
محمود الريماوي

ــيـــس الـــحـــكـــومـــة األردنـــــيـــــة، عــمــر  أجــــــرى رئـ
التي  رابــعــا على حكومته   

ً
تــعــديــا الــــرزاز، 

حــــزيــــران 2018.  يـــونـــيـــو/  فــــي 15  شــكــلــت 
ويــتــطــلــب إجــــــراء الــتــعــديــل ضـــــوءًا أخــضــر 
ملكيا، قبل املباشرة به. وتعتبر التعديات 
ــة مــن  ــ ــيـ ــ عـــلـــى مـــكـــونـــات الـــحـــكـــومـــات األردنـ
الــحــكــومــات، فليست هناك  مــســار  تــقــالــيــد 
وزراء  مجلس  أو  وزاري  فــريــق  أو  حكومة 
بقي على حاله بعد تشكيل أية حكومة من 
الحكومات الـ42 منذ إنشاء اإلمارة في العام 
1921 )تحولت الباد إلى مملكة مع إعان 
االستقال في 25 مايو/ أيار 1946(. ويتم 
في العادة تداول األحاديث في الصالونات 
في  وأحــيــانــا  عــّمــان،  للعاصمة  السياسية 
مجمع النقابات، أو في الصفوف القيادية 
لبعض األحــزاب، عن تعديل وشيك، ما إن 

تمضي مائة يوم على تشكيل كل حكومة.
لم تكن وسائل اإلعام في السابق، وأبرزها 
الصحف اليومية الورقية، تتداول مثل هذه 
األخبار إال بعد أن يصبح التعديل وشيك 
الحدوث، غير أن األمر تغير بعد االنفراجة 
الــقــرن  تسعينات  مطلع  مــع  الــديــمــقــراطــيــة 
ــدة صــحــف  ــ املــــاضــــي، إذ صــــــدرت آنـــــــذاك عـ
أســبــوعــيــة ورقـــيـــة أخــــذت تــنــشــر مــثــل هــذه 

أسامة عثمان

لم تصدر دولة اإلمارات »تأشيرة دخول«، 
ــقــــدس والـــــديـــــار الــفــلــســطــيــنــيــة،  ملــفــتــي الــ
الرسمية،  بصفته  حسني،  محمد  الشيخ 
ر أن  لحضور مؤتمر دولــي. كان من املقرَّ
يصل مفتي فلسطني، إلى دولة اإلمارات، 
األحد 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، 
ولكن عدم حصوله على تأشيرة حال دون 
ذلك. ووفقا لوكالة األناضول، قال مصدر 
الفلسطينية  الــســلــطــات  إن  فــلــســطــيــنــي 
ــيـــة، رســمــيــا،  خــاطــبــت نــظــيــرتــهــا اإلمـــاراتـ
ــذا الــــشــــأن، مــضــيــفــا: »األمــــــــور فــي  ــ فــــي هـ
 املفتي نفى ذلك، 

ّ
طريقها للحل«. ومع أن

ــن مــخــالــفــة  ــّدث عـ فـــي الـــعـــلـــن، إال أنــــه تـــحـ
ــــول الــدبــلــومــاســيــة؛ وقـــال  اإلمــــــارات األصـ
 مــا حـــدث هــو أنــه 

ّ
ملــوقــع دنــيــا الــوطــن إن

ــر مــجــمــع  ــمـ بــــد أن يـــحـــضـــر مـــؤتـ ــان ال  ــ كــ
الــفــقــه اإلســــامــــي، والــــــذي يــتــبــع ملنظمة 
ــعـــاون اإلســــامــــي، وُيـــعـــقـــد فـــي دبـــي،  ــتـ الـ
وأرسل اإلماراتيون فيزا عادية لحضور 
املؤتمر، وهذه الفيزا يجب أن تكون َوفق 
األصـــول الــدبــلــومــاســيــة، وليست عــاديــة، 
وفي معاملته شخصا مجّرًدا من الصفة 
 ال يمكن أن تــكــون غير 

ٌ
ة الــرســمــيــة إســــاء

مــقــصــودة. وكـــان يمكن لــهــذه الــواقــعــة أن 
تمّر با ضجيج، لو أن عاقات اإلمــارات 
بالسلطة الفلسطينية تستند إلى أرضية 
توترات مستمّرة  ولكن  طبيعية صافية. 
إلثباتها  ويكفي  بينهما،  العاقة  تسود 
رعاية اإلمــارات املفصول من حركة فتح، 
محمد دحــان، والــذي ارتقى بخافه مع 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود عــبــاس، 
رة، وشرسة،  إلى العلن، في هجمات متكرِّ
ة،  ها عليه من على منابر إعامية، عدَّ

ّ
شن

كان منها قنوات مصرية موالية للرئيس 
املصري عبد الفتاح السيسي. 

تنحو  ال  الفلسطينية  الــســلــطــة   
َّ
أن ومـــع 

تـــجـــاه مــعــالــجــة دعـــــم اإلمــــــــــارات ومــصــر 
مجاِبًها،  ا  علنّيً منحًى  « دحان 

ّ
»املنشق

الــرئــيــس عــبــاس ال يمكن أن يكون  إال أن 
ــهــم 

ُ
ســعــيــًدا بــاحــتــضــان رجــــل مــاحــق بــت

اللجنة  فــســاد وتــخــريــب خــطــيــرة جعلت 
بشكل  فصله،  ر  تقرِّ فتح  لحركة  املركزية 

مهند الكاطع

مــنــذ اإلعــــان عــن بـــدء عملية نــبــع الــســام، 
العسكرية التركية في شمال سورية، ظهرت 
في الوسط الكردي املؤيد لسياسات العمال 
الكردستاني، أو املخالفة لها، أصوات تندد 
ــّد األكـــــراد«  بــاملــعــركــة بــوصــفــهــا »حـــربـــا ضــ
 محاولة التوأمة 

ّ
بحسب رأيهم. والواقع أن

بـــني قـــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة )قــســد( 
الــكــرد ضمن هــذا املــعــادلــة مضللة  وجميع 
للواقع، بل ومحاولة الستثمار األحداث في 
تــرويــج دعــايــة »اســتــهــداف الــكــرد«، كإحدى 
أن  ــبــــدو  يــ ــتــــي  الــ الــــقــــومــــي  ــد  الـــحـــشـ أدوات 
تأثيراتها العكسية كانت أكبر من املكاسب 
الــتــي تــوقــعــهــا أصــحــاب تــلــك الــدعــايــة، فقد 
ســاهــمــت هـــذه الــدعــايــات بتعزيز مــخــاوف 
األكــــراد أنــفــســهــم، ودفــعــت مــئــات الــعــائــات 
إلى االتجاه نحو حدود كردستان العراق، 
لــلــهــروب مــن هــذه املــعــركــة الــتــي »ستقضي 

عليهم«، وفق ما جرى تصويره.
ــر الــواقــع،  بــصــراحــة، وبــحــكــم مــجــريــات األمـ
صحة  ال  السياسي،  التوظيف  عن  وبعيدًا 
ح  يستهدف 

ّ
البتة ملزاعم وجــود عمل مسل

األكــراد في سورية، وغير صحيح باملطلق 
أن نــطــاق املـــعـــارك الــتــي جـــرت ضــمــن إطـــار 
عملية نبع السام )تل أبيض - رأس العني( 
اســتــهــدفــت األكـــــــراد، إذ إن عــــدد األكــــــراد ال 
يتجاوز 5%  من سكان تل أبيض، في حني 
أنــهــم ال يشكلون أكــثــر مــن 15% مــن سكان 
بلدة رأس العني، مع أغلبية كردية واضحة 
فـــي الـــريـــف الــشــرقــي لــــرأس الــعــني بــاتــجــاه 
الــدربــاســيــة، وبــالــتــالــي فــعــمــلــيــات الــنــزوح 
التي حدثت بشكل طبيعي في أثناء املعارك 
كانت من العرب بغالبيتها العظمى، بحكم 
معظم  أن  بدليل  املــنــاطــق،  تلك  ديمغرافية 
الشكاوي التي تم تسجيلها عن انتهاكاٍت 
على األماك في رأس العني وريفها الغربي 
خــصــوصــا، جــــرى تــوثــيــقــهــا بــحــق الــعــرب، 
ــراد  األكـ أنــهــا ضــد  العملية  لــذلــك فتصوير 
فقط، كما لو كان األكراد يعيشون في جزر 
معزولة عن باقي مكونات الشعب السوري 
في الشمال الشرقي السوري غير صحيح. 
الذين  الــســوريــني  بعض  تلقفها  ولــأســف، 

يجهلون تركيبة املنطقة السكانية. 
ــقـــوى والــشــخــصــيــات الـــكـــرديـــة الــســوريــة  الـ
ــا الـــتـــابـــعـــة ملـــســـعـــود الـــــبـــــارزانـــــي(،  ــبــ ــالــ )غــ
ستبَعدة قسرًا من مشروع حزب العمال 

ُ
وامل

السلطة  تقاسمه  رفضه  بعد  الكردستاني، 
مــعــهــا، بــعــد مــفــاوضــات واتــفــاقــيــات رعــاهــا 
البارزاني سنة 2013، تبرر موقفها الرافض 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي أجــهــضــت عــمــلــيــا مــشــروع 
السيادة  الحرص على  الحزب، بحجة  هــذا 
ــم مــتــنــاقــضــة مــع  ــزاعــ ــة، لــكــنــهــا مــ ــوريــ ــســ الــ
بالوجودين،  نفسه،  الــوقــت  فــي  ترحيبها، 

ممدوح الشيخ

ــن«، 
ّ
كــل ــن يعني 

ّ
»كــل لبنان  فــي  مــن يهتفون 

ومن يحتشدون في الجزائر ضد انتخابات 
رئــاســيــة فـــي ظـــل وجــــود رمــــوز نــظــام عبد 
العزيز بوتفليقة، ومن يتظاهرون في بغداد 
جميعهم  كلها،  السياسية  للطبقة  رفــضــا 
أكثر  عربيا«،  شعبيا  »تسونامي  يمثلون 
وعيا بمعنى التغيير وحدوده التي ال غنى 
 موضوعية ال غنى 

ٌ
عنها، مدركني أنها شروط

عنها، للخروج من حفرة الواقع السياسي 
أكــثــر صــبــرًا فــي مواجهة  العميقة. وهـــؤالء 
مدمني التسويف وشراء الوقت في السلطة، 
وفي العواصم اإلقليمية املتحالفة مع النظم 
االستبدادية، وأكثر استيعابا لدروس املوجة 
األولى من »ثورات الربيع العربي«، تلك التي 
م بالضربة القاضية، في 

َ
ـهز

ُ
لم تنتصر ولم ت

مصر وليبيا وسورية واليمن.
والــجــديــر بــالــتــأمــل فــي الــحــاالت الــثــاث أن 
ــا، على  ــمـ ــزداد زخـ ــ الــحــشــد فــيــهــا جــمــيــعــا يــ
، يقترب من 

ً
الرغم من أنه، في الجزائر مثا

أسبوعه األربعني. وفي العراق يواجه عنفا 
يقارب ضحاياه من القتلى والجرحى عدد 
ضحايا حرٍب صغيرة. وفي لبنان، يواجه 
تــهــديــدات وتــلــويــحــات ال تــخــلــو مــن جــّديــة 
باحتمال مواجهته. وتفيد تجربة األسابيع 
القليلة املاضية بأن الحيل التي استخدمت 
فــي بــعــض دول املــوجــة األولــــى مــن الربيع 
العربي، لم تعد قابلة للتسويق، وأن أنماط 
الوصاية على التغيير بناًء على اعتبارات 
دينية أو وطنية أو أمنية، بأمل احتوائه ثم 
إجهاضه، لم تعد مقبولة. ويستوي في ذلك 
ما يحدث في الداخل وما يأتي من الخارج، 
فـــالـــثـــائـــرون، هــــذه املـــــرة، يــتــمــتــعــون بــحــسٍّ 
ــرار  ــ ســيــاســيٍّ ال يــنــقــصــه الـــوضـــوح. واإلصـ
نضوٍج  على  ــر 

ّ
مــؤش الشامل  التغيير  على 

السياسي  اإلصـــاح  إلــيــه مساعي  افــتــقــرت 
العربية عشرات السنني، وافتقرت إليه املوجة 
املجّرد  العربي، فاملعنى  الربيع  األولــى من 
السياسي«،  »الــنــظــام  لـــ  بالشمول  املتصف 
تجاوز واجهة النظام السياسي، إلى البنية 
وعيا  أكــثــر  كــذلــك صـــارت  للنظام،  العميقة 
بــركــائــزه املـــتـــعـــّددة، وبــعــضــهــا قــد ال يكون 
رسميا. ومــع هــذا الــوعــي الــجــديــد، انمحت 
خطوط حمراء وتهاوت »قداساٌت موهومة«، 
طــاملــا كـــان ذكــرهــا مــمــا ال يــألــفــه متكلم وال 
سامع. والركيزة الثانية لهذا »التسونامي 
الثقافة  ُيعد جديدًا على  الشعبي«، إصــرار 
السياسية العربية، هو ضرورة املحاسبة: 

األخبار أو التسريبات، وهو ما شّكل تحديا 
لــلــصــحــف الــيــومــيــة الـــتـــي انـــبـــرت بـــدورهـــا 
التقارير بتحفظ وتلميح،  لنشر مثل هذه 
فلما  وتصريح.  بوضوح  فشيئا  ثم شيئا 
ــدأ الــنــشــر اإللـــكـــتـــرونـــي وظـــهـــرت املـــواقـــع  بــ
اإلخبارية وعددها في األردن حاليا ينوف 
التعديات  عــن  النشر  توسع  املائتني،  عــن 
ــذه أخـــبـــاٌر تـــجـــذب طــائــفــة  ــ »املـــرتـــقـــبـــة«، وهـ
الــقــراء واملتصفحني، ال سيما  مــن  واســعــة 
وأن إسناد الحقائب الوزارية يخضع، في 
مناطقية  ملحاصصات  منه،  رئيس  جانب 
فتولي كل جماعة  وجغرافية واجتماعية، 
الذي  عليها  املحسوب  بالوزير  اهتمامها 

 محله.
ّ

خرج في التعديل، وبمن حل
وكــــانــــت الـــتـــعـــديـــات فــــي حـــقـــبـــة األحــــكــــام 
العرفية )1957 - 1989( أقل عددا، وتتراوح 
ارتفعت  اثــنــني، فيما  أو  بــني تعديل واحـــد 
لدى حكومات املرحلة الاحقة إلى ثاثة أو 
دون  من  الحكومات،  على  تعديات  أربعة 
ستنفد أحيانا الحاجة إلى التعديات، 

ُ
أن ت

فــتــتــم فــي هـــذه الــحــالــة اســتــقــالــة الحكومة 
لُيعاد تكليف رئيس الوزراء نفسه بتشكيل 
حكومة جديدة، يحتفظ فيها عدد كبير من 
الوزراء السابقني بوجودهم مع تحوير في 
حقائب بعضهم، ودخــول وزراء جــدد بما 
أشــبــه بتعديل  الــجــديــدة  الــحــكــومــة  يجعل 

التكنوقراط  صفة  أن  إال  اليومية،  الـــوزارة 
أخـــذت تطغى على هــويــة أعــضــاء املجلس 
الوزاري في العقدين املاضيني، فيما يفهم 
الرأي العام أن الحكومة السياسية هي التي 
أمر  وهــو  أطيافا سياسية وحزبية،  تضم 
غير قائم إال على نطاق ضيق، حني يجري 
لــحــزب وســطــي. وقد  اختيار وزيـــر ينتمي 
خيضت تجربة تشكيل حكومة ذات طابع 
الــعــام 1990 برئاسة  فــي  تــعــّددي  سياسي 
ــــدران، غــيــر أن هـــذه الــتــجــربــة التي  مــضــر بـ

التسعينات  لــعــقــد  األول  الــنــصــف  طــبــعــت 
لتمثيل  املجال  في  وأفسح  بعدئذ،  طويت 
أو رجــــال  الـــنـــقـــابـــات  أو  املــــدنــــي  املــجــتــمــع 
األعــــمــــال، بـــــداًل مـــن األحــــــــزاب، وهـــــذه غير 
ناشطة في الفضاء العام، باستثناء حزب 
تباعد  وقــع  الـــذي  اإلســامــي  العمل  جبهة 
توقيع  عقب  الحكم  مستويات  وبــني  بينه 
عام  اإلسرائيلية  األردنية  السام  معاهدة 

.1994
ومع ثورة التقنيات، واتساع هامش حرية 
التعبير، بات منصب الوزير، وبدرجة أقل 
 
ً
قــلــيــا مــنــصــب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، عــرضــة

لضغط قــطــاعــات مــن الـــرأي الــعــام، إضافة 
إلى بعض الضغوط من أعضاء في مجلس 
النواب. ويحدث أن بعضهم يعتذرون عن 
أن  إدراك  الحكومة، وذلــك مع  املشاركة في 
ألف عني وعني تتابع هذا املوقع وتراقبه، 
وتــحــصــي حــركــات مــن يـــتـــواله، وســكــنــاتــه. 
ــــة  ــاهـ ــ ــــوجـ ــــوت وهـــــــــج الـ ــفــ ــ ــــى خــ ــلـ ــ عـــــــــــاوة عـ
املعنوية واالجتماعية لهذا املنصب. وهو 
وفــي  أداء وزراء،  فـــي  إيــجــابــا  انــعــكــس  مـــا 
عــاقــتــهــم بــالــجــمــهــور وبـــوســـائـــل اإلعــــام، 
شهدت،  التي  الـــوزارات  في  وبمرؤوسيهم 
على العموم، تحسنا نسبيا، مع األخذ في 
إداريــــة تستقبل  ثــّمــة محكمة  أن  االعــتــبــار 
دعــــــاوى املـــوظـــفـــني والـــعـــامـــلـــني املــتــظــلــمــني 

قـــرارات وزاريـــة، فيما تستقبل املحاكم  من 
الــعــاديــة تــظــلــمــات املــواطــنــني. وال تخضع 
التعديات لثقة مجلس النواب الذي يمنح 
تشكيلها،  لــدى  مجتمعة  للحكومة  الثقة 
وما زال الطموح بعيدا لتشكيل حكومات 
مــنــبــثــقــة عـــن الـــبـــرملـــان املــنــتــخــب، كــمــا هو 

الحال في املغرب وتونس.
لفرط تكرارها  التعديات  أنباء  وقد باتت 
ومــوســمــيــتــهــا كــريــاضــة ســيــاســيــة مــرعــيــة 
ـــقـــابـــل بـــفـــتـــور. وفــــي مـــا يتعلق 

ُ
اإلجــــــــراء، ت

التعديل الجديد  الــرزاز، يمنحها  بحكومة 
ــرأ عــلــيــهــا فـــرصـــة الــبــقــاء  ــ الــــرابــــع الــــــذي طـ
بــضــعــة أشـــهـــر مــقــبــلــة عـــلـــى األقـــــــل، وســـط 
ضــغــوط اجتماعية واقــتــصــاديــة ومــوازنــة 
عامة متقشفة. وفي غمرة القاقل في دول 
الـــجـــوار )ســـوريـــة والــــعــــراق(، ومـــع ارتــفــاع 
الــديــن الــعــام بــصــورة مــضــطــردة )أكــثــر من 
41 مليار دوالر(، والــحــاجــة إلــى مــزيــد من 
الــذي ال يفارق  البطالة  االقــتــراض، وشبح 
األجــيــال الــجــديــدة، إال أن مــســتــوى الــرضــا 
يظل  الحكومة  رئيس  شخصية  عن  العام 
ــا تــعــكــســه »الـــســـوشـــيـــال  مــــقــــبــــواًل، وهـــــو مــ
ميديا«، ويزيد عن نسبة الرضا على األداء 
الــــ%44  يـــدور حــول نسبة  الـــذي  الحكومي 

حسب االستطاعات املحلية.
)كاتب من األردن(

يــة خالفت  مــادِّ تــجــاوزات  نهائي؛ بسبب 
الحركة،  ثوابت  ت  ومسَّ واللوائح،  ظم 

ُّ
الن

واملصالح العليا للشعب الفلسطيني.
الــســيــاســي،  يــتــعــاظــم دوُره  ــك،  ــ ــــوق ذلـ وفـ
ه إلـــى مناطق 

َ
بــديــا لــعــبــاس، مــــاّدًا نــفــوذ

ــمــات  الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وإلــــى املــخــيَّ
ــزداد  ــارج فــلــســطــني، وتـــ الــفــلــســطــيــنــيــة خـــ
الحساسية واملخاوف من دوره املرتقب، 
ر عاقة عباس بالواليات 

ُّ
بعد أمرين: توت

ــدة، بــســبــب رفـــضـــه املـــعـــلـــن صــفــقــة  ــتـــحـ املـ
الـــقـــرن، الــرفــض الــــذي لــم يــمــنــع اإلمــــارات 
ــات  ــ ــع درجـ ــ ودوال عـــربـــيـــة أخــــــرى مــــن رفـ
التطبيع مــع دولـــة االحـــتـــال. وانــكــشــاف 
 

ِّ
املــوقــف اليميني االحــتــالــي بــرفــض حل
»حلول اقتصادية«  الدولتني، واالكتفاء بـ
أو مــعــيــشــيــة، وبـــحـــكـــٍم ذاتــــــــي، فــــي آخـــر 

املطاف.
ــي  ــ ــاراتــ ــ ــاء اإلمــ ــفــ ــجــ وفــــــي مـــقـــابـــل هــــــذا الــ
ليها 

ِّ
وممث الفلسطينية،  السلطة  ــجــاه 

ُ
ت

ــيـــني، تـــفـــتـــح اإلمــــــــــارات ذراعـــيـــهـــا  ــمـ ــرسـ الـ
ملـــســـؤولـــني إســرائــيــلــيــني، عــلــى مــســتــوى 
ــة، ووزيـــــر  ــاضــ ــريــ ــع، مــنــهــم وزيــــــر الــ ــيــ رفــ
الــخــارجــيــة يــســرائــيــل كــاتــس الــــذي عــّبــر 
إماراتيا  لقائه مسؤوال  ابتهاجه من  عن 
كــــبــــيــــرا، حــــني قـــــــال: »تـــرافـــقـــنـــي مــشــاعــر 
لتمثيل  ظبي  أبــو  فــي  بالوقوف  جّياشة 
الــخــلــيــج  ــع دول  ــ مـ إســــرائــــيــــل  مـــصـــالـــح 
الـــعـــربـــي«. وال تــخــفــى األولـــــويـــــاُت الــتــي 
تراعيها اإلمارات، في مواقفها الخارجية، 
والعربية الفلسطينية، بصفة خاصة، إذ 
م خطورة املرحلة،   لتفهُّ

ً
ال تبدو مستعّدة

ومصيرّيتها، على القضية الفلسطينية، 
ها، ومسارعتها 

ُ
وكيف تصّب اصطفافات

إلــــى الــتــطــبــيــع مـــع كـــيـــان االحــــتــــال، فــي 
ف والــعــنــصــري في  خــدمــة اليمني املــتــطــرِّ
ــف تــهــويــده للقدس، 

ِّ
إســرائــيــل الـــذي يــكــث

عه االستيطاني،  والــذي يسارع في توسُّ
علًما أنها ليست في حاجٍة إلى مثل هذا 
ــع أنـــهـــا طـــاملـــا اســتــخــدمــت  الــتــطــبــيــع. ومــ
عــاقــاتــهــا  أن  إال  ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ اإليـ ــة  ــعــ ــذريــ الــ
الــتــجــاريــة مـــع إيـــــران مــســتــمــّرة، وفـــرص 
إيــران ال تبدو منعدمة، ففي  اتفاقها مع 
فــارس،  أنــبــاء  وكــالــة  نقلتها  تصريحات 
في أغسطس/ آب، املاضي، أشــاد رئيس 

األمــيــركــي والــــروســــي، بـــل وحــتــى التهليل 
لـــدخـــول الـــنـــظـــام!! نــاهــيــك عـــن أن الــخــرائــط 
أيضا  في سورية  كــردي  لكيان  »املتخّيلة« 
تــنــاقــض الـــِحـــرص املـــزعـــوم عــلــى الــســيــادة 

املنتهكة باألساس منذ نصف قرن.
ــوقـــف الـــــذي تبنته  ــال اســتــثــنــاء املـ ــي حــ وفــ
والتي  ســوريــة،  في  الكرد  املستقلني  رابطة 
أيدت جهود اجتثاث »العمال الكردستاني« 
ــإن األســــبــــاب الــكــامــنــة وراء  مـــن ســــوريــــة، فــ
الكردية  والشخصيات  القوى  باقي  موقف 
في سورية غير املحسوبة على هذا الحزب، 
ى 

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن هـــذا، بـــدأت فــجــأة تتغن

ي 
ّ
تبن باتجاه  وتهرب  عناصره،  ببطوالت 

دعاية استهداف األكــراد في سورية، يمكن 
تلخيصها باآلتي:

ــد«  ــســ »قــ ــاســــب  ــكــ مــ ــلــــى  عــ ــر  ــّســ ــحــ ــتــ الــ أوال، 
الــعــســكــريــة الــتــوســعــيــة عــلــى األرض الــتــي 
لــم يــكــن يحلم بــهــا األكــــراد يــومــا، ولـــم تكن 
حــتــى خــرائــطــهــم املــتــخــيــلــة تــمــتــد لتقضم 
كـــل تـــل املــســاحــات الــشــاســعــة الــتــي شملت 
الــذي يشكل  بالثروات  الغني  ثلث سورية، 
ــر مــــن 85% مــــن الـــســـكـــان،  ــثـ الــــعــــرب فـــيـــه أكـ
للبرزاني(  التابعون  )أي  هــؤالء  كــان  حيث 
يــأمــلــون أن تـــؤول إلــيــهــم األمــــور فــي لحظة 
مــعــيــنــة، ويــســتــطــيــعــون إدخــــال عناصرهم 
ــا« والــتــي  ــافـ الــتــي  تــدعــى »بــيــشــمــركــه روجـ
تخضع حاليا لقيادة عناصر من بيشمركة 
لتدريبات  كامل، وتخضع  بشكل  البرزاني 

منذ بدء الثورة في شمال العراق.
ــا تــمــثــلــه تـــركـــيـــا ألكـــــــراد ســـوريـــة  ــا، مــ ــيـ ــانـ ثـ
تـــحـــديـــدا مـــن عــــدو قـــومـــي يــرتــبــط بـــذاكـــرة 
الكمالي  التهجير  بحوادث  تتعلق  جمعية 
األتـــاتـــوركـــي لــهــم مــن أرضـــهـــم، وحــرمــانــهــم 
اتفاقية سيفر  التي حّددتها  من كردستان 
ضمن الخريطة التركية الحالية، كانت هذه 
العداوة قد انتقلت إلى األكراد العشائريني 
فــي ســوريــة الــذيــن تــأثــروا ببواكير الحركة 
الـــكـــرديـــة/ الــتــركــيــة الــاجــئــة إلــــى ســوريــة، 
أواخــر  منذ  الفرنسيون  احتضنها  والــتــي 

عشرينيات القرن املاضي في سورية.
وفــــي خــضــم كـــل مـــا يـــحـــدث مـــن مــجــريــاٍت 
تــتــســارع وتــيــرتــهــا فـــي الــشــمــال الـــســـوري، 
يتم تناول املوقف املؤيد لعمليات اجتثاث 
اتجاه   متخاذل 

ٌ
بأنه موقف تنظيم »قسد« 

السورية،  لــأراضــي  تــركــي  احــتــال أجنبي 
فـــي الـــوســـع إيـــجـــاز الـــنـــقـــاط الـــتـــي تــوضــح 

تهافت هذه املغالطات من خال اآلتي:
التي دخلت  الــقــوات  أوال، كانت تركيا آخــر 
فـــي ســـوريـــة جــنــبــا إلــــى جــنــب مـــع فــصــائــل 
املعارضة، بعد سنوات على التدخل اإليراني 
والـــروســـي واألمــيــركــي والــفــرنــســي، وكلها 
جــيــوش لــــدول غــيــر حـــدوديـــة مـــع ســوريــة.

ثـــانـــيـــا، مـــن الــنــاحــيــة املــتــعــلــقــة بــمــجــريــات 
التي  الــدولــة  السورية، كانت تركيا  الــثــورة 

اســــــتــــــرداد األمــــــــــوال املــــنــــهــــوبــــة، مــحــاســبــة 
حقوق  انتهاكات  فــي  التحقيق  الفاسدين، 
التغيير  التعامل مع  أن  اإلنسان، ما يعني 
بمنطق »طي الصفحة«، بما فيها والرضا 
من الغنيمة باإلياب، قد أصبح من املاضي. 
وقـــد يـــرى بــعــضــهــم أن الــبــعــد االقــتــصــادي 
هو الفاعل الرئيس في ظهور هذا املتغير، 
 في ظروف اقتصادية شديدة الترّدي 

ً
متمثا

في باد تتمتع بموارد ضخمة، وخصوصا 
في الحالة العراقية. وهذا قد يكون صحيحا 
جزئيا، فحجم الهدر، وإن اختلفت التفاصيل 
في الحاالت الثاث: الجزائر، العراق، ولبنان، 
يــجــعــل اســـتـــرداد األمـــــوال املــنــهــوبــة مــمــا ال 
مفر منه ملواجهة ما آلت إليه الحال. ولكن 
الــقــامــوس السياسي  املــحــاســبــة، إذ تــدخــل 
ــن تــقــتــصــر عـــلـــى »جـــرائـــم  لــلــمــحــكــومــني، لــ
األمــــوال«، وســتــؤســس، ربــمــا للمرة األولــى 
في التاريخ العربي الحديث، نهاية اإلفات 
الحاكم  عليها  يصّر  كسياسة  العقاب،  من 
ويتجّرعها املحكوم من دون اعتراض حقيقي 
س الذي أصاب معظم 

ّ
ُيذَكر. وقد أسهم التكل

الــنــخــب الــســيــاســيــة الــرســمــيــة الــعــربــيــة في 
مساعدة الساخطني على تحويل سخطهم 
إلى مشروعات تغيير شامل، ففي اللحظة 
التاريخية التي تجّمد فيها العقل السياسي 
العربي الرسمي عند مرحلة الحكم بقنابل 
الــغــاز والتحكم الــصــارم فــي املــجــال الــعــام، 
أمني  تعاون  على  املحدود  غير  واالعتماد 
إقليمي ضد تياراٍت سياسية محددة، جاء 
خارج  من  العربي«،  الشعبي  »التسونامي 
هذا العالم املتكلس: فتيا، بسيطا، كاسحا، 

صبورًا...
والــركــيــزتــان الــلــتــان قــامــت عليهما ثـــورات 
املوجة الثانية من »ثورات الربيع العربي«، 
ـــران بــمــســتــقــبــل أكـــثـــر إنــســانــيــة وأقـــل 

ّ
تـــبـــش

تها نخب 
ّ
تسلطية، إذا قورنتا بتصوراٍت تبن

اإلصاح السياسي العربي عشرات السنني، 
وعشرات  املؤلفات  مئات  فــي  بها  وطالبت 
املبادرات. والقاعدة االجتماعية لهذا التغيير 
الجذري الذي ال يقبل تكريس »اإلفات من 
األول، مظالم  املــقــام  فــي  دفعتهم،  الــعــقــاب« 
اقتصادية، لكنهم يدركون اآلن أن السياسة 
هـــي طــريــقــهــم إلــــى الــحــصــول عــلــى املــســكــن 
ألبنائهم،  الــدراســة  ومقعد  العمل  وفــرصــة 
 عـــن الــســيــاســي 

ً
وتـــلـــك صــلــة كـــانـــت غـــائـــبـــة

الــعــربــي لــكــثــيــريــن مــن عــاّمــة الـــنـــاس، حتى 
بعد أن انطلقت املوجة األولــى من »ثــورات 

الربيع العربي«.
)كاتب مصري(

خــامــس عــلــى سابقتها )عــلــي أبـــو الــراغــب 
ــكـــومـــات بــــني عـــامـــي 2002  شـــّكـــل ثـــــاث حـ
و2005(. وال يتم في العادة كشف األسباب 
ــتـــعـــديـــات، لـــكـــن الــصــحــافــة  ــي الـ ــ ــ عــــن دواعـ
التواصل،  منصات  ثــم  والرقمية،  الورقية 
بــاتــت تجتهد فــي اســتــقــراء أســبــاب بعض 
الــحــاالت، مــن دون غــيــرهــا. كما يــؤخــذ في 
ــــرأي الـــعـــام هـــذا الــوزيــر  االعــتــبــار تــقــيــيــم الـ

وذاك، ال سيما في وزارات الخدمات.
ــفـــاع عــدد  وأّدت كــثــرة الــتــعــديــات الـــى ارتـ
الوزراء السابقني، وبعضهم أمضى بضعة 
شــهــور فــقــط فــي وزارتـــــه. ومـــع زيــــادة عــدد 
ــرأي الــعــام  ــ »أصـــحـــاب املـــعـــالـــي«، لـــم يــعــد الـ
يتعّرف إلى الوزراء، باستثناء عدد ضئيل 
أمـــا بقية  الــســيــاديــة.  الــحــقــائــب  مـــن وزراء 
 لـــدى قطاع 

ٌ
الـــــوزراء فــإنــهــم مــعــروفــون، كـــل

وزارتـــه مــن موظفني وعــامــلــني، ومــن فئات 
الــجــمــهــور الـــذي يحتك بــهــذه الــــــوزارة، إذا 
كان هناك من جمهور يتعامل مع الــوزارة 
املــعــنــيــة، خــافــا لــفــتــرات ســابــقــة كـــان فيها 
الوزير محاطا بهالٍة المعة ويسبقه اسمه 

أينما حل.
وعــلــى الــرغــم مــن أن منصب الــوزيــر يبقى 
ــانـــي فــــي الـــــــوزارة  ــثـ ــالـــرجـــل الـ ســـيـــاســـيـــا، فـ
)األمــــني الــعــام وكــــان يــســمــى ســابــقــا وكيل 
الــــــــوزارة( هـــو مـــن يــتــولــى تــســيــيــر شـــؤون 

ــــني إيــــــران  غــــرفــــة الــــتــــجــــارة املـــشـــتـــركـــة بـ
بالتعاون  فرزانغان،  فرشيد  واإلمـــارات، 
بــــني الـــبـــلـــديـــن، وأضــــــــاف أنـــــه فــــي ضـــوء 
ــال اإلعــمــال  ودود عـــدد مــلــحــوظ مـــن رجــ
ــيــــني بــــدولــــة اإلمــــــــــارات، ال ســيــمــا  اإليــــرانــ
دبــي، ودورهـــم املؤثر في هــذا البلد، فإن 
الــرغــبــة مــتــوفــرة فــي إقــامــة الــتــعــاون مع 
ًدا على أن األجواء السياسية  إيران، مشدِّ
الـــســـائـــدة بــــني الـــبـــلـــديـــن تــســيــر بــاتــجــاه 
ــن. وفـــي أواخــــر أكــتــوبــر/ تشرين  الــتــحــسُّ
األول املـــاضـــي، قــــال عــضــو فـــي الــبــرملــان 
اإليــرانــي، أكــبــر تــركــي: إن دولـــة اإلمـــارات 
من  دوالر  مليون  سبعمائة  عــن  أفــرجــت 
ــدة فــي بنوك  ــوال إيــرانــيــة كــانــت مــجــمَّ أمــ
اإلمــارات. وأفاد بأن العاقات املالية بني 
ــنــت أخـــيـــرا. ورأى الــنــائــب  الــبــلــديــن تــحــسَّ
ب  التقرُّ اإليراني أن اإلمــارات تسعى إلى 

إلى إيران، وإصاح عاقاتها معها. 
ــد، أو مــصــالــح، تحكم  وبـــعـــد، فــــأّي قـــواعـ
ــجــاه فلسطني؟ 

ُ
الــســيــاســيــة اإلمـــاراتـــيـــة، ت

وليس األخطر هنا، تعاطيها مع مسؤول 
فلسطيني، هــنــا، أو هــنــاك، بــقــدر مــا هو 
جاه االحتال، 

ُ
مجمل السياسة الغريبة ت

بـــشـــخـــص رئــــيــــس حـــكـــومـــتـــه، بــنــيــامــني 
نتنياهو، واليمني املتطّرف الذي يدعمها، 
في املجتمع والجيش، واألهــداف املعلنة 
لتصفيٍة ال تقتصر على أبعاد سياسية، 
)على خطورتها( بل على مجمل الوجود 

الفلسطيني في فلسطني والقدس.
)كاتب فلسطيني(

تتحّمل الشطر األكــبــر مــن األعــبــاء، بعد أن 
ــام مـــايـــني الــاجــئــني،  ــ فــتــحــت حــــدودهــــا أمـ
األمر الذي سبب لها أيضا مشكات داخلية 

ال تخفى على أحد. 
ثــالــثــا، خــاضــت تــركــيــا حــربــا مــع منظومة 
ذهب   ،1978 عــام  منذ  الكردستاني  العمال 
ضــحــيــتــهــا أكـــثـــر مـــن 30 ألــــف كــــــردي، وتــم 
خــالــهــا تــدمــيــر أكــثــر مــن أربــعــة آالف قرية 
كــرديــة، كــانــت تــتــعــرض لــلــحــرق عــلــى أيــدي 
الـــكـــردســـتـــانـــي، بتهمة  الــعــمــال  مــلــيــشــيــات 

الخضوع للدولة التركية.
بالقضاء  مصلحة  السوري  للشعب  رابعا، 
ــانــــي/  ــتــ ــكــــردســ ــلــــى مـــــشـــــروع الــــعــــمــــال الــ عــ
التركي الذي ال يمثل في مرجعيته وقادته 
وشعاراته وأهدافه وممارساته وانتهاكاته 
وتسلطه وعاقته مع النظام، ثم األميركان 
أدنى مصلحة الشعب السوري ومستقبله.

خــامــســا، االنـــتـــصـــار املـــزعـــوم عــلــى تنظيم 
الدولة اإلسامية )داعش(، بخاف املبالغة 
أنــه كــان يخفي وراءه  بتصوير حجمه، إال 
تدمير 80% من محافظة الّرقة، وفق تقرير 
األمم املتحدة، وارتكاب مجازر حرب بحق 
املدنيني، وفق تقرير منظمة العفو الدولية، 
وارتــكــاب أكثر مــن 22 مــجــزرة موثقة بحق 
ــر مــخــتــلــفــة لــلــجــان  ــاريـ ــقـ املــــدنــــيــــني، وفـــــق تـ
حــقــوقــيــة مــحــلــيــة، وتــهــجــيــر عـــرقـــي ملــئــات 
الــقــرى، بــل ونـــواح بأكملها، كما حــدث في 
نواحي الشيوخ والهول على يد مليشيات 
»قسد« التابعة لحزب العمال الكردستاني. 
املشتركة  املصلحة  حقيقة  قــبــول  ســادســا، 
للسوريني مــع األتـــراك فــي إحــبــاط مشروع 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي ال يــعــنــي أن املــعــركــة 
ضــد األكـــــراد، فمليشيات »قــســد« مــتــعــّددة 
العرب  يشكل  أيــضــا  والجنسيات  ــراق  األعــ
أكثر من 70% من عناصرها، لكنها تخدم 
أجندة »العمال الكردستاني«، وتعمل تحت 

قيادة عسكرية من جبل قنديل.
ــا خــطــر مـــشـــروع »الــعــمــال  ــنــ ســـابـــعـــا، إدراكــ
الكردستاني« ال يعني في املقابل الترحيب 
باستبدال قــوة أجنبية أخــرى على األرض 
السورية، بمعنى أن الكاتب ينظر إلى األمر 
من زاوية التدخل املؤقت ملصلحة مشتركة، 
يعقبه انــســحــاب كــل الــقــوات األجــنــبــيــة من 
سورية، وال يمكن ألي سوري القبول بأدنى 

من ذلك، مهما كانت الذرائع. 
أخـــــيـــــرا يـــجـــب الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى حـــقـــيـــقـــة أن 
 أبـــنـــاء الــشــعــب الـــســـوري، 

ُ
خــيــاراتــنــا، نــحــن

الــيــوم فــي حــالــة ضــعــف ال يمكن إنــكــارهــا، 
ــــل احـــــتـــــال أرضـــــنـــــا مـــــن مــخــتــلــف  وفــــــي ظـ
أملنا  مع  مــحــدودة،  واملليشيات،  الجيوش 
ــٍة تــفــضــي  ــيـ ــاسـ ــيـ ــدفــــع جــــــدي لـــعـــمـــلـــيـــٍة سـ بــ
إلـــى عـــزل األســــد وإنـــهـــاء حــقــبــة االســتــبــداد 
واســتــعــادة الشعب الــســوري قـــراره. واألهــم 
أن تــســتــوعــب مــكــونــات الــشــعــب الـــســـوري، 
وخصوصا األقليات من الثورات املشتعلة 
ــأن املــحــاصــصــات ال  فــي الـــعـــراق ولــبــنــان، بـ
 ألي 

ً
ــق مــســتــقــبــا

ّ
ــا، وال تــحــق ــانــ تــبــنــي أوطــ

مجموعة إثنية أو دينية أو طائفية.
)كاتب سوري(

األردن... رياضة التعديالت الحكومية

عندما تسيء اإلمارات 
لمفتي القدس

ال حرب ضّد األكراد في سورية

في التغيير الشامل 
والمحاسبة

باتت أنباء التعديالت 
الوزارية لفرط تكرارها 
وموسميتها كرياضة 

سياسية مرعية 
اإلجراء ُتقابل بفتور

أّي قواعد أو مصالح 
تحكم السياسية 

اإلماراتية ُتجاه 
فلسطين؟

المحاصصات ال 
تبني أوطانًا، وال 

تحّقق مستقبًال ألي 
مجموعة إثنية أو 

دينية أو طائفية

آراء

ميشيل كيلو

قال الفريق أول رئيس املجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن إقامة نظام 
ديمقراطي في بالده باالتفاق مع قوى الحرية والتغيير، كان يجب أن تتم مباشرة 
 يعبر عن األســف لضياع عقود عديدة على دولة 

ٍّ
بعد االستقالل، في إعــالن محق

السودان ومجتمعها، تراكمت خالل هذه العقود مشكالت هذا املجتمع، فال حكوماته 
كانت شرعية وال شعبه نال حقوقه، أو نعم بالحرية والعدالة واملساواة، بل أدى غياب 
الديمقراطية إلى تمزيق البالد في حروٍب أهلية ال تنتهي، وانقالبات عسكرية ضّيعت 

حقوق السودانيني ووحدتهم ومصالح دولتهم. 
هذا األسف الذي يمكن للمرء إبداؤه بالنسبة لبلدان عربية كثيرة، يشهد على وعي 
الرجل الذي قاد االنقالب على الرئيس عمر البشير، وتوافق باسم الجيش على عقد 
استخدام  ورفــض  واملدنية،  السياسية  املعارضة  مع  تاريخي  اجتماعي/  سياسي/ 
املظاهرات  بإخماد  الجيش  البشير  طالب  حني  مناسبتني:  في  الشعب  ضد  العنف 
بالقوة، وأخبر جنراالته أن الفقه املالكي يجيز قتل من ثالثني باملائة إلى أربعني باملائة 
من أهل »الفنت«. وعندما كبح جماح قوات التدخل السريع، وحمى املتظاهرين منها، 
عبر تشكيل لجنٍة قضائيٍة عهد إليها بأن تجري تحقيقا عن الجهة التي أطلقت النار 

على املواطنني السودانيني في مناسبتني. 
هل السودان الدولة الوحيدة التي كان يجب أن تذهب إلى الديمقراطية بعد استقاللها، 
كما قال بحسرة قائد جيٍش أسسه نظام إسالمي، قمع عمر البشير شعبه بواسطته 
ثالثني عاما، ثم رفض قادته إغراقه من جديد في دماء شعبهم املطالب بحقوقه، وبدل 

وا عليه، أرسلوا الطاغية إلى السجن؟
ّ

أن ينقض
أنشأ النضال من أجل االستقالل نظام حرياٍت نسبي، ترجم إلى ضرٍب من مشروٍع 
ديمقراطي في بلدان عديدة، منها سورية، غير أن قلة من ضباط حزب البعث املعادين 
للوحدة، استولوا على السلطة، وبدل بناء نظام يحقق »الوحدة والحرية واالشتراكية«، 
حققوا عكسها، وعادوا بسورية إلى نظاٍم حاضنته كياٌن ناف للمجتمعية، كشرط 
ألي سياسة مدنية وحديثة. استبدل النظام الدولة بسلطٍة معادية لها، فثار الشعب 
عليه ليجسر الهّوة بني واقعه املرفوض والديمقراطية املشتهاة التي قّوض تغييبها 
املجتمع، وفــرض حربا  السياسة والسياسة من  املجتمع من  العامة، وأخــرج  الحياة 
املطالبني بحريتهم،  إلى حرب شاملة ضد  األســد  أهلية كامنة على سورية، حّولها 
منفذا توصية البشير بقتل واعتقال وتعذيب وتهجير من ثالثني إلى أربعني باملائة، 
بواسطة جيشه »العقائدي«، بينما رفض جيش السودان، ذو النشأة اإلسالمية، قتل 
، ويعيد إلى السودان معنى استقالله الذي ضيعه 

ّ
الناس، إلدراكــه أنه مطلبهم محق

من تالعبوا به. 
وكانت ثورة السوريني قد ربطت بني الديمقراطية واالستقالل الوطني، واعتبرتهما 
قضية واحدة،  فالديمقراطية والوطنية صنوان متكامالن في أي مجتمٍع حر ودولة 
قــّوض  ت نهجا 

ّ
تبن األســديــة  أن  إلــى  عــاد  بينهما،  الــربــط  هــذا  وطنية، مستقلة حقا. 

الوطنية بالطائفية، والحّرية بالعبودية. ولذلك فضل السوريون املوت على استمرار 
عيشهم في ظله. 

التي تتصّدى  الربيع العربي هي  التي أكدت فشل  النظم  ليس أمرا عابرا أن شعوب 
الــشــوارع،  إلــى  نــزل  وأن شعب سورية  بالديمقراطية،  الوطني  استقاللها  الستعادة 
العقائدي  ليطرد املستعمر املحلي الذي حل محل املستعمر األجنبي، وقتل جيشه 
منه أضعاف ما قتله الجيش األجنبي، وخّيره بني الركوع والخضوع أو القتل جوعا 
وقصفا، وحوله إلى شعب إرهابي، على الرغم من أنه طالب بالحرية والعدالة واملساواة 
لجميع السوريني، من دون أن يثنيه عن هدفيه: الحرية وحق الشعب السوري املتساوي 
فيها. إنهما الهدفان اللذان انطلق حراك السودان والجزائر منهما، وسينطلق منهما 

أيضا أي حراٍك شعبيٍّ في أي دولة عربية، كما نرى في لبنان والعراق. 
يخرج العرب من تيه ماض ضّيع استقاللهم بعدائه الديمقراطية، ويغادر السوريون 
النظام الذي أغرق استقاللهم بدمائهم، وقــّرروا استعادته منه بالديمقراطية: عالمة 

الزمن العربي اآلتي، في كل مكان.

محمد أبو الغيط

تــروا  ثـــوروا حتى  الــســيــاســة:  تعلمنا  والــيــوم  أراك.  م حتى 
ّ
تكل قــال ســقــراط:  قديما 

الله حسن  لحزب  العام  واألمــني  اإليــرانــي خامنئي،  املرشد  مواقف  مثلت  زعماءكم. 
لبنان والــعــراق، صدمة لقطاع واســع من جمهورهما في  الحراك في  الله، من  نصر 
ى باملمانعة معيارًا واحدًا لخط الصواب وخط 

ّ
العالم العربي، الجمهور الذي طاملا تغن

الخطأ.
»أعمال شغب  في حديثه قبل أسبوع، وصف املرشد ما يحدث في العراق ولبنان بـ
دًا أن ما يحدث يمّول »بأموال 

ّ
وانعدام أمن«، وحّمل املسؤولية ألطراف خارجية، مؤك

بعض الدول الرجعية«. وحذر خامنئي: »أكبر ضربة يمكن أن يوجهها األعــداء إلى 
بلد هي أن يسلبوه األمــن«. ومــع تأكيده على تفهم املطالب املشروعة، قــال إن على 
املتظاهرين االلتزام »باألطر والهياكل القانونية«، محذرًا من حدوث »فراغ« في البالد.
التلطف نحو مطالب  مــرات، متدّرجًا من  ثــالث  السياق نفسه  الله في  تحدث نصر 
التحذير  وكــّرر  وانحرفت عن مسارها،  عفويتها  فقدت  إنها  القول  إلــى  املظاهرات، 
من خطر »وقوع البالد في الفوضى«. وللمفارقة في خطابات عبد الفتاح السيسي، 
أخيرا، استخدم عبارات شبيهة بما استخدمه نصر الله وخامنئي، بل إن بيان النيابة 
املصرية عن املعتقلني في تظاهرات سبتمبر اشتمل أيضًا الحديث عن حسني النّية 
من املغّرر بهم. وكان الفتا تمسك نصر الله بعدم التراجع، ولو لنصف خطوة شكلية. 
صّرح الرجل برفضه استقالة الحكومة، أو حتى إجراء تعديل وزاري، وضمنيا هو 
املتظاهرين، جبران  إثــارة لغضب  التمّسك بأكثر حلفائه  هنا يتعّمد االستماتة في 
باسيل، وهو للمفارقة صاحب التصريحات األكثر حّدة ضد الفلسطينيني. وحسب 
تقرير نشرته »رويترز«، ألّح حسني الخليل، معاون حسن نصر الله، على الحريري 
لــه: »نحن حــّدك )بجانبك(. خليك قــوي!«. بل قــال نصر الله إن  بالثبات مكانه، قــال 
الحراك في الشارع يتلقى تمويالٍت، مطالبًا املظاهرين بالتأكد لو كان املال يأتي من 
فاسدين أو من »ســفــارات«. من يقول هذا هو من قال نصًا في خطاب متلفز عام 
الله ومعاشاته ومصاريفه  السطح موازنة حــزب  يا خيي على راس  » نحن   :2016
وأكله وشربه وسالحه وصواريخه من الجمهورية اإلسالمية في إيران«. وكان من 
الالفت مخاطبة نصر الله قواعده بصراحة تامة أن املوظفني مهّددون بفقد رواتبهم، 
الــفــوضــى؛ فاملقاومة  البلد نحو  لــو ذهــبــت  أمــا رجــالــه فلهم ضــمــان مختلف: »حــتــى 

 على دفع املعاشات«.
ً
ستبقى قادرة

ليس بالضرورة أن تسفر الحراكات في لبنان والعراق عن هزيمة السلطتني، فكالهما 
 
ً
أعمق من حاكم فرد مستبدٍّ معزول، بل من املنصف القول إن كال منهما يقّدم تمثيال
باسيل  استدعى جبران  كيف  وقد شهدنا  بدورها،  واسعة  لفئات شعبية  را 

ّ
متجذ

جمهور التيار الوطني الحر إلى التظاهر، لكم شعبكم ولي شعبي، شارع أمام شارع. 
إلغاء النظام الطائفي سياسيا يتطلب أن يكون قد تم بالفعل إلغاؤه اجتماعيًا إلى حد 

كبير، وهو ما ال يمكن أن يتم بني ليلة وضحاها.
ر على ميالد 

ّ
ولكن في املقابل فإن ما يحدث أبعد بكثير من خيال أي مراقب، ومؤش

جيل جديد. جيل تحّدى، بشكل متعمد ومباشر، األزمة الطائفية املزمنة في منطقتنا، 
فتخرج مظاهرات السنة ضد سعد الحريري، ويهتف املسيحيون ضد ضد ميشال 
عون. جيل تجاوز خطاب تنزيه محور »املمانعة« ملن لم يكن قد تجاوزه بفعل بشار 
األســد. جيل أكثر خبرة، وتحديدا ملطالبه من جيل 2011، كما اتضح في القصف 

الخطابي اللبناني ضد »حكم املصارف« أو في العراق ضد الفاسدين وداعميهم.
املعيار  أن  وليظهر  ــراف،  األطـ السلطويات من كل  بني  التشابه  ليظهر  األحـــداث  أتــت 
الحقيقي للمفاصلة هو املطالبة بالديمقراطية اآلن وهنا. وبوضع األحداث في سياقها 
األوســع، يتأكد أنه لم يعد ممكنا استمرار النظام العربي، بسلطويته السياسية، أو 
بطائفيته املجتمعية، بما عهده بالعقود املاضية. ال استقرار من دون معالجة جذور 
سحق في دولٍة حتى تظهر في أخرى، وما أن ينكسر 

ُ
املطالب الشعبية، والتي ما إن ت

جيل، حتى يخرج من بعده جيل تاٍل. حركة التاريخ ال تتوقف، وإن أبطأت.

بيار عقيقي

الـــ24 على انتفاضة لبنان. لم يعد ممكنًا، بل مستحيل، تجاوز ما رسمه  اليوم  إنه 
املنتفضون بعد 17 أكتوبر/ تشرين األول املاضي. حقق الشعب اللبناني انتصارًا 
حقيقيًا، وما يحصل اآلن هو تكثيف هذا االنتصار، بما يسمح بحمايته في أيٍّ من 
الثورة املضادة. في لبنان، الجميع تقريبًا على ثقة بأن شيئًا ما تغّير، وأن  حــاالت 
املستقبل سُيبنى على هذا األساس. هناك من يريد التالعب بهذا التغيير، عامدًا إلى 
وتابعون  بأنهم »عمالء  املنتفضني  أو بوصف  بالتخوين  االنتفاضة، ســواء  تشويه 
لسفارات«، كما تّم ترويج أخبار كاذبة إلى درجة تثير السخرية، مثل اتهام الطالب 
الثورة  ومــا شابه، تحّرضهم على  وأتــراك  إسرائيليني  اتــصــاالٍت من  ون 

ّ
يتلق بأنهم 

وإقفال مدارسهم. لقد بلغ غباء معارضي االنتفاضة الشعبية حدًا ال ُيضاهى، يعّري 
ق عنه هؤالء قولهم إن 

ّ
 والتاريخ ثانيًا. وجديد ما تفت

ً
مصداقيتهم أكثر أمام الناس أوال

»الحرب األهلية تلي تلك االحتجاجات«، حتى أن بعضهم أجرى مقارنة بالتظاهرات 
املطلبية عشية حرب لبنان )1975 ـ 1990( إلثبات وجهة نظرهم.

واإلعالمية.  واملالية  السياسية  التبعية  من  ومتحّررين   ،
ً
قليال أذكياء  لنكن  حسنًا، 

كيف يمكن لبلد مثل لبنان أن ينخرط في حــرٍب أهلية اليوم؟ هل ُيمكن ألي عاقٍل 
تجاهل حقيقة أنه في السنوات الـ29 املاضية، »تقاعدت« كل املليشيات التي شاركت 
في الحرب اللبنانية، ولم تقم بتدريبات عسكرية لعناصر جدد، في مقابل مشاركة 
لبنان وسورية والعراق واليمن وتجنيده  الحروب واملعارك في  الله وحده في  حزب 
حدت كل 

ّ
عناصر جديدة وتدريبها؟ بوضوٍح أكثر، هل يعتقد بعضهم بأنه في حال ات

الطوائف في لبنان عسكريًا ستكون قادرة على ضرب حزب الله؟ أو أنه سيأتي من 
يقول إن »الجيش اللبناني سيحارب حزب الله«؟ وفق أي قاعدٍة يمكن حصول هذا 
األمر؟ أال يدرك القائل إن الجيش متعّدد الطوائف، وأن العناصر اآلتية من بيئة حزب 
الله، قادرة على االنشقاق عن الجيش، وفقًا للذهنية السائدة في البالد حاليًا أي »كل 
طائفة تحمي نفسها«؟ على أمل تغيير الذهنية من الطائفية إلى املواطنة، كإنجازات 

، ولكن هذا حديث آخر.
ً
محتملة النتفاضة »17 تشرين« مستقبال

يبقى احتمال واحــد: أن تفتعل أحــزاب السلطة، بما فيها التي تعارض هذه السلطة 
ومنعهم  ومناطقهم،  طوائفهم  إلــى  الناس  إلعــادة  مــحــّددة،  أمنية  باشتباكات  حاليًا، 
املناطقي  والحقد  الغرائز  ز 

ّ
حف

ُ
ت الطائفية. ومثل هذه االشتباكات  الحدود  من كسر 

يدفن  لبناني  املواطنة وصناعة شعب  بتطوير  التفكير  الناس عن  بعد 
ُ
وت واملذهبي، 

السلطة  أحــزاب  يهّم  االجتماعية.  والعدالة  الحقوق  باسم  املتفرقة،  اللبنانية  الشعوب 
الفئة  أي ذوي  الجديدة،  األجيال  إلى  الناس، ونقله   في نفوس 

ً
الحقد متأصال إبقاء 

العمرية ما بني سن الـ15 والـ25 الذين خرجوا من موروثات املاضي الدموي والعنيف 
واملنقسم على ذاته.

انتقائية مقصودة،  في  الذاكرة محطات سابقة،  إلى  معيدًا  أهلية،  يسّوق حربا  من 
ملحاولة التأثير على الناس، ومنعهم من مواصلة انتفاضتهم، هو جزء من منظومٍة 
النظام. منظومة  أنها في بدايات سقوطها بالتوازي مع بدايات سقوط  تدرك تمامًا 
العامة، ال  العالقات  السياسي واملبني بغالبيته على  للنظام  الخادم  اللبناني  اإلعــالم 
التي ال بّد من سقوطها.  على رفع راية حقوق الناس واملواطنية، هو أحد العناصر 
الحرية ال تقف عند أبواب بيوت زعيم سياسي أو حزب ما أو تيار ما. إعادة مأسسة 

الحرية االجتماعية تبدأ من هناك، من تلك البيوت ووسائل اإلعالم الحليفة لها.
ال لن تقع حرب أهلية أبدًا، على الرغم من محاوالت األحزاب تحشيد عناصرها في 
إلــى تلك األحــزاب ورغباتها  ذلــك ألن االنصياع  اللبنانيني،  الحقد بني  سياق تأجيج 
يعني، حكمًا، الخضوع ملنطق أشّد عنفًا وأكثر إيالمًا مما كان عليه األمر قبل 17 
أكتوبر. اللبنانيون قالوا »ال للخضوع«، ولن يتحّملوا مسؤولية أي انهيار مالي، بل 

معاقل األحزاب وبيوت زعمائها ستدفع األثمان. هكذا يقول التاريخ.

قوٌل للتاريخ ال مذهب للسلطوية

حرب أهلية لن تقع في لبنان
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برهان غليون

الــشــعــوب  نـــظـــر أن  لـــكـــل ذي  ــــح  ــــواضـ الـ ــن  مــ
الــعــربــيــة، أي األجـــيـــال الــشــابــة الــتــي تــتــقــّدم 
ثوراتها، قد دخلت في حقبة جديدة، وهي 
تكتشف كل يوم في ساحات املــدن العربية 
وشوارعها مصطلحات العالم الجديد الذي 
تــســعــى إلــــى بــنــائــه. وتــظــهــر االعــتــصــامــات 
على  الــطــارئ  العميق  التغير  هــذا  السلمية 
ــــراد وعــاقــاتــهــم، ونــوعــيــة اللغة  ســلــوك األفـ
ــتـــي يـــعـــبـــرون بـــهـــا عــن  الــــحــــّرة الـــجـــديـــدة الـ
البالغة  أنفسهم بها، والعواطف اإليجابية 
الـــتـــي يـــتـــبـــادلـــونـــهـــا فــيــمــا بــيــنــهــم، شــبــانــا 
وشــــابــــات، والـــتـــفـــاؤل الـــــذي أصـــبـــح يــوّجــه 
ونظرتهم  املستقبل،  نحو  وفعلهم  نظرهم 
املنفتحة إلى الــذات واآلخــر، ورؤيتهم التي 
ــة آبـــائـــهـــم،  ــرؤيــ ال عـــاقـــة لـــهـــا بـــــأي شـــكـــل بــ
والهوية  والــدولــة  للدين  منهم،  وحاكميهم 
والسياسية،  األبــويــة  والسلطة  والــوطــنــيــة 
وعاقة الرجل باملرأة والعكس، ودور املرأة 
والفضاء  للمدينة  االجتماعية،  ومكانتها 
الـــعـــام، ملــحــيــطــهــم املــبــاشــر ولــلــعــالــم، حتى 
االجتماعات  نمط  أن  يعتقد  املــراقــب  ليكاد 
املعاصرة وعاقات األفراد الشفافة والحّرة 
الــــتــــي تـــمـــيـــزهـــا قــــد ولــــــــدت، او أنــــهــــا تــولــد 
مباشرة أمام أعيننا على شاشات القنوات 
االزدواجــيــة  ثقافة  مواجهة  فــي  الفضائية، 

واملظهرية والغش والنفاق القديمة.
ــام واملـــســـيـــرات  ــتــــصــ تـــظـــهـــر تـــجـــمـــعـــات االعــ
اليومية انقابا كاما في املفاهيم وقواعد 
ــن الـــعـــاقـــات  ــاديــ ــيــ ــــي جـــمـــيـــع مــ ــلــــوك فـ الــــســ
االجتماعية والعاقة بني الجمهور والدولة 
والشعب والنخبة، والــذات واآلخــر/ العالم. 
هــنــاك احــتــفــاء مــتــجــّدد ومــلــتــهــب بــالــوطــن، 
واستعادة أو انبثاق روح املواطنة املحّرمة، 
اليأس واإلحباط  وانحسار واضــح ملشاعر 
والــتــشــاؤم الـــذي جعل مــن مــشــروع الهجرة 
لــبــنــاء حــيــاة فـــرديـــة إيــجــابــيــة ومــثــريــة في 
الـــبـــلـــدان األجــنــبــيــة الــحــلــم الـــرئـــيـــس، إن لم 
يــكــن الـــوحـــيـــد لــــدى شـــبـــاٍب أقــنــعــه انـــعـــدام 
الشامل  والفساد  النظام  واستنقاع  اآلفــاق 
لــلــنــخــبــة الــســيــاســيــة أنــــه الـــبـــديـــل الــوحــيــد 
لــلــمــوت يــأســا وكــربــا فــي بــلــدانــه األصــلــيــة. 
وهـــنـــاك تـــحـــّول عــمــيــق فـــي اتـــجـــاه املجتمع 
ــاء بــــاآلخــــر واالقــــــتــــــراب مــنــه  ــفــ ــتــ ــكــــل، واحــ كــ
 مثيله، بعد سواد مشاعر 

ّ
والتفاعل معه قل

الــخــوف والــتــوجــس والــشــك والــكــراهــيــة في 
وهناك  واألنانية.  واالستبداد  الفساد  عهد 

بشرى المقطري

تفضي التفاهمات السياسية في اليمن حيال 
إعـــــادة صــيــاغــة الــســلــطــة إلــــى انـــــدالع دورات 
الـــصـــراع املــحــلــيــة، إذ يــكــاد يــكــون ذلـــك نمطًا 
االتفاقيات بحلول  تأتي هذه  واضحًا، حيث 
آنـــيـــة، صــاغــتــهــا تــفــاهــمــات فــوقــيــة ال تعكس 
إرادة اليمنيني، لذا فشلت في تفكيك األزمات 
في  السلطة  منظومة  حكمت  الــتــي  العميقة 
الــيــمــن، ومـــن ثـــم رّحـــلـــت املــشــكــات الــوطــنــيــة، 
السلطة،  لتوسيع  حــلــول  أنــصــاف  مقابل  فــي 
استبعادها  تم  سياسية  قــوى  تشمل  بحيث 
 
ً
ســابــقــًا، وأنــتــج ذلـــك نــظــامــًا ســيــاســيــًا مختا

لصالح طــرف سياسي ضــد آخـــر، أو أطــراف 
ســيــاســيــة مــتــحــالــفــة فــــرضــــت، فــــي الــنــهــايــة، 
 من نوع آخر. بالتالي، كانت بنود هذه 

ً
غلبة

املترتبة  الــســيــاســيــة  الــنــتــائــج  أو  االتــفــاقــيــات 
عليها سببًا فــي انـــدالع الــحــروب مــجــّددًا، إذ 
لــم تمنع وثــيــقــة »الــعــهــد واالتـــفـــاق«، املوقعة 
فــي عــّمــان فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 1994، 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــلــي عــبــدالــلــه صـــالـــح من 
شـــن حـــرب عــلــى جــنــوب الــيــمــن فـــي منتصف 
الخليجية  املبادرة  أفضت  فيما  التسعينات، 
بني  السياسية  املحاصصة  نظام  فــرض  إلــى 
األحـــــزاب املــشــاركــة فـــي الـــثـــورة فـــي منظومة 
الــســلــطــة الــيــمــنــيــة، فـــي مــقــابــل إزاحــــــة حــزب 
ــالـــح.  املـــؤتـــمـــر الـــشـــعـــبـــي الــــعــــام بـــرئـــاســـة صـ
جميعها عوامل أدت إلى تحالفه مع جماعة 
الــحــوثــي الــتــي انقلبت بــعــد ذلـــك عــلــى سلطة 
املرحلة االنتقالية، وفرضت بالقوة العسكرية 
اتــفــاق »السلم والــشــراكــة«، بحيث كـــّرس ذلك 
اليمنية، ومن  السياسية  القوى  غلبتها على 
ثم زحفت على املدن اليمنية، وترتب على ذلك 
استدعاء الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى 
املتمّردين،  من  السلطة  الستعادة  السعودية 
ومن ثم توسعت رقعة الحرب التي يشهدها 

اليمن، وتحول إلى ساحة لصراع إقليمي. 
فـــي ســيــاق أكــثــر تــعــقــيــدًا لــلــحــرب فـــي الــيــمــن، 
 في سياق الحرب الشاملة، وليس بعيدًا 

ْ
وإن

والعقيم حيال صياغة  املتجّدد  الــصــراع  عــن 
السلطة، وقع فرقاء السلطة في جنوب اليمن 
على  الحالي  الثاني  تشرين  نوفمبر/   5 فــي 
»اتفاقية الــريــاض«، والــتــي هدفت إلــى إعــادة 
تــشــكــيــل الــســلــطــة الــشــرعــيــة لــتــضــم املــجــلــس 
ــارات،  ــ االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي، املـــدعـــوم مــن اإلمـ
سياسيًا  ملحقًا  تضّمنت  حيث  قوامها،  إلــى 

الوطنية،  التمسك بالهوية  إلى  عودة قوية 
الرثة  الــعــوملــة  بثقافة  الــشــامــل  التعلق  بعد 
واالســـتـــســـام لـــراحـــة الـــوصـــايـــة والــتــبــعــيــة. 
هناك إعــادة اكتشاف للثقافة، للفن واألدب 
والــفــكــر، وانـــخـــراط حــمــاســي فــي السياسة 

وتصالح معها.
ــــورة مــنــهــجــا لــلــتــغــيــيــر وقــلــب  ــثـ ــ ــم تـــعـــد الـ لــ
الطاولة على الطبقات الحاكمة، أو الطبقات 
الــســيــاســيــة بــأكــمــلــهــا، وإنـــمـــا أصــبــحــت في 
اليوم،  والــعــراق  لبنان  وفــي  العربي،  العالم 
كــمــا هــي فــي الــجــزائــر والـــســـودان ومـــن قبل 
ــمــــن وتـــــونـــــس، مــصــهــرا  ــيــ ــة والــ ــ ــوريـ ــ ــــي سـ فـ
يــمــتــزج فــيــه ويــتــخــلــق، تــحــت درجــــة حـــرارة 
عالية، شعب جديد، أي شعب موحد وقوة 
عـــلـــى األرض وصــانــعــة  ــلـــة  مــســتــقــلــة وفـــاعـ
ــــوى ونـــخـــب  ــقـ ــ ــن لـ ــ ــائــ ــ ــــس زبــ ــيـ ــ ــــدث، ولـ ــــحـ ــلـ ــ لـ
اعــتــادت تحييده وإنــكــار وجــوده  سياسية 
واستخدامه لتحقيق مآربها الخاصة، وأن 
وأنــه  أهـــدافـــه،  لتحقيق  تقهر  ال  إرادة  لــديــه 
النظم  الدولة، وصانع  في  الحقيقي  السيد 
السياسي  النظام  والحكومات. هكذا سقط 
عن  النظر  بصرف  بالفعل،  القديم  العربي 
املآالت التي سيشهدها املشهد في األسابيع 
لبنان  ليس على مستوى  املقبلة،  واألشهر 
ــراق، وإنـــمـــا عــلــى مــســتــوى الــشــعــوب  ــ ــعـ ــ والـ
الــعــربــيــة بــرمــتــهــا، وســقــط مــعــه، ودخــــل في 
مــســار الــتــفــّكــك واالنــــحــــال، نــظــام املجتمع 
الــقــديــم ونــمــط الــعــاقــات الــــذي كـــان يــمــّيــزه 
والسياسية  املدنية  املستويات  على جميع 
والطبقية والطائفية، ولن يكون من املمكن 

إعادة بعثه وإحيائه.
فــــي املــــقــــابــــل، ال تــــــزال الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
والــنــخــب االجــتــمــاعــيــة الــســائــدة تعيش في 
تــاريــخ آخـــر، وتــبــدو عــروضــهــا وتــنــازالتــهــا 
الجمهور،  غضب  لتخفيف  املقدمة  الهزيلة 
من تغيير بعض رجــال الحكومة أو الوعد 
بـــاإلصـــاح الــقــريــب أو اإلســـــراع فـــي تقديم 
ــلـــك، حـــركـــات  ــذه الـــفـــئـــة أو تـ مــكــتــســبــات لـــهـ
ــراغ، ال طــعــم لــهــا وال رائــحــة  ــفـ واهـــيـــة فـــي الـ
الساعات  أن تكسب بعض  أثــر. تحاول  وال 
اإلضـــافـــيـــة الســـتـــعـــادة االتــــصــــال بــجــمــهــوٍر 
يبتعد عنها كل يوم سنوات كاملة، وأصبح 
يعيش في عالم آخر ال قدرة لها على فهمه 
وباألحرى دخوله. وهي عاجزة بالفعل عن 
فهم ما يجري لها ومعها، ببساطٍة ألنها ال 
تستطيع أن تقبله، وال تريد أن تعترف بأن 
دورها انتهى، ولم يبق لها إال الرحيل، كما 

 الجمهور عن ترداده.
ّ

ال يكف

واقتصاديًا يقضي بتقاسم الحكومة مناصفة 
بني الشمال والجنوب، مع بقاء رئيس الوزراء 
الدولة  مـــوارد  وترحيل  منصبه،  فــي  الحالي 
إلى البنك املركزي في عدن، بحيث يتولى دفع 
رواتـــب موظفي الــدولــة فــي املناطق املــحــّررة، 
كما تضمنت االتفاقية ملحقًا أمنيًا وعسكريًا 
قضى بانسحاب القوات العسكرية واألحزمة 
األمنية التابعة للمجلس االنتقالي من مدينة 
التي  للشرعية  التابعة  الــقــوات  عــدن، وكــذلــك 
أتت من خارج املدن إلى معسكراتها، وتسليم 
حماية مدينة عدن لشرطة املدينة التي ستتم 
إعـــادة تشكيلها مــن قــوات الطرفني، مــع بقاء 
قــــوات الــحــمــايــة الــرئــاســيــة لــحــمــايــة الــرئــيــس 
هادي، في مقابل تكفل قوات سعودية بحماية 
قــادة املجلس االنتقالي في عــدن، مع تطبيع 
الــــوضــــع نــفــســه فــــي املـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة 
األخرى، فيما تشرف لجنة منبثقة عن اتفاق 
الرياض برئاسة السعودية على إعادة توزيع 
ــة، بــمــا فـــي ذلــك  ــيـ ــنـ الــــقــــوات الــعــســكــريــة واألمـ
لانتقالي  التابعة  الــقــوات  استيعاب  مراقبة 
في قوام املؤسسة العسكرية اليمنية ووزارة 
الداخلية. كما نّصت االتفاقية على أن يكون 
املجلس االنتقالي طرفًا ثالثًا في املفاوضات 
الــســيــاســيــة الـــقـــادمـــة بـــني الــســلــطــة الــشــرعــيــة 

وجماعة الحوثي لتسوية األزمة اليمنية. 
وبــعــيــدًا عــن حــمــاســة الـــرعـــاة اإلقــلــيــمــيــني في 
العجيب  ــــوالء  والـ الـــريـــاض،  اتــفــاق  تثمينهم 
تفاهماٍت  أي  قبولهم  في  املحليني  لوكائهم 
ــذه األطـــــــــــراف، حــتــى  ــ ــٍة تـــفـــرضـــهـــا هــ ــيـ ــيـــاسـ سـ
ــو كـــانـــت تــنــقــص مـــن صـــاحـــيـــات بــعــضــهــم،  لـ
فــإن تقييم اتــفــاق الــريــاض يــأتــي مــن أسباب 
تنفيذ  فــي صعوبة  فقط  تكمن  ال  التي  فشله 
بــنــوده على الــواقــع، وال فــي أن االتــفــاق أملته 
قـــوة الــســاح وتــفــاهــمــات الــقــوى املــتــدخــلــة، ال 
في  وإنــمــا  يمنية،   - يمنية  تفاهمية  أرضــيــة 
إذ  الــواقــع،  التي سيترتب عليها في  النتائج 
مــن خلخلتها  اتــفــاقــيــة ينهض  أي  نــجــاح  إن 
ــة، ال فــي  ــريـ ــكـ ــعـــسـ األوضـــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة والـ
تكريسها أسباب الصراع، بينما عكس اتفاق 
الــريــاض اخــتــال مــوازيــن الــقــوى السياسية 
على  االنتقالي  املجلس  لصالح  والعسكرية 
حساب السلطة الشرعية، حيث فرض غلبته 
في  اإلقليمي  بوكيله  واســتــقــواءه  العسكرية 
صــيــاغــة شــكــل الــســلــطــة الــشــرعــيــة وقــوامــهــا، 
التي  السياسية  املــكــاســب  فــي  ذلـــك  وتمظهر 
بدت  إذ  الشرعية،  مــن  االنتقالي  استقطعها 

أنــهــا انتهت وخسرت  والــدلــيــل األكــبــر على 
ــا الــعــمــيــق،  ــعـــورهـ مــعــركــتــهــا إلـــــى األبــــــد شـ
باملقارنة مع من سبقها من النظم الدموية، 
الــســوري، بضيق  الجماعية  اإلبـــادة  كنظام 
في  وتــرّددهــا  السياسي،  مناورتها  هامش 
الدخول في حرٍب علنيٍة ضد الشعب، خوفا 
إزاء  املــفــرط  العنف  ينقلب استخدام  أن  مــن 
الشعب  أن يعيد  بـــدل  عــلــيــهــا،  املــتــظــاهــريــن 
يـــراود أحــدا  إلــى مواقعه القديمة. ولــم يعد 
من رجاالتها، حتى األكثر حمقا وعنصرية 
ــد الـــجـــمـــهـــور الــــــــذي وصــــــف بـــالـــجـــاهـــل  ــ ضـ
ــــي مــعــظــم  ــنــــي فـ ــعـــصـــب الــــديــ ــتـ واألمـــــــــي واملـ
ــدان، اســــتــــدعــــاء جـــيـــوش ومــلــيــشــيــات  ــلــ ــبــ الــ
ــراء حـــمـــاتـــهـــا مــــن الــــــــدول األجـــنـــبـــيـــة،  ــ ــبـ ــ وخـ
ــٍت تــكــاد شـــعـــارات املــطــالــبــة بــإخــراج  فــي وقــ
هــؤالء الحماة تــســاوي، إن لــم تتفوق على، 
ــلـــي.  ــداخـ ــارات الــتــغــيــيــر الـــســـيـــاســـي الـ ــ ــعـ ــ شـ
ــة الـــرهـــان عــلــى الــتــدخــل  وكــمــا ســقــطــت ورقــ
اإليراني، وسقطت ورقة اتهام هذه الثورات 
التعبير عن تيارات  أو  باملؤامرة األجنبية، 
مــحــافــظــة رجــعــيــة ومــمــاهــاتــهــا مــع حــركــات 
أو  الطائفي،  أو  القومي  أو  الديني  التطّرف 
لتشويه سمعتها  بـــاإلرهـــاب  ربــطــهــا  حــتــى 
وتــجــريــدهــا مـــن شــرعــيــتــهــا وتــبــريــر رفــض 
التعامل معها بجدية، فقد أصبح ذلك كله 
ــّرهـــات الـــتـــي تـــســـيء إلــــى صــاحــبــهــا  ــتـ ــن الـ مـ
مواقفه  عــن  التغطية  على  تعينه  مما  أكثر 

العدوانية.
الرغم من  العنف على  العجز عن استخدام 
الـــوســـائـــل ملــمــارســتــه  الــعــنــف وتـــوفـــر  إرادة 
ضد املنتفضني والعجز عن استخدام ورقة 
ــــرات الــخــارجــيــة  ــــؤامـ الــتــدخــل األجــنــبــي واملـ
ــّرف اإلســــامــــي  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــر الـ ــح بـــخـــطـ ــويــ ــلــ ــتــ والــ
ــيــــار  ــهــ ــه االنــ ــلــ ــكـــس ذلـــــــك كــ ــعـ واإلرهـــــــــــــــاب، يـ
األخاقي والسياسي الكامل لقضية النظم 
الــقــائــمــة، ويــشــيــر إلـــى إدانــتــهــا الــتــاريــخــيــة. 
وهكذا ستموت هذه النظم والطبقات اليوم 
مقهورة من دون حتى القدرة على االنتقام 
وتفريغ حقدها أو سّمها في الضحية. وهذا 
العجز هو أحد املكاسب الكبرى لتضحيات 
السابقة  انتفاضاتها  في  العربية  الشعوب 
التي بّينت، خصوصا االنتفاضة السورية، 
الــشــعــب  إرادة  ســـحـــق  عـــلـــى  اإلصــــــــــرار  أن 
بــالــحــديــد والــــنــــار، واإلمــــعــــان فـــي احــتــقــاره 
وإنكار حقوقه، لن يقود أي نظام سوى إلى 
خيانة شعبه مع الدول األجنبية، والتفريط 
باستقال وطــنــه، وتــدمــيــر عــمــرانــه وجعله 
غــيــر صــالــح لــلــمــعــيــشــة والـــحـــيـــاة. ال يمكن 

سلطة الرئيس هــادي مقيدة وشبه منزوعة، 
بحيث استجابت إلماءات وكيلها السعودي 
ــاوى بــيــنــهــا واملـــجـــلـــس االنـــتـــقـــالـــي  ــ ــ ــــذي سـ ــ الـ
كطرفي نزاع. ومن جهة أخرى، انتزع املجلس 
االنتقالي الجنوبي اعترافا رسميا من سلطة 
هادي به قوة عسكرية وسياسية وحيدة في 
أرادت،  أرادت، ومتى  إن  قــادرة  اليمن،  جنوب 
ليس فقط على تجريده من سلطته في جنوب 
الــيــمــن، وإنــمــا فــي صــيــاغــتــه مــطــالــب الــشــارع 
ــفــــاوضــــات الـــنـــهـــائـــيـــة. كــمــا  الـــجـــنـــوبـــي فــــي املــ
السياسي  الثقل  االتــفــاقــيــة على  بــنــود  أكـــدت 
لــلــوكــيــل اإلقــلــيــمــي لــلــمــجــلــس االنـــتـــقـــالـــي، إذ 
فرضت اإلمارات شروطها السياسية، لتمكني 
حليفها االنتقالي من السلطة الشرعية، خيارا 
ممثا  فــرضــه  إلــى  إضــافــة  مرحليا،  تكتيكيا 
وحيدا للجنوب في املفاوضات الشاملة، فيما 
املجلس  منح  السعودي  الوكيل  مهمة  كانت 
االنــتــقــالــي شــرعــيــة ســيــاســيــة. كــمــا أن فــرض 
بني  السلطة  شكل  في  املناطقية  املحاصصة 
الــشــمــال والــجــنــوب هــو تــكــريــس آخـــر لــصــراع 
للقضية   جـــذريـــًا 

ً
حــــا يــشــكــل  مــنــاطــقــي، وال 

الجنوبية، إضافة إلى أن دمج القوات التابعة 
للمجلس االنتقالي في املؤسسة العسكرية ال 
اتها العقائدية واملناطقية، وهو ما  يزيل والء

قد يعني استمرار دورة الصراع. 
باملضامني  الشرعية  سلطة  صياغة  إعـــادة 
الــتــي ســتــتــرتــب عليها اتــفــاقــيــة الـــريـــاض ال 
تــعــنــي تــقــاســمــا يــمــنــيــا - يــمــنــيــا لــلــســلــطــة، 
ــا فــــي املــحــصــلــة ســلــطــة  ــهـ إال شــكــلــيــًا، إذ إنـ
ســعــوديــة - إمـــاراتـــيـــة جـــديـــدة تـــديـــر الــيــمــن 
املقبلة، وحتى في حــال فرضت  املرحلة  في 
التسوية الشاملة، إذ نجحت السعودية في 
املنضوية  والــقــوى  الشخصيات  كــل  إزاحــــة 
فـــي إطـــــار الــشــرعــيــة الـــتـــي، مـــع تــحــفــظــاتــنــا 
عــلــى أدائــهــا واســتــغــالــهــا لــلــصــراع اليمني 
ــــي لــتــحــقــيــق أجـــنـــداتـــهـــا، إال أنــهــا  ــاراتـ ــ ـــ اإلمـ ــ
ــرورة تـــحـــديـــد وظـــيـــفـــة دول  ــ ــــضــ تـــطـــالـــب بــ
الــتــحــالــف الـــعـــربـــي فـــي الـــيـــمـــن، بــمــا يـــؤدي 
ثم  السعودية، ومن  العاقة مع  إلى تحديد 
اإلمـــــارات، قــائــمــة عــلــى الــشــراكــة، ال التبعية 
ــن ثــــم ضــمــنــت الــســعــوديــة  ــ ــة، ومـ ــايــ والــــوصــ
السلطة  على  فــرض سيطرتهما  ــارات  واإلمــ
أولوياتهما  الشرعية وتوجيهها بمقتضى 
الــســيــاســيــة فـــي الــيــمــن واإلقـــلـــيـــم، إذ جـــاءت 
صيغة السلطة الحالية حسما أخيرا لسلطة 
ــا، تــغــرد  ــ ــــى حــــد مـ ــلـــت، إلـ ــتـــي ظـ الـــشـــرعـــيـــة الـ

وانتصاره  شعبه،  على  ينتصر  أن  لحاكم 
لن يكون سوى إنهاء للوطن والشعب وفتح 

الطريق واسعا إلى االحتال.
انــــســــداد طـــريـــق الـــحـــل الــعــســكــري ال يبقي 
مــجــاال آخــــر أمــــام الــنــخــب الــتــي ال تــريــد أن 
مــا يمكن  تنقذ  أن  بــلــدانــهــا، وتــأمــل  تخسر 
ــــن مـــصـــالـــحـــهـــا ســــــوى الــتــســلــيــم  إنـــــقـــــاذه مـ
بـــاألمـــر الـــواقـــع وقـــبـــول االنــتــقــال إلـــى نــظــام 
جــديــد يــــرد عــلــى تــطــلــعــات الــشــعــب الــولــيــد 
وأجياله املتوثبة واملتطلعة نحو املستقبل، 
ــديــــدة أن تــحــتــل مـــواقـــع  ويـــتـــيـــح لــنــخــب جــ
الــقــيــادة وتــتــحــّمــل قــســطــهــا مـــن املــســؤولــيــة 
ــــذي تـــريـــد. بــرفــضــهــا  فـــي بـــنـــاء املــســتــقــبــل الـ
القديمة  النخب  حكمت  والــتــجــّدد  الــتــداول 
جثثا  وأصبحت  باالنحطاط،  نفسها  على 
مــحــنــطــة وحــنــطــت مــعــهــا الــســيــاســة ذاتــهــا، 
حزبية  بهياكل  وربطتها  ومــمــارســة،  فــكــرا 
ــة لــهــا  ــيـــات مــــن املــــاضــــي ال عــــاقــ وشـــخـــصـ

الــتــوافــق  خــــارج إرادة الــســعــوديــة، لــصــالــح 
السعودي - اإلماراتي في إدارة اليمن، إذ لم 
يــؤكــد اســتــمــرار معني عبد املــلــك فــي رئاسة 
الرياض،  اتفاق  نص  كما  املقبلة،  الحكومة 
سوى تثبيت سلطة رجل التوافق اإلماراتي 
- السعودي في اليمن. كما أن إعادة تموضع 
عــدن، وتعزيز  في مدينة  السعودية  القوات 
قواتها العسكرية وإحالها بداًل عن القوات 
اإلماراتية، تعني سيطرة عسكرية سعودية 
على مدينة عدن ومدن الجنوب األخرى ذات 
انتشار  إعــادة  أن  كما  االقتصادية.  األهمية 
املــنــاطــق الجنوبية  فـــي  الـــقـــوات اإلمـــاراتـــيـــة 
األخــــــرى، يــتــنــي تــجــذيــر وجـــودهـــا فـــي تلك 
ــــؤدي، فـــي الــنــهــايــة، إلـــى نــزع  املــنــاطــق، مـــا يـ
سلطة هــادي ليس من عدن فقط، وإنما من 

جميع املناطق الجنوبية األخرى. 
ــة فــي  ــ ــيــ ــ ــاراتــ ــ ــة - اإلمــ ــوديــ ــعــ ــســ ــافــــة الــ الــــصــ
بــســط هــيــمــنــتــهــمــا عــلــى الـــيـــمـــن، مـــن خــال 

وحاجاته  شبابه  بتطلعات  وال  بالحاضر، 
ومشاعره وأحــامــه. لقد تحّولت إلــى امليت 
الـــــذي يــحــكــم الـــحـــي ويــمــنــعــه مـــن الــتــنــفــس 

والحياة.
بـــت ثـــــورات الــربــيــع الــعــربــي الــقــول 

ّ
لــقــد كـــذ

الثورات  إن  الفرنسية،  الــثــورة  املــأثــور، بعد 
تــــأكــــل أبــــنــــاءهــــا. مــــا تــفــعــلــه االنـــتـــفـــاضـــات 
ــة، كــــمــــا تــــبــــني وقـــــائـــــع الــــســــاحــــات  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
هو  العربية  العواصم  جميع  في  املفتوحة 
العكس تماما، أي إعادة خلق االنسان وبث 
الطريحة  الحياة والحيوية في املجتمعات 
ــكـــت عــــراهــــا وشــــّوهــــت  ــكـ ــتــــي فــتــتــتــهــا وفـ الــ
السيطرة والحكم ال  أنماط من  أخاقياتها 
تعرف فيها النخب الحاكمة عاقة بالشعب 
ســـوى الــتــي تــربــط الـــذئـــاب بــالــحــمــان، وال 
تــفــيــد فــيــهــا الـــدولـــة وســلــطــتــهــا الــعــمــومــيــة 
ســوى في تمكني هــذه الذئاب من السيطرة 
على الطريدة والتفاهم على تقاسم أطرافها 
ــرادهــــا من  ــا وهــبــتــه الــطــبــيــعــة ألفــ حــســب مـ
ــراوة ووحــشــيــة. هــكــذا ينقلب  ــ شــراشــة وضـ
الــســحــر الـــيـــوم عــلــى الـــســـاحـــر، ومــــن رهـــاب 
تفل  وإرادة  تـــقـــاوم،  ال  قــــوة  تـــولـــد  الـــخـــوف 

الحديد، وتبدلت األدوار واملواقع.
لـــذلـــك، لـــن يــربــح ســيــاســيــو الــعــصــر الــبــائــد 
معركتهم باملراهنة على تمرير الوقت وتعب 
الجمهور وخوفه من عمليات القتل املمنهج 
واالختطاف واإلخفاء، فحني يرمي اإلنسان 
بنفسه في الــصــراع من أجــل قضية سامية 
ــى مـــســـتـــوى أحــــامــــه وتــطــلــعــاتــه،  ــ ــى إلـ ــرقـ تـ
إليه بمثابة عقيدة ودين،  بالنسبة  تصبح 
وال يــعــود للحياة عــنــده مــن دونــهــا معنى، 
وال يبقى عنده للوقت أي حساب. هذه هي 
الثورة، وقد جــاءت اليوم أعمق بكثير مما 
تأجيل  يفيد  ولــن  املتفائلني.  أكــبــر  انــتــظــره 
االســـتـــحـــقـــاق االجـــتـــمـــاعـــي والـــتـــاريـــخـــي إال 
فـــي تــعــزيــز الــقــطــيــعــة بـــني املـــاضـــي الــغــارب 
واملستقبل املنشود، وتحويل زمن االنتظار 
فـــرصـــة اســتــثــنــائــيــة ونـــــــادرة لتعميم  إلــــى 
الــــوعــــي الـــجـــديـــد، وتــــــــداول الـــخـــبـــرة ونــشــر 
الثقافة، وإلــى تمرين جماعي وشامل على 
ــدة، وتــمــثــل قــواعــد  ــديـ مـــمـــارســـة الــقــيــم الـــجـ
معاني  وإحياء  اإلنساني،  والسلوك  العمل 
املـــســـؤولـــيـــة  روح  واســـتـــبـــطـــان  ــيـــاســـة  الـــسـ
الــجــمــاعــيــة الــتــي ال تــقــوم مــن دونــهــا حياة 

مدنية.
خلصت يعني خلصت.

)أكاديمي وأول رئيس للمجلس 
الوطني السوري(

اســتــثــمــارهــمــا تــنــاقــضــات صـــــراع الــفــرقــاء 
فــي الــيــمــن، وال وطــنــيــة وكــائــهــمــا، تــتــبــّدى 
عليها  حصلتا  التي  الصاحيات  في  أكثر 
بموجب اللجنة املنبثقة عن اتفاق الرياض 
التي ترأسها السعودية بمشاركة اإلمارات؛ 
لــجــنــة  أي  عـــمـــل  ــّدى صـــاحـــيـــاتـــهـــا  ــعـ ــتـ تـ إذ 
مراقبة إلــى مهام خطيرة، وهــو ما جعلها، 
بحسب املهام املوكلة إليها، السلطة الفعلية 
الــتــي ســتــديــر مــنــظــومــة الــســلــطــة الــشــرعــيــة 
املسؤولية  مهامها  إلى  نقلت  فقد  اليمنية، 
الــســيــاســيــة  الـــحـــيـــاة  إدارة  فــــي  ــبــــاشــــرة  املــ
واألمنية والعسكرية في جنوب اليمن، بما 
في ذلك إدارة العاقة بني السلطة الشرعية 
واملــــكــــونــــات الـــســـيـــاســـيـــة األخـــــــــرى. وربـــمـــا 
اإلشــراف  السعودية  تتولى  أن  هو  األخطر 
ــــوات الـــعـــســـكـــريـــة  ــقــ ــ ــر عـــلـــى دمــــــج الــ ــبــــاشــ املــ
واألمــنــيــة الــتــابــعــة للمجلس االنــتــقــالــي في 
مـــا يعني  الــداخــلــيــة والــــدفــــاع،  ــار وزارة  إطــ
إعـــــــادة تــشــكــيــل الـــجـــيـــش الـــتـــابـــع لــلــرئــيــس 
اتفاقية  مضامني  بــذلــك  قضت  كما  هـــادي، 
الـــريـــاض، أي ســيــطــرة الــســعــوديــة املــبــاشــرة 
 
ً
عــلــى الــجــيــش الــيــمــنــي، بــحــيــث يــكــون أداة

اليمن،  السياسية في  أجندتها  في تحقيق 
وهو  واملستقبلية،  الحالية  املرحلتني،  فــي 
ق 

ُ
ل

َ
ما يعني تحييد أو إزاحــة أي نــواة لتخ

مــحــتــمــل لـــجـــيـــش وطــــنــــي يـــمـــنـــي، ومـــــن ثــم 
تحويله قوة عسكرية تحتكم لقوة أجنبية، 
 جـــذريـــة للجيش 

ً
وهـــو مـــا يــضــيــف مــشــكــلــة

التابع  الجيش  إلى مشكلة  اليمني، إضافة 
لجماعة الحوثي.

اســتــدعــى اتـــفـــاق »5 نــوفــمــبــر« الــجــديــد في 
أذهان اليمنيني اتفاق 5 نوفمبر 1967 سيئ 
رئيس جمهورية  أول  أطــاح  الــذي  الصيت، 
في اليمن الشمالي، املشير عبدالله السال، 
- مصرية حينها،  تفاهمات سعودية  وفــق 
ــّددت لــيــس فــقــط مصير الــجــمــهــوريــة في  حــ
الـــيـــمـــن، وإنـــمـــا أيـــضـــًا جــــذر املـــشـــكـــات بني 
القوى الوطنية اليمنية، أفضت إلى دورات 
عـــنـــٍف مــحــلــيــٍة مـــتـــجـــّددة، بــيــد أن الــســلــطــة 
الجديدة املنبثقة عن اتفاق الرياض تتجاوز 
كوارثها استمرار الصراع على السلطة في 
اليمن إلــى فــرض سلطٍة ال وطنية، صيغت 
وفق خيار سعودي - إماراتي مريح يضمن 
اليمنيني،  وإرادة  الــيــمــن  عــلــى  هيمنتهما 

ربما ألجيال قادمة.
)كاتبة يمنية(

الثورة تصنع إنسانها في لبنان والعراق

اتفاق الرياض... تهشيم أصابع اليمن

كّذبت ثورات الربيع 
العربي القول المأثور، 

بعد الثورة الفرنسية، 
إن الثورات تأكل أبناءها

تحول عميق في 
اتجاه المجتمع 
ككل، واحتفاء 

باآلخر واالقتراب منه 
والتفاعل معه قل 

مثيله، بعد سواد 
مشاعر الخوف 

والتوجس

تحييد أي نواة 
لجيش وطني يمني 

محتمل، ومن ثم 
تحويله قوة عسكرية 

تحتكم لقوة أجنبية

عكس االتفاق 
اختالل موازين القوى 
السياسية والعسكرية 

لصالح المجلس 
االنتقالي على حساب 

السلطة الشرعية
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