
ميشيل كيلو

كـــمـــا قـــــال الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي، فــاديــمــيــر 
بوتني، في حديث مع جنراالته، عقب قيام 
الجيش الروسي بمناورٍة، ختمها قبل يوم 
مــن إعــانــه غــزو ســوريــة رسميا، ومرابطة 
ــال جــنــرال  ــ ــه فـــي مـــطـــار حــمــيــمــيــم. وقـ قـــواتـ
كــبــيــر فـــي جــيــشــه، فـــي حــديــث تــلــفــزيــونــي، 
إن سورية ستحتل مكانة فريدة في رؤية 
الجيوسياسي«  »مركزها  تعتبرها  باده، 
في املنطقة العربية، بل وفي العالم بأسره، 
بـــعـــد تــــراجــــع مـــوقـــع روســــيــــا الــــدولــــي إلـــى 
ــدام الـــتـــام عــقــب انــهــيــار االتــحــاد  ــعـ حـــد االنـ
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي وزوالـــــــــه مــــن الـــــوجـــــود. قـــال 
بــوتــني إنـــه يــدخــل إلـــى ســـوريـــة، لــكــي يقفز 
ــاٍل، إلــى الــبــلــدان العربية  منها، فــي طـــوٍر تـ
األخـــــرى الــتــي كــــان لــاتــحــاد الــســوفــيــيــتــي 
نـــفـــوذ وحــــضــــور فـــيـــهـــا. ومـــــع أنـــــه أرســـــل، 
غــزو سورية، جنراالت روسا  بالتازم مع 
إلى العراق واألردن، للتباحث بشأن إقامة 
فــإن هذا  إقليمي مشترك معها،  أمــن  نظام 
أركــان  املشروع طــوي بعد مسارعة رئيس 
الـــقـــوات األمــيــركــيــة إلـــى الــبــلــديــن، وإعــانــه 
مــــن بــــغــــداد رفــضــهــمــا مــــغــــادرة الــتــحــالــف 
الدولي الذي تقوده واشنطن للحرب ضد 
اإلرهاب، ودعوته روسيا إلى االنخراط في 
التحالف، إن كانت تريد حقا املشاركة في 

هذه الحرب. 
ركـــز بــوتــني جـــهـــوده عــلــى تــرســيــخ وجـــود 
روســيــا فــي ســـوريـــة، وعــلــى انــفــرادهــا بها 
ــّرر مـــواقـــع اآلخــــريــــن ومــصــالــحــهــم  ــقـ ــوة تـ قــ
فـــيـــهـــا، تـــمـــهـــيـــدا الســـتـــئـــنـــاف ســـعـــيـــه إلـــى 
استعادة نفوذ روسيا في البلدان العربية 
من قاعدٍة صلبة، يمثلها تعاونه مع جيش 
إيــران البري في الحرب على سورية، ومع 

سالم الكواكبي

ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي  تـــنـــاقـــلـــت وســــائــــل الــ
لــم يكن ألطـــرف رّســام  صـــورة فوتوغرافية 
كاريكاتور أن ُيجّسد حمولتها، إال إن كان 
ــه. 

ّ
مـــن الــصــفــوف األولـــــى لــلــمــبــدعــني فـــي فــن

 
ٌ

وفــــي تــفــاصــيــل هــــذه الــــصــــورة، وقــــف رجـــل
ــــى درجــــــة االســـتـــفـــزاز،  ــد االبـــتـــســـام إلـ ــديـ شـ
يصنع بإبهام يده اليسرى إشارة اإلنجاز، 
وهو يضع بيده اليمنى ورقة االقتراع في 
صندوق قمامة كبير، مشاركًا في التصويت 
على انتخاب الجنرال عبد الفتاح السيسي 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة املــصــريــة. نــعــم، كــان 
ــق الـــقـــمـــامـــة  ــاديــ ــنــ ــو مـــــن صــ الــــصــــنــــدوق هـــ
املستعمل فــي املــنــازل املنفردة فــي كــل دول 
ــنـــدوق اقــــتــــراع شــفــافــًا،  ــم يــكــن صـ الــــغــــرب. لـ
األقــل.  الــشــروط الصورية على  كما تفرض 
كــان صــنــدوق »زبــالــة« باملصري الصريح، 
ــا، مــخــصــصــًا لــانــتــخــابــات  ــيـ رمـــــــادي املـــحـ
في  مصري  دبلوماسي  مقر  فــي  الرئاسية 
دولة أوروبية. وبمعزٍل عن طرافة الصورة 
بنيوي،  انتخابي  عربي  بوجٍع  املصحوبة 
ــن املـــحـــيـــط إلـــــى الـــخـــلـــيـــج، والـــــذي  يــمــتــد مــ
يــعــكــس واقـــعـــًا انــتــخــابــيــًا هــزلــيــًا، وبــمــعــزل 
عــن حقيقة املــشــهــد الـــذي ربــمــا كـــان مــجــّرد 
ريد به اإلضحاك، مع تأكيد 

ُ
تركيب بصري أ

كــثــيــريــن عــلــى مــصــداقــيــتــه، إال أن الــرســالــة 
الــتــي حملتها الــصــورة إلــى جميع الــعــرب، 
إلــى استخاص  فضي 

ُ
ت فــي حكمهم،  ومــن 

مهما  أصواتكم  ووحــيــدة:  واضحة  نتيجة 
ــــان تــوجــهــهــا،  ــانـــت نــوعــيــتــهــا، ومـــهـــمـــا كـ كـ
ــا، فـــمـــصـــيـــرهـــا ســلــة  ــارهــ ــيــ ــان خــ ــ ومـــهـــمـــا كــ

القمامة، ألن النتائج محسومة مسبقًا. 
ــقــــل عــــن الــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي اآلتــــي  ــ

ُ
ــد ن ــ وقــ

ــقـــاب، مــهــمــا اجـــتـــهـــدنـــا فــــي تــســمــيــتــه،  ــانـ بـ
ــــذي ســيــنــجــح رغــمــًا عـــن أنـــف صــنــاديــق  والـ
ــى »أن 

ّ
ــراع/ الــقــمــامــة، بــأنــه كـــان يــتــمــن ــتـ االقـ

منذر الحوارات

أو توقع األســس  أحــد يستطيع تخيل  ال 
ــاًء عــلــيــهــا الــجــغــرافــيــا  ــنــ ــمــــت بــ الـــتـــي ُرســ
املعاصرة، وال موازين  لدولنا  السياسية 
ــقــــوى الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي كـــانـــت الــســبــب  الــ
املباشر وراء هذه الصيغ من الحدود التي 
رســـمـــت مـــامـــح وشـــكـــل الــــــدول. ولـــكـــن ما 
يمكن التأكد منه أن ثمة دوال حازت على 
قـــدر مــعــقــول مــن املــواصــفــات والــعــنــاصــر 
الـــتـــي يـــعـــوض بــعــضــهــا عـــن بـــعـــض، فــإن 
غاب شيء سّد محله شيء آخر، الطبيعة 
ــــروات واملــــوقــــع الــجــغــرافــي  ــثـ ــ والـــبـــحـــر والـ
املــمــيــز، وكـــان الــتــبــادل بــني تلك العناصر 
ــاٍر كــثــيــرة، ولــكــن ثــّمــة  ــزة ألقـــطـ ســمــة مــمــيِّ
التمايزات  تلك  قطار  فاتها  واحـــدة  دولــة 
ــــد صـــعـــوبـــة فــي  ــا، لــــن يـــجـــد أحـ ــدهــ ــوائــ وفــ
توقعها، فهي تقع على تخوم الشام وفي 
ــزٍء  ــان بـــاديـــتـــهـــا، وال تــفــلــت، فـــي جـ أحـــضـ
مهم منها، من لهيب الصحراء، ويضاف 
إلـــى ذلـــك مــوقــعــهــا الــوســطــي فـــي منطقٍة 
يتجاذبها كل شــيء إال االســتــقــرار، فمنذ 
وجــــدت الــــدول فــيــهــا ال تــــزال تــــرزح تحت 
وطــأة الصراعات والنزاعات وحــاالت من 
الــعــنــف املـــتـــبـــادل بـــني جــمــيــع ســاكــنــيــهــا، 
 ،

ً
ــدأت، مــنــذ الــنــشــوء، عــســيــرة فــالــحــكــايــة بــ

االتهامات،  ورافقتها  الشكوك،  وشابتها 
ــطــــورة،  ــمــــت حــولــهــا هـــالـــة مـــن األســ وُرســ
ربــطــتــهــا بــأبــاطــرة الــقــوة الــدولــيــة. ولكن 
أيــن الحقيقة مــن ذلــك؟ فقد أضفت والدة 
مـــشـــروع اســتــيــطــانــي تــوســعــي، بموجب 
وعــــــــد غــــيــــر شـــــرعـــــي )الـــــــوطـــــــن الــــقــــومــــي 
األردنــيــة،  الـــوالدة  مع  بالتزامن  لليهود(، 
حــــالــــة الـــريـــبـــة والـــتـــهـــمـــة بـــالـــتـــآمـــر الــتــي 
رافــقــت الـــدولـــة طــــوال عــمــرهــا، أضـــف إلــى 
ذلــك ترافقه مــع  بــدء ترسيخ دعائم دولة 
يحمله  ومــا  مملكتهم،  ومياد  آل سعود 
التاريخ السابق املحمل بعدم الثقة بني آل 
سعود والهاشميني على خلفية األحقية 
تسويتها  تمت  والتي  الحجاز،  حكم  في 
الحقًا، وفي الشمال حيث سورية، والتي 
ترى أن هذا الكيان املقتطع جزء منها، ما 
 من النظرة من فوق، 

ً
 مستدامة

ً
أحدث حالة

وكــذلــك شــعــورا دائــمــا مــن الريبة والــشــك. 
أمــا الــشــرق، حيث الــعــراق، فقد كــان يرى 
الــغــربــيــة جـــزء مــن متواصلة  أن املــنــاطــق 

الجغرافي والتاريخي.
ــعــــوامــــل حـــــــدود الـــســـلـــوك  ــلـــك الــ رســــمــــت تـ
للمملكة  والــخــارجــي  الداخلي  السياسي 
ــارج رســــم نــمــطــًا من  الـــولـــيـــدة، فــفــي الــــخــ
الــتــحــالــف مـــع قـــوى دولـــيـــة وعــظــمــى، كي 
يــواجــه االحــتــمــاالت املــتــزايــدة للتهديدات 
من داخل اإلقليم من دوٍل أقوى وًاكثر ثراء. 
أقــام شبكة من التضامنات  وفي الداخل، 
االجــتــمــاعــيــة عــلــى مــســتــويــات مــتــعــّددة 
ـــــح املـــــــوارد 

ُ
ــلـــى ش ــة، كــــي يــتــغــلــب عـ ــ ــنـ ــ وآمـ

والهجرات املتزايدة بعد كل صراع، فرض 
ذلك أن يكون للقوة الخارجية دور حتمي 
للفئات  داخلية  مزايا  تقديم  متوافقة مع 
عــلــى شــكــل منافع  الــحــكــم  مــع  املتضامنة 
مادية أو سلطوية، ملا لذلك كله من تبعاٍت 
تــعــتــمــد عــلــيــهــا الـــســـيـــاســـتـــان، الــداخــلــيــة 

والخارجية.
األردنــيــة اآلن مــع خمسة  الــدولــة  تتعامل 
صــــراعــــاٍت كــبــرى ونــــزاعــــني، وُجــلــهــا على 
هــو  واملــــســــتــــدام  واألهــــــــم  األول  حـــــــــدوده، 

ميسون شقير

ــــظ، وتـــــمـــــأ صــــورهــــا  ــافــ ــ ــحــ ــ تـــــرحـــــل مــــــي الــ
الصفحات الزرقاء، كأنها املزيج العميق من 
القهر الفلسطيني والوجع السوري، كأنها 
لكي  نعبرها  أن  علينا  كــان  التي  التغريبة 
ــا يــطــرش  نــصــل إلـــى كـــل جــهــات األرض دمـ

خريطة العالم.
مي الفلسطينية السورية، الثائرة، معتقلة 
الـــرأي لــدى ســجــون الــطــاغــيــة، كاتبة روايــة 
»عينك على السفينة«، ترحل إلى روايتها، 
تــــاركــــة وصـــيـــتـــهـــا الـــثـــقـــيـــلـــة، بـــــأن ال نــتــرك 
السفينة، وإن أغرقها العالم النذل، وحلمها 
ــاة، ويـــســـقـــط  ــ ــغـ ــ ــطـ ــ الـ ــقـــط  يـــسـ املــــــجــــــروح أن 

املحتلون، ونبني وطنا للعدل والحياة.
الشابة  مالحة،  بحرية  كزهرة  املتفردة  مي 
التي وعت ما الذي يعنيه النزوح والتشرد، 
وما الــذي تعنيه فلسطني، مي التي تعرف 
الـــنـــكـــبـــة والـــنـــكـــســـة، وتــــعــــرف تــــل الـــزعـــتـــر، 
وأيــلــول األســــود، وتــعــرف صــبــرا وشاتيا، 
مي املترعة بالهزائم والقهر، كان اندفاعها 
حـــارا وصــاخــبــا وصــادقــا، وهــي الــتــي ربت 
في داخلها حلما عميقا بالعودة، وإصرارا 
ــأي جــــهــــة تـــحـــمـــي لــهــا  ــ ــ ــراط بـ ــ ــ ــخـ ــ ــ عــــلــــى االنـ

أحامها.
خذل العالم مي الحافظ، وخذلتها الفصائل 
املواقف  وخذلتها  املنقسمة،  الفلسطينية 
املتهورة، والقيادات الفارغة، فبقيت تبحث 
عن جهة تلوذ بها، فالتقت بشباب وشابات 
سوريني ينتمون في فترة الثمانينيات الى 
حــــزب الــعــمــل الــشــيــوعــي الــــســــوري، والــــذي 
كان أعضاؤه مشاريع معتقلني سياسيني، 
الــذي  للحزب  انضمت  أو مشاريع شــهــداء. 
كـــان يتبنى فــكــر املــقــاومــة ودعـــم الــحــركــات 
الـــتـــحـــّرريـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ودعــــــم الــلــجــان 
قالت  ســـوريـــة،  فــي  الفلسطينية  الشعبية 
مــوئــل أحامها ومستقبل  إنــه أصــبــح  عنه 
ــــي مــن  ــا تـــحـــولـــت مـ ــنــ ــات الــــشــــبــــان. وهــ ــئــ مــ
خيمتها،  ظهرها  على  حملت  فلسطينية 
إلى فلسطينية سورية حملت أيضا الرأي 
أحامها وأحامنا،  ثمن  واملوقف، ودفعت 
عمرا طويا في زنازين املوت تحت األرض، 

وقي باد الذل فوقها.
ــدت مـــي الـــحـــافـــظ فـــي حـــلـــب، كـــبـــرت بني  ــ ولـ
حـــلـــب الـــقـــلـــب وفــلــســطــني الـــــــروح اعــتــقــلــهــا 
النظام الــســوري ثــاث مــرات، لتذوق مــرارة 
الذل في وطن يتاجر بفلسطني وقضيتها، 
الثمانينيات،  وفــي  فــيــه.  شبابها  ويعتقل 
ــاقــــم الـــــرعـــــب فـــــي ســــــوريــــــة، وتـــفـــاقـــمـــت  ــفــ تــ
االعتقاالت التي طاولت كل كــوادر الشباب 
ــزاب املــعــارضــة، وخــصــوصــا حزب  مــن األحــ
العمل، فاعتقلت مي. وفي سجنها الطويل، 

تركيا على سياساٍت تبعدها عن واشنطن 
فــي الــقــضــيــة الــكــرديــة خــصــوصــا، انطاقا 
مـــن اعــــتــــراف فـــي الــكــرمــلــني بــأنــهــا مــســألــة 
التساهل  »أمــن قومي«، ال تستطيع تركيا 
فيها، إن وسعت موسكو الهوة بني أنقرة 
في  استراتيجيا  خرقا  أحدثت  وواشنطن 
جدار حلف شمال األطلسي الذي يطوقها، 

ويشعرها بالتطويق واالختناق.
لــم تكتف واشــنــطــن بــإرســال رئــيــس أركــان 
جيوشها إلــى بــغــداد وعــمــان، ملنعهما من 
مجاراة موسكو في مشروعها، بل بادرت 
ــال عسكرها إلـــى شــمــال ســوريــة،  إلـــى إرســ
حيث تحتل اليوم 28% من مجمل مساحة 
سورية، من دون أن تخسر جنديا واحــدا، 
بنت فيها، منذ عامني، قاعدة آمنة بمعونة 
حــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي، تــتــوفــر لها 
جميع املــزايــا الــتــي كــانــت قــد دفعتها إلــى 
الــــعــــراق واحـــتـــالـــه عــــام 2003، وفــي  غــــزو 
مــقــدمــهــا مــوقــعــهــا االســتــراتــيــجــي الــفــريــد 
بــالــنــســبــة الســتــراتــيــجــيــتــهــا الــدولــيــة التي 
ــراق،  ــعــ ــن الــ تــعــتــبــرهــا أفـــضـــل تـــعـــويـــض عــ
بـــاعـــتـــبـــاره مـــوقـــعـــا وصـــفـــه بــريــجــنــســكــي، 
ــر لـــشـــؤون األمـــن  ــارتـ مــســتــشــار الـــرئـــيـــس كـ
االستراتيجية«  العالم  »درة  بأنه  القومي، 
ــتـــالـــهـــا إلحــــكــــام ســيــطــرة  ــتــــي يـــجـــب احـ الــ
واشنطن على املجال األوراســي، بوصفها 
أول قوة في التاريخ، تمسك به من خارجه. 
هـــذا الــبــديــل االســتــراتــيــجــي لــلــعــراق الـــذي 
شرعنت واشنطن غزوه مع الغزو الروسي 
لسورية يطل على تركيا وإيــران، ويشرف 
املــتــوســط، فضا عن  الخليج وشـــرق  على 
فـــإذا  ــة،  األردن وفــلــســطــني ووســـــط ســــوريــ
أضفنا إلى ذلك انتشار جيش واشنطن في 
التنف واألردن، ودور إسرائيل في الصراع 
السوري، وتذّكرنا أن منطقة الجزيرة تخلو 

تــرامــب، كــي تنتزع مــواقــع دولــيــة، تمكنها 
عاملي،  انتشار  تحقيق  على  الحصول  من 
إلى جانب االنتشار اإلقليمي، والحصول 
ــيــــض بـــهـــا قـــوة  عـــلـــى اعــــتــــراف الـــبـــيـــت األبــ
عاملية ثانية في نظام جديد، ينتجه فشل 
القطب األميركي األوحد في حل مشكات 
عــالــم مــا بــعــد الــســوفــيــيــت، مــن الــضــروري 
الكبرى مع  الـــدول  إدارتـــه بتضافر جهود 
الــجــهــود الــروســيــة عــاملــيــا وإقــلــيــمــيــا، بما 
يفضي إلى إخراج روسيا من عزلتها أوال، 
الــقــوة وسيلة  عــلــى  اعــتــمــادهــا  وتخفيض 
معها  تفاهم  وإنــجــاز  ثــانــيــا،  دبلوماسية 
بشأن سورية وأوكرانيا وجورجيا ثالثا، 
وبــنــاء نــظــام عــاملــي تحتل واشــنــطــن قمته 
من دون أن تكون قطبه الوحيد، أو الطرف 
الذي ينفرد بتسوية مشكاته، رابعا. فهل 
ســتــنــجــح مــوســكــو فـــي تــحــصــني موقعها 
ــا فــي  ــ ــودهـ ــ داخـــــــل ســــوريــــة وتـــوســـيـــع وجـ
باحتال  واشنطن  تكتفي  بينما  املنطقة، 
املـــوقـــع االســتــراتــيــجــي الــــذي طــاملــا قاتلت 
ــا يــمــاثــلــه، وتــتــرك  ــتـــال مـ فـــي الـــعـــراق الحـ

الخطة  املنطقة وفــق  فــي  التوسع  لــلــروس 
البوتينية، أم أن البيت األبيض سيستغل 
انشغال الكرملني بالصراع مع السوريني، 
ليغرقه في مزيٍد منه، بينما يتفاهم وزير 
على  تركيا  مع  بومبيو،  مايك  خارجيته، 
صــفــقــة حــــول الـــكـــرد، تــمــنــع الــتــوصــل إلــى 
ا مــن الحل  حــل خـــاص بــهــا، ال يــكــون جـــزء
الــســوري الــعــام، والــبــعــيــد، وتــدعــم حربها 
الكردستاني  العمال  حــزب  ضد  الوشيكة 
فــي الــعــراق، حيث قـــّررت خــوض مواجهة 
ــرة.  ــيـ ــثـ حــــاســــمــــة، كــــمــــا تــــقــــول عـــــامـــــات كـ
ــاذا ســتــفــعــل روســـيـــا غــيــر اإلمـــعـــان في  ــ ومـ
التخبط املــفــعــم بـــاإلربـــاك، فــي حـــال قـــّررت 
لـــ »إخــراج  أميركا بــدء عمليتها املــوعــودة 
ا مــن ســوريــة«، كما  إيـــران مــن املــشــرق بـــدء
يــعــد تـــرامـــب، بــتــأيــيــد مــن بــومــبــيــو وجــون 
الجديد لشؤون األمن  بولتون، مستشاره 
القومي؟ هل سيكون هذا االحتمال واقعيا 
خــــال الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة الـــتـــي حــــدد تــرامــب 
بدايتها في أوائل مايو/أيار املقبل، عندما 
ستقرر أوروبــا بطلب منه موقفها األخير 
ــع إيـــــــران، وتــشــيــر  ــفــــاق الــــنــــووي مـ ــن االتــ مـ
دالئـــل مــتــعــددة إلـــى أنــهــا ستقبل جــوانــب 
مــن وجــهــات نــظــره حــولــه، ومــوقــفــه حيال 
بــرنــامــج طـــهـــران الـــصـــاروخـــي، وقـــد تقبل 
خــطــتــه ملــواجــهــة احــتــال وتــهــديــد طــهــران 
قيمة ستبقى  أيــة  لــهــا؟  املــجــاورة  للبلدان 
النــتــصــارات الــــروس الــراهــنــة فــي ســوريــة، 
في  نهائية وحــاســمــة،  وهــل ستكون حقا 
حــال فتحت معركة الــوجــود اإليــرانــي في 
ســـوريـــة الـــتـــي ســتــضــعــهــم أمـــــام خـــيـــاراٍت 
تــتــحــدى مــخــطــطــهــم، وقـــدراتـــهـــم، فـــي حــال 
قـــررت واشــنــطــن تــحــيــيــدهــم، أو الـــرد على 
دعمهم إيـــران، مــن خــال إمـــداد السوريني 
تسعير  استخدامه  يعيد  حــديــث،  بــســاح 

نيران ثورة يحاولون اليوم إخمادها، في 
بؤرها املتفّرقة الراهنة، لكن لهيبها سيظل 
تحت الرماد، ويمكن أن يتأجج من جديد، 
ويــغــدو عــاّمــا وشــامــا فــي ظــل الــتــطــورات 
أن تتسارع  ويــرّجــح  الــيــوم،  الــتــي تتخلق 
ــعــــدادات  ــتــ بـــعـــد مــــايــــو/أيــــار فــــي ظــــل االســ
الصراع   لتقّرر ما سيترتب على  الجارية، 
السوري من نتائج، ومــا إذا كــان التصور 
الذي وضعه الروس لاستئثار بالغنيمة 
األكبر في سورية هو الــذي سيطبق على 
األرض، أو أنه سيشهد تعديات ستأخذه 
إلى نتائج أكثر تواضعا بكثير مما يريده 

بوتني؟ 
ــنــــطــــن أن تـــســـتـــغـــل وضــعــهــا  ــك واشــ ـــوشــ تـ
ــلـــى إيـــــــران،  ــرد عـ ــ الـــــســـــوري الـــــقـــــوي، كــــي تــ
بــاعــتــبــارهــا طــرفــا إقليميا يــحــتــل بــادنــا، 
ارتبط به نجاح روسيا في تفادي انخراط 
وحــــــــدات كـــبـــيـــرة مــــن جــيــشــهــا الــــبــــري فــي 
الــــحــــرب. هــــذا الـــــرد إن حـــــدث، بــــدل معنى 
ــيـــوم عــلــى األرض الـــســـوريـــة،  ــا يـــجـــري الـ مـ
وأفـــرغ انــتــصــارات الـــروس واإليــرانــيــني من 
مــضــمــونــهــا، وفــتــح الـــبـــاب أمــــام تصحيح 
اتبعتها  الــتــي  الكارثية  للسياسات  جــدي 
املعارضة والفصائل في السنوات املاضية، 
عــلــى الــصــعــيــديــن الــعــســكــري والــســيــاســي، 
وأسهمت في إنقاذ النظام، على الرغم من 
صدق ونزاهة من ضحوا بأنفسهم من أجل 
وأنانيتهم  بجهلهم  قادتهم،  خذلها  ثــورٍة 
وضمور وعيهم الوطني، وما جبلوا عليه 
مــن نـــزوٍع إلــى التسلط والــبــهــورة. تقترب 
ــة، بــجــمــيــع مــكــونــاتــهــا، مـــن لحظة  ــوريــ ســ
بــعــدهــا، لن  مفصلية، ســيــتــقــّرر مــصــيــرهــا 
استمر  إن  للسوريني،  نفع  أي  فيها  يكون 

وضعهم الحالي على ما هو عليه.
)كاتب سوري(

يكون موجودا منافس واثنان وعشرة من 
أفاضل الناس؛ حتى تختاروا كما تشاؤون، 
لكن نحن لسنا جاهزين اآلن«. وقد كان جزٌء 
ــريــن بــاالنــتــخــاب 

ّ
ــبــش

ُ
مــن هــــؤالء الــعــشــرة امل

يقبع في سجون املارشال، أو ُحِظر عليهم 
ــارًا. فــي  ــ ــــصـ خـــــوض املـــنـــافـــســـة تــرهــيــبــًا وحـ
املختصة شخصًا  املقابل، وجــدت األجهزة 
ــزاء جميع  ــهـ ــتـ يـــكـــون مـــوضـــع اسـ يــقــبــل أن 
املراقبني، وخصوصًا املنتمني إلى املنظومة 
وأسمته  رة، 

ّ
املتجذ املصرية  األمنوقراطية 

مــــرشــــحــــًا مــــنــــافــــســــًا، فــــاملــــرشــــح عـــــن حــــزب 
الــغــد، موسى مصطفى مــوســى، يــدعــو، في 
حملته االنتخابية، إلى التصويت من أجل 
»قــدوتــه«.  أنــه  ُمعتبرًا  السيسي  »منافسه« 
فحتى متطلبات الكذب وااللتفاف والنفاق 
ــق شــروطــهــا فـــي حملة 

ّ
ــحــق

ُ
الــســيــاســي لـــم ت

الخوف  فدفعه  »الليبرالي«،  املعماري  هــذا 
ر فـــي مـــســـامـــات الــعــمــل الــســيــاســي 

ّ
املـــتـــجـــذ

ــري، فــــي ظــــل انــــقــــاب الـــجـــيـــش عــلــى  ــ ــــصـ املـ
بعيوبها  الديمقراطية  السياسية  العملية 

هّرج الذي ال ُيضحك.
ُ
كافة، للعب دور امل

ــــرت، ونــــكــــاد نــقــول  ــــي مــــســــاٍر مـــشـــابـــٍه جــ وفـ
أكثر منها  ُعــِرضــت، كونها تبدو مسرحية 
منذ  رئــاســيــة  انــتــخــابــات  سياسية،  عملية 
بــضــعــة أيــــام فــي روســيــا الــبــوتــيــنــيــة، تــقــّدم 
إليها ثمانية من املرشحني بتوافق تام مع 
املهزلة  صـــورة  لتشذيب  الكرملني،  أجــهــزة 
ــهــا قــيــصــر موسكو 

ّ
االنــتــخــابــيــة الــتــي خــط

الــجــديــد، فــاديــمــيــر بــوتــني، الــحــاكــم بــأمــور 
فه بوريس يلتسني بخافته 

ّ
الباد منذ كل

ســنــة 1999. وكــمــا لـــدى الــســيــســي، أقــصــت 
الحقيقي  املنافس  البوتينية  األمــن  أجهزة 
اعتبرته  حيث  نافالني،  إليكسي  الوحيد، 
على  بناًء  االنتخابات  لخوض  مؤهل  غير 
الـــقـــوانـــني الــقــراقــوشــيــة. وبــالــتــالــي، فــرغــت 
الــســاحــة لــبــوتــني وديــمــقــراطــيــتــه. وحــصــل 
القيصر على 76.69% مــن األصـــوات، وهو 

الصراع العربي الصهيوني، والذي ُيعتبر 
أثــٍر يكاد يكون  أردنيًا بامتياز، ملا له من 
وجوديا على الدولة األردنية. إنه يمر اآلن 
بلحظة حسم أو محاولٍة للحسم، تفرضها 
إدارة تفتقر إلى الفهم، ولو السطحي، لهذا 
 تحت بند 

ً
الصراع، وتريد أن تفرض حا

املعلن  وبموجب  القرن.  صفقة  ُمسمى  أو 
مـــن هــــذه الــصــفــقــة، فــإنــهــا تــتــجــاهــل حق 
ما  الـــعـــودة،  فــي  الفلسطينيني  الــاجــئــني 
يضع ااْلردن أمــام خيارات توطني مليون 
ــــذي ســيــرتــب  ــر الــ ــ ــــئ فــلــســطــيــنــي، األمــ الجـ
خطيرة،  واقتصادية   

ً
ديمغرافية تغيراٍت 

عــدا عن أنها تمّس بحق هــؤالء الاجئني 
فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــم، كـــذلـــك تـــمـــّس هــذه 
الهاشمية  األســرة  الصفقة بقضية واليــة 
على األماكن املقدسة في القدس الشريف، 
األميركي،  الرئيس  إدارة  اعترفت  أن  بعد 
للكيان  بالقدس عاصمة  تــرامــب،  دونــالــد 
اإلسرائيلي، ما سيضع ااْلردن في موقف 
شديد الحساسية، كذلك سوف تمس هذه 
الضفة  بــني  األســاســيــة  بالعاقة  الصفقة 
مــمــتــدة  ــة  عـــاقـ ــــي  وهـ واألردن،  الـــغـــربـــيـــة 
ــة، وســــــوف تـــوضـــع عـــلـــى املـــحـــك،  ــ ــذريـ ــ وجـ
هــذا مختصر على صعيد الصراع األول، 
وأيضًا يحوي هو نفسه نزاعًا بني السلطة 
الفلسطينية وحركة حماس، ما  الوطنية 
التعامل مع  فــي  يــرتــب مصاعب إضــافــيــة 

صراع ونزاع في الجبهة نفسها.
أمــا الصراع اآلخــر فهو سورية، فالحرب 
الدائرة منذ سبع سنوات، والتي ال تبدو 
لها نهاية قريبة، لكن الثابت أردنيًا أنها 
مـــأزقـــني،  ــة  ــهـ ــواجـ مـ فــــي  ااْلردن  وضـــعـــت 
ــا خـــطـــريـــن وجـــــوديـــــني، املــنــظــمــات  ــمــ وربــ
اإلرهابية بكل أشكالها، وما تفرضه من 
ــن الــوطــنــي،  ــ مــخــاطــر جــوهــريــة عــلــى األمـ
التابعة  واملليشيات  اإليــرانــي  والــوجــود 
لــه، بــمــحــاذاة الــحــدود، وهــو خطر جديد 
مباشر،  بشكل  ليس  معه  التعامل  يحتم 
بل بفتح تحالفاٍت عابرة لإلقليم، يمكنها 
لـــجـــم الـــتـــهـــديـــد اإليــــــرانــــــي، أو الــــحــــد مــن 
مخاطره، وهــو تهديد لم يكن له وجــود، 
لو استطاع املجتمع الدولي التغلب على 
إيجاد حل للصراع  الــروســي في  التعنت 
في سورية. ويضاف إلى ااًلزمة السورية 
الــذي شكل عبئًا أخاقيًا  مــأزق الاجئني 
وديـــمـــوغـــرافـــيـــًا واقـــتـــصـــاديـــًا، ولـــيـــس في 
األفق حتى اآلن حل يستطيع أن يعوض 
حــجــم الــتــضــحــيــات الــتــي قــدمــهــا الشعب 

السوري.
أما الصراع الثالث فهو في العراق، وحرب 
مــع نفسه، ومــع قوى  الطويلة  البلد  هــذا 
ااٍلرهــــــاب. وهـــو صـــراع ألــقــى عــلــى ااْلردن 
ــود  ــ ــــني، ااٍلرهـــــــــاب ووجـ ــوديـ ــ خـــطـــريـــن وجـ
إيران ألول مرة جارا ثقيل الظل، من خال 
نفوذها املتصاعد في العراق واملنطقة، ما 
رتب على ااْلردن مصاعب ال حصر لها مع 

شريك اقتصادي وسياسي سابق.
الصراع الرابع في الخليج العربي، يضاف 
ذلــك  نـــزاع خليجي خليجي، ورتـــب  إلــيــه 
التعامل،  ااْلردن مصاعب كبيرة في  على 
نتيجة نصف  الــعــتــب،  يناله  أن  دون  مــن 
موقف حــاول فيه استيعاب الحرج، ومع 
ذلــك نالته خسائر كثيرة، وهــو اآلن بات 
يتعامل مع تداعيات موقفه، ال مع املوقف 
بحد ذاته. على أمل أن تنتهي هذه الحرب 
واألزمــة في وقت قريب، وهذا هو الرهان 

تقتل  الــتــي  التعذيب  أشــكــال  لكل  تعرضت 
في اإلنسان روحه، مثلما تقتل فيه جسده. 
السفينة«:  على  »عينك  روايتها  فــي  تكتب 
ــدي عــلــى  ــســ ــة جــ ــ ــرجـ ــ ــقــــوا عـــلـــى دحـ »تــــســــابــ
األرض، كــمــا لــو أنــهــم فــي ملعب كـــرة قــدم، 

كانوا منتصرين في كل األشواط«. 
فــي زنــازيــن النظام الــســوري، فــي الزنازين 
االنـــفـــراديـــة، واملـــزدوجـــة الــتــي تــحــدثــت مي 
عـــنـــهـــا بــالــتــفــصــيــل فــــي روايــــتــــهــــا، والـــتـــي 
واجـــهـــتـــنـــا جــمــيــعــا بـــعـــجـــزنـــا، وضـــعـــفـــنـــا.. 
الحياة،  املظلمة،  تموت  الــزنــازيــن  فــي تلك 
تــمــوت الــــروح فــي روحــهــا، تــمــوت األحـــام، 
وتــتــغــيــر الــطــريــقــة الــتــي كــانــت تــفــكــر فيها 
شابة مندفعة حرة متمردة، حملت أحاما 
أكــــبــــر مـــنـــهـــا بـــكـــثـــيـــر. فــــي تـــجـــربـــة الــســجــن 
الحزب  انهيار  وتجربة  والقاسي،  الطويل 
املناضلة  مــي  جعلت  الفلسطيني،  والحلم 
تــعــيــد تــرتــيــب الــطــريــقــة الـــتـــي كـــانـــت تفكر 
فيها، وتعيد ترتيب رؤيتها. تكتب مي في 
للرؤية  تفتقد  املعارضة  زالــت  ما  روايتها: 
الــســيــاســيــة كـــي تــصــبــح مـــعـــارضـــة فــعــالــة، 
احــتــرفــنــا الــعــمــل الــســيــاســي، لــكــن فــي إطــار 
قيادات نخبوية وشخصيات اعتلت الهرم 
بــتــخــبــط وتـــنـــاقـــض شـــديـــد، بـــني املــمــارســة 
والنظرية. نضال سري قسري، سرى مبدأ 
تعيني القيادات. عبارات شعارات شمولية، 
ــة أســـــــرت كـــيـــانـــنـــا، الـــخـــاص  ــ ــاريـ ــ ــــج نـ ــرامـ ــ بـ
ــان فـــي الــعــام،  ــان مــتــاشــيــًا لـــدرجـــة الـــذوبـ كـ

أصبحنا شهداء عقيدة ونحن أحياء.
الــطــويــل مثقوبة  بــعــد سجنها  تــخــرج مــي 
الــقــلــب، مــريــضــة الــجــســد، تــخــرج ميتة كما 
قـــالـــت: »خـــرجـــت مـــن ســجــنــي لـــم أكـــن أنـــا… 
بطنه،  من  الــديــب، وخرجت  أكلني  أكلنا… 
انــعــصــرت فــي أحــشــائــه وذبـــت فــي عــصــارة 
ــه تــهــشــمــت أضـــــاعـــــي، جــمــجــمــتــي،  ــدتـ ــعـ مـ
وجهي أين وجهي؟ في داخلي نحيب عال، 

انكسار«.
أمنية في سورية،  فــروع  أربعة  تنقلت بني 
وأكــثــر مــا جــرحــهــا فــي الــصــمــيــم أن يحمل 
ــا اســـــم »فــــرع  ــهــ ــروع وأنــــذلــ ــ ــفـ ــ ــوأ تـــلـــك الـ ــ ــ أسـ
فلسطني«، أن تتعذب بأشد أنواع التعذيب 
قلبها، هو  اســم على  أغلى  أن يصبح  فيه، 

أكثر اسم يحز عنقها. 
ــورة  ــثــ ــاشــــت الــ ــــوم مــــــي، وقــــــد عــ ــيـ ــ ــل الـ ــرحــ تــ
الـــســـوريـــة، وتــفــاعــلــت مـــع كـــل صـــوت فيها. 
الذابلة،  الثورة في بدايتها روح مي  سقت 
وأعادت إليها حلمها، ترحل بعد أن قتلها 
العلم للمرة األلــف، مريضة مذ خرجت من 
سجون األسد، لكن خذالن العالم السوريني 
قــتــلــهــا، تــرحــل فـــي حــلــب الــتــي لـــم تــقــبــل أن 

تتركها.
)إعالمية سورية(

من أي قوى معادية ألميركا، بينما تخوض 
روســــيــــا مــــعــــارك يـــومـــيـــة ضــــد الـــســـوريـــني، 
 ألخــطــار شتى، 

ً
وتــبــقــي عــســاكــرهــا عــرضــة

ــّرر طـــــرف مــــا مـــســـاعـــدتـــهـــم عــلــى  ــ ــ إذا مــــا قـ
مــواجــهــتــهــا بــأســلــحــة حــديــثــة، كــمــا حــدث 
بواسطة الهجوم بالطائرات با طيار على 
قاعدة حميميم مرفأ طرطوس، حيث خسر 
الــــروس عــتــادا بــمــئــات مــايــني الـــــدوالرات، 
وعــــددا مــن جــنــودهــم وضــبــاطــهــم، بضربة 
عشرة  ثمنها  يتجاوز  ال  طــائــراٌت  نفذتها 
آالف دوالر، كشفت كم هو الوجود الروسي 
ــا فــــي ســــوريــــة،  ــكـــريـ هــــش ســـيـــاســـيـــا وعـــسـ
حــيــث لـــم تــتــمــكــن مــوســكــو بــعــد مـــن وضــع 
في  املفتوحة  فيها،  الــدائــرة  للحرب  نهايٍة 
ــاالٍت يــصــعــب  ــمــ ــتــ ــوقــــت نـــفـــســـه، عـــلـــى احــ الــ
عالٍم يضج  في  بمساراتها  التحكم  عليها 
بـــصـــراعـــات ســلــبــيــة مــتــفــاقــمــة، ونــــزاعــــات 
عـــدائـــيـــة مــتــنــوعــة األشــــكــــال، تـــغـــادر دولـــه 
ــان تــفــرض عليها  الــكــبــرى الــعــوملــة الــتــي كـ
االنــفــتــاح بعضها عــلــى بــعــض، والــتــفــاعــل 
بإيجابية، وتنخرط في أجــواء تدور حول 
ساستها  يتبناها  ضيقة،  قومية  مصالح 
ــفــــاهــــمــــات، وخـــــــــارج أيـــة  ــــن أي تــ بـــعـــيـــدا عـ
ويستبدل  سابقة،  معاهدات  أو  اتفاقيات 
التوافق عليه بنهج يستند على  ما سبق 
القوة وسيلة لتحقيق األهداف واملصالح، 
أعــوام في سياسات  كما هو ملحوظ منذ 
ــذ وصـــل  ــنــ ــة، ومــ ــ ــاصـ ــ ــــورة خـ ــــصـ ــا بـ ــ ــيـ ــ روسـ
دونــالــد تــرامــب إلــى الــرئــاســة فــي الــواليــات 

املتحدة. 
مثلما تــتــعــاون روســيــا مــع إيـــران وتركيا 
فــي ســوريــة، وتستقوي  أقــدامــهــا  لتوطيد 
ــبــــدو أنــهــا  ــن، يــ ــطــ ــنــ ــلـــى واشــ بـــالـــبـــلـــديـــن عـ
ــدول  ــ ــررت أيـــضـــا الـــتـــعـــاون مـــع بــكــني والـ ــ قـ
ــيــــة الــعــازفــة عـــن تــأيــيــد ســيــاســات  األوروبــ

التنافسية،  عــن غياب  رقــم نجم ليس فقط 
منظمة  عمليات  عــن  أيضًا وخصوصًا  بــل 
إلغــــــــــراق صــــنــــاديــــق االقــــــــتــــــــراع/ الـــقـــمـــامـــة 
بـــآالف األوراق االنــتــخــابــيــة، كما  الــروســيــة 
أوضــحــت ذلـــك بــجــاء مــشــاهــد مـــصـــّورة، ال 
تــــدع لــلــشــك مــطــرحــًا حــــول نـــزاهـــة العملية 
كان  فقد  الروسية وشفافيتها.  االنتخابية 
العاملون في املراكز، وبكل نزاهة، يضعون 
رزمًا من أوراق التصويت بكثافة، إلى درجة 
أن فتحة الصندوق لم تكن تتسع بسهولة 
ــا منح  ــدة. ربـــمـــا مـ ــ ــ ــرة واحـ لـــهـــذه الــكــمــيــة مــ
االنتخابات الروسية »شرعية ديمقراطية« 
كان وجود مراقبني دوليني من دوٍل ُيشهد 
لها بعراقة العملية االنتخابية، فقد أشارت 
الصحافة السورية إلى مشاركة وفد رقابي 
برملاني سوري في متابعة شفافية عمليات 
التصويت، في مراكز اقتراع روسية عديدة. 
وفـــي تــصــريــحــات إعــامــيــة، أشــــاد أعــضــاء 
التصويت،  ونــزاهــة  التنظيم  بحسن  الوفد 
في  والعريقة  رة 

ّ
املتجذ خبرتهم  على  بناًء 

بلدهم  في  والتصويت  ح 
ّ

والترش التنظيم 
سورية منذ سنة 1970 على أقل تقدير. 

)كاتب سوري في باريس(

الحقيقي كي يتم تفهم نصف املوقف ذاك. 
أما الصراع الخامس فهو الحرب الدائرة 
ثــمــنــًا  ااْلردن  ــع  ــ دفــ والــــتــــي  ســـيـــنـــاء،  فــــي 
 فــيــهــا، فــلــم يــحــن وقــت 

ً
اقــتــصــاديــًا هـــائـــا

انتهائها بعد، لكي يتخلص من تبعاتها 
االقــتــصــاديــة. وربــمــا هــنــاك صــــراع بعيد 
رتب على ااْلردن  تبعات اقتصادية وهو 
الصراع في ليبيا، ملا له من أثر اقتصادي 

غير ُمصرح به. 
فـــرضـــتـــه  الـــــــــــذي  هـــــــــذا  بـــــــــؤس  أي  إذن، 
املهمة،  ــقـــرارات  الـ لــقــد علقت  الــجــغــرافــيــا؟ 
والرغبة  الــوجــودي،  الخطر  مفهوم  وفــق 
بالضبط  وهــذا  واالستمرارية.  البقاء  في 
لــتــحــالــفــات مبنية على  الـــضـــرورة  أوجــــد 
ضــمــان األمـــن ولــيــس الـــرخـــاء، ولـــن تكون 
ــــوى عـــظـــمـــى، وبــريــطــانــيــا  ــذه إال مــــع قـ ــ هـ
الحيان،  املــثــاالن  والــواليــات املتحدة هما 
ــفـــرض نـــوعـــيـــة مــعــيــنــة مــن  ــذي يـ ــ ــر الــ ــ األمــ
الـــتـــنـــازالت، تتعلق بــمــصــالــح تــلــك الـــدول 
املانحة لأمن. وعلى الجانب االقتصادي، 
 مـــن الــريــعــيــة الــهــيــكــلــيــة في 

ً
أوجــــد شــكــا

ــتـــي  ــنـــظـــومـــات االقــــتــــصــــاد، والـ مـــجـــمـــل مـ
اعتمدت على القروض واملساعدات واملنح 
وتــحــويــات الــعــامــلــني فـــي الـــخـــارج، لكن 
إلــى متى ذلـــك؟ فــرض هــذا الــســؤال نفسه 
عــلــى املــعــادلــة الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة  
املــســتــجــدة، فــالــســيــاســة كـــانـــت تــتــمــحــور 
ــان املـــقـــّرر  ــك، والــــــذي كــ ــلـ ــول شــخــص املـ حــ
ضيقة  حلقة  الــى  باإلضافة  لها،  الوحيد 
جـــدًا. وكـــان االقــتــصــاد ومــا يـــزال مرهونا 
 مع 

ً
بــفــريــق ضــيــق جـــدًا مــرتــبــط مــبــاشــرة

الــقــصــر، لــكــي تــتــاح لـــه املــــوازنــــة الــدقــيــقــة 
بــــني املــتــطــلــب الـــســـيـــاســـي واالقـــتـــصـــادي 
ذلك  عن  التغاضي  يمكن  وكــان  الداخلي. 
كــلــه مــن الــــرأي الــعــام، طــاملــا تسطيع تلك 
العمالة  من  الفائض  استيعاب  القيادات 
العام من مدني وعسكري،  القطاع  داخــل 
بحيث يمكن بذلك إقناع الرأي العام بأن 
ــا زال فـــي مـــقـــدوره  االقـــتـــصـــاد يــنــمــو، ومــ
اســتــيــعــاب الــقــوى الــعــامــلــة. اســتــمــر األمــر 
إلـــــى حــــني وصـــــل األمــــــر بـــالـــقـــطـــاع الـــعـــام 
البيروقراطي إلى أن أصبح كالفيل الذي 
يــهــدد بنسف كــل شـــيء، ما  تحمله نملة، 
أدى إلــى اســتــمــرار االقــتــراض، واستمرار 
املــانــحــة. وجــاءت  الــتــنــازالت للمؤسسات 
لحظة الحقيقة التي استفاق الجميع على 
هولها، وهي تحميل املجتمع ثمن كل تلك 

اإلخفاقات، وبدأت الساعة تدور. 
)كاتب أردني(

عن فرص بوتين وانتصاراته السورية

االقتراع في »سلّة القمامة«

األردن والجغرافيا المستبدة

عن مي الحافظ

توشك واشنطن أن 
تستغل وضعها 

السوري القوي، كي 
ترد على إيران

شارك وفد رقابي 
سوري في متابعة 

عمليات التصويت 
في روسية

تتعامل الدولة 
األردنية اآلن مع 
خمسة صراعاٍت 

كبرى ونزاعين، 
وُجلها على 

حدودها

آراء

حسام كنفاني

لم يكن خطاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يوم اإلثنني املاضي طبيعيًا، إذ 
بدا عصبيًا وأخذ يطلق االتهامات والشتائم في كل االتجاهات بدون هدف واضح، 
إال ربما رسم صــورة جديدة له في أذهــان الفلسطينيني والعالم. أبو مــازن لم يوفر 
السفير األميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان،  الحادة، بدءًا من  أحدًا من هجماته 
 إلى حركة »حماس«. أحرق املراكب مع الجميع بشكل غير مفهوم. فإذا كان 

ً
وصوال

الرئيس الفلسطيني يرى خطرًا في السياسة األميركية الجديدة تجاه القضية، كيف 
له أن يواجهها وهو يعمق االنقسام الداخلي الفلسطيني عبر كيل التهديدات لقطاع 
غزة بشكل عام، وليس لحركة »حماس« تحديدًا. حتى أنه لم يظهر أن الهجوم على 
أنه ترافق مع  القرن«، وخصوصًا  السير في »صفقة  »حماس« جاء في إطــار نيته 
الرئيس  مــن  فــي خــروج جديد  وذلــك  الكلب«،  »ابــن  بـــ ونعته  األميركي  السفير  شتم 
دونالد  األميركي  الرئيس  خاطب  بعدما  الدبلوماسي،  البروتوكول  عن  الفلسطيني 

ترامب وقال له »يخرب بيتك«.
الــذي دار بذهن الجميع بعد خطاب يــوم اإلثنني  الــســؤال  أبــو مـــازن؟ هــو  مــاذا يريد 
إلــى قــول ما قاله داخليًا وخارجيًا؟ اإلجــابــة قد ال تكون  املــاضــي. وأي غاية تدفعه 
واضحة، لكن من الواضح أن الرئيس الفلسطيني بات يرى أن أيامه في املنصب باتت 
معدودة في ظل الحملة الكبيرة عليه من قبل الواليات املتحدة وحلفائها، وخصوصًا 
التي يتم تداولها في  العربية. وهــو ال شــك يقرأ يوميًا بــورصــة األســمــاء  الـــدول  مــن 
الصحف عن خلفائه املحتملني، وال سيما في ظل وجود ولي العهد السعودي محمد 
بن سلمان في الواليات املتحدة، وهو الذي من املقرر أن يعطي املوافقة على املضي بـ 

»صفقة القرن«، بحسب ما تسرب من أكثر من مصدر إعالمي.
يرى أبو مازن نفسه مهمشًا تمامًا في سياق الخطط التي توضع للقضية الفلسطينية، 
فلم يستشره أحد بالصفقة بل عرضت عليه من قبل السعوديني كأمر واقع، بحسب 
ما صرح صائب عريقات. األمر ال شك أزعج عباس الذي قرر، على ما يبدو، التأكيد 
التهديد والوعيد، ليس فقط للواليات املتحدة، بل أيضًا  على أنه ال يــزال قــادرًا على 
الفلسطيني، وخصوصًا  الفلسطيني. هي رسالة ذات بعدين، األول للداخل  للداخل 
ألولئك املوجودين في الضفة الغربية، بأنه يواجه منفردًا مؤامرة كونية على القضية 
الفلسطينية، وأنه ال يزال قادرًا على الصمود بوجهها، وتحدي الواليات املتحدة وكيل 

الشتائم لسفيرها في إسرائيل.
الرسالة األخرى التي حملتها مهاجمة حماس وقطاع غزة موجهة أيضًا للفلسطينيني، 
الغربية  الضفة  فــي  الشرعي  الحاكم  يــزال  بأنه ال  الــوقــت نفسه،  فــي  للخارج  وربــمــا 
وقطاع غزة، ويستطيع معاقبة كل من تسول له نفسه تحدي سلطته، فهو ال يزال 
»رئيس السلطة« ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس حركة »فتح«، وبالتالي 

هو قادر على ممارسة الصالحيات املخولة له من كل هذه الرئاسات.
لكن هل تؤدي هذه الرسائل الغرض الذي يريده أبو مازن؟ ال يبدو أن األمر مؤكد، فال 
هو قادر على وقف زحف »صفقة القرن« وال يستطيع ممارسة صالحياته كما يريد 
في قطاع غزة، إال عبر العقاب الجماعي للفلسطينيني هناك. من الواضح أن أبو مازن 
يحاول شراء بعض الوقت في الرئاسة، قبل أن تنجرف القضية الفلسطينية برمتها 

بمخططات ترامب- بن سلمان.

معن البياري

ه خبيثا بجدارة. واحٌد من شواهد كثيرة 
َ
 نعت

ّ
كأن السرطان أوقُح األمراض، استحق

على صحة هذه الحقيقة املرّجحة أنه، وهو الذي يأنف الناس من نطق اسمه عند 
نازلها في حرِبه معها  أن  ا، بعد 

ّ
بن ريــم  الفلسطينية،  املغنية  أنــه قتل  الحكي عنه، 

في جولتنْي، ما أن شفيت من سرطان الثدي في األولــى، حتى باغتها في ضربه 
فها 

ّ
ها، باستهدافه حبالها الصوتية، ما اضطّرها، قبل عامني، إلى إعالن توق

َ
صوت

عن الغناء، بعد »معاناة في النطق غير الواضح والصوت املبحوح«، كما قالت. كانت 
الــســادســة. قبل ذلــك، لم  إلــى سنتها  الــســرطــان وخباثته قــد وصلت  معركتها مــع 
ي، وتلحن، وتسافر، وتقول إن 

ّ
تكن تأذن له أن يتوهم انتصاره عليها. كانت تغن

ذاك  تقاوم  ومثلما  غــزا جسدها،  والسرطان  فلسطني،  غــزا  اإلسرائيلي  االحــتــالل 
تقاوم هذا، وتوضح إن هذه الفكرة ساعدتها كثيرا. يحُدث أن تراها في غير مقابلٍة 
تلفزيونيٍة تضحك، أو أقله تبتسم، سيما عندما تخبر مشاهديها ومستمعيها أن 
السرطان مريٌض بها، وال يعرف كيف يتخلص منها. كان هذا كله، ومثله كثير، 
أن  قبل  بلد،  غير  في  األطباء  ومراجعاتها  بالكيماوي،  الصعب  أثناء عالجها  في 
ا ذهب املرض امللعون إلى حيث سالح ريم 

ّ
يبدأ الطور األخير في الجولة الثانية، مل

ها أصعُب من إصابتها بالسرطان.
َ
ا، حنجرتها. عندها، قالت إن فقدانها صوت

ّ
بن

املاضية،  الثماني  السنوات  في  الصعب  مرضها  ا 
ّ
بن ريــم  مكابدة  أخبار  ازدحمت 

وإْن  الفنية،  إلى جديد مشاغلها  االنتباه  أْولــى من  الواجب معها  التعاطف  فصار 
التكريم والتقدير الفلسطينية والعربية واألجنبية لها ال  ظلت الجوائز ومناسبات 
فيه،  واملختِلف  الجديد  أكثر، ومواطن  الفنانة  أن نعرف غناء هذه  نسينا وجــوب 

ُ
ت

 أيضا، وفي كثيٍر من ألبوماتها وأغانيها تحضر قوة 
ٌ
 موسيقية

ٌ
عة سيما أنها موزِّ

، إلى حد ما، بأنفاس أوروبية وآسيوية، مع فضائها 
ٌ
صوتها، وموسيقى مشحونة

الفلسطيني الظاهر، الفلكلوري والتراثي غالبا. وإلى األمرين وغيرهما، هناك الوفاء 
والفلكلوري،  املــوروث  في  تنحصر  لم  ا 

ّ
بن ريم  فاختيارات  اة، 

ّ
املغن للكلمة  الخاص 

السياب ومحمود درويـــش وغيرهم،  الــفــارض وبــدر شاكر  ابــن  إلــى  وإنــمــا ذهبت 
عــدا عن  القيمة،  ليس هني  تنويٌع  وامللحنة،  املغنّية  الفنانة،  هــذه  فتيّسر في منجز 
ت على خياٍر ذي نــزوٍع ثقافيٍّ خاص انحازت إليه ريم 

ّ
وفــرٍة باديٍة في هذا كله، دل

ا التي لم تكتف بموهبتها، وال بصوتها، وإنما تأهلت أكاديميا في دراستها ست 
ّ
بن

سنوات في معهٍد للموسيقى في موسكو.
ثّمة أرشيف طيب من منوعات غنائية، باٍق من ابنة الناصرة في الجليل الفلسطيني، 
ا التي غادرت الدنيا أمس عن 52 عاما، يحتاج إلى درس مختصني، يقعون 

ّ
ريم بن

فيه على صفاٍت ومزايا. أما نحن أهل الصحافة فاألدعى أن نسمعها أوال ودائما، 
إيماٍن كانت تقيم  للفن ووظيفته، ومن  ونضيء على ما كانت عليه من إخــالص 
وكما  والقهر.  والظلم  االستبداد  ومناهضة  اإلسرائيلي،  االحتالل  بمقاومة  عليه 
ها بقيم اإلنسان وحريته وإرادته، فإنها وازت عملها هذا بجهرها 

ُ
انشغلت أغنيات

الدائم بمواقفها البديعة مع شعوب الثورات العربية. ومن املخزي للسلطة الحاكمة 
ا تأشيرة دخول 

ّ
بن ريــم  االنــقــالب، عن إعطاء  امتنعت مرتني، بعد  أنها  في مصر 

للمشاركة في أنشطة ومهرجانات فنية، ما عنى منعها من دخول مصر، ما جعلها 
تسأل عّما إذا كان هذا السلوك الشائن يعود إلى »آرائها في كل من تواطأ ضد 
الحاكم في دمشق،  القتل  لنظام  عــديــدون، ومحّبون  كــان شّبيحة  وإذا  فلسطني«. 
ا، فذلك يعكس أي انحطاٍط يمكث فيه هؤالء، ولم 

ّ
قد نشطوا أمس في نهش ريم بن

تكن الراحلة تكترث بهم، بل انحازت، منذ اليوم األول للثورة السورية، إلى الحناجر 
الشجاعة فيها، ثم لم تتوقف عن إعالن مواقفها مع شعب هذه الثورة وناسها. 

 غير 
ً
 ذات إرادة وهّمة عاليتني، ناشطة

ً
 كثيرا، فنانة

ً
ا ابنة بلد، فلسطينية

ّ
كانت ريم بن

ثم  قويا  إلى صوتها،  ونأنس  السرطان،  ونلعن خّسة  بمحبة،  لنسمعها  صموتة. 
 صافيا في نطقه بالحرية في فلسطني، وفي كل مطرح عربي.

ّ
مبحوحا، فقد ظل

محمد أبو رمان

أخطأ  »هــل  فــي مقالته  بــرهــان غليون،  املــعــارض،  الــســوري  واملفكر  املثقف  يحاجج 
»العربي  فــي  )املــنــشــور  والطائفية«  الجهل  فــي  الــغــارقــة  الشعوب  فهم  فــي  املثقفون 
للطائفية   

ٍّ
وتفش عربية،  داخلية  حــروب  من  نــراه  ما  أّن  عن   )2018/3/12( الجديد« 

والصراعات العرقية والدينية )وهو يركز على املشهد السوري( ليس نتيجة للربيع 
العربي والثورات الشعبية السلمية العربية التي انطلقت، تطالب بالحرية والديمقراطية 
نتيجة  هــو  بــل  الــدكــتــاتــوريــة،  الــفــاســدة  األنظمة  مــن  والتخلص  االجتماعية،  والــعــدالــة 

سياسات تلك األنظمة التي أوصلت املجتمعات إلى هذا املستنقع. 
األهمية  مــن  كبيرة  درجــة  على  وكلماتي(  بلغتي  لخصتها  )كما  السابقة  املناظرة 
التي  »الــشــك«  حالة  مع  االشتباك  وفــي  الراهنة،  العربية  التاريخية  اللحظة  في  اليوم 
ضربت أفكار املجتمع العربي وشرائحه، بعدما تحولت اآلمال والطموحات بالدخول 
في الزمن الديمقراطي إلى النقيض تمامًا، وأصبح الحلم كابوسًا تحياه املجتمعات 

والشعوب التي مّزقتها األزمات والحروب الداخلية. 
العصابات  أو  األنظمة  فهذه  غليون،  برهان  مع  االخــتــالف  نملك  املــبــدأ، ال  من حيث 
الويالت، والشعوب هي ضحية ألزمنة  العربية )بعبارٍة أدق( جرّرت علينا  الحاكمة 
االستبداد وسياساته، والثورة املضادة التي دشنتها األنظمة ضد محاوالت االنعتاق 
أمــام طــرح أسئلة جوهرية  الباب  الــضــروري أال نغلق  من تلك املرحلة. مع ذلــك، من 
وحقيقية عن خريطة الطريق العربية املطلوبة للخروج من األزمة التاريخية الخطيرة 
الراهنة، وأال نستسلم لألجوبة السهلة املعلبة الواثقة بأّن الديمقراطية هي الحل، وهي 
كذلك، كأفضل اختراع بشري سياسي، لكن السؤال هو بشأن الطريق املؤدية إلى 
الديمقراطية من شروط ثقافية  الديمقراطية نفسه، ومتالزمة  الديمقراطية ومفهوم 

واجتماعية واقتصادية. 
ي أّن أحد الكتب املهمة والضرورية اليوم للنقاش، ابتداًء، في محاولة استكشاف 

ّ
في ظن

فوكوياما  فرنسيس  األميركي،  السياسي  املفكر  كتاب  هو  املطلوبة،  الطريق  معالم 
 ،)Political Order and Political Decay( النظام السياسي واالنحطاط السياسي«
الذي نقله منتدى العالقات الدولية والعربية في الدوحة إلى العربية، فهو يناقش صلب 
هذه املسألة، أي ملاذا تنجح الديمقراطية في مجتمعات وتتعثر في أخرى، وملاذا تكون 

 في دول والعكس في دول أخرى؟ 
ً
الديمقراطية نظامًا ناجعًا وفعاال

لكتاب صموئيل  وتوسيع  استكمال  نفسه،  فوكوياما  يذكر  كما  وهــو،  الكتاب  هــذا 
عــقــود،  قــبــل  ــتــب 

ُ
ك الـــذي  مــتــغــيــرة«،  فــي مجتمعات  السياسية  »األنــظــمــة  هنتنغتون 

يأخذنا في جولة طويلة وعميقة في التاريخ املقارن، بني املجتمعات والدول، وأسباب 
االختالف بينها في األوضــاع السياسية، ومراحل تطّورها، ويقدم فرضياٍت مهمة 
بشأن األنظمة السياسية املقارنة.  يضع فوكوياما ثالثة عوامل رئيسة لتمايز الدول 
املساءلة  وأخــيــرًا  الــقــانــون،  وحكم  وقــوتــهــا،  ومؤسساتها  الــدولــة  وهــي  واملجتمعات، 
الشعبية للسلطة، ويقدم نماذج متنوعة ومتعددة على فشل التجربة الديمقراطية في 
دول عديدة، ونجاحها في دول أخرى، ويصل بنا إلى أهمية التزاوج بني العوامل الثالثة 
السابقة في تحديد كفاءة املجتمعات والــدول.  من املهم في العالم العربي، وتحديدًا 
في إدراك وخطاب القوى واملثقفني اإلصالحيني، أن نقرأ في الكتاب خريطة الطريق 
املطلوبة لكل مجتمع يريد أن يصل إلى التطور السياسي واالقتصادي والثقافي، وأن 
الديمقراطية  التاريخية غير ممكن في الوصول إلى األنظمة  ندرك أّن حرق املراحل 

التعددية التي نريد، فالديمقراطية عملية تاريخية معقدة، وليست لحظة خاطفة. 
لم يأِت املؤلف بقوله ذلك بجديد، وربما املدرسة اإلصالحية العربية في بداية القرن 
العشرين وصلت إلى هذه النتيجة مبكرًا، والنظريات التي تربط الديمقراطية بالعوامل 
الراهنة  اللحظة  الكتاب، في  السياسية واالجتماعية والثقافية تحدثت عن ذلك، لكن 
املــقــارنــة،  السياسية  األنــظــمــة  ــاءات مهمة وضـــروريـــة عــلــى  األقــــل، يمنحنا إضــ عــلــى 
والدرس التاريخي املرتبط بما نمر به في العالم العربي، ويعيد توجيه تفكير النخب 
التفكير مّرة  أكثر عمقًا نحو محاولة  اإلصالحية نحو أسئلٍة جوهريٍة ومناقشات 

أخرى بالعوامل والشروط الرئيسة املفترض أن تكون رافعة للنظام الديمقراطي. 
ال يوجد أسوأ من األنظمة الدكتاتورية الفاسدة، وهي أساس البالء، لكن مواجهة هذه 
األنظمة ال تقف عند حدود إسقاطها أو مواجهتها السياسية، بل من الضروري أن 
تكون لدى الشعوب رؤية للمستقبل، وما يحمله من منعرجات وتحديات وصعوبات، 

قبل تحقيق الديمقراطية املوعودة.

عباس وحرق المراكب ريم بنّا في خواطرنا

لماذا تأخرت الديمقراطية 
العربية؟
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ــثــورة  ســبــع ســـنـــوات مـــن مــخــاض ال
ــن، ثــــــــورة شـــعـــب طـــمـــوح  ــمــ ــيــ ــ ــي ال ــ فـ
النظام  بفعلها  ك 

ّ
تفك ثورة  للتغيير، 

االستبدادي القديم، ما أثار حفيظة 
قوى إقليمية كثيرة، إذ بينت الثورة 
املــســتــبــدة  اإلقـــلـــيـــمـــيـــة  األنـــظـــمـــة  أن 
والكومبرادو، ليسوا إال كيانا واحدا 
واملستبدون  الــفــاســدون  بــه  يحتمي 
والـــطـــغـــاة، ســيــاســيــا وعــقــائــديــا. لــذا 
على  قبضتهم  تشديد  على  اتفقوا 

الشعب اليمني، خوفا من تحرره.
املؤامرة  الزمن كفيل بكشف حجم 
الـــتـــي حــيــكــت عــلــى الــيــمــن بــعــنــايــة، 
مصابة  نفوس  وفينا،  منا  أدواتــهــا 
مـــن مـــآســـي املـــاضـــي االســـتـــبـــدادي 
ــه الـــــعـــــفـــــن، أنـــــانـــــيـــــة فـــي  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ وطـ
مــشــاريــعــهــا الـــصـــغـــيـــرة، مــنــاطــقــيــة 
الـــثـــقـــوب  ــي  ــ كــــانــــت أو طـــائـــفـــيـــة، هـ
املاضي،  ذلك  أوجدها  التي  السوداء 
ففخخ بها املجتمع والبلد بصراعات 

سلبية وثارات وأحقاد وضغائن.
مــا يــحــدث الــيــوم بــرهــان يــؤكــد، من 
دون شك، أّن التحالف العربي ما هو 
العربي،  الربيع  إال تحالف لتقويض 
تــحــالــف حــمــايــة كــيــان هـــذه األنظمة 
وأدواتها. وها هم يديرون سيناريو 
الــحــرب كــعــقــاب لــهــذا الــشــعــب الــذي 
تـــمـــّرد عــلــى هــيــمــنــتــهــم وطــغــيــانــهــم. 
نحن أمــام حــرب كبرى على اليمن، 

ــادة  ــ ــم مــــصــــادر إعـ ــ ــــرب تــــدّمــــر أهـ حـ
الـــبـــنـــاء والــتــغــيــيــر، حــــرب ضـــروس 
تـــحـــطـــم الـــنـــفـــوس وتــــدمــــر الـــعـــقـــول 
والبناء، ليبقى الشعب اليمني تحت 
للسيادة  فــاقــدا  وأمــرتــهــم،  رحمتهم 

واإلرادة. 
بعد أن أوجــدت هــذه الــدول مبررات 
ــي تــســويــة املــلــعــب  ــــحــــرب، بـــــدأت فـ ال
ليخدم أطماعها، عبر إزاحة كل قوى 
الثورة الحقيقية وأصحاب املصلحة 
ــول املـــنـــشـــود  ــحــ ــتــ ــ فــــي الـــتـــغـــيـــيـــر وال
التبعية  مــن  والــحــريــة  واالســتــقــال 
واالرتــــهــــان لــلــخــارج بــكــل أشــكــالــه، 
الكفيلة  الــتــهــم  بــكــل  بـــل وصــمــتــهــم 
الجهل  يسوده  واقــع  في  بتنحيتهم 
وتؤثر فيه اإلشاعة وتحركه النوازع، 
لتعزز من دور أدواتها، إذ بحثت بني 
ركــــاب خــرابــهــا عــن نــقــاط الضعف 
األنانية،  وعــززت  املواقف  وهشاشة 
فــاخــتــارت أضــعــف الــقــوم وأســوأهــم 
إدارتهم  املشهد، فيسهل  ليتربعون 
ــاه  بــــاملــــال املــــدنــــس وإغــــــــــــراءات الـــجـ

والنفوذ والسلطة والقوة .
ــرأ لــلــقــيــام  ــتـــجـ ــكـــن الــــحــــوثــــي يـ لــــم يـ
بـــاالنـــقـــاب عــلــى الــســلــطــة مـــن دون 
ــن يــجــرؤ  ــ ــــك، ولـ ــذل ــر بــ ــوء أخـــضـ ــ ضـ
ــيــــة فــي  ــــشــــرعــ ــلــــى ال املـــــتـــــمـــــردون عــ
الـــجـــنـــوب، مـــن دون دعــــم عــســكــري 
ولوجستي مباشر. واليوم الصورة 

واضحة، للدور الذي يلعبه التحالف 
الــــذي يــفــتــرض بـــه داعـــمـــا لشرعية 
والــتــحــول  والتغيير  اليمنية  الــثــورة 
إلى دولة اتحادية عادلة في السلطة 
والثروة كمبدأ، وإذا به تحالفا داعما 

للثورة املضادة.
ــى الـــشـــرعـــيـــة،  ــلــ ــواء عــ ــ ــعــ ــ حـــــــرب شــ
والــدولــة  التغيير  ألدوات  وتــجــريــف 
املـــنـــشـــودة، بــغــرض إنـــعـــاش الــنــظــام 
ــه فــي الجنوب  ــ الــســابــق، بـــزرع أدواتـ
الــعــرش،  ليتربع  لــه  الساحة  وتهيئة 
ليسلم له وطن على طبق من ذهب، 
وذلك في انتهاك صارخ لتضحيات 
ودمـــــــــــــــاء الـــــــشـــــــهـــــــداء والـــــجـــــرحـــــى 
واملناضلني والثوار. نحن أمام واقع 
لــه بالتحرر واالســتــقــال،  ال عــاقــة 
واقــــع يــجــرنــا إلــــى الــتــبــعــيــة وفــقــدان 
هو  العنف  واقـــع  واإلرادة،  الــســيــادة 
املتصدر فيه، واقع مفخخ بميليشيا 
صارت عائقا أمام التغيير والتحول 
ــود، واقـــــــع يـــعـــيـــدنـــا لــحــضــن  ــنــــشــ املــ
املستبد. ولكن، على الرغم من ذلك، 
يبقى اليمن ذلك الوطن العريق الذي 
لـــم ولـــن يــســتــســلــم بــســهــولــة، نحن 
ــغــزاة  إزاء وطـــن وصـــف بــمــقــبــرة ال
والطامعني، لذا سننجو وسينتصر 
الــيــمــن هـــذا مــا يــخــبــرنــا بــه الــتــاريــخ 

عامة، وتاريخ هذا البلد خاصة.
أحمد ناصر حميدان )اليمن(

لقــد انقضــى زمــن الكشــف عــن قيمــة 
املهــر امُلقــدم وامُلتأخر فــي حفات عقد 
القــران فــي قطــاع غــزة منــذ أن صــار 
االنقســام الفلســطيني رفيقــا لحياتنا، 
فقــد جــرت العــادة أن يكشــف مــأذون 
تــم  القيمــة. ولكــن مؤخــرًا  الــزواج عــن 
اســتحداث طريقــة جديــدة فــي تقديــم 
املهر، وذلك عبر كمبياالت ُيوقع عليها 
والدهــا  أو  العــروس  باســم  العريــس 
ويقوم بدفع املهر على دفعات من أجل 
تأمــني زواجــه امليمون، وتتــم كتابة تلك 

الكمبياالت في أحد مكاتب املحاماة.
املحكمــة  قاضــي  يســأل  وعندمــا   
الشــرعية: هــل اســتلمت املهــر املعجــل، 
قــد  بأنــه  برأســه  العــروس  والــد  يهــز 
اســتلم املبلــغ امُلتفــق عليــه، ثــم يقضــي 
مــا  يتنقــل  وهــو  شــهورًا  العريــس 
تقــدم  التــي  الخاصــة  املؤسســات  بــني 
إلتمــام  لوجســتية  وخدمــات  قروضــا 
فــي  مؤخــرًا  انتشــرت  والتــي  الــزواج، 
قطــاع غــزة بكثــرة، وتلقــى رواجــا بــني 
اإلذاعيــة  إعاناتهــا  وُتســمع  الشــباب 
فــي كل مــكان، والتــي ُتــروج للــزواج من 

خال مكاتبها.
فرضتــه  نعيشــه  الــذي  الواقــع  هــذا 
الظــروف املحيطــة بمســتقبل الشــباب 
فــي األراضــي الفلســطينية عامــة، وفي 
الخصــوص،  وجــه  علــى  غــزة  قطــاع 
واملرتفعــة  الباهظــة  الــزواج  فتكلفــة 

بــادي  فــي  الشــباب  تدفــع  مــن  هــي 
إلــي التطــرف والهــروب نحــو التشــدد، 
والفصائــل  الحــركات  عــن  والبحــث 
الذيــن  املنحــرف،  الفكــر  وأصحــاب 
يدفعــون املــال مقابــل تنفيــذ األجنــدات 
فــي  شــاب  ُيوفــر  فكيــف  الخارجيــة، 
مقتبل حياته ثمن منزل بسيط ُمكون 
مــن غرفتــني وحمــام ومطبــخ وصالــة 
صغيــرة؟  هــو يحتــاج إلــى قرابــه الـ 20 
ألــف دوالر، ويحتــاج أيضا إلى تكاليف 
الزواج واملهر وغيرها، وهي ُتقدر بـ 10 
آالف دوالر. وهنا، ُأريد أن أســال كيف 
يمكن الحصول على هذا املبلغ في ظل 

الظروف الراهنة؟
وال  وظائــف  وال  عمــل  وال  حيــاة  ال   
أســواق حــرة، وال معابــر مفتوحــة، وال 
مينــاء وال مطــار وال قطــاع خــاص وال 
شــركات اســتثمار وال أفــق سياســي، 

كل املؤشرات ُتشير إلي التطرف.
الــزواج  واقــع  علــى  نظــرة بســيطة  فــي 
والطاق في قطاع غزة بالتحديد، نجد 
أنه في عام 2017م، ُعقد قران 17 ألف، 
وتم تســجيل قرابة 3 آالف حالة طاق 
فــي املجتمــع، والافــت للنظــر أن نســبة 
الــزواج كانــت في العــام 2016م، ُتقدر بـ 
19 ألف، أي أّن هناك انخفاض ملحوظ 
ألفــني كل  بواقــع  الــزواج  عــن  وعــزوف 
عــام. إّن العــدد الهائــل مــن الخريجــني 
صفــوف  فــي  العمــل  عــن  والعاطلــني 

الشــعب الفلســطيني كبير جدًا خاصة 
أن  ُينكــر  أحــد  وال  الشــباب،  فئــة  بــني 
هناك عزوف عند الشباب على الزواج، 
وأن قطــار العنوســة توقــف فــي محطــة 
كل بيــت تقريبــا، فمــا هــو املخــرج مــن 

ذلك؟
مؤخــرًا ارتفعــت مؤشــرات الطــاق فــي 
صفــوف  بــني  الفلســطيني  املجتمــع 
ويــرى  متعــّددة.  ألســباب  الشــباب، 
املهتمني أّن سوء األوضاع االقتصادية 
السياســي  التناحــر  وأن  الســبب،  هــي 
فــي األراضــي الفلســطينية هــو ســبب 
آخــر، وذلــك النعــدام الرؤيــة السياســية 
املوحــدة لــدى فصائل وأحزاب املجتمع 
الفلســطيني، مــن أجــل إعــادة االعتبــار 
للعمود الفقري للمجتمع الفلســطيني، 

أال وهو االستقرار االجتماعي.
فــي  زوجتــه  ُيطلــق  مــن  يســتطيع  ال 
مجتمعنــا أن يدفــع متأخر املهر امُلتفق 
عليه في عقد الزواج، ألنه وبكل بساطة 
لــو كان يملــك ذلــك املتأخر مــن املهر ملا 
املــال  ذلــك  بــل ســيكون  طّلــق زوجتــه، 
كفيــا بحل مشــاكلهم التــي أوصلتهم 
لحالة الطاق، لذا لجأ العديد منهم إلي 
تقســيط متأخــرات الطــاق مــن خــال 
املحاكم الشرعية، وذلك ُيمثل بحد ذاته 
أيضــا ظاهــرة خطيرة للمجتمــع، تهدد 

بنيانه، وركائزه.
أشرف أبوخصيوان )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

المهدي مبروك

أن حكومة يوسف  كــان متوقعا، يبدو  كما 
الــشــاهــد فــي تــونــس بـــدأت تــحــزم حقائبها، 
فقد كــادت تتحول، كما صــرح األمــن العام 
لالتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين 
الطبوبي، إلى حكومة تصريف أعمال، على 
الرغم من أن رئيس الجمهورية لم يشر، في 
خطابه أخيرا، يوم 20 مارس/آذار الجاري، 
بمناسبة ذكـــرى عــيــد االســتــقــالل، إلـــى ذلــك 
ــعــن على 

ّ
املــوق أن تــصــريــحــات  كــمــا  مطلقا، 

وثيقة قرطاج، على إثر اجتماعهم منذ أقل 
من أسبوع لم يقّروا هذه الفرضية. 

ولــكــن يــبــدو أن كــل املـــؤشـــرات تـــدل عــلــى أن 
رحيل هذه الحكومة بات مسألة وقت ال غير، 
على ضوء نتائج االنتخابات البلدية التي 
تجري بعد أقل من شهر ونصف الشهر. في 
مواجهة هذه التصريحات والتلميحات، لم 
يفّوت رئيس الحكومة، هذه األيام األخيرة، 
الفرصة للرد على خصومه ال يعنيه، بل لقد 
واملــدن  املناطق  امليدانية  زيــاراتــه  مــن  كثف 
املـــجـــاورة لــلــعــاصــمــة، حــيــث أعــلــن عـــن عــدة 
إجراءات لفائدة االستثمار والرفع من نسق 

التشغيل. 
بل إنه قال صراحة إنه لن يكون شاهد زور، 
وإنه سيمضي في إصالحاته، حتى ولو كان 
ثمن ذلك التضحية بمنصبه السياسي، بل 
اتهم خصومه الذين يحرصون على إقالته 

بدر شافعي

ومــواطــنــون  سياسيون  محللون  استبشر 
كثيرون في مصر والسودان بزيارة الرئيس 
الـــســـودانـــي، عــمــر الــبــشــيــر، الــقــاهــرة أخــيــرا، 
سيما أنها جاءت بعد حوالي عام ونصف 
العام من زيارته السابقة، وبعد فترة توتر 
كــبــيــر فــــي الـــعـــالقـــة بــســبــب قـــضـــايـــا خـــالف 
ــادة عــلــى  ــيـ ــسـ ــا مــــوضــــوع الـ ــرزهــ ــدة، أبــ ــديــ عــ
مثلث حاليب وشالتن، التقارب السوداني 
النهضة، وجــود  فــي ملف ســد  إثيوبيا  مــع 
قــــوى مــعــارضــة لــكــل مــنــهــمــا لــــدى األخــــرى. 
وكــــانــــت لـــهـــذه الـــنـــبـــرة الـــتـــفـــاؤلـــيـــة شـــواهـــد 
عديدة تؤيدها، ومن ذلك القمة التي عقدها 
ــتـــاح الــســيــســي وعــمــر  ــفـ الـــرئـــيـــســـان عـــبـــد الـ
اإلثــيــوبــي، هايله  ــــوزراء  الـ البشير ورئــيــس 
كانون  يناير/  نهاية  في  ديسالن،  ميريام 
األول املــــاضــــي، ثـــم لـــقـــاء وزيــــــري خــارجــيــة 
ومخابرات البلدين في القاهرة في فبراير/ 
بأعمال مدير  القائم  زيــارة  وأخــيــرا  شباط. 
املـــخـــابـــرات الــعــامــة املــصــريــة عـــبـــاس كــامــل 
الـــخـــرطـــوم، وحــمــلــه اقـــتـــراحـــا إلــــى الــبــشــيــر، 
حــســب مـــا نــقــلــه مــوقــع أفــريــكــا أنتليجنس 
دبــلــومــاســيــة، يقضي  مــصــادر  عما سماها 
بإخضاع مثلث حاليب إلدارة مشتركة بن 

البلدين.
ــلــــق مـــحـــلـــلـــون وســـيـــاســـيـــون  ــا أطــ ــنـ ــن هـ ــ ومــ
ــيـــون الـــعـــنـــان ألنــفــســهــم بـــشـــأن هــذا  ســـودانـ

إلى  ون 
ّ
أنهم يحن إمــا  أن بعضا منهم  على 

زمن الدكتاتورية، أو أنهم عدميون يصّرون 
ــؤملـــــة الـــتـــي  عـــلـــى تـــأجـــيـــل اإلصــــــالحــــــات املـــ
تقتضيها وضعية البالد. بل إنه أصر، في 
إشارة إلى االتحاد العام التونسي للشغل، 
املــنــظــمــة الــنــقــابــيــة الــعــتــيــدة الـــتـــي تــطــالــب 
بــرحــيــلــه، عــلــى أنـــه لـــن يــؤجــل اإلصـــالحـــات 
االجتماعية  الــحــمــايــة  بــصــنــاديــق  املتعلقة 
واملـــؤســـســـات الــعــمــومــيــة، وهـــي إصـــالحـــاٌت 

يعرقلها االتحاد. 
ومــــع كـــل هــــذا الـــجـــدل، ظـــل مــوقــف االتــحــاد 
وملتبسا،  مــثــيــرا  للشغل  الــتــونــســي  الــعــام 
ــام الـــحـــالـــي مـــن أكــبــر  ــعـ ــــن الـ ــان األمـ فــلــقــد كــ
املــدافــعــن عــن الــشــاهــد، إلــى حـــدود أسابيع 
قــلــيــلــة، ولــكــن بــســرعــة فــائــقــة، وعــلــى خــالف 
كــل الــتــوقــعــات، لفظه مــن خــالل تصريحاٍت 
ناريٍة، كان الرجل أطلقها من مدينة سيدي 

بوزيد قبل أيام قليلة. 
ــرأي الـــعـــام يــتــســاءل عـــن ســـر هــذا  ــ مـــا زال الـ
الــتــغــيــيــر املـــفـــاجـــئ فــــي املــــوقــــف. قــــد يــكــون 
الــشــاهــد قــد بـــدأ يستعد لحسم مــلــفــاٍت من 
دون الـــرضـــوخ ملــوقــف االتـــحـــاد، عــلــى غــرار 
مــلــفــات الــصــنــاديــق االجــتــمــاعــيــة، وفــوضــى 
والتربية  التعليم  قطاع  في  النقابي  العمل 
وغيره، عالوة على ملفاٍت يبدو أن االتحاد 
يتحمل فيها املسؤولية، بل يرفع فيتو في 

وجه من كان له رأي مخالف لرأي االتحاد.
ــا الـــســـيـــاقـــات قـــد تــمــنــحــنــا إمــكــانــيــة  ــدهـ وحـ

ــتــــراح، فــذهــب فــريــق مــنــهــم إلـــى أن هــذا  االقــ
بمثابة إقرار من مصر بأحقية السودان في 
املثلث ككل، في حن رأى فريق ثاٍن أن فكرة 
اإلدارة املشتركة تحتاج تفسيرا، فهل تعني 
تقاسم السيادة، وبالتالي تنازل الخرطوم، 
مــن وجــهــة نــظــرهــم، عــن جـــزء مــن سيادتها 
باعتبار كل حاليب سودانية، أم أنها تعني 
بعض  مصر  ــة  وإزالـ فقط،  املشتركة  اإلدارة 
العقبات، مثل الحواجز الجمركية وحمالت 
تــعــنــي  ال  اإلدارة  أن  بـــاعـــتـــبـــار  الـــتـــوقـــيـــف، 

املساس بالسيادة املصرية. 
ربــمــا لــم ُيــقــابــل هـــذا الــجــدل الــســاخــن داخــل 
مماثل  بجدل  الــســودان بخصوص حاليب 
ــدة، منها  ــل مــصــر، ربــمــا العـــتـــبـــارات عــ داخــ
أن القاهرة لم يصدر عنها رد فعل رسمي، 
ـــى قــبــولــهــا حـــتـــى بـــفـــكـــرة اإلدارة  إلــ يــشــيــر 
ــل تــشــيــر كل  ولـــيـــس الـــســـيـــادة املـــشـــتـــركـــة، بـ
بفكرة  تمسكها  إلــى  السابقة  تصريحاتها 
بــاعــتــبــارهــا  لـــحـــاليـــب،  واإلدارة  الـــســـيـــادة 
أرضـــــا مــصــريــة بــمــوجــب اتــفــاقــيــة تــرســيــم 
الحدود بن البلدين املوقعة عام 1899. وفي 
املقابل، ظهر فريق من املتفائلن املصرين 
ــكـــاس زيـــــــارة الــبــشــيــر بـــحـــدوث  ــعـ بـــشـــأن انـ
ــفـــاوضـــات ســـد الــنــهــضــة، بعد  تـــقـــدم فـــي مـ
اقــتــراب الــســودان من مصر. إذن، ما الهدف 
مــن الـــزيـــارة، مــا دامــــت قــضــيــة حــاليــب غير 
الجانب  مــن  األقـــل  عــلــى  للنقاش  مــطــروحــة 
املـــصـــري؟ بـــدايـــة، الــــزيــــارات الــرســمــيــة على 

ــن أجـــل  ــادرات مــ ــبــــ ــ هـــــذه الـــحـــمـــلـــة إحــــــدى املــ
اســـتـــرجـــاع شــعــبــيــٍة تــآكــلــت بــســرعــة. يــبــدو 
ــارة الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي، إيــمــانــويــل  ــ ــ أن زيـ
ماكرون، تونس، في فبراير/شباط املاضي، 
لــم تفلح فــي إنــقــاذهــا بشكل نــهــائــي، وهــي 
التي برمجت من أجل هذه الغاية، ولكن قد 
تكون متأخرة، فقد اضطر رئيس الحكومة 
إلــى إقــالــة محافظ البنك املــركــزي، على إثر 
التصنيفات املتتالية للبالد في تلك القوائم 

السوداء، محاوال التدارك.
تؤكد أوساط رئاسة الحكومة أن االجتماع 
قرطاج  وثيقة  على  املوقعن  للجنة  املقبل 
لــلــخــروج من  معني بــوضــع خريطة طــريــق 
األزمــة، وهــي أزمــة ما زال الفرقاء مختلفن 
في تحديدها، أي إن كانت أزمة سياسية أو 

تصريح وزير الخارجية السوداني، إبراهيم 
غــنــدور، بعد عــودتــه إلــى الخرطوم صادما 
لسودانين كثيرين متفائلن بحدوث تقدم 
فـــي مــلــف حـــاليـــب، فــقــد نــفــى بـــشـــدة صحة 
تقديم مصر مقترح إدارة مشتركة لحاليب، 
وأكـــد تمسك بـــالده بــضــرورة حــل  القضية 
بالحوار أو التحكيم الدولي. ومعنى هذا أن 
ك سر«، وإلى 

ّ
حاليب وشالتن ستظل »محل

حــن رفـــع الــلــجــان املــشــتــركــة عــلــى مستوى 
الخارجية واملخابرات تقريرا عنها  وزيري 
اصطدم  املــقــابــل،  وفــي  الثنائية.  القمة  إلــى 
ــريـــون مـــتـــفـــائـــلـــون كــثــيــرون  مــحــلــلــون مـــصـ
بزيارة مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم 
محمود حامد، إثيوبيا بالتزامن مع زيارة 
البشير الــقــاهــرة، إلطـــالع أديـــس أبــابــا على 
أهـــداف الــزيــارة، وإرســـال رســائــل تطمينية 
لها بعدم حدوث تحول في موقف السودان 

أزمة اقتصادية. كما أن األولويات ما زالت 
محل خالف. بالنسبة ملحللن عديدين، فإن 
الــشــاهــد تــشــّكــل إجـــراء  التضحية بــيــوســف 
استباقيا من أجل تحييده في أقرب اآلجال، 
السياسية  يخف طموحاته  لــم  الـــذي  وهــو 
في أفق االنتخابات الرئاسية التي ستجري 
الــســنــة املــقــبــلــة. فــي ظــل غــمــوض كــثــيــف، ما 
زال يــلــف مـــوقـــف رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة من 
إمكانية ترشحه لهذه االنتخابات. وفي ظل 
املشكالت املعقدة واملزمنة للبالد، ومحاولة 
تــمــدد سلطة الــرئــيــس، وتــشــتــت املــعــارضــة، 
أن  الهش والضعيف، يبدو  التوافق  وحالة 
يستجيب  حكومة  برئيس  تظفر  لن  البالد 
لــكــل تــلــك املــواصــفــات املــطــلــوبــة، حــتــى يحل 
تلك املشكالت. لذلك ال يعتقد أن الحل يكمن 
في تغيير الشاهد، بل في تغيير السياسات، 
من أجل الكثير من الجرأة في اتخاذ لقرارات 
قيم  نزيف  وقــف  الفساد،  محاربة  شجاعة: 
الــعــمــل، مــصــارحــة الــتــونــســيــن بـــأن ال أحــد 

مستعد لدعمهم إن لم ينهضوا لبالدهم.
هل الحل في تغيير الحكومة؟ ال أحد يعتقد 
أن هـــذا األمــــر ســيــكــون عــصــا ســحــريــة لحل 
املـــشـــكـــالت املــســتــعــصــيــة فـــي تـــونـــس، وهــي 
على بعد أقل من شهر ونصف الشهر على 
خريطة  ستحدد  التي  البلدية  االنتخابات 
األحـــزاب، وستحدد،  ثقل  تعكس  سياسية، 
ال محالة، مصير يوسف الشاهد وحكومته.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

بشأن سد النهضة. وهي زيارة تشبه التي 
قام بها رئيس الــوزراء اإلثيوبي املستقيل، 
ــه  ــارتــ ــقـــب زيــ ــوم عـ ــرطــ ــخــ ــالــــن، إلــــــى الــ ــســ ديــ
القاهرة، إلطالعها على نتائج زيارته أيضا، 
ما يشير إلى وجود تنسيق عال بينهما في 

أكثر من ملف، منها سد النهضة.
أن قضيتي حــاليــب وسد  كله  هــذا  ومعنى 
النهضة تم تجاهلهما تماما في مباحثات 
ــه تم  الــرئــيــس الــســودانــي فــي الــقــاهــرة، وأنــ
االكتفاء بكالم دبلوماسي عام عن ضرورة 
الربط املائي والزراعي والنقل بن الجانبن. 
ما حدا بفريق من أصحاب املدرسة الواقعية 
فـــي الــتــحــلــيــل مـــن الــجــانــبــن إلــــى الـــقـــول إن 
الزيارة لم تحرك ساكنا بشأنهما، وإنها لم 
تــقــارب تكتيكي ملصالح خاصة  عــن  تخرج 
استراتيجي  تقارب  عن  تنم  وال  للنظامن، 
يــســتــهــدف تــحــقــيــق تــقــدم حــقــيــقــي فـــي هــذه 
ــفـــات، لـــعـــدم وجـــــود رغـــبـــة حــقــيــقــيــة في  ــلـ املـ
وجهة  مــن  يمكن،  كــان  وإال  معها،  التعامل 
األربــع  الــحــريــات  اتفاقيات  تفعيل  نظرهم، 
والعمل  واإلقـــامـــة  التنقل  بــحــريــة  الــخــاصــة 
الــطــريــق، وهي  على  أولــى  والتملك، خطوة 
االتفاقية املجمدة منذ توقيعها عام 2010، 
بل ربما  يذهبون إلى نظرة أكثر تشاؤمية، 
مــع تصويت  األجــــواء  تعّكر  مــن  بخشيتهم 
في  الرئاسية  االنتخابات  فــي  حاليب  أهــل 

مصر. 
)كاتب مصري(

ما  إذا  يحدث حاليا، خصوصا  مــا  تفسير 
اعتبرنا املغيرات الدولية واإلقليمية، فمنذ 
رحيل حكومة الحبيب الصيد، أواخر سنة 
2016، الذي تزامن تقريبا مع قدوم الرئيس 
األمــيــركــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، لــم تــعــد قضية 
االنـــتـــقـــال الــديــمــوقــراطــي والـــربـــيـــع الــعــربــي 
املــتــحــدة كــثــيــرا، وال حتى  لــلــواليــات  تعني 

االتحاد األوروبي. 
كـــانـــت تـــونـــس اســـتـــثـــنـــاًء، ولــكــنــهــا مـــع ذلــك 
وقــعــت فــي إخــفــاقــات عــديــدة، لعل أخطرها 
صــعــود الــحــركــات اإلرهــابــيــة. وعــلــى الــرغــم 
من تراجع األخيرة في السنتن األخيرتن، 
بــشــكــل مــلــحــوظ، بــعــد أن تـــم تــفــكــيــك خــاليــا 
ــلـــى عـــدة  ــلـــى الـــقـــضـــاء عـ ــدة، عـــــــالوة عـ ــديـــ عـــ
قـــيـــادات مــيــدانــيــة، فـــإن ضــعــف الـــدولـــة بــات 
إلــى ذلك  أمـــرا ال يمكن أن يستمر، وتــؤشــر 
مؤشرات عديدة، لعل أهمها تدني النتائج 
أن تصبح  الدولة  كــادت  االقتصادية، حتى 
عــلــى حـــافـــة اإلفـــــــالس، فـــي ظـــل تــصــنــيــفــات 
الـــســـوداء، على  الــقــوائــم  متتالية فــي بعض 
غـــــرار قــائــمــة الـــجـــنـــات الــضــريــبــيــة وقـــوائـــم 

التهرب الضريبي وغيرها.
كما بــدت الــدولــة ضعيفة وغير قــادرة على 
مــمــارســة دورهـــــا فـــي الــضــبــط االجــتــمــاعــي 
والـــســـيـــاســـي، فــبــعــد مـــوجـــة مـــن اإليـــقـــافـــات 
الحكومة،  رئيس  قــادهــا  التي  واالعــتــقــاالت 
بــارونــات  الشاهد، وطــاولــت بعض  يوسف 
الــتــهــريــب، تــوقــفــت تــلــك املـــوجـــة، وقـــد تكون 

مستوى الــقــيــادة فــي الــعــالقــات الــدولــيــة قد 
تقدم  مــؤشــرا جيدا إلمكانية حــدوث  تكون 
العالقة بن جانبن، تشهد عالقاتهما  في 
تكون  وربما  بسبب قضايا خالفية.  توترا 
األجــواء السابقة على الزيارة أو املصاحبة 
الــتــالــيــة عليها مــؤشــرا على  لــهــا، أو حــتــى 
ذلك. وفي الحالة املصرية السودانية، وكما 
قبل  إيجابية  مــؤشــرات  الــقــول، هناك  سبق 
يتعلق  ما  أثنائها، خصوصا  وفي  الزيارة 
بـــالـــجـــوانـــب الــتــرحــيــبــيــة، والـــحـــفـــاوة الــتــي 
اســتــقــبــل بــهــا الــبــشــيــر فـــي مــصــر، وكــلــمــات 
»الدبلوماسية«، والتي فسرت بدعم  الثناء 
كــل منهما اآلخـــر أمـــام الـــرأي الــعــام العاملي 
ــداخـــــلـــــي عـــلـــى حـــــد ســـــــــواء، ســـيـــمـــا فــي  والـــ
أوضــاع داخلية تبدو غير مستقرة، بسبب 
الرئاسية  االنــتــخــابــات  املــعــارضــة  مقاطعة 
في مصر، ووصفها بأنها عودة إلى عصر 
الــبــارزة للحكم  السمة  الــذي ظــل  االستفتاء 
حتى انتخابات 2005. وفي املقابل، يعاني 
السودان أوضاعا اقتصادية صعبة، دفعت 
ــل الــعــام إلطـــالق دعـــوات إلى  املــعــارضــة أوائـ
ــقـــاط الــنــظــام، ال ســيــمــا بعد  الــتــظــاهــر وإسـ
تراجع قيمة الجنيه السوداني بصورة غير 
ــام الــــــدوالر، وارتـــفـــاع األســعــار  مــســبــوقــة أمــ
هـــذه  مــــن  إذن،   .%100 ــاوزت  ــ ــجـ ــ تـ بــنــســبــة 
الــهــدف.  فــي تحقيق  الــزاويــة، نجح كالهما 
لكن ماذا عن القضايا الخالفية، خصوصا 
ــد الــنــهــضــة؟ جــاء  ــا يــتــعــلــق بــحــاليــب وســ مـ

هل تحزم حكومة الشاهد حقائبها؟
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