
جمال محمد إبراهيم

مـــا أشــــّد حــاجــة الــســيــاســيــن الــســودانــيــن 
للنظر في تاريخهم البعيد واآلخر القريب، 
لتتضح لهم الخطوط الصفراء والخضراء 
والحمراء، فيما يتصل بإعادة بناء بالدهم، 
بـــعـــد خــــــراب ثـــالثـــن عـــامـــا أهــــدرهــــا نــظــام 
ــرز مـــا وقـــع خــالل   أبــ

َّ
»اإلنــــقــــاذ« املـــبـــاد. لــعــل

إلى  الــســودان  انقسام  الكالحة  الحقبة  تلك 
دولتن، شمالية وجنوبية. 

ماثلة،  حقيقة  حـــول  املــتــابــعــون  يختلف  ال 
أن إغــفــال الــتــنــّوع اإلثــنــي فــي بــالد شاسعة 
املـــســـاحـــة ضـــاعـــف مـــن تــعــقــيــدات الــتــبــايــن 
ــتـــصـــادي واالجـــتـــمـــاعـــي والــثــقــافــي في  االقـ
املجتمعات السودانية، بصورٍة أفضت بها 
أسبابها ومسبباتها،  تعّددت  نزاعاٍت  إلى 
الـــشـــمـــال  بــــن  نـــشـــب  الـــــــذي  الــــقــــتــــال  أن  إال 
والــجــنــوب عــام 1955 تــواصــل 17 عــامــا في 
لــم يتوقف إال باتفاق تم  الــســودان.  جنوب 
في 1972، أعاد السالم إلى ربوع البالد، على 
لــم تسنده  لــم يصمد طــويــال، لسببن:  أنــه 
إرادة شعبية عبر استفتاء أو باعتماد من 
شرعية  تكسبه  غــالــبــة  إرادة  تمثل  أجــهــزة 
القتال بن  أنه أوقف  البقاء واالستمرارية، 
جيشن، وكان حريا أن تعالج مسألة دمج 
الجيشن في جيش قومي واحد بعد حلول 
السالم، على أن ذلك لم ُينجز بصورة مثلى.

 )2(
ــّرأْت حــكــومــة  ــ ــــجـ ــــذه الــــثــــغــــرات، تـ نــتــيــجــة هـ
ــيـــس جــعــفــر  الــــخــــرطــــوم، تـــحـــت نـــظـــام الـــرئـ
ــأهـــدرت فـــي عــــام 1982  نــمــيــري وقــــتــــذاك، فـ
ذلك االتفاق، ليدخل السودان من جديد في 
دّوامــة حــرٍب أهليٍة بن الشمال والجنوب. 

غازي دحمان

ــــي فــــي ســــوريــــة احـــتـــالل  ــــروسـ ــود الـ ــ ــــوجـ الـ
صـــريـــح، أحـــد األنـــمـــاط االســتــعــمــاريــة، بل 
يـــبـــدو أقـــــرب إلــــى الــنــمــط اإلمـــبـــريـــالـــي في 
بالفجاجة  تميز  والــــذي  ــــى،  األولـ مــراحــلــه 
ــان يــتــم  ــ ــا كـ ــاملـ ــتـــي طـ والـــقـــســـوة املـــفـــرطـــة الـ
تجاه  اجتثاثية  بسياسات  عنها  التعبير 
ــــوارد الــبــالد  الــســكــان األصــلــيــن، ونــهــب مـ

حتى الرمق األخير.
ال يــلــغــي شـــعـــار مــحــاربــة اإلرهـــــــاب، الـــذي 
يــــرفــــعــــه الــــــــــــــروس، حـــقـــيـــقـــة أنـــــهـــــم طــــرف 
مــســتــعــمــر، فــجــمــيــع املــســتــعــمــريــن رفــعــوا 
شــــــــعــــــــاراٍت بــــــــّراقــــــــة، مــــــن نــــــــوع تــحــضــيــر 
املجتمعات التي يستعمرونها، أو قيامهم 
بمهام جليلة إلنقاذ البلدان التي دخلوها 
من الفقر واملرض والتخلف، في حن كانت 
 إلخــفــاء مــآربــهــم، 

ً
هـــذه الــشــعــارات وســيــلــة

بــــل ومـــحـــاولـــة لــشــرعــنــة جـــرائـــمـــهـــم الــتــي 
يرتكبونها بحق املجتمعات املستعمرة.

ــــذت روســــيــــا عــمــلــيــة 
ّ
مـــنـــذ ســـتـــة أعــــــــوام، نــــف

احـــتـــالل عــلــنــي لـــســـوريـــة، بـــدأتـــهـــا بــإعــالن 
الحرب على قطاعات واسعة من املجتمعات 
املحلية السورية، وغزو مناطق عديدة في 
البلد، بذريعة وجود طلب من نظام األسد 
الذي تعتبره روسيا يمثل الدولة السورية. 
أكثر من ثلثي  وبناء عليه، جعلت روسيا 
لضرباتها،  هدفا  والسكان  البالد  مساحة 
 تلك املساحة وهذا الكم السكاني 

ً
مستثنية

بــمــا  ــانــــي،  إنــــســ أو  قــــانــــون دولـــــــي  مــــن أي 
أنـــواع  مختلف  لــتــجــربــة  الــحــريــة  يعطيها 
أسلحتها، وكل أنماط القتل التي تستطيع 

أسلحتها إنجازها.
ــوازاة ذلــــــــك، وضــــعــــت روســـــيـــــا يـــدهـــا  ــ ــ ــمـ ــ ــ بـ
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــع األصــــــــــول اإلسـ ــيـ ــمـ ــلــــى جـ عــ
ــن مـــوانـــئ  واالقــــتــــصــــاديــــة فــــي ســــوريــــة، مــ
ومـــطـــارات وحــــدود، وأيــضــا حــقــول النفط 
والـــغـــاز والــفــوســفــات، وبــعــقــود ذات آجــال 
طــويــلــة، وقــابــلــة لــلــتــمــديــد، مــا يعني أنها 

مالك ونوس

فــرنــســا غــيــر مــتــواطــئــة »ولــكــنــهــا تتحّمل 
مــســؤولــيــة كــبــرى وجــســيــمــة« عـــن جريمة 
التطهير العرقي التي حصلت في رواندا، 
لــجــنــة  تـــقـــريـــر  هـــكـــذا خـــلـــص  ســـنـــة 1994. 
املؤّرخن الفرنسين، قبل أيام، فالذي يهم 
هو أنها »غير متواطئة«؛ أي غير متهمة، 
وكــل ما يأتي بعد هــذه الكلمة لغٌو يمكن 
 فــي أي تقرير من 

ً
إهــمــالــه. واألكــثــر أهــمــيــة

هـــذا الــقــبــيــل أال تــتــلــوث صـــورة الــفــرنــســي، 
بــقــبــعــتــه االســتــعــمــاريــة الـــتـــي تــحــمــيــه من 
بينما  ويعتمرها  أفــريــقــيــا،  شمس  لهيب 
هو جالس في علياء أحد األبنية أو التالل، 
 سير عمليات القتل الجماعي 

َ
يراقب ُحسن

واالغتصاب، من دون أن يقوم هو بقتل أيٍّ 
من الضحايا، أو اغتصاب واحدة من مئات 

صنب حينها.  
ُ
آالف النسوة اللواتي اغت

هكذا تتشاطر التقارير الغربية في نفي 
ر من  تطهِّ

ُ
التهمة عن األوروبي الوديع امل

ــــٍس، املــجــبــر عــلــى مــشــاهــدة صــور  أي رجـ
املستعمرات،  أبناء  ينفذها  التي  املجازر 
فــي طــور  أن يدخلهم  يــحــاول  بينما هــو 
التحضر. من هنا يأتي االنتقاص في أي 
من  أو  كـــان،  مدنيا  حــكــم، حكما قضائيا 
التي  الــدولــيــة  الجنائية  املحكمة  أحــكــام 
تخوض في جرائم الحرب وجرائم اإلبادة 
الــجــمــاعــيــة والـــجـــرائـــم ضـــد اإلنــســانــيــة، 
فــفــرنــســا الــتــي قـــّدمـــت األســلــحــة والــدعــم 
ــة الــتــي  الــلــوجــســتــي لــلــحــكــومــة الـــروانـــديـ
الهوتو  قبيلة  مــن  األغــلــبــيــة  تمثل  كــانــت 
لم تفعل ذلك فحسب، بل كانت متحالفة 
معها منذ سنة 1990، بحسب ما جاء في 
الفرنسي،  الرئيس  تسلمه  الــذي  التقرير 
يــوم الجمعة، في 26  إيمانويل مــاكــرون، 
مارس/ آذار 2021، فكيف يخلص التقرير 
ببراءتها، وعــدم اتهامها بقتل وال حتى 
شخص واحــٍد من بن 800 ألــف روانــدي 
الــتــوتــســي، راحـــوا ضحية تلك  أقلية  مــن 

الحملة؟
نعلم ذلــك، حن نكون على معرفة مسبقة 
ــلــهــا الــحــكــومــات  بــــأن الـــلـــجـــان الـــتـــي تــشــكِّ
اإلعـــالم  مــا يكشفه  عــلــى حقيقة  لــلــوقــوف 
مــن ضــلــوع قــوى غربية فــي الــجــرائــم ضد 
اإلنــســانــيــة، ال تــكــون مهمتها، فــي أحــيــاٍن 
كثيرة، سوى طمس تلك الحقائق، وإبعاد 
أي تهمة عن املتورطن، أو حتى املخططن 
لتلك الجرائم. لذلك وجدنا كيف أنه، وبعد 
ــالم، ومنها  أن كشفت بــعــض وســائــل اإلعــ
ونــيــويــورك  الفرنسية  لــومــونــد  صحيفتا 
تــايــمــز وقــنــاة ســي أن أن، ســنــة 2017، عن 
لحكومة  دعما  الفرنسية  الحكومة  تقديم 
رواندا في أثناء تنفيذها املجازر، سارعت 
من  للتحقيق،  لجنة  تشكيل  إلـــى  فــرنــســا 
أجل هدٍف واحد، أن يقال إنها تبالي ولن 
إن  بالجناة،  العقاب  توقع  أن  قبل  تسكت 
كانوا على قيد الحياة. وعلى افتراض أن 
قــد مــاتــوا جميعا، فلن تتنطع  املــتــوّرطــن 
أي لــجــنــٍة لــلــذهــاب بــعــيــدًا فــي الــكــشــف عن 
الحقائق، ألن ذلك سيعني إلــزام الحكومة 
الفرنسية باالعتذار لشعب رواندا وتقديم 

التعويضات له.
الــتــي بـــدأت، في  منذ انتهاء تلك املــذبــحــة، 
7 أبـــريـــل/ نــيــســان 1994، وانــتــهــت فــي 15 
ــوارد  لـــم يــتــوقــف تــ يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 1994، 
الــتــقــاريــر عـــن ضــلــوع فــرنــســا فــيــهــا، وعــن 
ــي اســـتـــمـــرارهـــا  مــســؤولــيــتــهــا الـــكـــبـــيـــرة فــ
وتوّرطها  بل  ملقترفيها،  الحماية  وتأمن 

أسامة أبو ارشيد

بثت قناة »سي أن أن« اإلخبارية األميركية، 
يــــوم الــســبــت املــــاضــــي، بــرنــامــجــا وثــائــقــيــا 
فضح كيف تواطأت إدارة الرئيس السابق، 
دونالد ترامب، في إفشال التصّدي لجائحة 
كورونا أميركيا، وهــو األمــر الــذي أدى إلى 
أن تــكــون الـــواليـــات املــتــحــدة بــؤرتــه عامليا، 
بــإصــابــات فــاقــت، حــتــى الــيــوم، 30 مليونا، 
ووفـــــيـــــات يـــــزيـــــدون عـــلـــى نـــصـــف مـــلـــيـــون. 
شهود البرنامج كانوا املسؤولن والخبراء 
ــن أشـــــرفـــــوا عـــلـــى مــكــافــحــة  ــ ــذيـ ــ أنـــفـــســـهـــم الـ
الــجــائــحــة فـــي إدارة تـــرامـــب، ولـــم يـــتـــرّددوا 
فـــي االعـــتـــراف بـــأن الــحــســابــات الــســيــاســيــة 
كانت  ومستشاريه  للرئيس  واالقتصادية 
البوصلة التي استرشد بها البيت األبيض 
الكارثة، ومــن تجّرأ منهم  إنــكــاره حجم  في 
الشعب  ومــصــارحــة  بالحقيقة  الــبــوح  على 

بها إما تمَّ تهميشه، أو تهديده. 
األميركي  الصحافي  كتاب  نعلم من  طبعا، 
الـــعـــام  الــــصــــادر  ودورد،  بـــــوب  املـــخـــضـــرم، 
املـــاضـــي، »الـــغـــضـــب«، أن تـــرامـــب كـــان يعلم 
الــحــقــيــقــة وهـــــو يـــكـــذب عـــلـــى األمـــيـــركـــيـــن، 
ــادات الــســالمــة التي  ــ ويــحــّرضــهــم ضــد إرشــ
الــكــّمــامــات  كلبس  ذاتــهــا،  إدارتــــه  وضعتها 
الجسدي، ودافعه لذلك حسابات  والتباعد 
سياسية في سنة انتخابات، بذريعة أنه ال 
يريد أن يثير الفزع بن املواطنن، ويتسّبب 
بركود اقتصادي. هو نفسه قال ذلك ملؤلف 
حسب  إذ  أمامنا،  ماثلة  والنتيجة  الكتاب. 
ديــبــورا بيركس،  للدكتورة  اعــتــراف صـــادم 
لــفــيــروس كـــورونـــا في  منسقة االســتــجــابــة 
البيت األبيض حينها، أول مائة ألف حالة 
وفاة أميركيا يمكن إيجاد عذر فيها لإلدارة، 
إذ لم تكن املعلومات حول الفيروس متوفرة 
من  الــتــالــن  اآلالف  مــئــات  أن  إال  اآلن.  كــمــا 
القتلى ال عــذر فيهم، إذ كــان يمكن تقليص 
حجم الضحايا بشكل كبير لو تمَّ التعامل 
أننا نتحّدث  األمــر كما ينبغي. بمعنى  مع 

عن إزهاق أرواح ألغراض أنانية بحتة. 
في  كـــورونـــا  جــائــحــة  لــم ينحصر تسييس 
الواليات املتحدة، بل إنها كانت، وال زالت، 
إيــديــولــوجــي وسياسي  لسجال  مــوضــوعــا 
عــاملــي، مــنــذ تفشت فــي املــعــمــورة. مباشرة 
بـــرزت نــظــريــات املـــؤامـــرة حــولــهــا. وإذا كــان 
مصدر  بشأن  القائمة  الشكوك  تفهم  يمكن 
األمــر  أن  إال  وطبيعته،  ومنشئه  الــفــيــروس 
املستهجن يتمثل في إنكار بعضهم وجوده 

ــــى نـــظـــريـــات مـــؤامـــرة  ، مــســتــنــديــن إلـ
ً
أصـــــــال

متهافتة سخفا ومنطقا ودالئل، خصوصا 
والتخصص.  العلم   

َ
عــون َيــدَّ شعبوين  مــن 

ة فيروس غامض  الحقيقة هي الحقيقة، ثمَّ
ــاتــــل، بــغــض الــنــظــر عـــن كــنــهــه، وبــغــض  وقــ
هندسته،  أو  تصنيعه  نظريات  عــن  النظر 
ونــحــن نــشــاهــد ونــتــابــع، يــومــيــا، أنــاســا من 
 أرواحهم، ومع 

ُ
ِطف

َ
ت

ْ
حولنا يصيبهم، َوَيخ

ذلـــك ال يــــزال فــيــنــا مــنــكــرون! ثــالــثــة األثــافــي 
أن يــشــمــل الــتــشــكــيــك ونـــظـــريـــات املــــؤامــــرة 
الـــلـــقـــاحـــات الـــتـــي تــــمَّ تــطــويــرهــا لــلــتــصــّدي 
للجائحة ولكبح جماحها. القلق من سرعة 
تــطــويــرهــا مـــشـــروع، ولــكــنــنــا مــضــطــرون أن 
وهم  واملختصون،  العلماء  يقوله  ما  نتبع 
بناء  وفعاليتها،  سالمتها،  على  يــشــّددون 
على تجارب سريرية ومنهجية. ولنفترض، 
جــــداًل، أن أمـــان الــلــقــاحــات غــيــر مــقــطــوع بــه، 
فــمــا هــو الــبــديــل؟ نــحــن نــعــلــم أن الــفــيــروس 
ــنـــظـــر عــن  ــو قــــاتــــل، بـــغـــض الـ ــ مـــــوجـــــود، وهــ
تحصن  فــإن  وبالتالي،  وطبيعته،  منشئه 
اآلن.  القصوى  األولــويــة  أنفسنا ضــده هــي 
بغير ذلـــك، نــكــون كــمــن يــعــّرضــون أنفسهم 
ــم لــلــخــطــر والـــقـــتـــل عــبــر إنــكــارنــا  ــبـــاءهـ وأحـ
مــا أثــبــتــتــه الــوقــائــع والــحــقــائــق. فــي سياق 
اإلغالقات  كلنا سئمنا  أننا  هنا،  املفارقات 
الــصــارمــة، ومــا يترتب عليها من  والــقــيــود 
تداعيات إنسانية واقتصادية مدّمرة، ومع 
اللقاحات،  أخــذ  بيننا  ذلــك يرفض كثيرون 
أبينا،  أم  شئنا  املتاحة،  الوحيدة  الطريقة 
لــو كان  اعــتــدنــاهــا.  الــحــيــاة كما  الستئناف 
هذا الرفض مؤّسسا على علم ودليل، ألمكن 
تفهم األمــر، أمــا عندما يكون منطق هؤالء 
سخافات وهراء ونظريات مؤامرة، فحينها 
ال يمكن التعاطف معهم. وحتى ندرك حجم 
أزمـــتـــنـــا، يـــقـــول الـــخـــبـــراء إن الــــوصــــول إلــى 
»مــنــاعــة الــقــطــيــع« فـــي أي مــجــتــمــع يتطلب 
إلــى 85% من أعضائه،  تلقيح ما بن %70 
بــحــيــث يــصــبــح انـــتـــقـــال الـــفـــيـــروس صــعــبــا. 
لــقــاحــات كافية،  أنـــه ال تــوجــد  املشكلة هــنــا 
بالذات للدول الفقيرة، كما أن نسبة كبيرة 
من الناس، بما في ذلك في الدول املتقّدمة، 
ال يريدون أخــذه. وإذا أضفنا إلى ذلك عدم 
الــوقــايــة، حينها  بــإجــراءات  الــتــزام كثيرين 
يمكن أن نفهم ملاذا قد يتأخر خروجنا من 
بنا، خصوصا مع  ت 

َّ
َحل التي  الكارثة  هــذه 

ُد سالالت 
ِّ
َول

ُ
ما يترتب على ذلك من طفرات ت

من الفيروس أكثر شراسة.  
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــعـــارضـــون لــلــنــظــام في  ــع املـ ــّرة، رفــ ــ ــ ــذه املـ هــ
الشعبية  الحركة  مناصري  مــن  الــخــرطــوم 
لــتــحــريــر الــــســــودان شـــعـــار بـــنـــاء »ســـــودان 
ــر جـــنـــوب  ــريــ ــقــــط تــــحــ ــَس فــ ــ ــيــ ــ جــــــديــــــد«، ولــ
السودان أو االنفصال عن الشمال. تواصل 
ر 

ّ
القتال الشرس أكثر من عقدين، ولم تتوف

ثــقــة بـــن املــتــقــاتــلــن إلنـــجـــاز اتـــفـــاٍق يــوقــف 
الجنوبين، صــار نقض  الــــّدم. عند  نــزيــف 
الــعــهــود هـــو مـــا يــالقــونــه مـــن الــشــمــالــيــن. 
ولكن في  2005، وبعد مفاوضات مضنية، 
املجتمع  أطـــراف  مــن  متعاظمة  وبضغوط 
ــرف بــاتــفــاق  الـــدولـــي، تـــم تــوقــيــع اتـــفـــاٍق، ُعــ
نـــيـــفـــاشـــا، وهــــــذه ضـــاحـــيـــة فــــي الــعــاصــمــة 
الكينية. توقفت الحرب، لكن الجديد، هذه 
ــّرة، أنــه تــم االتــفــاق  بــن الــنــظــام الحاكم  املــ
في الخرطوم والحركة الشعبيىة لتحرير 
ــّدد مــصــيــر  ــحــ الـــــســـــودان عـــلـــى اســـتـــفـــتـــاء يــ
ــدود  ــودان، لــيــبــقــى ضـــمـــن حــ ــ ــســ ــ جـــنـــوب الــ
الــســودان، أو ينفصل ليصير دولــة لحاله. 
ذلك ما تّم في عام 2011، وقامت على أثره، 

دولة جنوب السودان.  
)3(

فــيــمــا كــــان الـــتـــفـــاوض قـــد بــــدأ بـــن حــكــومــة 
»اإلنــــقــــاذ« ومــمــثــلــي »الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة«، 
وقـــوامـــه حـــركـــات تــمــثــل جـــنـــوب الـــســـودان، 
ــور )أقــصــى غـــرب(،  نشبت أزمـــة إقــلــيــم دارفــ
 أقـــــدار الــــســــودان أن يــخــرج مـــن أزمــــٍة 

ّ
لـــكـــأن

ــرى أشـــد وأكـــثـــر دمـــويـــة. لم  لــيــدخــل فـــي أخــ
تــكــن حــكــومــة »اإلنــــقــــاذ«، بــقــيــادة الــرئــيــس 
املعزول، عمر البشير، رحيمة بمن تمّرد من 
أبناء اإلقليم. فشل نظامه هناك، ولحقت به 
إلــى عزلة  فــقــادت  الجماعية،  اإلبـــادة  تهمة 
ذلــك الــنــظــام، وإلـــى فــرض عقوبات قاسية، 

البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك. 
)5(

وفق الوثيقة الدستورية املؤقتة التي تحكم 
عضلة 

ُ
الــفــتــرة االنــتــقــالــيــة فــي الـــســـودان، امل

التي كان ينبغي حسمها هي التي تتصل 
 حــركــات املسلحة 

ّ
كـــل الــســالم مــع  بتحقيق 

التي ظلت تحارب نظام »اإلنــقــاذ« سنوات 
طــويــلــة. هــكــذا تـــم تــوقــيــع اتـــفـــاق ســـالم مع 
قــيــاداتــهــا فــي جــوبــا عــاصــمــة دولـــة جنوب 
السودان، األولى في أكتوبر/ تشرين األول 
مــن عـــام 2020، والــثــانــيــة هــي الــتــي وقعها 

البرهان في أواخر مارس/ آذار 2021.
إذا كان االتفاق شامال أو إطاريا، فاملتوقع 
أن تــلــقــي كـــل املـــجـــمـــوعـــات املــســلــحــة الــتــي 

ــامـــل أســلــحــتــهــا،  ــفــــاقــــات كـ ــعـــت تـــلـــك االتــ وقـ
تمهيدا لدمجها مع قوات الجيش القومي 
لـــلـــبـــالد. املـــالحـــظ أن الــتــفــاصــيــل املــتــعــلــقــة 
باستيعاب )ودمج( القوات كاملة التسليح، 
ــتــــي كــانــت  ــات الــ ــركــ ــا الــــحــ ــأتـــهـ والــــتــــي أنـــشـ
تـــعـــارض نــظــام الــبــشــيــر، لـــم يــتــّم الــتــعــّرض 
لها بالصورة التي تحفظ للقوات املسلحة 
القومية وضعها كجيٍش قومي للبالد. كان 
طبيعيا أن يتّم االتفاق على تفاصيل دمج 
أولـــئـــك املــســلــحــن ضــمــن الــجــيــش الــقــومــي 
لــلــبــالد، غــيــر أن االتـــفـــاق تـــجـــاوز مــنــاقــشــة 
 الشياطن 

ّ
أن التفصيل املطلوبة، على  تلك 

ستواصل كمونها في مثل هذه التفاصيل.
)6(

ــــذي تــحــقــق نــســبــيــا وفــق  لـــم يــتــم الـــســـالم الـ
اتـــفـــاق 1972 بــالــصــورة املــثــلــى الــتــي تــســّد 
ــا فــي تــجــربــة الــســالم الــذي  كــل الــثــغــرات. أّمـ
تــــمَّ وفــــق اتــفــاقــيــة نــيــفــاشــا فـــي عــــام 2005، 
التابعة  القوات  دمــج  تفاصيل  أجيزْت  فقد 
لــلــحــركــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الــــســــودان في 
ــقــــومــــي، بـــحـــيـــث يــحــتــفــظ  جـــيـــش الــــبــــالد الــ
االستفتاء  حــن  إلــى  بجيشيهما  الــطــرفــان 
الــذي يقّرر في بقاء جنوب السودان ضمن 
إلـــى دولــة  الـــواحـــدة، أو أن ينفصل  الــدولــة 
اتـــفـــاق 2005،  مــســتــقــلــة. وكــــان واضـــحـــا أن 
وعــمــل   ،1972 اتــــفــــاق  درس  اســـتـــوعـــب  قــــد 
تم   ،2011 عــام  وفــي  سلبياته.  تجنب  على 
االستفتاء وفق ما هو متفق عليه، وكانت 
ــال عــــن شــمــال  ــفــــصــ ــالـــح االنــ نــتــيــجــتــه لـــصـ
ــســتــقــاة من 

ُ
الـــســـودان. والــنــظــر فــي الــِعــبــر امل

تــجــربــتــي دمــــج املـــعـــارضـــة املــســلــحــة، وفــق 
في  بالتأكيد  يساعد  و2005   1972 اتفاقي 
التسليح  كاملة  القوات  مع  التعامل  كيفية 

التابعة  للحركات التي كانت تعارض نظام 
»اإلنقاذ« وحاربته سنن عددا. اآلن، وبعد 
موافقة معظم الحركات املسلحة  على سالم 
فقد  االنتقالية،  ديسمبر  ثــورة  مع حكومة 
تضّمن االتفاق دمج القوات بتدّرج مناسب، 

لينشأ جيش قومي، وفق عقيدة جديدة. 
)7(

بعد هذه االتفاقيات، أرسلت  تلك الحركات 
املـــســـلـــحـــة قــــــــواٍت مــــن واليــــــــات دارفـــــــــور أو 
لتنشئ  األزرق،  الــنــيــل  مـــن  أو  كـــردفـــان  مـــن 
معسكرات لها في العاصمة الخرطوم، وهو 
هذه  احتلْت بعض  متوقعا.  يكن  لم  تطوٌر 
القوات الفنادق الكبيرة، واستولى بعضها 
ــاّمـــة. ثــّمــة  عــلــى الـــحـــدائـــق واملـــتـــنـــزهـــات الـــعـ
األوملبية  اللجنة  مباني  على  استولى  مــن 
ــا خــــرجــــوا مــنــهــا صــاغــريــن  ــ الـــضـــخـــمـــة، ومـ
األوملبية  اللجنة  رئيس  من  تدخٍل  بعد   

ّ
إال

ــة الـــــذي زار الـــخـــرطـــوم خــصــيــصــا،  ــيـ الـــدولـ
والتقى رئيس املجلس الّسيادي في األمر. 
ــــك فـــحـــســـب، بــــل يــــرّجــــح مـــراقـــبـــون  ــيـــَس ذلـ لـ
ــقــــوات، وقــد  ــــود هــــذه الــ  وجـ

ّ
ســـودانـــيـــون أن

 
ً
بلغت أعدادها آالف املسلحن، شّكل عامال

مــســاعــدًا لتفشي ظــاهــرة االنـــفـــالت األمــنــي 
املــتــصــاعــد فــي طــرقــات الــعــاصــمــة القومية 

الخرطوم وأحيائها. 
ُيـــفـــاجـــأ املــــكــــّون الـــعـــســـكـــري املـــتـــحـــالـــف مــع 
املكّون املدني إلكمال فترة الحكم االنتقالي 
مــن وجـــود مــكــّون عسكري إضــافــي، يشكل 
ظــاهــرة جــديــدة فــي الساحة السياسية في 
الـــســـودان، ويــزيــد الـــصـــورة املــاثــلــة تعقيدًا 
عــلــى تــعــقــيــد. ويــبــقــى الــــســــؤال أّي عــقــيــدة 

جديدة يتبناها جيش السودان القومي؟ 
)كاتب وسفير سوداني سابق(

أفـــق لنهايتها. واألهـــم  حــالــة اســتــعــمــار ال 
السياسية  بالحياة  تحّكمها  كله  ذلــك  من 
الــــســــوريــــة، وشــــكــــل الـــتـــســـويـــة املــحــتــمــلــة. 
واملفارقة أن روسيا تريد تشكيل معارضٍة 
عــلــى مقاساتها ووفـــق شــروطــهــا، وتــريــد 
إخضاع املجال السياسي السوري، املؤيد 
إدارة غرائبية  واملعارض، لسلطتها، وفق 
من نوعها، وال تطمح في تحقيقها حتى 

في روسيا نفسها.
واملفارقة األكثر إذهااًل أن روسيا تطلب من 
احتاللها ســوريــة، من دون  تمويل  العرب 
أن يحق لهم التقّدم باشتراطات ومطالب 
معينة، ولو إفراجا عن مئات آالف املدنين 
ــــالء مــصــيــر املــفــقــوديــن،  املــعــتــقــلــن، أو إجـ
بذريعة التهديد بأنهم يسيسون املساعدة 
ــة. وتـــتـــضـــمـــن هــــذه  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ اإلنــــســــانــــيــــة لـ
املــســاعــدة ضــخ مــئــات مــلــيــارات الــــدوالرات 
لتشغيل شركات روسيا ومن يتبعها من 

رجال أعمال األسد!
ــام هـــذا التجبر الـــروســـي، واالســتــبــاحــة  أمـ
ــر، واالســتــهــتــار  الــفــاقــعــة لــلــبــشــر والـــحـــجـ
والقادمن،  الحالين  السورين  بمستقبل 
أنتجتها  التي  الثقيلة  الــكــارثــة  وحصيلة 
الروسية، ملــاذا لم تنشأ مقاومة  القتل  آلــة 
ضد روسيا؟ وهو أمر خالف كل التقديرات 
روسيا  مواجهة  احتمال  إلــى  ذهبت  التي 
مصاعب جّمة في سورية. التفسير األقرب 
ــيــــا، عــنــدمــا دخــلــت  إلــــى الـــوقـــائـــع أن روســ
ــقـــوى،  ــانـــت جــمــيــع الـ ــــوري، كـ ــــسـ املــــيــــدان الـ
وخـــصـــوصـــا املـــعـــارضـــة، قـــد وصـــلـــت إلــى 
حالة مــن االســتــنــزاف، بعد أكثر مــن ثالث 
ســـنـــوات حــــرب، لـــم تــتــوقــف يــومــا واحــــدا، 
حـــيـــث اســـتـــخـــدم الـــنـــظـــام كــــل مــــا اّدخــــرتــــه 
الـــدولـــة الــســوريــة مـــن أســلــحــة، عــلــى مـــدار 
عــقــود مــن الــعــســكــرة، ومـــا وّردتـــــه مــخــازن 
ــران، ضـــد مــعــارضــن شــكــلــوا هياكلهم  ــ إيــ

الفصائلية  تحت وابل النيران.
ــا أن روســــيــــا دمــــجــــت قــــواتــــهــــا ضــمــن  ــمـ كـ
الــتــحــالــف الــقــائــم عــلــى األرض الــســوريــة، 

ــلــــحــــة، ومـــشـــاركـــة  أكـــثـــر عـــبـــر تـــقـــديـــم األســ
فرنسين فيها، وتسهيل هروب املجرمن 
ــو، وتـــأمـــيـــنـــهـــم فــي  ــ ــوتـ ــ ــهـ ــ ــة الـ ــكــــومــ مـــــن حــ
مــعــســكــرات آمــنــة. وبــــدأت الــفــضــائــح حــول 
رعاية الفرنسين مرتكبي املجازر في أدق 
الــتــفــاصــيــل، مــنــهــا مــا ُكــشــف، ســنــة 2004، 
أن طــائــرة الــرئــيــس الــروانــدي املــنــحــدر من 
فرنسيون،  مــالحــون  يقودها  كــان  الهوتو 
ــيــــل إن صــــــاروخــــــا أطـــلـــقـــه  ــــي قــ ــتـ ــ وهـــــــي الـ
مــتــمــّردون مــن الــتــوتــســي قــد أســقــطــهــا. ثم 
رشــحــت مــعــلــومــات عــن وثــيــقــة للخارجية 
الفرنسية عن تولي قائد القوات الفرنسية 
فــــي روانـــــــــدا وظـــيـــفـــتـــي مـــســـتـــشـــار رئــيــس 
الجمهورية ومستشار قائد أركان الجيش 
الرواندي، بدءًا من 3 فبراير/ شباط 1992. 
وخــــالل فــتــره عــمــل هـــذا املــســتــشــار، كثرت 
الــتــي تمّجد  اإلذاعــيــة  والــبــرامــج  املناشير 
ض على قتل التوتسي،  ــحــرِّ

ُ
فــرق املــوت وت

وهي فترة سادت فيها املجازر إلى وصلت 
إلــى ذروتــهــا، فــي 7 أبــريــل/ نيسان 1994، 

حن بدأت عمليات التطهير العرقي.
ثم تتالى نشر معلوماٍت وضعتها لجان، 
ــٍب وضـــعـــهـــا صـــحـــافـــيـــون وبـــاحـــثـــون  ــتــ ــ وُك
ــاركـــوا في  وجـــنـــود وضـــبـــاط ســابــقــون، شـ
ــواز« الــفــرنــســيــة، عـــن وقــائــع  ــركــ عــمــلــيــة »تــ
كــثــيــرة تــثــبــت تــشــجــيــع الــفــرنــســيــن على 
ــم فــيــهــا  ــهــ ــتــ ــاركــ ــشــ ــازر ومــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــاب املـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ارتـ
ــة  الـــالزمـ األدوات  وتــــأمــــن  بــاشــخــاصــهــم 
املعنية  الــروانــديــة  اللجنة  نــشــرت  إذ  لــهــا. 
بــمــكــافــحــة اإلبــــــادة، فــي نــوفــمــبــر/ تشرين 
أســـمـــاء  تـــتـــضـــّمـــن  الئـــحـــة   ،2016 الـــثـــانـــي 
فــرنــســيــا تتهمهم  22 ضــابــطــا وســيــاســيــا 
ــــالل حــمــلــة  ــيـــرة خــ ــكــــاب جــــرائــــم خـــطـ ــارتــ بــ
التطهير العرقي. كما تحّدث كتاب بعنوان 
ــدفـــق شــحــنــات  ــه« عــــن تـ ــ ح بـ ــا ال ُيــــصــــرَّ ــ »مـ
الــســالح فــي األعـــوام 1991 و1992 و1993، 
ــانـــت تــحــصــل فــيــهــا  ــتـــي كـ ــــي الـــفـــتـــرة الـ وهـ
الفترة  بأن  الكتاب  مجازر متفرقة. ويفيد 
التي حصلت فيها جريمة التطهير العرقي 
الكبرى، بعد 7 أبريل/ نيسان 1994، والتي 
اســتــمــرت مــائــة يـــوم، شــهــدت إيــصــال ست 
للقوات  الفرنسية  األســلــحــة  مــن  شــحــنــات 
الحكومية الرواندية. وجاء في كتاب آخر 
أن هــــذه األســـلـــحـــة، والـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي 
ــدد الــقــوات  ــــادة عـ ــرافـــق، ســـاعـــدت فـــي زيـ املـ
الرواندية عشرات األضعاف، ما ساهم في 

زيادة عمليات القتل. 
ــبــــاط الــفــرنــســيــن  كـــمـــا نـــشـــر أحــــــد الــــضــ
الــســابــقــن كــتــابــا جـــاء فــيــه إن الــســلــطــات 
ــا الــــذيــــن  ــ ــــودهـ ــنـ ــ ــة أبــــلــــغــــت جـ ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ
ــدا، ســنــة 1994، أنهم  ــ أرســلــتــهــم إلـــى روانـ
عملية  بها  تضطلع  إنسانيٍة  مهمٍة  فــي 
»منطقة  إنشاء  بصدد  وأنهم  »تــركــواز«، 
آمنة« لحماية املدنين ضحايا  إنسانية 
إلى  أنــهــم، وبعد وصولهم  املــجــازر، غير 
كــيــغــالــي، أخـــــذوا يـــقـــومـــون، بــــدءًا مـــن 23 
آمن  بتأمن ممر  يونيو/ حزيران 1994، 
ملرور آالف املشاركن باملجازر من الهوتو 
للخروج من البالد، بعد أن أخــذت قوات 
الجبهة الوطنية الرواندية التي تشّكلت 
من أقلية التوتسي، تقترب من السيطرة 
على العاصمة. وقــال أحد الضباط الذي 
شــارك في هذه العملية إنه شهد تسليم 
أسلحة ملرتكبي املجازر من قوات الهوتو، 
بداًل من نزع السالح من أيديهم ومنعهم 

من قتل التوتسي.
إضــافــة إلــى ذلــك، ساهمت رعــايــة فرنسا 
النظام في روانـــدا، ســنــوات، في ضلوعه 

أفــضــت، ولــعــوامــل أخـــرى، فــي النهاية، إلى 
انهيار نظام البشير الذي صار كبشا أسود 
فـــي املــجــتــمــع الـــدولـــي. ثـــم فـــي ثــــورة قــادهــا 
الحرية  شعارات  رافعن  والنساء،  الشباب 
والــســالم والــعــدالــة، استبشر الــســودانــيــون 
بــفــتــح صــفــحــة جــــديــــدة، عـــبـــر إقـــــــرار فــتــرة 
انــتــقــالــيــة، يــتــوالهــا عــســكــريــون ومــدنــيــون، 
لتضميد جراحاتهم التاريخية، واستعادة  
»االنــقــاذ«،  نظام  خّربه  ما  وبناء  كرامتهم، 
خصوصا العمل بــجــٍد إلنــجــاز ســالم دائــم 

في كل أرجاء البالد. 
)4(

لــم يــتــســم اتــفــاق الــســالم الــــذي تــم إنــجــازه 
فـــي عــاصــمــة دولـــــة جـــنـــوب الــــســــودان في 
 2020 عـــــام  ــن  مــ األول  تـــشـــريـــن  أكــــتــــوبــــر/ 
بالشمول، وبقيْت بعض حركات معارضة، 
دارفــور، وحركات  سياسية/ عسكرية في 
أخرى في جبال النوبة في والية كردفان، 
وهي األقرب إلى وسط البالد، بقيْت خارج 
اتفاق جوبا. وفي مارس/ آذار 2021، وقع 
رئيس املجلس السيادي للفترة االنتقالية، 
الــفــريــق عبد الــفــتــاح الــبــرهــان، وأيــضــا في 
ــــودان، اتــفــاقــا  ــــسـ عــاصــمــة دولـــــة جـــنـــوب الـ
إطــاريــا مــع قـــادة حــركــات جــبــال الــنــوبــة، ال 
صلة مباشرة له باتفاق أكتوبر 2020 مع 
بــعــض حـــركـــات دارفـــــور املــعــارضــة لنظام 
االتفاق اإلطــاري  الجديد في هــذا  البشير. 
ــــس قـــضـــايـــا دســـتـــوريـــة مــفــصــلــيــة  ــه المـ ــ أنـ
بالدولة  الــديــن  عالقة  مثل  للجدل،  مثيرة 
ــي  قـــضـــايـــا قــــد ال  ــ أو/ وعــلــمــانــيــتــهــا، وهــ
ى حسمها إال بوجود برملان  منتخب، 

ّ
يتأت

ولــيــس حــكــومــة انــتــقــالــيــة، ال ديــمــومــة لها 
ســـوى بــضــعــة أشـــهـــر، مــثــل الــتــي يــقــودهــا 

واملـــنـــاهـــض لـــلـــثـــوار، وبــالــتــالــي أصــبــحــت 
جزءًا من الحروب التي ظلت مستمّرة إلى 
بداية العام املاضي، واملتقطعة. وبالتالي، 
الجبهات  على مختلف  املــواجــهــات  كــانــت 
 لــــلــــروس، وإن لــــم يـــتـــم إعــالنــهــا 

ً
مـــقـــاومـــة

بشكل صريح، باإلضافة إلى أن االحتالل 
الـــــروســـــي، الــــــذي يــعــتــبــر أحـــــد مــخــرجــات 
املشروع الجيوسياسي الروسي للمنطقة، 
يــتــلــطــى خــلــف مــهــمــة الــحــفــاظ عــلــى نــظــام 
األســد، وهو املشروع الذي ال يزال غالبية 

السورين يقاومونه.
وبـــخـــالف ذلــــك، يــحــتــاج مـــشـــروع مــقــاومــة 
ــتـــالل الـــروســـي ســـاحـــات خــلــفــيــة تمد  االحـ
الــثــوار الــســوريــن بــاألســلــحــة واإلمـــــدادات 
ــة،  ــاومـ ــقـ ــة والـــــالزمـــــة إلدامـــــــة املـ ــروريــ الــــضــ
ــق نــتــائــج مـــؤملـــة لــروســيــا، 

ّ
وجــعــلــهــا تــحــق

ــة فــي  ــاومــ ــقــ ــو مــــا أثـــبـــتـــتـــه تــــجــــارب املــ ــ وهــ
فيتنام والجزائر، ولم يحصل في سورية 
نتيجة الــتــفــاهــمــات الــتــي أجــرتــهــا روســيــا 
مـــع الــفــاعــلــن الـــدولـــيـــن واإلقــلــيــمــيــن، ما 
الــداخــل  إلـــى تحييد تــأثــيــراتــهــم عــلــى  أّدى 
ــّكــــل مــــحــــّددًا ألي إمــكــانــيــة  ــــوري، وشــ ــسـ ــ الـ

مقاومة لالحتالل الروسي.
)كاتب سوري(

فــي عمليات قــمــع املــعــارضــة ومــنــع قيام 
الهوتو  اتفاقيات بن  مصالحات وإقــرار 
العالقات بن فرنسا  والتوتسي. وتعود 
ونظام الهوتو في رواندا إلى سنة 1975، 
 بن الطرفن ساهم في 

ٌ
حن جرى تحالف

الرئاسة  من  خاصة  رعاية  النظام  تلقي 
الفرنسية. وفي 1982 زار الرئيس الراحل، 
ــروانــــدي،  فـــرانـــســـوا مـــيـــتـــران، الـــرئـــيـــس الــ
لــيــطــمــئــنــه إلــــى أن فــرنــســا مــســتــمــرة في 
دعمه، على الرغم من أن األخير جاء إلى 
الحكم في أعقاب مجازر واعتقاالت بحق 
جــهــا بــانــقــالب  أفــــراد أقــلــيــة الــتــوتــســي تــوَّ
سنة 1973، وأبعد عشية زيــارة ميتيران 

80 ألف من التوتسي خارج البالد.
ــــدور تــقــريــر املـــؤرخـــن  قــبــل شــهــر مـــن صـ
هـــذا، أرســلــت منظمة تسمى »ســورفــي«، 
ــدولــــــي لــــحــــقــــوق اإلنــــســــان  ــاد الــــ ــ ــ ــحـ ــ ــ واالتـ
ونـــاجـــون مـــن حــمــلــة اإلبــــــادة الــجــمــاعــيــة 
 إلى القضاء الفرنسي، 

ً
في رواندا، رسالة

التحقيق  فتح  إعـــادة  منه  فيها  يطلبون 
فـــي تــعــلــيــمــات أصـــدرتـــهـــا فـــرنـــســـا، سنة 
1994، تقضي بعدم استجواب السلطات 
ــــدرت  املـــســـؤولـــة عــــن تـــلـــك الــــجــــرائــــم. وصـ
ــيـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــبـــر بـــرقـ الـــتـــعـــلـــيـــمـــات عـ
املنظمة  باحثي  أحــد  عليها  عثر  ســّريــة، 
فـــي أرشـــيـــف مــيــتــران، كــانــت قـــد أرســلــت، 
الــيــوم  فـــي 15 يــولــيــو/ تــمــوز 1994، فـــي 
األخــيــر مــن حــرب اإلبـــادة تلك، تطلب من 
املسؤولن عن  إبــالغ  الفرنسين  الجنود 
مغادرتهم  في  فرنسا  رغبة  املــجــازر  تلك 
»املنطقة اإلنسانية اآلمنة« التي أنشأتها، 
عليها،  يسيطر  الفرنسي  الجيش  وكــان 
أي أن هذا الجيش أّمن مالذا آمنا ملرتكبي 

تلك املجزرة.
فــرنــســا  املــــــؤّرخــــــن،  تـــقـــريـــر  إذًا، وحــــســــب 
اإلبـــادة  جــرائــم  فــي  بالضلوع  َهمة 

َّ
مت غير 

روانـــدا،  فــي  العرقي  والتطهير  الجماعية 
هي فقط رعت النظام الذي نفذها وسهرت 
على حسن تنفيذ عمليات القتل. لذلك هي 
التعويض،  أو  االعــتــذار  على  مجبرة  غير 
وهــــنــــا بـــيـــت الـــقـــصـــيـــد، تـــمـــامـــا مــثــلــمــا لــم 
تــجــد مــا يــســتــدعــي اعــتــذارهــا عــن حربها 
واحــتــاللــهــا الـــجـــزائـــر، ومــثــلــمــا لـــم تــعــتــذر 
ــد بــلــفــور، وكـــذلـــك دولـــة  بــريــطــانــيــا عـــن وعـ
االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي عـــن مـــجـــازر صــبــرا 
ــيــــال. الـــضـــحـــايـــا بــالــنــســبــة لـــهـــؤالء  ــاتــ وشــ
كــانــوا فائضن عــن الــلــزوم، وهــم ســاعــدوا 
الــبــؤس والقمع  فــي تخليصهم مــن حــيــاة 
تــأتــي لجان  الــتــي كــانــوا يعيشونها، وقــد 
ص إلى نتيجة كهذه، ما دامت لجنة 

ُ
وتخل

ــَر فــي املــســاعــدة الفرنسية  املـــؤّرخـــن لــم تـ
للقتلة في رواندا اتهاما.

)كاتب سوري(

في السودان عندما يتجاوز مسلحون الجيش القومي 

ال مقاومة لالحتالل الروسي

حين رعت فرنسا اإلبادة في رواندا

حلفاء فيروس 
كورونا بيننا

يُفاجأ المكّون 
العسكري المتحالف 
مع المكّون المدني 

إلكمال فترة الحكم 
االنتقالي من وجود 

مكّون عسكري 
إضافي

النخبة السورية، 
السياسية والعسكرية، 

استنفدت قدرتها 
على اجتراح صيغ 

جديدة

فرنسا حسب تقرير 
المؤرّخين غير مجبرة 

على االعتذار أو 
التعويض، وهنا 

بيت القصيد

آراء

بشير البكر

يعتمد  والتي  إلــى سورية،  اإلنسانية  باملساعدات  م 
ّ
التحك أجــل  من  روسيا  تضغط 

عليها قــرابــة ستة مــايــن فــي املــنــاطــق الــتــي يسيطر عليها الــنــظــام، والــخــارجــة عن 
سيطرته، ويشكل عدد املستفيدين النسبة األكبر في ريفي حلب وإدلب، حيث تنتشر 
املخيمات العشوائية، ويسكنها أكثر من مليون مهّجر من جراء العملية العسكرية 
التي بدأها النظام والروس واملليشيات اإليرانية ما بن مايو/ أيار 2019 ومارس/ آذار 
2020، وغالبية هؤالء هربوا من بيوتهم وأراضيهم في أرياف حماة، إدلب، وحلب، 

وليس لديهم أي مصدر دخل، أو سبيل للعيش خارج املساعدات الدولية.
وقادت روسيا العام املاضي حملة في مجلس األمن، ونجحت في تعطيل آلية إدخال 
املــســاعــدات إلــى ســوريــة عبر عــدة معابر، اثــنــان منها عبر تركيا )بــاب الــهــوى، باب 
الــروســي عن  الضغط  )الــرمــثــا(، وأســفــر  )اليعربية( واألردن  الــعــراق  السامة( ومــن 
إغاق ثاثة معابر، باب السامة، الرمثا، واليعربية، ولم يبق سوى معبر باب الهوى 
الذي يلبي حاجة 50% من املهّجرين، حسب تصريحات األمن العام لألمم املتحدة، 
أنطونيو غوتيريس. وتعمل روسيا اآلن على تغيير اآللية الحالية كليا، وتهدف إلى 
اغاق املمر األخير الباقي عبر تركيا )باب الهوى(، وحصر دخول املساعدات بالنظام 
وحده، وحّجة موسكو، حسب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينن، أن 
هناك تسييسا للمساعدات اإلنسانية، معتبرا أن »املساعدة العابرة للحدود تنتهك 

مبادئ القانون الدولي، ألن الحكومة القائمة ال تناسب الغرب«.
ومن املرّجح أن تتحّول قضية املساعدات اإلنسانية عبر املعابر إلى معركة دبلوماسية 
 على أن ترمي بثقلها فيها، وذلك في 

ٌ
بن واشنطن وموسكو، فالواليات املتحدة عازمة

صلب نهج اإلدارة األميركية الجديدة التي تعتبر الدبلوماسية اإلنسانية من مقومات 
سياستها الخارجية، وكان ترؤس وزير الخارجية األميركي، أنتوني بلينكن، جلسة 
مجلس األمن عن سورية، يوم االثنن املاضي، إشارة صريحة على هذا النهج. وفند 
بلينكن أطروحة موسكو ربط املساعدات بالسيادة، وقال في كلمته إن »السيادة لم 
تصّمم إطاقا لضمان حق حكومة في تجويع الناس وحرمانهم من األدوية الحيوية.. 
ونظام األسد لن يلبي االحتياجات الحيوية«. وستكون جلسة مجلس األمن املقّررة 
في 21 يونيو/ حزيران املقبل امتحانا ملواقف اإلدارة األميركية الجديدة. وفي حال 
مارست موسكو حق النقض ضد تمديد اآللية الحالية، لن يكون هناك سبيل إلدخال 
املساعدات إال من خال آلية خارج األمم املتحدة، وهذه مسألة ليس في وسع دولة 
وقــدرة  كبيرة،  لوجستية  إمكانات  لديها  التي  املتحدة  الــواليــات  غير  بها  تنهض  أن 
على حماية القوافل من هجمات النظام وروسيا، مثلما حصل قبل حوالي أسبوعن، 
عندما تم قصف شاحنات كانت تنقل مساعدات عبر معبر باب الهوى، في رسالة 

صريحة تنذر بنية روسيا إغاق هذا الشريان.
روسيا هي الدولة الراعية للجرائم ضد اإلنسانية في سورية، تحمي نظام بشار 
األســد مــن املــســاءلــة الــدولــيــة، وتــقــّدم لــه شتى أنـــواع الــدعــم العسكري على األرض، 
وخصوصا اإلسناد الجوي الذي لعب الدور األساسي في استعادة القسم األكبر 
من األراضي الخارجة عن سيطرة النظام، وتعمل اآلن على لعب ورقة املساعدات. 
ومن املاحظ أن معركة املعابر وإغاثة املهّجرين بدأت، وسوف تتصاعد إلى حن 
التصويت في مجلس األمن. وحسب تطورات األسابيع األخيرة، ال يبدو أن موسكو 
ذلك  بعيد عن  وغير  الحالية،  باآللية  العمل  يستمر  يمر كي  التمديد  تترك  ســوف 
الضغوط الروسية لفتح ثاثة ممّرات بن املناطق التي يسيطر عليها النظام، والتي 
الروسي  والــهــدف  إدلــب وحــلــب.  فــي محافظتي  املــعــارضــة وتركيا  تسيطر عليها 
املنظور من هذه الخطوة هو تدفق السلع نحو مناطق النظام التي تعيش أزمة تأمن 
املواد األولية، كالخبز والوقود واألدوية. وعلى الرغم من أن موسكو جّمدتها حاليا، 
فهناك مخاوف من أنها تمهد إلغاق معبر باب الهوى، الشريان األخير للمساعدات 

الدولية إلى مناطق املعارضة.

نواف التميمي

يمّر  الخيمة،  األســـود  ببسطاره  ناصر  أبــو  املـــدّرب  يقتحم  الصبح،  يتنفس  أن  قبل 
الجهوري  ويــــرّدد بصوته  إســفــنــج،  فــرشــات  على  النائمة  الصغيرة  األجــســاد  فــوق 
الخشن: »دربي مّر ودربك مّر، ادعس فوق ضلوعي وُمْر..«، واحدة من أناشيد الثورة 
الفلسطينية التي حفظها األطفال عن ظهر قلب في معسكر حركة فتح لألشبال في 
لالتحاق  »فتح« سريعًا  أشبال  يقفز  السورية )شمال شرق دمشق(.  عــدرا  مدينة 
بطابور الصباح، وعلى إيقاع خبطات أقدامهم الطرية يرّددون: »أنا ابن فتٍح ما هتفت 
العلم،  لتحية  والــزهــرات  األشــبــال  ينتظم  عــودتــي«.  املــقــدام صانع  لغيرها ولجيشها 
يجّددون القسم بأنها ثورة حتى النصر. كانت معسكرات األشبال مصانع للفدائين 
والتوجيه  التعبئة  في جلسات  األشبال  يتحلق  املساء،  في ساعات  للثورة.  وخّزانًا 
السياسي، يتلقون الدروس في »النقد والنقد الذاتي«، ويراجعون أدبيات الثورة التي 
صاغها أبو علي إياد )وليد شريم( وصاح خلف وخالد الحسن وغيرهم من قادة 
 أهمية عن التدريب امليداني، فالبندقية املسّيسة 

ّ
الثورة األوائل. كان الزاد الثقافي ال يقل

صانعة االنتصار، والبندقية الجاهلة قاطعة طريق، هكذا كانت تنّص أدبيات حركة 
اليساري والشيوعي   في فيئها 

ّ
الفلسطيني، يستظل الكل  فتح. كانت »فتح« خيمة 

واإلسامي واملسيحي والقومي واإلخواني وامللحد. وكان السواد األعظم من املنتمن 
لها غير مؤدلجن، وغير مهتمن بأي أفكار أو نظريات. ال يهّمهم الصراع الطبقي، 
وغير منشغلن بالبحث عــن إجــابــات لــســؤال »مــا العمل«. فــي ذلــك الــزمــن، كــان كل 
فقد  فلسطينيا،  فتحاوي  كل  يكن  ولــم  العكس،  يثبت  حتى  »فتحاويا«  فلسطيني 
انضم للحركة فدائيون من لبنان والعراق وسورية واألردن واملغرب واليمن وتونس، 
كثيرة.  غربية  ودول  وروسيا  والصن  وكوبا  باكستان  من  متطوعون  فيها  وكــان 
في ذلك الزمن، كان اآلباء املؤسسون قدوة، ببدالتهم »السفاري« الكاكية، وحياتهم 
املتواضعة وهم يتنقلون بن قواعد الفدائين ومكاتب متواضعة. لم يكونوا قّديسن، 
بل كانوا عرضة للنقد من الكوادر والعناصر. كانوا يتناكفون حتى يتكاتفوا، وكانوا 

يختلفون في الرأي، حتى يتفقوا على أصوبه.
تغيرت »فتح« كثيرًا منذ غادرت الخنادق وانتقلت إلى الفنادق واملكاتب. وتغّيرت أكثر 
عندما نامت مع العدو في سرير »أوسلو«، وراحت في غيبوبة عميقة. لم يبق منها 
إدانتهم  الفتحاويون بصوٍت خافٍت خشية  يرّددها  التي  القديمة  األغاني  إال بعض 
بالتحريض، حسب نصوص اتفاق أوسلو وملحقاته. لم يبق من »فتح« إال فتافيت 
 بعضهم عن اجتراره، ال بهدف إحيائه أو االستفادة منه، ولكن بغية 

ّ
تراث ال يكف

ت بوصلتها. 
ّ
االتكاء عليه للصعود نحو منصٍب أو رتبة. جنحت سفينة »فتح«، وضل

صــار للحركة أجهزة أمنية وحــرس رئــاســي. ال قــادة قــدوة في »فــتــح«، بل أصحاب 
»حجم الوطن« القزم. لم تنتصر الثورة، وماتت الفكرة، وتحّولت »فتح« إلى  سيادة بـ
»فتح«،  الــيــوم، فتحات جــديــدة تمزق سفينة  الــوطــن.  مــن  أكبر  شركة قطاع خــاص، 
نذر بما هو قادم من 

ُ
صحيح أنها لم تصل إلى حد الفتق أو االنشقاق بعد، ولكنها ت

يمكن  ال  فلسطيني،  تاريخ  من  كثيرة  وطــّي صفحات  الفلسطينية،  الحركة  تمزيق 
التقليل من أهميته، أو االستخفاف بمنجزاته. يتنافس الفتحاويون على انتخاباٍت، 
البرامج  تطاول  السقف، ال  واطئة  انتخابية  ببرامج  االحتال،  تجري تحت بساطير 
االنتخابية للمجالس املحلية، تتخللها شعارات خاوية من قبيل »فتح حامية املشروع 
الوطني«، ال ندري عن أي مشروع وطني يتحّدثون؟ وهل سيسمح كميل أبو ركن ألي 

مشروع وطني منافسة مشاريع التنسيق األمني؟ 
الفلسطينية، يجرح  الوطنية  الحركة  فتح، وغيرها من فصائل  إليه حركة  آلت  ما 
الــوالدة واملــوت. كل األشياء تولد وتكبر وتهرم  التاريخ في  القلب، ولكنها حتمية 
ى 

ّ
الحياة تكون ميادات جديدة ألزمــان جديدة. قد تتشظ وتموت. وفي سيرورة 

أردنا  »إذا  الفرنسي:  املثل  باملطلق، فكما يقول  السيئ  بالحدث  ليس  »فتح«، وهــذا 
الــخــروج من  أردنـــا  إذا  املعنى،  البيض«. وبــهــذا  بــد مــن تكسير  العّجة فــا  صناعة 
نفق »أوسلو« واشتقاق مسار جديد للمشروع الوطني الفلسطيني، فا ضرر من 

تكسير بعض البيض، ورؤوٍس كثيرة.

جمانة فرحات

سياسات،  وصفها  صح  إْن  سياساتها،  شعوبها.  إذالل  العربية  األنظمة  تمتهن 
الــدول مثير لألسى.  للخراب. تتّبع أخبار ما يجري في عــدد من  مجّرد وصفات 
في السودان طوابير من أجل الخبز والغاز. وفي اليمن طوابير أخرى من أجل املاء 
ووقــود السيارات وغــاز الطهي. وفي الجزائر حديث متكّرر عن أزمــة زيت الطهي 
قبل رمضان. وفي سورية غاء فاحش وانقطاع في املواد األساسية وطوابير من 
بن األطــول عامليًا من أجل كل شــيء. أما في لبنان فتناتش على السلع املدعومة 
السمعي  بالتلوث  للكهرباء وشبه حياة محكومة  له  نهاية  وانقطاٌع ال  ُوجــدت،  إن 
للمولدات املنتشرة في األحياء والتي يطغى ضجيجها على أي شيء آخر. أبسط 

الخدمات ومقومات الحياة الحصول عليها عمل شاق. 
ال تكلف السلطات نفسها في أي من هذه البلدان تحّمل مسؤولية معالجة األزمات. 
تكتفي فقط بتبريرها. ال تعدم ذرائع إللقائها على مسامع املواطنن، مجّرد كلمات 
لإللهاء والتمييع والتهّرب. يعيش املواطنون في دولهم وكأنهم في سجن مفتوح، 
خياراتهم شبه معدومة. ال ثورات نفعت وال احتجاجات. األحوال دائمًا من سيئ 
إلى أسوأ. تجيد السلطات تكييف نفسها دومًا. هي عصية على التغيير أو حتى 
عن  كاشفة جزئيًا  العموميات  كانت  وإذا  النهب.  في  فقط  تبدع  التنازالت.  تقديم 
كفيلة  األرقـــام  فــإن  سياسيًا،  وحتى  واجتماعيًا،  اقتصاديًا  املـــزري  الــواقــع  حجم 

بإظهار حقيقة الكارثة في البلدان العربية.
ــفــاو(، إلــى جانب برنامج  قبل نحو أســبــوع، أصـــدرت منظمة األغــذيــة والــزراعــة )ال
رتا 

ّ
األغذية العاملي، التابعن لألمم املتحدة، تقريرًا بعنوان »بؤر الجوع الساخنة«، حذ

فيه من أنه »من املتوقع أن ترتفع معدالت الجوع الحاد )ما يعني أن السكان على بعد 
 في أكثر من 20 بلدًا خال األشهر املقبلة«. من 

ً
خطوة من املجاعة( ارتفاعًا هائا

الدول التي تتصّدر القائمة، وتواجه مستويات كارثية من الجوع الحاد، تبرز اليمن، 
 مع الصومال. 

ً
 متقّدمة

ً
بينما تحتل سورية إلى جانب لبنان مرتبة

االستفاضة في قراءة أرقام التقرير كفيلة برسم صورة سوداء عن أحوال املواطنن 
ومآسيهم. في اليمن، تحديدًا في محافظات الجوف وعمران وحّجة، ُيقدر التقرير 
انــعــدام األمن  الكارثة من  الذين سيعيشون في مستوى  ارتــفــاع عــدد األشــخــاص 
الغذائي بـ47000 شخص في يوليو/ تموز 2021، أي بعد أربعة أشهر، وذلك بزيادة 
تقدر بنحو ثاثة أضعاف العدد البالغ 16000 شخص املسجل من أكتوبر/ تشرين 
األول إلى ديسمبر/ كانون األول 2020. كما يتوقع »أن يواجه أكثر من 16 مليون 
يمني مستويات عالية من انعدام األمن الغذائي الحاد بحلول شهر يونيو/ حزيران 

2021، بزيادة قدرها حوالي ثاثة ماين منذ نهاية العام املاضي«.
أما في سورية، فا تبدو األوضاع أفضل، مع رصد معاناة 12.4 مليون سوري، أي 
نحو 60% من السكان، انعدام األمن الغذائي والجوع، وهو ضعف العدد املسجل في 
عام 2018، فيما تضاعف خال عام واحد عدد الذين ال يستطيعون البقاء على قيد 
الحياة بدون مساعدات غذائية ليصل إلى 1.3 مليون شخص، جّراء ارتفاع أسعار 
املواد الغذائية الرئيسية بنسبة تتجاوز 200% خال 2020، قبل أن تسجل ارتفاعًا 

إضافيًا في األشهر الثاثة األولى من العام الحالي.
وفي لبنان، يمكن القول إن الكارثة في بداياتها على السكان، سواء أكانوا مواطنن 
تداعيات  مــع  وتبعاته  املــالــي  االنــهــيــار  اجتمع  بعدما  أم الجئن ســوريــن،  لبنانين 
نهاية 2020،  الغذاء وتتخطى 400%. وبحلول  لتتضخم أسعار  فيروس كورونا 
بــفــقــدان مصادر  الــســوريــن  الــاجــئــن  اللبنانين و21% مــن  أفـــاد نحو 19% مــن 
الذين  السورين  الاجئن  نسبة  ارتفعت  األزمـــة،  لهذه  ونتاجا  الرئيسي.  دخلهم 
اللبنانين من  الساسة  إلى 89%، بينما ال يخجل بعض  يعيشون في فقر مدقع 

تحميلهم مسؤولية األزمة وشيطنتهم.

روسيا 
وورقة المساعدات لسورية

جنحت سفينة »فتح« وتَجنّحت

لعنة األرقام العربية
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آراء

عالء بيومي

هاجم الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، 
ثــورة يناير  األول 2019،  أكتوبر/تشرين  في 
النهضة  بناء سد  2011، وحّملها مسؤولية 
ــــا الــبــلــد كــشــفــت ظهرها 

ّ
اإلثـــيـــوبـــي، قــائــال »مل

وعّرت كتفها، فأي حاجة تتعمل بقى«. وهو 
ما يعطي انطباعا بأن مشكلة مصر مع دول 
إثيوبيا، بدأت  النيل، وفــي مقدمتها  حــوض 
املــصــريــة  الـــدولـــة  مــؤســســات  فـــي 2011، وأن 
الـــتـــي حــكــمــت مــصــر فـــي تــلــك املـــرحـــلـــة، وفــي 
البيروقراطية  الجيش ومؤسسات  مقدمتها 
املــصــريــة، فعلت مــا فــي وســعــهــا لــلــدفــاع عن 
حـــقـــوق مــصــر فـــي مـــيـــاه الــنــيــل قــبــل يــنــايــر/
املــؤســســات  تــلــك  وأن  الــثــانــي 2011،  كـــانـــون 
عن  للدفاع  متماسكة  استراتيجية  امتلكت 

مياه النيل وحقوق مصر التاريخية فيها.
الخارجية  وزيــر  مــذكــرات  أهمية  تأتي  وهنا 
املصري السابق، أحمد أبو الغيط، املنشورة 
فــي عـــام 2013، بــعــنــوان »شـــهـــادتـــي«، بحكم 
أنه آخر وزير خارجية ملصر في عهد مبارك 
عــالقــة  عــلــى  شـــاهـــدا  وكــــان   ،)2011  -  2004(
مــصــر بـــدول حـــوض الــنــيــل قــبــل الـــثـــورة، كما 
لم ُيعرف عنه معارضة نظام مبارك، بل كان 
يجعل  مــا  وهــو  الرئيسية.  شخصياته  أحــد 
شــهــادتــه، والــتــي ُيــفــرد لــهــا فــصــال كــامــال من 
التحيز ضــد نظام   عــن تهمة 

ً
بــعــيــدة كــتــابــه، 

مبارك والتحامل عليه.
ــّدث أبــــــــو الــــغــــيــــط بــــاســــتــــفــــاضــــة، فــي  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ يـ
الفصل الــســادس مــن مــذكــراتــه، عــن دوره في 
مفاوضات مبادرة حوض النيل، والتي بدأت 
فــي 1999 وانــتــهــت فــي مــايــو/أيــار 2010، أو 
ــورة يــنــايــر بــثــمــانــيــة شـــهـــور، بتوقيع  قــبــل ثــ
خمس من دول حوض النيل اتفاقية إطارية 
للتعاون املشترك، على الرغم من رفض مصر 
والسودان لها، لكونها لم تتضّمن االعتراف 
بــاالتــفــاقــيــات الــســابــقــة الــتــي تــضــمــن حــقــوق 
ــاء الــنــيــل، ونــتــحــّدث  مــصــر الــتــاريــخــيــة فــي مـ
أنها  كــمــا  1929 و1959.  اتــفــاقــيــتــي  عــن  هــنــا 
ــتـــراض على  لــم تــتــضــّمــن حــق مــصــر فــي االعـ
تــؤثــر على  قــد  النيل،  تــقــام على  أي مشاريع 
هذه  إلــى  النظر  ويمكن  التاريخية.  حصتها 
االتفاقية باعتبارها بداية لتكتل دول حوض 
الـــنـــيـــل ضــــد مـــصـــر والـــــســـــودان وحــقــوقــهــمــا 
التاريخية، ورفضهم االعتراف بتلك الحقوق.
يذكر أبو الغيط أن البنك الدولي هو من أطلق 
الــنــيــل فــي 1999، وأن مصر  مـــبـــادرة حـــوض 
أخطأت بالدخول في املبادرة ألكثر من سبب، 
كعدم احــتــواء املــبــادرة، مــن الــبــدايــة، شروطا 
عــلــى حــقــوق مصر  الــحــفــاظ  مسبقة، تضمن 

سوسن جميل حسن

»الكوتا«،  املحاصصة النسائية، أو ما تعرف بـ
اصـــطـــالح يــشــيــر إلــــى تــخــصــيــص نــســبــة من 
املــقــاعــد فـــي الــهــيــئــات املــنــتــخــبــة، كــاملــجــالــس 
وذلك  للنساء،  وغيرها،  والبلدية  التشريعية 
في محاولٍة إلشــراك املــرأة في صناعة القرار. 
من حيث املبدأ، يوحي هذا املفهوم بإيجابية 
الحياة،  في  املـــرأة، ويمّكنها  يدعم  وبأنه  مــا، 
لكن الــواقــع، على مــدى ســنــوات طويلة، وفي 
جغرافيا واســعــة، يــقــدم دالئـــل وبــراهــن على 
أن املـــرأة مــا زالــت مهمشة بــدرجــاٍت متفاوتٍة 
من بلد إلى آخر، ومن ثقافة إلى أخــرى. وفي 
إلى  القسري  الوقت نفسه، ال يعني الوصول 
تحقيق النسبة املحّددة في كل دولة أن املرأة 
الــقــرار، ومارست   مسؤولية 

ً
فعال مت 

ّ
تسل قد 

ــا الــفــاعــل فــي هـــذا الــشــأن، بــمــا ينسجم  دورهــ
ومبدأ املساواة الفعلية، إذ قد يتحقق وصول 
املرأة إلى شغل مقاعد مخّصصة لها بتوجيه 
سياسي أو لعبة سياسية، وقد يكون رسالة 
إعالمية إلــى الــخــارج ُيـــراد منها اإليــهــام بأن 
ــقـــوق وعــــدم  الــــدولــــة عــلــمــانــيــة وتــــراعــــي الـــحـ
بلداننا، ويكون دورهــا في  التمييز، كما في 
املهيمنة  للسياسة  تابعا  أو  مشلواًل  الــواقــع 
وسلطة الــرجــال في املــراكــز، عــدا أن دعــم هذه 
املسألة يتطلب ثقافة اجتماعية أواًل، ونشاطا 
كل  قبل  وهــو  وثالثا،  ثانيا.  مدنّيا  أو  حزبّيا 
شــــيء، يــلــزمــه تــحــقــق مــبــادئ الــديــمــوقــراطــيــة 
واملساواة والعدالة االجتماعية وغيرها، إذ ال 
أن تمتلك  التحّرر االقتصادي من أجل  يكفي 
املرأة مقومات وصولها إلى مختلف امليادين، 
وخــوضــهــا الــتــجــارب الــتــي تمنحها الــخــبــرة 
واملـــعـــرفـــة الـــضـــروريـــة، واألمـــثـــلـــة فـــي بــالدنــا 
كـــثـــيـــرة، لــيــس مـــن اآلن أو الــلــحــظــة الــحــالــيــة 
الحروب  مــن  املنطقة  دول  منها  تعاني  التي 
والــزالزل املدمرة للدول واملجتمعات، بل قبل 

هذا العقد الدامي.
أّما في أوروبا التي خاضت شعوبها تجارب 
مريرة وقاسية ودفعت أثمانا باهظة، وأعيد 
مـــرات ومــــرات، حتى وصلت  رســم خريطتها 
ــة، فـــــإن املــــــــرأة حــقــقــت  ــنــ ــراهــ إلـــــى لــحــظــتــهــا الــ
ـــاهـــا بــبــلــدان 

ّ
مــســتــويــاٍت أعــلــى فــيــمــا لـــو قـــارن

تمّكنها  في  بــالدنــا، ساهم  كثيرة، خصوصا 
ــــاواة  ــــسـ ــادئ الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة واملـ ــبــ تــحــقــق مــ

التاريخية، وألنها أخرجت إطار التعاون بن 
مصر ودول حوض النيل من اإلطار الثنائي، 
حيث تتمّكن مصر من ممارسة نفوذها على 
كــل دولــــة مــن دول حـــوض الــنــيــل عــلــى حــدة، 
استطاعت دول  الجماعي، حيث  اإلطــار  إلــى 
حـــوض الــنــيــل التكتل ضــد مــصــر والــســودان 
ــعـــف قــــدرة  ــو مــــا أضـ ــ وتــــدويــــل الـــقـــضـــيـــة، وهـ
الغيط  أبــو  يشير  وهــنــا  التأثير.  على  مصر 
إلــــى أن تـــدويـــل مـــيـــاه الــنــيــل، كــمــا حــــدث في 
مبادرة حوض النيل، ويحُدث حاليا مع سد 
النهضة، عالمة على ضعف قدرة مصر على 
حــل قــضــايــاهــا وتــأخــر ردة فعلها، ألنـــه كــان 
من  النيل  مياه  تأمن  عقود  منذ  على مصر 
خالل اتفاقات ثنائية ومصالح مشتركة قوية 
مــع مختلف دول حــوض النيل. أمــا املــبــادرة 
التي تمت تحت أعن نظام مبارك، واستمّرت 
مفاوضاتها عقدا، فكانت عالمة على الوهن 
الـــذي أصـــاب مصر والــنــظــام، وعجزهما عن 

الدفاع عن مصالحها االستراتيجية.
ــاب هـــذا  ــ ــبـ ــ ــانــــت أسـ ــيــــط، كــ ــغــ ــب أبــــــو الــ ــســ وحــ
القاّرة  أهملت مصر  متعّددة، حيث  الضعف 
منذ  مبارك، خصوصا  األفريقية خــالل عهد 
عام 1995 حن تعّرض مبارك ملحاولة اغتيال 
قــّرر املحيطون  أو  في إثيوبيا وقــّرر بعدها، 
بـــه، عـــدم زيــــارة أفــريــقــيــا مـــجـــّددا. ويــقــول أبــو 
وزارة  توليه  حتى  استمر  الــحــال  إن  الغيط 
بـــذل  ــه  ــ فــــي 2004، وأنــ املـــصـــريـــة  الـــخـــارجـــيـــة 
جهدا كبيرا إلقناع مبارك بالعودة إلى زيارة 
أفــريــقــيــا، وتــقــويــة الــعــالقــات مـــع رؤســائــهــا، 
ونجح، في النهاية، في تشجيعه على تأدية 
زيــارات محدودة وقصيرة إلــى بعض الــدول 
األفــريــقــيــة، وكــيــف أنــــه أقــنــع مـــبـــارك بــزيــارة 
أوغندا ساعات في طريق عودته من جنوب 
أفريقيا في يوليو/تموز 2008، وهي الزيارة 
الوحيدة التي قام بها مبارك إلى واحدة من 
دول حوض النيل منذ 1995 وحتى خروجه 
من السلطة، وكيف أن »أجهزة األمن املصرية 
كانت تقاوم فكرة زيارة الرئيس إلى أوغندا، 
وأن طائرته سوف تكون معّرضة للنيران من 
األحــــراش واملــســتــنــقــعــات الــواقــعــة فــي طريق 

االقتراب من ممر الهبوط بمطار عنتيبي«.
ولــــم يــكــن هــــذا الــهــلــع والـــخـــوف املــبــالــغ فيه 
السبب  السابق  الرئيس املصري  على حياة 
ــه عـــلـــى لـــعـــب دور  ــ ــدرتـ ــ ــيــــد لـــضـــعـــف قـ الــــوحــ
أســاســي فــي حــمــايــة مــصــالــح مــصــر فــي مــاء 
يكشف  حيث  دبلوماسيتها،  وقــيــادة  النيل 
أبو الغيط أنه كان يخشى من إشراك مبارك 
فــي مــفــاوضــات جــمــاعــيــة مــبــاشــرة مــع قــادة 
دول حــوض الــنــيــل، على الــرغــم مــن الحاجة 
الشديدة لذلك، وذلك ملخاوف أبو الغيط من 

والحريات. مع هذا، ما زالت املرأة تعاني، وال 
 بنضال وجهد ال 

ّ
تصل إلى ما تصبو إليه إال

بأس بهما، حتى لو كان القانون يحمي لها 
مواطنتها  لها  يضمن  والــدســتــور  حقوقها، 
الــكــامــلــة، فــهــي أحــيــانــا تــخــســر فـــرص الــعــمــل، 
 اإلنــجــاب، خوفا مــن التغّيب 

ّ
لكونها فــي ســن

الطويل في إجازات األمومة، كما أن املنافسة 
بــيــنــهــا وبــــن الـــرجـــل عــلــى بــعــض الــوظــائــف 
تحسم ملصلحة الرجل من دون أن يكون هناك 
مواجهة مع القانون، فما أكثر األبواب املواربة 
عندما تــتــوافــر الــغــايــة والــهــدف، وإن وصــول 
ــز الـــقـــيـــادة أو إلــى  ــراكـ نـــســـاء عــــديــــداٍت إلــــى مـ
مناصب هامة على مختلف األصعدة ال يعني 
أن وضــع املـــرأة فــي أفــضــل حاالتهن وأنــهــا ال 
تعاني من التمييز غير املعلن، مع إشارة ال بّد 
منها إلى أن املجتمع ليس متطابقا بالكامل، 
 يصونها الدستور 

ٌ
بل هناك اختالفاٌت ثقافية

قاعدة  على  والجماعات،  األفـــراد  ويحترمها 
ي ثقافة االختالف والحق في التعبير، ما 

ّ
تبن

دام ليس هناك من ضرر موّجه ضد أحد.
في ظل جائحة كوفيد 19 التي تهّدد البشرية، 
خـــرج أخـــيـــرًا تــقــريــر لــأمــم املــتــحــدة يـــؤّكـــد أن 
املواجهة  خطوط  فــي  يعملن  اللواتي  النساء 
 لتبعاتها، 

ً
 األكثر تضّررًا وتحّمال

ّ
مع الوباء هن

 يــشــّكــلــن مـــا نــســبــتــه 70% مـــن الــعــامــلــن 
ّ
فــهــن

فـــي مـــجـــال الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة عــلــى مــســتــوى 
 مــســتــبــعــداٌت حــتــى عن 

ّ
الــعــالــم. ومـــع هـــذا، هـــن

املساهمة في صنع القرارات أو تصور حلول 
يقول  كما  واســتــبــعــادهــن،  الــعــاملــيــة.  للمشكلة 
الــتــقــريــر، مــمــنــهــٌج، بــمــا فـــي ذلــــك الـــفـــرق الــتــي 
تــديــرهــا الــحــكــومــات حـــول الــعــالــم. يــقــلــق هــذا 
املدافعة  والجمعيات  والهيئات  املنظمة  األمر 
عن حقوق اإلنسان بشكل عام، وحقوق املرأة 
ــــاص، خــصــوصــا أن الـــصـــوت يعلو  بــشــكــل خـ
أيضا في ظل الجائحة، وما نجم وينجم عنها 
مــن فــقــدان فـــرص الــعــمــل لكثيرين وكــثــيــرات، 
خـــصـــوصـــا لـــــدى الــــنــــســــاء، وانــــغــــالق الــحــيــاة 
األســرة في شقق  والعمل عن بعد وانحباس 
وأمــكــنــة ضيقة ومــغــلــقــة، ومـــا ينجم عــنــه من 
ــة ونــفــســيــة  ــيـ ــدانـ ــرابــــات وجـ مــشــكــالت واضــــطــ
هي  املـــرأة  أن  اإلحصائيات  تظهر  وسلوكية، 
املــتــضــّرر األكــبــر مــنــه، بــمــا تــتــحــّمــل مــن أعــبــاء 
الرجل  وعـــودة  البيت،  إلــى  بعودتها  إضافية 
أيضا، لكن النمط الجديد للحياة أربك العالقة 

ســن مــبــارك وطــريــقــة تــفــكــيــره، والـــخـــوف من 
الفنية  بالتفاصيل  اإلملــــام  عــلــى  قــدرتــه  عـــدم 
والقانونية، وهو ما حرم مصر من ممارسة 
نــفــوذهــا كـــامـــال. وهــنــا يــذكــر أبـــو الــغــيــط أن 
عــام 2006، عن  عــجــزت، منذ  الفنية  الــلــجــان 
ــا أّدى إلــى  الــــدخــــول فـــي حـــلـــول تــوافــقــيــة، مـ
رفـــع الــقــضــيــة إلـــى املــســؤولــن الــســيــاســيــن، 
املائية، ووزراء  املــوارد  وفي مقدمتهم وزراء 
الخارجية، والرؤساء أنفسهم. وبــدال من أن 
يقود الرئيس املصري املفاوضات الجماعية، 
ــيـــط إنــــــه فـــضـــل االســـتـــعـــانـــة  ــغـ ــقــــول أبــــــو الـ يــ
بــرئــيــس الــــــوزراء املـــصـــري، مــوضــحــا: »بــكــل 
أمــانــة املــســؤولــيــة، كــنــت أخــشــى أن الرئيس 
املصري لن يستطيع السيطرة على تفاصيل 
كان  مــا  إذا  كثيرة، خاصة  قانونية  أو  فنية 
ــاء فـــي اجــتــمــاعــات  بــمــفــرده مـــع بــقــيــة الـــرؤسـ
مغلقة، وهي إحدى صفات العمل الجماعي، 
يبعدانه  وتــكــويــنــه  مــبــارك  شخصية  كــانــت 
عــن الـــدخـــول فــي تــفــاصــيــل مــعــقــدة«. وهــكــذا 
تـــوّرطـــت مــصــر فــي مــفــاوضــات حـــول قضية 
قضية  سنوات،  عشر  واستراتيجية  حيوية 
املائية  املـــوارد  ووزراء  فنين  لخبراء  ــركــت 

ُ
ت

يلعب  األمنية، ولم  والخارجية واملؤسسات 
فيها الرئيس املصري دوره املفترض، بسبب 
إملــامــه بالتفاصيل.  العمر وعـــدم  فــي  تــقــّدمــه 
ويــضــيــف أبـــو الــغــيــط إن مــؤســســات الــدولــة 
املصرية نفسها لم تلعب دورها املأمول. على 
سبيل املــثــال، صــدم أبــو الغيط بإقالة وزيــر 
املوارد املائية، محمود أبو زيد، في مارس/
املــفــاوضــات  خــضــم  فـــي  ومــصــر   ،2009 آذار 
بسبب »خالفاٍت مع رئيس الحكومة وبعض 
الــوزراء«. ويقول إن رئيس املخابرات العامة 
الـــســـابـــق، عــمــر ســلــيــمــان، شـــاركـــه الــصــدمــة 
نفسها، وذلك ألن أبو زيد الذي تولى منصبه 
في 1997 كان ملما بكل تفاصيل املفاوضات 
ومـــواقـــف نــظــرائــه األفـــارقـــة. ومـــع ذلــــك، تمت 
إقـــالـــتـــه ومـــصـــر فـــي تــوقــيــت حـــســـاس، ومــن 
وهنا  املصرية.  الدولة  مصالح  مراعاة  دون 
يــتــســاءل أبـــو الــغــيــط: »كــيــف نــقــوم بتغيير 
املــــفــــاوض املـــصـــري الــرئــيــســي، وفــــي قضية 
هامة وحيوية لنا، بهذا الشكل، وفي خضم 
مــعــركــة تــفــاوضــيــة، يعلم هــو بــكــل خباياها 
وتـــفـــاصـــيـــلـــهـــا؟ وأحـــســـســـت وقـــتـــهـــا أن هـــذا 
الــتــصــّرف يعكس عــدم فهم دقــيــق لــأوضــاع 
إلــى إضعاف  أنــه ســيــؤّدي  كما  التفاوضية، 

القدرة التفاوضية املصرية«.
يــقــول أبـــو الــغــيــط أيــضــا إنـــه حــــاول تشجيع 
ــــدول األفــريــقــيــة، حــيــث كــانــت  الــتــجــارة مـــع الـ
تــلــك الـــــدول، وفـــي مــقــدمــتــهــا إثــيــوبــيــا، تــؤّكــد 
ــا عــلــى اســتــعــدادهــا تــوفــيــر احــتــيــاجــات  دومــ

فعادت  األوراق  وخلط  البيت،  في  التشاركية 
املرأة إلى الصف الثاني، وصار مطلوبا منها 
 أعباء إضافية. زيــادة على ذلك تنامي 

ُ
تحّمل

الـــذي تــدفــع ضريبته  ظــاهــرة العنف األســـري 
الحّصة األوفـــر منه، وهــذا  أو تتحمل  األكــبــر، 
مــا نلمسه بــوتــيــرٍة تتصاعد أخــيــرًا مــن تذّمر 
، ما يبدو ترفا غريبا وبعيد 

ّ
النساء وشكواهن

املنال لنساء بلداننا.
ــــدول املــســتــقــّرة إلـــى حــّد  هـــذا بــالــنــســبــة إلـــى الـ
كبير، وذات االقتصادات القوية التي واجهت 
الوباء، وتحّملت مسؤولياتها تجاه شعوبها، 
األعباء  خــدمــاٍت صحيٍة وتخفيف بعض  مــن 
أكــبــر، وسعت  بنسبة  تــضــّرروا  ملــن  الحياتية 
وتسعى من أجــل إيجاد حلول لكل املشكالت 
الــتــي تنبثق مــن هـــذا الــوضــع الــصــعــب. وهــي 
تــرصــد وتــتــابــع كــل الــتــغــيــرات الــتــي يفرضها 
نــظــام الـــوبـــاء عــلــى الــحــيــاة، ومـــا يــنــجــم عنها 
وغيرها،  وسلوكية  اجتماعية  مشكالت  مــن 
ــرأة حـــاضـــرة دائــمــا  ــ وال شـــك فـــي أن قــضــيــة املـ
ــان لــجــهــة الـــــــرأي الــــعــــام أو  ــ فــــي الــــوعــــي، إن كـ
لــجــهــة الــحــكــومــات وســيــاســاتــهــا. الــتــغــيــرات 
الطارئة والكبيرة كحال هذا الوباء واألزمات 
أن تضعضع  الطبيعي  مــن  عــنــه  تــنــجــم  الــتــي 
االستقرار وترّج قواعد كثيرة مّما وصلت إليه 

البشرية في تنظيم نفسها.
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى بـــلـــدانـــنـــا الــــتــــي تـــعـــانـــي مــن 
االضطرابات املزلزلة في أكثر من دولة، ومنها 
ســـوريـــة نـــمـــوذج عـــن انــهــيــار كـــل شــــيء، دولـــة 
ومــجــتــمــعــات واقـــتـــصـــادًا وقـــيـــمـــا، فــــإن وضــع 
ــرأة كــارثــي بــكــل معنى الــكــلــمــة، فــهــي كانت  املــ
ــهــا الــتــحــرريــة، 

ُ
مــســبــقــا قـــد أجـــِهـــضـــت مــســيــرت

مثلما أجهض كل مشروع نهضوي ابتدأت به 
شعوبنا سابقا، وكــل مــا حصل أن ضــرورات 
الــحــيــاة أخرجتها مــن بــن جـــدران البيت إلى 
ســــوق الــعــمــل، مـــن أجــــل املــســاهــمــة فـــي أعــبــاء 
األسرة، لكن تحقيقها الدخل لم يواكبه تحّرر 
الحياة،  باقي مجاالت  في  إرادتــهــا، وتمكنها 
بل حتى إن هناك مناطق في سورية ال تستلم 
املــرأة راتبها بنفسها، بل زوجــهــا، أو أي ذكر 
البيت إن لم تكن متزوجة يستلمه عنها.  في 
واألدهـــــى أن الــــزوج يــضــع الـــراتـــب فــي جيبه، 
 عليها بما تسّمى »خرجّية«، وهي قانعة 

ّ
ويمن

وراضخة. دخول ميدان العمل والحصول على 
شهادات تعليمية لم يحّرر املرأة من املوروث 

مصر مــن الــلــحــوم والــثــروة الــحــيــوانــيــة، كما 
عـــرضـــت تــنــزانــيــا تــوفــيــر مــنــاطــق شــاســعــة، 
لــكــي تــســتــخــدمــهــا مــصــر فـــي تــنــمــيــة الـــثـــروة 
الــحــيــوانــيــة، ولــكــن »قــاومــت دوائـــر فــي مصر 
في  أفريقيا  على  لالنفتاح  الــتــوجــهــات  هــذه 
ــلــــحــــوم.. وأخـــــــذت مــافــيــا  مـــجـــال اســـتـــيـــراد الــ
ــاوم ملــصــالــح  ــقــ ــلـــحـــوم بــمــصــر تــ اســــتــــيــــراد الـ
ــكـــمـــهـــا«. كـــمـــا أنــــــه ســـعـــى إلــــــى تــشــجــيــع  تـــحـ
دول  فــي  االستثمار  على  املصرية  الــشــركــات 
أفــريــقــيــا، ولــكــن »الــكــثــيــر مـــن هـــذه الــشــركــات 
ــلـــوب مــنــهــا لــالنــتــشــار  لــــم يـــقـــم بــــالــــدور املـــطـ
فــي- واخـــتـــراق- األســــواق األفــريــقــيــة، رغــم كل 
والدبلوماسين  الــســفــراء  حتى  التشجيع«، 
املــصــريــن أنــفــســهــم لـــم يــعــطــوا دول حــوض 
النيل االهتمام الكافي. وهنا يقول أبو الغيط 
يتحّدثون  دبلوماسيينا  الكثيرون من  »كان 
عن أهمية القارة األفريقية، وإعطائها أولوية 
وعندما  ولكن  الدبلوماسية،  تحّركاتنا  فــي 
يــحــن مــوعــد الــنــقــل الــســنــوي إلـــى الــبــعــثــات.. 
كــان املقاومة والــرفــض تظهر فــي الكثير من 

ــهــا، ولــــم يــكــن االتــحــاد 
ّ
الــثــقــافــي الــجــائــر بــحــق

بالحزب  شعبية  كمنظمة  املــلــحــق،  الــنــســائــي 
القائد للدولة واملجتمع، يقوم بدور فاعل في 
هذا املجال، بل صار كغيره يعاني من الترهل 
والعجز واالنجراف في دّوامة الفساد، إلى أن 
 منذ عدة سنوات. ومع العشرية األخيرة، 

ّ
ُحل

عــشــريــة الـــدمـــاء والـــدمـــار والـــجـــوع والــتــشــريــد 
والتهجير والوباء، دفعت املرأة أثمانا باهظة، 
يبدو  درٍك  إلــى  وكرامتها  حياتها  وانــحــدرت 
أن ال قـــرار لــه، فــاالنــحــدار مــا زال مــريــعــا. كلنا 
ــرأة الـــســـوريـــة في  ــ ــا تــعــانــي املــ ــار يـــعـــرف مـ صــ
الـــداخـــل، وفـــي مــخــيــمــات الـــذل ودول الــلــجــوء، 
خصوصا فــي الــجــوار، وقــد كــانــت الــحــرب قد 
فرضت عليها مسبقا، من دون استشارتها في 

املــســاعــدات املصرية  لــم تتعّد  املــواقــف«. كما 
إلــى دول الــقــاّرة 10 مالين دوالر سنويا في 
عـــام 2004. ويــقــول أبـــو الــغــيــط إنـــه نــجــح في 
إلـــى 23 مــلــيــون دوالر ســنــويــا في  زيــادتــهــا 
فـــي 2011، عــلــى أن تــخــّصــص  نــهــايــة عــهــده 
لــدول حــوض النيل، وهــي مبالغ  40% منها 
أيضا  إن مصر  يــقــول  كما  للغاية.  مــحــدودة 
لكي  واملستثمرة  املــانــحــة  الـــدول  لــدى  سعت 
ال تستثمر في مشاريع قد تؤثر على حصة 
مــصــر فـــي مـــيـــاه الـــنـــيـــل، مـــن دون الــتــنــســيــق 

املسبق مع الحكومة املصرية.
ــو الــغــيــط صـــورة  ــادة أبــ ــهـ ــذا تــعــطــي شـ ــهـ وبـ
مختلفة كثيرا عن الصورة التي تحّدث عنها 
عبد الفتاح السيسي في خطابه، فمؤسسات 
ــة املــصــريــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا الــجــيــش،  الـــدولـ
ــتــــي يــنــتــمــي إلـــيـــهـــا الـــســـيـــســـي، ويـــّدعـــى  والــ
على  أساسيا  كانت شاهدا  عليها،  الحفاظ 
عقود حكم مبارك، وبداية التفريط في مياه 
بالتفصيل  الغيط  أبــو  يتناول  النيل، حيث 
كيف أدار نــظــام مــبــارك مــفــاوضــات مــبــادرة 
حــــوض الــنــيــل بـــدرجـــة كــبــيــرة مـــن الــضــعــف 
والــوهــن وغــيــاب االســتــراتــيــجــيــة، فالرئيس 
غــائــب أو مــغــّيــب، ال يحضر مــفــاوضــات وال 
يعي التفاصيل، ومؤّسسات الدولة مشغولة 
ــة وزيـــر  ــالـ بـــالـــصـــراع مـــع بــعــضــهــا، وتـــتـــم إقـ
املـــــوارد املــائــيــة )مـــفـــاوض مــصــر الــرئــيــســي( 
فــي خــضــم املــفــاوضــات. وشــبــكــات املصالح 
االقتصادية املحيطة بالنظام واملرتبطة به 
ال تقوم بدورها، وال تبالي باالستثمار في 
الدولة  الــدول األفريقية، حتى كبار موظفي 
أنفسهم، كالدبلوماسين املصرين، يكتفون 
بالحديث عن مصالح مصر في أفريقيا، ثم 
أفريقيا  في  اإلقامة  يتهّربون من مسؤولية 

ورعاية تلك املصالح.
ولـــعـــل تــلــك الـــشـــهـــادة تـــطـــرح أســئــلــة كــثــيــرة 
بــخــصــوص اســتــراتــيــجــيــة نـــظـــام الــســيــســي 
ــــــع عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة إعــــالن 

ّ
ــلـــمـــاذا وق نـــفـــســـه، فـ

املبادئ الخاصة بسد النهضة في 2015، من 
حــقــوق مصر؟  تحفظ  مسبقة،  شـــروط  دون 
وهـــل الــلــجــوء املــتــزايــد إلـــى تــدويــل القضية 
يــصــّب فــي صــالــح مــصــر أو يــبــرز ضعفها؟ 
وماذا عن االستثمارات الدولية في إثيوبيا 
ومشاريعها؟ وملاذا ال تمارس مصر ضغوطا 
على الدول املمولة، ملطالبتها بالضغط على 
إثيوبيا ملراعاة مصالح مصر التاريخية في 
مــيــاه الــنــيــل؟ وأيـــن كــانــت مــؤســســات الــدولــة 
الــتــي ينتمي لــهــا الــســيــســي، وحــقــوق مصر 
يــتــم الــتــفــريــط فــيــهــا بــهــذا الــشــكــل مــنــذ عــام 

1999 على أقل تقدير؟
)كاتب مصري في لندن(

ضــرورة الحرب، أن تكون أم الشهيد أو أخته 
تتحارب  الـــذي  الشهيد  زوجــتــه،  أو  ابــنــتــه  أو 
عــلــى االســتــئــثــار بــلــقــبــه الــــعــــداوات املــتــنــازعــة. 
أّمــــا حــالــّيــا، فــإنــهــا مــا زالــــت الــشــريــحــة األكــثــر 
قــّوة وقــدرة  ضعفا، على الرغم مما تبدي من 
الحالية، لكونها  الحياة  على تحّدي وحشية 
أمــا أو أخــتــا أو زوجـــة أو ابــنــة أليٍّ مــن هــؤالء 
الذين قضوا في هذه الحرب العبثية، أو الذين 
ــوا يــنــتــظــرون، أو هـــي الــبــديــل الــجــاهــز  ــ مـــا زالـ
ليحل محل تلك األعداد الرهيبة من املصابن 
الحرب مستقبلهم، واستبدلت  ابتلعت  الذين 

أحالمهم بكوابيس تحكم أعمارهم الباقية. 
الفارق أن املجتمع عندما يصل إلى حّد ما من 
الوعي والتمّسك بقيم تحفظ له استقراره، فإن 
أي خلل يقع يستنهض مسعى إلى إصالحه، 
والــحــكــومــات تــحــســب حــســاب شــعــوبــهــا، ألن 
لــلــرأي الــعــام وزنـــا، وعملية تـــداول السلطة ال 
يمكن فصلها عن اإلرادة واملساهمة الشعبية، 
بما يتعلق بها من انتخاباٍت يمارسها أفراد 
الشعب على أنــهــا حــق، قبل أن تــكــون واجــبــا. 
لذلك  إليه،  بالنسبة  الصوت  ويفهم ما يعني 
إن ممثلي الشعب من صانعي القرار يضعون 
ويفهمون  أعينهم،  نصب  الــعــام  الصالح  أمــر 
أن تنشأ احتجاجات على مستوى  ما معنى 
إّما غائبة  القاعدة. بينما في بالدنا الحقوق 
، أو منتهكة، وهــنــاك جهل عــام بمعنى 

ً
كــامــال

املـــواطـــنـــة، وتــضــلــيــل ملــفــهــومــهــا فـــي الــخــطــاب 
ما  املمارسة.  في  ملكانتها  وانتهاك  الرسمي، 
لم ينهض الوعي العام، ويــدرك أفــراد الشعب 
دقيقة  معرفة  لديهم  لتكون  املــواطــنــة،  معنى 
ُيرفع  لــن  كــل شــيء،  قبل  اإلنسانية  بحقوقهم 
املـــرأة، وال عــن غيرها، فمجتمٌع  الظلم، ال عــن 
مستعبٌد تشّكله شخصياٌت امتثالية، مجتمٌع 
مــأزوم يعاني أفــراده مجتمعن من انخفاض 
ســقــف الـــوعـــي بــالــحــقــوق، ومــــن ثـــم بـــاألحـــالم 
ــــات. وهــــــــذا أيــــضــــا مـــــن األهــــــــداف  ــــوحـ ــمـ ــ ــطـ ــ والـ
من  عليها  االشــتــغــال  يــجــب  الــتــي  املستقبلية 
دون ربــطــهــا بــمــآل الـــحـــرب فـــي ســـوريـــة، بما 
تشكل من أهمية في بناء الغد، مهما كان عليه 
»سورية« وتسمياتها املستقبلية،  شكل هذه الـ
مع االحتفاظ بحق الحلم والتمني بأن تكون 
جغرافّيا كما كانت، املواطنة كعتبة أولى من 

عتبات املستقبل.
)كاتبة سورية في برلن(

دولة مبارك ومياه النيل... شهادة أبو الغيط

بين الـ»كوتا« النسائية والمواطنة

يكشف أبو الغيط أنه 
كان يخشى من إشراك 
مبارك في مفاوضات 
جماعية مباشرة مع 

قادة دول حوض النيل

يذكر أبو الغيط أن 
اللجان الفنية عجزت، 

منذ 2006، عن 
الدخول في حلول 
توافقية، ما أّدى 

إلى رفع القضية إلى 
المسؤولين السياسيين

تقرير لألمم المتحدة 
يؤّكد أن النساء 

اللواتي يعملن في 
خطوط المواجهة 

مع الوباء هّن األكثر 
تضّررًا وتحّمًال لتبعاتها

وضع المرأة في 
سورية كارثي بكل 

معنى الكلمة، فهي 
كانت مسبقًا قد 

أجِهضت مسيرتُها 
التحررية

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

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

alaraby.co.uk/subscriptions   :لالشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :لإلعالنات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
االقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السالم   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Friday 2 April 2021
الجمعة 2 أبريل/ نيسان 2021 م  20  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2405  السنة السابعة


