
بشرى المقطري

بــتــوقــيــع األطــــــــراف الــيــمــنــيــة عـــلـــى اتـــفـــاق 
اســتــوكــهــولــم فــي ديــســمــبــر/ كــانــون األول 
املــاضــي، أمــل يمنيون كثيرون أن يفضي 
االتفاق إلى وقف القتال في مدينة الحديدة، 
تمهيدًا لوقفه فــي املــدن اليمنية األخــرى، 
إال أن مماطلة األطــراف اليمنية في تنفيذ 
االتفاق، سواء فيما يخص مدينة الحديدة 
أو بــنــود االتــفــاق األخــــرى، كعملية تبادل 
األســرى وفتح ممّراٍت إنسانية في مدينة 
تــعــز، تــؤكــد عـــدم جــديــة األطـــــراف اليمنية 
في تخليق أي حل سياسي، حتى لو كان 
جزئيًا قد يمهد إلنهاء الحرب في اليمن، 
وهــــو مـــا يــجــعــل مـــن اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم 
 ذريعًا للمجتمع الــدولــي الــذي رعى 

ً
فشال

هذا االتفاق. 
منحت صيغ بنود اتفاق استوكهولم التي 
تحتمل أكثر مــن تــأويــل األطـــراف اليمنية 
ثغرات عديدة لتعطيل بنوده، بما في ذلك 
تــبــادل االتــهــامــات حــيــال الــطــرف املــعــرقــل، 
ــم املــتــحــدة، كــمــا يــبــدو، أخــذت  بــيــد أن األمــ
على عاتقها تقويض اتفاق استوكهولم. 
ــبـــرز األداء الــســلــبــي  وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـ
ملبعوث األمـــم املــتــحــدة إلــى الــيــمــن، مارتن 
غريفيث، في مرحلة ما بعد استوكهولم، 
فــعــلــى الــــرغــــم مــــن جــــوالتــــه املـــكـــوكـــيـــة بــن 

شورش درويش

ــم حــــزب الــعــدالــة 
ّ
كـــانـــت الــــعــــادة مــنــذ تــســل

والــتــنــمــيــة الــحــكــم فـــي تــركــيــا أن يــخــاطــب 
زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله 
أوجـــــالن، مــنــاصــريــه عــبــر رســائــل مــطــّولــة. 
قــبــل ذاك، كـــانـــت مــرافــعــاتــه أمـــــام املــحــاكــم 
ــه لــحــل  ــتــ ــي بــــث رؤيــ ــة وســـيـــلـــتـــه فــ ــّيـ ــركـ ــتـ الـ
املــســألــة الــكــرديــة فــي تــركــيــا، وفـــق خــرائــط 
طريق أعّدها بعناية، بيد أن العزلة التي 
ــل أفــضــت  فــرضــتــهــا الــحــكــومــة عــلــى الـــرجـ
م عن أفــكــاره ورؤيــتــه التطّورات 

ّ
إلــى التكت

ونظرته إلى األحداث. تراجع إحكام العزلة 
قــبــيــل االنــتــخــابــات الــبــلــديــة الــتــركــيــة، من 
ــــالن بــزيــارتــه  خـــالل الــســمــاح لــشــقــيــق أوجـ
التي ُوصفت حالته السياسية بالجيدة، 
من دون حديٍث في تفاصيل أخــرى، وكان 
أمــر الــزيــارة تعبيرًا عــن إمكانية تخفيف 
وطــــأة الــعــزلــة ومــقــّدمــة لــلــســمــاح ملحاميه 
بلقائه، هم الذين ما فتئوا يتقّدمون بمئات 
طلبات الــزيــارة التي قوبلت بالرفض من 
النائب الــعــام. وقــد تمّكن محامو أوجــالن 
مــن زيــارتــه أخــيــرا، وأفــصــحــوا عــن رســالــة 
ــهــنــات والتفسيرات  ّك ــ ــت مقتضبة، كــثــرت ال

حولها. 
ــد أوجـــــــــالن الــحــثــيــث  ــهـ ـــــــــّوج جـ

ُ
ســـبـــق أن ت

بــبــدء مــرحــلــة الــهــدنــة بــن »الــكــردســتــانــي« 
ــات الــحــديــث عن  ــ والــحــكــومــة الــتــركــيــة، وبـ
ــة أقـــــــرب إلـــى  ــيـ ــركـ ــة تـ ــ ــــرديـ عـــمـــلـــيـــة ســــــالم كـ
الصيغة الواقعية الــوحــيــدة املــتــاحــة، غير 
ــا رافــقــهــا مـــن هــدنــٍة  أن عــمــلــيــة الـــســـالم ومــ
تهّدمت منتصف 2015 بفعل عــّدة عوامل، 
لــيــس آخــرهــا تــطــّور األوضــــاع فــي ســوريــة 
الـــتـــي مــّكــنــت وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب من 
تشييد كيان كــردي، طمح القائمون عليه 
إلـــى الــتــمــّدد غــربــًا لــلــوصــول إلـــى شــواطــئ 
ــــذي وضــــع األتــــــراك في  ــر الـ ــ املـــتـــوّســـط، األمـ
 
ً
ــيــة بــــدت قـــــادرة

ّ
حـــيـــرٍة إزاء وحــــــدات مــحــل

عــلــى تــشــكــيــل كـــيـــان مــلــهــم ألكــــــراد تــركــيــا، 
وقــــــادٍر عــلــى تــقــويــة مــركــز الـــحـــزب فـــي أي 
مــفــاوضــاتٍ مقبلة مــع الــحــكــومــة التركية، 
وكذا شّكل تحالف الوحدات عبر رافعتها 
األوســع قوات سورية الديمقراطية )قسد( 
وقـــــــّوات الــتــحــالــف الــــدولــــي مـــــرآة جـــديـــدة، 
تـــرى عــبــرهــا تــركــيــا حقيقة حــجــم الــقــّوات 

نصر الدين لعياضي

ته كتاب كليلة ودمنة، كتب الناقد  في قراء
»الحيلة  إن  لفتاح كيليطو،  ا املغربي عبد 
تعمل حــن تعوز الــقــّوة، فــال حاجة لألسد 
للحيلة فقّوته ترفعه عنها«، وهــذا خالفا 
للثعلب الذي يلجأ إلى الحيلة، ألنه يفتقد 
قـــــّوة األســــــد. وتــنــطــبــق هــــذه الــــقــــراءة على 
السلطات الجزائرية في تعاملها مع قطاع 
ى لجأت 

ّ
اإلعالم. ولكن هل خانتها القوة حت

ى، لقد افتقدت قّوة الُحّجة، 
َ
إلى الحيلة؟ َبل

وليس ُحّجة القّوة. 
عــنــدمــا أقــبــلــت الــســلــطــات عــلــى فــتــح املــجــال 
إلنــــــــشــــــــاء صـــــحـــــف خــــــــاصــــــــة، فــــــــي مـــطـــلـــع 
تسعينيات الــقــرن املـــاضـــي، كــانــت تطمح، 
مـــن جــمــلــة مـــا تــطــمــح، إلــــى مــنــح »واجـــهـــة 
ديمقراطية« للنظام السياسي، فساعدت 
املــهــنــيــن عــلــى إنـــشـــاء صــحــفــهــم الــخــاصــة. 
ثــم التحق بهم رجـــال املـــال عديمي الصلة 
بــاملــهــنــة، واســـتـــخـــدمـــت أســـلـــوب »الـــجـــزرة 
والـــعـــصـــا« لـــتـــرويـــض الـــصـــحـــف الــخــاصــة 
لت كثيرا منها بريع اإلعالن  الناشئة، فَموَّ
الذي ما زالت تحتكر سوقه. ومسحت ديون 
صحف عديدة لدى مطابع الدولة، وغضت 
ــم ديـــــون بــعــضــهــا اآلخــــر.  ــراكـ ــن تـ الــبــصــر عـ
وعندما ترى ضعف والء هذه الصحيفة لها 
أو تلك، تلجأ إلى العصا، فتهدّدها بالغلق 
إن لــم تــدفــع ديــونــهــا لــلــمــطــابــع، وتخيفها 
بــــإدارة الــضــرائــب، وبــاملــالحــقــة القضائية، 
واإليــــــــعــــــــاز بـــتـــقـــلـــيـــص ســــحــــب نـــســـخـــهـــا. 
وجــديــد األمثلة على ذلــك صحيفتا الفجر 
والــجــزائــر نــيــوز. لقد فهم مالكاهما أنــه ال 
عالقة لحرمانهما من الطبع بعدم تسديد 
ثمن طباعتهما. واعتبراه عقابا سياسّيا 
عليهما ملوقفهما املعارض لترشح الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسّية رابعة. 
تــوقــفــت ســتــون صــحــيــفــة عـــن الـــصـــدور في 
الــجــزائــر مــنــذ 2014، بــســبــب تــراجــع ســوق 
ــكـــن هـــذا  ــم الـــســـلـــطـــة. ولـ اإلعــــــــالن، كـــمـــا تـــزعـ
الــتــراجــع لــم يمنعها مــن رفــع حصة بعض 
الــصــحــف، حــتــى الـــتـــي ال يــقــرأهــا أحــــد من 
عائدات اإلعــالن، بينما حرمت منه صحفا 
لت سياسة العصا 

ّ
أخرى أكثر مقروئية!  وكل

والـــجـــزرة بتكوين فــئــة مــن »الــصــحــافــيــن« 
و»أشــــــــبــــــــاه الــــصــــحــــافــــيــــن« اغـــــتـــــنـــــوا مــن 
ــارات وشـــركـــات  ــقــ الـــصـــحـــافـــة، فــامــتــلــكــوا عــ
تجارية مــن دون أن يــســّددوا ديونهم لدى 
مــطــابــع الـــدولـــة. وهــكــذا تــقــاطــعــت مصالح 
»أثـــريـــاء الــصــحــافــة« ومــصــالــح سياسين 
ورجال أعمال كثيرين، فحّولوا صحفهم إلى 
ساحة للصراع بن ُعَصب السلطة وأداتــه. 
ته 

ّ
هذا ما يقوله الهجوم الشرس الــذي شن

بــعــض الــصــحــف عــلــى مــســتــشــار الــرئــيــس 
ليامن زروال في صيف 1998 إلجباره على 
االستقالة من رئاسة الجمهورّية. والهجوم 
ـــر الــداخــلــيــة الــســابــق  الــــذي تـــعـــّرض لـــه وزيـ
نور الدين زرهوني، للضغط على الرئيس 

سمير حمدي

عــنــدمــا تــمــت فـــي تــونــس صــيــاغــة الــقــانــون 
ــة 2011، حــــــرص الـــذيـــن  ـنـ ـ االنــــتــــخــــابــــي سـ
وضعوه على جعله حاجزا يمنع أي حزب، 
مــهــمــا كــــان حــجــم حـــضـــوره الــشــعــبــي، من 
الــفــوز وحــده بغالبية املقاعد تسمح لــه أن 
يحكم وحـــده، فــشــروط اللعبة االنتخابية 
تم ضبطها على النحو الذي يجعل املقاعد 
تتوزع بنسب متفاوتة، بما يسمح لغالبية 
ــى من  ــ ــالـــوا الـــحـــد األدنــ املــرشــحــن الـــذيـــن نـ

األصوات من الولوج إلى مبنى البرملان.
ابة، باعتبار 

ّ
ربما كانت الفكرة حينها جذ

ــــال أســــاســــيــــا لـــكـــتـــابـــة  ــــدخـ ــلـــت مـ ــكـ ــا شـ ــ ــهـ ــ أنـ
ــتـــوٍر، ال يمكن ألي طـــرف إيــديــولــوجــي،  دسـ
مــهــمــا كــــان حــجــمــه، أن يــســتــأثــر بــكــتــابــتــه، 
تـــــه املــجــتــمــعــيــة بــقــوة  أو أن يـــفـــرض قـــــراء
حضوره البرملاني، بما يمنع باقي القوى 
السياسية مــن الــتــأثــيــر، غير أن هــذا املبدأ 
االنتخابي الذي يسمح بتوزيع األصــوات، 
ويمنع تركزها في يد جهة نافذة، ومثلما 
حافظ على الــتــوازن السياسي في املرحلة 
االنتقالية، فقد تحّول إلى عبء حقيقي في 
االنتخابات الالحقة، إذ أصبح من الصعب 
إيجاد حكوماٍت متجانسة ومتوازنة. إثر 
انــتــخــابــات 2014، وعــلــى الــرغــم مــمــا ُسمي 
حينها بالتصويت املجدي، حن توجهت 
القوى السياسية املتحالفة إلى منح حزب 
نـــداء تــونــس غالبية أصــواتــهــا، األمـــر الــذي 
مــّكــنــه مــن االســتــئــثــار بــالــرئــاســات الــثــالث، 
إال أنه لم يكن قــادرا على تشكيل الحكومة 
وحـــــده، األمــــر الــــذي دفــعــه إلـــى الــبــحــث عن 
تــــحــــالــــفــــاٍت، لــيــنــتــهــي فــــي حـــضـــن خــصــمــه 
السياسي الـــذي خــاض االنــتــخــابــات تحت 
شعار إطاحته من الحكم، وأعني به حزب 
ــر لــيــنــتــهــي »نــــداء  ــ الــنــهــضــة، ثـــم تــفــاقــم األمـ
تــونــس« إلــى تشكيالت سياسية صغيرة، 
تتنازع النفوذ والــبــقــاء، وتتقاتل مــن أجل 
بــقــايــا مــيــراث ســلــطــوي، ظــلــوا يحلمون به 
منذ 2012، ولكنهم فشلوا في الحفاظ عليه، 

عندما نالوه سنة 2014.
فــي أفـــق االنــتــخــابــات املــقــبــلــة فــي أكــتــوبــر/ 
تشرين األول املقبل، مــن املتوقع أن تعجز 
القوى الحزبية جميعا عن تحقيق األدنى 
ــــروري مـــــن املــــقــــاعــــد إلدارة الـــحـــكـــم،  ـ ــــضـ ـ الـ
وتشكيل الحكومة املقبلة بمفردها، حتى 
وإن أعلنت عن سعيها إلى بلوغ هذا الهدف، 
فالقانون االنتخابي، مضافا إليه املشهد 
فتت، يمنعان أي قــوة سياسية 

ُ
الحزبي امل

مـــن تــحــقــيــق أغــلــبــيــة مــطــلــقــة، تــجــعــلــهــا في 

ــه أخـــيـــرا عن  ــنـــعـــاء، وإعــــالنــ ــريــــاض وصـ الــ
ـــراف اليمنية على املرحلة  تفاهمات األطـ
ــادة االنـــتـــشـــار فـــي مــديــنــة  ــ الــثــانــيــة مـــن إعــ
الحديدة، فإن ما تم على األرض يؤكد زيف 
تــصــريــحــاتــه، إذ لـــم تــنــفــذ املــرحــلــة األولـــى 
ــفــــاق، فــقــد فــشــل املــبــعــوث األمــمــي  مـــن االتــ
فــي وضــع آلــيــات واضــحــة إللـــزام األطـــراف 
اليمنية بتنفيذ بنود االتفاق وفق موعد 
زمني محدد، بما في ذلــك تسمية الطرف 
 
ً
املعرقل، وهو ما يعكس أجنداٍت سياسية
تحكم إدارة غريفيث، كما أن ضبابية أدوار 
وكاالت األمم املتحدة في مدينة الحديدة، 
وازدواجــيــة أدائــهــا على األرض، قد يكون 
تبنيًا غــيــر مــعــلــن ملــوقــف طـــرف ســيــاســي، 
وهـــو مـــا قـــد يــجــعــلــهــا، مـــن دون أن تـــدرك، 
 التفاق استوكهولم، إضافة 

ً
طرفًا معرقال

إلى األطراف اليمنية. 
عــــزل ســـيـــاقـــات الـــحـــرب فـــي الـــحـــديـــدة عن 
ســـيـــاق الــــحــــرب الـــشـــامـــلـــة فــــي الـــيـــمـــن ظــل 
ــم املــتــحــدة، حيث  مــحــور استراتيجية األمـ
قاربت الحل السياسي لألزمة اليمنية من 
منظور القوى الدولية واإلقليمية، ووفق 
أولــويــاتــهــا املــلــحــة. ومـــن هــنــا، يــأتــي قــرار 
مجلس األمن الدولي رقم 2445 استجابة 
ــقـــوى الـــدولـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة، ال  ملــصــالــح الـ
مــصــالــح الــيــمــنــيــن، فــقــد نــص الــقــرار على 
إرســـال قــوات أممية إلــى مدينة الحديدة، 

األمــــــر الــــــذي جــعــلــه عـــرضـــة لــلــهــجــوم مــن 
جماعة الــحــوثــي، فــإن لوليسغارد مــا زال 
يتجاهل استمرار خروق جماعة الحوثي 
فـــي الـــحـــديـــدة، كــمــا لـــم يــقــم بــــأي خــطــوات 
تــنــفــيــذيــة لــجــولــة اإلجــــــــراءات املــزمــنــة في 
املرحلة األولى، بل اتبع سياسة التسويف 
ات الــتــي كان  واملــمــاطــلــة، بترحيل اإلجــــراء
مــتــفــقــا عــلــيــهــا لـــالنـــســـحـــاب مــــن مــيــنــاءي 
الصليف ورأس عيسى. ويبدو أن الجنرال 

الدنماركي ال يحفل أبدًا بعامل الزمن، وال 
بــتــصــاعــد الــقــتــال فــي الــحــديــدة، إذ يمثل، 
بنهجه الترقيعي، الــوجــه اآلخــر لسياسة 
غــريــفــيــث، عــبــر تــكــريــس وضـــع مــخــتــل في 
املــديــنــة، وهــو مــا يضيف تعقيدًا إضافيًا 
إلــــى طــبــيــعــة الـــقـــوات األمــمــيــة ومــهــمــاتــهــا 
هناك.  في املحصلة، لم يــؤّد وجــود قوات 
أمــمــيــة فـــي مــديــنــة الـــحـــديـــدة، بــاعــتــبــارهــا 
قـــوة فـــض اشــتــبــاك، إلـــى وقـــف الــقــتــال في 
ــة، إذ تــحــولــت املـــنـــاطـــق الــجــنــوبــيــة  ــنـ ــديـ املـ
والــشــرقــيــة مـــن املــديــنــة إلـــى ســاحــة دامــيــة 
ملـــعـــارك يــومــيــة بـــن املــتــقــاتــلــن، فـــي حن 
انحصرت مهمة القوات األممية في تنظيم 
ــقـــتـــال فــــي املـــديـــنـــة، وذلــــــك عـــبـــر تــحــديــد  الـ
مناطق تــمــاّس مــحــّددة، وتسجيل خــروق 
الهدنة الشكلية بن الجانبن، ومن ثم لم 
تتغير كثيرًا خريطة الــصــراع، إذ لم تفقد 
جــمــاعــة الــحــوثــي مــواقــعــهــا الــرئــيــســيــة، بل 
استثمرت الخلل فــي أداء كبير املراقبن 
األممن، لتكريس قوتها في املدينة، وذلك 
عــبــر االســـتـــمـــرار فـــي إقـــامـــة الــتــحــصــيــنــات 
فـــي الــنــقــاط وأحـــيـــاء املــديــنــة، كــمــا حــّولــت 
الــــشــــوارع إلــــى خـــنـــادق وأنــــفــــاق، وزرعــــت 
الخطوط األمامية باأللغام. وبالتالي، لم 
يغير اتــفــاق اســتــوكــهــولــم مـــوازيـــن الــقــوى 
العسكرية على األرض، ضــدًا من مصالح 
جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي، حـــيـــث ال تـــــــزال تــديــر 

املــديــنــة، مــا مّكنها مــن اســتــدامــة سلطتها 
فـــي املــنــاطــق الــخــاضــعــة لــهــا. فـــي املــقــابــل، 
وعلى الرغم من أن قبول السلطة الشرعية 
اتفاق استوكهولم كان استجابة لضغوط 
ــيــة وإقليمية، وبشكل خــاص حليفها  دول
اإلقليمي، العربية السعودية، فــإنــه، ومع 
مضي أكثر من أربعة أشهر على االتفاق، 
أدركــت السلطة الشرعية أن أخطر نتائج 
استوكهولم، فيما يخص مدينة الحديدة، 
لــيــس تـــدويـــل جــــزء مـــن األرض الــيــمــنــيــة، 
وفقدانها إدارة املدينة في املستقبل، وإنما 
نزع مدينة الحديدة ورقة ضغط سياسية 
على جماعة الحوثي، فــي جبهات القتال 

األخرى. 
في الحديدة، املدينة الخاضعة للوصاية 
الدولية، ال شــيء تغير منذ عامن، سوى 
أن فـــــرص نــــجــــاة املـــدنـــيـــن الـــعـــالـــقـــن فــي 
جحيم الــحــرب الطاحنة تضيق كــل يــوم، 
إذ لم ينخفض مستوى العنف في املدينة 
ر عرابو اتفاق استوكهولم، كما أن 

ّ
كما بش

األزمــة اإلنسانية باتت قــدرًا ال فكاك منه، 
فــي حــن أصــبــحــت مــديــنــة الــحــديــدة رقعة 
شــطــرنــج لــالعــبــن، مــحــلــيــن وإقــلــيــمــيــن، 
يديرون مــوت املدنين تحت غطاء دولــي، 
 ذو قبعات 

ٌ
فــيــمــا يــشــرف عــلــى ذلـــك رجــــال

زرق وأنيقون. 
)كاتبة يمنية(

الكردية، ما استلزم جهودًا تركّية مضاعفة 
لت في عمليتي 

ّ
لتطويق هــذه الحالة، تمث

»درع الـــفـــرات« الــتــي قطعت الــطــريــق على 
التمدد الكردي، ثم »غصن الزيتون« التي 
انــتــهــت بــاحــتــالل عــفــريــن، ثــالــث مقاطعات 
»كانتونات« اإلدارة الذاتية، أواخر مارس/ 

آذار 2018.
تــحــدثــت الـــرســـالـــة عـــن وجــــوب أن تــراعــي 
ــيــــات الــــتــــركــــيــــة«، مــا  ــد( »الــــحــــســــاســ ــ ــسـ ــ )قـ
يــعــنــي أن عـــزلـــة أوجـــــالن والــتــعــامــل معه 
ــثــــل طــــوال  ــم يـــكـــونـــا الـــحـــل األمــ بـــغـــالظـــة لــ
املـــــّدة الــســابــقــة، وأن اإلفــــــادة مـــن رســائــلــه 
الــتــي تــرّكــز عــلــى الــتــعــاون ووقـــف الــحــرب 
أهـــم بــكــثــيــر مـــن مـــحـــاوالت عــزلــه وطــمــس 
أفــكــاره. كما يــصــّح الــحــديــث أن املستفيد 
مــن مــنــاخــات االنـــســـداد الــســيــاســي، كانت 
األحـــــــزاب الــتــركــيــة األخـــــــرى، إذ اســتــثــمــر 
ــحــالــي لحزب  فريقها املــقــّرب والحليف ال
العدالة والتنمية، حزب الحركة القومية، 
فــي تقوية نــفــوذه الــقــومــّي املــتــطــّرف على 
ــان لــشــريــك  ــ حـــســـاب الــــحــــزب الـــحـــاكـــم، وكــ
ــه األســبــق،  ــ حــكــم أردوغـــــان ورئــيــس وزرائـ
أحــمــد داود أوغــلــو، تعليق مــهــم فــي هــذا 
الصدد، إذ اعتبر أن هــذا التحالف مكلف 
»الــعــدالــة والتنمية«، وربــمــا كــان يقصد  لـــ
أنــــه تــحــالــف يـــقـــّوي مـــن مـــركـــز الــقــومــيــن 
ــراك، عــلــى حــســاب املــعــتــدلــن واألكــــراد  ــ األتـ
واألوســــاط املــحــافــظــة، مــن دون أن يجني 
»العدالة والتنمية« )الحاكم( أي منفعة. 
بــدرجــة أكــبــر، اســتــفــاد مــعــارضــو األخــيــر، 
وفــي مقدمتهم حــزب الشعب الجمهوري 
ــذي نـــفـــذ مــــن شــــقــــوق الــــخــــالفــــات الــتــي  ــ ــ الـ
تتصاعد بن »العدالة والتنمية« وحزب 
الشعوب الديمقراطي الــذي كــان قد سّدد 
طعنة نجالء للحزب الحاكم، عندما وّجه 
ناخبيه في كبريات الواليات لدعم خصوم 
أردوغان، ما أفضى إلى تقّدم املعارضة في 
لت منطلق سيرة نجاح 

ّ
إسطنبول التي مث

»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، ودّرة تــــاج حكمه 
الــطــويــل. ولــعــل الــتــذكــيــر بــتــصــريــح زعيم 
الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــي األســــبــــق، صــالح 
الـــديـــن ديـــمـــرطـــاش، فـــي مـــعـــرض تعليقه 
على نتائج االنتخابات البلدية التركية، 
»لــســنــا أغــبــيــاء«، يــشــي بــتــطــّور تكتيكات 
الحزب االنتخابية، وقدرته على التحّكم 

بــوتــفــلــيــقــة. وهـــــذا كــلــه ال يــنــفــي االعـــتـــراف 
بوجود صحافين أكفاء آمنوا بالصحافة 
الـــحـــرة، ومــنــهــم مــن دفـــع حــيــاتــه ثــمــنــا لها. 
وال يبخس قيمة كتابات صحافّية جريئة 
وناقدة في الصحف الجزائرّية. ولكن نقد 
الــصــحــف وتعليقاتها ال يــزعــج السلطات 
قة 

َّ
َوث

ُ
لّوها من األخبار امل

ُ
كثيرا، في حالة خ

التي تدين النظام السياسي.  يذكر أمبرتو 
إيـــكـــو أن الـــوظـــيـــفـــة الــحــقــيــقــيــة لــلــصــحــافــة 
اإليـــطـــالـــيـــة، فـــي ســتــيــنــيــات الـــقـــرن املــاضــي 
ــبـــار الـــنـــاس، بل  وســبــعــيــنــيــاتــه، لــيــســت إخـ
بعث رسائل مسننة إلــى لوبيات السلطة، 
ولــم يكن قــراؤهــا ســوى وسيلة. واملصيبة 
أن الــرســائــل الــتــي كــانــت تبعثها الصحف 
الجزائرية، وربما ما زالــت، ليست مسننة، 

بل صريحة ومجاهرة بنواياها.
ولــم تكن الحيلة فــي إدارة قــطــاع السمعي 
البصري في الجزائر أقل في إدارة الصحف، 
ــتــــداد حـــــراك الــربــيــع  فـــأمـــام الـــخـــوف مـــن امــ
ــة بــوتــفــلــيــقــة  ــبـ ــر، ورغـ ــزائـ ــى الـــجـ الـــعـــربـــي إلــ
في الترشح لعهدة رئاسية رابــعــة، فتحت 
الــســلــطــات الـــجـــزائـــرّيـــة املـــجـــال لــالســتــثــمــار 
الـــخـــاص فـــي قــطــاع الــتــلــفــزيــون فـــي 2012. 
ه من خــارج التراب 

ّ
واشترطت أن يكون َبث

الــجــزائــري، فـــازداد عــدد هــذه القنوات، ذات 
الـــوضـــع الــقــانــونــي الـــهـــجـــن، عـــن 40 قــنــاة 
تلفزيونية في ظــرف قصير جــدا. ولكن لم 
ــص ســوى لخمس قــنــوات تلفزيونية 

ّ
ُيــَرخ

بصفتها مكاتب لقنوات تلفزيونّية أجنبّية 
ملـــدة ســنــة قــابــلــة لــلــتــجــديــد. واملــحــظــوظــون 
يص هــم رجــال 

ّ
الــذيــن اســتــفــادوا مــن الترخ

األعمال املقّربون من دائرة الرئاسة، والذين 
جعلتهم رجــال مــال بــن عشية وضحاها. 
وال يــنــّم اخــتــيــارهــم عــن عبقرية جــزائــريــة، 
بقدر ما يفصح عن تقليد ممسوخ ملا قام 
به نظام بن علي في تونس، وحسني مبارك 
في مصر.  ينص القانون الجزائري الخاص 
بالسمعي - الــبــصــري، الــصــادر فــي 2014، 
ــنـــوات تــلــفــزيــونــيــة  ــاء قـ عــلــى أن حـــريـــة إنـــشـ
ــنــوات املتخصصة، وعلى  ــق تقتصر على ال
ضرورة أن يكون مالكوها من الصحافين 
املحترفن واألشخاص املهنين، وال يجوز 
ألي شخص املساهمة فــي إنــشــاء أكثر من 
ــنــظــام السياسي  ــكــن ال ــاة تلفزيونية. ول ــن ق
ــل هــذا الــقــانــون، وتــركــه لالستعمال  ــعِّ

َ
لــم ُيــف

ــاب الــقــنــوات  ــ كــســيــف ديــمــوقــلــيــس عــلــى رقـ
ــع مـــقـــرا الــقــنــاتــن،  ــّمـ ـ

ُ
الــتــلــفــزيــونــيــة. لــقــد ش

األطــلــس والـــوطـــن، بــقــرار إداري ألنــهــمــا ال 
تملكان ترخيصا ملمارسة نشاطهما. 

ــّيـــة الــســلــطــات الـــجـــزائـــريـــة، عــفــوا  وكـــانـــت ِنـ
حيلتها، تــحــويــل املــشــاهــديــن الــجــزائــريــن 
عن متابعة القنوات التلفزيونّية األجنبّية، 
الجزيرة والعربّية وفــرانــس 24 وتــي أف 1 
الــفــرنــســيــة، وغــيــرهــا مــن خـــالل الترخيص 
لـــقـــنـــوات تـــلـــفـــزيـــونـــّيـــة خـــاصـــة بـــالـــنـــشـــاط. 
ــــالم عــن  ــكــ ــ ــور والــ ــ ــــصـ وتـــلـــهـــيـــتـــهـــم بـــلـــغـــو الـ
استحضار الجن والشعوذة والــزنــا، عمال 

غنى عــن التحالفات. فــأحــزاب نــداء تونس 
بأسمائها املختلفة )مشروع تونس وتحيا 
تونس ونــداء تونس بجناحيه( ستتنازع 
القاعدة الجماهيرية نفسها، ولن تنال أكثر 
مما ناله »نداء تونس« موحدا، ولم يتمّكن 
حينها مــن الحكم مــنــفــردا، فما بــالــك وهو 
يخوض املعركة االنتخابية اليوم مشتتا؟ 
ــإن املــالمــح العامة  ــا الــيــســار وجــبــهــتــه، فـ أمـ
تشي بــتــراجــع قــاعــدتــه الــنــاخــبــة، وهـــو، في 
كــل األحــــوال، لــن يــتــجــاوز املــقــاعــد الخمسة 
عشر التي حصل عليها سابقا، فيما سيتم 
تسجيل حضور مقاعد متفرقة للمستقلن 
واملرشحن التابعن ألحزاب صغرى، فيما 
تظل حركة النهضة القوة األكثر تماسكا، 
مــن دون أن يعني هـــذا نيلها ثــقــة غالبية 
الناخبن، فمن الصعب اليوم الحديث عن 
حـــزٍب ســيــاســيٍّ قـــادر عــلــى اجــتــذاب الكتلة 
األكــبــر مــن الــقــوى الناخبة، وهــو مــا يعني 
ــات فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة  ــ مـــزيـــدا مـــن األزمــ
ــاٍت بــشــأن  ــزاعــ ــا يــرافــقــهــا مـــن نــ املــقــبــلــة، ومــ
توزيع املناصب، وإعادة تدوير السلطة بما 

يرضي غالبية الفرقاء السياسين.
ــانــــوٍن  ــع قــ ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن مــــحــــاولــــة وضــ عـ
يضمن عتبة انتخابية، كحد أدنى لصعود 
املــــرشــــحــــن الــــســــيــــاســــيــــن، إال أن الــــقــــوى 
السياسية جميعا تتحسب لفكرة حصول 
قــوة سياسية على نسبٍة أكبر من املقاعد، 
األمــــر الــــذي يــمــنــع مــــرور هـــذا الــقــانــون في 
البرملان التونسي، على األقل بالصورة التي 
تــجــعــل االنــتــخــابــات تــفــرز قـــوى ســيــاســيــة، 
تتحمل بمفردها إدارة الشأن العام، فالبالد 
اليوم تدفع ثمن خيارات قانونية مرتبطة 
بتشريعاٍت تم ضبطها في لحظة تاريخية 
ما، ولم تعد مالئمة للمرحلة الحالية، وهو 
ما سينشئ أزمة حكم فعلية، في ظل نظام 
ــر بــاألزمــات التي  ، بما يــذّك

ٍّ
برملاني متشظ

كــانــت تــمــر بــهــا الــحــكــومــات اإليــطــالــيــة، أو 
العراقية، مع الفرق أن النظام العراقي يقوم 
على أساس املحاصصة الطائفية والعرقية، 
أما في تونس، فإن قانون أكبر البقايا حّول 
االنــتــخــابــات إلـــى مــصــدر لــعــدم االســتــقــرار، 
عبر تصعيد ممثلن ألغلب وجــوه الطيف 
السياسي التي يصعب أن تتحالف، بقدر 
ما يحلو لها أن تتنازع وتتصارع، ولهذا 
يمكن الــقــول إنـــه مــن الــســهــل تــوقــع صعود 
ممثلن ألحــــزاب شــتــى، ولــكــن ســيــكــون من 
ــبـــالد بعد  الــصــعــب مــعــرفــة مـــن ســيــحــكــم الـ
االنتخابات املقبلة، وعلى أي أساس، وبأي 

تحالفاٍت سيدخل املرحلة املقبلة.
)كاتب تونسي(

وذلــك ملراقبة وقــف إطــالق الــنــار، وترتيب 
ــــن مـــقـــاتـــلـــي جــمــاعــة  إعـــــــــادة االنــــتــــشــــار بـ
ــقـــوات املــنــضــويــة فــي تحالف  الــحــوثــي والـ
السلطة الشرعية والقوى املحلية األخرى، 
ما يؤدي إلى انسحابهم من ميناء الحديدة 
والــصــلــيــف ورأس عــيــســى، بــحــيــث تسلم 
»مــوانــئ الــبــحــر األحــمــر«،  إدارة املـــوانـــئ لـــ
إال أن هــــذا الـــقـــرار لـــم يـــــؤِد إلــــى انــســحــاب 
املقاتلن من مدينة الحديدة، وإنما أوجد 
وضعا خاصا باملدينة، بعيدًا عن جبهات 
القتال األخرى، إذ ُدّولت الحرب في مدينة 
الحديدة لحماية مصالح القوى الدولية 
واإلقــلــيــمــيــة، عــبــر تــأمــن خــطــوط املــالحــة 
الـــدولـــيـــة فــــي الـــبـــحـــر األحــــمــــر مــــن تــهــديــد 

جماعة الحوثي. 
ويــكــشــف تــعــاقــب قـــائـــديـــن عــســكــريــن في 
قيادة القوات األممية في مدينة الحديدة 
عــن تــعــدد اإلرادات السياسية الــتــي تدير 
العنف في املدينة، فقد تولى الدنماركي، 
مايكل لوليسغارد، رئاسة لجنة تنسيق 
ــتــــشــــار فــــي مـــديـــنـــة الـــحـــديـــدة،  إعــــــــادة االنــ
خلفًا للجنرال الهولندي، باتريك كمارت، 
ــا مـــأزق  ــمـ ــهـ وعــكــس األداء املــتــبــايــن إلدارتـ
ــم املــتــحــدة فـــي الــيــمــن، فــفــي حـــن كــان  األمــ
 فـــــي إدارة فــض 

ً
كــــامــــيــــرت أكــــثــــر مـــهـــنـــيـــة

ــزام  ــتـ االشـــتـــبـــاك بـــن املــتــقــاتــلــن، عــبــر االلـ
بـــجـــدول زمـــنـــي مـــحـــّدد العـــــادة االنــتــشــار، 

فــي املشهد السياسي، عبر دعــم مناوئي 
الحزب الحاكم، حتى وإن لم يحملوا أي 
أجندة خاّصة لحل املشكلة الكردية. واملهم 
ــذا الــســيــاق هـــو الـــربـــط بـــن رســالــة  فـــي هــ
أوجـــــالن وجـــولـــة إعـــــادة االنــتــخــابــات في 
إسطنبول، إذ من شأن تطبيع العالقة بن 
أوجالن والحكومة التركية إفساح املجال 
ف الناخب الكردي من إيذاء »العدالة 

ّ
لتوق

والتنمية«، أو تحييد الكتلة الكردية على 
األقل، والحال أن رسالة أوجالن القصيرة 
  للتطبيع بن األكراد في 

ً
قد تشّكل مدخال

تركيا وســوريــة على حــدٍّ ســواء واألتـــراك، 
وقـــد يـــؤدي إلـــى صــعــوٍد مــــواٍز للجانبن، 
شــريــطــة أن ُيــبــنــى عــلــى مــا قــالــه أوجــــالن، 
ــة مـــع الـــرســـالـــة، كما 

ّ
وعــــدم الــتــعــامــل بــخــف

حصل مع رسائله السابقة. 
ل القول إن »قسد« ستكون سعيدة 

ّ
ال يمث

بالتعاون مع الجانب التركي إذاعــة لسّر، 
فقد سبق لقيادة في هذه القّوات أن عّبرت 
عـــن رغــبــتــهــا الـــتـــوّصـــل إلــــى صــيــغــٍة تنهي 
الــتــهــديــدات الــتــركــيــة املــتــواصــلــة، مـــن ذلــك 
مــا صــرح بــه القائد الــعــام لــلــقــوات، مظلوم 
كــوبــانــي، عــن وجـــود اتـــصـــاالٍت مــع تركيا، 
برعاية وسطاء لم يذكر أسماءهم ، كما ال 
يمكن إغفال النجاح الذي قد تحققه تركيا 
في حالة التفاوض مع »قسد« لجهة وقف 
مسلسل التنازالت التي قّدمتها ملنافسيها 
في سورية، بغية تطويق الصعود الكردي.
)كاتب سوري(

 مــنــع الــبــشــر من 
ُّ
 الــســيــاســة فـــن

ّ
بمقولة »إن

االهــتــمــام بــمــا َيــْعــنــيــهــم«، وتــوجــيــهــهــا إلــى 
تصفية الحساب بن عصب السلطة. وهكذا 
تــحــولــت بــعــض الــقــنــوات التلفزيونية إلــى 
لساٍن ناطق باسم »القوى غير الدستورية« 
التي استأثرت بالحكم، ففضلتها عن وكالة 
األنــبــاء الــجــزائــريــة والــتــلــفــزيــون الحكومي 
ــار، واألدهــــــــــى جــعــلــتــهــا  ــ ــبــ ــ فــــي مــــجــــال األخــ
ســوطــا لــجــلــد كــل مــعــارض لــهــا، والــتــنــديــد 
بــالــذيــن اخــتــلــفــوا مـــع ســيــاســة بــوتــفــلــيــقــة، 
ــى مــع مــزاجــه. فلم ينج مــن تشهيرها 

ّ
وحــت

وقذفها والنهش في أعراض رؤساء أحزاب 
معارضة، ومستثمرين، ومثقفن وفنانن، 
ى وزراء وهم 

ّ
وشخصيات تاريخّية، وحت

في وزاراتهم أمام صمت مؤسسات الدولة، 
وربــمــا تــواطــؤهــا. هـــذا ال ينفي بــث بعض 
القنوات التلفزيونية برامج متميزة، ولكن 
طــائــر السنونو الــوحــيــد ال يصنع الربيع، 
كما ُيقول املثل الفرنسي. هل يدرك النظام 
السياسي معنى املثل العربي »على أهلها 
ــائـــل  ــا أوصـــــــل وسـ ــــش«، بـــعـــدمـ ــراقــ ــ ــنـــت بــ جـ
اإلعالم الجزائرية إلى هذا االنفالت املهني 
واألخالقي الذي تعيشه الجزائر اليوم إلى 
درجٍة لم يعد املرء يصّدق أي خبر، ويشكك 
في نيات ناشره؟  انفالت لم يترك لرئيس 
هيئة ضــبــط الــســمــعــي الــبــصــري مــا يقوله 
ســوى التأسف على مــا آلــت إليه املمارسة 
اإلعــالمــيــة، والتأكيد على »إن سلطة املــال 
ضّبب الرؤية للحقل اإلعالمي، وأن هناك 

ُ
ت

إرادة إلنشاء مؤسسات، ثم تكبيلها«. وهذا 
قـــول غــريــب حــقــا، ألـــم يــقــرأ صــاحــبــه النص 
ــتــي يترأسها؟  ــقــانــونــي إلنــشــاء الهيئة ال ال
ألم يدرك أنها ليست سوى امتدادا لديوان 

وزارة االتصال؟ 
ــهــمــنــي بــعــضــهــم بـــالـــســـذاجـــة، ألنــنــي 

ّ
قـــد يــت

أتـــوهـــم وجــــود إعــــالم فـــي الــعــالــم، مـــن دون 
صــــراع املــصــالــح، وال حــيــل، فــالــقــانــون هو 
إجـــمـــاع عــلــى تــشــريــع الــحــيــل، بــيــنــمــا يثير 
ــانــــون هــيــئــة ضـــبـــط الـــســـمـــعـــي الــبــصــري  قــ
ــذي مــن  ــ ــ الـــشـــفـــقـــة، ألنـــــه ُيــــــــداس عـــلـــى يــــد الـ
املفروض أن يسهر على تطبيقه. والخشية 
أن يــنــطــبــق مــــا جـــــاء فــــي الـــفـــيـــلـــم املـــصـــري 
»الــكــيــف« عــلــى وضـــع اإلعــــالم التلفزيوني 
ــذا الفيلم  فــي الــجــزائــر. يــقــول املــمــثــل فــي هـ
ـــاي مــغــشــوشــا بــنــشــارة 

ّ
إنـــه كـــان يــبــيــع الـــش

الخشب في أكــواب جميلة مدموغة بجملة 
ــول«، فــكــســب مـــاال وفــيــرا.  ــ »شــــاي أبـــو األصــ
ــارة عــنــدمــا ارتــفــع  ــنـــشـ ثـــم اســتــغــنــى عـــن الـ
سعرها، فانصرف عنه الزبائن قائلن إنه 
لون. فيرد 

ّ
ا. إنهم ُمغف

ً
يبيع شايا مغشوش

لن، 
ّ
عليه ممثل آخر: ال، الزبائن ليسوا ُمغف

بـــل أمــثــالــكــم أفـــســـدوا ذوقـــهـــم. .. هـــل يــديــر 
الجمهور الجزائري ظهره لإلعالم عندما 
تتوفر اإلرادة السياسية لدى نظام الحكم 
ـــِضـــع الــنــشــاط اإلعـــالمـــي إلــى 

ْ
املــقــبــل، وُيـــخ

معايير مهنّية وأخــالقــّيــة، ألنــه تعّود على 
إعالم مغشوش، فأفسد ذوقه؟

)أستاذ جامعي جزائري(

الحديدة... ضالل األمم المتحدة في اليمن

رسالة أوجالن

عندما يُدار اإلعالم في الجزئر بالحيلة

من سيحكم تونس 
في المرحلة المقبلة؟

عزل سياقات 
الحرب في الحديدة 

عن سياق الحرب 
الشاملة في اليمن 

محور استراتيجية 
األمم المتحدة

ال يمكن إغفال 
النجاح الذي قد 

تحققه تركيا في 
حالة التفاوض 

مع »قسد«

كلّلت سياسة العصا 
والجزرة بتكوين فئة 

من »الصحافيين« 
و»أشباه الصحافيين« 

اغتنوا من الصحافة

آراء

ميشيل كيلو

ـدأت روســيــا مــا تعتقد أنــه آخــر معاركها الــســوريــة التي نجمت عــن تعقيداٍت  بـ
ــاع كــانــت تعتقد أنــهــا لــم تعد عقبة فــي طــريــق الــحــل، بعد عـــودة األســديــة  وأوضـ
 إلـــى ثـــاث مــن مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد، وتــســلــيــم مــوســكــو وطـــهـــران بــأولــويــة 
الدور والحضور التركي في املنطقة الرابعة، منطقة حماة التي تدور الحرب في 

أطرافها اليوم. 
انتهاؤها  التي سيمهد  الحرب   في 

ً
 أخــيــرة

ً
من الصعب اعتبار ما يجري حلقة

»جنيف«، ولتطبيق الــقــرارات الــدولــيــة، وصــوال إلــى الحل الــدولــي الــذي ينتظره  لـ
ــون منذ ثمانية أعـــوام. واملــرّجــح أن تهدد الــحــرب الــروســيــة الــراهــنــة، في  ــســوري ال
حال كان هدفها إعادة إدلب ومنطقتها إلى النظام، بقلب العاقات والتحالفات 
، وتستعيد تحالفاٍت بدت 

ً
القائمة بني تركيا وروسيا، وتبّدل عاقات بدت تحالفية

منتهية، وال يستبعد اصطدام موسكو بأنقرة، إن نقض عمل روسيا العسكري 
اتفاق سوتشي حول أولوية حضورها في املنطقة، ألن ذلك سيعني تقليص دور 
أنقرة في سورية تمهيدا لتقليص حصتها من الحل أو حذفها، بينما كان يبدو 
أن إيران، وليس تركيا، هي التي ُيراد لها أن تخرج صفر اليدين من الصراع. وألن 
تركيا لن تقبل أن تتعرض لهزيمة بهذا الحجم، وهي مكتوفة اليدين، فاملرجح 
أن يكون هناك اتفاق بني الدولتني بشأن دخول روسي محدود أرضيا إلى ريف 
حماة الشمالي، ألهميته بالنسبة لدور قوات موسكو في سورية، ولهز إصبعها 
في وجه جبهة النصرة التي لم تشارك في القتال أو تتعرض للضرب. لم تدخل 
موسكو لتقّوض نفوذ تركيا في املنطقة، أو حصتها من الحل الدولي، أو لتغيير 
وضع أطــراف تفاهمات سوتشي وعاقاتهم، أو مصير منطقة إدلــب، ولو كان 
هــدف موسكو تقويض حضور تركيا ودورهـــا، لشاركت هيئة تحرير الشام 
في القتال، ولصدرت عن قواتها تحذيراٌت عسكرية ما، في عموم منطقة إدلب، 
وليس فقط على خط املواجهة، ولتعّرضت قاعدة حميميم لعمليات قصٍف بمئات 
الصواريخ يوميا. لم يحدث هــذا، ألن موسكو تريد تحاشي وقــوع أيــة متاعب 
جدية في عاقاتها مع أنقرة التي يرّجح أن تقوم، في حال شعرت باالستهداف، 
بما يشكل خطورة بالنسبة ملوسكو: عبر عودتها إلى حليفها األميركي، وفق 
صيغة تعاوٍن جديدة على األرجح، قد تكون محل بحٍث في أيامنا، تعّزز التزام 
الروسي  الرئيس  لــدفــاع عنها، وحمايتها مــن جافة  ا ــ ب حلف شمال األطلسي 
بوتني وعدوانيته. وهناك إشارات إلى تقارب أميركي/ تركي في اآلونة األخيرة، 
كالتفاهم على املنطقة األمنية شرق الفرات، وصفقة طائرات إف 35، وصواريخ 
 تركي عن املقترح الروسي بشأن 

ٍّ
الباتريوت، وإس 400، وما يعنيه ذلك من تخل

منطقٍة آمنة تنجز بالتفاهم مع األســد، ووفــق صيغة أضنة األمنية، فضا عن 
إمكانية وضع منطقة إدلب تحت حماية أميركية، أسوة بشرق الفرات، في حال 
ساء الوضع مع روسيا وعادت مياه األطلسي األميركية إلى الجريان في أنهار 

السياسة التركية.
ستواجه موسكو مشكات صعبة مع أنقرة، إذا لم تكن حربها الراهنة محدودة 
في املكان والزمان، وكان هدفها املس بإشراف تركيا على منطقة إدلب، وعائدها 
ــى أحضان واشنطن، في ظل احتماالٍت مقلقٍة تلوح في أفق  ل دفــع إسطنبول إ
السياسة الدولية واملحلية، منها الهجمة األميركية على إيران التي تضفي الجدية 
علي احتمال إخراجها مــن ســوريــة، وانهيار النظام األســـدي الــذي إن حــدث أو 
 خــرجــت طــهــران مــن املــشــرق، رفــع الــغــطــاء اإلقليمي واملــحــلــي عــن مــوســكــو، في 
 لــحــظــٍة مــفــصــلــيــٍة تــتــســم بــالــتــوتــر الــشــديــد فـــي عـــاقـــات الــعــمــاقــني، الـــروســـي 
واألميركي، قد يجد بوتني نفسه، في حال أغضب تركيا، وعجز عن دعم إيران، 
وإنقاذ األسد، مكشوفا، وفي حالة دفاع عن دوٍر لن يجلب له غير املصاعب التي 

تتحّدى قدراته.

باسل طلوزي

ان بني رئيس 
ّ
ان بني جنراٍل يحمل األوسمة وجنرال تحمله األوسمة. أعني شت

ّ
شت

أعني  الكرسّي في غــروب سلطته.  لكرسّي في ذروة سلطته ورئيس خلعه  ا خلع 
ان بني الجنرال عبد الرحمن سوار الذهب والجنرال عمر البشير. األول يرقد اآلن 

ّ
شت

ا في قبر وقور، محاطًا بالزهور وأدعية شعب بأكمله، والثاني يقبع في قبر 
ًّ
مطمئن

متحّرك، محاطًا باملتربصني ولعنات شعب بأكمله. كاهما حكما السودان، غير أن 
د ومن ينسى. من ُيكّرم ومن يكنس.  

ّ
السودان وحده قرر، في النهاية، من ُيخل

 لن يعتبر بها عمر البشير، حتى في أوج محنته الحالية، إذ على األرجح 
ٌ
تلك عظة

أنه يقف خطيًبا، اآلن، على جدران سجنه ال على أسماع شعبه، رافًعا عصاه، مرّدًدا 
بغضب: »ال كرامة لزعيم في وطنه«، اعتماًدا على قناعته التي ال تقبل الشك والرّد، 
بأنه كان رئيًسا جديًرا بمنصبه، وبأنه قّدم لشعبه ما لم يقّدمه رئيس قبله أو بعده، 
 من استبداده، فقد كان يحمل في رأسه مشاريع 

ّ
حتى وإن شكا هذا الشعب العاق

العرقلة بالحريات والــكــرامــات وحــقــوق اإلنــســان، وعلى  تطوير وتــحــديــٍث ال تقبل 
الشعب أن يتنازل عن هذه التّرهات، في سبيل تحقيق األهداف األسمى واألثمن.

سيقول الرئيس البشير، فــي خطبته األخــيــرة لــلــجــدران، إنــه كــان على صـــواٍب في 
خططه االقتصادية املحكمة طوال ثاثني عاًما من حكمه، على الرغم من أنه أوصل 
االقــتــصــاد الــســودانــي إلــى حضيض املــراتــب، وأدخــلــه فــي طـــرٍق وعـــرة، باستفحال 
األزمــات املعيشية، وإهمال القطاعات اإلنتاجية، غير أن االنحراف عن الهدف ليس 
ذنبه، بل جريرة »شبكات فساٍد مترابطٍة استهدفت تخريب االقتصاد القومي من 
 عن حقيقة أن فساد 

ً
خــال سرقة أمــوال الشعب«، كما كــان يــرّدد دائــًمــا، متغافا

 لتلك الشبكات. وسيتابع الرئيس للجدران: السودان 
ً
 خصبة

ً
حكمه هو ما هيأ بيئة

فــدان  بــواقــع 175 مليون  العربية،  املنطقة  يمتلك مقومات زراعــيــة تعّد األكــبــر فــي 
ا في  صالحة للزراعة، ومساحة من الغابات تقدر بنحو 52 مليون فدان، وكان جاّدً
استغال تلك املساحات، لوال اضطراره إلى االنشغال بقمع املعارضني الذين ضيعوا 
ــســودان هــذه الفرصة الثمينة. وقــد يستطرد فيقول إن الــســودان ينفرد عن  على ال
ــدول العربية األخــرى بامتاكه 102 مليون رأس من املاشية، ولديه مراع طبيعية  ال
مساحتها 118 مليون فدان، ويتمتع بمعدل أمطار سنوي يزيد على 400 مليار متر 
مكعب، وكان في نيته أن يوظف تلك القطعان في خدمة اقتصاد بلده، لوال أنه أصيب 
باضطراٍب في بصره، جعله يرى في الشعب كله »قطيًعا« من الخراف التي ال تصلح 

إال للسلخ والذبح والشّي.
أّما في أسوأ األحوال، وبعد أن ينتظر الرئيس وصلة التصفيق من جدران سجنه، 
فقد يقول إنه ليس في وسع أحد أن يحّمله مسؤولية تردي أوضاع باده، ألن تلك 
املــوارد ظلت غير مستغلة، طــوال تعاقب أسافه من الزعماء على الــســودان خال 
63 عاًما منذ استقال الباد العام 1956. وألن صمت الــجــدران »عامة الرضا«، 
وفق الطغاة، فسيدافع البشير عن قراره بتفتيت باده، واملوافقة على استقال دولة 
جنوب السودان، ألنه »يحترم خيارات الشعوب في تقرير مصيرها«، على الرغم 
من أنه لم يحترم خيار شعبه األساس في تقرير مصيره، بل داس على هذا الخيار، 
ا من أن انفصال جنوب السودان كّبد 

ً
وشطبه من مفكرة دماغه. وعلى الرغم أيض

ا قبل  بلده خــســارة  75% مــن إنــتــاج النفط الــذي كــان يبلغ 470 ألــف برميل يومّيً
االنفصال العام 2011، والذي كان يعّد املصدر الرئيسي للعمات األجنبية الستيراد 
 عربية 

ً
 عن أنــه اعتبر سابقة سيئة الصيت قد تشجع دوال

ً
ـواد الغذائية، فضا املـ

أخرى على القبول بصيغة التفتيت. في الختام، لن يصفق أحٌد لخطبة الطاغية عمر 
ا قابلة للسمع، ربما أزيد بكثير من آذان 

ً
البشير، وال حتى الجدران التي تمتلك آذان

الطغاة املبتاة بالصمم عن أنني شعوبهم. وعلى األرجح لن تقبل تلك الجدران، وال 
حتى بتبادل املواقع بينها وبني طغاٍة، كالبشير وأضرابه.

بيار عقيقي

قد يكون التحشيد العسكري األميركي في الشرق األوسط والخليج العربي، في 
هذه األيام، هو األكبر منذ اجتياح العراق عام 2003، لكنه، وحتى اللحظة، ال ُيمكن 
اعتباره معيارًا حتميًا لضربٍة عسكريٍة أو هجوٍم وشيٍك على إيــران. صحيح 
أن الزخم العسكري أكبر من مجرد »استعراض عضاٍت« أميركية في الشرق 
األوسط، إال أن نهايته قد ال تكون كما يتوقع كثر. في املنطق، ال ُيمكن للواليات 
فه من 

ّ
املتحدة نقل طائرات وبوارج وحامات طائرات من أماكن بعيدة، مع ما تكل

أمواٍل ومصادر طاقة، فقط ملجرد إجراء مناورٍة ما، أو ضغط ما. ولكن في املنطق 
نفسه أيضًا، هناك دونالد ترامب في البيت األبيض، الرجل الذي ال يحّب التوّرط 
في حروٍب متنقلٍة واستنزافية. حتى اآلن، أثبت بفعل ممارسته مبدأ »القوة في 
إظهار القوة« نفوذه في فتح كــّوٍة مع كوريا الشمالية، واالنسحاب من سلسلة 
معاهداٍت دوليٍة متعلقٍة بالتجارة واملناخ واألسلحة. كما أنه، وبقصفه مواقع في 
 من سلفه باراك 

ً
سورية، في عامي 2017 و2018، أظهر ترامب أنه أكثر قسوة

 على أن الرجل ال يفكر سوى باملال، وبكسب 
ٌ

أوباما. تاريخ ترامب الرئاسي دليل
مزيٍد منه. تغريداته على »تويتر« تؤكد ذلك.

عمليًا، ُيمكن القول إن ترامب لن ُيقدم على شّن حرٍب على إيران، غير أنه يمكن، 
في الوقت عينه، الحديث عن مفهوم »املبدأ اإليراني« في اإلدارة األميركية. وهو 
مبدأ ارتكز على تسريع عملية الضغط على طهران، باسم »منعها من تصنيع 
ع اتفاقًا ُعّد ناجحًا 

ّ
قنبلٍة نووية«، على الرغم من أن أوباما، وقبل أربع سنوات، وق

للغرب قبل اإليــرانــيــني. فــي »املــبــدأ اإليـــرانـــي« يــبــدو االخــتــاف كبيرًا مــع كوريا 
الشمالية، ففي شبه الجزيرة الكورية ضغط ترامب بساسة، بالتوازي مع إجراء 
محادثاٍت سرّيٍة، أفضت إلى اإلفــراج عن معتقلني أميركيني في سجون بيونغ 
يانغ. حتى أنه لم يستعجل الــرّد على التجارب الكورية الشمالية، يومي السبت 
والخميس املاضيني، بل ترك الباب مفتوحًا أمام قمة جديدة مع الزعيم الكوري 
ص بيونغ يانغ من األسلحة النووية، 

ّ
الشمالي، كيم جونغ ـ أون، تتمحور حول تخل

قبل البحث في توقيع اتفاقياٍت اقتصادية.
يبدو االستعجال الذي يمارسه ترامب في امللف اإليراني مربكًا في بعض جوانبه 
ص من الضغط على إيــران، كما أنه، في 

ّ
بالنسبة إليه، فهو غير قادر على التمل

العكس. يكفي متابعته  الضغط يسيطر عليه، ال  األحــيــان، يظهر وكــأن  بعض 
مساء الخميس، حني رّد على سؤال بشأن إمكانية اندالع مواجهة عسكرية بني 
واشنطن وطهران، بالقول »ال أريد أن أقول كا، لكنني آمل أال يحصل ذلك«، في 
إشــارة إلى إمكانية انــدالع حرب. كما اعتبر أن »اإليرانيني أظهروا أنهم مصدر 
تهديد كبير، ولدينا معلوماٌت قد ال تتصورونها«، من دون أن يوضح ماهيتها. 
 إننا »مستعدون للحوار«. 

ً
قبل أن يجّدد استعداده للتواصل مع اإليرانيني، قائا

في الواقع، قد يكون ما يمّر به ترامب حاليًا أقسى من مسألة تقرير روبرت مولر. 
ألم يقل أن وزير الخارجية األسبق جون كيري »يتحدث مع اإليرانيني ملنعهم من 

التحدث معه )أي ترامب(«؟.
اإليرانيني يشعرون باالرتياح. االقتصاد في حالة  أن  ملقابل، ال يعني هذا  ا في 
ُيرثى لها. الفيضانات في األسابيع أغرقت مناطق واسعة في 25 محافظة من 
 عما قبل. 

ً
الــبــاد. العقوبات أكثر قسوة 31. الوضع املعيشي صعب في  أصــل 

يدركون أن ترامب وضعهم في مكاٍن ال ُيحسدون عليه. ال يريدون التصّرف 
إيــران في موقٍع مشابه  االنتصار.  لكنهم غير قادرين على  كأنهم مهزومون، 
تنفيس  مــا سيتّم  فــي مكان  العكس.  الضغط يسيطر عليهم ال  رامــب:  ـ ـ ت ملوقع 
رسم حــدود اقتصادية ـ سياسية جديدة. 

ُ
اإليــرانــي. ست ـ  ان األمــيــركــي  قــ تــ االحــ

سيتغير الشرق األوسط، ليس بالضرورة بالدماء، بل قد يكون بالسياسة، إنها 
بدايات مرحلٍة، فيها رابح وخاسر.

معركة ريف حماة خطبة البشير األخيرة للجدران

أميركا ـ إيران... الحرب؟
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فضاء مفتوح

آراء

عبد الوهاب األفندي

ربما يالحظ القارئ املتابع أنني استخدمت 
هذا العنوان من قبل، وسيكون على صواب، 
فقد كان هذا عنوان مقالة في سلسلة طويلة 
من التأمالت حول الحراك اإلسالمي الحديث، 
نشرت في نهايات عام 2014 وبدايات 2015. 
ــيــــوم،  وكـــــــان املـــــوضـــــوع عـــنـــدهـــا، كـــمـــا هــــو الــ
التفريق بــن دور الــديــن والــحــيــاة الــعــامــة، ال 
مهرب منه ما دام في الحياة دين ومتدينون، 
واســتــغــالل الــديــن ألغــــراٍض ال عــالقــة لــهــا بــه، 
فــهــنــاك فـــرق بــن أن يــأمــر شــخــص بــاملــعــروف 
ــــوازع ديــنــي وأن  ويــنــهــى عـــن املــنــكــر اتــبــاعــا لـ
يتظاهر بذلك لهدف آخر، فذاك من شر أنواع 

الكذب على الله.
ــة، فـــإن  ــيــ وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــحـــالـــة الــــســــودانــ
مــحــاوالت رفــع رايـــة الــديــن فــي إطـــار الــصــراع 
الـــدائـــر حـــول الــســلــطــة حــالــيــا تـــواجـــه مشكلة 
ٍة  ــيـــرة، وقـــــد تـــتـــحـــول إلـــــى إســــــاء ــبـ صـــدقـــيـــة كـ
ــدٍة لــلــديــن وقـــيـــمـــه. ولــعــلــهــا مـــفـــارقـــة أن  جــــديــ
يتزامن هــذا مــا يحدث فــي بــالد أخـــرى، خرج 
فــيــهــا بــعــض دعــــاة اإلســـــالم عــلــى الـــنـــاس من 
سجنه بمقوالٍت يؤيد فيها الظلمة والظاملن، 
بحجة أن منهجهم املــعــادي للدين، وكــل قيم 
اإلنــســانــيــة، هــو الــديــن الصحيح الـــذي يجب 
الجهاد في سبيله، فالواضح أن هذا املوقف 
يدمر سمعة وشخصية من يتخذه، من دون 

محمود الريماوي

تـــؤّدي التسريبات التي تظهر هنا وهناك 
عن خطة دونالد ترامب املعروفة بـ«صفقة 
ــــي تــهــيــئــة  ــيـــة، وهــ ــيـــاسـ ــفـــة سـ ــيـ ــرن« وظـ ــ ــقـ ــ الـ
األجواء والنفوس لقبول الخطة أو التعامل 
اإليــجــابــي معها، أو تركها تمضي فــي حد 
أدنـــى. وهـــذا هــو املــطــلــوب بــدرجــة أساسية 
من الحركة الوطنية الفلسطينية، وبدرجة 
ثانية من عتاة اليمن الصهيوني. وبدرجة 
ثالثة من الــرأي العام العربي، وخصوصا 
فــي األردن ومــصــر املــوعــودتــن بــدعــم مالي 
ســخــي، ومــن الـــرأي الــعــام الخليجي، حيث 
مـــطـــلـــوٌب مـــن دول خــلــيــجــيــة، فـــي مــقــدمــهــا 
السعودية، تمويل الخطة بنسبٍة ال تقل عن 
60% من جملة األمــوال املستهدف جمعها، 
لتمويل مــشــاريــع اقــتــصــاديــة، وشـــق طــرق، 
وإقـــامـــة مــــدن صــنــاعــيــة، والـــقـــبـــول بــتــبــادل 
أراض. وحــســب الــخــطــة، لــيــس مطلوبا من 
إســـرائـــيـــل، الــقــائــمــة بـــاالحـــتـــالل والــتــشــريــد 
ــة تقديماٍت  وســلــب األراضــــي الــشــاســعــة، أيـ
ماليٍة، تتناسب مع  السطو على األراضي، 
وتــدمــيــر دورة الــحــيــاة االقــتــصــاديــة، وهــدم 
املنشآت والبيوت وجرف األراضي، وفرض 
الغرامات الباهظة، واالستيالء على أموال 
املقاصة الجمركية، والتضييق على وكالة 
األمــــم املــتــحــدة إلغـــاثـــة وتــشــغــيــل الــالجــئــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن )أونــــــــروا(، وســــوى ذلـــك من 
ات تــرمــي إلـــى تضييق الــحــيــاة على  إجـــــراء
ــــالل، كــــي تــقــتــصــر  ــتــ ــ ــــن تـــحـــت االحــ ــرازحــ ــ الــ
ــأمــــن لـــقـــمـــة الــعــيــش  ــى تــ ــلـ ــهـــم عـ ــاالتـ ــغـ ــشـ انـ

ده للدفاع عنه. بالقدر نفسه، 
ّ
أن ينفع من جن

فإن محاولة تعبئة الناس وتحشيدهم باسم 
الـــدفـــاع عـــن الـــديـــن فـــي الــــســــودان، بــحــجــة أنــه 
يــواجــه خــطــرًا مــن التغيير الــجــاري واملنتظر 
 
ّ
في البالد، تسيء إلى الدين، ولن تنفع من ظن

أنها تخدمه. 
ولسنا هنا بصدد الزعم أن من حقنا الحجر 
على من يصرح بما شاء من مخاوف حقيقية، 
أو مفترضة، على قيم بعينها، أو من يطرح 
نفسه ناطقا باسم الدين، منافحا عنه، فهذا 
أمــٌر ال ندعيه. وال يعني هــذا أنــه ليس لدينا 
تحفظاٍت على مقوالت بعض من يتحّدثون 
باسم الحراك، ما يصرحون به من مخططاٍت 
ــــرى. إنــمــا  ــكــن هـــذه مــســألــة أخـ مستقبلية، ول
مــوضــوعــنــا الـــيـــوم يــتــعــلــق بــمــشــروعــيــة رفــع 
راية الدين في صراع سياسي قائم، وفي غير 

مقامها ومناطها.
تـــزيـــد املــســألــة تــعــقــيــدًا عــنــدمــا يــتــعــلــق األمـــر 
بالجهات التي تطرح هذه الفرضية، والخلط 
بينها وبن الدفاع عن بعض سياسات النظام 
املتراجع ومكاسبه، بل عن بعض رموزه. وهذا 
 سلك من قبل، وكان مسؤواًل عن األزمة 

ٌ
طريق

الحالية التي يواجهها الخطاب اإلســالمــي، 
فقد اعتادت أصــواٌت عديدة، بعضها من بن 
األصوات التي عادت إلى االرتفاع أخيرا، على 
الــدفــاع عــن كــل سياسٍة مــن سياسات النظام 
اإلنــــقــــاذي، بــاعــتــبــارهــا تــعــبــيــرًا عـــن صحيح 

لـــعـــائـــالتـــهـــم. يـــــعـــــّرف املــــهــــتــــمــــون الـــخـــطـــوط 
ــعــريــضــة للخطة الــتــي تــنــشــئ حــال إقليميا  ال
بــدعــم دولــــي )أوروبــــــي وأمـــيـــركـــي(. والــغــرض 
من ذلك تشبيك دول املنطقة بإرساء مصالح 
كبيرة متبادلة ما بينها، والتقليل إلى أدنى 
حــد ممكن مــن مفاعيل الــرفــض الفلسطيني، 
إذا استمر هــذا الــرفــض على حــالــه. وبحسب 
ــا جــيــســون  ــاهـ ــفـ ــــدة، ونـ ــــؤكـ تـــســـريـــبـــات غـــيـــر مـ
ــــن، تـــتـــحـــدث خـــطـــوط  ــــومـ غـــريـــنـــبـــالت قـــبـــل يـ
عامة في الخطة عن أمــوال مفترضة ملصر ال 
تــقــل عــن 60 مــلــيــار دوالر فــي مــقــابــل التخلي 
عــن  مناطق حــدوديــة متاخمة لغزة، تعّوض 
بــأراٍض من النقب )جنوب فلسطن(، ومقابل 
تأجير أراٍض لفترات طويلة، إلقامة مشاريع 
اقتصادية، يشارك فيها املصريون. وسيكون 
 منتظرا مــن مصر تهيئة الـــرأي العام 

ً
بــداهــة

لـــلـــخـــطـــة، وتــــزيــــن مـــحـــاســـنـــهـــا فــــي فــــك أزمــــة 
االقـــتـــصـــاد املـــصـــري املــســتــعــصــيــة، والــتــهــيــئــة  
لضغط ال بد أن يكون مطلوبا من مصر على 
م سالحها، وتتجاوب 

ّ
حركة حماس، كي تسل

مع الخطة، أو تركها تمر. أما األردن فموعوٌد 
بــــأمــــواٍل ال تــقــل عـــن 40 مــلــيــار دوالر، مــقــابــل 
إنهاء وضع املخيمات الفلسطينية، وتصفية 
وكالة الغوث، والقبول بالتصورات األميركية 
للقدس عاصمة لالحتالل، مع مشاركٍة أردنية 
ــة، مع  ــقـــدسـ فــلــســطــيــنــيــة فـــي إدارة األمـــاكـــن املـ
تعديالٍت على الــحــدود األردنــيــة مع فلسطن 
ومــع السعودية. وتــوفــر الخطة للبنان دعما 
اقتصاديا ما، ولكن مع حل مشكلة الالجئن 
يــرةٍ أو النسبة  بــ كــ الفلسطينين بنقل نسبةٍ 
األكـــبـــر مــنــهــم إلـــى دول أخــــرى )بــعــد الــتــفــاهــم 

الــديــن بــصــورٍة لــم ينجح فيها أعــدى أعــدائــه، 
بــحــيــث أصــبــح رفـــع شــعــار الـــديـــن فـــي الــبــالد 
 

ّ
يثير الغضب واألحــقــاد، من كثرة ما استغل
فــي الــدفــاع عــن مــنــكــراٍت ال يــرضــاهــا الــلــه وال 
رسوله. وهذا من أسوأ أنواع الصد عن سبيل 
الله. وقــد ورد في ســورة النحل وعيٌد شديٌد 
ضد خرق العهود، باعتباره صّدًا عن سبيل 
الله، في تذكرٍة بأن كل سلوك غير سوي من 
شخص يّدعي اإلسالم )ويدخل في ذلك إجرام 
الوالغن في خطئية اإلرهــاب( ينعكس سلبا 
عــلــى صــــورة الـــديـــن، وبــالــتــالــي يــصــّد الــنــاس 
ــذا الـــوعـــيـــد عــلــى مـــن يــريــد  عـــنـــه. ويــنــطــبــق هــ
استغالل الدين ليدعم الطغيان، ويــدافــع عن 

الفساد واملفسدين.
الطريق لتنزيه الدين عن ما وقع من استغالل 

إلى االختناق االقتصادي في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، والتأزم االقتصادي في األردن، إذ 
تبدو األموال املفترض عرضها تضاهي حجم 
الديون األردنية تقريبا. هذا إذا وافق املمولون 
على تخصيصها حسب الخطة. وسوف تكون 
هـــنـــاك فـــرصـــة مــتــاحــة القـــتـــصـــاديـــن ورجــــال 
أعــمــال وأكــاديــمــيــن مثال للقول إن العالقات 
ــــل أبـــيـــب وفـــق  قـــائـــمـــة ومــقــنــنــة بــــن عـــمـــان وتـ
معاهدة الــســالم، وكما هــي بــن الــقــاهــرة وتل 
أبــيــب، واملــطــلــوب فــي الــخــطــة هــو ضــخ أمـــوال 
وتــوســيــع الــتــعــاون االقـــتـــصـــادي، بــمــا يسمح 
بامتصاص نسبة ملموسة من البطالة. وهنا 
يتم القفز عــن الثمن السياسي الــفــادح الــذي 
ــة الــعــبــريــة، ويشرعن  يعظم مــن وجـــود الـــدولـ
االحــتــالل، ويعبث بالنسيج االجتماعي. أما 
فــــي مـــصـــر، فـــقـــد يـــتـــطـــوع بــعــضــهــم لــتــصــويــر 
ــتــبــادل أراٍض صــحــراويــة،  أن األمــــر  يتعلق ب

ــام ديــمــقــراطــي  ــدأ بـــإنـــشـــاء نـــظـ ــبـ وتـــشـــويـــه يـ
ـــح كــــاتــــب هـــــذه الـــســـطـــور  ــلـــيـــم، كـــمـــا أوضــــ سـ
بتفصيل طويل في كتابه »من يحتاج الدولة 
اإلسالمية؟« الصادر عام 1991. فال يمكن أن 
يــكــون هــنــاك اجــتــهــاد صحيح فــي ظــل نظاٍم 
يقمع الناس، ويحجر على حرية الرأي، كما 
ال يمكن الحديث عن إجماع في غياب حرية 
الــحــوار والــتــشــاور والتعبير عــن القناعات 
بـــدون خـــوٍف أو إكـــراه. وهـــذا تحديدًا معنى 
قوله تعالى: »ال إكــراه في الدين«. وباملنطق 
نفسه، فإنه ال ديــن مع اإلكـــراه، ألن من يقبل 
االنــصــيــاع لتعاليم الــديــن تــحــت اإلكـــــراه أو 
ــن يــقــبــل مـــنـــه ذلــــــك، وال يــعــتــبــر  ــ ــيـــب، ل ــتـــرغـ الـ

مسلكه دينا. 
ــــدون إقــــحــــام الـــديـــن  ــريـ ــ عـــلـــيـــه، نــــحــــذر مــــن يـ
 عــن تــكــرار 

ّ
فــي مــعــركــة غــيــر معركته بــالــكــف

ات إلى دين الله والكذب عليه، فهذه  اإلســاء
أمور لها عواقب وخيمة في الدنيا واآلخرة. 
ة إلـــى  واألْولــــــــــــى بـــمـــن تـــــــــوّرط فـــــي اإلســـــــــــاء
ر عــن سيئاته بالتوبة 

ّ
الــديــن سابقا أن يكف

واالستغفار، واالعــتــراف بالذنب تجاه الله 
ــالـــى أواًل، ثـــم عـــبـــاده ثــانــيــا.  ــعـ ســبــحــانــه وتـ
وهــذا شهر رمضان الــذي تغفر فيه الذنوب 
 

ّ
جميعا، فال يفوتنا اقتناص موسمه، بالكف
ة إلــى الــديــن، وإقحامه فيما هو  عــن اإلســـاء

بعيد منه.
)أكاديمي سوداني(

وتــأجــيــر أراٍض أخـــــرى، مـــع فــتــح الـــبـــاب لفك 
االستعصاء عــن االقتصاد املــصــري. وبالقفز 
عن أن الخطة تقوم، في األساس، على االلتزام 
بمصالح االحتالل، وعن كونها ال تقوم وفق 

تفاهم مصري فلسطيني.
ــرأي  ــ ــعــــو الـــخـــطـــة شــــق صـــفـــوف الـ يـــأمـــل واضــ
الــعــام الــعــربــي، ودفــع دول عربية إلــى توجيه 
ضغوط شرسة على الفلسطينين واألردن، 
ــع خـــطـــة إعـــالمـــيـــة  ــ ــا مــــع وضــ بـــالـــتـــزامـــن ربــــمــ
كوكبية، تبن محاسن الخطة في إحالل سالم 
نــهــائــي مــزعــوم فــي الــشــرق األوســـــط، وتــدعــو 
إلى أكبر دعم دولي لها، من أجل طي صفحة 
الــحــرب والــتــوتــر، وفتح الــبــاب أمــام التنشيط 
ــــادي واســـــــع الــــنــــطــــاق الـــــــذي يـــجـــذب  ــتـــــصـ ــ االقـ
شــــركــــاٍت عـــديـــدة مـــن دول الـــعـــالـــم. وبــالــطــبــع 
القضاء على اإلرهاب، والتفرغ ملواجهة إيران، 

والضغط على حلفائها وشركائها.
ومن بن أبــرز الخيارات الرسمية ملواجهتها 
الــدعــوة إلــى تأجيل إعــالن الخطة، سعيا إلى 
ــراف  ــاورات، يـــشـــارك فــيــهــا أطــ ــ ــشـ ــ مـــزيـــد مـــن املـ
دولية رئيسية، كالصن وبريطانيا وروسيا 
وفــرنــســا، وأطــــراف إقليمية وعــربــيــة، كتركيا 
وتــونــس واملــغــرب والــكــويــت وسلطنة عــمــان، 
مــن أجــل تفحص خطوطها الــعــامــة، وضمان 
ــل  فرصة لنجاحها بجعلها أكثر واقعية وأق
ــــالل،  وأكـــثـــر إنــصــافــا  ــتـ ــ ــيـــازا لـــدولـــة االحـ انـــحـ
وتلبية لحقوق الفلسطينين، خالفا لألجواء 
املخيمة الرافضة للخطة، وللتوقعات بأن يتم 
قتل املريض، واالدعـــاء، في الوقت نفسه، بأن 

العملية قد نجحت.
)كاتب من األردن(

الـــديـــن، ووصــــف كــل مــعــارضــة لــه حــربــا على 
الدين، و»عمالة« ألعداء الوطن.

وال حــاجــة هنا إلعـــادة مــا كــّررنــاه سابقا من 
أن هذا الخطاب قد أساء إلى الدين بأكثر من 
املــخــاطــر املــزعــومــة عــلــيــه، بسبب استخدامه 
ات إلى الدين اإلسالمي  لتبرير أشنع اإلســاء
وتعاليمه وقــيــمــه، فليس أخــطــر عــلــى الــديــن 
من استخدامه غطاًء لفساٍد عظيم، ولفظائع 
ال يــرضــاهــا الــلــه ورســـولـــه، وألغـــــراٍض الــديــن 
منها براء. ثانيا، تبدو االنتهازية في توقيت 
هذا الخطاب، ولغته والجهات املوجه ضدها. 
هذا إضافة إلى الفجاجة، حتى ال نقول غير 
ذلك، التي تمّيز بها هذا الخطاب في تجلياته 
املختلفة، فهو خطاٌب يفتقد الذكاء كما يفتقد 
اإلقناع بصدقه وصدقيته، وال يمكن أن يجوز 
على من لديه مثقال ذّرة من عقل. كذلك تواجه 
ــذا الــخــطــاب  ــّدم هــ ــقـ ــوات الـــتـــي طــفــقــت تـ ــ ــ األصـ
ــهــا فشلت في  إشكالية مصداقية كــبــيــرة، ألن
الــوقــوف ضــد نــفــاق الــنــظــام اآليـــل إلــى الـــزوال 

وفساده. 
ــزدوج لــهــذا  ــ ولــنــا عــظــة وعـــبـــرة فـــي الــفــشــل املــ
الخطاب في دعم ذاك النظام وإبقائه، وكذلك 
في تجميل صورته وجعلها مقبولة، بدليل 
مــــا يــفــيــض بــــه الــــشــــارع حـــالـــيـــا مــــن كـــراهـــيـــٍة 
ــل شـــخـــٍص له  ــــيء، وكــ وبــغــضــاء تـــجـــاه كـــل شـ
أوهــــــى عـــالقـــة بـــالـــنـــظـــام الــــســــابــــق. وقـــــد كـــان 
ــه شــــّوه سمعة  مـــن ســيــئــات نــظــام اإلنـــقـــاذ أنــ

ــع هــــذه الــــــــدول(. وهـــــذه بــاملــنــاســبــة مــطــالــب  مـ
ترفعها غالبية األحــزاب والتيارات اللبنانية 
الطائفية. وربما تتقّدم هــذه التيارات بطلب 
وضــــع مــلــحــق لــصــفــقــة الــــقــــرن، يــشــتــمــل على 
حــل مشكلة الــلــجــوء الــســوري، بحيث يقبض 
لبنان الرسمي )والطائفي بنسبة كبيرة( ثمن 

عنصريته تجاه هؤالء الالجئن.
وتشمل التسريبات غير املؤكد للخطة، منح 
تعويضات لالجئن الفلسطينين الذين تقّدر 
إدارة ترامب عددهم بما بن ثالثن ألفا وستة 
آالف الجــئ. واملقصود َمــن مــا زالـــوا على قيد 
الحياة ممن تشّردوا من ديارهم في فلسطن 
فـــي الـــعـــام 1948، مـــع نــــزع صــفــة الــلــجــوء عن 
األبــنــاء واألحــفــاد. ومــع العمل على توطينهم 
في مناطق »فلسطن الــجــديــدة«، وهــو االسم 
الذي اختارته الخطة لطمس ُمسّمى فلسطن 
ــلـــى فــلــســطــن  ــدل عـ ــ الـــقـــائـــم بـــــذاتـــــه، والــــــــذي يــ
االنتدابية والتاريخية من البحر )املتوسط( 
إلى  النهر )األردن(... وتومئ تسمية فلسطن 
ــدثـــرت  الـــجـــديـــدة إلــــى أن تــلــك الــقــديــمــة قـــد انـ
واضمحلت، وأن »دار ابن لقمان« لم تعد على 
حالها. ومــن شــأن الخطة، حسب واضعيها، 
تحسن حياة الفلسطينين، ومنحهم فرص 
عمل واسعة، وتحقيق إنعاش اقتصادي في 
مصر واألردن، مع التربيط مع الدولة العبرية 
ــــرق وبــــنــــاء وشـــبـــكـــات نـــقـــل ومــــدن  فــــي شــــق طـ

صناعية وتنشيط السياحة.
ــت االعـــتـــراضـــات الــقــويــة تــنــحــصــر في   ــ ــا زالـ مـ
الجانبن الفلسطيني واألردني. وسوف يثير 
مــوضــوع التقديمات املــالــيــة قـــدرا كببيرا من 
البلبلة )املطلوبة أميركيا وإسرائيليا(، نظرا 
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ِخَرٌق بالية عندما يطبل الشيوخ للحكام
ال يقدر على القدرة ســوى بارئها، من ال 
يــرحــم ال ُيــرحــم. أفــضــل الــنــاس وأكــثــرهــم 
ــذار، ويضع  ، من يلتمس األعـ

ً
ــة  ورأفـ

ً
فطنة

نصب عينيه مرارة الحاجة والفاقة. فعالم 
 
ً
ــأطــــراف األعـــــن يــمــنــة إذن تــنــظــر إلــيــنــا بــ
ويسارًا، عالم ترمقنا باستهانة، بل عالم 
تحدق في أجسادنا وتزيل عنها رداءهــا 

كي تتملى بوقاحة من عوراتنا؟
ــجــبــرنــا 

ُ
 بــــأن ت

ً
يـــا هــــذا. أنــــت لــســت مـــخـــوال

على شيء، ال أحد يملك بن خلجاته تلك 
القوة والقداسة الروحية حتى يتمكن من 
أن ُيــســّيــر الـــكـــون وفـــق هــــواه الشخصي 
ــبـــدو فـــي كـــالمـــك كــثــيــر من  وشــــروطــــه. يـ
املنطق، حــري بنا جميعا أن نصفق لهذا 
ــم الـــبـــارع، لــكــْن، استفسار  ــفــِح

ُ
التنظير امل

بــســيــط: هـــل فــعــال ال يــوجــد بــيــنــنــا مـــن ال 
يــحــمــل عــصــا غــلــيــظــة تــســوق كـــل الــقــوى، 
مادية كانت أم روحية، عنوة وتجبرا، كما 
تشتهي غــرائــزه السلطوية؟ إن شئتم أن 
تــعــوا املــجــرم الــحــقــيــقــي، الــعــصــا القمعية 

اكة للعورات اإلنسانية.
ّ
هت

وســــــط عــــــدد ال بــــــأس بــــه مــــن الــــــــرؤوس، 
ودون أن يــــدري، وجـــد عــبــد الــعــال نفسه 
ــوام مــــن الـــلـــحـــم الـــبـــشـــري،  ــ ــ ــنـــدس بــــن أكـ يـ
كــلــه، داخــل ساحة ال هــي واسعة 

ُ
الــحــالل أ

وال ضيقة، ربما بن ذلــك، ال هي صاعدة 
وال هابطة، قد تكون مستوية، وقد تكون 

ــارة صــاعــدة وأخــــرى هــابــطــة، أو مجرد  ــ ت
ــحــاء مــن املــوجــات البشرية املتصارعة  إي
املتكدسة عند التلويح بالحسنة القليلة، 
حيث يعمل َرُب موزعيها تيمنًا بمقولة 
شحاذ األرصفة والطرقات »حسنة قليلة 
يا بيه تكفيك بالوي كتيرة«، ثم هبوط تلك 
املــوجــات بعد أن يظفر أحدهم بالحسنة، 
ليس ذلــك الــهــبــوط ســوى اســتــعــداد ملوجة 
 

ٌ
الــنــفــيــر والــنــخــيــر والــشــخــيــر الـــقـــادم، وكــل

يــمــنــي نــفــســه ويـــشـــد مــــن عـــزيـــمـــتـــه، وال 
يضر أن يتضرع بالنبي وبعض األولياء 
الــصــالــحــن كـــي تــكــون الــحــســنــة الــقــادمــة 
ــت،  ــرق مــن حظه ونصيبه. ملعت عيناه وب
كــشــفــت ضــحــكــتــه املــــمــــزوجــــة بــالــنــشــوة 
اللحظية الطارئة والشقاء األبدي، عن ثنايا 
أســـنـــان صـــفـــراء لـــم تــعــرف الــغــســول منذ 
أعوام عديدة، وربما لم تعرفه منذ مولدها 

م املقهور. كمَّ
ُ
ونشأتها داخل هذا الفم امل

 عــبــد الــعــال، هـــذا الــشــاب الثالثيني الــذي 
ــة بــأحــد مستشفيات  ــظــاف يــعــمــل عــامــل ن
ــطــوارئ، منذ قليل أنــقــذه الــلــه، ثــم مــا هو  ال
ــعــال وسلسال  ــبــالد مــن عــبــد ال أهـــم فــي ال
ــعــال األقـــربـــن وغــيــر األقـــربـــن، من  عــبــد ال
قبضة رجــال الشرطة إثــر مشاجرته مع 
ــه دفـــع تطويقه  كــمــســري الــقــطــار ورفـــضـ
القطار بقيمة عشرة جنيهات. ال يعلم أحد 
أي اتفاق أبرمه مع رجال الشرطة، تحرر 

ــمــوجــبــه مـــن قــبــضــتــهــم بـــل عــــاد يحمل  ب
غنيمته الثمينة، قابضا عليها بن ذراعيه 
ــدره، كــأنــه يخشى عليها مــن قطاع  ـ وصـ
الطرق والسارقن، فهؤالء ال يختلفون من 
وجهة نظره بتاتا عن الذين اقتطعوا جزءا 
من راتبه الشهر املاضي بدعوى التقاعس 

واإلهمال أثناء العمل.
خرج عبد العال من مطحنة اللحم البشري 
املتالطم املتصارع، فاغرا فاه وعلى وجهه 
ابتسامة رضــا بلهاء، أخــذ يتفوه بلسان 
شــبــه عــاجــز أو ُمــجــهــد، وبــكــلــمــات نصف 
يــر مــوجــهــة لشخص بعينه:  مفهومه وغــ
»هيه، هيه، الحمد لله يا جدع، الواحد كان 
هيرتكب جناية النهاردة أو جنايتن، هيه، 
ه جنيه، 

ّ
مش فارقة، قال عايزين مني َعش

وأنا مش في جيبي جنيه واحد، دي عيشه 
تقصر العمر يا جدع، وال الولية اللي كانت 
عايزة تاخد مني الكرتونة بالعافية، آه من 

شوية النسوان دول، ما بيقنعوش أبدا«.
 تــنــفــس عــبــد الــعــال الــصــعــداء، فــلــعــل تلك 
الغنيمة تمأل عن زوجته سليطة اللسان، 
ــتـــي ال تــنــفــك تــعــامــلــه كــقــطــعــة مـــن قطع  الـ
ــدا، وربــمــا أدنـــى من  أثــاثــهــمــا املــتــواضــع جـ
ذلك، وّدت لو تمسح به أرضية الشقة حتى 
ّرر فعلته الشنيعة ويتقاعس مرة  كــ ال يــ

أخرى في عمله.
سليمان موسى باكثير )مصر(

يقول أحدهم »احذر شيوخ السالطن ألف مرة واحذر 
الحاكم الظالم مرة واحدة«.  

 بــك، لقد دخلنا عصر التطبيل، يــا عــزيــزي. كنا 
ً

أهـــال
نسمع أن الشيوخ والعلماء يقتلهم الحكام ألنهم قالوا 
كلمة حق أمــام ظلمهم، أمــا اليوم فلم نعد نــرى سوى 
شــيــوخ وعــلــمــاء يــطــبــلــون لــلــحــكــام ويــبــيــعــون األحــكــام 
والــفــتــاوى على حــســاب ديــنــهــم، ويــفــتــون بكل مــا يــراه 
الحاكم يصب في مصلحته الخاصة للبقاء في الحكم.

دخــلــت فــي نــقــاش فــي هـــذا املـــوضـــوع مــع صــديــٍق لــي، 
فأخبرني أن مــن يعمل هــكــذا مــن الــشــيــوخ مــا هــو إال 
 

ً
ا على حياتهم مــن بطش الحاكم. أجبته قائال

ً
حفاظ

ــوقــوف  ــه لــن يستطيع ال ــذا الــشــيــخ يــعــرف أنـ ــا دام هـ »مـ
ــا من 

ً
أمــــام الــبــاطــل والــظــلــم فـــال يــنــصــب نــفــســه شــيــخ

البداية؛ فهو يعلم أن غلطة العالم تصيب اآلالف. ثانًيا، 
ــه ال  إّن العالم الحقيقي هــو مــن يــدافــع عــن الله ورســول
ا 

ً
أن يــدافــع عــن الحاكم أو عــن نفسه، فهو ليس موظف

لدى الحاكم؛ فمن يدافع عن الحاكم من أجل الوظيفة 
ا، وأرى أن تضحية 

ً
ا بل مرتشًيا ومرتزق

ً
ال يعتبر عامل

العالم الحقيقي أمام الحاكم الظالم هي الحل الوحيد له 
إن لم يستطع النجاة؛ ألن الدين ومعتقدات األمة ليسا 
لعبة حتى يقول كل ما ُيتلى عليه من الحاكم«.  شيوخ 
السالطن موجودون في كل زمان ومكان، وهذا ما ال 
نختلف فيه، ألن وجودهم أمر طبيعي للغاية؛ فالحكام 
يستخدمونهم كغطاء شرعي لكل ما يقومون به من 
خيانات لألمة؛ فالحاكم لن يجرؤ على الخيانة لو وجد 
ــدى  فــه أو يسقط شرعيته ل مــن يكشف خيانته وزيــ
شعبه، لذا عندما نحاسب الحاكم على جريمٍة ما ال بد 

ا. ال أنكر 
ً

من محاسبة من أجاز له عمل الجريمة أيض
أن هناك علماء قدامى ومعاصرين ضّحوا بأرواحهم 
وحرياتهم في سبيل الوقوف ضد الظلم وخيانة األمة، 
رفع لهم القبعات احتراًما، ولنذكر منهم 

ُ
وهؤالء هم من ت

سعيد بــن جبير الـــذي وقــف أمـــام الحجاج حتى قتله 
ضمن زمرة من قتلهم من الصحابة والتابعن، وكذلك 
أئمة املذاهب األربعة حيث القى كل واحد منهم التعذيب 
والتنكيل على أيــدي أصحاب السلطة، فقد سجن أبو 
حنيفة لرفضه تولي القضاء أيام بني العباس، وامتحن 
اإلمام أحمد ابن حنبل في قضية خلق القرآن التي قال 
ا أفتوا بقتله، وتعرض 

ً
بها املعتزلة وحتى إن 70 عامل

اإلمام الشافعي لغضب أهل السلطة بدعوى حبه ألهل 
ــم يكن وضعه أفضل من  ــك اإلمـــام مالك ل البيت، وكــذل
ســواه، وإلــى جانبهم كل العلماء املعاصرين الذين هم 
في سجون االستبداد والظلم، والذين رفضوا أن يكونوا 
أداة يستخدمها الحكام لتهدئة الشعوب وتسييرها. 
عندما يقوم الشيوخ بتسييس الدين وتسخيره لصالح 
الحاكم يعتبر أكثر خطًرا على األمة والشعوب من ظلم 
الحكام أنفسهم؛ ألن األمة تثق بمن يتحدث إليهم باسم 
الله ورسوله. وأن يطبل الشيوخ للحكام معناه انهيار 
ا، 

ً
األمة وتناحرها، لذا من يفتي بالقتل ال أعتبره شيخ

ــن قتل  ولكنني شخصًيا أعتبره مجرمًا مثله مثل م
ا أو سجن مظلوًما، وأرى أن محاكمته ال بــد أن 

ً
بريئ

تكون كمحاكمة مرتكب الجريمة ال ينقص عنه شيء؛ 
ألن القاتل إن قتل فربما قتل فــرًدا واحـــًدا، أمــا الشيخ 
عندما يفتي بالقتل أو السجن فضحيته تكون باآلالف. 
عبد الرحمن اآلنسي )اليمن(


