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قــبــل أكـــثـــر مـــن عـــامـــن، تـــعـــّرفـــت عــلــى أحــد 
أعمال  فــي  كــان يعمل  السجن.  فــي  الشباب 
الـــخـــدمـــات والـــنـــظـــافـــة لــلــســجــن والــعــنــابــر، 
بجانب خدمة بعض املساجن وكبار السن 
بــمــقــابــٍل بــســيــط. وبــالــطــبــع خــدمــة مجانية 

إضافية إجبارية لضباط السجن.
ــب املــشــكــات 

ّ
كـــان هـــادئـــا ومــهــذبــا، ويــتــجــن

قـــدر اإلمـــكـــان، ويـــحـــاول قــضــاء فــتــرتــه على 
ــن قــصــتــه فـــي أحــــد األيـــــام،  خـــيـــر. ســألــتــه عـ
ــمــــال  فـــحـــكـــى لـــــي إنـــــــه كـــــــان يـــعـــمـــل فـــــي أعــ
الدهانات والنقاشة، بعد إنهاء تعليمه في 
الــحــال ماشية  املــدرســة الصناعية، وكــانــت 
نــدرت األعمال  الــوقــت،  ومستورة. لكن، مع 
شا. ومع وفاة األب،  وازدادت األسعار توحُّ
اسوّدت الدنيا أمامه بالكامل، فزادت أعباء 
البنات،  أخواته  طلبات  وتراكمت  املعيشة، 

فتغيرت حياته، كما هي القصة املعروفة.
تــعــّرف عــلــى بــعــض الــشــبــاب الــتــائــه مثله. 
أقنعوه بأنه طاملا ال يوجد مصدر للدخل، 
وطـــاملـــا أن الــعــمــل أصـــبـــح نـــــــادرًا، فــتــوجــد 
طــرق أخــرى لزيادة الدخل، وبعض أعمال 
الــســرقــة الــخــفــيــفــة فـــي الـــشـــارع لـــن تــضــّره 
فــي شــــيء، إذا كـــان ســريــع الــبــديــهــة وقــوي 
ــم،  ــ ــاراهـ ــ ــــف، جـ ــــأسـ ــن. لـ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــاقــــن والـ الــــســ
ــدأ فــــي املـــتـــابـــعـــة واملــــســــاعــــدة الــخــفــيــفــة  ــ وبــ
ألنشطتهم، ومــع الوقت وجــد نفسه اعتاد 

رضوان زيادة

ُيـــقـــال، فــي عــلــم الــبــيــولــوجــيــا، إن العضو 
الـــــذي ال يــســتــخــدم يــضــمــر. ويـــبـــدو ذلــك 
فالشخص  الــســيــاســة،  عــلــم  فــي  صحيحا 
الــذي ال يقاتل من أجــل صاحياته داخل 
ينتهي  السياسي يختفي، وربما  النظام 
تماما، واملؤسسة أو الهيئة التي ال تلعب 
دورًا حيويا في تنشيط النظام السياسي 
وتفعيله تضمر تدريجيا، حتى يضمحل 

دورها نهائيا.
ــا بــالــنــســبــة  ــامـ ــمـ ــــك صــحــيــحــا تـ ــبــــدو ذلــ يــ
املؤسسة  الــيــوم،  العربية  الـــدول  لجامعة 
الـــتـــي ربـــمـــا نــحــن الـــيـــوم بـــأشـــد الــحــاجــة 
لها، فما يجري في املنطقة العربية ليس 
بالشيء الــذي يحدث كل يــوم، وليس من 
إنها  الصغرى،  السياسية  األحـــداث  نــوع 
إعـــادة والدة نــظــام إقليمي جــديــد ووفــاة 
كما  التقليدي  العربي  السياسي  النظام 
أن  املــنــاط بها  عــقــودًا، واملؤسسة  عرفناه 
تلعب دورًا في بناء هذا النظام السياسي 
تماما  غائبة  وتقويته  اإلقليمي  العربي 
إذا لم نقل إنها لم يعد  الظنون،  بأحسن 

لها وجود عمليا.
هناك أسباب عديدة يمكنها تفسير هذا 
االنــهــيــار الــكــامــل، فــي مقدمتها أنــه ليس 
لأنظمة السياسية العربية ذاتها املمثلة 
في هذه املنظمة اإلقليمية أي إيماٍن بدور 

هذه املؤسسة أو الحاجة لها.
النظام  تغيير  إلــى  الحاجة  تغدو  ولذلك، 
السياسي العربي مصيرية، وهي مسألة 
حياة أو موت، إذا ما فّكرنا في التحديات 
اإلقليم  تــواجــه  التي  الرئيسية  اإلقليمية 
العربي، وأولها، بكل تأكيد، إعــادة األمن 
ــايــــة خـــطـــر اإلرهـــــــــاب،  ــهــ واالســـــتـــــقـــــرار ونــ
وضمان االنتقال الديمقراطي السلمي في 
بلدان الربيع العربي أو الثورات العربية، 
ــــي يــعــكــس  ــربـ ــ ــام إقـــلـــيـــمـــي عـ ــ ــــظـ وبـــــنـــــاء نـ
الــطــمــوحــات الــكــبــرى لــلــمــواطــنــن الــعــرب 
ورغبتهم  الــعــربــي،  بانتمائهم  بإيمانهم 
في البحث لهم عن مكان بن األمم اليوم. 

يــجــب أن نـــدرك الــيــوم أن الــنــظــام العربي 
ــثـــاق  ــيـ ــره لــــيــــس هـــــو »مـ ــيـ ــيـ ــغـ ــوب تـ ــلــ ــطــ املــ

صقر أبو فخر

الهوية،  الكام على  الــذهــن، عند  ينصرف 
بادنا  في  والدينية  اإلثنية  األقليات  إلــى 
الـــعـــربـــيـــة، كــــاألكــــراد واألرمـــــــن والــشــركــس 
واألمـــازيـــغ، عـــاوة على الــطــوائــف األقلية، 
ثم  والـــــدروز،  واإلســمــاعــيــلــيــن  كالعلوين 
والحقيقة  أحــيــانــا.  والــشــيــعــة  املسيحين 
ــذه األقـــلـــيـــات يــنــتــمــون  ــاء هــ ــنـ أن مــعــظــم أبـ
 وأصــــــــــــواًل. 

ً
ــة ــ ــافــ ــ ــقــ ــ  وثــ

ً
إلــــــــى الــــــعــــــرب لـــــغـــــة

ــلــــويــــون  ــعــ ــيــــعــــة والــ ــيـــون والــــشــ ــحـ ــيـ ــسـ ــاملـ فـ
ــــدروز واإلســمــاعــيــلــيــون هــم مــن أصــول  والـ
ــة، 

ّ
ــا لــلــُســن عـــربـــيـــة واضــــحــــة تـــمـــامـــا، خـــافـ

ــال، الـــذيـــن  ــ  فــــي أي حــ
ً
ــم لـــيـــســـوا أقـــلـــيـــة ــ وهـ

ــوام غير  ــ يــنــتــمــي جـــزء كــبــيــر مــنــهــم إلـــى أقـ
ــاؤوط  ــراد واألرنــ كالتركمان واألكــ عــربــيــة، 
ــان  ــتــ ــســ ــداغــ ــان والــ ــيــــشــ ــشــ ــــركـــــس والــ ــــشـ والـ
واألفــــارقــــة والــنــوبــيــن والــعــجــم واألفـــغـــان 
والبربر وغير ذلك. ولعل من البدهي القول 
إن الــفــكــر الــقــومــي الــعــربــي الــرومــانــســي، 
عن  عجزا  السوفييتي،  الشيوعي  والفكر 
واإلثنية  الدينية  الظاهرة  عمق  اكتشاف 
القومي  فالفكر  الــعــربــيــة.  املجتمعات  فــي 
العربي  املجتمع  أن مشكات  رأى  العربي 
تحّرر  فــإذا  والتجزئة،  االستعمار  سّببها 
ــار، وتـــمـــّكـــنـــوا مــن  ــمــ ــعــ ــتــ الــــعــــرب مــــن االســ
تأسيس دولــٍة واحــدٍة مقتدرة، فــإن جميع 
والفكر  تلقائيا.  حل 

ُ
املجتمع ست مشكات 

يرى،  كان  َيت 
ْ
املسف الكاسيكي  الشيوعي 

بدوره، أن جميع مشكات املجتمع، بل أي 
وفي  الطبقي  التفاوت  في  تكمن  مجتمع، 
ــا إن  ســلــطــة الــبــورجــوازيــة وتــســلــطــهــا. ومـ
الدولة،  هــرم  رأس  البرجوازية عن  تندحر 
ويتولى حفارو قبرها، أي الطبقة العاملة، 
إدارة املجتمع سياسيا واقتصاديا، حتى 
الــطــابــع  املـــشـــكـــات ذات  تــخــتــفــي جــمــيــع 
الــقــومــي أو الــديــنــي. وفـــي كــا التصورين 

بال.
ُ

كثير من الخيال والخ
تزامن انحسار الفكر القومي العربي ذي 
ذي  الشيوعي  والفكر  الَعلماني،  الطابع 
املــســاواتــيــة، مــع صــعــود جماعات  السمة 
اإلســـــــام الـــســـيـــاســـي، بــوجــهــيــه الــســلــفــي 
واألصـــــــولـــــــي، والـــــــــذي تــــحــــول كـــثـــيـــر مــن 
اتخذت  مقاتلٍة  مجموعاٍت  إلــى  شظاياه 
 مــن وســائــلــهــا، وتــزامــن 

ً
ــاب وســيــلــة ــ اإلرهـ

أيضا مع ارتفاع شأن الجمعيات الدينية 
في السياسات العامة، وازدياد دور التدين 
في الحياة اليومية. حينذاك، بدأ التشقق 
كانوا  الذين  األقليات  أبناء  يصيب حتى 
الَعلمانية  األحـــزاب  فــي  تكوينيا  عنصرًا 
أن  رأى  فبعضهم  والــقــومــيــة،  الــيــســاريــة 

مالك ونوس

كــــأن قــــادة الــكــيــان اإلســرائــيــلــي مــاضــون 
فـــي اســـتـــخـــدام قــضــيــة جــثــامــن الــشــهــداء 
أجهزتهم،  لــدى  املحتجزة  الفلسطينين، 
كبرى   

ً
قضية بجعلها  جــديــدة،  لعبٍة  فــي 

ومــســتــعــصــيــة، مـــع إقــــرارنــــا بــأهــمــيــتــهــا، 
ولــتــطــغــى عــلــى قــضــايــا مــصــيــريــة كثيرة 
ــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي.  ــعــ ــشــ ــاء الــ ــ ــنــ ــ تـــشـــغـــل أبــ
ــاز قـــــــوات االحـــــتـــــال الــجــثــامــن  ــتـــجـ ــاحـ فـ
ــذ والــــــــرد فـــيـــمـــا يــخــص  ــ ــ ــرًا، ثــــم األخـ ــ ــهـ ــ أشـ
اإلسرائيلين  أن  بــنَّ  أو عدمه،  تسليمها 
يريدون لها أن تكبر، حتى تصبح قضية 
رأي عــام، ينشغل بها اإلعــام املحلي، ثم 
تــنــتــقــل إلــــى اإلعـــــام الــــدولــــي، فـــي شــريــط 
ــع عـــن تسليم 

ّ
درامـــاتـــيـــكـــي، يـــبـــدأ بــالــتــمــن

الواسعة بذلك، ثم  الجثامن، ثم املطالبة 
بــداًل من  ثــم تسليم عــدد منهم،  املماطلة، 
تسليم كل العدد، مع عدم ممانعتهم تلقي 
بعض اإلدانات والشجب. ومع تسليم أي 
تــريــد إسرائيل  الجثامن، ربــمــا  عــدد مــن 
من األهالي أن يفرحوا بداًل من أن يبكوا، 
ُيــراد  الجميع،  إلــى  اإلنجاز  لتنتقل فرحة 
ويظهر  األعــظــم،  املــآســي  نسي 

ُ
ت أن  منها 

املطالب  معها مدى تجاوب إسرائيل مع 
ــكــافــأ وُيــكــافــأ قــادتــهــا، 

ُ
الـــدولـــيـــة، وربـــمـــا ت

ــو ســيــنــاريــو ظـــهـــرت بــعــض مــامــحــه  وهــ
عند تسليم جثامن عدد من الشهداء، في 
ــام املــاضــيــة، ومـــا سبقه مــن نقاشات  األيــ

ومطالبات، وهو ما يمكن أن يتكّرر.
ــاراٍت تـــدل عــلــى أن إســرائــيــل تريد  ــ ومـــن إشـ
تضخيم هذه القضية، وجعلها تضاف إلى 
املصاعب  تزيد  التي  والقضايا  املنغصات 
في حياة أبناء الشعب الفلسطيني، النقاش 
بن وزير األمن، أفيغدور ليبرمان، ورئيس 
قسم العمليات في جيش االحتال، الجنرال 
نــيــتــســان ألـــــون، وخــافــهــمــا حــــول ســيــاســة 
تسليم جثامن الشهداء الفلسطينين إلى 
ذويــهــم، فــي اجــتــمــاع أمــنــي جمعهما فــي 7 
املــاضــي. ففي حن  ديسمبر/ كــانــون األول 
اّدعى ليبرمان أن اعتماد سياسٍة الحتجاز 
ويـــحـــّد  ردٍع   

َ
ســـيـــاســـة يــــحــــدث  الـــجـــثـــامـــن 

مـــن وقـــــوع عــمــلــيــات طـــعـــن، أو غــيــرهــا من 
العمليات ضد اإلسرائيلين في املستقبل، 
خالفه ألون، معتبرًا أنه قد يكون الحتجاز 
تفجر  إلــى  فــيــؤدي  عكسي،  دور  الجثامن 
االحتجاجات في الضفة والقدس، بداًل من 

ــراه. وفــــي إحــــدى املــــــرات، تم  ــاإلكــ الــســرقــة بــ
القبض عليه وتم الحكم عليه بقضاء ثاث 
ســنــوات فــي السجن، بــاإلضــافــة إلــى قضاء 
ثـــاٍث أخـــرى تحت املــراقــبــة. لــم يتعجب أو 
يتذمر، إذ كان يتوقع هذه النهاية، منذ أن 
بــدأ هــذا الــطــريــق املــعــوّج، ولكنه نــدم ندما 
صــادقــا داخــل السجن، وقـــّرر أن يبتعد عن 
أي أنشطٍة إجراميٍة، أو كل ما يضعه تحت 
يــخــرج مــن السجن  الــقــانــون، عندما  طائلة 
مرة أخرى، سيحاول بكل جهده أن يواصل 
الليل بالنهار في العمل من أجل مصروفات 
املعيشة له وألمه وألخواته، بدال من السجن 

والذل واملهانة.
ــده فـــي الـــعـــثـــور على  ــاعــ طــلــب مــنــي أن أســ
عــمــل، بــعــد أن يــخــرج مــن الــســجــن، وأجبته 
أني سأحاول، وتم اإلفــراج عنه بالفعل في 
صــيــف 2015. وكــنــا جــمــيــعــا مــتــفــائــلــن لــه، 
أسابيع،  أحواله. وبعد  تتحّسن  أن  وآملن 
بدأ في التواصل مع بعض حّراس السجن، 
يطلب منهم أن يسألوني، أو أن يسألوا أيا 
من الزماء، إن كان أحدنا يستطيع توفير 
فـــرصـــة عـــمـــٍل لــــه، حــتــى يــســتــطــيــع اإلنـــفـــاق 
فــات، وســّد أي  مــا  على عائلته، وتعويض 
ثغراٍت قد تعيده إلى الطريق السيىء مرة 
أخــــــرى، فـــبـــدأ فـــي الــــســــؤال، عــبــر الــــزيــــارات 
األســبــوعــيــة، إن كـــان هــنــاك أحـــد األصــدقــاء 
يبحث  لشاب  عمٍل  فرصة  توفير  يستطيع 
عــن الــدخــل الــحــال واالســتــقــرار ومساعدة 
عــائــلــتــه. وبــعــد أســابــيــع، أجــابــنــي بعضهم 

وقتها  بعضهم  واعتبره  بالطبع،  مفاجئا 
قاسيا قبل أن تزداد عدد السنوات كعقوبة 
في قضايا قانون التظاهر بعد ذلك، والتي 
ــد ملــجــرد  ــؤبــ وصـــلـــت اآلن إلـــــى الـــســـجـــن املــ

مظاهرٍة بسيطة لم يتضّرر فيها أحد.
ــــذي حــــدث في  بــعــد الــضــجــة ورد الــفــعــل الـ
سيارة  دخولنا  وبعد  الحكم،  بعد  القاعة، 
الترحيات، قال لي أحمد دومة أنا ال أعير 
الحكم  ذلــك  بقدر  اهتماما  بالسجن  الحكم 
الغريب باملراقبة ثاث سنوات، مثل أي لص 
أو مسجل خطر »دول بيبهدلوا الجنائين 
في القسم، وبيخلوهم يمسحوا ويكنسوا«. 
ابتسمت وقتها، وقلت له: ال أعتقد أن ذلك 
سيحدث معنا، وال أعتقد أن املراقبة سيتم 
تنفيذها، وإن تم تنفيذها بالتأكيد ستكون 

والتضييق  بــالــتــشــديــد  ولــيــســت  مــخــتــلــفــة، 
نفسهيما.
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فـــي الـــعـــام األول لــلــســجــن، كــــان مــســمــوحــا 
ببعض الــخــطــابــات مــن األهـــل واألصــدقــاء، 
قبل أن يمنعوا أي مراسات لي، على الرغم 
مــن أن املـــراســـات مــســمــوح بــهــا فــي الئحة 
األساسية،  السجن  ومــن حقوق  السجون، 
ولكنها التعليمات العليا. ولكن، في رسائل 
العام األول، كان بعض األصدقاء يحاولون 
الــتــخــفــيــف عــنــي بــوصــف الـــوضـــع الــســيــىء 
الــــــذي أصـــبـــح خــــــارج الـــســـجـــن، وكـــيـــف أن 
أنه  يــوم، وكيف  الحرية يضيق كل  هامش 
الحبس سنواٍت  يتم  أن  السهل  مــن  أصبح 
عــــديــــدة، ملـــجـــرد تـــصـــريـــح أو تــعــلــيــق عــلــى 
»الــنــت«، وكــيــف أن سجن طــرة هــو السجن 

الصغير، وأن مصر أصبحت سجنا كبيرًا.
ــت هــــــذه الــــعــــبــــارة وقــتــهــا  ــانــ بــــصــــراحــــة، كــ
ــفـــزاز، فــكــيــف تــكــون  ــتـ نــي أشــــد االسـ

ّ
تــســتــفــز

هــنــاك مــقــارنــة بـــن الــحــيــاة داخــــل الــســجــن 
وخــــــارجــــــه، فـــمـــهـــمـــا كــــانــــت درجــــــــة تــقــيــيــد 
ــارج الـــســـجـــن فـــهـــي ال تـــقـــارن  ــ الـــحـــريـــات خــ
بالحياة داخل السجن، حيث ال ترى سوى 
الـــحـــوائـــط وســـقـــف الـــزنـــزانـــة طــــول الـــوقـــت، 

حيث الصمت والوحشة.
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مـــبـــروك الـــحـــريـــة.. أعــتــقــد أنــهــا عـــبـــارة غير 
مـــبـــروك  لــــي  ــال  ــقـ يـ أن  األدق  ــا  ــمـ ربـ دقـــيـــقـــة، 
السجن  إلــى  الصغير  السجن  مــن  الــخــروج 

»بنصف  العقوبة  استكمال  حيث  الكبير، 
ســـجـــن« فـــي قــســم الـــشـــرطـــة. حـــْبـــس جــزئــي 
لنصف  الــجــزئــي  الـــــدوام  مــثــل   )part time(
ــوقــــت، أو »الـــوظـــيـــفـــة بـــــارت تـــايـــم« الــتــي  الــ
ــاول الــبــحــث عنها اآلن لــتــوفــيــر الــوقــت،  أحــ
اآلخر  والنصف  الحبس  في  اليوم  فنصف 
للعائلة وااللتزامات املتأخرة ثاث سنوات. 
وكــمــا أن »الــحــبــس بــــارت تـــايـــم«، فــعــلــّي أن 
أجـــد كــذلــك »وظــيــفــة بـــارت تــايــم« لـــ »حــيــاة 
بــارت تــايــم«. أشعر اآلن أكثر مــدى معاناة 
من  املراقبة  شــروط  تزيد  الذين  الجنائين 
معاناتهم، وكثيرًا ما تؤدي إلى كراهيتهم 
املجتمع وكفرهم بكل شيء. أعتقد أنه يجب 
أن أبـــحـــث عـــن زمــيــلــي الــســجــن الــجــنــائــي 
السابق الذي حاول التصالح مع املجتمع، 
ولكن، أعاقته املراقبة. يا ترى، هل نجح في 
االنـــدمـــاج مـــرة أخـــرى فــي املــجــتــمــع، أم عــاد 
إلـــى الــســجــن مـــرة أخـــرى بــجــريــمــٍة جــديــدة؟ 
هل استطاع أن ينجو، ويتحّول إلى إنسان 
طبيعي، أم حّولته املراقبة مجرما حقيقيا؟

كــــان أحـــمـــد دومـــــة عــلــى حــــق، عــنــدمــا كــان 
قلقه بحكم  أكثر من  املراقبة  قِلقا من حكم 
عـــبـــارة  أن  اآلن  ــّدد. وأعـــتـــقـــد  ــ ــــشـ املـ الـــســـجـــن 
السجن الكبير دقيقة في وصف ما أنا فيه.

نصف حبس.. نصف حرية.. نصف وظيفة 
لنصف الوقت.. نصف فرحة لنصف حياة، 
هـــذا مـــا يــتــوافــق مـــع املــثــل املـــصـــري الــقــائــل 

»نصف العمى وال العمى كله«.
)ناشط مصري(

ــا انــبــثــق عنه  ــــدول الــعــربــيــة ومـ جــامــعــة الـ
العاقات  تحكم  واتــفــاقــات  معاهدات  مــن 
الــعــربــيــة، وفـــق مــا ورد فــي نــصــوصــهــا«، 
الــعــربــي« ال يتعلق فقط  كما أن »الــنــظــام 
بالعاقات البينية العربية، وإنما يشمل 
هيكل )وبناء( النظام السياسي الذي قام 
عليه نموذج الدولة القطرية أو الوطنية، 
بحيث يشمل آلية صنع القرار في النظام، 
والـــعـــاقـــة بــــن املـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة 
والــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة والــقــضــائــيــة، 
ــلــــيــــة  ــة الــــداخــ ــاســ ــيــ ــســ ــل الــ ــمــ وطــــبــــيــــعــــة عــ

بمجملها والخارجية أيضا.
كان لغياب جامعة الدول العربية عن لعب 
التوجيهي  املــســتــوى  عــلــى  ولـــو  دوٍر،  أي 
ــراطـــي،  ــقـ ــمـ ــديـ الــــعــــام ملــــراحــــل الــــتــــحــــول الـ
ــــرات الـــشـــعـــبـــيـــة فــي  ــاهـ ــ ــــظـ ــهــــور املـ ــد ظــ ــعـ بـ
أثــر رئيسي، على  الــعــربــي،  الربيع  بــلــدان 
ــتـــحـــول،  مــــا أعـــتـــقـــد، فــــي فـــشـــل عــمــلــيــة الـ
ــذي لعبه  ــ الـ الــــــدور  ــــا 

ّ
قــــارن خــصــوصــا إذا 

االتــــحــــاد األوروبــــــــي فـــي عــمــلــيــة الــتــحــول 
الــديــمــقــراطــي فــي أوروبـــــا الــشــرقــيــة، بعد 
انهيار االتحاد السوفييتي، وكان حاسما 
في توجيه، ومن ثم نجاح عملية التحول 
الــرغــم من  بشكل سلمي ومــــدروس، على 
اختاطها بالعنف في بلداٍن كثيرة، كما 

.
ً
حال رومانيا، مثا

لــعــبــت جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة دورًا في 
طــلــب حــمــايــة املــدنــيــن فـــي لــيــبــيــا. وبــعــد 
لــم تعد تكترث  انكفأت تماما حتى  ذلــك، 
ذات معنى سياسي،  بياناٍت  أي  بإصدار 
 عــن غياب املــبــادرات لحل األزمــات 

ً
فضا

ــة  املـــتـــراكـــبـــة فــــي الـــيـــمـــن ولــيــبــيــا وســـوريـ
ــرك ذلـــك كله  واالحـــتـــال اإلســرائــيــلــي، وتــ
لــأمــم املــتــحــدة والــــــدول اإلقــلــيــمــيــة الــتــي 

لديها مصالح ورغبات متناقضة.
ــي غــيــاب  وقـــــد تــجــلــى مـــــوت الـــجـــامـــعـــة فــ
لــن تقوم  أنــهــا  قيادتها  املــحــاولــة وقناعة 
أو مفيد، وبالتالي ال جــدوى من  بجديد 
املــحــاولــة، عــلــى الــرغــم مــن أن املـــحـــاوالت، 
أنها دليل  حتى ولــو عبرت عن فشل، إال 
الحيوية، وهــو على ما يبدو ما  ما على 
تفتقده جامعة الدول العربية اليوم كليا. 
مــصــيــر الــجــامــعــة الـــيـــوم عــلــى املـــحـــك، وال 

اإلسام يقّدم لهم، بصفة كونه نطاقا فوق 
قومي، خيارًا للعيش مواطنن متساوين 
مع بقية مسلمي بادهم، من دون فقدان 
كثيرين  مــثــل  فــمــالــوا،  الــقــومــيــة،  هويتهم 
غيرهم، إلــى الــتــدّيــن، وإلــى االنــضــواء في 
املجموعات الدينية ذات الخلفية القومية 
(. ورأى بعضهم 

ً
)كثير من التركمان مثا

ــال عــــن الــــعــــرب ســـيـــؤمـــن لــهــم  ــفـــصـ أن االنـ
 العيش في نطاق جغرافي متماثل 

َ
إمكان

القومية،  هويتهم  لهم  فيحفظ  الــجــذور، 
في  كــاألكــراد  الحماية،  طلب  إلــى  فسعوا 
السودان  جنوب  في  )املسيحيون  العراق 
لهم قصة أخرى مغايرة(. غير أن التجربة 
الخيارات  هــذه  مثل  أن  برهنت  الواقعية 
فالحرب  أقــلــيــة،  أيَّ  تحمي  أن  يمكنها  ال 
األهـــلـــيـــة فـــي لــبــنــان فــتــكــت بــاملــســيــحــيــن 
بالدرجة األولى، خصوصا املوارنة الذين 
كــــان بــعــض قـــادتـــهـــم وأعـــيـــانـــهـــم هـــم َمــن 
أشــعــل الــحــرب وأوقـــد نــيــرانــهــا.  والــحــرب 
ــة والــشــيــعــة  ــنـ ــُسـ ــالـ فــــي الـــــعـــــراق فـــتـــكـــت بـ
األخرى  التاريخية  واملسيحين واألقــوام 
األهلية  والحرب  واإليزيدين.  كالصابئة 
فــــي الـــــســـــودان الـــتـــي أذاقـــــــت املــســيــحــيــن 
الويات ما برحت تفتك حتى باملسلمن 
فــي إقليم دارفـــور وغــيــره، على الــرغــم من 
انـــفـــصـــال الـــجـــنـــوب املـــســـيـــحـــي. والـــحـــرب 
بقي إال على القليل 

ُ
األهلية في اليمن لن ت

من اليمن املوحد ومجموعاته التكوينية. 
وعلى األرجح، ستواجه سورية، حتى لو 
توقفت الحرب فيها اليوم، فواتا تاريخيا 
فــي مسألة االنــدمــاج الــوطــنــي ال يقل عن 
سبعن سنة إلــى الــــوراء، أي إلــى مــا قبل 
الــنــضــال الــوطــنــي فــي سبيل االســتــقــال، 
وإلـــى مــا قــبــل الــدولــة الــوطــنــيــة الحديثة، 
ــكــــرة الـــشـــعـــب الــــســــوري  ــبـــل فــ وإلـــــــى مــــا قـ
السورية  الــثــورة  رّسختها  الــتــي  الــواحــد 
الكبرى )1925- 1927( التي قادها سلطان 
ــن لــلــه  ــ ــديـ ــ األطـــــــــرش، وكـــــــان شـــعـــارهـــا »الـ

والوطن للجميع«. 
هنا، في هذا امليدان، ال أجازف باالستنتاج 
إذا قلت إن جميع الحركات السياسية التي 
تتسربل بأفكاٍر ذات طابع ديني ال يمكنها 
البلدان  في  األقليات  ملشكلة  حلول  تقديم 
العربية. بل إن هذه الحركات أعاقت مرارًا 
اليوم  هي  وهــا  بلدانها،  في  الديمقراطية 
تعيق مـــجـــّددًا تــأســيــس نــظــام ديــمــقــراطــي 
 
ً
ــقــــدم حـــا حــــديــــث، ألنــــهــــا، بـــــــداًل مــــن أن تــ
املــســاواة  على  قائما  للمواطنن،  عصريا 
والــعــدالــة والــحــريــة واملــواطــنــة املتساوية، 
ـــم املــجــتــمــع  ــواًل تـــقـــسِّ ــلــ تـــعـــرض عــلــيــهــم حــ
إلــــى إثــنــيــات وقـــومـــيـــات، أو إلــــى مــؤمــنــن 

القضية،  في  الفــت  عنصر  وهنالك  منعها. 
يتمثل في حلول مطالبة إسرائيل بتسليم 
الجثامن محل املطالبة بتجريمها بسبب 
ــل  ــ ــداء، أو عـــلـــى األقـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ قـــتـــلـــهـــا هــــــــؤالء الـ
منطقية  توضيحات  تقديم  على  إجبارها 
يــدخــل فيها أطــراف  تــتــرافــق مــع تحقيقاٍت 
استهداف  حيثيات  على  للوقوف  دولــيــون 
ــــؤالء األشـــخـــاص وقــتــلــهــم. وتـــلـــك قضية  هـ
يلعب اإلسرائيليون في حقلها، ويناورون 
فــيــه بــمــهــارٍة تــحــيــل صــاحــب الــحــق مذنبا 
ــَب عــقــابــه. وبــالــتــالــي، يــكــون تعويض  تــوجَّ
إضافة  وحــســب.  جثمانه  بتسليمهم  أهــلــه 
إلــى ذلــك، بــرزت مطالبات األهــالــي السلطة 
الفلسطينية تقديم ملف احتجاز االحتال 
إلـــى املــحــكــمــة الجنائية  الــشــهــداء  جــثــامــن 
وفــق  لدفنهم  تسليمهم  عـــدم  ألن  الــدولــيــة، 
معتقداتهم يعتبر مخالفة للقانون الدولي. 
وهـــو أمـــر ُيــعــتــقــد أن إســرائــيــل ال تــمــانــعــه، 
كونه ُيحِدث هما جديدًا لدى الفلسطينين، 
 جـــــديـــــدة، يـــحـــتـــاج الـــــدخـــــول فــي 

ً
ومــــلــــهــــاة

ــنــــوات، فــمــا بـــالـــك بــالــخــروج  زواريـــبـــهـــا ســ
منها. بينما تــواصــل هــي، فــي هــذا الوقت، 
قضم أراضي الضفة، وتشييد مستوطنات 
جـــديـــدة عــلــى أراضـــيـــهـــا، وتــهــويــد الــقــدس، 

ساعة بساعة ويوما بيوم. 
اإلسرائيلية  املستوطنات  قضية  فــي  ولنا 
خير مثال على قدرة إسرائيل على تصغير 
الــقــضــايــا الــكــبــيــرة وإحــــال الــقــضــايــا األقــل 
 مــكــانــهــا وجــعــلــهــا قــضــيــة الــســاعــة. 

ً
أهــمــيــة

فقرار إدانة االستيطان رقم 2334 الذي أقره 
مجلس األمن، في 23 ديسمبر/ كانون األول 
 
ً
املاضي، يعد، على الرغم من أهميته، بديا
عن قضايا كثيرة، أو قراراٍت يجب طرحها 
وتــبــنــيــهــا، وجــعــل الــــدول املــكــونــة املجتمع 
إسرائيل  على  للضغط   

ً
آلية وجد 

ُ
ت الدولي 

ــيــــس أقــلــهــا  ــلـــى تـــنـــفـــيـــذهـــا، ولــ تـــجـــبـــرهـــا عـ
االنــســحــاب مــن املــســتــوطــنــات واالنــســحــاب 
الاجئن.  وعـــودة  كلل  الغربية  الضفة  مــن 
ي مجلس 

ّ
 تَبن

ُ
إضافة إلى ذلك، تبرز أهمية

األمن قرارًا يعتبر بناء الجدار اإلسرائيلي 
الــــعــــازل بــمــثــابــة جــريــمــة ضـــد اإلنــســانــيــة، 
كونه يجعل الضفة الغربية جزرًا متناثرة، 
ويحرم التواصل بن أهلها، ويمنع األهالي 
من الــوصــول إلــى أراضيهم الــزراعــيــة، ومن 
فيها، ويسرق منابع مياههم، وهو  العمل 

ه وهدِم قسم كبير منه.
َ
ما يستدعي َوقف

)كاتب سوري(

أنــــه تــوجــد بــعــض فــــرص الــعــمــل الضئيلة 
للعمل على »توكتوك« أو في أحد املقاهي 
حتى إشعار آخــر. ولكن، كانت املفاجأة أن 
هــذا الــشــاب ال بــد أن يبيت يوميا فــي قسم 
الشرطة في محافظة املنوفية؛ حيث يجب 
املراقبة  فــي  عليه أن يقضي ثــاث ســنــوات 
الــوجــوبــيــة فـــي قــســم الــشــرطــة. ولـــذلـــك، من 
الصعب أن يعمل ويتحّرك خارج محافظة 
في  مناسبا   

ً
يجد عما أن  وعليه  املنوفية. 

الشرطة، حيث يبيت  الصباح بجوار قسم 
في الليل، وحيث يتم إجباره على تنظيف 

القسم وخدمة ضباط القسم.
ال أعلم مصير هذا الشاب اآلن، ومــاذا فعل 
فــي مشكلة الــبــحــث عــن عــمــٍل فــي الــصــبــاح 
بــالــقــرب مـــن قــســم الــشــرطــة الــــذي عــلــيــه أن 
يقضي فيه نصف يوٍم تحت املراقبة والذل. 
ولـــكـــن، بــالــتــأكــيــد ال أعــتــقــد أن حــالــه جــيــد، 

والله أعلم.
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في ديسمبر/ كانون األول 2013، كان موعد 
الــنــطــق بــالــحــكــم عــلــى أحــمــد مــاهــر وأحــمــد 
ــادل فـــي قــضــيــة الــتــظــاهــر  ــة ومــحــمــد عــ دومــ
أمام محكمة عابدين في القاهرة. في أثناء 
الــتــحــقــيــق مــــع أحـــمـــد مــــاهــــر، عـــلـــى خــلــفــيــة 
قضية التظاهر أمام مجلس الشورى، حكم 
بالسجن املــشــّدد ثـــاث ســنــوات بــاإلضــافــة 
للمراقبة ثاثا أخرى وغرامة 50 ألف جنيه. 
ــذا أول حــكــم يـــصـــدر عــلــى خلفية  ــان هــ ــ وكـ
ــا، وكــــان  ــهـ ــتـ ــانــــون الـــتـــظـــاهـــر الـــجـــديـــد وقـ قــ

آمااًل  العرب  معنى ملؤسسة يعلق عليها 
ــنـــوء تـــحـــت ثـــقـــل وعــــبء  كـــثـــيـــرة، لــكــنــهــا تـ
يــفــوق قــدرتــهــا عــلــى الــعــمــل. أعـــرف تماما 
تأسيس  رافقت  التي  البنيوية  املشكات 
لــكــن، مــن املخزي  الجامعة منذ والدتــهــا. 
الجامعة  تكون  أن  العرب،  لنا، نحن  حقا 
ـــم املـــتـــحـــدة نــفــســهــا،  ــ ــرًا مــــن األمـ ــمـ ــــدم عـ أقــ
ومـــن كــل املــؤســســات اإلقــلــيــمــيــة األخــــرى، 
كاالتحادين األوروبي واإلفريقي ومنظمة 
الــخــروج من  األمــيــركــيــتــن، وال تستطيع 
أزمتها الهيكلية في إعادة بناء هياكلها 
ــــدة، إنــهــا  ــديـ ــ وأســـســـهـــا عـــلـــى مـــعـــايـــيـــر جـ
العربي والفشل  اليأس  تعبير مطلق عن 
األمر  وتــرك  السياسي،  نظامهم  بناء  في 

لآلخرين للقيام بذلك.
ما تفتقده الجامعة اليوم، وقبل كل شيء، 
قــيــادة ذات رؤيــــة وإيـــمـــان بــقــدرتــهــا على 
التغيير، فانعدمت فيها املبادرة، واكتفت 
األنظمة  لفشل  تــعــبــيــرًا سيئا  تــكــون  بـــأن 
الــســيــاســيــة الـــعـــربـــيـــة. ولــــذلــــك، تــبــاعــدت 
العربي وحلمه  الفجوة كليا بن املواطن 
مــفــيــد،  دور  أي  الـــجـــامـــعـــة  تــلــعــب  أن  فــــي 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــل مــشــكــات الــهــجــرة أو 
التجارة  تعزيز  أو  املــواصــات  أو  التنقل 
البينية وغيرها، ما كان الدافع األول لكل 
الــتــنــظــيــمــات اإلقــلــيــمــيــة املـــوازيـــة للتطور 

والتحديث.
)كاتب سوري(

وأهــل ذمــة على سبيل املــثــال. وفــي خضم 
التحوالت الدموية التي تعصف باملنطقة 
العربية، وال سيما في املشرق العربي، أي 
في سورية والعراق بالتحديد، عاوة على 
اليمن، والتي »استبشر« بها  كثيرون في 
جديد  عصر  إلــى  معها  وتطلعوا  البداية، 
مـــن الــديــمــقــراطــيــة والـــحـــريـــات والــنــهــوض 
واإلثنية  القومية  األقــلــيــات  فــإن  والــتــقــّدم، 
والطائفية تبدو حيرى كالدائخ، وشديدة 
ــر قــــــــادرٍة عـــلـــى تــحــديــد  ــيـ االضـــــطـــــراب، وغـ
مــوقــعــهــا ومـــوقـــفـــهـــا مــــن تـــلـــك الـــتـــحـــوالت 
بوضوح وجاء. والسبب أنها تخشى من 
صــعــود الــجــمــاعــات اإلســامــيــة املــتــطــرفــة، 
 ،

ً
 جــديــة

ً
أو حتى مــا دونــهــا تــطــّرفــا، خشية

األقليات  على  تعرض  الجماعات  تلك  ألن 
القومية أو  احــتــرام هوياتها  الــتــذويــب، ال 
السياسي  فــاإلســام  املذهبية،  أو  الدينية 
الــقــومــي القديم،  الــجــديــد، مثل االســتــبــداد 
ال يــعــتــرف بــالــهــويــات والــخــصــوصــيــات، 
حــــتــــى لــــــو صــــــــــارت هــــــويــــــات لـــجـــمـــاعـــات 
والكاكائين  والشبك  كالصابئة  متحفية، 
والـــصـــارلـــيـــة والــبــهــائــيــة واألحـــمـــديـــة، بل 
في  يستوعبها  أن  ويــريــد  عليها،  يتعالى 
بعباءته  يغمرها  وأن  الــســلــطــوي،  نطاقه 
املثقوبة. وفي جانب آخر، برهنت الوقائع 
أن ثمة خوفا حقيقيا وداهــمــا من ترحيل 
ــيــــات إلـــــى خـــــــارج أوطـــانـــهـــا،  ــلــ بـــعـــض األقــ
ألن هـــذا، بــالــضــبــط، مــا حـــدث فــي الــعــراق، 
حــن غـــادره مــئــات اآلالف مــن املسيحين، 
ــاد الــصــابــئــة يــتــبــخــرون مــنــه بــعــدمــا  ــكـ ويـ
العربي،  املشرق  في  األقــدم  الطائفة  كانوا 
أو إحــدى الطوائف القديمة جــدًا. وهــذا ما 
حـــدث فــي فلسطن أيــضــا؛ فــقــد صـــار بلد 
ــذا ما  املــســيــح بـــا مسيحين تــقــريــبــا. وهــ
ــا حــــدث بــالــفــعــل(  ــمـ يــمــكــن أن يــحــدث )وربـ
البلد العربي األكثر  عد 

ُ
في سورية التي ت

ــّددًا؛ فــفــيــهــا ثــــاث وعـــشـــرون  ــ ــعـ ــ تـــنـــّوعـــا وتـ
لبنان  طــوائــف  مــن  أكثر  أي  دينية،  طائفة 
 عن خمس قوميات 

ً
بخمس طوائف، فضا

وشــائــجــيــة،  أو  جــمــعــيــٍة  عـــصـــبـــيـــاٍت  ذات 
ــراد والــتــركــمــان والــشــركــس  ــ كــاألرمــن واألكـ
ــــاوة عـــلـــى بـــقـــايـــا الـــكـــلـــدان  ــان، عــ ــريــ ــســ والــ

واألشورين واإليزيدين. 
ــة  ــيـ ــنـ ــات اإلثـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـــــقـــــول إن األقـ قـــــصـــــارى 
ن  والقومية والدينية في بادنا جزء مكوِّ
مــن أســاســات هـــذه الــبــاد، ولــهــا فيها من 
امليراث التاريخي ما لغيرها با زيادٍة أو 
نقصان. والدولة الديمقراطية والَعلمانية 
وحدها القادرة على تجسيد فكرة املواطنة 
ــرام الــحــق فـــي املــحــافــظــة  ــتـ املــتــســاويــة واحـ
على الهويات القومية واإلثنية في سياق 
نظام سياسي واحد، يكفل حرية التعبير 
ــاد وحــــريــــة اخـــتـــيـــار نــمــط  ــقـ ــتـ وحــــريــــة االعـ
العيش وطرائق العبادة، بما ال يتعارض 
العقد  أي  الــواحــدة،  العقدية  املنظومة  مــع 

االجتماعي الجديد املنتظر. 
)كاتب عربي(

سجن كبير

لماذا ماتت جامعة الدول العربية؟

اإلسالم السياسي واالستبداد

تسليم جثامين الشهداء: 
نحتفل أم نبكي؟

مهما كانت درجة 
تقييد الحريات خارج 

السجن فهي ال تقارن 
بالحياة داخل السجن

ما تفتقده الجامعة 
اليوم، وقبل كل 

شيء، قيادة ذات 
رؤية وإيمان بقدرتها 

على التغيير

الدولة الديمقراطية 
والَعلمانية وحدها 

القادرة على تجسيد 
فكرة المواطنة 

المتساوية

آراء

معن البياري

أّما وأنها كثيرة املياه التي جرت منذ مؤتمر جنيف للسالم في الشرق األوسط في 
ديسمبر/ كانون األول 1973 إلى مؤتمر باريس للسالم نفسه في املنطقة نفسها 
أمس، صّب بعضها في قوة إسرائيل التي ازدادت تفوقًا وتسلحًا، وازدادت تحّررًا 
ــى شــاءت أي عصابة حاكمة في تل أبيب، 

ّ
من أي أخــالق في ارتــكــاب االعــتــداءات أن

الفلسطينيني،  املياه ما صــّب في صالح  تلك  أن من  صحيح هــذا كله وغــيــره، غير 
الستحقاقات  أوفــى  وتطلبًا  بعدالتها،  أكثر  وقناعة  العالم،  في  لقضيتهم  حضورًا 
هذا السالم النائي واملشتهى، البديهية املعلومة، وإن تم، في غضون هذه السنوات، 
املؤتمر  الفلسطيني منه قبل اإلسرائيلي. كان ذلك  العنف،  التشّدد في مسألة نبذ 
 لتحقيق حل للنزاع العربي اإلسرائيلي في أجواء نتائج حرب أكتوبر، ناوأت 

ً
محاولة

إسرائيل أي دور لألمم املتحدة فيه، بل وأي فاعلية ألوروبــا أيضًا، أما عن تمثيل 
أبــدًا أن يحضر منهم وعنهم أي وفــد، وكــان إصــرار  الفلسطينيني، فلم يكن واردًا 
الــذي غابت عنه  املؤتمر  ذلــك  ينته  لــم  لــه.  أميركية سوفياتية  رعــايــة  إسرائيل على 
سورية إلى شيء، باستثناء التأكيد على قرارات أممية، وعلى تفاهمات وقف إطالق 

النار وترتيباتها، على الجبهتني املصرية والسورية. 
كان ذلك في زمٍن انتهى، في املوضوع الفلسطيني، مع خطاب غصن الزيتون الذي 
لتكّر  الثاني 1974،  املتحدة في نوفمبر/ تشرين  األمــم  إلــى  جــاء به ياسر عرفات 
 إلى مصافحة ياسر عرفات مع إسحق رابني في 

ً
املياه تاليًا كّرًا آخر، تتابع وصوال

باحة البيت األبيض، وبمباركة رئيس أميركا، في سبتمبر/ أيلول 1993، األمر الذي 
لم يكن ممكنًا من دون إبعاد عرفات ورفاقه، والفدائيني املقاتلني، من لبنان على 
الحدود مع فلسطني إلى الجزائر واليمن وتونس. استجّد انتباه إلى محتوى آخر 
في الصراع، إلى مضمون ثقافي وحقوقي عالي القيمة واملكانة، األمر الذي ما انفك 
يزعج إسرائيل، ويجعلها تمرض جّراءه. من هم هؤالء الفلسطينيون حتى يكون 
العامة من نيويورك  املتحدة جلسة لجمعيتها  األمــم  العالم، وتنقل  لهم مطرح في 
كيانًا  ال  العالم،  خريطة  على  يكونوا  أن  رئيسهم؟  لتسّمه   1988 فــي  جنيف  إلــى 
يرأسها  وإن بسلطة كسيحة  بــال جيش،  وإن  أيــضــًا،  ــة  دول بــل  سياسيًا فحسب، 
محمود عباس، فذلك كله وغيره من نتائج »أوسلو« املقيت الذي كان ياسر عرفات 
يعرف مثالبه أكثر من بسام الشكعة وأحمد جبريل، »أوسلو« الذي لم ير فيه إرييل 

شارون سوى أنه واحدة من بدع شيمون بيريز. 
كان مؤتمر باريس أمس مرافعة دولية من أجل »حل الدولتني«، في وسع أي منا أن 
يلعن مؤتمرات من شاكلته، غير أن انشغال بنيامني نتنياهو، أيامًا، في شتيمته، يعني 
أن في مضامينه ما ينفع الكفاح السياسي الفلسطيني، ويرفع قضية هذا الكفاح إلى 
مرتبة أعلى، عندما ترتكز إلى أن قوة الحق الفلسطيني إذا ما افتقرت إلى قوة فإن في 
وسعها أن تستأنس باملحتوى األخالقي الرفيع الذي يرفض مسألة مصادرة أرض 
ط 

ّ
من أصحابها ليقيم عليها مستوطن مستقدم من أوكرانيا أو إثيوبيا. وعندها ليبل

نتنياهو وأمثاله البحر، ولينتظر دونالد ترامب في البيت األبيض، والبادي أن انتظاره 
ر نفَسه بأن »الغد سيكون مختلفًا تمامًا، وهو قريب جدًا«. 

ّ
هذا هو ما يجعله يبش

بعيد  الديمقراطية، وال  الجبهة  قيام  بــذكــرى  االحتفال  مــواســم  مــن  واحــد  فــي  لسنا 
ــا بــأهــازيــج الــبــطــولــة وفــلــكــلــوريــات  ــنـ تــأســيــس حــركــة فــتــح، حــتــى نــســري عــن أرواحـ
يعرفنا  أن  أهمية  إلــى  انتباٍه  لحظة  مجرد  في  وإنما  والبعيدة،  الغائمة  االنتصارات 
 في كينونة سياسية وجغرافية تخصهم، 

ّ
العالم، فلسطينيني أصحاب أرٍض، لهم حق

ال بأس من تسميتها دولة، على أن تكون منصة أولى في درب إنهاء االحتالل املقيت، 
تعديل  وفــي  بعد،  يتحقق  ولــم  ليس هينًا،  هــذا  واالستيطانية.  العنصرية  وتمثيالته 
مسودة البيان الختامي ملؤتمر باريس سبع مرات )على األقــل( قبل إشهاره معاٍن 
وفيرة، أهمها أن انتزاع الفلسطيني التفاتة أوروبية، أو أميركية مرتجلة، إلى بعض 
حقه، وإلى شيء من وطنه وأرضه، أمر دونه الكثير من الجهد. ولكن، ثمة حزمة من 
رسائل بالغة األهمية، وصلت إلى حكومة نتنياهو، في هذا املؤتمر، أولها أن محمود 
عباس، أو أيًا كان قد يخلفه، لن ينسى أن إنهاء االحتالل الذي جرى يوم 4 حزيران 

في 1967 هو املبتدأ والخبر في أي ثرثرة أو تفاوض من أي لون. 

بسمة النسور

بصوتها املبحوح املرتجف، يخالطه لهاث املرض والتقّدم في العمر والحزن العميق 
. وبتسريحة 

ً
 ثوبًا أســود طويال

ً
على صديقة عمر رحلت منذ وقت قصير، مرتدية

، اعتلت هذه 
ً
شعر أنيقة ومكياج خفيف ال يكاد  يلمس يضفي عليها رفعة وجماال

الستينية الباذخة، شابة الروح ذات الحضور اإلنساني العفوي اآلسر، منّصة جوائز 
»غولدن غلوب«. ومثلما فعلت طوال مسيرتها الفنية الحافلة باإلبداع والتميز، قّدمت 
ميريل ستريب من تلك املنصة، وعلى سمع العالم وبصره، درسًا عمليًا مباغتًا في 
 أبسط 

ً
كيفية الجمال، من خالل كلمة مقتضبة الذعة ذكية غير متفذلكة، مستخدمة

الكلمات وأكثرها قدرة على التأثير، على الرغم  من أنها ذات مضمون سياسي بحت، 
الفظ، حني أهان   بسلوكه 

ً
وجهت فيه انتقادًا شديدًا لرئيس بالدها املنتخب، منّددة

صحافيًا يعاني من إعاقة حركية، مقلدًا إياه بشكٍل مبتذل. 
 بدور الفن في االرتقاء بالروح وتخطي 

ً
أنهت ستريب كلمتها القوية املؤثرة، متمسكة

األوجــاع، فصفق لها العالم من جديد، وهي األسطورة الحية، كما اتفق النقاد على 
تسميتها منذ بدأ اسمها في الصعود مكرسًا واحدًا من أيقونات السينما العاملية، 
الــبــارعــة األكــثــر ترشيحًا وحــصــدًا لجوائز األوســكــار األســتــاذه  ة 

ّ
الــفــذ وهــي الفنانة 

املتمرسة املتمكنة من أدواتها التي تتصّدى لألدوار الصعبة املركبة، فتقّدمها بعفويٍة 
وبساطٍة، ال تخلو من عبقريٍة، فتخطف قلوب جمهورها الواسع العريض، وتأسره 
بحضورها الذكي شديد اإلقناع، فيصدقها في أي دور، وهي الشهيرة في أوساط 
هوليود، بتطويع اللهجات املختلفة، متقنة إياها بشكٍل فاجأ العاملني في هذا الحقل، 
مثل دورها الذي ال ُينسى في الفيلم فائق الشهرة »خارج إفريقيا« الذي استحقت 
عليه جائزة األوسكار ألحسن ممثلة في منتصف الثمانينيات، حيث بلغت حدًا في 
اعتنقت، بل وتقمصت شخصية  أحــد من مجايليها، حني  إليه  لم يصل  اإلدهـــاش، 
الحكايات، شخصية صعبة  واملوسيقى وســرد  الشعر  أوروبية حاملة تحب  بارونة 
كونها  الئقٍة،  غير  وتعتبرها  البورجوازية،  املنظومة  ترفضها  السائد  النمط  خــارج 
ل 

ّ
الــرجــال، وتفض املحافظه، فتجالس  الطبقة  أوســاط  املرعّية في  ال تراعي األصــول 

الجنسني  بــني  الوظائف  فيه  قّسمت  زمــٍن  فــي  اهتماماتهم،  وتستهويها  صحبتهم 
بشكل صارم، تأخذها األقدار إلى إفريقيا لتمضي فيها أجمل أيام حياتها، وتعيش 
انخراطها  ذلــك  يتخلل  لها.  الــذي صــار ملكًا  الــن  الكبرى في حقل  فيها مغامرتها 
الجميل في جملة عالقاٍت إنسانيٍة مع السكان املحليني، وفي حبٍّ كبير صعب حارق، 
مثل حرارة شمس أفريقيا مع رجٍل ال يقل جنونًا وفروسية واندفاعًا عنها، لتنتهي 

الحكاية بموت الحبيب، ومغادرة املكان الدافئ الحميم األحب إلى قلبها.
بارونة  الــســوداء مرافقة لصوت  الــقــارة  قلب  بديعة من  الفيلم بمشاهد  أحــداث  تبدأ 
أوروبية عجوز تتحّدث االنجليزية بلكنة مميزة، تسرد فيه حكاية ارتباطها باملكان، 
وعشقها الرجل املختلف النبيل، لنكتشف أنها ميريل ستريب، ترّدد  بصوت متهّدج 
حزين »كان لي حقل في أفريقيا«.  بهذه العبارة املشبعة بالحزن والعشق واألسى، 
تشّدك نبرة الصوت العميق إلى متابعة أحداث الفيلم إلى النهاية الحزينة. وال تختلف 
مجمل أفالم ميريل ستريب عن  »خارج أفريقيا« من حيث  حضورها الطاغي، وهي 
التي قّدمت أدوارًا عديدة، حرصت فيها على التنّوع واالختالف. واستحقت مكانتها 
العالية بني كبار  النجوم، ونالت  الحب واالحترام  على الــدوام. تّوجت ستريب، قبل 
أيــام، كل ذلك البهاء والبريق الذي رافــق  منجزها اإلبداعي، عبر عمر من االحتراق، 
 أقوى شخصية في العالم، مقّرعة إياه  بحزم. 

ً
بوقفتها اإلنسانية الشجاعة، مواجهة

التربية، ال  وبــدت كأنها تشّد أذنــه، باعتباره ولــدًا أرعــن أخــرق متهورًا أحمق سيئ 
يحسن التصرف السليم، وذلك بأقل الكالم املمكن الذي هّز وجدان كثيرين من فرط 
دة من جديد على  دور الفن في االنتصار للحق والجمال، ورفض أي 

ّ
حساسيته، مؤك

امتهاٍن لكرامة البشر وحقهم  في التعبير، حتى لو استدعى ذلك توبيخ زعيم العالم 
الحر، مسلحني بابتسامتها الحزينة وصوتها املبحوح.

سامح راشد

أصدر القضاء املجري حكمًا بالسجن على بيترا الزلو ثالثة أعــوام. وهــذه، ملن ال 
يعرفها، هي املصّورة التلفزيونية التي ركلت الجئًا سوريًا )وطفله( في الثامن من 
الحدود  عبر  الفاّرين  الالجئني  يركض ضمن  كــان  بينما   ،2015 أيلول  سبتمبر/ 
لتبرير  املــصــّورة  مــحــاوالت  املجرية  العدلية  السلطات  تقبل  لــم  الصربية.  املجرية 
فعلتها التي شاهدها العالم، وأثارت ردود فعل واسعة تباينت من استهجان الناس 
اإلعالمية  املؤسسات  انتقاد  إلى  بحت  إنساني  منظور  من  السلوك  ذلك  العاديني 

 غير مهني، ينتهك معايير العمل اإلعالمي االحترافي.
ً
تصّرفها واعتباره عمال

التي كانت تعمل لحسابها، إال أن  القناة  ــردت من 
ُ
املــصــّورة ط الرغم من أن  وعلى 

ذلك لم يكن كافيًا إلغالق امللف، حيث استمر القضاء املجري في نظر القضية 15 
شهرًا، حاولت فيها بيترا تجنب العقوبة الجنائية. تارة بالقول إنها تصّرفت بدافع 
الخوف من تجمع العشرات حولها، وتارة أخرى باالعتراف بأن سلوكها كان غير 
الرأي  الئق ونادمة عليه. ولكن محاوالتها لم تقنع السلطات بالعفو عنها، وكذلك 
 في الديمقراطية، وال 

ً
العام الذي كان انتقاده لها قاسيًا وعلنيًا. ليست املجر عريقة

تقارن قيمة اإلنسان الفرد لديها بقيمته في بريطانيا أو الواليات املتحدة أو فرنسا. 
 فردية واستثنائية. 

ً
لكن التعامل الرسمي مع القضية جعل من سلوك بيترا حالة

بينما هناك شعوب ودول عربية مشابهة للمجر، املقارنة معها أقرب وأكثر مدعاة 
)شعوبًا  الــعــرب  مــبــاالة  ال  يجّسد  الالجئني  قضية  مــع  العربي  فالتعامل  للتأمل. 
وحكومات( إلى ذلك »اآلخر« الفاّر من أوضاع سيئة في بلده. ويكفي، هنا، ذكر أنها 
ليست الدول العربية، وإنما أوروبا، هي التي استقبلت عشرات آالف من الالجئني 
 عربية، فقد قوبلت بسوء معاملٍة 

ٌ
العرب. أما األعداد املحدودة التي استقبلتها دول

ال يجسد فقط موقف الحكومات املستقبلة من أسباب اللجوء، وإنما يعكس أيضًا 
النظرة الرسمية السلبية في بعض الدول العربية ملواطني دول أخرى، فّروا من نظم 
حكٍم تمارس بحقهم القمع والتنكيل. كأن هؤالء ليسوا بشرًا، وال يستحقون أي 
مراعاٍة أو اهتماٍم ما داموا قد كفروا بنعمة البقاء في بلدانهم التي يجري تدميرها.
هذه هي معضلة العرب مع أنفسهم ومع  اآلخرين، أن قيمة الفرد ليست في ذاته، 
وال في مجرد كونه إنسانًا خلقه الله كذلك، وإنما يكتسب املرء قيمته ومكانته من 
موقفه السياسي، ودوره الذي يجب حتمًا أن يكون إيجابيًا تجاه بلده التي تعني 

)بهذا املنطق( الحاكم والحكومة. 
أما ما تعّرضت له املصورة املجرية فمغزاه يتجاوز العقوبة املهنية، أو اإلجــراءات 
العدلية، إذ يجّسد ببساطة حالة غضب »إنساني« ضد تصرف »ال إنساني« قامت 
به هذه املــرأة. لذا، وعلى الرغم من أن العالم الغربي كثيرًا ما ُيبدي قدرًا كبيرًا من 
التوحش والال إنسانية، خصوصًا تجاه الشعوب العربية واإلسالمية، إال أنه عندما 
يكون التخلي عن الحس اإلنساني علنًا، وبشكل سافر وغير مبّرر، كونه يماَرس 
الــغــرب ال يملك إال أن يأخذ موقفًا ضد  بحق »إنــســان« فــي أضعف حــاالتــه، فــإن 
هذا التخلي، إلثبات الحياد في تطبيق القيم اإلنسانية واملبادئ األخالقية، من دون 

استثناء أو ازدواجية معايير.
 أخالقيًا معياريًا، يكمن في أن العدالة واملساواة 

ً
من دون تعميم، يعاني العرب خلال

والحرية وحقوق اإلنسان مبادئ وقيم عليا ليست واجبة االحترام والتطبيق على 
له تعريف  العرب، هي ملن يستحق فقط. حيث »اإلنــســان«  البشر، وإنما، عند  كل 
محّدد ومعيار واضح ال لبس فيه، تقف حــدوده عند من يتفق في الــرأي واملوقف 
والتوجه والسلوك. أما من يخالف أو فقط يختلف، فتنتفي عنه صفة »اإلنسان«، 

وبالتالي كل الحقوق، بما فيها حق الحياة والبقاء.

في معنى مؤتمر باريس ميريل ستريب... 
صوتها المبحوح الحزين

كم بيترا الزلو عربية؟
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في 14 سبتمبر/ أيلول من سنة 2010، عرض مشروع 
حظر غــطــاء الــوجــه )الــنــقــاب( فــي األمــاكــن الــعــامــة على 
ــروره على  مجلس الــشــيــوخ الــفــرنــســي، وســبــق ذلـــك مــ
املجلس الوطني الفرنسي في 13 يوليو/ تموز 2010، 
وأسباب املشروع عدم قدرة األشخاص اآلخرين على 
ــّدة مشكالت  مــعــرفــة هــويــة مـــن يــرتــديــه، مـــا يــســّبــب عــ
ومخاوف من عمليات إرهابية. وفي 11 أبريل/ نيسان 
الوجه في  الــقــرار، وحظر غطاء  تــّم تفعيل  سنة 2011 
األماكن العامة في فرنسا. وخالل السنة املاضية، منعت 
»البوركيني«،  السباحة  لباس  ارتـــداء  فرنسية  بلديات 
 
ً
ق القضاء الفرنسي القرار، بعد أن أثار جدال

ّ
قبل أن يعل

انتشار صــورة لشرطي يحمل  بعد  كبيرًا، خصوصًا 
على  جزئيًا  لباسها  خلع  على  إمـــرأة  ويجبر  ســالحــه 
شاطئ مدينة نيس. وفي خطوة مفاجئة لنا، مشابهة، 
منعت وزارة الداخلية املغربية في شخص مؤسساتها 
النقاب وبيعه  إنتاج   الترابية،  الجماعات  على مستوى 
في عدد من املدن املغربية، وقد تلقى أصحاب متاجر 
والقيادات،  الباشويات  املالبس إشعارات بذلك من  بيع 
منتوجاتهم من  ص من 

ّ
للتخل إمهالهم 48 ساعة  وتــّم 

بيعه من  التزامًا بعدم  توقيعهم  إلى  النقاب، باإلضافة 
جديد. يحتاج املوضوع نقاشًا من عّدة جوانب، وقبل أن 
نبدأ، البّد من التطّرق ملسألة جد مهمة، ما هو مصير 
فــادحــة،  بحيث سيتلقون خسائر  املــحــالت،  أصــحــاب 
ه يوجد من ال يبيع سوى هذا 

ّ
وال بد من استحضار أن

اللباس، وهناك من يزيد عليه ببضع عباءات وجالبيب، 
التجار  قــال ألحــد  الــذي  الباشا  إجــابــة  فما مصيرهم؟ 
املتضّررين إّن هذه تضحيات في سبيل الوطن ليست 
مــقــنــعــة، التضحية فــي ســبــيــل الــوطــن واجـــبـــة، لــكــن أن 
يتخذ قرار ارتجالي في قصر فاخر، أو مكتب مكّيف، 
غالء  يكافح  الـــذي  الشعب  ابــن  مسؤوليته  يتحّمل  ثــم 

فهذا  العيش،  لقمة  ليوفر  الضرائب  وحصار  املعيشة، 
ال يمكن أن يقبل به أحــد، فأين مصدر الــرزق البديل؟ 
املقتنعون بشرعية  يجادل  أن  قبل  التعويضات؟   أيــن 
النقاب من زاويتهم، وقبل أن يناقش املتيقن بأّن القرار 
عن  نتساءل  أن  يجب  الــخــاصــة،  للحياة  انتهاكًا  يمثل 
الشخص  فــي  يفكر  لــم  فمن  للتجار؟  بالنسبة  البديل 
ــه، ال يمكن أن يقبل  يــدر عليه رزقـ الـــذي سيخسر مــا 
منه دفاعه عن شخص أخر سيخسر ملبسه، أو على 
 لشرائه، فمن األولى، اللباس أم قوت 

ً
األقل لن يجد محال

العيش؟
من جانب أخر، حني أرادت فرنسا منع النقاب، مّر القرار 
ما  بعد  ثم  الشيوخ«،  »مجلس  ثم  الوطني«،  »املجلس  بـ
يقارب سنة بدأ »تفعيله«. وهناك فرق بني منع االرتداء 
ي أركز هنا على مراحل املصادقة على 

ّ
ومنع البيع، لكن

القرار. أما في املغرب، فبني ليلة وضحاها، صدر إشعار، 
اللباس،  التجار يومني إلفــراغ محالتهم من هــذا  يمهل 
ويجبرهم على توقيع التزام بعدم بيعه مرة أخرى وإال 
ل بعد. هناك 

ّ
لم تشك ه والحكومة 

ّ
سيعاقبون، وهذا كل

املزيد، ينضاف املغرب بقراره هذا الذي يمضي به في 
طريق منع ارتدائه إلى دول إفريقية حظرته قبله، وهي 
السنغال وتشاد والغابون وكونغو برازافيل، واملشترك 
بني هذه الــدول ليس وقوع أعمال إرهابية فيها، بل هو 

كونها »مستعمرات فرنسية« سابقة!
فــور صــدور الــقــرار في فرنسا، لحقت بها الــدول التي 
الفرنسيون،  مــنــه  يــأكــل  كــبــيــرًا  بــاألمــس صحنًا  كــانــت 
واملغرب من ضمنهم. بعد حظر اإلنتاج والبيع، الداخلية 
تّمهد ملنع ارتدائه، فمن يدري لعل املشهد الذي حدث في 
شاطئ نيس السنة املاضية سيتكّرر في أحد شوارع 

املدن املغربية.
شفيق عنوري )المغرب(

ــيـــركـــي املــنــتــهــيــة  نــــزل قـــــرار الـــرئـــيـــس األمـ
واليته، باراك أوباما، الذي سيتم بموجبه 
رفع العقوبات جزئيًا على السودان، بردًا 
فقد  الــســودانــيــة،  الحكومة  على  وســالمــًا 
جــــاء فـــي وقــــت عــصــيــب بــعــد أن يئست 
حــبــطــت بعد أن جـــّدد أوبــامــا 

ُ
الــحــكــومــة، وأ

ــبـــدأ مــــن مــطــلــع  الـــعـــقـــوبـــات لـــعـــام جـــديـــد يـ
نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي.

ــع الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة  ــــالن رفــ يـــأتـــي إعـ
لـــيـــصـــرف الـــنـــظـــر، ويـــطـــغـــى عـــلـــى حــدثــني 
سلبيني سيطرا على تناول وكاالت األنباء 
ووســـائـــل اإلعــــالم لــلــشــأن الــســودانــي في 
األيام املاضية. يتعلق األول بفضيحة أحد 
نــيــوروك اتهم  الــســودان في  موظفي بعثة 
يرتبط  أميركية، فيما  بمواطنة  بالتحرش 
الحدث اآلخر بصحة الرئيس عمر البشير 
الـــذي ذكـــرت األنــبــاء أنـــه خــضــع لقسطرة 
الخرطوم  مشافي  أحــد  فــي  استكشافية 

قبل أيام.
األمر املشروط الذي أصدره أوباما في آخر 
أسبوع له قبل تسليم السلطة إلى الرئيس 
املــنــتــخــب دونـــالـــد تـــرامـــب، يــمــكــن وصــفــه 
السوداني،  للنظام  النجاة  وطــوق  بالهدية، 
ــدرت األوضــــــاع االقــتــصــاديــة إلــى  ــحـ إذ انـ
ــــســــوء، وصــــل معها  درجــــــٍة عـــالـــيـــٍة مـــن ال
ســعــر الــــدوالر إلـــى مــا يــقــارب 20 جنيهًا 
الرامية  الخطط  جميع  وفشلت  سودانيًا، 
ــع املــغــتــربــني، بــعــد أن  إلـــى اســتــقــطــاب ودائــ
حاول البنك املركزي تعديل قيمة الصرف 
إلى سعر أقرب إلى سعر السوق السوداء. 

ــداد  ــى عــجــز الــحــكــومــة عـــن سـ ــ ــة إل ــافـ إضـ
ل 

ّ
التزمات دولية، أدى هذا العجز إلى تعط

الجديد  املطار  مشروع  منها  مشروعاٍت، 
الذي كان يفترض أن تمّوله الصني بجانب 

تّوقف مشروعات سدود وكهرباء.
القرار  ل أسباب صــدور 

ّ
أن نحل أردنــا  إذا 

فإّن  نفسها،  البشير  حكومة  فاجأ  الــذي 
التنازالت التي قّدمتها الحكومة والتعاون 
مع املخابرات األميركية في مجال مكافحة 
اإلرهاب واالتجار بالبشر يتصّدران أبرز 
الــتــفــســيــرات الــتــي جــعــلــت أوبـــامـــا يــصــدر 
ــرار، أخــــيــــرًا، قــبــيــل مـــغـــادرتـــه الــبــيــت  ــ ــقـ ــ الـ
التعاون  هذا  ُينسب  البيضاوي. سودانيًا 
بالدرجة األولى إلى مدير جهاز املخابرات 
ــابــــق صــــــالح قــــــوش الــــــــذي يــعــتــبــره  ــســ ــ ال
في  اإلرهـــاب«  »جــنــرال مكافحة  مراقبون 
السودان، وهو الذي قاد بداية املفاوضات 
إليه  أرسلت  عندما  األميركي  الجانب  مع 
طــائــرة خــاصــة أقلته مــن مــطــار الخرطوم 
إلى واشنطن. ليتواصل بعده التعاون بني 
من  للحّد  املعلومات  تــبــادل  فــي  الجانبني 

األنشطة اإلرهابية في املنطقة.
ــار الـــــــــــدور الـــــــــذي بـــذلـــتـــه  ــ ــكــ ــ ــ ال يـــمـــكـــن إن
ــة فــــي تــحــقــيــق  ــيـ ــودانـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــسـ
ــــغــــاء الــعــقــوبــات  ــاز، املــتــمــثــل فــــي إل ــ ــجـ ــ اإلنـ
االقــتــصــاديــة املــفــروضــة عــلــى الـــســـودان، 
ــــالت الـــحـــكـــومـــيـــة  ــامـ ــ ــعـ ــ ــر املـ ــظــ ــا حــ ــهــ ــنــ ومــ
وفك  السودان،  في  األميركي  واالستثمار 
ــدة، لــيــس فـــورًا وإنــمــا بعد  ــ تجميد األرصـ
ستة أشهر بشرط التزم نظام البشير في 

ما يتصل بمكافحة اإلرهـــاب، والــحــّد من 
السودان،  املتمردين في دولة جنوب  دعم 
 عـــن إشـــاعـــة الـــحـــريـــات ومـــراعـــاة 

ً
فـــضـــال

قضايا حقوق اإلنسان.
لم يشمل القرار األميركي، وإن كان مؤقتًا 
وجزئيًا، رفع الحظر عن تصدير األسلحة 
ه يمنح الحكومة 

ّ
واملعدات العسكرية، إال إن

من  أشهر  مدتها ستة  تعّوض  ال   
ً
فرصة

أجل تغيير األوضاع، والعمل على تحسني 
صورتها التي ارتبطت في األذهان بالقمع 
إضافة  حــرب،  وارتــكــاب جرائم  والتنكيل 
إلـــى الــفــســاد املــســتــشــري والــتــصــريــحــات 
ــتـــي كــانــت  غــيــر املــوفــقــة لــلــمــســؤولــني، والـ
تهاجم أميركا وتتوعدها بالويل والثبور!  
الخرطوم  حكومة  تلتقط  أن  يجب  لــذلــك، 
الــقــفــاز، وتعلن عــن إصــالحــات سياسية 
بـــصـــورة عــاجــلــة، تتضمن  واقـــتـــصـــاديـــة 
إطالق سراح جميع املعتقلني فورًا من دون 
قيد أو شرط، يتزامن ذلك مع زيادة هامش 
الحرية ووقف مصادرة الصحف والرقابة 
القبلية التي تتعّرض إليها، مع فتح املجال 
أنشطتها  إلقــامــة  السياسية  الــقــوى  أمـــام 
األمــــر  يــتــطــلــب  أن  دون  مــــن  ونــــدواتــــهــــا 
كما  األمنية،  الجهات  من  إذن  استصدار 
هو متبع حاليًا. وفــوق ذلــك، يجب ضبط 
الخطاب الحكومي وتصريحات املسؤولني 
التي كثيرًا ما تحرج الدبلوماسيني الذين 
يسعون، بــإخــالص، إلــى إصــالح عالقات 

السودان بالدول واملنظمات العاملية.
محمد مصطفى جامع )السودان(

فضاء مفتوح

آراء

أحمد عبد الاله

سيخلف ريكس تيلرسون سلفه جون كيري، 
اليمن،  وهو ال يمتلك أي معرفة حقيقية عن 
إال مـــن الــنــشــاطــات الــســابــقــة لــشــركــة إكــســون 
مــوبــيــل الــتــي حــفــرت بــئــريــن اســتــكــشــافــيــتــن 
لــلــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط فـــي قـــطـــاع عــمــاقــن في 

محافظة شبوة، ثم رحلت.
كانت مبادرة كيري التي حملها إلى اجتماع 
الــربــاعــيــة )أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا والــســعــوديــة 
واإلمــــــارات( فــي جـــدة، نــهــايــة أغــســطــس/ آب 
الــــعــــام املــــاضــــي، »ســـكـــتـــشـــات« غـــامـــضـــة فــي 
بدايتها، حتى أن الرجل لم يستطع بلورتها 
بــشــكــل مــفــهــوم فـــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي مع 
وزيــــر خــارجــيــة الــســعــوديــة، عــــادل الــجــبــيــر، 
فقّدم شرحًا عائمًا مرتبكًا، بينما أكد نظيره 
الـــســـعـــودي، بـــصـــورة مــغــايــرة حــيــنــهــا، على 
يتم  الــتــي  »الــشــهــيــرة«  باملرجعيات  التمّسك 
تــرديــدهــا فــي كــل مــنــاســبــة. وهــكــذا، اعتبرت 
املـــبـــادرة مــنــذ والدتــهــا هــوامــش أو خــواطــر، 
بصياغة غير متماسكة ومتضاربة الدالالت، 
ــــى أن تـــظـــل مــســتــنــدًا   إلـ

َ
ــرق ــ ــا لــــم تــ حـــتـــى أنـــهـ

مــوضــوعــيــًا فـــي ســجــات الــجــهــود املــبــذولــة 
اليمن املشتعلة  إليــجــاد حــل سياسي ألزمــة 
أيـــلـــول عـــام 2014، حن  مــنــذ 21 ســبــتــمــبــر/ 
أســقــط أنــصــار الــلــه )الــحــوثــيــون( العاصمة 
صنعاء بالقوة، ثم أشعلوا اليمن، من بعدها، 
فـــي حـــروبـــهـــم غــيــر املــســبــوقــة فـــي الـــتـــاريـــخ. 

بدر اإلبراهيم

التاعب  النقاشات األميركية، بشأن  من يقرأ 
الروسي بنتيجة االنتخابات الرئاسية أخيرًا، 
ل إليه أن الحرب الباردة عادت، واالتحاد  يَّ

َ
ُيخ

الرغم من  ُبِعث من مرقده. وعلى  السوفييتي 
ــخــَدم فــي تصفية حــســابــاٍت 

َ
ــســت

ُ
أن الــقــضــيــة ت

داخلية، بن املؤسسة الحاكمة والقادم الغريب 
دونالد ترامب، إال أنها تشير إلى حالة تعبئٍة 
، يــجــري تضخيم  وطــنــيــٍة فـــي مــواجــهــة عـــــدوٍّ
ــده. فـــي املــقــلــب اآلخـــر،  قـــدراتـــه لــاســتــنــفــار ضــ
الــعــالــم بالزهو،  فــي  الــيــســاريــن  يشعر بعض 
نــتــيــجــة الـــــــدور الــــروســــي املـــتـــصـــاعـــد دولـــيـــًا، 
السوفييتية،  للحقبة   

ٌ
ذلك حنن إلى  يدفعهم 

فيما يــذهــب يــســاريــون آخــــرون مــذهــب كتاب 
أميركين وأوروبين، في توصيف السياسات 
الروسية الحالية باإلمبريالية، في إطار سعي 
هؤالء اليسارين إلى البراءة من االنتماء أليٍّ 
إطــاق توصيف  الدولية، عبر  املعسكرات  من 

اإلمبريالية على الجميع.
بالتأكيد، ال تشبه روسيا الحالية، بصيغتها 
لناحية  ال  السوفييتي،  االتحاد  »البوتينية«، 
األيديولوجيا، وال االستراتيجية. وبالطبع، ال 
تماثل بينهما من حيث القوة. ليست روسيا 
املفّكك  السوفييتي  االتـــحـــاد  وريــثــة  الــحــالــيــة 
وحـــســـب، بـــل أيــضــًا وريـــثـــة االنــهــيــار الــشــامــل 
فــي روســيــا االتــحــاديــة إّبـــان تسعينات القرن 

أحدثت ما ُوصفت الحقًا بخريطة الطريق، أو 
مبادرة كيري، والتي تبناها مبعوث األمن 
الشيخ،  ولــد  إسماعيل  املتحدة،  لألمم  العام 
 
ً
 كــبــيــرة

ً
مـــن دون أي مــنــتــجــة أمــمــيــة، صـــدمـــة

ــــذي يــمــثــل الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن،  لــلــجــانــب الـ
خصوصًا وأن مضمونها الرئيس ترّكز على 
تقوم على  جــديــدٍة،  معادلٍة سياسيٍة  إيجاد 
نزع صاحيات رئيس الجمهورية، وتشكيل 
فيها جميع  تــشــارك  وطنية،  وحـــدة  حكومة 
أطــــــراف الــــصــــراع، يـــتـــزامـــن ذلــــك مـــع تسليم 
ملليشيات  وانــســحــابــات شــكــلــيــة  »أســـلـــحـــة« 

»أنصار الله« من مدن رئيسية. 
ــيـــرة مــن  ــبـ ــلـــك الـــخـــطـــة مــــخــــاوف كـ أحــــدثــــت تـ
وإلغاء  الرئيس،  صاحيات  نــزع  أن  منطلق 
مرجعية  تمثل  الــتــي  الــرئــاســة  مؤسسة  دور 
ــقــــوى املـــنـــضـــويـــة تـــحـــت لـــوائـــهـــا،  ملــخــتــلــف الــ
الشرعية من مضمونها  إفــراغ  يعني حرفيًا 
األســـــاســـــي، مــــا قــــد يــــدفــــع الــــوضــــع الــيــمــنــي 
إلــــى اإلنــــــزالق نــحــو مــجــاهــيــل خـــطـــرة، فــكــان 
رفـــــض الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة بـــشـــكـــل صــــادم 
ــر خــارجــيــة  ــ ــبـــر وزيــ لـــهـــذه الـــخـــريـــطـــة ردًا أجـ
الـــواليـــات املــتــحــدة، ومــعــه املــبــعــوث األمــمــي، 
ــراء تـــعـــديـــل فــــي مــضــمــونــهــا. ربــمــا  ــ ــ عـــلـــى إجـ
الزمنية  بــالــجــداول  فــي مسائل تتعلق  تــرّكــز 
السياسي واألمني، بحيث تتيح  للمسارين، 
ستكمل التزامات جانب 

ُ
بقاء الرئيس، حتى ت

االنــقــابــيــن فــي الــشــق األمــنــي. وهـــذا الشكل 
املعدل للخطة هو ما يسعى ولد الشيخ، في 

املنصرم. تعّرضت روسيا إلذالل غربي كبير، 
وظــهــر بــوتــن بوصفه قــائــدًا وطــنــيــًا، ينتصر 
الرغم  لكنه على  املــجــروح،  الــروســي  للكبرياء 
يقّدمه، خصوصًا  الــذي  القوة  استعراض  من 
 من التدخل في 

ً
الناحية العسكرية، بداية من 

جورجيا عام 2008، مــرورًا بضم شبه جزيرة 
الــقــرم، وصــواًل إلــى التدخل في ســوريــة، يعلم 
ــه على  ــدرتـ حـــــدود إمــكــانــيــاتــه، وال يـــتـــّوهـــم قـ
تـــحـــّدي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة فـــي حـــــرٍب بــــاردة 
جــديــدة، وصــراع مفتوح على امــتــداد خريطة 
العالم، وإنما يبحث عن االعتراف األميركي به 
شريكًا في نظام عاملي، ال يقوده قطٌب واحد 

يفرض إرادته على الجميع.
منهارًا،  بلدًا  يلتسن  من سلفه  بوتن  استلم 
بفعل التحول السريع نحو الرأسمالية، على 
طــريــقــة الــعــاج بــالــصــدمــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة، ما 
ســمــح بــضــرب اإلنـــتـــاج الــصــنــاعــي والـــزراعـــي، 
ــد الــخــصــخــصــة  ــيـ ــبـ ــعـ ــاد، وتـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــــي الـ

ّ
وتــــفــــش

الــجــائــرة الــطــريــق نــحــو ســيــطــرة املــافــيــا على 
والفاسدين،  املافيا  بــوتــن  حـــارب  االقــتــصــاد. 
وبدأ االقتصاد في استعادة عافيته تدريجيًا، 
لكن هذا االقتصاد يتمحور حول قطاع الطاقة 
وهو  العسكري،  والتصنيع  والــغــاز(،  )النفط 
ال يـــقـــارن أبــــدًا بــاقــتــصــاد الــــواليــــات املــتــحــدة. 
من  تشمل  بما  العسكرية،  الــقــوة  أن  صحيٌح 
 
ً
 كــبــيــرة

ً
ــوة تــرســانــٍة نـــوويـــٍة ضــخــمــٍة، تــمــنــح قــ

ــــده ال يــكــفــي لــلــحــديــث  لـــلـــروس، لــكــن هــــذا وحـ

الحرب ستأخذ مداها الامحدود في عمليات 
مــد وجــزر واســتــنــزاٍف متبادل، بينما تنزلق 
الــحــيــاة الــعــامــة لــلــمــواطــنــن إلـــى مــســتــويــاٍت 
قاسية. وقــد تصل إلــى وضــٍع لم يعد مقبواًل 
ــه الــتــحــالــف  ــيــ ــم، وهـــــــذا مــــا يـــســـعـــى إلــ ــالـ ــعـ ــلـ لـ
الــداخــلــي بــن علي عبدالله صالح و»أنــصــار 
الــلــه«، بــاعــتــبــار املــســألــة اإلنــســانــيــة والــوضــع 
االقتصادي والخدمي وسيلة البتزاز العالم، 
 لــجــلــب مـــزيـــد مـــن االهـــتـــمـــام بحل 

ً
ــة ــاولـ ومـــحـ

النزاع في اليمن، بصورٍة تخدم بقاء »أنصار 
الله« طرفًا متفوقًا عسكريًا وسياسيًا. وهذا 
للداخل والخارج،  بالطبع وضٌع غير مأمون 
ــًا لـــلـــمـــشـــروع  ــيـ ــائـ ــهـ وقــــــد يـــعـــنـــي انــــتــــصــــارًا نـ

االنقابي، بأبعاده اإلقليمية.
الــيــمــن، وفــقــًا ملــحــلــلــن كــثــيــريــن فـــي الــشــؤون 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، بــحــاجــة مــاّســة إلــى 
تحول مهم في أرض املعركة، وتحقيق انتصار 
ــدٍة مـــن الــجــبــهــات  ــ ــ ــل فـــي واحـ ــ كـــامـــل عــلــى األقـ

في  التدخل  وعــدم  الوطنية،  السيادة  مسألة 
شـــؤون الـــدول الــداخــلــيــة، فــي وجــه التدخات 
ــســق الــســيــاســة 

ّ
األمـــيـــركـــيـــة، وحـــتـــى لـــو لـــم تــت

الروسية بالكامل مع هذا املبدأ، فإن اإلصرار 
ــاألســـاس،  عــلــيــه يــكــبــح جـــمـــاح األمـــيـــركـــيـــن بـ
وخــصــوصــًا فـــي مــحــيــط روســـيـــا الــجــغــرافــي. 
كــذلــك، تــبــرز الــفــكــرة األوراســـيـــة، والــتــي يبدو 
مواجهة  في  الروسية،  القيادة  على  تأثيرها 
األطــلــســيــة الــغــربــيــة، والـــعـــوملـــة ذات الــطــابــع 
ــلـــو-ســـكـــســـونـــي األمــــيــــركــــي، املــــفــــروض  األنـــغـ
نـــمـــوذجـــًا عـــاملـــيـــًا وحــــيــــدًا، إذ إن األوراســــيــــة 
الــنــمــوذج الليبرالي   إلنــهــاء ســطــوة 

ٌ
مــحــاولــة

على  قائمًا  العالم  الغربي، عن طريق تصّور 
يـــة، وإيــجــاد  أعــمــدة أو أقــطــاب إقــلــيــمــيــة/ قـــارِّ
منه،  القلب  في  تكون روسيا  أوراســـي،  قطٍب 
وال يقوم على الذوبان في عقيدٍة محّددة كما 
فـــي االتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، بـــل عــلــى الــتــكــامــل 

املحورية، مثل تعز، أو االقــتــراب من مشارف 
ــا، مـــا يــعــنــي الـــوصـــول إلــى  ــافـــهـ صــنــعــاء وأريـ
وضٍع يشّكل منعطفًا حاسمًا في سير املعارك 
الشرعية. عندها، ربما يتمّكن  قــوات  لصالح 
الــعــالــم، مــن خــال األمـــم املــتــحــدة أو الرباعية 
التي ال أحد يعلم بمصيرها بعد إدارة أوباما، 
بأن يجد خريطة طريق إلنهاء الحرب، والبدء 
بــالــتــوصــل إلــــى حـــلـــول ســيــاســيــة. ومــــن أجــل 
يشّدد  املستدامة،  السياسية  الحلول  إيــجــاد 
األوضــاع  عــارفــون بتفاصيل  ساسة كثيرون 
في اليمن وخلفياتها، على ضــرورة أن يدرك 
اإلقـــلـــيـــم والـــعـــالـــم املــــواجــــع الــتــاريــخــيــة الــتــي 
يعاني منها اليمن، والتي أنتجت هذا املشهد 
الخطير، وأال يتم العاج باملسّكنات التي ما 
إن يبطل مفعولها، حتى يصاب البلد بنكسٍة 
الحلول ال تقتصر على  أن  أخطر وأعظم. أي 
املكّونات  حاجة  تلبي  توافقية،  صيٍغ  إيجاد 
صراعها  مجريات  فــي  والسياسية  الحزبية 
عــلــى الــســلــطــة، وإنـــمـــا هـــي حــلــول متسلسلة 
وأجزائه  فئاته  بكل  اليمن  تكسب  ومتكاملة 
ــقـــدرة عــلــى الــحــيــاة واالنـــتـــقـــال إلـــى مــراحــل  الـ
ــرار الــحــقــيــقــي الــطــبــيــعــي بــمــفــاهــيــمــه  ــقـ ــتـ االسـ
العصرية. وهذا يتطلب من القوى السياسية 
في الداخل اليمني، قبل اآلخرين في خارجه، 
القفز على تكتيكاتها ومصالحها، والتسليم 
بعوامل »البقاء اآلمن«، حتى إن كانت تحتاج 

حلواًل كبيرة وقاسية.
)كاتب يمني(

بن أطرافه، ملوازنة النموذج الغربي، ورفض 
هيمنته. من زاوية التأكيد على سيادة الدولة 
الحالي،  بشكلها  العوملة  ومواجهة  القومية، 
يــمــكــن تــفــســيــر الــتــقــارب بـــن بــوتــن والــيــمــن 
الطرفان على  إذ يجتمع  املتطّرف األوروبـــي، 
الــتــضــّرر مــن الــعــوملــة، على اخــتــاف األســبــاب 
ــكــــال الـــضـــرر لــكــل طـــــرف، بــمــا يــعــنــي أن  وأشــ
ملفهوم  االعتبار  إعــادة  على  يتفقان  الطرفن 
الــدولــة، والحفاظ  الــحــدود القومية، وســيــادة 
اإلعجاب  فهم  يمكن  أيــضــًا،  مصالحها.  على 
املتبادل بن بوتن وترامب في سياق البحث 
الـــروســـي عـــن الــشــراكــة مـــع أمــيــركــا، فــفــي ظل 
التراجع األميركي، وعبء الهيمنة الذي تشعر 
ف منه، يظهر 

ّ
به أميركا، ويــود ترامب التخف

بوتن ليحمل بعض األعباء، ما يجعل ترامب 
مرتاحًا له ولدوره، كما يرتاح بوتن العتراف 
تــرامــب بــه شــريــكــًا فــي إدارة الــنــظــام الــدولــي، 
تــرامــب األســاســيــة مع  خــصــوصــًا أن مشكلة 
الصن التي تشكل الخطر االقتصادي األكبر 

على أميركا.
لن تنهي روسيا التفوق األميركي، لكن صعود 
دورهــــا، ودور الــصــن أيــضــًا، مــفــيــٌد لتقليص 
ــتـــوازن في  هيمنة أمــيــركــا، وإدخـــــال بــعــض الـ
الــنــظــام الـــدولـــي، وإعـــطـــاء دول الــعــالــم فرصة 
االســتــفــادة منه فــي توسيع هــوامــش املــنــاورة 

خارج الفلك األميركي.
)كاتب سعودي(

تحركاته الحالية، إلى مناقشته مع األطراف 
قـــارئ متابع لجهود وزيــر  أي  الــعــاقــة.  ذات 
خــارجــيــة أمــيــركــا فـــي املــلــف الــيــمــنــي يمكنه 
في  الشديدة  والسطحية  االرتــبــاك  استنتاج 
إلى  أحيانا  والتي وصلت  الرجل،  طروحات 
بــتــداعــيــات األزمـــــة اليمنية  حـــد االســتــهــانــة 
عــلــى دول شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة، واألبــعــاد 
الــســيــاســيــة الــتــي تــدخــل فــي ســيــاق األهـــداف 
ــيـــة، في  ــران اإلســـامـ ــ الــكــبــرى لــجــمــهــوريــة إيــ
إحداث تغيير بنيوي استراتيجي في النظام 
الــعــربــي، لــخــدمــة تــطــلــعــاتــهــا الــتــوســعــيــة في 
املنطقة. أي أن وزير الخارجية األميركي ربما 
كان يعبر عن »العقيدة األوبامية« املعلنة في 
رؤيــــة تقسيم املــنــطــقــة بــن نــفــوذيــن، إيــرانــي 
وعربي. ولهذا، تجلت أدوار وزير الخارجية 
األمــيــركــي فــي ســوريــة والــيــمــن بشكل خاص 
بما يتوافق مع تلك الرؤية واتسم أداؤه بعدم 
يخدم  الــذي  الجانب  مــع  والتساهل  الجدية، 
األجندة اإليرانية، إال بما يحفظ الحد املقبول 
الذي يحقق مصالح أميركا في بعض الدول 
 فــــي أزمـــاتـــهـــا 

ً
الـــعـــربـــيـــة، ويــبــقــيــهــا حــــاضــــرة

وملفاتها املتعّددة.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، اشــتــعــلــت جــبــهــات الــقــتــال 
بــصــورة مضاعفة فــي الــفــتــرة األخــيــرة. وبن 
حن وآخر يتم اإلعان عن تقدم قوات الشرعية 
فــي عــدة مــواقــع مهمة. لكن، مــع ذلــك، ال يبدو 
بــأن هناك تحوال استراتيجيا  بشكل واضــح 
في سير املعارك ألي من الطرفن، ما يعني أن 

عــن قــــوٍة عــظــمــى، ويــــدرك الـــقـــادة الــــروس ذلــك 
العسكرية،  القوة  جيدًا، وهم في استخدامهم 
يبحثون عن تحسن موقعهم التفاوضي مع 
األمــيــركــيــن، فــي إطـــار تحقيق هـــدٍف أســاســيٍّ 
ــو إنــهــاء  لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، وهـ
ــة الــقــطــبــيــة املــهــيــمــنــة عـــلـــى الـــعـــالـــم،  ــ ــاديـ ــ األحـ

لصالح فكرة الشراكة وتعّددية األقطاب.
عامليًا،  نشرها  ُيــراد  أيديولوجيا  هناك  ليس 
على غرار اشتراكية االتحاد السوفييتي، وإنما 
الوطنية  املصالح  عن  تبحث  روســيــة،  قومية 
النظام  في  ملوقعها  االعتبار  وإعـــادة  للدولة، 
الخارجية  السياسة  ليست  وهــكــذا،  الــعــاملــي. 
ــَمــة لــنــشــر عــقــيــدة فــكــريــة، بل  الــروســيــة ُمــَصــمَّ
للحفاظ على مصالح الدولة وأمنها القومي. 
من هنا، يمكن ماحظة التركيز الروسي على 
املحيط  الــســابــق،  السوفييتي  االتــحــاد  فضاء 
بها، مــن بــوابــة األمــن القومي الــروســي، حيث 
القلق من تمّدد حلف شمال األطلسي )الناتو( 
في هذا الفضاء، واالنزعاج من منظومة الدرع 
العسكرية  واملناورات  األميركية،  الصاروخي 
بالقرب من حدود روسيا، وفي حوض البحر 

األسود.
ال تستطيع روسيا اتباع سياسات توسعية، 
ــاتـــهـــا ال تـــســـمـــح بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن  ــانـ ــكـ ــإمـ فـ
تــحــلــيــل رغـــبـــاتـــهـــا، وهـــدفـــهـــا االســتــراتــيــجــي 
تــقــلــيــص الــهــيــمــنــة األمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى الــنــظــام 
الدولي. وفي هذا االتجاه، يؤّكد الروس على 

اليمن قضية مؤجلة

تضخيم الدور الروسي
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