
منى عبد الفتاح

فــيــمــا كـــان الـــصـــراع اليــــزال مــتــصــاعــدًا بني 
ــراف  الـــســـودان وإريـــتـــريـــا، كــانــت هــنــاك أطـ
 إلى 

ً
أخــرى موجودة داخــل اإلطــار، ساعية

فــرض نفسها، وقــد ضــاقــت ذرعـــا بتخّبط 
الحكومة السودانية على املحور اإلثيوبي 
ه 

ّ
تــارة، واإلريــتــري تــارة أخــرى. ومعلوم أن

فـــي أي أرٍض ونــشــر  الـــســـاح  عــنــد حــمــل 
الجنود على الحدود وإغاقها، حتى وإن 
علن، فيما بعد، عن سحبهم وفتحها مرة 

ُ
أ

ه ال بد من وجود ُبعٍد سياسي 
ّ
أخرى، فإن

حاضر في هذا املشهد. وهذا ما حدث في 
والية كسا شرق السودان التي أعلن منها 
الرئيس السوداني، عمر البشير، األسبوع 
ــا، في  ــتـــريـ املـــاضـــي، فــتــح الـــحـــدود مـــع إريـ
التي  الداخلية  لها ضمن جــوالتــه  زيــارتــه 
يحاول فيها حشد دعٍم شعبي، باإلضافة 
ــاوالت اســتــجــدائــه مـــن تــحــّركــاتــه  إلــــى مـــحـ
الــخــارجــيــة، والــتــي لــم يــحــصــد مــنــهــا غير 

الدعم بالكلمات.
ديـــدن الــعــاقــة الــســودانــيــة ــــ اإلريــتــريــة هو 
االتهامات والتوتر، فقد احتضنت إريتريا 
الـــعـــمـــل املـــســـلـــح لـــلـــمـــعـــارضـــة الـــســـودانـــيـــة 
الجنوبية والشمالية، عقب اتهام الرئيس 
اإلريـــــتـــــري، أســـيـــاس أفــــورقــــي، الــخــرطــوم 
عام  إريتريا  فــي  إسامية  جماعات  بدعم 
 ،2002 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  وفــي   .1994
ــم الــبــشــيــر إريـــتـــريـــا بـــالـــخـــيـــانـــة، بــعــد  ــهـ اتـ
تعّرض مواقع الجيش في منطقة الحدود 
السودانية اإلريترية لهجوٍم شنته الحركة 
جون  بــقــيــادة  الــســودان  لتحرير  الشعبية 
قرنق، بإسناد إريتري بالقوات واألسلحة، 
لــتــرّد أســمــرة عــلــى االتــهــامــات الــســودانــيــة 

يحيى العريضي

في الذكرى األربعني ملا تم االصطاح عليه 
»الثورة اإلسامية« أو »الثورة اإليرانية«، 
تتزاحم األفكار والذكريات، ولكن ما يشكل 
قطب الرحى في ذلك املفصل التاريخي هو 
رأس ذلــك الحدث، الخميني، ومــا حــدث له 
م الطائرة 

ّ
ومعه قبل عام من نزوله عن سل

الفرنسية في مطار طهران. 
التقط الخميني، في العام 1978، في منفاه 
ــاتـــو الــفــرنــســيــة،  فــــي مـــديـــنـــة نـــوفـــيـــل لـــوشـ
اإلشارات األميركية التي أرسلها مستشار 
ــذاك، زبغنيو  ــ األمــــن الــقــومــي األمــيــركــي آنــ
بـــريـــجـــنـــســـكـــي، والــــتــــي كــــانــــت تــــومــــئ إلـــى 
ــة الــشــيــوعــيــة،  ــاربـ الـــبـــحـــث عــــن وكـــيـــل ملـــحـ
املــتــمــثــلــة بــاالتــحــاد الــســوفــيــيــتــي الــســابــق؛ 
وقــد وجــد الخميني هــذه اإلشــــارات هدية 
مــن الــســمــاء إلقــنــاع الــغــرب بــأنــه املــنــشــود، 
وأنــــــــه خــــيــــر مـــــن يــــقــــوم بـــمـــهـــمـــة مـــحـــاربـــة 
وأنه سيحقق  الكفرة،  السوفييت  املاحدة 
ــران عـــلـــى أبـــنـــاء  ــ ــ ــاداًل لــــثــــروة إيـ ــ ــ تـــوزيـــعـــا عـ
شعبها، وأنــه ال ينوي تصدير ثورته إلى 
خارج اإلقليم الفارسي، بل سيقيم عاقات 
املسلمات  العربيات  الشقيقات  مع  أخوية 
أنــه لن  على ضفة الخليج املقابلة؛ واألهــم 
يقطع النفط عن الغرب؛ ولكن ذلك يتطلب 
التخلص من عسف »السافاك« )املخابرات( 

وعرش الشاه.
ــة عــلــى  ــيــ ــرانــ ــيـــة« اإليــ ــقـ ــتـ انـــطـــلـــت حــيــلــة »الـ
لم تجد غضاضة،  التي  املتحدة  الــواليــات 
كعادتها، بالغدر بأصدقائها؛ فتخلت عن 
َجّرب وفاؤه 

ُ
صديقها العزيز شاه إيران، امل

بــحــمــايــة إســرائــيــل، وقــيــامــه بـــدور شرطي 
الــخــلــيــج، وحـــامـــي صــنــابــيــر الــنــفــط. ولــكــن 
بــعــد فــتــرة وجـــيـــزة مـــن وصــــول الخميني 
إلــى طــهــران، مــا لبث أن تــبــّدد حلم الغرب، 
بــعــدمــا تــمــّكــن الـــقـــادم الــجــديــد مــن تحقيق 
مراده، حيث تحولت أجنحته الناعمة إلى 

عالء بيومي

باعتبارها  الــثــورة  مــع  التعامل  الخطأ  مــن 
ــوم أنـــفـــســـنـــا أو بــعــض  ــلــ ــا عـــــاديـــــا، نــ ــدثــ حــ
ــه،  ــائــ ــلــــى أخــــطــ ــلــــني الـــســـيـــاســـيـــني عــ ــاعــ ــفــ الــ
فالثورة بركان غضب ينفجر فجأة، مرعبا 
الكثيرين، خصوصا حلفاء االستبداد. وملا 
انتفضت شعوب بعض الــدول العربية في 
2011 كان ذلك نتاج عقود من الظلم والقمع 
ــن مـــا زالــــوا  ــذيـ واضـــطـــهـــاد املـــعـــارضـــني، والـ
التغيير  بـــإدارة  مــا يتعلق  كــل  فــي  يعانون 
الرعب  الــثــورة  ألقت  الــثــوري وتبعاته. كما 
الــشــديــد فـــي قــلــوب داعـــمـــي االســـتـــبـــداد في 
اإلقليم وفي العالم، ما يجعلهم يتصّرفون 

بطرق فجة لم نعتدها من قبل.
الداخلي  املــشــهــديــن،  ــراءة  قـ وهـــذا يعني أن 
والــخــارجــي، بدقة مهمة ضــروريــة ما زالت 
مطلوبة لفهم طبيعة التحّدي الذي واجهته 
قوى الثورة، وكيف أنه لم يكن تحديا سها 
أو عــاديــا فــي أي حـــال، ولـــو أيــقــنــت الــقــوى 
تقييم  ذلــك ألعــادت  السياسية والجماهير 

أدائها، وتوقفت عن جلد الذات.
ــل مـــــن انـــتـــفـــاضـــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــوقـــــف إسـ ــــل مـ ــعـ ــ ولـ
 2011 الثاني  كــانــون  يناير/  فــي  املصريني 
ــــذي أحــدثــتــه  هـــو أبـــلـــغ تــصــويــر لـــلـــزلـــزال الـ
الــثــورة عــلــى الــســاحــة الــخــارجــيــة، والــرعــب 
الدوليني،  قلوب خصومها  في  ألقته  الــذي 
حــيــث وقــفــت إســرائــيــل، عــلــى الــرغــم مــن كل 
ــة. كــمــا كشفت  قـــوتـــهـــا، مـــصـــدومـــة مـــرعـــوبـ
سياساتها  تــداخــل  مـــدى  عــن  فعلها  ردود 
مــع سياسات االســتــبــداد فــي مصر، بشكٍل 

يستحق الرصد بعناية.
فــور انطاق شــرارة ثــورة املصريني في 25 
يــنــايــر، فــرض رئــيــس الــــوزراء اإلســرائــيــلــي، 
بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، حـــظـــرا إعـــامـــيـــا على 
أعـــضـــاء حــكــومــتــه، ومــنــعــهــم مـــن الــتــعــلــيــق 
ــــك فـــي أول  عــلــى مـــا يـــحـــدث فـــي مـــصـــر. وذلـ
عــامــة عــلــى صــدمــة إســرائــيــل مــمــا يــحــدث، 
وشعورها بأن شيئا كبيرا وغير اعتيادي 
ــاعـــت وســــائــــل إعــــام  ــطـ ــتـ يــــحــــدث. وملــــــا اسـ
دولية الوصول إلى بعض أعضاء حكومة 
نتنياهو، وجدتهم في حالة رفض وإنكار، 
لكن وزيرا، رفض ذكر اسمه، قال لصحيفة 
أن  »نعتقد  يناير:   28 في  واشنطن بوست 
ي ما 

ّ
النظام )مبارك( قوي بما يكفي لتخط
يحدث مستخدما مؤسساته األمنية«.

واخــتــلــط الــصــمــت واإلنـــكـــار اإلســرائــيــلــيــان 
ــيـــت صـــرح  ــق، حـ ــلــ ــقــ ــعـــور بـــالـــعـــجـــز والــ بـــشـ
مسؤول آخر لصحيفة نيويورك تايمز في 
27 يناير: »في الحقيقة، ليس لدينا الكثير 
الذي يمكننا فعله« للتأثير على ما يحدث 
في مصر.  وبعد 28 يناير، بدأ مسؤولون 
األميركي  لــإعــام  يتحّدثون  إسرائيليون 
قال أحدهم لصحيفة  عن مخاوفهم، حيث 
نــيــويــورك تــايــمــز فــي 31 يــنــايــر: »بالنسبة 
ــاس لسياستها  ألمــيــركــا، مــصــر حــجــر أســ
ــــط.. بالنسبة إلســرائــيــل،  فــي الــشــرق األوسـ
مــصــر هــي املــحــور كــلــه«. كــمــا بـــدأ ســيــل من 
الــتــحــلــيــات الــدولــيــة يــتــدفــق عــن معنى ما 
يحدث في مصر بالنسبة إلسرائيل؟ وملاذا 
والرعب«،  »الصدمة  بـ اإلسرائيليون  يشعر 
وفقا لتعبير توماس فريدمان )»نيويورك 

تايمز«، 2 فبراير/ شباط(؟
بــاخــتــصــار، الـــســـام مـــع مــصــر حـــّيـــد أكــبــر 
ــربــــي، وأوقـــــــف حــــــروب إســـرائـــيـــل  جـــيـــش عــ
مــعــه، مــا مــّكــن إســرائــيــل مــن تغيير بنيتها 
 ،1979 عــام  فمنذ  واالقتصادية.  العسكرية 

محمد أحمد القابسي

كما توقع كاتب هذه األسطر في مقال سابق 
في »العربي الجديد« )2/ 2/ 2019(، تنفس 
الــتــونــســيــون الـــصـــعـــداء، بــعــد أن تــوصــلــت 
الـــحـــكـــومـــة واملـــنـــظـــمـــة الـــنـــقـــابـــيـــة املـــركـــزيـــة 
)االتحاد العام التونسي للشغل( إلى اتفاٍق 
من شأنه أن ينهي أزمة الثاثة أشهر التي 
شلت 80% من مؤسسات التعليم الثانوي 
ألـــف تلميذ،  الــتــي يــؤمــهــا 900  واإلعــــــدادي 
وجــدوا أنفسهم خــارج املــدارس، محرومني 
من حقهم الدستوري في التعليم واملعرفة، 
مــا جعلهم يــخــرجــون إلــى الــشــارع ثائرين 
ــن رفــضــهــم صــراعــا  مــحــتــجــني، مــعــبــريــن عـ

نقابيا سياسويا هم ضحاياه.
ــاق بــني  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــد االتـ ــ ــعـ ــ ــة أخـــــــــــرى، أبـ ــهــ ومـــــــن جــ
املركزية شبح اإلضراب  الحكومة والنقابة 
واملؤسسات  العمومية،  الوظيفة  في  العام 
شبه العمومية الذي كان مقرًرا خال شهر 
ــبـــرايـــر/ شـــبـــاط الــــجــــاري. وكـــانـــت دوائــــر  فـ
األزمـــــة الـــتـــي عـــاشـــت عــلــى إيــقــاعــهــا عـــودة 
الــعــاقــة بـــني الــحــكــومــة والــنــقــابــة املــركــزيــة 
ــلـــة الــــــاعــــــودة، وصـــفـــهـــا املـــاحـــظـــون  مـــرحـ
ها »تهّدد انهيار التوازنات الهشة التي 

ّ
بأن

تحكم مرحلة االنتقال الديمقراطي، في ظل 
بيضاء،  دراسية  من سنة  املخاوف  تعاظم 
ومن إضــراب عام جديد في قطاع الوظيفة 
الــعــمــومــيــة«، خــصــوصــا أن الــتــونــســيــني لم 
يـــتـــجـــاوزوا بــعــد مــخــلــفــات اإلضـــــراب الــعــام 
ضحيتها  راح  التي  الخطيرة   1978 لسنة 
ضحايا كثيرون.  لقد تمت تسوية النقاط 
الخافية بني الطرفني )كما توقع الكاتب(، 
واألهـــم الــيــوم عندنا محاولة بــلــورة قــراءة 
أحدثتها  الــتــي  لــلــدروس  رصـــدا  تحليلية، 
ــــني الـــحـــكـــومـــة  هــــــذه األزمـــــــــة املـــســـتـــفـــحـــلـــة بـ
والــنــقــابــة، والــتــي كـــادت نتائجها أن تكون 
كارثية على مختلف األصعدة. لقد كشفت 
النقابي عن استفاقة  األزمــة على املستوى 
وعي التيار اإلصاحي الوطني الذي يقود 
املــنــظــمــة الــنــقــابــيــة مــنــذ تــأســيــســهــا، والـــذي 
ــاة مــصــلــحــة  ــراعــ ــّود الــتــونــســيــني عـــلـــى مــ ــ عــ
ــبـــل كــل  ــتــــمــــاعــــي، قـ الـــــبـــــاد، وســـلـــمـــهـــا االجــ
اعتبار، جاعا التهديد باإلضراب القطاعي 
أو العام مجّرد ورقة ضغط على الحكومة، 
عبر آلية الحوار في إطار اإلمكانات املتاحة.
لقد واجـــه هــذا الــتــيــار الــوطــنــي اإلصــاحــي 
األزمـــة  هـــذه  خـــال  النقابية  املنظمة  داخـــل 
تــيــارا آخـــر مــضــادا، ســمــاه بعضهم التيار 

ــهــا ترقى إلــى إعــان حــرب. ولم 
ّ
معتبرة أن

ُعــقــدت  الــتــي  اإلقليمية  املــصــالــحــات  تفلح 
 
ً
بني الطرفني، لتتواصل العاقة متأرجحة

بني الشّد والجذب، والتقارب والخاف.
ــــدود قـــبـــل عـــــام واحــــد  ــحـ ــ حـــصـــل إغــــــاق الـ
فــي 6 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، حــني أعلنت 
الحكومة السودانية ذلك، بموجب مرسوم 
ــــوارئ فــي  ــطـ ــ ــــاص بــــإعــــان الـ جـــمـــهـــوري خـ
ــســــا، أعـــقـــبـــه إرســـــــــال تـــعـــزيـــزات  واليـــــــة كــ
عسكرية إلى الوالية. بــّررت الحكومة ذلك 
بحجج عديدة، منها عملية جمع الساح، 
ومـــكـــافـــحـــة تـــهـــريـــب املــــــخــــــدرات والـــســـلـــع 
واالتـــجـــار بــالــبــشــر. وكــــان املــشــهــد بكامله 
خاضعا إليحاءات تحركات عسكرية بني 
مصر والــســودان عند الــحــدود اإلريــتــريــة. 
وفورًا، ذهبت اآللة اإلعامية نحو تصوير 
السوداني  النظام  تبعها  مجهول،  مصير 
على غير هدى، منقادًا بخافاته الظرفية 
ه امتلك مفاتيح حل 

ّ
ا منه أن

ّ
مع مصر، وظن

ــّد الــنــهــضــة، فــنــكــص عـــن اتــفــاقــاٍت  ــة سـ أزمــ
ــد كــان  وتــســّربــت أخــــرى مــن بــني يــديــه. وقـ
ــــوزراء  بــعــيــدًا نــســبــيــا أن يـــذهـــب رئـــيـــس الــ
ــد، ويــعــقــد اتــفــاقــاتــه  ــمـ ــي أحـ ــيـــوبـــي، آبــ اإلثـ
مصالحته  يعقد  ثــم  مصر،  مــع  وصفقاته 
الــتــاريــخــيــة مـــع إريـــتـــريـــا، تـــاركـــا الـــســـودان 
ــكــــوب، فــي  يـــنـــظـــر بــــأســــًى إلـــــى الــــلــــن املــــســ
إريتريا  الخليج وضــع  دول  أعـــادت  وقـــٍت 
للقرن  السياسي  الجغرافي  السياق  داخل 

األفريقي بشكٍل عاجل.
ــذه األحــــــداث،  عــلــى الــجــهــة املــقــابــلــة مـــن هــ
كان رهان البشير على الحصان الخاسر، 
قـــد أخــــرج الـــســـودان مـــن لــعــبــة الــتــوازنــات 
اإلقــلــيــمــيــة، حــتــى ولـــو بــالــوجــود اللفظي 
فحسب. فبعد إغــاق حــدوده مع إريتريا، 

وثـــيـــق مــنــذ عـــصـــوٍر قـــديـــمـــة. ربـــمـــا يــكــون 
األهـــم مــن ذلـــك، والـــذي يفّسر أن إريتريي 
ــــرق الــــســــودان  ــزء مـــكـــّمـــل مــــن شـ ــ الــــشــــرق جـ
ـــــــه، عـــلـــى خـــاف 

ّ
ــّر الـــتـــاريـــخ هــــو أن ــ عـــلـــى مـ

من  يتمّكنوا  لــم  مــن  مكث  اللجوء،  قضايا 
الــهــجــرة إلـــى أوروبـــــا أو إســرائــيــل، طوعا 
املتاخمة، وكثيٌر منهم  املــدن  أو  في كسا 
فــي الــخــرطــوم. ومـــع أوجـــه الــتــشــابــه هــذه، 
تــــوجــــد أيــــضــــا فــــــــروق بـــــني الـــســـودانـــيـــني 
ــذيـــن يــتــعــامــل مــعــهــم أهــل  واإلريـــتـــريـــني الـ
ــــح في   واضـ

ٌ
الـــشـــرق يــومــيــا. هـــنـــاك تــبــايــن

الــقــيــم الــتــقــلــيــديــة بـــني املــجــتــمــعــني. وعــلــى 
 األسباب املوضوعية 

ّ
الرغم من ذلــك، تظل

قة فرصا 
ّ
والذاتية للتقارب مرّجحة، ومحق

تحقيق  املــجــتــمــعــان  بــمــوجــبــهــا  يستطيع 
اخــتــراقــاٍت نــوعــيــٍة على صعيد الــعــاقــات. 

 عائات 
ّ
فــإن االلــتــقــاء هــذه،  ونسبة لنقاط 

متداخلة كثيرة بني البلدين ال تقتنع بهذه 
الحدود، بل تشجب على الدوام طبيعتها 
ــهــا ال تــرتــقــي إلـــى أن 

ّ
االصــطــنــاعــيــة. بــل إن

ــكـــون مـــصـــدر خــــــاف، كـــمـــا فــــي خـــافـــات  تـ
الحدود األفريقية التي جاءت في األدبيات 
بــازل  أطلقه  الـــذي  الــجــدل  مثل  السياسية 
دافيدسون في كتابه »عبء الرجل األسود: 
- األمــة« عــام 1992،  الدولة  أفريقيا ولعنة 
 الــتــقــســيــم االســـتـــعـــمـــاري أدخـــل 

ّ
بــقــولــه إن

االصطناعية  الحدود  إطــاٍر من  في  القارة 
البحتة، والتي هي ضارة في الغالب. وهو 
ما يأتي على توصيف املشكلة في الحدود 
الــســودانــيــة ــــ اإلريـــتـــريـــة، وهـــي لــيــســت في 
ــيـــة املـــرســـومـــة  طــبــيــعــة الـــخـــطـــوط الـــوهـــمـ
بــقــدر مــا هــي فــي الــتــطــورات على األرض، 
فطبيعة هــذه الــحــدود تميل إلــى أن تكون 
السكانية،  لكثافتها  نسبة  اســتــقــرارًا  أقــل 
على  اقتصادية  حياة  شرايني  ل 

ّ
تمث فهي 

الـــجـــانـــبـــني. وهـــنـــا كــــان إضـــفـــاء الــشــرعــيــة 
مهما  الحالية  حــدودهــا  على  االجتماعية 
الــتــي تنشب بــني حني  الــنــزاعــات  لتلطيف 
وآخر، وتتجاوز ما تقوم به الحكومات من 
رفع غطاء الحماية عن مواطني الدولتني 

بواسطة القوة العسكرية.
ــة مــا  ــ ــريـ ــ ــتـ ــ ويـــنـــطـــبـــق عـــلـــى الـــــحـــــدود اإلريـ
تعانيه حــدود واليــات السودان الداخلية، 
نتيجة فشل الدولة السودانية في احتواء 
شــتــات الــهــويــات املــتــعــددة املــنــحــصــرة في 
الـــواليـــات ذات الـــحـــدود الـــدولـــيـــة. وبــأخــذ 
كـــل إقــلــيــم حــــــدودي فـــي تــشــكــيــل قــومــيــتــه 
املتوحدة في ذاتها، بعدما فشلت وحدتها 
ـــه بإمكان 

ّ
إن الــقــول  األم، يمكن  الــدولــة  مــع 

مـــواطـــنـــي شـــــرق الــــــســــــودان، بــاعــتــبــارهــم 

ــّررًا تسوغه  ــبـ قــومــيــة خــالــصــة، أن تــجــد مـ
سياسي  كيان  بتشكيل  وضعها،  لتغيير 
املــبــّرر، على الرغم مما فيه  مستقل. وهــذا 
مـــن تــبــعــاٍت وتـــحـــديـــات، وعــلــى الـــرغـــم من 
املطروحة  الحلول  قــد ال يكون أحسن  ــه 

ّ
أن

والشراكة  اإلقليم  تنمية  كحلول  البديلة، 
تــــم، فعلى  ــه إن  ـ

ّ
ــإن ــة، فـ ــادلـ ــعـ الـ الــســيــاســيــة 

املستوى الواقعي سيكون التجربة الثانية 
الــســودان في  انفصال جنوب  بعد تجربة 
تفتيت الدولة إلى عدة دوياٍت، تقوم على 

أسس عرقية وإثنية. 
اليوم عند مفترق  السوداني  النظام  يقف 
طرق خطير، حيث مآالت الثورة آخذة في 
الــتــحــول إلـــى إطــاحــة بــالــنــظــام أو إرهــاقــه 
ــة، ولـــفـــت  ــيــ ــومــ ــيــ بــــهــــذه االحــــتــــجــــاجــــات الــ
لهذه  العنيفة  مواجهته  إلى  العالم  أنظار 
السودان  أي من  لــدى  ليس  االحتجاجات. 
 مشّرف في مجال حقوق 

ٌّ
أو إريتريا سجل

 النظام السوداني اختلق 
ّ
اإلنسان، لذا فإن

ــــاق الـــحـــدود.  ــى إغـ ــذي أدى إلــ ــ الــــصــــدام الـ
ــامـــه، عمل  ــواب أمـ ــ غــلــقــت جــمــيــع األبــ

ُ
ــــا أ

ّ
ومل

على فتحها من أجل تشتيت االنتباه عن 
الشعبية. وفــي هذا  مــوجــة االحــتــجــاجــات 
ــا الــخــارجــة  ــتـــريـ املــنــعــطــف، لـــن تـــدخـــل إريـ
ــــن ســـجـــن الــــعــــقــــوبــــات الـــدولـــيـــة  لـــتـــوهـــا مـ
الطويل في مجازفة أخرى، بالتعاطي مع 
وتعذيب  املطلق،  التعسف  يــمــارس  نــظــاٍم 
املــعــتــقــلــني، وقـــتـــل املـــتـــظـــاهـــريـــن. فــلــم تــرد 
إريـــتـــريـــة مــرّحــبــة،  فــعــل إعـــامـــيـــة  أي ردة 
ــودان نــحــو فتح  ــســ أو مــهــتــمــة بــخــطــوة الــ
الحدود، وذلك على ِغرار دول املنطقة التي 
تـــجـــاوزت الــعــاقــة بــيــنــهــا وبـــني الـــســـودان 

حدود املداورة إلى النفور الواضح.
)كاتبة سودانية(

قــنــاع »التقية« ليفصح عن  أظـــاف؛ ونـــزع 
مكنوناته االستراتيجية؛ فتمثل رد جميله 
السفارة  أعــضــاء  باحتجاز  ألمــيــركــا  األول 
األميركية في طهران 444 يوما، وبإعانه 
أميركا عدوا مبينا، واعتبارها »الشيطان 
األكبر«؛ ليتبنّي الحقا أن كل ذلك الخطاب 
جزء من »التقية« املطلوبة لتنشيط »ثورية 

الثورة«. 
كــانــت املــكــافــأة األكــبــر الــتــي قــّدمــتــهــا ثــورة 
»الجمهورية اإلسامية اإليرانية« ألميركا 
ــا فــتــحــت حــربــا  ــهـ وربــيــبــتــهــا إســـرائـــيـــل أنـ
لثماني سنوات ضد جارتها العراق، والتي 
على  الخميني  جِبر 

ُ
أ بعدما  إال  تتوقف  لم 

قوله  السم«، حسب  »يتجّرع  كمن  إيقافها 
املـــشـــهـــور. ولــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن الــهــزيــمــة 
الــتــي حــلــت بـــإيـــران وجــيــشــهــا وارتـــــــدادات 
ــي،  ــ ــرانـ ــ ذلـــــك الــســلــبــيــة عـــلـــى املـــجـــتـــمـــع اإليـ
واألرامــــل،  الثكالى  آالف  بمئات  واملتمثلة 
والــبــطــالــة والـــفـــقـــر، فــــإن الــخــمــيــنــي وآيــــات 
الـــلـــه بـــعـــده لـــم يـــقـــومـــوا بــمــراجــعــة لـــلـــذات، 
الــخــطــيــئــة فـــي فلسفتهم  ــة مــكــامــن  ــ ودراســ
التي مــا زالــت تجر املــآســي على إيـــران، بل 
والدينية  الفكرية  غــزواتــهــم  فــي  اســتــمــروا 
إلى  املجاورة  العربية  للبلدان  والعسكرية 
الجنراالت  تباهي  نسمع  أصبحنا  درجـــة 
اإليرانيني بأنهم أصبحوا يسيطرون على 

أربع عواصم عربية.
ــثــــورة« الــعــاقــة  عــامــة أخــــرى فـــي هـــذه »الــ
الــــتــــي حـــــرص املــــالــــي عـــلـــى نــســجــهــا بــني 
منظومتهم ونظام األسد الذي تنبه مبكرًا 
ــــك املـــتـــغـــّيـــر اإلقـــلـــيـــمـــي الـــنـــاجـــم عــن  ــــى ذلـ إلـ
وصــــول الــخــمــيــنــي إلــــى الــحــكــم بــمــســاعــدة 
غربية، حيث قام بتعديل بوصلته املاكرة، 
ــــدى رجـــلـــيـــه عـــنـــد إيـــــــران تـــاركـــا  لــيــضــع إحــ
الرجل األخــرى عند العرب؛ فقد كان يزّود 
ــدادات الحربية، وفي  إيــران بالساح واإلمـ
اآلن نفسه، يتشاور مع السعودية إليجاد 
طرق تعاون لدرء خطر أذى هذه الحرب عن 

ــنـــت إســــرائــــيــــل مـــــن تـــقـــلـــيـــل إنـــفـــاقـــهـــا  ــّكـ ــمـ تـ
ــــي خـــمـــس نــاتــجــهــا  ــوالـ ــ ــــن حـ الـــعـــســـكـــري مـ
إلـــى حــوالــي %8  السبعينيات  فــي  املــحــلــي 
السابق  إسرائيل  لسفير  وفقا  فقط حاليا، 
لدى واشنطن ســاالي مريدور )يو إس إيه 
تــوداي، 2 فبراير(. كما تمّكنت من التركيز 
على أهداف أمنية أقل أهمية، مثل حزب الله 
في لبنان، وحركة حماس في غزة والضفة، 

أو أهداف بعيدة كإيران.
ــأن الـــتـــزام مصر  ويـــؤمـــن اإلســرائــيــلــيــون بــ
بــالــســام يــرتــبــط بــالــنــظــام الــحــاكــم، وليس 
ــري، أو كـــمـــا قــــــال ســفــيــر  ــ ــــصــ ــالـــشـــعـــب املــ بـ
إيلي شاكيد:  فــي مصر،  السابق  إســرائــيــل 
ــنــــاس الـــوحـــيـــدون املـــلـــتـــزمـــون بــالــســام  »الــ
هم املــوجــودون في دائــرة مبارك الداخلية. 
الرئيس املقبل ملصر ليس منهم.  ولــو كــان 
ــكــــون فــــي مـــشـــكـــلـــة« )نــــيــــويــــورك  فــــســــوف نــ
تايمز، 3 يناير(. هذا باإلضافة إلى تقدير 
معهم  الكبير  مــبــارك  تــعــاون  اإلسرائيليني 
في مختلف السياسات، بما في ذلك حصار 

غزة غير اإلنساني.
وهــذا يعني أن انتفاضة املصريني لم تكن 
مجّرد  اإلسرائيليني  للمسؤولني  بالنسبة 
تهديٍد بالقضاء على نظام مبارك، املتعاون 
تهديدا  كانت  لكنها  القضايا،  في مختلف 
على  األمــنــيــة  استراتيجيتهم  ــان  أركــ ألهـــم 
اإلطاق، ولنمط حياة اإلسرائيليني نفسه، 
يعني  ديفيد«  »كــامــب  ملعادلة  تهديد  فــأي 
األمنية،  إسرائيل  استراتيجية  بناء  إعــادة 

وأوجه إنفاق ميزانيتها بشكل كبير.
ــر نــتــنــيــاهــو، فــــي أول تـــصـــريـــح لــه  ــ ــذا ذكـ ــ لـ
بعد األحــــداث، وتــحــديــدا فــي 30 يــنــايــر، أن 
إسرائيل »تتابع بقلق« ما يحدث في مصر، 
وذلــــك بــالــتــزامــن مــع تــحــّركــه عــلــى الــســاحــة 
الـــدولـــيـــة، وخــصــوصــا األمــيــركــيــة، مطالبا 
إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما بدعم 
مـــبـــارك، مــهــاجــمــا مــعــارضــيــه، بــمــا فــي ذلــك 
مــعــارضــني لــيــبــرالــيــني كــمــحــمــد الــبــرادعــي 

)نيويورك تايمز، 31 يناير(.
ــــازوا على  ــا اإلخـــــــوان املــســلــمــون فــقــد حــ أمــ
والــذي  نتنياهو،  نقد  مــن  األكــبــر  النصيب 
رّكــــز فـــي حــديــثــه مـــع املــســؤولــني الــغــربــيــني 
»اإليــرانــي«،  السيناريو  التخويف من  على 
الراديكالي«  »بــاإلســام  سّماه  ما  وصعود 
ــّرك لــوبــي  ــحــ ــه الـــتـــغـــيـــيـــر. كـــمـــا تــ ــافـ ــتـــطـ واخـ
إسرائيل على املنوال نفسه، مثيرا الشكوك 
ــزام  ــ ــتـ ــ ــر، ومـــــــــدى الـ ــ ــــصـ ــأن مـــســـتـــقـــبـــل مـ ــ ــــشـ بـ
الوقت،  وبمرور  بالديمقراطية.  »اإلخـــوان« 
اإلسرائيلية،  الحكومة  تــوتــر  واضــحــا  بــدا 
حــيــث اشــتــكــى مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون من 
كــثــرة اتــصــال نــظــرائــهــم اإلســرائــيــلــيــني بهم 
بـــخـــصـــوص مـــصـــر )نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز، 5 
اإلسرائيلية  املعارضة  زعيمة  أما  فبراير(. 
في ذلك الحني، تسيبي ليفني، فقد طالبت 
فـــي مــؤتــمــر هــرتــزيــلــيــا األمـــنـــي، فـــي أوائــــل 
بــمــنــع »اإلخــــــوان«  فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2011، 
)جيروزاليم  االنتخابات  فــي  املــشــاركــة  مــن 
الـــدفـــاع  وزيــــــر  وزار  ــر(.  ــرايــ ــبــ فــ  8 ــت،  ــوســ بــ
اإلســرائــيــلــي فــي ذلــك الــحــني، إيــهــود بـــاراك، 
واشنطن، محذرا من »الفوضى في مصر«. 
ف من قلق إسرائيل إعــان مبارك 

ّ
ولم يخف

ــه، على  عـــن تــعــيــني عــمــر ســلــيــمــان نــائــبــا لــ
الــرغــم مــن تفضيل إســرائــيــل عمر سليمان 
ــا لـــبـــرقـــيـــة حــكــومــيــة  ــقــ خــلــيــفــة ملـــــبـــــارك، وفــ
إسرائيلية تعود إلى عام 2008 كشف عنها 
إسرائيل  قلق  مــن  وزاد  ويكيليكس.  موقع 
انقسام إدارة أوباما وغموضها، حيث دعم 

الــنــقــابــي الـــفـــوضـــوي، املــطــلــبــيــة الــنــقــابــيــة 
عنده ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة 
ــقـــول املــخــتــصــون في  ــقـــاط الـــنـــظـــام. ويـ إلسـ
التيار  هذا  إن  وتاريخها  النقابات  أدبيات 
مـــوجـــود فـــي كـــل الـــنـــقـــابـــات، ولـــكـــن تــأثــيــره 
ــة الــنــقــابــيــة  ــالــ يـــبـــقـــى ضـــعـــيـــفـــا. وفــــــي الــــحــ
الــتــونــســيــة، فــــإن وزيــــر الــتــربــيــة، حــاتــم بن 
سالم، كان قد اتهم الجبهة الشعبية )قطب 
حــزبــي يــســاري مــعــارض( بأنها تقف وراء 
وتجاذباته  السياسي  املــلــف  ناقلة  األزمـــة 
إلـــى املــؤســســة الــنــقــابــيــة والــتــربــويــة، وذلــك 
الــهــيــاكــل  ــل  طــبــعــا مـــن خـــال ممثليها داخــ
النقابية في املنظمة املركزية، وكذلك صلب 
للتعليم  الــعــامــة  للجامعة  املــســيــر  الــهــيــكــل 
الثانوي )نقابة مركزية(. لقد أعطى هؤالء 
للمنظمة  )الفوضويون( صورة  النقابيون 
التونسي  العام  )االتحاد  املركزية  النقابية 
بادر  الذين  التونسيون  يألفها  لم  للشغل( 
منهم تاميذ وأولياء إلى االحتجاج رافعني 
التونسية  الجامعة  قــيــادة  تــديــن  شــعــارات 
للتعليم الثانوي. ولهذه األسباب، وغيرها 
أخذ أمني عام املنظمة على عاتقه مسؤولية 
قيادة التفاوض مع الوفد الحكومي. وتقول 
إنــه »وضــع تاريخ املنظمة  مصادر خاصة 
املحك«،  الشخصي على  النقابية وتاريخه 
ــل يـــرضـــي، ولــو  ــى حـ ــل الــــوصــــول إلــ مـــن أجــ
جزئيا، مطالب سائر املوظفني، وال يرتهن 
الدولة وإمكاناتها. وقد نوهت هذه املصادر 
االجتماعية،  الــشــؤون  وزيــر  بجهود  كذلك 
النقابية،  املرجعية  الطرابلسي، ذي  محمد 
والــــذي قـــاد الــوفــد الــحــكــومــي فــي مــاراثــون 
 

ٍّ
ــــى حـــل ــل الـــتـــوصـــل إلــ ــ الــــتــــفــــاوض، مــــن أجــ
ــراف، وبــالــتــالــي يخرج  ــ يــرضــي جميع األطـ
الباد من النفق املسدود. واملؤمل كذلك أن 
النقابة املركزية مستقبا عن الشكل  تنأى 
خصوصا  واملتمثل  لاحتجاج،  املتوحش 
الدراسة،  وإيقاف  االمتحانات  مقاطعة  في 
داخل  عامة  مدونة سلوك  إيجاد  يحتم  ما 
املــنــظــمــة الــنــقــابــيــة، تــقــول مـــصـــادر خــاصــة 
أسابيع«. حكومة  خــال  موعدها  »سيأتي 
ــزال فـــي مــرمــى  ــ  ال تـ

ْ
يـــوســـف الـــشـــاهـــد، وإن

األصدقاء قبل األعداء، على غرار حزب نداء 
الــذي لم يغفر  تونس، ورئيس الجمهورية 
لــابــن الــروحــي )يــوســف الــشــاهــد( خروجه 
عن جلباب أبيه، وإعانه بعث حزب جديد 
االنتخابات  غمار  لخوض  تــونــس(  )تحيا 

املقبلة يعني طي ملف املاضي.
)كاتب تونسي(

تـــواءمـــت جــمــيــع األضــــــداد، فــقــد كــانــت من 
املــســتــوى  عـــلـــى  ـــزات 

ّ
مـــحـــف الــــحــــدود  وراء 

إريتريا،  إلــى  االلتفات  إلــى  أدت  اإلقليمي، 
إريتريا،  تقابل  اليمن.  في  الفوضى  منها 
الــيــمــن بــمــوقــعــهــا املــهــم فـــي مــنــطــقــة الــقــرن 
األفريقي، ملا تمثله من أهمية إستراتيجية 
مــتــصــاعــدة، نــســبــة لــنــشــاط صــنــاعــة نقل 
ل 

ّ
النفط البحري، ثم الشاغل األمني املتمث

فـــي إمــكــانــيــة الــتــحــّكــم فـــي املـــمـــرات املــائــيــة 
التهديدات  املنطقة. وتــأتــي هــذه  فــي هــذه 
ــا بــفــعــل املـــمـــيـــزات الــجــيــوســيــاســيــة  أســـاسـ
ممرًا  باعتبارها  للمنطقة،  واالقــتــصــاديــة 
الدولية،  للتجارة  ومعبرًا  النفط  لناقات 
ــيــــزات وجـــــــود نـــقـــاط  ــمــ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى مــ
تسمح  عسكرية،  إستراتيجية  ومضائق 
ــبــــره إلـــى  ــة عــ ــيــ ــدولــ ــيـــاب الـــــقـــــوات الــ ــانـــسـ بـ

املحيطات املختلفة. 
ال تفارق النظام السوداني مشكلة اإلدراك 
الــقــرارات غير املدروسة،  املتأخر، وإصــدار 
سواء في السياسة الداخلية أو الخارجية، 
وهـــي مــا جــعــلــت الــنــظــام ال يــأبــه بمنطقة 
االستراتيجية  وأهميتها  الــســودان  شــرق 
القرن  ومنطقة  ولإقليم  للقطر  بالنسبة 
يفتعل  النظر  األفريقي. كما جعله قصور 
املشكات مع إريتريا، ذلك البلد الصغير، 
ــٍة في  ــزلـ ــتـــي كـــانـــت تــعــانــي مـــن أكـــبـــر عـ والـ
داخل أفريقيا، بداًل من احتوائها. وقبل أن 
تمّر سنة واحــدة من إغاق حــدوده معها، 
تصبح إريتريا ذات أهمية بالنسبة لقوى 
العقوبات  عنها  ــرفــع 

ُ
وت ودولــيــة،  إقليمية 

الدولية.
 اإلريـــتـــريـــني لــيــســوا 

ّ
األعـــجـــب مـــن ذلــــك أن

غرباء على شرق السودان، فثقافة الطرفني 
بشكٍل  متشابكة  وتاريخهما  وعرقيتهما 

األسد  حافظ  ولكن  الخليج.  ودول  اململكة 
كان  بل  اإليرانية،  للسكني  رقبته  يرهن  لم 
الشخصية،  مصلحته  على  بــنــاء  يتعامل 
وبناء على معادلة تقوية العاقة مع إيران 
إلى الحد الذي ال يغضب الغرب أو العرب 
على السواء، بل استخدام هذه للمساومة 
الــدول،  إقامة عاقات أفضل مع هــذه  على 
إيـــران لتخويف  املــتــاجــرة بالعاقة مــع  أي 
هـــــذه الـــــــــدول، وبـــالـــتـــالـــي الـــحـــصـــول عــلــى 
ــار الــعــاقــة  ــ مــكــتــســبــاٍت أكـــبـــر مــنــهــا فـــي إطـ
البينية معها. ولعل كاتب هذا املقال شاهد 
عيان على طبيعة العاقة بني نظام حافظ 
ــــد وإيــــــران خــــال عــقــد الــثــمــانــيــنــيــات،  األسـ
اإلسامية  الــثــورة  ما تسمى  كانت  عندما 
فتية في بداية عهدها، فقد كان حزب الله، 
إعاقة  إيــرانــي،  بإيعاز  يــحــاول،  صنيعتها، 
كــان يعقدها حافظ  التي  الصفقات  بعض 
ــدول الـــغـــربـــيـــة فــــي مـــوضـــوع  ــ ــ ــد مــــع الـ ــ األســ
لبنان؛  فــي  املحتجزين  الغربيني  الــرهــائــن 
فيكون رد األســد حاسما مع إيــران وحزب 
الله من خال منعهم من تقويض تكتيكاته 
مع الغرب، وكأنه يقول لهم: »أنا الذي أبتز 

ني«.
ّ
اآلخرين، وال أسمح ألحد أن يبتز

)كاتب وإعالمي سوري(

رحيل  الشباب  مستشاريه  وبعض  أوباما 
مبارك. ودعم نائبه جوزيف بايدن ووزيرة 
الخارجية هياري كلينتون ودوائــر األمن 
واالستخبارات بقاء مبارك حتى سبتمبر/ 
ــلــــول2011. وذكـــر تــقــريــر لصحيفة لــوس  أيــ
أنجلوس تايمز )12 فبراير(، أن املسؤولني 
ــوا، حـــتـــى آخـــــر لــحــظــة،  ــلــ ــلـــيـــني ظــ اإلســـرائـــيـ
يــتــوقــعــون بــقــاء مـــبـــارك فـــي الــســلــطــة حتى 
سبتمبر على األقــل. وبعد يوم من مغادرة 
الــرئــاســة، أصــدر نتنياهو بيانا لم  مــبــارك 
يهنئ فيه املصريني برحيل مبارك، كما فعل 
قادة كثيرون في العالم، واكتفى بالترحيب 
بإعان املجلس العسكري التزامه باتفاقية 

السام بني البلدين.
وهكذا، تكشف دراســة موقف إسرائيل من 
األهمية  بالغة  كثيرة  قضايا  يناير  ثـــورة 
لــكــل املــعــنــيــني بــالــتــحــول الــديــمــقــراطــي في 
مصر، فإسرائيل لم تكن في أي حال داعمة 
لــثــورة املــصــريــني، كما يـــرّوج إعـــام النظام 
ــم صــلــب  ــ ــــي فــــي الــحــقــيــقــة داعــ ــا. وهـ ــانـ ــيـ أحـ
لــلــنــظــام االســـتـــبـــدادي نــفــســه، وقـــد فــاجــأت 
الــثــورة إســرائــيــل وصــدمــتــهــا، كما صدمت 
الــداعــمــني اإلقــلــيــمــيــني والــدولــيــني  مختلف 
لــاســتــبــداد فــي مــصــر.  ولــم تقف إسرائيل 
ــــداث الـــثـــورة، أو  ــــدي تــجــاه أحـ مــكــتــوفــة األيـ
ترضخ لدوائر الغرب الليبرالية التي دعمت 
والديمقراطية.  التظاهر  في  املصريني  حق 
حيث عادت إسرائيل الثورة املصرية بقوة 
ووضوح، وأطلقت مقوالت سياسية عديدة، 
معادية للثورة، تناغمت مع أفكار أساسية 
رّددهــا نظام مبارك ثم االنقاب العسكري. 
وفي مقدمة تلك املقوالت الربط بني الثورة 
والفوضى، والراديكالية، والتشدد الديني، 
في  بالتشدد.  املسلمني«  »اإلخـــوان  ووصــم 
الدوائر  املقابل، دعمت إسرائيل مبارك، ثم 
املقربة منه، مثل عمر سليمان، ثم املجلس 
الــعــســكــري، بــاعــتــبــارهــا الـــدوائـــر املــرتــبــطــة 
تــاريــخــيــا بــاتــفــاقــيــة الـــســـام مـــع إســرائــيــل، 
الداعم  األميركية  املصرية  العاقات  وفلك 
لــتــلــك االتـــفـــاقـــيـــة. أخـــيـــرا، تـــوضـــح الــوقــائــع 
الــســابــقــة حــجــم الـــزلـــزال الــــذي مثلته ثــورة 
ــذه  ــــت هـ ــاولـ ــ ــيــــف حـ ــــل. وكــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــر إلسـ ــايـ ــنـ يـ
األول.  يومها  مــن  الــثــورة  على  االنقضاض 
ــــداواٍت هائلة،  وكــيــف أن الــثــورة واجــهــت عـ
ربـــمـــا لـــم يــلــتــفــت إلــيــهــا بــالــشــكــل الــكــافــي، 
أو فـــي الـــوقـــت املـــنـــاســـب، املـــواطـــن الـــعـــادي 
أو نشطاء يناير. ولــهــم فــي ذلــك ألــف عــذر. 
ولكن تبقى قــراءة التاريخ ورصــده بأمانة 
املاضي وتراكم  للتعلم من   

ً
 ضرورية

ً
مهمة

الخبرات.
)كاتب مصري في لندن(

السودان وإريتريا... رهان الحدود

في ذكرى الثورة اإليرانية

استعادة صدمة إسرائيل في 25 يناير

عن دروس أزمة التعليم 
في تونس

فشلت الدولة 
السودانية في 

احتواء الهويات 
المتعددة المنحصرة 

في الواليات ذات 
الحدود الدولية

بعد وفاة حافظ 
األسد، أصبح تعامل 

وريثه مع إيران 
مختلفًا كليًا

لم تقف إسرائيل 
مكتوفة األيدي تجاه 

أحداث الثورة، أو 
ترضخ لدوائر الغرب 

الليبرالية

آراء

عيسى الشعيبي

يــبــدو أن آخــر عـــدوان إسرائيلي على ضــواحــي دمــشــق، فــي أواخـــر الشهر املاضي 
التموضعات  على  الكلفة  وباهظ  الــوطــأة  كــان شديد   ،)2019 الثاني  كانون  )يناير/ 
الذي  العبري  اإلعــالم  تقارير  إلــى  باالستناد  ليس  السورية،  األراضـــي  في  اإليرانية 
أسهب في تعداد املواقع واملستودعات والبطاريات املستهدفة في تلك املوجة الواسعة 
الثوري،  الحرس  قــادة  فعل  ردود  بالوقوف على  أساسًا  وإنما  الجوية،  الــغــارات  من 
والتمّعن فيما فاضت به مدفعية آيات الله الكالمية الثقيلة من رشقاٍت لفظيٍة هادرٍة 
 أكثر من أي غاراٍت 

ً
وغير مسبوقة. من الواضح أن غارات يناير الفائت كانت مؤملة

سابقة، على األقل منذ الغارات على قاعدة التيفور في إبريل/ نيسان املاضي، وأنها 
 من سابقاتها، إذ جرت في وضح النهار ألول مرة، 

ً
انطوت على رسائل أكثر بالغة

واعترفت بها الحكومة اإلسرائيلية عيانًا بيانًا، على غير عادتها، وأفضت إلى أشد 
تالوم من نوعه بني طهران املخذولة وموسكو املتهمة بتعمية منظومة الدفاع الجوي 
 من حــٍس ُممّض بفداحة 

ً
أوال املوجة. على خلفية متشكلة؛  بــدء تلك  لــدى  إس 300 

في  كبير  وثانيًا من شعوٍر ساحٍق بخذالن شريك  واألنــفــس،  العتاد  في  الخسائر 
 
ً
معركة واحدة ضد عدو واحد، ارتفعت عقيرة قادة الجمهورية اإلسالمية صارخة

كــالٍم  كــل  سقف  الهمايونية  هم 
ُ
تهديدات واخترقت  األمـــور،  وعظائم  والثبور  بالويل 

معقول، بل وفاقت كل ما درجت عليه التّرهات اإليرانية املحفوظة عن ظهر قلب، مثل 
إغالق مضيق هرمز، إزالة إسرائيل من الخريطة في سبع دقائق فقط.

ال يتسع املقام الستعراض كل ما تفّوه به قادة الحرس والجيش اإليراني من معلقات 
هجاء بعد الغارات أخيرًا، أين منها الشاعر املخضرم الُحطيئة، ولذلك ُيكتفى هنا بذكر 
»معلقتني« أعجميتني جاد بهما خيال املاللي الجامح؛ األولى جاءت في تصريحات 
قــائــٍد فــي الــحــرس، يصفه محبوه أنــه كيسنجر طــهــران الــحــاذق، قــال فيها »شعرًا« 
والثانية  العقلية،  األمــراض  إلــى مستشفى  ُيدخل صاحبه  كله،  الغرب  موّجهًا ضد 
التقليدية ضد الشيطان األصغر، لكنها  أتت في معرض همروجة الوعيد والتهديد 
همروجة بّزت، هذه املرة، كل ما تفتقت عنه العقلية اإليرانية، ففي غمرة فائض ردود 
الفعل اإليرانية، املثيرة للسخرية السوداء، وعد كيسنجر طهران، بنبرٍة جاّدة جدًا، 
وبالصوت والصورة، أن بالده تخطط لتحويل البيت األبيض إلى حسينية عام 2065، 
حيي فيه مراسم كربالء، وأنها ستحتفل بليالي القدر في قصر فرساي، وستقيم 

ُ
وت

البريطانية في  الحكومة  املنتظر )15 شعبان( في مقر  املهدي   بيوم ميالد 
ً
احتفاال

قصر بكنغهام، فيما ستصبح الزيارة إلى القدس كالزيارة إلى شيراز.
واستطرادًا ملا درج عليه الخطاب اإليراني من تهويٍل ومبالغات، أكد قائد سالح الجو 
الذين  النسور  أن هــؤالء  الــجــدد؛  الطيارين  املتقادم جــدًا، في حفل تخريج دفعة من 
على  فيه  ون 

ّ
ينقض الــذي  لليوم  يتحّرقون شوقًا  والقاذفات  املقاتالت  إلى  يفتقرون 

إسرائيل، للقضاء على الغّدة السرطانية املتوّرمة، وأن ما يشغل بال الجنرال، بحسب 
بخيار  لنفسها  تحتفظ  نــوويــٍة  دولــٍة  أفعال  ردود  ليست  العرمرمي،  التصريح  ذلــك 

شمشون، وإنما كيف سيدفن اإلسرائيليون قتالهم في ذلك اليوم.
 من 

ً
 ال تزال عالقة

ً
أعادت هذه امللحمة اإليرانية االفتراضية إلى الذهن ذكرياٍت مريرة

حرب عام 1967، يوم هدر على موجات األثير صوت مذيع صوت العرب الشهير، 
 »تجّوع يا 

ً
أحمد سعيد، متوعدًا إلقاء إسرائيل في مياه البحر األبيض املتوسط، قائال

سمك«، فإذا بها تلقينا إلى الصحراء في غضون ستة أيام، األمر الذي ال مفر معه من 
 جارحًا وهذه العنتريات 

ً
عقد مقارنٍة تعافها النفس، بني تلك األقوال التي ذهبت مثال

املتصّببة أحالم يقظة وهذيان. خالصة ما ينبغي قوله، تعقيبًا على كل هذه التّرهات، 
إن العرب واملسلمني قد شبعوا حد االمتالء من هذه الوعود والتوعدات، وبات لديهم 
ما يكفي، ويفيض، من خيبات األمل املتراكمة على مر السنني، فعلى ِرسلكم، أيها 
املمعنون في استغفال الشعوب، املتمادون في استثمار عوامل الجهل والفقر واألمية، 

والسذج من الناس، ال سيما في البلد الذي يخنقه الحصار.

معن البياري

لطلب مؤسسة متحف  االحتالل اإلسرائيلية  أال تستجيب سلطات  كان متوقعا 
محمود درويــش في رام الله إصــدار تصريحي دخــول اثنني من األعضاء العرب 
)أربعة وخامستهم كاتبة صينية( في لجنة التحكيم للجائزة العاملية للرواية العربية 
القصيرة  القائمة  فــي  الست  الــروايــات  إعــالن  فــي  للمشاركة  فلسطني،  )الــبــوكــر( 
ثقافيتني  فعاليتني  وفــي  طبعا(،  والشرقية   ،

ً
بــداهــة )املحتلة  الــقــدس  فــي  للجائزة 

األربعة  مون 
ّ
املحك أال يسلك  الــلــه. وكــان طبيعيا جــدا  فــي بيت لحم ورام  خــريــني 

ُ
أ

ريدها إسرائيل لعبورهم إلى الضفة الغربية والقدس، وهي منحُهم 
ُ
الصيغة التي ت

ه ما سّمته عضو لجنة 
ّ
تأشيراٍت من إحدى سفارات دولة االحتالل. وجاء في محل

ه في أثناء مشاركتها 
ْ
التحكيم، السعودية فوزية أبو خالد، »بيانا شخصيا« أشهرت

من عّمان، بتقنية »فيديو سكايب«، مع زمالئها )باستثناء الصينية التي شاركت 
في الفعاليات في فلسطني(، وأوضحت فيه أن »إعالن القائمة القصيرة من مقر 
املسرح الوطني الفلسطيني بالقدس ال يعني لي شخصيا بأي حال من األحوال، 
مني بالطبع، القبول، وال قيد أنملة، بتطبيٍع مع االحتالل الصهيوني 

ّ
وال لجنة املحك

لفلسطني، بل هو إعالن رمزي لتعزيز الحضور الثقافي الفلسطيني ونضاالته، 
أّجلت حلم زيارة  أبو خالد إنها  ..«. وقالت  الجائزة  في عمل ثقافي عربي، كهذه 
الــذي تم  القدس إلــى حني تحّرر كامل التراب الفلسطيني«، وقــد القــى هــذا البيان 
االستماع إليه، في أثناء إعالن القائمة القصيرة، استحسان أعضاء اللجنة ورئيس 
مجلس أمناء الجائزة، ياسر سليمان، وحضور الفعالية )ومتابعيها في وسائل 

التواصل االجتماعي(.
سلوك دولة االحتالل متسق تماما مع سياساتها التعسفية ضد أي اتصال ثقافي 
 
ً
شرقية اعتبارها  ترفض  التي  القدس  مع  وخصوصا  وأهلها،  فلسطني  مع  عربي 
التي ال تعد للتنغيص على  ت عليه، قبل موقعة »البوكر«، عراقيلها 

ّ
، وقد دل

ً
وغربية

اٌب عــرب، مثل عدم إصدارها أي تصريح 
ّ
له كت ُيدعى  كل نشاط فلسطيني ثقافي 

دخول ألّي مدعّو منهم ملعرض فلسطني الدولي للكتاب في مايو/ أيار املاضي. وال 
الثقافة العربية«  التي واجهت بها فعالياِت »القدس عاصمة  نسى الحرب الشرسة 

ُ
ت

مقّررا  كان   
ً
أنشطة واالعتقاالت،  واملداهمات  بالقوة  منعت،  عندما   ،2009 العام  في 

انتظامها في القدس )املحتلة طبعا، الشرقية بداهة(، في انطالقة فعاليات ذلك العام، 
فجرت االحتفاليات واألنشطة، بمشاركاٍت عربية رسمية وأهلية، في الضفة الغربية 
وقطاع غزة )منع االحتالل إقامة أنشطة في الناصرة(. ومعلوٌم أن قرار تعيني 2009 
خذه وزراء الثقافة العرب في اجتماعهم في 

ّ
عام »القدس عاصمة للثقافة العربية« ات

الله أبو السيح،   لطلب وزير الثقافة الفلسطيني، عطا 
ً
مسقط في العام 2006، تلبية

في الحكومة التي ترأسها رئيس املكتب السياسي لحركة حماس حاليا، إسماعيل 
)البريطانية أصال، واإلماراتية  العربية  للرواية  البوكر  أبو هنية.  خال بيان جائزة 
تفاصيل بشأن عسف  أي  الفائزة من  الــروايــات  أسماء  بإعالن  الخاص  التمويل( 
سلطات االحتالل، واكتفى بإيضاح أن رئيس لجنة التحكيم وثالثة من أعضائها 
من  )الحكواتي(  الفلسطيني  الوطني  املسرح  في  الصحافي  املؤتمر  في  شاركوا 
الــســت مــن القدس  الــروايــات  عــّمــان، عبر »الفيديو ســكــايــب«، وبـــأن اختيار إعـــالن 
الجائزة باختيار مركٍز يعّبر عن  الــذي اعتمدته  السنوي  النهج  إطــار  إنما هو في 
د هذا األمر 

ّ
الثقافي العربي كل عام، لتعلن منه قائمتها القصيرة. وقد أك املشهد 

رئيس مجلس األمناء، ياسر سليمان، مشّددا على النظر إلى القدس باعتبارها من 
حواضر الثقافة العربية، كانت وال تزال كذلك، وأن من املهم حضوُرها على خريطة 
تركيزهما على هذا  الجائزة  وبيان  كان جّيدا من سليمان  وربما  البوكر.  جائزة 
مني عرب 

ّ
األمر، من دون إحالٍة إلى بطوالٍت مّدعاة بسبب منع املحتلني قدوم محك

 
ً
إلى فلسطني، ومن دون االنشغال بأي جداٍل يبعد »البوكر« عن مضمونها جائزة

 للرواية العربية. 
ً
مقّدرة

محمد طلبة رضوان

في مقهى بالدوحة، جلسنا، نظر في موبايله، وابتسم في حسرة:
- تخّيل، محمود عباس يقول إنه يعمل من أجل مستقبل إسرائيل!

- محمود عباس مني؟
- بتاع فلسطني، يا عم.

-عباس آه، عارفه، ما له بقى؟
- بيشتغل ألمن إسرئيل ومستقبل شبابها.

- طب ما أنا عارف.
ز، الرجل بيقول كده بنفسه.

ّ
- يا بني رك

- بيقول؟!.. بيقول ازاي؟ .. تالقيه تسريب.
- شكله كده.

سحبت نفسا عميقا من معسل »السلوم« املصري، وقلت له معلقا: املثل يقول: »إذا 
قّرر أحدهم أن يغتصبِك ولم تستطيعي مقاومته فاستمتعي«. .. ضحكنا، وتجاوزنا 
إلى »يوتيوب« ألسمعه بنفسي، كتبت  التسريب، دخلت  األمــر. في الصباح تذكرت 
البحث »تسريب محمود عباس«، جاءني صوت صائب عريقات يقول:  في محّرك 
»نتنياهو مش معطيهم شي«.. ليس هذا إذن، بحثت في النتائج التالية، ال يوجد شيء، 
تركت »يوتيوب« إلى »غوغل«، ليس في نتائج األخبار أي شيء يشير إلى تسريباٍت 
مصر.  فــي  الدستورية  للتعديالت  ملعارضني  جنسية  تسريبات  فقط  فلسطينية، 
فتحت موقع »العربي الجديد«، ألفاجأ بأنها كانت »تصريحات«، أي أن محمود عباس 
قال هذا في عالم »الشهادة«، يسمعه الناس، ويرْونه، وهو يعلم أنهم يسمعونه ويرونه، 

ه، كان هذا حقيقيا إذن..؟!
ْ
وهم يعلمون أنه يعلم أنهم يسمعونه ويرون

قضية  والنضالي،  الوطني  العمل  بوصلة  هي  الفلسطينية  القضية  أن  على  ترّبينا 
الــعــرب األولــــى الــتــي يــجــاهــد مــن أجــلــهــا الــجــمــيــع، عــلــى اخــتــالفــاتــهــم األيــديــولــوجــيــة، 
مواقف  بعض  نعتبر  كنا  كــل قضية عظيمة.  االنــتــهــازيــون، شــأن  بها  يتاجر  فيما 
ياسرعرفات نوعا من االستسالم والتراخي. كنا نتعامل مع أي »مهّون« من شأن 
تحرير  بــأن  يوما  يقيننا  نفقد  لــم  إننا  بــل  »خــائــنــا«،  بوصفه  الفلسطينية  القضية 
الرئيس في  السبب  املحلية، وأن وجــود إسرائيل هو  فلسطني مقّدم على قضايانا 
نهاية  في  يكمن  واإلقليمية،  املحلية  للقضيتني،  الحل  بداية  وأن  حولها،  من  ف 

ّ
تخل

إسرائيل. اآلن، يصّرح رئيس السلطة الفلسطينية، التي من شأنها أن تقاوم املحتل، 
فهذه هي وظيفتها الوحيدة وداللة كونها سلطة فلسطينية، إنه يعمل من أجل أمن 

إسرائيل، ومستقبل شبابها!
 
ً
اشتعل الربيع العربي في منطقتنا للتخلص من أنظمٍة رأى في أدائها الكثيرون عمالة
تستوجب اإلزاحة واملحاكمة، فيما رأى آخرون فشال وفسادا واستبدادا، وانسدادا 
أحــٌد من  لم يتوّرط  الرغم من ذلــك،  السياسية يحول دون تطّورها. على  الحياة  في 
»مجرمي« هذه األنظمة يوما في تسريب. ال تصريح، بهذا املستوى. حسني مبارك 
تماما.  العكس  كان على  أكثرهم جنونا،  القذافي  يفعلها، معمر  لم  تطبيعا  أكثرهم 
الـ »مو مانع«، كانت  أتحّدث عن »الخطاب« ال الفعل، الحد األدنــى من اإلنكار، بشار 
مقتضيات خطابه تحول دون أن يفعلها، فضال عن بعض العقل، وقليل من الحياء 
بالضرورة.. فما  للقضية،  املنحاز  الجمعي،  الشعور  والحشمة، ومراعاة  السياسي، 

الذي يحدث؟
انتقل عباس من مربع االستسالم الذي كنا نتهم به عرفات إلى مربع »االنسجام« 
الذي أشرت إليه ممازحا صديقي في املقهى، وأنا أتصّور أن األمر مجرد »إشاعة« أو 
على األكثر »تسريب« لرجٍل يتحدث إلى مسؤول إسرائيلي في مأمن من آذان بني 

وطنه.. إن جاز نسبة الوطن إلى رجل املستقبل اإلسرائيلي!
السيسي، عسكري فاشل، ونتاج  الفتاح  دائــم، حــول حقيقة عبد  في مصر، حــوار 
طبيعي ملنظومة مبارك، أم »جاسوس« نجحوا في زرعه لتخريب البلد بشكل ممنهج، 

كما فعلوها من قبل في سورية، مع إيلي كوهني؟ 

كيف ستدفن إسرائيل قتالها؟ »البوكر« في القدس

تسريبات محمود عباس
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فضاء مفتوح

آراء

مهنا الحبيل

تصاعدت اإلشكاليات الحقوقية لدول املهجر 
ــة  ــ الـــغـــربـــي، ومـــواطـــنـــيـــه املـــســـلـــمـــن، فــــي اآلونـ
األخيرة، مع صعود اليمن املتطّرف، بشقيه، 
الــعــنــف الــفــكــري ضـــد املــســلــمــن أو الــتــوظــيــف 
ــــري، فــي  ــكـ ــ ــفـ ــ الــــســــيــــاســــي لــــخــــطــــاب الــــعــــنــــف الـ
املسلمن كمسلمن.  الغربية ضد  املجتمعات 
وهــنــا نــحــتــاج مــقــدمــة مهمة فــي هـــذا الــصــدد، 
وهي أن معادلة الحقوق املدنية التي أنجزها 
الغرب، بعد مساحة كفاح مدني، مع السلطة 
الـــســـيـــاســـيـــة، لـــلـــعـــهـــود الـــقـــيـــصـــريـــة واملــلــكــيــة 
املــطــلــقــة، ودور الــكــنــيــســة وخــطــابــهــا الــديــنــي 
فــي قــمــع الــحــقــوق الــفــرديــة، والــفــكــر الفلسفي 
فاعلة  مــواد دستورية  إلــى  والعلمي، تحّولت 
الــيــوم، فــي مــشــروع الــدولــة الــحــديــثــة. استفاد 
من هذه املواد الالجئون من العالم الجنوبي، 
املــتــعــّددة، وحظيت  املسلم  الشرق  بلدان  ومــن 
واملــواطــنــة،  الــلــجــوء  أعـــداد كبيرة منهم بحق 
ــواء حــقــوقــيــة وشــفــافــيــة، ضمنتها  ــ تــحــت أجــ
ــواد، وقــد تــحــّولــوا الــيــوم إلــى جـــزٍء من  تلك املــ
ــنـــي، والـــشـــرائـــح االجــتــمــاعــيــة  الــنــســيــج الـــوطـ
للدول الغربية. وبالتالي هذا الدور في التقّدم 
املدني ال ُينكر فضله، وإن بقي مسار التفاضل 
ال  قائما  حقا  والفلسفي  السياسي  والتقييم 
يــجــوز أن ُيــســقــط. مــنــتــجــات الـــدولـــة الــغــربــيــة، 
بــمــعــنــاه الحقيقي  الـــعـــاملـــي،  الـــســـالم  لــصــالــح 
لــكــل أهـــل األرض، وخــصــوصــا عــالــم الجنوب 
ــــذي تـــعـــّرض، فـــي ظـــل الــعــهــود االشــتــراكــيــة  الـ

سمير سعيفان

ــافـــي  تــــــقــــــّدم فـــــصـــــول أحـــــــــــداث مـــقـــتـــل الـــصـــحـ
ا في الهواء 

ً
السعودي، جمال خاشقجي، عرض

الغطاء،  ترفع  فهي  الدولية،  للسياسة  الطلق 
 ملـــا يـــمـــارس فـــي الـــخـــفـــاء، حيث 

ً
وتـــقـــدم مـــثـــاال

الــفــرص،  السياسة وانــتــهــازهــا  أالعــيــب  تظهر 
ــــداث لــالســتــفــادة منها أو  واســتــخــدامــهــا األحـ

 للتخلص من مشكلة ما. 
ً
جعلها مناسبة

ــا مـــشـــهـــًدا مــثــيــًرا  ــهـ ــّدم الــجــريــمــة بــحــد ذاتـ ــقـ تـ
لــإعــالم. صــحــافــي ســعــودي يــدخــل قنصلية 
بـــــالده فـــي إســطــنــبــول فـــال يـــخـــرج مــنــهــا، ثم 
ينكشف األمـــر عــن جــريــمــٍة، ويــبــدأ الضجيج 
ا  بــاالرتــفــاع، وتــبــدأ أحــداثــهــا بالتكشف جــزًء
بعد آخــر، على نحو مشّوق. وصــف أحداثها 
املـــرّوعـــة وبــعــض الـــحـــوار الــــذي دار وكــلــمــات 
خاشقجي أنه ال يستطيع التنفس، ثم حكاية 
الــتــقــطــيــع بــاملــنــشــار، واخــتــفــاء أجــــزاء الــجــثــة، 
وبقاء موضعها غير معروف، أو أنه معروف 
وال يعلن، وربما يتم اإلعالن عنه عند الحاجة، 
وحكاية املتعهد املحلي، ثم انكشاف عالقاته 
بالسعودية، واإلسراع لتنظيف املكان إلخفاء 
التركية  املراقبة  وكاميرات  للجريمة،  أثــر  أي 
املــتــربــصــة بــكــل مــا دخـــل إلـــى القنصلية ومــا 
ــار الــســعــودي  ــكـ خـــرج مــنــهــا، ومـــحـــاوالت اإلنـ
ثم االعــتــراف تحت الضغط. ثم الــســؤال الذي 
اللجوء لهذه  بقي مــن دون جـــواب عــن سبب 
من  الرغم  على  القتل،  في  املنشارية  الطريقة 
وجـــــود أســـالـــيـــب أخـــــرى تــبــعــد أي دلـــيـــل عن 
ــداث تمثل  ــ الــقــاتــل الــحــقــيــقــي... كـــل هـــذه األحــ
اإلعالمي.  للجذب   

ً
نموذجية  

ً
بوليسية  

ً
روايــة

والــلــيــبــرالــيــة الــحــديــثــة لــلــغــرب، والــرأســمــالــيــة 
األمـــيـــركـــيـــة، لـــعـــزل تــصــنــيــفــي وقـــهـــر ســيــاســي 
في  توحش  إلــى  تحّولت  اقتصادية،  وهيمنة 
دعـــم انــقــالبــات أو اســتــبــداد، أو حــتــى حـــروٍب 
موجهة داخل ذلك العالم املصنف بالجنوبي.

وال ُيمكن أبـــدًا أن ُيــقــّر االنــتــخــاب الــعــرقــي، أو 
مطلقا  مرجعا  للشمال،  البشرية  الجغرافيا 
للفلسفة االجتماعية وتاريخ األمم والشعوب، 
طرح قضايا النقد والتقييم في ظل هذه 

ُ
وأن ت

القواعد، بل بتحرير األزمة اإلنسانية، وتأثير 
أو االجتماعي  الديني  أمــٍة وخطابها  إرث كل 

أو القومي، على ذاتها وعلى محيطها.
ــــن املـــصـــدر  ــرق بـ ــ ــفـ ــ ومــــــن الــــــضــــــروري فـــهـــم الـ
ــة، وتــــاريــــخ  ــريــ ــبــــشــ ــة الــ ــربــ ــتــــجــ الـــفـــلـــســـفـــي والــ
التسلسل املعرفي والحضاري لإنسانية. هنا 
نحكم أو نفترض أين تفوقت مسارات التقّدم، 
واألمن االجتماعي بما فيه السعادة األسرية 
والــكــرامــة الــفــرديــة، وهـــذا الــحــوار املنصف لم 
تصنع له منّصة مستقلة كافية أبدًا، ولم يمنح 
 في حوار األمم ومنّصته الدولية، وال 

ً
مساحة

حوار الشعوب في ظل سقوط تكافؤ الفرص، 
بــن حــكــومــات منتخبة فــي الــغــرب وشــعــوب 

مقهورة في الشرق.
ويحتاج تقييم عطاء التجربة املدنية، للدولة 
الغربية الحديثة إلى رؤيٍة تفكيكيٍة، ال مجرد 
ــزّكــي الــغــرب باملطلق، 

ُ
بــروبــاغــنــدا إعــالمــيــة، ت

والــدســتــوريــة،  املعرفية  نجاحاته  ثبتت  وإن 
ــع وأيــــن هـــو املــســتــقــبــل الـــذي  ــواقـ ولــكــن أيــــن الـ
االجتماعية  الــعــدالــة  تمّكن  فيه دالئـــل  نــرصــد 

ــة، أصـــــيـــــب الـــجـــمـــيـــع  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــــجـ حــــــن وقـــــــــوع الـ
بــالــدهــشــة، لــكــل هـــذه األهــمــيــة الــتــي اتــخــذهــا 
مقتل شخص واحــد، في حن أن مئات آالٍف 
فــي سورية  مــدى ثماني ســنــوات  قتلوا على 
ـــتـــل قــبــلــهــم فـــي الـــعـــراق 

ُ
والـــيـــمـــن ولــيــبــيــا، وق

كثيرون، ولــم تأخذ تلك األهمية، ولــم يحدث 
كل هذا الضجيج، ولم يسَع أحد ملعاقبة أحد. 
وقـــبـــل تــقــطــيــع خــاشــقــجــي بــاملــنــشــار، كـــم من 
مـــعـــارض ســـعـــودي وغــيــر ســـعـــودي اختطف 
ــم نــســمــع عنهم  وقـــتـــل واعـــتـــقـــل واخـــتـــفـــى. ولــ
ا. ونحن نعلم أن كل هذا يحدث والعالم 

ً
شيئ

 
ً
كله يعلم، ولكن تبقى أدلته وأخباره مخفية

ومـــرتـــكـــبـــوه مــجــهــولــن. بــيــنــمــا هــنــا جــريــمــة 
مرغًما  بفعلته  مرتكبها  اعــتــرف  مــوصــوفــة، 
بعد إنكار، وبعد أن تمت مواجهته بأدلٍة لم 
لــلــعــامــة بــعــد، وإنــمــا اطــلــعــت الخاصة  تنشر 
عليها. يكاد من أعطى األمر بالقتل واملسؤول 
عن الجريمة يقول ها أنــذا، وثّمة إثباتات لم 
ولن تعلن، ألن إعالن ذلك سيفسد اللعبة على 
الجميع، فهم يريدون الثمن، وال يريدون رأس 
مــن أعــطــى األمـــر بــالــقــتــل. ولــكــن يــتــم التهديد 
أكـــثـــر، واملـــطـــالـــبـــة بتحقيق  بــنــشــر تــفــاصــيــل 
أيــدي السعودية،  دولــي إلخـــراج القضية مــن 
يبدأ، ألن ال مصلحة  لن  التحقيق  هــذا  ولكن 

ألحد بذلك.
ــة عــلــى  ــمـ ــريـ ــتــــي حــــدثــــت الـــجـ ــا الــ ــيـ ــركـ بـــــــدأت تـ
أراضيها، ويبدو أنها تمتلك معلومات وأدلة 
واإلعــالن  تباًعا،  الجريمة  أخبار  نشر  كثيرة، 
عــن امــتــالكــهــا أدلــــة، مــن دون أن تــنــشــرهــا، إذ 
ال مــصــلــحــة لــهــا فـــي نــشــرهــا، لــكــنــهــا أطــلــعــت 
قـــادة دول كــبــرى على مــا لــديــهــا، فــي نــوع من 

األصلية  الــصــراع  فــكــرة  على  بــنــاء  الجنسن، 
ــــرأة بــغــض الــنــظــر عن  لــلــتــيــار، بــن الــرجــل واملـ
أي ديــن أو مذهب أخــالقــي(، لــم يــعــودا يقفان 
املسلمن،  من  الغربين  املواطنن  قناعة  عند 
بــاحــتــرام تــوجــهــات وعــقــائــد كــل مجتمع وكل 
فرد، وااللتزام القانوني والشراكة الدستورية 
الغرب.  في  مدني  مجتمع  لكل  والتعاضدية، 
به،  القناعة  اإلنــســانــي، توسعت  األصــل  فهذا 
وهــنــاك حـــرٌص، وإن ضعفت األدوات وبعض 
العوائق التي استقدمت من الشرق، في تقليل 
سرعة النشر الثقافي له في أوساط املسلمن، 
أننا  الــيــوم  الغربين  املسلمن  خــطــاب  أن  أي 
مواطنون غربيون نحتكم للدستور، ونحافظ 
عـــلـــى هــويــتــنــا اإلســـالمـــيـــة بـــمـــوجـــب مــــــواده، 
واخــتــالفــنــا مــع أي تــيــار أو ديـــن ال يــمــنــع من 
الجديد.  وطننا  لصالح  والتضامن  التواصل 
اليميني/  للتحالف  كافيا  هنا  األمــر  يعد  لــم 

لــه، وفرصة ملزيد من  السمسار مصدر فائدة 
االبتزاز.

ــلــك بــأي 
ُ
محمد بــن ســلــمــان، الــســاعــي إلـــى امل

ثــمــن، والـــذي ُيشتبه بــأنــه هــو مــن أمــر بهذه 
الجريمة، يسعى إلى فعل كل شيء للخروج 
مــن هــذه الــورطــة، فقد اعــتــرف بــأن الجريمة 
وقــعــت فـــي قــنــصــلــيــة بــــالده فـــي إســطــنــبــول، 
ووجـــهـــت الـــســـعـــوديـــة الـــتـــهـــم، واعــتــقــلــت 15 
ــا«، وبـــــــدأت بــــإجــــراء مــحــاكــمــة عــلــى  ــًمـ ــهـ ــتـ »مـ
الــطــريــقــة الــســعــوديــة، ال عــالقــة لــهــا بالحق 
والــــعــــدل، فــمــن نــفــذ الــجــريــمــة ال ُيــــــدان ألنــه 
رئيسه.  مــن  وبطلب  وظيفته،  بحكم  نفذها 
ــام هــــذه املــحــكــمــة ســيــقــررهــا الـــبـــازار  ــكــ وأحــ
ــتـــوح لـــدفـــع »ديـــــة«  ــفـ ــــي املـ ــــدولـ الـــســـيـــاســـي الـ
ــــدى مــحــمــد بــن  لـ ــع  ــانـ دم خـــاشـــقـــجـــي. وال مـ
ســلــمــان مـــن إيـــقـــاع عــقــوبــة الــســجــن لبعض 
بــإخــالص، وحتى  السعودين ممن خــدمــوه 
ــــدام آلخـــريـــن، لــيــكــونــوا كــبــش فـــداء عنه،  اإلعـ
كما يسرع أمام أعيننا إلى تقديم التنازالت 
لنيل رضــى تــرامــب، واألهــم رضــى إسرائيل، 

الــجــنــســانــي. وعــلــى الـــرغـــم مـــن خـــالف تــيــاري 
ــه يـــتـــحـــد فــــي حــصــار  ــ ــذا الـــتـــحـــالـــف، إال أنــ ــ هــ
مسلمي الغرب، وهذه إشكالية ثقافية مدنية 
وسياسية فلسفية، فاألصل في تعزيز ثقافة 
املجتمع املدني أن يتمتع الجميع بهذه الروح، 
مستقبل  لتحقيق  والــتــضــامــن  ــرام  ــتـ االحـ مــن 
أفـــضـــل، لــوطــنــهــم ولــعــالقــات أجــيــالــهــم. وهــنــا 
خـــطـــورة الــســلــوك الـــضـــاغـــط، لــقــهــر املــســلــمــن 
لــلــتــخــلــي الــضــمــنــي عـــن إســـالمـــهـــم، وتــجــريــم 
ــي األســــــــرة والـــطـــفـــولـــة، الــقــيــم  ــرق فــ ــشــ قـــيـــم الــ
التي تقوم على املــودة والــتــراحــم، من دون أن 
 أو امــرأة، ومن دون أن 

ً
تحرم أي إنسان، رجال

ثقافة  تمارسها  قهرية،  سلوكيات  ألي  تــبــّرر 
على  الشرق  من  اجتماعية  أو  دينية  َمَرضية 
املــرأة، لكنها ال تسقط الحياة اإليجابية التي 
املتنور  املستقل  والعقل  األســـري،  الـــود  ز 

ّ
تــعــز

املدني  الــتــوازن  هــذا  رفــض  املسلمن.  لشباب 
ــغـــرب،  الــــدســــتــــوري ملـــواطـــنـــة املــســلــمــن فــــي الـ
غيرهم،  دون  ترغمهم  مشاريع  على  والعمل 
وإن لـــم تــعــلــن رســمــيــا، عــلــى اإلقــــــرار الــقــهــري 
بــتــخــلــف )إســـالمـــهـــم( كـــإســـالم مــطــلــق، ولــيــس 
انــــحــــرافــــات وّعــــــــاظ، وإشــــعــــارهــــم بــدونــيــتــهــم 
املسلم،  للشرق  منتمن  باعتبارهم  األصلية 
انــدمــاج  تمنع  عميقة،  سياسية  ــة  أزمـ ــشــّكــل 

ُ
ت

املــســلــمــن فـــي الـــحـــيـــاة الـــدســـتـــوريـــة املــدنــيــة، 
أبارتايد  فــي  املسلمن  لعزل  مقدمة  هــي  فهل 
ــا هـــو الـــطـــريـــق املـــدنـــي املــتــاح  اجــتــمــاعــي؟ ومــ

للكفاح أمام هذا الفكر العنصري؟
)كاتب عربي في كندا(

فــتــبــدأ الــتــســريــبــات عــن مــشــاريــع تــقــارب بن 
الـــســـعـــوديـــة وإســــرائــــيــــل، وإســـرائـــيـــل بــارعــة 
هـــي األخــــــرى بــاســتــغــالل األحــــــــداث. واألمــــم 
املتحدة ومجلس حقوق اإلنسان، كما تركيا، 
محايد،  دولــي  بتحقيق  مطالبن  يضغطان 
ال  معنوية  سلطة  املنظمتن  لــهــاتــن  ولــكــن 

تأثير يذكر لهما.
إنـــهـــا مــســرحــيــة ســيــاســيــة بـــامـــتـــيـــاز، وبـــــازار 
مفتوح في الهواء الطلق، وتقّدم هذه املسرحية 
 ملــشــاهــدة حــالــة مشخصة 

ً
مــع بــازارهــا فــرصــة

لتعامل السياسة الدولية مع جريمٍة أو حدث 
 حًيا لدارسي السياسة، ولنا 

ً
ما، وتقدم مثاال

نحن املواطنن في هذا العالم املتوحش الذي 
يحكمه األقوياء، الذين يطبقون شريعة الغاب 
كــلــمــا احــتــاجــوا لــهــا، دفـــاًعـــا عـــن مصالحهم، 
الــعــراق، فالسياسة  بــل وجــرائــمــهــم مثل غــزو 
الــدولــيــة ال يــوجــهــهــا الــحــق والـــعـــدل أواًل، بل 
، وفق القاعدة الشهيرة 

ً
توجهها املصالح أوال

»الغاية تبّرر الواسطة«.
حتى  املنشارية،  الجريمة  أخــبــار  تهدأ  إن  مــا 
تعود لترتفع متصّدرة وسائل اإلعــالم، وهذا 
ــــدة، مــنــهــا مــــدى تحقيق  عـــائـــد إلــــى عـــوامـــل عـ
الـــالعـــبـــن فــــي األزمــــــــة غـــايـــاتـــهـــم، وقـــــد حــقــق 
بعضهم مكاسب كبيرة أو صغيرة. وأصبحت 
لم  وربــمــا  عــصــرهــا،  تــم  ليمونة  القضية مثل 
يــعــد بــهــا الكثير مــن الــعــصــيــر. وقـــد ال نسمع 
 أو قد يعود بعضهم إلى النفخ 

ً
عنها مستقبال

فيها إن احتاجها، من أجل مزيد من ابتزاز بن 
املسؤولة  توقعه تصرفاته غير  الــذي  سلمان 

في مشكالٍت ترتد على اململكة ككل.
)كاتب وباحث سوري(

والطبقات  األعـــراق  كــل  وتــطــورهــا، وشمولها 
ــة الــغــربــيــة  االقــتــصــاديــة الــتــي ضــمــتــهــا الـــدولـ
التي  الــصــراع  الــحــديــثــة، وكــيــف نفهم قضايا 
ــــات الــقــهــر  ــــوجـ ــــود مـ ــعـ ــ ــثــــا، وصـ تـــتـــفـــجـــر حــــديــ
املعيشي فــي طبقات واســعــة، وعـــودة مشاعر 
االنفصال، وأزمة الحفاظ على مستقبل ثابت 
لالتحاد األوروبي، وكيف نفهم تمّكن ماكينة 
املال والرأسمالية، من االتحاد في أميركا، مع 
املــفــهــوم الــكــنــســي املــســيــحــي لــلــعــرق األبــيــض، 
وفوزها عبر ترامب وفريقه، في تولي زعامة 
دون  مــن  للغرب،  قيادية  عاملية  عاصمة  أكبر 
أن يتمّكن فكر العدالة االجتماعية، على الرغم 
من كفاح مارتن لوثر كينغ من منعه أو منع 
نفوذه، وتوّحشه الشرس على الشعوب التي 
في عهود  األميركية  املتحدة  للواليات  لجأت 
سابقة. كل هذه ملفات ال ُيمكن تجاوزها في 
الـــحـــوار اإلنــســانــي املـــجـــرد، ملــجــّرد أن الــشــرق 
يعيش تحت أنظمٍة قهريٍة مستبدة. وعليه، ال 
يقبل رأي أي منصة شرقية أو فكرية يسارية 
مستقلة، عن التوظيف أو التعبئة الجنسانية 
يسارية،  قــوى  فيها  انخرطت  التي  املتطّرفة، 
وأصـــبـــحـــت أحـــــد مــــصــــادر الـــضـــغـــط والـــقـــهـــر 
ملــســلــمــي الــــغــــرب، بــــــداًل مــــن مـــعـــيـــار الــحــقــوق 

والعدالة االجتماعية.
الصعود  املقال، فهذان  إلى محور  هنا ندخل 
ــّرفـــة، )الـــتـــيـــار  ــتـــطـ الــيــمــيــنــي والــجــنــســانــيــة املـ
الــثــقــافــي املـــنـــاهـــض لــقــيــم األســـــــرة، والـــداعـــي 
القسوة الشعورية ضد األبــويــن، ورفض  إلــى 
عـــالقـــة الــتــكــامــل الــعــاطــفــي والــــوجــــدانــــي بن 

الضغط لتغيير السياسة السعودية السلبية 
تـــجـــاه تـــركـــيـــا. وأرادتـــــهـــــا، ومــــن جــهــة أخــــرى، 
ترامب،  األحــمــق  الرئيس  مــع  للتقارب   

ً
فــرصــة

ــيــــطــــرة قـــــوات  وخــــصــــوصــــا فـــــي قـــضـــيـــتـــي ســ
الديمقراطي  االتحاد  لحزب  التابعة  »البيدا« 
)الــــكــــردي( فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــة، وهــي 
تــتــبــع حــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي املــصــنــف 
ــا، واعـــتـــقـــال الــقــس األمـــيـــركـــي، أنــــدرو  ــًيـ ــابـ إرهـ
برانسون، املعتقل منذ 2016 في تركيا بتهمة 
وقد  إرهابية،  منظمات  ومساعدة  التجسس، 
أحدث اعتقاله أزمة حادة بن تركيا والواليات 
املتحدة، فأطلقت تركيا سراحه بهذه املناسبة، 

وحدث تقارب.
ــان تــــرامــــب، الــــــذي يــشــبــه ســـلـــوكـــه ســمــســار  ــ كـ
عـــقـــارات بـــال أخـــــالق، ويــســعــى إلــــى اســتــغــالل 
كــل حــدٍث لصالحه، ويقيس كــل شــيء بكمية 
الــنــقــود، ســعــيــًدا بــحــدوث الــجــريــمــة، فــقــد رفــع 
السعودية،  ولــي عهد  مــن  الــذي يطلبه  الثمن 
محمد بن سلمان، من دون الوصول إلى إدانة 
هذا الحاكم الشاب. ومنطق تصريحات ترامب 
السعودية  مــع  املــتــحــدة  الــواليــات  أن مصالح 
وصفقاتها الكبيرة أهم من تحقيق العدل في 
جريمة قتل شخص واحد أيا كان. ولكنه يرفع 
إن  حــّدة تصريحاته، ويقترب من بن سلمان 
الكثيرة  فــي تلبية أحــد طلباته  تـــرّدد األخــيــر 
غــيــر املــعــلــنــة، أو املــعــلــنــة، مــثــل تــمــويــل قـــوات 
الكردية في شمال سورية، ثم يعود  »البيدا« 
سلمان  بــن  عــن  الشبهة  ليبعد  بتصريحاته 
لــم يــضــغــط عليه   

ً
مــثــال بــعــد تلبيتها. ولــكــنــه 

ــة مــجــلــس الــتــعــاون الــتــي أحــدثــهــا  إلنــهــاء أزمــ
حـــصـــار قـــطـــر، فــمــشــكــالت اآلخــــريــــن بــمــنــطــق 
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يا شعوبيي العالم اتحدوا بين األمس واليوم
كثيرة هي تعاريف الشعوبية، إال أنها جميعًا 
حركة  القرطبي،  اختصره  ما  حسب  تعني، 

»تبغض العرب وتفضل العجم«!
والباحث  الشعوبية  لتاريخ  الـــدارس  فــإن  لــذا 
بالتاريخ  يتلمسها  وأن  بــد  عــن وجــودهــا، ال 
بالتبغيض  املستهدفني  العرب  كــون  العربي، 
الــذهــن  إلــــى  مـــايـــتـــبـــادر  وأول  غـــيـــرهـــم،  دون 
بدايات النشاط الشعوبي في العهدين األموي 
الشعوبية  العناصر  بدأت  عندما  والعباسي، 
تنخر في جسد الدولة حسدا وغيرة أن أعتز 
ــة، بــعــد أن كــانــوا  ــ الـــعـــرب، وأصــبــحــت لــهــم دول
جـــنـــودا فـــي مــعــســكــرات امــبــراطــوريــتــي ذاك 
الزمان. ومن قراءة بسيطة لدسائس شعوبيي 
ذلك الوقت وأفعالهم، يتأكد للمتابع أن الهدف 
األول للشعوبيني إضعاف هذه الدولة، والعمل 
على هدمها أينما كانت ويتبني ذلك من الكره 
والحقد الذي يحمله الشعوبيون للعرب تحت 

شتى املزاعم وبشتى الوسائل.
العربية  الــدولــة  تركيبة  فــي  الشعوبية  وظلت 
عــصــيــة عــلــى االســـتـــئـــصـــال بــســبــب الــطــابــع 
ــذاك الــتــي الفــضــل فيها  اإلســامــي لــلــدولــة آنــ
الشعوبيون  فاستغل  أعــجــمــي،  على  لعربي 
هــذا املــســاواة فــي الــوصــول إلــى مــراكــز قــرار 
املسلمني، وما أن وصلوا حتى تحولت الدعوة 

إلى  علي شريعتي  املفكر  بحسب  للمساواة 
حركة تدعو إلى تفضيل العجم على العرب، 
مــن خـــال تــرويــج األفــكــار الــقــومــيــة وإشــاعــة 
الــيــأس مــن اإلســــام.  ويبقى اســتــخــدام هذا 
الحال  بواقع  منوطا  الشعوبيني  من  الساح 
قــوة وضعفا، ففي  العربية  الدولة  الــذي عليه 
ــعـــف تـــصـــبـــح جـــلـــيـــة صــريــحــة  حـــــــاالت الـــضـ

وتتجسد بشن الحروب والفنت. 
ــوة، لــيــقــتــصــر  ــ ــقـ ــ ثــــم تــســتــتــر فــــي مــــراحــــل الـ
املفكرين والساسة،  نشاطها من خال دس 
الحكام،  يتملقون  الــدولــة  فــي جسم  ودفعهم 
لتقلد  دنيئة،  بوسائل  الـــوالء  لهم  ويــظــهــرون 
املناصب والوظائف، تهيئة ملرحلة االنحطاط 

واالنقضاض.
أبــرز حــاالت االنحطاط  التاريخ أن  وقــد أثبت 
التي شابت مراحل الدولة عبر التاريخ كانت 
بفعل تغلغل أولئك االنتهازيني من الشعوبيني 
القرار  مراكز  إلــى  مفاصلها، ووصولهم  في 

والتاثير فيه.
وهــكــذا نــجــدهــم يــخــتــلــقــون الـــذرائـــع عــلــى مر 
مستخدمني  الــعــرب،  على  للتهجم  العصور، 
كل الوسائل للنيل منهم، ولم يوفروا وسيلة 
الــعــربــي وتــحــقــيــره واإلســـــاءة اليه  للحط مــن 
ــا يــخــتــلــقــون  ــبـ ــالـ ــل وغـ ــا بــ ــتـــخـــدمـــوهـ اال واسـ

اظهار  بغية  االساطير  ويــســردون  األكــاذيــب 
دونــيــة الــعــرب. هــو الــتــاريــخ يــتــكــّرر، وتتشابه 
الحقب الزمنية مع تعاقبها، حتى تكاد تكون 
مستنسخة عن بعضها لشدة تطابقها، فما 
أشبه اليوم باألمس، على أنه ليس تجنيا إذا 
قــلــنــا أن جــمــيــع شــعــوبــيــي الــعــالــم عــيــال على 
ــفــارســيــة الــتــي وضــع  املـــدرســـة الــشــعــوبــيــة ال
بــذرتــهــا أبـــو لـــؤلـــؤة املــجــوســي، والـــتـــي تبقى 
أســوأ أنــواع الشعوبية وأشــرهــا وقــد خرجت 
الكثير من االدباء والشعراء واملفكرين الذين 
تفننوا في شتم العرب باقذع االوصاف، وفي 
مــقــدمــتــهــم الــفــردوســي صــاحــب الــشــاهــنــامــة 
صنعة  ملحترفي  معجما  كتابه  أصبح  الــذي 
كثيرين  لشعوبيني  ومــرجــعــا  الــعــرب،  بغض 

معاصرين، يغذون منه أحقادهم. 
ــذا الــحــقــد  واملـــاحـــظ فـــي عــصــرنــا تــنــامــي هــ
في  مبالغة  ال  بــل  ملحوظ،  بشكل  الشعوبي 
الــقــول إن العمل جــار على قــدم وســـاق، وفق 
قوى  مــن  وتشجيعا  دعــمــا  تلقى  مخططات 
عاملية ومؤسسات وظفت له شعارات براقة. 
وقد وجدت ضالتها ببعض أبناء املنطقة من 
للدعاية  العنصرية  الفردوسي  مدرسة  اتباع 

لهذه املفاهيم وترويجها. 
موسى الهايس )سورية(

صــراع لم نعهده. بدأ يلف في أفق األشقاء، لغاية 
فريق  تقَض بسبب تحمس  لم  يعقوب،  نفس  في 
لصفعة القرن، من دون أن يدعمها الفريق الثاني. 
ما جعل األشقاء الفاقدين للقرار يلجأون إلى طرق 
أنها  يــقــال عنها  مــا  أقــل  أصــح  بمعنى  أو  ملتوية، 
واتهامها  قطر،  أولــهــا شيطنة  كــان  أخاقية،  غير 
بــاتــهــامــات ال أســـاس لــهــا مــن الــصــحــة، بــل األنــكــى 
مــحــاولــة احــتــالــهــا، لـــوال تــدخــل تــركــيــا والـــواليـــات 
املــتــحــدة بــثــقــلــيــهــمــا مـــن خــــال قـــواعـــد عــســكــريــة، 
ــداء يــفــكــرون ألـــف مــــرة، قبل  ــ جــعــلــت األشـــقـــاء األعـ
القيام بتصّرف قد ينهيهما من على وجه التقسيم 
الجغرافي، وهو ما صّرح به رئيس الواليات املتحدة 
الــدول ال تستطيع العيش  دونالد ترامب إن بعض 
األمر  وهــو  األميركية،  الحماية  دون  أسبوعني من 
اإلهانة، بطرق دخيلة  يبلعون  األشقاء  الذي جعل 
الشجاعة  الــذي من صفاته  العربي  اإلنــســان  على 
 عميقًا: لَم كل هذا 

ً
واإلقدام واإليثار، ما يطرح سؤاال

التقوقع أمام الدول الغربية؟ 
ــــدول الــعــربــيــة الــتــي تــعــانــي الفقر  والــتــنــمــر عــلــى الـ
والــتــخــلــف واألمـــيـــة واألوبـــئـــة. ولــيــس عــلــى الــقــارئ 
الكريم إال أن ينظر الى التقارير الواردة من اليمن، 
ســوريــة، الـــعـــراق، الــصــومــال، مــصــر، لــيــبــيــا.... ومــا 
خفي أعظم، ليس أقله نشر الصحافي السعودي، 
ــمـــال خـــاشـــقـــجـــي، بـــطـــرق داعـــشـــيـــة، مــــا يــطــرح  جـ

الـــســـؤال: مـــن تــعــلــم مــمــن الــوحــشــيــة؟ ومـــا قــانــون 
جــاســتــا بــبــعــيــد، والــقــائــمــة طــويــلــة ال يتسع املــقــال 
لذكرها، ما يجعل املوضوع مفتوحًا على مقاالت 
املــوضــوع نفسه، فالقائل إن مــن فقد  جــديــدة فــي 
العربية السعودية فقد نصف العالم عليه أن يعلم 
أن الدول تقاس بما تنتج، وبما تصنع، وبما تتفوق، 
واملعادلة القائمة أمامنا أننا أمام دولة تعتمد على 
النفط والسياحة الدينية بنسبة تقترب من مئة في 
أمــام اقتصاد هــش، يعتمد على  املــئــة، مــا يجعلنا 
ينبغي  ما  الدينية، وهو  والسياحة  الطبيعة  الثروة 
العربية اإلسامية تفكر في جعل  أن يجعل األمة 
أو بمعنى أصــح دولــة  واملــديــنــة منطقة حـــرة،  مكة 
، ال يخضع 

ً
خاصة، تكون مرجعًا إساميًا شاما

ألي سلطة، كما هو الحال في الفاتيكان. وللمملكة 
الــشــرق والــغــرب،  املغربية تــاريــخ عــريــق جمع بــني 
مــا جــعــل املــغــاربــة يــتــمــيــزون بــمــواصــفــات خاصة 
تــخــتــلــف عـــن الـــشـــرق فـــي عـــديـــد مـــن تــمــظــهــراتــهــا 
الــفــكــريــة واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة. 
إلــى ذلــك أن في املغرب شريحة كبيرة من  أضــف 
آل بــيــت رســــول الــلــه عــلــيــه الــصــاة والـــســـام، لهم 
الحق التاريخي والعقائدي في مكة املكرمة واملدينة 
القوميات  لبعض  بالنسبة  الحال  املــنــورة، كما هو 

في بعض األراضي العربية.
رشيد المجدوبي )المغرب(


