلى الدوار وحتى دير الجواني، ترعرع 
القرية  أبناء  العبد، وآخــرون من  البراغثة، مــروان، ونائل، وتحرير، وعاصم، وعمر 

دوا أسماءهم في سجالت الكرامة، شهداء وأسرى.
َّ
الذين خل

»فرسه معه.. فرسه األصيلة والبارودة والعباية.. عمره ما طاق الذل بني األراضي 
الــواطــيــة«، وكـــأن حسني الــبــرغــوثــي الـــذي رحــل عنا قبل ســنــواٍت قليلة، يــعــود الى 
العدو من  تمكن  الخبر.  تفاصيل  ليصحح  اللوز،  بني  يقفز من  الحياة من جديد، 
وعيون  وكالبه،  االحتالل  طــارده جيش  أن  بعد  البرغوثي،  الشاب عاصم  اعتقال 
استخباراته، وأعوانهم منذ أسابيع بتهمة إطالق النار على مستعمرتني قرب رام الله 
في ديسمبر/ كانون األول املاضي، ما أسفر عن مقتل وجرح جنود ومستوطنني.

املعتقل، إال واحدة  الشهيد صالح، ووالدهما  طارد عاصم، وشقيقه 
ُ
امل وما حكاية 

تاريخ  في  أيقوناٍت  صــاروا  شباٍن  عن  القرية  ترويها  التي  الصمود  أساطير  من 
الشعب الفلسطيني ونضاله. هنا بيت عميد األسرى، نائل البرغوثي، الذي اعتقله 
االحتالل يوم 1978/4/4، وهو في عمر 19 عاما حني كان يدرس الثانوية العامة. 
وبعد 12 يوما على اعتقاله، اعتقل االحتالل شقيقه األكبر عمر وابن عمه فخري، 
وحوكم ثالثتهم بتهمة قتل ضابط إسرائيلي شمال رام الله، وحرق مصنع زيوت 
في الداخل املحتل عام 48، وتفجير مقهى في القدس«. ويروي أهل القرية كيف أن 
محاكمة نائل وعمر وفخري جرت بينما كان أطفال القرية يــرّددون أنشودة »ما 

بنتحّول ما بنتحّول يا وطني املحتل.. هذه طريقنا وبنتحمل يا وطني املحتل«.
وتشهد حــواري القرية كذلك على سيرة مــروان البرغوثي، أحد أهم قادة النضال 
الفلسطيني امليدانيني. انخرط في حركة فتح، عندما كان في سن الخامسة عشرة، 
وتعّرض  الثامنة عشرة.  في  كــان  عندما   1976 عــام  اإلسرائيلي  الجيش  واعتقله 
لالعتقال اإلسرائيلي مرات قبل اعتقاله آخر مرة في العام 2002. سجن عام 1984 
أسابيع، واعتقل عام 1985 نحو شهرين، ثم فرضت عليه اإلقامة الجبرية في العام 
إلــى أن تم إبعاده  نفسه، ليسجن إداريـــا بعد ذلــك ويطلق سراحه في عــام 1986، 
خارج أراضي السلطة الفلسطينية بقرار من وزير الدفاع اإلسرائيلي آنذاك، إسحق 
قــادة فلسطينيني عديدين. عشرات  التي طاولت  اإلبــعــاد  رابــني، في إطــار سياسة 
آخرون من رجال القرية وشبانها يقضون زهرة أعمارهم في معتقالت االحتالل، 

بينما تتعّرض القرية يوميًا ملداهمات الجيش واعتداءاته على الناس وممتلكاتهم. 
أنهم  »يظنون  االحــتــالل.  لع 

َ
ق النضال حتى  عــن متابعة  أهــل كوبر  ُيثني  ال شــيء 

يثنوننا بسجننا أو بالتنكيل بنا أو بقتلنا.. ال والله لن نهزم سنبقى في السجون 
أو نقتل، سنبقى كما أرادنا الله تعالى«. هذا ما قاله عاصم البرغوثي، بعد أن أطلق 
ســراحــه فــي إبــريــل/ نيسان 2018، مــن سجن قطف مــن ريــعــان شبابه 11 عامًا. 
في مقدمة »سأكون بني اللوز« يكتب الشاعر الفلسطيني أحمد دحبور، كيف أن 
البرغوثي لم ير فرقًا بني قاِتله، مرض السرطان، وقاتل شعبه، االحتالل.  حسني 
للفلسطيني في كوبر، وغيرها »املرض كاالحتالل، أو االحتالل كالسرطان، ال فرق 
في املفاضلة، فكالهما يعتدي على السنوات الطبيعية، التي هي من حق أي إنساٍن 

مولود تحت الشمس«.

خليل العناني

ال يوجد أي إبداٍع في تعاطي النظام السوداني مع انتفاضة ديسمبر التي ال تزال 
تهز السودان من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه. ولم يخرج الجنرال عمر 
البشير عن النص السلطوي املعروف الذي سبقه إليه كثيرون من أقرانه العرب 
أذرع  اعتبارهم مجرد  إلى  والخيانة،  بالعمالة  املتظاهرين  اتهام  املستبدين، فمن 

لقوى خارجية، مرورًا باتهامات التآمر والتخريب.
ــره مــع تصاعد  ــزداد قلقه وذعــ يــ الـــذي  الــجــنــرال  لــجــأ  التكتيكات  عــلــى مــســتــوى 
اللعب على  األيــام املاضية، وهي  إلى حيلة جديدة خالل  الشعبي،  الحراك  وتيرة 
السياسية  الــقــوى  بــني  االنقسام  أجــل تعميق  مــن  الداخلية، وذلــك  الخالفات  وتــر 
املــاضــيــة، عقد  واملجتمعية عــلــى طــريــقــة »فـــــرق... تــســد«، فعلى مـــدار األســابــيــع 
البشير عدة مؤتمرات شعبية ملؤيديه ومناصريه، قام فيها بتشويه املعارضني 
واملتظاهرين، واعتبرهم خطرًا على الدولة والنظام. كما أنه أوعز ألحزاب متحالفة 
معه تحت يافطة »الحوار الوطني« بعقد لقاء للرد على اجتماع »الجبهة الوطنية 
في  يسعى،  بــل  الــنــظــام.  برحيل  وطالبت  أســبــوعــني،  قبل  أنشئت  الــتــي  للتغيير« 
 ال تعبر عن الشعب السوداني 

ً
 منحرفة

ً
مؤتمراته، إلى تصوير املتظاهرين »أقلية

الصامد خلف قيادته«.
وهو بذلك ال يختلف كثيرًا عن أصدقائه من املستبدين العرب الذين استخدموا، 
وال يزالون، ورقة االنقسام املجتمعي، سواء على أسس سياسية أو إيديولوجية 
أو طائفية أو إثنية، من أجل ضرب االنتفاضات والثورات وضمان عدم خروجهم 
 تعكس تفكيرًا إجراميًا وخيارًا تدميريًا لوحدة املجتمع 

ٌ
من السلطة. وهي ورقة

مبارك،  الله صالح، وحسني  عبد  وعلي  القذافي،  معمر  ذلــك  فعل  الــدولــة.  وبقاء 
وبشار األسد، وعبد الفتاح السيسي، واآلن يجّرب البشير حظه معها. وهو ما 
ك املجتمعي، والتنابذ السياسي، حيث 

ّ
يفتح الطريق باتجاه الفرز الهوياتي، والتفك

ينتقل الخالف من صراع على السلطة إلى تقسيٍم للمجتمع بشكل متحّزب على 
ليس معنا فهو ضدنا« وهو ما يخلق شروخًا وكسورًا مجتمعية  طريقة »من 
السودانية  املعارضة  فيه رقعة  تتسع  الــذي  الــوقــت  وفــي  يصعب جبرها الحــقــًا. 
الشعبية، وتنضم إليها قطاعاٌت جديدة من مهنيني ونقابيني وأحــزاب سياسية 
وحركات اجتماعية وشبابية، فإن موقف الجيش ال يزال غامضًا. حيث لم يصدر 
أي بيان عن املؤسسة العسكرية، منذ بداية االنتفاضة في 19 ديسمبر/ كانون 
األول املاضي، سواء دعمًا للنظام أو استجابة ملطالب الحراك. وإذا كان عدم نزول 
الجيش للشارع ومشاركته في قمع املتظاهرين يعد أمرًا الفتًا، إال أنه يمكن يتم 
الحراك،  اشــتــداد  الجيش  ينتظر  ربما  فمن جهٍة،  معنى.  من  أكثر  على  تفسيره 
ــــدرك التصدي  واتــســاع رقعته أكــثــر مــن ذلـــك. وبــالــتــالــي فشل قـــوات الــشــرطــة وال
لــه. ومــن جهة ثانية، ربما ينتظر جــنــراالت الجيش أن تصل األمــور إلــى مرحلة 
الدولة نفسها )يستخدم هذا  بقاء  األمني، وتهديد  االنفالت  الالعودة، من حيث 
األمر دومًا لتبرير االنقالبات العسكرية، كما حدث في أفريقيا وأميركا الالتينية 
الــقــرن املــاضــي، وكــذلــك مــا حــدث فــي مصر  خــالل السبعينات والثمانينات مــن 
منتصف عام 2013(. ومن جهة ثالثة، ربما يخشى رجال الجيش من رد الفعل 
الدولي، إذا ما فكر في القيام بانقالب عسكري إلطاحة البشير. وأخيرًا، ربما ال 
قــام بعملية تدجني  البشير بعدما  الجيش من يقوى على مواجهة  يوجد داخــل 

ألغلب القادة العسكريني طيلة العقود الثالثة املاضية.
ويبدو أن لجوء البشير إلى ورقة التعبئة املضادة لالنتفاضة بمثابة آخر األوراق 
التي في حوزته التي يستخدمها من أجل وقف الحراك املجتمعي، وذلك بعد أن 
الرغم من الخسائر في  الــحــراك، على  فشلت ورقــة االستخدام األمني في وقــف 
 لن يتوقف ضررها عند إطاحة النظام فحسب، وإنما 

ٌ
األرواح حتى اآلن. هي ورقة

قد تؤدي إلى حالة احتراب أهلي، ال يرغب أحد في وقوعها.

تهافت التطبيع 
مع النظام السوري

كبرياء كوبر الفلسطينية

هذه اللعبة في السودان
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على الــرغــم مــن الــوجــع، وبــرغــم األلـــم، وحرقة 
الــفــرقــة، ومــر الــتــشــرد، مــا زالـــت أمــيــرة تحمل 
، يشبه  في جعبتها بوارق أمل، وزهٍر ربيعيٍّ
ــــذي لــم تــولــد فــيــه. عــلــى درج 

ّ
بــرقــوق بــلــدهــا ال

الــجــامــع، كــانــت تــجــلــس، تــضــع عــلــى رأســهــا 
ـــســـع 

ّ
ــفـــة صـــــــاة، ال يـــتـــعـــدى عـــمـــرهـــا الـــت غـــطـ

ـــتـــي 
ّ
ــيـــرا ال ســــنــــوات، تــضــحــك لـــعـــدســـة الـــكـــامـ

هرة، 
ّ

ها ستحظى بالش
ّ
ة أن

ّ
صوب نحوها، ظان

ُ
ت

كأطفال عديدين تبهرهم عدسات الكاميرا، 
تي لم تطرح أسئلة عليها.

ّ
وللّصحفّية ال

ــيــــرة مــــن مـــكـــانـــهـــا، ومـــشـــت خــلــف  ــامـــت أمــ قـ
 ،

ً
ــاال ــم الّصحفّية، بعد أن تحّسست منها إه

ــتـــدارت الّصحفّية  ونــكــزتــهــا مــن الــخــلــف. اسـ
نحو أميرة، وتبّسمت، ثّم سارت، لكّن أميرة 
حاق بالّصحفّية، وقالت 

ّ
ت مصّرة على الل

ّ
ظل

ــن أن تسأليني كيف خرجنا  ــدي ــري ــهــا: أال ت ل
ــقــذائــف  مـــن بــيــتــنــا عــنــدمــا اشـــتـــد انـــهـــمـــار ال

والّرصاص فوق البيوت؟ 
تبّسمِت الّصحافّية، وقــالــت: »أنـــِت صغيرة، 

حّدث«؟
ّ
أتستطيعني الت

ا في البيت لحظتها، فمنزلنا 
ّ
قالت أميرة: »كن

ــذي يتّم نقل املصابني 
ّ
يقع قرب املستشفى ال

ــا الــخــروج. 
ّ
ــيــه، فــخــاف أبــي علينا، وطــلــب مــن إل

ــم نحمل معنا أمتعتنا، فقط صرنا نركض  ل
حتاني 

ّ
ــارع الت

ّ
ــى الــش ــارع، وتوّجهنا إل

ّ
ــش في ال

لي.
ّ
للمخّيم، ومن ثّم وصلنا إلى مسجد املوصل

وببراءة األطفال، قالت لها:« ليس لدينا فراش 
«. »إيمتا 

ً
لننام عليه، وال أغطية تقينا البرد ليا

رح يريحونا عالبيت«؟ وبكت، وقــالــت:« كانت 
ـــارع دامــعــة 

ّ
جــارتــنــا أم أحــمــد تــركــض فــي الـــش

الــعــيــنــني، أنـــا رأيــتــهــا عــنــدمــا كــنــت أركــــض في 
ــا، تحمل بيدْيها االثنتنْي بعض 

ً
ــارع أيــض

ّ
الــش

تي تحوي بقايا من ذكــرى، ذكرى 
ّ
األكياس ال

انية من املبنى، 
ّ
بقة الث

ّ
بيت في املخّيم، يقع في الط

 كــان لبيع األحــذيــة. لم 
ٍّ

ــام مــحــل تــكــّوم فــوق ركـ
ه وقع. كانت 

ّ
يحترق بيتها، ولم ُيحرق أثاثه، لكن

أّم محّمد  تحمل األكياس، والّدموع تنسال على 
خّدْيها، تنصّب كنهر بردى الحزين.

وأميرة تسير، وتبتسم.
انتصار الدنان )فلسطين(

دخــلــت الــبــيــت فــي وقـــت مــتــأخــر بــعــد يـــوم عمل 
شاق، بعد أن تم اإلعان عن إغاق معبر رفح 
وانسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه، 
وجــدت أطفالي فــي حالة ُحــزن شــديــد، وبقايا 
دموع مرسومة على وجوههم بعد بكاء طويل، 
فــأيــقــنــت أن األمـــر خــطــيــر، ســألــت عــن السبب، 
فكانت املفاجأة، أن زوجتي أبلغتهم أن جدتهم 
ــن تتمكن مــن الــعــودة مــن رحــلــة عاجها من  ل
مصر في الوقت املقرر لها، بسبب تخوفهم من 
إغاق املعبر، فهي سافرت لتتلقى قسطًا من 
العاج، وما يخشاه الصغار هو تأخر وصول 
الهدايا لهم مــن مصر، بعد أن حققوا نجاحًا 
ــدراســي  ــبــهــرًا فــي امتحانات نهاية الفصل ال ُم

األول.
بالتأكيد ال يعي كثيرًا ساطني االنقسام في 
الضفة الغربية وقطاع غزة معنى تلك الشعور، 
 يــبــكــون بسبب إغـــاق معبر 

ً
ــجــد أطــفــاال أن ت

رفــح، ألنه ُيمثل لهم هدفًا قد ُيحقق أهدافهم 
الصغيرة، وتتمكن هــدايــاهــم مــن العبور الى 
أرض القطاع املحاصر، ويتمكنوا مجددًا من 

ــة جدتهم بصحة وعافية. ولكن نحن قد  رؤي
دخــلــنــا عـــام 2019، بــالــقــدم الــيــســرى، وبــذلــك 
نــكــون قــد دخــلــنــا إلـــى 12 عـــام مــن االنــقــســام 
ــام الــضــفــة  ــكـ الــســيــاســي والـــجـــغـــرافـــي بـــني ُحـ
الغربية وُحــكــام قــطــاع غـــزة، و12 عــام أخــرى 
ــى فــشــل الـــوصـــول للمصالحة مــا بــني ما  عــل
ــعــرف بحركات التحرر الوطني والفصائل  ُي
ــقــــد افـــتـــتـــحـــت الـــفـــصـــائـــل  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فــ
ــى املــســتــقــبــل  ــلـ ــفــلــســطــيــنــيــة املــــتــــنــــاحــــرة عـ ال
لعام  ا لفلسطيني  السياسي املظلم للشعب ا
الحالي، بمزيد من حالة التشرذم والتراشق 
ــي، وإصـــــــدار تــصــريــحــات الــتــخــويــن  ــامــ اإلعــ
الوطني، وكشفت تلك الفصائل عن مستقبل 
العام 2019 بأنه لن يكون أفضل من سابقيه، 
بل مزيدًا من االنقسام وتمهيدًا لانفصال، 

وغياب الرؤية الوطنية لتحقيق املصالحة. 
واضـــــح أن عــــام 2019 ســيــكــون عــــام الــحــســم 
السياسي للسلطة الفلسطينية تجاه قطاع غزة، 
بعد أن بدأ الرئيس محمود عباس بسلسلة من 
اإلجـــراءات التي تهدف لتقويض سلطة حركة 

حماس في قطاع غــزة، من خــال حل املجلس 
ــتــشــريــعــي الــفــلــســطــيــنــي بـــقـــرار مـــن املحكمة  ال
الدستورية، ومن ثم سحب موظفي معبر رفح 
 من 

ً
من عملهم، وربما تشهد األيام املقبلة سيا

التهديدات وتنفيذ وعــودات بتطبيق اإلجــراءات 
لفلسطينية  ا السلطة  ي تنتهجها  ــ ت ــ ل ا لعقابية  ا

منذ عامني ضد قطاع غزة وحركة حماس. 
ــخــطــر الحقيقي  ــــدرك حــجــم ال

ُ
أصــبــحــنــا اآلن ن

ا  هــ ـــحـــدق بالقضية الفلسطينية، ومــشــروعــ
ُ
مل ا

الــوطــنــي، فــنــحــن لــســنــا بــحــاجــة إلـــى مصالحة 
 ومـــن ثــم البحث 

ً
بـــل  إلـــى إنــهــاء االنــقــســام أوال

عن املصالحة، وإن لم تتحقق فلن يكون أمرًا 
هامًا ألن املصالحة باملفهوم الفلسطيني هي 
املحاصصة السياسية بني الفصائل واألحزاب.   
نــحــن نــعــيــش فـــي زمــــن ســـاطـــني االنــقــســام، 
وهؤالء يواصلون عنجهيتهم في التمّرد على 
طــبــقــات الــشــعــب مــن خـــال اســتــثــمــارهــم في 
مشروع االنقسام لصالح مصالحهم الخاصة 

والضيقة. 
أشرف أبوخصيوان )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

منى عبد الفتاح

 واســــٌع بــشــأن تــولــي الرئيس 
ٌ

وإذ ُيــثــار جـــدل
املصري، عبد الفتاح السيسي، رئاسة االتحاد 
ــن الــرئــيــس  األفــــريــــقــــي الـــتـــي ســيــتــســلــمــهــا مــ
الرواندي، بول كاغامي، بدايات العام الجاري 
)2019(،  فــقــد أثــيــر مـــن قــبــل عــنــدمــا تــوالهــا 
رئيس زيمبابوي، روبــرت موغابي، حينها. 
 
ً
ومــــا يــجــعــل هــــذه الــتــرشــيــحــات مــتــعــارضــة
مـــع رمـــزيـــة اإلتـــحـــاد األفـــريـــقـــي، الــفــكــرة الــتــي 
بناها اآلباء املؤسسون بعد حركات التحّرر 
األفريقية؛ نظرًا ملــا يحمله امللف الشخصي 
ــل بـــانـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق  ــقــ ــثــ ــيـــســـن، واملــ ــرئـ ــلـ لـ
اإلنـــســـان، والــفــتــك بــاملــعــارضــن والتضييق 

على املواطنن، وكبت حرية التعبير. 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــة األخــــــيــــــرة، واالتـ ــيــ ــفــ ــ  مـــنـــذ بـــــدايـــــة األل
األفريقي تواجهه تحدياٌت تتفاقم يومًا بعد 
 جذور هذه املشكالت تنغرس عميقًا 

ّ
يوم، ألن

فــي تــاريــخ الـــقـــارة الــســمــراء، فــالــديــكــتــاتــوريــة 
والحروب أنتجت اإلرهاب والتطّرف والفساد، 
وأبقت على الفقر واألوبئة واألمّية. استوجب 
ذلـــك وضـــع جــــدول أعـــمـــاٍل يــتــجــاوز إمــكــانــات 
االتحاد األفريقي الذي يحتاج هو نفسه إلى 
اٍت فاعلٍة الخراج  إصالحات مؤسسيٍة وإجراء
العمل األفريقي املشترك من قاعات املؤتمرات 
والــشــعــارات إلــى برنامج عمل واقــعــي، يأخذ 
بــيــد الــشــعــوب األفــريــقــيــة، لــتــواكــب متطلبات 

العصر ومقتضيات العوملة. 
وقبل ذلك، يحتاج االتحاد األفريقي إلى حل 
املشكلة االقتصادية االستراتيجية التي قد 
تعصف بهذه الوحدة املفترضة، فعلى سبيل 
ل حجم التبادل التجاري بن  املثال، يتضاء
ــدول األفريقية لصالح دول أخـــرى. يوجد  الـ
فــي إفريقيا ثماني مناطق تــجــارة إقليمية، 
ال تــضــم الـــواحـــدة فــيــهــا مـــن بـــن عضويتها 

سعد كيوان

يكثر الحديث هذه األيــام عن إعــادة االعتبار 
ــد، قــاتــل شعبه بالبراميل  ار األسـ لنظام بــشــ
املتفجرة. واملبادرون هم العرب أنفسهم، تحت 
ذرائــع وحجج متعّددة. أوالهــا إبعاد األسد 
عن أسياده في طهران وإعادته إلى الحظيرة 
أو الــحــضــن الــعــربــي. وثــانــيــهــا الــحــفــاظ على 
وحدة الدولة السورية من التقسيم أو التفّكك، 
ــفــوذ وأطــمــاع الــجــيــوش واملليشيات  بفعل ن
املتعّددة على أراضيها، وفي مقدمها جيش 
العثماني الجديد أردوغــان الــذي يطمح إلى 
استعادة دور السلطنة العثمانية التوسعي، 
ــة. أي بــمــعــنــى آخـــر،  ــوريــ ا مـــن شـــمـــال ســ بـــــدء
 أن ســوريــة عــربــيــة، 

ً
»اكــتــشــف« الــعــرب فــجــأة

أو أنها يجب أن تبقى عربية، وكــأن النفوذ 
اإليـــرانـــي اســتــجــد أخــيــرا، وال يــعــود وجـــوده 
إلـــى نــحــو أربــعــن ســنــة، عــنــدمــا شــبــك حافظ 
األســـــد مــنــذ 1980 خـــيـــوط نــظــامــه مـــع ثـــورة 
ــى جـــانـــب الــخــمــيــنــي في  املـــاللـــي، وانـــحـــاز إلــ
حربه ضد رئيس العراق العربي، ورفيقه في 
حــزب البعث، صــدام حسن، الــحــزب القومي 
ــــى الـــوحـــدة  ــو إلـ ــان يـــدعـ ــ ـــذي كـ ــ والــــعــــروبــــي الـ
العربية، ويسيطر على الحكم في أهم بلدين 
عربين. كما أن هذه العالقة هي التي مّكنت 
إيــــران مــن مــد نــفــوذهــا إلـــى لــبــنــان وتــعــزيــزه، 
عبر إيجاد ذراعها املسلحة، حزب الله، لقطع 
الطريق على مقاومة وطنية لبنانية عربية 
ضد االحتالل اإلسرائيلي، ال تخضع ألوامر 
حافظ األسد وللديماغوجيا القومية، والتي 

ــط 
ّ
أكـــثـــر مـــن نــصــف دول الــــقــــارة. وهـــــذا يــســل

الــضــوء على عــبــارة االستعمار الجديد مرة 
أخــــرى، وهـــي مــن ضــمــن الــعــبــارات الــتــي كــان 
ــادة األفـــــارقـــــة، مــثــل  ــقــ يــســتــخــدمــهــا بـــعـــض الــ
الزعيم الغاني كوامي نكروما، وغيرها من 
العبارات التي قصدت إلــى ضــرورة الوحدة 
ونــبــذ الــتــبــعــيــة. وذلــــك بــالــنــظــر إلـــى الــثــروات 
واملــــوارد الــتــي أّســســت للتبعية االقتصادية 
لـــدول الــشــرق والــغــرب، فــي ظــل انــعــدام سوق 
 ذريعًا ملنظمٍة 

ً
أفريقية مشتركة، ما ُيعدُّ فشال

يتجاوز عمرها نصف قرن.
مت مصر واســتــضــافــت، فــي نهاية العام 

ّ
نظ

املنصرم، معرض التجارة البينية األفريقي، 
كــمــا انــعــقــدت اجــتــمــاعــات »أســـبـــوع االتــحــاد 
األفــــريــــقــــى لــــلــــقــــانــــون« بـــحـــضـــور 40 دولـــــة 
أفريقية، حيث رّكــزت املناقشات على قانون 
البحار والعمل على حل النزاعات البحرية، 
ــاه، والــــطــــاقــــة. كـــمـــا نـــاقـــشـــت اتــفــاقــيــات  ــ ــيـ ــ واملـ
االتحاد األفريقى وكيفية تطبيقها بالشكل 
األمثل، وتوطينها لتعتبر جزءًا من القوانن 
الداخلية للدول، نظرًا للمشكالت التي تعتري 
بــعــض الــتــطــبــيــقــات لــالتــفــاقــيــات مـــن بعض 
الــدول األعضاء، بسبب قلة الخبرات أو عدم 
معرفة بعض الــدول جيدا فوائد االتفاقيات 

التي تم اعتمادها. 
 ومــا يثير القلق هو تعليق السفيرة نميرة 
نجم، املستشار القانوني لالتحاد األفريقي، 
 تـــولـــي مــصــر رئـــاســـة االتــــحــــاد األفــريــقــي 

ّ
إن

سيكون وفــقــًا ألولــويــات الحكومة املصرية، 
ر خطير 

ّ
فمساواة الحكومة مع الدولة مؤش

عــلــى ســلــب مؤسساتها الــســيــاديــة بواسطة 
ــعــنــى 

ُ
ــدة االتـــحـــاد ت ــنـ الـــنـــظـــام. وإذا كــانــت أجـ

ــة والــــصــــحــــة فــي  ــ ــ ــزراعـ ــ ــ بـــالـــســـلـــم واألمـــــــــن والـ
ــا، فــمــا يــمــكــن أن تــقــدمــه مــصــر على  ــيـ ــقـ أفـــريـ
الــطــاولــة ســيــكــون أجـــنـــدة الــنــظــام الــخــاصــة، 

يصعب صرفها على طاولة املفاوضات. 
واستمر التغلغل اإليــرانــي مــع األســـد االبــن، 
على الرغم من انسحاب إسرائيل من لبنان 
في 25 مايو/ أيــار 2000، قبل وراثته الحكم 
بــعــد وفـــــاة أبـــيـــه. يــومــهــا، عــرفــنــا أن الــحــزب 
الــقــومــي الــعــروبــي التقدمي الــعــقــائــدي يقوم 
ــتــوريــث السلطة أيــضــا، مثل أنظمة الحكم  ب
امللكية الــعــربــيــة. وعــلــى مـــدى عــشــر ســنــوات، 
استمر التغلغل اإليراني وتوسع في سورية 
ولبنان ثم امتد إلى العراق واليمن. وما كان 
يــجــري بــالــتــالــي هــو »أيـــرنـــة« بــلــدان عــربــيــة، 
وليس العكس. وكــان ذلك يجري بملء إرادة 
الــنــظــام الــســوري الـــذي كـــان يطمح إلـــى لعب 
دور الــوســيــط بـــن الـــــدول الــعــربــيــة وإيـــــران، 
واملـــبـــتـــز لــهــا فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، ولـــعـــب دور 
الوسيط أيضا بــن إيـــران مــن جهة وأميركا 
والــغــرب مــن جــهــة أخــــرى. فــي الثمانينيات، 
كــانــت ورقـــة حــافــظ األســـد الــتــوســط لتحرير 
الرهائن الغربين في بيروت، بعد أن يكون 
جــيــشــه قـــد غــطــى اخــتــطــافــهــم مـــن مــنــظــمــات 
ــــران قـــد بـــدأت  »جـــهـــاديـــة« مــتــطــّرفــة، كــانــت إيـ
بــتــفــريــخــهــا وتــســلــيــحــهــا وتــمــويــلــهــا. وكـــان 
يبتز الـــدول األوروبــيــة والخليجية بحماية 
مصالحها، في مقابل الحصول على دعمها 
ــا بـــشـــار فــقــد تــحــول،  ــي. أمــ ــالــ الــســيــاســي واملــ
مــع الــوقــت، أداة للماللي ولــحــزب الــلــه الــذي 
تحول إلى دويلة داخل الدولة اللبنانية، منذ 
اغــتــيــال رفــيــق الــحــريــري فــي 2005، ومـــن ثم 
ذهب للقتال في سورية من أجل إنقاذ النظام 
فــيــهــا مـــن الــســقــوط بــعــد انـــــدالع الـــثـــورة في 

تعليق عضوية مصر في االتــحــاد األفريقي 
عاما بعد إطــاحــة الجيش الرئيس الشرعي 
املنتخب، محمد مرسي، ووصول عبد الفتاح 
السيسي إلى الحكم في 2013. وقد استعاض 
االتــحــاد األفريقي الــذي جّمد عضوية مصر 
بعد االنــقــالب عــن ذلــك بتشكيل لجنة عالية 
املــســتــوى ملــتــابــعــة تـــطـــورات الــشــأن املــصــري، 
تــســلــمــت مــهــامــهــا يـــوم 8 يــولــيــو/ تـــمـــوز، أي 
بعد ثــالثــة أيـــام مــن االنــقــالب. وبــعــد عــام من 
اتخاذ ذلك القرار، أعاد عضوية مصر، وبذلك 

اعترف بالجنرال رئيسًا. 
يــلــزمــنــا الــتــفــريــق بـــن الــــدولــــة والـــنـــظـــام في 
ــك، تــســتــحــق مـــصـــر هـــذه  ــذلــ ــًا لــ ــقــ مـــصـــر. ووفــ
الرئاسة، لعدة مقومات هي: أمر الهوية في 
مــصــر مــحــســوم لــصــالــح الــشــمــال األفــريــقــي، 
بدون التعقيدات القبلية التي تزعزع أفريقيا 
جنوب الصحراء. وهذه امليزة بشكٍل عام هي 
ما جعلت مصر ال تغشاها أمراض العصبية، 
 في عهد السيسي، أو بما 

ّ
وال  العنصرية، إال

ُيمارس ضد النوبة في جنوب مصر.
وهناك املوقع الجيوسياسي املهم والفاعل 
الرابط بن ثالث قارات، وإذا كانت دول القارة 
 إلى االتحاد والتعاون 

ً
األفريقية أشد حاجة

الداخلي، خصوصا في جانبه االقتصادي، 
 مــوقــع مــصــر املـــشـــرف عــلــى دول أخـــرى 

ّ
فــــإن

تحت النفوذ اإليراني باستثناء األردن، فمن 
الذي يهدد وحدتها؟ وهل الوحدة أو العروبة 

تعني مجرد حدود جغرافية؟ 
أما النظرية األخرى التي يتم ترويجها فهي 
أن سقوط األســد يمهد الطريق أمــام انتشار 
الــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة املـــتـــطـــرفـــة، ووقــــوع 
ســـوريـــة تــحــت ســيــطــرتــهــا، وكـــــأن املــقــصــود 
 ملنع عودة 

ً
القول إن بقاء األسد يشكل ضمانة

هذه الجماعات إلى السطح، غير أن مروجي 
هــذه النظرية يعلمون علم اليقن أن تنظيم 
داعــــش، عــلــى سبيل املــثــال، هــو فــي األســـاس 
من صنع النظام السوري نفسه، وأن غالبية 
قياداته األساسية تم إطالقها من السجون 
السورية. وبدأ ممارسة إرهابه ومجازره عام 
2013 يمينا وشماال، وتحديدا ضد املعارضة 
السورية، وليس ضد النظام. ثم تمّدد الحقا 
ــراق، وانــضــمــت إلــيــه بــعــض قــيــادات  ــعـ إلـــى الـ
وعناصر من بقايا »البعث« العراقي. وفي ما 

عديدة، ومنافذ بحرية وتجارية مهمة، مثل 
، قد تغّير 

ً
قناة السويس، سيمنح االتحاد قوة

توازنات التعامل التجاري املستنزف موارد 
القارة إلى تعاون لصالحها.   

 ومــــــن املــــقــــومــــات أيــــضــــًا اإلرث الـــحـــضـــاري 
والتاريخي الذي يثبت أفريقانية مصر قبل 
الـــهـــجـــرات الــعــربــيــة واألوروبـــــيـــــة، فــالــتــاريــخ 
املـــصـــري أقــــدم تـــاريـــخ مــخــطــوط فـــي املحيط 
ــقـــت تــشــكــيــل  ــبـ ــا سـ ــهــ ــارتــ األفـــــريـــــقـــــي، وحــــضــ

حضارات أخرى في القارة.
وكــانــت كــل هـــذه املــقــومــات ســتــكــون عناصر 
نــجــاح لــرئــاســة مصر لــالتــحــاد األفــريــقــي، لو 
 
ّ
كــانــت )مـــصـــر( تــحــت حــكــم ديــمــقــراطــي، ألن
ي بلساٍن أفريقي غير 

ِّ
السيسي تائٌه، عاد يغن

ق 
ّ
مبن، ما طاب له الغناء، ما دام ذلك سيحق

أجندة الرئاسة وأجندة قوى إقليمية أخرى. 
ــي بــلــســاٍن عــربــي بــقــدر مـــا يــلــقــون به 

َّ
ويــصــل

في خزائنه، وبقدر تثبيتهم له على كرسي 
ــا اآلن تــحــت حكم  ــهـ ـ

ّ
ــن، نــظــرًا ألن ــكـ الــحــكــم. ولـ

جــنــراٍل ليس بينه وبــن الــجــنــراالت األفــارقــة 
 انسجامه معهم سيكون واردًا، 

ّ
كبير فرق، فإن

فهذه املنظمة األفريقية تضم أكبر عــدد من 
األعـــضـــاء، هــم فــي األســــاس جـــنـــراالٌت جـــاءوا 
إلـــى حــكــم شعوبهم إثـــر انــقــالبــات عسكرية، 
وتــكــويــن حــكــومــاٍت فــاســدٍة لــزعــمــاء يــهــدرون 
 في 

ً
موارد بلدانهم، ويتركون شعوبهم غارقة

الفقر واملـــرض والــجــوع والــحــروب. مــن شأن 
تولي السيسي رئاسة االتــحــاد األفريقي أن 
يخلع رداء الحماسة عن قضية اإلصالحات 
ه يحبس 

ّ
والنكوص عن العتق من التبعية، ألن

االتـــحـــاد فــي أتــــون مــمــارســاتــه فــي سياسته 
ه لن يفعل سوى تحويل 

ّ
الداخلية. وبهذا، فإن

أزمــات القارة إلى عامله الوصولي الدائر في 
فلك مصالحه الذاتية. 

)كاتبة سودانية(

اه جميع 
ّ
بعد، تحول »داعش« إلى وحٍش غذ

املــتــورطــن فــي الــحــرب الــســوريــة، وحـــاول كل 
طرٍف استخدامه ملصلحته. ناهيك بأن األسد 
ــاب ضـــد شعبه،  ــ هـــو مـــن بـــدأ مــمــارســة اإلرهــ
حتى قبل ظــهــور »داعــــش« وجبهة النصرة 
وغـــيـــرهـــمـــا مــــن الـــجـــمـــاعـــات املـــســـلـــحـــة.. فــهــل 
املقصود إذًا من إعادة تعويم النظام السوري 
والــتــلــحــف بــغــطــاء الـــعـــروبـــة هـــو الـــدفـــاع عن 
أنظمة الحكم القائمة، كل من موقعه ودوره؟ 
ولــكــن كــيــف يــمــكــن لــــدول وحــكــومــات عربية 
قــاطــعــت، مــنــذ نــحــو ثــمــانــي ســنــوات، النظام 
ــــوري، وجــــّمــــدت عــضــويــتــه فــــي جــامــعــة  ــــسـ الـ
الدول العربية، بسبب قتله شعبه ورفضه أي 
وســاطــة عربية أو دولــيــة، واســتــمــراره طــوال 
هذه السنوات بممارسة القتل واإلرهاب ضد 
شعبه وتشريده في أصقاع األرض، أن تقرر 
فجأة إعادة االعتبار له، وتعيد عالقاتها معه، 
وتستقبله بن صفوفها، من دون أن يتراجع 
قيد أنملة عن سياسته وممارساته، ويرفض 
ــة ومــجــلــس األمـــــن والــحــل  ــيـ ــرارات الـــدولـ ــ ــقـ ــ الـ
الــســيــاســي الــــذي يــقــوم عــلــى عــمــلــيــة انــتــقــاٍل 
تدريجيٍّ للسلطة، بحسب قرار مجلس األمن 
2254؟ ال بل إن ما يقوم به هو بالضبط ما 
يريده ُحماته وأسياده اإليرانيون والروس، 
وكذلك إسرائيل. إعادة تعويم األسد اعتراف 
بفشل العرب، وعجزهم عن تقديم أي مشروع 
عربي حــضــاري يالقي طموحات شعوبهم، 

هو حقيقة ما تريده طهران بالذات.
)كاتب لبناني(

 على أجندة االتحاد األفريقي، وعلى 
ً
متقدمة

نــدة التنموية 2063، خصوصا  تحقيق األجــ
مـــع ضــعــف حــمــاســة عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
للدفاع عن هذه اإلصالحات التي تم طرحها 
 أهم مطالب 

ّ
بداية العام 2018. خصوصا أن

اإلصــــــالح تـــهـــدف إلــــى ضـــمـــان االســتــقــاللــيــة 
ــيــة للمنظمة، إلعطائها وســائــل امتالك  ــال امل
 السيسي 

ّ
استقالليتها السياسية، فالراجح أن

ــذه اإلصــــالحــــات،  ــهـ لــــن يــعــمــل عـــلـــى الــــدفــــع بـ
 
ً
هــذا إن لم يوقفها، وقــد وجــد التربة خصبة
لتنفيذ سياساته الداخلية على املنظمة، كما 
ه سيتيح الفرصة للقوى الدولية، ملواصلة 

ّ
أن

ــام االتــــحــــاد األفـــريـــقـــي املـــنـــوط  ــيـ عــرقــلــتــهــا قـ
ــفـــظ الـــســـالم،  بــــه إيــــجــــاد حــــل لـــلـــنـــزاعـــات وحـ
وذلــك لتأمن هــذه الــقــوى نفوذها التقليدي 

ومصالحها االستراتيجية في القاّرة.
وبــنــاًء على واقــع الــبــرامــج فــي مــجــاالت حفظ 
السالم والصحة والتعليم التي يتم تمويلها 
مـــن الـــخـــارج مـــن شـــركـــاء االتـــحـــاد األفــريــقــي، 
يمكن الوقوف عند الكيفية التي سيتمّكن بها 
من فعل ذلك، بتنفيذ مبادئه وسياساته، وهو 
عاجز عن وضع برامجه، وال يقوم بتمويلها. 
فمنذ تكّونه عام 2002 بديال ملنظمة الوحدة 
األفــريــقــيــة الــتــي تــأســســت مــنــذ 1963، عــانــى 
االتــحــاد األفريقي مــن الشتات واالنقسامات 
الــســيــاســيــة نــفــســهــا الــتــي تــعــانــي مــنــهــا دول 
الــقــارة الــتــي يحمل اســمــهــا، واالعــتــمــاد على 

الخارج، حال كل املنظمات اإلقليمية.
 مــصــر الــســيــســي مـــن ضمن 

ّ
األمـــــر اآلخـــــر أن

البلدان األفريقية املتحفظة على منح االتحاد 
األفـــريـــقـــي الـــقـــدرة عــلــى اتـــخـــاذ قـــــــراراٍت بـــداًل 
عنها، وعلى منح مفوضية االتحاد األفريقي 
ا من السيادة، بل تعتبرها  أي سلطاٍت وجزء
ــذ مـــقـــرراتـــهـــا. 

ّ
تـــلـــك الـــبـــلـــدان مــــوجــــودة لــتــنــف

ظ تعبير عــن االســتــيــاء، بسبب 
ّ
وهـــذا التحف

2011. وهذا رئيس الــوزراء العراقي األسبق، 
حليف طهران اليوم، نوري املالكي، كان يتهم 
بشار بالوقوف وراء التفجيرات االنتحارية 
في بغداد بن عامي 2009 و2010. وبالتالي، 
 اليوم ببقائه في السلطة إليران 

ٌ
بشار مدين

 يــتــجــاذبــهــا 
ً
ــة ــيــ ــل تـــحـــول دمــ ــا، ال بــ ــيــ ولــــروســ

الــطــرفــان الـــلـــذان يــتــنــازعــان مــصــيــر ســوريــة. 
فكيف يمكن »تعريبه« وإبعاده عن إيران؟ 

يــســوق بــعــض الــعــرب تــنــظــيــراٍت مــن نـــوع أن 
الخطر األســاس املطلوب تفاديه هو تقسيم 
ــال حـــصـــولـــه ســيــشــكــل  ــ ســــوريــــة الــــــذي فــــي حـ
تهديدا لسلطة األسد، ويقلص رقعة نفوذه، 
وانتفاًء لدوره، ما يمهد لسقوطه. فهو لذلك 
لــه مصلحة بــبــقــاء ســوريــة مــوحــدة، وبــقــاؤه 
بالتالي يصبح من شروط هذه الوحدة. ومن 
قـــال إن الــخــيــار هــو وحـــدة ســوريــة أو رحيل 
األســـد؟ واســتــطــرادا، هــل وحـــدة ســوريــة أهم 
مــن حــريــة الشعب الــســوري؟ ثــم ألــم ينتفض 
ــل حــريــتــه، وليحرر  الــشــعــب الـــســـوري مــن أجـ
بلده سورية من نظام استبدادي يجثم على 
صدره منذ نحو خمسن سنة؟ أم أن النظام، 
أي نظام، أهم من حرية الشعب، وما نفع دولٍة 
موحدٍة في ظل حاكم يقتل شعبه بالبراميل 
املـــتـــفـــجـــرة، ويــقــصــفــه بــــالــــدبــــابــــات، ويـــشـــّرد 
املالين، ويزج اآلالف منه في السجون؟ أيضا، 
ى بها معظم 

ّ
ومن منطلق الوحدة التي يتغن

العرب مجرد شعار براق، فإن بعضهم يسّوق 
ــة هـــي ضــمــانــة  أن وحـــــدة األراضـــــــي الـــســـوريـ
للحفاظ على وحــدة الــدول املــجــاورة وأمنها 
تــحــديــدا، عــلــمــا أن هـــذه الــــدول الــيــوم واقــعــة 

مصر ورئاسة االتحاد األفريقي

عندما يكون النظام أهم من الحرية

من شأن تولي السيسي 
رئاسة االتحاد األفريقي 
أن يخلع رداء الحماسة 

عن قضية اإلصالحات

هل المقصود من 
إعادة تعويم النظام 
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