
سمير الزبن

يـــحـــتـــاج وعـــــي الـــحـــقـــوق الـــقـــانـــونـــيـــة إلـــى 
مواطٍن يدرك مكانته وفعاليته الفردية في 
املجتمع، يدرك حقوقه، ألنه يدرك أن هناك 
مـــؤســـســـات ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة قــويــة 
تقوم بحمايتها  الحقوق  أمينة على هذه 
هو  الحقوقي  الــوعــي  كــامــلــة.  باستقاللية 
وعـــــي لـــقـــوة املــــواطــــن الــــفــــرديــــة وشـــعـــوره 
ــقـــوق،  ــذه الـــحـ ــ ــلـــى تــجــســيــد هــ ــدرة عـ ــقــ ــالــ بــ
والــتــأثــيــر فــي املــجــتــمــع فــي ســيــاق الــدفــاع 
عليها  يتوافق  القانونية  فالحقوق  عنها، 
الــجــمــيــع فــي املــجــتــمــع، وتــقــوم مــؤســســات 
التعّدي،  مــن  حمايتها  على  املجتمع  هــذا 
بــــردع املــعــتــدي، وإحـــقـــاق الــحــق لصاحبه 
الذي تعيد إليه مؤسسات املجتمع حقوقه 
وكرامته، في مواجهة التعّدي الذي تعّرض 
له. واملجتمع في صياغة قواعده القانونية 
ال يميز بني أفراد املجتمع، فتأتي قواعده 
كــلــيــة عــلــى الــجــمــيــع أن يــخــضــع لــهــا أفـــراد 
ومؤسسات ودولة. كل هذا في حال خروج 
القانون من  التي يحميها  املواطن  حقوق 
توافق وتطور مجتمعي حقيقي وطبيعي، 
ال من خالل نقل نصوص قانونية استقّرت 
فــــي مــجــتــمــعــات أخـــــــرى إلـــــى مــجــتــمــعــات 
ــقــــوانــــني  الــ هـــــــذه  روح  دون  مـــــن  أخــــــــــرى، 
 في 

ً
ومرجعيتها املجتمعية، لتولد معطلة

مجتمعاٍت افتقدت إلى التوافق املجتمعي 
حول هذه الحقوق. وبذلك تكون قد ولدت 

علي أنوزال

ــرات املـــنـــاهـــضـــة لــقــيــصــر  ــاهــ ــظــ ــذت املــ ــخــ اتــ
على  احتجاجًا  بوتني،  فالديمير  روســيــا، 
سجن خصمه، أليكسي نافالني، بعدًا غير 
وذلــك  الــروســي،  النظام  يتحدى  مسبوق  
 عــن عشرين 

ً
ألول مــرة منذ مــا يزيد قليال

عــامــًا، وهــي الــفــتــرة الــتــي ظــل فيها بوتني 
يــحــكــم االتـــحـــاد الـــروســـي بــيــد مـــن حــديــد. 
وبــحــســب مــراقــبــني غــربــيــني كــثــيــريــن، فــإن 
زخـــم املـــظـــاهـــرات الــحــالــيــة الــتــي شهدتها 
أكثر  أبــعــاد  نحو مائة مدينة روســيــة لها 
نافالني، فهي  املطالبة بإطالق ســراح  من 
 لبوتني، من قبيل 

ً
ترفع شعاراٍت مناهضة

»بــوتــني ارحـــل«، و»بــوتــني لــص«، أكثر من 
شعارات املطالبة بإطالق من بات يوصف 
بأنه رمز للوقوف في وجه قيصر روسيا 
القوي. إنها أكبر صرخٍة شعبيٍة تشهدها 
ــــف، تــحــركــهــا  ــيـ ــ ــا مـــنـــذ عـــقـــديـــن ونـ ــ ــيـ ــ روسـ
املــشــاعــر املــنــاهــضــة لــلــســلــطــة الــبــولــيــســيــة 
الــجــاثــمــة عــلــى أنـــفـــاس الـــنـــاس، والــفــســاد 
املــســتــشــري لــنــظــام أولــــغــــارشــــي، والــقــمــع 

القوي والصامت للحريات.  
الــذيــن يــمــأون شــوارع  أغــلــب املتظاهرين 
ــرى الــتــي  ــ ــدن الـــروســـيـــة األخــ ــ مــوســكــو واملــ
انتقلت إلــيــهــا عـــدوى الــتــظــاهــرات هــم من 
تعبئتهم من خالل تطبيق  تّمت  الشباب، 
»تــيــك تــــوك«، وحــركــتــهــم غــيــر مــســيــســة، ال 
ــــزاب ســيــاســيــة. ونــفــالــنــي  تــقــف خــلــفــهــا أحـ
مجرد  إنــه  منتخبًا.  سياسيًا  ليس  نفسه 
ــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، اكــتــســب  ــي مـ ــ نــــاشــــط فـ
شــهــرتــه وشــعــبــيــتــه مــن خـــالل بــث مقاطع 
فـــيـــديـــو وتـــوفـــيـــر املـــعـــلـــومـــات لـــلـــنـــاس عــن 
فساد السلطة، وعدم وجود محاسبة، وفي 
الوقت نفسه، كان يبني لهم حاجتهم إلى 
األوضــاع.  والديمقراطية إلصــالح  الحرية 
وكـــان آخــر عمل قــام بــه بعد اعتقاله نشر 
شريط فيديو مدته ساعتان تقريبًا يظهر 
مــا ســمــي »قــصــر بــوتــني« الــــذي بــنــي على 
عــلــى شاطئ  هــكــتــار  مــســاحــة سبعة آالف 
البحر األســـود، مــع وثــائــق وفواتير تؤكد 
حجم املبالغ الكبيرة التي صرفت من أجل 
الفيديو  والتأثيث، وقد حصد هذا  البناء 

بشرى المقطري

ــفـــرض الـــفـــقـــر عـــلـــى الــيــمــنــيــني عـــصـــابـــاٌت  تـ
ــا نــكــبــات  ــهـ ــة، عـــصـــابـــاٌت صـــدرتـ ــمــ بــــال رحــ
الــــتــــاريــــخ فــــي إحــــــدى لــحــظــاتــهــا كـــارثـــيـــة، 
تراكم  قــهــريــة،  سلطة  إلــى  حّولتهم  بحيث 
ــبـــت بــه  ــّبـ ــــؤس الـــيـــمـــنـــيـــني، فــــمــــع مـــــا تـــسـ ــ بـ
الــــحــــرب مــــن تـــدمـــيـــر الــبــنــيــة االقـــتـــصـــاديـــة 
املؤسسة  انقسام  مقدمتها  وفــي  اليمنية، 
الحرب،  طرفي  بني  السيادية  االقتصادية 
ــوارد الــدولــة  ــ والـــتـــي أفــضــت إلـــى تـــســـّرب مـ
ــراف الــحــرب والـــقـــادة املحليني  لــصــالــح أطــ
املــوالــيــني لــهــم، فــإن اتــســاع رقــعــة الفقر في 
الــيــمــن يــرتــبــط، بــشــكــل مــبــاشــر، بمنظومة 
واقــع،  أمــر  الــتــي أصبحت سلطات  الفساد 
التي  وقوانينها  االقتصادية،  أدواتها  لها 
تحميها، وطرقها العديدة في نهب موارد 
الــيــمــنــيــني، إذ تــنــهــض ســـيـــاســـة ســلــطــات 
الحرب على إدارة منظومة فساد متكاملة 
وتــجــذيــرهــا فــي مــؤســســات الـــدولـــة، ســواء 
بالطرق التقليدية التي ورثتها عن النظام 
القديم، والــتــي هــي جــزء منه، أو مــن خالل 
أنتجتها  الــتــي  للفساد  الــجــديــدة  الــقــنــوات 
الــوســائــل غير  الــحــرب، بحيث كّيفت هــذه 
ــات فـــســـاٍد  ــيــ ــي آلــ املــــشــــروعــــة وقـــونـــنـــتـــهـــا فــ
بمشاركة  ثروتها،  تنامي  ضمنت  منظمٍة 
الدولة،  في  العميقة  األوليغارشية  الطبقة 
والطبقات الجديدة املتحالفة معها، مقابل 
ليشمل  رقــعــتــه  وتــوســيــع  الــفــقــر  تعويمها 
عموم اليمنيني. وفي هذا السياق، تتكشف 
أهــمــيــة تــقــريــر فــريــق خــبــراء األمـــم املتحدة 
املعني باليمن الصادر أخيرًا، وتحديدًا في 
شقه االقتصادي، كونه يسلط الضوء على 
تــركــيــبــة الــفــســاد االقــتــصــادي والــســيــاســي 
املحلي الذي ساهم في إفقار اليمنيني. ومع 
بعض القصور الذي شاب التقرير، بحيث 
شريكة  يمنية،  وشخصيات  قــوى  تجاهل 
فـــي الـــفـــســـاد، بــمــا فـــي ذلــــك قــــوى إقــلــيــمــيــة، 
تترّبح هي األخرى على حساب اليمنيني، 
فــإن مــا أورده فــي املحصلة ال يمثل سوى 
رأس الجبل العائم لفساد متوحش يخنق 

حيوات اليمنيني. 
تأتي الحكومة اليمنية املعترف بها دوليًا 
الــفــســاد املحلي،  كــجــزء رئــيــس مــن تركيبة 
سواء في فسادها املنفلت الذي ميز أداءها 
تدير  سلطة  بوصفها  والسياسي  اإلداري 
ــّررة، بــمــا فـــي ذلـــك إفــســادهــا  املــنــاطــق املــــحــ
الــتــي تعمل  بــاآللــيــات  أو  الــعــامــة،  الوظيفة 
وفــقــهــا املـــؤســـســـات االقـــتـــصـــاديـــة الــتــابــعــة 
اقتصاديني  من  تديرها طغمة  والتي  لها، 
وســــيــــاســــيــــني مــــــوالــــــني لـــــهـــــا، مــــتــــوّرطــــني 
الحكومة  إدارة  تسببت  بحيث  بــالــفــســاد، 
مــــوارد الـــدولـــة واملـــســـاعـــدات الــدولــيــة على 
مدى األعوام السابقة بتنمية مستوى الفقر 
في املناطق املحّررة، بما في ذلك املضاربة 
بالعملة الوطنية، فقد أشار تقرير الخبراء 
إلى انخراط الحكومة اليمنية في عمليات 
مشبوهة لتبييض األمــوال، بحيث حّولت 
أمـــــوال  ــن  مــ دوالر  مـــلـــيـــون   400 ــن  مــ أكـــثـــر 
ــة الـــســـعـــوديـــة فـــي الــبــنــك املـــركـــزي  ــعـ الـــوديـ
اليمني، فرع عدن، إلى تجار محليني، األمر 
الذي أضّر بشبكة إمداد املواد الغذائية في 
ثــم تسبب بتدهور  املــحــّررة، ومــن  املناطق 

األوضاع اإلنسانية. 
ال تكمن خطورة التقرير األممي في اتهامه 
الـــصـــريـــح الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة بــضــلــوعــهــا 
بل بجملٍة من  األمـــوال فقط،  بعملية غسل 
املترتبة  والسياسية  االقتصادية  النتائج 
ــــل الــتــقــريــر 

ّ
ــث ــفـــي حــــني مــ ــلـــى الـــتـــقـــريـــر، فـ عـ

أكثر  اليمنية،  للحكومة  سياسيًا  انكشافًا 

عبد اللطيف السعدون

أمٌر الفت أن يراهن اإليرانيون على اإلدارة 
األميركية الجديدة، للعمل على خلق حالة 
املــعــقــدة بني  الــعــالقــة  »دفء« عــلــى صعيد 
واشنطن وطهران، حتى ولو بقدٍر محدوٍد 
يــتــيــح لــهــم أن يــتــنــفــســوا الـــصـــعـــداء، وأن 
بعدما  لــبــالدهــم،  املكاسب  بعض  يحققوا 
إدارة  فرضتها  الــتــي  الــعــقــوبــات  أرهقتهم 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب عــلــيــهــم. والفــتــة 
الدبلوماسية اإليرانية  أيضا إشــارة رجل 
إلــى عالقته  املحنك، محمد جــواد ظــريــف، 
الــوطــيــدة بــجــو بــايــدن الــتــي تمتد إلـــى ما 
قــبــل عــشــريــن عـــامـــا، عــنــدمــا كــانــا يمثالن 
بلديهما في املنظمة الدولية، وقد تعامال 
باحترافيٍة تامة، وتفاهم متبادل »لكننا لم 
هــذه كانت  إشـــارة ظريف  نكن صديقني«، 
ردا عــلــى اتـــهـــامـــات خــصــومــه املــتــشــّدديــن 
ــــن عــصــابــة  ــأنـــه »مـ ــرة بـ ــ الــــذيــــن وصــــفــــوه مـ
نيويورك«! والفتة أكثر مسارعة إدارة جو 
بايدن، بعد أيام فقط من تنصيبه، لتكليف 
بــارزة، مثل روبرت  شخصية دبلوماسية 
الحلول  »مهندس  بأنه  يعرف  الــذي  مالي 
لإلشراف  الصعبة«،  للنزاعات  املستحيلة 
على ملف إيــران، وكــان له دوره البارز في 
بالتعاون  الــنــووي،  االتــفــاق  صياغة بنود 
ــــزو مـــحـــلـــلـــون الـــنـــجـــاح  ــعـ ــ ــــف. ويـ ــريـ ــ ــــع ظـ مـ
فـــي الــتــوصــل إلـــى االتـــفـــاق فـــي حــيــنــه إلــى 
»التناغم« الذي حصل بينهما، على الرغم 
مـــن وجــــود عــنــاصــر فـــي فــريــق الــتــفــاوض 

األميركي في مواقع أعلى منه.  
وأيـــضـــا، فـــإن فــصــال مـــن »الــدبــلــومــاســيــة 
الـــســـريـــة« انــعــقــد بـــني فـــريـــق جـــو بــايــدن 
وممثلني عن حكومة طهران في األسابيع 
الــجــديــدة،  اإلدارة  تنصيب  سبقت  الــتــي 
كان الهدف منه تبادل استجالء املواقف 
البلدين، والتفكير  املتعلقة بالعالقة بني 
 فـــي حــلــحــلــة الــعــقــد الـــتـــي اكــتــنــفــتــهــا في 

عهد ترامب. 
تشابكت هـــذه الــتــقــاطــعــات املــســتــجــّدة مع 
ــرى حــصــلــت في  ــ عـــديـــد مـــن تــقــاطــعــات أخـ
املحيط اإلقليمي، عكست تحّركا في أكثر 
مــن اتــجــاه، فــقــد وضـــع اإليــرانــيــون شرطا 
ــفــــاق الــــنــــووي، هـــو أن  لــعــودتــهــم إلــــى االتــ
ــم بــعــدمــا أحــكــمــوا  تــعــود أمــيــركــا أوال، وهـ
ــقـــات مـــشـــروعـــهـــم الـــتـــوســـعـــي، املــمــتــد  ــلـ حـ
إلــــى مــــدن عــربــيــة عـــديـــدة، أوالهـــــا بـــغـــداد، 
ــــى انــــتــــزاع اعــــتــــراٍف  يـــســـعـــون جـــاهـــديـــن إلـ
القوة  مــراكــز  غياب  فــي  اإلقليم  بزعامتهم 

فــي ســيــاق تقليد شــكــلــي لــلــدول األخــــرى، 
مـــن دون أن تــشــكــل هـــذه الــحــقــوق أســـاس 
عمل املؤسسات. هذه هي مشكلة استيراد 
كما  الــحــقــوق،  فــي  القانونية  التشريعات 
هـــي مــشــكــلــة كـــل املــفــاهــيــم والــقــيــم الــتــي ال 
الطبيعي ملتطلبات  التطور  تمتلك أصالة 
املــجــتــمــعــات الــتــي تــولــد فــيــهــا، فــهــي تأتي 
غريبة وغير فاعلة في مجتمعاٍت أسقطت 
أدت  اجتماعيٍة  تــفــاعــالٍت  دون  مــن  عليها 

إلى الوصول إليها.
تـــــنـــــدرج مـــشـــكـــلـــة وعـــــــي املــــــــــرأة حــقــوقــهــا 
الــقــانــونــيــة فــي هـــذا الــســيــاق، فــهــي بعيدة 
عـــن مــعــرفــة حــقــوقــهــا، ألنـــهـــا جــاهــلــة بكل 
عملًيا  فهي  الحقوق،  بهذه  الكلمة  معنى 
ال تــــدرك حــقــوقــهــا الــقــانــونــيــة، ولـــو نصت 
عــلــيــهــا الــتــشــريــعــات الـــوطـــنـــيـــة، فــأســاًســا 
هناك مشكلة عامة تشمل الرجال والنساء، 
تتمثل بعدم معرفة الحقوق التي يجب أن 
يــتــمــتــعــوا أو يــطــالــبــوا بــهــا فــي أوطــانــهــم. 
ولكن املشكلة تتفاقم عند املرأة ألنها أكثر 
 بحقوقها، بحكم ضغوط اجتماعية 

ً
جهال

تجعل األعراف والتقاليد البالية املرجعية 
األســاســيــة لــلــمــرأة فــي الــتــعــاطــي مــع سير 
ــذه هـــي الــحــقــوق  حــيــاتــهــا، وتــعــتــقــد أن هــ
والتي  املجتمع،  يصيغها  التي  القانونية 
غرقها في مجموعة كاملة من الواجبات 

ُ
ت

القاسية، من دون أن يكون لها أي حقوق، 
ــة لـــالضـــطـــهـــاد  ــر عــــرضــ ــثــ ــا يــجــعــلــهــا أكــ ــ مـ
املزدوج ألنها ال تعرف كيف تحمي نفسها 

العربية  البلدان  في  القوانني  تمنع  املثال، 
الـــضـــرب، وتــتــعــامــل مــعــه كــجــريــمــة يعاقب 
يتعرضن  النساء  وآالف  بالحبس،  عليها 
يــومــًيــا للضرب املــبــّرح على أيــد أزواجــهــن 
أو أخــوتــهــن، تــحــت مــفــاهــيــم تــقــلــيــديــة من 
حق وضرورة تأديب املرأة من قبل الرجل. 
ــاالت كـــثـــيـــرة، إلــى  ــ ويـــصـــل الــــضــــرب، فـــي حـ
ــة لــلــنــســاء الــلــواتــي  ــمـ الــتــســبــب بــعــاهــة دائـ

ــة ـ  ــالـ ــذه الـــحـ ــ ــي هـ ــ ــلـــضـــرب. وفـ يـــتـــعـــّرضـــن لـ
أن تتقدم بشكوى  لــلــمــرأة  ـ يحق  قــانــونــًيــا 
من جــّراء االعــتــداء الــذي تعّرضت لــه، فهذا 
الــقــانــون جــريــمــة. ولــكــن في  الفعل يصنفه 
الغالبية الساحقة من هذه الحاالت ترفض 
الشرطة، تحت  إلــى  التوجه بشكوى  املــرأة 
مـــفـــاهـــيـــم الـــعـــيـــب والـــضـــغـــط االجـــتـــمـــاعـــي 
الــهــائــل الــــذي تــتــعــرض لــه ويــجــبــرهــا على 
ــلـــن بـــحـــق الـــرجـــل  ــعـ اإلقــــــــرار الــضــمــنــي واملـ
فــي مــمــارســة الــعــنــف ضــدهــا. واملــتــابــعــون 
ــتــــداء عــلــى الــنــســاء يــقــولــون  ملـــوضـــوع االعــ
التي يتم تقديم الشكوى  إن عــدد الحاالت 
بشأنها تكاد ال تذكر منسوًبا لعدد حاالت 
وما  يومًيا.  تحصل  التي  الفعلية  التعدي 
يمكن استنتاجه من هذه الحاالت، أن املرأة 
غير قــادرة على ممارسة حقها كــأي كائن 
بشري بمنع أي شخص آخر من التعرض 
لها بالعنف، سواء كان زوجًا أو أخًا أو أبًا 
أو أي شخص آخر. إن القيود االجتماعية 
القاسية التي تحاصر املرأة تجعل االعتداء 
 عليها من قبل من يمارسه تحت 

ً
متواصال

االجتماعية  والــقــوانــني  األفــضــلــيــة  ذريــعــة 
ا 

ً
علن كرًها  أو  حًبا  النساء  فيها  تقر  التي 

ـــا بـــأنـــهـــا يـــجـــب أن تــخــضــع لــهــا. 
ً
أو ضـــمـــن

واملشكلة أن الكثير من هذه االعــتــداءات ال 
ــردع، بحيث  ــ يــمــكــن وقــفــهــا إال مــن خـــالل الـ
االعتداء  بهذا  يقوم  الــذي  الشخص  يشعر 
أنــه عرضة للمحاسبة على االعــتــداء الذي 
يــقــوم بــه بــصــرف الــنــظــر عــن مـــبـــررات هــذا 

االعـــتـــداء. وهـــذا لــيــس املــثــال الــوحــيــد على 
عدم إدراك املرأة لحقوقها وعدم ممارستها 
هــــذه الـــحـــقـــوق ملــمــانــعــة املــجــتــمــع، فــهــنــاك 
عــشــرات األمــثــلــة الــتــي نــراهــا يــومــًيــا تثبت 

القاعدة السابقة وتكرس حالة الظلم.
ــن الــــثــــغــــرات الـــقـــانـــونـــيـــة الــتــي  وبــــعــــيــــًدا عــ
تــعــانــي منها الــتــشــريــعــات الــعــربــيــة بشأن 
فــإن هــذه التشريعات  املـــرأة، وهــي كثيرة، 
ــا مــــن الـــتـــشـــريـــعـــات  ــيــــرادهــ ــتــ ــتــــي تــــم اســ الــ
الحقوق  مــن  كثير  على  تحتوي  الغربية، 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، الـــتـــي جـــــاءت إمــــا معطلة 
أو  السلطات،  الدساتير من  بحكم تعطيل 
ــود املــؤســســات  أنــهــا غــيــر فــاعــلــة لــعــدم وجـ
الــقــادرة على حمايتها. وبقيت في جميع 
ــع  ــواقـ الــــحــــاالت تـــشـــريـــعـــات غـــريـــبـــة عــــن الـ
املنشأ على  بلد  العربي، ألنها تعتمد في 
ــــق الــتــطــور  تـــطـــور اجـــتـــمـــاعـــي أصــــيــــل، رافــ
الحقوقي والتربية الحقوقية في املدارس، 
مــا جــعــل املــجــتــمــع مــتــمــاســًكــا حـــول وضــع 
هذه التشريعات موضع التطبيق والسهر 
من مؤسسات الدولة على حمايتها. وفي 
الــعــربــي، لــم تكن هــذه التشريعات  الــواقــع 
للعالقات  طبيعي  داخــلــي  تــطــور  نتيجة 
قوانني  فعالية  بقيت  وبذلك  االجتماعية. 
الـــعـــالقـــات االجــتــمــاعــيــة الــتــقــلــيــديــة أكــبــر 
التشريعات  مــن  يــقــارن  ال  وبشكل  بكثير، 
املكتوبة، وبقيت مرة أخرى املرأة الخاسر 

األكبر في هذه املعادلة.
)كاتب فلسطيني(

أكثر من 1.7 مليون مشاهدة في األسبوع 
األول من وضعه على »يوتيوب«. وهو ما 
أغــضــب بــوتــني الـــذي اضــطــر إلـــى الــخــروج 
عـــن صــمــتــه املــخــيــف، ونــفــي أن يــكــون هو 
غضب  مــن  يهدئ  وحتى  القصر،  صاحب 
املحتجني، دفــع أحــد املــلــيــارديــرات الــروس 
إلى االدعــاء، عبر قناة رسمية روسية، أن 
عندما  مقنعًا،  يكن  لــم  لكنه  ملكه،  القصر 
لم يبّرر سبب حراسة ملكية خاصة يقوم 

بها جهاز الحماية الخاصة في الكرملني.
وللطعن في مصداقية خصمه، لجأ بوتني 
إلى أسلوبه القديم والقذر في اآلن نفسه، 
من خالل تجييش وسائل اإلعالم الرسمية 
لــتــأثــيــره، لتشويه  الــخــاضــعــة  والــخــاصــة 
مــصــداقــيــة نــفــالــنــي، واتــهــامــه بــأنــه عميل 
األميركية،  االســتــخــبــارات  تحّركه  للغرب، 
ووصــــفــــه بــالــشــخــص املــــخــــادع واملـــحـــتـــال 
يــريــد تعريض  الـــذي  واملــتــطــرف والعنيف 
ــن خــــــالل خــلــق  ــ ــاس لـــلـــخـــطـــر مـ ــ ــنـ ــ حــــيــــاة الـ
الــفــوضــى.. وغــيــرهــا مــن اتــهــامــات جــاهــزة 
في  للطعن  املستبدة  األنظمة  تستعملها 

مصداقية معارضيها.
الـــرغـــم مـــن أن مـــا يـــحـــدث اآلن في  وعـــلـــى 
روســـيـــا مـــا زال بــعــيــدًا عــمــا يــمــكــن وصــفــه 
مقدمة لربيع روسي قادم، إال أنها أول مرة 
منذ تولى بوتني السلطة، يجد فيها نفسه 

في وضع سيئ.
ــي هـــــذه املــــظــــاهــــرات، بــالــنــســبــة  األســـــــوأ فــ
ــو يــهــيــئ فــرض  ــاءت وهــ ــ لـــبـــوتـــني، أنـــهـــا جـ
نفسه رئيسٍا على روسيا حتى عام 2036، 
بــعــد أن نــجــح فـــي الــحــفــاظ عــلــى السلطة 
ــيــــني. فـــالـــدســـتـــور  ــاضــ ــقـــديـــن املــ ــعـ ــــالل الـ خــ
الــروســي كــان يمنع الترشح لــواليــة ثالثة 
بوتني  تخلى  السبب  ولهذا  التوالي،  على 
باهتة،  الرئاسة لشخصية  عن   2008 عــام 
هـــو ديــمــتــري مــيــدفــيــديــف، بــيــنــمــا حــافــظ 
هو على السلطة الحقيقية، حتى استعاد 
وابتكر حيلة   ،2012 عــام  الــرئــاســة  كرسي 
أربع  من  الرئاسية  الوالية  بتمديد  أخــرى 
إلى ست سنوات، وأعيد انتخابه عام 2018 
ما يضمن له البقاء في السلطة حتى 2024 
وعــنــدئــذ ســيــكــون عــمــره قــد بــلــغ 72 عــامــًا، 
وســيــجــد نفسه أمـــام خــيــاريــن، إمـــا إعـــادة 

ــواء عــلــى الــصــعــيــد  ــ ــر، سـ ــ مـــن أي تــقــريــر آخـ
كونه حّملها مسؤولية  الدولي،  أو  املحلي 
ــاع اإلنــســانــيــة،  ــ ــرّدي األوضــ ــ مــبــاشــرة عـــن تـ
األمر الذي يجّردها من السلطة السياسية 
واألخـــالقـــيـــة الــتــي تــتــكــئ عــلــيــهــا فـــي إدارة 
اليمن، كسلطة معترف بها، وتحديدًا على 
املستوى الشعبي، فإنه أيضًا يسقط األعذار 
التي طاملا سّوقتها الحكومة اليمنية بعدم 
قــدرتــهــا عــلــى اإليـــفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا حــيــال 
املـــواطـــنـــني، نــتــيــجــة عــجــزهــا عـــن تحصيل 
الـــضـــرائـــب فـــي املــنــافــذ واملـــعـــابـــر الــيــمــنــيــة، 
فـــيـــمـــا يـــكـــمـــن الـــســـبـــب فــــي انـــخـــراطـــهـــا فــي 
الــالمــشــروع، كما  الــفــســاد وتــرّبــحــهــا  إدارة 
تــثــيــر مــضــامــني الــتــقــريــر عــالمــة اســتــفــهــاٍم 
الفساد  إدارة  في  دور سعودي  عن حقيقة 
في منظومة حليفها، وذلــك ألن السعودية 
في  الوديعة  على  مباشر،  وبشكل  تشرف، 
ــــدن، وهــــو مـــا يجعل  الــبــنــك املـــركـــزي فـــي عـ
أمــرًا  سعوديني  متنفذين  تـــوّرط  احتمالية 
الــريــاض  إدارة  فــي ضــوء  واردًا، خصوصًا 
كملف  فــســاد،  شابها  يمنيٍة  ملفاٍت  بعض 
اإلغاثة وإعادة إعمار اليمن، إال أن األخطر 
ــد تــلــحــق  ــ ــي األضـــــــــــرار الــــتــــي قـ ــ ــن ذلــــــك هـ ــ مـ
بــاالقــتــصــادي املحلي املــنــهــار، والــتــي قــد ال 
اقتصادية  مؤسسة  انكشاف  على  تقتصر 
ســيــاديــة، كــالــبــنــك املـــركـــزي، ووضـــعـــه على 
املحّك، بوصفه طرفًا انخرط في التعامالت 
املــــشــــبــــوهــــة الـــــتـــــي قــــــّوضــــــت االســـــتـــــقـــــرار 
االقـــتـــصـــادي فـــي املـــنـــاطـــق املــــحــــررة، األمـــر 
الذي قد يؤثر على تعامل التجار املحليني، 
وكـــذلـــك املــانــحــني اإلقــلــيــمــيــني والـــدولـــيـــني، 
مــا قــد يـــؤدي إلــى اســتــمــرار تــدهــور العملة 
ــــواد  ــاع أســــعــــار املـ ــفــ ــــن ثــــم ارتــ الــيــمــنــيــة، ومـ
الغذائية، وفيما تجاهلت الحكومة اليمنية، 
كعادتها، ما أورده التقرير، فبداًل من إحالة 
إلــى التحقيق، بما فــي ذلك  املــتــوّرطــني  كــل 
أعــضــاء الــلــجــنــة االقــتــصــاديــة الــتــي تشرف 
املــركــزي، وقــيــادة البنك،  على أعــمــال البنك 
فإن التقرير تحّول إلى ورقــٍة سياسيٍة بيد 

قوى داخل الحكومة للنْيل من منافسيها.
تــرتــكــز ســيــاســة جــمــاعــة الـــحـــوثـــي، ســـواء 
املناطق  التي تدير وفقها  أو  املعلنة منها 
الخاضعة لها، على اختراع وسائل عديدة، 
مــواردهــا  لتنمية  بكليتها،  مــشــروعــة  غير 
ــة، بــحــيــث وظــفــتــهــا لــتــكــريــس  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
في  حــروبــهــا  لتمويلها  وكــذلــك  سلطتها، 
مـــنـــاطـــق املــــواجــــهــــات، األمــــــر الــــــذي يــجــعــل 
سلطة جماعة الحوثي، املعادل املوضوعي 
لــيــس لــلــفــســاد فــقــط، وإنـــمـــا لــبــنــيــة الــنــهــب 
اقتصاد  إلــى  تــديــره، فإضافة  الــذي  املنظم 
الــحــرب املـــوازي فــي الــســوق الــســوداء الــذي 

ــيــــون، مــــن نــاحــيــتــهــم،  ــركــ ــيــ الـــعـــربـــيـــة. األمــ
يـــريـــدون الـــتـــفـــاوض عــلــى حـــزمـــة مــســائــل: 
ــنــــووي والــــصــــواريــــخ الــبــالــســتــيــة  املـــلـــف الــ
والسعودية طلبت  الخليج،  وأمــن  واليمن 
 فــي أي مــفــاوضــات، ما 

ً
أن تــكــون حــاضــرة

دامــت كل هذه األمــور تعنيها قبل غيرها. 
مقابل  وعـــرضـــت  بــالــرفــض،  طـــهـــران  رّدت 
السعودية ودول  املباشر مع  الــحــوار  ذلــك 
الــخــلــيــج، مــن دون حــضــور طـــرف أجنبي. 
الدبلوماسية  بــمــبــادراتــهــا  املــعــروفــة  قطر 
ــٍة لــلــحــوار فـــي أكــثــر من  ــيـ فـــي إيـــجـــاد أرضـ
مــســألــة خــالفــيــة، رأت أن الـــوقـــت قـــد حــان 
ــواٍر مع  ــ ــام الــخــلــيــجــيــني لــلــدخــول فـــي حـ أمــ
ــيـــني، كــمــا عــرضــت وســاطــتــهــا بني  ــرانـ اإليـ
تــركــيــا والـــســـعـــوديـــة. الـــعـــراق، الــــذي شهد 
على أرضه استعراضات القوة بني أميركا 
ــران، أعــــرب عــن اســتــعــداده الحــتــضــان  ــ وإيــ
حـــــوار بـــني الـــطـــرفـــني. وفــــي مـــحـــاولـــة منه 
ــي عــالقــاتــه  ــن الـــــتـــــوازن فــ ــاد نـــــوع مــ ــجــ إليــ
الخارجية، عقد اتفاقيات تعاون وتنسيق 
فــي مــجــاالٍت شتى مــع دول عربية. لبنان 
الذي أنهكته تجاذبات أطراٍف دولية على 
أرضــــه وصــــراعــــات نــخــبــه الــســيــاســيــة بــدا 
عـــاجـــزا حــتــى عـــن تــشــكــيــل حــكــومــة قــــادرة 
على إدارة شــؤونــه. أمــا ســوريــة فما زالــت 
تـــعـــانـــي مــــن اســـتـــعـــصـــاء الـــحـــل ملــشــكــلــتــهــا 
املــزمــنــة فــي ظــل هيمنة إيــرانــيــة - روســيــة 
على قرارها، وعلى أرضها أيضا. ووسط 
ترّدي األوضاع على النحو املاثل، شرعت 
تركيا في البحث عن دور لها وحصة، ما 
دام العالم العربي مشروع قسمة مفتوحا.

ال يحتاج املرء إلى جهد كي يكتشف أن كل 
هذه التشابكات التي تشبه لعبة »كلمات 
مــتــقــاطــعــة« وســــط إقــلــيــم مــلــتــهــب تعكس 
شعورا حاّدا لدى العرب بأنهم مستهدفون 
ثــّمــة مــخــاطــر جــّديــة  بشكل أو بــآخــر، وأن 
تـــلـــوح فـــي األفــــــق، مـــهـــددة بــلــدانــهــم الــتــي 
تعاني من جراحات مستوطنة ومحاوالت 
إصالح خائبة. وقد جاءت جائحة كورونا 
لتطبق على أبنائها، تضاعف جراحاتهم 

وتزيد من جرعة اإلحباط لديهم.
وليس أمامنا في ظل كل هذه االستحقاقات 
وخيباتنا،  بخساراتنا  نعترف  أن  ســوى 
ومشاريعنا الــتــي تــهــاوت مــع الــريــح، وأن 
ــص مـــن إدمــــــان انـــتـــظـــار املــســتــقــبــل، 

ّ
نــتــخــل

مـــن دون أن نــهــيــئ مــطــالــبــه ومــتــطــلــبــاتــه، 
والخشية من أن تحيق بنا إحباطات أكثر 

وخيبات أكبر!
)كاتب عراقي(

إلــى أي مؤسسات  الحقوق، وال  عبر هــذه 
تلجأ، في حال وجود هذه املؤسسات.

ــرأة فـــي جهلها  ــ يــكــمــن جـــزء مـــن مــشــكــلــة املـ
ــــا تــكــون 

ً
ــة، وأحــــيــــان ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ بــحــقــوقــهــا الـ

املشكلة أكــثــر تــعــقــيــًدا، عــنــدمــا تــعــرف هــذه 
الـــحـــقـــوق وال تــســتــطــيــع مـــمـــارســـتـــهـــا، ألن 
هـــنـــاك شــبــكــة مـــن الـــعـــالقـــات االجــتــمــاعــيــة 
تمنعها مــن مــمــارســة هـــذه الــحــقــوق. وفــي 
حــــال إقـــدامـــهـــا عــلــيــهــا، فــــإن هــــذه الــشــبــكــة 
في  قاسية  عقاب  آلية  االجتماعية تصبح 
حقها، تجعل حصولها على حقوقها عبر 
عقاب  إلــى  ويتحّول  عليها،  يرتّد  القانون 
عـــدم مشاركتها  مــن  ذلـــك  ينطلق  لــهــا. وال 
فــي صياغة القوانني واملــشــاركــة فــي صنع 
القرار فحسب، بل وينطلق أساًسا من عدم 
السماح  إدراكــهــا ملوقعها كمواطنة، وعــدم 
ــأن تـــكـــون كــامــلــة الـــحـــقـــوق، النـــعـــدام  لــهــا بــ
ــقـــوق فــــي بــلــدانــنــا.  ــحـ ــة والـ ــنـ ــواطـ ثـــقـــافـــة املـ
ــأن تـــكـــون مـــن خــالل  ــدم الــســمــاح لــهــا بــ ــ وعـ
في   

ً
فاعال فــرًدا  االجتماعي  التقييد  شبكة 

الــقــرار بما  الــقــدرة على اتخاذ  املجتمع، له 
يتعلق بمصيره ومستقبله الشخصي، من 
دون تدخل اآلخــريــن وفــرض اإلمـــالءات أو 
التعّدي على هــذه الحقوق. وهــذا ال يعني 
العالم  باملرأة في  التي تتعلق  القوانني  أن 
الــعــربــي مثالية وعـــادلـــة. وعــلــى الــرغــم من 
العيوب التي تعانيها هذه القوانني، املرأة 
ال تستطيع استثمار وتوظيف ما منحته 
لها القوانني من هذه الحقوق. وعلى سبيل 

سيناريو عام 2008 باختيار رئيس وزراء 
ة 

ّ
ضعيف، ويعود هو إلى الخلف إلدارة دف

ولكن  الحكومة،  رئيس  موقع  من  السلطة 
هــذا السيناريو أصــبــح مــبــتــذاًل، أو إعــادة 
تعديل الدستور مرة أخرى بما يضمن له 
وهو   ،2036 عــام  السلطة حتى  فــي  البقاء 

السيناريو الذي خطط له بوتني.
ولتحقيق الــخــيــار الــثــانــي، وهـــو األرجـــح، 
قـــد يــلــجــأ بـــوتـــني مــــرة أخـــــرى إلــــى إيــقــاظ 
النمط  على  القديمة  القومية  الفعل  ردود 
الذين  املتظاهرين  ملــواجــهــة  السوفييتي، 
يتهمهم باملواالة للغرب، وقمع تظاهراتهم 
بشّدة، أكثر مما فعل حتى اآلن، وزج مزيد 
مـــن اآلالف مــنــهــم فـــي الــســجــون لــتــرهــيــب 
ــابـــرات الـــغـــامـــض لن  الـــشـــعـــب، فـــرجـــل املـــخـ
أخــرى.  مــرة  بجلده  للنجاة  الحيلة  يــعــدم 
ــديــــد مــن  ــعــ ــن الــ ــ ــه أن نـــجـــا مـ ــ لـــقـــد ســـبـــق لـ
ــاد، كــمــا  ــفـــسـ ــالـ الـــفـــضـــائـــح الـــتـــي تــتــهــمــه بـ
سبق له أن قمع بدون ترّدد كل املظاهرات 
املناهضة لحكمه، سّمم معارضيه، ودّجن 
األحــــــــزاب وقـــضـــى عـــلـــى املـــعـــارضـــة وقــتــل 
السياسة في بالده، وهو ما يجعل حدوث 
»الربيع الروسي« بعيد املنال. ولكن، وفي 
كل الحاالت، تمثل حملة مساندة نافالني، 
والدعم املتزايد لها في روسيا وفي الغرب، 
 للروس الشباب، وقد تضع 

ً
 بديال

ً
مستقبال

ــول حــكــم قــمــعــي شــهــدتــه روســيــا  حـــدًا ألطــ
منذ نهاية االتحاد السوفييتي البائد.

)كاتب مغربي(

يخضع لسلطتها، والــذي تديره من خالل 
املــشــرفــني والــطــبــقــة االقــتــصــاديــة الــتــابــعــة 
لها، والــذي يمثل سوق املشتقات النفطية 
إحدى أهم قنواتها، كونه يدّر عليها أموااًل 
ــة  ضــخــمــة، بــحــيــث تخضعه ألزمـــــاٍت دوريـ
ــنـــون، فــــإن آلــيــة تحصيل  يــتــكــبــدهــا املـــواطـ
الداخلية  املــنــافــذ واملــعــابــر  الــضــرائــب على 
التي تسيطر عليها الجماعة، بما في ذلك 
املــصــدر  تــشــّكــل  الــتــي اصطنعتها،  املــنــافــذ 
الــرئــيــس لـــإلثـــراء غــيــر املـــشـــروع للجماعة، 
على  اليومية  اإلتــــاوات  فــرض  يمثل  فيما 
في  االقتصادية  األنشطة  ومجمل  التجار 
مناطقها، بما فــي ذلــك املــواطــنــون، مــوردًا 
اليمنيني وإفقارهم، وجديدها  آخر، لنهب 
فــــرض عــلــى كـــل أســـطـــوانـــة غــــاز يشتريها 
املواطن مبلغًا يذهب إلى املجهود الحربي. 
ولــذلــك فـــإن مــا أشـــار إلــيــه الــتــقــريــر األمــمــي 
ــن تـــوظـــيـــف الـــجـــمـــاعـــة إيــــــــــرادات الـــدولـــة  مــ
لتمويل مجهودها الحربي، والتي وصلت، 
بحسب التقرير، إلى أكثر من بليون دوالر 
وثمانمئة ألــف فــي الــعــام مــا قبل املــاضــي، 
لــيــس ســـوى صـــورة مــصــغــرة للنهب الــذي 
تمارسه الجماعة، مقابل إفقارها املواطنني 
في املناطق الخاضعة لهم، وحرمانهم من 
ــه، وخــالفــًا  مــصــدر دخــلــهــم الــوحــيــد، إال أنــ
لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، الـــــذي يــعــد وصــمــهــا 
بعملية غسل األمــوال، ومن ثم اإلثــراء غير 
لها  املــشــروع والــفــســاد، فضيحة سياسية 
ارتداداتها على منظومتها وعلى حلفائها، 
بما في ذلك املجتمع الدولي الذي يدعمها، 
فإن الجماعة ال تعبأ بأي تقارير دولية أو 

محلية، تكشف جرائمها واحتيالها.    
اللصوصية  العصابات  ن 

ّ
تتفن اليمن،  في 

ــنــــني، ســــــواء الـــعـــصـــابـــات  ــواطــ ــي نـــهـــب املــ فــ
لتأكيد  الحرب  استمرار  على  تعتمد  التي 
مشروعية القوة والغلبة، ومن ثم النهب، أو 
التي تعتمد في مشروعيتها على داعيمها 
اإلقليميني، بحيث باتت طرقها في تجويع 
الــيــمــنــيــني يــخــجــل مــنــهــا الــشــيــطــان نفسه، 
أي مشروعية   

ً
فــاقــدة يجعلها  الـــذي  ــر  األمـ

ســيــاســيــة أو أخــالقــيــة تــّدعــيــهــا، وإذا كــان 
أفق  بــال  بــحــرٍب  الــيــوم  املنهكون  اليمنيون 
تــــطــــاول حـــيـــاتـــهـــم، وتـــضـــيـــق فـــرصـــهـــم فــي 
الحياة، بحيث ال يستطيعون مجابهة كل 
هـــذا األذى ومــحــاســبــة عــصــابــة اللصوص 
ــــن تــــعــــمــــدوا تــجــويــعــهــم  ــــذيـ وحـــلـــفـــائـــهـــم الـ
الكبيسة،  الــحــرب  وإذاللــهــم طيلة ســنــوات 
فإن الشعوب ال تنسى جالديها، وال كرباج 

الجوع الذي أحنى ظهرها.
)كاتبة يمنية(

القانون ال يحمي المرأة في العالم العربي

»الربيع الروسي« ما زال بعيد المنال

فضيحة أخرى لسلطات الحرب 
في اليمن

»كلمات متقاطعة« 
في إقليم ملتهب

جزء من مشكلة 
المرأة في جهلها 

بحقوقها القانونية، 
وأحيانًا المشكلة 

أكثر تعقيدًا، عندما 
تعرف هذه الحقوق 

وال تستطيع 
ممارستها

دّجن بوتين األحزاب 
وقضى على 

المعارضة وقتل 
السياسة في بالده

حّمل تقرير األمم 
المتحدة الحكومة 

مسؤولية مباشرة 
عن ترّدي األوضاع 

اإلنسانية، ما يجّردها 
من السلطة السياسية 

واألخالقية

آراء

أرنست خوري

بعد  األحــســن  نحو  العالم سيتغير  أن  تتكّرر الزمــة  كــورونــا،  انفجرت جائحة  منذ 
تعافيه، وأن الحياة فيه ستغدو أفضل. »أفضل« تفاوَت عند املتفائلني ما بني تطرف 
ر 

ّ
وردي وواقعية أسندت ظهرها إلى حقائق صلبة للخلوص إلى نتائج رخوة. تذك

املتفائلون أن أوبئة كثيرة في التاريخ كانت سببًا في نهاية حروب، لكن فاتهم أنها 
هي نفسها غّيرت بنى اقتصادية نحو مزيد من التوحش واستغالل الطبيعة والبشر. 
التقط املتفائلون إشارات من نوع انحسار الضرر الالحق بطبقة األوزون بفعل توقف 
دورة املصانع واملركبات والطائرات ألسابيع، ليحققوا في مخيلتهم قفزات اشتراكية 
نقلت العالم إلى ما بعد الرأسمالية. رأى هؤالء على شاشاتهم مشاهد حيوانات برية 
تجولت لدقائق في شوارع مدن هجرها البشر بفعل اإلغالق العام، فسارعوا إلى نظم 
 ما بعد كورونا، فقد 

ً
قصائد »حبيبتي الطبيعة«. أما نظرية أنماط اإلنتاج األكثر عدال

وجدت عند املتوهمني إياهم براهني عجيبة فاتها أن ربع مليار وظيفة خسرها العالم 
عام 2020، مرشحة ألن يزيد عددها حتى ولو تم القضاء على الجائحة اليوم، ألن 
العمل االفتراضي وعن ُبعد سيصبح هو القاعدة، واملزيد من االعتماد على التقنية 
والروبوتات والذكاء االصطناعي هو األساس على حساب اليد العاملة »الحقيقية«. 
التفكير الرغبوي ذاك بعالم أفضل عن ُحسن نية ربما، اختصره املخرج السينمائي 
واملــوســيــقــي والـــرســـام األمــيــركــي ديــفــيــد لينش بــكــالم شــاعــري فــي إبــريــل/ نيسان 
صبح صورتهم 

ُ
2020: ستغدو الحياة أفضل. سيستمتع الناس بكونهم أحياء. ست

عن أنفسهم أكبر وأوسع. ستتحّسن عالقاتهم برفاقهم ورفيقاتهم في اإلنسانية. 
سيكون هناك عالم مختلف، أكثر ذكــاًء بكثير. سنصل إلى حلول. ستغدو الحياة 
جميلة جدًا. صحيح أن األحالم الوردية تلك لم تدم أكثر من أسابيع أو أشهر من مطلع 
التفاؤل تحتاج سنوات لهضمها.   رمت كمية من 

ً
أقالمًا وعقوال أن  إال  عام 2020، 

د العالم أمام املصيبة كانت شديدة النشاز. الحجر الصحي هنا ال عالقة له  أنغام توحُّ
ر، وهناك 

ّ
بالحجر هناك. هنا موت من الجوع حرفيًا مع كل انقطاع عن العمل إن توف

ثــروات  الفسيح وهــو شبعان.  آمنًا في منزله  املــواطــن  بقي 
ُ
ت تعويضات ودعــم مالي 

املليارديرات زادت 20 في املائة خالل العام األول للجائحة. أكبر 2200 ملياردير في 
العالم بلغت ثرواتهم حتى ديسمبر/ كانون األول 11.4 تريليون دوالر )والتريليون 
يملكونها في 2019. 255  كانوا  تريليونات دوالر   9.5 مليار(، مقارنة مع  ألف  هو 
مليون عامل وموظف خسروا أشغالهم. ما بني 119 و124 مليون شخص انضموا 

إلى فئة الفقراء في العالم... 
في سلة  بيضهم  كل  أحالمهم، فوضعوا  في  العطب  املتفائلون سريعًا مكمن  هم 

َ
ف

أنواع  اللقاحات، فخرجت معها  وبالفعل، ظهرت أصناف عديدة من  املوعود.  اللقاح 
مختلفة من الوحوش البشرية بدل أن يخرج الورد من بني األشــواك. فصيلة من بني 
ت رحالها في الدنمارك. هذا البلد الثري الذي يسكنه 5.8 ماليني 

ّ
هذه الوحوش حط

نسمة، اشترى نحو 44 مليون جرعة لقاح »على سبيل االحتياط«. 44 مليون لقاح 
يكفون لـ22 مليون شخص لبلد سكانه 5.8 ماليني، بينما عشرات البلدان ال تستطيع 
الــشــراء أو أنها ال تجد دورًا لــدى شــركــات األدويـــة ألن جماعة التخزين على سبيل 
االحتياط سبقوها على الطلبيات. هو نوع من الجرائم التي نسبها املدير العام ملنظمة 
الصحة العاملية تيدروس غيبريسوس إلى عائلة »الكوارث األخالقية« والتي انضمت 
إليها أخيرًا بريطانيا واالتحاد األوروبــي في حربهما على من تطاول يــداه لقاحات 
أكثر.  كلما زادت املساحة املمكنة لوصف معالم هذا »العالم الجديد«، ظهرت سفالة 
ــة أحقر  أبــطــالــه أكــثــر. إســرائــيــل تــقــدم 5 آالف لــقــاح لخمسة مــاليــني فلسطيني. َوَرثــ
ون حملة ملنع اللقاح عن الالجئني الفلسطينيني والسوريني 

ّ
الفاشيني في لبنان، يشن

وحصره باللبنانيني الذين تهافت كثر منهم إلى بلدان الخليج وأوروبــا لتلقيه، وهم 
أجانب هناك. ولكي يصل الغثيان اللبناني إلى ذروتــه، تقرر فئة من املتعجرفني أنه 
سيكون للصحافيني أولوية على غيرهم في تلقي اللقاح عندما يصل بعد أسبوعني. 

لقد أعمت ألوان الورد أبصارنا. حبذا لو نعود إلى النسخة القديمة من العالم.

أنطوان شلحت

الرابعة خالل نحو  القريبة،  العامة  اإلسرائيلية  االنتخابات  أن جولة  واقــع  في ضوء 
أن تسفر  املتوقع  اليمني اإلسرائيلي، ومــن  أطياف  عامني، ستدور في األســاس بني 
متد منذ 1977، ُيطرح السؤال حول السبب أو جملة األسباب 

ُ
عن استمرار حكمه امل

 وراء رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو، 
ّ

التي ال تجعل جميع هذه األطياف تصطف
زعيم الليكود، أكبر أحزاب اليمني. وعلى الرغم من أن التركيز يتم على العامل املتعلق 
بهات الفساد التي تحوم حوله، وجعلته ُيخضع الشأن العام كله ملصلحة الهروب 

ُ
بش

النظر عن وجــود جيوب معارضٍة داخل  فــإن هــذا ينبغي أال يحجب  من محاكمته، 
اليمني لسياسته العامة، وخصوًصا حيال الفلسطينيني.

وسبق أن شهدنا مثل حالة التململ اليميني الراهنة من نتنياهو في األعوام األولى 
مــن واليــتــه الحالية، وتــحــديــًدا بــني 2009 - 2013، على خلفية بعض خــطــوات أقــدم 
حينه،  وفــي  التقليدية.  اليمني  مواقف  عن  بنفسه  ينأى  مــا،  بكيفيٍة  وجعلته،  عليها 
ألــقــاه نتنياهو  الــذي  ُوّجــهــت معظم سهام النقد إلــى مــا يلي: خطاب »بــار إيــالن 1« 
ى فيه »حــل دولــتــني لشعبني«، وهــو فــي عرف 

ّ
يــوم 14 يونيو/ حــزيــران 2009 وتبن

في مستوطنات  البناء  أعمال  تجميد  الصهيوني«،  اليسار  مقاربة  اليمني »خالصة 
اعتراف  مقابل  ذلــك في  لتمديد  واالستعداد  املحتلة 1967 عشرة شهور  األراضــي 
»دولة الشعب اليهودي«، تجميد جزئي لالستيطان في القدس وفي كل مدن الضفة  بـ
الغربية، االستعداد للتفاوض بشأن االنسحاب من هضبة الجوالن، معاملة ُوصفت 
سمى »الكتل الكبرى«. وتراجع 

ُ
بأنها باردة للمستوطنني الذين يسكنون خارج ما ت

، بعدما ألقى نتنياهو »خطاب بار إيالن 2« يوم 6 أكتوبر/ تشرين 
ً

هذا التململ قليال
األول 2013، وتضمن انكفاًء عما ورد في الخطاب السابق، واعتبره اليمني الخطاب 
األفضل له رئيًسا للحكومة. بمتابعة النقاش الدائر في الوقت الحالي في هذا الصدد، 
ا ملا ورد في خطة 

ً
أول ما يصادفنا هو ما يتعلق بإرجاء ضم األراضي املحتلة وفق

»صفقة القرن«. وباإلمكان تصنيف صنفني من التململ: األول، يأخذ على نتنياهو 
أنه بعدم ضمه منطقة األغــوار فور إعالن تلك »الصفقة«، فّوت على دولة االحتالل 
 لن تتكّرر، سيما إثر انتهاء والية الرئيس األميركي دونالد ترامب. والثاني، 

ً
فرصة

، وأن من يدفع نحوه 
ً

يتهم نتنياهو بأنه، بشكل شخصي، غير راغب في الضم أصال
قاعدته االنتخابية الصلبة. ولذا هو يكتفي بالحديث عنه، من دون وجود نّية حقيقية 

لديه لترجمة األقوال إلى أفعال.
وسجل املنتمون إلى الصنف الثاني على نتنياهو: أ - سنحت له فرص كثيرة إللغاء 
اتفاق أوسلو مع الفلسطينيني ولكنه لم ينتهزها، بل مضى نحو عقد في التفاوض 
على مزيد من االتفاقات مع الفلسطينيني، ولم ينكفئ على جوهر ما ورد في »خطاب 
بار إيالن 1«، وفي صلب ذلك تأييد »حل الدولتني لشعبني«، وآثر الحفاظ على »الوضع 
ا في موضوع ضّم األغوار لكان اتخذ قراًرا داخل  القائم«. ب - لو كان نتنياهو جاّدً
الحكومة، كما حدث في املاضي بالنسبة لخطوتي ضم القدس املحتلة وضم هضبة 

الجوالن. ج - أّيد نتنياهو خطة فك االرتباط مع قطاع غزة.
على أن النقطة األهم داخل هذا النقاش أن نتنياهو ال يعارض، على نحو مطلق، قيام 
للموافقة على  ــا 

ً
بــل يضع شــروط دولــة فلسطينية فــي األراضـــي املحتلة فــي 1967، 

إقامتها. وحتى لو كانت هذه الشروط تفرغ تلك الدولة من مضمونها السيادي، ومن 
الفلسطيني في تقرير مصيره، على غرار أن تكون  إمكان تجسيدها حق الشعب 
اليمني ال يرضى بأقل من معارضة قيام  منزوعة السالح وما شابه ذلــك، فإن هذا 
دولة كهذه. بل يذهب بعضه إلى القول إنه طاملا أن نتنياهو ال يعارض قيامها، بل 
يشترط عدة شروط لذلك، فهو »جزء من اليسار«. وبقدر ما يكشف هذا القول عن 
ل أساس قاعدة نتنياهو االنتخابية، فهو يلّوح بما قد يكون في 

ّ
هوية اليمني الذي يشك

مركز جدول األعمال السياسي داخل إسرائيل في الفترة املقبلة.

مروان قبالن

لم تنتظر إيران يوًما واحًدا بعد استالم الرئيس بايدن السلطة، ملحاولة الدفع بملفها 
النووي إلى رأس أولويات اإلدارة األميركية الجديدة. لذلك شرعت فورا في الضغط 
لفتح هذا امللف، خشية أن تحول تطورات داخلية وعاملية أخرى انتباه بايدن في اتجاه 
اقتصادية وصحية  أوضــاع  تحت ضغط  تئن  وهــي  موضوعها،  فينسى  مختلف، 
صعبة. من هذا الباب، زادت إيران من تحللها من بنود االتفاق النووي، سواء بإعالن 
إلــى 20% أو زيــادة عــدد أجهزة الطرد  اليورانيوم  الــى رفــع نسبة تخصيب  سعيها 
إذا  الدوليني  املفتشني  التهديد بطرد  آراك، وأخيرا  العمل بمفاعل  إعــادة  أو  املركزي، 
لم تعد إدارة بايدن إلى االتفاق خالل ثالثة أسابيع. سعت إيــران من ذلك إلى إبالغ 
األميركيني أنها على وشك الوصول إلى الحافة النووية، إذا هم لم يسرعوا بإمساكها، 
لم تحقق، على ما يبدو، غرضها.  االتفاق. لكن هذه االستراتيجية  إلى  العودة  عبر 
وعليه، يمكن تفسير تراجع وزير الخارجية اإليراني، جواد ظريف، عن شروط كان 
أوروبــيــة إلقناع  ثم طلبه وساطة  النووية،  التزاماتها  إلــى  بــالده  لعودة  يتحدث عنها 

واشنطن بالعودة املتزامنة إلى االتفاق، فما الذي غير موقفه؟
استبشرت إيران خيًرا بتعيينات إدارة بايدن، إذ تسلم املناصب العليا فيها مسؤولون 
من  تبني،  لكن  بعضهم.  مع  وثيقة  ويقيم عالقات شخصية  يعرفهم ظريف جيدا، 
جهة ثانية، أن اإلدارة الجديدة ليست في عجلة للعودة إلى االتفاق النووي، وال تنوي 
التفريط بالذخيرة الهائلة من العقوبات التي تركها لها ترامب، أمال في انتزاع أكبر 
إيــران. اتضح، فــوق ذلــك، اهتمام بايدن بالحصول على تعاون  تــنــازالٍت ممكنٍة من 
في  أمضى معظم عمره  الــذي  فالرجل  الخارجية،  السياسة  في قضايا  الكونغرس 
مجلس الشيوخ يسعى إلى رأب الصدوع التي تركها سلفه بني مؤسسات الحكومة. 
يمكن  الحزبني، وال  بإجماع  الكونغرس ويحظى  في  ذروتــه  يبلغ  إليــران  العداء  لكن 
مثال تخيل أن يوافق زعيم األغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، 
ورئيس لجنة االستخبارات، بوب مينانديز، على رفع العقوبات عن إيران، وهم أصال 
مــن أشــد املعارضني التــفــاق 2015. لذلك سيلجأ بــايــدن، فــي حــال قــّرر الــعــودة إلى 
االتفاق النووي، إلى إصدار إعفاءات مؤقتة، يمكن تجديدها كل ستة أشهر، ما يترك 
سيف العقوبات مسلطا على إيران. النقطة األخرى املهمة أن إدارة بايدن نفسها تبدو 
 بخصوص التعامل مع إيران، فوزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ومستشار 

ً
منقسمة

األمن القومي، جيك سوليفان، يريدان أن تعود إيران إلى التزاماتها النووية أوال، وأن 
لهما، كل ما  العقوبات. وبالنسبة  ذلــك قبل أي حديٍث عن رفــع  تتأكد واشنطن من 
توصل  التي  »أنستكس«  آلية  تفعيل  املرحلة  هــذه  خــالل  واشنطن  تقدمه  أن  يمكن 
الحصول على مواد  نفطها مقابل  ببيع جــزء من  إليــران  للسماح  األوربــيــون  إليها 
طبية وغذائية )سيناريو برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق(. كما يريد بلينكن 
وسوليفان أن تمثل العودة إلى االتفاق مرحلة أولى للوصول إلى اتفاق جديد، يتضمن 

برنامج إيران الصاروخي وسياساتها اإلقليمية.
الرئاسية  االنتخابات  إلى ما بعد  االنتظار حتى  أخيرا، يرى بعضهم في واشنطن 
السلطة  اتفاٍق مع أصحاب  املحافظون، إلبــرام  أن يفوز بها  إيــران، والتي يتوقع  في 
الحقيقية. وبالنسبة لهم، يفضل أن يكون االتفاق مع ممثلني عن الحرس الذي يقبض 
فعليا على سياسة إيران الخارجية واألمنية، ويتوقع أن يدفع بأحد قادته السابقني 
إلى منصب الرئاسة هذا العام، وأن يتوّسع نفوذه في مرحلة ما بعد خامنئي. ويرى 
هؤالء أن ال داعي للقلق من تقديراٍت )تسهم إيران في تغذيتها( عن قرب حصولها 
على قنبلة نووية، فإيران تحاول منذ عام 1991 فعل ذلك من دون نجاح حقيقي، 
وهذا ما يؤكده األرشيف النووي اإليراني الذي سرقته إسرائيل من قلب طهران عام 
2018 وشاركته مع الواليات املتحدة. كل هذه التفاصيل تثير قلق ظريف، وهي التي 
دفعته، على األرجح، إلى تغيير تكتيكاته من التهديد بالخروج كليا من االتفاق إلى 

طلب وساطة األوروبيني لتسهيل التواصل مع واشنطن.

عالم جديد؟ ال شكرًا ما وراء التململ اليميني 
من نتنياهو

إيران وبايدن ولعبة الحاّفة
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تم تحويل 400 مليون دوالر من الوديعة 
السعودية إلى تجار محليين )محمد حويس/

فرانس برس(



16
آراء

علي العبداهلل

ــابـــات  ــتـــخـ ــائـــج االنـ ــتـ ــقـــت، مــــع إعـــــــان نـ ــلـ انـــطـ
ــة وفــــــــــــوز املـــــرشـــــح  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــة األمــ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ الــ
الــــديــــمــــقــــراطــــي، جـــــوزيـــــف بــــــايــــــدن، رســــائــــل 
وعسكرية،  وسياسية  دبلوماسية  إيــرانــيــة، 
املنتخب،  الــرئــيــس  أعلنها  مــواقــف  عــلــى  رّدًا 
خــــال حــمــلــتــه االنـــتـــخـــابـــيـــة، بـــشـــأن االتـــفـــاق 
النووي وبرنامجها الصاروخي وسياستها 
اإلقــلــيــمــيــة، فـــي مــحــاولــة لــدفــعــه إلــــى تغيير 
ب اإليراني، وفرض 

ّ
مواقفه تحت تأثير التصل

تصّورها للخروج من الجمود الراهن.
على  اإليــرانــيــة  السياسية  الرسائل  انــطــوت 
حجٍة منطقية تقول إن على من انسحب من 
إلــيــه أواًل، ورفـــع العقوبات  الــعــودة  االتــفــاق 
ــد  ــالـ ــتـــي فـــرضـــهـــا الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، دونـ الـ
تـــرامـــب، كــي تــعــود هــي عــن الــخــطــوات التي 
قــامــت بــهــا رّدًا عــلــى االنـــســـحـــاب األمــيــركــي 
انــطــوت على  ــادة فــرض العقوبات، كما  وإعـ
رفــضــهــا إجــــراء تغيير فــي االتـــفـــاق. وسعت 
إلـــى تــعــزيــز مــوقــفــهــا بــالــحــصــول عــلــى دعــم 
خـــارجـــي، إذ قــــام وزيــــر الــخــارجــيــة، محمد 
ــــف، بـــجـــولـــة إقـــلـــيـــمـــيـــة شــمــلــت  ــريـ ــ جــــــــواد ظـ
أذربـــيـــجـــان وأرمــيــنــيــا وجــورجــيــا وروســيــا 
ضت عن حصولها على تأييد 

ّ
وتركيا، تمخ

الضغط  روســي وتركي ملوقفها. وزادت في 
عــلــى اإلدارة األمــيــركــيــة الــجــديــدة بــاإلعــان 
ــبـــر الــتــلــويــح  ــيـــق الــــوقــــت املـــــتـــــاح، عـ عــــن ضـ
في  اإلضــافــي  بالبروتوكول  العمل  بتعليق 
األســبــوع األخــيــر مــن شــهــر فــبــرايــر/ شباط 
الجاري، ومنع املفتشني الدوليني من زيارة 
املـــنـــشـــآت الـــنـــوويـــة، ومــتــابــعــة تــنــفــيــذ قـــرار 
مــجــلــس الـــشـــورى، الــقــاضــي بــرفــع مستوى 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم إلــــى 20%. وأعــلــنــت 
نــصــب ألـــف جــهــاز طـــرد مــركــزي فــي منشأة 
نطنز النووية خال ثاثة أشهر، وتخصيب 
 %20 بنسبة  اليورانيوم  من  كيلوغرامًا   17
فــي منشأة فـــوردو، وعــن وصــول مخزونها 
مـــن الــيــورانــيــوم املــخــّصــب إلـــى أربـــعـــة آالف 
إدانــة  وعــن  بــــ300 سابقًا،  مقارنة  كيلوغرام 
ــال اإليــــرانــــي األمـــيـــركـــي، عــمــاد  ــمــ رجــــل األعــ
شـــرقـــي، بــتــهــم تــجــّســس غــيــر مــــحــــّددة. وقــد 
أميركيني  إلى ثاثة مواطنني  انضم شرقي 
آخرين من أصل إيراني محتجزين في إيران، 

شفان إبراهيم

ــع والــــتــــوجــــهــــات كـــثـــيـــرًا بــني  ــ ــواقـ ــ تـــغـــّيـــرت املـ
ــراف املــتــحــالــفــة أو املـــتـــصـــارعـــة، ضمن  ــ ــ األطـ
 
ً
حلبة الـــصـــراع حـــول ســوريــة وعــلــيــهــا. نقا

ــراٍف  ــ ــر، أو ســعــيــًا إلــــى أطـ ــ مـــن مـــكـــان إلــــى آخـ
ــــرى عــلــى مختلف  والـــتـــقـــرب مـــن أطــــــراٍف أخـ
الــســوري والدة  الــصــراع  أشكالها. كما شهد 
أجسام عسكرية وسياسية وشبابية عديدة، 
ســرعــان مــا انـــدثـــرت أو انــدمــجــت؛ لصعوبة 
بــقــائــهــا مــنــفــردة فــي الــعــمــل الــســيــاســي أمــام 
املطلوبة في ظل ضعف  اإلمكانات  ضخامة 
الــبــشــري  أو  املـــــــادي  أو  الـــعـــســـكـــري  الـــــــــوارد 
لــجــهــاٍت وجــــدت حجمها يــصــغــر رويــــدًا من 
دون إمكانية السيطرة أو املشاركة في القرار.

أطـــراف سياسية ضمن  ع  املــقــابــل، تجمُّ فــي 
ــــي املــــوجــــودة  مــظــلــة ســيــاســيــة واحــــــــدة، وهـ
التي  النقلة   ضــمــن مظلة أوســــع، هــو 

ً
أصـــا

ُيــمــكــن أن يـــقـــال إنـــهـــا تــجــمــع عــكــســي، ففي 
األطــراف  كانت  السابقة،  االنــدمــاجــات  حالة 
ــة  ــهــ ــــي واجــ ــة فــ ــويــ ــنــــضــ ــر املــ ــيــ ــرة غــ ــيــ ــغــ الــــصــ
بقاءها  لتضمن  تجتمع  واضحة  سياسية 
ضــمــن جــســد ســيــاســي أو عــســكــري، يحمي 
مصالحه ويــضــمــن بــقــاءه فــي دائــــرة الــقــرار 
ــراع الـــســـيـــاســـي. فــــي حــــني أن جــبــهــة  ــ ــــصـ والـ
املعاكس  الطريق  اخــتــارت  والحرية  الــســام 
في لّم شمل أطــراف سياسية، لبعٍض منها 
ضمن  معًا  العاملة  وهــي  عسكرية،  أجنحة 
حقل السياسية في االئتاف الوطني لقوى 
ــة، فــاملــجــلــس  ــة الــــســــوريــ ــعــــارضــ الــــثــــورة واملــ
الجبهة،  فــي  يشكل ضلعًا  الــكــردي  الوطني 
بــمــا يــمــلــك مـــن تــحــالــف ألحــــــزاب ســيــاســيــة 
ــبـــاب وتــمــثــيــل  وكــتــلــة مـــن املــســتــقــلــني والـــشـ
املرأة، وهو الذي كان ينشط من ديرك حتى 
محافظة  ضمن  عمله  انحسار  قبل  عفرين، 
الــعــراق،  الــحــســكــة، وممثلية فــي كــردســتــان 
وأخــرى في تركيا، وبحجم أقل في أوروبــا، 
عدا عن بشمركة »روج آفا« التي تتطلع إلى 
حصولها على بطاقة العبور إلى ميدانيها 
فــي املــدن الــكــرديــة، حــصــرًا، ورفضها القتال 
فــي املـــدن الــعــربــيــة، تــقــديــرًا لخصوصية كل 
مــكــان، وتــنــفــيــذًا ألولـــويـــة املــجــال العسكري 
لـــهـــا. وهـــنـــاك أيـــضـــًا تـــيـــار الـــغـــد، واملــجــلــس 
ــذا األخــيــر  ــ الــعــربــي لــلــجــزيــرة والــــفــــرات، وهـ
ــام 2017، بــعــد املــلــتــقــى  تــشــكــل فـــي مــصــر عــ
التشاوري األول للقبائل والقوى السياسية 
الشرقية )دير  املنطقة  السورية في  العربية 
ــــذي ينشط  ــة، والــحــســكــة(، والـ ــرقـ الـــــزور، والـ
ضــمــن نــطــاق وجــــود الــعــشــائــر الــعــربــيــة في 

على  إيرانيني  رياضيني  أربعة  أعدمت  كما 
خلفية مشاركتهم في احتجاجات سياسية 
واجــتــمــاعــيــة. وقـــد صــاحــبــت هـــذه الــرســائــل 
في  مــنــاورات  تحّركات عسكرية:  السياسية 
الخليج الــعــربــي، تــعــمــدت إطـــاق صــواريــخ 
قــرب حاملة طــائــرات أميركية مــوجــودة في 
ــــاق صــــواريــــخ بــعــيــدة املـــدى  الــخــلــيــج، وإطــ
باتجاه املحيط الهندي وبحر ُعمان، وقصف 
األميركية،  السفارة  الــعــراق  في  مليشياتها 

والعاصمة السعودية، بالصواريخ.
الـــجـــديـــدة ضــد  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  تـــكـــن  لــــم 
الـــعـــودة إلـــى االتـــفـــاق، فــقــد ســبــق أن أعلنت 
أنها ستعود إليه، وهذا ما أّكدته تعييناتها 
ملـــســـؤولـــي الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة ومــجــلــس 
األمن القومي واملخابرات املركزية واملبعوث 
ــران، أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن وجــايــك  ــ ــ الـــخـــاص إليـ
ســولــيــفــان وولــــيــــام بــيــرنــز وروبـــــــرت مــالــي، 
ــلـــى الــــتــــوالــــي، الــــذيــــن يـــفـــضـــلـــون اعـــتـــمـــاد  عـ
بــارزًا في إنجاز  الدبلوماسية، ولعبوا دورًا 
ــنــــووي الــعــتــيــد. لــكــنــهــا ال تــنــوي  ــفــــاق الــ االتــ
العودة من دون مراعاة هواجس حلفائها في 
الخليج  املنطقة ومخاوفهم، إسرائيل ودول 
للعودة  رافضًا  حلفًا  شّكلوا  الذين  العربي، 
إلى االتفاق الحالي، وداعيًا إلى اتفاق مطّور، 
أيــة فرصة لبناء ســاح نووي  بحيث ينهي 
إيـــرانـــي. إســرائــيــل تــذهــب بــعــيــدًا بــاملــطــالــبــة 
اليورانيوم، وهذا  إيــران من تخصيب  بمنع 
مــا أشــــار إلــيــه الــرئــيــس األمــيــركــي، جــوزيــف 
بـــايـــدن، فــي مــقــابــلــة مــع »نــيــويــورك تــايــمــز«، 
بقوله: »بمجّرد العودة إلى االتفاق النووي، 
يجب أن تكون هــنــاك، فــي وقــت قصير جــدًا، 
جــولــة مــن املــفــاوضــات مــن أجـــل الــســعــي إلــى 
ــّدة الــقــيــود عــلــى إنــتــاج إيــــران املـــواد  إطــالــة مـ
إيــران  أنشطة  االنــشــطــاريــة، وكــذلــك ملعالجة 
ــــال وكـــائـــهـــا فــــي لــبــنــان  اإلقـــلـــيـــمـــيـــة، مــــن خـ
والـــعـــراق وســوريــة والــيــمــن. هــنــاك كثير من 
الــحــديــث عـــن الـــصـــواريـــخ الــدقــيــقــة وأشـــيـــاء 
ــقـــرار املــنــطــقــة، وأفــضــل  ــتـ أخـــــرى تـــزعـــزع اسـ
طريقٍة لتحقيق بعض االستقرار في املنطقة، 
هــي عــبــر الــتــعــامــل مــع الــبــرنــامــج الـــنـــووي«. 
وهــــــــذا عـــنـــى عــــــدم املــــوافــــقــــة عـــلـــى املـــطـــالـــب 
الدائم  مندوبها  عبر  قدمتها  التي  اإليرانية 
املــتــحــدة، مجيد تخت روانتشي،  لــدى األمــم 
االتفاق  بتنفيذ  املطالبة  انطوت على  والتي 

املــدن الــثــاث، وبما يملكه مــن خــزان بشري 
مــتــفــاوت الــحــجــم تبعًا لــلــظــروف الــتــي مــرت 
الــعــربــي بني  املــكــون  بها املنطقة، وانــشــطــار 
وتركيا،  )قسد(،  الديمقراطية  قــوات سوريا 
وروســـيـــا، وتــوجــهــات الــحــكــومــة الــســوريــة، 
وتيار الغد. وبما يمكن أن يمثله من تشكيل 
عــســكــري جــديــد يــضــاف إلـــى قــــوات النخبة 
ــة إلـــــى تــشــكــيــل املــنــظــمــة  ــافــ ــودة. إضــ ــ ــوجــ ــ املــ
اآلثــــوريــــة الــديــمــقــراطــيــة ضــلــعــًا آخــــر، وهــي 
الـــتـــي تـــشـــّكـــل عـــصـــب الــتــمــثــيــل الــســيــاســي 
ــلـــشـــارع اآلشــــــــوري الــســريــانــي  والـــشـــعـــبـــي لـ
من  الحسكة، منطلقني  في محافظة  وعمقه 
نــســق تــاريــخــي لــتــأســيــســهــم، والـــــذي يــعــود 
السياسية  التركيبة  لهذه  1957. ووفقًا  إلى 
ــع  ــرابـ واإلثـــنـــيـــة لــلــجــبــهــة، يــبــقــى الـــضـــلـــع الـ
للمكونات القومية ناقصًا، وهو ما قد يتوج 
بضم جسد سياسي تركماني إلى الجبهة؛ 
ليصبح بمثابة تمثيل سياسي يحتوي كل 
القوميات واألديـــان، في عموم شمال شرق 
ســوريــة واملــنــطــقــة الــكــرديــة، وبــذلــك تصبح 

كتلة بشرية جغرافية متماسكة.
للجبهة  التأسيسي  البيان  إغفال  عــدم  ومــع 
سلبًا  يؤثر  ال  الجديد  التحالف  أن  التأكيد 
املشكلة  األطــــراف  اســتــمــراريــة عضوية  على 
لــهــا فـــي األجـــســـام واملـــؤســـســـات الــســيــاســيــة 
السورية املعارضة، فإن ضعف األداء املستدام 
لعمل اللجنة الدستورية، ودخولها في نفق 
مظلم ال يــكــاد ُيـــرى لــه بــدايــة الــنــور، بسبب 
االســتــعــصــاء الــســيــاســي، وعـــدم الــدخــول في 
مواضيع هادفة وجاّدة كاملبادئ الدستورية 
أو ما فوق الدستورية، فإن هذه الجبهة التي 
دولية،  أو  إقليمية  العتراضات  تتعّرض  لم 
سياسيًا  مسارًا  تتصّدر  أن  لها  ُيكتب  ُربما 

جديدًا لسورية.
ــيـــاســـي فـــإن  ــمــــن أقــــطــــاب الـــــصـــــراع الـــسـ وضــ
مجلس سوريا الديمقراطية )مسد( يسعى، 
إلــى كسب  وفــي حركة سريعة وديناميكية، 
وإلــى  للمنطقة،  الــســيــاســي  التمثيل  صـــراع 
ــر ســلــســلــة نــــــدوات  ــبـ إعــــــــادة طــــــرح نـــفـــســـه عـ
ومؤتمرات ولجان مختلفة، ليكون املعّبر عن 
مكونات املنطقة. وما بنود البيان الختامي 
ــــرارات الــدولــيــة  ــقـ ــ ـــى أهــمــيــة الـ الـــــذي أشـــــار إلـ
والـــحـــل الــســيــاســي لــســوريــة، بــالــتــشــاور مع 
املكونات الفاعلة والرئيسية، وبشكل خاص 
ضمن مناطق شمال شرق سورية، إال سعي 
فــي كسب كامل نقاط  ذلــك. كما ترغب  نحو 
جــوالت الــحــوار بني املجلس الــكــردي وقــوات 
ــة )قــــســــد( مــــن جــهــة،  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ســــوريــــا الـ
الكردية من جهة  الــوحــدة الوطنية  وأحـــزاب 

، ومناقشة أي خـــاٍف حــولــه بحضور 
ً
كــامــا

الدول املوقعة عليه، وعدم ربط االتفاق بأي 
البالستية  الــصــواريــخ  آخــر، مثل ملف   

ٍّ
ملف

أو سياسة إيران اإلقليمية، ورفض مشاركة 
أطـــــراف جـــديـــدة فـــي املـــفـــاوضـــات. مـــا يعني 
رفــــض الـــدعـــوة األمــيــركــيــة والــفــرنــســيــة إلــى 

مشاركة السعودية وإسرائيل فيها. 
ــونـــي بــلــيــنــكــن،  ــتـ كـــــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، أنـ
ــــال: »إذا اتـــخـــذت الـــقـــرار بـــالـــعـــودة إلــى  قـــد قـ
الوقت،  األمر بعض  التزاماتها فسيستغرق 
وثـــّمـــة حــاجــة أيــضــًا إلــــى وقــــٍت لــنــتــمــّكــن من 
بعيدون  نحن  التزاماتها.  احترامها  تقييم 
من ذلك«. وأكد مسؤول في وزارة الخارجية 
األمــيــركــيــة، فــي بــيــان نــشــره مــوقــع صحيفة 
بوليتيكو األميركية، أن العودة إلى االتفاق 
النووي ستستغرق وقتًا أطول مما قد يرغب 
ــديــــدون عـــن هــــذا االتـــفـــاق.  فــيــه مـــدافـــعـــون عــ
ــزال بــعــيــدة عــن االمــتــثــال  ــال إن إيــــران ال تـ وقـ
ملتطلبات االتــفــاق الــنــووي، وهــنــاك خطوات 
عـــديـــدة ســتــحــتــاج إلــــى تــقــيــيــم. وقــــد عـــززت 
ردع  بـــرســـائـــل  الــســيــاســي  مــوقــفــهــا  اإلدارة 
مــن خــال إجـــراء مــنــاورات التمرين املشترك 
ــوات الـــجـــويـــة الـــســـعـــوديـــة. وكــشــفــت  ــقــ مــــع الــ
)الــبــنــتــاغــون( عن  الـــدفـــاع األمــيــركــيــة  وزارة 
اســـتـــعـــدادات لـــزيـــادة قــواتــهــا ومــعــداتــهــا في 
املقبلة، بما في ذلك  الفترة  السعودية خال 
نشر »الــقــبــة الــحــديــديــة«، وشــبــكــات مضادة 
 
ً
لــلــصــواريــخ مــن صــنــاعــة إســرائــيــلــيــة، فضا
أوليًا مع  الــدفــاع، ترتيبًا  إبرامها؛ وزارة  عن 
الرياض الستخدام القواعد الجوية واملوانئ 
من  الغربية  املناطق  فــي  املختلفة،  البحرية 
الباد؛ وذلك للتعامل مع أي حرٍب مع إيران. 
ــــذي حــصــل  ــــى الـــتـــطـــور الــ ــذا بـــاإلضـــافـــة إلـ ــ هـ
ــدول الــتــابــعــة  ــ ــة الــ

ّ
بــنــقــل إســـرائـــيـــل إلــــى مــظــل

قائد هذه  زارهــا  املركزية.  األميركية  للقوات 
الــقــوات، الــجــنــرال كينيث مــاكــنــزي، لاطاع 
على األوضاع وتنسيق العمل، بعد أن غدت 

ضمن منطقة عمل قواته.
لن تكون العودة إلى االتفاق سهلة أو قريبة 
فـــي ضــــوء جــمــلــة عـــوامـــل داخــلــيــة وإقــلــيــمــيــة 
فإيران تستعد النتخابات رئاسية،  ودولية، 
 ،2021 حـــــزيـــــران  يـــونـــيـــو/   18 ــوم  ــ يــ تــــجــــرى 
ــال بــــني الـــتـــيـــاريـــن، اإلصـــاحـــي  ــبـ وشــــــّد الـــحـ
واملــتــشــدد، عــلــى أشــــده، مــا يــجــعــل كــل طــرٍف 

ــكـــردي من  ثــانــيــة؛ لــســحــب ورقــــة الــتــمــثــيــل الـ
الــكــردي، وجعله ضعيفًا  املجلس  يــدي  بــني 
ســيــاســيــًا ضـــمـــن جــبــهــة الــــســــام والـــحـــريـــة. 
تجهيزات  ثمة  إعــامــيــة،  لتسريبات  ووفــقــًا 
جديد،  سياسي  جسد  عــن  لــإعــان  نهائية 
مــؤلــف مــن »مــســد« وهــيــئــة التنسيق وجــزء 
ــة مـــوســـكـــو  ــنــــصــ ــن مـــنـــصـــة الـــــقـــــاهـــــرة ومــ ــ مــ
وشخصيات مستقيلة من االئتاف السوري 
ستكون  أخــــرى،  منصة  لتشكيل  املـــعـــارض، 
مــنــافــســة ملــنــصــة جــبــهــة الــــســــام والـــحـــريـــة. 
وسيكون لهذا الصراع اللني تداعيات عميقة 
على الساحة السورية، وشمال شرق سورية 
خصوصًا، لجهة أن الجسد السياسي املزمع 
»قسد« الدور املحوري  اإلعان عنه سيكون لـ
األجنحة  أن  العسكري، في حني  تمثيله  في 
العسكرية لجبهة السام والحرية لم تتمّكن 
العبور واالســتــقــرار بعد،  انــتــزاع بطاقة  مــن 
فــــي حــــني أن الـــقـــبـــول الـــســـيـــاســـي لـــهـــا ُربـــمـــا 
يكون أعمق وأكبر من جسد »مسد« وباقي 

األطراف.
املتسابقة  السياسية  الــقــوى  صــراع  وضمن 
بتمثيل منطقة شمال شــرق سورية،  للظفر 
ومع أن أّي تشكيل سياسي جديد لن يغير 
ــة، ولــن  ــوريـ ــراع فـــي سـ مـــن حــركــة واقــــع الـــصـ
يــتــمــكــن مـــن الـــخـــروج عـــن نــطــاق الــتــرتــيــبــات 
الــتــي تــســعــى إلــيــهــا روســيــا وأمــيــركــا ضمن 
ــط،  ــ نـــطـــاق مــخــطــطــاتــهــمــا فـــي الـــشـــرق األوسـ
لكن الحقيقة أيضًا التي ال يمكن إلغاؤها أو 
التقليل من شأنها أن الجبهة جهد سياسي 
ــة فـــي شـــمـــال شــرق  ــوريـ جــمــعــي ملـــكـــونـــات سـ
الجامعة،  بالهوّية  الباد، وهو شيء شبيه 
بــمــا يــحــتــويــه مــن قــومــيــاٍت وإثــنــيــاٍت ضمن 
ــا نــجــد هــــذه الــجــبــهــة نـــواة  ــمــ جـــســـدهـــا. وُربــ
ــارض جـــديـــد،  ــعــ تــشــكــيــل جـــســـد ســـيـــاســـي مــ
 كثيرة عن »االئتاف«، 

ٌ
ابتعدت دول أن  بعد 

وانفضت عنه أجساد سياسية مؤسسة له. 
هذا إن لم يشكل عصب تغيير وإعادة هيكلة 
الــجــســد  مـــن أصـــلـــهـــا. ومــــع  ــيـــة  الـــذاتـ اإلدارة 
السياسي الجديد الذي يستعد لإعان عن 
نفسه، فإن أربعة معطياٍت متداخلة تتوضح 
ــذه الـــتـــشـــكـــيـــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــ ــــال هـ ــ مـــــن خـ

الجديدة:
حــالــيــًا،  والـــحـــريـــة،  الـــســـام  جــبــهــة  أن  أواًل، 
مبدئي  وقــبــول  جــيــد  ســيــاســي  بثقل  ع 

ّ
تتمت

من تركيا، روسيا، أميركا، ما يعني إمكانية 
إدراجــــهــــا مــنــصــة مــســتــقــلــة ضــمــن أي جسد 
ــارض جـــديـــد مـــزمـــع إنـــشـــاؤه  ــعــ ســـيـــاســـي مــ
عــلــى أنــقــاض »االئـــتـــاف«. ثــانــيــًا، إن وجــود 
القاهرة وهيئة  منصة موسكو مع جزء من 

ــه،  ــدافــ يـــدفـــع الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة نـــحـــو أهــ
العودة  املرونة الستثمار  فاإلصاحيون مع 
االقتصادي  الوضع  االتفاق في تحسني  إلى 
ــر األمــــــــــوال املــــجــــّمــــدة فــي  ــريـ ــريــــق تـــحـ ــــن طــ عـ
الــــخــــارج، والــــعــــودة إلــــى تــصــديــر الــنــفــط، ما 
واملتشّددون،  االنتخابات.  في  فرصهم  ز 

ّ
يعز

الساعون إلى السيطرة على السلطة الثالثة، 
كـــانـــوا قـــد ســيــطــروا عــلــى مــجــلــســي الــشــورى 
في  الفوز  إلــى  يتطلعون  الدستور،  وصيانة 
االنتخابات الرئاسية، ويعملون على عرقلة 
التصديق  ــّددوا رفــض  الحكومة، جـ خــطــوات 
 )FATF( املــالــي  العمل  لــوائــح مجموعة  على 
ــوال وتــمــويــل  ــ املــعــنــيــة بــمــكــافــحــة غــســيــل األمــ
اإلرهــاب؛ ألن ذلك سيساعد حكومة الرئيس 
الخارجية  التجارة  إدارة  حسن روحاني في 

التنسيق سيعني حتمًا تضاربًا في املصالح 
ــتــــوجــــهــــات مــــع »االئـــــتـــــاف«  واألهـــــــــــداف والــ
السوري الحالي، ومع جبهة السام والحرية 
علن عنها. وعلى الرغم 

ُ
برؤاها السياسية امل

من وجود كل هذه األطــراف، ما عدا »مسد«، 
التفاوض واللجنة الدستورية،  ضمن هيئة 
ــل بــكــثــيــر مــن  ــ الـــقـــواســـم املـــشـــتـــركـــة أقـ إال أن 
تكملته،  أو  لــلــحــوار  واملــســبــبــات  املــثــبــطــات 
ــا حــصــل أخــيــرًا مــن خــافــات عــلــى نسبة  ومـ
إال  التفاوض  هيئة  ضمن  املستقلني  تمثيل 
خــيــر دلــيــل. ثــالــثــًا، حــتــى وإن كــانــت لـــإدارة 
من  وحساسيات  مآخذ  الجديدة  األميركية 
الــســيــاســات الــتــركــيــة الــحــالــيــة، إال أن العمق 
ــة  االســتــراتــيــجــي الـــــذي تــشــكــلــه تـــركـــيـــا، دولـ
بالنسبة  جيوبوليتيكيًا،  ومــوقــعــًا  وشعبًا 
لــلــمــصــالــح والــعــمــق األمـــنـــي االســتــراتــيــجــي 

والــتــعــامــات املــصــرفــيــة األجــنــبــيــة وتحسني 
مــوقــفــهــا الــشــعــبــي، كــمــا يــرغــبــون فـــي قــيــادة 
املــفــاوضــات بــدعــوى قــدرتــهــم عــلــى تحصيل 

شروٍط أفضل. 
فــرصــة  وجـــــــود  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  ــرى  ــ تــ ال 
ــك الـــرحـــيـــل،  ــ ــٍة عـــلـــى وشـ ــفـــاق مــــع حـــكـــومـ لـــاتـ
النووي مع توجهها  امللف   عن تداخل 

ً
فضا

إلـــى مــحــاصــرة الــوجــود الــروســي فــي اإلقليم 
آسيا  شــرق  في  الصيني  الصعود  ومواجهة 
وتــمــّدده فــي بقية الـــدول، ومــا يثيره ذلــك من 
تــعــارٍض فــي النظر إلــى االتــفــاق الــنــووي مع 
إيــــــران، وبــقــيــة املـــلـــفـــات، حــيــث تــبــنــت روســيــا 
املوقف اإليراني بالعودة إلى االتفاق األصلي؛ 
ووعـــدت بــإقــنــاع الـــدول األخـــرى املــوقــعــة على 
ــا. والــــصــــني وقــعــت  ــ ــــذوهـ ــاق لـــلـــحـــذو حـ ــ ــفـ ــ االتـ
مــعــاهــدة تــحــالــف مــع إيــــران مــدتــهــا 25 عاما 
تــعــهــدت فــيــهــا بــاســتــثــمــار 400 مــلــيــار دوالر 
خال مدة املعاهدة. وفي املعاهدة بنود تضّر 
األمني  التنسيق  مثل  األمــيــركــيــة،  باملصالح 
واستئجار جزر وموانئ إيرانية، وتحويلها 
إلــــى قـــواعـــد عــســكــريــة. وهــــذا ســيــدفــعــهــا إلــى 
الضغط على حلفائها العرب واإلسرائيليني، 
لتخفيف تــعــاونــهــم مــع روســيــا والــصــني في 
اإللكتروني  الدفاع واألمــن والفضاء  مجاالت 
والذكاء الصناعي والطاقة النووية، والسعي 
إلى استثمار املعطيات الجديدة؛ حيث إيران 
اليوم أضعف مما كانت عليه عام 2015، فقد 
االقتصادية، وحاصرتها  العقوبات  أنهكتها 
ضوء  في  اإلقليم،  في  جيوسياسية  تغيرات 
ــراق ولــبــنــان  ــعــ ــتـــظـــاهـــرات الــشــعــبــيــة فــــي الــ الـ
املنّددة بدورها في البلدين، وإصرار إسرائيل 
في  اإليــرانــيــة  املـــوارد  على مواصلة مهاجمة 
ســـوريـــة، عــلــى خــلــفــيــة اعــتــبــار إخـــــراج إيــــران 
منها أولوية، وقيام حلف إسرائيلي خليجي 
ملواجهتها، واتفاقه على رفض عودة الواليات 
املــتــحــدة إلـــى االتــفــاق مــن دون تــعــديــلــه، ومــن 
دون شمول املفاوضات البرنامج الصاروخي 

إليران وتوّسعها اإلقليمي. 
سيبقى الشد والرخي مستمرًا بحّده األدنى، 
اإليرانية،  الرئاسية  حتى إجــراء االنتخابات 
 األصـــابـــع فــي مــحــاولــة كل 

ّ
وسيستمر عـــض

طــــرٍف دفـــع الــطــرف اآلخــــر إلـــى الـــصـــراخ أواًل 
والقبول بشروطه.

)كاتب سوري(

األميركية  اإلدارة  تــدفــع  ال  ربــمــا  األمــيــركــي، 
إلى تفضيل ورقة »مسد« والجسم السياسي 
الذي تسعى إليه، على مصالحها مع تركيا 
التي تفيد إحصائيات بأن التبادل التجاري 
بني أنقرة وواشنطن سيصل إلى مائة مليار 
رابــعــتــهــا:   .2021 نــهــايــة  فـــي  ســنــويــًا،  دوالر 
زحــمــة األجــســاد السياسية فــي هــذه الرقعة 
الــجــغــرافــيــة و»عــجــقــتــهــا« ُربــمــا يــصــبــان، في 
نهاية األمر، في اندماجات سياسية لألحزاب 
 لــهــا من 

ً
والــكــتــل الــحــزبــيــة الــصــغــيــرة حــمــايــة

أحادية  انتخاباٍت  املنطقة  وتشهد  االندثار. 
الجانب، لن تشارك فيها كتل سياسية مهمة 
ورئيسية، أو الدخول في حــواراٍت مستدامة 
تفضي، في نهاية املطاف، إلى تشكيل جسم 
سياسي جديد، قوامه أطــراف جبهة السام 
والحرية و»مسد« وشخصيات مستقلة من 
تحديدًا  وهــذه  املحلية.  والعشائر  الوجهاء 
تخضع للشروط واالعتبارات التي رسمتها 
»قــســد«  أمـــــام  الـــجـــديـــدة  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة 
و»مسد«، حول عاقتها مع دمشق، وإنجاح 
الحوار الكردي – الكردي، واملوقف من تركيا 

واملعارضة السورية.
تــقــودنــا الــوقــائــع والــوضــع الــحــالــي لسورية 
إلى القول إنه ال انتصار سياسيًا ألّي طرف 
القوة  ونقاط  قة، 

ّ
ممز فالباد  اللحظة،  حتى 

مــتــشــعــبــة وشـــبـــه مــثــبــتــة، وتـــقـــتـــرب مــنــاطــق 
االســـتـــقـــرار والــســيــطــرة عــلــى دخــــول عــامــهــا 
الكامل، وتشهد املناطق الخاضعة لسيطرة 
قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة تــأرجــحــًا على 
مــســتــوى تــوفــيــر الــخــدمــات، وتـــكـــرار مظاهر 
االعتراض واالضطرابات، وتكرار التهديدات 
ــــني عـــيـــســـى، والــــتــــوتــــرات  الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى عـ
ــد« وقـــــــوات الــحــكــومــة  ــســ املـــتـــاحـــقـــة بــــني »قــ
ــركـــي بـــشـــروط،  ــيـ الــــســــوريــــة، والـــتـــلـــويـــح األمـ
ذلــــك كــلــه قـــد ُيــضــعــف الــحــظــوظ الــســيــاســيــة 
فــإن خطوات  املقابل،  »مسد« و»قــســد«. في  لـ
ُربــمــا تحمل نتائج  الــســام والــحــريــة  جبهة 
 باللقاءات املكوكية 

ً
مستدامة قريبًا، متمثلة

لـــوفـــد الــجــبــهــة مــــع روســــيــــا، ومــمــثــلــني عــن 
اإلدارة األميركية، ووزارة الخارجية التركية، 
ــة، وإقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان،  ــة الـــســـوريـ ــارضـ ــعـ واملـ
وعـــدم اعــتــراض أي طـــرٍف منهم على إعــان 
 
ً
خطوة يمنحها  وعملها،  وبيانها  الجبهة 

استباقية في حلبة الصراع القائم. وباملعنى 
الــســيــاســي لــتــلــك الـــلـــقـــاءات، ُيــمــكــن الــقــول إن 
الجهد السياسي الذي يبذله ممثلو الجبهة 
ال ُيمكن أن ُيقفز فوقه أو ُيبعد من الحسابات 

السياسية املستقبلية.
)كاتب سوري(

معركة عّض أصابع بين واشنطن وطهران

»جبهة السالم والحرية« في شمال شرق سورية

سيستمر عّض 
األصابع في محاولة 
كل طرٍف دفع اآلخر 

إلى الصراخ أوًال 
والقبول بشروطه

اإلصالحيون في 
إيران مع المرونة 
الستثمار العودة 

إلى االتفاق النووي 
في تحسين الوضع 

االقتصادي

أّي تشكيل سياسي 
جديد لن يغيّر من 

حركة واقع الصراع 
في سورية، ولن 

يتمكن من الخروج عن 
نطاق الترتيبات التي 

تسعى إليها روسيا 
وأميركا

األجنحة العسكرية 
لجبهة السالم 

والحرية لم تتمّكن من 
انتزاع بطاقة العبور 
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