
مريم الخاطر

عن  الخليج  ربيع  يتأخر  أن  الخبراء  توقع 
ربيع العرب املنصرم 2011، أو أن يكون له 
شكل آخـــر، مــع تحفظي على مــفــردة ربيع، 
استنادا إلى تاريخ مؤلم، تحول معه نضال 
الــشــعــوب إلـــى خــريــف عــربــي أســـود تصرم 
ــرق بــفــعــل فـــاعـــل فـــي ثــــورات  ــتــ نـــبـــاتـــه، واحــ
مضادة، تنافي الثورات الشعبية بخيانات 

دولية، بل وعربية مضاعفة.
عند تحليل الــَحــراك فــي الــشــأن الخليجي، 
غــــالــــبــــا مــــــا تـــحـــمـــل تـــــــســـــــاؤالت الــــخــــبــــراء 
الغربيني عناوين مغايرة ألدبيات الربيع 
الـــعـــربـــي. لـــذلـــك تـــســـاءل الــبــاحــثــان بــيــرتــي 
وجوزانكسي فــي دراستهما فــي أوربيس 
ســــؤاال جــوهــريــا »املـــمـــالـــك الــخــلــيــجــيــة في 
شرق أوســط متغير، هل الربيع الخليجي 
ما زال بعيدا؟«. وعند املقارنة، رأيا أن دول 
الخليج بوصفها »النفطية الغنية« حالة 
مختلفة جدا، خصوصا وأنها مبنية على 
بــنــى اقــتــصــاديــة قــويــة وأنــظــمــة حكومية، 
اعتمدت دساتيرها على امللكيات الوراثية 
ــر والـــطـــاعـــة  ــاشـ ــبـ الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــــــوالء املـ
ــرغــم مــن أنهما أشـــارا إلى  للحاكم، على ال
بـــــوادر فـــي بــعــض دولــــه مــنــذ الـــعـــام 2011، 
ــم تكن مــن بينها قــطــر، بــل دول الحصار  ل
الخليجية التي سجلت في تقارير منظمة 
العفو الدولية والتقرير السنوي لحقوق 
اإلنــســان انتهاكات عــدة لحقوق اإلنــســان، 
تــبــعــتــهــا اعـــتـــقـــاالت فـــي ســـجـــون تــتــم منذ 
عــام 2011، واشــتــدت فــي بعض دولـــه عام 
2013، مــثــل دولــــة اإلمــــــارات. ولــربــمــا تأثر 

منى عبد الفتاح

ــنــتــهــي الــفــتــرة الــرئــاســيــة لحكم  قــبــل أن ت
الــرئــيــس املــصــري، عــبــد الــفــتــاح السيسي، 
ــٌب مــشــوٌب بالحذر 

ّ
بعد أشــهــٍر، يسود تــرق

 مــجــلــس الـــرئـــاســـة يــمــّهــد لــتــمــديــد 
ّ
مـــن أن

الفترة الرئاسية بداًل من إجراء انتخابات. 
ولــهــذا ازدادت وتــيــرة تــحــركــات السيسي، 
ومــــــحــــــاوالتــــــه لــــفــــت األنـــــــظـــــــار بـــمـــواقـــفـــه 
وتسجيالته، ولم تسعفه الحكمة يومًا في 
التفريق ما بني الدعاية الشخصية داخليًا 
ــة فـــي تـــصـــّدر املــشــهــد الــســيــاســي  ــبـ ــرغـ والـ

خارجيًا. 
ــه الـــشـــعـــب  أحـــــــــدث هـــــــذه املــــــواقــــــف نـــصـــحـ
ام الجمعية العامة لألمم  ــ الفلسطيني أمـ
ــرا، بـــقـــبـــول الـــتـــعـــايـــش مــع  ــ ــيـ ــ املــــتــــحــــدة، أخـ
لــيــني، مستشهدًا بتجربة مصر  اإلســرائــيــ
فــي الـــســـالم، ثــم فــي هــوجــة حــمــاســه، عمل 
ــن الــفــلــســطــيــنــي فــجــأة  ــواطــ عــلــى إلـــغـــاء املــ
بقوله »أمــن وسالمة املــواطــن اإلسرائيلي 
جنبًا إلــى جنب مــع أمــن وســالمــة املواطن 

اإلسرائيلي«.
ــاء بــني  ــقـ ــذا الــــحــــدث مــــن لـ ــ ــا مــــا ســـبـــق هـ ــ أمـ
الــســيــســي ورئـــيـــس الـــــــوزراء اإلســرائــيــلــي، 
بنيامني نتنياهو، في نيويورك، فلم يكن 
ه 

ّ
بحاجة لترويجه ووصفه بالعلنية، ألن

فــي عــلــم الــكــافــة إدراٌك ال تــشــوبــه ذّرة شك 
في مسارات العالقة بينهما منذ بداياتها. 
فالسيسي منذ كان وزيرًا للدفاع في عهد 
الـــرئـــيـــس املـــنـــتـــخـــب، مــحــمــد مــــرســــي، كـــان 
يحرص على الحفاظ على عالقاٍت سلمية 
مــــع إســــرائــــيــــل، وأظــــهــــر مـــوقـــف املــؤســســة 
األمنية العسكرية انقسامًا على الحكومة 
بتصنيف الــبــدو الــجــهــاديــني فــي سيناء، 
ــة املــــقــــاومــــة اإلســــالمــــيــــة )حـــمـــاس(  ــركــ وحــ
مــهــّدديــن لــألمــن الــقــومــي املــصــري. وملـــا لم 
تــتــمــّكــن املــؤســســة الــعــســكــريــة مـــن ترجمة 
هذه املواقف وغيرها إلى خطط سياسية، 
عملت على إطاحة الرئيس محمد مرسي 
الذي كان عقبة في وجه هذه التصنيفات. 

سالم لبيض

له قانون 
ّ
مفارقة كبيرة وتحد حقيقي مث

املصالحة اإلدارية، أمام الطبقة السياسية 
في تونس بمختلف أطيافها ومكوناتها، 
فــلــم يــحــدث أن انـــزعـــج الــتــونــســيــون مثل 
انزعاجهم من القانون الــذي صــادق عليه 
البرملان التونسي يوم 13 سبتمبر/ أيلول 
الجاري. وقد استمرت مقاومة تمرير هذا 
القانون سنتني ونصف السنة بدون تردد 
ـــوادة، أمـــال فــي إســقــاطــه بالوسائل  وال هـ
القانونية والشعبية املمكنة. لكن رئيس 
ــائــــد الــســبــســي،  ــة الــــبــــاجــــي قــ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
صــاحــب املـــبـــادرة الــتــشــريــعــيــة، مـــارس كل 
أنـــــواع الـــقـــوة الــنــاعــمــة واملـــكـــر الــســيــاســي 
ــاورة الــحــزبــيــة  ــنــ والــــدهــــاء االتـــصـــالـــي واملــ
ــــواب االئـــتـــالف الــحــاكــم  والــضــغــط عــلــى نـ
الليبرالي – اإلســالمــي، وعقد التفاهمات 
وصـــفـــقـــات الـــبـــيـــع والـــــشـــــراء الـــســـيـــاســـي، 
للمصادقة على القانون، وتحويله إلى أمر 
واقع. فقد ُمرر القانون، في دورة برملانية 
استثنائية وفــي أيــام العطلة القضائية، 
حيث كــان محل اســتــشــارة وجــوبــيــة لدى 
املــجــلــس األعــلــى لــلــقــضــاء، وفـــي غــفــلــة من 
الــرأي العام والقوى السياسية واملجتمع 
املــــدنــــي واالتــــصــــالــــي والـــنـــخـــب الــفــكــريــة 
والــجــامــعــيــة، على الــرغــم مــن احتجاجات 
محدودة قادتها حملة »مانيش مسامح« 
أمام مجلس نواب الشعب، لحظة املناقشة 
ــنــــواب  ــــرس لــ ــشــ ــ ــّدي الــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الـــــعـــــامـــــة، والــ
ــبـــرملـــان، على  املـــعـــارضـــة مـــن داخــــل قــبــة الـ
ــم، مــحــاولــة  الـــرغـــم مـــن مـــحـــدوديـــة عــــددهــ
منهم لتأجيل التصويت إلى حني تنطلق 
الــدورة البرملانية العادية في مطلع شهر 
أكتوبر/ تشرين األول املقبل، بالتزامن مع 

بداية املوسم السياسي الجديد.
يــعــفــو نـــص الـــقـــانـــون، فـــي فــصــلــه الــثــانــي، 
عــفــوا صــريــحــا عــن املــوظــفــني العموميني 
وأشــبــاهــهــم الـــذيـــن ارتـــكـــبـــوا جـــرائـــم ذات 
ــة أو مــتــعــلــقــة  ــيـ ــالـ ـــة أو مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ طـــبـــيـــعـــة إداريـ
ـــراف فــي حق  ـ بمسؤولية التسيير واإلشـ
الدولة واملجتمع. وقد أوقف هذا القانون 
الــتــتــبــعــات واملـــحـــاكـــمـــات فـــي حـــق كـــل من 
مـــارس »أفــعــاال تــم الــقــيــام بــهــا، واملتصلة 
بمخالفة الــتــراتــيــب، أو اإلضــــرار بـــاإلدارة 
ــلــغــيــر،  ــة، ال وجــــــه لـــهـــا ل ــعـ ــفـ ــنـ لــتــحــقــيــق مـ
ــدة ال  ــائــ شـــريـــطـــة عـــــدم الـــحـــصـــول عـــلـــى فــ
وجــه لها ألنــفــســهــم«. ويــعــد محتوى هذا 
الـــفـــصـــل، وكــــذلــــك الـــفـــصـــل الـــثـــالـــث الــــذي 
يلغي األحكام القضائية، ويجبر الوكالء 
الــعــامــني ملــحــاكــم االســتــئــنــاف عــلــى تقديم 
ة للمعنيني بــالــقــانــون، يعّد  شــهــادة بــــراء
كــافــيــا لــلــرّجــة الـــتـــي أحــدثــتــهــا املــصــادقــة 
البرملانية فــي بعض األحـــزاب السياسية 
التي تنسب نفسها إلــى أيديولوجيا 14 
جانفييه )يناير( 2011. فــالــرأي الــعــام لم 
يــســتــغــرب أو يــفــاجــئــه مــوقــف حـــزب نـــداء 
تونس، أو فروعه املنشقة عنه، مثل حزب 
ــة، أو  ــيـ ــنـ ــروع تـــونـــس والـــكـــتـــلـــة الـــوطـ ــشــ مــ
حليفه حزب آفاق تونس، الداعمني قانون 
املــصــالــحــة اإلداريــــــــة بــســبــب مــرجــعــيــتــهــم 
ــيـــســـاريـــة- الــتــجــمــعــيــة والــــدســــتــــوريــــة والـ

البورقيبية، وإنما فاجأهم موقف حركة 
النهضة اإلسالمية التي تصنف نفسها 
ضمن الــقــوى القادمة مــن فيافي النضال 
الــتــاريــخــي املـــقـــاوم لــالســتــبــداد والــفــســاد، 
ــإذا بــهــا تــنــحــاز وتــتــخــنــدق إلــــى جــانــب  ــ فـ
املـــاكـــنـــة الــعــمــيــقــة الـــســـاكـــنـــة فــــي مــفــاصــل 
الـــدولـــة، املتحّكمة فــي الــغــرف السياسية 

خليل العناني

ال يــمــلــك املــــــرء، وهــــو يــســتــمــع لــكــلــمــة وزيـــر 
الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، عــــادل الــجــبــيــر، من 
فوق منصة الجمعية العامة لألمم املتحدة، 
وهـــو يــتــهــم قــطــر بــدعــم اإلرهــــــاب، ســـوى أن 
يرفع حاجبيه تعجبًا، ليس من جرأة الرجل 
غــيــر املــعــهــودة فــحــســب، وإنــمــا مــن منطقه 
املتهافت فــي تــوزيــع االتــهــامــات على دولــة 
شقيقة من دون دليل. ولــو جــاء هــذا الكالم 
من شخٍص آخر لم يتورط خمسة عشر من 
بني وطــنــه فــي أســـوأ هجمات إرهــابــيــة في 
التاريخ الحديث، قتلوا خاللها ما يقرب من 
ثالثة آالف شخص فــي يــوم واحـــد، وهناك 
ــراد مــن الــعــائــلــة الــحــاكــمــة في  مــالحــقــات ألفــ
بـــــالده مـــتـــوّرطـــني فـــي ذلــــك الــــحــــادث، لــكــان 
ــم يــكــن مـــقـــبـــواًل. ولــو  األمــــر مــفــهــومــًا، وإن لـ
ــكـــالم مـــن وزيــــر خــارجــيــٍة ال يستند  جـــاء الـ
نــظــام الحكم فــي بـــالده على تحالف وثيق 
ــل مــا يــمــكــن أن  مــع إيــديــولــوجــيــة ديــنــيــة، أقـ
تــوصــف بــه هــو الرجعية والــتــطــّرف، لربما 
كــــــان لـــكـــالمـــه مــــصــــداقــــيــــة. يـــعـــكـــس مــنــطــق 
ــًا مــفــضــوحــًا في  الــجــبــيــر تــهــافــتــًا ســـعـــوديـ
محاولة لغسل أيــدي بــالده من التورط في 
دعــــم جــمــاعــات مـــتـــشـــّددة، ســــواء مـــن خــالل 
نشر اإليديولوجية الوهابية، ومــا تحمله 
ــّددة ومــغــلــقــة لــلــديــن،  ــتـــشـ مـــن تــفــســيــرات مـ
إلـــى الـــدعـــم املـــــادي والــعــســكــري لــهــا، ســـواء 
فــي أفغانستان إبـــان الثمانينيات، أو في 
ســوريــة وليبيا بعد الــربــيــع الــعــربــي. وهي 
محاولة للقفز إلى األمام، عبر توريط غيره 
ــاب. حــــاول الــجــبــيــر،  ــ ــ فـــي مــســألــة دعـــم اإلرهـ
 ذريــعــًا فــي مــلء فــراغ 

ً
وهــو الــذي فشل فشال

سلفه األمــيــر ســعــود الفيصل، أن يتقمص 
ــة لــيــبــرالــيــة  ــ ــر خــارجــيــة دولـ ــ شــخــصــيــة وزيـ
عريقة، تعطي اآلخرين دروســًا في محاربة 
اإلرهـــاب، عبر لــوم اآلخــريــن. وقــد زاد الطني 
بلة، حني غازل الرجل إسرائيل، ملمحًا إلى 
ــراع مــعــهــا، حــتــى ولــو  ضـــــرورة إنـــهـــاء الـــصـ
عــلــى حــســاب الــحــقــوق الفلسطينية. وهــو 
هنا يسير على خطى الجنرال عبد الفتاح 
السيسي الــذي نــادى من على املنبر نفسه، 
قبل أيام، بضرورة حماية األمن اإلسرائيلي.  
يتوازى حديث الجبير مع الحملة املسعورة 
التي تشنها سلطات بالده على شخصياٍت 
ــة لـــيـــس فـــقـــط بــاعــتــدالــهــا  ــروفـ ــعـ ــٍة، مـ ديــــنــــيــ

ناشطون خليجيون بـ »الثورات العربية«، 
ــدانـــي على  ــيـ ات لــلــظــهــور املـ فـــجـــاءت نـــــــداء
»تويتر« و»فيسبوك« مطلع 2011، بينما 
شهد بعضها نزوال ملطالبات بإصالحات 
اجتماعية واقــتــصــاديــة، باستثناء بــوادر 
حركات سياسية مشابهة للربيع العربي، 
لتغيير بعض أنظمة الحكم فــي الخليج، 
شّجع ظهوَرها عــامــالن: التأسي ببواكير 
نجاح تجربتي تونس ومصر، واألرضية 
الخصبة في بعض التحّركات »الطائفية« 
في بعض دوله، كما هو الحال في البحرين 
ــبـــرايـــر/  فــــي اعـــتـــصـــام الــــلــــؤلــــوة، فــــي 14 فـ
شباط 2011، واعتصام العوامية في إقليم 

اإلحساء في السعودية، في العام 2011.
ــدول الــخــلــيــجــيــة، تـــم تـــجـــاوز كل  ــ فـــي كـــل الـ
فصول التظاهر بتفاوت بني دولة ودولة، 
ات الــثــورات  طــوعــا أو كــرهــا، ففشلت نــــداء
بسبب االستقرار االقتصادي والسياسي، 
ات احـــتـــرازيـــة مــســبــقــة بــإغــداق  ــراء ــإجــ أو بــ
استحقاقات شعبية أو بتحقيق مطالب 
إصـــالحـــيـــة أو زيــــــــادة تــمــثــيــل أو مــقــاعــد 
ــئـــات فــــي املـــجـــتـــمـــع. وإمــــــا ألن  ــفـ لــبــعــض الـ

بــعــضــهــا لـــم تــكــن ذات أرضـــيـــة ســيــاســيــة-
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة خــصــبــة لــربــيــٍع، 
كتلك الــــدول الــتــي رزحـــت شعوبها تحت 
خط الفقر والظلم االجتماعي واالستبداد. 
لــــيــــس ألنـــــهـــــا ال تـــــقـــــاس عــــلــــيــــهــــا، ولـــكـــن 
لألسباب آنفة الذكر، يضاف إليها أيضا 
أن دول الخليج ال تعترف بخط للفقر، وال 
تــســمــيــه، حــتــى ال يـــقـــاس نــصــف املــجــتــمــع 
أو ربــعــه عــلــى أنـــه فــقــيــر فــي بــعــض دولـــه، 
فــي ظــل شــّح الــرواتــب والظلم االجتماعي 
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الثاني ردع عسكري ملظاهرات ميدانية، كما 
حــدث في إعــادة األمــن للبحرين في 2011، 
بقوات الدرع الخليجي، بموجب اتفاقيات 
دفاع مشتركة، تحت مظلة مجلس التعاون 

الخليجي.
ــافـــظ الــخــلــيــج عــلــى نـــظـــامـــه، على  لـــذلـــك، حـ
الرغم من حراك شعوبه ضد بعض أنظمة 
ــة، املـــتـــأثـــرة  ــداديــ ــبــ ــتــ حــكــمــه الــقــمــعــيــة االســ
بإفرازات الربيع العربي، في جرأة الخطاب 
ونــزول الشارع، وما ضمنته التكنولوجيا 
وتــطــوراتــهــا فـــوق إرادة أنــظــمــة الــقــمــع من 
تــمــكــني شــعــبــي فــــي اإلعـــــــالم االجـــتـــمـــاعـــي. 
وعندما لم يسقط حاكم، ولــم يتغير نظام 
أي حكم خليجي، كان التعبير في األدبيات 

»تجّمد ربيع الخليج«. وعلى منواله جاء 
تــعــبــيــر الــبــاحــثــة مـــــاري تــيــتــرولــت »شــتــاء 

الربيع العربي في املمالك الخليجية«.
هكذا استتب الوضع في الخليج، على الرغم 
من غليان شعوب بعض دولــه. ولكن يبدو 
أن دول الحصار، بمحاولتها إبعاد بوادر 
مــطــالــبــات إصــالحــيــة شعبية فــيــهــا، قامت 
حكوماتها بإلهاء شعبها بافتعال أزمــات 
خارجية خوفا على األنظمة القائمة فيها، 
وتمهيدا لتغييرات سياسية داخلية كبرى، 
لـــم تــكــن الــبــحــريــن واإلمـــــــارت والــســعــوديــة 
مــهــيــئــني لــهــا قــانــونــيــا ودســـتـــوريـــا، والــتــي 

حتما ستجر غضبا شعبيا وربيعا ثائرا.
ــــدول ربــيــعــا تــلــقــائــيــا  ــذه الــ وكـــمـــا حـــرقـــت هــ
ــثــورات  طبيعيا فــي دول أخـــرى، بتغذية ال
ــــوب تــلــك  ــعـ ــ ــت فـــيـــهـــا شـ ــ ــّرضــ ــ ـــــــضــــــــادة، عــ املـ
الـــدول للقتل ودولــهــا لــلــدمــار، فإنها قامت 
ات احترازية مسبقة، لتقضي على  بــإجــراء
أي وعــي، إن لــم نقل حــراكــا شعبيا قبل أن 
يــقــضــى عــلــى حــكــومــاتــهــا. لـــذلـــك حــّصــنــت 
ــــوق الـــقـــمـــع الـــداخـــلـــي والــتــكــمــيــم  نــفــســهــا فـ
 حــصــارهــا قطر، 

ّ
بــالــهــجــوم الــجــائــر، ولــعــل

واملـــحـــاوالت االنــقــالبــيــة املــتــواتــرة الفاشلة 
على حكومتها الصلبة املستقرة يختصر 
ة داخليا مــن ربيع 

ّ
خــوف هــذه الـــدول الهش

خليجي تلقائي قادم، متوقع من شعوبها 
عــلــى أنظمتها  فــي »اإلســـقـــاط السياسي« 
على غيرها، بـــ »ألــغــام مستزرعة سياسيا 
وإعالميا«، اتقاًء  لوصول العدوى الثورية 
العربية إلى عتبة منزلها املكسورة سلفا، 
والــتــي كــانــت مــنــهــا قـــاب قــوســني أو أدنـــى. 
والــدلــيــل أنــه حتى التكنولوجيا لــم تسلم 

من توظيفها في ثــورات مضادة بجيوش 
إلــكــتــرونــيــة عــلــى »تــويــتــر« وأخـــواتـــه، ليس 
ضــد قــطــر فــقــط، بــل ضــد شــعــوب دول هــذه 

الثورات املضادة.
ــعـــاون« كــمــا يــطــلــق عليه!  ــتـ أمـــا »مــجــلــس الـ
والــــدرع الخليجي املــشــتــرك كــمــا يــزعــمــون! 
ــيـــوم  ــلـــس نـــفـــســـه الـــــــذي يـــكـــيـــل الـ فـــهـــو املـــجـ
بمكيالني لبعض دولــه، بل يستخدم درعه 
العسكري سالحا مرتدا على بعضه، أعني 
 أمنها بأداته نفسها 

ّ
على قطر فقط، ليقض

التي استخدمها للدفاع عــن البحرين في 
العام 2011، ليكون درعا، وعلى قطر ليكون 
ردعــا من دون عــودة إلــى النظام األساسي 
فيه، أو اعتبار للقوة الجمعية التي تمثله، 
أي بإلغاء لسيادة ثالث دول حصيفة فيه. 
ولعل هــذا ما حــدا بالباحثني إلــى الوقوف 
مذهولني، ألنــه خالف كــل التوقعات لذلك، 
ــــوان فــي دراســـة  وكــمــا ذكـــرت كــريــســتــني دايـ
لها، نشرها مطلع سبتمبر/ أيلول الحالي 
مــعــهــد دراســـــات الــخــلــيــج الــعــربــي »الــنــظــام 
الوراثي الجديد في دول الخليج العربي«،  
إن »الغرب يحتاج ألن يضع دليال سياسيا 

جديدا«. 
ما يحدث في الخليج ليس ربيعا، بل لعبة 
وتفتيت  للخليج،  بتجزئة  ــرى  ب ـ ـ ك ة  س ا ي س
لـــوحـــدتـــه، بــالعــبــني خــلــيــجــيــني مــتــواطــئــني 
هــم أنفسهم أدوات الــثــورات املــضــادة التي 
انــتــهــكــت حــقــوق شــعــوب هــــؤالء، بمصالح 
وأداور قسمت سلفا... إنها املؤامرة متعّددة 
األطـــــراف الــتــي ســيــجــر صــانــعــوهــا أطـــراف 

الندم قبل غيرهم.
)أكاديمية وإعالمية قطرية( 

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــكــتــم عــلــى تــفــاصــيــل 
 تــأيــيــد إســـرائـــيـــل االنــقــالب 

ّ
 أن

ّ
كــثــيــرة، إال

العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013، كان 
ـــه جـــاء بعد 

ّ
ملفتًا لــالنــتــبــاه، خــصــوصــا أن

فتوٍر شهدته العالقة بني إسرائيل ومصر 
خالل فترة الرئيس مرسي.

ــم يـــظـــل فــــي طــــي الـــكـــتـــمـــان أيـــضـــًا لــقــاء  ــ ولـ
نتنياهو بالسيسي فــي الــقــاهــرة، والـــذي 
تم في ُجنح الدجى واستمر حتى ساعات 
الفجر األولـــى فــي يونيو/ تموز املاضي، 
فقد كشفت عــن الــزيــارة صحيفة هآرتس 
ــــهــــا جــــاءت 

ّ
ــلــــيــــة، وأوضـــــحـــــت أن اإلســــرائــــيــ

فــي إطـــار التمهيد ملناقشة خــطــة ملــبــادرة 
سالم خاصة باملنطقة، تتضمن االعتراف 
ــيـــل دولــــــة يــــهــــوديــــة، واســـتـــئـــنـــاف  ــرائـ بـــإسـ

املفاوضات مع الفلسطينيني. 
بـــادل الــســيــســي إســرائــيــل تــأيــيــدًا بتأييد، 
ومــــــا ُيـــســـمـــى اآلن الــــتــــوجــــه الـــعـــلـــنـــي مــع 
إســرائــيــل هــو عــالقــة هــروبــيــة مــن األزمـــات 
ــر، وأكـــبـــر  ــتـــي صــنــعــهــا حــكــمــه فــــي مـــصـ الـ
هذه األزمــات االقتصادية الخانقة يتمثل 
فــي اســتــشــراء الــفــقــر وتــضــاعــف املشكالت 
املـــعـــيـــشـــيـــة وارتــــــفــــــاع مــــعــــدالت الـــبـــطـــالـــة. 
وبسبب سياساته االقــتــصــاديــة، تحولت 
ــده إلــــــى دولـــــــــٍة تــســتــجــدي  ــهــ ــــي عــ مـــصـــر فـ

اإلعانات بعالقاتها الدولية.
 أما أزمة الخصومة مع املعارضة، بشقيها 
اإلســــالمــــي والــعــلــمــانــي، ومــــا تــحــمــلــه من 
مواقف وأيديولوجيات واضحة، فيقابلها 
افتقار مؤيدي السيسي ألي مواقف فكرية، 
مــمــا ســاهــم فـــي  إعــــادة تــســويــق الــعــالقــات 
 
ً
املصرية اإلسرائيلية، باعتبارها ضرورة
بــعــد صــنــاعــة عــــدو إقــلــيــمــي مــشــتــرك هو 

اإلسالميون.
هـــنـــاك أيـــضـــًا األزمـــــة اإلقــلــيــمــيــة، مــكــافــحــة 
اإلرهــــاب، وقــد فــرض تــزايــد وتــيــرة العنف 
فــي شبه جــزيــرة سيناء املــشــاركــة األمنية 
بــــــني مــــصــــر وإســـــــرائـــــــيـــــــل. ولــــــــم تــقــتــصــر 
الـــعـــالقـــات بــيــنــهــمــا عــلــى الــجــانــب األمــنــي 
ــاراتــــي، فـــقـــد ســـعـــى الـــطـــمـــوح  ــبــ ــخــ ــتــ واالســ

واإلعالمية واملالية املظلمة، والتي كانت 
تــنــتــج ذلـــك االســـتـــبـــداد والــفــســاد عــشــرات 
ــوقـــف املــنــاقــض  الـــســـنـــني. فــقــد تـــال هــــذا املـ
ــــالم الـــداعـــيـــة إلــى  ألبـــســـط مـــقـــاومـــات اإلســ
اإلصـــــالح والـــتـــصـــدي لــلــفــســاد، مــصــادقــة 
»النهضة« على حكومة يــوســف الشاهد 
الثانية واملــشــاركــة فيها مــع وزراء كانوا 
عــشــيــة 14 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2011 
)إســقــاط الــثــورة نــظــام بــن عــلــي( فــي آخــر 
حــكــومــة أســقــطــتــهــا دمــــاء شـــهـــداء الــثــورة 
التونسية، ونضال أجيال من املعارضني، 
على خلفية كل مظاهر البؤس السياسي 
واالقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي الــتــي انتهت 
إليها تونس آنـــذاك. وقــد أوجــع هــذا األمر 
الحركة اإلسالمية، وأثخن جراحها، بعد 
أن تـــعـــّرضـــت إلــــى حــمــلــة انـــتـــقـــاد شــديــدة 
ــبـــاعـــهـــا ومـــن  مــــن داخــــــل مـــنـــاصـــريـــهـــا وأتـ
ــا مـــصـــداقـــيـــة  ــايـ ــقـ ــا بـ ــدهـ ــقـ ــأفـ خــــارجــــهــــم، فـ
ديــهــا من 

ّ
متالشية مــن تحالفها مــع جــال

تجمعيني ودســتــوريــني، نظموا أنفسهم 
فــي حــزب نــداء تــونــس، ولــم يتبق لها من 
الصفة اإلســالمــيــة ســوى الــشــعــارات التي 
لم تعد تقبل الترويج، وبعض املمارسات 
الـــطـــقـــوســـيـــة لـــلـــديـــن الـــتـــي يـــشـــتـــرك فــيــهــا 
أنــصــارهــا مــع عــامــة الــتــونــســيــني. لــم يكن 
األمــر هّينا على النهضويني، فقد بلغوا 
حـــّد اســتــقــالــة أحـــد نــــواب »الــنــهــضــة« من 
الوزن الثقيل، وهو وزير العدل في حكومة 
الترويكا الثانية مــن كتلتهم البرملانية، 
وتصويت خمسة نهضويني ضد القانون 
وغــيــاب 31 آخــريــن عــن الــتــصــويــت، وهــو 
ما حــدث أول مــّرة في التجربة البرملانية 
والتأسيسية لحركة النهضة، ما يعني أن 
اختالفات وانقسامات تعتمل داخــل هذا 
الــحــزب الــســيــاســي، قــد تجد طريقها إلى 

العلن في األفق القريب. 
ــات  ــديــ ــتــ ــنــ ــتــــت الــــنــــقــــاشــــات واملــ ــبــ وقـــــــد أثــ
ــفــــكــــريــــة والـــســـيـــاســـيـــة  والــــديــــنــــامــــيــــات الــ
والنقابية واملدنية التي أحدثها القانون 
فــــي أوســــــــاط الـــنـــخـــب املـــخـــتـــلـــفـــة، وكـــذلـــك 
الطعون التي تقدمت بها كتل املعارضة 
الــبــرملــانــيــة الــتــونــســيــة إلـــى هــيــئــة مــراقــبــة 
دستورية مشاريع القوانني، أثبتت ضعف 
القانون وارتجاليته وصبغته االرتدادية 
ــتــــي جـــــــاءت بــهــا  ــعـــات الــ ــشـــريـ ــتـ ــاء الـ ــ ــغـ ــ إللـ
منظومة 14 جانفييه، فــي مجال العدالة 
االنتقالية واإلصالح والنزاهة والشفافية، 
وفساد محتوياته وعقم روحــه وخلفيته 
الثقافية وتناقضه الصارخ مع الدستور. 
ذلـــك أن تــحــديــد تــاريــخ 1955 مــرجــع عفو 
على اإلداريــــني، أي املوظفني مــن مديرين 
ومديرين عامني ورؤســاء مديرين عامني 
وأشـــبـــاهـــهـــم، أي الــســيــاســيــني مـــن وزراء 
وكــــتــــاب دولــــــة ورؤســـــــــاء دواويـــــــــن ووالة 
ومعتمدين، هــدروا املــال العام وتجاوزوا 
ــلــــى األمـــــــالك  ســـلـــطـــاتـــهـــم، واســـــتـــــولـــــوا عــ
الـــعـــمـــومـــيـــة، وزّوروا نـــتـــائـــج مـــنـــاظـــرات 
االنتداب في الوظيفة العمومية، فحرموا 
كثيرين مــن أصــحــاب الــحــقــوق مــن العمل 
ــســوا االنتخابات 

ّ
والحياة الكريمة، أو دل

بأنواعها الرئاسية والتشريعية والبلدية 
عــشــرات السنني مــن أجــل أن يحكم البالد 
ــيــــس واحـــــــد، مـــــــرّده هــو  ــــزب واحــــــد ورئــ حـ
الــرغــبــة فــي مــحــو مــا جـــاء فــي الــفــصــل 17 
من قانون العدالة االنتقالية أن عمل هيئة 
الحقيقة والكرامة يغطي الفترة من األول 
مــن يــولــيــو/ تــمــوز 1955 إلــى سنة 2013، 
وما ورد في الفصل 15 من القانون نفسه 
مـــن أن املــصــالــحــة ال تــعــنــي اإلفــــــالت من 

ووسطيتها، مثل الدكتور سلمان العودة، 
وإنما أيضا بدعمها نظام بالده لحربه في 
اليمن، وصراعها مع إيــران. وهو ال يخجل 
مــن أن يقع فــي تناقض فـــّج، حــني يــرى في 
قطر مــصــدرًا لــعــدم االســتــقــرار فــي املنطقة، 
بينما بالده متوّرطة في صراعات املنطقة 
مــن شــرقــهــا إلـــى غــربــهــا. ولــيــس هــنــاك شك 
في أن بعض فقرات خطاب الجبير، إن لم 
يكن الــخــطــاب كــلــه، قــد ُكتبت فــي أبوظبي، 
وروجعت في القاهرة، وذلك قبل أن يلقيها 
في األمم املتحدة. فلم يعد خافيًا على أحد 
مــــدى الـــنـــفـــوذ والــتــغــلــغــل الـــــذي تــتــمــتــع به 
أبوظبي اآلن في أوساط النخب السعودية 
الــســيــاســيــة واإلعـــالمـــيـــة، خــصــوصــا فيما 
ــــالم الــســيــاســي.  يتعلق بملفي قــطــر واإلسـ
ــر الــــتــــحــــول الـــــجـــــذري لـــدى  ــّسـ ــفـ وهــــــو مــــا يـ
الــســعــوديــة تــجــاه كـــال املــلــفــني فـــي الــشــهــور 
القليلة املــاضــيــة. بــل ال مــبــالــغــة فــي الــقــول 
إن ثــمــة تنسيقًا كــبــيــرًا مــع تــل أبــيــب، فيما 
يــخــص هــذيــن املــلــفــني أيــضــا. وهـــي مسألة 
لم تعد السعودية تخفيها، بل تجاهر بها 
علنًا، وتعتبرها مــن أوراق تــقــارب اللعبة 
الجديدة في املنطقة. وبمنطق الجبير الذي 
اتهم قطر بزعزعة استقرار املنطقة، يمكن 
بسهولة اتهام السعودية بزعزعة استقرار 
جيرانها، سواء في البحرين من خالل قمع 
انتفاضتها السلمية في العام 2011، وفي 
العراق بدعم القبائل السنية قبل سنوات، 
وفي سورية بدعم املعارضة املسلحة، وفي 
اليمن بدعم مليشيات علي عبد الله صالح، 
عــنــدمــا كـــان حــلــيــفــًا لــهــا، وأخـــيـــرًا فـــي قطر 
بالتحريض عليها دوليًا والسعي العلني 

إلى تغيير نظامها.
يحاول الجبير، ومن خلفه حلفاؤه الجدد 
فـــي املــنــطــقــة، تــركــيــز األنــــظــــار عــلــى الــعــدو 
الــجــديــد، وهــو قــطــر، مــن أجــل لفت األنــظــار 
بشأن الفشل الذريع الذي أصاب سياسات 
ــل مـــلـــفـــات املـــنـــطـــقـــة، بــــــدءًا مــن  بــــــالده فــــي كــ
الـــعـــراق، مــــرورًا بــســوريــة والــيــمــن، وانــتــهــاء 
بإيران. وهو، كمن يقف خلفه، يعتقدون أن 
قطر هدف سهل يمكن اصطياده وتقديمه 
ن به 

ّ
قربانًا لولي العهد الجديد، كي يدش

 
ّ

حــكــمــه املــنــتــظــر. وال يــــدري أنـــه بــذلــك يـــدق
مسمار نعٍش في شرعية نظام بالده التي 

تقوم على التحالف املتني مع رجال الدين.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

وعــدم العدالة في توزيع الثروة ومصادر 
اإلنفاق الحكومي في حرج وعدم شفافية، 
وهـــي املــوصــوفــة بــأنــهــا غنية و»نــفــطــيــة«. 
مـــا حـــدا بــبــحــوث الـــغـــرب إلـــى أن تــخــوض 
فــي تــحــلــيــالت ســيــاســيــة عميقة عــن مــدى 
تحقيق مطالب الشعوب اإلصالحية، كما 
 ذكر الباحثان أوتاواي ومروان مشهر في 
 Marina Ottaway and Marwan Muasher,
 Arab Monarchies: Chance for Reform,
 Yet Unmet )Washington, DC: Carnegie
 Endowment for International Peace

.)2011
مــا فشلت فــي مـــرات أخــــرى، بسبب قمع  كــ
ــا تـــحـــت قــــوات  املـــطـــالـــبـــات الــشــعــبــيــة كـــرهـ
ردع مـــن نـــوعـــني: الـــــردع الــقــانــونــي، حتى 
ــة الــــــــرأي والــتــعــبــيــر  ــريــ ــتـــوى حــ ــلـــى مـــسـ عـ
اإللــكــتــرونــي، بتصعيد عــقــوبــات التجريم 
اإللكتروني، كما حــدث في العامني 2012 
و2013، فــي كــل مــن السعودية واإلمـــارات، 
وبإدانات وايداعات في سجون استباقية، 
إلجـــهـــاض أي دعــــوة بــتــهــم مــطــاطــيــة غير 
واقــعــيــة، حــتــى لــو كــانــت ملــجــرد املــيــول أو 
اعــتــنــاق فــكــر، تبعها تــجــريــم حـــزب ديني 
ونعته بــاإلرهــاب، مثل اإلخــوان املسلمني، 
كما حــدث فــي اإلمــــارات، عندما سجن 93 
شخصا، بينهم مثقفون وقانونيون في 
العام 2013، ودونت وقائع هذا كله منظمة 
الــعــفــو الــدولــيــة وتــقــاريــر حــقــوق اإلنــســان 
والــبــحــوث، كما جــاء لــدى سيلفيا كوملبو 
 Silvia Colombo, »The GCC countries في
 and the Arab Spring: Between Outreach,
 Patronage and Repression,« )Rome

الدبلوماسي املصري إلى لعب دوٍر مواٍز، 
حيث زار وزير الخارجية املصري، سامح 
شـــكـــري، إســـرائـــيـــل، والــتــقــى نــتــنــيــاهــو في 

القدس املحتلة.
 كما تبرز أزمــة سد النهضة في إثيوبيا، 
ــر مــن  ــة مــــصــ ــاقــــص حــــصــ ــنــ ومــــــــهــــــــّددات تــ
ــارة نتنياهو   مــع زيــ

ً
ة مــيــاه الــنــيــل، مـــقـــروء

دول حـــوض الــنــيــل، خــصــوصــا املــعــارضــة 
مــنــهــا ملــطــالــبــات مــصــر بــحــصــة فـــي مــيــاه 
الــنــيــل، كإثيوبيا وروانــــدا وتــنــامــي الــدور 
اإلســـرائـــيـــلـــي، مـــا اســتــدعــى تــطــمــني الـــرأي 
 مــصــر مـــا زالـــــت تــحــافــظ على 

ّ
الـــعـــام بـــــأن

ــا تــعــمــل وفــق  ــهــ ــ
ّ
مــكــانــتــهــا األفـــريـــقـــيـــة، وأن

ــة مــصــر في  وســاطــة إســرائــيــلــيــة لــحــل أزمــ
مياه النيل.

ــارات املــتــنــافــســة،  ــبـ ــتـ وفــــي ضــــوء هــــذه االعـ
ـــــــات لـــلـــســـيـــســـي أي دعـــــمٍ  ـ ـ ـ لـــــم تــــتــــرك األزمـ
ــقـــريـــب،  ــى الـــــخـــــارج الـ ــ ــاتـــجـــه إلــ داخـــــلـــــي، فـ
وهـــو »مــفــاوضــات الــســالم اإلســرائــيــلــيــة – 
الــفــلــســطــيــنــيــة«. يــــود الــســيــســي املــحــافــظــة 
على عالقته مع إسرائيل لتعزيز سلطته 
العسكرية في مصر، وتعزيز نفوذ مصر 
في منطقة الشرق األوسط، خصوصا بعد 
أن بدأ الغرب يختبر حرصه على السلطة، 

بعد انتهاء فترته الرئاسية.
)كاتبة سودانية(

الــعــقــاب وعــــدم مــحــاســبــة املـــســـؤولـــني عن 
االنتهاكات.

ــاقـــض الــــقــــانــــون مـــــع الــــدســــتــــور فــي  ــنـ ــتـ يـ
مواطن كثيرة، من ذلك ما جاء في الفقرة 
األولــــى مــن الــتــوطــئــة مــن تحقيق أهـــداف 
ثــورة 17 ديسمبر/ كــانــون األول 2010 – 
14 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2011، ووفـــاء 
ــدمــاء الــشــهــداء ولتضحيات التونسيني  ل
والــتــونــســيــات عــلــى مـــّر األجـــيـــال، والقطع 
مع الظلم والحيف والفساد، فهو تشريع 
يــكــّرس الحيف والفساد فــي أبلغ صــوره. 
ــتـــور  ــفـــصـــل 15 مــــن الـــدسـ ــتـــرق الـ ــا يـــخـ ــمـ كـ
ــعــمــومــيــة  الـــــذي يــنــص عــلــى أن اإلدارة ال
في خدمة املواطن والصالح العام، تنظم 
ــاواة  وتــعــمــل وفــــق مـــبـــادئ الــحــيــاد واملـــسـ
ــام، وفــــق قــواعــد  ــعـ واســـتـــمـــراريـــة املـــرفـــق الـ
لة،  الشفافية والنزاهة والنجاعة واملساء
فــبــمــوجــب هــــذا الـــقـــانـــون يــصــبــح اإلفــــالت 
لــة هــو الــقــاعــدة ويشجع تكرار  مــن املــســاء
ــاعــــدت  ــــي ســ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ــك املــ ــلــ ــل تــ ــثــ مــ
ــة الــتــونــســيــة،  عــلــى هــشــاشــة أركـــــان الـــدولـ
فـــــاإلدارة هــي الــعــصــب الــرئــيــســي لــلــدولــة. 
ــانــــون املـــصـــالـــحـــة اإلداريـــــــة  ويـــتـــنـــاقـــض قــ
ــم  ــ ــاهــــدة األمـ ــعــ ــع مــ ــ ــنـــاقـــضـــا صـــريـــحـــا مـ تـ
املتحدة الخاصة بمكافحة الفساد )2003( 
بمقتضى القانون املــؤرخ في 25 فبراير/ 
شباط 2008، علما أن املعاهدات الدولية 
ــلــــى مــــن الـــقـــوانـــني،  ــبـــة أعــ تــــرتــــب فــــي مـــرتـ
ــك الــــدســــتــــور  ــ ــ حــــســــب مـــــا يــــنــــص عــــلــــى ذلـ
التونسي في فصله عدد 20، ناهيك عن أن 
منظمة الشفافية الدولية دعــت الحكومة 
التونسية إلى سحبه، نظرا إلى أنه يكّرس 

الفساد، ويؤدي إلى اإلفالت من العقاب.
إخــــالالت كــثــيــرة تضمنها نــص الــقــانــون، 
منها ما يمّس بجوهره وروحه في عالقة 
بــالــدســتــور، ومــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بــالــشــكــل، 
مــا سيجعل منه مــوضــوع اختبار عسير 
للهيئة الوقتية ملراقبة دستورية القوانني 
ــتـــي ســتــجــد نــفــســهــا بــــني فـــكـــي كــمــاشــة  الـ
اإلرادة الــشــعــبــيــة، الــداعــيــة إلـــى إســقــاطــه، 
املــســتــنــدة إلــــى روح دســـتـــور 27 يــنــايــر/ 
كـــانـــون الـــثـــانـــي 2014، وتـــدخـــل الــســلــطــة 
ــــي اســــــتــــــردت عــافــيــتــهــا  ــتـ ــ ــة الـ ــذيـ ــيـ ــنـــفـ ــتـ الـ
االستبدادية والهيمنية، بعد أن بلغ هرم 
السلطة، بواسطة الصندوق الديمقراطي 
ــابـــات أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن األول  ــتـــخـ ــي انـ فــ
وديــســمــبــر/ كـــانـــون األول 2014، أحـــزاب 
هــا إلــى  وقـــوى سياسية ال تخفي انــتــمــاء
املنظومة االستبدادية القديمة التي كان 
يقودها التجمع الدستوري الديمقراطي، 
 مع حركة إسالمية تم تدجينها 

ً
متحالفة

وصــهــرهــا حــتــى بـــاتـــت أكـــثـــر بــراغــمــاتــيــة 
وغنائمية من حلفائها أنفسهم.

)كاتب ووزير تونسي سابق(

ربيع خليجي أم مؤامرات استبدادية؟

السيسي... سباق الزمن والتطبيع

تونس: قانون للعفو عن الفاسدين

التهافت السعودي في 
الحرب على اإلرهاب

دول الخليج ال 
تعترف بخط للفقر، 
حتى ال يقاس نصف 

المجتمع أو ربعه 
على أنه فقير في 

بعض دوله

يسعى السيسي إلى 
تعويض اإلسرائيلين 
عن »السالم البارد« 

بعد معاهدة السالم

إخالالت كثيرة 
تضمنها قانون 

المصالحة منها ما 
يمّس في عالقته 

بالدستور

آراء

معن البياري

امتناع  إدانـــة  مــن  التقدمية،  مــن  عــال  ذوو منسوٍب  مثقفون،  يــأنــف  أن  جــدًا  طبيعي 
وأسرته،  أحــفــاده  بني  منزله  يموت في  أن  السماح ملهدي عاكف  املصرية  لسلطات  ا
إلــى بارئها في مشفًى يتبع مصلحة السجون. طبيعيٌّ هذا  أن ترتقي روُحــه  دل  ــ ب
األمر، فالرجل مجرد »إخونجي«، ينتسب إلى تفكيٍر رجعي. هو ليس شاعرا كتب 
إلى  فاقتيد  واألرضـــني،  العباد  ملتبٍس بشأن خالق  تعبيٍر  إلــى  فيها   جنح 

ً
قصيدة

مساءلٍة في النيابة العامة، ثم اشتعل ضجيج الحقوقيني املنافحني عن حريات الرأي 
والتعبير. ليس مهدي عاكف، في التاسعة والثمانني عاما، من أهل التنوير والحداثة، 
 تشمئز من ذبح الخراف في عيد األضحى، فتستجوبها السلطة، املنعوتة 

ٌ
كما شاعرة

بأنها قامعة لحريات اإلنسان، وحامية لألصوليات املتخلفة في املجتمع. ليس مهدي 
ة املناضلني مــن أجــل رفــع بــيــارق التمدين، 

ّ
عاكف مــن طينة هــذه املـــرأة، وال مــن جبل

 اكتراثا بأمره، وإذا أراد 
ّ

وتثوير العقول ضد اإلسالمويني وأشباههم، فال يستحق
تقدمّي ما أن يرى في واقعة موت هذا الرجل املسن، في غضون مكابداته السرطان 
 للمطالبة باإلفراج عن كبار السن وذوي األمراض املزمنة، فال بأس 

ً
وغيره، مناسبة

من هذا القسط من اإلنسانية، ُيرمى على عاكف وأترابه.
ــاب 

ّ
ال تــزّيــد فــي اعــتــبــار الــذيــن ســكــتــوا بــشــأن قــتــل مــهــدي عــاكــف، مــن مثقفني وكــت

في  وغير مصريني، شركاء  والديمقراطي، مصريني  الحقوقي  بالشأن  ومشتغلني 
 بقتل 617 شخصا فــي ســجــون نــظــام عبد الفتاح 

ً
ذه الجريمة، املــوصــولــة بــداهــة ـ هـ

 هذا الرجل إلى السلطة مساء 3 يوليو/ تموز 2013، وحتى مساء 
ّ
السيسي، منذ نط

ــا ارتفعت روح مهدي عاكف إلــى بارئها، قالت 
ّ
الــجــاري، مل 22 سبتمبر/ أيلول  ــوم  ي

املنظمة العربية لحقوق اإلنسان إن 513 قضوا بما يسّميه جهاز البوليس املصري 
العتيد إهماال طبيا، فيما تم تمويت الباقني تحت التعذيب، والله أعلم. وألن املنظمة 
 والعياذ بالله، فلنا إذن 

ً
املذكورة عربية، ومطرحها في لندن، فإنها قد تكون مغرضة

أن نتأّسى في املفوضية املصرية للحقوق والحريات التي قالت إن 268 شخصا قتلوا 
في مراكز احتجازهم في العامني األولــني لعهد االنقالب الزاهر. وبذلك، يصير قتل 
رنا بصحة تسمية كاتب مصري القتل أنه املشروع الوطني 

ّ
 تذك

ً
مهدي عاكف واقعة

لنظام السيسي، ومــن تفاصيل هــذا املــشــروع، كما نعاين، هــذا االسترخاص املريع 
ذ باقتراف التعذيب في أقبية املعتقالت والزنازين املصرية، 

ّ
لحياة البشر، وكذا التلذ

واالغتصاب أحد فنون هذا التعذيب، على ذّمة »هيومان رايتس ووتش« التي ال ُينصح 
بقراءة تقريرها الجديد بشأن مصر، وكذا تقارير الخارجية األميركية ومنظمة العفو 

الدولية أخيرا في الشأن نفسه، إذا ما أراد الواحد منا أال تتعبه الكوابيس في نومه. 
صف 

ّ
الظاهر أن نظام حافظ األسد كان أكثر ذكاًء من النظام الراهن في مصر، املت

بالغباء، عندما يحبس، منذ عامني، الباحث إسماعيل اإلسكندراني، بينما كان قادما 
ــخــارج لــزيــارة والــدتــه، بزعم أنــه قــال كالما غير جائز عن النظام الــذي يفيض  من ال
، بل يجّدد حبس هذا الشاب، كأنه يتسلى باحتجازه. ويحضر الغباء نفسه 

ً
طهارة

في حبس الباحث هشام جعفر، منذ عامني أيضا. وفي الطنني الرديء الذي يواصله، 
التلفزيونية واإللكترونية وغيرها عن مــؤامــرات اإلخــوان  و يثرثر في منصاته  وهــ
املسلمني في كل الدنيا بغرض هدم الدولة املصرية التي ال ينقذها سوى ظل عبد 
الفتاح السيسي، أدام الله عزه. كان حافظ األسد حريصا على أال يموت الرئيس نور 
الدين األتاسي، املنقلب عليه، مريضا بالسرطان في السجن، بل أن يموت بعد أسبوٍع 

من اإلفراج عنه بعد 22 عاما في السجن. 
الشركاء في قتل مهدي عاكف كثيرون إذن، بينهم الصامتون عن قتل سابقيه في 
الزنازين ومراكز التوقيف واالحتجاز إياها، في غضون اعتقاالت تعسفية واسعة، 
تابع تفاصيلها. ما نفع أن تعرف مثال أن عاكف، وهو 

ُ
ومحاكماٍت من قلة العقل أن ت

مرشد عام اإلخوان املسلمني السابق، كان يمكث في السجن غداة االنقالب البوليسي 
)ليته كان عسكريا!( منذ يوليو/ تموز 2013، وترتبت له ثالث قضايا، تمت تبرئته 
ضي عليه، في الثانية، باملؤبد الذي ألغته محكمة النقض، وظل محبوسا 

ُ
في واحدة. وق

الحكم...  النيابة استأنفت  أن  الــبــراءة، غير  نــال  الثالثة،  )!(، وفــي  احتياطيا بشأنها 
تنّوعوا إذن، قتلة الرجل، من يعّدهم؟

بسمة النسور

في الطريق إلى العمل، وعدت املوظفة التي كانت مثابرة نفسها أال تسمح لشيٍء مهما 
نها من 

ّ
كان أن يكّدر صفو يومها الذي بدأ مثل سائر صباحاتها جميال وواعدا، مك

تجاوز حالة السخط والغضب التي باتت تميز شخصيتها في املكتب أخيرا. تناولت 
بــالــورود، فيما صــوت فيروز ينطلق صافيا،  املكتظة  الشرفة  فنجان قهوتها على 
ــي.. »، تتوقف كثيرا عند جملة زاهــدا فيما سيأتي، 

ّ
وهــي تغني »أعطني الناي وغــن

ناسيا ما قد مضى، تــروق لها جدا حالة الزهد واالستغناء. تحلم بيوم تصل فيه 
بها الحاجة إلى اآلخرين، تترك 

ّ
الــذي يجن هذه املرحلة من االرتقاء والثراء الروحي 

الــحــواف، من أجــل العصافير التي  فتات الخبز املبتل، وحبات األرز املطبوخة على 
تزقزق بال انقطاع. وقد ألفت املكان الــوادع األخضر، ترتشف قطرات املاء في طبق 
بالحياة  احتفاال  الصغيرة،  مناقيرها  وترفع  النباتات،  فخاري صغير بني أصــص 
 عن 

ّ
السخية الحافلة بالفرح والوفرة. وامتنانا لتلك السيدة فائقة الطيبة التي ال تكف

العطاء، على الرغم من خيباتها املتراكمة، وهي تهرول يوميا إلى سيارتها مرغمة، 
خشية التأخر عن موعد عملها الذي صارت تصل إليه متأخرة متثاقلة، ما أصبح 
السنوية واالستثنائية، عــالوة على  الــزيــادات  يعّرضها لحسم راتــب، وحــرمــان من 
التنبيهات الخطية والشفوية مع التهديد باتخاذ إجراءات أشد، إذا ما تكّرر األمر، غير 
أن األمر يتكّرر دائما، يتهمها املدير الطاغية بالكسل، وبعدم احترام األنظمة والقوانني 
والتعليمات التي تنص على ضرورة التقيد بمواعيد العمل الرسمي، دائما ما تقرع 
وعصافيرها  ورودهـــا  بــني  بالبقاء  يغريها  الـــذي  الصباحي  الــتــراخــي  ى  عل نفسها 
 نادرة، تساوي يوما بأكمله، يتغير 

ٌ
الزائرة، ألنها كانت على يقني بأنها لحظاٌت ثمينة

مزاجها حال االصطدام بسحنة املدير املتجهمة طــوال الوقت. تتساءل بغضب: ما 
الذي يدعو ذلك البائس الظالم عديم الضمير على التجهم؟ 

على األقل هو معفى من الختم الصباحي، بحكم املنصب. وبالتالي، هو ليس مقيدا 
بموعد محّدد، وهذا سبب كبير للبهجة، يستطيع تناول قهوته بتأنٍّ كبير، يستمع 
إلى موسيقاه املفضلة، أو يتابع نشرات األخبار، ويتبادل حديثا خفيفا مع زوجته 
وأوالده، وينطلق متباطئا مسترخيا إلى مكتبه، من دون أن يضطر إلى االعتذار أو 
اختالق األعــذار الواهية، املــرة تلو األخــرى. وبمجرد وصوله، يهرع موظف وصولي 
تقربا  الــزمــالء  بقية  بحق  الصغيرة  بالوشايات  والهمس  الحقيبة،  اللتقاط  ر  ي غ ص
ذليال، وما أن يترّبع عطوفته على عرشه الصغير، حتى يبدأ في مهام عمله، املتمثلة 
في تنغيص عيشة مرؤوسيه، وتعقيد معامالت املواطنني الغالبى، ومرمطتهم بني 
الرجل جاحد فقير املخيلة،  لتأكيد إحساسه باألهمية والتفوق، لكن  املكاتب، فقط 
بروٍح رتيبة متقشفة، ال يقّدر النعمة، وال يحفل بالتفاصيل الجمالية الصغيرة، وهذا 
ما يفّسر توتره الدائم، ألنه منهمك في تحقيق أمجاد إدارية عابرة، لعله يرتفع درجة 
له  الكبير بمنصٍب أكبر، يوفر امتيازات أكثر تبيح  أخــرى تقّربه من تحقيق حلمه 

التنكيل أكثر بخلق الله. 
 بحظها الكبير الذي أتاح لها العمل في 

ً
رت البدايات، حني  تسلمت الوظيفة فرحة

ّ
تذك

تلك املؤسسة الكبرى، حيث التماس املباشر مع املواطنني، وتقديم الخدمات النوعية 
لهم، وبلوغ درجة من الرضا عن النفس جّراء العمل بذمة وضمير.. أقبلت  على العمل 
 بالشغف، وبروح املبادرة 

ً
بحماسة واندفاع، وحققت تمييزا كبيرا ألنها كانت مليئة

واالبتكار والرغبة في التعلم والتطور وتحقيق  الــذات، قبل أن يقّرر املدير بمزاجية 
مقيتة، وتعسف كبير غير مبّرر، أن يكسر روحها املتوثبة، حني نقلها  قبل شهر، 
من دون اسشارتها إلى قسٍم ال يقع في دائرة اختصاصها، ولم تجد كل محاوالتها  
في االحتجاج على القرار الجائر  غير املفهوم، حيث لم يكن مطلوبا منها أي شيء 
الــوجــود خلف املكتب في مواعيد مــحــّددة، حالة مألوفة يسمونها في أروقــة  ســوى 

الدوائر الحكومية بالتجميد، حيث تعطل الكفاءات الواعدة بقرار رسمي.
إلى مقر عملها، وتنفيذا لوعدها الصباحي بالبهجة وعــدم االكتراث.  حني وصلت 
أخذت تضحك بال توقف، فيما كان املوظف الوصولي الواشي الصغير يوّزع الحلوى، 

ويتقبل التهاني بمناسبة تكليفه بمهام منصبها القديم.

سامح راشد

تنعقد، في سبتمبر من كل عام، اجتماعات سنوية للجمعية العامة لألمم املتحدة، 
املنظمة  الــدول األعضاء وزعماؤها. وتجسد تلك االجتماعات حالة  يحضرها قادة 
والكلمات. ال  الخطب  الــدول وزعماؤها  قــادة  يتبادل خاللها  ية، فهي »مكلمة«  دول ل ا
يقدمون فيها جديدًا، فإما تأكيد ملا هو قائم بالفعل، أو مزاعم وادعاءات يدرك العالم 
أنها كاذبة. لكن هذا ال يعني أن تلك االجتماعات السنوية غير ذات جدوى بالكلية، 
فهي من ناحية تسمح بلقاءات جانبية ومباحثات بني أطراف متعددة من دون صبغة 
. وكثيرًا ما أدت تلك 

ً
رسمية، وال اهتمام إعالمي قد يفسدها أو يمنع إجراءها أصال

الــدول، ســواء بشكل مباشر أو  للقاءات إلى تذويب الجليد، وتسهيل تفاهمات بني  ا
بواسطة أطراف ثالثة.

في الوقت نفسه، يستطيع قادة الدول توجيه رسائل سياسية، من خالل الكلمات التي 
يلقونها أمام العالم أجمع، تحت سقف املنظمة الدولية. وبدا ذلك واضحًا في رسائل 
الــعــرب، برعاية اإلرهــــاب. وكــان أكثر  الــقــادة  مباشرة واتــهــامــات متبادلة بــني بعض 
وضوحًا في كلمة الرئيس األميركي، دونالد ترامب، حيث هاجم صراحة وباالسم 
إيــران وكوريا الشمالية، قبل أن يــرد إليه الرئيس اإليــرانــي، حسن روحــانــي، بعض 

كلماته، ويقول إن الواليات املتحدة هي الدولة »املارقة«.  
صحيح أن استعراض قادة الدول مواقف بالدهم وانشغاالتها هو هدف أساسي لتلك 
االجتماعات السنوية، إال أن الحكمة وراء هذه الفضفضة األممية أن تكون الجمعية 
العامة ساحة لتبادل األفكار واملواقف، والتشاور حول سبل التنسيق والتفاهم بشأن 
مواجهة القضايا والتحديات، وحل املشكالت ذات األولوية في املنظور الجماعي للدول 
األعضاء. أي أن الهدف ليس مجرد تبادل الكلمات واستعراض املواقف. وإنما تحويل 
تلك املواقف إلى مادة للنقاش وترجمة األفكار واالقتراحات إلى قــراراٍت وتحركاٍت 
أن  أو في مجلس األمــن. غير  العامة  الجمعية  الـــدول، ســواء داخــل  تنفيذية، تتبناها 
االجتماعات السنوية للجمعية العامة، توقفت عند كونها مكلمة، وساحة للتراشق 
الوقت خارج  التحركات والتنسيقات طول  الــدول وزعمائها. بينما تجري  بني قــادة 
أروقة املنظمة الدولية، وفق موازين القوى وحسابات املصالح. وال تنطلق بالضرورة 
من املبادئ املثالية التي أنشئت من أجلها األمم املتحدة، وبالطبع ال تلتزم بمواثيقها 
أو تتبع آلياتها.   في حاالٍت كثيرة، تكشف اجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة 
عورات الزعماء، خصوصا في مجال الخطابة والقدرة على إلقاء الكلمات في املحافل 
العامة، سواء عند تالوة الكلمات املكتوبة بالنسبة لبعضهم، أو عند االرتجال والخروج 
عــن الــنــص املــكــتــوب بالنسبة آلخــريــن. وكــثــيــرًا مــا يستغل الــقــادة االجــتــمــاعــات في 
ممارسة هواية الخطابة والكالم أوقاتا طويلة، وصلت، في بعض الحاالت، إلى أرقام 
الساعة.  أربــع ساعات ونصف  قياسية. في عام 1960، ظل فيدل كاسترو يخطب 

وبعده بسنوات، عام 2009، استغرقت كلمة معمر القذافي ساعة ونصف الساعة.
الرؤساء األميركيني، ربما ألهمية  الطويلة دائمًا من  الخطب  لكن بشكل عــام، تأتي 
والقضايا. وعلى  االهتمامات  قائمة طويلة من  لديها  املتحدة دولــة عظمى  لواليات  ا
الرغم من أن تعليمات املنظمني التي تقضي بأال تزيد الكلمة عن 15 دقيقة، إال أن 
كلمات أوباما كانت تتجاوز دائمًا 40 دقيقة، وهو تقريبًا زمن كلمة ترامب في أول 
العامة مشاهد  الجمعية  املتحدة. وحــدث كثيرًا أن شهدت قاعة  األمــم  أمــام  لــه  رة  ـ مـ
درامية سجلها التاريخ، فال أحد ينسى أن رئيسًا رفع الحذاء في وجه العالم. عندما 
أراد، رئيس االتحاد السوفياتي السابق، نيكيتا خروشوف، التعبير عن غضبه من 
انتقاداٍت غربيٍة لبالده بالتدخل في شــؤون دول شرق أوروبــا. ثم بعدها بسنوات، 
عندما شارك ياسر عرفات للمرة األولى في االجتماعات، ورفض املنظمون أن يدخل 

إلى القاعة، قبل أن يتخلى عن مسدسه الذي كان ال يفارقه. 

من قتل مهدي عاكف؟ كفاءات واعدة

الزعماء في محكى العالم
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 مقومات املجتمع، 
ّ

أصبحت الظاهرة تغزو كل
الذي  األمــد  الطويل  الفكري  لالستبداد  تيجة  ن
يعاني منه العوام بعد أن شكلت الرقابة الذاتية 
فــمــن يحتاج  تــفــكــيــرهــم،  عــلــى  ســيــفــا مسلطًا 
لذلك،  ثمنا  يدفع  أن  عليه  املجتمع  في  تغيير  ل ا
أو دينية  الــحــديــث عــن تناقضات فكرية  دون 
أو الــدخــول فــي مــهــاتــرات األحــــزاب والفصائل 
والشيوعية  واإلســالمــيــة  العلمانية  ــولــهــا  ي ـ ـ م و

وغيرها من املعتقدات. 
الغريب في األمــر، أنه ال تناقض فكري ما بني 
املــتــتــالــيــة، فجميعها مفعمة  الــحــالــيــة  ة  مــ ظــ ــ األن
ك وكلها تسير وفق نظام 

ّ
بحب السلطة والتمل

والحكومة،  للحزب  املشتركة  يا  عل ل ا ح  ـ ـ ل ا ـ صـ ــ مل ا
املـــواطـــن هو  أّن جــيــب  ى  ــ ل وجميعها متفقة عــ
الــــداعــــم األول ألنــشــطــة وفـــعـــالـــيـــات الــحــكــومــة 
وموظفيها. أصبح التناقض في عاملنا الواقعي 
ملموسا، ففي الصباح ينتقد السائق سرعة 
الــســيــارة الــتــي تــجــاوزت عــنــه، ونــســي أنـــه قبل 
قليل ألقى بعقب السجائر من شباك سيارته، 
ــم ينس املواطن الصالح أن ينتقد املؤسسة  ول
الــرســمــيــة الــتــي تــخــاذلــت بــواجــبــهــا ولـــم تصلح 
ــطــرق املــكــســرة والــغــيــر صــالــحــة، مستشهدا  ال
بقول سيدنا عمر »لَم لم تفسح لها الطريق يا 

ــه تــرك صنبور املــاء مفتوحا  عــمــر«، ونسى أن
على مصراعيه في الشارع أمام بيته. 

إنها ظاهرة املواطن املتناقض الذي عاش يجمع 
ــظــالم والحريات  ثقافات االستبداد والظلم وال
واملـــعـــتـــقـــدات والـــديـــمـــقـــراطـــيـــات، وتـــعـــايـــش مع 
ــبــرجــوازيــني والــلــيــبــرالــيــني، ونــفــســه أن يكون  ال
ــكــادح يجعل منه إنسان  منهم، ولكن واقعه ال
منقطع النصيب، يحلم بالنجوم ويعدها ويرنو 
فــي أفـــكـــاره عــمــق الــســمــاء بــاحــثــا عــن فرصة 
للنجاة من طوق الفقر والعدم. إنه املواطن الذي 

يحلم فقط ويرى األغنياء يطّبقون أحالمه.
ذلك املواطن الذي اعتاد دائما أن ينادي بالعدل 
واملساواة في توزيع الظلم على طبقات املجتمع 
ــّدس صــغــار  ــقـ ــو نــفــســه الـــــذي يـ بـــالـــتـــســـاوي هـ
ــّوقــر كبارهم ويعتبرهم  موظفي الحكومة، وي
ــدوة يحتذى بها. الــصــراع بني  املثل األعــلــى وقـ
الثقافات الحزبية والوطنية والشيوعية أنتجت 
ــّرة فــصــوال من  مــواطــنــا مــتــنــاقــضــا، يــعــيــش مــ
التشاؤم، بعد أن رأى ما حصل من تغّير في 
سياسة وجغرافيا دول عاشت »ثورات الربيع 
ــعــربــي«، ومــــّرات أخـــرى لحظات مــن التفاؤل  ال
نتيجة فوز فريقه املفضل في مباراة كرة قدم. 
أشرف أبوخصيوان )فلسطين(

نختلف أو نتفق مع النظام الحاكم في السودان 
ــكـــن ال نــخــتــلــف مـــع الــوطــن  ــذا طــبــيــعــي، ولـ ــهـ فـ
ــأســبــاب نهضته،  ومصلحة شــعــبــه، واألخــــذ ب
ــوطــن ومعارضة  فهناك فــرق بــني مــعــارضــة ال

النظام الحاكم، فالوطن للجميع.
يــعــانــي الـــســـودان مــنــذ عــقــديــن مـــن الــعــقــوبــات 
ــات  ــواليـ ــن الـ االقـــتـــصـــاديـــة املـــفـــروضـــة عــلــيــه مـ
املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة، وأثـــقـــلـــت كــاهــلــه وكــّبــلــت 
مــشــاريــع الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة وخــصــوصــا 
الــزراعــيــة مــنــهــا، وانــعــكــس ذلـــك بـــزيـــادة أعــبــاء 
ــكــادح فــي قــوتــه ومأكله  الحياة على املــواطــن ال
وملبسه وكل مناحي الحياة. وتشهد السوق 
ــفــزات جنونية  السودانية تباينًا متسارعًا وق
تــفــرضــهــا زيــــــادة  ســعــر صــــرف الــــــدوالر في 
 هــذا فــي ظل 

ّ
ــة(... كــل ــوازيـ الــســوق الــســوداء )املـ

ــابـــط غــيــر حجة  ســــوق حـــــرة، ال يــحــكــمــهــا ضـ
ه 

ّ
التجار هناك »الدوالر مرتفع«. جدير بالذكر أن

في نوفمبر/ تشرين الثاني 1997، وبموجب 
قـــــرار تــنــفــيــذي مـــن الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي، بيل 
كــلــيــنــتــون، فــرضــت واشــنــطــن عــقــوبــات مالية 
وتجارية على الــســودان، تــّم بموجبها تجميد 
األصــول املالية السودانية، وأوقفت التعامالت 
الــبــنــكــيــة بـــني واشــنــطــن والـــخـــرطـــوم، كــمــا ُمــنــع 

الــســودان من تصدير التكنولوجيا األميركية 
إليه، وألــزمــت الشركات األميركية، واملواطنني 
ــعــــدم االســـتـــثـــمـــار والـــتـــعـــاون  ــيــــني، بــ ــيــــركــ األمــ
االقــتــصــادي مــع هــذا الــبــلــد. وذلـــك كله بدعوى 
ــاب. ويبرز قطاعا النقل  رعاية الــســودان اإلرهـ
الجوي والبري من أكثر القطاعات تأثرًا، جّراء 
ــغــيــار، في  العقوبات بسبب عــدم تــوفــر قطع ال
حني يقدر خبراء خسائر السودان بـ 4 مليار 
دوالر ســنــويــًا. كــمــا تــشــمــل الــعــقــوبــات حظر 
استيراد الواليات املتحدة املنتجات السودانية، 
ــلــحــوم الــتــي يعتبر الـــســـودان مــن أكبر  مــثــل ال
ــهــا، المــتــالكــه ثــــروة حــيــوانــيــة  ــدول إنــتــاجــا ل ــ الـ

كبيرة وفرتها املراعي الطبيعية.
كــان البيت األبيض قد أعلن، في أواخــر والية 
الرئيس السابق، باراك أوباما، في يناير/ كانون 
الـــثـــانـــي2017، رفــعــًا جــزئــيــًا لبعض العقوبات 
ل 

ّ
ــخــرطــوم، وعل االقتصادية املفروضة على ال

ذلك بالتقدم والتعاون الذي أحرزه السودان في 
مكافحة اإلرهاب، في الوقت ذاته، أبقت اإلدارة 
األميركية الــســودان على الئحة الــدول الداعمة 

اإلرهاب.
ــرا، أّن  ــيــ ــــخــــرطــــوم،ـ أخــ ـد أوردت صــحــف ال ـ ـ وقـ
ــعــاصــمــة األمـــيـــركـــيـــة قـــد شـــهـــدت تــظــاهــرات  ال

حــاشــدة مــن ســودانــيــني احــتــشــدوا أمـــام البيت 
األبــــيــــض، وســـانـــدهـــم فــيــهــا أصـــدقـــاؤهـــم من 
مختلف الجنسيات، مطالبني برفع العقوبات 
عـــن الــــســــودان، فـــي مـــوقـــف يــعــّبــر عـــن صــدق 
اإلنتماء للوطن. وسرعان ما اتهمهم ناشطون 
هم أزيال لحزب املؤتمر الوطني 

ّ
معارضون بأن

ــكــن، هــل يستطيع نــظــام الخرطوم  ــحــاكــم. ول ال
تسيير مــســيــرة حــاشــدة كــهــذه فــي بــلــد مثل 
أميركا؟ علما أّن وجود مواطنني من مختلف 
الجنسيات أكبر دليل على عفوية التظاهرات. 
في الوقت نفسه، يدعو ناشطون إلى عدم رفع 
ــات، بحجة أّن الحكومة هــي املستفيد  ــعــقــوب ال
األول من رفعها، لكن فــات عليهم أّن املواطن 
ــنــيــرانــهــا فـــي حــــال عــدم  هـــو املـــكـــتـــوي األول ب
ــواق ملــجــرد عــدم  ــ رفــعــهــا، بـــل ســتــشــتــعــل األســ
رفعها، وسيتراجع الجنيه السوداني إلى نحو 
25 جنيها أو يزيد مقابل الــــدوالر. نعم لرفع 
الــعــقــوبــات عــن الــســودان مــن أجــل األهــالــي في 
ــبــوادي، واملــزارعــني فــي الحقول، والــرعــاة في  ال
ــان والبسطاء الــكــادحــني الــذيــن ينشدون  ــودي ال
ــكــريــم، ويــكــابــدون مــشــاق الحصول  الــعــيــش ال

على لقمة العيش، وال مزايدة في ذلك.
مصعب محجوب الماجدي )السودان(

فضاء مفتوح

آراء

غازي دحمان

انتهت الحرب في سورية على شكٍل مختلٍف 
عما عرفته أغلب الــحــروب، ربما ألن الحالة 
ــســوريــة فــريــدة، وال شبيه لــهــا، حــرب على  ال
ــب بالتغيير الــســيــاســي، وكــانــت  ال ٍب طــ عــ شــ
بداية ثورته املطالبة بإقالة مسؤول أو اثنني 
مــحــلــيــني، فــفــي الـــحـــالـــة الـــســـوريـــة ال يــوجــد 
شـــيء اســمــه صــبــاح الـــيـــوم الــتــالــي لــلــحــرب، 
الذي من الواضح أنه لن يأتي، أقله في املدى 
 ثــّمــة طــرفــًا يــّدعــي انــه 

ّ
الــزمــنــي املــنــظــور. لــكــن

انتصر، وإن كانت تلك املزاعم تنطوي على 
تناقضاٍت هائلة، ما بني ادعاء أن االنتصار 
تم على قوى اإلرهــاب، »داعــش« وأضرابها، 
 مستدخلة على 

ً
وإن كانت هذه القوى أصال

 فيه، كما أنها 
ً
الحدث، وليست طرفًا أصيال

لم تكن لديها مطالب سياسية تحرج نظام 
األســد، ولــم تكن باألصل في حــرٍب معه، وال 

مع حلفائه.
غير أن هذا الزعم باالنتصار يجري توسيع 
دائرته مّرة تلو األخــرى، عن طريق األطراف 
، وتــصــويــره نصرا 

ً
الــرديــفــة، حــزب الــلــه مــثــال

عــلــى مــكــون مــذهــبــي فــي املــنــطــقــة ســعــى إلــى 
كـــســـر هــيــمــنــة مـــكـــون آخـــــر لــكــنــه فـــشـــل، وأن 
الــطــرف اآلخــــر )إيـــــران وحــلــفــاءهــا( يكتبون 
تاريخ املنطقة، فيما »املنهزمون« يحاولون، 
قــــدر اإلمــــكــــان، الــتــقــلــيــل مـــن هــزيــمــتــهــم عبر 

توّسلهم مكاسب هامشية هنا وهناك.
ليس ســرًا أن هــذا الفريق )األســد وحلفاءه( 

هارون عبد الرحمن

ليس هذا ردًا على مقال عوني بالل »هل لله 
حــدود؟« في »العربي الجديد )2017/9/20( 
بقدر ما هو تعقيب يوافق الكاتب في بعض 

األمور، ويخالفه في بعض آخر.
أقــــــــــول، وأنــــــــا مــــحــــب لــــإســــالمــــيــــني ولــلــفــكــر 
 قومي، بشكل عام، كانوا 

ّ
اإلسالمي: ال شك أن

وال يــــزالــــون كــســالــى فـــكـــريـــًا، وعـــلـــى صعيد 
وا بسهولة  املبادرة السياسية، وكثيرًا ما ُجرُّ
ــعــــارك وهــمــيــة  ــى مــ ــ ــظ الـــكـــاتـــب( إلـ ــ )كـــمـــا الحـ
مــع طــواحــني الــهــواء؛ استهلكتهم، ونجحت 
فــي تعليبهم ضمن إطـــار دفــاعــي، يستخدم 
مفردات مستهلكة، ومعاني كذلك. بل كثيرًا 
مـــا نــجــحــت أنــظــمــة عــربــيــة مــســتــبــدة لـــم تعر 
اإلســالمــيــني حبة خـــردل؛ بــل منحتهم أقــوى 
أعـــــواد مــشــانــقــهــا صـــالبـــة، وأشـــــّد سجانيها 
غلظة ووحشية. وكثيرا ما نجحت في كسب 
مـــــودة الـــقـــوم عــلــى مـــائـــدة غـــــداء فـــي مــؤتــمــر 
»قـــومـــي إســـالمـــي«، قـــال فــيــه الــزعــيــم املهيب 
كلمة أو اثنتني في حب اإلسالم ونبيه، أو في 
ــقــوم وقلوبهم  ابــتــذال فلسطني، فــانــصــرف ال

تلهج بالثناء على الظالم الغشوم. 
عجزت معظم الحركات اإلسالمية عن املبادرة 
في مالعب السياسة، واكتفت برّدات األفعال 
املتأخرة جــدًا على مــا يحاك لها وألوطاننا 
ــرد الــســلــيــم )بــــرأيــــي(  ــ مــــن مـــــؤامـــــرات. لـــكـــن الــ
حــيــال شــبــهــة الـــحـــدود ال يــكــون فــي الــتــحــّول 
 
ّ
عــن املـــوضـــوع وفــــرض األجـــنـــدة الــبــديــلــة. إن
اعتبار الحدود خاصرة رخوة للدين أو الفكر 
اإلســـالمـــي، كــمــا كــتــب الــكــاتــب، هــو انــعــكــاس 
لــحــالــٍة عـــامـــٍة يــســتــبــطــن فــيــهــا مــعــظــمــنــا )بــل 
كلنا أحــيــانــا عــلــى األقــــل( املــرجــعــيــة الغربية 

تــعــاطــى مـــع الـــحـــدث، مــنــذ بـــدايـــتـــه، بــوصــفــه 
ــيـــس بــاعــتــبــاره  ــا بــــني مــنــظــومــتــني، ولـ ــربـ حـ
شأنًا داخليًا بني الشعب السوري ومنظومة 
الحكم، في محاولٍة إلخراج األمر عن سياقه، 
ــهــــدف اســـتـــقـــطـــاب  ــايــــات تـــعـــبـــويـــة بــ إمــــــا لــــغــ
املقاتلني ملساندة منظومة الحكم السورية 
وإيجاد ذريعة تبريرية، أو إليجاد مساحة 
حــريــة للتعامل مــع الــحــراك الــســوري، ورفــع 

سقف التصعيد إلى درجات أعلى.
وكان من السهل تشكيل منظومة متماسكة 
ــراك، عــلــى  ــ ــحـ ــ ــذا الـ ــ وصـــلـــبـــة، فــــي مـــواجـــهـــة هـ
اعتبار أن أرضيته موجودة، سواء من خالل 
 
ً
شبكة العالقات والتحالفات القائمة أصال
قــبــل الـــحـــدث، أو نتيجة تــشــابــه بــنــى النظم 
السلطوية وتركيبتها داخــل هــذا التحالف، 
أو حتى لوجود البعد الطائفي بني حلقاته 
ــثــــالث عـــلـــى األقــــــل )إيــــــــــران، نـــظـــام األســـــد،  الــ
وحــزب الــلــه(، والتقائهم مــع روســيــا التي ال 
تخفي مدى حساسيتها من اإلسالم السني، 
ورغــبــتــهــا فـــي إيـــجـــاد تـــــوازن ســنــي- شيعي 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، عــلــى أن تــكــون ركــيــزة 
ــوازن ســيــطــرة شــيــعــيــة فـــي املــشــرق  ــتــ ــذا الــ هــ
العربي، في مقابل أن السنة يشكلون كتلة 

أكبر على مستوى العالم.
كانت املشكلة في التحالف املقابل، حيث لم 
تكن، وال في أي لحظة، نوايا جدية لتشكيله، 
ــائـــم  ــقـ ــــتــــحــــالــــف الـ أو تـــشـــغـــيـــلـــه ملــــواجــــهــــة ال
واملتشّكل، بل مجرد خليٍط من األطــراف، لم 
يــكــن بينها أي تــنــســيــق، فــي أحــيــان كثيرة، 

فــي الــحــكــم عــلــى األمـــــور. لــقــد بــلــغ الــحــد بنا، 
أفـــرادا ومجتمعات وحــركــات )ولــم يسلم من 
ذلك قادة حركات إسالمية عريقة، ناهيك عن 
األحزاب من املشارب األخرى( أن نقرأ جميعا 
مـــن الـــلـــوح الـــغـــربـــي، فــنــســتــقــي مــنــه أجــنــدات 
النقاش واألولــويــات، ونقيس إليه صوابية 
أفـــكـــارنـــا ومــقــبــولــيــتــهــا، حــتــى فــيــمــا يخص 
»املـــشـــروع اإلســـالمـــي« املــنــشــود. إســالمــيــون 
كـــثـــر )مـــــن واشـــنـــطـــن إلـــــى الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي( 
ال يــفــهــمــون مــــن الـــســـيـــاســـة إال الـــعـــمـــل عــلــى 
النص التالي الــذي سنخطب فيه ود الغرب 
وفلسفاته وسياساته، ونظهر فيه متسقني 
ــا الـــرعـــاة أو األصـــدقـــاء أو 

ّ
مــع مــا يــنــشــده مــن

ــاء فـــي حـــوار  ــركـ ــرب، أو الـــشـ ــغــ ــ األنـــــــداد فـــي ال
األديان هناك )املقصود طبعا مغازلة كنيسة 
الـــرجـــل الــغــربــي األبـــيـــض وكــنــيــســه تــحــديــدا، 
وال عــزاء لــإخــوة املكسيكيني أو األفــارقــة أو 
املسيحي العربي(، وال يلبث هــذا اإلسالمي 
املسكني أن يقّدم تنازال، حتى يسارع الرجل 
األبــيــض، ومؤسسته، إلــى اإلشـــادة بالعربي 
بعني ذلــك بــتــرديــد كلمات جهنم 

ّ
الــطــيــب، مت

امللتهبة: »هل من مزيد«؟
الــتــســلــيــم بــاعــتــبــار الــــحــــدود نــقــطــة ضــعــف، 
ولــو صحب ذلــك محاولة أخــذ زمــام املــبــادرة 
بالحديث عن موضوع أهم، لن يفي بالغرض. 
ــّر اإلســالمــي مــن شبهة قــســوة الــحــدود،   فـ

ّ
إن

فماذا يصنع مع »للذكر مثل حظ االثنني«؟ 
ــاقـــصـــات عــقــل وديـــــن«،  وكـــيـــف يــفــعــل إزاء »نـ
والشبهات االستشراقية حــول سيرة النبي 
عليه أفضل الصالة والسالم، وحول التاريخ 
اإلسالمي كله، بل حول حاضر املسلمني املر، 
حني ُيحسب علينا غصبا وكرها مواقف عتاة 
اإلجــــرام الــذيــن قــتــلــوا ودمــــروا بــاســم الــديــن؟  

السوريني وكانت فارغة من أطــراف إقليمية 
ــم تــشــتــرك وال  ــل لـ ــ ودولـــيـــة وازنــــــة، عــلــى األقـ
دولـــة مــن أقــربــاء الشعب الــســوري وحلفائه 
ــم تـــرســـل جــيــوشــًا،  فـــي مـــعـــارك مـــبـــاشـــرة، ولــ
وال آلــيــات، كما فعلت روسيا وإيـــران. ثم إن 
حــســابــات الـــربـــح والـــخـــســـارة ومــعــايــيــرهــمــا 
بــالــنــســبــة لـــهـــذا الــتــحــالــف تـــكـــاد تـــخـــرج عن 
العقالنية، وذلك الرتباطها باألصل بأهداف 
غير عقالنية وال منطقية، فبالنسبة لألسد 
ــه مـــــن املـــــوت  ــالتــ ــإفــ الــــنــــصــــر لــــديــــه يــــقــــاس بــ
عــلــى شــاكــلــة مــعــمــر الـــقـــذافـــي، ثـــم بــقــائــه في 
السلطة. أمــا الــكــوارث االقتصادية واألمنية 
واالجتماعية التي أنتجها »انتصاره«، فتلك 
قضايا ستصلح نفسها، أو يتم إصالحها 
مع الزمن، على اعتبار أن الزمن »مهما طال« 

سيبقى واقفًا عند انتصاره املزعوم.
وكـــذلـــك األمــــر بــالــنــســبــة لــروســيــا بـــوتـــني، إذ 
لــيــس مــهــمــًا تــكــالــيــف الــنــصــر املــتــحــقــق، ما 
دامــــت الــجــيــوســيــاســة بــخــيــر، حــيــث تــربــض 

وسرقتهم في حقبة أخرى. حني أتفّكر في حد 
السرقة، أتذّكر املــاس والحديد والفوسفات، 
ونـــطـــاقـــات زراعــــــة الــقــطــن واألرز والـــزيـــتـــون 
والــحــمــضــيــات، وبـــالد الــبــهــارات واملــكــّســرات 
واألخــشــاب والــخــضــروات الحقلية والفواكه 
االستوائية التي غزاها املستعمرون في طول 
آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية وعرضها، 

وانتهبوها عن آخرها. 
تــــرى، لــو كـــان قــــادة هــــؤالء الــرحــالــة والــغــزاة 
 
ّ
ــلــوهــم يـــدركـــون أن

ّ
والــقــتــلــة والـــســـراق ومــشــغ

عــاقــبــة مـــا يــفــعــلــون هـــي قــطــع لــلــيــد، أتـــراهـــم 
كانوا يمضون في تخطيط )وتدبير( ما هم 
عليه عاكفون؟ أتراني فعال سأجزع وأحــزن 
وأغـــضـــب إلنــســانــيــة مــــّدعــــاة، لـــو قــطــعــت يد 
مصمم سياسة اقــتــصــاديــة أفــقــرت األريـــاف، 
ــي أحـــزمـــة  ــ ــاس فـ ــ ــنـ ــ ــنــــت الـ ــكــ ــن قــــصــــد، وأســ ــ عـ
الفقر حــول املــدن فــي ظــروف تعيسة مهينة، 
وضــربــت العملة املحلية عــن ســابــق إصـــرار، 
ــرات الـــنـــاس بــتــرتــيــٍب مــحــكــم،  ومــحــقــت مـــدخـ
وحولت مئات اآلالف إلى عاطلني عن العمل، 
وألقت آالف األطفال في الشوارع لالستجداء، 
ــال  ــ ــنـــســـاء مــســكــيــنــات ورجـ ودفــــعــــت بـــهـــم وبـ
إلــى عــالــم الجريمة والـــدعـــارة؟ مــن لــي بقطع 

الــقــواعــد الــروســيــة فــي قلب الــشــرق األوســط، 
وتتبختر الـــــزوارق فــي مــيــاه املــتــوســط، وال 
بأس من اختراع رواية السيطرة على ممرات 
النفط والــغــاز، وطبعًا مــن دون االهــتــمــام، ال 
بــحــســابــات الـــجـــدوى وال الــتــكــالــيــف، ومـــدى 
أهــمــيــة ذلــــك بــالــنــســبــة لـــدولـــةٍ تــفــقــد نخبها 
الحيوية، إما بالهجرة إلى أوروبا وأميركا، 
أو باملوت بسبب اإلدمان على الكحول، هربًا 

من الواقع األليم.
وقـــــس عـــلـــى ذلـــــك حـــســـابـــات إيــــــــران وحــــزب 
الــــلــــه لــلــنــصــر والـــــخـــــســـــارة، حـــيـــث ال داعــــي 
الستحضار كشف تفصيلي بهذا األمــر، ما 
دامت املسألة باألساس تقوم على محّركات 
ــا يجعل مــن تحليلها  طائفية ال عقالنية، م

عقالنيًا مسألة عبثية بامتياز.
ق 

ّ
لعل أفصح توصيٍف عــن االنــتــصــار املحق

في سورية ما قاله مسؤول دولــي أن »دولــة 
األســـــد قـــشـــرة رقــيــقــة تــغــطــي مــجــمــوعــة من 
الضيعات« )القرى(، كما تكفي لإشارة على 
هذا االنتصار مراقبة الهزع والفزع الحاصل 
داخــل روســيــا، نتيجة إخباريات عن وجود 
قنابل في األماكن العامة. والصحيح أن هذا 
النوع من االنتصارات يستدعي من املنتصر 
أن يبقي املهزوم خاضعًا ملدى زمني طويل، 
وأن يبقى هو مستنفرًا، فيما ال تزال روسيا 
ــــى تــحــقــيــق شـــيء  وحـــلـــفـــاؤهـــا يــطــمــحــون إلـ
مــن األمــن على امــتــداد األرض الــســوريــة، من 

دمشق إلى الحسكة.
)كاتب فلسطيني(

يــد ســـارق مــن هـــؤالء أو عــشــرة، أو عشرين، 
ــطــوا وأداروا الحقبة االستعمارية، 

ّ
مــن خــط

ــاد والــــغــــصــــب الـــتـــالـــيـــة،  ــهــ ــطــ وأحـــــقـــــاب االضــ
فــتــنــجــو بــردعــهــم املـــاليـــني مـــن فـــقـــراء الــنــاس 

ومساكينها؟ 
حتم األمانة على اإلسالميني حمل مشروعهم 
كما هــو )ال يعني هــذا ضـــرورة االلــتــزام بكل 
سواد في بياض كتبه القدماء أو املعاصرون، 
أو بــرأي فقهي صــادم دون غيره( ومنح هذا 
املشروع الكرامة واالحترام الالئقني. ويتحتم 
عليهم أن يجتهدوا في عرض مبادئ دينهم 
وأفــــكــــاره، بــمــا يـــقـــدم الــحــلــول واألمـــــل لــعــالــم 
يضطرم بالفقر والجوع والظلم واالضطهاد 
وكـــــل فــجــيــعــة، ومـــــا زالــــــت حـــاجـــتـــه ملــخــلــص 
ومنقذ تزّيد وتكبر باضطراد غير مسبوق. 
ولن يكون الحل أبدا بتصميم نسخة منقحة 
ــتـــســـاوق مــــع الــفــكــر  ــي، تـ ــ ــــالمـ مــــن الـــفـــكـــر اإلسـ
أو األولــــويــــات الــغــربــيــة. ألــيــس فـــي ظـــل هــذه 
األولويات وصلت اإلنسانية إلى ما وصلت 
ــنـــدســـةٍ جــمــاعــيــةٍ كــاســحــة للقتل  ــه مـــن هـ ــيـ إلـ
والتدمير، وبرمجةٍ للعقول، لتتقبل نسبية 
الــفــجــيــعــة، فــتــكــون عظيمة وكــارثــيــة إن كــان 
القتيل واحدا في باريس أو لندن، وال يتحرك 
مؤشر االنفعال اإلنساني لو كان القتيل في 
بنغالدش أو العراق، اللهم إال إن كانت أعداد 
الضحايا رقــمــا مــن أربــعــة أو خمسة منازل 

فما فوق ذلك؟ 
ــداد »الــخــيــل مـــن الــخــيــال«.  ــ قــديــمــا، قـــال األجــ
ــــدود فــــي الـــــحـــــدود، بــل  ــحـ ــ لـــيـــســـت مــشــكــلــة الـ
فـــي شـــــرود مـــن يــحــمــلــون الــفــكــر اإلســـالمـــي، 
ويــســعــون بــذمــتــه، وفــــي ذهــولــهــم وكــســلــهــم. 

قوموا للدفاع عن دينكم يرحمكم الله!
 )كاتب فلسطيني مقيم في كاليفورنيا(

كــمــا أنــهــا تختلف فــي رؤيــتــهــا لــلــحــدث، من 
ــو مــــا جــعــل  ــ ــه، وهــ ــ ــآالتــ ــ ــه ومــ ــاراتــ ــيـــث مــــســ حـ
إدارتـــهـــا تــدخــالتــهــا تــأخــذ طــابــعــًا فــوضــويــًا، 
أنتج كــوارث حقيقية على حــراك السوريني، 
ويكفي للتدليل على ذلك أن التحالف اآلخر 
 لحرب اإلبـــادة والتهجير 

ً
استخدمه ذريــعــة

ضــــد الــــســــوريــــني، بــحــجــة أنـــهـــم يـــواجـــهـــون 
مؤامرة موصوفة.

ــك، يــســتــثــمــر الـــيـــوم تــحــالــف  ــ انــطــالقــا مـــن ذلـ
ــران نــجــاحــه فــي تــوضــيــب حــرٍب  روســيــا - إيــ
ــدءًا مــــن تــحــريــف  ــ ــ كــــانــــت عـــلـــى مـــقـــاســـاتـــه، بـ
الـــــروايـــــة املـــؤســـســـة لـــلـــحـــدث، وصــــــــواًل إلـــى 
ــم يكن هدفهم  فبركة أعـــداء غير حقيقيني. ل
ال مـــســـانـــدة الــــســــوريــــني، وال حـــتـــى هــزيــمــة 
الــــروس واإليـــرانـــيـــني، بــقــدر مــا كـــان دافــعــهــم 
ــــارج ســـيـــاق الـــحـــدث الـــســـوري،  اعـــتـــبـــارات خـ
وعندما أدركوا أنها تحققت، كما فعلت إدارة 
الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق، بــــاراك أوبــامــا، 
التي انتزعت كيماوي األسد وجّمدت نووي 
إيـــران، فــّوضــت الرئيس الــروســي، فالديمير 
بوتني، في إخــراج الصورة النهائية، ومثله 
أطــراف أخــرى محسوبة على هــذا التحالف، 
بما يعني أن تلك األطـــراف أخــذت حصتها، 
ــزمـــن بـــوقـــت طــويــل،  ــذا الـ وانـــصـــرفـــت قــبــل هــ
وقــبــل أن يكتشف األمـــني الــعــام لــحــزب الــلــه، 
حسن نصر الــلــه، أنــه أنجز االنــتــصــار، وهو 
اآلن في طور هندسة املنطقة وكتابة مدونة 
مسيرتها. نــعــم، هــي حـــرب مــنــظــومــات، لكن 
املنظومة األخـــرى اقتصرت هيكليتها على 

الحدود آلية عظيمة تستحق الحديث عنها 
بفخر وقوة، وتستحق من اإلسالمي أن يشن 
بــهــا هــجــومــا عــلــى خــصــومــه، ال أن يــواريــهــا 
ــّكـــر مـــثـــال فــــي حــد  ــفـ ــقـــًا. حــــني أتـ ــيـ  وضـ

ً
خـــجـــال

السرقة، ال أتصّور مشهدا لفالح عجوز منهك 
دقيق العود عجوز )وليكن على صورة عبد 
الـــوارث عــّســر( يساق لتقطع يــده، ألنــه سرق 
رغيفا من أفران الباشا الفظ الغليظ )وليكن 
عــلــى صـــــورة رشـــــدي أبــــاظــــة( لــيــطــعــم ابــنــتــه 
املــريــضــة الــتــي تــوشــك أن تــهــلــك بــالــســرطــان 
وبــالــتــهــاب الــكــبــد.. حـــني أتــفــّكــر فـــي قــطــع يد 
الـــســـارق، فــإنــنــي دائــمــا مــا أتــخــيــل مجموعة 
مــن الــرجــال البيض األوروبـــيـــني )أوروبــيــون 
الــة أو بالنسب البعيد بالنسبة ملن  بــاألصــ
اســتــوطــن منهم فــي الــعــالــم الــجــديــد(، وأكـــاد 
أراهم في أبراجهم العالية الشاهقة، جالسني 
اتهم األنيقة، 

ّ
في املكاتب الفارهة، مرتدين بز

يخططون لالنهيار القادم في سوق األسهم، 
أو في سوق العقارات، ليجنوا ألنفسهم ومن 
يــمــثــلــون أربـــاحـــا هــائــلــة، عــلــى أنـــقـــاض فشل 
املــاليــني فــي تــســديــد أقــســاط بــيــوتــهــم، بفعل 
خطة هؤالء »املهندسني املاليني«، واضطرار 
تلك املاليني من العوام لالنتقال إلى بيوٍت أقل 

حظا، أو حتى االرتماء على قارعة الطريق. 
حني أتفّكر في حد السرقة، أتصور اجتماعا 
على ظهر باخرٍة قبالة ساحل غرب أفريقيا، 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، يــخــطــط فــيــه  فــــي مـــطـــالـــع الــ
مجموعة مــن الــغــزاة البيض مــشــروع سرقة 
نــفــط نــيــجــيــريــا، لــصــالــح شــركــتــني أو ثــالث 
فـــي غـــرب أوروبــــــا، واالســتــراتــيــجــيــة املتبعة 
ــة هــذه الــســرقــة، مــن خــالل سحق البالد  إلدامـ
ــن، وبــتــوظــيــف  ــ ــزمـ ــ ــا مــــن الـ ــ ــ ــتــــالل ردحـ بــــاالحــ
مــســتــبــّديــن يـــواصـــلـــون ســـفـــك دمــــــاء الـــنـــاس 

من المنتصر في سورية؟

تعقيب... دفاعًا عن الحدود القاسية

يستثمر اليوم تحالف 
روسيا - إيران نجاحه 

في توضيب حرٍب 
كانت على مقاساته

ليست مشكلة الحدود 
في الحدود، بل في 

شرود من يحملون 
الفكر اإلسالمي
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 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794

Email: info@alaraby.co.uk :البريد اإللكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :لالشتراكات  ¶
alaraby.co.uk/ads  :لإلعالنات  ¶

  ¶ منعم   إميل  الفني   المدير    ¶ البكر   بشير  لتحرير   ا س  ي ئ  ر
  ¶ عنكر   حكيم  التحرير   سكرتير    ¶ كنفاني   حسام  لتحرير   ا ر  ي د م
  ¶ السالم   عبد  مصطفى  االقتصاد      ¶ خوري   أرنست  ة   س ا ي س ل ا
الثقافة  نجوان درويش  ¶  منوعات  ليال حداد  ¶  الرأي  معن البياري  
¶  المجتمع  يوسف حاج علي  ¶  الرياضة  محمد عبد العظيم  ¶  
عبد الرحمن الشيال التنفيذي   الرئيس     ¶ محمد عزام   تحقيقات  


