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األســوأ في األزمــات اإلقليمية وتداعياتها 
التي تعيشها بعض  الحروب  أنها تحول 
ــــى حـــــــروٍب مــنــســيــة،  الـــشـــعـــوب املـــبـــتـــاة إلـ
ــلـــيـــن  ــــون أطــــــرافــــــهــــــا املـــحـ ــنـ ــ ــــجـ ــع لـ تــــخــــضــ
وشركائهم اإلقليمين، واألنكى أن األطراف 
املــتــحــاربــة فـــي هـــذه الـــبـــلـــدان، كــالــيــمــن، لم 
ــذه األزمــــــــات عــلــى  ــ تــســتــوعــب تـــأثـــيـــرات هـ
مجريات حربها، إضافة إلى تغّير خريطة 
التحالفات املحلية واإلقليمية، وأن مجمل 
الــخــيــار العسكري  الــتــطــورات عطلت  هــذه 
الــذي طاملا أصــرت عليه األطـــراف اليمنية 
وحلفاؤها، إما لحسم الحرب أو لتحسن 
شروط تفاوضها في أي تسويٍة سياسية، 
كما أن هــذه األطــراف لم تعد تمتلك نقاط 
أنها  إال  خصومها،  على  وأفضلية  تــفــّوق 
ــة  لــأســف مـــا زالــــت تـــقـــارب الـــحـــرب واألزمــ
اليمنيتن من منطلقات ثابتٍة، ال تنسجم 

مع تطورات األرض واملحيط اإلقليمي. 
ــراع الــيــمــنــيــة  ــ ــــصـ وصـــــل وضـــــع أطــــــــراف الـ
ــم إلــــــــى حــــــالــــــٍة مــــــن الـــضـــعـــف  ــهــ ــائــ ــفــ ــلــ وحــ
العسكري واالنقسام السياسي، تجعل من 
جوالت التصعيد العسكري بينهما مجّرد 
اليمنين،  الســتــنــزاف  مكشوفة  مسرحية 
لــم يعد  أمــد معاناتهم، فمن جهٍة  وإطــالــة 
ــربـــي املــــدافــــع عــن  ــعـ مــعــســكــر الـــتـــحـــالـــف الـ
كما  متماسكًا  اليمنية  الشرعية  السلطة 
ــدأت الـــحـــرب، إذ ألــقــت األزمـــة  ــان، حـــن بــ كــ

غازي دحمان

شكلت دول مجلس التعاون الخليجي آخر 
فرصة إلعادة إحياء النظام العربي، أو على 
أنه  األقــل إبقاءه على قيد الحياة. صحيٌح 
لم يعد أحد في الباد العربية يأمل بنظام 
الــقــوى للمنطقة،  تـــوازن  عربي قــوي، يعيد 
ويــــدفــــع املــــهــــانــــة عــــن الــــشــــعــــوب الـــعـــربـــيـــة. 
ــــي قـــنـــاعـــة الـــشـــعـــوب  ــبــــح ذلــــــك األمـــــــر فـ أصــ
العربية ومدركاتها شيئا من املاضي. لكن، 
عــلــى األقــــل املــحــافــظــة عــلــى فــكــرة الــعــروبــة 
والنظام العربي، إلى أن يأتي وقــٌت تتغير 
فـــيـــه املـــعـــطـــيـــات، ويـــمـــكـــن تــحــســن الـــواقـــع 

والطموحات. 
ليس من املبالغة القول إن النظام اإلقليمي 
ــام، ودخــــول  ــتــ الـــعـــربـــي بــــدأ بـــاالنـــكـــشـــاف الــ
مرحلة املوات، منذ تدمير العراق وإخراجه 
من حسابات الفعل العربي. لم يحصل هذا 
األمـــر بسبب خــســارة قــوة الــعــراق وحسب، 
بل أيضًا ألن دمار العراق أوجد ديناميكية 
ــتــــي ســتــضــرب  ــــن الــــتــــحــــديــــات الــ ــدة مـ ــقـ ــعـ مـ
النظام العربي من جميع أطرافه. وعدا عن 
ارتـــدادات  الــتــي ستظهر  الداخلية  األزمـــات 
لزلزال العراق، ستظهر جملة من التحديات 
اإلقليمية، فيما بدا أنه استجابة ملتغيرات 
الــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة، واالســتــحــقــاقــات 
التي ترتبها، نظرا إلــى وقــوع الــعــراق على 
العرب  بــن  االستراتيجي  الــصــدع  خــطــوط 
وجــيــرانــهــم. كــانــت الــســنــوات الــتــي عاشها 
ــربـــي، بــعــد الـــحـــرب الــعــراقــيــة،  ــعـ الـــنـــظـــام الـ
بــانــتــظــار حصول  لــلــوقــت،  مــرحــلــة تقطيع 
مــتــغــيــر أو مــتــغــيــراٍت تــحــمــل مــعــهــا مـــا هو 
غير متوقع، وألن العقل السياسي العربي 
الــحــاكــم كـــان يـــراهـــن، عــلــى الـــــدوام، عــلــى أن 
التغيير سيأتي من الخارج. لم يخطر ببال 
املشطوبة  الشعوب  أن  األنظمة  مستشاري 
من الحسابات السياسية ستحمل مفاجأة. 
صــحــيــح أن الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي قــتــلــتــه ثـــورة 
أيضًا  لكن  األنظمة،  بقايا  قادتها  مضادة، 
هــــذا الـــتـــصـــادم أخــــرج األنــظــمــة مـــن ســاحــة 
فاشلة،  دول  على  تقبض  وجعلها  الــفــعــل، 
دول أصبحت تتكون من جغرافياٍت ساقطة 
غير  ليست  وسلطاٍت  الفوضى،  في خضم 
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ــر شــهــر إبـــريـــل/ نيسان  وقــعــت، فــي أواخــ
السعودية  بــن  دبــلــومــاســيــة  أزمـــة   ،2012
ومــصــر الــتــي كــانــت فــي عــنــفــوان ثورتها 
ــك الــــحــــن، حـــيـــث تـــظـــاهـــر نــشــطــاء  ــ فــــي ذلـ
ــام الـــســـفـــارة الــســعــوديــة فـــي الــقــاهــرة،  ــ أمـ
احــتــجــاجــا عــلــى احــتــجــاز مــحــام مــصــري 
فــي املــمــلــكــة، مــا دفـــع األخــيــرة إلـــى سحب 
ــــال أيـــــــام، ســافــر  ســفــيــرهــا لـــلـــتـــشـــاور. خـ
وفــــد مــصــري بــرئــاســة رئــيــســي مجلسي 
ــبـــن، ســعــد  ــتـــخـ ــنـ الـــشـــعـــب والــــــشــــــورى املـ
لحزب  املنتمين  فهمي  وأحمد  الكتاتني 
إلخوان  لجماعة  التابع  والعدالة  الحرية 
املــســلــمــن، وبــعــضــويــة عـــشـــرات الـــنـــواب 
والــســيــاســيــن املــصــريــن، وفـــي مقدمتهم 
نواب من حزب النور السلفي، ثاني أكبر 

األحزاب املصرية في حينه.
كانت سرعة سفر الوفد وحجمه وطريقة 
عــن حجم  تعبر  اململكة  قـــادة  مــع  تعامله 
النفوذ السياسي واالقتصادي والتقليدي 
بــه اململكة فــي أوســـاط أكبر  الـــذي تتمتع 
أفرزتها  التي  املصرية  السياسية  الــقــوى 
ــــوان والــســلــفــيــون،  ثـــورة يــنــايــر، وهـــم اإلخـ
ومن خلفهم أحزاب تقليدية كالوفد، على 
الرغم من انتقادات شباب الثورة الشديدة 
لذلك النفوذ. وهو نفوذ لم يكن سياسيا 
واقــتــصــاديــا فــقــط، بــل كــان يعّبر عما هو 
ــّمـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه بــالــقــوة  أعـــمـــق، أو عـ
ذلك  فــي  حظيت  حيث  للمملكة،  الناعمة 
ــع،  ــ الـــحـــن، بـــدعـــم جــمــاهــيــري قــــوي وواسـ
ــاط قــيــادات الــتــيــارات  لــيــس فــقــط فــي أوســ
اململكة  فــي  الــتــي عـــاش بعضها  الــديــنــيــة 
ومـــال نــحــو الــســلــفــيــة، ولــكــن أيــضــا وســط 
الــــذي احــتــفــظ للمملكة  الــشــعــب املـــصـــري 
بمكانة خاصة، واحترمها بشكل تقليدي، 
ــات والــــقــــوى  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــه املـ ــ ــرامـ ــ ــتـ ــ ضــــمــــن احـ

الرئيسية في املنطقة.
ويبدو أن اململكة خسرت كثيرا من قوتها 
الـــنـــاعـــمـــة فــــي الـــســـنـــوات الـــســـت األخــــيــــرة، 
لــيــس فــي مــصــر وحــدهــا ولــكــن فــي العالم 
الـــعـــربـــي كـــلـــه، وخـــصـــوصـــا بـــعـــد دعــمــهــا 
الــعــســكــري  تـــمـــوز 2013  انـــقـــاب يـــولـــيـــو/ 
على  نظامه،  دعمها  واستمرار  في مصر، 
وانتهاكاٍت  جــرائــم  مــن  ارتكبه  مما  الــرغــم 
فــي حــق الــشــعــب املــصــري، هـــذا بــاإلضــافــة 
إلى مواقفها عبر املنطقة، التي مالت نحو 
دعم األنظمة القديمة على حساب الثورات 

ورغبة الشعوب في التغيير.
ولــعــل مــوقــف املــمــلــكــة مــن ثــورتــي ســوريــة 
معارضة  قــيــادات  واستضافتها  والــيــمــن، 
سورية ويمنية بارزة، حافظ على قدر من 
الربيع  جماهير  لــدى  الشعبي  التعاطف 
العربي تجاهها، وهو تعاطف بات محل 
أخــيــرا، والتي  الخليجية  األزمـــة  شــك بعد 
ــــي ســيــاســة  ــن تـــغـــيـــر واضــــــــح فـ ــ كـــشـــفـــت عـ
اململكة نحو اإلصــرار على التصعيد ضد 
قوى الربيع العربي وداعميها، على عكس 
الحال منذ تولي امللك سلمان زمام األمور 
فـــي املــمــلــكــة فـــي أوائـــــل عــــام 2015 وحــتــى 
ــة فـــي الـــخـــامـــس مـــن يــونــيــو/  ــ ــة األزمــ ــدايـ بـ

حزيران الحالي.
خال تلك الفقرة، استمر نوع من التحالف 
الضمني بن قوى الربيع العربي واململكة، 
ــيــــرة الــــداعــــم لــثــورتــي  بــســبــب مـــوقـــف األخــ
سورية واليمن، من خال رفضها نظامي 
ــد فـــي ســـوريـــة وتــحــالــف علي  ــ بـــشـــار األسـ
اليمن،  فــي  الحوثين  مــع  صــالــح  عبدالله 
وهــو مــا دفــع بعضهم إلــى تناسي موقف 
السعودية من مصر، أو أشعرهم على األقل 
بإمكانية أن تغير اململكة مواقفها تباعا، 
وهــي آمــال تبخرت مــؤخــرا. ولعل السؤال 
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نخبة العرب على مواقف حكامها. تأكد هذا 
ز في أزمة الخليج الراهنة. كل 

ّ
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مثقف يغني على أنغام السلطة السياسية 
ــا، بغض  ــهـ ــاتـ ــواكــــب أطـــروحـ فـــي بــــــاده، ويــ
النظر عــن صــوابــهــا مــن عــدمــه، فقد باركت 
ــدول  ــ ــامـــة فــــي الـ غــالــبــيــة الــشــخــصــيــات الـــعـ
املــقــاطــعــة قــطــر هـــذا الــفــعــل، وذهـــبـــت تنظر 
وتــفــســر وتــحــلــل ســيــاســات قــطــر وسلوكها 
تجاه دولهم. سواء تعلق األمر بأكاديمين، 

إعامين، فنانن وكذا مشايخ الدين. 
عندها،  التوقف  إلــى  الظاهرة  هــذه  تحتاج 
األنظمة  عقلية  تغلغل  مــدى  فــي  والتفكير 
ــي نـــفـــوس أنــــاٍس  الــســيــاســيــة الــســلــطــويــة فـ
ُيــنــتــظــر مــنــهــم، فـــي الــــظــــروف الـــعـــاديـــة، أن 
يـــكـــونـــوا وســـطـــاء ومــلــطــفــن لــلــتــوتــر الـــذي 
تتداخل  التي  العربي  الخليج  بمنطقة  ألــّم 
دينيا،  وكــذا  وعائليا  قبليا  العاقات  فيها 
للنسيج  تفتيتا  الــعــاقــات  قــطــع  يجعل  مــا 
املــجــتــمــعــي، وضـــربـــًا لــلــعــاقــات اإلنــســانــيــة 
غــيــر املــســيــســة فــي الــصــمــيــم. ســايــر غالبية 
السعودية،  )العربية  األربـــع  الـــدول  مثقفي 
اإلمارات العربية، البحرين، مصر( أطروحة 
الصعود  منهم  كثيرون  واخــتــار  حكامهم، 
عــلــى دخــــان الــحــريــق، فـــي غــفــلــة مــنــهــم بــأن 
الــتــاريــخ ســجــل لــلــمــواقــف. تــبــنــى إعــامــيــو 
االستثناء  إبقاء  )مــع  واإلمـــارات  السعودية 
حـــاضـــرا( مــبــادئ مــدرســة اإلعــــام املــصــري 
الجديد، والذي ال يتقن شيئا سوى صدمة 
الــكــلــمــات، وصــنــع الــتــهــم، ونــســج الفضائح 
يفهمون  ال  كثيرون  إعاميون  وترويجها. 
ــن مــنــطــلــق أن الـــنـــص يــأتــي  ــا يـــقـــولـــون، مـ مـ
جاهزا من دوائــر صنع القرار مباشرة إلى 
استودوهات صب الزيت على النار. ويعرف 
الــســواد األعــظــم مــنــهــم، أحــســن مــن غيرهم، 
أهــم مؤسسة إعامية في  الجزيرة  أن قناة 
شرقنا التعيس. والدوحة أكثر مدن الشرق 
األوســـط أمــنــا وســامــا فــي منطقٍة ال يأمن 

اإلنسان على نفسه في بيته. 
سار على الخطى نفسها فنانون ومشايخ 
ديـــن، وإن كـــان األمـــر يقبل مــن الــفــنــان ولــو 
بــــمــــرارة، فـــإنـــه ال يـــصـــدق حـــن يـــصـــدر من 
ــــوة إلـــــى ديـــن  ــــدعـ ــوم الـ ــجــ ــن ونــ ــديــ عـــلـــمـــاء الــ
 حكامهم وقادتهم 

ٌ
السام، فقد وافق شيوخ

أو صــمــتــوا صمتا ال يليق  بــيــنــة،  مــن دون 
بهم عن حصار األخ أخاه أيام شهر الرحمة. 
ــارهـــم عـــن ضــــرب الــعــاقــات  ــوا أبـــصـ ــ

ّ
وغــــض

الــصــمــيــم، واتــهــام  فــي  الخليجية  الــعــائــلــيــة 
قيادة شعب شقيق بدعم اإلرهاب وتمويله، 
املجتمع  علما بوسطية  الــنــاس  أكــثــر  وهــم 
ــــف اســـتـــطـــاع  ــيـ ــ الــــقــــطــــري وســــمــــاحــــتــــه، وكـ
ــة مــن  ــيـ ــنـ ــان فــســيــفــســاء ديـــنـــيـــة وإثـ ــتـــضـ احـ
ــه. كــمــا أن بــعــض رجــال  املقيمن عــلــى أرضــ
األكاديميا والبحث العلمي جعلوا أنفسهم 
شــــاشــــاٍت تــعــكــس مـــشـــروع مــســتــخــدمــيــهــم، 
ومحللن تــحــت الــطــلــب. يــقــولــون مــا يــروق 
ملــن اتــصــل بــهــم، ويــتــســابــقــون فــيــمــا بينهم 
حـــول مــوقــع األكــثــر ابــتــكــارا فــي اتــهــام قطر 
ــذا،  وســلــطــتــهــا الـــســـيـــاســـيـــة. فــــي مـــقـــابـــل هــ
واجـــهـــت الــنــخــب الــقــطــريــة هــــذه الــحــمــات 
من  استمدتها  بعقانية،  واملركبة  القاسية 
اتخاذ  فــي  تسّرعها  وعـــدم  قــيــادتــهــا،  تعقل 
ا. لم يظهر  أحكام وقرارات تزيد األمور سوء
أي قــطــري فــي اإلعــــام يــنــادي بــطــرد رعــايــا 
الـــدول املقاطعة خــارج الــحــدود. ولــم تــورط 
في  نفسها  القطرية  اإلعــامــيــة  املــؤســســات 
الــخــوض فــي األعــــراض، ولــم يتهم أحــد في 
قــطــر مــؤســســات خــيــريــة فـــي الـــطـــرف اآلخـــر 

بدعم اإلرهاب وتمويله. 
ال ُيطلب من نخبة الخليج ومصر أن تكون 
النخبوية،  صفة  تفقد  فإنها  واال  محايدة، 
وإنـــمـــا يــطــلــب مــنــهــا أن تـــكـــون مــوضــوعــيــة 
فــي الحكم فــي أثــنــاء أزمـــٍة ال تتحملها دول 
الخليجي،  الــتــعــاون  مــجــلــس  ومــجــتــمــعــات 
فــــاألزمــــة لــيــســت مـــجـــرد اخــــتــــاف وجـــهـــات 
نظر حــول قضيٍة أو طــرف معينن. بل هي 
 إلى حكومة شقيقة بأنها 

ٌ
اتهاماٌت مباشرة

تــدعــم اإلرهـــــاب. والــســكــوت عــلــى هـــذا األمــر 
 للتهمة وتثبيت لها. وغياب دليل 

ٌ
تصديق

ملموس عليه ال يسيء سوى ملن أطلقه، ألنه 
يعّد، في هذه الحالة، ملفق تهم وكاذبا في 

حق اآلخر. 
الـــدول األربـــع دور الوسيط  ال تـــؤدي نخب 
الحكيم امللن للخافات، وإنما تلعب دورا 
ســائــا يــأخــذ شــكــل الــســيــاق الــــذي تــوضــع 
فــيــه، فقطر سيئة مـــدام الــحــكــام يـــرون ذلــك، 
ولــن تعود كذلك فــي حالة عــودة املــيــاه إلى 

مجاريها، وتغيير أصحاب السلطة رأيهم.
)كاتب جزائري(

بـــن دول الــخــلــيــج بــتــداعــيــاتــهــا املــبــاشــرة 
 عن 

ً
على معسكر التحالف العربي، فضا

كما  القطرية،  العسكرية  القوات  انسحاب 
اإلعــام  ها 

ّ
يشن التي  التحريض  حملة  أن 

السعودي واالمــاراتــي على حــزب التجمع 
لـــإصـــاح، فـــي ســيــاق حملتهما  الــيــمــنــي 
املسلمن،  اإلخـــوان  وتنظيمات  قطر  على 
ــقــــوى الــيــمــنــيــة  ســتــنــعــكــس ســلــبــًا عـــلـــى الــ
تشّكل  إذ  الشرعية،  تحالف  في  املنخرطة 
قواعد حزب اإلصــاح قوام القوى املقاتلة 
فـــي جــبــهــة الـــشـــرعـــيـــة. ومــــن جـــهـــٍة أخــــرى، 
الــســيــاســيــة فــي جنوب  الــتــطــورات  كشفت 
اليمن عن ضعف السلطة الشرعية اليمنية، 
وفــشــلــهــا فــــي الــــعــــودة إلـــــى عـــــدن ملـــزاولـــة 
 عـــن تــنــاقــض األجـــنـــدات 

ً
مــهــامــهــا. فـــضـــا

السعودية واالماراتية فيما يخص وحدة 
الحرب  لم يكن تحالف  املقابل،  اليمن. في 
عبدالله  وعلي  الحوثي  جماعة  الداخلية، 
صالح، بأحسن حااًل من تحالف الشرعية 
وحلفائها، إذ عطلت الخافات السياسية 
املشتركة،  االنــقــابــيــة  املــؤســســات  بينهما 
 عن املواجهات املسلحة بينهما في 

ً
فضا

مؤسسات الدولة في صنعاء. 
والسياسية  العسكرية  التحالفات  تفّكك 
ــراف الــيــمــنــيــة وحــلــفــائــهــا جعلت  ــ بــن األطـ
من املبعوث األممي، إسماعيل ولد الشيخ، 
يتحّرك وفق هذه املقتضيات، فعلى الرغم 
مـــن فــشــلــه فـــي فــــرض تــهــدئــٍة بـــن الــفــرقــاء 
اليمنين لتهيئة األجواء لتحريك العملية 

ــة، إذ  ــلــ ــويــ ــن ســــيــــاق حــــــــرٍب طــ ــ ــرٍة مـ ــيــ ــغــ صــ
ــادرة عـــلـــى تــحــيــيــد مــيــنــاء  ــ ــبـ ــ ــتـــصـــرت املـ اقـ
الحديدة من الصراع مقابل تسليم رواتب 
، فـــي املــقــابــل، 

ً
مــوظــفــي الــــدولــــة، مــتــجــاهــلــة

مــعــانــاة مــديــنــة تــعــز املــحــاصــرة مــنــذ بــدء 
الحرب، وهي املدينة التي يتعّرض سكانها 
مليشيات  مــن  املستمر  للقصف  املــدنــيــون 
ــالــــح، وهــــي املـــديـــنـــة األكــثــر  الـــحـــوثـــي وصــ
قياسًا  البشرية،  الخسائر  حيث  من   

ً
كلفة

املــبــادرة  أن  أخـــرى. كما  ألي مدينٍة يمنية 
ال تــقــدم حـــلـــواًل لـــجـــذور الـــحـــرب الــيــمــنــيــة، 
ــــراف الــصــراع  بــقــدر مـــا تــعــكــس شــــروط أطـ
جهٍة  فمن  اإلقليمين،  وحلفائهم  اليمنية 

ــع الــســعــوديــة في  ــ ــادرة دوافــ ــبــ امــتــصــت املــ
اقــتــحــام مــيــنــاء الــحــديــدة بــنــزع إدارتــــه من 
إلــى جهة  الحوثي، ونقلها  سلطة جماعة 
املبادرة  أخــرى، نقلت  محايدة. ومــن جهة 
ــــب مــوظــفــي الـــدولـــة مـــن جماعة  ــة رواتـ أزمــ
الــحــوثــي وصـــالـــح إلـــى الــســلــطــة الــشــرعــيــة 

وحلفائها اإلقليمين. 
مبادرة ولد الشيخ، على الرغم من أهميتها 
باعتبارها محاولة أخيرة لتحييد مدينة 
ــــت قضية  الـــحـــديـــدة عــســكــريــًا، حــيــث دّولــ
الــحــديــدة ومــيــنــائــهــا، بــاعــتــبــارهــا قضية 
إنسانية قبل أن تكون عسكرية وسياسية، 
معظم  في  املجاعة  ى 

ّ
تتفش التي  فاملدينة 

مديرياتها ال تحتمل ويات حرٍب أخرى، 
 عــن المـــبـــاالة جــمــاعــة الــحــوثــي من 

ً
فــضــا

معاناة أهاليها الفقراء، واتخاذهم دروعًا 
بشرية، في حال دارت الحرب في املدينة؛ 
إال أن بنود املبادرة ضبابية، وهو ما قد 
يــؤدي إلــى تعطيلها، إذ لــم تسمِّ املــبــادرة 
الــجــهــة املـــحـــايـــدة الـــتـــي ســتــتــكــفــل بـــــإدارة 
ــم تــتــم اإلشـــــــارة إلــى  ــدة. ولــ ــديـ مــيــنــاء الـــحـ
 يمكن أن تتكفل بذلك، 

ً
األمم املتحدة جهة

إدارة  مــرة على  مــن  أكــثــر  اعتراضها  بعد 
امليناء، كما أن السعودية، قائدة التحالف 
العربي، ال تحتاج لغطاء دولــي القتحام 
ميناء الحديدة، إذ أعلنت عاصفة الحزم 
قــبــل امــتــاكــهــا غــطــاء ســيــاســيــًا عــربــيــًا أو 
إقــلــيــمــيــًا لــلــتــدخــل الــعــســكــري فـــي الــيــمــن، 
ــة الــــحــــديــــدة،  ــركـ ــعـ ــــد تــــخــــوض مـ ــا قـ ــهـ ــإنـ فـ

أمــام حلفائها وخصومها  قوتها  لفرض 
اإلقليمين. 

ال تــمــتــلــك األطـــــــراف الــيــمــنــيــة املــتــصــارعــة 
حــســاســيــة إنــســانــيــة وأخــاقــيــة، لتجنيب 
 خاسرة أخرى، 

ً
مدينٍة يمنيٍة أخرى معركة

إذ اعتبرت جماعة الحوثي أن نزع مدينة 
ــديـــدة مـــن ســيــطــرتــهــا حـــربـــًا مــوجــهــة  الـــحـ
على  اإلعــامــي  طت سخطها 

ّ
ضدها، وسل

ولد الشيخ، فضا عن محاولة اغتياله في 
صنعاء نهاية شهر مايو/ أيار املاضي، ثم 
رفضت مبادرته، فيما رحب حزب صالح 
اللعبة  أن خيوط  بها، وبــدا صالح مدركًا 
السلطة  رفــضــت  فيما  لصالحه.  تتضافر 
البداية،  فــي  الشيخ  ولــد  مــبــادرة  الشرعية 
ــا أنـــهـــا ال تمتلك  ــهــ ثـــم وافـــقـــت، بــعــد إدراكــ
لفرض  يؤهلها  األرض،  عــلــى  فعلية  قـــوة 

شروطها. 
ســــقــــط الــــحــــســــم الــــعــــســــكــــري فــــــي الـــيـــمـــن 
في  وحلفائها  اليمنية  األطــــراف  بسقوط 
حــــرب اســـتـــنـــزاٍف طــويــلــة األمـــــد، وتـــصـــّدع 
ــبـــادرات سياسية  تــحــالــفــاتــهــم، وفــشــلــت مـ
بن هذه األطــراف إلصرارها على املقامرة 
على حساب اليمنين، فيما تبدو املبادرات 
السياسية الجزئية ملمحًا جديدًا في خط 
املبادرات الطويل، لكنها لن توقف الحرب 
في اليمن، وستتحول، كما سابقاتها، إلى 
مــســاحــة جـــديـــدة لــلــمــســاجــلــة والـــــردح بن 

الفرقاء اإلقليمين والخصوم املحلين. 
)كاتبة يمنية(

شــرعــيــة فــقــط، بــل ومــتــورطــة فــي الجريمة 
بــكــل أشـــكـــالـــهـــا، وشـــعـــوب ســلــبــيــة ستجد 
للتعبير عن   

ً
بـــديـــا الــصــامــتــة  ــثـــورة  الـ فـــي 

املــضــادة  الــثــورات  أغلقت  أن  بعد  غضبها، 
التغيير.  الــتــعــبــيــر وإمــكــانــيــات  ــواب  ــ أبـ كـــل 
ــبــــاد الــعــربــيــة  ــــك، أصـــبـــحـــت أكـــثـــر الــ ــذلـ ــ وبـ
مــجــّرد كــيــانــاٍت فــي مــأوى الــعــجــزة، تحتاج 
من يخدمها ويتدبر أوضاعها )مصر(، أو 
مــن يــديــر شؤونها )الــعــراق وســوريــة(، في 
حن أن دواًل أخرى تقيم على حافة الخطر، 
وتتعامل بنزق  وانفعال، في إدارة أزماتها 

وعاقاتها مع مجتمعاتها ومع الخارج.
في ظل هذه األوضــاع، شكلت دول الخليج 
الباقية في وســط عالم عربي،  بارقة األمــل 
يـــتـــداعـــى مـــن جــمــيــع أركــــانــــه، فــقــد راهــنــت 
شــرائــح عــربــيــة كــثــيــرة عــلــى عــنــاصــر الــقــوة 
الــتــي تمتلكها دول  والــدبــلــومــاســة  املــالــيــة 
تشكيل  فــي  توظيفها  وإمــكــانــيــة  الــخــلــيــج، 
رأس قــوة عــربــيــة، تحفظ مــا تبقى فــي ظل 
ــمــــدة الــبــيــت  ــٍة عـــاتـــيـــٍة، أســـقـــطـــت أعــ ــفـ عـــاصـ

العربي، وجعلت ساكنيه في العراء.
ــذا الـــرهـــان ظــهــور خــطــاٍب  زاد مـــن جــديــة هـ
سياسي خليجي جدي، ومــدرك للمخاطر، 
ومـــقـــدر لــلــمــتــغــيــرات الــســيــاســيــة الــجــارفــة. 
ظــهــر هـــذا الــخــطــاب فــي املــنــابــر واملنظمات 
اإلقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة، مـــدعـــومـــا بــنــشــاط 
الــعــربــيــة. ومع  دبــلــومــاســيٍّ داعـــم للقضايا 
بــدا  الخليجية  ــراف  ــ األطـ بــن  التنسيق  أن 
يقوم بجهود  كــل طــرٍف  أن  ضعيفًا، وظهر 
ــهـــودا مــنــســقــة، وفــي  ذاتــــيــــة، أكـــثـــر مــنــهــا جـ
فــي  مــــتــــضــــاربــــة  ورؤى  تــــــصــــــورات  إطــــــــار 
تحركاتها  تكاليف  زاد  مــا  كــثــيــرة،  أحــيــان 
وانــخــفــاض الــجــدوى. على الــرغــم مــن ذلــك، 
التغيير،  بإمكانية  أمل  ظل هناك بصيص 

وذلك قبل انفجار األزمة الخليجية.
القضايا  ستخسر  الخليجي،  الــخــاف  مــع 
الــعــربــيــة تــلــك الــطــاقــة الــتــي كــانــت تبذلها 
ــة وأبــوظــبــي، وســيــجــري  الـــريـــاض والـــدوحـ
التي  البينية  الصراع  التركيز على قضايا 
الدبلوماسي  الزخم  تستهلك  أن  املقّدر  من 
 من االستقطاب 

ً
لهذه األطراف، كما أن درجة

ــل أطـــــر الـــتـــحـــالـــفـــات الــتــي  ــ ــ ســتــحــصــل داخـ
األطـــراف لدعم مواقفها، بما  شكلتها هــذه 

الذي يحير كثيرين: ملاذا تتخذ اململكة هذا 
املوقف من قوى الربيع العربي، على الرغم 
مــن أن وقــوفــهــا مــعــه كـــان ســيــعــود عليها 
بمكاسب كثيرة، في مقابل الخسائر التي 
تعود عليها لوقوفها ضده؟ إنها األسباب 

التالية:
أوال: انحياز اململكة لقوى الثورة املضادة 
في باد، مثل مصر وليبيا وغيرهما، وما 
إلــى ما تقوم به هــذه الــدول من انتهاكات 
جــســيــمــة، يــفــقــد املــمــلــكــة كــثــيــرًا مـــن قوتها 
الـــنـــاعـــمـــة، املــتــمــثــلــة فــــي الـــتـــعـــاطـــف الــــذي 
اكــتــســبــتــه فـــي أوســـــاط الــشــعــوب الــعــربــيــة 
بمختلف طوائفها. فهو يفقدها التعاطف 
فــي أوســــاط أبــنــاء الــتــيــار الــديــنــي الــقــوي، 
ــوا إيــدلــوجــيــا نــحــو املــمــلــكــة،  ــالـ والــــذيــــن مـ
واعتبرها بعضهم في هذا التيار نموذجا 
ُيــحــتــذى. ويــفــقــدهــا الــتــعــاطــف فــي أوســـاط 
احترمت  مسيسة،  غير  جماهيريٍة  فــئــاٍت 
وترفض  مــحــافــظ،  تقليدي  بشكل  اململكة 
للنظم  املــســانــدة  الــحــالــيــة  اململكة  مــواقــف 
الشباب،  فئات  إلــى  إضافة  هــذا  املستبدة، 
واملــنــاديــن بالحقوق والــحــريــات، والــتــي ال 
تبحث عن دعم جماعة كاإلخوان املسلمن 
أن  فــي  تــأمــل  كــانــت  ولكنها  السلفين،  أو 
تحترم اململكة رغبة الشعوب العربية في 

التغيير والتحّرر من االستبداد.
املـــمـــلـــكـــة  مــــــواقــــــف  أن  مـــــثـــــا،  وُيــــــــاحــــــــظ، 
الــتــعــاطــف  ــراجــــع  إلـــــى تــ الــســيــاســيــة أدت 
التي  السلفية  الــجــمــاعــات  نــحــو  الــشــعــبــي 
ــا بــعــد  ــ ــهـ ــ تـــحـــولـــت إلــــــى أحــــــــــزاٍب لـــهـــا وزنـ
الـــثـــورات، وهـــي أحـــــزاٌب تــديــن بــقــدر كبير 
السلفين،  وعلمائها  للمملكة  الـــوالء  مــن 
الــظــاهــرة السلفية، في  الــظــن أن  بــل أغــلــب 
الكثيرين  بعلمائها  السعودية  صيغتها 
تــراجــع، خصوصا بعد صمتهم على  فــي 
انتهاكاٍت كثيرٍة، صــدرت عن قوى الثورة 
ــي بــــــدون شــك  ــ املــــضــــادة فــــي املـــنـــطـــقـــة، وهـ
 للمملكة وقوتها الناعمة.

ٌ
 واضحة

ٌ
خسارة

ثانيا: موقف اململكة من الربيع العربي ال 
بد وأن ُيضعف مواقفها في قضايا مهمة 
لها، خصوصا في حربي سورية واليمن، 
 
ً
صعوبة كثيرة   

ٌ
ثــوريــة جــمــاعــاٌت  فستجد 

الــتــعــاون مــع اململكة، نــظــرا إلى  بالغة فــي 
خــوفــهــا مــن أن املــمــلــكــة، فــي ظــل تحالفها 
الــراهــن مع دول كــاإلمــارات ومصر، سوف 
للثورات   

ً
موالية قــوى  النهاية،  فــي  تــدعــم، 

أو األنظمة، ولــن تسمح بصعود  املضادة 
قـــــوًى ثـــوريـــة تـــؤمـــن بــالــديــمــقــراطــيــة. وال 
بـــد وأن يــســاهــم هــــذا املـــوقـــف فـــي تــقــويــة 
إيــــــران الـــتـــي تــعــتــبــرهــا املــمــلــكــة خصمها 
الرئيس في املنطقة، فستستفيد إيران من 
االنــقــســام فــي تــحــالــفــات املــمــلــكــة، لتحقيق 
مـــزيـــٍد مـــن الــتــوســع فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة 

إحـــاطـــتـــه  أن  إال  الـــيـــمـــن،  فــــي  الـــســـيـــاســـيـــة 
ــلـــس األمــــــــــن، واتــــســــاق  األخــــــيــــــرة فـــــي مـــجـ
بــــيــــان مـــجـــلـــس األمــــــــن مـــنـــتـــصـــف الــشــهــر 
ــد الــشــيــخ، يشي  مـــع مــضــامــن إحـــاطـــة ولــ
بإدراك املجتمع الدولي حقيقة الوضعن، 
العسكري والسياسي، في اليمن، إذ أكدت 
ــــن عــلــى دعــم  مــضــامــن بـــيـــان مــجــلــس األمـ
املـــســـار الــســيــاســي لــحــل األزمــــــة الــيــمــنــيــة 
ووقف الحرب، لكن الافت أن بيان مجلس 
األمــن لم يشر إلى قــرار املجلس رقم 2216 
اليمنين.  الــفــرقــاء  بــن  للتفاوض   

ً
أرضــيــة

بيانات  فــي  تــحــواًل ملحوظًا  ذلــك  ويشكل 
 عن 

ً
مجلس األمن بخصوص اليمن، فضا

الجديدة  الشيخ  ولــد  مــبــادرة  البيان  دعــم 
الحوثي  ترّكزت على تسليم جماعة  التي 
وصالحـ ميناء مدينة الحديدة لجهة ثالثٍة 
الشرعية  السلطة  الــتــزام  مقابل  مــحــايــدة، 
بــســداد رواتــــب مــوظــفــي الــدولــة فــي عموم 

الجمهورية اليمنية. 
الجديدة عن  الشيخ  ولــد  مــبــادرة  تختلف 
كانت  التي  السابقة  السياسية  املــبــادرات 
األميركي  الخارجية  وزيــر  مبادرة  آخرها 
ــيــــري، فـــخـــافـــا لــجــمــيــع  ــون كــ ــ الـــســـابـــق، جـ
، حتى 

ً
املــبــادرات التي كانت أكثر شمولية

ــإن  ــــع االخـــــتـــــاف حــــــول مـــضـــامـــيـــنـــهـــا، فـ مـ
ــدة اخــتــزلــت  ــديـ ــجـ ــــد الـــشـــيـــخ الـ ــادرة ولـ ــبــ مــ
تــعــقــيــدات أكــثــر مــن عــامــن مــن الــحــرب في 
واالقتصادية  اإلنسانية  وكلفتها  اليمن، 
التفاوض حول جزئيٍة  في  اليمنين  على 

يــشــي بتغير خــريــطــة الــتــحــالــفــات الــتــي تم 
تشكيلها في سنوات سابقة.

ــــور عــنــد هــذا  ــعــًا أن تــقــف األمـ
ّ
ولــيــس مــتــوق

الخافات  أن تتدحرج  املــقــّدر  الحد، بل من 
إلى ما هو أبعد. الصراع بالوكالة من خال 
الجهات التي تدعمها األطــراف الخليجية، 
وخصوصا في سورية وفلسطن والعراق 
واليمن، وربما على مساحٍة أوســع، تشمل 
ــعــــاف مــوقــف  ــر، وســـيـــتـــم إضــ لــيــبــيــا ومــــصــ
األردن الـــذي تــحــّول فــي الــســنــوات السابقة 
إلـــى جــبــهــة مــتــقــدمــة، ســــواء لــلــتــفــاوض مع 
إسرائيل بشأن القضية الفلسطينية وإبقاء 
امتداد  مواجهة  فــي  أو  عربية،  مرجعيتها 
التخريب  اإليــرانــي، ووقــف مشروع  النفوذ 
الـــذي تــقــوده طــهــران فــي جــغــرافــيــة املــشــرق 
الـــعـــربـــي. مــقــابــل ذلـــــك، ســتــقــوى املــشــاريــع 
من  مــزيــد  تحقيق  إلــى  الطامحة  اإلقليمية 
الــعــرب، وستتعامل  املــكــاســب على حــســاب 
ــع مـــــع املـــتـــغـــيـــرات  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ أطــــــــــراف هـــــــذه املـ
قد  استثمارها  عــدم  وأن  فــرصــا،  بوصفها 
األطـــراف  تنتظر  ولــن  مخاطر.  عنها  ينتج 
مشكاتهم.  وا 

ّ
يحل حتى  الــعــرب  اإلقليمية 

د نتيجة انسحاب 
ّ
هناك حالة فراغ ستتول

أو جــّراء  مــن ســاحــاٍت كثيرة،  الخليج  دول 
ضــعــف فــعــالــيــة أدوارهــــــــا، وســتــشــّكــل هــذه 
الحالة الواقع الوحيد القابل للتعاطي معه 

بواقعية سياسية.
)كاتب فلسطيني(

 ولبنان واليمن وغيرها من الدول العربية. 
الرئيس  اململكة عــلــى  تــعــويــل  يــعــّد  ثــالــثــا: 
ــالـــد تـــرامـــب، فـــي مــواقــفــهــا  األمـــيـــركـــي، دونـ
ــرامــــب أحــــــد أســـــوأ  ــتــ ــرا، فــ ــيــ ــحــ ــرة مــ ــ ــيــ ــ األخــ
ــاء األمـــيـــركـــيـــن مـــنـــذ عــــقــــود، وهـــو  ــ ــــرؤسـ الـ
لإسام  مــعــاديــًا  بــوضــوح خطابًا  يتبنى 
واملسلمن ومتعاليًا على العرب، ويواجه 
 قــــويــــة مــــن مـــؤســـســـات الــحــكــم 

ً
ــة ــعــــارضــ مــ

األمـــيـــركـــيـــة. وفــــي الــنــهــايــة هـــو رئـــيـــس لن 
تــدوم واليته ســوى أربــع سنوات أو ثمان 
على األكثر، وسيأتي بعده من قد يراجع 
ــة املــمــلــكــة  ــد شــــهــــدت عــــاقــ ــ ــه، وقــ ــتـ ــيـــاسـ سـ
بالرئيس األمــيــركــي، بـــاراك أوبــامــا، شيئا 
ــفـــه مــــن الـــربـــيـــع  مــــن الــــتــــوتــــر بـــســـبـــب مـــوقـ
العربي، وفي حالة تولي رئيس من الحزب 
تعود  قــد  تــرامــب  بعد  الحكم  الديمقراطي 
السابق،  إلى توترها  البلدين  العاقة بن 
مــا لــم تــغــيــر املــمــلــكــة مــواقــفــهــا مــن الــربــيــع 
العربي، ومــا يفرضه من قضايا أساسية 
وحقوق  كالديمقراطية  والــغــرب  ألمــيــركــا 

اإلنسان.
ــعـــودي،  ــا: يــتــبــنــى ولـــــي الـــعـــهـــد الـــسـ ــ ــعـ ــ رابـ
 لتحديث 

ً
ــة رؤيـ بــن سلمان،  األمــيــر محمد 

اقتصاد اململكة، من خال تنويع مصادر 
الدخل، وتشجيع القطاع الخاص، وتقليل 
ــة، وفـــرض  ــ ــــدولـ االعـــتـــمـــاد عــلــى الــنــفــط والـ
بعض الــضــرائــب، وهــي إصــاحــاٌت تصب 
السعودي  املجتمع  دور  تفعيل  اتجاه  في 
الـــــشـــــاب فـــــي اقــــتــــصــــاد بــــــــــاده، ويــــفــــرض 
عــلــى املــمــلــكــة أن تــفــّكــر فـــي أهــمــيــة تــقــديــم 
وأن  تباعا،  تدريجية  إصاحات سياسية 
العربي،  الربيع  ريــاح  بعض  مــن  تستفيد 
وتــتــمــاشــى مــعــهــا مـــا دامـــــت تـــتـــوافـــق مع 

مصلحة السعودية وشعبها.
ــرة، فــهــي  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــلــــكــــة دولــــــــــة لــــيــــســــت صـ املــــمــ
ــر، وتـــعـــدادهـــا  ــ ــبـ ــ ــاد الـــعـــربـــي األكـ ــتــــصــ االقــ
منهم   %45 شـــخـــص،  مــلــيــون   31 حـــوالـــي 
ما يعني  والعشرين،  الخامسة  تحت سن 
ــدول الــخــلــيــجــيــة  ــ ــا يــصــلــح لــبــعــض الــ أن مـ

األصغر قد ال يصلح بالضرورة للمملكة.
العربي ال يجب  الربيع  أن  واملــاحــظ هنا 
الــــدول، أو الجماعات  اخــتــزالــه فــي بــعــض 
التي دعمته وشاركت فيه، فهو ال يرتبط 
فقط بدور دول، كقطر وتركيا، أو جماعات 
كـــاإلخـــوان املــســلــمــن والــســلــفــيــن وبــعــض 
الـــشـــبـــاب. الــقــضــيــة األســـاســـيـــة هـــي بحث 
املواطن العربي عن صيغة جديدة لعاقته 
ثاثة،  مــحــاور  على  تقوم  صيغة  بدولته، 
املـــؤســـســـات وحـــكـــم الـــقـــانـــون والــتــنــمــيــة، 
اململكة وغــيــرهــا من  أمـــام  والــبــاب مفتوح 
دول املنطقة، ملنافسة قوى الربيع العربي 
التحالف  خــال  مــن  ليس  عليها  والتفوق 
مع الديكتاتوريات واإلصرار على قمعها، 
فادحة  مــن خسائر  ذلــك  يترتب على  ومــا 
للجميع. ولــكــن، مــن خـــال تــقــديــم نــمــوذج 
ــقــــانــــون واملـــؤســـســـات  ــي حـــكـــم الــ أفـــضـــل فــ

وتنمية املواطن واملجتمع.
)كاتب مصري(

اليمن: مبادرة جديدة لمداراة الفشل

في أجواء الخالف الخليجي

المملكة والربيع العربي

نخٌب على مواقف 
الحكام

سقط الحسم 
العسكري بسقوط 

األطراف اليمنية 
وحلفائها في حرب 

استنزاٍف طويلة

ستقوى المشاريع 
الطامحة إلى 

تحقيق مزيد من 
المكاسب على 

حساب العرب

وقوف السعودية 
مع الربيع العربي 

كان سيعود عليها 
بمكاسب كثيرة

آراء

حسام كنفاني

احتل خبر تولي محمد بن سلمان والية العهد في السعودية، بعد إطاحة ابن عمه 
والتي  والعاملية،  العربية  الصحف  في  الرئيسية  العناوين  نايف، صــدارة  بن  محمد 
الحاكمة في   من ناحية تأثيراته داخــل األســرة 

ً
قــراءة وتحليال التغيير  أشبعت هــذا 

السعودية، وتداعياته على الحكم في البالد الحقًا. غير أن معطى آخر ال بد له أن يبرز 
أيضًا في الحديث عن تولي محمد بن سلمان والية العهد ليصبح على بعد خطوة 
من العرش امللكي. معطى يتمدد إلى خارج السعودية إلى الجارة اإلماراتية، وتحديدًا 
العاصمة أبوظبي، حيث يوجد ولي عهد اإلمــارة محمد بن زايد، أو MBZ كما ورد 

اختصارًا في املراسالت املسّربة للسفير اإلماراتي في واشنطن يوسف العتيبة.
فالتغيير السعودي هو باألساس يصب في خانة دعم توجهات MBZ التوسعية، 
والتي بدأها من اإلمــارات نفسها بعدما أقصى شقيقه، رئيس الدولة خليفة بن 
زايــد، في ظروف غامضة. إذ إن هذا الرئيس غائب عن الظهور منذ عام 2015، 
الرسمية على  األنــبــاء  اإلمــاراتــيــة ووكــالــة  الصحف  فــي  تــنــاول نشاطه  ويقتصر 
برقيات التهنئة أو القرارات التي تصدر باسمه. قرارات يكون خلفها في الغالب 
محمد بن زايد الذي أصبح الحاكم الفعلي ألبوظبي واإلمــارات، في ظل انحسار 
ــوزراء، محمد بــن راشـــد، فــي أعــقــاب األزمـــة املالية  ــ ال دور دبــي وحاكمها، رئيس 
العاملية في 2009، والتي استغلها MBZ لبسط سيطرته على اإلمارة الصاعدة 

اقتصاديًا، التي كانت تشكل قلقًا ألبوظبي.
وبالعودة إلى ارتباط ترتيبات الحكم في السعودية وعالقة محمد بن زايد بها، فلم 
الحكم، وهو ما  إلى  ره األخير إليصال بن سلمان 

ّ
الــذي سخ يعد خافيًا املجهود 

أظهرته تسريبات العتيبة، وخصوصًا أن لـ MBZ، بحسب ما بات معروفًا، قدرة 
فائقة على التأثير في ولي العهد السعودي الجديد، والذي يعد الحاكم الفعلي للبالد 
منذ ما قبل توليه منصبه. على هذا األساس فإن اقتراب محمد بن سلمان من تولي 
الذي  النفوذ ملحمد بن زايد  السلطة رسميًا في السعودية، تعني مزيدًا من بسط 
يسعى إلى مزيد من التحكم بدفة السياسة الخليجية، والخروج منها إلى املحيط 

العربي األوسع، وهو ما بدأ يفعله في أكثر من مكان. 
وليست الحملة على قطر، والتي يعد MBZ مؤلفها ومخرجها، إال جزءًا من مسعاه 
التي  والــخــيــارات  القطرية  السياسة  اســتــقــالل  أن  سيما  وال  املنطقة،  فــي  م 

ّ
للتحك

تتبناها الدوحة تقف حجر عثرة أمام مشاريع بن زايد التوسعية، وهو ما توضحه 
الئحة »مطالب االستسالم« التي أوصلتها الدول املحاِصرة، واإلمارات في طليعتها، 
إلى قطر، وخصوصًا عبر مطلب »االنسجام مع السياسة الخليجية«، أي اإلماراتية.
فاملشاريع التوسعية لـ MBZ بدأت تتخطى الحدود الخليجية منذ سنوات، وكلها 
تصب في خدمة الثورات املضادة، غير أنها لم تستقر بعد بحسب ما يرغب ولي 
الخطوة األولــى،  العسكري في مصر في 2013 كــان  أبوظبي. دعــم االنقالب  عهد 
ثم جاء إيصال السيسي للحكم. وبعد مصر انتقل الدور اإلماراتي إلى ليبيا عبر 
التوسع  الداخلية، وإمـــداده بما يلزم من مــال وســالح.  دعــم خليفة حفتر وحروبه 
الكلية  والسيطرة  الجنوب  فــي  االنفصال  مــشــروع  تبني  مــع  اليمن،  يــطــاول  حاليًا 
على املرافق االقتصادية في عدن، إضافة إلى جزيرة سقطرى، وتهميش الحكومة 
الشرعية، وذلك بالتنسيق الكلي مع الحكم في الرياض ضمن خطة توزيع حصص 
بني الشمال والجنوب. دعم التوجهات االنفصالية لم يقتصر على اليمن، ووصل 
إلى العراق. فها هو إقليم كردستان العراق يعد الستفتاء على »االستقالل« برعاية 
إماراتية كاملة. ولفلسطني أيضًا حصة من مشاريع MBZ الذي يسّوق للقيادي 
 على رأس السلطة ضمن مشروع 

ً
املفصول في حركة »فتح«، محمد دحالن، بديال
تسوية أوسع يجري طبخه مع اإلدارة األميركية.

هــذا غيض مــن فيض املــشــاريــع املشبوهة لـــ MBZ، والــتــي ال يــبــدو أنــهــا فــي وارد 
التوقف عند حدود معينة.

معن البياري

الخليج،  الــحــاد فــي منطقة  الــتــوتــر  بــشــأن  إبـــداء مــوقــٍف  ف مثقفون عــرب عــن 
ّ
يتعف

بالنظر  ليس فقط  وتــعــاٍل ظاهرْين،  ع 
ّ
ترف بالنفس عنه، صــدورا عن  نأيا  ويــزاولــون 

الكبرى،  الفكر  بقضايا  تتعلق  إنما  بــأن مشاغلهم  مداركهم  في  مقيمٍة  أوهـــاٍم  إلــى 
وبــاألســئــلــة الــثــقــافــيــة الــجــوهــريــة، وبــالــعــمــيــق مــن شــــؤون األمــــم، ولــيــس بــالــعــابــر في 
يتعامون عن خطورة  كبرى،   

ٌ
غالبية وهــم  هــؤالء،  أن  والــواضــح  العربية.  السياسات 

هذه  وليس مقصد  عموما.  العربي  الــحــال  فــي  وبالتالي  الخليج،  منطقة  فــي  األزمـــة 
التحديق  وإنما  الحادث،  النزاع  في  دولــٍة محّددة  إلى  االنحياز  منهم  الطلب  السطور 
في التعّدي الفظيع الذي أقدمت عليه حكومات دول عربية على حريات مواطنيها في 
الــذي مارست هذه  إذا ما تعاطف أحدهم مع شعب قطر  التعبير، بعقوباٍت غليظة، 
الحكومات بحقه حصارا مستنكرا، ومنعت أفــراده من زيــارة اإلمــارات والسعودية 
والبحرين، وحظرت على مواطنيها زيارة دولة قطر. ليس التنديد بهذه اإلجراءات من 
مهمات املنظمات والهيئات والفاعلني في موضوعة حقوق اإلنسان والحريات العامة 
فقط، وإنما هو من واجبات كل مثقٍف مؤمٍن حقا بقيم الحرية والديمقراطية، وبوحدة 

 وهموما ووجدانا. 
ً
الشعوب العربية، ثقافة

ومن أسٍف أن مثقفني عربا مارسوا ازورارهم عن إشهار موقف أخالقي في صدد 
هاته املسألة، ألنها تخّص ناس الخليج وأهله، وهؤالء في عرف أولئك ليسوا شعوبا، 
وإنما مجّرد سكان يقيمون في منطقٍة من الرمال، صودف أنها صارت بالدا فيها 
وأدبــاء  الساقطة كتاٌب  اللغة  يكتب مثل هذه  أن  املشني  والبترول. ومن  والغاز  الكاز 
عرب، من دون أن يعرفوا أنهم، في فوقيتهم املريضة هذه، إنما يهبطون في أسفل 
 لبناني يساريٌّ معروف مشهد التأزم الحادث في 

ٌ
قاع. وكان محزنا أن ُيعاين مثقف

ار يكّسر بعضه«، ال لشيء إال ألنه تأزمٌّ يتعلق بدوٍل في الخليج، 
ّ
الخليج بمنطق »فخ

طاملا عانت دول وشعوب من »رجعيتها«، بحسب مفردات الكاتب التي القت تقريظا 
من آخرين. واملدهش في هذا السلوك املتعالي السافل، والفوقّي الهابط، أن أصحابه 
وتظاهراٍت  ومناسباٍت  مؤتمراٍت  في  مشاركني  الخليج،  دول  عواصم  في  يطوفون 
كثيرة، فضال عن أنهم يحضرون كتابا ومعلقني في صحٍف ومنابر ممولة من دوٍل 
تقدمها هذه  نيل جوائز سخية  أجــل  للتنافس من  تقّدم  أن بعضهم  كما  خليجية، 
الدول، وبعضهم فاز بها. وال ُيشار إلى هذه الحقائق هنا ملؤاخذتهم على حضورهم 
على  وتنافسهم  خليجي،  بمال  مدعومٍة  منابر  في  وكتابتهم  الخليج،  عواصم  في 
جوائز في أبوظبي والدوحة، وليس أيضا لعملهم على توفير تمويٍل من هذه الدولة 
وإنــمــا مقصد  إلكترونية،  مــواقــع  إطـــالق  أو  مــجــالٍت  تلك إلصــداراتــهــم  أو  الخليجية 
اإلشارة هو اإللحاح على أهمية األخالق، ووجوب أن يحوزها املثقف، عندما ُيشهر 

موقفا ورأيا ووجهة نظر، بأن يحترم نفسه أوال قبل أن يحترم جمهوره.
أما ذلك األستاذ الجامعي املصري العتيد، وناقد األدب املعروف، وصاحب املؤلفات 
في البنيوية وغيرها، واملحظوظ بمساهماته في تحكيم مسابقات »أمير الشعراء« في 
أبوظبي، وكذا »جائزة القذافي العاملية لآلداب«، فلم يكن غريبا منه أن يدعو  املثقفني 
على  )جــاء  الثقافية  ومشروعاتها  )بتعبيره(،  قطر«  »دويلة  مقاطعة  إلــى  املصريني 
مشروع خدمة اللغة العربية مثاال!(، فلم يعهد من شخصه إال االنضباط، وبشكل 
قطيعّي معلوم، مع توجهات جميع األنظمة التي مّرت في مصر. وبشأن مطالبة اتحاد 
أدباء وكتاب اإلمارات املثقفني في بالده بمقاطعة قطر، التزاما منهم بقضايا وطنهم، 
على ما قال، فمن الحماقة أن يكترث واحدنا بها، فذيلية االتحاد املذكور، )ورئيسه( 

 وظاهرة، وال يستحي هذا االتحاد منها. 
ٌ
للسلطة الحاكمة في أبوظبي، معلنة

ال تزّيد في القول، هنا، إن األزمــة الراهنة في الخليج، والخطيرة على ما يحُسن أن 
 ثالثة في تظهير العري الفاضح الذي بدا عليه مثقفون عرب، 

ٌ
نعرف جميعنا، محطة

ا صارت ثورات الربيع العربي، 
ّ
يعتبرون أنفسهم قوميني ويساريني، كما تألقوا فيه مل

واستشعروا توجّسا منها، بدعوى تقّدم اإلسالم السياسي في أثنائها. ثم انكشفوا 
والبراميل  الكيماوي  نظام  واختاروا  في محنته،  السوري  الشعب  ملا اصطفوا ضد 
املتفجرة عنوانا للعروبة ونهوض األمــة. وهــذا طور ثالث في نحو ست سنوات من 

التعّري نفسه.

محمد أبو رمان

الهائلة التي سبقت مسلسل »غرابيب سود« في رمضان  على الرغم من الدعاية 
 أّن املزاج االجتماعي العربي العام، املعادي لتنظيم داعش، لم يتقّبل 

ّ
وصاحبته، إال

املسلسل، وشعر بأّن فيه تسطيحًا واستخفافًا شديدًا، ودعاية فّجة غير مقنعة.
بالطبع، ال تكمن اإلشكالية في الكارثة الكبيرة في فكر التنظيم وسلوكه، كما حاول 
بعض »القريبني من املسلسل« حرف النقاش إلى هذه النقطة، بل عدم احترام عقل 
. وثانيًا هشاشة املادة العلمية التي ارتكز عليها النص، وكنُت 

ً
املشاهد نفسه، أوال

قد اشتركت، مع الصديق حسن أبو هنية، أخيرًا في كتاب يتناول املوضوع نفسه 
)الداعشيات( بعنوان »عاشقات الشهادة.. النسوية الجهادية من القاعدة إلى الدولة 
اإلسالمية«، وتناولنا فيه عشرات القصص لنساٍء من املتأثرات بهذا الفكر، بصورة 
قام  التي  وللرواية  النمطية  للصورة  تمامًا  مغايرة  قصص  وهــي  وعلمية،  معّمقة 

عليها املسلسل التي تقوم على ثيمة جهاد النكاح.
ه ال يمكن هزيمة فكر 

ّ
جوهر الخالف مع املنطق الذي يحكم مسلسل الغرابيب أن

والشابات  الشباب  وجيل  املجتمعات  وتحصني  ومحاصرته،  والتطّرف  اإلرهـــاب 
 بفهم صحيح عميق للظاهرة وبرواية بديلة مقنعة، لكن الدعاية ملجرد الدعاية 

ّ
إال

والشيطنة ستؤدي، على األغلب، إلى نتائج عكسية، وهو ما حدث مع »الغرابيب« 
وقف 

ُ
، أم أ

ً
الذي توقف بعد الحلقة العشرين، من دون أن نفهم ما إذا كان انتهى فعال

بسبب النتائج السلبية، وما يزال األمر غامضًا ومشّوشًا.
باهتماٍم مماثل من  الثاني(  )الجزء  الجماعة  لم يحظ مسلسل  مــواٍز،  على مساٍر 
ه يتوافق مع األجندة السياسية التي وقفت وراء 

ّ
اإلعالم والجمهور، على الرغم من أن

األول، وتتمثل بزج جماعة اإلخوان املسلمني في مصاف الجماعات اإلرهابية السرّية، 
وبشيطنتها، وتسخيف قياداتها وتخوينهم واغتيالهم إعالميًا، وخصوصًا سيد 

قطب، الذي تّم إعدامه في زمن جمال عبد الناصر.
لكن الفرق بني املسلسلني، »غرابيب سود« و«الجماعة« يتمثل في أّن الثاني، على 
الرغم من كل الدعاية املشحونة فيه والجهد الفني لشيطنة الجماعة، فيه جهد علمي 
أكبر وأعمق، وقراءة تاريخية لها أصول وجذور، وقدٌر محدوٌد من املوضوعية، هو 

ما سمح للعمل أن يرقى إلى درجٍة أعلى وأكثر أهمية.
ولـــو تــوفــر الــعــمــل عــلــى درجـــة أكــبــر مــن املــوضــوعــيــة العلمية فــي تــنــاول األحـــداث 
التاريخية، وقدر أقل من الدعاية اإلعالمية، ألصبح على درجة كبيرة من األهمية، 
ه يتناول فترة دقيقة وحساسة ومهمة، عشية ثورة 23 يوليو 1952 إلى إعدام 

ّ
ألن

ــوان  ســيــد قــطــب، ومـــا ُســّمــيــت بمرحلة املــحــنــة والــســجــون فــي تــاريــخ جــمــاعــة اإلخـ
 على االستقرار األمني واالجتماعي، ليس 

ٌ
املسلمني، التي كانت لها تداعياٌت كبيرة

في مصر وحدها، بل في دول ومجتمعات عربية عديدة.
والتعامل  العسكري،  الحكم  عن  املسلسل  عليها  التي يضيء  الفترة  تلك  تتحدث 
ــوان« بوصفها جماعة إرهــابــيــة، وزّجــهــا فــي الــســجــون، وإعــــدام قادتها  ــ مــع »اإلخـ
وجدلية  والــســري  العسكري  العمل  إلــى  لجوئها  نفسه،  الــوقــت  وفــي  ومالحقتهم. 

 عربية عديدة خالل العقود السابقة.
ً
العنف والعنف املضاد التي حكمت دوال

فيها  ُيـــراد  التي  الــراهــنــة  اللحظة  إلــى  املرحلة  تلك  املسلسل  وقــائــع  أهمية  تتجاوز 
مصادرة االختالف والتباين بني جماعات اإلسالم السياسي، وإلغائها من الوجود، 
هذه  ألّن   ،

ً
كــارثــيــة نتائجها  وكــانــت  والــنــار،  بالحديد  تاريخيًا  قامت   

ٌ
محاولة وهــي 

الحركات تمثل تيارًا عريضًا واسعًا من الطبقة الوسطى في العالم العربي، ال يمكن 
 مغايرة 

ً
إلغاؤها من الوجود، حتى لو بقنبلة نووية، ويتطلب تغيير مسارها مقاربة

تمامًا للمقاربة االستئصالية.
املنتج  مــن  مــقــصــودة  غــيــر  كــانــت  املــســلــســل، وإن  عــلــى  نتيجة مهمة مترتبة  تــلــك 
إلى  نها الزمة ملشاهدته، ما دفع مثقفني وأكاديميني مصريني 

ّ
لك والسيناريست، 

نيات دفينة، على  »اإلخـــوان«، وبوجود  واتهامه بمجاملة  شّن حملة شعواء عليه، 
الرغم من حجم الشيطنة الفّجة فيه للجماعة ورموزها.

MBZ يتمّدد أزمة الخليج وهؤالء المثقفون

بين الغرابيب والجماعة
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D

من يراقب دور دولة اإلمارات في إدراتها 
ــا مــخــتــلــفــة  ــمـــن يـــجـــدهـ ــيـ الـــــصـــــراع فــــي الـ
املــضــامــن عــن سير االتــجــاهــات املبدئية 
ــهــا في 

ّ
أن ــلــيــة، وخــاصــاتــهــا 

ّ
الــك للقضايا 

حالة تناقض عجيب مع رغبات القناعات 
والتطلعات املــشــتــركــة، األمـــر الـــذي أوجــد 
ــا  ــدانــ ــة ووجــ ــيــ عـــنـــد الــجــمــيــع ذهـــنـــيـــة واعــ
مختلفا عن السابق، له عاقة واضحة مع 
بــروز الــدعــوات الرافضة وجــود حاجتنا 
لها مــن األســـاس. وطــاملــا، وجــهــودهــا في 
صب في مصلحة التحديات التي 

ُ
الغالب ت

ــإّن نخبا واعــيــة  ــدوام، فـ ــ الـ نجابهها عــلــى 
كــثــيــرة فـــي الــيــمــن طــالــبــت جــمــيــع الــقــوى 
الفاعلة أن تستأنف عملها الوطني بعيدًا 
عــــن حـــضـــورهـــا املــلــتــبــس وتـــصـــوراتـــهـــا 
ــت، فـــي اعــتــقــادهــا  ــ املــخــتــلــفــة، حــيــث أدركــ
ــع  الـــعـــمـــيـــق، أن مـــنـــطـــق أبــــوظــــبــــي خـــاضـ
لــنــزواتــهــم غــيــر املــلــتــزمــة بــاســتــراتــيــجــيــة 
ــتــرافــق كيانها  الـــتـــحـــّرر، وفـــي كـــل مـــرة ي
دومــــا مـــع طــبــيــعــة الــتــحــالــفــات املــشــبــوهــة 
ــتــي لــم تقبل الــتــجــانــس املــجــتــمــعــي، وال  ال
حتى بوجود دولٍة خارج مناطق نفوذها 
وسيطرتها الشاملة، ناهيك عن توّجسها 
الدائم من مسألة إعادة البناء على قاعدة 
الــحــوار الــوطــنــي غير الــقــابــل للتأجيل أو 
املماطلة في إنفاذ مقرراته الشاملة كإطار 

مرجعي للمشروع الوطني الجامع. كما أّن 
املنظور اإلمــاراتــي باتجاه الهدف املوحد 
يفتقد إلى رؤية دقيقة وواضحة ملا يجب 
أن يكون عليه الحال من تأسيس واقعي، 
ــا تــوســيــع الــتــقــيــيــم لــوجــدنــاهــا  ــ ــ ــو أردن ــ ول
بـــا قــضــيــة تــنــتــهــي إلــيــهــا، بـــل مستمرة 
بنتائجها املليئة باأللغام السياسية التي 
تطيل أمد األزمة وتفاقم املعاناة إلى الحد 
الــذي ال يمكن معالجتها بسهولة، طاملا 
وجملة عناوينها مــهــّددة لوحدة الشعب 
ورهانه الوطني، بدليل مباركتها متاهات 
عديدة معرقلة للمواجهة الشاملة، والتي 
ال تنفصل بأّي حال عن االعتقاد نفسه 
ــتــــزاع حـــقـــوقـــنـــا املـــشـــروعـــة  ــانــ ــبـــط بــ ــرتـ املـ

وتوافقنا العام.
وحـــول األهــــداف الــعــامــة للشعب اليمني، 
فإن تجانسًا راسخ املعالم ال يزال ممكنًا 
ومعقودًا عليه اآلمـــال، خصوصا إذا تم 
مــنــازعــة الــــدور اإلمـــاراتـــي بــهــدف إزاحــتــه 
عن معترك الصراع وإحال بديل ناجح، 
يسير مع تفعيل مؤسسات الدولة وخدمة 
املــســتــقــبــل، فــــــإّن بـــنـــاء املــجــتــمــع ســـوف 
يتفاعل مع تجديد طاقته اإلنتاجية بقوة 
الوحدة حــّد التماهى مع قضايا املصير 

الواحد.
فوزي الحقب )اليمن(

فــي أدب املدينــة الفاســدة أو مــا يعــرف بالديســتوبيا 
أو عالــم الواقــع املريــر الــذي يصــف مجتمعــا خياليــا 
املطلــق  الشــر  ه مجتمــع مخيــف ويحكمــه  ـ ـ ن أ ى  ـ ـ عل
ويســّلط الضــوء علــى القضايــا املوجــودة فــي العالم 
الواقعي، كانت رواية 1984، من الروايات املعبرة عن 
هذا األدب، وهي التي  تصّور دولة شمولية تسيطر 
فيها الحكومة على شعبها، وهي من تأليف الروائي 
البريطانــي جــورج أورويــل، حيــث يصــف كيــف يقع 
الجمهــور فــي فخ الرقابة الحكومية ويتم التاعب به 
مــن خــال نظام سياســي ياحق الفرديــة والتفكير 
الحــر بوصفهــا جرائــم فكريــة، ويجســد األخ الكبير 
طغيان النظام ويســعى ال لشــيء سوى لذات الحزب 
ـا  ـلطته كمـ ـزز سـ ـعب، ويعـ ـة الشـ ـدال مــن مصلحـ بـ
عرضهــا الفلــم املأخــوذ مــن نفــس الرواية بشاشــات 
ر  ـ ـ ب ك أل ا ألخ  ا ا  ـ ـ ه ي ف ب  ـ ـ ط خا ي ة  ر ـ ـ ي ب ك ة  ـ ـ ي ن و ي ز ف ل ت
الجماهيــر التــي تظهــر فــي حالــة من التغييــب املطلق 
نتيجــة وقوعهــا تحــت تأثيــر الدعايــة الصلبــة التــي 

يستخدمها الحزب من خال وزارة الحقيقة.
بالربط بن ما يريده الكاتب من تلك الرواية وواقعنا 
العربــي، يبــدو أّن أدب املدينــة الفاســدة ينطبــق علــى 
هــذا الواقــع، فمنــذ عقــود واألخ األكبــر هــو الحاكــم 
العربــي الــذي جعــل من الدول العربية دواًل بوليســية 
يجــّرم فيهــا كّل مــن يعمــل فــي الصحافــة الحــّرة أو 
فــي األدب الواعــي، محــّوال قنــوات اإلعــام الرســمي 
إلى وسائل تدعم سلطة األخ األكبر.  يقول مهندس 
الدعايــة األملانيــة ملصلحــة النازيــة، جوزيــف جوبلــز: 

»اكــذب، اكــذب ثــم اكــذب حتــى يصدقك النــاس«. هذا 
شــعار رائــد اليــوم في املؤسســات اإلعامية العربية 
على طول املحور العربي، ابتداًء من  نظام األسد في 
ســورية وانتهاًء بإعام السيســي في مصر، فنحن 
هنا إزاء ماركة مسجلة في العالم لصناعة التزييف 
ونشــر األكاذيــب. لكــن لــم تظهــر هــذه األزمــة جليــة 
فــي دول الربيــع العربــي فقــط، بــل أيضــا مــع األزمــة 
الخليجية برز اإلعام الخليجي مماثا لها بالرداءة 
والشــعبوية املقيتــة لتعزيــز االصطفــاف السياســي 
علــى حســاب وعــي الجماهيــر الكلــي، مقابــا ذلــك 
بتدليــس للحقائــق وتمييــع للصراعــات السياســية 
فــي نقــل فتــاوى مجانيــة وخطب رثــة تحاكي غرائز 
القارئ أو املستمع ال عقله وأفكاره، وكأن االعتراف 
بأحقية كل طرف باســتخدام القوى الناعمة لتعزيز 
موقفه السياسي ال يتمثل إال بدرجة من االنحطاط 
اإلعامــي، يعّبــر عنهــا قــول جوبلز، إذ قــال »أعطني 
إعاما با ضمير أعطك شعبًا با وعي«، وبالتالي 
تشابه اإلعام العربي بتأطير الاوعي املمنهج الذي 
تريده السلطة كما في رواية 1984 لخدمة األخ األكبر 
الــذي يخــاف مــع أعضــاء حزبــه مــن وعــي الجمهور، 
وهذا ما تمارســه األنظمة العربية الشــمولية بحيازة 
إعام تافه وســاذج، يبث مسلســات أشبه بغرابيب 
ســود أو دعايات تزيف الحقيقة واملشــهد في عقول 
املشاهدين.  من الطبيعي القول بأّنه ال يوجد إعام 
محايــد وال يمكــن تطبيقــه، بــل حتى في مؤسســات 
إعاميــة غربيــة عريقــة توجــد هذه الظاهــرة. لكن ما 

يجــب الســعي إليــه هــو إعــام موضوعــي ترتفع فيه 
الواقعية واملهنية بدال من الشعبوية والسطحية التي 
تســاهم فــي تغييــب وعي الجمهــور وتقّدم له خطابا 
رثــا يجعــل مجتمعاتنــا تعيــش حالــة مــن التنويــم 
املتعمــد بقلــب الحقائــق مقابــل خدمــة الســلطة، كمــا 
يفعــل اإلعــام الرســمي العربــي الــذي أدار ملفــات 
الربيــع العربــي بشــيطنة مقــززة بــدال مــن أن يعالــج 
قضية الثورة  كإعام مســؤول وحر يســاند شــعبه 
في التقدم والتطور، إذ راحت األنظمة العربية تحارب 
كل املنصات اإلعامية والنخب الثقافية التي تساند 
هــذا الربيــع العربــي وتحجــب مواقعهــا وصحافتهــا 
هــا  ز روايتهــا املشــروخة، وهمُّ

ّ
لهــذا الغــرض وتعــز

األول  خطــاب األخ األكبــر وامللــك األرحــم واألميــر 
األشــجع والقائــد الخالــد. وعلينــا فقــط كجماهيــر 
أن نديــن ألســرته أو حزبــه أو ســيادته بالــوالء وأن 
ه  ـ ـ ـى خدمات ل أن تبقـ ـ ـ ه مقاب ـ ا لصالحـ ـ ع وعينـ ـ نبيـ
الجليــة علينــا.  إذن، ال تختلــف تلــك األنظمــة امللكيــة 
أو الجمهوريــة عــن بعضهــا البعض بالشــمولية، وال 
يمكــن أن نحظــى بوعــي أكبــر دون التخّلــص مــن 
ســيطرة تلــك األنظمــة علــى مســاحة اإلعــام الحــر 
الذي هو اليوم مطلب مهم من مطالب الربيع العربي 
الذي تعثر بسبب تلك األدوات الرخيصة التي تعمل 
ضده، وال يمكن التغافل بأّن أهم أدوات النهضة هي 
وجــود مســاحة واســعة مــن حريــة التعبيــر والــرأي 

ومؤسسات إعامية وفكرية.
نذير حنافي العلي )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

المهدي مبروك

عــلــى خـــاف الــســنــوات الــفــارطــة، حــيــث تركن  
السياسة في تونس،  في الصيف، إلى الهدوء  
والــســكــيــنــة، تــاركــة الــســيــاســيــن، واملــواطــنــن 
ــا، يـــتـــفـــرغـــون لـــشـــؤونـــهـــم الـــخـــاصـــة،   ــمــــومــ عــ
بــعــيــدا عــن ضــغــط املــكــاتــب ولــغــط الــنــقــاشــات 
والخطابات، لتكون قبلة هــؤالء التونسين، 
ــلــــف أصـــــولـــــهـــــم االجــــتــــمــــاعــــيــــة،   ــــى مــــخــــتــ ــلـ ــ عـ
املناسبات العائلية والــشــواطــئ، مستفيدين 
مــن حــمــات ترويجية تــحــرص على تنشيط 
السياحة الداخلية  »دواًء مّرا« ألزمة القطاع، 
على إثر تدهور صورة الباد السياحية، بعد 
الــضــربــات اإلرهـــابـــيـــة املــشــيــنــة الــتــي طــاولــت 
السياح واملنشآت السياحية، سيشهد املوسم 
الــســيــاســي اســـتـــمـــرارا، وربـــمـــا يــرتــفــع نسقه 

بشكٍل غير مألوف.
ــــرف املــــوســــم الـــســـيـــاســـي  الـــحـــالـــي تــعــديــا  عـ
ــا فـــي زمـــنـــه، أي  مـــواعـــيـــده الــكــبــرى  جـــوهـــريـ
وآجاله القصوى،  فضا على نسقه وكثافته، 
ــراف قــد ثبتت انــتــهــاء املوسم  فـــإذا كــانــت األعــ
ــار من  ــر شــهــر مـــايـــو/ أيــ ــ الــســيــاســي فـــي أواخـ
ت عــن هــذه القاعدة، 

ّ
كــل سنة، فــإن الــبــاد شــذ

ذلــك أن اعتصام »الــكــامــور« الـــذي انطلق في 
بــدايــة موسم الربيع، والـــذي عبر فيه شباب 
مناطق الجنوب التونسي عن رفضهم منوال 
الــتــنــمــيــة، ومــطــالــبــتــهــم بــالــحــق فــي التشغيل 
والتنمية، والذي امتد ليشمل مناطق أخرى، 
على غرار منطقتي الحامة والفوار التي تهّدد 

أحمد ماهر

مقاالت عديدة وتحليات ودراسات نشرت 
أخــيــرا عــن الــتــطــّرف واإلرهــــــاب. تــــزداد تلك 
الـــــدراســـــات والــتــحــلــيــات، بــعــد كـــل عملية 
إرهـــابـــيـــة فــــي أوروبـــــــــا، وبـــالـــتـــأكـــيـــد ال تــتــم 
تــهــا، وال يعتّد بها فــي مصر والعالم  قــراء
الــعــربــي بــالــتــأكــيــد، حــيــث تــعــتــقــد األنــظــمــة 
الحاكمة وأجهزتها األمنية فــي بــادنــا أن 
الديمقراطية وحــقــوق اإلنــســان والشفافية 
والـــحـــكـــم الـــرشـــيـــد وتـــــــــداول الـــســـلـــطـــة قــيــم 
هّدامة، تجب محاربتها، حتى لو أدى ذلك 
إلـــى ظــواهــر جــانــبــيــة، مــثــل بــعــض الــتــطــّرف 
والعنف هنا، عكس الــرأي أن الديمقراطية 
وحــقــوق اإلنــســان وحــريــة الــــرأي والتعبير 

هي ما تسهم في تجفيف منابع اإلرهاب.
 

ٌ
 متفق

ٌ
وعلى الرغم من ذلك، ال يوجد تعريف

ا 
ً
عليه عن اإلرهاب، وال يزال هذا املفهوم مرن

ويمكن استخدامه لتوصيف الفعل وربما 
 هناك تعريفا شبه متفق عليه، 

ّ
عكسه، ولكن

 منظٌم وممنهٌج، 
ٌ

يعّرف اإلرهــاب بأنه عنف
يقوم به فرد أو جماعة صغيرة ضد جماعة 
ــل تــحــقــيــق هــدف  ــا، مـــن أجــ أكــبــر أو دولــــة مــ
سياسي معن. وغالبا ما يكون هذا العنف 
ــة أو  ــدولـ ــا، أي مــوجــهــا ضـــد رمـــزيـــة الـ ــزيـ رمـ
الجماعة األخـــرى، ويختلف اإلرهـــاب الــذي 
يصنف عنفًا سياسيًا عن العنف املجتمعي، 
فاألخير يــكــون عشوائيا أو تلقائيا وغير 

منظم، وتقوم به أعداد كبيرة.
وهناك تحليات عديدة بشأن دوافع العنف 

بــوقــف إنــتــاج الــبــتــرول والـــغـــاز، وهـــي املـــوارد 
الشحيحة في تونس أصا، قد أمد في أنفاس 
املوسم السياسي على إثر الزيارات املتكّررة 
ألعــضــاء الــحــكــومــة لــهــذه املــنــطــقــة، وتنشيط 

التفاوض مع املحتجن. 
كــمــا أن رئــيــس الــحــكــومــة، يــوســف الــشــاهــد، 
اختار لحربه ضد الفساد توقيتا استثنائيا، 
إذ مــا أن بـــات املــوســم الــســيــاســي عــلــى وشــك 
االنــتــهــاء، حــتــى انطلقت أولـــى مــعــاركــه التي 
اخــتــار لها، وألســبــاب عــديــدة، رجــال األعمال 
املــتــهــمــن بــالــتــهــريــب، وعــــدة شــبــهــات أخـــرى، 
يشتغل عليها القضاء حاليا، وهــي حــرٌب ال 
تــزال تثير جــدال فــي تــونــس، حــول مبدئيتها 
وصابتها، إذ تحوم شكوٌك حول انتقائيتها،  
فضا عن املقاربة القانونية املتعبة إلى حد 
اآلن، إذ أحيل بعض من هؤالء املتهمن  على 
أنـــظـــار املــحــكــمــة الــعــســكــريــة، وتـــحـــت طــائــلــة  
قانون الطوارئ... إلخ، في حن يصر بعضهم 
على أن يكون القضاء العادي )املدني( هو من 
يــتــولــى الــنــظــر فــي هـــذه املــلــفــات. هـــذه الــحــرب 
التي تدور في ظل شح التصريحات والتكتم 
الشديد شــدت االنــتــبــاه، وقــد بــدت اإليقافات 

ا من نشرٍة إخباريٍة تكاد تكون يومية.  جزء
يــصــّر أنــصــار رئــيــس الــحــكــومــة، فــي ظــل هــذا 
التكتم، على أن األمر يتعلق بحرٍب حقيقيٍة، 
ــلــــة عــــــن مـــامـــحـــهـــا  ــبــ ــقــ ســـتـــكـــشـــف األيــــــــــــام املــ
ومقاربتها الشاملة. ولعل من شأن استقبال 
رئــيــس الــحــكــومــة، قــبــل أيــــام، هــيــاكــل القضاء 
وممثليهم أن يمنح هذه املعركة أبعادها التي 

السياسي أو اإلرهاب، لكن أبرزها وأكثرها 
ــيـــة، مــــن وجــــهــــة نــــظــــري، أن الــــدافــــع  ــقـ ــنـــطـ مـ
الرئيسي الســتــخــدام العنف واإلرهــــاب هو 
انــهــيــار الــثــقــة بــاملــؤســســات، وبــســبــب خيبة 
األمل التي يشعر بها بعضهم تجاه من هم 
أقــوى، وتجاه من بيده األمــر، وإن كــان هذا 
ال يمنع وجـــود دوافـــع أخـــرى للعنف، مثل 
العنصرية والتعصب وكراهية اآلخر التي 
تعتبر أســاســا أليــديــولــوجــيــات وتـــيـــاراٍت، 
ــنــازيــة والفاشية، وجميع  مثل القومية وال
األفكار التي تعتمد على النرجسية وفكرة 

التميز العرقي.
ــه يـــوجـــد إرهـــابـــي  ــ وهــــنــــاك تــعــبــيــر بــلــيــغ أنـ
 
ً
محتمل تحت جلد كل من يتبع أيديولوجية

ما، فالتعّصب لفكرة ما يقود إلى استباحة 
دمـــــاء )وأمــــــــاك( اآلخــــــر، املــخــتــلــف، الـــعـــدو، 
الــــخــــارج عـــن الــقــطــيــع. ولــــذلــــك، ســتــجــد أنــه 
هــنــاك إرهــــاب ومـــذابـــح تــم ارتــكــابــهــا باسم 
الشيوعية واملـــســـاواة تــــارة، أو بــاســم نشر 
الــتــقــدم والـــحـــضـــارة تــــارة أخـــــرى، أو بــاســم 
نــصــرة الـــديـــن، أو بــاســم الــتــحــّرر الــوطــنــي، 
أو بــاســم الــحــفــاظ عــلــى الـــدولـــة، فــالــتــاريــخ 
مزدحم بجماعاٍت استحلت دمــاء اآلخرين 
وأماكهم، بذريعة نصرة األيديولوجيا أو 

الدين )كل األديان( أو العرق النقي.
ولكن، من املهم أن نضع األمور في سياقها 
ــاريـــخـــي والـــجـــغـــرافـــي وزاويـــــــــة الــنــظــر،  ــتـ الـ
ابـــي بالنسبة  ــ نــاضــل الفلسطيني إرهـ فــاملــ
لـــلـــصـــهـــايـــنـــة، والــــحــــقــــوقــــي أو الــــيــــســــاري 
اإلسرائيلي املدافع عن حقوق الفلسطينين 

و يبدو أن توقيت اإلعان عنها سيكون هذا 
الصيف تحديدا. 

كما أن تواصل املــعــارك الجانبية السياسية 
بن كتل حزبية مشاركة في حكومة الوحدة 
الوطنية التي يتهم بعضها بعضا بالفساد، 
إلــى حد أن وصلت تصريحات إعامية على 
املـــبـــاشـــر وبــلــغــة أحـــيـــانـــا صـــادمـــة ومــخــالــفــة 
لألعراف السياسية، شّدت، في األيام القليلة 
ــام، ومـــنـــحـــت بـــدورهـــا  ــ ــعـ ــ ــيــــة، الــــــــرأي الـ املــــاضــ
ــة مـــفـــتـــرضـــة لــلــمــوســم  ــايـ ــهـ ــلـــى نـ ــا عـ ــفـــوانـ ــنـ عـ

السياسي الحالي. 
ــذه الـــجـــلـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة عــلــى  ــ تــــحــــدث كــــل هــ
إيــقــاع صخب الحملة اإلعــامــيــة والتعبوية 
ــتــي انطلقت  لانتخابات البلدية املقبلة، وال
قــبــل أيـــام بــحــمــات التسجيل فــي انــتــخــابــاٍت 
هــي األولـــى مــن نوعها الــتــي تشهدها الباد 
بعد ثورٍة، إذ منذ أكثر من ست سنوات، ظلت 
البلديات، بشكل خاص، تدار بشكل مؤقت، ما 

اليمن األوروبــي التي ال تختلف كثيرا عن 
تصريحات حــّكــام عــرب مستبدين بــأنــه ال 
احترام لحقوق اإلنسان، طاملا هناك إرهاب.

أصبح هناك أصواٌت تزعم أن القيم الغربية، 
مثل الديمقراطية وحقوق اإلنسان واحترام 
اآلخر، هي سبب األزمات األوروبية الحالية، 
ــل أزمــــــــات الــــاجــــئــــن وأزمــــــــــات الـــهـــويـــة  ــثـ مـ
والتهديدات األمنية، فالديمقراطية وحقوق 
اإلنــســان ال تصلحان مع العرب واملسلمن 
)مــن وجهة نظرهم(. ولــذلــك، ال داعــي لدعم 
الــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق اإلنـــســـان لــــدى تلك 
ــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحـــقـــوق  ــات، فـــدعـ ــنـ ــائـ ــكـ الـ
اإلنسان في الدول العربية واالسامية أدى 
إلــى الــحــروب األهــلــيــة وعـــدم االســتــقــرار، ما 
أدى بــدوره إلى ظاهرة الاجئن، والهجرة 
غير الشرعية التي تهّدد أوروبــا وهويتها 
وأمنها، فكل عمليةٍ داعشية يتم تنفيذها 
فــــي أوروبـــــــــا تـــصـــب فــــي مــصــلــحــة الــيــمــن 
املـــنـــادى بــإغــاق الـــحـــدود وطـــرد الــاجــئــن، 

عطل أداءها، وراكم تدهور الخدمات البلدية، 
ات التي طاولت  ناهيك عن الفساد واالعــتــداء
امللك العمومي... إلــخ. بــدأت حملة التسجيل 
في القوائم االنتخابية رتيبة وبطيئة، وإذا 
كــــان بــعــضــهــم يــتــحــدث عـــن عـــوائـــق ظــرفــيــة: 
رمضان، ونسق الحياة وانشغال التونسين 
بــاالمــتــحــانــات... إلــــخ، فـــإن آخــريــن يتوقعون 
زيادة عزوف املواطنن عن الشأن االنتخابي، 
إذ ال ننسى أن قــرابــة ثــاثــة مــايــن ونصف 
مليون مواطن تونسي لم يشاركوا أصا في  
االنتخابات التسريعية أو الرئاسية السابقة. 
ــذا الـــعـــدد، فــي ظل  ويــرجــح بعضهم زيــــادة هـ
نسب تشاؤم مرتفعة ومشاعر خيبة متنامية 
من أداء الطبقة السياسية برمتها:  حكامها 
ــا، خـــصـــوصـــا مـــــع اســـتـــفـــحـــال  ــهــ ــيــ ــعــــارضــ ومــ
الــصــراعــات الــداخــلــيــة بــن شــقــوق حـــزب نــداء 
تـــونـــس تـــحـــديـــدا. لـــن يـــكـــون كـــالـــعـــادة صيف 
الباد السياسي هذه السنة كالعادة، وربما 
تشهد فيه الباد إجــراءات سياسية وقرارات 
ــرأي الــعــام والــنــخــب مــعــا. وهـــذا ما  ســتــشــّد الــ
ســيــجــعــل الــســنــة الــســيــاســيــة تـــتـــمـــّدد لتصل 
أولها بآخرها من دون انقطاع: هناك مشاريع 
قوانن ومعارك أخرى، ستطفو على السطح 
قريبا: مجلة الجماعات العمومية واملحلية 
)البلديات والسلط املحلية(، فضا عن قانون  
املصالحة االقتصادية، وتطورات الحرب على 
الفساد، فضا عن مامح التحويرات الوزارية 

املحتملة.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ومـــزيـــٍد مـــن الــتــقــوقــع حــــول الــقــومــيــة. على 
ــة  ــيــ ــانـــب اآلخـــــــر، هـــنـــاك أصـــــــوات أوروبــ الـــجـ
يمكن تصنيفها »شعبوية يسارية«، لديها 
 مــــع اإلرث الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــغـــربـــي، 

ٌ
مــشــكــلــة

وتسعى بالفعل إلى تغييره، فالديمقراطية 
لم تعد حــا، واالحتكام للصندوق ال يأتي 

دوما باألصلح. 
وال يؤدي هذا الشكل القديم من الديمقراطية 
النخبوية التمثيلية إال إلى تــداول السلطة 
بــن حــزبــن ال يختلفان كــثــيــرا فــي املــبــادئ 
»الــنــيــولــيــبــرالــيــة«. ولـــذلـــك، ال بــد مــن تغيير 
تـــلـــك املـــنـــظـــومـــة املــغــلــقــة مــــن الــديــمــقــراطــيــة 

الرأسمالية النيوليبرالية املقيدة مسبقا.
بالتأكيد تختلف تعريفات الديمقراطية منذ 
بلورة هذا املفهوم، فالديمقراطية تعني حكم 
الشعب، وهناك الديمقراطية اإلجرائية التي 
ات وسامتها، وتختزل  تهتم فقط باإلجراء
الــديــمــقــراطــيــة فــي الــصــنــدوق واالنــتــخــابــات 
النزيهة، وهناك جوهر الديمقراطية الذي ال 
يهتم فقط بالتصويت واالنتخابات، ولكنه 
ــرام الــحــقــوق والــحــريــات  ــتـ يــشــمــل أيــضــا احـ
والــعــقــيــدة وحــقــوق األقــلــيــات، ويــعــتــبــر ذلــك 
من الديمقراطية. وهناك من هم مثل حكاٍم 
عرب ال يحترمون جوهرًا وال إجراءات. إنها 
الديمقراطية الصورية التي تقترن بالقمع 
واالســتــبــداد والتعذيب واالخــتــفــاء القسري 
وتـــزويـــر االنـــتـــخـــابـــات، إنـــهـــا الــديــمــقــراطــيــة 
املــــزّورة الــتــي يــزعــم حــكــام عــرب أنــهــا أسمى 

أنواع الديمقراطية.
)كاتب وناشط مصري(

ما زالت مغيبة. إذ استطاعت جملة اللقاءات 
املتسارعة بــن يــوســف الشاهد والــقــضــاة أن 
تبّدد شكوكا عديدة، في ظل فتور العاقات 
بينهم، ما اضطر القضاة إلى تنفيد جملة من 
الــحــركــات االحتجاجية غير املــســبــوقــة، على 
شاكلة إضرابات متعددة وتعليٍق للنشاط... 
ــــى مــجــرد  إلــــــخ. ويــــبــــدو أن األمــــــر ال يـــعـــود إلـ
مــطــالــب مـــاديـــة، يــرفــعــهــا الــقــضــاة عــلــى غـــرار 
األجــر وظـــروف العمل، وال أيضا إلــى مسألة 
االستقالية، خصوصا بعد تركيز املجلس 
األعلى للقضاء، بل يعود هذا الفتور الى ما 
يعتبرونه تهميشا لهم من رئاسة الحكومة 
الـــتـــي تــشــي بــعــض الــتــصــريــحــات بــاســتــيــاء 
رئيس الحكومة من أداء القضاة أنفسهم في 

التعاطي مع ملفات الفساد تحديدا. 
تـــبـــّددت الـــشـــكـــوك، قــبــل أيــــــام، بــعــد أن اقــتــنــع 
رئيس الحكومة بأن هذه املعركة ال تخاض إال 
وقــد ضم في جيش محاربيه القضاة، ولعل 
التجربة اإليطالية في هذا األمر تحديدا أكثر 
من ملهمة. كما أن السنة السياسية أبت إال أن 
تطول أنفاسها من خال جملة من التحويرات 
املهمة في أعلى هرم السلطة التنفيذية، على 
غــــرار رئــيــس ديــــوان مــكــتــب رئــيــس الحكومة 
ــام لــلــحــكــومــة، فــضــا عن  ــعـ ذاتـــــه والـــكـــاتـــب الـ
تحويراٍت أخرى، شملت وزارات مهمة،  وهي 
تــحــويــراٌت يــرّجــح أن تــكــون تمهيدا لتحوير 
وزاري أعــــمــــق، ســيــشــمــل عــــــددا مــرتــفــعــا مــن 
أعضاء الحكومة  في األسابيع القليلة املقبلة، 
ما يجعلها أقرب إلى إعادة تشكيل للحكومة، 

خائن لوطنه ومناصر لإلرهاب في وجهة 
نظر الصهاينة. وهناك جماعاٌت مسيحية 
ــا، ُيــعــامــل  ــركــ ــيــ ــي أوروبـــــــــا وأمــ عـــنـــصـــريـــة فــ
أعــضــاؤهــا أبـــطـــاالً فــي األوســـــاط اليمينية 
ــدى كل مدافع  املتطّرفة، لكنهم إرهابيون ل

عن القيم اإلنسانية.
وكــمــا تــوجــد مــجــمــوعــات تــمــارس اإلرهـــاب 
ضـــد حــكــومــات مــســتــبــدة، بــعــد انـــســـداد أي 
فــرص للتوافق أو التغيير السلمي، توجد 
أيـــضـــا حــكــومــات إرهـــابـــيـــة، تـــقـــوم بـــإرهـــاب 
مـــواطـــنـــيـــهـــا، وكـــــل مــــن يـــســـعـــى إلـــــى الــحــق 
والعدل والكرامة، فالحكومات اإلسرائيلية 
إرهابية، تقوم بقمع كل من يطالب بالحقوق 
ــة وإرهـــــابـــــه، وكـــثـــيـــرا مـــا تــمــارس  املـــشـــروعـ
اإلدارات األميركية املتعاقبة اإلرهـــاب ضد 
كـــل مـــن يـــخـــرج عـــن طـــوعـــهـــا، والــحــكــومــات 
املصرية هي أيضا إرهابية، تقوم بإرهاب 
ــة، أو  ــروعــ ــن يـــطـــالـــب بـــالـــحـــقـــوق املــــشــ ــل مــ كــ
يطالب بالعدل والحرية والكرامة، أو ينادي 

باحترام حقوق اإلنسان.
ليس تعريف اإلرهـــاب فقط هــو الــذي عليه 
 كذلك 

ٌ
خـــاف، بــل أصــبــح اآلن هــنــاك خـــاف

على مفاهيم أخرى، مثل الديمقراطية، فبعد 
أن كــانــت الــديــمــقــراطــيــة الــســبــب الــرئــيــســي 
للتقّدم والتفوق الغربي، وبعد عقود طويلة 
من القناعات العاملية بأن الديمقراطية هي 
الــحــل، أصــبــح هــنــاك كتابات غربية عديدة 
تهاجم القيم الغربية، وتطالب بتعديلها 
أو تأجيل تطبيقها أو استثناء فئاٍت منها، 
مــثــل الـــدعـــوات الــتــي نسمعها كــل فــتــرة من 

صيف سياسي ساخن في تونس

عن اإلرهاب والديمقراطية

جلبة سياسية على 
إيقاع صخب الحملة 
اإلعالمية والتعبوية 

لالنتخابات البلدية 
المقبلة

ليس تعريف اإلرهاب 
فقط عليه خالف، 

بل هناك خالٌف على 
مفاهيم أخرى، مثل 

الديمقراطية
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