
أسامة أبو ارشيد

فــي  اإلدارة  ــــرت  ــيـ ــ ــغـ ــ وتـ ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ ــــر  تــــغــــيَّ
ــات املـــتـــحـــدة. وتــبــعــا لـــذلـــك، تــغــيــرت  الــــواليــ
املــقــاربــات والــســيــاســات، بما فــي ذلــك نحو 
ــــط. أيــضــا، تــغــيــرت معطيات  الــشــرق األوسـ
وديــنــامــيــكــيــات كــثــيــرة فــي املــنــطــقــة، مــا بني 
الــجــاري، غير أن ثمة  العام املاضي والعام 
ثابتا لم يتغير فيها، بل ويأبى أن يتغير، 
الرسمية  الفلسطينية  القيادة  ركــون  وهــو 
 بيضها 

َّ
إلى الواليات املتحدة، ووضعها كل

 الخارجية األميركية، يوم 
ُ

ض
ْ
في سلتها. رف

الجمعة املاضي، تجديد تصريح عمل مكتب 
منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، 
بــــذريــــعــــة دعـــــــوة مــــســــؤولــــني فــلــســطــيــنــيــني 
املـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة لــلــنــظــر فــي 
ــزازًا أمــيــركــيــا  ــتــ ــيـــل، يــمــثــل ابــ ــرائـ ــرائـــم إسـ جـ
ولكن هذا  إسرائيل.  للفلسطينيني لصالح 
االبتزاز ليس جديدًا من حيث املبدأ. الجديد 
السابقة  اإلدارات  نــوٌع متقدٌم، فكل  أنه  فيه 
مـــارســـت االبـــتـــزاز مـــع الــفــلــســطــيــنــيــني، منذ 
سمى عملية السالم.  من الزاوية 

ُ
بدأت ما ت

القانونية األميركية البحتة، ما فعله وزير 
الخارجية، ريكس تيلرسون، برفض تجديد 
ترخيص عمل البعثة في واشنطن، صحيح 
)بـــغـــض الــنــظــر عـــن مــوقــفــنــا الـــرافـــض لـــه(، 
فثمة قانون أصــدره الكونغرس عــام 2015 
يلزم وزير الخارجية بأن يصّدق، كل ستة 
والسلطة  التحرير  منظمة  أن  على  أشــهــر، 
معينة،  بـــشـــروط  مــلــتــزمــتــان  الفلسطينية 

مهند مبيضين

األردنـــي،  العاهل  فــي خطاب  الختام  جملة 
املــلــك عــبــدالــلــه الــثــانــي، فــي افــتــتــاح الــــدورة 
ــة )الـــبـــرملـــان( فـــي 12  ــ الـــعـــاديـــة ملــجــلــس األمـ
نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كانت على 
الوحيدة  املسألة  كونها  األهــمــيــة،  مــن  قـــدٍر 
ــع بــقــيــة املـــســـائـــل املــحــلــيــة،  الـــتـــي طـــرحـــت مـ
عـــربـــي ومــتــصــلــة بقضية  بــعــد  وهــــي ذات 
ــك: »ســيــســتــمــر األردن  ــلــ املــ قـــــال  فــلــســطــني. 
بالنهوض بدوره التاريخي في الدفاع عن 
قــضــايــا أمــتــنــا الــعــربــيــة واإلســـالمـــيـــة، وفــي 
مــقــدمــتــهــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وإقــامــة 
كامل  عــلــى  املــســتــقــلــة  الفلسطينية  الـــدولـــة 
القدس..«.  وعاصمتها  الفلسطيني  التراب 
وقـــبـــل يـــومـــني مـــن الـــخـــطـــاب، الــتــقــى وزيـــر 
الخارجية األردني، أيمن الصفدي، الرئيس 
منه  وســمــع  عــبــاس،  مــحــمــود  الفلسطيني 
مــا طــرح عليه فــي زيــارتــه الــريــاض، والــذي 
لب فيه عباس إلبالغه 

ُ
قيل إنه استدعاء ط

بشأن التفاهمات السعودية األميركية على 
وباعتبار  الفلسطينية.  القضية  مستقبل 
املحلية  الهموم  من  فلسطني وقضيتها  أن 
والوطنية األردنية، جاء عليها خطاب امللك 
الذي أحيا عبارة »كامل التراب الفلسطيني« 
ــا. ثــــم تــخــرج  ــنـ والــــقــــدس هــــي الـــعـــاصـــمـــة هـ
إسرائيل بعد يومني غاضبة مهددة بوقف 
مشاريع املياه التي تعمل مع األردن عليها، 
تسريبات  وتظهر  البحرين،  قناة  وأهمها 
فــي اإلعــــالم بــشــأن قــلــق أردنــــي إزاء مصير 
النهائية،  الــالجــئــني والــقــدس والــتــســويــات 
أن  أعمدة تشدد على  وتأتي مقاالت كتاب 
ملــاذا حدث  بامتياز.  أردنـــي  الالجئني  ملف 
هــــذا كــلــه؟ وملـــــاذا قــــال املــلــك »كـــامـــل الــتــراب 
أو  الــدولــتــني  يــذكــر حــل  الفلسطيني«، ولـــم 
حــدود الــرابــع مــن حــزيــران، أو غيرهما من 
الفلسطينية  القضية  الزمـــت  الــتــي  الصيغ 
مــنــذ بــــدأ قـــطـــار املـــفـــاوضـــات والــتــســويــات. 
ــدم 

ُ
وصــل إلــى األردن سمع الــعــرض الـــذي ق

للرئيس الفلسطيني الذي ال شك أنه أطلع 
عــّمــان عــلــى مــا سمعه فــي الـــريـــاض، وعلى 
مــا ُيــــراد لــه فــي زمـــن الــحــديــث عــن »صفقة 
الــقــرن«. وكــان ما جــرى قبل ذلــك كافيا لكي 

سوسن جميل حسن

الـــعـــالمـــة الـــفـــارقـــة فــــي عـــصـــرنـــا الــــراهــــن، 
واإلنــتــرنــت،  واملــيــديــا  املعلوماتية  عصر 
يبقى خافيا،  أن  لــم يعد ممكنا  أن شيئا 
حتى لــو تــأجــل ظــهــوره ألســبــاب عــديــدة، 
مــثــلــمــا هـــو عــصــر الــتــضــلــيــل فـــي الــوقــت 
نــفــســه، وصــنــاعــة الـــــرأي الـــعـــام وتــرويــج 
كان  فهل  لها.  فــكــرة، وحشد مؤيدين  أي 
 عن »عــودة العبودية« التي 

ً
العالم غافال

لم تمت باملطلق، بل تحولت إلى أشكال 
الفيديو على  إلــى أن ظهر مقطع  أخـــرى، 
قناة »سي إن إن« األميركية يعرض صور 
العلني في  باملزاد  يباعون  أفارقة  شّبان 

ليبيا الستخدامهم عمال مزارع؟
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، لــيــس مــقــطــع الــفــيــديــو 
هذا الدليل الوحيد، فهناك تقارير كثيرة 
ــة، أشــهــرهــا  ــيـ ــانـ ــيــــة وإنـــسـ ملــنــظــمــات دولــ
املفوضية العليا لشؤون الالجئني، تهتم 
بــالــقــضــيــة، وتــتــابــع بــــدراســــات مــيــدانــيــة 
ُيرفع  ما  ومنها  التقارير،  وتعد  وموثقة 
ــار، بــقــراراتــه  ــن الـــذي صـ إلـــى مجلس األمـ
املرتهنة سياسيا، مجلَس ال أمٍن. تقارير 
الخطر من مستقبل مظلم  تدق نواقيس 
للبشرية التي فاق تغّولها وتوحشها في 
 
ّ
القرن الواحد والعشرين كل تصور، وبز

ما سبقه على مّر التاريخ من ممارساٍت 
شائنة بحق اإلنسانية، وإجراٍم لم يشهد 

التاريخ بمستواه.
تحقيقا  فتحت  ليبيا  إن  الــتــقــريــر  يــقــول 
ــمـــارســـات، فــعــن أي ليبيا  بــشــأن هــــذه املـ
يــتــكــلــم الــتــقــريــر؟ وعــــن أي ســلــطــٍة يمكن 
اعــتــمــاد تــحــقــيــقــاتــهــا، ولــيــبــيــا هـــي البلد 
ـــن تــشــظــي  ــوم مــ ــ ــيـ ــ الــــــــذي يـــعـــانـــي إلــــــى الـ
املــجــتــمــع والــــدولــــة، ويـــــرزح تــحــت وطـــأة 
ــعـــدام  الــــحــــروب الــبــيــنــيــة والـــنـــزاعـــات وانـ
ــــرار والـــــدمـــــار والــــحــــرب  ــقـ ــ ــتـ ــ ــن واالسـ ــ ــ األمـ
والــتــدخــالت الــخــارجــيــة، وكـــل مــا يسّهل 
الــجــريــمــة املــنــظــمــة؟ صــــارت ليبيا الــيــوم 
بوابة العبور للمضطهدين واملعذبني في 
األرض الذين ينحدر القسم األعظم منهم 
املستلبة  املغتصبة  الــقــارة  أفــريــقــيــا،  مــن 
ــبـــوديـــة مـــاكـــرة  ــة تـــحـــت رحـــمـــة عـ ــرازحـــ الـــ
متنكرة جمعية، بوابة عبورهم إلى جنة 
النعيم »أوروبا«، في دروب آالم ومخاطر 
ى املوُت في كل منعطفاتها، وليبيا 

ّ
يتخف

نفسها ضحية استعباد آخر. 
ــاد بـــشـــكـــلـــه الـــــفـــــّج الـــــذي  ــبــ ــعــ ــتــ ــذا االســ هـــــ
حــّرمــتــه املــواثــيــق الـــدولـــيـــة، بــعــدمــا كـــان، 
رائًجا  اقتصادًيا  ا 

ً
نشاط وعقودًا،  قرونا 

ـــل إفــريــقــيــا  ــواحـ ــن ســ ــا، يـــبـــدأ مــ ــ ــًي ــرعــ وشــ
وينتهي في املستعمرات األميركية، ليس 
الــنــمــط الــوحــيــد لــلــعــبــوديــة، فــالــعــبــوديــة 
والــــــرق شـــائـــعـــان حــتــى فـــي أيـــامـــنـــا هــذه 
ــال مــقــنــعــة، ربـــمـــا لــعــبــت وتــلــعــب  ــكـ ــأشـ بـ
الــحــروب دوًرا مــحــورًيــا فــي ازدهـــار هذه 
الظاهرة، لكن جذورها ليست ضاربة في 
التاريخ فقط، بل هي متغلغلة في الثقافة 
السائدة لشعوب، عديدة، وتمارس بطرق 

مختلفة حتى في وقتنا الراهن.
ــا نــقــيــض  ــمـ الــــعــــبــــوديــــة واالســـــتـــــرقـــــاق هـ
لغوًيا  ومعناهما  واالســتــقــالل،  ــة  الــحــّريَّ
ــّي أو  ــلــ ـــخـــص تــحــت قــهــر داخــ

َّ
وقـــــوع الـــش

خــــارجــــّي، والـــقـــهـــر هـــو أعـــلـــى درجـــــة من 
واملـــادي،  املعنوي  والضغط  األلـــم  تحمل 
هو انعدام القدرة على املواجهة ومكابدة 
األلــم بشكل أعــزل مجرد، فالعبودية إذن 
بأكثف  والضعف  الحاجة  استغالل  هي 
صـــــورة يـــكـــون عــلــيــهــا االســـتـــغـــالل. وإذا 
الفج  الــنــمــطــي  الــعــبــوديــة بشكلها  كــانــت 
الــــذي بــاتــت تــعــافــه الــضــمــائــر الــبــشــريــة، 

حسن طارق

ــزال املـــغـــربـــي املـــعـــلـــن،  ــ ــزلــ ــ فــــي ارتــــــــــــدادات الــ
ــد الـــدســـتـــور قــطــعــا تـــحـــت األنــــقــــاض.  يـــوجـ
فــقــد اكــتــشــفــنــا بــرنــامــجــا حــكــومــيــا مــتــعــّدد 
في  امللك  أمــام  يوقع  واملتدخلني  القطاعات 
تطوان )شمال البالد(، فيما ينتظر رئيس 
الــحــكــومــة فــي مــنــزلــه فــي حــي الــعــكــاري في 
الثامنة  الــربــاط نشرة األخــبــار فــي الساعة 
مــســاء عــلــى الــقــنــاة الــتــلــفــزيــونــيــة الرسمية 
لكي يعرف حوله بضع معلوماٍت  األولـــى، 
جادت بها قصاصة شحيحة لوكالة األنباء 
وقعوا  الــذيــن  الــــوزراء  . سينتظر  الرسمية 
لــهــم أن اطلعوا  لــم يسبق  اتــفــاقــيــاٍت،  عــلــى 
، أسابيع طويلة، قبل أن يجدوا 

ً
عليها قبال

فوق مكاتبهم نسخا منها .
في الحكاية التي يقدمها التأويل الرسمي 
مللف »مــنــارة املــتــوســط«، مــجــرد دلــيــل على 
الحكامة والــتــدبــيــر، تكمن في  فــي  اخــتــالٍل 
ــة واضـــحـــة لــنــمــوذج ســيــاســي،  ــ الــعــمــق إدانـ
تصادر فيه السلطة صالحيات املؤسسات، 
تــحــت تـــواطـــؤ الــنــخــب وعـــجـــزهـــا، وتــصــنــع 
دوالــيــب  عتمات  فــي  لــلــقــرار  بديلة  مساطر 
البنيات املوازية وظاللها. هل من الضروري 
ــتـــســـاءل عــــن مـــكـــانـــة الـــحـــكـــومـــة، وعـــن  أن نـ
السياسية،  أغلبيتها  وعن  رئيسها،  موقع 
ــان، وعـــن  ــرملــ ــبــ وعـــــن مــســؤولــيــتــهــا أمــــــام الــ

صالحياتها في قيادة السلطة التنفيذية؟
هل من املناسب أن نــدرج إجـــراءات اإلعفاء 
املسؤولية  السياسي ضمن منطق  والعزل 
القانون  معجم  في  تعني،  التي  السياسية 
الدستوري، تدبيرًا عموميا خاضعا لرقابة 
ــن تــمــت عملية  ــك، أيــ ــ املــنــتــخــبــني؟ وقـــبـــل ذلـ
إعـــداد مــشــروع »مــنــارة املــتــوســط«؟ مــا هي 
من  بتحويله  تكفلت  التي  األصلية  الجهة 
بأجندة  برنامج حكومي،  إلى  فكرة  مجرد 
تمويلية  وميزانية  دقيقة  وأهـــداف  زمنية 
الهندسة  املصادر؟ كيف تصورت  متنوعة 
األولية للمشروع تدبير إشكالية االلتقائية 
كثيرين:  مؤسسني  فاعلني  بني  والتنسيق 
ممركزة،  وغير  مركزية  حكومية  قطاعات 
ومحليني،  وإقليميني  جهويني  منتخبني 
سلطات محلية، مؤسسات عمومية؟ كيف 
تصورت الهندسة األولية للمشروع قيادة 
والتنسيق  املحلي،  املستوى  على  عملياته 
فــي معالجة املــشــكــالت املــفــتــرضــة: املــالءمــة 
التمويل  الزمنية وإجــــراءات  الــجــدولــة  بــني 

الخاضعة للقانون، تعبئة العقار الالزم؟
مــا هــو التوصيف الــدســتــوري املــالئــم لهذا 

يــنــخــرطــوا فــي أي جــهــود لرفع  منها أن ال 
دعاوى على إسرائيل أو أي من مسؤوليها 
كان  وملــا  الــدولــيــة.  الجنائية  املحكمة  أمـــام 
قد  عــبــاس،  محمود  الفلسطيني،  الــرئــيــس 
العمومية  الجمعية  أمـــام  خطابه  فــي  دعــا 
لألمم املتحدة، في سبتمبر/ أيلول املاضي، 
املحكمة للتحقيق في جرائم إسرائيل ضد 
أمــام  يكن  فلم  ومحاكمتها،  الفلسطينيني 
تيلرسون، تقنيا )ال عمليا(، من خيار إال أن 
 هذا البند القانوني األميركي عندما 

َ
ل عِّ

َ
ُيف

جاء أوان الترخيص للمكتب من جديد هذا 
الشهر. هذا من الزاوية القانونية األميركية 
الصرفة، لكن القضية أعمق من ذلك بكثير، 
 مـــن قبل 

ْ
ـــل ـــعَّ

َ
والـــدلـــيـــل أن هــــذا الــبــنــد لـــم ُيـــف

تحت إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، 
عــلــى الــرغــم مــن أن مــســؤولــني فلسطينيني 
أمــام »الجنائية  هــددوا بمقاضاة إسرائيل 
الفلسطينية  للسلطة  سبق  كما  الــدولــيــة«، 
الــقــانــون  أن قــامــت بــأمــور أخـــرى يحظرها 
األمــــيــــركــــي، مـــثـــل تـــقـــديـــم دفــــعــــات شــهــريــة 
لعائالت سجناء فلسطينيني متهمني بشن 
هــجــمــات عــلــى إســرائــيــل. مــا يــؤكــد أن لهذا 
ِة القانونية  التحرك أسبابا أبعد من الَحْرِفيَّ
أن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، لم تترّدد 
في إعالن الغرض الحقيقي لهذه الخطوة، 
التحرير في  وهــو ضـــرورة دخـــول منظمة 
ــبـــاشـــرة وهــــادفــــة مــــن أجـــل  ــفــــاوضــــات مـ »مــ
إسرائيل«.  مع  اتفاقية ســالم  إلــى  التوصل 
وأمام ترامب تسعون يوما، حسب القانون 
األمــيــركــي نــفــســه، لــيــقــّرر إن كــانــت املنظمة 

أو فــي دول أخـــرى تقبل بــهــم. أمــا »الــقــدس 
الفلسطينيون  بها  يطالب  التي  الشرقية« 
عاصمة لهم، فال يبدو أنها ستكون كذلك.  

ــاٍت مــن  ــبـ ــريـ فــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، وحـــســـب تـــسـ
داخل اإلدارة األميركية، فإن فريق كوشنر- 
غــريــنــبــالت يــعــمــل عــلــى صــيــاغــة »خــطــوات 
بناء ثقة«، للوصول إلى »الحل النهائي« من 
دون االلــتــزام بسقف زمني »َوهــمــي«، ومن 
دون فـــرض أمــيــركــي لــبــنــود اتـــفـــاق، حسب 
تتضمن  العملية،  الناحية  مــن  غرينبالت. 
»خطوات بناء الثقة« بنودًا ستفرض، ولكن 
من  األولــــى.  بــالــدرجــة  الفلسطينيني،  عــلــى 
ذلــك، االســتــمــرار بالتعاون األمــنــي الشامل 
مــع إســرائــيــل، والــتــعــهــد بــعــدم الــســعــي إلــى 
االنضمام إلى مزيد من املنظمات الدولية، 
 عن وقف الدفعات الشهرية لعائالت 

ً
فضال

الـــذيـــن تتهمهم  الــفــلــســطــيــنــيــني  املــعــتــقــلــني 
املقابل، ستطلب  »اإلرهاب«. في  بـ إسرائيل 
إدارة ترامب من إسرائيل الحد من توسعة 
القائمة )ال تجميدها(، وعدم  املستوطنات 
السماح  بــنــاء مستوطنات جــديــدة، وربــمــا 
لتشمل  املدنية  صالحياتها  بمد  للسلطة 
مــســاحــات مـــحـــدودة وضــيــقــة فـــي املــنــطــقــة 
املصنفة )ج(. أما إقليميا، فإن دواًل عربية، 
منها،  واإلمـــارات، سيطلب  السعودية  مثل 
إجراءات لتعزيز الثقة مع إسرائيل، من ذلك 
الــســمــاح لــلــطــائــرات اإلســرائــيــلــيــة التحليق 
في أجوائها، وتعزيز الصالت االقتصادية 
مــع إســرائــيــل. األدهـــى مــن ذلـــك، أن كوشنر 
نــجــح فــي إقــنــاع الــســعــوديــني بتبني إطــار 
 الذي تتوخاه إدارة ترامب، وينتقص 

ِّ
الحل

ــقـــى مـــــن حــــقــــوق الــفــلــســطــيــنــيــني،  ــبـ مــــمــــا تـ
فــحــســب تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة وغــربــيــة، فــإن 
اســتــدعــاء عــبــاس إلــى الــريــاض على عجل، 
الثاني  مــن نوفمبر/ تشرين  الــســادس  فــي 
ــــدف لــلــضــغــط عــلــيــه إمـــا  ــا هـ ــمـ ــاري، إنـ ــ ــــجـ الـ
الــقــبــول بــاإلطــار الـــذي تــنــوي إدارة تــرامــب 
ترامب  إدارة  وتــرى  االستقالة.  أو  تقديمه، 
أن مـــقـــاربـــة مـــحـــور الـــســـعـــوديـــة- اإلمــــــارات 
إليـــــران أنـــهـــا الـــعـــدو املـــركـــزي فـــي املــنــطــقــة، 
وأن إســرائــيــل حــلــيــف فــي املــعــركــة ضــدهــا، 
ز فـــرص وجــــود مــوقــف عــربــي ضاغط 

ّ
تــعــز

يــراعــي   
ٍّ

بــحــل لــلــقــبــول  الفلسطينيني،  عــلــى 
الحساسيات والحسابات اإلسرائيلية. 

إذن، ليس قرار الخارجية األميركية إال أداة 
ابتزاز جديدة للقيادة الرسمية الفلسطينية، 

ا تبقى من حقوق فلسطينية  لكي تتنازل عمَّ
َعت، ولكن بضغط عربي أكثر  تهشمت َوُميِّ
شراسة مما سبق. ما يجري اليوم إنما هو 
انــعــكــاس لــلــحــقــائــق الــجــديــدة فــي املنطقة، 
تــعــد إســرائــيــل، بالنسبة لبعض  لــم  حــيــث 
الدول العربية، عدوًا، وال حتى خصما، بقدر 
ما أنها حليف وشريك في املعركة مع إيران، 
ومحورها في املنطقة. وبهذا تكون القضية 
الفلسطينية عقبة كأداء البد من تسويتها. 
ْت 

َ
َرَهن الرسمية  الفلسطينية  القيادة  وألن 

السياسية  التسوية  ملشروع  خياراتها  كل 
ــدُســهــا الــــواليــــات املــتــحــدة بــنــاًء 

ْ
ــَهــن

ُ
الـــتـــي ت

اإلسرائيلية،  واملــواصــفــات  املــقــاســات  على 
فــإنــهــا ال تــمــلــك بــدائــل كــثــيــرة، الــلــهــم إال أن 
الجميع،  الــطــاولــة عــلــى رؤوس  قــلــب  تــقــرر 
الفلسطيني،  الــشــعــب  إلـــى  ــقـــرار  الـ ــادة  ــ وإعــ
وهــــو األمـــــر املــســتــبــعــد جـــــدًا. وحـــتـــى يــهــدأ 
الغبار ويتضح املشهد، يمكن القول، بكثيٍر 
مــن الــثــقــة، إن الـــواليـــات املــتــحــدة لــن تقطع 
التحرير  بمنظمة  واتــصــاالتــهــا  عــالقــاتــهــا 
أغلق  لــو  حــتــى  الفلسطينيتني،  والــســلــطــة 
مــكــتــب الــبــعــثــة فــي واشــنــطــن، كــمــا الــقــيــادة 
ــاء على  ــقـ الــفــلــســطــيــنــيــة لـــن تــتــمــكــن مـــن اإلبـ
قرار تجميد االتصاالت مع واشنطن، فهذا 
فوق طاقتها، ولن يقبل به حتى حلفاؤها 
من الدول العربية. ألم يقل عباس، بعد قرار 
تجميد االتــصــاالت مــع واشنطن، إنــه على 
استعداد لعقد اتفاق »سالم تاريخي« تحت 

ر.  رعاية ترامب!؟ ال شيء جذريا قد تغيَّ
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــرة االهــتــمــام  يـــدرك األردن أنـــه فــي غــيــر دائــ
املــقــبــولــة مـــن األشـــقـــاء شـــرقـــا. وهــــو يشعر 
 يتجاوز دوره في موضوع 

ً
بأن هناك عمال

السالم العربي اإلسرائيلي، وخصوصا في 
هو  واألردن  املهم،  وهــو  الفلسطيني  امللف 
املتأثر أكثر من غيره بهذا امللف، فما الذي 
عــرض على عــّبــاس؟ قــدمــت لــه أربـــع نقاط، 
ــبـــادرة الــرئــيــس األمــيــركــي  تــشــكــل مــحــور مـ
للرئيس عباس  دونالد ترامب، والتي قيل 
وهي  قصير،  لوقت  وتحتاج  منجزة،  إنها 
بـــدولـــة فلسطينية  ــتــــراف  االعــ فــــي:  تــتــمــثــل 
»الـــتـــي أنــتــم عــلــيــهــا اآلن« )هـــكـــذا تـــم إبـــالغ 
عــــبــــاس(، ومــعــنــى ذلــــك أقــــل مـــن 50% مما 
عـــرضـــه الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي األســــبــــق، بيل 
كلينتون، على الزعيم الفلسطيني الراحل، 
ياسر عرفات. التزام الواليات املتحدة بعدم 
القبول  اضافة أي مستوطنات جديدة، مع 
واألراضـــي  الحالية،  املستوطنات  بتوسع 
بــأي ضغوط  أميركا  تلتزم  ال  التي ضمت. 
أنها لن تضغط على  أي  للقبول بخطتها، 
قضايا  بشأن  وستستخدم  أكثر.  إسرائيل 
الحل النهائي عبارات مطاطة، مثل »سيتم 
بحثه الحقا«، ومن هذه القضايا مستقبل 
الــــقــــدس، وعـــاصـــمـــة الــــدولــــة املـــعـــتـــرف بــهــا. 
فــــور اإلعـــــالن عـــن الــخــطــة، يــجــري الــتــحــول 
)اعـــتـــرض  األردن.  مـــع  كــونــفــيــدرالــيــه  إلــــى 
أبــو مـــازن قــائــال: نــريــد وقــتــا ليحدث ذلــك(. 
من  فإنهم سيعوضون  الــالجــئــني،  وبــشــأن 
خالل صندوق دولــي، وسيتم توطني قسم 
منهم، وهنا التمسك بعبارة العودة أو حق 
التعويض، وسينتصر مبدأ التعويض، ما 
في  الفلسطينيني  عــن  اللجوء  صفة  ُينهي 
املخيمات في الدول العربية، وداخل مناطق 
السلطة الوطنية. وسيساهم األردن بضبط 
الفلسطينية،  بــالــدولــة  الــخــاصــة  الـــحـــدود 
وستحتفظ إسرائيل بحرس حدودها على 
الرئيس  يستحسن  لــم  األردن.  وادي  طــول 
أبو مازن هذا الذي سمعه، والذي ال يعني 
أنه  كما  الفلسطينية،  القضية  تصفية  إال 
لكن  شريكا،  دوره  وينهي  األردن،  ُيغضب 
رغــبــة الــرئــيــس تــرامــب وأصــدقــائــه بإنجاز 
تـــســـويـــة، وإغـــــــالق مـــلـــف الــــصــــراع الــعــربــي 
اإلسرائيلي، تبدو أكبر من أن يقف أبو مازن 

وتــحــرمــه الـــقـــوانـــني الـــدولـــيـــة، يــعــود إلــى 
ــل  ــواحــ ــد، ومـــــــن ســ ــ ــديــ ــ ــن جــ ــ الـــــواجـــــهـــــة مــ
املتوسط،  األبــيــض  البحر  على  إفريقية 
 مــن حــيــاة شعوب 

َ
ــلــغ

ُ
فــإن الــعــبــوديــة لــم ت

هـــذه املــنــاطــق املــنــكــوبــة ومــثــيــالتــهــا، ولــم 
يــتــم الــقــضــاء عــلــى أشــكــالــهــا املــقــنــعــة في 
املــجــتــمــعــات، ولــيــســت مــوريــتــانــيــا، املــثــال 
الذي يضرب على العبودية واالسترقاق، 
ــذا املـــجـــال، بــل ألن ظــاهــرة  وحــيــدة فــي هـ
الــعــبــوديــة مـــا زالــــت راســـخـــة فـــي الــثــقــافــة 
ا 

ً
باعتبارها نشاط املوريتانية،  الشعبية 

اجتماعًيا متجذًرا في التاريخ، وأمثالها 
 

ٌ
الــشــعــبــيــة كــمــا شــعــرهــا الــشــعــبــي مــثــال

االستعباد،  إيديولوجية  لترسخ  واضــٌح 
وما يرتبط به من نظرة تراتبية طبقية. 
اإليديولوجيا  هــذه  إن  القول  نافلة  ومــن 
ــزاوج فــيــه تـــراث  ــتــ ــٌب مـــن مــشــتــرك يــ ــ ــركَّ مــ
)وتـــاريـــخـــهـــا( املـــمـــارســـات االســتــرقــاقــيــة 
يقول  كما  والعربية،  والزنجية  البربرية 
الــبــاحــث املــوريــتــانــي محمد األمــجــد ولد 
ــــني. حــتــى فـــي ســـوريـــة، البلد  مــحــمــد األمـ
ــه الــــتــــي يـــقـــودهـــا  ــاراتــ ــعــ ــانـــي بــــشــ ــمـ ــلـ ــعـ الـ
ــرأس حــكــومــاتــهــا املـــتـــالحـــقـــة حــــزٌب  ــتــ ويــ
مناهضا  وانقالبيا  تقدميا  نفسه  يعّرف 
للرجعية الداعي إلى التحّرر، والبلد الذي 
تــعــرض أبــنــاؤه ألبــشــع أشــكــال العبودية 
ونساؤه،  أطفاله  واالستغالل، خصوصا 
فإن العبودية كانت منتعشة في مفاصل 
الفساد  الحياة، يباركها نظام قائم على 
زون 

ّ
ــال ديــــن يـــعـــز ــ والـــقـــمـــع، بــمــبــاركــة رجـ

الــذي يــقــارب العبودية، أو  الـــوالء املطلق 
من  ا 

ً
انطالق بعينها،  العبودية  هو  ربما 

طاعة املرأة زوجها إلى طاعة الولي لولي 
أمره، وصواًل إلى طاعة الحاكم مهما بلغ 

من الجبروت والطغيان. 
في سورية العلمانية التي يحكمها حزٌب 
ــرّدد أطــفــالــه الـــشـــعـــارات فـــي صــبــاحــات  ــ يـ
ــرأة عبدة  مــدارســهــم وأهــمــهــا الــحــريــة. املــ
لــلــرجــل بــضــمــانــة الـــقـــانـــون املــســتــمــد من 
الـــشـــريـــعـــة، وهــــي عـــبـــدة طـــاملـــا ال تمتلك 
ملنظومة  وعــبــدة  ــرار،  ــقـ والـ اإلرادة  حــريــة 
ــرد الـــــذي يــجــب أن  ــفـ الــقــيــم واألعـــــــــراف. الـ
ا في دولة القانون هو عبد، 

ً
يكون مواطن

ألن الــقــانــون مــنــتــهــك ومــســتــعــبــد لــنــوايــا 
القرار والنفوذ، ُيخترق بسفوٍر  أصحاب 
قد يصل إلى حّد الفجور. الفرد الذي من 
بحقوقه  يتمتع  ــا 

ً
مــواطــن يــكــون  أن  حــقــه 

اإلنــســانــيــة هــو عــبــٌد، طــاملــا هــو مسلوب 
الــقــرار، مــهــدد بالعقاب واالعــتــقــال، فيما 
ه برأيه. عليه أن يكون بال صوت،  لو تفوَّ
لكي يكون صالًحا. الفرد عبد في عمله، 
إذا لـــم يــكــن مــدعــوًمــا مـــن جــهــة مــتــنــفــذة، 
وعـــبـــد لــلــفــســاد لـــو انـــزلـــق وتـــــــوّرط فــيــه، 
ــا أكـــثـــر املـــنـــزلـــقـــات. عــبــد فـــي الــخــدمــة  ومــ
ــكــــون الـــخـــدمـــة  ــة، فــيــكــفــي أن تــ ــ ــيـ ــ ــزامـ ــ اإللـ
إشراكه  دون  من  إلزامية  الحرب  لصالح 
ــــي قـــــــرار الـــــحـــــرب، مـــهـــمـــا كــــــان شــكــلــهــا  فـ
ــًدا.  ــبـ ــا، لـــيـــكـــون عـ ــهـ ــهـــدافـ ــتـ وهـــدفـــهـــا واسـ
ا في أوقــات الهدنة 

ً
والعسكريُّ عبٌد أيض

مــع الـــحـــروب، يــصــل اســتــعــبــاده إلـــى حــّد 
الخاص  العمل  من  للسخرة،  استخدامه 
ــي مــــــزارع رؤســــائــــه وأصــــحــــاب الــنــفــوذ  فـ
البيوت خادما يقوم  إلــى االستخدام في 
رؤسائه،  أســر  وخدمة  البيتية  باألعمال 
الـــرفـــض  فــــي  الـــحـــق  يــمــتــلــك  مــــن دون أن 
ــيـــة في  ــذار، فـــالـــقـــاعـــدة األســـاسـ ــ ــتـ ــ أو االعـ
 .

ْ
 ثــم اعــتــرض

ْ
ــذ

ّ
الــخــدمــة اإللــزامــيــة هــي: نــف

لــكــن مــن يــمــلــك الـــجـــرأة عــلــى االعـــتـــراض؟ 
الــفــرد عبٌد طاملا هــو مــحــروم مــن فرديته 
أن  مــــن دون  ــتـــه،  ــيـ إنـــســـانـ فــــي  ومـــنـــتـــهـــك 
ــتـــراض، هــو مــلــزم بعقود  يملك حــق االعـ

الــنــوع مــن املــشــاريــع الــتــي تسمى عـــادة في 
الـــصـــحـــافـــة مـــشـــاريـــع مــلــكــيــة؟ هــــل يــتــعــلــق 
األمر ببرامج تندرج في خانة الصالحيات 
اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة املـــشـــتـــركـــة بــــني الــحــكــومــة 
واملـــلـــك، وتــتــطــلــب إجـــازتـــهـــا عــرضــهــا على 
بمجرد  األمـــر  يتعلق  أم  ــــوزاري،  الـ املجلس 
ذات بعد محلي،  أو حتى  برامج حكومية، 
لكنها تحظى بمتابعة ملكية مباشرة؟ وما 
الذي يجعل من مشروع ما ملكيا؟ طبيعته 
أم ســيــاق »إخـــراجـــه« وتــســويــقــه؟ تتناسل 
األســئــلــة. ولــكــن عموما مــا يمكن إقـــراره أن 
انتهى  نفسه  السياسية  األغــلــبــيــة  مــفــهــوم 
السياسية  كــانــت األغلبية  مــبــني.  إلــى عــدم 
الناهضة من صناديق االقتراع أحد وعود 
من  الحكومة  تنبثق  حيث   ،2011 دســتــور 
البرملان، وتتحمل املسؤولية أساسا أمامه. 
لكن الحكومة التي جاءت عقابا قاسيا على 
اخــتــيــارات انــتــخــابــات 7 أكــتــوبــر/ تشرين 
من  الصاعدة  الشرعية  تركت   ،2016 األول 
ــّراء انــحــســار مــدبــر، لكي  أســفــل، تختنق جــ
معنى  بـــدون  ممنوحة  أغلبية  عــلــى  تتكئ 

سياسي، غير إهانة السياسة نفسها.
من  واملنبثقة  ذاتــهــا،  املمنوحة  األغلبية 
إرادة غير إرادة الناخبني، لم يزدها الزلزال 
واالشتراكية  التقدم  فحزب  هشاشة،  إال 
سيستمر داخلها، بعد تجّرعه عقابا غير 
متناسب في الحجم والطبيعة، لكن هذه 
املــرة تطبيقا لرغبة عليا، وليس انطالقا 
أن  )كــان يمكن  إرادي  من تقدير سياسي 
يــــؤدي إلـــى املـــشـــاركـــة(. األغــلــبــيــة نفسها، 
الــتــي تــضــم )لـــلـــذكـــرى( حــزبــا آخــــر أدخـــل 
بقرار سيادي سابق! ما الذي تبقى إذن، 
االقــتــراع،  األغلبية، ومــن روح  من مفهوم 
ومــن وعــد الــدســتــور؟ هــل سيؤمن ســاذج 
جمع عليه 

ُ
ما أن فكرة اإلصــالح هي ما ت

أغلبية كهذه، وأنها تحمل حّدًا أدنى من 
»املعنى« في السياسة والتاريخ. ال أعثر 
على ما يجمع ما تفرق في أغلبية كهذه، 
سوى الخوف. خوف بعضهم من قطيعة 
متخيلة مع الدولة، وتفضيل مشاركة بال 
أثـــر عــلــى مــعــارضــة، قــد تعيد أزمـــة الثقة 
إلــــى مــربــعــهــا األول، وخــــوف آخـــريـــن من 
انـــقـــراض وشـــيـــك، قـــد تــؤجــلــه قــبــلــة حــيــاة 
تمنحها مــقــاعــد هــزيــلــة فـــي حــكــومــٍة بال 
ــزاب الــســلــطــة مـــن صــدأ  ــ روح، وخــــوف أحـ
املعارضة، وخــوف فريق آخر متخصص 
فـــي الــفــضــائــح، عــلــى أن يـــتـــرك املـــغـــاربـــة، 

بدون خدماته، عرضة للملل.
)كاتب مغربي(

قــد دخــلــت مــفــاوضــات جـــادة مــع إســرائــيــل، 
وبالتالي، يمكنه تعطيل إغالق مقر البعثة 

الفلسطينية في واشنطن، إن شاء. 
ــيـــاق الـــســـابـــق، يـــكـــون الـــغـــرض  ضـــمـــن الـــسـ
الـــقـــيـــادة  ــرامــــب حـــشـــر  تــ إدارة  مــــن خـــطـــوة 
ضيقة،  زاويــــة  فــي  الــرســمــيــة  الفلسطينية 
إلرغامها على العودة إلى طاولة املفاوضات 
مع إسرائيل، بناء على الشروط اإلسرائيلية، 
وهـــو  االســـتـــيـــطـــان،  تــجــمــيــد  دون  ــن  مــ أي 
الفلسطيني  املفاوض  الــذي يضعه  الشرط 
املفاوضات.  الستئناف  ثمنا  سنوات،  منذ 
يتزامن هذا مع إعالن مسؤولني في البيت 
ــيـــض أن صــهــر الـــرئـــيـــس ومــســتــشــاره،  األبـ
جاريد كوشنر، واملبعوث األميركي للسالم 
وكالهما  غرينبالت،  جيسون  املنطقة،  في 
يـــهـــودي أرثـــوذكـــســـي مــتــعــصــب إلســرائــيــل، 
يعكف مع فريقه على وضع إطــار لتسوية 
سياسية إقليمية كبرى في املنطقة، تكون 
الفلسطيني-اإلسرائيلي«  »الصراع  تسوية 
فـــي قــلــبــهــا، أو مـــا يــســمــيــه تـــرامـــب »الــحــل 
إلى  لم يعلن  أنــه  الرغم من  النهائي«، على 
ــتـــني.  ــة تــمــســكــه بـــحـــل الـــدولـ ــراحــ ــيــــوم صــ الــ
هذا  مالمح  بعض  فــإن  تسريبات،  وحسب 
الــنــهــائــي« تضمن وجــــودًا عسكريا  »الــحــل 
إلسرائيل في الضفة الغربية وغور األردن، 
ــن لـــــن تـــنـــســـحـــب إســــرائــــيــــل مــنــهــمــا  ــذيــ ــلــ الــ
كــلــّيــا، حــســب الـــقـــرارات الــدولــيــة، كــمــا أنها 
ُر مشكلة الــالجــئــني إلـــى الــــدول التي  ـــَصـــدِّ

ُ
ت

تستضيفهم، عبر إلغاء حق العودة، والقيام 
التي يقيمون فيها،  الــدول  بتجنيسهم في 

وحــده ضدها، وهــو في ظــروف ال تساعده 
 على إيجاد بديل له 

ٌ
على الرفض، فثّمة عمل

في حال رفض.  لن يكون إعالن هذه الخطة 
تسخينا،  يحتاج  لكنه   ،

ً
ســهــال )التصفية( 

وهــو مــا بــدأ مــن لبنان، والــعــودة إلــى مبدأ 
لــبــنــان، بعدما أرهقت  إيـــران عبر  مــواجــهــة 
الحرب في اليمن التحالف الذي يواجه دعم 
ــران الــحــوثــيــني، مــن دون أن تــتــضــرر في  إيــ
هذه املواجهة، فيما يستعاد الحديث بشأن 
لــبــنــان بــعــد أربــعــة عــشــر عــامــا عــلــى رئــاســة 
الذي  املتحدة، وهو  الواليات  جــورج بوش 
كـــان اتــبــع املـــبـــدأ نــفــســه ولـــم يــنــجــح. وهـــذه 
إيـــران الــيــوم أقـــوى، وحــزب الله أكثر خبرة 
في الحرب، بعدما تلقى دروســا جيدة في 

سورية على الرغم من خساراته.
لكن، هل يكون لبنان بوابة التصعيد ونفق 
إعالن التسوية. وهل يعبر األردن عن قلقه 
من تهميشه بشكل أوضح، بعدما قال وزير 
اجتماعات  في  الصفدي،  أيمن  الخارجية، 
في  اجتماعهم  في  العرب  الخارجية  وزراء 
يقبل  األردن ال  إن  الــعــربــيــة،  الـــدول  جامعة 
إيــران وغير  من  سياسات هيمنة وسطوة 
إيران! ما هو هذا »غير إيران« الذي ملح إليه 
الــرؤيــة  الــصــفــدي؟ وكــيــف يمكن أن تتطور 
األردنية والــدور اإلقليمي، في ظل تصاعد 
األردن  أن  تـــرى  أردنــيــة  انــتــقــادات نخبوية 
رهـــن خــيــاراتــه فـــي الــســيــاســات الــخــارجــيــة 

بالعربية السعودية.
)كاتب وأستاذ جامعي أردني(

القوة. إذعــان في حياته يفرضها منطق 
ال يــمــكــن الـــقـــول إن الــعــبــوديــة فـــي عصر 
الحريات وحقوق اإلنسان قد استؤصلت 
 
ً
من املجتمعات العربية، بل ما زالت ظاهرة

ا 
ً
 تخفي في باطنها أنين

ً
 ومزدهرة

ً
نشطة

مــقــهــوريــن، رصـــده األدب  ا ألنـــاس 
ً
مكبوت

فــي عــصــرنــا الــحــالــي، وانــشــغــلــت روايــــاٌت 
كـــثـــيـــرة بــــه بـــاعـــتـــبـــاره قـــضـــيـــة إنــســانــيــة 
اجتماعية، من الخليج العربي إلى املغرب 
الزغنبوت ملريم  أيــام  العربي، مثل روايــة 
لسميحة خريس،  عبيد  وفستق  الغفلي، 
البامبو  وســاق  مليسون صقر،  وريــحــانــة 
لــســعــود الــســنــعــوســي وشــــوق الـــدرويـــش 
لــحــمــور زيــــــادة، والــقــائــمــة تـــطـــول لــتــقــدم 
الدليل على تمكن العبودية وثقافتها في 

الوعي الجمعي والنشاط االجتماعي.
تـــطـــول قــائــمــة الـــعـــبـــوديـــة، ولــيــســت تلك 
الــصــفــقــات الـــتـــي يـــجـــري الـــحـــديـــث عنها 
الليبية، والتي ربما  السواحل  أخيرًا في 
بيعوا  أفـــراد ســوريــون، مثلما  فيها  بيع 
بطرٍق مواربة في مخيمات اللجوء، بيع 
ــال والـــنـــســـاء، واســتــعــبــد األطـــفـــال  ــفــ األطــ
والــنــســاء فــي أمــاكــن الـــنـــزاع فــي ســوريــة، 
ــال مـــا يــطــلــق عليه  تــكــفــي مــمــارســات رجــ
ــــش( في  ــة اإلســالمــيــة )داعــ تــنــظــيــم الـــدولـ
ــاكـــن ســيــطــرتــه فـــي اســتــعــبــاد الــنــســاء  أمـ
تحت مسميات مختلفة مدعومة بفتاوى 
ديـــنـــيـــة، مـــن إمـــــاء ومـــلـــك يــمــني وتـــزويـــج 
قسري، يكفي تطويع األطفال وتدريبهم 
أهلية  قــاصــرون ال يملكون  للقتال، وهــم 
القرار وحق القرار. وليس الحال بأفضل 
ــق الــــواقــــعــــة تـــحـــت ســيــطــرة  ــاطــ ــنــ فـــــي املــ

الفصائل املسلحة األخرى. 
 
ً
ــٍة دولـــة ــ لــيــســت الــعــبــوديــة اســتــعــبــاد دولـ
أخــــرى مــســتــعــمــرة، فــاالســتــعــمــار بشكله 
املباشر تقلص كثيًرا في العصر الراهن، 
ــار بـــالـــتـــبـــعـــيـــة،  ــمــ ــعــ ــتــ ولــــكــــن هــــنــــاك االســ
تــبــعــيــة األنـــظـــمـــة وارتــــبــــاطــــهــــا بــأنــظــمــة 
ــاٍت نــــافــــذة لـــدى  ــاعـ ــمـ ــرى، وتــبــعــيــة جـ ــ ــ أخـ
بــعــض الــشــعــوب تــجــاه جــهــاٍت خــارجــيــة 
ومـــرجـــعـــيـــات ديــنــيــة أو ســيــاســيــة. هــذه 
الــتــبــعــيــات تــخــلــق االســـتـــعـــبـــاد مــتــوالــيــة 
هـــنـــدســـيـــة، تــتــغــلــغــل فــــي زوايـــــــا الــحــيــاة 
ــبــــداد  ــتــ ــحـــت خـــيـــمـــة االســ املـــجـــتـــمـــعـــيـــة، تـ
والــــجــــهــــل والــــفــــقــــر وكـــــــم األفــــــــــــواه وشــــل 
الحراك السياسي. وإذا حاولت الشعوب 
الــتــمــرد تــتــدخــل الـــقـــوى الــطــامــعــة وقـــوى 
االســـتـــكـــبـــار الـــعـــاملـــي إلشـــعـــال الـــحـــروب، 
وإخماد االنتفاضات. وبالتالي، سيزداد 
الحلم بالخالص، ولــو في قــوارب املــوت، 
اتساًعا، على الرغم من مخاطره التي لم 
يعد املوت أفظعها، بل الشراء في أسواق 
الـــنـــخـــاســـة الـــخـــفـــيـــة، األســــــــواق الــــســــوداء 

لالتجار بالبشر.
)كاتبة سورية(

عن أزمة بعثة منظمة التحرير في واشـنطن

استفاقة أردنية

طيف العبودية يتمّدد

المغرب: ماذا يجري 
للدستور؟

أداة ابتزاز جديدة 
للقيادة الفلسطينية 

ا تبقى  لتتنازل عمَّ
من حقوق

حدوث انعطافاٍت 
في سياسات األردن 

الخارجية غير متوقع 
في المدى المنظور

ال يمكن القول إن 
العبودية في عصر 

الحريات استؤصلت 
من المجتمعات 

العربية

آراء

بشير البكر

بات في حكم املؤكد أن الحل الذي يجري طبخه لسورية اليوم بني موسكو وبعض 
العواصم اإلقليمية، مثل طهران وأنقرة والرياض، ال دور فيه وال كلمة للسوريني. 
أطراف  إرادات  رهينة  السوري ومستقبله  الشعب  بمصير  يتعلق  ما  كل  وأصبح 
الهموم  مقاس  على  ليس  حــلــوال،  للسوريني  يفصل  أن  الجميع  يــحــاول  خارجية. 
ودفعوا  أجلها،  من  من ست سنوات،  أكثر  منذ  التي خرجوا،  والقضايا  واملطالب 
قرابة مليون شهيد ومليوني معاق، كما بات نصف الشعب مهّجرا وقرابة 60 في 

املائة من البلد مدمرا، بما في ذلك البنى التحتية ووسائل اإلنتاج.
األطــراف  يلبي مصالح   

ٍّ
حــل الــســوري تسويق  الشعب  بقرار  مون 

ّ
يتحك الذين  يريد 

ذلك  األطـــراف، وتلعب روسيا في  هــذه  تفاهمات بني  واإلقليمية، على شكل  الدولية 
دور املايسترو الذي يتميز عن الجميع بدوره في منع سقوط النظام بعد عامني من 
العمليات العسكرية ضد قوى الثورة. ولذلك باتت الطرف األساسي الذي يتولى توزيع 
األدوار. نجاح روسيا في منع سقوط النظام أمر مؤقت، وال يمكن أن يتحول معطًى 
إنجازها  أن  تــدرك  وهــي  أساسه تحديد مستقبل سورية وشعبها،  يتم على  ثابتا 
العسكري ال يعني أنها غيرت مجرى األحداث في هذا البلد من غير رجعة. وتبقى 
ن من تحقيق إجماع ســوري على 

ّ
لن تتمك أنها  األولــى  هناك مسألتان أساسيتان: 

الحل الذي تطرحه، ما دامت متمّسكة ببشار األسد. وفي شتى الظروف، لن تجد من 
املعارضة طرفا وازنا يسير معها على أساس استمرار األسد في الحكم. واملسألة 
الثانية أنه لن يتحقق االستقرار أبدا من دون أن يكون هناك رضى شعبي، ففي اليوم 
الــذي تتوقف فيه الحرب، سوف ينزل السوريون مرة أخــرى إلى الشوارع، من أجل 

الخالص من نظام األسد، والحصول على الحرية واستعادة الكرامة.
إصرار الروس على بقاء األسد في املشهد السياسي يضع حجر عثرة على طريق 
الحل، ومهما حصل من تطوراٍت وتسويات، يبقى األسد نقطة الخالف الرئيسية، 

ويعتبر الشعب السوري رحيل هذا الرجل الخطوة األولى على طريق الحل.
ال يستطيع أحد إجبار السوريني على قبول بشار األسد، والعالم كله يجمع على أن من 
غير املنطقي إعادة إنتاج بشار األسد، وأن شرط أي حل دائم هو وضع األسد خارج 
أي عملية سياسية، والعمل على إحقاق العدالة للضحايا، بإحالته، هو وعصابته، إلى 
الدولي  الدولية املتخصصة بالجرائم ضد اإلنسانية. وإذا تغاضى املجتمع  املحاكم 
اإلنسان  ومــبــادئ حقوق  الدولية  العدالة  تتقّوض مصداقية  النقطة ســوف  هــذه  عن 
والقانون الدولي. تكمن العقدة الرئيسية منذ بيان جنيف 1 في يونيو/ حزيران 2012 
في محاوالت القفز على إرادة الشعب السوري. وقد توّرط الروس، في حينه، باملوافقة 
على تشكيل هيئة حكم انتقالية، وكل ما قاموا به، منذ ذلك الحني، سواء في مجلس 
واستبدالها  االنتقالية«،  الحكم  »هيئة  االنقالب على  العسكري، هو  امليدان  أو  األمــن 

بحكومة وحدة وطنية بني املعارضة والنظام، تحت رئاسة األسد.
)الــريــاض  املعارضة  اجتماع  أعــمــال  وجـــدول  املــدعــويــن،  قائمة  السعودية  أن تضع 
يأتي، في  بل  الغريب،  بالشأن  ليس  لكنه  الوقاحة،  أمــر في غاية  أرضــهــا،  2( على 
جميع األحوال، ضمن سياق الدور املسند لها، وهو تخريب الثورة السورية. ينطبق 
األمر نفسه على االجتماع الثالثي الذي دعا إليه الرئيس الروسي، فالديمير بوتني، 
في سوتشي، نظيريه اإليراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغــان يوم 
األربــعــاء املاضي، من أجــل االنتقال إلــى عملية سياسية إلعــادة تدوير األســد في 
الدولية، بوصفه أخطر مجرم ضد  الجنايات  إلى محكمة  وقــٍت كان يجب تقديمه 

اإلنسانية عرفه تاريخ البشرية.

نواف التميمي

هل تذكرون الزمن العربي الجميل، عندما كان الشمل العربي يلتئم في قمم الزعماء 
والقادة؟ هل تذكرون عندما كان يلتقي العقيد بالفريق، والزعيم الخالد بالقائد املاجد، 
سّمر أمام 

َ
وكان صليل »الالءات« يلوح من الخرطوم، فترتعد فرائص تل أبيب؟ كنا نت

شاشات التلفاز، األبيض واألسود، حتى نرى ذلك الجمع املبارك من أصحاب الجاللة 
والسيادة والفخامة والسمو والسعادة واملعالي يتوافدون على مكان القمة. كنا نتابع 
بلهفٍة أخبار من وصــل، ومــن حضر، ومــن غــاب، ومــن نــاب عن مــن. كــان الجمهور 
املتحلق حول شاشة »14 بوصة« يرصد كل واردة وشاردة ينقلها التلفزيون الرسمي 
الذي ينقل أساسا عن بث التلفزيون الرسمي للدولة املضيفة للقمة. من ينسى ذلك 
من  بترسانة  مدّججا  يأتي  الختامي  القمة  بيان  كــان  عندما  العظيم،  العربي  الزمن 
للنبرات  العابرة  والشجب  االستنكار  أسلحة  كل  والوعيد، شاهرا  والتنديد  التهديد 
را بكل آيات التحيات والتقدير ألصدقاء األمة 

ّ
واللغات واللهجات. ويأتي كذلك معط

واالستقالل  الحرية  ومتمنيا  الشعبية،  الصني  إلى  السوفييتي  االتحاد  من  العربية 
إلى  مانديال،  نيلسون  املناضل  بزعامة  أفريقيا  جنوب  من  املناضلة  الشعوب  لكل 
كوبا بزعامة الثائر فيدل كاسترو، مع إفراد فقرة كاملة لنضال الشعب الفلسطيني، 

وصموده األسطوري في وجه العدو اإلسرائيلي الغاصب.  
جمل  من  فيها  ورد  ما  الكتاب  كبار  ويحلل  القمة،  بيانات  تتلقف  الصحافة  كانت 
وكلمات، ويجتهد املفكرون في البحث عن العبارة الغامضة التي اختلف عليها القادة 
والزعماء، وقيل إنها السبب في تأخر اختتام القمة، وتأجيل صدور البيان الختامي. 
إال باإلجماع على كل  الختامي  البيان  الزعماء زعماء، ال يقبلون صــدور  كــان  نعم، 
حرٍف وكلمة فيه، ففي قواميس الزمن العربي الجميل كانت مساحة الخالف أطول 
و»جبهة  الرجعية«  »األنظمة  بني  األيديولوجي  االختالف  وكــان  الــعــرب«،  »لسان  من 
 لفرجة 

ً
الصمود والتصدي« أوسع من »املحيط«. كنا نجد في القمم العربية مناسبة

من  تبثه  الرسمية  العربية  التلفزيونات  كانت  مــا  بــالدة  تكسر  مختلفة  تلفزيونية 
برامج رتيبة، كئيبة، ترفع الضغط وتوطئ الرأس. كانت مناكفات العقيد الراحل معمر 
إذا ما غــاب عن قمة  القمم، وكنا نشعر بالحزن  إلــى  القذافي تضيف نكهة خاصة 
وأرسل عبد السالم جلود بدال منه. كنا نراقب لغة الجسد للملوك املزمنني في الحكم، 
إعداد  كان  والنار.  بالحديد  الحاكمون  االنقالبيون  الثوريون  الزعماء  مقابلهم  وفي 
التوافق على الشكل  أياما، قبل  الــدول  طاولة االجتماع املستديرة يأخذ من مندوبي 
الجلوس قريبا من  األســد  الكراسي، السيما عندما يرفض حافظ  لترتيب  النهائي 
خصمه اللدود صدام حسني، ويأبى القذافي مجاورة ملك السعودية، وكان املراقب 

الحاذق يقرأ الخارطة السياسية العربية، بالنظر إلى طاولة القمة املستديرة.  
تحسرت على األيام الخوالي، وأنا أتابع اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، 
في جلسٍة باهتة، ال جالل فيها، وال مهابة. حزنت على األجيال الشابة من أمة العرب، 
وهم يفتقدون ما تمتعنا به من تفّرج على قمم »الشجب واالستنكار«. يوم كان األمني 
اإلمبريالية،  أبا  »العنا«  القمة  بيان  يتلو  املنصة  يعتلي  العربية  الــدول  لجامعة  العام 
العاملية، وربيبتها إسرائيل، بكل أصناف  الصهيونية  الفصحى، ومتوعدا  بالعربية 
»التنديد« الخالية من أي سيوف.  رحم الله زمن الشجب والتنديد واالستنكار، فلم 
 على قول شيء، ناهيك عن فعل أي شيء. اجتماعات باهتة، بيانات 

ً
تعد األمة قادرة

العربية  البيانات  أو تنديد. لم تعد  خاوية، ال تهديد، ال وعيد، ال استنكار أو شجب 
 حتى على ذكر إسرائيل، ال بصفتها احتالال يغتصب األرض والعرض، وال 

ً
قــادرة

للجيل  لم تعد إسرائيل عــدوا  املنطقة.  بوصفها عــدوا يهدد األمــن واالســتــقــرار في 
الجديد من أصحاب الجاللة والسمو والفخامة واملعالي والسعادة. 

ون بعبارات 
ّ
كان بعض »الحاقدين« يسخرون من القمم العربية وبياناتها، ويستخف

االستنكار والشجب، وال يعجبهم مجرد تنديد العقيد والفريق بالعدو اإلسرائيلي. 
العربية،  القمة  املقبل، عندما تستضيف إسرائيل  العربي  الزمن  يا هــؤالء،  انتظروا، 

ويصدر البيان الختامي بالعبرية الفصحى.

ميشيل كيلو

بعد  غــرور،  من  أصابها  ما  إلــى  بعضها  يرجع  متنوعة،  تتعّرض روسيا لضغوط 
نجاح حملتها الجوية في رفع  الضغوط عن األسد، وإعادة جزء كبير من الجغرافيا 
 ملسار جنيف، 

ً
السورية إليه، واستدراج فصائل إلى مسار إرادتــه موازيًا ثم  بديال

هو مسار أستانة الذي أقنعهم بأنه يضع جميع خيوط األطراف السورية في أيديهم، 
العليا،  التفاوض  الثورة واملعارضة السورية وهيئة  ويهمش االئتالف الوطني لقوى 
 موازيًا، 

ً
ويقيد صالحياتهما بفضل »منّصاٍت« يمكن أن تخترقهما وتقدم تمثيال

 لهما، يتبنى خطًا في الحرب والسلم قريبًا من خط روسيا. وقد بلغ الغرور 
ً
ثم بديال

الــروســي حــدًا تسبب فــي تــوريــط ساستها بما واجـــه مقترحها هــذا مــن مصاعب 
السوريني  تقصف  التي  حميميم  قاعدة  في  سورية  مؤتمر»شعوب«  عقد  أحبطت 
الــدولــي، وأخــيــرًا في سوتشي على  بــدوام كامل نــهــاري/ ليلي، ثم في مطار دمشق 
البحر األسود، حيث غدا املؤتمر »وطنيًا سوريًا«، سيدعى إليه نحو 1500 شخص. 
وحني قاطعه االئتالف والهيئة العليا وحزب الشعب، وانضمت إليهم هيئة التنسيق، 
الــســوريــة وفــصــائــل عسكرية  القبائل والــعــشــائــر  اتــحــاد  ومــجــمــوعــات أخـــرى بينها 
أستانية وشخصيات وطنية عديدة، أعلنوا أنهم لم يحّددوا موعده الذي كان مقّررًا 
 
ً
يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في نص دعوتهم املوجهة إلى 33 فصيال

لن يوجد في  بأنه  أقنعتها  أن نجاحات موسكو  يبدو  ومنظمة حزبية وسياسية.  
سورية من يرفض أو يستطيع أن يرفض لها طلبًا، وأن خيوط اللعبة التي في أيديها 
همشت خصومها وشلتهم، ما يفسر دعوة »شعوب« سورية إلى مؤتمٍر يعقد في 
قاعدة عسكرية تحتل الساحل السوري، لبلورة تصوٍر يعتمده مجلس األمن الدولي 
 نهائيًا، فال يبقى جنيف وال من يتفاوضون، وال قرارات دولية وال من يقّررون. 

ً
حال

فشلت هذه الخطوة، لكن فشلها لم يقنعهم بأنهم ليسوا في مستوًى يمكنهم من 
ممارسة سياسة: نحن نقّرر وأنتم تنصاعون، نحن ننفرد بالحل وأنتم تقبلون.

ليس هذا الفشل الذي يعتبره كثيرون عابرًا أهم ما واجهته موسكو من تطوراٍت في 
انفراد  دون  بهما  التزامها  يحول  واشنطن خطوتني،  أعلنت  فقد  املاضية،  األسابيع 
وحداتها  وبقاء  األســد،  بوجود  إعمار سورية  إعــادة  عن  االمتناع  بالحل:  الكرملني 
للسالم، في  مــع فهمها  أن يتحقق حــل سياسي، يتفق  إلــى  فــي ســوريــة  العسكرية 
إشارة صريحة إلى أنها قّررت منح نفسها صالحياٍت تضع حدودًا للدور الروسي 
العسكري في  إعــادة اإلعمار، وإبقاء وجودها  في سورية، من خالل رفض تمويل 
سورية، فاالمتناع يرمي إلى منع إعادة إعمار سورية ما دام بشار األسد رئيسها. 
لذلك، تريد واشنطن وضع روسيا أمام مهمٍة تتخطى قدراتها االقتصادية، ودفعها 
 يحد من وجود إيران العسكري/ األمني في سورية، بدءًا 

ٍّ
إلى التفاهم معها على حل

من الجنوب، حيث توصلت الدولتان إلى اتفاٍق يقول بـ »خفض«، وفي نهاية املطاف 
»سحب القوات األجنبية واملقاتلني األجانب« من منطقة درعا والسويداء والجوالن، 
لكن موسكو وجدت نفسها أمام عجزها عن مطالبة إيران بسحب قواتها ومرتزقتها 
من املنطقة. لذلك زعمت أن هذه القوات دخلت البالد بطلٍب من حكومتها الشرعية. 
ليس صحيحًا، كما تؤكد بعض األقوال، أن »الشغلة خالصة« بني واشنطن وموسكو 
في سورية. الصحيح أنه بقدر ما نقترب من الحل السياسي سيكون هناك تراجع في 
أدوار األطراف الداخلية واإلقليمية لصالح الجبارين، وبروز مشكالت روسية/ إيرانية 
بشأن الجهة التي ستفوز باملوقع األول في سورية، وخالفات أميركية/ روسية تشير 
إلى هويتها، العقبتان اللتان تضعهما أميركا في طريق الجهود الروسية التي تكثف 
نشاطها رّدًا على تزايد االنخراط األميركي املتسارع واملباشر في قضايا السالم، 

 يغلب مصالح أميركا وأهدافها. 
ٍّ

لتتفادى ما قد يجبرها على البحث عن حل
ليس وضع روسيا مريحًا، بما أن مواجهة واشنطن سترغمها على مراضاة  إيران 
وتركيا، لكسبهما إلى جانبها في تجاذباتها مع واشنطن، بينما يعقد األسد اتفاقية 
عسكرية مع طهران، يأمل أن تساعده على الحد من ضعفه حيال الكرملني، ويعلن 
املحمية  الرقة،  قواتهما ستحتل  أن  اإليــرانــي، من دمشق،  املرشد  واليتي مستشار 
أميركيًا، وإدلب منطقة تركية بامتياز، تأكيدًا لرفضهما تسهيل الحل السياسي الذي 

لن ينجز من دون تنازالت روسية متصاعدة لهما. 
لسنا أمام حل دولي توفرت مقوماته، نحن أمام وهم روسي يتصور أن الحل قرار 

يتخذه بوتني، وينصاع له اآلخرون.

حل سوري بال سوريين رحم اهلل أيام »نستنكر«

روسيا تحت الضغط

1415
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هناك تساؤالت حول هذه الشخصية، 
باسمه،  تتسمى  التي  الكتائب  وحــول 
الوطني  الجيش  قـــوات  وتــقــاتــل ضمن 
إنــه  ــدرع.  بــالــلــواء 35 مــ  

ً
اليمني مــمــثــال

عادل عبده فارع الذبحاني، أحد طالب 
مــعــهــد دار الـــحـــديـــث فـــي دمـــــاج الـــذي 
الراحل مقبل بن هادي  الشيخ  أسسه 
الــــوادعــــي فـــي مــنــطــقــة دمـــــاج صــعــدة. 
نــــزح مـــن دمــــاج بــعــد حــــرب الــحــوثــيــني 
عليها وتهجير طالب معهد دماج إلى 
وعندما  تــعــز،  محافظة  رأســـه  مسقط 
الحوثيون وعلي عبدالله صالح  انقلب 
التي  املنتخبة  الشرعية  السلطة  على 
يــمــثــلــهــا الـــرئـــيـــس عــبــد ربــــه مــنــصــور 
هادي، وحاولوا السيطرة على محافظة 
تــعــز بــقــوة الــســالح، تشكلت املــقــاومــة 
الشعبية فــي تــعــز، وكـــان مــن ضمنها 
السلفيون الذين من بينهم عادل عبده 
بــرز بعد  العباس.  بأبي  الشهير  فــارع 
السلفي  الشرقية  املنطقة  قائد  إصابة 
أبو الصدوق حيث تولى قيادة الجبهة 
القيادة  لتوليه هذه  الشرقية، وقد كان 
أثرا إيجابيا في تحقيق جزء من األمن 
في  الحرب  نتيجة  الناس  افتقده  الــذي 
الجبهة الشرقية أو لنقل مناطق سيطرة 
في  أيضًا، ساعد  العباس.  أبــو  كتائب 
حل الخالفات التي تنشب بني املواطنني 
وعمل حمالت نظافة للجبهة الشرقية، 

املواطنني  ترحيب  القــت  وهــي حمالت 
وعملت على ارتفاع شعبية أبو العباس. 
الــعــبــاس في  أبــو  كما شــاركــت كتائب 
عمليات تحرير وسط املدينة شارع 26 
سبتمبر ومقر األمن السياسي وقلعة 
األمن  وإدارة  الرابعة  والنقطة  القاهرة 
املحافظة وبيت  املحور ومبنى  وقيادة 
القيادة  املخلوع صالح. وكــان لها دور 
وبـــالـــذات حي  الجحملية،  تــحــريــر  فــي 
قريش معقل الحوثيني في الجحملية، 
وقرية الصراري في صبر التي كانت 
معقال مــن مــعــاقــل الــحــوثــيــني فــي هــذا 
الجبل الصامد، وشاركت هذه الكتائب 
في عمليات عسكرية في أريــاف تعز، 
مثل جبهة الصلو، وهم حاليا يقودون 
مديرية  في  الكدحة  في جبهة  املعركة 
ــر. فـــي املـــديـــنـــة تــغــلــب الــســمــعــة  ــافـ ــعـ املـ
الــحــســنــة لــهــذا الــقــائــد وكــتــائــبــه، فيما 
نسمع الجانب السلبي من مناوئيه أو 
عبر حمالت إعالمية من هنا وهناك. 
هناك عالقة شائكة، ونوعا ما عدائية، 
بني السلفيني الذين يمثلهم أبو العباس 
واملــنــتــمــني لــحــزب االصــــالح )اإلخــــوان 
ــذا الـــخـــالف الــعــدائــي  ــ املـــســـلـــمـــون(. وهـ
قديم منذ تكوين حــزب اإلصـــالح في 
اليمنية،  الـــوحـــدة  تــحــقــيــق  بــعــد  الــيــمــن 
حيث يرى السلفيون أّن الحزبية تفّرق 
األمـــة وأن الــديــمــقــراطــيــة تــتــعــارض مع 

الشورى التي تمثل النموذج اإلسالمي 
فيما  رؤيتهم،  حسب  السلطة  لــتــداول 
يرى سلفيو أبو العباس أّن »االصالح« 
يتاجر بالدين ألجل الوصول للسلطة، 
أنه  على  لــإصــالح  السلفيون  وينظر 
مفرخ للجماعات التكفيرية والتفجيرية، 
يقولون إن لحزب االصالح سياستان، 
بالوسطية  ظاهرية  وباطنية،  ظاهرية 
ــبــــول بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وبــاطــنــيــة  ــــقــ وال
ــن طـــريـــق  ــ بـــتـــصـــفـــيـــة املـــــعـــــارضـــــني عــ
االغـــتـــيـــاالت الــســيــاســيــة أو بــحــمــالت 
الـــتـــي تتغلف  ملــعــارضــيــهــم  الــتــشــويــه 
ــاع عـــن الـــديـــن أو الــوطــن  ــدفــ ــ بــغــطــاء ال
ــأي ثـــمـــن وبــــأي  ــ لـــلـــوصـــول لــلــســلــطــة بـ
السلفيون أي خروج  وسيلة.  ويجّرم 
على الحاكم إال في حدود ضيقة جدا، 
فهم وقفوا ضد ثورة الشباب الشعبية 
في فبراير/ شباط 2011، ولكنهم وقفوا 
ربه  املنتخب عبد  الرئيس  مع شرعية 
منصور هادي. هذا ما تقوله بياناتهم 
وأدبياتهم، وفي دماج يتهم السلفيون 
بــالــتــحــريــض عليهم  حــــزب اإلصـــــالح 
نكاية بموقفهم املعارض للثورات قبل 
أن تــزداد حــدة املعارك هناك ويضطر 
للوقوف معهم، حتى  اإلصـــالح  حــزب 
ال تصل النار إليه، وإلى قبائل حاشد 

املوالية له.
عبداإلله هزاع الحريبي )اليمن(

شكلت حــادثــة الــصــويــرة فــي املغرب 
كارثة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة 
مـــن مــعــنــى، حــيــث تــنــاقــلــت كــبــريــات 
الفاجعة،  صــور  والــقــنــوات  الصحف 
وكانت الحصيلة جد ثقيلة هذه املرة، 
أزيد من 15 أمرأة قضت نحبها جّراء 
تــدافــع مــئــات مــن الــنــســاء، مــا يشكل 
نــاقــوس خــطــر حقيقي دشـــن لــثــورة 
صامتة، بطالتها شهيدات الخبز في 

املغرب.
التاريخ  لنا  يعيد  الــتــي  اللحظة  وهــي 
اللحظة،  إنــتــاج نفسه مــن خــالل تلك 
را إيانا بـ »شهداء كوميرا« وهو 

ّ
مذك

املــصــطــلــح الـــســـيـــاســـي الــــــذي أطــلــقــه 
ــــس الـــبـــصـــري،  ــ ــوي، إدريـ ــقــ ــ الــــرجــــل ال
عــلــى أحــــــداث الــــــدار الــبــيــضــاء بــدايــة 
الــثــمــانــيــنــات خـــالل االنــتــفــاضــة التي 
النقابية  املــركــزيــات  إحــدى  تزعمتها 
آنــذاك، وجــاءت رد فعل على سياسة 
املخزن باللجوء إلى الخيارات السهلة، 
وهي الزيادة في أسعار املواد الغذائية 
والزيت،  والسكر  األساسية كالدقيق 
ما عجل بــانــدالع أحــداث سنة 1981 
الــــتــــي تـــشـــكـــل مـــحـــطـــة ســـــــــوداء فــي 
تـــاريـــخ مـــغـــرب ســـنـــوات الـــرصـــاص. 
الرغم  وما أشبه األمــس باليوم، على 
وتغيير  واملكان  الزمان  اختالف  من 
واحــدة  الحصيلة  لكن  الــكــومــبــارس. 

أرواح  يـــحـــصـــد  الـــــــذي  املـــــــوت  وهــــــي 
اجتماعية  نتيجة سياسات  األبرياء، 
فــاشــلــة لــم تــبــرح مــكــانــهــا ولـــم تطور 
تأهيل  ميكانيزماتها، ولم تنجح في 
البشر ولم تحقق تنمية املغرب، على 
مزمنة،  تقشف  من سياسات  الرغم 
لـــم يــكــتــب مــعــهــا تــعــافــي االقــتــصــاد 
ت مجرد 

ّ
الوطني. هناك مخططات ظل

الوطنية  كــاملــبــادرة  شـــعـــارات رنـــانـــة، 
ســوداء  وصناديق  البشرية  للتنمية 
وبيضاء حمل اسم بعضها، صندوق 
التنمية القروية، و يشرف عليه وزير 
الـــفـــالحـــة، عـــزيـــز أخــــنــــوش، مــهــنــدس 
ــغــــرب األخــــضــــر. وســبــق  مــخــطــط املــ
الصندوق  هــذا  أن صــدر بخصوص 
ــيـــه إدريــــــــس جــطــو،  ــرا، قـــــال فـ ــريــ ــقــ تــ
رئيس املجلس األعلى للحسابات في 
املغرب، إن صعوبات »تعترض تنفيذ 
مشاريع التنمية القروية التي رصدت 
لها ميزانية تصل إلى 50 مليار درهم 
)حــوالــي 5 مليار دوالر( خــالل ست 
ســنــوات فــقــط«. ولــم تستثمر فيه إال 
ميزانيات هزيلة، لتنجلي بعد أشهر 
للعالم صور مآٍس، لم يتم تسجيلها 
النزوح  ومالجئ  مخيمات  في  حتى 
ــــويــــالت  ــاعـــي لـــــــدول عــــاشــــت ال ــمـ الـــجـ
الطبيعية.  والـــكـــوارث  الــحــروب  جـــراء 
ثــورة جياع املــغــرب هــذه أو شهيدات 

ــرة، تــشــكــل  ــويــ ــــصــ ــي ال ــرا« فــ ــيــ ــومــ »كــ
بالنسبة للجميع اليوم لحظة مفصلية 
ملــســاءلــة الـــذات حــول مــن تقع عليهم 
الالئي  النسوة  أولئك  مسؤولية موت 
ــن لــتــحــصــيــل قـــفـــة إحــســانــيــة  خـــرجـ
وال  دوالرا،   15 قيمتها  تــتــجــاوز  ال 
تتعّدى محتوياتها كيس دقيق وقالبا 
من السكر على بعد أيــام من دخول 
املغرب نادي الدول الفضائية بإطالقه 
أول قمر تجسسي لتحصني محيطه 

الجيوسياسي.
في الطرف اآلخر من معادلة التنمية، 
عمل إحساني يقلب الصورة بشكل 
ــت غـــــطـــــاء جـــمـــعـــوي  ــحــ ــوس تــ ــكــ ــعــ مــ
الــســلــطــة املــحــلــيــة، بطله  وبـــمـــبـــاركـــة 
ــرئ، عــبــد  ــ ــقـ ــ ــيـــخ املـ لـــيـــس ســـــوى الـــشـ
عمله  تجازو  الــذي  الحديدي،  الكبير 
ــاء. لــكــنــه  ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــدود الـــنـــقـــد أوالـ ــ ــ هـــــذا حـ
ــل الــصــيــنــي »ال  ــثـ ــد صـــدقـــيـــة املـ ــؤكـ يـ
كيف  علمني  ولكن  سمكة  تعطيني 
التساؤل  إلى  يدفعنا  ما  أصطادها«، 
ــر ثــقــافــة  ــول املـــســـتـــفـــيـــد مــــن نـــشـ ــ حــ
التسول واإلحسان بني املستضعفني 
في مشاهد تدمي القلوب في مغرب 
طاملا  بلٍد  فــي  االجتماعية  الهشاشة 
ــثــــروة؟ ومــا  ــ طــــرح فــيــه ســـــؤال: أيــــن ال

مصير الثروة؟
يوسف بوغنيمي )المغرب(

فضاء مفتوح

آراء

سيف الدين عبد الفتاح

كلمة  املاضية،  القليلة  األسابيع  في  ُسمعت، 
الــســيــادة مــن زعــمــاء كثيرين فــي بــالد الــعــرب. 
وحينما ينطق هؤالء بهذه الكلمة السحرية، 
يــصــاب واحـــدنـــا بــنــوبــات ضــحــك، لــكــنــه، على 
فــاألحــاديــث  كالبكاء،  املتنبي ضحك  يــرى  مــا 
ــن الـــســـيـــادة ال تـــقـــوم بـــهـــا الـــــدول  الـــكـــثـــيـــرة عــ
ولكن  املستقرة.  الفاعلة  الـــدول  وال  املستقرة، 
نستمع لهذه الكلمة، وقد ارتدت قناع الهيبة 
وهم  مفقودة.  السيادة  أن  والحقيقة  الــكــاذب. 
يــتــحــّدثــون عـــن ســـيـــادة مـــزعـــومـــة، مصحوبة 
بفائض من الكالم، وحديث عن سيادة الدولة، 
ودول مستباحة ال تعبر حقيقة عن أي سيادة 
يــتــنــازلــون عن  بــل إن بــعــض هــــؤالء  حقيقية، 
سيادات دولهم بخاطرهم وباختيارهم، وهم 
الوطن، وإنفاذا  أن ذلك لخدمة  يتحدثون عن 
فائض  ويمتلئ  لسيادته،  وإعــمــاال  ملصالحه 

الكالم بالتناقض، بل برسوخ العكس.
ــد عــــن ســــيــــادة ســـوريـــة  ــ ــ يـــتـــحـــدث بــــشــــار األسـ
ووحدتها، وقد مزقها إربا، وقتل شعبها بدم 
بــارد، وهّجر بعضا من بقية الشعب تهجيرا 
أنــه طالب  ارتكبها ســوى  بــال جــريــمــٍة  قسريا 
ببعض حقوقه. ولكن في سبيل الحفاظ على 
الزائف  الخطاب  ذلــك  سترى  املستبد،  كرسي 
والحديث عن السيادة الكاذبة، هل تعلم أن في 
سورية من القوات األميركية والقوات اإليرانية 
والــــقــــوات الــبــريــطــانــيــة وحــــزب الــلــه والـــقـــوات 
الكردية من غير أكراد سورية والقوات التركية 
السفاح،  الروسية، وبعد ذلك يخرج  والقوات 
الــســيــادة. أي ســيــادة تلك يمكن  ليتحدث عــن 
أن يتحدث عنها؟ ويتبجح بالقول فيها. هو 

خليل بن الدين

أثــــــــــارت دعــــــــوة وزيــــــــــرة الــــتــــربــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم 
ــــدارس إلــى  الــجــزائــريــة، نــوريــة بــن غــبــريــط، املـ
أداء  بـــضـــرورة  للطلبة  تــوعــيــة  دروس  تــقــديــم 
الـــواجـــب االنــتــخــابــي، جـــدال واســـعـــا، تدخلت 
فــيــه نـــقـــابـــات الــتــربــيــة والــجــمــعــيــات املــدنــيــة 
واملــهــتــمــون بــالــشــأن الــســيــاســي. وجـــاء الجدل 
صــاخــبــا، ألن الــوزيــرة استغلت فــتــرة مــا قبل 
االنـــتـــخـــابـــات املـــحـــلـــيـــة )مـــجـــالـــس الـــبـــلـــديـــات 
ومــجــالــس الـــواليـــات، الــتــي انتظمت أمــس 23 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــــجــــاري(، لــتــقــدم 
على إصــدار تعليماتها هــذه، والتي اعتبرها 

بعضهم سياسية بامتياز.
جادل أهل الوزارة واملقربون من أحزاب مواالة 
تدخل  املعنية  الــوزاريــة  التعليمة  بــأن  الحكم 
املتحدة،  واألمـــم  اليونسكو  تــوصــيــات  ضمن 
واإلعالن العام لحقوق الطفل، التي تنص على 
تــلــقــني الــطــلــبــة الــصــغــار )قــبــل ســن 10 أعــــوام( 
ممثليهم  اختيار  وطـــرق  االنــتــخــابــات،  كيفية 
املــــدارس بشفافية وحــريــة، وذلـــك تمرينا  فــي 
لهم على املشاركة مستقبال في أداء واجباتهم 

االنتخابية في املجتمع.
تــبــدو األمـــور منطقية نــظــريــا، وتــدخــل ضمن 
االجتماعية  والثقافة  العامة،  الثقافة  دروس 
للطلبة،  تلقينها  عــلــى  ــــدول  الـ تــحــرص  الــتــي 
لتدريبهم على الفعل االنتخابي. ولكن تزامن 

القوات ملساعدته ودعمه.  تلك  من دعا بعض 
هــكــذا فــي كــلــمــة ســحــريــة أخــــرى، ال تــقــل زيفا 
ــــاب.  عـــن كــلــمــة الـــســـيـــادة، وهـــي مــحــاربــة اإلرهـ
وال يعلم هــؤالء كلهم أن االســتــبــداد أصــل كل 
الــذي يفّرخ  ــاب الحقيقي، وهــو  داء، هــو اإلرهـ
ــاب. املقصود بــاالســتــبــداد هــو الـــذي في  اإلرهــ
الداخل من حاكم غاصب طاغ، واالستبداد من 
الخارج في إطار من الفرعنة السياسية لدول 
فــي مجلس األمــــن، صـــارت تــديــر الــعــالــم وفــق 
ــتـــوازن حــول  خــريــطــٍة للتنافس والـــصـــراع والـ

مناطق نفوذ.
ــذا  ــتـــحـــدث هـ ــه أن يـ ــلـ ــد ذلــــــك كـ ــعـ هــــل يـــمـــكـــن بـ
ــادة فــــي دولــــتــــه، بـــعـــد أن  ــيــ ــار« عــــن ســ ــبــــشــ »الــ
أرٍض مستباحة،  إلـــى  أرض ســوريــة  تــحــولــت 
أتى إليها كل طامح وطامع، وشعب مهضوم 
ــيـــة مــن  ــقـ ــتـــول وبـ ــقـ وشــــعــــب مـــنـــفـــي وشــــعــــب مـ
شــعــٍب فــي حــالــة خـــوف مــذعــور. هــل يمكن أن 
ــة، فلتنظر  نــتــحــدث بــعــد ذلـــك عــن ســيــادة دولــ
إلى استدعاء على وجه السرعة لبشار الجزار 
إلى بوتني املاكر الجبار، ولتشهد كيف قابله، 
وكــيــف كـــان نــكــرة ال يــؤبــه لـــه، لكنها عبودية 
لدول وقوى ساعدته، صارت لها من املصالح 
والوجود تتمدد وتتغول على أصل سلطانه 
وسيادة بلده، وتتوزع مناطق النفوذ بني تلك 
القوى املختلفة. وضمن هذه الحماية الطاغية 
ببراميله  الــضــعــفــاء  يبيد  الــزائــفــة،  والــســلــطــة 
األمــور  وتبدو  املتوحشة.  وبغاراته  املتفجرة 
كلها ضمن تلك املقولة التي تحضر في مثل 
هذا املشهد »أسد علّي وفي الحروب نعامة«، 
ــم تــحــدث  ــادة مــســتــبــاحــة وشـــعـــب يـــبـــاد ثـ ــيـ سـ
ــتــــوازن واملــصــالــح،  ــــدود الــ ــفـــاقـــات وفــــق حـ االتـ
حتى لو كانت على حساب دمــاء الشعوب، ال 

املحلية  االنــتــخــابــات  مــع  الـــوزاريـــة  التعليمة 
أربك املشهد، وجعله يتجلى أداء سورياليا، ال 
يحدث إال في البالد التي تستعمل االنتخابات 
مـــظـــهـــرا شــكــلــيــا لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وتــســتــغــنــي 
عـــن الـــجـــوهـــر، وذلـــــك فـــي مـــمـــارســـٍة أصــبــحــت 
الداخلية  وزارة  تقود  بدراما مسرحية.  أشبه 
 لــحــث املــواطــنــني 

ً
والــجــمــاعــات املــحــلــيــة حــمــلــة

عــلــى املــشــاركــة فــي االنــتــخــابــات املــحــلــيــة، من 
ثــقــافــيــة وفنية،  تــظــاهــرات  خـــالل تنظيم عـــدة 
واســتــخــدام مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي. في 
األحــزاب أصقاع  الوقت نفسه، يجوب ممثلو 
الجزائر جلها. كل حزب بما توفر له من مال 
قوائمه  اختيار  إلــى  وعــالقــات، يسعى حثيثا 
الناس  استمالة  على  ويــحــرص  االنــتــخــابــيــة، 
املحلية،  التنمية  في  وعــوٍد  من  يقدمونه  بما 
أثــبــتــت تـــجـــارب االنـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة أنــهــا 

ستذوب مع آخر شعاٍع لشمس يوم االقتراع.
إال هاجٌس  فــال يشغلها  الــداخــلــيــة  وزارة  أمــا 
ــدا، تــخــوفــهــا مـــن الـــعـــزوف  ــيــ يـــكـــاد يـــكـــون وحــ
البرملانية  االنــتــخــابــات  مــّيــز  الـــذي  االنتخابي 
والـــرئـــاســـيـــة فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــر األخـــيـــرة، 
ــا تــــقــــتــــرب مــــــن أدنــــــى  ــهــ ــتــ ــيــ وجـــــعـــــل مــــصــــداقــ
انتخابي  موعد  كــل  مــع  وتنحدر  املستويات، 
علماء  أن  ذلــك  مستغربة.  ليست  متتاليٍة  فــي 
ــابــــعــــني لـــلـــشـــأن الـــســـيـــاســـي  ــتــ االجــــتــــمــــاع واملــ
فــي الــجــزائــر أرجـــعـــوا األمــــر إلـــى خــيــبــات أمــٍل 
مــتــراكــمــة، شــهــدتــهــا الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة في 

منقوصة لسيطرة قوى تدعم من إيــران، لكنه 
يعلن ذلك رغما عنه في بلد آخر، هو السعودية، 
كـــان فــيــه فــي حــكــم املــخــتــطــف. وتــتــحــدث دولــة 
االختطاف تلك أن السيادة في لبنان منقوصة، 
وأن إيران سبب انتقاص السيادة، فماذا تفعل 
وتْملي  وزرائــهــا  رئيس  تختطف  السعودية، 
عليه خطابا يقّرر فيه االستقالة. واألخطر من 
ذلــك أن تتحدث السعودية عــن ســيــادة، وهي 
دولة تابعة تدخل من باب املساومة على حكم 
القادم الجديد، فتدفع األموال إتاوة للواليات 
املــتــحــدة األمــيــركــيــة، ثـــم تــســتــولــي، بــعــد ذلـــك، 
باسم مكافحة الفساد على أموال بعض رجال 
السيادة  شكل  هــي  هــذه  وتعتقلهم.  أعمالها، 
املزعومة، أسد علّي وفي نادي األقوياء نعامة. 
يــتــحــدث عــن ســيــادتــه، ويــتــغــّول عــلــى ســيــادة 
الــســيــادة ألعوبة أنظمة في  اآلخــريــن. صــارت 
الــخــارج، فتأتي ســيــادة فرنسا،  اإلقليم، وفــي 
فــتــضــغــط إلخـــــــراج املـــخـــتـــطـــف، وتـــرســـلـــه إلـــى 
لبنان يحمل شروطا. هذه هي »لعبة شطرنج 

السيادة«.
كــمــا أن مملكة الــبــحــريــن دائــمــة الــحــديــث عن 
الــســيــادة، وعــن املــواجــهــة الحتمية مــع إيـــران، 

بـــل وتــتــنــافــس فـــي االنــتــمــاء إلـــى نــصــوصــهــا، 
زايد على بعضها في تقديم فروض الطاعة 

ُ
وت

والـــوالء، من دون تقديم أي بديل سياسي أو 
ثلٍة قليلٍة مــن األحــزاب  إال مــن  تنموي ممكن، 
ــة الـــراديـــكـــالـــيـــة  ــارضـ ــعـ ـــحـــســـب عـــلـــى املـ

ُ
الـــتـــي ت

ــا تــوصــد  ــتـــي كــثــيــرا مـ املـــغـــضـــوب عــلــيــهــا، والـ
أبواب اإلدارات واإلعالم في وجهها. 

مــــن طــلــبــت  ــا  الـــتـــربـــيـــة وحــــدهــ لــيــســت وزارة 
إجــراء  كيفية  فــي  دروٍس  تقديم  املعلمني  مــن 
ــع مـــوعـــد  ــ ــنــــت مـ ــزامــ ــي تــ ــ ــتـ ــ االنــــتــــخــــابــــات، والـ
االنــتــخــابــات املــحــلــيــة. دخــلــت وزارة الــشــؤون 
الدينية واألوقاف هي األخرى على الخط، إذ 
طلبت مــن أئــمــة املــســاجــد الــتــطــّرق فــي خطبة 
املحلية،  االنــتــخــابــات  مــوضــوع  إلـــى  الجمعة 
وتحفيز املصلني على أداء واجبهم االنتخابي. 

املعركة،  تلك  يدخلوا  بــأن  العرب  كل  وتطالب 
وتتحدث  بغيرها  تستقوي  تستقوي  وإال... 
كلمات  بفائض  غيرها  وتواجه  السيادة،  عن 
مواجهة، مستندة إلى دول أخــرى في اإلقليم 
السيادة! ما  الخارج، ولكنه يتحدث عن  وفي 
وانتهكت، دول  ابتذلت  قد  السيادة  كلمة  بال 
مستباحة تابعة تتحدث ليل نهار عن السيادة 
انــتــهــاكــا أو اكــتــســابــا، فــهــل نــحــن، فــي حقيقة 
األمــر، أمام معنى حقيقي للسيادة؟ هكذا في 
قبالة  في  السيادة  في  العرب يصدعون  بــالد 
الصوت والــصــراخ، ثم يلجأ  بعضهم، ويعلو 
 بسيادة، وهو ال يعلم 

ً
إلى غيره ليواجه سيادة

أن فكرة السيادة تتآكل، ويأكل منها كل قادم، 
فال استقالل قرار وال مواقف ذاتية، وإنما هو 

حديث يتعلق بتبعيات وإمعات.
ــيـــادة املــفــقــودة  لـــو بــقــيــت أعـــــدد مــشــاهــد الـــسـ
والسيادة املزعومة، لطال بنا الكالم، ولكتبنا 
ســـفـــرا كـــامـــال يـــؤكـــد مـــا ســـمـــاه بــعــضــهــم علم 
الــنــكــبــات الــعــربــيــة. مــنــذ فــتــرة لــيــســت بــعــيــدة، 
ــات الــــســــيــــادة نــســتــجــيــر  ــاحــ ــي مــــســ ــ صــــرنــــا فـ
مـــن الــرمــضــاء بــالــنــار، ولـــم نـــواجـــه بــعــد حــال 
خيانة  مشروع  يشكل  الــذي  املقيم  االستبداد 
للوطن وللشعوب، وادعاء بالهيبة، وهم أقرب 
ما يكون إلى العبيد ألقوياء آخرين. فقط هم 
يستعبدون شعوبهم، وينكلون بهم استخفافا 
حينما  االستبداد،  متوالية  إنها  واستباحة، 
يدعم استبداد الخارج، حفاظا على مصالحه، 
الضعفاء  تتغّول على  كــأداة  الداخل  استبداد 
من شعبه. وفي النهاية، ينسدل الستار على 
مشهد السيادة املفقودة، والسيادة املزعومة، 

أسٌد علّي وفي الحروب نعامة. 
)كاتب مصري(

ــل نــاخــب. ــة عــلــى كـ ــانـ ــالـــت إن االقــــتــــراع أمـ وقـ
ــذا الـــكـــالم بــمــا قــالــتــه جــبــهــة اإلنـــقـــاذ  ـــر هــ ُيـــذكِّ
االنتخابية  الحملة  فــي  املحظورة  اإلسالمية 
املساجد  إذ استعملت  البرملانية لسنة 1991، 
هي أيضا لتسويق مرشحيها، وكان شعارها 
ـــحـــاســـب عــلــيــه 

ُ
ــة ســـت ــانــ ــك أمــ ــوتــ ــــذاك »صــ ــــومـ يـ

يــوم الــقــيــام«. وألن األمــانــة بــاألمــانــة تــذكــر، ال 
حاليا،  الدينية  الــشــؤون  وزارة  قــول  يختلف 
ــقــــاذ  ــتـــه جـــبـــهـــة اإلنــ ــالـ ــا قـ ــمـ ــه، عـ ــمـــونـ فــــي مـــضـ
ُيــمــكــن الثقة  اإلســالمــيــة مــنــذ 27 ســنــة. فكيف 
ــى إبــــعــــاد املـــســـاجـــد  ــ فــــي دعــــــــوات الـــســـلـــطـــة إلــ
ــــدارس عــن الــســيــاســة، وهـــي تمنعها على  واملـ
ــتــــوّرع هـــي فـــي اســتــغــاللــهــا  املـــعـــارضـــة، وال تــ
يستقيم  ال  االنتخابات.  فرصة  تحني  حينما 
ــيـــر، فـــإمـــا يــســتــغــل  ــايـ األمــــــر بــــازدواجــــيــــة املـــعـ
ــيـــع مـــنـــابـــر املــــســــاجــــد، ولــــيــــس أشـــطـــر  ــمـ الـــجـ
ــبــعــد 

ُ
ــيـــة فـــي ذلـــــك، أو ت مـــن األحـــــــزاب اإلســـالمـ

السياسة عــن املــنــابــر، وعــن صفوف املـــدارس، 
ــك أســلــم لــلــجــمــيــع. فــالــتــجــربــة الــجــزائــريــة  وذلــ
من  السياسة  فــي  أن  أثبتت  التسعينيات  فــي 
فنون املراوغة والدهاء واملساومة، ما يدعونا 
والــشــوارع،  املساجد،  منابر  إبعادها عن  إلــى 
العقال، ومن  اٌت مفتوحة، منفلتة  فتلك فضاء
الصعوبة التحّكم في الدعوات السياسية، إن 
هي غادرت تلك املساحات إلى أماكن مجهولة 

حمد عقباها. 
ُ
ال ت

)كاتب وإعالمي جزائري(

يأبه كل هؤالء بشعٍب وال مطالب وطن. األمر 
أن ســوريــة صــارت  األولـــى،  ببساطة، والكلمة 
معمل تجارب، وشعبها في امليدان. وبعد ذلك 
يتحدث كل هؤالء عن السيادة، املستبد يّدعي 
الخارج  من  القادمون  ويّدعي  شرعية حكمه. 
أنهم أتوا بطلب منه، واألكلة الفجرة يتداعون 
على القصعة. وفي هذا املناخ كله ترتفع نبرة 

السيادة املزعومة.
وهذا مشهد آخر للمنقلب في مصر، عبد الفتاح 
الحمى وحامي  أنــه حامي  السيسي، يتحدث 
انتظرته مصر طويال«.  الــذي  الوطن و»الدكر 
يذهب هــذا الــرجــل إلــى قــبــرص، لتأمني اتفاق 
يتعلق بــتــرســيــم الـــحـــدود شــكــال، وبــتــنــازالت 
كبيرة واقعا، وإن أردت أن تكمل الصورة، عليك 
أن ترجع في الخلفية إلى التنازل عن جزيرتني 
استراتيجيتني، هما تيران وصنافير، ملصلحة 
السعودية ظاهرا، وملنفعة الكيان الصهيوني 
بــاطــنــا. وعــلــيــك أيــضــا أن تــمــتــد بــبــصــرك إلــى 
اتفاق مبادئ بشأن مياه النيل وسد النهضة 
في إثيوبيا، أقل ما يقال فيه إنه اتفاق خيانة 
وتـــنـــازل وتــفــريــط. وبــعــد كـــل تــلــك الــتــنــازالت، 
يـــتـــحـــدث ذلـــــك الــــرجــــل عــــن ســــيــــادة مــزعــومــة 
واستقرار كاذب، وال تنس أنه سيتحدث أيضا 
عن مكافحة اإلرهــاب الباب السحري لتثبيت 
يتنازل  املستبد واالستبداد، موارد ومقدرات 
عنها، والحديث يتواصل عن سيادة مزعومة، 
وســيــادة هــي فــي األصـــل مــفــقــودة. إنــهــا قصة 
السيادة التي صارت من لغو القول على ألسنة 
واحتراف  التفريط  إال  يجيدوا  لم  مستبدين، 
أيــضــا أن  مــشــاريــع الخيانة والــتــفــريــط. عليك 
تشهد مشهد لبنان املريب. يعلن رئيس وزراء 
استقالته من دولة ثانية، ويتحدث عن سيادة 

الجزائر خالل السنوات األخيرة، مرّدها رداءة 
العمل الحزبي الذي سيطر عليه حزبا جبهة 
الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي والــتــجــمــع الــديــمــقــراطــي، 
بــمــســاعــدة الــســلــطــات والـــجـــمـــاعـــات املــحــلــيــة 
ــرت لــهــمــا جــمــيــع إمـــكـــانـــات الــنــجــاح  ــ الـــتـــي وفـ
االنـــتـــخـــابـــي، إمـــــا بـــدعـــم ســـيـــاســـي فـــوقـــي أو 
الذين وجدوا  املحليني  املسّيرين  من  بتواطؤ 
ضالتهم في أسماء ألفوا وجودها في املشهد 
السياسي املحلي، وتماهوا معها في تقسيم 
ــــود أي رؤيـــة  الـــنـــفـــوذ، مـــن دون وجـ الـــريـــع أو 

سياسية أو تنموية.
ــمـــع  ــجـ ــتـ لــــيــــس حـــــزبـــــا جــــبــــهــــة الــــتــــحــــريــــر والـ
تــرّدي  عــن  مسؤولني  وحدهما  الديموقراطي 
الــجــزائــر، فعلى األحــزاب  فــي  السياسي  األداء 
األخــــرى وزر مــن تــلــك املــســؤولــيــة، فكلها وإن 
ادعـــت اإليــمــان باللعبة االنــتــخــابــيــة، فإنها ال 
تدخلها إال بحثا عن جزء من كعكة السلطة. 
ذلــك أن معظم تلك األحـــزاب يدخل في سبات 
عــمــيــق، حــتــى إذا مــا جـــاء مــوعــد االنــتــخــابــات 
سارع إلى تلبية نداء السلطات للمشاركة فيما 
تصفه »العرس االنتخابي«. هدف السلطة من 
ــــواالة، وتــســويــق نفسها  ذلـــك رص صــفــوف املـ
خارجيا أنها تنظم انتخاباٍت يتوجه الناس 
ــــإدالء بـــأصـــواتـــهـــم. الــتــفــاصــيــل غــيــر  ــ فــيــهــا لـ
سلفا،  محسومة  فهي  النتائج  وكذلك  مهمة، 
مــا دامـــت األحــــزاب تتخذ خــطــة الــرئــيــس عبد 
العزيز بوتفليقة في تسيير البالد برامج لها، 

السيادتان... المفقودة والمزعومة

مساجد ومدارس وانتخابات جزائرية

السيادة صارت من 
لغو القول على 

ألسنة مستبدين، لم 
يجيدوا إال التفريط

ليس جبهة التحرير 
والتجمع الديوقراطي 

وحدهما مسؤولين 
عن ترّدي األداء 
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