
محمود الريماوي

سان  يــونــغ  ميانمار،  زعيمة  تــّدعــي  بينما 
أي  أن حكومة بالدها ال تخشى  سوتشي، 
تــدقــيــق دولــــي )فــــي ســلــوك هــــذه الــحــكــومــة 
تجاه مسلمي الروهينغا(، تمنع السلطات 
أيــة بعثة تحقيق  البلد اآلســيــوي  فــي هــذا 
ــة مــــن أداء مـــهـــامـــهـــا، ملــعــايــنــة أســــوأ  ــيــ دولــ
الــحــمــلــة  إزاء  الـــعـــرقـــي.  الــتــطــهــيــر  مـــظـــاهـــر 
فــي وســائــل اإلعـــالم وفي  الواسعة  الدولية 
السيدة  االجتماعي ضــد  الــتــواصــل  مــواقــع 
وحائزة  اإلنــســان  لحقوق  سابقًا  املناصرة 
نوبل للسالم، فــإن سوتشي لم تجرؤ على 
املواجهة، وأرسلت، يوم 19 سبتمبر/ أيلول 
إلــى الجمعية لألمم  الــجــاري، كلمة متلفزة 
والحقائق،  الوقائع  تجافي  كلمة  املتحدة، 
والتدليس  الكلمات  على  باللعب  وُمفعمة 
ــيـــدة  ــي. حــــظــــى حـــــــزب هـــــــذه الـــسـ ــاســ ــيــ ــســ الــ
الــديــمــقــراطــيــة« بـ  »الــرابــطــة الوطنية ألجــل 
مــقــاعــد  هـــي  مــقــعــد  مـــن جــمــلــة 1100   %85
انتخابات  فــي  املحلية  الــبــرملــان واملــجــالــس 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.
عن تلك االنتخابات، ورد  في تقرير ملنظمة 
هيومن رايتس ووتــش، مطلع العام 2016، 
أنـــه تـــم »رفــــض طــلــبــات أكــثــر مـــن 50% من 
لــم تنطبق عليهم  ــســلــمــن، إذ 

ُ
امل ــرشــحــن 

ُ
امل

شروط الترشح، جّراء التغيرات التي طرأت 
ــزاب الــســيــاســيــة، وإنــفــاذ  ــ عــلــى قــوانــن األحـ
قانون الجنسية التعسفي عام 1982، ومن 
الحزب  عــن  الحالي  البرملان  عضوا  بينهم 

سميرة المسالمة

تصاعدت ردود الفعل السورية بشأن نتائج 
الــجــولــة الـــســـادســـة مـــن مــبــاحــثــات أســتــانــة 
السورية، وعم الصمت دوليًا عن التفاهمات 
التي عقدت بعيدًا عن األضواء بن األطراف 
إذ عقدت  ــران(،  الثالثة )روسيا وتركيا وإيـ
الــجــولــة بــعــد اجــتــمــاعــات بـــن كـــل طــرفــن، 
أن  ما يعني  تركيا،  فيهما  املشترك  العامل 
ما آلت إليه األمور في »أستانة 6« هو نتائج 
املشتركة  واللقاءات  الــزيــارات  لتلك  جاهزة 
العسكرين والسياسين، حيث  القادة  بن 
ــم يــكــن لــلــســوريــن، عــلــى طـــرفـــي املــعــادلــة  لـ
)نظامًا أو مــعــارضــة(، أي دور يــذكــر، حتى 
ولـــو كـــان تــشــاوريــًا، فــي إعــــالٍن صــريــح من 
الــدول املــذكــورة عن انتفاء سيادة أي طرف 
)ال سيما النظام( على املناطق التي عقدت 

التفاهمات واالتفاقيات حولها.
وبينما صمت الــحــاضــرون فــي املــحــادثــات 
مـــن الــفــصــائــل الـــســـوريـــة، وجــلــســوا مــجــرد 
ــهــــود عـــلـــى اتــــفــــاقــــيــــٍة ال يــــعــــرفــــون مـــدى  شــ
تــأثــيــراتــهــا عــلــى واقــــع وجـــودهـــم بوصفهم 
معارضة، ترّددت هنا وهناك، بيانات رفض 
لهذه املخرجات، على الرغم من أن النتائج 
تعد حصيلة طبيعية ملقّدمات سابقة، سواء 
من الجوالت التفاوضية الخمس ألستانة، 
أو مـــن اتـــفـــاقـــيـــات خــفــض الــتــصــعــيــد الــتــي 
عقدت بن الجانبن الروسي واألميركي، أو 
اإلســالم  الغوطة )جيش  الروسي وفصائل 
وفيلق الرحمن( كل على حدة، ما يجعل تلك 
أن  يمكن  وال  فاعلية،  ذات  غير  الــصــرخــات 
تــؤدي إلــى تعطيل مضمون ما اتفق عليه، 
ســــواء املــعــلــن مــنــه، أو املــضــمــر بــن سطور 
بنود االتفاقيات، وفي االجتماعات الثنائية 

والثالثية.
وقـــد نــفــى الــنــظــام مــوافــقــتــه عــلــى أن تــكــون 
في  التصعيد  دولــة ضامنة لخفض  تركيا 
التركي  العسكري  »الــوجــود  معتبرًا  إدلـــب، 
ــقــــوات  ــقــــوى والــ ــل الــ ــرعــــي« )كــــــأن كــ غـــيـــر شــ
الــعــســكــريــة األخـــــرى املــــوجــــودة عــلــى أرض 
 أن كل ما تم من 

ً
سورية شرعية(، متجاهال

التصعيد«  »خفض  مناطق  على  اتفاقيات 

بشرى المقطري

ــيــــديــــا خـــلـــفـــيـــة ســــاخــــرة  ــر الــــكــــومــ تـــحـــضـ
لــلــتــطــورات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة في 
اليمن بن جماعة الحوثي وعلي عبدالله 
ــــورات أن  ــــطـ ــتـ ــ الـ ــد هــــــذه  ــــح، إذ تــــؤكــ ــالـ ــ صـ
اليمنين  الذي أسس إلخضاع  التحالف 
يــبــدو الــيــوم أوهـــى مــن بــيــت العنكبوت، 
فالتناقضات البينية بن الحليفن التي 
تــجــاوزاهــا مؤقتًا مــن أجــل حربهما ضد 
»العدو الخارجي«، كما يقولون، أصبحت 
مسمارا صدئا في خاصرة تحالفهما، إال 
أن املثير للسخرية أن تآكل تحالف سلطة 
النهائي في الذكرى  االنقالب أخذ شكله 
ومؤسسات  صنعاء  إلسقاطهما  الثالثة 
أيلول  21 سبتمبر/  في  اليمنية،  الــدولــة 
 عن تحول مدينة صنعاء من 

ً
2014، فضال

إلــى سبب  االنقالبين  لتحالف  حــاضــرٍة 
انفراطه، في حن تستعيد  إلــى  سيؤدي 
ــم تــتــعــاف من  ــتـــي لـ املـــديـــنـــة املـــرهـــقـــة، والـ
القديم، ذاكــرة األمــس بمزاج أكثر  الرعب 

سوداوية. 
لم تعد مدينة صنعاء التي سيطر عليها 
الــحــلــيــفــان بــســهــولــة قــبــل ثـــالثـــة أعـــــوام، 
واألمــنــيــة،  الــســيــاســيــة  شــؤونــهــا  وأدارا 
 
ً
ــة ــان ســابــقــًا، وورقــ مــنــطــقــة تـــوافـــق كــمــا كـ

الشرعية  السلطة  مع  لتفاوض   
ً
سياسية

وحــلــفــائــهــا، وإنـــمـــا أصــبــحــت الــعــاصــمــة 
السياسي،  تحالفها  يثقل  عبئا  صنعاء 
إذ بدا نزاعهما للسيطرة على العاصمة 
ــًا لـــلـــتـــصـــعـــيـــد لــحــســم  ــ ــــحـ ــــرشـ ــًا، ومـ ــيــ ــلــ جــ
واحدية السلطة في صنعاء، حيث تعّدت 
الــخــالفــات بـــن الــحــلــيــفــن والــتــنــظــيــمــات 
العسكرية التابعة لهما الشحن السياسي 
ــلـــى احـــتـــقـــان  ــبـــي الـــــــذي تــــرتــــب عـ ــعـ والـــشـ
أنصارهما بعد احتفالية صالح بذكرى 
تـــأســـيـــس حـــزبـــه فــــي نـــهـــايـــة أغــســطــس/ 
آب املـــاضـــي، فــاملــنــاوشــات املــســلــحــة بن 
أنصار الحليفن، وسقوط قتلى بينهما، 
كانت تجليًا لتعدد السلطات السياسية 
الــتــي تــديــر صــنــعــاء، وتــنــافــس الحليفن 
العاصمة،  فــي  األمــنــي  الجانب  إدارة  فــي 
أن  املــواجــهــات املسلحة  تــلــك  كــمــا كشفت 
 
ً
ــان مــظــلــة تــحــالــف ســلــطــة االنــقــالبــيــن كــ

املـــنـــاطـــق  ــــي  فـ حـــربـــهـــمـــا  إلدارة   
ً
ــتــــة مــــؤقــ

الــيــمــنــيــة األخـــــــرى، وال تـــتـــجـــاوزهـــا إلــى 
إدارة املناطق الواقعة تحت سيطرتهما، 
 
ً
وبــالــتــالــي، كــانــت تلك الــصــدامــات فرصة

ــادة انــتــشــارهــمــا  ــ مــالئــمــة لــلــحــلــيــفــن، إلعـ
العسكري واألمني في العاصمة، بما في 
ذلك محاولة إحكام قبضتهما على نقاط 
الــواجــهــة  وتــصــدر  الــرئــيــســيــة،  التفتيش 

السياسية والشعبية في العاصمة. 
بذلتها  الــتــي  السياسية  الجهود  فشلت 
شــخــصــيــاٌت فـــي هــــرم ســلــطــة االنـــقـــالب، 
ــيـــة بــن  ــيـــاسـ ــــي إعـــــــــادة األوضــــــــــاع الـــسـ فـ
الحليفن إلى ما قبل 24 أغسطس، فعلى 
الـــرغـــم مـــن عــقــد اجــتــمــاعــات تــهــدئــٍة بن 
الشعبي  املؤتمر  لحزب  العليا  القيادات 
لقاء  عقد  فيها  بما  السياسي،  واملجلس 
مـــع اإلعـــالمـــيـــن الــتــابــعــن لــهــمــا، لتبني 
خطاب سياسي واحــد، ووقــف املهاترات 
أنــصــارهــمــا،  بــن  السياسية واإلعــالمــيــة 
تــقــّدم معالجاٍت  لــم  الــلــقــاءات  تــلــك  إال أن 
بن  الرئيسية  الــخــالف  لنقاط  سياسية 
 عن ترميم تدهور الثقة 

ً
الحليفن، فضال

السياسي  التصعيد  استمر  إذ  بينهما، 
الحوثي  جماعة  واعتقال  الحليفن،  بن 

نورس عزيز

ــٍة مــــــن الـــــرصـــــاص  ــفــ ــيــ ــثــ صــــــــوت زخـــــــــــاٍت كــ
ــة الــــســــويــــداء  ــنــ ــلـــيـــهـــا مــــديــ ــقـــظـــت عـ ــيـ ــتـ اسـ
السورية، أطلقْت تعبيرًا عن الفرح بعملية 
ــل ثــالثــة أشــخــاص، على خلفية حادثة 

ْ
ــت

َ
ق

السابعة عشرة  في  قاصر،  فتاة  اختطاف 
مــن عــمــرهــا، بــغــرض االتــجــار بأعضائها، 
إذ بــيــعــت لــســيــدة مـــن مــحــافــظــة الــالذقــيــة 
مقابل تسعة مالين ليرة سورية )17 ألف 
دوالر(، بحسب اعترافات مصورة للرجال 

املقتولن.
لألدوية  مستودع  إلــى  الفتاة  ــْدِرَجــْت 

ُ
اْســت

في املدينة، بتوجيه من رئيس فرع األمن 
الــعــســكــري فـــي الـــســـويـــداء، الــعــمــيــد وفــيــق 
ــد كــتــائــب  ــائــ نــــاصــــر، وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــع قــ
الدفاع الوطني، أنور الكريدي، إضافة إلى 
مسؤول جمعية في املحافظة تتبع لرامي 

مخلوف، بحسب االعترافات.
ــــون فـــــــي أثـــــــنـــــــاء إدالئــــــهــــــم  ــمـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــر املـ ــ ــهـ ــ ظـ
بــشــهــاداتــهــم املــــصــــورة، وآثــــــار الــتــعــذيــب 
ــم، حـــيـــث قــبــض  ــ ــادهـ ــ ــسـ ــ ــرة عـــلـــى أجـ ــ ــاهـ ــ ظـ
الــفــتــاة، واختطف  عائلة  مــن  ــراد  أفـ عليهم 
هـــــؤالء عــنــاصــر مـــن األمــــــن، تـــم االشــتــبــاه 
هذه  نشر  وقــد  الــفــتــاة.  بخطف  بعالقتهم 
الفتاة على صفحتهم في  أقــارب  املعلومة 

»فيسبوك«.
عناصر  اخــتــطــاف  عمليات  أصبحت  وقــد 
من األمــن أمــرًا معتادًا في السويداء، فهي 
ــبـــان مــن  ــــل املـــقـــايـــضـــة عـــلـــى شـ تـــجـــري ألجـ
لـــدى األفــــرع األمــنــيــة،  املــحــافــظــة معتقلن 
م العسكرية 

َ
بذريعة سوقهم إلى خدمة الَعل

ــَبــُر 
َ
ــادة بــأن هــذا ُيــْعــت فــي الــجــيــش.. مــع اإلفــ

 الــكــرامــة التي 
ُ
خــطــًا أحــمــر، رســمــتــه حــركــة
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ــة، فـــــي أثــــنــــاء  ــ ــــالثـ ــثـ ــ اعـــــتـــــرف املــــتــــهــــمــــون الـ
ــبـــاشـــرة  ــم، بـــعـــالقـــتـــهـــم املـ ــهـ ــعـ الـــتـــحـــقـــيـــق مـ
بــاخــتــطــاف الــفــتــاة، وأن ســبــب اخــتــيــارهــا 
الجمعية.  لتلك  ينتمون  منها  مقّربن  أن 
ــذه الــعــمــلــيــة  ــ وبـــحـــســـب أحـــــدهـــــم، تـــمـــت هــ
باعتبارها تصفية حسابات بن الالعبن 

األساسين في املحافظة.
وبــغــيــاب شــبــه كــلــي للقبضة األمــنــيــة في 
الــســويــداء، وخــصــوصــا فــي األحــــداث ذات 

الـــحـــاكـــم، وهـــمـــا مـــن مــســلــمــي الــروهــيــنــغــا. 
من  والتضامن  الرابطة  قوائم حزبي  خلت 
أي ُمــرشــح ُمسلم فــي أي مــكــان فــي بــورمــا، 
ولم يحصل أي مواطن ُمسلم على أصواٍت 
تؤهله لدخول البرملان في البالد. وقد أدى 
إلـــغـــاء بــطــاقــات الــهــويــة املــؤقــتــة )املــعــروفــة 
أكثر من  إلى حرمان  البيضاء(  بالبطاقات 
ثمانمائة ألف شخص من التصويت. وكان 
ُسمح لهم من قبل بالتصويت في االستفتاء 
عــلــى الــدســتــور فــي 2008 وفـــي انــتــخــابــات 
2010، والــكــثــيــر مــنــهــم مــن الــروهــيــنــغــا في 
واليــــة أراكـــــــان، وذلــــك كــلــه بــمــوجــب قــانــون 
انتهك  الـــذي   1982 عــام  الــصــادر  الجنسية 
املتعارف عليها دوليًا بنصه على  املبادئ 
تجريد الروهينغا ظلمًا من حقوق املواطنة. 
وتــرتــب على هــذا القانون حــرمــان مسلمي 
وممارسة  الــعــقــارات  تملك  مــن  الروهينغا 
أعمال التجارة وتقلد الوظائف في الجيش 
والـــهـــيـــئـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، كـــمـــا حـــرمـــهـــم مــن 
البرملانية،  االنتخابات  في  التصويت  حق 
املنظمات ومــزاولــة األنشطة  ومــن تأسيس 
املتعاقبة  الحكومات  وفرضت  السياسية. 
في ميانمار ضرائب باهظة على املسلمن، 
ومــنــعــتــهــم مـــن مــواصــلــة الــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
إضافة إلى تكبيلهم بقيوٍد تحد من تنقلهم 
وحتى زواجهم«. ويفيد فحوى هذا التقرير 
الــدولــي بـــأن أكــبــر أحــــزاب مــيــانــمــار حاليًا، 
وهـــو حـــزب الــرابــطــة الــوطــنــيــة، ضــالــع في  
عبر  الديني،  والتمييز  العرقي  االضطهاد 
مشاركته الكثيفة في انتخاباٍت تستند إلى 

مـــن الـــدولـــتـــن الــكــبــيــرتــن بــعــجــز املــنــظــمــة 
أرواح آالف  ــاذ  ــقـ الـــتـــدخـــل إلنـ عـــن  الـــدولـــيـــة 
الــبــشــر، عــلــى الـــرغـــم مـــن مـــنـــاشـــدات األمـــن 
ــم، أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــس، لــلــزعــيــمــة  ــالـ ــعـ الـ
البورمية، ألن تفعل شيئا يحّد من املأساة. 
ــت 

ّ
لكن الــســيــدة ســوتــشــي  تتصلب، كما دل

ــن الـــدعـــم  ــزة، مــســتــفــيــدة مــ ــفـ ــلـ ــتـ كــلــمــتــهــا املـ
الصيني والـــروســـي، واالرتـــخـــاء األوروبـــي 

واألميركي إزاء إجراءات حكومتها.
وبينما ترجع هذه اإلجــراءات في ميانمار 
إلــى عقود أربعة خلت، فــإن دراســة لباحث 
إنــزو بيس، نشرت ترجمتها  إيــطــالــي، هــو 
مــجــلــة الــبــحــريــن الــثــقــافــيــة )يــولــيــو/ تــمــوز 
مــن   ــا  ــســ ــيــ رئــ ــرا  ــ ــطـ ــ شـ بـــــــأن  تـــفـــيـــد   ،)2017
الغطاء  ــر 

ّ
البوذية في سيرالنكا وف الحركة 

اإليـــديـــولـــوجـــي لــلــحــمــلــة ضـــد الــتــامــيــل في 
ــذا الــبــلــد خــمــســة وثـــالثـــن عـــامـــا. ووجـــد  هــ
الــتــامــيــل أنــفــســهــم فـــي حـــالـــة إقـــصـــاء بعد 
عــلــى   ،1972 عــــــام  ســـيـــرالنـــكـــا  اســــتــــقــــالل  
الــــرغــــم مــــن مـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي الـــكـــفـــاح ضــد 
البريطاني،  وقبله  البرتغالي،  االستعمار 
لــبــالدهــم. ومــعــظــم الــتــامــيــل مــن الــهــنــدوس، 
نشط  وقــد  ومسلمون.  وبينهم مسيحيون 
ــبـــان بـــوذيـــون خـــرجـــوا مـــن األديــــــرة من  رهـ
أجــل  بلورة صــورة بالدهم وواقعها دولة 
بوذية، ومزجوا بن كل من الدين والهوية 
والــقــومــيــة، وقــــد دأبـــــوا عــلــى دعــــم الــجــيــش 
ضــد  نمور التاميل حتى الــعــام 2009،  ثم  
تــحــول الــعــداء، منذ ذلــك الــعــام وحــتــى أيــام 
الناس هــذه، نحو املسلمن عــدوا رئيسيا، 
مــع احــتــســاب هـــؤالء يــلــوثــون نــقــاء الشعب 
وأرض بوذا، ويمثلون تهديدا. ويجري شن 
بتعبئة  سريالنكا  مسلمي  على  الحمالت 
ــيـــة  الــــــــرأي الــــعــــام ضــــد الــــطــــقــــوس اإلســـالمـ
فــــي ذبـــــــح  املـــــواشـــــي، وكــــذلــــك ضــــد تــكــاثــر 
 على شن حمالت 

ٌ
املسلمن، ويعمل رهبان

تـــدعـــو إلــــى مــقــاطــعــة املــســلــمــن بــاالمــتــنــاع 
عــن شــراء منتجات إســالمــيــة، أو مــن تجار 
في  األصوليون  الرهبان  ويطلق  مسلمن. 
سريالنكا هؤالء على حركتهم التي تحظى 
البوذية«،  السلطة  بدعم رسمي اســم »قــوة 
ويـــمـــاهـــون فـــي مــوقــعــهــم اإللـــكـــتـــرونـــي بن 
»داعـــــــش« كـــل املــســلــمــن. وقــــد مــثــلــت هــذه 
املجموعات مصدر إلهام  للراهب البورمي، 
آشن ويراثو، الذي سبق أن اعتقل في العام 

ه مشاعر الكراهية، لكن جنراالٍت 
ّ
2003، لبث

في جيش ميانمار أسهموا في اإلفراج عنه، 
ثــم فــي دعــمــه، وصـــواًل إلــى مشاركة رهبان 
من أتباعه خالل األسابيع املاضية، بحمل 
السواطير وقطع الــرؤوس وإحـــراق  بيوت 
ــاٍء بـــات عــلــنــيــًا، مــفــاده  الــروهــيــنــغــا، وبــــادعــ
بأن املسلمن ودينهم يشكلون خطرًا على 
مــيــانــمــار )كــمــا الــحــال فــي ســريــالنــكــا التي 
الرهبان األديــرة ملحاربة اآلخر  غــادر فيها 

التاميلي ثم املسلم(. 
اتـــــه أن تــنــبــري  ــقــــدر وبـــــذاء مــــن مـــســـاخـــر الــ
 تــعــتــنــق عــقــيــدة لطاملا 

ٌ
ــة مــجــمــوعــاٌت بـــوذيـ

دعت إلى التسامح والتعايش بن األعراق 
الــعــداء. حدث  واألديـــان، ملناصبة املسلمن 
ذلك في ظروف صعود »داعش«. وعلى وقع 
املذابح في سورية والعراق التي تعّرض لها 
ــي وشــرائــح اجتماعية أخــرى 

ّ
الــســن املــكــون 

ــرة. وفـــي  ــ ــيـ ــ ــــالل الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس األخـ خـ
 عن 

ٌ
حالة جنوب شــرق آســيــا، خــرج رهــبــان

صمتهم ورهبنتهم، كي يقبضوا ثمن دعم 
السلطة أيديولوجيا ودينيا في سريالنكا 
وميانمار، وكي يشاركوا في الجانب املظلم 
مـــن الــســلــطــة، واســتــضــعــفــوا املــســلــمــن في 
البلدين، وخاضوا في دمائهم، مستثمرين 
ــّبــــط الــــعــــالــــم اإلســـــــالمـــــــي، وانــــحــــطــــاط  تــــخــ
ــدعــــي بــعــض  ــي يــ ــتــ الـــســـيـــاســـة الــــدولــــيــــة الــ
أركــانــهــا، فــي بــكــن ومــوســكــو، مكافحتهم 
اإلرهــاب، فيما هم يوفرون بال حياء غطاء 

دبلوماسيًا ملجازر مشينة ضد املدنين.
)كاتب من األردن(

هو لشرعنة وجــود تلك الــدول في سورية، 
االتفاقيات  إيـــران، وأن هــذه  وفــي مقدمتها 
ــيــــدًا عـــــن مـــشـــاركـــتـــهـــا الــفــعــلــيــة  ــعــ جـــــــرت بــ
ــر )املـــعـــارضـــة  ــ ــوة بـــالـــطـــرف اآلخــ ــ فــيــهــا، أســ

بتنوعاتها(.
ــة إلطــبــاق  ــ ــٍت تــســتــعــد فــيــه كـــل دولـ ــ وفــــي وقـ
سيطرتها على حصتها في مناطق نفوذها، 
الديمقراطية مسارها  قــوات سورية  تتابع 
الــعــســكــري، لــتــحــريــر املــنــاطــق الــتــي أوكــلــت 
إليها من اإلدارة األميركية، وسط اعتراض 
النظام وتقاطع موقفه مع اعتراضات إيران 
وتركيا حــول ذلــك الـــدور الــكــردي وحـــدوده، 
ولكل منهم أسبابه الخاصة التي تتلخص 

في:
أواًل- سعي النظام إلى إحكام سيطرته على 
كل ما يستطيعه من مساحة سورية لتكبير 
حصته على طاولة املفاوضات في جنيف، 
وصـــيـــاغـــة تـــســـويـــٍة تــتــنــاســب وإرادتــــــــه في 
البقاء حاكمًا مطلقًا لسورية، ضمن تنازالٍت 
ــديـــالت فــــي الــحــكــومــة  ــعـ ــن نـــــوع إجـــــــراء تـ مــ
لــشــخــصــيــاٍت  أدوار  وإعــــطــــاء  الــتــنــفــيــذيــة، 
ــا، وتـــغـــيـــيـــرات فــــي بــعــض  ــهـ ــيـ ــٍة فـ ــارضــ ــعــ مــ
نصوص دســتــور 2012، حيث تسمح هذه 
التغييرات بمشاركة املعارضة، وفق أسٍس 
ال تتجاوز ما هو قائم اليوم من شراكٍة بن 
النظام وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، 
فـــاالعـــتـــبـــار لـــــدى الـــنـــظـــام لـــيـــس لــلــســيــادة 
ــادرًا عــلــى صناعة  الــوطــنــيــة الــتــي تجعله قــ
ــــذي يتعلق  ــــواء الـ ــه، سـ ــيــ الـــقـــرار عــلــى أراضــ
بعالقاته مع دول الجوار أو غيرها، أو التي 
تسمح للدول بالوجود على أراضيه، وإنما 
لــبــقــاء الــنــظــام شــريــكــا مــســتــثــمــرا لــســوريــة 

داخليًا مع أي قوة أو دولة تحميه.
ثانيًا- تسعى إيران إلى عرقلة حركة األكراد 
فـــي ديــــر الــــــزور الـــتـــي تــتــوخــى مــنــعــهــا من 
الــوصــول إلــى مناطق الــحــدود مــع الــعــراق، 
حيث يمكن للقوى الكردية أن تعرقل إليران 
مـــشـــروع ربــــط الـــعـــواصـــم األربــــــع )طـــهـــران، 
بغداد، دمشق، بيروت( الــذي ال زالــت تحلم 
به، عبر وصول قواتها، أو قوات النظام، إلى 
أن  الـــزور والبوكمال، وخصوصا بعد  ديــر 
خسرت معبر التنف في البادية، إضافة إلى 

صحافين محسوبن على حزب صالح، 
وكــذلــك إزاحـــة أنــصــار صالح مــن مجلس 
الــقــضــاء األعـــلـــى، وهـــو مــا دفـــع »املــؤتــمــر 
الـــشـــعـــبـــي« إلــــــى االحــــتــــجــــاج عـــلـــى تــلــك 
الــتــعــيــيــنــات، فــــي حــــن حــــاولــــت جــمــاعــة 
الحوثي امتصاص نقمة حليفه ظاهريًا 
 على أن الحليفن لن 

ّ
فقط، وهــو مــا يــدل

يــســتــطــيــعــا تــجــســيــر الـــهـــوة بــيــنــهــمــا، ما 
املــواتــيــة  اللحظة  انــتــظــارهــمــا  مــن  يجعل 
الــواقــع على حليفه،  األمــر  لفرض سلطة 

والتي تبدأ من صنعاء أمرًا واقعًا. 
 
ً
 مفصلية

ً
تــحــتــل مــديــنــة صــنــعــاء أهــمــيــة

ــة االنــــــــقــــــــالب، وكــــذلــــك  ــلــــطــ ــالــــف ســ ــحــ ــتــ لــ
مــســتــقــبــلــه، بــاعــتــبــارهــا مـــركـــز الــســلــطــة، 
ــن الــقــوة   عـــن أهــمــيــتــهــا فـــي مـــوازيـ

ً
فــضــال

لـــدى كـــل حــلــيــف لــلــمــضــامــن الــســيــاســيــة 
والتاريخية للعاصمة، وربما بدا صالح 
ــي عـــالقـــتـــه بــصــنــعــاء  ــ ــًا فـ ــ ــوحـ ــ أكــــثــــر وضـ
الـــتـــي يـــعـــّدهـــا مـــصـــدر ثــقــلــه الــســيــاســي 
والعسكري واالقتصادي والشعبي، وهو 
مــا رشـــح مــن مــضــامــن بــيــانــه السياسي 
فــي أغسطس/ آب املــاضــي، وكــان رسالة 
ســيــاســيــة مــوجــهــة لــحــلــيــفــه بــاســتــحــالــة 
ــاء، مــلــّوحــًا  ــعـ ــنـ تــفــجــيــر الــــصــــراع فــــي صـ
لــجــمــاعــة الـــحـــوثـــي: »نـــحـــن هــــنــــا«، وهـــو 
ــزّج صـــنـــعـــاء فــي  ــ أول خــــطــــاٍب لـــصـــالـــح يــ
العكس  على  حليفه.  مع  معادلة صراعه 
الحوثي  لــم تستثِن جــمــاعــة  مــن صــالــح، 
صــنــعــاء بــخــصــوصــيــة فـــي خـــارطـــة املـــدن 
مع  خالفها  أن  إال  لسلطتها،  الخاضعة 
صالح أخيرا جعلها تلقي بثقلها األمني 
ملــنــازعــة صــالــح سلطتها،  العاصمة،  فــي 
ومن ثم لم يكن مصير صنعاء السياسي 
الشرعية  السلطة  بــانــتــصــارات  مــرهــونــا 
والـــقـــوى اإلقــلــيــمــيــة املــتــحــالــفــة مــعــهــا أو 
الصراع  سيحسم  بمن  وإنما  بهزائمها، 

من الحليفن ويحكم صنعاء. 
يــقــتــضــي تــشــريــح الـــخـــارطـــة الــســيــاســيــة 
في  صنعاء  ملدينة  واألمنية  والعسكرية 
القوى  موازين  إدراك  قبل  الراهن،  الوقت 
ثالثة  مــســارات  تتبع  للحليفن،  الفعلية 
أعوام من التغيرات السياسية والعسكرية 
التي صاحبت  واالقتصادية في صنعاء 
عــمــلــيــة انــتــقــالــهــا مــــن عـــاصـــمـــة شــرعــيــة 
عاصمة  إلــى  االنتقالية  املــرحــلــة  لسلطة 
لشرعية القوة »سلطة األمر الواقع«، وأثر 
القوة  معادلة  تغيير  فــي  املتغيرات  هــذه 
لصالح مــن جــهــة، وجــمــاعــة الــحــوثــي من 

جهة أخرى.  
السلطة  طبيعة  حكمتها  مدينة  صنعاء 
ــتـــحـــوالت  ــعـــت لـ ــبــــة عـــلـــيـــهـــا، خـــضـ الــــغــــالــ
عاصفة فــي غــضــون ثــالثــة أعــــوام، وبــدت 
املرحلة األولــى التي امتدت سبعة أشهر 
ــقــــالب إلــــى بــــدء الــتــدخــل  مــنــذ وقـــــوع االنــ
اليمن،  فــي  الــعــربــي  للتحالف  العسكري 
الــعــصــر   ،2015 آذار  مـــــارس/  نــهــايــة  فـــي 
الــحــوثــي، حيث  لسلطة جماعة  الــذهــبــي 
تصّدرت الجماعة والتكوينات العسكرية 
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا الـــواجـــهـــة الــســيــاســيــة فــي 
مراكز  فــي  عناصرها  مّكنت  إذ  صــنــعــاء، 
الــســلــطــة فـــي الـــعـــاصـــمـــة، فـــي حـــن ظهر 
صالح الذي سهل، بمعية قواته، إسقاط 
مؤسسات الدولة في يد جماعة الحوثي 
مــتــفــّرجــًا ال أكــثــر، إال أنـــه ال يمكن الــقــول 
واإلداري  األمــــنــــي  والـــجـــهـــاز  ــالـــح  صـ إن 
يحكم  لم  لحزبه  والسياسي  والعسكري 
كسلطة ظل لجماعة الحوثي في صنعاء 
ــقــــالب، فقد  ــن االنــ فـــي املـــرحـــلـــة املـــبـــكـــرة مـ

الـــطـــابـــع الـــحـــســـاس بــــن الــــعــــائــــالت، تــمــت 
اللجوء  الثالثة، من دون  تصفية املتهمن 
للقانون أو املحكمة، وُكتبت لوحة بجانب 
جــثــثــهــم: هـــذا مــصــيــر كـــل خــائــن لــلــعــرض، 

ووقعت باسم أسرة الفتاة القاصر.
يــعــيــد مــشــهــد الــقــتــلــى الـــثـــالثـــة فـــي وســط 
ســاحــة املشنقة املــشــهــورة فــي املــديــنــة إلى 
َصاص 

َ
األذهــان القانون العشائري في الق

مــن األشــخــاص الــذيــن يكون هناك إجماع 
عــلــى إنــــزال عــقــوبــة املـــوت بــهــم، وكـــان آخــر 
تطبيق لــقــانــون طـــرش الـــدم قــد حـــدث في 
مــديــنــة الـــســـويـــداء فـــي الـــعـــام 2005، وهــو 
غالبًا مــا كــان يتعلق بــجــرائــم الــشــرف، أو 
جريمة )الخطيفة( بحسب ما هو متعارف 
عــلــيــه مــحــلــيــًا، ويــشــيــر إلــــى زواج إحـــدى 
الفتيات من شاٍب ينتمي إلى مذهٍب ديني 
الــدرزي، والهرب معه  مختلف عن املذهب 
خــــارج املــحــافــظــة، حــيــث تــســتــدرج الــفــتــاة 
الهاربة من محافظة السويداء، برفقة شاب 
ينتمي إلــى طائفة أخــرى، إلــى بيت أهلها 
ــقــتــل، ثـــم تــقــام االحــتــفــاالت 

ُ
فـــي املــديــنــة وت

بهذه املناسبة، ويالقي هذا العمل استياء 
املجتمع  فــي  املثقفن  مــن شــرائــح  كثيرين 

الدرزي.
غـــابـــت هــــذه الــــحــــوادث اثـــنـــي عــشــر عــامــًا، 
لتعود وتؤكد أن الدولة بدأت تتجه نحو 
تــــرك أبـــنـــاء الـــســـويـــداء يــقــتــلــعــون شــوكــهــم 
حدثت  الــتــي  التصفية  وقضية  بــأيــديــهــم. 
أيــــام مــا هــي إال غــايــة ذات شعبتن،  قــبــل 
ــة  أولــهــمــا تــدمــيــر األدلـــــة الـــتـــي تــثــبــت إدانــ
ــن الــعــســكــري واملشتركن  رئــيــس فـــرع األمـ
مــعــه، مــتــمــثــلــة بــقــتــل الــشــهــود. وثــانــيــهــمــا 
إيجاد  مــن خــالل  الطائفية  الــنــزعــة  تعزيز 
جــرائــم شــرف على أيـــدي أبــنــاء املحافظة، 
واستغالل حالتهم املادية الضيقة، وكذلك 
إحالل قانون العشيرة في السويداء، بعيدًا 
عـــن املــحــاكــمــات الـــعـــادلـــة، وهــــو مـــا ُيــبــقــي 
املحافظة في حالة صــراع وعــدم استقرار، 

واملستفيد األكبر هو النظام السوري.
ــؤال الــــذي يــطــرحــه مــثــقــفــو الــســويــداء  الـــسـ
وبــقــوة، وعــلــى نــحــو اســتــنــكــاري، فــي هــذه 
قــوانــن العشيرة على  الــفــتــرة: هــل تتغلب 
ــٍة مــدنــيــٍة يحكمها  أحــالمــهــم فــي بــنــاء دولــ

القانون العادل؟
)كاتب سوري(

قونن االضطهاد والتمييز. 
ُ
قوانن جائرة ت

وتمشيًا مع تلك القوانن، خلت قوائم حزب 
السيدة سوتشي من أي مرشح مسلم.

فــي هـــذه األثـــنـــاء، تعجز األمـــم املــتــحــدة عن 
ــاذ قــــــــراراٍت تـــــؤدي الــــى وضــــع تــدابــيــر  ــخـ اتـ
تــحــد مــن الــفــظــائــع فــي مــيــانــمــار. ويستند 
العجز إلى مواقف ممالئة لحملة التطهير، 
تــعــّبــر عنها كــل مــن الــصــن وروســـيـــا. ففي 
يـــوم 12 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول الـــجـــاري، صــرح 
مــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة بــأن 
ــم جـــهـــود مـــيـــانـــمـــار لــلــحــفــاظ  بــــــالده »تــــدعــ
راكــن«،  السالم واالستقرار في واليــة  على 
وتـــديـــن هــجــمــات الــعــنــف فـــي املــنــطــقــة )فــي 
اشارة إلى هجماٍت قالت سلطات ميانمار 
قــامــوا بها ضد  الرهينغا  مــن  إن محتجن 
مراكز للشرطة(. وأضاف املتحدث الصيني 
ــــي دعـــم  ــــدولـ »نـــعـــتـــقـــد أن عـــلـــى املـــجـــتـــمـــع الـ
جــهــود مــيــانــمــار لــلــحــفــاظ عــلــى االســتــقــرار 
الـــوطـــنـــي«. وفــــي يــــوم 8 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول، 
كانت املتحدثة بلسان الخارجية الروسية، 
ماريا زخاروفا، تصرح بأن »الضغط على 
ــــة 

ّ
ســلــطــات مــيــانــمــارا واتــهــامــهــا بــــدون أدل

بــمــعــامــلــة املــســلــمــن بــقــســوة قــد يــــؤدي الــى 
تفاقم الوضع في البالد«.

وبهذا، فإن بكن وموسكو تريان أن أفضل 
رد على مــا يجري فــي ذلــك البلد اآلسيوي 
هو االمتناع عن ممارسة أية ضغوط على 
)في  ميانمار  دعــم جهود  وكذلك  سلطاته، 
حملة الــتــطــهــيــر(  مــن أجـــل املــحــافــظــة على 
االســتــقــرار فيه! وقــد تسبب هــذان املوقفان 

أن أي تمّدد كردي من شأنه أن يفتح أبواب 
حراك كردي إيراني، تسعى طهران إلى ابقاء 
ملفه مغلقًا، وهو ما تتشارك بهواجسه مع 

الجانب التركي.
ثالثًا-  تركيا هي صاحبة الحراك األساسي 
ضد القوة الكردية التي تعتبرها جزءًا من 
حزب العمال الكردستاني اإلرهابي، وتعتبر 
ــدًا ألمــنــهــا  ــديـ ــهـ وجــــودهــــا عـــلـــى الــــحــــدود تـ
ــتــــدادا لــنــشــاط املنظمة  الـــقـــومـــي، وربـــمـــا امــ
الـــقـــول إنها  اإلرهـــابـــيـــة. ولـــهـــذا تستمر فـــي 
لن تسمح باقامة كيان كــردي في جوارها. 
وعــلــيــه، مــا شــاهــدنــاه مــن موقفها الــرافــض 
الســتــفــتــاء كـــردســـتـــان الــــعــــراق، فـــي عملية 
عمومًا، وألي  الــكــرد  تجاه  نظرتها  توحيد 
دولة كانوا ينتمون، أربك القضية السورية، 
حيث لم تستطع قوى املعارضة التدخل في 
فصل الصراع بن تركيا وأكرادها، وبينها 
وبن جزء من أكراد سورية، بيد أن التدخل 
األمــيــركــي حـــّد مــن قــــدرة أنــقــرة عــلــى إبــعــاد 
قوات سورية الديمقراطية، وفتح لها املجال 
في املشاركة في معركتي الرقة ودير الزور، 
وأوعز للروس بتحمل جزء من مسؤوليتها 
التركية  الـــقـــوات  بــن  فــصــٍل  إلقــامــة منطقة 
والــكــرديــة فــي منطقة تــل رفــعــت، فــي مقابل 
ضمان روسيا لتركيا إقامة الشريط العازل، 
أو مــنــطــقــة خــفــض الــتــوتــر فـــي ريـــف حــمــاه 
وسهل الغاب وجبال الساحل وطبعًا إدلب.
)كاتبة وإعالمية سورية(

الحوثي صنعاء برجاالت  أدارت جماعة 
صالح، لكن سبعة أشهر من حكم جماعة 
موازين  خلخلت  ربما  لصنعاء  الحوثي 
 ســابــقــا 

ً
ــقــــوى الـــتـــي كـــانـــت مـــحـــســـومـــة الــ

ــتــــرقــــت جــمــاعــة  ــــح، إذ اخــ ــالـ ــ ــالـــح صـ لـــصـ
الـــحـــوثـــي الــجــيــش الـــتـــابـــع لــصــالــح عبر 
كما  لها،  تابعة  عسكرية  قــيــاداٍت  تعين 
ــــالل عـــنـــاصـــر »حـــوثـــيـــة«  عــمــلــت عـــلـــى إحــ
ــــي مــــؤســــســــات الـــــــدولـــــــة، وخـــصـــوصـــا  فــ
املــؤســســات االقــتــصــاديــة، كــشــركــة النفط 
الــتــي أســهــمــت فــي تــعــاظــم نــفــوذ جماعة 
 عــن تعميق حــضــورهــا 

ً
الــحــوثــي، فــضــال

الطوق  مناطق  في  والطائفي  السياسي 
مغلقة  شبه  كانت  التي  لصنعاء  القبلي 

على صالح. 
ــة الــــثــــانــــيــــة الــــتــــي دخـــلـــت  ــلــ ــرحــ بــــــــدأت املــ
فــيــهــا صــنــعــاء، بـــإعـــالن طــرفــي االنــقــالب 
تحالفهما السياسي إلى العلن، وتشكيل 
مــجــلــس ســيــاســي بـــن الــحــلــيــفــن إلدارة 
املـــنـــاطـــق تــحــت ســيــطــرتــهــمــا، بــمــا فيها 
الــعــاصــمــة منطقة  صـــنـــعـــاء، وأصـــبـــحـــت 
ــا، ولــــم  ــتـــهـــمـ ــلـــطـ ــة تـــخـــضـــع لـــسـ ــيــ تــــوافــــقــ
 
ٌ
تصاحب تلك املرحلة تجاذباٌت سياسية

فيما  العاصمة،  إدارة  فــي  الحليفن  بــن 
ترّكزت جهودهما السياسية والعسكرية 
ــال فــــــي مـــنـــاطـــق  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ عــــلــــى اســـــتـــــمـــــرار الـ
املواجهات األخرى، إال أن تشكيل حكومة 
االنقالب كان تحواًل في عالقة الحليفن، 
وفاقم  بينهما،  الــخــالف  عمق  عــن  كشف 
نقل البنك املركزي من مدينة صنعاء إلى 
مدينة عدن من صراعهما على اإليرادات، 
خــصــوصــا مـــع انـــفـــراد جــمــاعــة الــحــوثــي 

بموارد مدينة الحديدة. 
وضعت مضامن يوم 24 أغسطس بداية 
االنقالب،  لتحالف سلطة  مرحلة جديدة 
حيث فجر صالح، في خطابه السياسي 
حــيــنــهــا، نــقــاط الـــخـــالف الــجــوهــريــة بن 
الحليفن إلى العلن، بما في ذلك تدشن 
مـــالمـــح املـــرحـــلـــة املــقــبــلــة فــــي الــتــحــالــف، 
ــّدد الــســلــطــات  ــعــ ــى تــ ــ إذ أشــــــار صـــالـــح إلـ
فيها  بما  تدير صنعاء،  التي  السياسية 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة واملــتــمــثــلــة بــالــلــجــان 
الحوثي،  التي يتزعمها محمد  الشعبية 
الفعلية  سلطتها  تـــمـــارس  ــــت  الزالـ الــتــي 
والــعــلــيــا عــلــى مـــؤســـســـات الــــدولــــة، على 
بمقتضى تشكيل  قـــرار حلها  مــن  الــرغــم 
عــن عرقلتها   

ً
فــضــال الــســيــاســي،  املجلس 

تمحورت  فيما  االنــقــالب،  أعمال حكومة 
في  الحليفن  بن  الثانية  الخالف  نقطة 
إدارة ملف الجبهات، واتهامات الطرفن 
لــبــعــضــهــمــا فـــــي الـــتـــقـــاعـــس عـــــن إمــــــداد 

الجبهات باملال و»املوارد البشرية«. 
)كاتبة يمنية(

مزيد من الضوء على تطرّف بوذي

»أستانة روسيا« وتقاسم النفوذ

في ذكرى االنقالب... حمى اهلل 
صنعاء

سؤال في السويداء

خرج رهباٌن عن 
صمتهم كي 

يقبضوا ثمن دعم 
السلطة أيديولوجيا 

ودينيًا

ست جوالت في 
أستانة لن تفيد إال 
بتسجيل مواقف 

إعالمية

تحولت صنعاء ساحة 
للخالف بين صالح 

والحوثيين وال يمكن 
التكهن بمن سيبدأ 

حسم السلطة

آراء

ميشيل كيلو

الــقــول إن الــســوريــن هــم الذين  يــكــّرر وزيـــر الخارجية الــروســي، سيرغي الفــــروف، 
سيقّررون مصيرهم. وكان الروس، في عام 2012 قد نصحوا بشار األسد بتحويل 
 ما أن 

ً
ثــورة السورين من أجل حريتهم إلى حــرٍب ضد اإلرهــاب، ووضعوا له خطة

ترجمها إلى العنف الذي تعّرض له السوريون من دون تمييز، بدءا من أغسطس/ آب 
2012، حتى حققت هدفها الرئيس: التخلص من الحراك املجتمعي الواسع والسلمي، 
إلــى تقويض  التمذهب والتعسكر، وصــوال  إلــى  ودفــع أوســاط واسعة من السورين 
ثورة الحرية، واستبدال املواجهة اليائسة مع املجتمع، بقتاٍل واعد مع مسلحن يسهل 
ون مثله على ثورة الحرية، وسيتكفلون بإخراجها من املناطق 

ّ
اختراقهم، سينقض

التي أخرجته منها، وسيعتمدون مثله أيديولوجيات توزع الشعب على طوائف تنكر 
وحدته، وتحول املعركة ضده إلى حرٍب بن مواطنن أعــداء. وبمرور الوقت وتعاظم 
العنف، ستتوفر أدلة كافية على أن املعركة في سورية حرب يدافع نظام شرعي فيها 
عن أمنه وسالمه، وأمن العالم وسالمه، ضد إرهابين.  بالتناغم مع هذه الخطة، وقف 
الفروف، بأقصى وضوح، إلى جانب نظاٍم أعلن مالين من مواطناته ومواطنيه الثورة 
عليه، وتمّسك، هو ورئيسه وجنراالته، برئيسه وساندوه، من دون تحفظ، من خالل 
مئات التصريحات والتدابير امليدانية، وعطلوا النظام الدولي ومنظماته الشرعية ملنع 
إدانته على جرائم الحرب التي ارتكبها، فهل هكذا يدعم الفروف حق السورين في 
أم  فــراغ،  في  تعوم  تجريدية  السورين مسألة  تقرير مصير  تقرير مصيرهم، هل 
أسهم  وهــل  وبنتائجه؟  التقرير  بفعل  حيث سماحها  مــن  الــقــوى،  بعالقات  ترتبط 
تحويل ثورة الحرية إلى صراع طائفي وحرٍب ضد شعب سورية األعزل واملسالم في 
تعزيز قدرة السورين على تقرير مصيرهم، أم فرض األسد عليهم بقوة عملية إبادة 

منهجية نظمها الروس، وزّودوها بما يلزم لنجاحها من أسلحة وخطط؟   
 أرسلت روسيا، في 2015، أسلحة حديثة، بينها ستمائة سالح جديد تمت تجربتها 
في سورية. سبق ذلك بيوم حديث للرئيس فالديمير بوتن مع جنراالته، في أعقاب 
مناورٍة استخدم فيها السالح الذي سيرسل إلى سورية، أخبرهم أنهم ذاهبون إلى 
ســوريــة إلنــقــاذ األســد ونظامه. هــكــذا، قــرر بوتن مصير الــســوريــن. شكرا لــه على 
جيش  أن  وأعلمنا  االستعمارية،  للحقبة  تقليدي  كممثل  تصرف  وألنــه  صراحته، 
روسيا، كغيره من جيوش الدول االستعمارية، لن يغزو سورية، لتمكن شعبها من 

تقرير مصيره، وأن مهمته فرض األسد عليه بالقوة؟ 
 اســتــخــدم الـــروس الــقــوة لــإمــســاك بخيوط جميع األطــــراف املــتــصــارعــة، عــدا إيــران 
ومرتزقتها وكرد حزب االتحاد الديمقراطي األميركين، وتفاهموا مع واشنطن على 
ى الحل السوري الذي سينضوي فيها ويتعّن بها، األمر الذي سيترك 

ّ
مسائل تتخط

 أمام صراعاٍت إضافية ال عالقة للثورة والشعب السوري بها، أهمها 
ً
أبوابها مشرعة

 الصراع الدولي الروسي/ األميركي الذي يقّرر مصير السورين وال يتقّرر به، 
ً
قاطبة

فإذا أخذنا باالعتبار أن الورقة اإليرانية ليست بعد في يد روسيا، وأن إيران منافسة 
ــرارا فــي تقرير  لها، علمنا أن آخــر مــا يهم روســيــا إعــطــاؤنــا الحق فــي أن نكون أحـ
مصيرنا الذي سيكون حتما ضد وجودها في وطننا، فهل بلغ استخفاف الروس 
بعقولنا حدا نوهم أنفسنا معه أن بن مهامنا تقرير مصيرها ومصير عالقاتها 
أعلنت  الــذي  اإلقليمي  األمــن  الــدولــي، ونهاية نظام  مع واشنطن وطــهــران، ووضعها 

تصميمها على إقامته في املنطقة العربية؟ 
كــانــت سياساتها  إن   ، بتقرير مصيرهم  للسورين   حــقــا   روســيــا  هــل ستسمح 
تستهدف هزيمتهم، واإلبقاء على األسد ونظامه أمرا واقعا؟  قتلت روسيا عشرات 
آالف السورين، ودمرت مقومات وجودهم، واحتلت بالدهم، وأعــادت النظام بالقوة 
إلى مناطق عديدة، كان قد طرد منها، وطردتهم من مناطق يرتبط حقهم في تقرير 
مصيرهم بها، وتالعبت بالقرارات الدولية. من أجل األسد، أجهزت روسيا على أي 
 عنه، ثم يمازحنا الفروف بالقول 

ً
توازٍن بن املعارضة ونظامه، وخاضت الحرب نيابة
إن السورين هم الذين يجب أن يقّرروا مصيرهم.

سيد الفروف: ماذا سيقّرر السوريون؟ هل أبقيت لهم شيئا يقّررونه، غير االستسالم 
لكم، ولخونٍة باعوكم وطنهم من أجل كراسيهم؟

محمد أبو الغيط

املصباح؟  أغلق  من  تــام.  ظــالم  على  فجأة  استيقطت  الخمس  السنوات  ذات  الطفلة 
ببطء ورعب فهمت أن الظالم قادم من عينيها املغلقتن تحت كتل الدماء والورم. مّدت 
يدها تحاول رفع جفنها بأصابعها الصغيرة، لعل ضوءًا ما يدخل. في هذه اللحظة 
قطت هذه الصورة، لتتحول إلى أيقونة جديدة لعذابات أطفال العرب في 

ُ
بالضبط، الت

قائمٍة تمتد من محمد الدرة إلى إيالن ضحية اللجوء السوري.
الريمي إحدى عينيها، وعائلتها بالكامل، أمها وأباها وإخوتها  فقدت الطفلة بثينة 
األربعة، في قصف التحالف العربي على منزل أسرتها في منطقة عطان في صنعاء 
نهاية الشهر املاضي. اعترف التحالف رسميًا بالواقعة، وقال إنها نتيجة خطأ تقني 
سيتم التحقيق فيه، وقال في بيانه »القصف الخاطئ في صنعاء أضر بمنزل قرب 
املستهدف  املــوقــع  للحوثين إلقــامــة  الــلــوم  توجيه  مــع  للمليشيات«،  اتــصــاالت  مركز 
وسط أحياء مدنية. بالطبع ال تذكر البيانات الرسمية في أثناء الحروب أمورًا هامشية 

كعيون األطفال.
ــع لتعبئة  اســتــخــدم فــريــق الــحــوثــيــن وعــبــدالــلــه صــالــح صـــور بثينة عــلــى نــطــاق واسـ
أنصارهم، وهكذا أتى الرد بصور مماثلة من الطرف اآلخر، من أبرزها صورة الطفل 
أحمد عواد )6 سنوات(. ينظر وال يرى بعينن صناعيتن، ألنه فقد عينيه بسبب لغم 
يدوي على شكل لعبٍة تركه الحوثيون في قريته الغول في البيضاء. تبادل الطرفان 

الصور، ليمتلئ »تويتر« اليمني باألطفال فاقدي البصر أو األطراف أو الحياة. 
الواقع أن كال الطرفن على حق، فكالهما قتل املدنين اليمنين في هذه املنافسة التي 
يخسر طرفاها. إنسانيًا يقتل تحالف الحوثين وصالح املدنين بالقصف العشوائي 
بالهاون واملدفعية، وبنشرهم كميات ضخمة من األلغام املموهة، كالتي أفقدت عواد 
بصره، خصوصا في البيضاء وتعز. وفي املقابل، وثقت املنظمات الدولية عشراٍت 
العربي، بقيادة السعودية، على أهــداف مدنية، كأسواق  التحالف  من حاالت قصف 
تل 

ُ
ومــنــازل. وهــنــاك بالطبع واقــعــة قصف قــاعــة الــعــزاء الــكــبــرى فــي صنعاء الــتــي ق

وأصيب فيها نحو 700 شخص.
الحكومة  السالح على  بقوة  انقالٍب  لتنفيذ  الحوثي وصالح  تآمر تحالف  سياسيًا، 
الشرعية. معسكرات كاملة من الجيش، خاصة بالحرس الجمهوري الذي كان يقوده 
إليهم. ال دولــة وال قانون وال وطنية، فقط  أو تنضم  نجله، تسلم عتادها للحوثين 
لغيره.  لن تخضع  لكنها  البلد،  يحرق  أن  املــحــروق  الرئيس  قــّرر  واملصلحة.  القبيلة 
ال يهم إهدار مليارات الــدوالرات، وال يهم دماء اآلالف. املهم أن يستمر الراقص على 
رؤوس األفاعي في رقصته الدموية. نظام حكم آخر يتصرف مثل احتالل أجنبي 

أو أبشع.
من هذه الزاوية، كان التدخل العربي ُمتفهمًا جدًا، خصوصا بعد توثيق تسليح إيران 
الحوثين بشكل مباشر، لكن غير املتفهم هو قبل كل شيء التعامل شديد التساهل 
الــحــرب غــيــاب أي مشروع  الــثــورة، ثــم بعد  الــوســاطــة الخليجية بعد  مــع صــالــح منذ 
سياسي لحٍل جامع ُينتجه اليمنيون، ومنهم أيضًا الحوثيون باعتبارهم نسبة من 

السكان ال يمكن إهمالها، أو تعليق كل أزماتها التاريخية على الشماعة اإليرانية.
الكامل،  العسكري  الحسم  ينوي  الحرب بسقف معلن  تمامًا، دخــول  العكس  حــدث 
الــحــرب تفتتت  ثــم مــع اســتــطــالــة  الــجــغــرافــيــا والــديــمــغــرافــيــا،  وهـــو املستحيل بحكم 
ــرفــع فــوق املــدرعــات في 

ُ
صــبــحــت أعـــالم الــجــنــوب ت

ً
األهــــداف السياسية، إلــى حــد أن أ

الــِوحــدة« في أماكن أخــرى. وإلــى حد أن تتكّرر  بعض املحافظات في مواجهة »علم 
االشتباكات املسلحة بن قوات الحزام األمني املوالية لإمارات في عدن وقوات الحماية 
الرئاسية التي يقودها نجل الرئيس الحالي، عبد ربه منصور هادي، كما شهدت تعز 
اشتباكات داخلية متعددة بن فصائل املقاومة الشعبية، بعضها سقط فيه مدنيون، 

مثل اشتباكات سوق الديلوكس.
ومن وراء كل األطراف، يأتي شبح الكوليرا الكاسح، 600 ألف إصابة و2045 ضحية 

ملن ال يميز بن إنسان وآخر.
بشكل عام، الحرب أي حرب، يمكن التفكير فيها من زاوية الرايات العالية فوق القائد 
املهيب، لذة القوة والفخر، ويمكن التفكير فيها من زاوية جثث األطفال، وصرخات 
الحزانى على األزواج واآلباء واإلخوة. أطراف مبتورة ملقاة بال أجساد. عيون مفقوءة. 
ألم ألم. أيًا كان موقفك من حرب اليمن، ال تتخذه إال وأنت تشاهد عيون بثينة وعواد 

تنظر إليك وال تراك.

بيار عقيقي

الحالي، تحديدًا حاجات  العصر  تلبية متطلبات   على 
ً
قــادرة املتحدة  األمــم  لم تعد 

املتالحقة  االختبارات  أثبتت   .)1991 ـ   1947( الــبــاردة  الحرب  انتهاء  بعد  ما  عهد 
فشل املنظومة الدولية في الحفاظ على الحّد األدنى من السلم في العالم. لم تستطع 
»املكّمل«  أو  اقتصر دورهــا على كونها »اإلســعــاف«،  إيقافها، بل  أو  الحروب  منع 
ألي اتفاق سياسي، ثنائي أو جماعي. حتى أن »حق النقض« املمنوح ألعضائها 
فرغ من مضمونه مراٍت عدة، خصوصًا في سورية. ملاذا 

ُ
الخمسة دائمي العضوية أ

تستمّر األمم املتحدة إذًا وملاذا تمويل شركة »فاشلة« سياسيًا وعسكريًا؟
قد ال يكون غريبًا القول إن ديمومة األمم املتحدة تنطلق من مسألة »غياب البديل« 
أو تغييبه. فالحاجة إلى منظمٍة ُيمكن جمع دول الكوكب تحت لوائها أمر ضروري 
في الشكل، لحماية مصالح الدول الصغيرة خصوصًا، من أي مطامع استعمارية 
لدول كبرى. في الشكل أيضًا، وجود منظومة قادرة على تحريك العالقات بن دول 
د من أن زمن »السلم 

ّ
 في غاية األهمية، تحديدًا بعد التأك

ٌ
العالم و»دوزنتها« مسألة

العالم،  في  العسكرية  البؤر  رقعة  توّسع   
ّ

ظــل في  قريبًا،  النور  يبصر  لن  العاملي« 
وارتفاع حجم مبيعات األسلحة. كما أن الحاجة إلى إطاٍر قانونيٍّ جامٍع لكل الدول، 

 أولى« نحو مستقبل أكثر أمنًا.
ً
يفترض أن يكون »خطوة

غير أن األمم املتحدة تحّولت إلى »عصبة أمٍم« أخرى، وكأنها باتت في آخر أيامها، 
بنسبة  تغطي  للمنظمة،  واجتماعية  إنسانية  بـــأدوار  االستعاضة  من  الرغم  على 
الباردة،  الحرب  أن كانت، طــوال سني  والعسكري. وبعد  السياسي  كبيرة فشلها 
اإلنسانية  الــدولــيــة  املنظومة  بــيــانــات  ــت 

ّ
غــط الــخــصــب،  السياسي  لــلــحــراك  نــمــوذجــًا 

اقترن اسم  السياسي. ال بل  الخطاب  وحمالت املساعدة في أصقاع األرض على 
كالقرارات  »التجميد«،  أو  الزمن«  »طــول  على  السياسية  امللفات  في  املتحدة  األمــم 

الدولية غير املنفذة املتعلقة بفلسطن املحتلة، أو في مراوحة امللف اليمني مكانه.
قد يكون اقترب موعد تغيير شكل املنظومة الدولية، لكن نهايتها لم تقترب بعد. 
يفسح  وعسكريًا،  املتحدة سياسيًا  األمـــم  فــإن ضعف شخصية  املــضــمــون،  فــي 
املجال أمام موٍت بطيء حتمي، على أن تكون النهاية على شاكلة صدمٍة ما، شبيهة 
ذلــك ضــرورة  يعني  أن  دون  مــن  ـ 1945(،   1939( الثانية  العاملية  الــحــرب  بصدمة 
العبور من منظمة أممية إلى أخرى عبر حرٍب عاملية. قد تكون عملية االنتقال في 
العالم. وهــو ما كــان يفترض أساسًا أن تؤديه  مـــوازاة حــراٍك سياسي شامل في 
املنظمة بعد انهيار االتحاد السوفييتي عام 1991، فعدم تطوير املنظومة، في ذلك 
الحن، أدى إلى إضعافها. كما أن غارات قوات شمال حلف األطلسي )الناتو( على 
يوغوسالفيا السابقة عام 1999، والتي تّمت من دون موافقة األمم املتحدة، بسبب 

»حق النقض« الروسي ـ الصيني املشترك، ساهمت أيضًا في إظهارها ضعيفة.
وغني عن التعريف أنه في كل مرة تظهر فيها األمم املتحدة ضعيفة، تتنامى قوة 
فريق آخر. في هذه الحالة، األميركيون هم املستفيدون من تراجع املنظمة األممية 
بشكل كبير، فقد تحّركوا عسكريًا في أنحاء عدة من العالم من دون أن يالقوا ردًا، 
م بميزانية األمم 

ّ
نت واشنطن من التحك

ّ
بل تأييدًا ضمنيًا في بعض األحيان. وتمك

املتحدة، تمامًا كما يفعل الرئيس األميركي الحالي، دونالد ترامب، في مسألة تمويل 
حلف شمال األطلسي. بالتالي، ال يبدو أن األميركين مستعدون إلنهاء دور األمم 
 على تلبية متطلباتهم، بكونها أضعف مما كان متوقعًا 

ٌ
املتحدة، طاملا أنها قادرة

منها في ممارسة أدوارها عامليًا. وكي يتّم إصالح األمم املتحدة أو تطويرها، فإنه 
يجب إقناع األميركين بذلك، أو انتظار أن تصبح املنظمة غير قادرٍة على تأمن الحّد 
األدنى من املصالح األميركية، كي يبدأ إصالحها. وحتى ذلك الحن، تآكل جوهر 

املنظومة الدولية مستمر، على الرغم من ضجيج اجتماعات الجمعية العامة.

ماذا أبقيتم للسوريين؟ عيون بثينة وعواد

هيكل األمم المتحدة الركيك
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D

ملاذا ترتعش هكذا، يا موسى؟
تلومينني،  ال  حقًا  حبيبتي،  يــا  تلومينني،  ال 
أال  وعلمونا  أنشأونا  حونا، 

َّ
ولق أرضعونا  قد 

والقناعة كنز ال  هــب 
َّ
ذ نغضب، فالسكوت من 

الحياة  أّن  علمونا  الجنة.  لهم  والــفــقــراء  يفنى، 
الــجــدران، وإن استطعت  يجب أن تكون جانب 
داخل شقوقها، وهذا كله من طاعة الرحمن. ال 
تلومينني بعدما اغتصبوا كياني، بعدما فقدُت 
إيماني في أن أنتصر أو أظفر بمثل ُحسِنِك ولو 
ملكُت جوهرتِك بني يدّي ال أدري كيف أحميها 
من طواحني الهواء التي تتقاذفنا بأمٍر من ملك 

اإلنس والجن والحيوان والطير والرياح.
ــرخ مـــوســـى فـــي حـــجـــرتـــه، وبــــني جــدرانــهــا  صــ
األربعة: »أنا ال أرتعش بني يديِك يا ريم، موسى 
أو نسخته  يــرتــعــش شــبــحــه  مـــن  يــرتــعــش،  ال 
املمسوخة التي عجنها املاضي األليم ويطهيها 
املجهول  املستقبل  ليقدمها  املشؤوم  الحاضر 

 على موائد بكتريا املوت وفطرياته«.
ً
جاهزة

دقت دعاء الباب على أخيها، اقتربت من حافة 
الباب وقالت:

- موسى أنت بخير؟ أتتحدث إلى أحد؟ موسى 
هل تسمعني؟

- نعم يا دعــاء، أنــا فقط أقــرأ روايـــة، يمكنك أن 
تذهبي ال شيء هناك.

ســألــتــه أخــتــه إن كـــان يــريــد أن يــأكــل، قــبــل أن 
فأجاب  زيـــارة إلحــدى صديقاتها،  فــي  تخرج 
ــِك يــا أخـــتـــاه، أكــلــُت  بلهجة ســـاخـــرة: »شــكــرًا لـ
كثيرًا حتى امتأل جوفي، اذهبي وأنِت مطمئنة 

على أخيِك«.
فــوالذي  قفص  كأنها  حجرته  جـــدران  تمثلت 
ــروان،  ــكـ ــّردًا أو طــائــر الـ ــغـ يــحــبــس عــصــفــورًا مـ
ــمـــسٍّ مــــن الـــجـــنـــون أو رئــتــيــه  يــصــيــب عــقــلــه بـ
باالختناق، حتى كاد يشعر أّن الجدر الرقيقة 
الــهــواء  قلة  مــن  تلتصق  الهوائية  لحويصالته 
الــنــافــذ إلــيــهــا، قـــّرر أن يــخــرج مــن الــبــيــت، فــالذ 
ــرع الــنــيــل  ــ  عـــلـــى فـ

ّ
ــل ــطـ ــذي يـ ــ ــ بــــشــــارع الـــبـــحـــر ال

ف 
ّ
ه يخف

ّ
مس هواء املاء العليل عل

َّ
الدمياطي، يتل

من ضيق صدره املكروب.
املــغــرب، حيث  ن لــصــالة 

َّ
ذ

َ
ــــؤ

ُ
امل َن 

َ
ذ
َ
أ فــي طريقه، 

الكبير، هكذا  املسجد  تدنو من  كانت خطواته 
 مــن أكــبــر مساجد املدينة، 

ً
ُيــســّمــى، وهــو فــعــال

ِديـــة إلــى شــارع 
َ
ـــؤ

ُ
ــاِصــيــة امل

َّ
ويــقــع عند نهاية الــن

البحر. انشرح صدره، قد يكون األذان أو صوت 
املالئكي  الــصــوت  كليهما،  أو  الــشــجــّي  ن 

ِّ
ذ

َ
ــؤ ــ ـ

ُ
امل

ــم فــي ســمــاء أضــــواء املــديــنــة، وعلى 
َّ
الـــذي يــتــرن

القرآن  ظ 
ِّ
ُمحف الشيخ  كأنه  أعــرفــه،  مسامعها، 

في قريته، إحدى القرى على أطراف املدينة.
سليمان موسى باكثير )مصر(

تقاوم  يــوم،  بعد  يومًا  عافيتها  تعود  مدينة 
كل ما هو سلبي في حياة ساكنيها.

تجولت في شوارعها وأزقتها، وجدت زحامًا 
في وسط املدينة، في شارع جمال وفي شارع 
فالنساء  التحرير وفي شــارع 26 سبتمبر، 

واألطفال والعجائز يتجولون ويتسوقون.
دخلت ســوق الشنيني، وهــو يعتبر من أهم 
األســواق الشعبية في تعز، حيث توجد كل 
مــســتــلــزمــات األســـــرة الــريــفــيــة، مـــن مــعــاول 
وجـــرار وبــهــارات وأجــبــان ومــالبــس شعبية 
أســواق  بني  يتنقلون  الناس  منزلية.  وأوانـــي 
املدينة بكل سالسة ويسر، وال تخلو شوارع 
ة، ولم 

ّ
قل لكنهم  املدينة من بعض املسلحني، 

يــعــودوا كما كــانــوا فــي الــســابــق، ولــم أالحــظ 
وجود أي نوع من االبتزاز ضد الباعة، وهذا 
ال ينفي وجــود ذلك األمــر في بعض مناطق 

املدينة وأسواقها.
ــد لدي 

ّ
تــول الجولة القصيرة،  مــن خــالل هــذه 

ــر تــعــز وأمــنــهــا هــو بــيــد أبنائها  يــقــني أّن أمـ
وطاملا  الوطني،  والجيش  املقاومة  إطــار  فــي 
تــّوحــدت رايــتــهــم سينعم أبــنــاء تــعــز بــاألمــن 
قـــــوة أن  أّي  تــســتــطــيــع  ــرار، ولـــــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واالسـ
تجبرهم على ما ال يريدون، أو ما قد يضر 
الحاضر واملستقبل. تخففت  بمدينتهم في 

شــــوارع املــديــنــة مــن أكــــوام الــقــمــامــة عــلــى ما 
كــانــت عليه فــي الــســابــق، وهـــي بــحــاجــة إلــى 
متابعة ورفع بشكل متواصل ضمن برنامج 
عــمــلــي، يضمن رفــعــهــا بــاســتــمــرار حــتــى ال 
تعود إلى ما كانت عليه، فتجلب هذه القمامة 
معها األمــراض واألوبئة الخطيرة كالكوليرا 

وحمى الضنك.
وفــي جــانــب آخــر وجـــدت خطابًا جــديــدًا في 
الليبرالية  السياسية  الــتــيــارات  يهاجم  تعز 
والــعــلــمــانــيــة، وكــــأّن هــنــاك مــن يــحــاول إنــتــاج 
ثــقــافــة الــتــحــريــض ضـــد الـــقـــوى الــيــســاريــة 
والقومية، كالتي كانت في الثمانينات وبداية 
التسعينات، وأفضت إلى حرب 1994 الظاملة، 
الحرية في  الخطاب وجــدتــه فــي ساحة  هــذا 
خطبة الجمعة، وأخبرني كثيرون أنه يمارس 
ــة الــتــي  ــنـ ــديـ ــن مـــنـــابـــر بـــعـــض مـــســـاجـــد املـ مــ
يديرها إصالحيون، وكــأن حــزب اإلصــالح 
ال يتعظ مــن كــل مــا جـــرى، ويــكــرر أخــطــاءه 
التكفير  إلــى خطاب  مجددًا  ويتجه  نفسها، 
خالل  مــن  جليًا  ويظهر  لــآخــر،  والتفسيق 
ذلـــك مـــدى اســتــغــالل حـــزب اإلصــــالح للدين 
ضـــد خــصــومــه الــســيــاســيــني. هـــذا الــخــطــاب 
السياسية  الــحــيــاة  مستقبل  عــلــى  ســيــؤثــر 
به  تعز، وسيكتوي  في  واالستقرار  واألمــن 

بقوة من يتبناه. تجولت في سوق الصميل، 
اإلعالم  التي يرّوجها  الصورة  تلك  أجد  ولم 
عـــنـــه، حــيــث يــــــرّوج اإلعــــــالم أّن هــــذا املــكــان 
الشوارع فارغة  القاعدة،  عّمق وجود تنظيم 
املــارة، وأطفال هنا وهناك  ســوى من بعض 
يــلــعــبــون، وبــعــض الــســكــان يــقــومــون بتعبئة 
األوانــي بمياه شرب من أحد الخزانات التي 
تقوم بتعبئتها جمعيات ومؤسسات خيرية 

تمّولها دولة الكويت.
ســمــعــت أيــضــًا، عــن بــعــض عــمــلــيــات القتل 
أّن من  الناس يؤكدون  القانون، لكن  خــارج 
يقومون بذلك عابثون، ال دين لهم وال أخالق، 
ويـــقـــومـــون بـــهـــذه األعــــمــــال بـــاســـم الــقــاعــدة 
يعتقد  مـــعـــدودون،  أفــــراد  وهـــم  التنظيم،  أو 
الــقــوى التي  الــنــاس أّن الجميع فــي تعز مــن 
مشغولة  ولكنها  تعرفهم،  الــحــوثــي  تــقــاوم 
الــجــبــهــات ولــيــســت مــتــفــرغــة لتنظيف  فـــي 
أوكارهم، وبالفعل داهمت حملة أمنية سوق 
القبض  وألــقــت  الجمهوري،  وحــي  الصميل 
على مشتبه بهم في عمليات اغتيال، حدثت 
ضــد أفــــراد مــن الــجــيــش الــوطــنــي واملــقــاومــة 
الحملة جميع  هــذه  في  الشعبية، وشاركت 

األلوية العسكرية.
عبداإلله هزاع الحريبي )اليمن(

فضاء مفتوح

آراء

معين الطاهر

الفلسطينية؛ في  أيــام حافلة بالحوادث  هي 
املقاومة  علنت مبادرة حركة 

ُ
أ القاهرة وغــزة 

ــمــــاس( لــلــمــصــالــحــة بــرعــايــة  ــة )حــ ــيـ اإلســـامـ
مـــصـــريـــة، قــبــل الـــخـــطـــاب الـــســـنـــوي لــلــرئــيــس 
لألمم  العامة  الجمعية  أمــام  عباس  محمود 
ا 

ً
املتحدة في نيويورك بأيام، لتخطف بعض

الــجــمــهــور الفلسطيني  مــن وهــجــه، وتــشــغــل 
بـــمـــصـــيـــر املــــصــــالــــحــــة الــــتــــي تـــنـــتـــظـــر عـــــودة 
الرئيس إلــى رام الــلــه. وفــي نــيــويــورك، التقى 
الــرئــيــس املــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي مع 
بــنــيــامــن  الــصــهــيــونــي  الـــعـــدو  رئـــيـــس وزراء 
هما 

ّ
نتنياهو، وقـــال بــيــان رســمــي مــصــري إن

الفلسطينية  الــســام  عملية  تــطــورات  بحثا 
تجاهلها  الــتــي  العملية  وهــي  اإلســرائــيــلــيــة، 
نتنياهو في خطابه أمام األمم املتحدة الذي 

أثنى فيه على شجاعة الرئيس السيسي!
ــول الـــجـــديـــد فـــي خــطــاب  ــّح حــ ــلـ ــؤال ُيـ ــ ثـــّمـــة سـ
 

ّ
الرئيس عباس، وهل فقد األمل فعا من حل
ــــذي بني  ــر بـــه، والـ

ّ
الــدولــتــن الــــذي طــاملــا بــش

التحرير  بــن منظمة  املـــبـــادئ  إعــــان  اتــفــاق 
وإســرائــيــل )أوســـلـــو( عــلــى أســـاســـه، كــمــا بــدا 
ن 

ّ
 عباس متيق

ّ
واضًحا من فقرات الخطاب، أن

الرئيس األميركي، دونالد ترامب، قد   
ّ
أن من 

ل على جديته بالقيام بصفقة القرن خال 
ّ
دل

 »خــال 
ً

أيـــام، كما قــال قبل أن يستدرك قــائــا
هـــذا الـــعـــام« فــي تــصــريــحــه بــه بــعــد لقائهما 
عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة؟ 
على الرغم من إغفال ترامب الكلي ذلك، حيث 

عبد النور بن عنتر

ــة، أو  ــنــ ــتــــديــ فــــي املـــجـــتـــمـــعـــات املـــتـــخـــلـــفـــة واملــ
بــاألحــرى الــتــي تــّدعــي الــتــديــن، يــكــون ترتيب 
األولــــويــــات دائـــمـــا مــعــكــوســا، حــيــث تــتــحــول 
صغائر األمور إلى عظائمها، وُيبعد النقاش، 
عــن وعـــي وغــيــر وعـــي، عــن املــســائــل املــركــزيــة 
التي تخص مصير األمة، لُيركز على قضايا 
هــامــشــيــة، ويــنــســحــب، فـــي غـــالـــب األحـــيـــان، 
ــا. وهـــــي إســتــراتــيــجــيــة  ــ ــــواهـ عــلــيــهــا دون سـ
والنافذة  الفاعلة  القوى  تعتمدها  تمويهية 
سياسيا واجتماعيا واملستفيدة من الوضع 
ـــنـــاقـــش الــقــضــايــا 

ُ
ــثــــار وت ــ

ُ
الـــقـــائـــم، حـــتـــى ال ت

لــة  األســـاســـيـــة، ألن مــنــاقــشــتــهــا تــعــنــي مــســاء
الوضع القائم، وبالتالي الدعوة إلى تغييره، 

بل والعمل على تغييره.
ــذا الــــوضــــع مـــنـــذ فــتــرة  ــ وتـــعـــيـــش الـــجـــزائـــر هـ
ــدال، أو  طــويــلــة. ومــــن بـــن مــظــاهــر ذلــــك الــــجــ
ــيــــرة، حــــول حــذف  تــجــلــيــاتــه، فـــي األيـــــام األخــ
البسملة من الكتب املدرسية. فقد تم إسقاطها 
التربية  املدرسية ما عــدا كتاب  املــقــّررات  من 
اإلسامية )مادة تدرس في األطوار املدرسية 
الثاثة االبتدائي واملتوسط والثانوي(، فكان 
أن أثــار ذلك حفيظة كل من اإلســام املحافظ 

غير الرسمي واإلسام السياسي.
حــيــث أصــــــدرت جــمــعــيــة الــعــلــمــاء املــســلــمــن 
الــجــزائــريــن بــيــانــا تــقــول فــيــه »آملــتــنــا قضية 
حذف البسملة من كتبنا املدرسية، وخاصة 
كــتــب املــرحــلــة االبـــتـــدائـــيـــة، بــاســم مـــا يسمى 
اإلصـــاح )...( إنــنــا نــنــدد بمثل هــذا اإلجـــراء، 
ونــعــده عـــدوانـــا عــلــى عــقــول أطــفــالــنــا، وعلى 

لم تحظ القضية الفلسطينية، على اختاف 
مسمياتها، بكلمة واحــدة في خطاب ترامب 

الطويل.
في خطاب الرئيس عباس، ما هو جديد وما 
هو مكّرر. ثّمة لهجة ارتفعت وتيرتها، وهناك 
ا إلقامة 

ً
 االستيطان لم يترك مكان

ّ
اعتراف بأن

من  الوطنية  السلطة   
ّ
وأن فلسطينية،  دولـــة 

ــه قـــد اقـــتـــرب من  ــ
ّ
دون ســلــطــة، مــشــيــًرا إلـــى أن

مــطــالــبــة إســـرائـــيـــل بــتــحــّمــل مــســؤولــيــاتــهــا 
إلــى حل   إســرائــيــل تسعى 

ّ
دولـــة محتلة، وأن

مهدًدا  )أبارتايد(،  بنظامن  الواحدة  الدولة 
ــه، فــي هـــذه الــحــالــة، سيسعى إلـــى إقــامــة 

ّ
بــأن

دولــــة يــتــســاوى فــيــهــا املـــواطـــنـــون بــالــحــقــوق 
ه يحاول إخافة 

ّ
والواجبات. وبمعنى آخر، فإن

الدولتن سيقودهم   
ّ

 فشل حل
ّ
أن اليهود من 

العالم  سيحاربه  عنصري  فصل  نــظــام  إلــى 
)وكــأنــهــا لــيــســت كــذلــك اآلن( أو إلـــى ضــيــاع 
الـــهـــويـــة الـــيـــهـــوديـــة لـــلـــدولـــة الـــعـــبـــريـــة، وهـــو 
ــادات الــســلــطــة فـــي السلطة  ــيـ تــهــديــد دأبــــت قـ
ه 

ّ
إلـــى الــتــلــويــح بـــه فـــي الــفــتــرة املــاضــيــة، لكن

القائم  الصهيوني  باملخطط  جــهــٍل  عــن  يــنــمُّ 
على إلغاء الفلسطينين وتهجيرهم، وليس 

استيعابهم فيها. ولهذا الحديث صلة.
ثّمة مسألة خِطرة تطّرق إليها الرئيس عباس 
ــّدد فــيــه بسحب  ــهـ ــٍت يـ ــ فـــي خـــطـــابـــه، فــفــي وقـ
 

ّ
اعـــتـــرافـــه بـــإســـرائـــيـــل، نــتــيــجــة تــنــّكــرهــا لــحــل
ه يدعو دول العالم إلى اإلعان 

ّ
الدولتن، فإن

 اعترافها بإسرائيل تّم على أساس حدود 
ّ
أن

1967، وهي سابقة خِطرة، تتنافي حتى مع 
قــــرارات األمـــم املــتــحــدة عـــام 1949 والــخــاصــة 

هــويــة شــعــبــنــا«. وتــتــســاءل إن كــانــت وزارة 
الدينية  الــشــؤون  وزارة  اســتــشــارت  الــتــربــيــة 
األعــلــى، متأسفة لعدم  واملــجــلــس اإلســامــي 
استشارتها. أما األحزاب االسامية، املنتقدة 
 لـــوزيـــرة الــتــربــيــة، نـــوريـــة بـــن غــبــريــط، 

ً
ــا أصــ

ــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـــإصـــاح  ــهـ ــاراتـ ــيـ بــســبــب خـ
ــّددت هـــي األخــــرى  ــنــ املــنــظــومــة الـــتـــربـــويـــة، فــ
ــرار حـــــذف الـــبـــســـمـــلـــة. حـــيـــث أعـــلـــن زعــيــم  ــقــ بــ
النهضة  أجــل  مــن  لإلتحاد  البرملانية  الكتلة 
لهذا  للتصدي  أنــهــم ســيــتــحــركــون  والــعــدالــة 
الــقــرار، معتبرًا أن الــوزيــرة ال تهتم باملسائل 
األســاســيــة، كمشكلة االكــتــظــاظ فــي األقــســام 
برامج  على  واالعــتــمــاد  العلمي  والتحصيل 
دراســـيـــة مــســتــمــدة مـــن املــــــوروث الــحــضــاري 
الجزائري. وإن كان يقر بأن »وضع البسملة 
مـــن عـــدمـــه ال يـــزيـــد وال يــنــقــص«، فـــإنـــه يــرى 
أن الــتــركــيــز عــلــى هــــذه الـــجـــزئـــيـــات يــبــن أن 
لـــلـــوزيـــرة مــشــكــا مـــع الـــديـــن اإلســــامــــي. أمــا 
رئيس الكتلة البرملانية لحزب حركة مجتمع 
السلم )حمس(، فأكد، من جهته، على تحذير 
حزبه أكثر من مرة من مخاطر زّج املنظومة 
التربوية في دوامة الصراعات اإليديولوجية، 

محذرًا من املساس بالهوية الوطنية.
ملــواجــهــة هـــذه التعبئة فــي أوســــاط اإلســـام 
السياسي،  واإلســـام  الرسمي  غير  املحافظ 
مــن خال  مــضــادة،  بتعبئة  السلطة  تحّركت 
وزيــــرة الــتــربــيــة ورئــيــس املــجــلــس اإلســامــي 
األعلى. إذ ردت الوزيرة على جمعية العلماء 
املــســلــمــن، قــائــلــة إن الــبــســمــلــة مـــوجـــودة في 
مــن كتب  التربية اإلســامــيــة، وحــذفــهــا  كتب 
املــقــّررات األخــرى يتحمله معّدو هذه الكتب. 

الــعــامــة،  بــتــقــديــمــه للجمعية  مــعــتــاد  تــلــمــيــح 
ع، 

ّ
املتوق األميركي  للفيتو  القرار  تعّرض  إذا 

الرئيس  الــذي يليه. وبــذلــك، يجّدد  العام  في 
التقّدم  التزامه السابق بعدم  محمود عباس 
ا إلى عشرات املنظمات 

ً
بطلب العضوية أيض

ـــــع قــبــل أعــــــوام عــلــى طلب 
ّ
ــة الـــتـــي وق ــيـ الـــدولـ

حبس في األدراج، 
ُ
االنضمام إليها، قبل أن ت

نتيجة وعد قّدمته السلطة إلى إدارة الرئيس 
األميركي السابق، باراك أوباما، وُكشف عنه 
ـــا بــعــدم تــقــديــم تــلــك الــطــلــبــات، 

ً
الــنــقــاب الحـــق

وهو التزام ُجّدد هذه املرة للرئيس األميركي 
ترامب، بحجة منحه الفرصة الكافية لتقديم 

مبادرته املرتقبة.
ــا زالـــــت بــحــاجــة إلــــى مـــزيـــد من  ثـــّمـــة أمـــــور مـ
الــتــفــاصــيــل، إذ تــطــرق إلــيــهــا الــرئــيــس بشكل 
عـــابـــر، مــثــل تـــوجـــه الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
األسبوع املقبل إلى غزة، ومسيرة املصالحة 
ــيـــات  ـــرفـــع، وآلـ

ُ
ــتـــي ســـت ــم الـــعـــقـــوبـــات الـ وحـــجـ

ــه، ويــضــعــه فـــي مــوقــف  ــ ســجــل الــشــرعــيــة ذاتــ
دفــاعــي، وهـــذا مــا يفسر الــوضــع غير املريح 
املعبر عنه في تصريح رئيس املجلس األعلى 
الذي يهون من قرار حذف البسملة من جهة، 
 من 

ً
ويقول باقتراح إعادة إدراجها مستقبا

جهة أخرى.
يــتــضــح مـــن ســــرد هــــذه املـــواقـــف أن القضية 
ــــن، يـــتـــهـــم كــاهــمــا  ــرفـ ــ ــــن طـ مـــحـــل صــــــــراع بـ
ــر بــــزج املــنــظــومــة الــتــربــويــة فـــي صـــراع  ــ اآلخـ
أيــديــولــوجــي وســيــاســي. وربــمــا هــذه النقطة 
غير  أمــا  مواقفهما،  في  الصحيحة  الوحيدة 
ذلــك فا يعدو أن يكون مجرد ذر الرماد في 
الــعــيــون. لــكــن مـــا ســـر الــتــركــيــز عــلــى مسائل 
الــذي يوجد فيه مصير  الوقت  هامشية، في 
األمــــة عــلــى املـــحـــك؟ ملــــاذا ال تــتــحــّرك كـــل هــذه 
الــقــوى املــســانــدة واملـــعـــارضـــة، فــي توظيفها 
الــذي أصبح مؤسسة  الدين، لتندد بالفساد 
التفسير  أن  وحسبنا  واملجتمع؟  الــدولــة  في 

يكمن في عاملن أساسين.
أولهما أن الدين يوظف خدمة ملــآرب آخــرى. 

ها ُبحثت 
ّ
ترتيب العبور عبر رفح، واملرّجح أن

بــــن الـــرئـــيـــس الــســيــســي ونـــتـــنـــيـــاهـــو، حــيــث 
يــنــبــغــي أن تــتــضــمــن تــلــك الــتــرتــيــبــات وجـــود 
أوروبــيــن وربـــط معبر رفــح بنظام  مراقبن 
فيديو كونفرنس، يتيح لغرفة عمليات أمنية 
إسرائيلية صاحية رفض سفر املغادرين أو 
أحــد أسباب   هــذا 

ّ
أو قبولهم، ولعل القادمن 

بصورة  املعبر  املصرية  السلطات  فتح  عــدم 
دائمة، من دون موافقة وترتيب إسرائيلين، 
وهو ما يقتضي وجود أمن السلطة )الحرس 

الرئاسي( في املعبر.
ســتــكــون تــوجــهــات الــرئــيــس عــبــاس مرتبطة 
ــه املـــجـــلـــس  ــ ــوتــ ــ ــة دعــ ــ ــيــ ــ ــ ــا بـــطـــريـــقـــة وآل ــ ــ

ً
ــــض أيــ

ــه سُيحّدد 
ّ
إن قــال، في خطابه،  الــذي  الوطني 

االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــجــــديــــدة 
عن  التساؤل  ينبغي  وهنا  املقبلة،  للمرحلة 
طبيعة هذا املجلس، وكيف سيتشّكل وضمن 
أي آلــيــات. وقــد داعــب الخطاب فــي الجمعية 
الفلسطيني  الجمهور  املتحدة  لألمم  العامة 
والــعــربــي بــشــكــواه مــن مــمــارســات االحــتــال، 
ــّكــــره لـــلـــحـــلـــول الـــســـلـــمـــيـــة، وشـــــــارك هـــذا  ــنــ وتــ
الجمهور مشاعره تجاه السلطة الفلسطينية 
ويأسه  الــســيــادة،  مظاهر  أبسط  تفتقد  التي 
 الدولتن، وهو خطاب بصوت 

ّ
من سراب حل

ينخفض  التي  ذاتها  باملطالب  ه 
ّ
لكن مرتفع، 

سقفها يوًما بعد يوم. .. باختصار، لم يحمل 
الرئيس محمود  املرتفع في خطاب  الصوت 
عباس خارج املربع الذي يقف فيه منذ اتفاق 

أوسلو وربما قبلها.
)كاتب فلسطيني(

وفي هذا املسألة ال يبتكر الجزائريون شيئا 
يذكر، فأحداث توظيف الدين اإلسامي منذ 
دولــة املدينة )صـــراع حــول السلطة فــي عهد 
الخافة والفتنة الكبرى والحروب اإلسامية- 
اإلســامــيــة وبــعــض الــحــلــقــات الــتــعــيــســة من 
املــــحــــن مـــثـــل الــــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا ابـــــن حــنــبــل 
والحاج وابن رشد وغيرهما..( وصواًل إلى 
التي  املــعــاصــرة  التسلطية  الــعــربــيــة  الـــدولـــة 
تـــوظـــف الـــديـــن بــامــتــيــاز، مــســتــعــبــدة الــنــاس 
ــبـــاد. فــهــي تــوجــد عــلــى ســنــوات  ومــخــربــة الـ
ضــوئــيــة مــن مــقــولــة عــمــر بــن الــخــطــاب »متى 

استعبدتم الناس وقد ولدتهم أحرارًا«.
ثانيهما طبيعة الصراع حول البسملة، فهو 
صراع حول اإلسام الشكلي، إسام الواجهة 
ــثــــر. إذ يــســمــح االهـــتـــمـــام بــالــشــكــلــيــات  ال أكــ
ــي الــعــمــلــيــة بــعــدم  الـــديـــنـــيـــة لــلــمــنــخــرطــن فــ
ــور، وفــــي مقدمها  ــ الـــخـــوض فـــي أمـــهـــات األمــ
ومن  االجتماعية.  والعدالة  والفساد  الحرية 
ــع الـــقـــائـــم ســيــاســيــا  ــم الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــوضـ ثـ
واجــتــمــاعــيــا. والــجــديــر بــاملــاحــظــة أنـــه كلما 
القائم  الوضع  من  املستفيدين  قاعدة  تتسع 
يـــصـــعـــب تـــغـــيـــيـــره، وكـــلـــمـــا تـــضـــيـــق يــســهــل 
تــغــيــيــره. ويــنــدرج الــســيــاق الــجــزائــري ضمن 
الحالة األولــــى.. فــا تــدهــور الــظــروف املــاديــة 
في  التعليمي  املستوى  تدني  وال  للتاميذ، 
الباد، وال فشل اإلصاحات املتتالي، أثارت 
والتعبئة  الرسمية(  )غير  التعبئة  هــذه  مثل 
املـــضـــادة )الــرســمــيــة(، مــا يــوحــي أن األمــــر ال 
يــعــدو أن يــكــون صــراعــا الســتــمــرار السياسة 
التسلطية، الدينية وغير الدينية، بشكل آخر.
)كاتب وباحث جامعي جزائري في فرنسا(

ل 
ّ
 أن هذه الدعوة تمث

ّ
بتقسيم فلسطن، وأظن

التمسك بقرارات   جديًدا وتراجًعا عن 
ً

تنازال
دولية كثيرة، وهو أمر ال يفعله أي مفاوض 

حصيف.
ــا فــي الــخــطــاب وتــيــرة مطالبة 

ً
ارتــفــعــت أيــض

املــجــتــمــع الــــدولــــي بــالــتــصــدي لــاســتــيــطــان، 
واملــطــالــبــة بــإيــقــاع عــقــوبــات عــلــى الــشــركــات 
ــــات، ومـــقـــاطـــعـــة  ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ الــــعــــامــــلــــة فــــــي املـ
ــٌر مــحــمــود، لــكــن ينبغي  بــضــائــعــهــا، وهـــو أمــ
ه يتصّدى لنتيجة من نتائج 

ّ
أن االنتباه إلى 

ــه، وباعتبار  االحــتــال، ولــيــس لــاحــتــال ذاتـ
الدولتن،   

ّ
 االستيطان عقبة في وجــه حــل

ّ
أن

الضفة  في  املستوطنن  عــدد  أن تجاوز  بعد 
الغربية 750 ألف مستوطن.

تضمن الخطاب الحديث املعتاد واملكّرر عن 
وااللـــتـــزام  املــشــروعــة،  الفلسطينية  الــحــقــوق 
والجهد  »اإلرهــــــاب«،  ونــبــذ  الــســام،  بعملية 
بثقافة  الفلسطيني  الشعب  لتثقيف  املبذول 
السام، واالستعداد للعودة إلى املفاوضات، 
وتـــعـــّدى ذلـــك إلـــى املــطــالــبــة بــعــودة اإلشـــراف 
األمــيــركــي عــلــيــهــا، وبــذلــك لــم يــغــادر الــدائــرة 
الــتــي مـــا زال يــــدور بــهــا الــرئــيــس، مــنــذ أعـــاد 
ا.  اتفاق أوسلو بمواصفاٍت أكثر سوًء إنتاج 
ا، بوعد قطعه 

ً
ه لم يلتزم، هذه املرة أيض

ّ
بل إن

الــســابــقــة بتقديم طــلــب عضوية  فــي األعــــوام 
ــي األمــــــم املـــتـــحـــدة إلـــى  فــلــســطــن الـــكـــامـــلـــة فــ
 مــن تقديمه 

ً
الــعــامــة مــبــاشــرة، بـــدال الجمعية 

ــن حــيــث يــصــطــدم بالفيتو  إلـــى مــجــلــس األمــ
األميركي. في هــذه املــرة، أعــاد الــكــّرة بتقديم 
طلب العضوية إلى مجلس األمــن، ومن غير 

ــدر بــاســم  ــذه الـــكـــتـــب تـــصـ ــ لـــكـــن الــــواقــــع أن هـ
الــــــوزارة وتــحــت وصــايــتــهــا، وبــالــتــالــي فهي 
املــســؤولــة عــن مــضــامــيــنــهــا، وعــمــا يــــرُد أو ال 
فــــإدراج البسملة كحذفها  يــرد فــي صــدرهــا، 
ارتكبه  خطأ  مــجــرد  فــي  اختزالهما  يمكن  ال 
قــرار اتــخــذوه، وإال اقتصر  مــعــّدو الكتاب أو 
األمر على كتاب واحد أو كتابن. بل هو قرار 
سياسي، بغض النظر عن صوابه من عدمه.

وبـــعـــد هــــذا املـــوقـــف الـــدفـــاعـــي، تــبــنــت وزيــــرة 
 جمعية 

ً
الــتــربــيــة مــوقــفــا هــجــومــيــا مــنــتــقــدة

العلماء املسلمن لعدم احتواء بعض املقررات 
فيها  بما  البسملة،  على  السابقة  املــدرســيــة 
التي كتبها الرئيس السابق لجمعية العلماء 
املسلمن، عبد الرحمن شيبان )2011-1918(. 
ــا بـــــزج قـــطـــاع الـــتـــربـــيـــة فــي  ــ ــرافـ ــ واتـــهـــمـــت أطـ
صراعات أيديولوجية وسياسية، كلما كانت 

الباد أمام استحقاق انتخابي.
وهـــــــــّون مـــمـــثـــل اإلســـــــــام الــــرســــمــــي، رئـــيـــس 
الــلــه غام  املجلس اإلســامــي األعــلــى بوعبد 
الــلــه )وزيـــــر الـــشـــؤون الــديــنــيــة الـــســـابـــق( من 
هــــذا الـــقـــرار مــصــرحــا: »رأيـــــي الــشــخــصــي أن 
البسملة مجّرد عنوان على غرار الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ووجودها 
ال يعني أن كتاب الرياضات أو الفيزياء كتاب 
ديــنــي، كــمــا أن حــذفــهــا ال يــؤثــر مــن الناحية 
أننا ســوف نقترح  الكتاب، غير  املــاديــة على 
ــــوزارة إدراجـــهـــا فــي الــطــبــعــات املقبلة  عــلــى الـ
لــلــكــتــاب املــــدرســــي، لـــإلشـــارة إلــــى أن الــدولــة 
ــــام«. بــالــطــبــع، يجد  الــجــزائــريــة ديــنــهــا اإلســ
اإلســام الرسمي نفسه في موقٍف حــرج، ألن 
ينافسه على  الرسمي  املحافظ غير  اإلســام 

صوت مرتفع ومطالب منخفضة

صراع البسملة في الجزائر

لم يحمل الصوت 
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الفلسطيني خارج 
المربع الذي يقف فيه 

منذ أوسلو
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