
طارق الشيخ

اهــتــمــت وســـائـــل اإلعــــــام فـــي الــــســــودان، 
بإثارة  أخــيــرا،  الرسمية،  وغير  الرسمية 
ضــجــة كـــبـــرى عــقــب إقـــالـــة الــرئــيــس عمر 
البشير وزير الخارجية، إبراهيم غندور، 
ــّب اهــتــمــامــهــا على  مـــن مــنــصــبــه. وانــــصــ
إطـــــاق الــعــنــان لــلــخــيــال فـــي بــحــثــهــا عن 
مــســبــبــات وخـــفـــايـــا غــيــر مـــنـــظـــورة لــهــذه 
اإلقــالــة، وهــذا هــو حــال النظم الشمولية 
التي تدمن إدارة شؤون الباد وتداولها 
ــن أعـــــن الــشــعــب.  ــدا عــ ــيـ ــعـ فــــي عـــتـــمـــة، وبـ
ووسط االفتقار للمعلومات، دارت سريعا 
عــجــلــة الـــتـــكـــهـــنـــات بـــشـــأن مــــن ســيــخــلــف 
غندور في املنصب. ومن حق الناس طرح 
األسئلة، بحثا عن إجابٍة ليس فقط بشأن 
أسباب اإلقــالــة، وإنما عن مجمل املشهد 
السياسي املرتبك أمام أعن السودانين، 
والـــــذي بــــات يــشــغــل غــيــرهــم فـــي الـــجـــوار 

اإلقليمي أو حتى النطاق العاملي. 
ـــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ املــــؤكــــد أن مـــخـــاطـــبـــة وزيــ
البرملان، بشأن تأخر دفع مرتبات  املقال 
حتى  جــديــد،  فيها  ليس  الدبلوماسين 
تــســتــدعــي تــلــك الــضــجــة. ومــــن يتفحص 
في جسد الدولة يجد أن أغلب قطاعاتها 
تعاني تمامًا مما تعانيه وزارة الخارجية 
والــســلــك الــدبــلــومــاســي. ومــعــلــومــة قصة 

خليل العناني

ــــاح االجــتــمــاعــي  تــتــســارع خـــطـــوات اإلصــ
واالقـــتـــصـــادي والــثــقــافــي فـــي الــســعــوديــة، 
التأسيس  منذ  مثيل  لــه  يسبق  لــم  بشكل 
الــثــالــث لــلــدولــة الــســعــوديــة عــلــى يـــد املــلــك 
الثاثينيات  أوائــل  العزيز آل سعود،  عبد 
مــن الــقــرن املــاضــي. وتعد هــذه هــي املوجة 
الــثــالــثــة مـــن اإلصــــاحــــات الــبــنــيــويــة الــتــي 
ــي املـــمـــلـــكـــة، وذلــــــك بـــعـــد املـــوجـــة  تـــجـــري فــ
األولى التي بدأها امللك الراحل فيصل بن 
عندما  ســواء   ،)1975  -1906( العزيز  عبد 
كان ولّيًا للعهد، أو بعدما خلع أخاه امللك 
الحكم،  العزيز من  الراحل سعود بن عبد 
وتـــولـــى الــســلــطــة فـــي األول مـــن نــوفــمــبــر/
شــهــدت  والــــتــــي   ،1964 الــــثــــانــــي  ــريـــن  تـــشـ
واقتصادية  وإداريـــة  تعليمية  إصــاحــات 
ــر كــبــيــر فــــي انــتــقــال  ــ ــان لـــهـــا أثـ ــ واســــعــــة، كـ
الــســعــوديــة مـــن دولــــة تــقــلــيــديــة إلــــى دولـــة 
ثم  ومؤسسيًا.  ــًا  وإداريـ اقتصاديًا  حديثة 
جـــــاءت املـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن اإلصـــاحـــات 
حرب  بعد  وتــحــديــدًا  التسعينيات،  أوائـــل 
الخليج الثانية، وما طرحته من تحديات 
اململكة،  استقرار  وتساؤالت عديدة بشأن 
الـــــقـــــرارات  ــــي صـــنـــاعـــة  فـ املـــجـــتـــمـــع  ودور 
املــصــيــريــة، خــصــوصــا االســتــعــانــة بــقــوات 
صــدام  خــطــر  مــن  اململكة  لحماية  أجنبية 
حــســن، وزيــــــادة الــضــغــوط الــداخــلــيــة من 
كانت  التي  السياسية  »الــعــرائــض«  خــال 
ــات ســيــاســيــة،  ــ ــــاحـ ــال إصـ ــ ــإدخـ ــ تـــطـــالـــب بـ
تضمن املشاركة السياسية ملختلف فئات 
املــجــتــمــع. وقــــد نــجــم عـــن هــــذه الــضــغــوط 
ــي لــلــحــكــم )يــعــد  ــ ــاسـ ــ وضـــــع الـــنـــظـــام األسـ
املناطق  ونــظــام  اململكة(،  دســتــور  بمثابة 
)األقاليم(، ونظام مجلس الشورى، والتي 
كـــــان لـــهـــا جــمــيــعــًا دور مـــهـــم فــــي تــنــظــيــم 
األوضـــــــاع الــســيــاســيــة فـــي املــمــلــكــة خــال 
العقود الثاثة املاضية. واآلن، تأتي املوجة 
الثالثة من اإلصاحات التي يقودها ولي 
بــن ســلــمــان، ويرغب  األمــيــر محمد  العهد 
من خالها في تحويل السعودية من دولة 
»تقليدية« إلى دولة متقدمة، لها وزن على 

الساحة الدولية، حسبما يقول.
ــه فـــصـــل عــمــلــيــة  ــيـ ــي وقـــــــٍت ال يـــمـــكـــن فـ ــ وفــ
الــــجــــاريــــة اآلن عـــــن رغــــبــــة بــن  اإلصـــــــــاح 

باسل الحاج جاسم

تــعــتــقــد بـــاريـــس أن الــهــجــوم الــصــاروخــي 
الــــذي شــنــتــه قــبــل أيــــام الـــواليـــات املــتــحــدة 
األميركية وبريطانيا وفرنسا في سورية 
أحـــدث شــرخــا بــن روســيــا وتــركــيــا اللتن 
لديهما وجهات نظر مختلفة حول بعض 
الــقــضــايــا، ال ســيــمــا فــي ســـوريـــة. قـــال ذلــك 
الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
فـــي حــديــث تــلــفــزيــونــي. ولــيــس خــافــيــًا أن 
هجمات الــغــرب فــي ســوريــة أخــيــرًا سعت، 
مــن بــن مــا سعت إلــيــه، إلــى إحـــداث شــرٍخ 
العاقات بن روسيا وتركيا. و ليس  في 
سرا أن أي خاف بن موسكو وأنقرة هو 
الغرب  سيستمر  ولــذلــك  الــغــرب.  ملصلحة 
بممارسة الضغوط على مواقع االختاف 

بينهما.
املــجــال الستخدام  لتركيا  أتــاحــت روســيــا 
ــي تـــحـــتـــاجـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــاالت الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــي الـ ــ ــوة فــ ــ ــقــ ــ ــ ال
ــك، إلــى  ــ ــل ســــوريــــة، وقـــلـــل ذلـ ــ األخــــيــــرة داخـ
أبعد، استخدام موسكو  حد كبير، وربما 
ورقـــــة االمــــتــــداد الــــســــوري لـــحـــزب الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي ضـــد تــركــيــا داخــــل ســوريــة، 
ــة إلــــى الـــدعـــم الــــروســــي الـــــذي ال  ــافـ بـــاإلضـ
تخطئه عن من أجل استكمال تركيا نشر 
نقاط املراقبة حول إدلــب، وباقي املناطق، 
وفق اتفاقات أستانة، وأي عملية عسكرية 
إدلـــب ستراعي روســيــا فيها  فــي  محتملة 
وجـــهـــة نــظــر تــركــيــا، ملـــا لـــذلـــك مـــن عــواقــب 
سيئة على أنقرة. وال يمكن إغفال حقيقة 
بــاتــت تحد  أنــقــرة – موسكو  أن تفاهمات 
من تصّرف الــواليــات املتحدة إلــى حد ما، 

كما تشاء في مناطق سورية كثيرة.
لــم يــقــف كــل مــا ســبــق عــائــقــًا أمـــام عــاقــات 
أنــقــرة بواشنطن ســوريــًا، وهــو مــا يسمح 
لتركيا بمواصلة إعان التمسك بموقفها 
أعـــوام، والوقوف  الــذي أعلنته منذ سبعة 
ــع أن الــتــحــالــف  فـــي وجــــه نـــظـــام األســــــد، مـ
ــيـــجـــي بــــن الـــبـــلـــديـــن لــــم يــوقــف  ــراتـ ــتـ االسـ
حتى اليوم التعاون بن الواليات املتحدة 
الكردستاني،  للعمال  الــســوري  واالمــتــداد 
إال أنـــه اســتــطــاع أن يــجــعــلــه مـــحـــدوًدا في 
بعض األماكن، كما حصل في عملية غصن 
الـــزيـــتـــون فـــي عــفــريــن الـــســـوريـــة. ويــحــول 
اســتــمــرار املـــحـــادثـــات الــتــركــيــة األمــيــركــيــة 
ا 

ً
نفوذ روسيا  تحقيق  دون  سورية  بشأن 

 في امللف السوري من جهة، ويجعل 
ً

كاما

الشافعي أبتدون

مـــنـــذ تـــفـــجـــر األزمـــــــــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــن 
الـــصـــومـــال واإلمــــــــــارات، وإعــــــان األخـــيـــرة 
ومشافيها  التدريبية  معسكراتها  إغــاق 
فـــي كـــل مـــن مــقــديــشــو وبــونــتــانــد، اليـــزال 
إعـــــام اإلمــــــــارات ومـــصـــر يــهــاجــم الــشــعــب 
الصومالي والحكومة الفيدرالية، من دون 
اكتراٍث بمعايير اإلعام ومتطلباته املهنية 
واملــوضــوعــيــة، وذلـــك فــي مــقــاالت وتقارير 
ــفـــاضـــة أحـــيـــانـــًا،  طـــويـــلـــة بـــعـــنـــاويـــن فـــضـ
وأخــــرى مــبــهــرة، لكنك تــكــاد ال تــجــد أدنــى 
التحليلية،  أو  الخبرية  القيمة  مــن  شــيء 
فهي مجرد معلومات فــارغــة ودعــايــات ال 
أساس لها من الصحة، بل يدخلك بعضها 
فـــي نـــوبـــة ضـــحـــك، فــفــد تــشــابــهــت عليهم 
أوضاع الصومال، وشخصياته الرئيسية 
وتاريخه وقبائله، حتى أن هناك من ادعى 
القراصنة،  قبضة  مــن  بأعجوبة  نجا  أنــه 

تفاخرًا أو دفعًا بظروف غامضة. 
ــا  أمـــــــا اإلعــــــــــام الــــصــــومــــالــــي، وخـــصـــوصـ
اإلذاعات والقنوات املحلية، فا تحركه تلك 
الهجمات اإلعامية. وحدهم فقط النشطاء 
في مواقع التواصل االجتماعي يجابهون 
بتشويه صورة  تكليفها  تم  إعامية  قــوة 
األمنية  »الفوضى  بـ وإلــصــاقــه  الــصــومــال، 
ــــل دغـــدغـــة  والـــفـــشـــل والـــقـــرصـــنـــة«، مــــن أجـ
الصومالي  العام  الــرأي  العواطف وتأليب 

على الحكومة الفيدرالية.
والــــقــــرصــــنــــة  اإلرهــــــــــــــــاب  وســــــــــم  زال  مـــــــا 
تفارق  ال  ثاثة  مصطلحات  واإلخونجية 
مقاالت كتاب عدة صحف ومواقع عربية، 
أبـــرزهـــا املــصــريــة واإلمـــاراتـــيـــة، فــالــصــراع 
اإلماراتي الصومالي مفهوم في سياقاته 
وظروفه وخلفياته، وستنتهي األزمة بن 
البلدين قريبًا، وستحل باملفاوضات، كما 
عــّودتــنــا الــســيــاســات الــدولــيــة الــخــاضــعــة 
الــدول. لكن املريب جــدًا أن يتهكم  ملصالح 
ــاء، عــلــى  ــ ــسـ ــ ــــري، صــــبــــاح مـ ــــصــ اإلعـــــــــام املــ
ــم مــن  ــرغــ الــــصــــومــــال ومـــواطـــنـــيـــه، عـــلـــى الــ
بن  الوثيق  والتعاون  السياسي  التاريخ 
مــقــديــشــو والـــقـــاهـــرة، والـــعـــاقـــات الــتــي لم 
تــشــهــد يــومــًا فـــتـــورًا دبــلــومــاســيــًا، بـــل كــان 
الـــصـــومـــال يـــنـــحـــاز ملـــصـــر فــــي قــضــايــاهــا 
الــســيــاســيــة واملــائــيــة، بــل وقـــف معها بعد 
أن حــــوصــــرت عـــربـــيـــًا فــــي أعــــقــــاب »كـــامـــب 

الــــرواتــــب الـــتـــي تــتــأخــر أكـــثـــر مـــن سبعة 
في  ذلــك قطاعات واسعة  أشهر، ويشمل 
الـــدولـــة مـــن أطـــبـــاء ومــعــلــمــن ومــوظــفــن 

وعمال. 
وفـــي ظــل غــيــاب املــــال، تــلــجــأ الـــدولـــة إلــى 
مــقــايــضــاٍت بــدائــيــٍة، فــتــعــوض موظفيها 
ــابــــل عـــيـــنـــي،  ــقــ ــمــ عــــــن تــــــراكــــــم األجــــــــــــور بــ
ســيــارة، ثــاجــة، تــلــفــزيــون... إلـــخ. ولــذلــك، 
ــــت رئـــيـــس  ــجــ ــ ــــي أزعــ ــتـ ــ فـــــــإن األســــــبــــــاب الـ
ــــودان، وجــعــلــتــه  ــسـ ــ الــدبــلــومــاســيــة فـــي الـ
يــتــخــلــى عــــن دبـــلـــومـــاســـيـــتـــه، مــــوجــــودة، 
ومعاناة موظفي الدولة منها با انتهاء. 
ــن مــعــانــاة  ــنــــدور عــ ومـــــا قـــالـــه الــــوزيــــر غــ
السفارات وبعثات السودان الدبلوماسية 
أكثر  املرتبات عنهم  الــخــارج، وتأخر  في 
من سبعة أشهر، وما ترتب على ذلك من 
مديونيٍة، بلغت ما يزيد على 30 مليون 
عن  ناجمة  وحساسيته  أهميته،  دوالر، 
أنـــه قـــد خـــرج عـــن الــســيــاق الـــعـــام لــلــدولــة 
ــار تـــــام لـــأزمـــة  ــكــ الـــتـــي تــعــيــش حـــالـــة إنــ
الــســودان. ومــا فعله  التي تهدد  العميقة 
ــار الــــخــــوض عــلــنــا فــي  ــتــ ــنــــدور أنـــــه اخــ غــ
تـــفـــاصـــيـــل حــــالــــة اإلفــــــــاس غـــيـــر املـــعـــلـــن. 
ومعلوم حال السودان داخل كل املنظمات 
التي  الــدولــيــة  أو  اإلقليمية  واالتـــحـــادات 
تصنفه ضــمــن الــــدول املــتــعــّســرة، والــتــي  
ــــرات املـــالـــيـــة  ــأخـ ــ ــتـ ــ ــم املـ ــ ــراكـ ــ ــــن تـ ــانـــي مـ ــعـ تـ

أن حــــال الـــســـفـــارات الـــــذي أحـــــزن رئــيــس 
الدبلوماسية السودانية، وجعله يتخلى 
عـــن دبــلــومــاســيــتــه، ال يــخــتــلــف عـــن حــال 
املــؤســســات املــالــيــة والــبــنــوك الــســودانــيــة 
املفلسة، والتي تفتقر إلى السيولة املالية 
الــدولــة. وما  الــازمــة لتسيير الحياة فــي 
يعانيه الدبلوماسي ال يقارن مع معاناة 
التجار أو املودعن في البنوك السودانية 
في  أموالهم  أمــر  ينسوا  أن  عليهم  الذين 
الــبــنــوك. وأزمــــات الــوقــود والــخــبــز ماثلة 
فـــي تــفــاصــيــل الــحــيــاة الــيــومــيــة بـــا حــل، 

إذن،  خاوية.  والبنوك  الدولة  خزائن  ألن 
يتعلق األمـــر بــحــالــة عــامــة وخــطــيــرة من 
الترّدي الذي بات يخنق الدولة، وبدرجة 

تهّدد تماسكها.  
ومكمن الخطر في إقالة الوزير أن الوضع 
ــذي يــمــر بـــه الـــســـودان الــيــوم،  الــخــطــيــر الــ
وحالة اإلنكار التي تصر عليها الحكومة، 
ــا تــــقــــف عــــلــــى حـــــافـــــة اإلفــــــــاس  ــهــ ــونــ ــكــ لــ
الخارجية  األطـــراف  يجعل  قد  واالنهيار 
الدائنة، خصوصا تتزاحم على حقوقها. 
فكما يأخذ املوظفون حقوقهم عينية، فقد 
يغري الوضع املاثل دوال بأخذ حقوقها 
الــدولــة  الــصــن  نــفــســهــا. ولــعــل  بالكيفية 
الوضع،  التفتت مبكرا لهذا  التي  األولــى 
املستفيدة  الــــدول  أكــثــر  تــبــدو  اآلن  وهـــي 
الــســودان،  مــع  االقتصادية  عاقاتها  مــن 
وتــأخــذ نصيبها مــن الــديــون والــقــروض 
الكثيرة للدولة، وفق طرق سداٍد يصعب 
الـــذي تفرضه  التعتيم  إدراكـــهـــا، فــي ظــل 
الحكومة على الوضع املالي، وتعاماتها 
الـــدول. وفــي ظل مديونية متضخمة  مع 
فـــإن ســـداد  )أكـــثـــر مـــن 50 مــلــيــار دوالر(، 
يثقل  الــديــون يمثل عبئا حقيقيا  فــوائــد 

كاهل الدولة.   
ومــهــمــا كــــان، فـــإن إقــالــة الـــوزيـــر إبــراهــيــم 
غــنــدور ال تشغل كــثــيــرًا بـــال املــواطــن في 
السودان الذي تستغرقه تفاصيل الحياة 

الــيــومــيــة وتــكــفــيــه مــشــقــتــهــا. ويــنــظــر إلــى 
 تــخــص الحاكمن 

ً
املــشــهــد املــاثــل قــضــيــة

ــــاع الــشــعــب  الــــذيــــن يــســتــنــكــفــون عــــن إطــ
ــام  ــم مــنــذ أيـ ــهـ عــلــى الـــحـــقـــائـــق، وهـــــذا دأبـ
االنقاب األولــى في العام 1989. على أن 
الـــشـــارع يــفــهــم جــيــدًا أن غـــنـــدور هـــو ابــن 
خــرج  وإذ  والــنــظــام،  اإلســامــي  التنظيم 
التنظيم  فإن  الخارجية،  بوابة  اليوم من 
ــروج  ــ ســـيـــخـــرج الحــــقــــا لـــيـــطـــلـــق عـــلـــى خـ
الرجل »استراحة محارب«، وهو التعبير 
ــّرب. ثــــم يــعــيــد الـــغـــنـــدور فــــي مــكــان  ــ ــجـ ــ املـ
آخـــر ســفــيــرا، وربـــمـــا مــســتــشــارا رئــاســيــا 
أو وزيـــرا فــي وزارٍة أقــرب إلــى تخّصصه 
ــان. وســيــظــل الـــغـــنـــدور، في  ــنــ طــبــيــب أســ
كـــل األحـــــــوال، ابــــن الــتــنــظــيــم الــــذي ســايــر 
ــاذ فـــي كـــل تــقــلــبــاتــهــا  ــقــ نـــظـــام جــبــهــة اإلنــ
ــالـــع فـــي تــفــاصــيــل  وتـــجـــاذبـــاتـــهـــا، والـــضـ
أيامها الكالحة. بمعنى أن ليس في األمر 
ما يشي بقرار مبدئي أو صحوة ضمير 
مفاجئة لدى الوزير، فهو لم يبارح دائرة 
الفئة الحاكمة، فا هو شعبي، وال هو من 
الفئات األخــرى التي  تناثرت من عباءة 
ــه ابــن  الــجــبــهــة اإلســـامـــيـــة  الــحــاكــمــة. إنــ
التنظيم الذي سيخرج من جديد وبثوب 
آخــر فــي مــوقــع آخـــر.. لكن بعد قسط من 

الراحة.
)كاتب وإعالمي سوداني(

سلمان في تقوية نفوذه وشرعيته داخل 
الــبــاد، إال أنــهــا أيــضــا تتاقى مــع رغبات 
والــثــقــافــي  االجــتــمــاعــي  للتغيير  ــــواق  وأشـ
 طــــوال الــعــقــود املــاضــيــة، 

ً
ظــلــت مــحــبــوســة

خــصــوصــا بـــن الــشــبــاب الــســعــودي الـــذي 
يــمــثــل اآلن نــســبــة الـــشـــبـــاب فــــي املــجــتــمــع 
الــســعــودي وعــــدم وجــــود مــنــافــذ للتعبير 
ــن ارتـــــفـــــاع نــســبــة  ــ الــــســــيــــاســــي، نـــاهـــيـــك عـ
املتعلمن والحاصلن على دراســات عليا 
ــبـــاب، مـــن خــــال بــرنــامــج  بـــن هـــــؤالء الـــشـ
االبتعاث الخارجي الذي بدأه امللك الراحل 

عبد الله بن عبد العزيز. 
ــن ســـلـــمـــان أســـلـــوبـــًا مــخــتــلــفــًا عــن  يـــتـــّبـــع بــ
ســابــقــيــه فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــنــفــيــذ أجــنــدتــه 
اإلصاحية، فهو لم يبدأ إصاحاته بشكل 
تدريجي، كما فعل أسافه، وإنما يتبع ما 
يسميه هــو شخصيًا أســلــوب »الــصــدمــة«، 
خــصــوصــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــلــفــات الــفــســاد 
واإلصــــــاح االقـــتـــصـــادي. وهــــو يـــرغـــب في 
حـــرق املـــراحـــل اإلصــاحــيــة بــشــكــل ســريــع، 
في أثناء وجود والده امللك سلمان بن عبد 
العزيز في السلطة، وذلــك من أجــل ضمان 
عدم وجود ممانعة لها، سواء داخل األسرة 
السعودي.  املجتمع  أفــراد  أو بن  الحاكمة 
ــبـــدو بــــن ســـلـــمـــان عـــابـــئـــًا بــتــداعــيــات  وال يـ
السعودي.  املجتمع  بينة  على  إصاحاته 
لذلك، ثمة مزالق تواجه املوجة اإلصاحية 
التي يقودها بن سلمان حاليًا، لعل أولها 
قدرته على عمل توازن ما بن اإلصاحن، 
املجتمع  وقــدرة  واالقتصادي،  االجتماعي 
على هضم هذه اإلصاحات واستساغتها 
في فترة وجيزة، خصوصا أنها تتم بشكل 
انفرادي، ومن دون تنسيق أو تشاور مسبق 
الــبــنــى االجــتــمــاعــيــة والقبلية  مـــع مــمــثــلــي 
بن  قــدرة  ثانيها،  السعودية.  في  والدينية 
الــازم  الداخلي  الدعم  توفير  على  سلمان 
إلصــاحــاتــه. والـــدعـــم املــقــصــود هــنــا ليس 
إعــامــيــًا أو ســيــاســيــًا، فــاملــســألــة محسومة 
لـــه مـــن خــــال تــحــكــمــه فـــي وســـائـــل اإلعــــام 
املقصود  وإنــمــا  يــشــاء،  كيفما  وتوجيهها 
هو الدعم االجتماعي، خصوصا من الفئات 
املحافظة من الطبقتن، الوسطى والدنيا، 
والــلــتــن تــريــان فــيــمــا يــحــدث انــقــابــًا على 
ثوابتهما االجتماعية والثقافية والدينية. 
ــود فــئــات  ــ ــــدى وإمـــكـــانـــيـــة وجــ وثـــالـــثـــهـــا، مـ

ــنـــطـــن تـــجـــد أن ال مـــفـــر لـــهـــا مــــن أخـــذ  واشـ
الحسبان  بعن  السورية  أنــقــرة  حسابات 
وعلى محمل الجد من جهة ثانية، وليس 
من الصعب التكهن بأن الذي يدعم املوقف 
التركي في شأن حزب العمال الكردستاني 
وفـــروعـــه اآلن أكــثــر، ســيــكــون لــديــه أفضل 

العاقات مع أنقرة.
وعلى الرغم من أن هناك مصالح مشتركة 
ــــن تـــركـــيـــا وإيــــــــــــران، أبـــــرزهـــــا الـــتـــعـــاون  بـ
املجموعات  ضــد  األجـــل  قصير  التكتيكي 
االنــفــصــالــيــة، إال أنــهــمــا تــخــتــلــفــان بــشــأن 
ــــي ســـــوريـــــة، إذ تــنــظــر  ــل الـــنـــهـــائـــي فـ ــحــ الــ
إيـــران إلــى نــظــام األســـد بوصفه جـــزءًا من 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا لـــزيـــادة نــفــوذهــا، بينما 
إيــران منافسًا، حققت توسعًا  تــرى تركيا 
استراتيجيًا إضافيًا، في األشهر األخيرة، 
وتتعن إعادتها إلى حجمها، كما أن إيران 
ربــطــت أطــمــاعــهــا أكــثــر بـــروســـيـــا، الــاعــب 
األكبر اآلخر في املنطقة، وتوفر التفاهمات 
مـــع طـــهـــران لــتــركــيــا تــرمــيــم عــاقــتــهــا مع 
الــعــراق. وربما فات  املركزية في  الحكومة 
طــهــران أن تركيا لــم تــأت مــن ديــار بعيدة، 
الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة، فهي  الــقــوى  كبقية 
بــجــوار عــفــريــن ومــنــبــج وعـــن الــعــرب وتــل 
اليوم على  تركيا  أبيض والقامشلي، وأن 

األرض في سورية بكامل قوتها.
ــار مــــحــــادثــــات أســـتـــانـــة  ــٌح أن مــــســ ــيـ ــحـ صـ
السوري بن تركيا وروسيا وإيران تعرض 
ات عدة في اآلونة األخيرة، إال أنه يبقى 

ّ
لهز

أكثر  في  تتقاطع،  ثاثية،  حاجة مشتركة 
مـــن جـــانـــب، مـــع حــاجــة ســـوريـــة - ســوريــة 
)نــظــام وفــصــائــل عــســكــريــة مــعــارضــة( في 
 مـــنـــهـــا لــــوقــــف الــــتــــمــــدد االنـــفـــصـــالـــي 

ٍّ
ــق ــ شــ

االستيطاني الذي تدعمه واشنطن، تحت 
غطاء محاربة »داعش«.

ــيـــس  ــرئـ ــيــــه الـ وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي كـــــــان فــ
لسحب  يخطط  ترامب،  دونالد  األميركي، 
فإن رؤساء  األميركية من سورية،  القوات 
ــا وايــــــــران اخـــتـــتـــمـــوا قــمــة  ــيـ ــركـ ــا وتـ ــيــ روســ
أخرى في أنقرة بشأن سورية، األمر الذي 
القوة  الثاث مزيدا من  الــدول  لهذه  يعزز 
على حساب  والعالم  املنطقة  في  والنفوذ 

الواليات املتحدة.
في  تتدخل عسكريًا  أن واشنطن  ومعلوم 
ســوريــة مــنــذ ســـنـــوات، وبــحــســب أهــدافــهــا 
ــو الــهــدف  املــعــلــنــة، ملــكــافــحــة »داعــــــش«، وهـ
الذي تعلنه كذلك روسيا، إال أن ما يجري 

الرغم من متانة  ديفيد« عام 1978. وعلى 
تلك العاقات، يظل السؤال ملحًا: هل هذا 
الصومال  املصري ضد  اإلعامي  الهجوم 
منسق أم يتم توجيهه من دول أخــرى، أو 
بعبارة أخــرى هل هو من صنف »اإلعــام 
املـــأجـــور«، وإن كـــان كــذلــك مــن املــخــجــل أن 
بــوابــات إعامية  يستمر هــذا الهجوم مــن 

مصرية عريقة على الشعب الصومالي.
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــة اإلمـ ــيــ لـــلـــهـــجـــمـــات اإلعــــامــ
الــصــومــالــيــن، فــي نــظــر بــعــض املــتــابــعــن، 
ما يفسرها، في توقيتها ومكانها، نتيجة 
تناحر دبلوماسي بن دولتن عربيتن لم 
تختلفا يومًا، وإن كان الصومال مطأطئ 
، ولــم يكن فــي مــوقــٍف يسمح 

ً
الـــرأس أصـــا

ـــأن يـــرفـــع صـــوتـــه ضــــد دولــــــة عــربــيــة  ــه بــ لــ
املعقدة،  السياسية  لظروفه  نظرًا  شقيقة، 
وســـــوء أوضــــــاع شــعــبــه الـــــذي يــكــافــح من 
أجـــل تــأمــن قـــوت يـــومـــه، فــــاإلمــــارات ظلت 
ــال،  ــقــــودا تـــدعـــم أشـــقـــاءهـــا فــــي الـــصـــومـ عــ
وفــتــحــت مــراكــز تعليمية وصــحــيــة، وكــان 
دعمها بمثابة »القوة الخّيرة أو الفاضلة« 
سياسيا  سجاال  لكن  الصومالين،  لدعم 
ــر صـــفـــو اســــتــــمــــراره.  ــ ــّك ــيــــا عــ ــلــــومــــاســ ودبــ
وهـــذه دعـــوة وزيـــر الـــدولـــة فــي الــخــارجــيــة 
اإلماراتية، أنور قرقاش، إلى حوار مفتوح 
مـــع الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة بــمــثــابــة سكب 
دلـــو مــن املـــاء عــلــى الــتــوتــر الــســيــاســي بن 
الخارجية  وزيــر  أن تصريح  كما  البلدين. 
الصومالي، أحمد عيسى عود، بدد مخاوف 
التواصل  قــنــوات  فتح  ليشرع  التصعيد، 
الدبلوماسية،  األزمــة  إلنهاء  أبوظبي،  مع 
لــكــنــه أكـــد أن اإلمـــــارات أجــجــت نـــار األزمـــة 
مع  اتفاقيات  بعقدها  الراهنة،  السياسية 
حكومة انفصالية غير معترف بها دوليًا. 
أيــــا كــــان الـــوضـــع الـــدبـــلـــومـــاســـي املــتــفــاقــم 
ــارات، فــإن حــل األزمــة  ــ بــن الــصــومــال واإلمـ
الــراهــنــة ضــــروري، فــا الــصــومــال مستغن 
عــــن اإلمـــــــــــارات، والـــعـــكـــس صـــحـــيـــح نــظــرًا 
للموقع االستراتيجي للصومال، وألهمية 
الصومالي  لاقتصاد  بالنسبة  اإلمــــارات 
السلع  اســتــيــراد معظم  على  يعتمد  الـــذي 
الـــــضـــــروريـــــة مـــــن األســـــــــــواق اإلمـــــاراتـــــيـــــة، 
فـــاســـتـــمـــرار الــــخــــاف الـــســـيـــاســـي ســيــضــر 
ــد يـــربـــح في  بــمــصــلــحــة الـــدولـــتـــن، وال أحــ

حرب سياسية غير متكافئة. 
)كاتب صومالي(

املطلوبة لضمان استمراره عضوا كامل 
العضوية في تلك املنظمات واملؤسسات 
أن  تمامًا  غندور  الــوزيــر  ويعلم  الدولية. 
أحــــد األســـبـــاب الــرئــيــســيــة فــيــمــا تعانيه 
يكمن  الدبلوماسية  والبعثات  السفارات 
املتضخمة.  والبعثات  الفساد  حــالــة  فــي 
وقد باتت فكرة تعين الدبلوماسين في 
وزارة الخارجية تقوم على فساد مطلق  
حــــّول الـــســـفـــارات إلــــى أذرع أخــطــبــوطــيــة 
لـــلـــفـــســـاد الــــداخــــلــــي. وبــــاتــــت الـــســـفـــارات 
ــفـــضـــا ألعــــضــــاء  ــارا ومــــقــــصــــدا مـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اخـ
الــتــنــظــيــم الـــحـــاكـــم، وبـــالـــتـــالـــي أصــبــحــت 
تعيينها من خارج  تعج بجيوش جــرى 
استثناؤها  وجــرى  الدبلوماسي،  السلك 
ــتــــجــــاوز األطـــــــر املــــتــــعــــارف عـــلـــيـــهـــا فــي  بــ
ــاق بـــهـــذه املــهــنــة الــتــي  ــحــ االخـــتـــيـــار واإللــ
 بدقة وصرامة، طوال عقود 

ً
ظلت مراعاة

قبل عام 1989. 
تعّج سفارات السودان في الخارج اليوم 
أو  التنظيم،  فــي  املــســؤولــن  كــبــار  بأبناء 
في الحكومة، ومن الثقاة وأبناء التنظيم 
الــعــاطــلــن عـــن أيـــة مــوهــبــة دبــلــومــاســيــة. 
ــل بــــأبــــجــــديــــات  ــهــ ــجــ أضـــــــف إلـــــــى ذلـــــــك الــ
الفساد  جعل  وقــد  الــدبــلــومــاســي،  العمل 
من  الـــدبـــلـــومـــاســـي  الــعــمــل  إدارة  وســـــوء 
ــفـــارات مـــصـــدرا الســـتـــنـــزاف مستمر  الـــسـ
ــوارد الـــدولـــة. ومـــا ال يمكن إنـــكـــاره هو  ملــ

وجــمــاعــات داعــمــة لــإصــاحــات الــجــاريــة، 
ففي  وتــقــوم بتسويقها محليًا وخــارجــيــًا. 
السابقة، كانت هناك  املوجات اإلصاحية 
التي  لإصاحات  داعمة  وجماعات  فئات 
الله، وكانت  امللكان، فيصل وعبد  قام بها 
تأتي في أغلب األحــوال من اإلسامين أو 
بالتعاون والتحالف معهم. ولكن هذه املرة 
اختار بن سلمان الدخول في مواجهٍة مع 
مجموعة  أو  بطبقة  واســتــبــدالــهــم  ــؤالء،  هــ
طفيلية هامشية، ليس لها جذور أو تأثير 
حقيقي داخل املجتمع السعودي. صحيح 
أن ثمة قبوال عاما إلصاحات بن سلمان، 
اجتماعية  ثمة حاضنة  أن  يــبــدو  ال  ولــكــن 
باستثناء  اإلصــاحــات،  لهذه  أو سياسية 
ــفـــن مــرتــبــطــن  ــقـ ــثـ أصــــــــــوات إعــــامــــيــــة ومـ
تأثير  أو  بشعبية  يتمتعون  ال  بالسلطة 
حــقــيــقــي. وأخـــــيـــــرًا، ال يــمــكــن لــــن ســلــمــان 
ــاتـــه االقــتــصــاديــة  االســـتـــمـــرار فـــي إصـــاحـ
بإصاحات  القيام  دون  مــن  واالجتماعية 
ســيــاســيــة، ولــــو تــدريــجــيــة )مـــثـــل انــتــخــاب 
الـــشـــورى أو تــوســيــع االنــتــخــابــات  مجلس 
الـــبـــلـــديـــة لــتــشــمــل كــــل مـــنـــاطـــق املــمــلــكــة أو 
السماح بإنشاء جمعيات سياسية(. وذلك 
أنه مع مجتمع كبير، كاملجتمع السعودي، 
من الصعب قبول اإلصاحات االقتصادية 
يكون  أن  دون  مــن  ودعــمــهــا،  واالجتماعية 

شريكا فيها.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

على األرض شيء آخر أيضا، حيث تدعم 
انفصالية  مسلحة  مــجــمــوعــات  واشــنــطــن 
ــداد الــــســــوري لـــحـــزب الــعــمــال  ــتــ تــمــثــل االمــ
حلف  في  إرهابيا  )املصنف  الكردستاني 

شمال األطلسي(.
اســـتـــطـــاعـــت جــمــع  تـــركـــيـــا  أن  يـــخـــفـــى  وال 
املـــتـــنـــاقـــضـــات لـــتـــتـــبـــدل مــــواقــــف مــخــتــلــف 
األطــراف تجاه تدخلها العسكري املباشر 
في سورية، األول في درع الفرات، والثاني 
ــا  ــيـ ــعـــد روسـ ــم تـ ــلـ ــن الــــزيــــتــــون، فـ فــــي غـــصـ
ــيــــران الـــتـــركـــي فــي  تــــعــــارض تــحــلــيــق الــــطــ
األجواء السورية )بعد تجاوز أزمة إسقاط 
واشنطن  تعارض  ولم  الروسية(،  املقاتلة 
تخلت  كما  التركية،  العسكرية  العمليات 
ــة الــــســــوريــــة  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ بــــعــــض فــــصــــائــــل املــ
عـــن مــوقــفــهــا الــــرافــــض قـــتـــال الــتــنــظــيــمــات 
وحصر  واالنفصالية،  املتطرفة  اإلرهابية 

نشاطها بقتال النظام السوري.
ــرون مــواقــفــهــم  ــيـ ــغـ صــحــيــح أن األتـــــــــراك يـ
ــة. وهـــنـــا تــعــتــبــر عــــودة  ــ ــــاسـ بـــســـرعـــة وسـ
ــيـــة الــتــغــيــيــر  الـــعـــاقـــات الــتــركــيــة - الـــروسـ
األهـــم فــي الــشــأن الــســوري، إال أن التغيير 
الحقيقي الــذي يمكن أن تحققه تركيا في 
شأن الحرب في سورية، واملنطقة في شكٍل 
عــام، هو أن تكون جسرًا بن كل األطــراف، 
وصـــعـــوبـــة املـــرحـــلـــة أن عــلــى عـــاتـــق أنــقــرة 
مهمة إثبات قدرتها على إحــداث فرق في 
مسار األحـــداث فــي ســوريــة، بعد أن باتت 
ــــدرك اســتــحــالــة فــــوز طــرف  كـــل األطــــــراف تـ

واحد من دون اآلخرين.
وفـــي ســيــاق الــتــفــاهــمــات املــعــقــدة إقليميًا 
ودوليًا، قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس 
 
ّ
إن شامانوف،  فاديمير  الروسي،  الدوما 
تركيا تقوم بدور الوسيط لتهدئة التوتر 
الــحــاصــل بــن روســيــا والـــواليـــات املتحدة 
ــح، في  ــ ــ األمــيــركــيــة بـــشـــأن ســــوريــــة. وأوضـ
 موسكو 

ّ
إن  ،»1 »روســـيـــا  لــقــنــاة  تــصــريــح 

ــال األطـــلـــســـي  ــ ــمـ ــ ــلــــف شـ ــع حــ ــ تــــتــــواصــــل مــ
)الــــنــــاتــــو( عــــن طـــريـــق تـــركـــيـــا، وتـــتـــواصـــل 
مــع الــجــانــب األمــيــركــي عــبــر رئــاســة أركـــان 
 رئــيــس هيئة األركـــان 

ّ
بـــأن ــاد  البلدين، وأفـ

ينسق  الـــذي  هــو  ــار،  أكـ التركية، خلوصي 
التواصل بن موسكو والحلف.

والــــواضــــح أن أنـــقـــرة تـــحـــاول الــبــقــاء على 
الحياد في التوتر األميركي – الروسي، ال 
البلدين في ملفات  أنها ترتبط مع  سيما 
ــرى، وال  عـــديـــدة، وتــخــتــلــف معهما فــي أخــ
مصلحة لها اليوم في االصطفاف سوريًا 
إلـــى جــانــب أي مــنــهــمــا بــشــكــل كـــامـــل. وقــد 
أظــهــرت األحــــداث أخــيــرا عــجــز أمــيــركــا عن 
شركائها  عــنــد  املــســاومــة«  »حــــدود  إدراك 
تهميشها  إلــــى  بـــاإلضـــافـــة  ومــنــافــســيــهــا، 
الـــعـــرب فـــي مــعــظــم املـــنـــاطـــق الــعــربــيــة في 
أقامت  التي  السورية  العربية  الجمهورية 
قــواعــد عسكرية فــيــهــا. والـــســـؤال هــنــا عن 
أهدافها  وعــن  واشنطن،  تريده  ما  حقيقة 

في سورية.. ما هي بالضبط؟
)كاتب وإعالمي سوري(

السودان: خرج الوزير الغندور ليعود

مزالق اإلصالح في السعودية

التقارب التركي الروسي... المزعج

الصومال... حملة 
تشويه مغرضة

إقالة غندور ال تشغل 
كثيرًا بال المواطن 

في السودان الذي 
تستغرقه تفاصيل 

الحياة اليومية

ال يمكن لبن سلمان 
االستمرار في 

إصالحاته االقتصادية 
واالجتماعية من 

دون إصالحات 
سياسية

استطاعت تركيا 
جمع المتناقضات 

لتتبدل مواقف 
مختلف األطراف تجاه 

تدخلها في سورية

آراء

معن البياري

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي األميركي )إف بي آي( عن مكافأة قدرها مليون 
دوالر أميركي، ملن يقدم معلومات من شأنها السماح بتعقب أثر الصحافي، أوسنت 
الــذي اختفى قبل خمس سنوات في سورية، وتساعد في استرداده آمنا.  تايس، 
ى سالمة الزميل األميركي، وأوبته إلى أسرته، فإن قارئ خبر كهذا، 

ّ
وبعد أن نتمن

فــأي قلة عقل هــذه تجعل جهازا  بــد أن يغشاه أســى كثيف،  الــعــرب، ال  منا نحن 
تــاه،  أثـــره،  املــهــول ملجرد معلوماٍت عــن مــواطــن فقد  املبلغ  حكوميا يخصص هــذا 
املواطن  يتوّرط  إليها.  القدوم  يتحّمل مسؤولية  بلد هو من  مــات، في  ضــاع، ربما 
العربي عندما يقع على خبر الزميل تايس بدهشة رفاعة الطهطاوي في مطلع القرن 
الفرنجة وأحوالنا في بالدنا  أفــرط في مقارنات عقدها بني حال  املاضي، عندما 
العربية الزاهرة، بحسد ليس خافيا في لغة ذلك النهضوي الرائد. وأظننا، بعد أزيد 
من قرن على ما جهر به املبتعث األزهــري في باريس، في البالد العربية نفسها، 
 وأدنى، وإْن نستهلك 

ّ
على األحوال نفسها، وال شطط في القول إننا في أحواٍل أحط

في بالدنا هذه كل أسباب الحداثة ومستجّداتها أوال بأول. أليس استسهال الحروب 
 على استرخاص اإلنسان وحياته؟ 

ّ
األهلية بيننا، بني ناس البلد أنفسهم، يدل

الــخــبــر أعــــاله، أي عـــرض مــلــيــون دوالر ملــن يــقــدم مــعــلــومــات قــّيــمــة عــن صحافي 
أميركي مفقود، واحد من أخبار عجيبة تتوالى من سورية، من جديدها أيضا، أن 
التي تحميه، شغوف بقصف  الروسية  البلد، وبالصواريخ  الحاكم في هذا  النظام 
وتتنّوع،  تسمياتهم  تلتبس  مــن  ضــد  الظافرة  حربه  يخوض  وهــو  املستشفيات، 
الشتات  أحد عواصم  اليرموك،  إرهابيني ومسلحني ومعارضني. وهذا مخيم  بني 
إنهاء  على  منه،  تبقى  مــا  تدمير  على  األســد  قــوات  تعمل  التاريخية،  الفلسطيني 
املخيم كان قيد  األثناء، أجهزت على آخر مستشفى في هذا  كل حياة فيه. وفي 
العمل، وهو مستشفى الهالل األحمر الفلسطيني، بعد أن استهدفه الطيران الحربي 
للنظام الذي يقّدم إنجازا استثنائيا منذ بدأ عدوانه على الشعب والسكان قبل سبع 
سنوات، فاملعلوم أن 489 مستشفى صغيرًا وكبيرًا، حكوميًا وخاصًا، كانت في 
سورية في عام 2011، يقدر أن نحو نصفها تم تدميره في هذه السنوات، وذلك 
في دمشق  وبضاعته،  القرار  أهــل  يتحلى  الــذي  العالي  اإلنساني  الشعور  بفضل 
وموسكو وطــهــران. والــســؤال هنا: هــل مــن منزلة أحــط وأدنـــى مــن ممارسة كهذه 

تسترخص اإلنسان وحياته؟
في  روســيــا  اختبرت  البريطانية،  التايمز  صحيفة  نشرته  متقن،  تقرير  بحسب 
الحرب الدائرة في سورية 150 سالحا ونظاما قتاليا، وأنه أعيد استخدام التكتيكات 
القتالية للقرن العشرين، من القصف املكثف املعروف باسم »سجادة القنابل« إلى 
اليوم.  حــروب  في  استخدامها  إمكان  مــدى  وذلــك الختبار  الكلور،  بغاز  التسميم 
الذي صار ملحوظا  التقرير، روجر بويز، فإن االنخفاض  وبحسب املحرر كاتب 
في أعداد الخسائر البشرية واإلصابات في سورية، يعود إلى أن جماعات املراقبة 
توقفت عن عّد الضحايا، بعد أن تجاوز الرقم املقدر للقتلى نصف مليون. وال يملك 
قــارئ هــذا اإليــجــاز ســوى استفظاع املحنة السورية املهولة، والــســؤال عن أسباب 
هذه »الروح الحربية« الشرسة ودواعيها، ذلك أن القضاء املبرم على أي مجموعات 
التجارب واالخــتــبــارات في  العالم ال تستأهل كــل هــذه  فــي  فــي أي مطرح  إرهابية 
األســد،  بــشــار  أعـــداء  ألــيــس ممكنا مقاتلة  تـــرى،  والــفــتــك.  التمويت  قـــدرات أسلحة 
مساملني أو مسلحني، ثوارا أو إرهابيني، بأساليب و»تكتيكات« عسكرية غير هذه، 
أقل استرخاصا للحياة وقيمتها؟ صحيح إذن أن سورية، في عهد بشار األسد، 
األعــمــى، ولجيوش  اإلرهـــاب  الــزرق من شياطني  للعفاريت  ليست مستباحة فقط 
لتجريب  مختبرا  لتكون  أيضا مستباحة  بل  وفيرة،  وإيرانية  روسية  ومليشيات 
أي عقل  تــرى،  ترويعا.  أكثر  أيها  وأمــضــى،  أشــد  أيها  وتنويعاته،  وأجناسه  القتل 

شيطاني يقيم في رؤوس الحاكمني في دمشق وموسكو وطهران؟

بسمة النسور

على الرغم من إقبال رجاٍل كثيرين على تحسني مظهرهم، مستفيدين من التقنيات 
التجميلية املتقدمة، املقاومة للترهل، من بوتكس وشد، إضافة إلى اللجوء إلى تدخالت 
جراحية كبرى وخطيرة، مثل قص املعدة التي لم تعد حصرا على النساء، غير أن 
التي  والجمال  املــوضــة  كافة ال يخضعون لضغوط صــرعــات  الثقافات  فــي  الــرجــال 
تستعبد معظم النساء، فتستأثر باهتمامهن، مهما بلغن من ثقافة ووعي. وتعاني 
أغلبية النساء من هوس الجمال، يبذلن الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على جمالهن 
والشفاه،  الخدود  وينفخن  بالبوتكس،  دوريــا  وجوههن  يحقّن  بشرتهن،  ونضارة 
وتضخيم  أنوفهن،  وتصغير  وجوههن،  لشد  الــجــراح  ملبضع  بالخضوع  ويغامرن 
أثدائهن. وقد بلغ بهن الهوس حدا دفع موسراٍت منهن إلى كسر ضلوعهن، سعيا 
الكثيفة،  الــرمــوش االصطناعية  مــرفــوعــة. يضعن  إلــى خصور ضــامــرة ومــؤخــرات 
الكبرى قروضا  البنوك  تقدم  أن  مألوفا  بــات  وقــد  الحواجب.  تاتو  أوجــاع  ويحتملن 
سخية من أجل عمليات التجميل التي ال تتوقف عند حد، وتأتي كل يوم بمقترحاٍت 
النساء ما يحلمن به من صفاٍت جمالية حرمن منها، يقدمن بجسارة على  تمنح 
الكاملة في حال  بــارد على تعهد بمسؤوليتهن  بــدم  عن 

ّ
العمليات، ويوق تلك  إجــراء 

حدوث الوفاة، غير آبهاٍت سوى بمواكبة ما تجود به مخيالت أطباء تجميل حققوا 
ثراء فاحشا من جّراء هذا اإلقبال الجنوني. 

والحق أنه ال يمكن لوم هؤالء النساء، فهن في النهاية مجرد ضحايا ماكينة إعالم 
منبوذة  السباق  مــن  تخرج  بــه  تلتزم  ال  مــن  للمرأة،  معينا  نموذجا  تشكل  ضخمة 
ومرفوضة من املجموع. ويبدو األمر أكثر جسامة لدى الفنانات اللواتي يعانني من 
لهاٍث دائم للتفوق، وكسب مزيد من الشهرة والتميز واإلبهار. بطبيعة الحال، ما زالت 
الرجل  عيوب  عن  والتغاضي  بل  والتسامح،  الــرأفــة  تبدي  مكان  كل  في  املجتمعات 
يعيبه  الرجل ال  بأن  التبرير  إلى منطق  ثقافاٌت ذكورية معينة  تتجه  الجمالية، كما 
سوى جيبه، بمعنى إذا كان مقتدرا ماديا، فكل ما عدا ذلك مغفور. ويصّر الرجل، 
أمــهــاٌت، لسن  الجمال. وتبدي  الـــزواج من فتاة فائقة  مهما بلغت درجــة قبحه، على 
فتياٍت  الــزواج من  أبناؤهن في  إذا ما فكر  اعتراضا شديدا  بالضرورة،  حسناوات 
متوسطات الــجــمــال.  قــال لــي أحــد الــظــرفــاء مــن معدومي الــوســامــة: ليست األخــالق 
مشكلة، يمكن اكتسابها مع الوقت. ومن املمكن للزوجة سيئة الطباع واألخــالق أن 
تتحسن وتتربى، لكن الزوجة القبيحة ليست أكثر من مصيبة وقدر فاجع، ال سيما 
إذا لم تتوفر إمكانية مادية إلجراء بعض التصليحات. وكما تعرفني، سيدتي، الرجل 
الزمن،  للنساء في هــذا  أن  بــه.. ال يعرف صديقنا  إلــى وجــه جميل يتصبح  بحاجة 
واملظهر  الــوســامــة  رجالهن  فــي  كــذلــك  فيفترضن  ذائــقــة صعبة،  مــاديــا،  املستقالت 
املقارنات مع نجوم عامليني وعــرب، يتمتعون بمظهر رجولي ال  الرياضي، ويعقدن 
يخلو من فتنة، يبدون اعتناًء فائقا بمظهرهم. ويشكل هؤالء نموذجا وتحديا صعبا 
للرجل املتكئ على مقوالت تراثية، تعفيه من املسؤولية، وتلقي عبء الجمال الثقيل 

على املرأة حصرا. 
مــن هــنــا، تــالحــظ كــثــافــة حــضــور الــشــبــاب فــي الـــنـــوادي الــريــاضــيــة، وشغلهم الــدائــم 
بالخنوثة  إليهم  توجه  التهاماٍت  مكترثني  غير  والجمال،  اللياقة  إلــى  الوصول  على 
أكثر تصالحا  العربي  الشباب  الجديد من  الجيل  بالنساء. ويبدو  وامليوعة والتشبه 
مع فكرة العناية بالجمال الذي يتعّدى االعتناء بلياقة الجسد إلى االعتناء بالبشرة، 
وإجراء عمليات تصغير األنف والحقن بالبوتكس. وثّمة من يتطرف، ويذهب بعيدا، 
طــرق  قــنــوات متخصصة  وتــبــث  بــالــرجــال.  خــاصــة  تجميل  مــســاحــيــق  فيستخدم 
استخدام هذه املستحضرات التي تبرز جمال الوجه. ويتفننون كذلك في تصفيف 
اختراق  على  عامليون  أزيــاء  ويعمل مصممو  العجيبة،  القصات  ويخترعون  الشعر 
الــرجــال.  ليس في هذه الكلمات تحريٌض على مثل هذا  الحاجز النفسي بني أزيــاء 
الرجل واستفزازه، كي ال يتمادى في  األمــر، ولكنها محاولة تحريض  التطرف في 
االطمئنان تجاه املسألة، ألنه أيضا معّرض في أي لحظة للخروج مهزوما مدحورا 

من حلبة السباق املتوحشة املجنونة هذه.

سامح راشد

كشفت واشنطن عن مشاورات تجري مع أطراف عربية، لبحث فكرة إرسال قوات 
إلى سورية. وبينما يقترب املشهد من تبلور سورية جديدة، تستمر الواليات املتحدة 
األميركية في سياسة ترتيب األوضاع وإدارة األزمة عبر أطراف أخرى. تركت روسيا 
تتدخل للقيام بمهمة ضرب الجماعات املسلحة. وضغطت على تركيا لتساهم في 
الــشــرق. وتــتــرك إلسرائيل مهمة  إلــى  الــدواعــش، وزحــزحــة مناطق نفوذهم  تحجيم 
والتسليحي  االستراتيجي  التمركز  نقاط  نقل  أو  الــلــه،  حــزب  تقوية  مــن  إيـــران  منع 
للوكالء  والسماح  التفويضات  في سياسة  واســتــمــرارًا  لبنان.  إلــى جنوب  اإليــرانــي 
والفرقاء بلعب الدور املالئم لكل منهم، والذي يلبي مصالحه أيضًا، تستعد واشنطن 
لتشكيل املرحلة التالية، مرحلة ترتيب الوضع النهائي أو شبه النهائي في سورية. 
ليس بالضرورة وفقًا لرغبات وتصورات أميركية منفردة، وإنما في ضوء مواقف 
األطراف األخرى وتحركاتها، وما ستسفر عنه الضغوط واملساومات الجارية حاليًا. 
وهنا تأتي إمكانية االستعانة باألصدقاء واألطراف األخرى التي كانت أدوارها غير 
مرغوب فيها أو مؤجلة.  املعنّي هنا تحديدًا، العرب الذين كانوا مستبعدين من امللف 
السوري. وطاملا حاولوا، من دون جدوى، االضطالع بدور فاعل في األزمة السورية 
ر أن جامعة الدول العربية تحّركت، في بدايات األزمة، 

ّ
من بدايتها. ولعل القارئ يتذك

أنه  غير  العربي،  التاريخ  في  نوعها  من  األولــى  كانت  عــرب،  مراقبني  بعثة  وشكلت 
تم إفشالها وإنهاء مهمتها بأيٍد عربية أيضًا. األمر الذي أفسح املجال واسعًا أمام 
التدخالت غير العربية، سواء اإلقليمية أو العاملية. ومع نزوع األزمة نحو العسكرة، 
وتحّول الثورة السلمية إلى حرب شاملة، فقد العرب فرص التدخل والتأثير املباشر. 

واكتفت دول عربية بدعم جماعات املعارضة، وبعضها اآلخر بدعم نظام بشار.
ولعب دور مرسوم ومحّدد  العلني،  املباشر  التدخل  إلى  العرب مدعوين  اآلن صار 
اإلطار واألهداف. من وجهة نظر واشنطن، تحتاج الخريطة السورية الجديدة إلى دور 
عسكري في بعض املناطق، لضمان عدم تمّدد أطراف بعينها في الداخل السوري. 
لها املباشر على مضض، في مقابل تبديل 

ّ
خصوصًا تركيا التي قبلت واشنطن تدخ

املوقف التركي من بقاء األسد. لكن انعدام الثقة بني أنقرة وواشنطن يدعو إلى ضرورة 
وجود طرف ثالث، ليكون بمثابة عازل ومحجم للتوسع التركي املحتمل، وليس فقط 
يستهدف  ال  أميركيًا  املأمول  العربي  الــدور  لكن  الجديدة.  الخريطة  لتثبيت  ضامنا 
تركيا وحــدهــا، بــل إنــهــا ليست الــهــدف األســــاس. فــاألهــم هــو منع إيـــران مــن وصل 
نفوذها في العراق بأذرعها في لبنان، عبر سورية. فال يكتمل »الهالل الشيعي« الذي 
تحّدث عنه العاهل األردني، عبد الله الثاني، قبل سنوات.  ثّمة مهمة أخرى للحضور 
العربي العسكري املنتظر في سورية، وهو التعامل املباشر مع الجماعات املسلحة، 
سواء باالحتواء أو املواجهة. وهنا يمكن فهم ملاذا سمحت واشنطن بخروج عناصر 
»داعش« وفصائل جهادية مسلحة أخرى من مناطق نفوذها، وترحيلها جهة الشرق 
تحت سمع جميع األطراف وبصرها وحمايتها.  لتتجمع تلك العناصر من مختلف 
الفصائل في نطاق جغرافي واحد، ثم يقع عبء إغالقه وتطويقه على القوة العربية 
التي ستوجد في هذا النطاق أو في محيطه. ليصير الوضع، في النهاية، تصديا عربيا 

إليران، وتصديا عربيا أيضًا لجماعات املعارضة املسلحة. 
ولصعوبة االعتماد على العرب وحدهم في التصدي لتركيا، بحكم تباين العالقات 
سورية  قــوات  بتقوية  حاليًا  واشنطن  تقوم  والتنافر،  التقارب  بني  العربية  التركية 
العربية  القوة  الديمقراطية )الكردية( لتلعب دور حائط الصد أمام أنقرة، إذا لم تقم 
بهذه املهمة كما يجب. لتصبح تركيا أمــام خط دفــاع مــزدوج كــردي وعربي، يحول 
ل عربي 

ّ
 من تدخ

ً
دون تمّدد تركيا أكثر مما يجب.  املسكوت عنه في ذلك كله، أنه بدال

املطلوب جــزءًا من  العربي  التدخل  الــســوري، صــار  الشعب  أو حماية  إلزاحــة بشار 
أميركي. وشرق  سورية جديدة، بشار باق فيها ومحصن بحماية روسية ورضــا 
 
ً
أوسط جديد، إسرائيل ستزداد فيه حصانة وحماية، ضد إيران وضد تركيا، فضال

عن الجماعات املسلحة.

أسئلة من سورية عبء الجمال الثقيل

لماذا قوات عربية في سورية؟
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ضاقت تلك التي رحبت، ونعني الحياة، فيما 
فــهــل عجزت  املــــوت،  اتــســعــت دائــــرة فلسفة 
العيوب  األمــة وفقهاؤها وقادتها عن إخفاء 
املعرفية  والــتــشــوهــات  والــجــســديــة  الــفــكــريــة 

بشأن مفهوم الحياة ومقوماتها؟ 
وهل ضاقت املفاهيم بشان الرباط والجهاد 

لتنحصر في املوت؟ 
الحياة كوجه  لم تتلبسنا نزعة صناعة  ولم 

للجهاد والعبادة؟
تصارع الفكر في رأســي، وتكاثرت األسئلة 
ــا نــحــن فـــيـــه، ولـــيـــس تــشــكــيــكــا في  بـــشـــان مـ
قانوني  كــعــرف  مصيرنا  تقرير  فــي  حقنا 
ــتــــال على  ــبـــاطـــل الـــبـــن فـــي وجـــــود االحــ والـ
ــــذي ال يــمــكــن أن يــكــون لـــه دولـــة  أرضـــنـــا، والـ
فــقــط بــوضــوح الــنــصــوص الــشــرعــيــة، وإنــمــا 
انطاقا من القانون الدولي الذي أبرز حاالت 
تكوين الدول، والتي تلخصت في االستقال، 

االنفصال، التفكك، الوحدة. 
لكني أتــســاءل: هل نحن قــدر قادتنا أم أنهم 
قدرنا الذي جثم على أرواحنا، يأبى االنفكاك 

حتى خاصنا؟
الشرعية  تعريف  وهامية  الواقع  عن  بعيدًا 
ــة والــقــبــول ومــمــارســة  ــيــ مـــن حــيــث االزدواجــ
الــســلــطــة، أجـــمـــع عــلــمــاء االجـــتـــمـــاع عــلــى أن 
ــيــد،  ــتــقــال ــادر الـــشـــرعـــيـــة تــتــمــثــل فــــي ال مــــصــ
الــزعــامــة املــلــهــمــة )الـــكـــاريـــزمـــا(، والــعــقــانــيــة 
للنظام  الــحــامــل  الــتــاريــخ  وتتبعت  القانونية، 
السياسي العربي منذ الخمسينات، فوجدت 

أن الشرعية السياسية ألغلب األنظمة العربية 
ــح وجـــلـــي، هـــو وهــم  قـــد تــآكــلــت لــســبــب واضــ
العدالة االجتماعية والفشل الذريع في حفظ 
الديمقراطية  قيم  وتحقيق  اإلنــســان،  كــرامــة 

واملشاركة السياسية.
ــاذ  ــقـ ــلــحــركــة الـــســـيـــاســـيـــة، وإنـ ــرد فـــعـــل ل وكــــ
ــبــــعــــض األنــــظــــمــــة  ــ ــة ل ــ ــاونـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الــــشــــرعــــيــــة املـ
واإليــــديــــولــــوجــــيــــات الـــحـــزبـــيـــة الـــحـــاكـــمـــة، تــم 
املستوى  على  إستراتيجيات  ثــاث  تطبيق 
الشعبي، أبقت الناس في صراع دائم، تمثلت 
ــنــزوع إلـــى الــقــبــول الــوهــمــي بالتعددية  فـــي: ال
الــســيــاســيــة املــقــيــدة لــتــخــفــيــف الــضــغــط عن 
النظام السياسي، وإتاحة الفرصة للمعارضة 
ألن تعبر عن نفسها في حدود الدائرة التي 
ال تقبل تــداول السلطة، وفي ممارسة القمع 
املباشر ضد الحريات والحقوق، وعدم قبول 
اآلخـــر، وفــي تمثيل الــقــيــادة، وهــو بيع الوهم 
الثوابت والحقوق من  الوطني والحفاظ على 
خال الخطابات واإلرث السياسي، وتسوير 
املصالح بأن القيادة الحالية هي التي ال بديل 

عنها.
إلــى شيوع  أدت  اإلستراتيجيات  هــذه  ولــعــل 
الامباالة السياسية بن الجماهير املقموعة، 
الوطني  واالنــفــصــام  الفكرية،  والتناقضات 
ــدرات  ــقــ ــه مــ ــيـ ــبـــحـــت فـ ــد الـــــــذي أصـ ــحــ ــ إلــــــى ال
للفقراء  والــوطــنــيــة  الحاكمة  للسلطة  الــوطــن 

والضعفاء.
تحولت  الــتــي  الــنــقــطــة  إلـــى  بالتفكير  وعــــدت 

أم هم  قادتنا  قــدر  هــل نحن  للبحث،  عندها 
قدرنا؟ فعدت إلى النبش بن الورق، ألرى ما 
ولم  ال،  أم  فينا  الحاكم  مقومات  تتحقق  إن 
الدين  تعاليم  به  النبش عما جــاءت  أبعد في 
الحاكم مسؤول عن  أن:  اإلسامي، فوجدت 
لهم  املصالح  املحكومن، وذلــك بجلب  رعاية 
وحــســن سياستهم،  عــنــهــم،  املــفــاســد  ودرء 
الحاكم  الحقوق، وأن  ويدخل في ذلك رعاية 
مـــســـؤول عـــن الـــعـــدل بـــن املـــحـــكـــومـــن، وأن 
الحاكم مسؤول عن الرفق بالرعية وتوصيل 
يطالبوا  أن  دون  من  أصحابها  إلــى  الحقوق 
بــهــا، وعـــدم معاقبة أحــد بالظن وتــرويــعــه أو 
اإلساءة إلى سمعته، وأن الحاكم مسؤول عن 
فتح بابه أمام أصحاب الحاجات، سواء كانت 

مطالبة بحق أم مرتبطة برفع ظلم.
ولــم أكــمــل، ألنــي عرفت اإلجــابــة، ناهيك عما 
زاد الفقه فيه من ضرورة استشارة الحاكم 
وزراءه وأعــوانــه الــذيــن أوجـــب الــشــرع حسن 
اخـــتـــيـــارهـــم، وضـــــــرورة إلـــزامـــهـــم بــإخــاص 

العمل والنية.
وعليه، وبرؤية الكاتب املواطن أدعو إلى رفض 
الشرعية  ملفاهيم  ثــابــتــة  معايير  أيـــة  وجـــود 
ــزاب والــتــنــظــيــمــات الــســيــاســة،  ــ ووطــنــيــة األحــ
ما  هو  املصطلحات،  هــذه  ثبات  يفرض  فما 
يــقــدمــه أصــحــابــهــا لــحــيــاة الــنــاس وعــدالــتــهــم 

االجتماعية، ال ملوتهم أو ما بعد موتهم.
محمود عبد المجيد عساف 
)فلسطين(

الجريمة ظاهرة اجتماعية، فا يوجد مجتمع 
يخلو منها، مهما بلغ من الرقي والحضارة، 
فتنازع املصالح قد يفضي في أحيان كثيرة 
إلى مخالفة القانون، وتزداد هذه األمور حدة 
الحاد  السياسي  الــعــام والــصــراع  الــنــزاع  فــي 
أو تنشغل،  ــة  الـــدولـ تــغــيــب  ــــحــــروب، حــيــث  وال
ليكونوا  فــرصــتــهــم،  الــنــفــوس  ليجد ضــعــفــاء 
ليمارسون  مواقع مسؤولية يستغلونها  في 

هوايتهم الشاذة.
الجريمة خطر يهدد املجتمع والوطن، ونسبة 
هذا  وعــي  مستوى  على  تعتمد  الخطر  هــذا 
واملجتمعات  الجريمة.  مع  والتعامل  املجتمع 
الحية ترفض الجريمة واالنتهاكات وتتصدى 
لــهــا. نــخــب ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة، 
على  للحفاظ  وعقولهم  ضمائرهم  توحدهم 
السلم االجتماعي، والحد من نسبة الجريمة 
واالنتهاك ما أمكنها ذلك، تتوحد الجهود في 

سبيل تحقيق هذا الهدف النبيل.
الخطر األكبر عندما تجد من يبرر للجريمة 
السياسين ودعاة  أو  املثقفن  واالنتهاك من 
و  املنابر  تصمت  عندما  والفضيلة،  التنوير 
تتغاضى عّما يدور في املجتمع، عندما يفتقد 
املجتمع التوجيه والتنوير والتصدي للجرائم 

واالنتهاكات فكريا وثقافيا وسياسيا.
السياسة،  أمـــور  مــن  كثير  عــلــى  نختلف  قــد 
ويــفــتــرض أن تــوحــدنــا عــقــولــنــا وضــمــائــرنــا 
وأخاقياتنا في مواجهة الجريمة واالنتهاك.

هناك رسائل أرسلها بعضهم ناقوس خطر 

يهدد املجتمع، أشار فيها إلى تفسخ أخاقي 
يــتــراكــم، وإلــــى عــمــلــيــات اغــتــصــاب وانــتــهــاك 
فــي الــبــلــد، رســائــل لــم تجد جــديــة ووعـــي في 

التعاطي معها بإيجابية.
ــي مــجــتــمــعــات الـــعـــالـــم املـــتـــحـــضـــرة، ال تمر  فـ
وتــمــعــن  تــفــحــص  دون  مـــن  وورادة  ــاردة  ــ شــ
مهني علمي في حقيقتها، غير أن املجتمعات 
الصغير،  لانتماء  تتعصب  التي  املتعصبة 
ــكــــون، على  لــلــطــائــفــة واملــنــطــقــة والـــحـــزب واملــ
حــســاب االنــتــمــاء الــكــبــيــر الـــوطـــن واملــجــتــمــع، 

تكون األمور منذرة بالسوء.
ــيــة دائــمــا إلـــى حــدوث  تــشــيــر املــنــظــمــات الــدول
اليمني،  مجتمعنا  بحق  جسيمة  انــتــهــاكــات 
الــكــرام، نتيجة عــدم تمكن  كــانــت تمر مـــرور 
بوضوح  يشير  مــا  مهمتها،  أداء  مــن  الــدولــة 
الــدولــة على األرض،  أداء  إلــى هوية من يعيق 
هذه  وجديد  مؤسساتها.  لتفعيل  ويتصدى 
االنتهاكات كان بحق مخيم لألفارقة، إذ كان 
التجاوب والتعاطي سريعا من وزير الداخلية، 
بــتــوجــيــه الــقــبــض عــلــى املــتــهــمــن والــتــحــقــيــق 

ومعهم وتقديمهم للقضاء.
هــنــاك فــرق بــن الــدولــة والـــادولـــة، حيث تجد 
من يدافع عن املجرمن، ويحاول طمس معالم 
أو  أن يشير، ال مــن قريب  الجريمة مــن دون 
التحقيق لكشف حقيقة  إلــى ضــرورة  بعيد، 
ــعــــدل واإلنـــصـــاف  ــ ومـــابـــســـات االنـــتـــهـــاك وال

للضحايا.
أحمد ناصر حميدان )اليمن(

فضاء مفتوح

آراء

محمد أحمد بنّيس

ــات  ــ ــقـــد األزمــ ــاتـــت األزمـــــــة الـــســـوريـــة مــــن أعـ بـ
الدولية التي عرفها العالم منذ نهاية الحرب 
الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، لــيــس فــقــط بــســب كلفتها 
الباهظة،  والنفسية  واالقــتــصــاديــة  البشرية 
االستقطاب  تزايد حدة  أيضا، بسبب  ولكن، 

الدولي بشأنها، بشكل غير مسبوق، ربما.
ــالــــد تـــرامـــب،  أعـــلـــن الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي، دونــ
أنه سيسحب قواته من سورية. بعد  أخيرا، 
أيام، جاءت القمة الروسية اإليرانية التركية 
فـــي أنـــقـــرة، فــتــوقــع بــعــضــهــم أنـــهـــا قـــد تفتح 
أفــقــا فـــي اتـــجـــاه تــفــاهــمــات مــعــيــنــة، انــطــاقــا 
مــن املــتــغــيــرات املــيــدانــيــة الــتــي اســتــجــّدت في 
مدخا  يشكل  ما  الشرقية،  والغوطة  عفرين 
نحو تسويٍة معينٍة تضع حدا ملأساة الشعب 
ر ذلــك بعد قصف 

ّ
الــســوري. ســرعــان مــا تبخ

قوات األسد مدينة دوما بالساح الكيميائي، 
 بحق 

ً
في واحــدٍة من أكثر عملياتها وحشية

املدنيني األبرياء. 
لم يتأخر رد الغرب طويا، فبعد فشل مجلس 
األمن في إصدار قرار دولي، نتيجة االنقسام 
ــه الــتــحــالــف األمــيــركــي  الــغــربــي الـــروســـي، وّجـ
 
ً
 عـــســـكـــريـــة

ً
ــة ــ ــربـ ــ الـــبـــريـــطـــانـــي الـــفـــرنـــســـي ضـ

 على مواقع لنظام األســد، في رسالة 
ً
خاطفة

ــا إلــــى دالالت الـــصـــراع  ــ تــتــجــاوز واقـــعـــة دومـ
ترامب  املنطقة. يعود  في  األميركي  الروسي 

عمار ديوب

تتضمن املمانعة معنى محّددًا، فهي تشير 
إلى انعدام حالة الحرب أو السلم؛ إذن هي 
بــني بـــني. ســيــرورة الــواقــع تــقــول إن نتيجة 
ذلـــك كــلــه هـــي حــالــة الــســلــم الــكــامــل، وربــمــا 
هناك مضامني تتطلب زمنًا للكشف عنها، 
وتبدأ بمنع كل نشاط مقاوم على الحدود 
الصهيوني. ضبطت هذه  الكيان  دولــة  مــع 
الـــحـــالـــة كــــل نـــشـــاط ســـيـــاســـي فــــي ســـوريـــة، 
ــــروج عــن  ــــخـ ــالـــي لـــيـــس مـــســـمـــوحـــًا الـ ــتـ ــالـ وبـ
الشمولية أبـــدا، وليس مــن حــٍق لــســوريِّ أو 
املمانعة  نظام  يــقــّرر  مما  بأكثر  فلسطيني 
هــــذا. اســـتـــمـــرار الــنــظــام هــــذا يــقــتــضــي والء 
مطلقًا، أو إفناًء مطلقًا؛ وهي صفته املطلقة 

منذ استقّر بعد الحركة التصحيحية.
تهديٍد ملصيره،  بــأي  هــذا  النظام  ال يسمح 
ــًا لــخــطــورتــه،  ــقـ ويـــتـــعـــامـــل مــــع الـــتـــهـــديـــد وفـ
بــه؛ فعلى مشرحته  وليس من رادع يرتدع 
يضع كل أساليب إخضاع الكائنات املسماة 
بــشــرًا. الــــدول املــتــقــدمــة أيــضــًا ليست لديها 
توافق  شريطة  األســالــيــب،  تلك  مــع  مشكلة 
النظام مع سياساتها العاملية. يؤكد تاريخ 
الــنــظــام الـــســـوري مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات ذلـــك، 
وكــذلــك الــصــفــقــات الــتــي عــقــدت بخصوص 
الساح الكيميائي منذ 2013، وإلى الضربة 

الثاثية التأديبية األسبوع املاضي.
لــم تكن مدينة أو بــلــدة أو قــريــة أو حــي في 
سورية بمنأى عن األساليب أعاه؛ وشكلت 
ــثــــورة الــشــعــبــيــة 2011 أكـــبـــر حـــالـــة تــحــٍد  الــ

بــاده على سحب قواتها  الــيــوم ليؤكد عــزم 
مــن ســـوريـــة، مــا يــعــيــد إلـــى الــواجــهــة طبيعة 
ــيـــة املــتــبــعــة حــيــال  ــيـــركـ االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة األمـ
تــعــقــيــدات املــلــف الـــســـوري، بــمــا يــحــيــل عليه 
ــك مـــن انــقــســامــاٍت مــحــتــمــلــٍة بـــني الــفــاعــلــني  ذلـ
املعنيني بتشكيل الخطوط الكبرى للسياسة 

األميركية إزاء منطقة الشرق األوسط.
فــي  ــة  ــلــ ــتــــواصــ املــ الــــتــــجــــاذبــــات  كــــانــــت  وإذا 
املــلــف الـــســـوري تــعــود إلـــى طبيعة املــصــالــح 
الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة، والـــصـــراع عــلــى الــنــفــوذ 
ــر قد  والـــقـــوة فـــي املــنــطــقــة، فـــإن وجــهــهــا اآلخــ
ــر قــــرار  ــيـ ــلـــســـوريـــني غـ ال يـــعـــنـــي بـــالـــنـــســـبـــة لـ
دولـــي واضـــح بــإطــالــة مــأســاتــهــم، واملــتــاجــرة 
ــة والــــطــــائــــفــــيــــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ بـــتـــنـــاقـــضـــاتـــهـــا الــ

واإلنسانية الثاوية في مختلف فصولها. 
لم تفلح عمليات التقتيل والتدمير والتهجير 
املتواصلة منذ سبعة أعوام في دفع الفاعلني 
 

ٍّ
اإلقــلــيــمــيــني والــدولــيــني إلـــى الــبــحــث عــن حــل
يردع النظام السوري وحلفاءه عن االستمرار 

في ›‹ملحمة‹‹ الدم والنار هاته.
الغربية  الضربة  تفرز  أن  ُيتوقع  ال  هنا،  من 
ــيـــة عــلــى  ــانـ امـــتـــداداتـــهـــا الــســيــاســيــة واإلنـــسـ
الـــســـاحـــة الـــســـوريـــة، كــمــا أنــــه لـــن يـــكـــون لها 
كبير األثــر في ردع قــوات النظام عن اإليغال 
املدنيني  الجرائم بحق  اقــتــراف مزيد من  في 

السوريني.
ال تـــبـــدو هــــذه الـــضـــربـــة مــــؤثــــرة، إلــــى حـــدود 

بامتياز.  عسكريًا  أمنيًا  رده  فكان  للنظام؛ 
تدّرجت املمانعة بمحاولة إخضاع الشعب، 
واســـــتـــــخـــــدام كـــــل أصـــــنـــــاف الـــــســـــاح الـــتـــي 
تــمــتــلــكــهــا، لـــكـــن ســـيـــاســـة الــتــهــجــيــر كــانــت 
الجديدة بتاريخها، واألسوأ على اإلطاق. 
تــخــّص السياسة اإليرانية  فــكــرة  ربــمــا هــي 
فــي ســوريــة، لكنها أيــضــًا سياسة روســيــة، 
ــوال هــي أيــضــًا ســيــاســة الــنــظــام  ــ وبــكــل األحـ
جميعها  والشمولية  القمع  أنظمة  نفسه. 
تمارس ذلك حينما تتهّدد بالزوال، والنظام 
الـــســـوري ُهـــــّدد بـــذلـــك، وكــــاد أن يــســقــط في 
أقل  ليس  وبالتالي  و2015،   2012 العامني 
االنــتــقــام بالتهجير والــتــدمــيــر والــقــتــل  مــن 
ــال  ــقـ ــتـ أســــالــــيــــب عـــقـــابـــيـــة إخـــضـــاعـــيـــة. االعـ
والسجن ممارسات طبيعية لنظام املمانعة 

والشمولية.
كانت الثورة هذه امتحانه األكبر، فهو إّما 
أن يخرج ساملًا أو يسقط كما طالب الشعب 
حينما اشــتــدت ثــورتــه، واشــتــد قمعه، بعد 
األشهر األولى من مارس/آذار 2011. مخيم 
سس 1957 وسمي عاصمة 

ُ
اليرموك الذي أ

لكنه كان  ذلــك،  الفلسطيني عايش  الشتات 
ــم لــلــشــعــب فــي  ــًا بـــامـــتـــيـــاز، أي انـــضـ ســــوريــ
ثـــورتـــه؛ وهــنــا كـــان ال بــد مــن عــقــابــه بشكل 
! ُحــوصــر املــخــيــم حــتــى هــلــك مــن أهــلــِه  أشــــدٍّ
باملجاعة أكثر من مائتي شخص في 2012، 
ــًا عـــوقـــب بــجــبــهــة الــنــصــرة وتــنــظــيــم  ــقـ والحـ

الدولة اإلسامية )داعش(. 
فتح هذا املخيم أبوابه في 2011 الستقبال 
ــاورة، والحــقــًا  ــجــ املــاحــقــني مـــن املــنــاطــق املــ

ــــدرك هـــذه اإلدارة، جــيــدا، 
ُ
الــصــهــيــونــي. كــمــا ت

أن الـــــروس يــمــســكــون بــجــزء غــيــر يــســيــر من 
كــبــيــر،  بــشــكــل  ويـــتـــحـــكـــمـــون،  األزمــــــــة،  أوراق 
ألداء  والسياسية  العسكرية  املــخــرجــات  فــي 

النظام السوري. 
ولذلك، لم يكن هدف الضربة التي نفذتها مع 
نظام  إســقــاط  وفرنسا  بريطانيا  حليفتْيها 
األســــد ووقــــف حــد ملــعــانــاة الــســوريــني، بقدر 
إربـــاَك حسابات موسكو، خصوصا  مــا كــان 
إيران التي يشكل تنامي نفوذها في املنطقة 
مصدر قلق وإزعاج لواشنطن وحلفائها في 

إسرائيل والخليج.
ال يـــعـــدو حـــديـــث تـــرامـــب، مـــجـــددا، عـــن نيته 
ســحــب قــواتــه مــن ســوريــة كــونــه رســالــة إلــى 
حــلــفــائــه فـــي الــخــلــيــج، مـــفـــادهـــا بــــأن عليهم 
تحّمل كلفة الوجود العسكري األميركي في 
سورية، وأن سحب هذه القوات يمثل عنصر 

ســـيـــاســـة تــخــفــيــف الـــتـــوتـــر املـــتـــصـــاعـــد بــني 
إســــرائــــيــــل وإيــــــــــران، حـــيـــث هـــنـــاك تــصــعــيــد 
كبير بينهما، وال سيما بعد قصف األولى 
مـــطـــارات الــشــعــيــرات والــتــيــفــور والــضــمــيــر؛ 
تدمير رمزية مخيم اليرموك مهم إلسرائيل.

تــاريــخــيــًا،  الفلسطينية  الــحــركــة  مــركــز  هــو 
مقّرات  وفيه  فلسطيني،  تجمع  أكبر  وفيه 
لكل هذه الحركة، وفيه مقبرة شهداء الثورة 
بشري  وأكبر خزان  املستمرة،  الفلسطينية 
للمقاتلني ضد إسرائيل. عدا ذلك هو مدينة 
كاملة، وفيه حركة ثقافية وتجارية نشيطة، 
الفلسطينيني،  مــن  أكــثــر  الــســوريــون  وفــيــه 
وكذلك كان منطقة آمنة ملعارضني سوريني 
ـــل الــنــظــام 

ّ
 عـــن تـــدخ

َ
كــثــيــريــن، وظــــل عــصــيــا

املــدن  بقية  الــســوري بشكل ســلــس، بعكس 
السورية واملخيمات.

نظام املمانعة هذا، وهو يجتث منطقة تلو 
األخرى في محيط العاصمة، يرّسخ تبعيته 
لكل من الــروس وإيــران، وهناك من يرى أن 

انفراج بالنسبة إليران التي تراها السعودية 
وإسرائيل أساس املشكلة في املنطقة، هذا من 
على   

ً
تبدو حريصة واشنطن  أن  إغفال  دون 

عدم تكرار أخطائها في أفغانستان والعراق، 
فض تدخاتها هناك إال إلى مزيد من 

ُ
إذ لم ت

التنظيمات  قــوة  وتنامي  والــدمــار  الفوضى 
الجهادية والتكفيرية.

فـــي الــســيــاق نــفــســه، ال ُيــتــوقــع أن ›‹تــبــتــلــع‹‹ 
ــة لــهــا  ــيـ روســــيــــا مــــا اعـــتـــبـــرتـــهـــا إهــــانــــة غـــربـ
على قــدر كبير مــن الــداللــة، ولــن يــكــون ردهــا 
خــــارج االســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــحــكــم رؤيــتــهــا 
وبالنسبة  ســوريــة.  في  العسكري  لوجودها 
لــاتــحــاد األوروبـــــــي، فــمــا يـــتـــردد عـــن فــرضــه 
عــقــوبــات جــديــدة على نــظــام األســـد يجب أن 
ُيــقــرأ ضمن هــذا االستقطاب الــدولــي، والــذي 
أبرزت األحداث أن االتحاد يكاد يكون الحلقة 
األضـــعـــف فـــي مــجــريــاتــه مــنــذ انـــــدالع األزمــــة 
الــســوريــة. وربــمــا تــكــون واقــعــة قــصــف دومــا 
لألوروبيني  ›‹فــرصــة‹‹  الكيميائي  بالساح 
إليـــجـــاد مـــوطـــئ قــــدم داخـــــل تـــجـــاذبـــات هــذه 
ــبـــدو أن فـــرنـــســـا تـــحـــاول  ــا يـ ــو مــ ــ األزمــــــــة، وهـ

االضطاع به حاليا.
فـــي املــحــصــلــة، ال تــعــمــل هـــذه االســتــقــطــابــات 
إال عــلــى تــغــذيــة املــأســاة الــســوريــة، وتحويل 
فصولها املختلفة إلى روافــد ملعادالت القوة 

والنفوذ واملصالح في املنطقة.
)كاتب مغربي(

للتدمير  ممنهجة  عــمــلــيــة  هـــو  يــحــصــل  مـــا 
ــاء مــســتــوطــنــات  ــنــ ــــن أجــــــل بــ والـــتـــهـــجـــيـــر مـ
ــبــــدال الــــســــكــــان، وتــفــكــيــك  ــتــ »شـــيـــعـــيـــة« الســ
ــبـــرى املـــعـــاديـــة  ــكـ الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة الـ
املتجانس«  »الشعب  لنظرية  وفقًا  للنظام 
والـــقـــاضـــي   ،2018 لـــعـــام   10 رقـــــم  والـــــقـــــرار 
ــة املــحــيــطــة  ــيـ ــعـــشـــوائـ بــتــنــظــيــم املــــنــــاطــــق الـ
بدمشق ضمن وحــدات إداريــة وإخضاعها، 
املخيم وأحــيــاء جوبر  يــأتــي تدمير  وبــذلــك 
والحجر األسود والتضامن ومناطق كثيرة 
حياة  على  الكامل  لإلجهاز  مخطط  ضمن 
مـــايـــني الـــســـكـــان، لــصــالــح مـــافـــيـــات تــابــعــة 
للنظام، والتي ستقيم عليها مناطق سكنية 
يكون  ولن  الثمن،  غالية  تجارية  ومشاريع 
ال  إذًا  مستهلكيها؛  مــن  األصــلــيــون  السكان 
بلداتهم  وتدمير  وقتلهم  تهجيرهم  من  بد 

القديمة واملفقرة »الثائرة«.
الــتــهــجــيــر والـــتـــدمـــيـــر ســيــاســيــة مــمــنــهــجــة 
املناطق  أن  أي  الشعبية،  الــثــورة  الجــتــثــاث 
ْر ظلت كما هي، مع إخضاع أكبر 

ُ
التي لم تث

ــــواالة والــرمــاديــني  لــهــا كــحــال »مــنــاطــق« املــ
في كل ســوريــة؛ وهــذا نقاش لن يتوقف إال 
بعودة األهــالــي إلــى بلداتهم، وهــذا مرتبط 
بحل سياسي، تقول األحداث إنه لن ينصف 
أهل الثورة، وبالتالي ليس من عودٍة قريبة 

للسوريني املهجرين.
الـــتـــدمـــيـــر  تــــعــــد مـــشـــكـــلـــة ســـــوريـــــة اآلن  لـــــم 
ــقـــط، بــــل وكــــذلــــك االحــــتــــاالت  والــتــهــجــيــر فـ

املتعددة.
)كاتب سوري(

ــا،  ــهـ ــآلـ ــلـــى ســـــيـــــرورة األزمــــــــة ومـ ــة، عـ ــلـــحـــظـ الـ
ألســــبــــاب كـــثـــيـــرة، أبــســطــهــا وأكـــثـــرهـــا داللــــة 
أن مــصــلــحــة الـــواليـــات املــتــحــدة تــقــتــضــي أن 
تظل نيران هــذه الحرب مشتعلة، على األقل 
يمثله  الــــذي  الــجــديــد  لــاصــطــفــاف  بالنسبة 
ــيـــركـــي الـــســـعـــودي اإلســرائــيــلــي  ــوُر األمـ املــــحــ
الفاعلني اإلقليميني  أبــرز  إيــران،  املوجه ضد 

في امللف السوري. 
الــغــربــيــة  الـــبـــلـــدان  أن  ــال  ــفــ إغــ مــــن دون  هـــــذا 
الــثــاثــة الــتــي شــنــت هـــذه الــضــربــة ال تمتلك 
استراتيجية موحدة للتعاطي مع هذا امللف، 

بكل تعقيداته امليدانية والسياسية.
ال يهم الغرب أن تضع هذه الحرب أوزارهــا، 
القتل  مــع  الــســوريــني  مــعــانــاة  وتنتهي معها 
بــالــبــرامــيــل املــتــفــجــرة بــشــكــل شــبــه يـــومـــي، ال 
 

َ
ل َحـــوَّ يهمه أن يتخلصوا مــن نــظــام وحــشــي 

ــوب الـــحـــريـــة والــديــمــقــراطــيــة  تــطــلــعــاتــهــم صــ
 
ُ
والكرامة إلى مأساة با نهاية. يهمه الحفاظ
واالستراتيجية  االقتصادية  مصالحه  على 
الــكــبــرى الــعــابــرة لــلــحــدود والـــقـــارات، دونــمــا 
ــراث لــتــطــلــعــات شــــعــــوب املـــنـــطـــقـــة نــحــو  ــ ــتـ ــ اكـ

التغيير.
األمــيــركــيــة وعــيــدهــا  اإلدارة  تــنــفــيــذ  ــنـــدرج  يـ
بضرب مواقع النظام السوري، ال محالة، في 
سياق اإلسهام في إطالة هذه املأساة، حتى 
تتمّكن من استخاص عائدها االستراتيجي 
الذي يصب، في النهاية، في مصلحة الكيان 

ــك أســـــس  ــ ــ ــذلـ ــ ــ ــه. وبـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــت الــــــــثــــــــورة إلـ ــلــ ــقــ ــتــ انــ
 ال تــــــزول أبــــــدًا مــن 

ً
الــفــلــســطــيــنــيــون رابــــطــــة

ــر شيئًا  تـــاريـــخ ســـوريـــة، وال يــغــيــر فـــي األمــ
تــدمــيــر املــخــيــم بــأكــمــلــه، وتــهــجــيــر أغــلــبــيــة 

الفلسطينيني إلى جهات األرض.
ليس النظام وإيران وروسيا هم فقط من لم 
يرأفوا بأهالي عاصمة الشتات، وبمهجري 
وحتى  بل  وسواهما،  و1967   1948 نكبتي 
فـــصـــائـــل مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــــي  ــــامـ ــاد اإلسـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــــاس والـ ــمـ ــ وحــــركــــتــــا حـ
صمتوا، وكانت محاوالتهم لتحييد املخيم 
مــحــبــطــة بـــالـــكـــامـــل. الــحــقــيــقــة أنـــهـــم تـــركـــوا 
أهالي  ملصير  سورية  وفلسطينيي  املخيم 

سورية، أي ملا ذكرناه أعاه.
املمانعة التي ترفع شعار فلسطني كقضية 
 الشعب بذلك، وأنها مقاومة، 

ّ
مركزية، وتبتز

 أو تــرحــم، بــل إن تدميرها مخيم 
َ
لــم تــتــوان

أيــة حجة واقعية،  إلــى  الــيــرمــوك ال يستند 
والتضامن  األســـود  الحجر  وحــيــا  فاملخيم 
مــنــاطــق هــامــشــيــة مــن حــيــث عـــدد املقاتلني 
الفصائل  فيها، و»داعـــش« مكروهة من كل 
اإلسامية وغير اإلسامية الرافضة للنظام. 
وبــخــروج كــل مسلحي الــغــوطــة، وبــمــعــاداة 
فصائل بلدات الجنوب »داعش«، تصبح أية 
يستطيع  نعم،  الغية.  املخيم  لتدمير  حجة 
النظام استعادة املخيم بقوات محدودٍة، بل 
إن بمقدوره عقد اتفاقية إلخــراج »داعــش«، 
ــال اتــفــاقــيــتــه مــــع داعــــــش الــقــلــمــون  ــ كـــمـــا حـ

الغربي من قبل. 
ــا تـــســـّجـــل مـــــبـــــّررات الـــتـــدمـــيـــر ضــمــن  ــمــ وربــ

قرار دولّي بإطالة المأساة السورية

عندما تدّمر الممانعة مخيم اليرموك

األزمة السورية من 
أعقد األزمات الدولية 
في العالم منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية

يجتث نظام 
الممانعة منطقة 

تلو األخرى في محيط 
دمشق ويرّسخ تبعيته 
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