
بشرى المقطري

لــطــاملــا خــضــعــت الـــوحـــدة الــيــمــنــيــة ملنطق 
ــيـــاســـي، وبــــــدت الـــتـــطـــّرفـــات  االبـــــتـــــزاز الـــسـ
وحدها املحدد لتقييمها سلبًا أو إيجابًا. 
وفيما تشكل وحدة اليمنيني، وكذا تداخل 
الــحــيــاتــيــة، عــائــقــني نفسيني  مــصــالــحــهــم 
ــإن اســـتـــعـــادة  ــ ــقــــوى الــتــفــتــيــتــيــة، فـ أمــــــام الــ
الحالية  الحرب  الشطرية في ظل  الحدود 
تبدو مؤاتية أكثر من أي وقت آخر. فبعد 
مــرور نحو ثالثة عقود منذ قيام الوحدة 
الــيــمــنــيــة، يــمــكــن الـــقـــول هــنــا إنــــه بــقــدر ما 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة لــلــرئــيــس  ــاقـ ــمـ ــحـ كــــانــــت الـ
ثم  رئيسا،  صــالــح،  عبدالله  علي  السابق، 
على  الــزحــف  فــي  الحوثي  لجماعة  حليفا 
ــي الـــتـــي حــســمــت نقطة  جـــنـــوب الـــيـــمـــن، هـ
لتشطير  للمتحّمسني  بالنسبة  الــالعــودة 
اليمن، فإن القوى اإلقليمية والدولية تميل 
إلــى إدارة بــلــدان الــحــروب والــنــزاعــات عبر 
تفتيت جغرافيتها. وفي ظرف كهذا، يبدو 
ــــدول  أن الـــوكـــالء املــحــلــيــني الــيــمــنــيــني، والـ
اإلقليمية املتدخلة في اليمن، ستكون لهم 
الكلمة الفاصلة في بقاء أي شكل سياسي 

لوحدة الجغرافيا اليمنية أو إزالته. 
مــنــذ الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة الـــوحـــدة بني 
شــطــري الــيــمــن فــي 22 مــايــو/ أيـــار 1990، 
الوحدة  تحقيق  أن  الرئيس صالح  اعتقد 
أن ُيحسب  اليمنية منجز سياسي، يجب 
له وحده، ومن ثم عمل على إزاحة شريكه 
الجنوبي، علي  اليمن  رئيس  الــوحــدة  فــي 
 صـــالـــح حـــربـــًا على 

ّ
ســـالـــم الـــبـــيـــض، فـــشـــن

جــنــوب الــيــمــن فــي صــيــف 1994، ثــم جــّرد 

علي أنوزال

ــعــلــمــنــا الــتــجــربــة اإليـــرانـــيـــة فـــي مــواجــهــة 
ُ
ت

ــات املـــتـــحـــدة  ــ ــواليــ ــ الـــــغـــــرب، وخــــصــــوصــــًا الــ
في  كثيرة  دروســـًا  وغطرستها،  األميركية 
ــقـــاومـــة والـــصـــمـــود، عــلــى الـــرغـــم مـــن كل  املـ
الــضــغــوط والــعــقــوبــات والـــتـــهـــديـــدات. كما 
تــعــلــمــنــا فـــن الــدبــلــومــاســيــة الــتــي تــفــاوض 
بال تنازل، وبدون مغامرات غير محسوبة 
العواقب، فكلما بلغ التصعيد أوجه يعود 
املشتركة،  االستراتيجية  املــصــالــح  منطق 
ليهيمن مــن جــديــد. وطـــوال األربــعــني سنة 
املــاضــيــة، عـــرف اإليـــرانـــيـــون كــيــف يــديــرون 
الـــحـــرب الــنــفــســيــة الـــتـــي تــمــارســهــا عليهم 
واشنطن، بحنكة ومهارة كبيرتني، من دون 
أن يــؤدي ذلــك إلــى انـــزالٍق إلــى الحرب التي 
 مــنــذ قــيــام الــثــورة 

ّ
ــدق مـــا فــتــئــت طــبــولــهــا تــ

الــعــالقــات  فـــتـــاريـــخ  عــــام 1979،  اإليـــرانـــيـــة 
الواليات  وخصوصًا  الــغــرب،  مع  اإليرانية 
املــتــحــدة األمــيــركــيــة، خــالل الــعــقــود األربــعــة 
املــاضــيــة، هــو تــاريــخ مــن الــصــدام والــتــوتــر 
إلـــى املــواجــهــة، باستثناء  الــــذي ال يــفــضــي 
ــران تــعــلــمــت من  ــإيــ الـــتـــي تــتــم بـــالـــوكـــالـــة، فــ
الــغــرب نفسه كــيــف تــخــوض حــربــهــا ضــده 
بــالــوكــالــة، وعــلــى أراٍض غــيــر أرضــهــا منذ 
أكبر  كانت  التي  العراقية  اإليرانية  الحرب 
إيــران.  أميركا ضد  قادتها  بالوكالة،  حــرب 
خرجت  الكبيرة،  تكلفتها  من  الرغم  وعلى 
اإليراني  النفوذ  ألن  منها،  منتصرة  إيــران 
الـــيـــوم تـــعـــّدى الـــعـــراق لــيــصــل إلــــى ســوريــة 
األميركية  األخــطــاء  مــن  مستفيدًا  ولــبــنــان، 
في املنطقة التي تنتهي لتصب في مصلحة 
التوتر بني  تاريخ  بدقة  يتابع  طــهــران. من 
ــة الـــرهـــائـــن فــي  ــ إيـــــــران وأمــــيــــركــــا، مـــنـــذ أزمــ
سيخرج  املاضي،  القرن  ثمانينيات  مطلع 
ــا بـــــأن إيـــــــران هــــي الــتــي  ــادهـ ــفـ ــٍة مـ بـــخـــالصـ
 أو على 

ً
تخرج، في نهاية املطاف، منتصرة

األقل رابحة من صراعها مع أميركا. حدث 
ذلــــك إّبـــــان أزمــــة الـــرهـــائـــن الــتــي كــانــت أول 
اختبار لــصــراع الــقــوة بــني طــهــران الثورية 
النهاية،  في  أميركا،  وواشنطن، واضطّرت 

سالم لبيض

الراحل،  التونسي  الزعيم  أن  ُينكر  أحــد  ال 
ــرط فــي  ــ ــخـ ــ ــــف، الــــــــذي انـ ــوسـ ــ ــن يـ ــ صــــالــــح بـ
الـــحـــزب الـــحـــر الـــدســـتـــوري الـــجـــديـــد سنة 
 ،1948 العامة سنة  أمانته  ى 

ّ
ليتول   1934

الوطنية  وإعــادة هيكلته وبعث منظماته 
في قطاعات الفالحة والتجارة والصناعة، 
والــــعــــمــــل املــــشــــتــــرك مـــــع االتــــــحــــــاد الــــعــــام 
)الحزب  دستوريًا  كــان  للشغل،  التونسي 
الدستوري( حتى سنة 1955. ولكن الرجل 
لم يعد كذلك، بمعنى االنتماء إلى الحزب 
ــد مـــنـــذ 12 أكـــتـــوبـــر/  ــديـ ــجـ ــتــــوري الـ ــدســ الــ
فيه  قـــّرر  الـــذي  الــيــوم  األول 1955،  تشرين 
رئيس الحزب، الحبيب بورقيبة، إقصاءه، 
أيــام  يعقد مؤتمر صفاقس  أن  قبل  وذلــك 
15 - 19 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 
نفسه، والذي قاطعه بن يوسف وأنصاره، 
ــــى قـــــــرار تــصــفــيــة الــيــوســفــيــة  وانـــتـــهـــى إلــ

واليوسفيني. 
أسس بن يوسف، بداًل من ذلك، حزبًا جديدًا 
ق في 

ّ
اسمه حزب األمانة العامة. وهذا موث

الكتاب الذي أصدرته كتابة الدولة للشؤون 
الخارجية التونسية سنة 1958، وعنوانه 
»كتاب أبيض في الخالف بني الجمهورية 
التونسية والجمهورية العربية املتحدة«. 
وســـرعـــان مـــا تــحــول الـــحـــزب الــجــديــد إلــى 
حـــركـــٍة ســيــاســيــٍة مـــقـــاومـــة، ال تــعــتــرف إال 
األهــداف  لتحقيق  أسلوبًا  املسلح  بالعمل 
رؤيــٍة  ضمن  املستعمر،  وطــرد  السياسية، 
تحرير  لجنة  فلسفة  على  تــقــوم  مغاربيٍة 
املغرب العربي في القاهرة التي أقّرت، في 
املغرب  أقــطــار  أحــد  اســتــقــالل  أن  ميثاقها، 
أجل  الكفاح من  يلغي مواصلة  العربي ال 
تحرير بقية األقطار. ولتصحيح اتفاقيات 
ــقـــالل الـــتـــام،  ــتـ االســـتـــقـــالل الـــداخـــلـــي واالسـ
ــاءت مــنــقــوصــة وشــّكــلــت خــطــوة  والـــتـــي جــ
ــن يــوســف  إلـــــى الــــــــــوراء، عـــلـــى حـــــّد قـــــول بــ
نفسه، والذي أصبح يمضي القائد األعلى 
لجيش التحرير الوطني التونسي، حسب 
ــن يــوســف  ــائــــل صـــالـــح بــ ــا ورد فــــي رســ مــ
مــــن لــيــبــيــا املـــنـــشـــورة بـــالـــكـــتـــاب األبـــيـــض 
ــر، لــتــصــحــيــح االتـــفـــاقـــيـــات،  ــ ــذكـ ــ ســــالــــف الـ
فــي عالقة  الجديد  الــحــزب  تشكلت مالمح 
عرفها  التي  سياسية  الجيو-  بالتحوالت 
الوطن العربي والعالم الثالث بعد الحرب 
العاملية الثانية، فلم يعد صالح بن يوسف 
كما  بفرنسا،  يــرى مصير تونس مرتبطًا 
حال غريمه الحبيب بورقيبة، وإنما يراه 
مــرتــبــطــًا بـــالـــقـــوى الـــتـــحـــّرريـــة الـــصـــاعـــدة، 
وخــصــوصــًا بكل مــن مصر بــقــيــادة جمال 
عبد الناصر وأحــمــد بــن بلة قــائــد الــثــورة 
الـــجـــزائـــريـــة وجـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر واملـــهـــدي 
بــن بــركــة الــقــائــد املــغــربــي ذي الــتــوجــهــات 
املــعــاديــة لــالســتــعــمــار فــي أفــريــقــيــا وآســيــا 
ــيــــف الــــثــــورة  ــلــ ــا الـــالتـــيـــنـــيـــة وحــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وأمـ

الجزائرية.
كتب صــالــح بــن يــوســف رســالــتــني، فــي 10 
نوفمبر/  الــثــانــي و24  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/ 
قـــيـــادة  مــخــاطــبــًا   ،1954 الـــثـــانـــي  تـــشـــريـــن 
الـــحـــزب الـــحـــر الـــدســـتـــوري الـــتـــي تــفــاوض 
ــن أجـــــل حـــكـــم ذاتـــــــي، تــبــعــًا  الـــفـــرنـــســـيـــني مــ
التفاق سّري بني بورقيبة ووزير الشؤون 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة فــــي حـــيـــنـــه، بــيــار  ــيـ الـــخـــارجـ
: »إذا وافــقــتــم على 

ً
مــنــداس فــرانــس، قــائــال

 
ً
تــســلــيــم الـــســـالح فــهــذا يــعــّد مــنــكــم خــيــانــة
وعــارًا، وإذا سلمتم في حقوقنا في األمن 
فهذا  والخارجية  الدبلوماسي  والتمثيل 
ــام الشعب  عـــار وخــيــانــة أمـــام الــعــالــم، وأمــ
التونسي بصفة خاصة«. وخطب من أعلى 

عبد اللطيف السعدون

لــــم أجـــــد فــــي مـــعـــاجـــم الـــســـيـــاســـة تــثــبــيــتــا 
ــــذي اعــتــاد  ملــصــطــلــح »الـــنـــأي بــالــنــفــس« الـ
لبنانيون،  وكتاب  سياسيون  استخدامه 
يه إلى 

ّ
ويرجع الفضل في »اختراعه« وتبن

األســبــق، نجيب  اللبناني  الــــوزراء  رئــيــس 
أمــثــل في  الـــذي يعتبره »مــعــيــارا  ميقاتي، 
ســيــاســة لــبــنــان الــخــارجــيــة«، مــوضــحــا أن 
بنفسه  يــنــأى  بــأن  إال  للبنان  »ال مصلحة 
عـــن الــكــثــيــر مـــن املــواضــيــع الــعــربــيــة، )إذ( 
تقضي مصلحته بأال يكون على عداء مع 
أي طــرف عربي«. ويزعم بعض من اعتاد 
حضور جلسات ميقاتي التي كان يعقدها 
ــرّدد، وفــي  ــ ــه أنـــه كــثــيــرا مـــا كـــان يــ ــ فـــي دارتـ
أكثر مــن مــوضــوع، »أنــا أنــأى بنفسي عن 
...«. وبحسب هؤالء، قد يكون نأي ميقاتي 
أحيانا في أمور صغيرة، وغير ذات تأثير، 
لكنه فــي وقــوفــه عــلــى الــحــيــاد يــهــدف إلــى 
استثمار ممكن من طرفي  أقصى  تحقيق 
املعادلة معا، وتلك هي إحدى سمات رجل 
األعمال الناجح. َعَبر هذا املفهوم الجديد 
حدود لبنان، فالقى هوًى لدى سياسيني 
ونــاشــطــني وكـــتـــاب فـــي مــعــرض تــنــاولــهــم 
ــدة، وآخـــــــر هــــؤالء  ــ ــديـ ــ ــا عـ ــ ــداثــ ــ وقــــائــــع وأحــ
الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
الــذي أكــد على ضــرورة اعتماد لبنان هذا 
ــارم«، كــي يتفادى  املــفــهــوم »عــلــى نــحــٍو صــ
الصراعات اإلقليمية. وإذا كان »الحال من 
اللبنانيون،  أشقاؤنا  يقول  كما  بعضه«، 
فقد التقط خيط »النأي« السحري رئيس 
الــوزراء العراقي، عادل عبد املهدي، معلنا 
يه املوقف من الصراع بني األميركيني 

ّ
تبن

واإليرانيني، على وقع أن الطرفني يتبادالن 
اليوم التهديدات مقدمة لحرٍب جديدة في 
منطقة الــخــلــيــج، يــكــفــي عـــود ثــقــاب واحــد 
إلشعالها، حــرب لــو وقــعــت فــســوف تكون 
عدد  يصل  إذ  الــعــراق،  الرئيسة  ساحتها 
الــعــســكــريــني األمـــيـــركـــيـــني هـــنـــاك، بحسب 
الــســيــنــاتــور مـــاركـــو روبـــيـــو، إلـــى خمسني 
قواعد  أكثر من عشر  في  دون 

ّ
ألفا، يتحش

ــخــف 
ُ
ــم ت ــة عــلــى مــنــاطــق الــــبــــالد، ولــ مـــوزعـ

قيادات إيرانية ومليشيات عراقية مرتبطة 
ــرانـــي أنــهــا ســتــوجــه ضــربــاٍت  بــالــقــرار اإليـ
القواعد، في حــال نشوب الحرب  إلــى تلك 
املــحــتــمــلــة. وقــطــعــا، ســـوف تــكــون حصيلة 
الــعــراق مزيدا  الــصــدامــات على أرض  تلك 
من الخراب والدمار، يضاف إلى ما خرب 

الــحــركــة الــوطــنــيــة واألحــــــزاب الــســيــاســيــة، 
اليمني،  وفي مقدمتها الحزب االشتراكي 
مــن حــقــهــا الــتــاريــخــي األصــيــل فــي إنــجــاز 
قـــّدم صــالــح نفسه  فيما  اليمنية،  الــوحــدة 
املؤتمر  لحزبه،  واحتكر  لــلــوحــدة،  حاميًا 
الــشــعــبــي الـــعـــام، وحــلــيــفــه االســتــراتــيــجــي 
اليمني لإلصالح، صفته  التجمع  حينها، 
ومدافعا  اليمنية،  الوحدة  حامال مشروع 
فًا املعارضني لسياسته 

ّ
عنها بالدم، مصن

بأعداء الوحدة. إال أن من النتائج الخطيرة 
إخاللها  اليمن  على جنوب  لحرب صالح 
بمفهوم الوحدة اليمنية، إذ صّبت مجمل 
اإلجراءات السياسية واالقتصادية لنظام 
ــار أحــــــــادي، عـــكـــس إرادة  ــسـ ــح فــــي مـ ــالـ صـ
القوى  أن كارثة  الــحــرب؛ بيد  املنتصر في 
الـــســـيـــاســـيـــة مــــا بـــعـــد حـــــرب صــــالــــح عــلــى 
ــتــــالالت الـــوحـــدة  الـــجـــنـــوب هـــي حــصــر اخــ
اليمنية في املظلومية الجنوبية، وتجاهل 
ــت قــهــر  ــّرســ االخـــــتـــــالالت األخــــــــرى الـــتـــي كــ

معظم اليمنيني. 
اليمنية  والقوى  األحــزاب  لم ينشأ موقف 
بــضــرورة   

ٍ
مــن وعـــي اليمنية  الــوحــدة  إزاء 

معالجة اختالالتها، بما في ذلك إنصاف 
رؤيتها  في  من قصوٍر  وإنما  الجنوبيني، 
إما  فهي  لليمنيني،  الوطني  املشترك  إلــى 
ــدة الــيــمــنــيــة  رهـــنـــت مــســتــقــبــل بـــقـــاء الــــوحــ
تصويب  قصرت  أو  صالح،  مع  بعالقتها 
مـــســـارهـــا بــــضــــرورة تــغــيــيــر شــكــل الـــدولـــة 
الــرؤى  لــم تخرج مجمل  اليمنية، ومــن ثــم 
االتجاهني،  هذين  عن  اليمنية  السياسية 
فــمــن مــطــالــب الـــحـــراك الــجــنــوبــي السلمي 
الـــــذي نـــاضـــل، فـــي الـــبـــدايـــة، لــنــيــل حــقــوق 

الصعب  بــات من  اليمنية، بحيث  الساحة 
حصرها.  

ـــى جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي، بـــأدبـــيـــاتـــهـــا 
ّ
ــن ــبـ ــتـ تـ

ومــمــارســاتــهــا فــي املــنــاطــق الــتــي تسيطر 
عليها، مشروعًا سالليًا طائفيًا، يستهدف 
املشترك الوطني لليمنيني، ويقّوض السلم 
الداخلية  حربها  كانت  ثم  من  املجتمعي، 
اليمنيني.  محاولة لفرض مشروعها على 
ى السلطة الشرعية، ممثلة 

ّ
في املقابل، تتبن

بالرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، 
مــشــروع اليمن االتــحــادي املــكــون مــن ستة 
ــيـــرة، حــســب قــنــاعــاتــهــا  أقــالــيــم، فــرصــة أخـ
للحفاظ على شكٍل من الوحدة السياسية 
الـــواقـــع  الــــواحــــد، إال أن مــعــطــيــات  لــلــيــمــن 

ــة  الــيــمــنــي تــتــجــه بــعــكــس األحــــــالم الـــورديـ
االتحادي  اليمن  يبدو مشروع  إذ  لهادي، 
خياليا، ومن املستحيل تحقيقه، إذ يتعّدد 
الالعبون املحليون واإلقليميون املؤثرون 
ــة الـــيـــمـــنـــيـــة، والــــــذيــــــن تــتــفــق  ــاحــ ــســ فـــــي الــ
السياق  في  اليمن.  تفتيت  في  مشاريعهم 
ى املجلس االنتقالي الجنوبي، 

ّ
نفسه، يتبن

ــارات، الــدولــة الثانية في  ــ املــدعــوم مــن اإلمـ
الــتــحــالــف الـــعـــربـــي، مــشــروعــًا تــفــتــيــتــيــًا ذا 
ــة  ــاء دولــ ــيــ نـــزعـــة مـــنـــاطـــقـــيـــة، يــقــتــضــي إحــ
الــيــمــن الــجــنــوبــي، مــع نــزعــهــا عــن سياقها 
الـــتـــاريـــخـــي، مــســتــثــمــرًا نـــضـــاالت الـــحـــراك 
هذه  تشّكل  ثــم،  ومــن  لصالحه.  الجنوبي 
بتنوع  واملــتــحــاربــة،  املتناقضة  املــشــاريــع 
حـــامـــلـــيـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــني ومــشــروعــيــتــهــا 
الــســيــاســيــة  لــلــوحــدة  إنـــهـــاء  عــلــى األرض، 
اليمنية التقليدية، وإن اختلفت طرقها في 

تقويض اليمن املوحد. 
ــدة الــيــمــنــيــة قـــبـــل ثــالثــة  ــوحــ ــيـــام الــ مـــنـــذ قـ
التحالف  قائدة  السعودية،  سعت  عقود، 
اليمن،  إلــى تقسيم  الــطــرق،  الــعــربــي، بكل 
ــد ومـــوحـــد وقـــوي  إذ إن وجــــود يــمــن واحــ
يـــتـــشـــارك مــعــهــا فـــي الــــحــــدود يــمــثــل قلقا 
لــلــنــظــام الـــســـعـــودي، ومــــن ثـــم فــــإن دخـــول 
الــســعــوديــة الــســاحــة الــيــمــنــيــة مـــن بــوابــة 
ــن الــســلــطــة الـــشـــرعـــيـــة مــنــحــهــا  الــــدفــــاع عــ
 عــلــى الـــقـــوى اإلقــلــيــمــيــة األخـــرى 

ً
أفــضــلــيــة

ــذي تــفــضــلــه  ــ ــ فــــي تـــحـــديـــد الـــســـيـــنـــاريـــو الـ
لليمن في املستقبل، سواء بعودة الحدود 
الشطرية إلى ما قبل 1990، ومن ثم قيام 
دولـــتـــني. وفـــي هـــذه الــحــالــة، يكفيها دعــم 
بذلك،  املنادين  املحليني  الــوكــالء  أجــنــدات 

أو التغاضي عن نزعتهم التفتيتية. وفي 
الــحــالــة األخـــــرى، تــثــبــيــت فــوضــى محلية 
ــــدى الـــبـــعـــيـــد، يــتــقــاتــل  فــــي الـــيـــمـــن عـــلـــى املــ
فيها أمـــراء الــحــرب. وبــالــتــوازي، تحرص 
اإلمـــــــــارات، الـــالعـــب الـــرســـمـــي فـــي جــنــوب 
ــي الـــحـــصـــري لــلــمــجــلــس  ــ ــراعــ ــ الـــيـــمـــن، والــ
استراتيجياتها  في  الجنوبي،  االنتقالي 
اإلقــلــيــمــيــة الــتــوســعــيــة فـــي املــنــطــقــة، على 
لصالحها،  املحلية  الــصــراعــات  استثمار 
عـــبـــر إقــــامــــة عــــالقــــات وثـــيـــقـــة مــــع حــلــفــاء 
محليني ينفذون أجنداتها، ومن ثم تمثل 
ــيـــمـــن، وطـــمـــوح  ــنـــوب الـ مــطــامــعــهــا فــــي جـ
 مــنــاســبــًا 

ً
وكـــالئـــهـــا الـــجـــنـــوبـــيـــني، مــــدخــــال
لفرض سيناريو تقسيم اليمن.

لتحقيق  والعشرين  التاسعة  الــذكــرى  في 
الـــوحـــدة الــيــمــنــيــة، ربــمــا جــــرت فـــي الــنــهــر 
ــالم كــثــيــرة. ولــكــن من  دمـــاء وخــيــبــات وأحــ
إنــه ال صالح األمــس،  الــقــول هنا  املناسب 
وال حزبه اليوم، وال أي من القوى اليمنية 
ــيـــوم  واملـــلـــيـــشـــيـــاويـــة، حـــمـــل أو يـــحـــمـــل الـ
ووحــدة  اليمنيني  مصالح  يمثل  مشروعًا 
أرضـــهـــم الـــتـــاريـــخـــيـــة. وفــــي هــــذه الـــذكـــرى 
املريرة، لن يحرث اليمنيون النهر مرتني، 
بـــل ســيــتــذّكــرون بـــأســـًى »تــنــصــيــر« )عــمــل 
مشاعل نارية على أسطح املنازل( الجدات 
ــاء الـــقـــادمـــني مـــن الـــحـــقـــول، احــتــفــااًل  ــ ــ واآلبـ
وهج  سيتذّكرون  اليمنية.  الــوحــدة  بقيام 
النار على املنازل في القرى البعيدة، وعلى 
قمم الجبال الباردة. سيتذّكرون لون النار 
يضيء عتمة ليلهم الطويل، ومذاق الرماد 

مخلوطًا اآلن في عروقهم. 
)كاتبة يمنية(

إلى القبول بالشروط اإليرانية، وعادت إلى 
التطبيع مع إيران، من خلف الستار، قبل أن 
األميركية  األسلحة  بيع  فضيحة  تنكشف 
إلى إيــران في عهد الرئيس رونالد ريغان، 
ــــك فـــي عـــز الـــحـــرب الــعــراقــيــة اإليــرانــيــة  وذلـ
ــاف، ســوى  ــطــ الـــتـــي لـــم تـــكـــن، فـــي نــهــايــة املــ
حــــرب بـــالـــوكـــالـــة بـــني طـــهـــران وواشـــنـــطـــن. 
وجاءت حروب أميركا في الشرق األوسط، 
خصوصًا غزوها العراق واحتالله، ليقوى 
التي سلمتها  املنطقة  في  اإليــرانــي  النفوذ 
ــــب إليـــــــران،  ــٍق مــــن ذهــ ــبــ ــلـــى طــ واشــــنــــطــــن عـ
الكبيرة في منطقة  عدوتها االستراتيجية 

الشرق األوسط!
مــنــذ أربــعــني ســنــة ونــيــف، تــخــوض أميركا 
حـــربـــًا نــفــســيــة ضـــد إيــــــران، تــضــعــهــا تحت 
ضــغــط الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة الــصــارمــة، 
اللصيقة، واملــســاومــة واالبــتــزاز.  واملــراقــبــة 
ــل لـــحـــظـــة، يــنــتــظــر أن تــفــقــد إيـــــران  وفـــــي كــ
أعــصــابــهــا وتــنــفــجــر، أو أن تــنــهــار الــدولــة 
الـــداخـــل فتستسلم. ولــكــن ال شـــيء من  مــن 
هــذا يــحــدث، بــل عكس ذلـــك، تــواجــه طهران 
العقوبات بالصمود، والضغوط باملناورة، 
تخاف  وال  تتنازل  ال  بالتهديد،  والتهديد 
أن يعود خصومها،  تتراجع.. وتنتظر  وال 
ــاولـــة  ــيــــس، إلــــــى طـ ــوالــ ــكــ ــلـــف الــ ــــن خـ ولــــــو مـ

املفاوضات نفسها التي هجروها.
التي  دبلوماسيتها  فــي  تكمن  ــران  إيــ قـــوة 
تـــعـــرف كـــيـــف تــــســــاوم، مـــثـــل تـــاجـــر شــاطــر 
ــازار اإليـــــــرانـــــــي«. وبـــفـــضـــل هـــذه  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــي »الـ فـ
الدبلوماسية، نجحت طهران في أن تفرض 
كل معادلٍة تخّص  في  رقمًا صعبًا  نفسها 
حاضر منطقة الشرق األوسط ومستقبلها. 
وقـــــد تــابــعــنــا كـــيـــف اســـتـــطـــاعـــت إيـــــــران أن 
تــفــرض نــفــســهــا قـــوة إقــلــيــمــيــة كــبــيــرة أمـــام 
أثناء  في  الغربية وروسيا  والقوى  أميركا 
مـــفـــاوضـــات الــبــرنــامــج الـــنـــووي اإليـــرانـــي. 
الحرب  أثناء  في  نفسه،  السيناريو  وتكرر 
السورية التي يوجد اليوم في طهران أحد 

أهم مفاتيح إنهائها.
بلدها  اإليــرانــيــة  الدبلوماسية  حــّولــت  لقد 
ــــى »قــــوة  ــة، إلـ ــ ــاديـ ــ مــــن دولـــــــٍة مــتــوســطــة وعـ

مــنــبــر مــؤتــمــر بــانــدونــغ ســنــة 1955 الـــذي 
 
ً
ستنبثق عنه منظمة عدم االنحياز، قائال
اليوم  املــدعــوم  التونسي  الشعب  إن »على 
املجتمعة  الــعــالــم  شــعــوب  ثلثي  بمساندة 
في مؤتمر باندونغ أن يرفض حكمًا ذاتيًا 
خــادعــًا ومــفــرغــًا مــن مــقــومــاتــه«. وأضـــاف، 
فـــي خــطــاب لـــه يــــوم 16 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
عــــدُت ألقــــاوم وســأرفــع  »لــقــد  األول 1955، 
معنويات هذا الشعب، ليرمي هذا املصير 
ــه لــــه االتــــفــــاقــــيــــات الــفــرنــســيــة  ــ ــّرتـ ــ ــذي أقـ ــ ــ الـ
ــد ســـحـــب بــــن يــوســف  ــ - الـــتـــونـــســـيـــة«. وقــ
الــذاتــي،  الحكم  اتــفــاقــيــات  الــرافــض  موقفه 
املوقعة في 1 يونيو/ حزيران 1955 على 
بـــروتـــوكـــول اســتــقــالل تــونــس الــــذي وقــعــه 
رئــيــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، الــطــاهــر بن 
عمار، والوفد التفاوضي من قادة الحزب 
الحر الدستوري الجديد، يوم 20 مارس/ 
آذار 1956 الذي لم يقطع بدوره مع اتفاقية 
ــونــــس، املــــعــــروفــــة بــمــعــاهــدة  اســـتـــعـــمـــار تــ
عها محمد الصادق باي 

ّ
الحماية التي وق

في قصر باردو سنة 1881.
ــة  ــئـ ــتـــوطـ كــــــــان ال بــــــد مــــــن عــــــــرض هــــــــذه الـ
الـــتـــاريـــخـــيـــة، لـــدحـــض الـــفـــكـــرة الــســطــحــيــة 
الــرائــجــة والــتــي تفيد بــأن اخــتــالف صالح 
ــع الــحــبــيــب بـــورقـــيـــبـــة كـــان  ــن يـــوســـف مــ بــ
صراعًا شخصيًا على املناصب والسلطة، 
ســـيـــاســـيـــة،  رؤى  صــــــــــراع  أنــــــــه  والـــــــحـــــــال 
ــاربــــات مــجــتــمــعــيــة، بــــدأت  ــقــ ــــالف مــ ــتـ ــ واخـ
تــتــبــلــور عــنــدمــا الحــــت فـــي األفـــــق نــتــائــج 
ــقـــت فــي  ــلـ ــطـ ــة الــــتــــي انـ ــحـ ــلـ ــسـ ــة املـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ املـ
لتشمل   ،1952 ســنــة  الــتــونــســي  الــجــنــوب 
فقد  التونسية،  البالد  مناطق  بقية  الحقًا 
ذهب بن يوسف ضحية مقاربته الوطنية 
فيتم  والعاملثالثية،  والعربية  واملغاربية 
اغتياله بقرار من رئيس الدولة التونسية، 
ــد أجــهــزة تــلــك الــدولــة 

ّ
بــورقــيــبــة، الــــذي جــن

في االغتيال، وخصوصًا مصالح وزارتي 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، ال ملــجــرد اخــتــالف 
املــوقــف، أو بسبب صـــراع عبثي على  فــي 
الــســلــطــة والــحــكــم. وإنـــمـــا تـــم اغــتــيــالــه في 
ســيــاق تــصــفــيــة املـــعـــارضـــة الــوطــنــيــة ضد 
االتفاقيات املوقعة مع املستعمر الفرنسي، 
والنظام املنبثق عنها بعد تولي الحبيب 
بورقيبة الحكم سنة 1956 من موقع رئيس 
الحكومة، ثم رئيس للجمهورية بداية من 
ســنــة 1957. ولـــم تفلح كــل مــحــاوالت رأب 
الصدع بني الرجلني، بما في ذلك لقاؤهما 
ــخ الــســويــســريــة فـــي 3  ــ الــعــاصــف فـــي زوريـ
قبل  أشهر  أي بضعة   ،1961 آذار  مـــارس/ 
تنفيذ االغــتــيــال، مــا يــؤكــد أن الــخــالف لم 
يكن شكليًا أو شخصيًا، إذ إن آخر كالم بن 
بخيانة  اتهامه  هــو  بورقيبة  إلــى  يوسف 
ــان املــوقــف من  الـــثـــورة الــجــزائــريــة، فــهــل كـ
الجزائرية وثــورة نوفمبر  التحرير  جبهة 
شخصية  قضية  أو  شكلية،  مسألة   1954

لنب يوسف أو بورقيبة؟
تتعالى أصوات بورقيبية محدثة، مغرقة 
فــــي بــورقــيــبــيــتــهــا الـــســـيـــاســـيـــة، لــــم تــعــش 
وقـــائـــع الـــصـــراع الــبــورقــيــبــي - الــيــوســفــي 
وخلفياته التي حكمته، أو لم تتطلع على 
األرشيفية  والوثائق  التاريخية  املدونات 
ــه، ولــم  ــهـــادات الــشــفــويــة املــتــعــلــقــة بــ والـــشـ
ــراع الـــدمـــوي  تـــرتـــو بــتــفــاصــيــل ذلــــك الــــصــ
ــيـــال بـــورقـــيـــبـــة بــن  ــتـ ــّرر اغـ ــبـ ــتـ وأحـــــداثـــــه، لـ
يوسف وقتله يوم 12 أغسطس/ آب 1961 
في فرانكفورت، معتبرة أن بن يوسف قد 
هّدد بورقيبة بالقتل واالغتيال، وبالتالي 
تفكير، من  وهـــذا  ُيــقــتــل.  أن  فهو يستحق 
حيث أدرك أصحابه خطورة موقفهم أم لم 
يعوا، يشترك في جريمة القتل واالغتيال، 

ودمر في الحروب التي خاضها العراقيون 
على امتداد العقود األربعة األخيرة.

بالطبع، قد يحمد عبد املهدي على موقفه 
ــداء بسير  ــتــ ــذي يـــحـــاول مـــن خـــاللـــه االقــ ــ الـ
الــذيــن يهدفون  الناجحني  األعــمــال  رجـــال 
إلـــى تــحــقــيــق أقــصــى اســتــثــمــار مــمــكــن من 
طــرفــي املــعــادلــة مــعــا، لــكــن األمـــــور ليست 
كذلك، فإن أقصى استثمار ممكن في الحال 
املــاثــل أن يطلب مــن أصــدقــائــه األميركيني 
الخروج من البالد، أو على األقــل تقليص 
الجانب  في  وحصره  العسكري  وجودهم 
أن يطلب  وكــذا  فقط،  املحض  االستشاري 
من األذرع »املليشياوية« أن تقطع خيوط 
كانت  إن  الفقيه«،  »الــولــي  بنظام  عالقتها 
ــقــــا. ولــــكــــن ال  تـــمـــحـــض الــــــــوالء لـــلـــعـــراق حــ
يبدو أن بإمكانه تبني مواقف »متطّرفة« 
 على أحــد، 

ً
كــهــذه، ألســبــاٍب لــم تعد خــافــيــة

الجيدة  »عالقاتنا  بامتداح  فقط  واكتفى 
بالطرفني«، وهي عالقات تبعيٍة ورضوخ، 

وربما والء وحب عذري أيضا! 
وإذا كان الشيء بالشيء ُيذكر: هل لنا أن 
ناشطون  يقف  أن  معنى  هنا  نستوضح 
وكتاب عراقيون في الصف املهلل للحرب، 
لهم  تنتقم  أن  في  تمنياتهم  من  منطلقني 
الــواليــات املتحدة مــن نظام طــهــران، جــّراء 
الــغــزو األمــيــركــي  أتــاحــهــا  الــتــي  هيمنتها 
لــلــبــالد؟ وهـــم بــذلــك يعملون عــلــى تــرويــج 
فـــكـــرة أن أمـــيـــركـــا مــســتــعــّدة لــلــتــكــفــيــر عن 
إلى  الــعــراق، عبر سعيها  خطيئتها بغزو 
إســقــاط نــظــام واليـــة الفقيه، أو على األقــل 
ومــحــاصــرة  املــنــطــقــة،  فـــي  دوره  بتحجيم 
تــابــعــيــه الــــذيــــن يـــســـتـــأثـــرون بــالــحــكــم فــي 
بغداد، لكن هذا الترويج غير كــاٍف وحده 
ــنـــطـــن »جــمــعــيــة  ــأن واشـ ــ ــنــــاس بـ ــنــــاع الــ إلقــ
ــاعـــدة مــــن أخــنــى  خـــيـــريـــة«، مــهــمــتــهــا مـــسـ

عليهم الدهر! 
الـــســـيـــاســـيـــني »وضــــع  مـــهـــمـــة  كــــانــــت  وإذا 
األوهام في مكانها«، فإن عادل عبد املهدي 
ــبـــدو، نــشــوة  ــا يـ ــــذي اســتــغــرقــتــه، عــلــى مـ الـ
ي مفهوم »النأي بالنفس« في الصراع 

ّ
تبن

بــني حليفيه، األمــيــركــي واإليـــرانـــي، حــاول 
ارتداء بدلة رجل الدولة القوي واملسؤول، 
والحريص على مصلحة بالده، من خالل 
زعــمــه أنـــه أبــلــغ الــطــرفــني املــتــصــارعــني أن 
»العراق بلد قوي، وال يريد أن يجري على 
أرضــه أي صــراع، ســواء من منظمات ضد 

دول، أو من دول في ما بينها«!
)كاتب عراقي(

الجنوبيني، ثم طالب الحقًا بفك االرتباط 
عن شمال اليمن، إلى رؤية معظم األحزاب 
الحوار  في  التي شاركت  اليمنية  والقوى 
الوطني، إذ كانت رؤاها املختلفة تنويعاٍت 
في شكل الدولة اليمنية. وانحصر الخالف 
في صيغة عدد األقاليم، إال أن الالفت في 
مجمل املقترحات ليس فقط تجاهل جذر 
املــشــكــلــة الــوطــنــيــة، وإنـــمـــا تــعــاطــي الــقــوى 
مع  منها،  والجنوبية  الشمالية  اليمنية، 
الــــوحــــدة الــيــمــنــيــة بـــأنـــهـــا مــنــجــز صـــالـــح، 
وإرث شــخــصــي لــــه، يــجــب تـــدمـــيـــره، وهــو 
مــا اســتــطــاع صــالــح فــرضــه على خصومه 
ــو كـــانـــت ســيــاســتــه  قــبــل شـــركـــائـــه، حــتــى لـ
ــدة  ــوحــ ــي دّمـــــــــرت الــ ــتــ ــي الــ ــ االنـــتـــقـــامـــيـــة هـ

اليمنية.
ــداد جـــغـــرافـــيـــة الـــيـــمـــن املـــوحـــد،  ــ ــتـ ــ عـــلـــى امـ
أنــتــجــت الــحــرب الــحــالــيــة واقــعــًا سياسيًا 
واجتماعيًا متشظيًا، كّرسته قوى الحرب 
الــيــمــنــيــة، الــشــرعــيــة واملــلــيــشــيــاويــة على 
ــرب الــهــويــة  ــ ــــى ضـ ــك إلـ ــ ــواء، وأدى ذلـ ــ ــسـ ــ الـ
الوطنية، إذ شكل غياب املشاريع الوطنية 
على  الحرب  لكلفة  اآلخــر  الوجه  الجامعة 
مــســتــقــبــل الــيــمــنــيــني. فــفــي حـــني اقــتــصــرت 
ــبــــادرات األحــــــزاب والـــقـــوى الــيــمــنــيــة في  مــ
شمال اليمن وجنوبه على ضمان تحقيق 
الــحــســم الــعــســكــري لــلــطــرف الــــذي تمثله، 
ي الدفاع عن حلفائها اإلقليميني، فإن 

ّ
وتبن

املليشيات املتعّددة، الشمالية والجنوبية 
منها، حاولت فرض مشاريعها التفتيتية 
بالقوى   

ً
مستقوية بالقوة،  اليمنيني  على 

إيذانا  ذلك  وكــان  التي تدعمها،  اإلقليمية 
بــبــروز األجــنــدات الالوطنية املــتــعــّددة في 

ــجــبــر الـــقـــوى الــدولــيــة 
ُ
إقــلــيــمــيــة« كـــبـــرى، ت

الــعــظــمــى عــلــى الــتــفــاوض مــعــهــا، والــبــحــث 
عــن حــلــول تــوافــقــيــة تــراعــي مصالحها في 
املنطقة، وهذا في حد ذاته درٌس في كيفية 
 

ّ
بـــمـــهـــارة، بــغــض الـــدولـــيـــة  الـــعـــالقـــات  إدارة 

الــنــظــر عــن االخـــتـــالل املـــوجـــود فــي مــوازيــن 
الــقــوى، وهــو كيف تستطيع أن تــحــّول كل 
قوة  نقطة  إلــى  خصمك  عند  ضعف  نقطة 
مــرة،  كــل  تستعملها ضـــده، وكــيــف تنجح، 
في  وتنجح  نفسها  الوصفة  تجرب  أن  في 

كسب رهانها.  
ــيــــة فــــي مـــواجـــهـــة الـــغـــرب  الـــتـــجـــربـــة اإليــــرانــ
ومفاوضته وتحديه، والرد على تهديداته 
بــــتــــهــــديــــدات مـــــــضـــــــاّدة، وخـــــــــوض حـــــروب 
بـــالـــوكـــالـــة ضـــــده، وبـــعـــد ذلــــك الــــعــــودة إلــى 
قبل  والــتــفــاوض معه  وابـــتـــزازه،  مساومته 
ــفـــاقـــات مــعــه..  ــتـــوافـــق والـــتـــوقـــيـــع عــلــى اتـ الـ
 في فن إدارة الصراعات 

ٌ
كلها دروٌس مثيرة

العرب  لم يتعلم منها  األســف  الدولية، مع 
أي شـــيء.  ومــا يــحــدث الــيــوم مــن تــوتــر في 
ــنــــطــــن، ومـــن  ــهــــران وواشــ الـــعـــالقـــات بــــني طــ
تصعيٍد في نبرة التهديدات، لن يؤدي إلى 
ى بعض دول 

ّ
البلدين، كما تتمن حرب بني 

املــنــطــقــة، فــفــي الــنــهــايــة ســتــهــدأ الــعــاصــفــة، 
وســتــعــود الــقــوتــان، األمــيــركــيــة واإليــرانــيــة، 

إلى لغة التفاهم  املوضوعي بينهما. 
)كاتب وإعالمي مغربي(

وكان عليهم أال يسقطوا في هذا املستنقع 
العفن الذي ال تقبل به الشرائع السماوية 
ــوانــــني  ــقــ ــة والــ ــيــ ــانــ ــســ ــعــــات اإلنــ ــريــ ــتــــشــ والــ
الــدولــيــة، والــتــي ال تــجــّرم الــنــيــات، وإنــمــا 
تــجــّرم وتــديــن وتــعــاقــب على األفــعــال. أما 
عــن أســبــاب تــهــديــد بــن يــوســف بتصفية 
ــدام ضــد بن  ــ بــورقــيــبــة، فـــمـــرّده حــكــمــا اإلعـ
يــوســف، الـــصـــادران عــن محكمة الــقــضــاء 
العليا، وهي محكمة استثنائية، ال تتوفر 
الــعــادلــة، أحدثها  املــحــاكــمــة  فيها شـــروط 
بـــورقـــيـــبـــة فــــي 19 إبــــريــــل/ نـــيـــســـان ســنــة 
الصبغة  ذات  الــقــضــايــا  فــي  للنظر   1956
اليوسفية،  لتصفية  وتحديدًا  السياسية، 
والـــتـــخـــلـــص مــــن خـــصـــومـــه ومـــعـــارضـــيـــه. 
مقاومني  على  املحكمة  هــذه  حكمت  وقــد 
وتــم  بـــاإلعـــدام،  كثيرين  يوسفيني  ــادة  وقــ
تنفيذ تلك األحكام، وتم اغتيال آخرين من 
أنــصــار بــن يــوســف وقــــادة حــزبــه، األمــانــة 
العامة، منهم املختار عطية، وكذلك سائق 
بن يوسف، علي بن إسماعيل، ومصّوره 
ــد بـــــن عـــــمـــــار، إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــئـــات  ــمـ مـــحـ
البوادي  من  تم جلبهم  الذين  اليوسفيني 
والقرى واملدن التونسية، وقتلهم في مقر 
العتيقة،  املدينة  فــي  الدستورية  الشعبة 
ــم دفـــنـــهـــم جــمــاعــيــًا فــــي بـــئـــر مـــجـــاورة  ــ وتـ

للمكان.
شـــاءت األقـــدار وحــدهــا أن يحتضن قصر 
العدالة التونسية الذي كان يفتتح السنة 
الــقــضــائــيــة ســنــويــًا فــيــه الــرئــيــس األســبــق 
بورقيبة ووريثه بن علي، وشهد محاكمة 
الزعيم الوطني صالح بن يوسف، والحكم 
ــه بـــــاإلعـــــدام مـــرتـــني فــي  ــ ــاقـ ــ ــو ورفـ عــلــيــه هــ
يناير/ كانون الثاني 1957 وفي ديسمبر/ 
محاكمة  يحتضن  أن   ،1958 األول  كــانــون 
بـــورقـــيـــبـــة نـــفـــســـه، فــــي مــحــاكــمــة تــعــقــدهــا 
الــعــدالــة االنتقالية  الـــدائـــرة املــخــتــصــة فــي 
يــوم 16 مــايــو/ أيـــار الــحــالــي. إنــه التاريخ 
ــم الــتــي  ــرائـ ــذي يــصــّحــح األخــــطــــاء والـــجـ ــ الـ
ارتكبها فــاعــلــوه، ويــقــّوم مــســاراتــه، ويــرّد 
االعــتــبــار والــحــقــوق إلـــى أصــحــابــهــا، ولــو 
رمزيًا، مانحًا الدولة التونسية والقائمني 
أن  الــدولــة،  رئــيــس  وفــي مقدمتهم  عليها، 
يغتسلوا من الدم، ومن أدران جريمة دولٍة 
فهل  وقوعها.  لحظة  عليها  كانوا شهودًا 
يــعــتــذر الــرئــيــس الــبــاجــي قــائــد السبسي 
الــدولــة  بــاســم  الشنيعة  الجريمة  تلك  عــن 
السنة،  هـــذه  ينهي واليــتــه  أم  الــتــونــســيــة، 
 شــنــيــعــًا، مــا زالـــت تــداعــيــاتــه 

ً
ويــهــمــل فــعــال

قائمة، على الرغم من مــرور 58 سنة على 
وقوعه، أم هو دم الزعيم صالح بن يوسف 

؟
ّ

الذي يأبى أن يجف
)كاتب ووزير تونسي سابق(

في ذكرى الوحدة... مشاريع تفتيت اليمن

لنتعلم من إيران

صالح بن يوسف... دم يأبى أن يجّف

العراق... 
موسم »النأي بالنفس«

تحرص اإلمارات 
في استراتيجياتها 

التوسعية، على 
استثمار الصراعات 

المحلية اليمنية 
لصالحها

وجود إيران ضرورة، 
وتدميرها سيكون 

كارثة على أعدائها 
قبل أصدقائها

صراع رؤى سياسية، 
واختالف مقاربات 

مجتمعية، بدأت 
تتبلور عندما الحت 

نتائج المقاومة في 
الجنوب التونسي

آراء

مروان قبالن

من  الــســوريــة خــصــوصــا،  أهـــداف سياستها  مــن  أّي  تحقيق  فــي  تركيا  يثير فشل 
التركية،  السياسية  »املاكنة«   عن كفاءة 

ً
بني قضايا أخرى عديدة، تساؤالٍت حقيقية

وقدرتها على النهوض بأعباء )ومسؤوليات( القوة اإلقليمية الكبرى التي تطمح إليها. 
الساحة  تتصارع على  التي  الرئيسة  الــقــوى  بــني  مــن  الوحيدة  أنها  مــن  الــرغــم  وعلى 
السورية اليوم التي تملك حدودًا برية معها )نحو 900 كم تقريبا(، تجد تركيا نفسها 
نت كل من 

ّ
 على حماية مصالحها، أو تحقيق أهدافها فيها. ففي حني تمك

ً
األقل قدرة

الجغرافيا،  تفصلها عن سورية  إيــران، وجميعها  املتحدة، وحتى  والواليات  روسيا 
أو بعضها، فشلت تركيا ليس فقط  أهدافها  أكثر  أن تحقق  تاريخ،  وال يربطها بها 
في تحويل سورية إلى سهم استراتيجي، كما كانت تطمح في بداية األزمة، بل أيضا 
في منع تحّولها إلى منطلق لتهديد أمنها واإلضرار بمصالحها. منذ البداية، افتقدت 
تركيا استراتيجية واضحة للتعامل مع املسألة السورية، إذ غلب على مواقفها الترّدد، 
تركيا  اعتمدت  ــة،  األزمـ بــدايــة  فــي  الــتــقــديــرات.  الحسابات وفشل  وطغى عليها ســوء 
الــوزراء ووزير  على موقف أميركي مساند، لكن األميركيني خذلوها. ويذكر رئيس 
الخارجية السابق، أحمد داود أوغلو، أنه توّسل إلى إدارة الرئيس أوباما تأجيل الطلب 
من األسد التنحي 24 ساعة بانتظار نتائج زيارته )األخيرة( إلى دمشق في أغسطس/ 
آب 2011، ليفاجأ بأن هذا كان سقف املوقف األميركي الذي لم يتغّير سنوات بعد 
ذلك. في صيف 2014، فشل األتراك في التعامل مع صعود تنظيم »داعش«، ومنعتهم 
حساباتهم »الضيقة« من لعب دور قيادي في التحالف الدولي الذي أنشأته الواليات 
التنظيم، وأضاعت تركيا  األكــراد في محاربة  املتحدة، ما جعل األخيرة تعتمد على 
بذلك فرصة مهمة لتسخير األجندة األميركية في سورية، لخدمة مصالحها هناك. 
الروسي  التدخل  التعاون مع األميركيني، جاء  أدركــت تركيا خطأها، وبــدأت  وعندما 
العسكري  التدخل  توقع  في  التركية  االستخبارات  تفشل  لم  عليها.  الطريق  ليقطع 
أيلول 2015 فحسب، بل وقعت أيضا بعدها في  الروسي في سورية في سبتمبر/ 
 املحاولة االنقالبية في يوليو/ تموز 2016، لجّر 

ّ
مصيدة الرئيس بوتني الذي استغل

عم اسمه عملية درع الفرات، حيث وافقت روسيا 
ُ
تركيا إلى عملية أستانة، مستعينا بط

املقابل،  وفــي  أعـــزاز،   - الــبــاب   - مثلث جرابلس  على  بالسيطرة  لتركيا  السماح  على 
وافقت تركيا على اتفاقية خروج املعارضة من حلب في ديسمبر/ كانون األول 2016، 
بــدايــة نهايتها. مــن خــالل عملية أســتــانــة، ومــا سميت مناطق خفض  ولــتــكــون هــذه 
اآلخر،  تلو  الواحد  السورية،  املعارضة  مواقع  من تصفية  روسيا  نت 

ّ
تمك التصعيد، 

محّولة إدلب إلى منطقة تجمٍع أخيرة لكل مقاتليها، بإشراف تركيا، وتحت رعايتها. 
لكن إدلب نفسها التي ظن األتراك أنهم عقدوا تفاهما مع بوتني بشأنها أخذت تتحّول 

أداة ضغط رئيسة على تركيا، وذلك أيضا نتيجة خطأ حساباتها.
كرد فعل على املوقف األميركي املساند لألكراد، وضعف اإلدانة األميركية للمحاولة 
االنقالبية الفاشلة، قّررت تركيا أن تميل نحو روسيا، لكنها بالغت في ذلك، عندما 
اعتقدت أنها كلما اقتربت من موسكو اندفعت واشنطن نحوها أكثر، ووصل األمر 
التي ضربت لدى  الروسية  إبــرام صفقة لشراء منظومة صواريخ إس 400  إلى حد 
األميركيني وترًا حّساسا، فجاء رد فعلهم على شكل إجراءات اقتصادية، تمثلت في 
إنهاء املعاملة التفضيلية لتركيا في التعامالت التجارية، كما أوقفوا إجراءات تسليم 
طائرات إف 35 لها. الرئيس الروسي الذي يعنيه تدهور العالقات األميركية – التركية، 
 إلى إخراج تركيا من حلف شمال األطلسي، راح يستخدم إدلب أداة للضغط 

ً
وصوال

على تركيا، ملنعها من إلغاء أو حتى تأجيل صفقة صواريخ إس 400. وعليه، بدل أن 
تنجح في استخدام استراتيجية التأرجح بني العمالقني النتزاع أكبر تنازالٍت ممكنة، 
 على إلغاء صفقة الصواريخ خوفا 

ً
حشرت تركيا نفسها بينهما، فال عــادت قــادرة

 على املضي فيها خوفا 
ً
من أن ترفع روسيا بطاقة إدلب في وجهها، وال عادت قادرة

من إجــراءاٍت أميركيٍة إضافيٍة، في ظروف هشاشٍة يمّر بها االقتصاد التركي، علما 
أن واشنطن تعرض عليها أيضا تفاهما شرق الفرات، إن هي ألغت صفقة الصواريخ 
الورطة؟ سؤال  الروسية، لكن هذا سيكلفها إدلب غربا. كيف تخرج تركيا من هذه 

يحاول »أساطني« االستراتيجية األتراك اإلجابة عليه، من دون نتيجة واضحة.

أنطوان شلحت

في غمرة االنشغال بماهية املفاصل الرئيسية للسياسة اإلسرائيلية، الخارجية منها 
قــويــٍة، تشي بظواهر آخذة  ــاراٍت  إلــى إشـ كــاٍف  االلتفات على نحو  يتم  والداخلية، ال 
بالرسوخ في أعماق مجتمع دولة االحتالل، فيها ما قد ُينبئ بوجهٍة يسّرع الخطى 
نحوها. ومن جديد هذه الظواهر ما أشار إليها كبير املعلقني السياسيني في قناة 
الثانية سابقا( األكثر مشاهدة، أمنون أبراموفيتش،  التلفزة اإلسرائيلية 12 )القناة 

وهي تزايد الطلب على جوازات سفر أجنبية. 
ما من   :)2019/5/14 أحــرونــوت،  )يديعوت  الشأن  هــذا  في  أبراموفيتش  كتبه  ومما 
ثّمة  األجنبّي.  السفر  جــواز  من  أكثر  األخير  العقد  خــالل  البلد  في  مطلوب  رصيد 
الذين باتت  اليمينيني واليساريني،  املواطنني، األشكناز والشرقيني،  أعــداٌد هائلة من 
بحيازتهم جوازات سفر أجنبية، والحبل على الجّرار. وتقف وراء هذه الظاهرة أسباب 
املــطــارات، مرورًا  االنتظار في  بــدءًا بتقصير طابور  يتم إفصاحها والحديث عنها، 
الُعمق سبب  في  هناك  ولكن  الضرائب.  دفع  باعتبارات  وانتهاء  املجانية،  بالدراسة 
بــأن إسرائيل  األمــل، فناٌس كثيرون ما عــادوا يؤمنون  انــســداد كــوة  مسكوت عنه: 
الــبــقــاء عــقــودًا كــثــيــرة.  ويحصر املعلق سبب انــســداد كـــّوة األمـــل في  ستنجح فــي 
 تؤول إلى تحّول إسرائيل، في املستقبل املنظور، إلى 

ً
انتهاج الُحكم الحالي سياسة

الفلسطينية  إلى ضم األراضــي  الرامية  القومية )على خلفية مساعيها  ثنائية  دولة 
املحتلة في 1967(، باإلضافة إلى تحّولها إلى دولة دينية أكثر، في ضوء التغيرات 
الديموغرافية التي تشير إلى ارتفاع نسبة املتدينني املتزمتني )الحريديم( بني السكان 
اليهود. وبموجب آخر توقعات املكتب املركزي اإلسرائيلي لإلحصاء، سيصبح أوالد 

هؤالء نصف مجموع األوالد في إسرائيل في غضون جيلني اثنني فقط.
قبل هذه األقــوال، أبرزت صحيفة هآرتس، في سياق تلخيص نتائج آخر انتخابات 
عـــاّمـــة، اســتــنــتــاجــات بــحــث صــــادر عــن »مــعــهــد شــــورش لــلــدراســات االقــتــصــاديــة - 
االجتماعية«، يفحص حصيلة االنتخابات اإلسرائيلية منذ أعوام عديدة، وعرض فيه، 
على نحو مفّصل، الحصاد االقتصادي الذي سينجم عن تلك التغيرات الديموغرافية. 
تغيير  »الحريديم« يشهد عمليات  إن مجتمع  يقول  الــذي  السائد  الــرّد  أن  ُموضحا 
لناحية مزيد من العصرنة واالنفتاح، وإن اآلالف من أبنائه يرغبون بالحصول على 
املجتمع ستستمر  هــذا  أبناء  أغلبية  أن  ومــؤكــدًا  هــراء.  أكاديمية، هو مجّرد  دراســة 
تتيح  أن  يمكنها  التي  والرياضيات  اللغات  مثل  األساسية،  املواضيع  م 

ّ
تعل عدم  في 

لهم فرصا تشغيلية عندما يصبحون بالغني. وهو ما رأى رئيس تحرير الصحيفة 
أنه يعني »تضييع نصف األوالد هنا وقتهم في تعليم ديني ال قيمة معاصرة له«. 
لغات ورياضيات في طفولته، سيكون  يــدرس  لم  الــذي  التلميذ  أن  إلــى هــذا  ُيضاف 
من الصعب عليه جدًا أن يردم الفجوة، وهو في سن العشرين، ما يلّوح في قراءته 
 من الجهلة غير املتعلمني الذين يطيعون وصايا 

ً
 كامال

ً
إلى أن »إسرائيل ترّبي جيال

الحاخامني«، خالصا إلى القول إنه »ال توجد وصفة أكثر وضوحا من هذا للُمضي 
اإلشــارة  باإلمكان  تقّدم  عّما   

ً
فضال والسياسي«.  االقتصادي  االنتحار  طريق  في 

إّن  ليفني،  الزعيم الصهيوني، شمرياهو  إلى ما يلي: استعاد بعضهم أخيرًا مقولة 
»إخراج اليهود من الدياسبورا أسهل كثيرًا من إخراج الدياسبورا منهم«، وذلك في 
معرض قراءة داللة التعامل الراهن ملعظمهم مع سلطات تطبيق القانون بأنها عدّو 
الدياسبورا  السلطات في  السيادية«، على غرار نمط تعاملهم مع هذه  في »دولتهم 
ي عن أنماط التعامل في »الدياسبورا« 

ّ
 أحد أهم أسباب عدم التخل

ّ
)الشتات(.  ولعل

تــرّوج  وهــي  الصهيونية،  أطلقتها  تلفيقية،  مزاعم  بني  التناقضات  إلــى جملة  راجــع 
غاية استعمار فلسطني، وبني معطيات أكيدة تفقأ العني في أرض الواقع اآلن. ومن 
ر« به هيرتزل في روايته »ألطنويالند«، حني ذكر، وهو يحاول أن 

َّ
هذه املزاعم ما »بش

يؤمثل الواقع في فلسطني إلغراء اليهود في »الدياسبورا« للهجرة: »إننا نرى هنا )في 
فلسطني( صورة جديدة لحياة مجتمع جديد منظم إلسعاد الناس أكثر مما كانوا 

فترض؟
ُ
عليه في السابق«. فأين املا بعد الحقيقي من ذلك املا قبل امل

ماجد عبد الهادي

لم يكن ينقص الفلسطينيني والسوريني، من غير الالجئني املشتتني في أصقاع األرض، 
سوى تبادل الترويج السياحي بني رام الله ودمشق، حتى يرى العالم أسباب السعادة 
التي ينعم فيها الشعبان الشقيقان، تكتمل بتزاورهما، أفواجا، ليلتقي من يشاء منهم 
 فلسطينيا 

ً
مع من يشاء، في ظالل السالم املخيم هنا، كما هناك. ولوال أن مسؤوال

وآخر سوريا، من أولئك الذين يصلون الليل بالنهار، بحثا عما يسعد مواطنيهما، قد 
أبناء   

ّ
لظل بما يستحقان،  الله على موقفهما  النقص، جزاهما  إلى هذا  أخيرًا  انتبها 

اإلمبريالية  القوى  تآمرت  بنعمة طاملا  التمتع  ربما، من  األبــد،  إلى  البلدين محرومني 
والصهيونية املعادية لألمة على حرمانهم منها.

فقد جاء في األخبار أن املدير العام للدائرة السياسية )نعم السياسية، ال السياحية( 
في منظمة التحرير الفلسطينية، السفير أنور عبد الهادي، الذي يتخذ من دمشق مقرًا 
ألعماله وأنشطته املثيرة لحسد سواه من السفراء العرب واألجانب، قد اجتمع مع وزير 
الترويج السياحي بني  السياحة السوري، محمد رامــي مرتيني، ليبحثا سبل تعزيز 
بلديهما، بما يشمل تسهيل دخول الفلسطينيني، في مجموعات سياحية، إلى سورية. 
وبحسب صيغة الخبر الذي وّزعه مكتب عبد الهادي )هو طبعا، ولست أنا(، فإن الترويج 
السياحي املنتظر سيشمل سورية وفلسطني معا، لكن املجموعات السياحية ستتدفق، 
 
ً
في الفترة املقبلة، في اتجاه واحد، من الضفة الغربية إلى دمشق، بينما يبدو مؤجال

حتى إشعار آخــر، أي تحّرك في االتــجــاه املعاكس. وهــكــذا، سيصبح في وســع أبناء 
القدس والخليل ونابلس وسواها، أن يسافروا، من اآلن فصاعدًا، إلى الشام، عبر األردن 
يمكنهم  بدرعا، حيث  مــرورًا  القريب(  املستقبل  في  والقنيطرة  الجوالن  )وربما عبر 
أن يروا من نوافذ السيارة، وبمجرد اجتيازهم الحدود الدولية، مقر األمن السياسي 
الــذي كان يرأسه العميد عاطف نجيب، ابن خالة الرئيس بشار األســد، حني مات في 
أقبيته الطفل حمزة الخطيب، ورفاقه األطفال اآلخرون، تحت التعذيب عام 2011، إيذانا 
جوا على مخيم اليرموك، فور بلوغهم أطراف  بإشعال شرارة الثورة، كما يمكنهم أن ُيَعرِّ
دمشق، ليقفوا على أطالل املنازل الباقية من قصفه ببراميل املتفجرات، ويتجهوا من ثم 
إلى قرى الغوطة الشرقية، ليشاهدوا املقابر الجماعية لضحايا األسلحة الكيميائية. كل 
هذا البرنامج الحافل بزيارات مثيرة ملعالم تاريخية وجغرافية نادرة، يستطيع السائح 
الفلسطيني إنجازه في اليوم األول من زيارته إلى سورية. أما في األيام التالية، فسيتمتع 
باملرور املتكرر عبر حواجز املليشيات املذهبية في شوارع العاصمة السورية، ليقارنها 
بحواجز االحتالل اإلسرائيلي في مدن الضفة الغربية، وقد تتاح أمامه الفرصة أيضا، 
إن توفر لديه متسع من الوقت، وكان الظرف األمني مالئما، ليقطع مئات الكيلومترات 
نحو الشمال، ويرى كيف استطاع نظام املقاومة واملمانعة مسح حواضر عريقة من 
بــأن الحرية ممكنة في بــالد تقع إسرائيل على  الــوجــود، ألن أهلها ظنوا، أو توهموا، 
مرمى حجر منها. وبعيدًا هنا عن السخرية ومراراتها، قد يقول عبد الهادي إن الترويج 
السياحي املنتظر يستهدف إفساح املجال أمام فلسطينيي الضفة الغربية للقاء أقاربهم 
 ال يصمد، إن قاله، أمام الحقيقة املأساوية، إن هؤالء 

ٌ
من فلسطينيي سورية، وهو قول

األخيرين، لألسف، أو قل غالبيتهم، صاروا الجئني مجددًا في دول أوروبا، بعدما دمر 
نظام األسد مخيماتهم، وقتل واعتقل األلوف من أبنائهم، أسوة بما فعل باملاليني من 
مواطنيه.  وراء أكذوبة السياحة في زمن البراميل، إذن، ما وراءها، ونظام األسد الذي 
منع فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة من دخول سورية ربع قرن مضى، بحجة 
أنه ال يعترف باتفاقيات أوسلو، وبجوازات السفر الصادرة بموجبها، لم يكن ليغير 
موقفه، ويقرر فتح األبواب أمامهم، إال ألسباٍب تستدعي الريبة، وقد ال تشذ عن سيرة 
تاريخية ظل يرّدد فيها الجمل الثورية دفاعا عن فلسطني، بالتوازي مع تنفيذه البرامج 

العملية ملحاصرة قيادتها والتنكيل بأبنائها.

ورطة تركية إسرائيل... الطريق إلى االنتحار

السياحة في زمن البراميل

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

األربعاء 22  مايو/ أيار 2019 م  17  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1724  السنة الخامسة
Wednesday 22 May 2019

األربعاء 22  مايو/ أيار 2019 م  17  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1724  السنة الخامسة
Wednesday 22 May 2019



16

فضاء مفتوح

آراء

عصام شعبان

فــي مراحل  الــرســمــي،  املــصــري  يلجأ الخطاب 
اإلصالح االقتصادي، إلى إغراق املواطنني في 
دوامة األرقام، وإظهار بعضها وإخفاء آخر أو 
تجاهله، وهذا سلوك خداعي بامتياز، غرضه 
تجميل صورة الطبقة الحاكمة، وإخفاء واقع 
املواطنني وأزمــة االقتصاد. إنه إحــدى سمات 
الخطاب االقتصادي البائس، واملنتج للبؤس 
أيضًا، ليس في مصر وحدها، فهو نمط عام 
مــن الخطاب الــذي يهدف إلــى إيــهــام املجتمع 
بـــتـــحـــّســـن لــــم يـــلـــحـــظـــه، خـــصـــوصـــا حــــني يــتــم 
التطّرق إلى خطط املوازنة، أو الدعاية بشكل 
املالية  النظام. أعلن وزيــر  عام حول إنجازات 
أخيرا،  البرملان،  أمــام  املــصــري، محمد معيط، 
 .2020-2019 الجديدة  للموازنة  املالي  البيان 
وعـــرضـــت وزيـــــرة الــتــخــطــيــط، هــالــة الــســعــيــد، 
فلك  فــي  الــوزيــريــن  دار خطابا  التنمية.  خطة 
والتي طبقت  االقتصادي،  اإلصــالح  منظومة 
اتــفــاقــا مع  مــتــســارع منذ توقيع مصر  بشكل 
فــي نوفمبر/ تشرين  الــدولــي  النقد  صــنــدوق 
إقــــراض مــصــر 12  تــم  الــثــانــي 2016، بموجبه 
دفــعــات، شــرط تنفيذ خطة  مليار دوالر على 
إصالح اقتصادي، رّكزت على بنوٍد لإلصالح 
املالي، وتجاهلت خلل بنية االقتصاد املأزوم، 
غير املنتج، وما يترتب عليه من ضعف املوارد 
املالية، وشح فرص التشغيل، بما ال يتناسب 

مع قوة العمل، وضروريات التنمية.
ــقـــت أزمــــة  ــّمـ ــلـــق الـــخـــطـــابـــان مــــن رؤيـــــــة عـ انـــطـ
ــاد عــــــقــــــودا، ومـــــــن خــــطــــة لــــإلصــــالح  ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
مبارك  االقتصادي طبقتها حكومات حسني 
قسوة،  أشــد  بشكٍل  استكمالها  يتم  قــبــل،  مــن 
ــاســـي الــفــقــراء  ويــتــحــمــل أعـــبـــاءهـــا بــشــكــل أسـ
واملـــنـــتـــجـــون، فــمــن خــــالل شــــعــــارات تصحيح 
الصرف،  تحرير سعر  تــم  املالية،  االخــتــالالت 
الشرائية  الــقــوة  على  كارثية  نتائج  ف 

ّ
خل مــا 

محمود الوهب

من الصعب تعريف املثقف بكلمة أو عبارة، 
فحاله أوســع مــن اختزالها فــي إطــار محدد. 
فــاملــبــدعــون فـــي حــقــول الــفــكــر واألدب والــفــن 
ــلـــون فــــي الــطــب  ــؤهـ مـــثـــقـــفـــون، واملـــهـــنـــيـــون املـ
ــتــــعــــّددة  والــــهــــنــــدســــة والــــعــــلــــوم األخــــــــــرى، املــ
 
َّ
فــروعــهــا، هــم أيــضــًا فــي عـــداد املــثــقــفــني..! لكن
املثقف املقصود بهذه املقالة هو الذي يتمتع 
بوعي خاص مطابق لحقيقة واقعه، ويمتلك 
رأيًا حّرًا مستندًا إليه، وله تأثيره بما يمكن 
ــوه شــعــبــه فــي  ــرجــ ــن تــغــيــيــر يــ أن يـــحـــدثـــه مــ
من  الــنــوع  هــذا  واملفصلية.  الكبرى  قضاياه 
املثقف غالبًا ما تتابعه عني الحاكم املستبد، 
وعــيــونــه الـــراصـــدة تــوفــيــرًا ألمـــن كــرســيــه في 
مــنــاحــي الـــبـــالد، وشــؤونــهــا كـــافـــة. ولــإلعــالم 
الــــــذي تــلــعــب أجـــهـــزتـــه، فــــي وقـــتـــنـــا الــــراهــــن، 
سه لوجوده  املــجــال يكرِّ دور رئيس فــي هــذا 
وديـــمـــومـــتـــه، إذ يـــبـــرز فـــي تــعــظــيــمــه وإبـــــراز 
إنجاز..(  ثمة  الحقيقة  في  كــان  )إن  إنجازاته 
ته على شعبه. ومن هنا يصعب أن يجد 

ّ
ومن

الكاتب وسيلة إعالمية أو ثقافية  أو  القارئ 
فـــي الـــبـــالد الـــتـــي تــحــكــمــهــا أنــظــمــة شــمــولــيــة 
ــــرة أو ســــوى ذلـــك(  ــــة حــــزب أو أسـ )تـــحـــت رايـ
الــدولــة  ملكتها  ـــان،  وســـيَّ مستقلة.  تــكــون  أن 

مباشرة أو ملكها أفراد مستقلون.
ــة، كـــمـــا كـــانـــت عــبــر  ــيـ ــربـ ــعـ ــا الـ ال تــــــزال بــــالدنــ
استيعاب مثل  الطويل، بعيدة عن  تاريخها 
لــه لقول  املــجــال  املثقف، ناهيك بإفساح  هــذا 
املبني على  لــإلدالء برأيه  أو  كلمته صراحة، 

ــص مــدخــراتــهــم، وأثــــر سلبا 
ّ
لــلــمــصــريــني، وقــل

أنشطة  العتماد  نظرا  اإلنــتــاج،  عمليات  على 
كثيرة لها على مداخالٍت صناعية مستوردة.

ركزت إجراءات الحكومة على فرض الضرائب، 
وتــقــلــيــل الــــدعــــم، والـــتـــوســـع فــــي االســـتـــدانـــة، 
لــتــوفــيــر ســيــولــٍة مــالــيــٍة تــســاعــد الــنــظــام على 
ــتــــمــــرار. تــخــطــى الـــديـــن الـــخـــارجـــي 96.6  االســ
مليار دوالر في نهاية ديسمبر/ كانون األول 
بينها   ،2016 منذ  الضرائب  وارتفعت   ،2018
ــــادة ضــريــبــة الــقــيــمــة املــضــافــة، والــضــرائــب  زيـ
املحصلة على الخدمات. وكلتاهما، الضرائب 
ــديــــون، مــرشــحــة لـــلـــزيـــادة. وحــســب خطط  والــ
وزارة املــالــيــة فــي مــشــروع املـــوازنـــة الــجــديــدة، 
املشروعات  على  ضرائب  الحكومة  ستفرض 
الــصــغــيــرة ومــتــنــاهــيــة الــصــغــر، بــيــنــمــا أجــلــت 
ضــريــبــة األربــــاح الــرأســمــالــيــة، لتحمي أمـــوال 
كــبــار املــســتــثــمــريــن، بــوصــفــهــم مــكــونــا أصيال 
الــذي يشّرع  الحاكم  التحالف االجتماعي  في 
ويـــقـــر ســـيـــاســـاٍت تــحــافــظ عــلــى مــكــاســبــه، بل 
الــثــروات، ليتضح ملن تنحاز  تراكم مزيدا من 

السياسات االقتصادية، ومن يدفع الثمن.
تـــشـــابـــه الـــخـــطـــابـــان الـــــصـــــادران مــــن وزارتــــــي 
الدعائية،  مقوالتهما  في  واملالية،  التخطيط 
والــــــتــــــي ازدحـــــــمـــــــت بــــــعــــــبــــــاراٍت فـــضـــفـــاضـــة، 
البشرية،  التنمية  على  كالتركيز  وكليشهية، 
الفئات  ورعاية  الدخل،  بمحدودي  واالهتمام 
األكـــثـــر احــتــيــاجــا، وتــوســيــع مــظــلــة الــحــمــايــة 
التعليم  مــنــظــومــتــي  وإصـــــالح  االجــتــمــاعــيــة، 
والصحة، باإلضافة إلى وعود بتساقط ثمار 
ــنـــني، هــذا  ــتـــصـــادي عــلــى املـــواطـ ــــالح االقـ اإلصــ
املساندة  االقتصاد  نخب  زرعته  الــذي  الوهم 
لــلــســلــطــويــة فـــي أردأ ثـــوب لــهــا، وهـــو تــجــاور 
ــار،  ــقــ االســـتـــبـــداد مـــع ســـيـــاســـات الــنــهــب واإلفــ

وتراجع دور الدولة االجتماعي. 
ــعـــدالت الــفــقــر  ــاع  مـ ــفــ تــتــجــاهــل الــحــكــومــة ارتــ
)تجاوزت 60%(، بل وتطالب جهات سيادية 

وقــائــع مـــحـــددة، فــهــذه األوطـــــان تــنــتــمــي، في 
تــركــيــبــة بــنــائــهــا االقـــتـــصـــادي واالجــتــمــاعــي، 
وبالتالي السياسي، إلى نظم شمولية تمثل 
تشكيالت اقــتــصــاديــة رعــويــة/ إقــطــاعــيــة، أو 
ر من األمــر شــيء ظهور  ما يشبهها. وال يغيِّ
شرائح برجوازية طفيلية أو )كومبرادورية(، 
فــهــذه تــأتــي فــي الــســيــاق نفسه، وتــغــزل على 
منواله.  ولسنا بحاجة للعودة إلى التاريخ، 
الحاكم  يد  طاولت  فقد  الشواهد،  الستعارة 
قــديــمــًا، أّي حــاكــم، رجـــال الــفــكــر واألدب، ولــم 
فكم  وتــعــذيــبــًا،  سجنًا  الــديــن،  فقهاء  تستثن 
 
ً
ــرًا أو قــتــال ــهـ ــى املــــــوت قـ ــ ســـيـــق مــــن هــــــؤالء إلـ
مفكرًا  املثقف  كــان  مــبــاشــرًا. وســـواء  وحشيًا 
يقعون  أم ممن  املستقل،  برأيه  يتمّسك  عامًا 
ــائــــد بـــعـــضـــهـــم. ولــــعــــل أحـــــدث  ــكــ ــا مــ ــايــ ضــــحــ
السطور،  هــذه  إليه  مــا تذهب  شاهدين على 
مــن حــاضــرنــا، الــصــحــافــي جــمــال خاشقجي 
العالم  قتل بوحشية، وحّركت قضيته  الــذي 
بـــوردة،  القتلة  كــلــه، ولــكــن مــن دون أن يمس 
وجريمته كلها أنه قال عبارة مّست الحاكم. 
لــكــن مــن دون قتل،  تــمــامــًا،  ومــثــل خاشقجي 
مـــا جــــرى لــلــفــنــان املــســرحــي الــلــبــنــانــي زيـــاد 
عــيــتــانــي، الـــــذي اقـــتـــادتـــه عــصــابــة مــجــهــولــة 
ها الدولة، والحقيقة هي كذلك، لرأي 

َّ
زاعمة أن

ك دعوى  قاله في حق وزير كان يمكنه أن يحرِّ
ضده، وأن يقاضيه وفق القانون، خصوصا 
أنــه أكثر بلد عربي فيه  فــي بلد عربي يزعم 

ديمقراطية.  
ــثــــورة  ــة الــ ــربـ ــًا فــــي تـــجـ ــقـ ــــت حـ ــا هــــو الفــ ــمــ ومــ
تــرى قــوى سياسية تزعم  اليوم أن  السورية 

بعض أصول الدولة إليهم. وقد ناقش البرملان 
بغلق  تسمح  قانونية  تعديالٍت  أخيرا  فعليا 
مــلــفــات الــشــركــات الــتــي حــكــم بــبــطــالن بيعها 
الــثــورة، عن طريق تسوية  بعد  للمستثمرين 
أوضاعها وإنهاء املنازعات بشأنها في مقابل 
تحصيل الحكومة تعويضاٍت من املستثمرين. 
مـــن جـــانـــب آخـــــر، تـــّدعـــي وزارة املـــالـــيـــة أنــهــا 
لتعريف  املجتمعي،  للحوار  موازنتها  تطرح 
املــــواطــــنــــني املـــصـــريـــني بـــالـــســـيـــاســـات املــالــيــة 
وخطط اإلصالح، إال أن ذلك ال يتعدى مساحة 
الدعاية، فال حوار بني حكومة ومواطنني فيما 
غيرها،  أو  االقــتــصــاديــة  بالسياسات  يتعلق 
فكل مسارات الحوار أغلقت، وأدوات الطبقات 
االجــتــمــاعــيــة فــي تــعــديــل ســيــاســات الحكومة 
ونــقــدهــا، أو الــتــفــاوض بــشــأنــهــا، ســلــبــت، فال 
إمــكــانــات لــتــنــظــيــم مــؤتــمــرات عـــامـــة، أو طــرح 
آراء نــاقــدة فــي وســائــل اإلعــــالم. وبــالــطــبــع، ال 
ــلـــحـــراك االحـــتـــجـــاجـــي املـــعـــارض  مـــســـاحـــات لـ

للسياسات االقتصادية ونتائجها.
وينطبق هــذا السمت الــدعــائــي ولــغــة اإليــهــام 
ــة مــــن وزارة  ــلـــى خـــطـــة الــتــنــمــيــة املــــطــــروحــ عـ
الـــتـــخـــطـــيـــط، والــــتــــي انـــطـــلـــقـــت مــــن إنــــجــــازات 
اقـــتـــصـــاديـــة، حــقــقــتــهــا الــحــكــومــة خــــالل أربـــع 
ــنــــوات، مــســتــعــرضــة مـــعـــدالت الــنــمــو الــتــي  ســ
إلى  التضخم  مــعــدل  وانــخــفــاض  تخطت %5، 

العلمية  االخــتــصــاصــات  فــي  الخريجون  وال 
كافة، ولديهم من الثروات الباطنية ما يكفي 
تــقــوم وفـــق أســس  إنــتــاجــيــة،  للقيام بنهضة 
في  صعيد.  غير  وعــلــى  رفــيــعــة،  تكنولوجية 
الديمقراطية  العرب غير  الحقيقة، ال ينقص 
تقول  أن  لشعوبهم  املــجــال  فــي  تفسح  الــتــي 
كلمتها بــحــق هـــذه األنــظــمــة املــســتــبــّدة التي 
وتتركها  األخـــرى،  تلو  الهزيمة  عليها  تجرُّ 
للهوان والعدوان. وأن تطلق يد العاملني في 
الحقول الثقافية كافة، ليصبح االلتفات إلى 

البحث العلمي أساس النهوض واالرتقاء.
بنظرة منك على حال بعض املثقفني العرب، 
تجدهم »بروليتاريا« أو ما يشبهها، إذ هم، 
قوة  لبيع  مــاركــس، مضطرون  كــارل  بتعبير 
عملهم لــيــعــيــشــوا، وهـــم يــعــانــون الــكــثــيــر، إذ 
بــازار العرض والطلب. وربما  يوضعون في 

 44,1 إلــــى  األجــنــبــي  الــنــقــد  وتــنــامــي   ،%13,8
مــلــيــار دوالر، لــكــن هــــذه األرقــــــام واملـــؤشـــرات 
تــفــقــد قــيــمــتــهــا طـــاملـــا انـــتـــزعـــت عـــن ســيــاقــهــا، 
ــاقــــي املــــــؤشــــــرات األخـــــــرى،  ــــن بــ ــلـــت عـ ــفـــصـ وانـ
الحقيقة  يقول نصف  تبقى كذبا، كمن  فإنها 
ــادة احــتــيــاطــي الــنــقــد  ــزيــ ــدق، فــ ــي الــــصــ ــّدعــ ويــ
املستمر واملتصاعد، متعّدد  االقــتــراض  مــرّده 
املصادر، غير محسوب العواقب، والذي يكلف 
املوازنة فوائد تلتهمها )36% من مصروفات 
ــد الــنــقــد  ــة(، إلــــى جـــانـــب تــحــســن عـــوائـ ــ ــوازنـ ــ املـ
األجنبي من العاملني في الخارج، بعد تحرير 
سعر الصرف. أما ارتفاع  نسب النمو فليس 
 على تحسن أحـــوال االقــتــصــاد، وليس 

ً
دلــيــال

بـــالـــضـــرورة يــحــســن أحــــــوال املـــواطـــنـــني، فقد 
إلى فئات محدودة، باإلضافة  تذهب عوائده 
إلى أن ارتفاع نسب النمو يرجع إلى االعتماد 
النمو،  سريعة  واملــشــروعــات  القطاعات  على 
التعدين.  وأنشطة  واإلنــشــاءات،  كاالتصاالت 
.. إذن، معدالت النمو مقياس زائف، فما زالت 
ــعـــار بــالــنــســبــة لــأجــور  ــفـــاع األسـ مـــعـــدالت ارتـ
ــا زالــــت نــســب الــبــطــالــة الرسمية  مــرتــفــعــة، ومـ

مقلقة أيضًا، مع التحفظ على طرق قياسها.
ليس خطاب املجموعة االقتصادية في مصر 
مختلفًا عن سواه في املنطقة العربية، والتي 
تجور أغلب حكوماتها، مع وصفات اإلصالح 
االقتصادي، على حقوق املواطنني، بل تعيش 
ــنـــاؤهـــم،  عــلــى جــيــوبــهــم، وتــحــّمــلــهــم، هـــم وأبـ
، تــكــالــيــف دفـــع الـــديـــون الــخــارجــيــة، 

ً
مــســتــقــبــال

وتحت  لتقترض محليا.  أموالهم  إلــى  وتلجأ 
مـــــــبـــــــّررات خــــفــــض عــــجــــز املــــــــوازنــــــــة، وزيــــــــادة 
اإليرادات، وضبط النفقات، تطالب الحكومات 
اقتصادية  سياسات  أعباء  بتحمل  شعوبها 
االقتصاد،  أزمــة  الحياة، وتعميق  تزيد بؤس 
وتعيق فرص التنمية الحقيقية، عبر تعطيل 

قوى اإلنتاج.
)كاتب مصري(

 من غيرهم، وبالتالي األكثر 
ً
هم األكثر رهافة

ضوا لنوع من اإلذالل، تحت  معاناة إذا ما تعرَّ
وطأة الحاجة، ما يقود بعضهم إلى مساومٍة 
ما تقوده، في النهاية، إلى تنازٍل عن رأي أو 
رؤية أو فكرة ما، فتكون النتيجة تخريبًا من 
 
ً
 لطاقته الفكرية، وقتال

ً ّ
الداخل، وبالتالي شال

لروحه اإلبداعية..! وهذا بالضبط ما يسعى 
إليه االســتــبــداد الــذي ال يمكن أن يعيش في 

ر، بل تجاهر بتفكيرها. مكاٍن فيه أناٌس تفكِّ
ــه بــــلــــدانــــنــــا الــــــيــــــوم هــو  ــتــــاجــ أكـــــثـــــر مــــــا تــــحــ
وبــوابــتــهــا  الـــواســـع،  بمعناها  الــديــمــقــراطــيــة 
الرئيسة الديمقراطية السياسية التي تسمح 
الحر،  اإلعـــالم  فــتــنــزع، عبر  السلطة،  بــتــداول 
غــطــاء الــفــســاد، وتــفــســح فــي املــجــال للمثقف 
لــيــقــول رأيــــه ويــقــوم بــــدوره الــتــنــويــرّي. وإذا 
ــل األنــظــمــة  كــــان أمــــر املــثــقــف طــبــيــعــيــًا فـــي ظـ
ــة فـــهـــو مــســتــهــجــن ومــــرفــــوض  ــداديــ ــبــ ــتــ االســ
نفسها،  الــحــال  يعيش  حــني  كلها،  باملعايير 
وهـــو يــنــاهــض االســتــبــداد واقــفــًا إلـــى جانب 
ــقـــوى الـــثـــوريـــة الــســاعــيــة، كــمــا تــعــلــن، إلــى  الـ
ــذي يــعــيــق حــركــة  تــحــطــيــم نــيــر االســـتـــبـــداد الــ
املجتمع، بل حركة الحياة ذاتها. الحياة التي 
ال تــعــرف الـــوقـــوف، لــكــن مـــحـــاوالت إيــقــافــهــا 
الــســؤال  الــبــشــر. ويبقى  لبني  املــآســي  تخلق 
الديمقراطية  ب  الــتــي تغيِّ الــقــوى  أمـــام  األهـــم 
عي  خلف الشعارات الوطنية والتقدمية، وتدَّ
الــعــلــمــانــيــة: ملــــاذا تــتــقــّدم الـــــدول الــتــي تــأخــذ 
ــــرى  بــالــنــظــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وتــتــخــلــف األخـ

املستبدة، فيغدو الظلم ظلمني؟
)كاتب سوري(

بتعديل املقاييس املستخدمة، ألن نسبة الفقر 
ال تتوافق مع إنجازات الدولة. كيف نصدق أن 
األوضاع االقتصادية تحسنت، أو ستتحسن، 
انخفاض نسب  في ظل وعــود متكّررة بشأن 
البطالة وارتــفــاع األســعــار، بينما كالهما في 
استمرار تطبيق  يلمح مع  ارتــفــاع. ال تحسن 
بل  لعام مقبل،  االقتصادي  برنامج اإلصــالح 
ستتعمق األزمــة االقتصادية، بما تحمله من 
وتخفيض  الطاقة،  أسعار  زيــادات  مخططات 
ــلـــف أوجـــــــــه الــــــدعــــــم، واالســــــتــــــمــــــرار فــي  مـــخـــتـ
االستدانة، وتحميل املواطنني أعباء ذلك. بناًء 
عــلــى ذلـــك، ســيــواجــه االقــتــصــاد املــصــري عــدة 
تحديات، لعل من أبرزها معالجة خلل املوازنة 
املــتــعــلــق بــضــعــف اإليــــــرادات املــالــيــة بتوسيع 
الـــقـــاعـــدة الــضــريــبــيــة، بـــطـــرق مــخــتــلــفــة، منها 
فــــرض ضـــرائـــب عــلــى املــنــشــآت االســتــثــمــاريــة 
الــصــغــيــرة ومــتــنــاهــيــة الــصــغــر، مـــا يــعــنــى أن 
شـــرائـــح مـــن املــنــتــجــني مـــن الــطــبــقــة الــوســطــى 
أجور  على  الضرائب  ستؤثر  كما  ستتضّرر، 
الـــعـــامـــلـــني، وفـــــــرص الـــتـــشـــغـــيـــل، عـــلـــى الـــرغـــم 
مـــن أن الــحــكــومــة تــســتــهــدف خــفــض مــعــدالت 
ــــذي يــعــد تــنــاقــضــا في  الــبــطــالــة إلــــى 9%، والــ
الطرح، بينما كان املفترض أن يشجع صغار 
وتستهدف  أنشطتهم.  توسيع  على  املنتجني 
الحكومة خفض عجز املــوازنــة إلــى 7.2% من 
الناتج املحلي اإلجمالي، وتحقيق فائض %2. 
ويمكن تفسير ذلــك من خــالل إشـــارات البيان 
ــات اإلنــــفــــاق الــعــام  ــويــ ــى إعــــــادة تــرتــيــب أولــ إلــ
وخـــفـــض الـــدعـــم، وهــــو مـــا يــنــطــبــق عــلــى دعــم 
الــســلــع الــغــذائــيــة والــكــهــربــاء وغــيــرهــا، والــتــي 
شــهــدت انــخــفــاضــا، حــســب بــيــانــات حكومية. 
وستسعى وزارة املالية إلى إصدار تشريعات 
القطاعني،  بــني  »املــشــاركــة  اقــتــصــاديــة، تسهل 
الـــعـــام والــــخــــاص«، مـــا يــعــنــي تــعــمــيــق البنية 
التشريعية املرتبطة بدعم بعض املستثمرين 
نقل   أو  أنشطة حكومية،  في  مشاركتهم  عبر 

الــوقــت نفسه، إلى  أنها ثــوريــة، وتسعى، فــي 
أن تــتــقــاســم، هــي والــنــظــام الـــذي تــثــور عليه 
الستبداده، رأس هرم التشكيالت العشائرية 
السورية، ناهيكم باملؤتمرات التي تعقد على 
أسس طائفية. يحدث ذلك، في وقٍت ترى فيه 
املــثــقــف يــعــانــي األَمـــريـــن لـــدى الــطــرفــني، فإما 
الــنــظــام، أو هو  لــدى  هــو سجني أو محاصر 
بكيله،  يكتال  أحــد  ال  مهمل،  املــعــارضــة  عند 
د 

ِّ
فأية ثقافة هذه، وأي مثقٍف يمكن له أن يول

صعيد  أي  على  ترتقي  أن  لها  يمكن  أفــكــارًا 
كان، ضمن هذه األوساط املوبوءة؟

يــعــيــش الـــعـــالـــم الـــيـــوم عــصــر الــديــمــقــراطــيــة 
الــتــي غـــدت فــي مــعــظــم بــلــدانــه خــبــز مــواطــنــه 
اليومي، وخيط الضوء الذي يقوده إلى حيث 
األمــــن والـــســـالم والــنــمــو املـــضـــطـــرد.. ونــحــن، 
ف عــلــى العالم  الـــعـــرب، الــذيــن ال نـــزال نــتــشــوَّ
بــحــضــارتــنــا، وبــمــاضــيــنــا الــتــلــيــد، أبـــعـــد ما 
 الديمقراطية 

َّ
نكون عنها. وقد يقول قائل إن

 عــلــى الــشــعــوب مــن عـــٍل، أو مــن مــكــاٍن 
ّ

ال تــهــل
، بل هي نتيجة للتطور املوضوعي  ما خفيٍّ
ــادي، ولـــــوجـــــود  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ لـــــقـــــوى اإلنـــــــتـــــــاج االقـ
املؤسسات االقتصادية التي تسّيرها إداراٌت 
وتتنافس  جماعي،  نحو  على  تعمل   

ٌ
خبيرة

بحريٍة مع ما يماثلها. أقول إن هذا صحيح، 
ــتـــرابـــطـــة/  ــا مـ ــرهــ ــي جــــوهــ ــ ــة فـ ــألــ ــســ ولــــكــــن املــ
متفاعلة في ما بينها، بل إن ما بني التنمية 
أحدهما  يكّمل  جدلية  عالقة  والديمقراطية 
اآلخر. ثم ما الذي ينقص العرب ليكونوا من 
أكثر بلدان العالم نموًا وتطورًا، وعلى أسس 
الخبرات  وال  ينقصهم،  املـــال  فــال  مــعــاصــرة؟ 

الخطاب االقتصادي يكذب ويتجّمل

المثقف بين الحرية واالستبداد

تطالب الحكومات 
شعوبها بتحّمل أعباء 

سياسات اقتصادية 
تزيد بؤس الحياة

أكثر ما تحتاجه 
بلداننا اليوم هو 

الديمقراطية بمعناها 
الواسع، وبوابتها 
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هل ستطبّق صفقة القرن؟ د؟ هل من ُمصفِّ
كما نرى كل يوم، تتسرب أخبار عن صفقة 
القرن، والتي تتضح مما ينشر حولها بأنها 
خــطــة ســــالم اقـــتـــصـــادي، فــجــاريــد كوشنير 
ترامب،  دونالد  األميركي،  الرئيس  مستشار 
ــدول العربية إقناع  يــحــاول فــي جــوالتــه فــي الـ
ــقـــرن، غير  ــقـــادة الـــعـــرب لــلــقــبــول بــصــفــقــة الـ الـ
املتحدة  الـــواليـــات  تــروجــهــا  الــتــي  الصفقة  أن 
مـــا زالـــــت غــيــر مــقــبــولــة عـــربـــيـــا، ومــرفــوضــة 
ــرون فــيــهــا  ــ ــ فــلــســطــيــنــيــا، فــالــفــلــســطــيــنــيــون ي
تفريطا بقضيتهم التي لطاملا ظلوا يناضلون 
من أجل دولة فلسطينية، وعاصمتها القدس 
الشرقية، فاختراق املوقف الفلسطيني لتمرير 
صفقة القرن ما زال صعبا، ألن الفلسطينيني 

ال يفّرطون بالثوابت الفلسطينية.
من  تطبيقها ستزيد  تــّم  حــال  فــي  الصفقة  
التوترات في الشرق األوسط، سيما أن زعماء 
عربا باتوا قلقني مما ستكشفه من تفاصيل 
بشأن خطة السالم املقترحة، كما أن استبعاد 
ملفي القدس والالجئني من صفقة القرن بكل 

وستؤثر  الــتــوتــر،  مــن  أجـــواء  تأكيد سيشيع 
بدورها على استقرار املنطقة.

لــكــن الــخــطــة، الــتــي ســيــرصــد لــهــا 68 مــلــيــارا 
تهدف إلى تحسني االقتصاد في املنطقة، لكن 
 هل 

ً
أفــق سياسي، تظل تطرح ســـؤاال بــال أي 

توقعات  تلبي  ال  فهي  الخطة؟  هــذه  ستنجح 
الفلسطينيني، وستكون لها تداعيات، ويمكن 
للمنطقة  اإلقــلــيــمــي  االســـتـــقـــرار  تـــزعـــزع  أن 

بأسرها.
وكما يعلن، فإن صفقة القرن قد تطرح قريبا، 
أو قد يعاد النظر بها في حال تم رفضها، على 
الرغم من إصرار الفلسطينيني على رفضها، 
لــكــن فــريــق تــرامــب يسعى إلـــى الــتــوصــل إلــى 
ــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا أن تــنــهــي  ــــالم، الـ صــفــقــة ســ
الصراع بني الفلسطينيني واإلسرائيليني، لكن 
سيقدمون  الفلسطينيني  أن  يعتقد  أحـــد  ال 
تنازالٍت من أجل تمرير صفقٍة تكون كارثية 

على الشعب الفلسطيني.
عطا اهلل شاهين )فلسطين(

العاصمة  فــي  اآلن  يــحــدث  بما  هــل سمعتم 
الــيــمــنــيــة املــحــتــلــة صــنــعــاء، فـــي هـــذا الشهر 
الفضيل، وقبلها الضالع، وسائر مدن اليمن؟ 
والرقاص،  الرباط  حّيي  في  تل 

ُ
ق من  أرايتم 

ضحى يوم الخميس 16 مايو/ أيار 2019؟ 
هل قصف املدنيني ومــوت األبرياء نوع من 
أعمال  تنفيذ  عــن  الــحــوثــّي  مليشيا  تحييد 
ضـــد دولـــــة آل ســـعـــود؟ أيــــا تــحــالــف الــشــر 
التي  النوعية  العمليات  هــي  أهـــذه  والــســفــك، 
أعلنتم عن استهدافها؟ أهذا هو ردكم القوي 
يا وزير الدولة اإلماراتي )أنور قرقاش( على 
منشأتكم  إنها ضربت  قالت  التي  املليشيا 
مليشيا  أن  أصــحــيــح  مـــســـّيـــرة؟  بـــطـــائـــرات 
ألم  الــطــائــرات؟  تلك  الحوثي هي من سّيرت 
املليشيا منذ 26 مارس/  تستطيعوا إنهاك 
آذار 2015؟ ليس بعيدا أن يكون املجرمون 
متفقني على استباحة دماء املدنيني العّزل، 
وإال فما ذنب تلك املنازل التي قصفتموها؟ 
مـــا ذنـــب ســاكــنــيــهــا؟ إنــهــم لـــم يــقــتــربــوا من 

أهدافكم العسكرية، الالتي سبق أن حذرتم 
أنــتــم مــن اقترب  مــن االقــتــراب منها، ألستم 
منهم، وزهق أرواحهم، وهتك حرمتهم، وهم 
صائمون؟ هل رأيتم، يا عرب، طفلة صنعاء 
أقــاربــهــا؟  تــهــّدم منزلها، ورحـــل عنها  الــتــي 
تبِك  ألم  املحمّرتني؟  إلى عينيها  تنظروا  ألم 
وجنتيها؟  على  الظاهر  األلــم  لذلك  قلوبكم 
الــصــغــيــرة؟ من  تــلــك  ــــى أي دار ســـتـــأوي  إل
ــا؟ بـــمـــاذا  ــاهـ ــيـــرعـ ــن سـ ســيــحــن عـــلـــيـــهـــا؟ مــ
سنجيبها حني تسألنا عن أبيها وأمها؟ أم 
أنــهــا مــا زالـــت بعد صغيرة، وال تــعــرف عن 
الدولي؟  املجتمع  أيــن  السوء شيئا؟  جيران 
وأين املتغنون باسم اإلنسانية؟ أين العدل؟ 

بل أين محاكمه الكاذبة؟
أيها العالم، لَم ال تحرك ساكنا؟ أليست هذه 
الــجــريــمــة الــنــكــراء جــريــمــة حـــرب بــحــق أهــل 
اليمن؟ ثم أين علماء الحرم املكي؟ أين ذوو 
باملعروف  اآلمـــرون  وأيـــن  ــفــتــون؟ 

ُ
امل العمائم 

ما  نشكو  رب  يا  إليك  املنكر؟  عن  الناهون 

حل بنا. إليك، ال سواك، أيها املنتقم العادل، 
نــرفــع شكايتنا، هـــذا مــلــف صــنــعــاء، وتــعــز، 
والضالع، وملف كل قطرة دم سفكوها في 
التحالف  د لشياطني 

ّ
بلدتنا.  هل من مصف

الغاشم، ولــو فــي رمــضــان، صفدهم يــا رب 
ــــو في  ــــوة بــإخــوتــهــم شــيــاطــني الـــجـــن، ول أسـ
رمضان، أليست مليشيا الحوثي، يا فخامة 
الرئيس عبد ربه هادي، أرحم بنا من نجدة 
ــدك أنـــت يا 

ّ
أولــئــك الــحــاقــديــن؟ بــل مــن يــصــف

هادي عن الذهاب إلى امللك سلمان؟ هل من 
د ملن ال يزال يشرعن ويبارك لتحالف 

ّ
مصف

د إلرهاب تعز املدعوم 
ّ
الشر؟ وهل من ُمصف

إماراتيا؟ 
من بدأ بمرحلة جديدة من مراحل اإلجرام، 
الناسفة في مخلفات  العبوات  بــزرع   وذلــك 
القمامة؟ وقبل تلك األسئلة نحن أمام سؤال: 
د للسّيد عبد امللك الحوثي؟ ألم 

ّ
هل من مصف

يكن من جلب لنا كل هذا الدمار؟
موفق السلمي )اليمن(


