
مهند مبيضين

ُيــــبــــدي األردنـــــيـــــون الــــيــــوم إيـــمـــانـــا عــمــيــقــا 
ألقت  بــالــدولــة، ووجــــوب بقائها صــامــدة. 
ريـــاح الــربــيــع الــعــربــي الــتــي خــرجــوا معها 
بني عامي 2011 - 2014 ِظالال كبيرة على 
بــلــدهــم املــثــقــل بــالــتــحــديــات، وفـــي نهايات 
الــربــيــع الــعــربــي الــتــي آلــــت إلــيــهــا ســوريــا 
ــا، دروس  ــيــ ــســ ــونــ وتــ ــا  ــريــ ومــــصــ ــا  ــيـ ــنـ ــمـ ويـ
وعـــظـــات، لــكــن األردنـــيـــني الــيــوم يــعــودون، 
أوطانها،  العربية  الثورات  نفضت  بعدما 
ــــى فـــوضـــى ووعـــــــود بـــعـــودة  وأحـــالـــتـــهـــا إلـ
ــة، الـــوطـــن،  الـــحـــراك الــحــريــص عــلــى الــــدولــ
واســـتـــدعـــاء الـــتـــاريـــخ إلــــى الــــراهــــن املــلــيء 
بـــالـــجـــدل والـــغـــضـــب والــــوعــــود الــتــنــمــويــة 
واإلصـــالحـــيـــة املــؤجــلــة، أو الــتــي تــأخــرت، 

وفشل النخب.
املـــؤســـســـة املـــلـــكـــيـــة الــــيــــوم أكــــثــــر رســـوخـــا 
مـــن أي وقــــت، مــهــمــا ســمــعــنــا مـــن مــشــاهــد 
ــــات وســــقــــوف عــالــيــة،  ــــروقـ ــارات وخـ ــ ــعـ ــ وشـ
فامللك يبدو مستعدًا إلعادة االستدارة إلى 
الداخل، والتحصن باملجتمع، لكن حاشية 
متكلفة تعيق هذه االستدارة، وتبحث عن 

مصالحها، كما يرى الشارع.
ــتــــدارة نــحــو  ــة الـــحـــكـــم لــــالســ ــاجـ  تـــــــزداد حـ
الداخل، بعدما تجاوز الجوار العربي عن 
دور األردن الــــذي  كـــان يــدافــع عــن قضايا 
 
ٌ
الــعــرب أمـــام الــغــرب، وبــعــدمــا انــبــرى قـــادة
عرٌب للتجرؤ على التفاوض بشأن املصير 
حني  آنـــذاك،  أردنــيــا.  املشترك  الفلسطيني 
ــن يـــمـــدُّ يــده  ــــون بــــأن ثـــّمـــة مـ ــيـ ــ شــعــر األردنـ
غير  من  الفلسطينية،  القضية  صحن  في 
الـــدار« األردنــيــة والفلسطينية، طار  »أهــل 
امللك إلــى قمة التعاون اإلســالمــي، وصعَد 

منى عبد الفتاح

بــعــد أيـــــام مـــن انـــفـــصـــال جـــنـــوب الـــســـودان 
يــولــيــو/تــمــوز 2011،  فـــي  األم،  الـــدولـــة  عـــن 
 ميثاق 

ّ
الــعــربــيــة أن ــــدول  الـ أعــلــنــت جــامــعــة 

الجامعة ينص على ضرورة إقرار دساتير 
 الــعــربــيــة لــغــة رســمــيــة، لكي 

َ
الــــــدول، الــلــغــة

تنضم إليها. وهو ما ال ينطبق على دولة 
جــنــوب الـــســـودان، حــيــث رفــضــت السلطات 
ضمن  العربية  إدراج  جوبا  في  الحكومية 
ــا، مـــبـــّررة  ــتـــورهـ الــلــغــات الــرســمــيــة فـــي دسـ
ها ال تربطها عالقة مباشرة مع العالم 

ّ
بأن

 
ّ
ـــه ال يقع فــي محيطها. كما أن

ّ
الــعــربــي؛ ألن

الشعور الشعبي تجاه القبائل العربية في 
شمال السودان ما زال راسخا في الذهنية 
الجنوبية.  تراجعت دولة جنوب السودان 
عن هذا كله، فأثارت مطالبتها باالنضمام 
إلــى جامعة الــدول العربية جــداًل أكثر مما 
على  وجيبوتي،  الــصــومــال  انضمام  أثـــاره 
 لغتهما الرسمية ليست العربية، 

ّ
اعتبار أن

أصـــل   
ّ
أن رأى  الـــجـــامـــعـــة  مـــجـــلـــس  ولــــكــــن 

الــشــعــبــني عـــربـــي، فــقــِبــل عــضــويــتــهــمــا. أمــا 
الــوضــع فــي حالة جنوب الــســودان فشديد 
التعقيد، إذ لن يتمكن مجلس الجامعة من 
إثــبــات عــروبــة لــســان أو نــســب أصـــل شعب 

الجنوب الزنجي امتدادا لألصل العربي.
ــرار دســاتــيــر دول  ــرورة إقــ  بــالــنــظــر إلـــى ضــ
ال  هــذا   

ّ
فــإن رسمية،  لغة  العربية  الجامعة 

ينطبق على دولة جنوب السودان، فاللغة 
ــــي اإلنــجــلــيــزيــة،  الــرســمــيــة مــنــذ عـــام 1928هـ
ــر  ــ ــا لـــغـــة أســـاســـيـــة فــــي أواخــ ــهـ واعـــــتـــــرف بـ
ــــرن املـــــاضـــــي، وهــــــي لــغــة  ــقـ ــ ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـ
كــمــا توجد  التعليم والــحــكــومــة واألعـــمـــال. 
ــنــــوب الــــــســــــودان لـــغـــات  ــــي جـــمـــهـــوريـــة جــ فـ
العربية  اللغة  أمــا  عــديــدة،  محلية  أفريقية 
فتستخدم باسم عربي جوبا، وقد تكونت 
في القرن التاسع عشر بني أحفاد العساكر 
قبيلة  لغة  من  منحدرة  وهــي  السودانيني، 

عصام شعبان

لعل السؤال األكثر تكرارا وتداوال في مصر، 
ــواء فــي األوســــاط املــنــخــرطــة فــي املــجــال  سـ
السياسي،  بالعمل  املهتمة  غير  أو  الــعــام 
هـــو مـــا فـــائـــدة الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة الــتــي 
تـــجـــري فــــي مـــصـــر اآلن، ومـــــا جــــــدوى كــل 
الفتاح  للرئيس عبد  املكثفة  الدعاية  هــذه 
السيسي، والتى تغطي الجدران والشوارع 
بعبارات التأييد واملبايعة، وملاذا كل هذه 
املـــطـــالـــبـــات بـــاملـــشـــاركـــة فـــي االنـــتـــخـــابـــات، 
وتجريم املقاطعة ومهاجمة الداعني إليها، 

إلى حد وصفهم بالخونة وأهل الشر.
ــنـــكـــاري لـــدى  ــتـ ــؤال االسـ ــســ تــنــبــع أســـــس الــ
املتخصصني فــي الــشــأن الــســيــاســي وبــني 
ــــن شـــكـــل الــعــمــلــيــة  ــــني، مـ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــوع املـ ــمــ جــ
االنتخابية، وسماتها ومضمونها، والتي 
فاالنتخابات  ووظيفتها،  معناها،  فقدت 
الـــتـــي تـــجـــري حــالــيــا لــيــســت أداة النــتــقــال 
السلطة، وال تحمل تنافسا بني مرشحني، 
باإلضافة إلى أنها تجري في غياب للحد 
األدنى من شروط إجرائها، وفى مقدمتها 
الديمقراطية، واحترام  وجود مساحة من 
واالخــتــالف،  والتعبير  التنظيم  في  الحق 
باإلضافة إلى وجود كتل قادرة على عرض 
إلى  باإلضافة  املغايرة،  والبرامج  األفــكــار 
غياب لألحزاب أو جبهات سياسية تمثل 
كتال جماهيرية متباينة، تطرح كل منها 
مرشحها، وتتنافس فيما بينها للوصول 
إلى السلطة، وفى ظل هذا املشهد ال معنى 
لالنتخابات، وال مصداقية لها، وال جدوى 

رجى منها.
ُ
ت

عــرفــت مــصــر تــنــافــســا ســيــاســيــا للوصول 
ــى الــــبــــرملــــان، فــــي فــــتــــرات مـــتـــنـــوعـــة فــي  ــ إلــ
وصول  معارك  أبرزها  الحديث،  تاريخها 
حـــزب الـــوفـــد إلـــى رئـــاســـة الــحــكــومــة،  كما 
شـــهـــدت  مــصــر مـــعـــارك شــعــبــيــة مـــن أجــل 
املــصــريــني، وتصدت  يمثل  دســتــور  كتابة 
ــيـــة لـــحـــكـــومـــة إســمــاعــيــل  ــنـ الـــحـــركـــة الـــوطـ
 ،1930 بإسقاط دســتــور  صــدقــي، وطالبت 
وعودة دستور 1923، وقاطعت انتخابات 
عام 1931، وانتصرت إرادة الشعب بعودة 
ثـــورة  دســـتـــور 1923، والــــــذى كــتــب عــقــب 
يناير،  ثــورة  بفضل  وعرفت مصر،   .1919
تنافست  رئاسية حقيقية،  انتخابات  أول 
ــارات الــيــمــني الــديــنــي، والــيــســار،  ــيـ فــيــهــا تـ
لــدولــة  املنتمية  التقليدية  الــقــوى  وكــذلــك 
الــتــيــارات  تلك  وتقاسمت  مــبــارك،  حسني 

أصوات املصريني.
قبل فتح باب الترشح النتخابات الرئاسة 
2018، استأثرت السلطة بوضع قواعد هذه 
االنتخابات وخطواتها اإلجرائية، وقبلها 
بـــأربـــع ســـنـــوات، وضــعــت الــســلــطــة بشكل 
ليظل  السياسي،  للفعل  حواجز  تدريجي 
صوتها الوحيد املسموع، ولكي ال تتوفر 
بــل منعت  لــغــيــر ممثلها،  فـــرص مــشــاركــة 
فــي االنــتــخــابــات  تــقــّدم للمنافسة  كــل مــن 
بمناوراٍت متعّددة األوجــه، تحمل معاني 

السلطوية واالستبداد وممارساتهما.
ــة الــرئــيــســيــة املــتــمــثــلــة في  ــعـــارضـ كــتــلــة املـ
استنزافها سياسيا  تم  املسلمني  اإلخــوان 
ومــالــيــا وتــنــظــيــمــيــا، وهـــى غــيــر راغــبــة في 
خــــوض االنـــتـــخـــابـــات، بـــوصـــف أنـــهـــا تــرى 
نفسها األحق بالسلطة، وأنها أبعدت بعد 
أنــهــا أصبحت بعد  حـــراك 30 يــونــيــو، كما 

إياد الدليمي

لالنتخابات  االستعدادات  حملة  تتصاعد 
البرملانية فــي الــعــراق، واملــقــررة فــي الثاني 
عــــشــــر مـــــن مـــــايـــــو/ أيــــــــار املــــقــــبــــل، ومـــعـــهـــا 
يتصاعد أيضا التدخل الخارجي والنفوذ 
األجنبي في بلد بات محل استقطاب دول 
الكبرى،  الــدول  عن  ناهيك  عموما،  املنطقة 
وفي مقدمتها الواليات املتحدة األميركية.

ومـــع كــل انــتــخــابــات، يــتــجــدد الــحــديــث عن 
العامل الخارجي ودوره في صنع مستقبل 
العملية السياسية في العراق ألربع سنوات 
مقبلة، فاالنتخابات في العراق لم تكن في 
أي يوم انتخابات العراقيني، بقدر ما كانت 
انــتــخــابــات الــعــامــل والــنــفــوذ الــخــارجــي، إال 
أنها هذه املرة تبدو أكثر صراحة، ووقاحة 
إن شــئــت الـــدقـــة. فـــي الــــــدورات االنــتــخــابــيــة 
الـــســـابـــقـــة، كــــانــــت إيـــــــــران، بـــحـــكـــم نـــفـــوذهـــا 
وتغلغلها في العراق، العبا رئيسيا، فحتى 
الــــدور األمــيــركــي كـــان يــتــضــاءل إزاء الـــدور 
اإليــرانــي، ولنا في انتخابات 2005 و2010 
و2014 أمثلة واضحة، إال أن انتخابات عام 
بالدرجة  الخارج  انتخابات  ستكون   2018
ــا حــمــلــتــهــا  ــركـ ــيـ األولــــــــى، بـــعـــد أن بــــــدأت أمـ
الشرسة على ايــران، ولو إعالميا، فمنذ أن 
وصــل دونــالــد تــرامــب إلــى البيت األبــيــض، 

وهو ال يكف عن تهديده ووعيده إليران.
كما ستشهد انــتــخــابــات هــذا الــعــام دخــول 
العب إقليمي جديد الساحة العراقية، وهو 
الــالعــب الــســعــودي، الــذي يبدو أنــه، وبدفع 
من أميركا، بغرض تقليص النفوذ اإليراني 
في العراق، دخل الساحة ولو متأخرا، وهو 
مــا تــــراه إيــــران وتــراقــبــه عــن كــثــب، وتغض 
الطرف عنه، ألنها تدرك أنها ليس في وارد 
الـــدخـــول فـــي مــواجــهــة مـــع أمــيــركــا حــالــيــا؛ 
فــي هــذه األجـــواء العدائية لها داخــل إدارة 
ترامب. ترى إيران أن انتخابات 2018 مهمة 
جدا الستمرار نفوذها في العراق، فهي أواًل 
تــريــد أن تــجــري االنــتــخــابــات فــي موعدها، 
وهو ما أكدت عليه مرارًا وتكرارًا، ورفضت 
ــن الـــقـــوى  ــ ــل الــــــدعــــــوات الــــتــــي خــــرجــــت مـ ــ كـ

السياسية السنية إلى التأجيل.
األمر اآلخر أن إيران تريد لهذه االنتخابات 
املسلحة  الشعبي  الــحــشــد  قـــوى  تــرســخ  أن 
تــدفــع  أن  إن حـــاولـــت  بــــأس  ســيــاســيــا، وال 
الـــوزراء مــن داخــل  باتجاه أن يكون رئيس 
التي شكلت حديثا  السياسية  القوى  هــذه 
للدخول إلى االنتخابات، فالحشد الشعبي 
ــثــــوري الـــعـــراقـــي، وهــو  بــمــثــابــة الـــحـــرس الــ
يدين، في جزء كبير من تشكيالته، بالوالء 
ــــي األعـــــلـــــى، فـــهـــو جــيــش  ــرانــ ــ لـــلـــمـــرشـــد اإليــ

في الخطاب، لكنه ما لبث أن وجــَد نفسه 
ــــن دون صـــــداقـــــات األمـــــــس فــي  ــدًا مـ ــ ــيـ ــ وحـ
الواثبة نحو  »الترامبية«  أميركا  مواجهة 

تصفية القدس، وبتأييد عربي.
ــان األردن قــــادرا عــلــى الــتــصــعــيــد في  هــل كـ
وجه الترامبية العربية األميركية املشتركة، 
ــرار تـــرامـــب، وبـــعـــد مـــا وصـــلـــت إلــيــه  ــ بــعــد قـ
الرسائل العربية غير الداعمة؟ الجواب، لم 
يذهب األردن أكثر مما ذهب إليه، إذ وجد 
ق، يــهــرول 

ّ
أنـــه وحــيــد فــي صــف عــربــي مــمــز

بــفــجــاجــٍة نــحــو إســـرائـــيـــل، وكـــــان األفــضــل 
لألردن أن ال يعيد التلويح كثيرًا في مسألة 
املــقــدســات، وهو  الهاشمية على  الــوصــايــة 
ما تــّم، وصــار الشارع املتحّرك غضبا ضد 
الـــجـــيـــران الـــعـــرب، وهــــم حــلــفــاء األمـــــس في 
السابق  االعــتــدال، يستعيد خــروجــه  صــف 
فــي زمــن الــربــيــع الــعــربــي، وتــعــود الوقفات 
االحــتــجــاجــيــة الــنــاقــدة لــلــحــكــومــات ويصل 
ــك. وإذا ســـألـــنـــا ملــــــاذا هـــذه  ــلــ األمــــــر إلـــــى املــ
االنتقالة من القضية األهم عربيا فلسطني، 
إلى املحلية املفرطة، لكان الجواب أن األردن، 
مـــن الــنــاحــيــة الـــداخـــلـــيـــة، دمـــــرت حــكــومــتــه 
بقرارات رفع األسعار كل ما بناه ملك البالد 
في موضوع القدس. وهكذا استفاق الناس 
اقتصاديا، وعلى أوجاع  على نهاٍر صعب 
الدين  مــوروثــة بالفساد والــعــجــز وارتــفــاع 
لتثبيته،  امللقي  الذي تكافح حكومة هاني 

وصار شماعة رفع األسعار.
كانت صدمة القدس ثم الصحوة الشعبية 
وسقوط  صعبة،  اقتصادية  بــقــرارت  منها 
ملــجــلــس الـــــنـــــواب، وفـــشـــل فــــي طـــــرح الــثــقــة 
بالحكومة، لكن امللك الذي وصلت إليه كل 
وافق  الــجــارح،  الناس  وكــالم  الفيديوهات، 
 بأن 

ً
على تعديل حكومة هاني امللقي، أمال

يــعــاد إلــيــه بـــاألمـــر، وقــديــمــا قــالــت الــعــرب: 
»معاوية عود العرب«.

هــنــا يــشــيــر رئــيــس الـــديـــوان املــلــكــي، فــايــز 
الطراونة، أو يرتب زيارات للملك لتجمعات 
قبائل،  وشــيــوخ  عسكريني  متقاعدين  مــع 
ــرا فـــي الـــجـــنـــوب فـــي مــعــان  ــيـ اتــه أخـ فــلــقــاء
والطفيلة والكرك وقبلها إربد، وما بينها 
السلط، مع نخب عسكرية، ثّم مع وجهاء 
ــّد تــحــالــفــا  ــ مـــن بــنــي صـــخـــر، الــقــبــيــلــة األشــ
الــدولــة، منذ قيامها، وكذلك مع قبيلة  مع 
الحويطات في معان، وهم أول من استقبل 
إن  ضمنا  تقول  ثورتهم،  فــي  الهاشميني، 
املــلــك قـــادر عــلــى اســتــعــادة ورقـــة العشائر 
ــرات مــن  ــ ــتـــي قـــيـــل إنـــهـــا حـــمـــت الـــحـــكـــم مــ الـ

السقوط في تاريخه املعاصر.
لكن األزمـــة الــيــوم ليست مــع املــلــك، وال مع 
العائلة الهاشمية التي صاهرت األردنيني، 
ــعــــرف عــنــهــا  ــ ولـــــم تــحــتــجــب عـــنـــهـــم، ولـــــم ُي
الـــعـــنـــف، بـــل حـــولـــت الـــوطـــن األردنـــــــي إلــى 
واحة يفيء إليها كل الجئ وهارب بعرضه 

ودينه، وهو بلد الكفاءات، والوطن املتبقي 
 من دون حروب وتمزق، بعد 

ً
وحيدًا مكتمال

مائة عام على والدة أوطان بالد الشام.
حتج هي مع 

ُ
أزمــة األردن بنظر الشارع امل

القيادات  وبعض  وحكوماته،  امللك  رجــال 
الــتــي خــطــفــت الــبــلــد، وخــصــوصــا الــنــخــب 
الــنــابــتــة حـــديـــثـــا، والـــتـــي تـــثـــأر الـــيـــوم من 
ــي  ــريـــف، وشــــّوهــــت كـــل أردنــ ــي شـ ــ كـــل أردنــ
مــحــافــظ، حــتــى يــقــال إنـــه لــم يــخــدم أردنـــي 
من طبقة املحافظني، ســواء كــان من أصل 
ــــرق أردنــــــــي، فــــي الــعــمــل  فــلــســطــيــنــي أو شـ
أو وســـم  ــدًا،  ــ ــاسـ ــ فـ إال وأخـــــرجـــــوه  ــام،  ــ ــعـ ــ الـ
ــل عبدالله 

ُ
بــأنــه خــذل املــلــك وقــّصــر. ألــم َيــق

النسور عن حسني املجالي حني أقاله من 
َيخرج  ألــم  »ُمــقــصــر«؟  إنــه  الداخلية  وزارة 
خــالــد الــصــرايــرة مــن قــيــادة الــجــيــش أكثر 
ــل إن عــبــدالــرؤوف الــراوبــدة 

َ
حــرجــا؟ ألــم ُيــق

ــثــــر مــــن الــــــــالزم ومــــتــــأخــــر عــن  ــافـــظ أكــ مـــحـ
امللك، وال يحب اإلصــالح، ألم ُيقل إن عون 
الخصاونة يريد والية عامة ليست له؟ ألم 
إدارة محفظة  مــن  الحافظ  ُيــعــزل سليمان 
الضمان االجتماعي لصالح سهير العلي 
يخرج  ألــم  الليبراليني؟  تــيــار  مــن  القريبة 
بعد  التربية،  وزارة  مــن  الذنيبات  محمد 
ليبرالي  نفس  لصالح  كبيرة،  إصــالحــات 
وسما  املناهج  معركة  كانت  حيث  أيــضــا، 
لـــه؟ ألـــم ُيــقــل إن طــاهــر املــصــري اتــهــم بأنه 
ــوق الــفــلــســطــيــنــيــني  ــقــ ــاع حــ ــيــ اشـــتـــكـــى ضــ
لقائد عــربــي، وهــو كــالم عــاٍر مــن الصحة؟ 
أال يحسدون فايز الطراونة على صموده 
فيه  امللكي، ويقدحون  الديوان  رئاسة  في 
مــن زاويـــة أنــه محافظ، ووقــف أخــيــرا ضد 
ليأتي عناده  امللك،  تعديل مهم في مكتب 
بابن عائلة وذي صفات وطنية عالية في 

مقابل ما كان مطروحا من وجه ليبرالي، 
وهــــوالء كلهم رجـــال زمـــن الــحــســني واملــلــك 
ــم وطـــنـــيـــون وغــــيــــارى عــلــى  ــ عـــبـــدالـــلـــه، وهـ

بلدهم وملكهم.
ــذي يــــدور  ــ ــ لــــألســــف، هـــــذا هــــو الـــنـــقـــاش الـ
ــة وبــــــني الـــنـــخـــب،  ــالــــس الــــخــــاصــ ــي املــــجــ ــ فـ
وانــتــقــل إلـــى الـــشـــارع. وفـــي الــحــقــيــقــة ثمة 
نــاٍد عنوانه رجــال املـــال، يريد ضــرب امللك 
بقواعده ورجال أبيه، وإقناعه بأن بعض 
األردنيني ال ينفعون لزمنه. كل هذا وذاك 
يعيه الناس، وبــات يعيه امللك الــذي عرف 
ويعرف عسكريّي األردن ومتقاعديهم حق 
تقول  مالية  ثمة نخبا  أن  ويــدرك  املعرفة، 
كالما معسواًل أمامه، وتذهب إلى السفارة 

األميركية وتقول العكس.
وثّمة  أزمنته،  أخطر  الــيــوم  األردن  يــواجــه 
 

ٌ
البلد مقبل  

ّ
بــأن عــام  إدراك ملكي ووطني 

على خــيــارات صعبة. لــذا لــن يــكــون هناك 
ــــب االســــتــــعــــداد  ــــجـ ــار، ويـ ــ ــــظـ ــتـ ــ ــــاالنـ تـــــــرف بـ
والحفاظ على التماسك والنسيج الوطني 
في  الــخــيــارات  وتبديل  العامة  والــحــريــات 
الـــعـــالقـــات الــســيــاســيــة الـــخـــارجـــيـــة، وعـــدم 
اتباع سياسات الترضية. فالكرك، املدينة 
ــيـــس ديـــــــوان مــلــكــي  ــيــــوم رئـ ــتـــي مــنــهــا الــ الـ
ورئــــيــــس مـــجـــلـــس نـــــــواب ونــــائــــب رئــيــس 
وأعـــيـــان خمسة،  أربـــعـــة،  ووزراء  حــكــومــة، 
عــلــى الــرغــم مــن كــل هـــذا الــتــمــثــيــل لــهــا، إال 
أنها مثل شقيقتها السلط، املمثلة بالحكم 
والــدولــة أيضا بحجم كبير، إال أنهما في 
أعــلــى مــراتــب الــغــضــب واالحـــتـــجـــاج، لكنه 
غــضــٌب عــلــى نــهــج اقــتــصــادي وســيــاســات 
حكومية، وحاشية يقال عنها إنها فاسدة، 

ونخب ليبرالية النهج ومتوحشة.
)كاتب وأستاذ جامعي أردني(

باري التي تستخدم على نطاق واسع.
الــهــدف الـــذي أعلنته حــكــومــة الــجــنــوب من 
أجـــل االنــضــمــام رغــبــة جــوبــا فــي املــشــاركــة 
ــمــــداوالت جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة بــشــأن  بــ
الــقــضــايــا ذات االهــتــمــام املــشــتــرك، وحــتــى 
لــهــا مــراقــبــة األوضــــاع فــي املنطقة  يتسنى 
القضايا  مناقشة  في  واملساهمة  العربية، 
الحيوية التي تهم مستقبل البالد مع العالم 
الـــعـــربـــي. ويــمــكــن حــصــر الــــدوافــــع األخــــرى 
فــي إطــاريــن: اقــتــصــادي، وهــو يــبــّرر خطوة 
عثرتها  يقيل  عــمــا  تبحث  الــتــي  الــحــكــومــة 
ــاء بــمــتــطــلــبــات الــحــيــاة  ــفـ مـــن الــعــجــز بـــاإليـ
الـــكـــريـــمـــة ملـــواطـــنـــيـــهـــا. وأقــــصــــر الــــطــــرق إن 
اإلقليمية  الــدول  بعض  ألجندة  استجابت 
ــــروض ومـــســـاعـــدات  هــــو الـــحـــصـــول عـــلـــى قــ
مــالــيــة مـــن الـــصـــنـــدوق الـــعـــربـــي لــلــتــمــويــل، 
 في 

ّ
بجانب جذب املستثمرين العرب. ولعل

تجربة السودان االستعانة بالدول العربية 
لفك الحصار والعقوبات االقتصادية التي 
ــزًا 

ّ
كــانــت مــفــروضــة عــلــيــه مـــن الـــغـــرب، مــحــف

 
ّ
ــع الـــثـــانـــي ســـيـــاســـي، وهــــو أن ــدافــ لـــذلـــك. الــ
العربية سيقوي  الــدول  االنضمام لجامعة 
في  كير،  سلفا  للرئيس  السياسي  املــوقــف 
عن  املنشقني  خصومه  وبــني  بينه  الــحــرب 
وفوق  الــســودان.  لتحرير  الشعبية  الحركة 
ذلــــــك، تـــتـــوقـــع حـــكـــومـــة الـــجـــنـــوب أن تــقــف 
األمن  العربية في مجلس  الــدول  مجموعة 
ق 

ّ
بجانبها، وتصّوت لصالحها فيما يتعل

بقرارات ملف السالم، أو تجهض أي قرارات 
بسبب  عليها،  عقوبات  بفرض  تقضي  قــد 
مـــا تــرتــكــبــه مـــن مـــجـــازر، وفــشــلــهــا فـــي عــدم 

الوصول إلى سالم مع املتمردين.
ويمكن النظر إلــى دولـــة جــنــوب الــســودان، 
ها 

ّ
الــبــائــن، بأن مــع وضــع اعــتــبــار لضعفها 

تحركها مطامع الــدول األخــرى، واملستفيد 
األول مـــن هــــذا االنـــضـــمـــام هـــو نـــظـــام عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي فـــي مــصــر. فــفــي الــجــولــة 
األفريقية لوزير الخارجية املصري، سامح 

تجربة إخفاقها في الحكم، وبعد ارتباكها 
وتــخــبــطــهــا بــعــد 30 يـــونـــيـــو، أضـــعـــف من 
أن تــقــدم بــديــال ســيــاســيــا. أمـــا بــاقــي الكتل 
الــســيــاســيــة فــقــد حــاولــت تــقــديــم مرشحني 
وشبابية  يسارية  مجموعات  قــّدمــت  لها، 
املــحــامــي خــالــد عــلــي، بينما قــدمــت الــقــوى 
جهاز  إلــى  واملنتمية  املحافظة  التقليدية 
الدولة مرشحني، آحمد شفيق آخر رئيس 
عنان.  سامي  والفريق  مــبــارك،  عهد  وزراء 
واجتماعية  سياسية  كتال  االثنان  ويمثل 
غــيــر راضـــيـــة عـــن عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
وتـــرغـــب فـــي وجـــــود مــمــثــل لـــهـــا، ويــعــكــس 
ترشحهما حالة شرخ لحق ببنى السلطة 
التي كانت موحدة في 2014. واصطفت مع 
املرشحني بعض القوى السياسية، رغبة في 
االنعتاق من حكم النظام عبر االنتخابات، 
أو منافسته على األقل وعقلنته، والحد من 
هيمنته، لكن املرشحنْي، شفيق وعنان، تم 
خــوض  مــن  منعهما  ثــم  عليهما  التضيق 
ــابـــات. وضــــع شــفــيــق قــيــد اإلقـــامـــة  ــتـــخـ االنـ
الجبرية أسبوع في فندق، وما زال سامي 
خالد  وظــل  والتحقيق،  الحبس  قيد  عنان 
علي مرشحا محتمال وحيدا، حتى اختار 
االنـــســـحـــاب بــعــد اتـــضـــاح نـــوايـــا الــســلــطــة 
بشكل كاشف، بأنها غير راغبة في إجراء 
انتخابات حقيقة، ولن تسمح ألي مرشح 
في طرح رؤيته، والسماح له بالحركة في 

إطار تنافسي.
بــقــي السيسى مــرشــحــا وحــيــدا، مــا أظهر 
السلطة في مشهٍد محرج خارجيا، فذهبت 
تبحث تحت ضغط تحسني صورة النظام 
انــتــخــابــي، يخرجها مــن عملية  عــن شــكــل 
االســتــفــتــاء، وهــو مــا كــان سيعود بالزمن 
إلــــى تـــاريـــخ امـــتـــد مـــن تـــأســـس جــمــهــوريــة 
انــتــخــابــات رئــاســة  يــولــيــو 1952، وحــتــى 
فيها  والتي سمح  عــام 2005،  الجمهورية 
مـــبـــارك، تــحــت ضـــغـــوط أمــيــركــيــة بـــإجـــراء 
املعارض  فيها  رئاسية، ترشح  انتخابات 
أيـــمـــن نـــــور رئـــيـــس حـــــزب الــــغــــد، وبــعــض 
ــانــــت تـــخـــوض  ــتــــي كــ رؤســـــــــاء األحــــــــــزاب الــ
ــورا مـــكـــمـــال لــتــنــصــيــب  ــ ــكـ ــ االنــــتــــخــــابــــات ديـ

مبارك فترة رئاسية جديدة.
املــشــهــد الــيــوم أقـــل صــدقــا مــن مــشــهــد أول 
انتخابات 2005، فأيمن نور كان يخوض 
املــعــركــة بــبــرنــامــج ورؤيــــــة، وطــمــوحــا في 
األصــــوات  نتيجة  تحققه  ال  قــد  الــتــغــيــيــر، 
ــي الـــصـــنـــاديـــق، لــكــن  الـــتـــي ســيــجــمــعــهــا فــ
االنـــتـــخـــابـــات ســتــســاهــم فـــي تــجــمــيــع كتل 
ــة اســتــمــرار  شــبــابــيــة وجــمــاهــيــريــة رافـــضـ
نظام مبارك، ويخلق من هذه الكتلة جبهة 
ــيـــادتـــه. اســـتـــطـــاع نـــور،  مـــعـــارضـــة تــحــت قـ
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــزويــر، الــحــصــول على 
نصف مليون صوت، وحصل مبارك على 
ســتــة مــاليــني مــن أجــمــالــي سبعة مــاليــني، 
ــورة يــنــايــر لتقطع فــتــرة الحكم  وجــــاءت ثـ

الخامسة قبل أن تكتمل.
ــن مــــوســــى مــصــطــفــى  ــ ــواطـ ــ الــــيــــوم يـــقـــف املـ
موسى، أحــد مؤسسي حــزب الغد، والــذي 
سبق وساهم في شق صفوف هذا الحزب، 
وحــــــاول حــــرق مـــقـــره الـــرئـــيـــســـي، لــُيــحــدث 
االنتخابات  في  بترشيحه  بائسا  مشهدا 
الــرئــاســيــة بـــأمـــر الــســلــطــة. انــتــقــل مــوســى 
جــغــرافــيــا مـــن مــقــر حـــزب )غـــد أيــمــن نـــور( 
فــي مــيــدان طــلــعــت حـــرب إلـــى مــقــر حملته 
)غــد موسى( في شــارع صبري  الرئاسية 

عقائدي، صرفت عليه إيــران أمــوااًل طائلة، 
وحــاربــت بــه تنظيم الــدولــة اإلســالمــيــة في 
الــعــراق وســوريــة، بــل إنــهــا مــدت الحوثيني 
فــــي الـــيـــمـــن بـــعـــشـــرات بــــل مــــئــــات مــــن هـــذه 
املـــلـــشـــيـــات الـــتـــي دربــــــت جـــمـــاعـــة الــحــوثــي 
البالستية،  الــصــواريــخ  إطـــالق  كيفية  على 

واستهداف العمق السعودي.
ــعـــب املــــــــال اإليـــــــرانـــــــي فـــــي هــــذه  ــلـ ثــــالــــثــــا، يـ
املــال  قـــذرًا، وإذا كــان هــذا  االنتخابات دورًا 
ــل انـــتـــخـــابـــات، إال أنــــه كــان  ــع كـ مــــوجــــودا مـ
يــوجــه إلـــى الـــقـــوى الــشــيــعــيــة، ولــيــس كلها 
طبعا، أما في هذه االنتخابات، فإنه تجاوز 
القوى الشيعية ليشمل القوى السنية، وهو 
ر منه وزير الدفاع األميركي، جيمس 

ّ
ما حذ

ماتيس، والذي صرح إن إيران تسعى باملال 
إلى التأثير على االنتخابات العراقية، وقال 

إنه مال كبير جدا.
تــريــد إيـــــران مـــن خــــالل دعــــم بــعــض الــقــوى 
فـــي هــــذه االنـــتـــخـــابـــات أن تحقق  الــســنــيــة 
لــنــفــســهــا نـــفـــوذا أكـــبـــر فـــي داخـــــل الــنــســيــج 
مــلــيــشــيــاتــهــا، ممثلة  أن  الـــســـنـــي. صــحــيــح 
املدن  في  الشعبي، موجودة  الحشد  بقوى 
السنية بعد تحريرها من »داعش«، إال أنها 
تبقى قوى غريبة وغير مقبولة من السكان 
املــحــلــيــني. وبــالــتــالــي، كـــان ال بــد إليــــران أن 
تبحث عن حلفاء لها من داخل تلك املنطقة، 
يؤمنون لها نفوذًا أقوى، في حال تعّرضت 

مصالحها في العراق ألي تهديد أميركي.
ــع، أن إيــــــــــران الــــتــــي ســمــحــت  ــ ــ ــرابـ ــ ــ األمــــــــر الـ
ــعــــراق،  تــريــد  لــلــســعــوديــة بــالــدخــول إلـــى الــ
أن تــوصــل رســـالـــة إلـــى الـــريـــاض، وغــيــرهــا 
أمر  أن  واإلقليمية،  العربية  الــعــواصــم  مــن 
ــراق مــحــســوم، وال مــجــال لــلــدخــول في  ــعـ الـ
سباق خاسر ضدها فيه. ومن هنا، رفضت 
إيـــــران تــحــالــف ائـــتـــالف الــفــتــح الــــذي يضم 
مع  التحالف  مــن  الشعبي  الحشد  فصائل 
ائـــتـــالف الــنــصــر، بــرئــاســة رئــيــس الـــــوزراء، 
الـــذي تــقــف خلفه أميركا  الــعــبــادي،  حــيــدر 
ــة،  ــيـ ــربـ ــة وقـــــــوى إقـــلـــيـــمـــيـــة وعـ ــعــــوديــ والــــســ
ــتــــرط الـــعـــبـــادي أن  خـــصـــوصـــا بـــعـــد أن اشــ
يـــكـــون املـــرشـــح ملــنــصــب رئـــاســـة الــحــكــومــة 
بعد االنتخابات. اخيرًا، من غير املستبعد، 
ــران لعبتها  ــ إيــ تــلــعــب  أن  ــكـــذا،  هـ والـــوضـــع 
ــــم، وهـــي تــرشــيــح شــخــصــيــة مـــن داخـــل  األهـ
ــتــــالف الـــفـــتـــح )قــــــوى الـــحـــشـــد الــشــعــبــي(  ائــ
لــلــوزراء، خصوصا وأن هذا  ليكون رئيسا 
الترشيح يمكن أن يجد له قبوال؛ ليس من 
قوى شيعية وحسب، وإنما أيضا من قوى 
إلى  يدها  تمد  أن  لنفسها  ارتــضــت  سنية، 

املال اإليراني في لعبة االنتخابات.
)كاتب عراقي(

الحكومة  أزمـــة  الــســادس  التعديل  يمتَص 
الــتــي تــواجــه تــحــديــاٍت كــبــيــرة، وهــنــا يبدو 
امللك ما زال متمسكا بخيار امللقي إلى حني.

ــــس الـــحـــكـــومـــة  ــيـ ــ ــو رئـ ــ ــــب هــ ــعــ ــ ــكــــن األصــ  لــ
ــّد الــتــشــبــث فــــي مـــوقـــعـــه، كــي  ــ املــتــمــســك حـ
ال ُيـــقـــال إنــــه هــــرب مـــن مــســؤولــيــاتــه، بعد 
الـــقـــرارات الــتــي اتــخــذتــهــا حــكــومــتــه، ومعه 
حق بذلك، وقد عبر عن مسؤولياته تجاه 
كل قراراته من دون مواربة وتجميل، لكنه 
وجد الناس متمسكني بالشارع والخروج 
فــي رد مــمــاثــل. وفــي هــذا الــخــروج، يجري 
ــال الــوطــنــيــني  ــطــ اســـتـــدعـــاء الـــتـــاريـــخ واألبــ
املجالي  التل وحابس  والــشــهــداء، وصفي 
ــزيــــود ومــعــاذ  وهــــــزاع املـــجـــالـــي وراشــــــد الــ
الكساسبة وغيرهم، في مقابل رجال امللك. 
ويجري استدعاء نماذج النزاهة في إدارة 
البلد من الشرفاء، ويصل الحد إلى تذكير 
قــبــيــلــة بـــنـــي حـــســـن بـــأنـــهـــم الــقــبــيــلــة الــتــي 
القدس  الدين بتحرير  شاركت مع صــالح 
ستعاد ذاكرة 

ُ
من الصليبيني. وفي الكرك ت

للحكم  مقاومة  حركة  باعتبارها  »الهية« 
لها ورثــة وصفحة على  التركي، ويصبح 
ــة »الـــهـــيـــة«. وفــي  ــ »فــيــســبــوك« بـــعـــوان ورثـ

السلط أيضا تجري املشهدية نفسها.
ُيستحضر ذلك التاريخ املجيد كله لتعزية 
الــنــاس بحاضرهم الـــذي يـــرون فــيــه، ومن 
خـــالل خــطــابــاتــهــم الــلــيــلــيــة، أنـــه يفتقد أي 
انتصار حكومي على الفقر أو البطالة أو 
الفساد، إنه حاضر مهزوم بامتياز. تعود 
فيه موجة من رسائل »واتــســاب« املرسلة 
بــصــيــغــة بــيــانــاٍت تــخــاطــب املــلــك بــوجــوب 
ــه، وتـــوظـــيـــف  ــتـ ــانـ اإلصــــــــالح وتـــغـــيـــيـــر بـــطـ
رصيد عمه األمير الحسن الذي ينظر إليه 
الــذي  الكبير  الــرجــل  أي  »الـــعـــود«،  شعبيا 

شــكــري، األســبــوع املــاضــي، تــم اإلعــــالن عن 
مــع جوبا،  السياسي  للتشاور  آلية  إنــشــاء 
ــابـــالت تــشــمــل لــجــنــة تــســيــيــر الـــحـــوار  ــقـ ومـ
الــــوطــــنــــي هـــــنـــــاك، ضــــمــــن أهــــــــــداف تـــعـــزيـــز 
ملفات  بشأن  والتشاور  الثنائي،  التعاون 
النهضة  ســد  تــطــورات  إقليمية، خصوصا 
اإلثــيــوبــي. وقــد تــطــورت عــالقــات مصر مع 
دولة الجنوب الجديدة إلى أبعد من تاريخ 
الدولة كجزء من بلد شقيق، فقد استضافت 
مــصــر قـــيـــادات مـــن لــجــنــة مـــبـــادرة الـــحـــوار 
الــــســــودان، لتدريبهم  فـــي جــنــوب  الــوطــنــي 
ــــاوض، وتــنــظــيــم  ــفـ ــ ــتـ ــ ــلـــى »الــــوســــاطــــة والـ عـ
االنتخابات، وإنشاء املؤسسات الوطنية«. 

 بإمكان مصر االستفادة من انضمام دولة 
الجنوب لجامعة الدول العربية، خصوصا 
بعد أن أصبحت إحدى دول حوض النيل، 
 تــوقــيــعــهــا عـــلـــى اتــفــاقــيــة 

ّ
ــالـــي، فــــــإن ــتـ ــالـ وبـ

ترفضها مصر سوف  التي   2010 عنتيبي 
 

ّ
يــؤثــر ســلــبــا عــلــى مــوقــف الــقــاهــرة، فــي ظــل

حياد الخرطوم من االتفاقية. 
)كاتبة سودانية(

الــقــاهــرة، صحيح إن املسافة  أبــو علم فــي 
اقــل من 500 متر بني املقرين، إال إن حجم 
التغير في األدوار كبير، بحكم املصادفات 
ــم تـــجـــد فــيــهــا الــســلــطــة شــخــصــيــة  الـــتـــي لــ
أكــثــر طــواعــيــة واســتــجــابــة ألوامـــرهـــا منه، 
بــاإلضــافــة إلــى دعــائــم قيامه بــهــذا الـــدور، 
وصفها  يمكن  التي  املعرفة  سابق  بحكم 
وأجهزة  موسى  بــني  التاريخية  بالعالقة 
الــدولــة، كما أنــه مــن »املــواطــنــني الشرفاء« 

الذين يؤيدون عبد الفتاح السيسى.
ــة املــــــواطــــــن املـــــصـــــري مـــوســـى  ــ ــالـ ــ تـــثـــيـــر حـ
مــصــطــفــى مـــوســـى الـــــذي تــلــقــى تــعــلــيــمــات 
لــخــوض االنــتــخــابــات، وجــمــعــت لــه الــدولــة 
فهو  الشفقة،  للترشيح  الــنــواب  تــوكــيــالت 
أحد  وال  تــمــامــا،  مصنوع  املشهد  أن  يعلم 
إلـــى  يــــدعــــون  الــــذيــــن  يـــحـــتـــرم دوره، حـــتـــى 
املشاركة ليل نهار، سواء من خالل الفتات 
الجماهيري،  الحشد  مؤتمرات  أو  التأييد 
أو حــتــى املــشــايــخ والـــدعـــاة ورجــــال الــديــن 
املسيحي الذين وظفتهم السلطة لخدمتها.

تـــعـــرف بـــالدنـــا الــعــربــيــة ظـــاهـــرة املــرشــح 
املبتز، الذي يعلن نيته للترشح، ليحصل 
ــر حــظــا في  ــ ــوة مـــن املـــرشـــح األوفـ عــلــى رشــ
إياه،  املرشح  ينسحب  ما  الفوز. وسرعان 
ويعلن تأييده املرشح الذي يقدر انسحابه 
باملصري »يعرقه«، وهو الدور الذي يلعبه 
بعض السماسرة  في املـــزادات، للحصول 
على مكاسب من دون مجازفة، لكن موسى 
يــقــّرر الترشح مــن نفسه، وال يستطيع  لــم 
التهديد باالنسحاب، وال يبيع أو يشتري.
ــرى املــــواطــــن املــــرشــــح قــــســــرا، مــوســى  ــ ال يـ
مــصــطــفــى مــــوســــى، خـــجـــال فــــي إعــــــالن أن 
السيسي،  حساب  على  تجامله  الصحافة 
وال يستطيع، في هذه الوضعية، أن يقدم 
شيئا في أحاديثه لإلعالم، على الرغم من 
كثافة طلباتهم بتقديم خطاب جاد. وحني 
تــرســل إلــيــه الــكــامــيــرات إلـــى مــقــر حملته، 
فـــوجـــئ أحـــيـــانـــا بـــأنـــه مــشــغــول بــمــتــابــعــة 
أعـــمـــال شــركــتــه. وكــــان مــشــهــدا كــاشــفــا أن 
موسى مصطفى موسى استطاع تجميع 
25 فردا لتأييده في وقفة أمام مقر حملته،  
لــم يــجــد مــا يــقــولــه أمـــام الــكــامــيــرات ســوى 
والهجوم  املقاطعة  إلــى  الــداعــني  مهاجمة 
على أهل الشر، مكّررا خطاب السيسى عن 
الــذي يقّوي  دور املشاركة في االنتخابات 
ــة ويـــدعـــمـــهـــا. عــلــى جـــانـــب آخــــر من  الــــدولــ
الوقفة املؤيدة ملوسى، كان أحد املشاركني 
في الوقفة يرد على سؤال لصحفي، مؤكدا 
أن صـــوتـــه لــلــســيــســي، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 

موسى ابن عمه.
)كاتب مصري(

حراك األردن... عن حاضر مهزوم ورجال   الملك

جنوب السودان والجامعة العربية

في حالة المواطن موسى 
المرّشح قسرًا

إيران واالنتخابات العراقية

ثّمة إدراك ملكي 
ووطني عام بأّن 

األردن مقبٌل على 
خيارات صعبة

أغلب أعضاء 
الجامعة على عالقة 

بإسرائيل دبلوماسيًا 
وسياسيًا واقتصاديًا، 

كدولة جنوب 
السودان

ال يرى المواطن 
المرشح قسرًا 

خجًال في إعالن أن 
الصحافة تجامله

آراء

صالح الدين الجورشي

أصــبــح االنــتــقــال الــديــمــقــراطــي فــي تــونــس مــهــددا أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى، واألزمـــة 
السياسية واالقتصادية تزداد حدة يوما بعد يوم، ما رفع من درجات القلق الجماعي 
العلمية  ومراتبهم  االجتماعية،  مواقعهم  عــن  النظر  بقطع  التونسيني،  عــمــوم  لــدى 
واإلداريــة. ففي كل يوم، يستيقظ الناس على أخبار غريبة ومخيفة، كأنها نواقيس 
تهدد  التي  املخاطر  حجم  إلدراك  فقط  عينات  هــذه   .. مطمئنة.  غير  بنهايات  تنذر 

التجربة التونسية. 
ال تزال الشبكة، التي قيل إن رجل األعمال شفيق جراية يقودها، تكشف عن أسرار 
أشبه بما حصل في قصص املافيا اإليطالية. هذه الشبكة املتهمة بالتآمر على أمن 
الدولة، ومن آخر أخبارها اختفاء وزير الداخلية السابق، محمد الناجم الغرسلي، الذي 
 مواز تمت أخيرا إقالة كاتب الدولة لألمن 

ٍّ
رفض تسليم نفسه إلى القضاء. في خط

الوطني ألسباب بقيت غامضة، وتسربت أخبار عن وجود خالفات حادة بني وزير 
الداخلية الحالي ورئيس الحكومة. ويجري حاليا تبادل تهم بني عدد من مكونات هذه 
الوزارة، حيث قامت بعض النقابات األمنية بتصعيد مفاجئ، وعاد الحديث بقوة عن 
ضرورة إبعاد املؤسسة األمنية عن التجاذبات السياسية. كما تسربت أخبار غير 

مؤكدة عن إجهاض »محاولة كانت تهدف إلى تغيير النظام بطرق غير عسكرية«.
وفريقه، حيث  الحكومة  رئيس  النار على  إطــالق  الشغل  اتحاد  قيادة  قــّررت  فجأة، 
طالب األمني العام لالتحاد بتغيير عدد من الــوزراء. وهو ما دعت إليه أيضا أحزاب 

مهمة، مثل نداء تونس الذي ينتمي إليه يوسف الشاهد. 
دعا رئيس الجمهورية إلى اجتماع املوقعني على إعالن قرطاج الذين يفترض فيهم 
الذي  الشاهد  تغيير  اتجه نحو  النقاش  لكن  للحكومة،  السياسي  الحزام  يكونوا  أن 
تعرض للنقد حتى من قبل منظمة األعــراف. وفي األخير اقترح السبسي تشكيل 
لجنة تتولى وضع األولويات وتقترح أسماء لوزراء محتملني. وهكذا وجدت حكومة 
الشاهد نفسها بال سند ينقذها من مصير مجهول. االستثناء الوحيد هو حركة 
البلدية.  تــزال تتمسك بالحكومة على األقــل إلى ما بعد االنتخابات  التي ال  النهضة 
وهو ما جعل االتحاد يعتبرها حكومة تصريف أعمال، فيرد عليه الشاهد بأنه ال 
يزال يتمتع بكل الصالحيات، وأن التعديل غير وارد قبل االنتخابات البلدية، مؤكدا 
عزمه على القيام باإلصالحات الكبرى خالل السنة الجارية، إلخراج االقتصاد من 

عنق الزجاجة.
نكتفي بهذا القدر من األحداث واألخبار التي جعلت املواطنني في حيرٍة من أمرهم. 
مــاذا يحدث؟ ومــن يريد أن يدخل البالد في دوامــة عــدم االستقرار، وخصوصا أن 
املؤشرات االقتصادية األساسية تنذر بحلول كارثة غير مسبوقة في تاريخ البالد؟ 
النظام  انبثق عن دستور 2014. هذا  الــذي  النظام السياسي  الجدل بشأن  هنا عاد 
الذي حال دون أن يحتكر أي طرف القرار السياسي، ما أدى إلى تقاسم السلطات 
وأوجد نوعا من التوازن، أدى، في النهاية، إلى تعثر اإلرادة السياسية وعدم القدرة 
على تحميل املسؤولية بني شركاء السلطة التنفيذية. ولهذا، توجد اليوم رغبة لدى 
بعضهم، وخصوصا رئيس الجمهورية، في تقديم اقتراح يهدف إلى تعديل النظام، 
السنوات األخــيــرة شبه برملاني. وقــد يفتح  لكي يصبح رئاسيا بعد أن كــان خــالل 
جدال واسعا بشأن تغيير نظام االقتراع الذي حال دون انفراد حزب واحد بالسلطة 

التنفيذية، من خالل حصوله على أغلبية، ولو ضعيفة داخل البرملان.
فخالل صياغة الدستور، تمسكت حركة النهضة، من دون بقية األحزاب، بأن يكون 
النظام البديل برملانيا، كما هو الحال في معظم الديمقراطيات. وبّررت ذلك بالتجربة 
التونسية التي جعلت من رئيس الدولة قوة قاهرة فوق بقية املؤسسات. لكن التجربة 
الحالية تضع البالد أمام مخاطر حقيقية تحول دون االستقرار السياسي الضروري.

هناك من يعتبر أن األزمة ليست في النظام السياسي، وإنما في النخبة املتصارعة 
حتى املوت من أجل االنفراد بالقرار. ال أحد يستطيع أن يحكم، ألنه ال يملك جميع 
خيوط القرار. غير أنه في املقابل ما الذي يضمن أن ال يؤدي جمع الصالحيات في 

جهة واحدة وقوية إلى استبداد جديد؟

معن البياري

الــعــمــود في  الــفــانــك، اســمــا عــاديــا فــي كتابة  الــكــاتــب الصحافي األردنــــي، فهد  ليس 
قليلني  عــرب كثيرين، ألن  لــزمــالء  الــقــول مفاجئا  هــذه  قــد يكون  العربية.  الصحافة 
منهم يعرفون اسمه، واألقــل من قــرأوا له، ما يعود إلى أن الرجل لم يكتب في غير 
الصحافة األردنية، املحدودة الذيوع، وإْن صارت له بعض الشهرة، في مقطٍع زمني 
قصير، ملشاركاته في برامج حوارية في بعض الفضائيات، إال أن كثيرين من أهل 
حــازوا  قلمه،  كفاءة من   

ّ
وأقــل منه،  كعبا  أدنــى  العربي  العالم  في  الصحافية  الكتابة 

 عريضة، فيما لم ُيحرز شيئا منها خارج حدود بالده، ولم يكن يكترث بهذا 
ً
شهرة

 
ٌ
إعالمية وتظاهراٌت  منتدياٌت  كانت  وبينما  امتعاض.  مبعث  يوما  يجده  ولــم  األمــر، 
 تنعقد دوريا، وتقيم مهرجانات التكريم ألسماء كثيرة في الصحافات العربية، 

ٌ
عربية

ملقالته، على صعيد  العالية  القيمة  وإلــى  الفانك،  إلــى فهد  يلتفت  لم  أحــدا منها  فــإن 
الكتابة نفسها ابتداًء. وهذا رحيله أمس، عن 84 عاما، مناسبة للتأكيد على الحقيقة 
العمود الصحافي،   ومعلٌم في كتابة 

ٌ
الفانك أستاذ املجهولة هذه، وموجُزها أن فهد 

القارئ، املستند دائما إلى  ف، املستفّز، الشجاع في قلة اكتراثه برضا 
ّ
املوحي املكث

األرقام واإلحصائيات، باللغة امليسورة، املاكرة أحيانا، واملشدود البناء، والقصير بال 
زوائد أو إنشاء، واليقظ في متابعة الجديد. ولشّد ما كان الفانك ُيغبط على الحيوية 
الدائم  قليلة، وحضوره  أفكاره في شــؤوٍن غير  لياقة  الفائضة في شخصه، وعلى 
)الدائم تماما(، إذ لم يغب عموده اليومي )رؤوس أقالم( في صحيفة الرأي، طوال 32 
عاما، وال مّرة، فقد كان يوفر تعليقات كافية في أسفاره. وفي أرشيف سيرته أنه ملا 
كانت الحكومات تمنعه من الكتابة )في أزمنٍة انقضت( كان يكتب بأسماء مستعارة.

ال يستقيم هذا التقريظ لكتابة فهد الفانك هنا مع مزاج أصدقاء عديدين لصاحب 
 ال يستطيبه أردنيون غير قليلني، بل ها أنا أكتب اآلن أنني قليال 

ً
هذه الكلمات، وبداهة

التحليلية وكيفيات  بذهنيته  اإلعجاب  ولكن  وأفــكــاره،  الرجل  قناعات  اتفقت مع  ما 
الفانك، أوال وأخــيــرا، كــاتــٌب غير شعبي، ال يهّمه أن  أمــٌر آخــر. وفهد  أفــكــاره  طرحه 
يصفق له قــراؤه، فهو ال ينظر إلى مهنة الكتابة كما الغناء في حفل راقص، ال أبدا. 
ولذلك، ليس أمثاله كثيرين، وأسأل هنا: كم هم كتاب الرأي في الصحافة في العالم 
من يدافعون عن رفع األسعار؟ أحدهم فهد الفانك الذي يجهر بدفاعه عن الحكومة 
وقراراتها في فرض هذه الضريبة أو تلك، ورفعها أسعار هذه السلعة أو تلك، إن كان 
مقتنعا بذلك. ولطاملا فعل هذا. غير أنه ال يرحم الحكومة نفَسها من نقده، إذا رآها 
ه. وبينما يدافع عن توقيع األردن معاهدة سالم مع إسرائيل، فإنه ال يرى 

ّ
تستحق

 على املقدسات في القدس. أما 
ٌ
 هاشمية

ٌ
موجبا ألن تكون للحكم في بالده وصاية

عن السياسات األميركية فلم يقّصر الفانك في رميها نقدا وانتقادا، وظل، في الوقت 
نفسه، هازئا بأفكار اليساريني الشعبويني والحزبيني اإلنشائيني. وقد أخذته نقمته 
الواسعة على احتالل العراق، وعلى حكام هذا البلد بعد عام 2003، إلى مقادير من 

التعاطف غير الخفي مع نظام صدام حسني، وقد كان بعثيا في شبابه. 
ومع انحيازه القوي، والدؤوب، عن الدولة األردنية، وعن الحكومات والنظام العام، إلى 
فته، أحيانا، في منزلٍة ضد الناس، أخذه حاله هذا إلى أن ُيرمي باإلقليمية، 

ّ
درجة صن

وهو الذي طالب بعدم مشاركة أبناء املخيمات الفلسطينية في األردن في االنتخابات 
النيابية، لكنه حافظ على قناعته بإقامة دولة فلسطينية، ولكنه في هذا األمر، وغيره، 
الرصانة  من  بكثيٍر  احتمى  وإنما  فوقي،  تعاٍل  أو  إسفاٍف عنصريٍّ  في  لم يسقط 
والروح السجالية، مدفوعا دائما بما كان يراها مصلحة األردن، والتي جعلته أخيرا 
يلّح على عدم استقبال مزيٍد من الالجئني السوريني، وهو الذي لم يتحّمس لثورات 

الربيع العربي. 
الفانك في قناعاته هذه، وكثير مثلها، في مطارح مضاّدة لقناعات كاتب  يقع فهد 
هذه السطور، غير أنه في املقابل أحد األساتذة املعلمني في كتابة العمود الصحافي، 
 
ُ
 ضدها جيدة

ٌ
والذين أفدت منهم كثيرا، فأنت قد تكون مع الديمقراطية وتعجبك مقالة

الكتابة. وهذا مهمٌّ في عملنا في الصحافة، وفي صحافة الرأي والتعليق خصوصًا.

فاطمة ياسين

في العالم الذي تملؤه القوانني الدولية، ُيستخدم الكيماوي من جديد، ليس في الغوطة 
هــذه املــرة، وال في خــان العسل، وال فــوق أي من األراضـــي السورية، إنما في الجنة 
األوروبية، وفي جزيرتها العظمى بريطانيا، ُيستخدم السالح الكيماوي هناك، وهناك 

 وغير قادرة على فعل شيء.
ً
أيضًا، كما هو الحال في سورية، تبدو األيدي مشلولة

األعصاب  غاز  إن  التقارير  وتقول  يقينيًا،  يكون  أن  الكيماوي  استخدام  فعل  يكاد 
هو ما استخدم ملحاولة قتل رجٍل وابنته كانا يتجوالن في شوارع اململكة العظمى، 
تحتار رئيسة الحكومة، تيريزا ماي، ماذا تفعل، وهي املكلفة سياسيًا وأخالقيًا بالرد 
الهجوم، فال تجد إال عقوبة هزيلة، تشبه رفــع األيــدي باالستسالم، وكل  على هــذا 
صني« بصفتهم 

ّ
ما استطاعت أن تفعله هو إبعاد ثالثة وعشرين جاسوسًا »مرخ

التأثير  قـــادرًا على  اإلبــعــاد  أن يكون هــذا  لــنــدن، مــن دون  فــي  دبلوماسيني يعملون 
في عمل الجاسوسية العميقة، والتي تجند روسيا ألجلها اآلالف، وتدّسهم خلسة 
ددت إلى حد امتناع العائلة املالكة، ووزراء 

ُ
في املجتمع البريطاني.. ولكن العقوبة ش

إقامتها في روسيا  املقّررة  العالم  البريطانية، عن حضور مباريات كأس  الحكومة 
هذا العام.

يبدو البيان الرباعي الذي صدر بشكل مشترك عن اململكة املتحدة وأملانيا وفرنسا 
التي  الدولة   بطريقٍة ما في وجه 

ً
األولــى، ويعكس تكتال بالدرجة  وأميركا تضامنيًا 

تستخدم سالحًا محّرمًا، ولكن مفعوله موضعي، ذو نصف قطر ضئيل، وقد يجد 
طريقه بسرعة إلى األرشيف.

مشابه،  فعل  بــرد  روســيــا  قابلته  والـــذي  املــحــدود،  البريطاني  الدبلوماسي  اإلجـــراء 
الدولية،  املواثيق  الــذي حّرمته  السالح  استخدام  فداحة  يعكس  التأثير، وال   

ُ
ضعيف

واإلنكار الذي تبناه الروس في امتالك سالح مماثل، وهو السلوك نفسه الذي يتبناه 
حليفهم في دمشق، يدل على أن اإلنكار يفيد أحيانًا في محو ارتدادات الجريمة.

في الوقت الذي يتحضر الرئيس الروسي، فالديمير بوتني، للفوز مرة أخرى بكرسي 
الرئاسة، يحدث الرد البريطاني الذي لن يؤثر بالطبع على الحملة الهادئة الواثقة التي 
يقودها بوتني للبقاء في الكرملني. على العكس فقد يستثمر بوتني مثل هذه الحوادث 
وبريطانيا،  ألميركا  بالعداء  يفاخرون  الذين  الثالث  العالم  دول  زعماء  طريقة  على 
الجانب الصحيح، فقد  أنهم يقفون في  ويتخذون من مثل هذه املواقف دالئــل على 
قال املتحدثون باسم روسيا وبوتني في بياناتهم للشعب الروسي إن هذه االتهامات 
تعتبر هجومًا خطيرًا على روسيا، ومن املؤكد أن الرد املبني على مثل هذه الهجومات 

هو التصويت بكثافة ملن يقف في وجه هذا الهجوم، وهو السيد بوتني بالطبع!
يتقوى املوقف الروسي في مواجهة موقف أوروبي مترّدد، فعلى الرغم من التضامن 
الرباعي، إال أن خــروج بريطانيا من االتحاد األوروبـــي قد يجعل الجسد األوروبــي 
 
ً
املنفصل عن بريطانيا بطيء التفاعل، ما يقوض أي أمل في جعل هذا الهجوم َمدخال

لتشكيل جبهة أوروبية موحدة وقوية ضد روسيا.
املحافظني،  حــزب  مــن  مــاي  لتيريزا  السيئ  للسجل  الــحــادثــة  هــذه  تنضم  أن  يمكن 
فمنذ وصولها إلى السلطة، وحزبها في تراجع، وأداؤها السياسي يزداد اضطرابًا، 
ومؤشرات االقتصاد تستمر في الهبوط. قد يصطف مجلس العموم وراءها في هذه 
اللحظة السياسية، كي تبدو البالد موحدة في وجه هجوم كيماوي شن عليها، لكن 
االختالف سيأتي فيما بعد، حني يوضع الرد موضع التنفيذ، وبعد استيعاب الرد 
التي بدأ بها، خصوصا  التجمع بالسرعة  الروسي، عندها قد ينفرط هذا  املعاكس 
بعد أن تعجز رئيسة الوزراء عن حشد تجمع معقول ملواجهة الروس، وتظهر وحيدة 
من دون أن يبقى في يدها سوى بيان التعاطف الرباعي، أما الخاسر األكبر وقتئذ 
فهو العائلة املالكة البريطانية التي سيكتفي أعضاؤها  بمشاهدة مباريات فريقهم 

الوطني عبر خدمة »بي إن« التي تمتلك حصريًا حق نقل مباريات كأس العالم.

النظام السياسي التونسي مهّدد ضوء على فهد الفانك

بريطانيا بعد الضربة الكيماوية

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

الثالثاء 20  مارس/ آذار   2018 م  3  رجب 1439 هـ  ¶  العدد 1296  السنة الرابعة
Tuesday 20 March 2018

الثالثاء 20  مارس/ آذار   2018 م  3  رجب 1439 هـ  ¶  العدد 1296  السنة الرابعة
Tuesday 20 March 2018



أرقام قياسية لألسعار في مصر

16

السنوي  املعدل  إن  املركزي املصري،  البنك  قال 
فــي   %11.88 ســـجـــل  ــي  ــ ــاســ ــ األســ لـــلـــتـــضـــخـــم 
فــبــرايــر/ شــبــاط املـــاضـــي، مــقــابــل 14.35% في 
يناير/ كانون الثاني املاضي، أي تراجع %2.47 
خالل شهر. ومع ذلك، من يراقب أسعار السلع 
والخدمات يعلم أنها بعيدة تماما عن تلك األرقام 
أي  على  نــتــســاءل:  يجعلنا  مــا  املعلنة،  والــنــســب 

مؤشر رقمي تم قياس التضخم في مصر؟
تـــقـــوم عــمــلــيــة قـــيـــاس ظـــاهـــرة الــتــضــخــم فـــي أي 
اقتصاد على نقطتني أساسيتني. األولى، قيـاس 
التغيرات التي تحدث في مستويات األسعار، أي 
التركيز على درجة ارتفاع األسعار، بينما تتمثل 
الثـانية في تحديـد املصادر واألسباب التي أدت 
االقتصاد  فــي  األســعــار  ارتــفــاع مستويات  إلــى 
القياسية  األرقـــام  تـستخدم  هنا،  ومــن  الوطني. 
ــيـــرات فــــي مــســتــويــات  ــغـ ــتـ ــار لـــقـــيـــاس الـ ــعـ لـــأسـ
األسعار. وبالتالي، التغيرات في نفقات املعيشة، 
حيث أنها تعكس التطورات التي تحدث في القوة 

الشرائية لوحدة النقد، من خالل تتبع التغيرات 
التي تطرأ على أسعار السلع والخدمات في فترة 
املستمر  االرتــفــاع  يوضح  حيـث  معينـة،  زمنية 
في أسعار السلع والخدمات في املجتمع وجود 
ظاهرة التضخم فيه، فكلما كانت األرقام دقيقة 
التغيرات  وشاملة، دل على مقدرتها في عكس 

التي تحـدث فـي القـوة الشرائية للنقود.
لأسعار  القياسية  األرقـــام  من  مجموعة  هناك 
القياسي  الــرقــم   ،

ً
أوال مــنــهــا،  الــتــضــخــم،  لــقــيــاس 

عليه من خالل  الحصول  ويتم  الجملة  ألسعار 
قــيــام أجــهــزة اإلحـــصـــاء املــخــتــصــة بــجــمــع كافة 
على  بناء  بالجملة  البيع  أســعــار  حــول  البيانات 
نــمــاذج يــتــم إرســالــهــا إلـــى املــنــشــآت الــعــامــلــة في 
ــادة  الــجــمــلــة، والــتــي تــقــوم بتعبئتها وإعـ تــجــارة 
إرسالها إلى أجهزة اإلحصاء التي تقوم بفرزها 
وذلك   لها،  القياسي  الرقم  وحساب  وتصنيفها 
والتي تشير  الرسمية،  باالعتماد على األسعار 
جميع  فــي  الجملة  أســعــار  إلــى  إجمالية  بصفة 

أنحاء البالد دون تمييز بني املناطق الجغرافية، 
فيها سواء كانت مناطق حضر أم ريف.

ثــانــيــا، الــرقــم الــقــيــاســي ألســعــار الــتــجــزئــة، ويتم 
الحصول عليه عن طريق أخذ العينة التـي تقـوم 
على اختيار النمط اإلنفاقي لعينة تمثل شرائح 
فـــي املــجــتــمــع، وذلــــك بــاالعــتــمــاد عــلــى األســعــار 
الــرســمــيــة دون األخـــــذ فـــي االعـــتـــبـــار األســـعـــار 
الفعلية التي تتحدد وفقا لقوى العرض والطلب، 
أو األسعار التـي يـسود التعامل بها في السوق 
الــــســــوداء، وبــالــتــالــي تــبــني الــتــغــيــرات الــتــي تــطــرأ 
عــلــى الــقــوة الــشــرائــيــة لــلــنــقــود، وذلـــك مـــــن خـالل 
تتبـع الــتــغــيــرات الــتــي تــحــدث فــي أســعــار السلع 

والخدمات في االقتصاد.
الحصول  ويتم  الضمني  القياسي  الــرقــم  ثالثا، 
اإلجمالي  القومي  الدخل  عليه من خالل قسمة 
الـدخل  علـى  الجارية في سنة معينـة  باألسعار 
القـومي اإلجمالي لنفس السنة باألسعار الثابتة 
مضروبا في مائة، فإذا كان ناتج القسمة مساويا 

اســتــقــرار مستويات  علـى  دليـل  ذلــك  فــإن   100
األســعــار، فــي حــني إذا زاد الناتج عــن 100 فإن 
ذلك يؤكد على حدوث ارتفاع في املستوى العـام  
أقل من  الناتج  إذا كان  العكس  لأسعار، وعلى 
100، فــإن ذلــك يــدل على حـــدوث انــخــفــاض في 
املــســتــوى الــعــام لــأســعــار، وذلـــك نــظــرًا الحــتــواء 
والخدمات  السلع  أسـعار جميع  على  الرقم  هذا 
املوجودة في االقتصاد، سوا كانت سلع وسيطة 
أو إنــتــاجــيــة أو ســلــع اســتــهــالكــيــة نــهــائــيــة، كما 

يتضمن أسعار الجملة والتجزئة معا.
ــبـــوط الــتــضــخــم فــــي أي  ــعـــرف جــمــيــعــنــا أن هـ نـ
شــهــور  جـــهـــد  يــتــطــلــب   ،%2 أو   %1 إقـــتـــصـــاد 
التضخم  معدل  فهبوط  عــام،  من  أكثر  وأحيانا 
إلى 11.88% في فبراير/ شباط املاضي، والذي 
ــه 35.26%فـــــــي يــولــيــو 2017،  ــ وصـــل إلـــى ذروتـ
أشهر،  ثمانية  في   %23.38 بنحو  انخفض  أي 
ــن قــــام عــلــى هــذا  يــجــبــرنــا عــلــى عــمــل تــمــثــال ملـ

اإلنجاز الخيالي والتاريخي في أقل من عام !

مـــا نـــريـــده بــالــفــعــل بــعــض املــصــداقــيــة فـــي طــرح 
واملعايير  املــؤشــرات  واالعــتــمــاد على  الــبــيــانــات، 
ــي الـــقـــيـــاس،  الـــدقـــيـــقـــة الـــتـــي تــظــهــر الــحــقــيــقــة فــ
فالتضخم في مصر مركب، حيث يمكن معالجة 
تضخم الطلب والعرض وتضخم أسواق عوامل 
اإلنتـاج منه، حتى يصل إلى 16%، وهنا يظهر 
نوعه األصعب في املعالجة، ألنه يحتاج إلى جهد 
وعمل شهور متواصلة، وهو التضخم »النقدي« 
ــدار الــنــقــود الناتج  الــراجــع إلـــى  اإلفــــراط فــي إصـ
عن اتبـاع سياسـات تمويـلية تضخمية، بغرض 
تتبناها  إنتاجية  غير  استثمارية  برامج  تمويل 
الدولة أو التي تظهر إنتاجيتها في املدى الطويل، 
كمية  زيـــادة  إلـى  تـــــؤدي  السياسات  تلك  فاتباع 
تساهم  كبيرة  بمعدالت  االقــتــصــاد  فــي  النقود 
ــادة حــدة الخلل فــي الــنــظــام االقــتــصــادي،  فــي زيـ
السعرية وعدم  التقلبات  زيــادة  فـي  بما يساهم 

تحقيق استقرار نقدي.
أحمد البهائي )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

محمد جواد ظريف

وضعت الهزائم النكراء التي ُمني بها تنظيم 
داعــش فــي الــعــام األخــيــر حــدًا ملــشــروع الدولة 
اإلسالمية في العراق والشام، وأجهضت على 
األرض، وبشكل جدي، تيار التطرف والعنف، 
بعد أن جر منطقتنا إلى إحــدى أكثر الحقب 
من  الرغم  وعلى  ودمـــارًا.  التاريخية خسرانًا 
ذلك، ال تزال أنشطة اإلرهاب والتطرف قائمة، 
وتـــشـــكـــل تـــهـــديـــدًا لــلــمــنــطــقــة ولـــلـــعـــالـــم، نــظــرًا 
لــشــبــكــاتــهــا املــنــتــشــرة عــلــى نــطــاق واســــع في 

شتى بلدان العالم.
ال يـــزال الــحــؤول دون اتــســاع رقــعــة الــتــطــّرف 
يحتل مــقــام األولـــويـــة فــي ســلــم االهــتــمــامــات. 
وها نحن قد تخطينا، وعلى األرض، تحّدي 
ــعـــراق  الــــدولــــة اإلســـالمـــيـــة املــصــطــنــعــة فــــي الـ
والـــشـــام، إال أن ثــمــة مــســافــة بــعــيــدة تفصلنا 
اه من ظــروف أمنية مستتبة. وما 

ّ
عما نتوخ

نــواجــهــه نــحــن، وســائــر الــالعــبــني اإلقليميني 
التاريخية، يتمثل في ثالثة  الحقبة  في هذه 
للواقع  الــصــائــب  اإلدراك  أســاســيــة:  تــحــديــات 
الراهن. بلورة قناعة مشتركة للوضع املنشود 
للمنطقة. السبل الكفيلة ببلورة هذا الوضع. 
على أن من شأن تجاوز هذه التحديات على 
واألمــن  الرخاء  مقومات  تأمني  املؤمل  النحو 

واألمان ألبنائنا.
لــفــكــرة »املــنــطــقــة الــقــويــة« جــــذور فــي الــرؤيــة 
الجمهورية  بها  تتمتع  التي  االستراتيجية 
اإلسالمية اإليرانية إزاء محيطها اإلقليمي، 
ــبــــول بـــمـــبـــدأ تــــأمــــني املـــصـــالـــح  ــقــ وتـــعـــنـــي الــ
الجماعية، وضرورة احترامها وتعميم مبدأ 
الربح لكل األطراف في املنطقة، ونبذ دوافع 
وإقصاء سائر  التسلطية  والنزعات  التفوق 
الالعبني. وعليه، سيتوقف تأمني مصالح أي 

سمير سعيفان

ــُت أظــــــن، كـــغـــيـــري مــــن مـــاركـــســـيـــني، أنــنــي  ــنـ كـ
أعرف ما هي الثورة، فقد قرأت عن الثورتني، 
ــــورة أكــتــوبــر  الــفــرنــســيــة والــصــيــنــيــة، وعــــن ثـ
وثــورات عاملية في كوبا وفيتنام، وعاميات 
ســـوريـــة ولـــبـــنـــان فـــي الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر، 
وقــــرأت فــي الــســيــاســة واالقــتــصــاد واملجتمع 
ــتـــاريـــخ وغـــيـــرهـــا. وكـــنـــت أخــتــزل  واألدب والـ
قائد  لينني،  قــّدمــه  الـــذي  بالتنظير  معرفتي 
ــر ثـــــــورات الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، فـــقـــد كــنــت  ــهـ أشـ
أرّدد الــتــصــور الــنــظــري عــن الــظــرف الــثــوري 
الــذي يــؤدي الــى ثــورة وعوامله ثــالثــة: بلوغ 
ــبــــؤس والـــقـــهـــر ال  ــا مــــن الــ ــًعــ الــجــمــاهــيــر وضــ
تستطيع تحمله وتبدي استعدادها للثورة. 
ســلــطــة عـــاجـــزة عـــن تــلــبــيــة مــطــالــب الـــشـــارع 
ومــعــالــجــة املــشــكــالت الــتــي تــواجــهــهــا. حــزب 
ثوري قوي يطلق الثورة ويقودها وينظمها 

كي ال تتحول إلى فوضى.
ــيـــع الــعــربــي  ــربـ ولـــكـــن حــــني شـــبـــت ثـــــــورات الـ
أعرف  ال  أنني  كغيري،  اكتشفت،  بتعقيداته، 
الــثــورة، فالفرق بــني هــذا التصور  ا عــن 

ً
شيئ

السباحة  تعلم  بني  كالفرق  والواقع  النظري 
على الورق والتخبط في املاء.

ــثــــورات، بـــل من  ال أحــــد يــعــرف مــتــى تــقــوم الــ
الصعب تحديد األسباب املباشرة لتفّجرها، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه يــمــكــن إعــــــداد دراســـــات 
كــثــيــرة تــبــنّي، بــالــوصــف والــوقــائــع واألرقــــام، 
تدهور أوضاع الناس املعيشية، ومستويات 
انــتــشــار الــفــســاد ومــكــامــنــه، أو بـــؤس الــواقــع 
السياسي املحكوم باالستبداد أو غيرها من 
أســبــاب تدفع الــنــاس نحو الــثــورة. لكن على 
الــرغــم مــن ذلـــك، ال تنطلق الــثــورة، بينما قد 

تأمني مصالح جميع  على  املنطقة  دول  من 
الــــدول فــيــهــا. ومـــع أن الــتــنــافــس بــني الــبــلــدان 
على خط التنمية االقتصادية واالجتماعية 
الــــنــــزوع  عـــلـــى  الـــعـــمـــل  أن  إال  فــــيــــه،  بـــــأس  ال 
إلى  للتحول  الــخــصــوم  واستبعاد  للتسلط 
قوة طاغية ال يعد فقط أمرًا بعيد املنال، بل 
 عــن تعذر 

ً
سيثير أجـــواء مــن الــتــوتــر، فــضــال

تطبيقه من حيث املبدأ.
كما إن هــذا النوع من التنافس لن يــؤدي إال 
إلــــى بـــلـــورة حــلــقــة مــفــرغــة وهــــدامــــة، ال تنتج 
ســوى التوتر املــزمــن والــنــزاع الــدائــم. مــن هذا 
املنطلق، يجب الكف عن ممارسة السياسات 
الــهــدامــة، وصـــواًل إلــى قناعة مــفــادهــا: إن في 
نسعى  أن  وعلينا  املسلمني،  نحن  مــقــدورنــا، 
إلى تحقيق االستقرار واألمن والسالم والنمو 

االقتصادي في منطقتنا.
وحيث تواجه منطقتنا أنماطًا من املشكالت، 
كــاإلرهــاب واألزمـــات البيئية وازديـــاد حاالت 
ــإن ســـبـــاق الــتــســلــح  ــا شــاكــلــهــا، فــ الــهــجــرة ومــ
ــاد أجـــــواء الــتــوتــر بـــني الــبــلــدان  ــدام وإيـــجـ ــهـ الـ
املنطقة  شــعــوب  تحميل  بمثابة  هــو  الــجــارة 
مزيدًا من األعباء والتكاليف، في الوقت الذي 
لجيراننا  العسكرية  النفقات  معدالت  بلغت 
في منطقة الخليج الفارسي أعلى مستوياتها 
عــاملــيــًا، مــقــارنــة مــع إجــمــالــي ناتجها املحلي. 
ولــن تـــؤدي هــذه الــســيــاســات إال إلــى تكريس 
الــتــوتــر وعــــدم الــثــقــة، بــاإلضــافــة إلـــى هــدرهــا 
ــــروات الـــحـــيـــويـــة فــــي املـــنـــطـــقـــة، وتــكــديــس  ــثـ ــ الـ
خــزائــن الناهبني مــن صــنــاع األســلــحــة، األمــر 
ــامـــرات  الــــــذي لــــن يــتــكــلــل إال بـــمـــزيـــد مــــن املـــغـ
الكارثية، والنزاعات املدمرة، ما لن يدع أمامنا 
من سبيل سوى البدء بتفعيل سياسات بناء 
صعيد  على  واعــتــمــادهــا  والطمأنينة،  الثقة 
السائد في عاملنا  الواقع  إلى  املنطقة. ونظرًا 

 فتشعل لهيبها.  
ً
 تــبــدو ثــانــويــة

ٌ
تــأتــي حــادثــة

الربيع العربي أطلقته حادثة صغيرة، هي أن 
فأشعل  نفسه،  أحــرق  بلد عربي  في  ا 

ً
مواطن

سلسلة من الثورات. وكان لهذا األمر أن يمر 
بــســهــولــة ويـــســـر، إذ يــمــوت يــومــًيــا كــثــيــرون 
مــن دون أن يــؤدي ذلــك إلــى ثـــورة، لكن ظرف 
حادثة محمد البوعزيزي اختلف، واألهم أن 
سبب البوعزيزي املباشر كان العمل وضيق 
السياسية  والسلطة  أمــامــه،  العيش  مــصــدر 
كانت السبب في هــذا الضيق، إذ منعته من 
بــيــع الــفــاكــهــة عــلــى عــربــتــه، ثـــم جـــاء امــتــهــان 
كـــرامـــتـــه، عــنــدمــا صــفــعــتــه شــرطــيــة الــبــلــديــة، 
خصوًصا أن الصفعة جاءت من امرأة، وهذه 
ــه، فــأشــعــل  ــ خــصــوصــيــة عــربــيــة، فـــأحـــرق ذاتــ
فتيل ثــورات ربيع عربي افتقدت إلى الحزب 
الثوري، وإلى التنظيم والقيادة، فكانت أشبه 

»بالقومة« أو »العامية«.
من أهــم الــدروس التي تحققت منها كغيري 
أن الثورات تنفجر عندما تغلق سبل التغيير 
الــتــدريــجــي، فــيــتــراكــم الــغــضــب، وأن الــثــورات 
تــفــتــح آفــــــاق املــســتــقــبــل، لــكــنــهــا قــــد تــتــحــول 
ــوارث أحــيــانــًا عــنــدمــا يسعى بعضهم  إلـــى كــ
فعلت  كما  طواحينه،  إلــى  مياهها  لتحويل 
قـــوى اإلســــالم الــســيــاســي ومـــن يــقــف وراءهـــا 
العربي، فخّربتها، أو عندما  الربيع  بثورات 
يعمل بعضهم لتحويلها إلى كوارث، لتكون 
درًســـا لشعوب أخــرى كــي ال تــثــور. ولكن أيًا 
كان مصير الثورات، فإن ما بعدها لن يكون 

كما قبلها.
الالفت في الثورات هو التركيز على األسباب 
الحرية،  ومطلب  السلطة  وعسف  السياسية 
صنع  في   

ً
أهمية االقتصاد  ُيمنح  ما   

ً
وقليال

الـــثـــورات. فــمــشــاركــة الــحــشــود الــغــاضــبــة هي 

ركيزة وقاعدة للتعاون من أجل بلورة تدابير 
وانطالقًا  اإلقليمي.  األمــن  تحّصن  مستدامة 
مـــن هـــذه الـــرؤيـــة، يــتــعــذر تــعــريــف أو ضــمــان 
أمــــن دولـــــة، أو مــجــمــوعــة مـــن الــــــدول، بــمــنــأى 
التخلي عن  لــذلــك ينبغي  أمـــن اآلخـــريـــن.  عــن 
محلها  لتحل  العقيمة،  القديمة  األطــروحــات 
للتالقي  مجاالت  وتنتج  بل  تشخص،  آليات 
في إطار املصالح املشتركة، وتسهم في تعزيز 
املشتركة،  التعاون بني بلدان املصالح  فرص 
ــال تـــبـــايـــن وجـــهـــات  ــ وتــفــعــيــل الــــحــــوار فــــي حـ

النظر، وحدوث خالف بشأن تلك املصالح.
ولـــبـــلـــوغ االســــتــــقــــرار واســـتـــتـــبـــاب الــــظــــروف 
األمــنــيــة املــطــلــوبــة، علينا الــتــحــّرك فــي ظرفنا 
الراهن، وأكثر من أي وقت مضى، نحو الحوار 
ــاء الــثــقــة  ــنـ واتــــخــــاذ خــــطــــوات عـــلـــى صــعــيــد بـ
من  نعاني  آسيا  غــرب  فــي  فنحن  وتعزيزها. 
تدني فرص الحوار والتفاهم على املستويات 
أشكال  بلورة  إلــى  بحاجة  كافة، وحكوماتنا 
من الحوار املطمئن، أكثر من قبل، كي تحقق 
ــبــــاداًل، وتـــتـــعـــّرف كــــل مــنــهــا عــلــى  ــتــ إدراكــــــــًا مــ
األخــــرى. وبــفــضــل هـــذا الـــحـــوار، سيتضح أن 
ومــخــاوف وطموحات  قلق  حــاالت  لجميعنا 

الــالمــســاواة فــي الــدخــل والــثــروة فــي العالم«، 
أن الالمساواة اتسعت في كل مناطق العالم 
في العقود األخيرة. وكانت أعلى مستوياتها 
فــي الــشــرق األوســــط وأضــيــقــهــا فــي أوروبــــا، 
 على 

ً
فأوروبا اليوم هي، نسبًيا، األكثر عدال

»الشيوعية«،  الــصــني  وليست  األرض،  وجــه 
وال روسيا التي كانت »شيوعية«. 

ـــ 10% األعــلــى  الــيــوم تــبــلــغ حــصــة شــريــحــة الـ
 من إجمالي الدخل الوطني في: أوروبا 

ً
دخال

37% وفـــي الــصــني 41% وفـــي روســيــا %46، 
أمــا في  الهند %55.  املتحدة %47،  الــواليــات 
الشرق األوســط فتبلغ حصة هــذه الشريحة 
أكثر من 60 - 66% من الدخل، وأمــا شريحة 
الـ 50% األفقر في الشرق األوســط فحصتهم 
أقل من 10% من الدخل الوطني. ويبلغ عدد 
سكان دول الشرق األوسط 410 ماليني نسمة، 
 من تركيا ومصر وإيران وسورية 

ً
ويضم كال

واألردن ولبنان وفلسطني وإسرائيل والعراق 
واليمن ودول مجلس التعاون التي حصلت 
لوحدها، بعدد سكانها القليل، على 42% من 

الدخل املتشكل في الشرق األوسط.
بحسب ما أشار التقرير نفسه، إذا استمرت 

وتــمــنــيــات مــتــمــاثــلــة نـــوعـــًا مــــا. وبــإمــكــانــنــا، 
بــحــكــم الــجــغــرافــيــا واملـــشـــتـــركـــات الــتــاريــخــيــة 
والــثــقــافــيــة والــديــنــيــة، تسخير أوجـــه الــحــوار 
والتعاطي اإليجابي ملا فيه مصالح شعوبنا. 
في وسع هذا الحوار، بل يجب أن يحل محل 
التراشقات اللفظية، والبيانات الدعائية، غير 
املــجــديــة، والـــتـــي نــتــخــاطــب بــواســطــتــهــا عبر 

وسائل اإلعالم.
الحوار هو أحدى أهم الوسائل الكفيلة بإزالة 
مناخات عدم الثقة، لكن الحاجة تبرز أحيانًا، 
إلى جانب الحوار املباشر، التخاذ تدابير ما، 
للحد مــن أجـــواء القلق الــســائــد. لــذلــك، يجب 
أن يــقــتــرن الــــحــــوار بــتــدابــيــر ال غــنــى عــنــهــا، 
عــلــى صــعــيــد بــنــاء الــثــقــة، يــتــصــدرهــا تــبــادل 
املعلومات في شتى امليادين، كما إن تحاشي 
ــنـــب الـــتـــصـــرفـــات  ــهـــم وتـــجـ ــفـ ــوء الـ ــ حـــــــاالت ســ
املثيرة للتوتر تدخل، هي األخــرى، في عداد 
األهــداف الرئيسة لتلك التدابير. عالوة على 
ذلك، ثّمة عوامل أخرى في مقدورها أن تمهد 
ألرضية خصبة، تفضي الى اعتماد إجراءات 
مــطــمــئــنــة، تــتــمــثــل فـــي تــعــزيــز الــتــواصــل بني 
في  والــتــعــاون  السياحة  كتشجيع  الشعوب، 
والتجارية  االقتصادية  املشتركة؛  املــجــاالت 
بــوجــه خـــاص. كــمــا يمكن أن تــتــصــدر جــدول 
أيــة مباحثات مــواضــيــُع مثل تشكيل  أعــمــال 
فـــرق عــمــل مشتركة فــي شــتــى الــحــقــول، بــدءًا 
من السالمة النووية، ومــرورًا بــإدارة التلوث 
ــارات  ــ ــزيـ ــ الــبــيــئــي والـــــكـــــوارث الــطــبــيــعــيــة والـ
ــة، واإلشـــــعـــــار بـــإجـــراء  ــركـ ــتـ ــشـ الـــعـــســـكـــريـــة املـ
واعتماد  إطالقها،  قبل  العسكرية  املــنــاورات 
الـــشـــفـــافـــيـــة فــــي مـــجـــال الـــتـــســـلـــح، وتــقــلــيــص 
الــنــفــقــات الــعــســكــريــة، وصــــــواًل إلــــى اعــتــمــاد 

معاهدة عدم االعتداء.
)وزير خارجية الجمهورية اإلسالمية اإليرانية(

ــات الــحــالــيــة نــفــســهــا بــســيــاســاتــهــا  ــاهـ االتـــجـ
العاملية ستزداد،  الالمساواة  فإن  الليبرالية، 
وستتقلص ثروة الطبقات الوسطى، وتنحدر 
إذا اتبعت مساًرا  الفقيرة. بينما  الفئات  إلى 
ــيـــاســـات مــعــتــدلــة فـــي الــضــمــان   وسـ

ً
مـــعـــتـــدال

فإن  االجتماعية،  الرعاية  ودولــة  االجتماعي 
الـــالمـــســـاواة الــعــاملــيــة ســتــتــقــلــص. وفـــي هــذه 
كــبــيــًرا في  تــقــدًمــا  البشرية  الــحــالــة، ستحقق 

القضاء على الفقر في العالم. 
ــاواة فــــي الـــدخـــل  ــ ــــسـ ــــالمـ تــتــطــلــب مـــعـــالـــجـــة الـ
 مــهــًمــا في 

ً
والـــثـــروة فــي الــعــالــم الــيــوم تــحــوال

سياسات الضرائب على املستويني، الوطني 
والصحة  التعليم  وفــي ســيــاســات  والــعــاملــي، 
والـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعـــي، بــمــا يــتــيــح لــلــفــئــات 
محدودة الدخل الوصول إلى هذه الخدمات، 
أسوة بالفئات الغنية. كما تحتاج إعادة تقييم 
ورسم سياسات حوكمة الشركات وسياسات 
األجـــور وســيــاســات ســوق الــعــمــل، بما يمّكن 
الفئات في أسفل سلم الدخل من الوصول إلى 
التصاعدية  الضرائب  فإن  املجزية.  الوظائف 
والضريبة على التركات أداة مجربة ملحاربة 
تطّرف الالمساواة في الدخل والثروة، بعد أن 
جــرى خفض مــعــدالت الــضــرائــب فــي البلدان 
الــغــنــيــة والــفــقــيــرة عــلــى الـــســـواء فـــي الــعــقــود 
األخيرة. كما تلعب سياسات مكافحة الفساد 
ــّهــــرب الـــضـــريـــبـــي الـــكـــبـــيـــر، وخـــصـــوًصـــا  ــتــ والــ
مكافحة الجنات الضريبية التي تحفظ فيها 
املحلي  الــنــاتــج  مــن  ثـــروات تشكل نحو %10 
الــضــرائــب، بما  العاملي، هــاربــة مــن  اإلجمالي 
يؤمن إيراًدا أكبر لخزينة الدولة، الستخدامها 
في تمويل التعليم والصحة وشبكة الضمان 

االجتماعي.
)كاتب وباحث سوري(

منطقتنا،  تعيشها  التي  والــظــروف  املترابط، 
والخليج الفارسي تحديدًا، فإن اآلليات التي 
كانت تتبع قديمًا لبلورة التحالفات قد بطل 
مــفــعــولــهــا وتـــالشـــى تـــأثـــيـــرهـــا. وبـــالـــتـــوازي، 
الديموغرافية  التباينات  بعض  مــهــدت  فقد 
ــدرات االقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة إلثــــارة  ــقــ والــ
هــواجــس أمنية دائــمــة لــدى الــبــلــدان األصغر 
ــتـــمـــاد عــلــى قــوى  حــجــمــًا ودفــعــتــهــا إلــــى االعـ
أجنبية، والعيش فــي أوهـــام شــراء األمـــن، أو 

توريده من خارج املنطقة. 
تتمثل آلية الخروج من هذه الدوامة العبثية 
والخطرة في استحداث شبكة أمنية، يساهم 
أسلوب  إطــار  املنطقة، في  بلدان  فيها جميع 
عــمــل مــشــتــرك، يــتــطــلــب الـــتـــزام دول املــنــطــقــة 
بثوابت وقواعد مشتركة، مثل مبدأ املساواة 
بـــني الــــــدول، وعــــدم الــلــجــوء إلــــى الــتــهــديــد أو 
ــل الـــخـــالفـــات بـــالـــطـــرق الــســلــمــيــة،  الــــقــــوة، وحــ
ومبدأ احترام وحدة التراب، وعدم تدخل أي 
دولة في شؤون الدول األخرى، واحترام حقها 

في تقرير املصير.
وقد نجحت هذه التجربة في مناطق أخرى، 
اخــتــبــرت فــيــمــا بــيــنــهــا ســـنـــوات مـــن الــحــروب 
الــرغــم مــن أن مصالحها  الــدمــاء، على  وسفك 
ــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن الـــســـيـــاســـي  املــــشــــتــــركــــة، عــ
واالقــتــصــادي، كــانــت أقـــل بكثير مــمــا تتمتع 
بــه بــلــدان منطقتنا. وعــلــيــه، لــيــس ثــمــة دليل 
لفقدان األمل في إمكانية نجاح هذه التجربة 

في منطقتنا.
ال تــصــبــو الـــشـــبـــكـــة األمـــنـــيـــة إلـــــى اســتــبــعــاد 
االخـــتـــالف فـــي الــــــرؤى، أو غـــض الـــطـــرف عن 
أســلــوب يحول  هــي  بــل  التاريخية،  املشكالت 
الــنــزاعــات والــتــحــالــفــات املرحلية  تــزايــد  دون 
الــعــقــيــمــة. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــعــكــف جميع 
بــلــدان املــنــطــقــة عــلــى اتــخــاذ الــشــبــكــة األمــنــيــة 

مـــا تــصــنــع ثــــــورة، ولـــيـــس نـــظـــريـــات الــنــخــب 
وتحليالتهم. ويكمن مصدر غضب الحشود 
فـــي الــبــطــالــة وفــــقــــدان فــــرص الــعــمــل وتــدنــي 
ــــروط الــعــمــل املــجــحــفــة وشــعــور  ــــور وشــ األجــ
رب األســـــرة بــالــعــجــز عـــن تــأمــني ســكــن جيد 
لعائلته ومدارس ألبنائه وعالج طبي ألفراد 
أســرتــه وتــأمــني مــســتــوى حــيــاة مــقــبــول لهم، 
وابــتــزازه من جهاز بيروقراطي فاسد، وهو 
ثروات  يهّربون  لفاسدين،  فاحشًا  يرى غنًى 
وطنه إلى الخارج، إضافة إلى تعّسف أجهزة 
الــدولــة ضـــده، وهـــدر كــرامــتــه واالعـــتـــداء على 
ــقـــارن وضـــع بــلــده  حــريــاتــه الــعــامــة، بــيــنــمــا ُيـ
مــع بــلــدان مــتــقــدمــة. كــل هـــذا سيجعله أشبه 
بــقــنــبــلــة مـــوقـــوتـــة مــســتــعــدة لـــالنـــفـــجـــار، وال 
في  انــفــجــرت  لكنها  تنفجر،  متى  يعلم  أحــد 
ديسمبر/ كانون األول 2010. فلم يكن حادث 
الــبــوعــزيــزي ليحدث كــل هــذا االنــفــجــار، لوال 
إلى  التي خرجت  فاملاليني  املتراكم،  الغضب 
الشوارع تتشكل من هؤالء الغاضبني. ولهذه 
األسباب، وتحريضات السياسيني وكتابات 
املــثــقــفــني و»مـــؤامـــرات الـــخـــارج« لــن تلقى أي 
تأثير ما لم يكن الغضب، وقد بلغ في الناس 
ــاواة فــي  ــســ ــــذروا اتــــســــاع الــــالمــ ــاحـ ــ مــبــلــغــه، فـ

توزيع الدخل والثروة.
ــريـــدي ســويــس«  جــــاء فـــي تــقــريــر ملــصــرف »كـ
 %1 أن  املاضي  الثاني  تشرين  نوفمبر/  في 
مـــن ســـكـــان الــعــالــم يــمــلــكــون نــصــف ثـــرواتـــه. 
وبحسب تقرير ملنظمة أوكسفام البريطانية، 
كــانــت ثــــروة أغــنــى 65 ثــريــًا فــي الــعــالــم سنة 
الدخل( تعادل ثروة  2016 )ممتلكات وليس 
وبــــنّي  األرض.  مــــن ســــكــــان  األفــــقــــر  الـــنـــصـــف 
»تــقــريــر الــالمــســاواة فــي الــدخــل والــثــروة في 
الــذي يصدر عن »مدونة  لعام 2018«  العالم 

نحو نموذج أمني جديد في المنطقة

عن الالمساواة والثورة

علينا التحّرك في 
ظرفنا الراهن، وأكثر 
من أي وقت مضى، 

نحو الحوار واتخاذ 
خطوات بناء الثقة

قد تتحول الثورات 
إلى كوارث أحيانًا 

عندما يسعى 
بعضهم لتحويل 
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