
بشرى المقطري

الزواية  حجر  اليمن  في  التحالفات  تشكل 
في إدارة الحرب وإطالة أمدها، كما صبغت 
التحالفات  هذه  داخل  البينية  التناقضات 
بنية  تعطينا  إذ  مــعــقــدة،  بصبغٍة  الــحــرب 
التحالفات، وكذلك  هــذه  داخـــل  الــصــراعــات 
بيانيًا  منحًى  بها  التي عصفت  املتغيرات 
منذ  الــحــرب  قطعته  الـــذي  للمسار  تنازليًا 
ــا، كــمــا تــمــنــحــنــا مـــؤشـــرًا واضــحــًا  انـــدالعـــهـ
التي  باملنعطفات  التنبؤ  خالله  مــن  يمكن 
قد تدخل فيه الحرب. وبقدر ما شكل انفراط 
الــتــحــالــفــات مــتــغــيــرًا حقيقيًا  ــذه  بــعــض هــ
سلطة  تحالف  كانفراط  الــحــرب،  لسياقات 
االنقالب، فإن تضعضع تحالف الدفاع عن 
الشرعية اليمنية، وصراعاتها الداخلية، قد 
غلب على مسارات حربها ضد خصومها؛ 
الــحــرب، مهما اختلفت في  تــحــالــفــات  لــكــن 
وصراعهما  تحالفاتهما  إدارتــهــمــا  كيفية 
مــع خــصــومــهــمــا، فــكــالهــمــا يفتقر ملــشــروع 
واضــح املعالم، ســواء في الوقت الــراهــن أو 
فـــي املــســتــقــبــل، وكــالهــمــا قـــد يــســعــيــان إلــى 
حلفهما  إلــى  السابقني  خصومهما  جــذب 
على حساب حلفائهما األصليني في املقام 

األول. 
داخـــل تحالف  البينية  الــصــراعــات  أفــضــت 
سلطة االنقالب إلى تفّجر الصراع بينهما، 
ونــــجــــحــــت جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــي فـــــي إزاحـــــــة 
من  صالح،  عبدالله  علي  السابق،  الرئيس 
الــتــي تسيطران  املــنــاطــق  فــي  السلطة  هـــرم 
عليها بأقل الخسائر بالنسبة ملقاتليها، إال 
أن تحول جماعة الحوثي إلى رأس وحيد 

عبد الوهاب األفندي

مــن كــثــرة مــا صـــاح الــنــاس »هــجــم الــذئــب« 
لـــم يــعــد الــعــالــم يــحــفــل بــمــن يــعــلــنــون قــرب 
ســقــوط نــظــام عــمــر الــبــشــيــر فــي الــخــرطــوم. 
فــقــد نــجــا هــــذا الـــنـــظـــام مـــن حــــــروٍب أهــلــيــٍة 
سبقت وجــــوده، وتــكــاثــرت بــعــده، ولــم تزل 
عــزلــٍة دولــيــة وإقليمية غير  مشتعلة، ومــن 
عّرابه  انــقــالب  ومــن  ملحوقة،  وال  مسبوقة 
وقد  عليه.  مناصريه  أخلص  من  وكثيرين 
قبل  ربيعي  الجتياح  مرشحًا  النظام  كــان 
ــونـــس، ألن شــهــر يــنــايــر/ كــانــون  مــصــر وتـ
اســـتـــفـــتـــاء  ــة  ــ ــارثـ ــ كـ 2011 صـــــــادف  ــثــــانــــي  الــ
انـــفـــصـــال الـــجـــنـــوب. وقــــد دعــــا الــنــاشــطــون 
إلـــى مــظــاهــرات فــي آخـــر ذلـــك الــشــهــر، وكــان 
تحت  النظام  يسقط  أن  يتوقعون  كثيرون 
وقـــع هـــذه الــجــائــحــة، خــصــوصــا مــع توعد 
إذا  بــالــخــروج عليه،  الــنــظــام  جــهــات كثيرة 
الــوحــدة. ولكن كما  الحفاظ على  فــي  فشل 
هو معروف، ال يزال النظام قائمًا ويتمدد، 

كما كان هتافة املرحوم داعش يكّررون.
ولـــكـــن مـــا يـــذكـــر فـــي قــصــة »هـــجـــم الـــذئـــب« 
أن الــذئــب هــجــم بــالــفــعــل ذات يـــوم، غــيــر أن 
الــتــجــربــة جــعــلــت الــقــوم يــغــفــلــون عــمــدًا عن 
صــيــحــات الـــنـــذيـــر الـــــذي فــقــد مــصــداقــيــتــه، 
فوقعت الواقعة. فهل هذه تلك في السودان 

اليوم؟
هناك مسألتان ليس من الصعب تقريرهما. 
النظام  يواجهه  الــذي  التحّدي  أن  أوالهــمــا 
ــر مــــســــبــــوق، حــتــى  ــيـ ــًا غـ ــيـ ــالـ الــــســــودانــــي حـ
بمقاييسه هو وبخبرته. فالغضب الشعبي 
بفترات  تذّكر  التظاهر  على  الناس  وجــرأة 

حاسمة سابقة في تاريخ البالد. 
وفـــي املــقــابــل، رصــيــد الــنــظــام مــن األنــصــار 
الخلص هو اليوم أقل مما كان عليه في أي 
وقــت مــضــى. وقــد ظــل الــنــظــام يستفيد في 
السلبي«،  »الــدعــم  مـــّرات سابقة مــن رصيد 
الـــتـــي تخشى  أي مـــن األغــلــبــيــة الــصــامــتــة 

سمير صالحة

تــلــتــقــي مــعــطــيــات واســـتـــنـــتـــاجـــات كــثــيــرة 
ــيــــرًا، عــلــى الـــقـــوات  مــتــعــلــقــة بـــالـــهـــجـــوم، أخــ
الــروســيــة فــي قــاعــدة حميميم عند تقاطع 
أن الــعــمــلــيــة مـــكـــيـــدة مــــن صـــنـــع الــــواليــــات 
لكن  تركيا وروســيــا.  بــني  لإليقاع  املتحدة 
الــســوري، بالتنسيق  النظام  قــوات  تحريك 
مـــع مــوســكــو وطــــهــــران، فـــي جـــنـــوب إدلــــب، 
واملتزامن مع هجوم حميميم، ال يعرف أحد 
أسبابه وأهدافه. وإذا ما كانت هي املكيدة 
وطــهــران  أعــدتــهــا موسكو  الــتــي  الحقيقية 
أكثر  واشنطن  عــن  وإبــعــادهــا  تركيا  لعزل 
فأكثر، وإضعاف موقفها على خط  إدلب – 
عفرين، ومحاصرتها بضرورة دعم مؤتمر 
ســوتــشــي املــرتــقــب خـــيـــارًا وحـــيـــدًا ال تملك 
غيره في عالقاتها مع الدول »الال ضامنة« 

ملناطق خفض التصعيد.
ــة الـــتـــركـــيـــة ســفــيــري  ــيـ ــارجـ ــتــــدعــــاء الـــخـ اســ
ــا وإيــــــــران احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى هــجــوم  ــيــ روســ
إدلــب، ولتذكيرهما بمسؤولية  النظام في 
بلديهما في االلتزامات والتعهدات املوقعة 
في أستانة، وضرورة تنفيذ خطط املناطق 
اآلمنة ومناطق خفض التوتر، قابله رد من 
وبعد  بوتني،  فالديمير  الــروســي،  الرئيس 
بالهجوم  لتركيا  عــالقــة  »ال  فــقــط  ســاعــات 
املــدبــر ضــد قــواتــنــا فــي حميميم«. وبــذلــك، 
فـــإن مــوســكــو تـــرد نــيــابــة عــن طــهــران، وعــن 
نفسها، لتبرير تحّرك القوات السورية في 
جــنــوب إدلــــب، مــع أن مــا تــقــولــه أنــقــرة غير 

ذلك تماما.
ملـــــاذا لـــم تــجــتــمــع آلـــيـــة املــتــابــعــة الــثــالثــيــة 
املــنــبــثــقــة عــــن اتـــفـــاقـــيـــات أســـتـــانـــة، لــبــحــث 
مسألة تحريك قوات النظام السوري التي 
تـــتـــعـــارض عــســكــريــا وســيــاســيــا مـــع نص 
الروسية  التركية  سوتشي  قمة  تفاهمات 
اإليرانية وروحها؟ هل يتحرك بشار األسد 
بــشــكــل مــنــفــصــل، ومـــن دون الــتــنــســيــق مع 
مــوســكــو وطــهــران وهـــل قـــرار وقـــف هجوم 
قــوات النظام في إدلــب مسألة صعبة على 
روسيا وإيران حقا؟ أم أن الشراكة التركية 
الــروســيــة اإليــرانــيــة هــي الــتــي تــقــف الــيــوم 
الفشل أو االســتــمــرار،  إعــالن  أمــام امتحان 
الروسي  الجانبني  فــي  أحــدا  أن  خصوصا 
واإليراني ال يريد مناقشة أسباب تحريك 

دمشق قواتها مع أنقرة؟
تحدث اإلعالم التركي، قبل أيام، عن زيارة 
ــيـــر رســــمــــي إلـــى  مــحــتــمــلــة لــــوفــــد تــــركــــي غـ
دمشق، وكانت األصابع تتوجه نحو حزب 
»وطــــــن« الـــيـــســـاري الـــــذي يــتــبــنــى ســيــاســة 
ســـوريـــة مــغــايــرة لــســيــاســة حــــزب الــعــدالــة 
ملفات  فــي  الــيــوم  يدعمها  لكنه  والتنمية، 
كثيرة. هل تمت الزيارة؟ بمن التقى الوفد 
هناك، وما الذي جرى بحثه، وهل لتحريك 
ــة بـــاتـــجـــاه جـــنـــوب إدلــــب  ــوريـ ــوات الـــسـ ــقــ الــ

عالقة بالزيارة؟
يقول األتــراك إن القوات التركية استكملت 
خطة محاصرة عفرين من الجهات األربع، 
بانتظار ساعة الصفر، فمن الذي سيدخل 
املكان، الجنود األتراك أم الجيش السوري 
الحر؟ لم يسقط خيار التقدم نحو عفرين 
البديل  الطرح  يكون  أن  يمكن  فهل  تركيا، 
هو التفاهم الروسي األميركي غير املعلن 
بــتــســلــيــم عــفــريــن لــلــنــظــام وقــــواتــــه، إلنــهــاء 
القلق التركي في مقابل إشــراك النظام في 
خطة إدلـــب، إلنــهــاء وجـــود جبهة النصرة 

هناك، بعدما تعثرت الخطة التركية؟

محمد أحداد

مـــن مــكــر املـــصـــادفـــات أن تـــتـــزامـــن ذكـــرى 
ــر، عــبــد  ــيـ ــبـ ــكـ ــيــــم املــــغــــربــــي الـ ــل الــــزعــ ــيــ رحــ
االتحاد  حزبه  فــوز  مــع  بوعبيد،  الرحيم 
الــشــعــبــيــة بمقعدين  لــلــقــوات  االشــتــراكــي 
بــرملــانــيــني فـــي االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
يصفها  كــان  أحـــزاب  بمساعدة  الجزئية، 
إلـــى وقـــت قــريــب رفــــاق املــنــاضــل الــراحــل، 
املهدي بنبركة، بأنها أحــزاب تنتمي إلى 
الخريطة  »هندسة  إلــى  وتسعى  اإلدارة، 

السياسية« وقتل السياسة.
اإلدارة  تـــكـــون  أن  فـــكـــرة  بــوعــبــيــد  حـــــارب 
طرفًا في التدافع السياسي، وواجــه امللك 
ــانـــي، ورجـــلـــه فـــي الــداخــلــيــة  ــثـ الــحــســن الـ
إدريس البصري، في عز قوتهما، حينما 
باستعمال  اليسار  نفوذ  محاصرة  أرادا 
»العصا الغليظة« بإيجاد أحزاب جديدة، 
عبر تشجيع الترحال السياسي، وإغراق 
ــان.. كــان  ــ ــيـ ــ املــشــهــد الــســيــاســي بــفــئــة األعـ
مــدافــعــًا شــرســًا عــن »االتــحــاد االشــتــراكــي 
..«، لــيــس بــالــتــصــور الــطــوبــاوي الــــذي ال 
يــقــبــل الــنــقــاش، ولــكــن رافـــضـــًا أن تتولى 
وزراة  الــتــي تصنعها  ــة  ــ اإلداريــ األحـــــزاب 
ألنها  السياسي،  الــشــأن  تدبير  الداخلية 
ــام الــفــســاد االنــتــخــابــي،  ــ تــفــتــح املـــجـــال أمـ
وإيجاد هوة بني الشعب والدولة وفقدان 
الــثــقــة فــي املــؤســســات، لــكــن الــحــزب الــذي 
بتعبير  أو  للدولة،  شريكًا  يكون  أن  قبل 
اليوم  »املــخــزن« يقبل  لـــ أكــثــر دقــة شريكًا 
إداري، أسسه  بــحــزب  مــســنــودًا  يــكــون  أن 
صهر امللك قبل عقود، كي ال يفقد فريقه 

البرملاني في مجلس النواب.
قال عبد الرحيم بوعبيد : »إذا كان الشعب 
ــا، فــلــيــس بــإمــكــانــه التنظيم  يــمــثــل قـــوة مـ
بعفوية. يجب أن تقود األطر، بالضرورة، 
كل عملية تطور، أطر منبثقة من الشعب 
أننا  املــحــزن  مــشــاكــلــه،  فــهــم  يستطيعون 
نعاين، في هذا البلد، استقالة لألطر. هناك 
عناصر تتمتع بكفاءة عالية، لكنه يبدو 
لــألســف كــأنــهــا اســتــقــالــت بــســبــب هيمنة 
الذاتية والنزوعات املفرطة عليها« ثم ما 
يفتأ يضيف »كيف تريدون، في ظل مثل 
هذه الشروط، أن يتطور الشعب بمفرده، 
خــاصــة وهــــو يــســجــل أن بــعــض الــنــخــب، 
كــان يؤمن بها سابقًا، قد أصبحت  التي 
مــجــرد كــراكــيــز عــديــمــة الــشــكــل ال هـــمَّ لها 
ــــوى تــحــقــيــق امــــتــــيــــازات شــخــصــيــة«.  ســ
ــــدرت فـــي الــثــمــانــيــنــيــات من  أطـــروحـــة صـ

ــام كـــان حـــزب االتــحــاد  الـــقـــرن املـــاضـــي، أيــ
 الستنبات النخب التي 

ً
االشتراكي مشتال

 لــتــصــور الـــدولـــة، أمـــا الــيــوم 
ً
تشكل بــديــال

فقد استحال »االتحاد..« إلى مجرد حزب 
ــان، ويــبــحــث عن  ــيــ ــادي يــســتــقــطــب األعــ ــ عـ
تعزيز موقعه االنتخابي، حتى ولو دعت 
الــضــرورة إلــى االستعانة بــوجــوه ليست 

ذات صلة بمشروعه اليساري.
هــل الكاتب الــعــام )األمـــني الــعــام( الحالي 
للحزب، إدريــس لشكر، وحــده من أوصل 
الـــحـــزب إلــــى هــــذه الـــحـــالـــة؟ وكــيــف يمكن 
لــقــيــادة لــم تكمل واليــتــهــا بــعــد أن تحمل 
أوزار تــاريــخ طــويــل مــن األخــطــاء؟ وكيف 
أن يبنوا حــزبــًا قويًا،  يــريــد االتــحــاديــون 
ويــصــالــحــوه مـــع قـــواتـــه الــشــعــبــيــة، وهــم 
تبقى  مــا  وتخريب  تمزيقه،  فــي  يمعنون 
مــنــه بـــاســـم الـــصـــراع مـــع إدريـــــس لــشــكــر؟ 
متى كان شخٌص واحٌد، منذ قرر الجناح 
ــقـــالل تــأســيــس  ــتـ ــثــــوري فـــي حــــزب االسـ الــ
ّيد 

ُ
حــزب جــديــد، يختصر مــســار حــزب ش

على الجثث والدماء؟ لنفترض أن القصة 
ــال املــؤتــمــر  ــغـ ــدأت تـــحـــديـــدًا بــنــهــايــة أشـ بـــ
قـــــوة »االتــــحــــاد  ــتــــاســــع، وأن  الــ الـــوطـــنـــي 
االشـــتـــراكـــي« تــفــتــت مــبــاشــرة بــعــد إعــالن 
ــد الـــــــزايـــــــدي، فــي  ــمــ رســــــــوب الــــــراحــــــل، أحــ
ــى: مـــاذا فــعــل تيار  امــتــحــان الــكــتــابــة األولــ
»املذبحة  لفضح  واالنفتاح  الديمقراطية 

الديمقراطية«؟ 
ــدا  ــ ـــن ذلـــــــــك، وعــ ــ ــدث أي شـــــــيء مـ ــ ــحـ ــ ــم يـ ــ ــ ل
تصريحات صحافية ألعضاء محسوبني 
على التيار، لم يكن هناك موقف سياسي 
الغرابة أن  واضــح مما يجري، بل مبعث 
الـــقـــانـــون الـــداخـــلـــي ملــجــلــس الــــنــــواب كــان 
الزايدي، بعدما  االنتصار ألنصار  يمنح 
القانوني  النصاب  يجمع  أن  لشكر  عجز 
في  اخــتــاروا،  املتمردين  لكن  لبرملانييه، 
أنفسهم  إرادتهم هزيمة  األخير، بمحض 

بأيديهم.
إن  التلميح،  يشبه  فيما  لحظتها،  قــالــوا 
جــهــة مـــا تــدخــلــت بـــقـــوة، كـــي تـــفـــرض من 
شاءت.. ثم رضخوا. ولم يخبرنا أحد عن 
طبيعة هذه الجهة التي باتت تتوفر على 
كل هذه القوة، لتفصل في أحزاب وطنية 
وتاريخية كبيرة، وتتوفر فوق ذلك على 
ــادرة عــلــى إقـــنـــاع الــطــالــبــي  ــ قـــوة خـــارقـــة قـ
الــعــلــمــي )كـــــان رئــيــســًا ملــجــلــس الـــنـــواب( 
ــلـــى تــغــيــيــر أمـــزجـــة  بـــخـــرق الــــقــــانــــون، وعـ

البرملانيني حد الخنوع.
)كاتب مغربي(

في سلطة االنقالب لم يمنحها، كما كانت 
تأمل، التفوق ضد خصومها على األرض، 
وال فــــرض شـــروطـــهـــا الــســيــاســيــة عــلــيــهــم، 
ملأزقها،  فطنت  الحوثي  أن جماعة  ويــبــدو 
فــقــد ســعــت بــكــل الـــطـــرق إلـــى كــســب شــركــاء 
ــى تـــحـــالـــٍف  ــ ــدد إلــ ــ ســـيـــاســـيـــني وقـــبـــلـــيـــني جــ
ســيــاســي تــتــزعــمــه، إذ عــمــدت، فــي الــبــدايــة، 
إلــــى اســتــمــالــة أحــــــزاب ســيــاســيــة صــغــيــرة 
املؤتمر  كانت سابقًا شريكة حــزب صالح، 
الشعبي العام، ثم سعت إلى مللمة ما تبقى 
منه املوالني لها في رأس سياسي برئاسة، 
شكليًا،  ولـــو  ليمنحها،  رأس،  أبـــو  صـــادق 
إبقاء على تحالف وهمي مع حزب صالح، 
االنــكــشــاف  لــم يغير مــن حقيقة  أن هـــذا  إال 
الحقيقي الـــذي تــواجــهــه الــجــمــاعــة، والـــذي 
سيعجل، على املدى القريب، في إضعافها 

وسحب البساط منها.
الشرعية  السلطة  عن  الــدفــاع  تحالف  حكم 
اليمنية، تعّدد الرؤوس السياسية، وتعّدد 
وكذلك  واإلمــاراتــيــة،  السعودية  األجــنــدات: 
ــراع األطـــــراف املــحــلــيــة املــنــضــويــة داخـــل  صــ
تحالف الشرعية، أدارت قوى تحالف الدفاع 
البينية بمقتضى  الشرعية صراعاتها  عن 
أن الالفت أن  استنزاف بعضها بعضا، إال 
هــذه الــقــوى لــم تــســَع، حتى اآلن، إلــى حسم 
رأس السلطة في حلفها، كما فعلت جماعة 
الحوثي مع صالح، على الرغم من نضوج 
ســـيـــاقـــات ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة مــواتــيــة 
التــخــاذ هــذه الــخــطــوة، كــإضــعــاف اإلمـــارات 
اليمني، عبد ربه منصور  الرئيس  شرعية 
هادي، وكذلك تأهيلها للمجلس االنتقالي 
الجنوبي وريثا محتمال لشرعية هادي في 

الـــالفـــت أن الــســعــوديــة واإلمــــــــارات ذهــبــتــا 
بــعــيــدًا فـــي اســتــقــطــاب قـــيـــادات »املــؤتــمــر«، 
ليس فقط على حساب شركائها اللدودين 
حساب  على  وإنــمــا  الشرعية،  تحالف  فــي 
وفقها  تــحــارب  الــتــي  السياسية  األرضــيــة 
الحوثي، إذ ال تعترف مجمل هذه القيادات 

بشرعية الرئيس هادي. 
ال يقتصر التخبط وحالة العماء السعودي 
الــــذي تــديــر وفــقــهــمــا تحالفهما  اإلمـــاراتـــي 
فـــي الــيــمــن عــلــى الـــدولـــتـــني فــقــط، إذ انــتــقــل 
الشرعية،  تحالف  في  الرئيس  الحزب  إلــى 
فــقــد أطـــلـــق خــــوف حــــزب الــتــجــمــع الــيــمــنــي 
واإلمــارات  السعودية  تقريب  لإلصالح من 
الـــقـــيـــادات املــؤتــمــريــة الـــوحـــش فـــي داخــلــه، 
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن مــحــاولــة بــعــض قـــيـــادات 
على  التي يشنونها  الحملة  تقديم  الحزب 
الفاّرة  لصالح،  املوالية  املؤتمرية  القيادات 
مـــن بــطــش الــحــوثــيــني فـــي صــنــعــاء، والــتــي 

ــة مـــــــأرب تـــحـــت مــســمــى  ــنـ ــديـ ــــي مـ ــــت فـ ــامـ ــ أقـ
دفاعهم عن شرعية الرئيس هادي، التي ال 
تعترف بها هذه القيادات، وكذلك مشاركة 
العميد طارق بقتل اليمنيني، إال أن الالفت 
التي تتزعم  أن قيادات »اإلصـــالح« نفسها 
الحملة عــلــى قــيــادات »املــؤتــمــر« دعـــت إلــى 
التي  تسوية سياسية مع جماعة الحوثي 
ال تــقــل إجـــرامـــًا فـــي نــظــر مــعــظــم اليمنيني 
قــيــادات صــالــح، كــمــا أن تباكيها على  عــن 
شرعية هادي ال يسقط حقيقة أنها كانت، 
صراعها  وكذلك  اإلقصائية،  بممارساتها 
ا من  مع أطراف محلية داخل الشرعية، جزء
إضعافها شرعية هادي. ويبدو أن السبب 
اإلصــــالح هو  الحقيقي خــلــف حملة حـــزب 
خــوفــهــا مـــن الــثــقــل الــعــســكــري والــســيــاســي 
دول  بها  رحــبــت  الــتــي  املؤتمرية  للقيادات 
التحالف التي قد تشكل زعامة محلية في 
هـــذه املــرحــلــة، ويـــرى فيها حـــزب اإلصـــالح 
القوة املنافسة الوحيدة املرشحة إلزاحتها 

في املستقبل القريب. 
بقايا  يستثنيان  ال  الــرؤيــة  وغــيــاب  العبط 
الـــعـــام، العسكرية  الــشــعــبــي  املــؤتــمــر  حـــزب 
التي هربت من صنعاء  منها والسياسية، 
إلى مدينة مأرب، إذ ال زالت لألسف تفتقر 
وال  بعد صالح،  ما  مرحلة  متغيرات  لفهم 
تملك القوة السياسية التي تؤهلها لفرض 
شـــروطـــهـــا لـــالنـــخـــراط فــــي تـــحـــالـــف جــديــد 
كما  العربي،  التحالف  مع  أو  الشرعية  مع 
تفتقر ملــشــروع ســيــاســي واضــــح، تنضوي 
تحته في هذه املرحلة، إذ ال زالت الزعامات 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة املــؤتــمــريــة تــقــود 
، مـــن جــهــة، 

َ
مــعــاركــهــا بــصــبــيــانــيــة، مـــصـــرة

االعــتــراف بشرعية هـــادي، فيما  على عــدم 
يطالبون الشرعية بالشراكة معها أواًل في 
السلطة والقيادة، في حني يشترطون على 
قــيــادة الــتــحــالــف إقــامــة مــعــســكــراٍت خاصة 
الحوثي،  جماعة  ضــد  حربهم  لقيادة  بهم 
بقايا  فقط  ال يحكم  الخلل  هــذا  أن  ويــبــدو 
»املؤتمر« املناهض للحوثي، والــذي فضل 
ــارج تــحــالــف  ــ ــده مـــن خـ خــــوض املــعــركــة ضــ
الــذي  املؤتمر  بقايا  كذلك  وإنــمــا  الشرعية، 
 عـــن امللتحقني 

ً
بــالــشــرعــيــة، فــضــال الــتــحــق 

ــي، األمـــــــر الـــــــذي يــعــكــس  ــوثــ ــحــ بـــجـــمـــاعـــة الــ
الــتــشــرذم الــــذي يــعــيــشــه حـــزب صــالــح بعد 
رحــيــلــه، لــكــنــه يــؤكــد أن بــقــايــا املــؤتــمــر هي 
الــســاحــة اليمنية التي  الــســائــبــة فــي  الــقــوة 
تــحــرص قـــيـــادة الــتــحــالــف، وكـــذلـــك جماعة 
الحوثي على استقطابها بشتى الوسائل، 
لتكريس  أو  حلفهما  ــروخ  شــ لــتــرمــيــم  إمـــا 
أوســع، فيما تحاول بعض  تحالٍف وهمي 
تحولها  من  إزاحتها خوفًا  الشرعية  قــوى 
إلـــى وســيــط مــحــلــي، يــحــظــى بــالــتــقــديــر من 

دول التحالف. 
ال شـــيء يــحــكــم اآلن تــحــالــفــات الـــحـــرب في 
الزعامة،  املــريــر على  الــصــراع  اليمن ســوى 
ــتــــات بــــــالد مـــنـــكـــوبـــة بــنــخــبــهــا  القــــتــــســــام فــ
املـــنـــاطـــحـــات  تــعــكــس هـــــذه  املــــشــــوهــــة، وإذ 
األحـــزاب  السياسية خفة  الــــوالءات  وشـــراء 
ــــي الــيــمــن  ــة فـ ــلـ ــتـــدخـ الـــيـــمـــنـــيـــة، والــــــــــدول املـ
والــجــمــاعــات املــلــيــشــيــاويــة، وتــضــيــف إلــى 
مأساتنا الوطنية فصواًل مسرحية جديدة 
اليمن:  في  املتقاتلة  الشرعيات  عن  للدفاع 

بالطبع الشرعيات التي قتلت اليمنيني. 
)كاتبة يمنية(

مــن يــســعــون إلـــى تغيير الــنــظــام أكــثــر مما 
تخشى بــقــاءه. ويــعــود هــذا بــاألســاس إلى 
استمرار النزاعات املسلحة، وكثرة فصائل 
وقد  ممارساتها.  مــن  شــاع  ومــا  املتمردين 
تعّمق هذا اإلحساس في هّبات سابقة، مثل 
الــتــي جـــرى فيها حــرق  احــتــجــاجــات 2013 
املمتلكات العامة والخاصة، وخشي الناس 
أن يعم الخراب  استمّرت، فانسحب منها، 
أو أحجم، كثيرون ممن كانوا قبل ذلك على 
استعداد للمشاركة. لهذا دعا إمام األنصار 
املسلحة  الحركات  املــهــدي  الــصــادق  السيد 
إلـــى اإلســــراع بــإعــالن وقـــف الــعــمــل املسلح، 
واالنحياز للعمل املدني، حتى يضمن ذلك 
نجاحه. ولكن هذا يقود تحديدًا إلى النقطة 
الــنــزاعــات املسلحة ليست  الــثــانــيــة، هــي أن 
سوى عرض ملرض، وهو االستقطاب الحاد 
الــســودانــي. فــالــخــروج املسلح  فــي املجتمع 
ــــوات  ــمـــاع أصـ نـــتـــج مــــن صــــم اآلذان عــــن سـ
ــريــــن. فــمــعــارضــون كــثــيــرون حــالــيــون  اآلخــ
كــانــوا جــــزءًا مــن الــنــظــام، وبــعــضــهــم كــانــوا 
قــادة كبارا فيه. وقد ظلت حركات مسلحة 
ــدث فــــي بــعــض  ــ تــلــتــحــق بـــالـــنـــظـــام، كـــمـــا حـ
ــام 1996،  فــصــائــل الــحــركــة الــشــعــبــيــة فــي عـ
وبــعــض حــركــات دارفـــــور فــي 2006 ثــم في 
2011. ولكن كثيرين مــن هــؤالء عـــادوا إلى 
حمل السالح، وانضم إليهم غيرهم ممن لم 

يحمل السالح من قبل.
وفي هذه الحال، فإن املظاهرات السلمية إذا 
بــني فصيلني  إلــى »حـــرب سلمية«  تحولت 
يــفــتــقــدان الـــرابـــط املــشــتــرك، ســتــتــحــول إلــى 
حرب أهلية. وقد وقع هذا في ثالث من دول 
الــربــيــع الــعــربــي )مــصــر وســوريــة وليبيا(، 
ولـــم يمنعه مــن الـــحـــدوث فــي تــونــس التي 
ــام احــتــجــاجــات مــتــزامــنــة  ــ ــذه األيــ تــشــهــد هــ
ومتشابهة مع الحالة السودانية، إال حكمة 
قطاع مهم من قادتها، فالثورة السلمية ال 
انتقال  إلــى  وتتحول  على سلميتها  تثبت 
ســلــس إلـــى وضـــع ديــمــقــراطــي، مـــا لـــم يكن 

هل شعرت موسكو أن أنقرة بدات تتراجع 
عــن دعـــم مــؤتــمــر ســوتــشــي، بسبب شكها 
فـــي أنــــه قـــد يــعــقــد، ولـــكـــن لــيــس لتسهيل 
انـــطـــالق مــؤتــمــرات جــنــيــف ودعــمــهــا، كما 
تــقــول مــوســكــو، بــل مــن أجـــل فــتــح الطريق 
أمــام تفاهمات روسية أميركية أوســع في 
سورية، وفي احتمال وجود تفاهم روسي 
أميركي، بعيدا عن األضــواء بشأن تمثيل 
قوات سورية الديمقراطية في املؤتمر، وإن 
التحرك نحو  تــركــي، بينها  أيــة عملية رد 
التركية  املواجهة  اآلن  بعد  تعني  عفرين، 
الــروســي  األمــيــركــيــة، وبــالــتــالــي التصعيد 
ــاك، فـــهـــل تــســمــح مــوســكــو  ــنــ األمــــيــــركــــي هــ
بتوتر خطير من هــذا النوع، يهدم كل ما 

بنته في سورية؟
إلــى املشهد  الــعــودة  فــي  نجحت واشنطن 
ــم الــعــســكــري  ــدعــ ــن طـــريـــق الــ الـــــســـــوري، عــ
لقوات سورية الديمقراطية، وستبحث عن 
الشريك الذي ستحاوره سياسيا في امللف 
الــــســــوري، ولــــن تــجــد أفـــضـــل مـــن مــوســكــو 
الـــتـــي تــمــلــك أوراقـــــــا وخـــيـــوطـــا كــثــيــرة في 
اللعبة. وعــنــدمــا يــقــول الــرئــيــس الــروســي، 
ــلـــى هــجــوم  ــيـــر بــــوتــــني، مــعــقــبــا عـ فـــالديـــمـ
حميميم، إن موسكو وأنقرة ال تملكان كل 
السيطرة على األرض في سورية  وسائل 
للحؤول دون وقــوع خــروق وهجمات في 
أماكن مختلفة، ما الذي تمهد له موسكو 
أنقرة،  لتبرر مقولتها هــذه؟ وبمن ستثق 
وعــلــى مـــن ســتــراهــن لــحــمــايــة مصالحها 
ــة؟ وفـــيـــمـــا تــعــيــدنــا الــهــجــمــات  ــوريــ فــــي ســ
فــي جنوب  الــســوري  النظام  يقودها  التي 
ــب، كــمــا اســـتـــهـــداف الــــقــــوات الــروســيــة  ــ إدلــ
فــي حميميم، إلــى املــربــع األول هــنــاك، فإن 
السؤال هو: ما املقصود بذلك، وهل الهدف 
الــحــقــيــقــي تــبــريــر خــطــة تــحــرك بــديــل على 
األرض فـــي املــنــطــقــة، تــــــوازن بـــني إطــاحــة 
جبهة النصرة وإخراج قوات حزب االتحاد 
الديمقراطي الكردي من عفرين، في  مقابل 
التزام أنقرة بدعم انعقاد مؤتمر سوتشي 
وقبول قراراته؟ تبقى العقدة معرفة مدى 
قــبــول واشــنــطــن مــشــروعــا مــن هـــذا الــنــوع، 
وهو ما يدفع باتجاه بروز سيناريو آخر، 
في  الــثــالثــي  التنسيق  فشل  حجم  يعكس 
أستانة، وضرورة إيجاد بديل جديد، هو 
تفاهم أميركي روسي، نيابة عن الالعبني 

املحليني واإلقليميني؟
ــذه الــســيــنــاريــوهــات  ــارج هــ ــ ــر خـ مـــســـار آخــ
فــي سورية،  أكبر  تركية  أمــل  يعني خيبة 
وإقحامها في أكثر من مواجهة على أكثر 
مــن جبهة، بهدف حــرق كثير مــن أوراقــهــا 
هـــنـــاك. والــــــرد عــنــدهــا ال يــمــكــن أن يــكــون 
غــيــر الــتــحــّرك املــيــدانــي عــلــى طــريــقــة علي 
وعلى أعدائي شبه االنتحارية، الستكمال 
والسيطرة  منبج،  فــي  الــفــرات  درع  عملية 
على إدلــب، بإسقاط ورقــة جبهة النصرة، 
وإنهاء جيب عفرين، لتجنب مواجهة أكبر 
مــع جــيــش نــظــامــي كــــردي، تــعــد واشــنــطــن 
ــقـــعـــة تــــحــــولــــت إلــــى  ــط بـ ــ ــ لـــتـــأســـيـــســـه، وسـ

مستنقعات ورمال متحركة.
الــتــي دخلت  التركية  الــقــوات  تــريــد  وعلنا، 
إدلــب قبل ثالثة أشهر، في إطــار اتفاقيات 
أســتــانــة، إلنـــشـــاء مــنــاطــق خــفــض الــتــوتــر،  
بالتنسيق مع روسيا وإيران، ربط مصير 
تطهير  لــنــاحــيــة  عــفــريــن،  بمستقبل  إدلــــب 
املنطقة من وجود املجموعات التي تتهمها 
باإلرهاب. لكن ما يدفع أنقرة إلى التصعيد 
هذه املرة )سيرون ماذا سنفعل في غضون 

جــنــوب الــيــمــن، لكن اإلمــــارات حتى اآلن لم 
تِزح سلطة هادي نهائيًا، ربما إلدراكها أن 
حالة الفراغ السياسي في الجنوب يمنحها 
أفــضــل الـــخـــيـــارات لــتــكــريــس ســلــطــتــهــا، في 
حني أن السعودية، قائدة التحالف العربي 
في اليمن، على الرغم من وضعها الرئيس 
هـــادي رهــن اإلقــامــة الجبرية فــي الــريــاض، 
القائمة  فــي ســيــاســتــهــا  أنــهــا اســتــمــرت  إال 
التنافس بني حلفائها  على تسريع وتيرة 
املحليني الوارثني املحتملني شرعية هادي.

عــلــى قـــاعـــدة مــقــتــل صــالــح يــجــب مـــا قبله، 
تحالفها  ترميم  إلــى  التحالف  دول  سعت 
قــيــادات  باستقطابها  الــيــمــن  فــي  املنفلش 
سياسية وعسكرية وقبلية، تنتمي ملؤتمر 
صالح، بمن فيهم أقرباؤه، كالعقيد طارق 
صالح، قائد الحماية الخاصة بصالح إلى 
ومن  السعودية،  تــحــاول  وفيما  تحالفها، 
ورائها اإلمارات، تعليل سياستها الجديدة 
بــاعــتــبــارهــا خــطــوة رئــيــســيــة فـــي تعضيد 
ــوثــــي وحـــســـم  ــحــ حـــربـــهـــا ضـــــد جـــمـــاعـــة الــ
الــحــرب فــي الــيــمــن، إال أن الــواضــح هنا أن 
الــســعــوديــة، وكــذلــك اإلمــــــارات، وجــدتــا في 
بقايا مؤتمر صالح فرصة مواتية لتطعيم 
حلفها العريض في اليمن بقيادات ُمجِربة، 
وكذلك لتغيير موازين القوى داخل حلفها، 
بــمــا يـــخـــدم أجــنــداتــهــا فـــي الــيــمــن، ولــيــس 
للشرعية  مـــوازيـــة  ســلــطــة  تشكيل  لــغــرض 
جماعة  عليها  تسيطر  الــتــي  املــنــاطــق  فــي 
بــاألطــراف  الحوثي، فضال عــن عــدم ثقتها 
ــدًا حـــزب  ــديـ ــة لـــهـــمـــا، وتـــحـ ــيـ ــوالـ املــحــلــيــة املـ
ــــي تـــولـــي  الـــتـــجـــمـــع الـــيـــمـــنـــي لـــــإلصـــــالح، فـ
املــهــمــات الــعــســكــريــة ضـــد الــحــوثــيــني، لكن 

هناك توافق بني غالبية القوى الفاعلة في 
املجتمع على قضاياه الحيوية، وتطمينات 
متبادلة حول وضع كل طرف في مستقبل 
فـــإذا كــانــت بعض قطاعات الشعب  الــبــالد. 
قــامــت بـــثـــوراٍت ملــجــرد أنــهــا أهــمــلــت، فكيف 
ــٍع تـــعـــرف فــيــه أنـــهـــا لن  ــرى بـــوضـ ــ تــقــبــل أخـ

قصى فقط، بل ستكون مستهدفة؟
ُ
ت

ــذا املـــقـــام، يــمــكــن أن يــقــال إن الــوضــع  فــي هـ
الـــحـــالـــي خــطــيــر جــــــدًا، ويـــبـــشـــر بــتــصــاعــد 
االحــتــجــاجــات وزيــــادة حــدتــهــا. فاملصاعب 
االقـــتـــصـــاديـــة مــســت الــغــالــبــيــة، بــمــن فيهم 
النظام. وفوق ذلك، تتالشى اآلمال  مؤيدو 
السلمي،  التغيير  أو  األوضـــاع  تحسن  فــي 
بعد أن رفض النظام االنخراط بجدية في 
حــــوار كـــان هـــو الـــداعـــي إلـــيـــه، ويــصــر على 
عـــدم تغيير قــيــاداتــه حــتــى فــي عـــام 2020، 
ــزال  ــا يـ ــود ســـابـــقـــة. ومــ ــ ــم مـــن وعـ عــلــى الـــرغـ
الــنــظــام يــتــعــامــل مـــع مــنــتــقــديــه وضــحــايــاه 
بعنجهية واحتقار. فهو ال يعد الجماهير 
بتحسني األوضاع وتغيير النهج، بل يقدم 
يــتــوعــد ويستفز الجموع  قــيــاداتــه مــن  مــن 

الصابرة.
)أكاديمي سوداني(

أسبوع(، والتذكير بأن حسابات منبج لم 
تحسم بــعــد، هــو أبــعــد مــن مــشــروع إقــامــة 
كبيرة،  بمنطقة  عفرين  يــربــط  كـــردي  ممر 
الديمقراطية  قــوات سورية  تسيطر عليها 

في شمال شرق سورية.
إن عملية عسكرية قريبة في عفرين يمكن 
التفاهمات  من  حلقة  أنها  على  تفسيرها 
الــتــركــيــة الـــروســـيـــة األمــيــركــيــة هــــذه املــــرة، 
ملؤتمر  روســــي  أمــيــركــي  حــضــور  يعقبها 
وزراء الخارجية الذي تعد له أنقرة الشهر 
ــبـــل، خـــصـــوصـــا أن وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــقـ املـ
ــلــــو، يــقــول  ــاويـــش أوغــ ــولـــود جـ الـــتـــركـــي، مـ
ــا لــم  إن األوضــــــــاع لــــن تــتــحــســن تـــمـــامـــا مــ
ـــى حـــل ســـيـــاســـي، يحقق  يــتــم الـــتـــوصـــل إلـ
االستقرار في سورية من دون تهميش أي 
تفاهمات  حيال  التركي  القلق  ألحــد.  دور 
إقليمية ودولــيــة تتم فــي آخــر لحظة على 
حساب أنقرة هو الذي يدفعها إلى اإلعالن 

عن تحضيرات تتم لعقد اللقاء.
ــر  ــات آخــ ــمــ ــاهــ ــفــ ــن تــ ــ ــرة مــ ــ ــقــ ــ ــــوف أنــ ــــخـ ــتـ ــ وتـ
ــة أمــيــركــيــة عــلــى حــســابــهــا.  ــيـ لــحــظــة روسـ
لــذلــك هــي تــريــد أن تظهر لهما أن قــرارهــا 
ــع املــلــف  ــي الـــتـــعـــامـــل مــ واســتــقــاللــيــتــهــا فــ
العواصم  السوري من جهة، وتريد كسب 
ــــني، إلـــى  ــرلـ ــ األوروبـــــــيـــــــة، مـــثـــل بــــاريــــس وبـ
التركي أخيرا  جانبها على ضوء التحرك 
ــا. كــمــا أنــهــا تــحــاول الــتــحــّرر  ــ تــجــاه أوروبــ
التي  الثالثية  أستانة  اتفاقيات  قيود  من 
ــيــــال شــركــائــهــا  بـــــــدأت تـــقـــيـــد تـــحـــركـــهـــا حــ
بعدما  خــصــوصــا  واإلقــلــيــمــيــني،  املحليني 
ثـــبـــت احـــتـــمـــال حــــــدوث خــــــــروق، وخـــــروج 
عـــن الــتــفــاهــمــات، كــمــا حــــدث مـــع الــهــجــوم 
ــزازي الـــواســـع لـــقـــوات الــنــظــام في  ــفـ ــتـ االسـ

جنوب إدلب.
وهـــــنـــــاك هــــاجــــس آخــــــر يـــــطـــــارد األتـــــــــراك، 
ويريدون قطع الطريق عليه قبل أن يتحول 
إلى قوة ضغط هائلة أمنيا وعسكريا في 
الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة لــتــركــيــا، وهـــو الخطة 
األمــيــركــيــة الــتــي تــتــقــدم بــاتــجــاه تأسيس 
قوة عسكرية تحت مسمى »جيش شمال 
ســـوريـــة«، بــثــقــل كــــردي، ويــضــم مــائــة ألــف 
عنصر كما هو املخطط. وصدى ما تقوله 
قـــيـــادات فـــي حــــزب االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي 
يـــســـمـــع فــــي أنــــقــــرة أيــــضــــا »هـــــــذه الــــقــــوات 
ســتــتــصــدى ألي هـــجـــوم عـــلـــى مــنــاطــقــهــا، 
وهــي تتمتع بــاالحــتــرافــيــة والــخــبــرة. بعد 
اآلن لـــن يــكــون بــإمــكــان تــركــيــا أو ســوريــة 
أراضينا  على  يتجاوز  أن  آخــر  بلد  أي  أو 
برئاسة  أميركي،  وفــد  زار  وقــد  بسهولة«. 
الدبلوماسي ماكس مارتن، مناطق شمال 
سورية، لوضع اللمسات األخيرة على هذا 

املشروع، كما يقال أيضا.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

تحالفات الحرب اليمنية وصراع وسطاء

الحسم أم نموذج إيراني ـ سوري 
في السودان؟

من يحقق ألنقرة ما تريده 
في سورية؟

اليسار المغربي 
ونهاية حتمية

ال شيء يحكم اآلن 
تحالفات الحرب في 
اليمن سوى الصراع 
المرير على الزعامة

دور الفئات 
المسلحة، بما فيها 

الموالية للنظام ال 
يمكن أن يكون خارج 

الحساب تمامًا

تواصل أنقرة منح 
واشنطن مزيدًا من 

الفرص لتبديل رأيها 
في الملف السوري

آراء

ميشيل كيلو

بعد إسقاط حلب بيد اإليرانيني والروس ومرتزقة األسد، وسقوط الخيار الجهادي 
 
ً
املتأسلم وأوهامه حول فرص إقامة نظام ديني في سورية، بدت الفرصة متاحة
الثورة األول، الذي جعلت تحقيقه هدفها الرئيس، وهو إسقاط  الستعادة رهان 

النظام األسدي، وبناء نظام ديمقراطي هو بديله الحتمي والوحيد. 
نقيض  وأن مشروعها  الجهاد،  الــثــورة غير  أن  كــان واضحا  قبل سقوط حلب، 
مشروعه، وانتصاره لن يحقق أهدافها التي هتف لها ماليني السوريني، عندما 
طالبوا بالحرية والعدالة واملساواة والكرامة اإلنسانية لكل سوري، من دون النظر 
أعلن  بينما  إلــخ،  االجتماعي...  أو منبته  أو عرقه  انتمائه  أو  أو معتقده  دينه  إلــى 
لعموم  والجماعة دون غيرهم، وليس  السنة  أن مشروعهم هو ألهل  الجهاديون 
املسلمني، أو ألتباع األديان األخرى، وقالوا إن الحرية كفر والديمقراطية بدعة، في 

موقٍف توافق توافقا فاضحا مع مواقف النظام من الثورة وأهدافها.  
الجنوبي وإدلــب،  الفائتني في ريفي حلب  والــيــوم، وبعد ما جــرى األسبوعني   ...
حيث سلم  تنظيم القاعدة في بالد الشام مئات القرى من دون قتال إلى إيران 
واألسد، وتسبب في هجرة نيف ومائتي ألف مواطن من قرارهم وبلداتهم، يتضح 
بأدلة ال سبيل إلى دحضها أن الجهاد لم يعد فقط مشروعا مناقضا ملشروع 
الثورة، بل صار مقتلها، وأن قادته، من أمثال الجوالني، يتحدثون بظاهر لسانهم 
عن إسقاط األسد وإقامة حكم الله، بينما يوقفون أفعالهم على استكمال معركة 

القضاء التام والناجز على ما تبقى من الثورة والسوريني. 
ــادرة حقا فــي حربها ضــد سبعة  وكــانــت جبهة الــنــصــرة قــد أظــهــرت بــطــوالت نـ
املاضيني،  العامني  بالتتابع خالل  الحر، قضت عليها  الجيش  عشر فصيال من 
منهم،  نــجــوا  مــن  والحــقــت  وصـــادرت سالحهم،  أو سجنتهم،  مقاتليها  وقتلت 
وقضت كذلك خالل يومني على حركة كبيرة هي »أحرار الشام«، واستولت على 
سالحها، وقتلت وأسرت مئات من منتسبيها. وحني انفردت، أخيرا، بمنطقتي 
إمــارة  بناء  إلــى  »مؤتمرا وطنيا« في سياق سعيها  إدلــب وجنوب حلب، عقدت 
إسالمية تشبه دولة البغدادي، ولكن بطرقها االلتفافية/ االحتيالية التي دفعتها 
إلى تشكيل »حكومة إنقاذ«، سرعان ما بادرت إلى إنقاذ تالمذة املدارس وطالب 
الجامعات من العلم، وأغلقت مدارسهم وجامعاتهم، واعتقلت عددا منهم، قبل أن 
في مخازنها من  وما  مكاتبها،  املنتخبة، وتستولى على  املحلية  املجالس  تلغي 

مواد غذائية وأدوية للسكان. 
الــشــمــالــي، قتل خاللها مئات  الــنــصــرة هجمات على ريــف حــمــاة  وشــنــت جبهة 
من عناصرها، فيما كان عليها اتخاذ موقف دفاعي، يعد إدلب وجوارها لصد 
هجوم كبير، حني وقع، بادرت إلى إخالء مناطق شاسعة من دون قتال، تطبيقا 
ملقّررات أستانة التي هاجمها الجوالني، واتهم من توصل إليها بالخيانة، العتقاده 
أستانة بشأن  تقّرر في  بتنفيذ ما  انــفــراده  أن تغطي  أن كلماته يمكن  بسذاجة 
منطقة خفض التصعيد الرابعة )إدلب وجوارها(. واآلن، إذا ما تذكرنا أن مساحة 
التي سلمها تربو على أربعمائة كيلومتر مربع، أدركنا املدى الذي بلغه  املنطقة 
التناقض بني جهاده والثورة. وملاذا استمات األسد واإليرانيون والروس لفبركة 
قــدم في سورية حتى  أخــذ موطئ  أن  الــذي ما  تنظيمه  تنظيمات جهادية، منها 
شرع يحارب الثوار، وصوال إلى انفراده شبه التام، بما بقي من مناطق محّررة 
الثورة  الجهاد هو خنق  شمال سورية، حيث تأكد ملن كــان ال يصدق أن هــدف 
الــثــورة ملا تخلى عما حــّررتــه من أراض  انتصارها. ولــو كــان من  وقتلها، ومنع 
وبنته من مؤسسات، وأن على السوريني أن يختاروا من اآلن بني جهاده والثورة، 
بعد أن انتفت الشكوك بشأن توافقهما، وتأكد لكل من يريد أن يفتح عينيه أنهما 

نقيضان، وال يمكن ألحدهما أن يتعايش بعد إدلب مع اآلخر.
أيها السوريون، إناثا وذكورا، أنقذوا ثورتكم.

محمد أبو الغيط

الرئاسية في  االنتخابات  العديد من دعاة مقاطعة  نظرية جديدة تنتشر حاليًا بني 
مصر، فبعدما تجاوزوا شعارات »إحراج النظام« و»صوره الدولية«، بعدما أدركوا أن 
العالم لن يتحرك بشكل فاعل أبدًا، وهو الذي يدعم عبد الفتاح السيسي منذ 2014، 
على الرغم من أنه وقتها كان حديث عهد بمذبحة ميدان رابعة العدوية، وسجن رئيس 
يــرددون  ذلــك،  الفوز بنسبة 98%، بعد  منتخب، وانتخابات هزلية منح نفسه فيها 
اآلن أن جيلنا قد ُهــزم بالفعل. وفي نماذج تاريخية حني ُيهزم الجيل ال يعود مرة 
أخرى. لذلك، علينا االنتظار حتى يأتي جيل آخر، هو من سيقوم بالثورة الجديدة. 
يتجاهل هذا املنطق العجيب أن الجيل الجديد لن يفعل شيئًا إذا تشكل وعيه وعامله 

بيد السلطة، من دون أي وجود للمعارضة.
إلى  الــســؤال  هــذا  متكّرر يصل  التوكيل؟«، بشكل  أعمل  ينفع  »أنــا عندي 18 سنة، 
من  كبيرة  أعـــداد  األمـــل.  معه  متكّرر يصل  علي، وبشكل  فــي حملة خالد  العاملني 
الحركات  ــم تنجح  ول ــثــورة،  ال  وقــت 

ً
أطــفــاال كــانــوا  العمرية 18 – 21  بالفئة  الــشــبــاب 

السياسية في التواصل معهم، لكنهم اآلن يمارسون أول عمل سياسي بحياتهم. 
 
ً
ملحة أمل أخرى شهدناها في البيان الذي وقعته 53 شخصة لدعم خالد علي، حامال
»الشرعية« وأيضًا  النقيض، مــن معسكر  أســمــاء مــن طرفي  مــرة منذ ســنــوات  أول 
عبد  الدين  نشاهد سيف  مرسي.  بمحمد  العسكرية  اإلطاحة  داعمي  معسكر  من 
الفتاح، محمد سلطان، عبد املوجود الدرديري، جنبًا إلى جنب مع أسماء حازم عبد 
العظيم، أحمد دراج، حمدي قشطة. لن يغير هذا من الخالف والعداء بني الطرفني، لكنه 
أولوية مقاومة من يسحق كليهما في  األقــل عالمة على تراجع حّدته لصالح  على 
الوقت نفسه. في سباق محموم مع الزمن لجمع التوكيالت، تتشكل لجان، ويظهر 
مسؤولي  ثــم  جــديــدة،  بأسماء  يوميًا  املحافظات  مندوبي  قائمة  تتغير  متطوعون، 
املناطق داخلها، تنشأ فروع للحملة في دول حول العالم. وهكذا في كل لحظة يتدرب 
للقيادات  تلقائي  فــرز  ويظهر  التنظيمي،  العمل  على  العملية  بالطريقة  جــدد  شباب 
الــتــوكــيــالت هائل،  التنظيمي فــي جمع  الــتــحــدي  الــفــرديــة. حجم  املــيــدانــيــة واملـــهـــارات 

خصوصا لقدرات ُمدمرة تمامًا بفعل الضربات األمنية واألخطاء الداخلية. 
أنت هنا تحتاج إقناعًا لكل مواطن بأن يتجاوز خوفه أو سلبيته أو يأسه، يقتطع من 
وقته وجهده للذهاب إلى مقر الشهر العقاري، التعامل مع املوظفني، ثم تسليم التوكيل 
إلى مقر الحملة الوحيد أو أن يتواصل مع أحد املندوبني، وهذا يحمل إشكاالت عديدة 
بشأن وصول أرقام املندوبني إلى الناس، وحول قدرات املندوبني في متابعة كل حالة 
تتعرض ملشاكل متنوعة.  على جانب آخر، يهلل أصحاب نظرية االنتظار في املنزل 
لكل عالمٍة على تغير داخلي في السلطة، وجديدها إقالة عبد الفتاح السيسي رئيس 
الجهاز،  على  مشرفًا  كامل  عباس  اللواء  مساعده  وتعيني  العامة،  املخابرات  جهاز 
الجهاز، ينتظرون »انقالبًا على االنقالب«،  في عالمة على ضعف ثقته بكل رجال 

ويرّددون »من جاء بالدبابة لن يرحل بانتخابات«. 
اإلشكالية أنهم يتجاهلون تاريخنا القريب جدًا، في 2011 حقق الجيش هدفه بمنع 
مشروع توريث جمال مبارك، وأعلن انحيازه للجماهير فقط بعد أن نزل املاليني إلى 
الشوارع، وهو املشهد الذي تم استنساخه في صورة ثورة مضادة في 2013. لم تأِت 
 بماليني 

ً
انقالب من يستيقظ مبكرًا، بل جــاءت محاطة الدبابة وحدها على طريقة 

 على أي طرٍف في السلطة، فاملفارقة هنا 
ً
الشعب في الشوارع. إذا كنتم تعلقون آماال

أن دعمكم لتوسيع الخالف بينهم هو تحديدًا باملشاركة، وهو ما ينطبق على انتظار 
دعم الخارج، لن يعبأ أحد إال بمن يثبت حضوره، ال غيابه، فاعليته ال عجزه. 

وفي النهاية، قد تحمل املشاركة جدوى، وقد ال تحمل، قد تفيد وقد ال تفيد، ال أحد 
يمكنه التأكد بشكل يقيني، لكن املؤكد يقينًا أن االنتظار في املنزل ال يفيد.

بيار عقيقي

تكون االنتخابات عادة لغايات »تغييرية«، أي كل ما يصّب في خانة نقد ورفض 
اجتماعية زمنية، مرتبطة  ـ  اقتصادية  ـ  أو استمرار وتطوير كل مرحلة سياسية 
بفريٍق حاكم. تبدو االنتخابات في أربع دول عربية في العالم الحالي، غير تغييرية، 
باإلجمال، ال بل مؤسسة ألنواع من الصراعات التي ستنعكس سلبًا على الناخبني. 
أولوياتها في كل  انتخابات تختلف  انتخابات.  لبنان ومصر وتونس والعراق  في 
دولة، لكنها تقريبًا مشتركة في نقطة واحدة: إبعاد امللفات األساسية االجتماعية 
أبعادًا مذهبية  يتخذ  الذي  السياسي  الصراع  الواجهة، ملصلحة  واالقتصادية عن 

ودينية، أو إقليمية، أو »الحرب على االرهاب« في بعض األحيان.
ثانية في  لوالية  السيسي سيستمّر  الفتاح  الرئيس عبد  أن  أكيدًا  بات  في مصر، 
االنتخابات الرئاسية في 26 مارس /آذار املقبل، لكن ذلك ال يعني »االطمئنان إلى 
مواصلة مسيرة ما بعد عام 2013«، بل أصبحت القاهرة أقرب إلى قنبلة موقوتة 
منها إلى دولة في طور النمو. فملفات كسّد النهضة اإلثيوبي، ومحاربة اإلرهاب 
في شبه جزيرة سيناء، والتدهور االقتصادي املتواصل، ملفات ال يمكن اعتبار أن 
معالجتها ستتّم سريعًا. على العكس، فإنها مرشحة للتطور سلبًا، في غياب أي 

خطة اقتصادية واضحة، بعيدًا عن املنح والهبات. 
، املسنود على ثالثية »رجال الدين ـ أمراء الحرب ـ 

ّ
في لبنان، يحاصر النظام الهش

رجال األعمال«، كل فكرة تغييرية خارج هذه الثالثية. تهمة التخوين والتعامل مع 
مسكة بمعظم وسائل اإلعالم 

ُ
العدو اإلسرائيلي جاهزة. ُيمكن للسلطة في لبنان، امل

التغيير في بالدها،  إرادتها  أن تحّرض وسيلة إعالمية ما، ضد فئة صادقة في 
والــتــي ستنتصر  السلطة،  هــذه  أن  العلم  مــع  لبنان.  تدمير  تريد  كأنها  وإظــهــارهــا 
نيابيًا في انتخابات 6 مايو/أيار املقبل، هي من دّمرت البالد في الحرب، وسرقت 
اللبنانيون  لُيصبح  فيها،  الحصص  وتقاسمت  العميقة«،  »الدولة  ت 

َ
وَبن مقدراتها، 

كأنهم »ضيوف« في دولة يتسّيدها أمراء الحرب والطوائف.
فــي تــونــس، تــبــدو الــبــالد أمـــام محطة جــديــدة مــن الــصــراع بــني مـــاٍض يــجــّرهــا إلــى 
البالد  املعالم.  حيث كانت قبل أكثر من 40 عامًا ومستقبل مجهول غير واضــح 
التي أشعلت شرارة التغيير منذ سبع سنوات ونّيف، تظهر وكأنها »عصية على 
 ذلك أسوأ ما يمكن أن تمّر به الديمقراطية التونسية، 

ّ
التغيير« في الوقت الحالي. لعل

 تجاهل واضح لفئات اجتماعية وديمغرافية، اقتصاديًا وسياسيًا.
ّ

في ظل
ُيعتبرون  التحالف مع من  العبادي خيار، سوى  أمــام حيدر  لن يكون  العراق،  في 
»مليشيات« أو فئات خارج إطار الشرعية العراقية. انتخابات 12 مايو/ أيار النيابية 
يفترض أن تهدي »املحارب ضد داعش« انتصارًا بطعم الكمال، لكن ذلك غير وارد 
إطالقًا، إذ من السهل إشعال الفتنة املذهبية والقومية في العراق قبل أسابيع من 

االنتخابات، بما يحّول العبادي إلى مجرد »أمير حرب« بني أمراء متقاتلني.
الدول  من  وغيرها  والنمسا  وهولندا  وأملانيا  فرنسا  انتخابات  كانت  وقــٍت  وفي 
األوروبــيــة تــرفــع، الــعــام املــاضــي، شــعــارًا مــحــّددًا، هــو »محاربة الــتــيــارات اليمينية 
 امتالك أهلها الحّد األدنى من البديهيات االجتماعية واالنسانية، 

ّ
املتطرفة«، في ظل

أن  هو  األربــعــة،  العربية  البلدان  بني  متفاوتة،  وبنسٍب  املشترك،  القاسم  أن  ظهر 
مــدارس وال رعاية صحية وال خطوط مــواصــالت وال  كثيرين من سكانها بال 
إلــى صناديق  يهرولون  ناخبني كثيرين  غــذاء نظيف. ستجد  أو  مــاء  أو  كهرباء 
االقتراع، بالترغيب أو الترهيب، خوفًا على القليل الذي يملكونه، وهو القليل الذي 
تهّدده بهم السلطات الحاكمة. ستجد ناخبني كثيرين، مضطرين للسكوت على 
الدقيق« ما  تجاوزات السلطة وفسادها، بحجة أن »الوضع دقيق«. هذا »الوضع 
أفريقيا،  األوســط وشمال  الشرق  االستعمار عن  انفّك مستمرًا منذ جــالء دول 
وهو ما يقتل ديمقراطيتنا العربية، أكثر من أي وقٍت مضى. ال شعار للسلطات 
أو  إذًا صّوتوا لي  انتخابات؟  الــدول ســوى: »تريدون  النافذة في هذه  أو  الحاكمة 

تخسرون كل شيء«.

جهاد أم ثورة؟ حملة خالد علي 
و»المنتظرون في المنزل«

4 »ديمقراطيات« عربية
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أن تزهر  لم يكن من محض املصادفات  عهد، 
نــاريــمــان )أم عــهــد( يــوم 30 مـــارس، فهو أحد 
أيام الربيع، لكن هو كذلك يوم األرض، ففي هذا 
بمصادرة  اإلسرائيلية  الّسلطات  قامت  الشهر 

آالف الهكتارات من األراضي الفلسطينية.
التميمي، هي  النور عهد  وفي 30 مــارس، رأت 
زهرة لكن ليست ككل الزهور، فريدة ومنفردة، 
زهرة لكن بأشواك تغرس وتدمي أصابع جنود 
االحتالل كلما اقتربت منها، هي زهرة لكن ال 
تسر الناظرين إليها من جنود إسرائيل، كلما 
حدقوا فيها النظر، هي زهرة لكن تتحول إلى 
اإلسرائيلية.  العسكرية  اآللـــة  حلق  فــي  شــوكــة 
مع سناء محيدلي وسهى بشارة أكملت مثلث 
املقاومة والرعب لالحتالل وأصبح املثلث أنثوي 

متساوي األضالع.
ــة واألنــــفــــة  ــ ــرامـ ــ ــكـ ــ ــزة والـ ــ ــعـ ــ ــلـــيـــب الـ رضــــعــــت حـ
ــم تـــرضـــع حــلــيــب  ــ والـــشـــجـــاعـــة واملــــقــــاومــــة، ولـ
الـــذل والــخــوف والــخــضــوع واالســتــســالم. اآللــة 

إلى عهد مرة  تنظر  لم  اإلسرائيلية  العسكرية 
واحــدة، رأت فيها قنبلة يجب أن تفكك، خطرا 
آتيا من أنثى، وشكال جديدا من املقاومة، رأت 
الطفولة  فيها  مــزجــت  خــطــيــرة،  تــركــيــبــة  فيها 
بــاألنــوثــة بحب الــوطــن واملــقــاومــة والــتــحــدي، لم 
ــُعــْرْي 

َ
تنظر إلـــى خــصــالت شــعــرهــا املــتــدلــيــة ك

يجب أن يغطى بحجاب ما، بل كسهام تخترق 
أجسادهم، لم تر في عيونها ونظراتها الحادة 
أجساد  بــل صــواريــخ تخترق  أنثوية  ــراءات  إغــ
جــنــودهــا وتــمــزق أحــشــائــهــم، يــجــب أن تحطم 

وتكسر.
لم تكن قدوة عهد، مادونا أو ريهانا أو نانسي أو 
هيفاء، بل قدوتها، شادية أبو غزالة وليلى خالد 
والئحة املناضالت طويلة. لم تكن لتشارك في 
أتفه البرامج من قبيل: »ملكة جمال العرب« فهي 
يذر  ملح  فهي  العرب«  »مليحة  أو  كله،  الجمال 

في كل لحظة على الجرح اإلسرائيلي. 
عمر بن أعمارة )المغرب(

التي شهدتها  االحتجاجات  كل  توقفت  فجأة 
تـــونـــس، والـــتـــي اّدعــــــى كـــثـــيـــرون أنـــهـــا بسبب 
قــانــون املالية وغــالء األســعــار، وفــجــأة، أيضا، 
صمت كل الساسة الذين كانوا يساندون هذه 
االحتجاجات. مع اإلشارة الى أن السيد الشعب 
القانون من بعيد أو قريب،  لم يكن يعنيه أمر 
الــفــئــة الـــتـــي احــتــجــت وصـــفـــت بــأنــهــا مــخــربــة، 
املضر  للفعل  اعتبارا  وأنهم لصوص،  فاسدة، 
الـــذي ألــحــقــه بعضهم بــاملــلــك الــعــام والــخــاص، 
لــيــال. وفــجــأة أيــضــا، تــحــول اهــتــمــام الــســاســة 
أحزابها  وعجز  وخيبتها،  قــرطــاج،  وثيقة  الــى 
ــة الــنــهــضــة،  ــونـــس وحــــركــ ــداء تـ ــ ــة، نــ ــيــ األســــاســ
ذلـــــك، بعض  مـــع  ــبــــالد. ويــــجــــري،  ــ ال إدارة  فـــي 
مــن الــســاســة مــحــاوالت إلــى دعـــوة أحـــزاب إلى 
االنسحاب من هذه الوثيقة، مع أننا ال نساند 
مهما  اســتــقــرارا  حققت  أنــهــا  إال  مضمونها، 
الهدف من تحول  اللحظة.  في تونس إلى هذه 
االهتمام في اتجاه وثيقة قرطاج أصبح معلنا، 

الحكومة، وتكوين حكومة  هــذه  إســقــاط  وهــو 
أخـــرى، مــن أهــم شــروطــهــا عــدم وجـــود حركة 
أن ال تكون ممثلة بحجمها  أو  فيها،  النهضة 
البرملاني الحقيقي، حتى إن بعضهم دعا إلى 
أن تتحول حركة النهضة إلى جناح املعارضة، 
حتى يتم تقييم سلوكها وتخليها عن العنف. 
كــل ويــالت السياسة فــي تــونــس، وكــل الوضع 
الهش اقتصاديا واجتماعيا، ُيعزى إلى عنوان 
بالحركة  اإليديولوجي  القبول  عدم  هو  واحــد، 
ــة، فــــي نـــســـيـــج املــشــهــد  ــهـــضـ ــنـ اإلســــالمــــيــــة، الـ
أنه تبني بأنها أهم مكونات هذا  التونسي، مع 

النسيج، وطنيا، وفكريا، وثقافيا، وسياسيا.
طرفان يعمالن بجد على عزل حركة النهضة. 
طـــرف قــديــم مـــن قـــاع الــيــســار االســتــئــصــالــي، 
لــيــس فــي أدبــّيــاتــه وتــحــركــاتــه ســـوى مــحــاربــة 
مرتبطان،  وقــوتــه  وحــضــوره  النهضة،  حــركــة 
النهضة  حــركــة  بحضور  نفسه،  االتــجــاه  فــي 
وقوتها. وطرف آخر مستجد، ظهر بعد ثورة 

حركة  من  عاملي،  بموقف  وتماهى  يناير،   14
الــعــداء والعزل  اإلخـــوان املسلمني، وهــو موقف 
والقتل. لم يعد يخفى على أحد أن دولة االمارات 
في  املضادة  الثورات  قاد  والسعودية هما من 
الــوطــن الــعــربــي، وهــمــا مــن جعل القضاء على 
اإلخوان املسلمني الهدف األول من كل حركات 
التخريب في الوطن العربي. منذ بداية الثورات 
وبرامجهم.  أهدافهم  بكل  باح ضاحي خلفان 
اإلخــوان  الوطن بسبب  الدولتان خربتا  هاتان 
حزب  يحكم  ال  حتى  اليمن  ذبــحــوا  املسلمني، 
ــالح، وذبــــحــــوا الــشــعــب الــلــيــبــي حــتــى ال  ــ ــ اإلصـ
األوضــاع في تونس،  يحكم إخوانه، وزعزعوا 
وال زالوا، إلى أن ترحل حركة النهضة، ودمروا 
سورية ألنهم اعتقدوا في لحظات فارقة بأنه لو 
سقط بشار سيحكم إخوان سورية، وذبحوا 
وأحرقوا أهل مصر أحياء حتى يتم التخلص 

من اإلخوان، وال يحكموا. 
محجوب أحمد قاهري )تونس(

فضاء مفتوح

آراء

محمود الريماوي

لدى  شديدة  حساسية  الكردية  املسألة  تثير 
تركيا، ألسباب تتعلق بالحجم املعتبر لعدد 
هـــذا املـــكـــّون، ولــلــجــنــوح الــكــردي إلـــى العنف، 
عليها  التي تحّصل  الحقوق  مــن  الــرغــم  على 
األكــــراد فــي بــالد األنــاضــول، والــتــي تــفــوق ما 
حظي به هؤالء في إيران وفي سورية. وعليه، 
ــغـــراب  ــتـ ــا كـــــان مــســتــغــربــًا كــــل االسـ ــقــــدر مــ وبــ
أن تــعــمــد واشــنــطــن إلـــى اإلعــــالن عــن تشكيل 
جيٍش، قوامه الوحدات الكردية، وبهدف نشر 
هذا الجيش على الحدود مع تركيا والعراق، 
كــــان مــتــوقــعــًا أن تــتــفــهــم واشــنــطــن املــخــاوف 
التركية الشديدة ملثل هذا التطور، وإلى درجة 
أن تنأى بنفسها عن أي مواجهٍة محتملٍة بني 
في  الكردية  الحماية  وقــوات  التركية  الــقــوات 
والراجح  في شمالي ســوريــة.  عفرين  منطقة 
أن واشــنــطــن ســـوف تــــدرك أهــمــيــة نـــزع فتيل 
التوتر بني الجانبني، وأنها، في ضوء التفهم 
الذي أبدته لرفض أنقرة الوجود املزمع لتلك 
الــقــوات على الــحــدود، ســوف تعيد النظر في 
األوراق، ومخافة  تفاديًا لخلط  الخطط،  هذه 
االبتعاد عن هدف تركيز الجهد على محاربة 
تنظيم داعــش اإلرهــابــي، الــذي ما زال يحظى 
بــحــريــة الــحــركــة فـــي ريـــف حـــمـــاة، وحــتــى في 

مناطق من العاصمة دمشق. 
ــاه أنــــه مـــا إن ثـــــارت هــذه  ــبـ ــتـ ويــســتــرعــي االنـ
املسألة املتعلقة بتشكيل جيش كردي، ونشره 
 من موسكو 

ٌّ
الــحــدود، حتى سارعت كــل على 

وإيـــران والــنــظــام فــي دمــشــق إلــى استثمارها 

أحمد ماهر

 ،2005 عــام  املصرية  الــرئــاســة  انتخابات  منذ 
وأنــــا ال أمــيــل إلـــى املــقــاطــعــة ســالحــا فــي وجــه 
ــلـــة إلبــــطــــال االنـــتـــخـــابـــات،  ــيـ ــام، أو وسـ ــظــ ــنــ الــ
فــاالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي يــتــم التجهيز 
إلجــــرائــــهــــا فــــي مـــصـــر ال تــخــتــلــف كـــثـــيـــرا عــن 
وأكـــثـــر  ــوأ  ــ أســ تـــكـــن  لــــم  إن  انـــتـــخـــابـــات 2005، 
منذ  إذ  هــزلــيــة،  مسرحية  فكلتاهما  فــجــاجــة، 
الــعــهــد الــنــاصــري، كـــان الــدســتــور يــنــص على 
االســتــفــتــاء عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وكــانــت 
العادة العربية منذ ذلك الوقت أن تكون نتيجة 
عــام 2005،  99,99%. ولكن في  االستفتاء هي 
وبعد الضغوط الدولية، والحرب على العراق، 
كانت هناك حاجة المتصاص تلك الضغوط، 
وإجراء تغييرات شكلية في الدستور، تسمح 
بالتحول الصوري نحو االنتخابات املحكومة 
التي ال تختلف، في جوهرها،  واملــعــدة سلفا 

عن االستفتاءات العربية.
دعـــــت حـــركـــة كـــفـــايـــة )الــــحــــركــــة املـــصـــريـــة مــن 
الــتــغــيــيــر(، ذات األغــلــبــيــة مــن اليساريني  أجـــل 
ــام 2005، إلــــى مــقــاطــعــة  والـــنـــاصـــريـــني، فـــي عــ
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، لــكــن حــســنــي مــبــارك 
فــاز فــي االنــتــخــابــات، ولــم يشعر أحــد بدعوة 
الوقت عضوا بحركة  ذلــك  في  املقاطعة. كنت 
كــفــايــة، وأشــــارك فــي تنظيم الــتــظــاهــرات شبه 
اليومية، وكنت عضوا في حزب الغد الليبرالي 
الداعم للمرشح الرئاسي، أيمن نور، وأستطيع 
بالدعوة  أحــد وقتها  لــم يشعر  بأنه  أجــزم  أن 
إلـــى مــقــاطــعــة مــســرحــيــة االنــتــخــابــات، فليس 
هناك نصاب قانوني لنسبة الحضور، كما أن 
املقاطعة لم تفضح النظام الذي ال يستحي من 
ارتكاب أي انتهاكاٍت ثم تبريرها، ولم تنتقص 
املقاطعة من شرعية مبارك دوليا، فالواليات 
املتحدة والحكومات الغربية ال يعنيها سوى 
حتى  الشكلية،  الليبرالية  ــراءات  ــ اإلجـ بعض 
لكن  والــقــروض.  واملعونات  العالقات  تستمر 

مـــن أجــــل تــحــقــيــق غـــايـــات ســيــاســيــة مــرئــيــة، 
فــي مقدّمها اإليــحــاء بــأن ثمة مــا يجمع هذه 
األطــراف الثالثة مع تركيا، وأن على األخيرة 
أن ترد تحية الوقوف إلى جانبها، بمماشاة 
هذه األطــراف في سيناريو مؤتمر سوتشي، 
وبمجمل مواقفها حيال التسوية املستقبلية 
لــــــألزمــــــة الــــــســــــوريــــــة. وقــــــــد جــــــــــاءت مــــواقــــف 
تم  تركية  احتجاجات  بعد  الثالثة،  األطـــراف 
إبـــالغـــهـــا ملــوســكــو عــلــى الــــخــــروق الــجــســيــمــة 
في  التصعيد  خفض  مناطق  فــي  املتواصلة 
كل من إدلــب والغوطة الشرقية، وحيث رّدت 
مــوســكــو عــلــى هـــذه االحــتــجــاجــات بمواصلة 
ــدارس واألســــواق  ــ حــربــهــا الــتــدمــيــريــة عــلــى املـ
وتجمعات الــنــازحــني فــي إدلــــب.  وبــهــذا، فإن 
ــا فــعــلــتــه واشـــنـــطـــن، بــــاإلعــــالن عـــن تشكيل  مـ
جيش قــوامــه ثــالثــون ألــفــًا، ال يعدو أن يكون 
خطوة تنقصها الحصافة، وتزيد في تعقيد 
أبدته واشنطن من تفهم  العامة، ومــا  األزمــة 
الحق، عّبر عنه الوزير، ريكس تيلرسون، في 
الــجــاري، من شأنه  الثاني  كانون  يناير/   17
تبريد هذا التوتر، وإن كان ال يعالج أسباب 
ــة الــنــاشــبــة واملــســتــفــحــلــة بـــني الــطــرفــني،  ــ األزمـ
أن واشنطن  الحال  فواقع  والتركي.   الــكــردي 
لــم تــبــذل جــهــدًا كــافــيــًا مــع حليفها الــكــردي/ 
التنظيمي  ارتــبــاطــه  فــك  إلــى  الــســوري لدفعه 
والسياسي مع حزب العمال الكردستاني في 
تركيا، وهذا االرتباط هو الذي يثير مخاوف 
ــن الــقــومــي  ــاألمـ ــقــــرة، تــتــعــلــق بـ جـــديـــة لــــدى أنــ
التركي، وليس أقل من ذلــك. ولم تبادر قوات 
سورية الديمقراطية )قسد( لتبديد املخاوف 

على الرغم من هزلية االنتخابات، كانت هناك 
حملة انتخابية للمرشح أيمن نور استطاعت 
إلى كل  املعطوب، والذهاب  القانون  استغالل 
أنــحــاء مــصــر واألمـــاكـــن الــبــعــيــدة عــن الضجة 
أكاذيبه،  وتفنيد  مبارك،  ومهاجمة  واإلعــالم، 

والتشكيك في كل إنجازاته الوهمية.
بــالــطــبــع، كــانــت مــعــركــة خـــاســـرة أليــمــن نـــور، 
بـــه، والــحــكــم بسجنه خمس  التنكيل  تــم  كــمــا 
سنوات بعد ذلك، ولكن تلك املجازفة أدت إلى 
انضمام قطاعات أخرى ملعركة التغيير، وأدت 
إلى ظهور كوادر جديدة في العمل السياسي 
والــحــزبــي املــنــظــم، ولــيــس االكــتــفــاء بالنشاط 
االحــتــجــاجــي. وأيــضــا لــم تــجــِد املــقــاطــعــة غير 
املفضوح  الــنــظــام  وفــضــح  تعرية  فــي  املنظمة 
بطبعه، ولم تؤِد املقاطعة إلى إسقاط النظام، 
لسحب  وال  الغاضبة،  الجماهير  لخروج  وال 
االعتراف الدولي. ولكن يمكن مالحظة أن ذلك 
الــجــدل فــي مــصــر بــشــأن املــقــاطــعــة واملــشــاركــة 
لم يتوقف لحظة منذ االستفتاء على تعديل 
الــدســتــور فــي عــام 2005، ودائــمــا هــنــاك دعــاة 
لــلــمــشــاركــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن ظــلــم الـــقـــوانـــني، 
وإمــكــانــيــة اســتــغــالل تــلــك املــســرحــيــة، مــن أجــل 
إعــــادة تنظيم الــصــفــوف. ودائــمــا هــنــاك دعــاة 
إلى املقاطعة، من أجل نزع الشرعية والفضح، 
ــــدوى.  ــــيء بـــــــدون جــ وعـــــــدم املـــســـاهـــمـــة فــــي شــ
تتبادل  املقاعد  أن  واملضحك  للنظر  والــالفــت 
فكثيرون  واملـــشـــاركـــة،  املــقــاطــعــة  معسكر  بــني 
الرئاسية  االنتخابات  في  املقاطعة  دعــاة  من 
الــســنــوات، هــم دعــاة  البرملانية، طـــوال تلك  أو 
الــيــوم، وكــان مشاركون كثيرون في  املشاركة 
الــيــوم من  االنــتــخــابــات البرملانية والــرئــاســيــة 

دعاة املقاطعة سابقا.
هي  الحالية  الرئاسية  االنتخابات  بالتأكيد 
األسوأ، فال ضمانات نهائيًا، وال رقابة محلية 
وال دولـــيـــة.. بــاإلضــافــة إلـــى قــانــون الــطــوارئ، 
وإغــالق املجال العام، وكل ما نعلمه ونعاني 
منه من اعتقاالت وحبس في ظروف غير آدمية، 

بــالــتــواصــل مـــع واشــنــطــن ومـــع حــلــف شــمــال 
ــلـــســـي )الــــنــــاتــــو(، ووضــــعــــه  فــــي صــــورة  األطـ
الــتــي ينطوي عليها نشر جيٍش  الــتــهــديــدات 
على حدوده مع سورية، جيٍش ال ينكر صلته 
الــكــردســتــانــي، ويبقى بعدئذ  الــعــمــال  بــحــزب 
أنه ليس من مصلحة تركيا أن تظهر بصورة 
املناوئ لكل ما هو كردي خارج الحدود، وذلك 
بعد موقفها العنيف املعترض على االستفتاء 
الكردي في شمال العراق في سبتمبر/ أيلول 
املاضي، على الرغم من العالقات الوثيقة التي 
الرغم  أربــيــل، وعــلــى  تربطها بحكومة  كــانــت 
من أن األخيرة كانت تتغاضى عن الهجمات 
ــمـــال،  ــعـ ــزب الـ ــ ــعـــات حــ ــيـــة ضــــد تـــمـــوضـ ــتـــركـ الـ
فــالــحــركــة الــكــرديــة تــظــل تحظى بــقــبــوٍل على 
تعّبر  باعتبارها  الــعــالــم،  مــن  واســع  مستوى 
تــعــّرضــت الضــطــهــاد طويل  أقلية قومية  عــن 
التمتع  د 

ُ
املنطقة، وتنش أيــدي حكومات  على 

بحقوقها الثقافية والسياسية. 
وألن تركيا منحت األكراد، أو من هم من أصل 
نالها  التي  مــن  بكثير  أفضل  كـــردي، حقوقًا 

باالحتجاج، وال بالتعبير، أو انتقاد الحكومة 
الحركة  بحرية  مسموح  وغير  وسياساتها، 
لــلــمــجــتــمــع املـــدنـــي، وال الــعــمــل الــنــقــابــي، فما 
القوانني املعيبة  املانع من املحاولة من خالل 
يرى  مــن  هناك  كــان  وإذا  املعلبة؟  والدساتير 
الــحــل فــقــط فــي انــتــظــار ثـــورة تعيد الشرعية 
إلــى مــا كــانــت عليه قبل 30 يــونــيــو/ حــزيــران 
2013، فهل ستأتي الثورة املقبلة فقط برفض 
ــه؟ هـــل ســتــأتــي من  ــراف بـ ــتـ الـــواقـــع وعــــدم االعـ
خالل تخوين أي مجهود إصالحي من داخل 
لحلحلة  أخــــرى  ــاوالت  ــحـ مـ أي  أو  املــنــظــومــة، 

الوضع الحالي؟
لــبــعــض الــــزمــــالء الـــرافـــضـــني لــلــمــشــاركــة في 
استغاللها  ومحاولة  االنتخابات  مسرحية 
كــل الــحــق فــي الــرفــض والــســخــريــة، وال أحــد 
ــان فيها  ــم، حــتــى وإن كــ ــهــ يــحــجــر عــلــى آرائــ
ولــكــن  مــعــهــم،  للمختلفني  الــتــخــويــن  بــعــض 
هنالك تجارب كثيرة نجحت فيها املحاوالت 
اإلصــالحــيــة واســتــغــالل )املـــســـارات الــبــاردة( 
والـــقـــوانـــني املــعــيــبــة فـــي بـــنـــاء تـــراكـــم طــويــل 
املدى، أّدى إلى تغيير ثوري )مسار ساخن( 
مثل تجارب وســط أوروبـــا وشرقها، أو إلى 
ــــوي، نــجــح فـــي إزالــــة  بـــنـــاء تـــيـــار وتــحــالــف قـ
الــحــكــم الــعــســكــري عـــن طـــريـــق االنــتــخــابــات 
بــاردة(، مثل تجربتي  والصندوق )مسارات 
تشيلي وتركيا وتجارب أخرى بعد عشرات 

نظراؤهم في إيران وسورية )قبل االعتقاالت 
ــلــــت قـــــــيـــــــادات حــــــــزب الــــشــــعــــوب  ــمــ الـــــتـــــي شــ
هذا  على  الحفاظ  مــن  بــد  فــال  الديمقراطي(، 
اإلرث، وعلى هذا الرصيد في إنصاف األكراد 
الذي ُيحسب لتركيا، ويستحق البناء عليه 
أنقرة  بــه. وهــو مــا يتطلب مــن  ال التضحية 
يناهض  أن موقفها ال  لتوضيح  جــهــٍد  بــذل 
الــوجــود الــكــردي فــي ســوريــة، لكنه يعترض 
ــردي رئــيــســي  ــ ــكـــوٍن كـ بـــشـــدة عــلــى ارتــــبــــاط مـ
فـــي ســـوريـــة بــحــزب الــعــمــال، مـــع لــجــوء هــذا 
املكون إلى العسكرة املتزايدة، بما قد ُيغذي 
نزعات العنف لدى املكون الكردي في تركيا. 
تقيم عالقات  أنقرة  أن  املجال  هــذا  ُيذكر في 
الــســوري، وهو  الكردي  الوطني  مع املجلس 
أحــد مــكــونــات االئــتــالف الــســوري املــعــارض، 
ويــتــعــّرض لــقــمــع شــديــد عــلــى أيــــدي »قــســد« 
الــتــي تــقــوم بــتــأمــيــم الــحــيــاة الــســيــاســيــة في 

مناطقها في شمال سورية.
 إلــى 

ٌ
وفـــي جميع األحـــــوال، واشــنــطــن مـــدعـــوة

املــتــســّرع  تــأخــيــر عــن موقفها  الــتــراجــع بغير 
والــــخــــاطــــئ، بـــمـــا يــتــعــلــق بــالــجــيــش الـــكـــردي 
 ،

ً
مستقبال وتموضعه  تسليحه  ومستويات 

وعليها نزع فتيل التوتر الذي تسببت به، ال 
فاملواجهة  التركية،  املخاوف  بتفّهم  االكتفاء 
تعقيدًا،  السورية  األزمـــة  تزيد  الجانبني  بــني 
وتتسبب بإزهاق مزيد من األرواح، ولن تفيد 
ــابــــي،  فـــي خــطــط اســتــئــصــال »داعـــــــش« اإلرهــ
أو فــي مــحــاصــرة الــتــمــّدد اإليـــرانـــي، أو وقــف 

الجموح الروسي املدّمر لكل الحلول.
)كاتب من األردن(

ــــاوالت والــــنــــضــــال، أو عــن  ــــحـ الـــســـنـــني مــــن املـ
طريق التفاوض )مسارات باردة( بني القوى 
بعد  السلطة،  القــتــســام  والعسكرية  املــدنــيــة 
مناطحة  استطاعت  قوية  مدنية  قــوى  بناء 
الــقــوى الــعــســكــريــة، وفـــرض وجـــودهـــا بديال 

سياسيا سلميا.
ينتظر بعضهم قيام ثورة أخرى فجأة لتزيح 
ــار، أو  ــظـ ــتـ ــاالنـ ــن يــكــتــفــي بـ ــكـ ــذا الـــنـــظـــام، ولـ ــ هـ
بالسخرية عــلــى اإلنــتــرنــت. ويــراهــن آخـــرون، 
لــــألســــف، عـــلـــى أن الـــعـــنـــف والـــتـــفـــجـــيـــرات قــد 
تؤدي إلى انهيار النظام أو حدوث انقسامات 
وانفضاض  العالم،  أمــام  إحــراجــه  أو  داخلية، 
الــقــوى الــدولــيــة الــداعــمــة. وهــنــاك مــن ينتظر 
تغيرات دولية قد تسهم في تغيير التحالفات 
فـــي املــنــطــقــة، ووقــــف الـــدعـــم املـــوجـــه إلــــى عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي مـــن دول الــخــلــيــج. وهــنــاك 
أيضا من يحاول استغالل كل الفرص، من أجل 
بعض الحلحلة، وإعادة تنظيم الصفوف، بدال 
املــوات والسكون، فالثورات ال تهبط  من ذلــك 
من السماء. والعنف ال يؤدي إال لزيادة العنف 
ــيـــة، وإعـــطـــاء  ــنـ املـــضـــاد وزيـــــــادة الــقــبــضــة األمـ
ــيـــة، ولـــــن تــزيــد  ــن الـــشـــرعـ ــدا مــ ــزيــ الــســيــســي مــ
املشاركة في مسرحية االنتخابات من شرعية 
الــســيــســي الــتــي أصــبــحــت مـــوجـــودة شــئــنــا أم 
أبــيــنــا. ولـــن تقلل املــقــاطــعــة مــن شــرعــيــة األمــر 
والسالح، ولن تسحب  القوة  الواقع وشرعية 
املصالح واألمر  القائم على  الدولي  االعتراف 
الواقع، ولن تؤدي إلى إحراج هذا النظام الذي 
ال يخجل مــن كــل تــلــك الــجــرائــم واالنــتــهــاكــات 
والكذب والتدليس، ولن تؤدي املقاطعة كذلك 
إلــى خـــروج ثـــورة الــجــيــاع ومــاليــني املصريني 
الـــذيـــن يـــتـــوافـــدون اآلن عــلــى طــوابــيــر إصـــدار 
الـــتـــوكـــيـــالت لــلــســيــســي فــــي مـــقـــابـــل خــمــســني 
جــنــيــهــا، والــــذيــــن عـــنـــدهـــم كـــامـــل االســـتـــعـــداد 
عليهم  يــوزع  ملــن  االنتخابات،  فــي  للتصويت 

الزيت والسكر والبطاطني في الشتاء.
)كاتب وناشط مصري(

التركية، ولنزع التوتر بني الجانبني، وجرى 
الخلط بني االنتماء العرقي/ القومي الواحد 
ــراد هنا وهــنــاك والــوشــائــج  الـــذي يجمع األكــ
ال  أن  ــتــرض 

ُ
يــف الــتــي  والتنظيمية  السياسية 

تكون قائمة، وذلك لخصوصية وضع األكراد 
فــي كــل مــن تركيا وســوريــة، وهــو مــا تنّبهت 
التي  العراق،  في شمال  الكردية  الحركة  إليه 
ــّيـــزت نــفــســهــا بـــصـــورٍة حــاســمــة عــــن  حــزب  مـ

العمال الكردستاني في بالد األناضول.
ومــن عــجــٍب أن دوائـــر التفكير وصــنــع الــقــرار 
أنها  أو  املسألة،  لهذه  تتنبه  لم  في واشنطن 
مع  نتيجة  إلــى  لــم تصل  لكنها  لــهــا،  تنبهت 
بمقتضاها  تــعــمــل  لـــم  أو  ــكــــردي،  الــ الــجــانــب 
تــدخــل  إذ  واآلن،  الــجــانــبــني.  بـــني  لــلــتــجــســيــر 
حاسمًا،  سياسيًا  منعطفًا  الــســوريــة  ــة  األزمــ
أكثر  أميركية  األنــبــاء عن مقاربة  ومــع تواتر 
وضـــوحـــًا وشـــمـــواًل حــيــال األزمـــــة، بــاتــت قيد 
الــتــبــلــور، وعــّبــر عــن بــعــض جــوانــبــهــا الــوزيــر 
تـــيـــلـــرســـون، فـــــإن مـــعـــالـــجـــة األزمــــــــة الــتــركــيــة 
الكردية أمر ال غنى عنه، ويــزداد إلحاحًا في 
ر املـــواجـــهـــة بـــني الــجــانــبــني الــلــذيــن 

ُ
ـــــذ

ُ
ضــــوء ن

التي  واشنطن  مع  وثيقٍة  بعالقاٍت  يرتبطان 
تركيا،  ترفض  وقــت  فــي  حليفني،  تعتبرهما 
األميركي  التعامل  الكبيرة،  اإلقليمية  الدولة 
مــعــهــا )ولـــهـــا مـــلء الــحــق فـــي ذلــــك( عــلــى قــدم 
املـــســـاواة مــع الــجــانــب الــكــردي الـــســـوري، وإن 
إقامة عالقة  املبدأ،  مانع، من حيث 

ُ
ت كانت ال 

مــا بــني واشنطن والــجــانــب الــكــردي، ال تصل 
إلى مستوى التسليح، وبأسلحة ثقيلة.

ــســــن صــنــعــًا  ــتــــركــــي فـــقـــد أحــ ــانــــب الــ أمــــــا الــــجــ

سنوات  بالسجن  مسّيسة  قضائية  وأحــكــام 
طويلة ملجرد االشتباه في أي نشاط معارض، 
كما أن الحكم الحالي عسكري فــّج، أســوأ من 
عهد مبارك الذي كان يحاول التظاهر ببعض 
الــلــيــبــرالــيــة، المــتــصــاص الــضــغــوط الــغــربــيــة، 
فـــاملـــشـــاركـــة فـــي هــــذه االنـــتـــخـــابـــات يــعــتــبــرهــا 
بعضهم مشاركة في مسرحية هزلية، إلعطاء 
شــرعــيــة لــهــذا الـــنـــظـــام، ولــكــن هــــذا األمــــر غير 
صحيح، فالسيسي ال يحتاج تلك االنتخابات 
للحصول عــلــى شــرعــيــة، بــل هــنــاك مــا تسمى 
إلــى صفقات  الــواقــع، باإلضافة  شرعية األمــر 
أنــواع  من  نوعا  استخدامها  تم  التي  السالح 
الرشوة للعواصم األوروبية، وال نتجاهل أن 
الــعــمــلــيــات اإلرهــابــيــة الــتــي تــحــدث فــي مصر 
استغالل  في  نجح  فقد  أكبر،  شرعية  تعطيه 
ذلك امللف، واستغالل الذعر من »داعــش«، من 
أجل التسويق بأنه املحارب األول لإلرهاب في 

الشرق األوسط.
يزعم بعضهم أن َمن جاء بانقالب عسكري لن 
يرحل عن طريق صناديق االنتخاب، قد يكون 
جزء من تلك املقولة صحيحا، إذا كان يقصد 
بذلك أن من جاء بانقالب عسكري لن يرحل عن 
االستبداد  فــإزاحــة  »فــقــط«،  الصناديق  طريق 
تتطلب كــل الوسائل واملــحــاوالت، وقــد تكون 
إعــادة  أجــل   من 

ً
الصورية وسيلة االنتخابات 

 إلعادة 
ً
تنظيم الصفوف، أو باعتبارها وسيلة

 األمل في القطاعات الشبابية التي أصابها 
ّ
بث

الــتــغــيــيــر، أو وسيلة  الــيــأس مــن  اإلحـــبـــاط أو 
لـــلـــوصـــول إلــــى قـــطـــاعـــات أخـــــرى مـــن الــشــعــب 
فــي الــقــرى والــنــجــوع، وفــي أمــاكــن جــديــدة عن 
أماكن تأثير اليسار املصري، وأين املشكلة في 
بــاردة(،  )مــســارات  قانونية  وسائل  استخدام 
حتى إذا كان القانون ظاملا، من أجل التراكم، 
والوصول إلى نقطة تحول تؤدي إلى تغيير 

جذري )مسارات ساخنة(.
وإذا كـــانـــت كـــل الـــطـــرق الــســلــمــيــة مـــســـدودة، 
واملــجــال كله تحت الــســيــطــرة، وغــيــر مسموح 

في وجوب منع مواجهة تركية كردية

عن انتخابات رئاسية في مصر

ليس من مصلحة 
تركيا أن تظهر بصورة 

المناوئ لكل ما هو 
كردي خارج الحدود

االنتخابات الرئاسية 
الحالية هي األسوأ، فال 

توجد ضمانات نهائيًا، 
وال رقابة محلية 

وال دولية
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