
أحمد جبر

بــعــد إعـــان وقـــف إطـــاق الــنــار بــن حركة 
املــقــاومــة اإلســامــيــة )حــمــاس( واالحــتــال 
ــي مـــــايـــــو/أيـــــار املــــاضــــي،  ــ ــيـــونـــي فـ ــهـ الـــصـ
عـــاد مــلــف الــتــفــاوض بــشــأن عملية تــبــادل 
ــة، عـــبـــر الـــوســـاطـــة  ــهــ ــواجــ األســــــــرى إلـــــى الــ
ــان لـــهـــا دور بـــــــارز فــي  ــ ــتــــي كــ املـــصـــريـــة الــ
الــتــوصــل إلــــى إتـــمـــام صــفــقــة شــالــيــط عــام 
2011، إذ استبق النظام املصري وساطته، 
هذه املّرة، بتصريحات وتحّركات إعامية 
بـــرزت خـــال عــــدوان االحــتــال أخــيــرًا على 
»مــعــركــة سيف  يتم تسميته  أو كما  غـــزة، 
الــــــقــــــدس«، مـــــن خــــــال تــــبــــدل واضــــــــح فــي 
عــدوانــي عامي 2014  الرسمي بن  موقفه 
عام  الصهيوني  الــعــدوان  فــخــال  و2021، 
الــفــتــاح السيسي  نــظــام عــبــد  2014، حــّمــل 
حـــركـــة حـــمـــاس املــســؤولــيــة عـــن الــــعــــدوان، 
متبنيًا مــزاعــم االحــتــال، كما شــن اإلعــام 
ــلــــة إعـــــامـــــيـــــة مـــكـــثـــفـــة فــي  املــــــصــــــري حــــمــ
لــم تستهدف حركة حماس  ذاتـــه،  السياق 
الشعب  أبــنــاء  استهدفت مجمل  بــل  فــقــط، 
الفلسطيني، خصوصًا في قطاع غزة. فقد 
صـــدح صـــوت الــنــظــام املـــصـــري عــالــيــًا في 
أثناء العدوان أخيرًا على القطاع، من خال 
تصريحات نارية وصلت إلى حّد التشكيك 
في جدوى السام، واستعادة مقولة جمال 
عــبــد الــنــاصــر الــشــهــيــرة »مـــا أخـــذ بــالــقــوة 

سميرة المسالمة

كثيرة  عربية  دول  رغبة  عن  أخبار  تتواتر 
ــع الــنــظــام  بـــاســـتـــعـــادة عـــاقـــات طــبــيــعــيــة مـ
السوري، تتّوج بعودة سورية إلى مقعدها 
ــدول الــعــربــيــة منذ  ــ الــشــاغــر فـــي جــامــعــة الــ
12 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2011، خــال 
في  الجزائر  فــي  العربية  القمة  اجتماعات 
 
ّ
مـــــارس/ آذار املــقــبــل. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن
لم  تجميد عضوية ســوريــة  الجامعة  قــرار 
يـــأِت بقيمة مــضــافــة إلـــى الـــثـــورة الــســوريــة 
التي خرج القرار »ملساندتها« في مواجهة 
 الحديث عن 

ّ
 أن

ّ
النظام، بموافقة 18 دولة، إال

رغبة التطبيع معه يجب أن يثير التساؤالت 
وســـط جــمــهــور »الــنــظــام« كــمــا لـــدى جموع 
املعارضن. وفي الحديث عن االصطفافات 
»الجديدة« للدول التي تسعى إلى استعادة 
ــنــــظــــام الـــــســـــوري ولـــيـــس  ــــع الــ عـــاقـــاتـــهـــا مـ
 دولة 

ّ
ه كان لكل

ّ
العكس، ال يمكن تجاهل أن

تدخلت في الصراع على سورية وفيها دور 
في تطويع الثورة، وتغيير هويتها، ونحت 
تقلباتها من شعبية سلمية إلى فصائلية 
مــســلــحــة، وبــعــضــهــا مــتــطــّرفــة، وبــأجــنــدات 
الحرية  دخيلة، ومعظمها معادية ملفاهيم 
والديمقراطية وحقوق املواطنة املتساوية. 
وعلى أية حال، ليس تطبيع أطراف النظام 
العربي مع نظام األسد مفاجئًا، فقد انتصر 
ــد الــقــطــيــعــة عــلــى الــراكــضــن  ــ تــجــاهــل األسـ
ــه كذلك، 

ّ
أن أو يفترض  التطبيع معه،  خلف 

ألسباب عديدة، أهمها: 
األطــراف  تلك  تجمع  التي  املشتركات  أواًل، 
ــا يــجــعــلــهــا  بـــنـــظـــام األســــــد كـــثـــيـــرة جــــــدًا، مــ
ــة أكــــبــــر الــــخــــافــــات أو  ــرعــ ــســ ــاوز وبــ ــجــ ــتــ تــ
إلـــى إعــانــهــا قطيعة  الــتــي أّدت  املــفــارقــات 
معه، سيما بحكم طبيعة األنظمة السائدة 
وتــوافــقــهــا عــلــى مـــصـــادرة حــقــوق املــواطــن، 
ــة الـــســـلـــطـــة، وتــضــامــنــهــا  ــ ــدولـ ــ وتـــطـــويـــع الـ
مــن تجميد  الــرغــم  ــه على 

ّ
أن البيني، بدليل 

عضوية سورية في جامعة الدول العربية، 
 ذلــك األمـــر لــم يشمل املستوى األمــنــي، 

ّ
فـــإن

بــدلــيــل حــضــور ســوريــة اجــتــمــاعــات وزراء 
ــــرب، واجـــتـــمـــاعـــات رؤســـــاء  ــعـ ــ ــة الـ ــيـ ــلـ الـــداخـ

عمر كوش

تراجع العسكر االنقابيون في السودان 
تـــحـــت الـــضـــغـــطـــن الـــشـــعـــبـــي والـــــدولـــــي، 
واضطّروا إلى توقيع »االتفاق السياسي« 
مــع رئــيــس الــحــكــومــة، عبد الــلــه حــمــدوك، 
بعد إطــاق ســراحــه. مــع ذلــك، لــم تتوقف 
الــــتــــظــــاهــــرات االحـــتـــجـــاجـــيـــة الــشــعــبــيــة 
ــدن الـــســـودانـــيـــة، الـــرافـــضـــة  ــ ــلـــب املــ فــــي أغـ
الــذي  السياسي  واالتــفــاق  العسكر  حكم 
هـــنـــدســـوه عــلــى مــقــاســهــم، وبـــــات لــســان 
املقاومة  ولــجــان  السياسية  الــقــوى  حــال 
لــلــتــظــاهــرات يــقــول: ال  ــمــة 

ّ
الشعبية املــنــظ

تــفــاوض مــع العسكر، وال شــراكــة معهم، 
لشعار  تجسيدًا  النــقــابــهــم،  شرعية  وال 
»ال تــفــاوض ال شــراكــة ال شــرعــيــة« الــذي 
رفــعــه املــحــتــّجــون فــي »مــســيــرة الغضب« 
إضافة  الغاضبة.  املسيرات  من  وسواها 
إلى شعار »ما في مليشيا بتحكم الدولة« 
الرافض مشاركة املليشيات في السلطة، 
ممثلة بقوات الدعم السريع التي يقودها 
مــحــمــد حــمــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي( املتهم 

بارتكاب جرائم بحق السودانين.  
ــان االتـــفـــاق الــســيــاســي، املـــوقـــع في  وإن كـ
الــثــانــي 2021، من  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/   21
قـــائـــد االنــــقــــاب الــعــســكــري، عــبــد الــفــتــاح 
البرهان، وعبد الله حمدوك، قد ُبني على 
بــإعــادة  تقضي  سياسية  تسوية  أســـاس 
ــــوزراء، وأن يشّكل  حــمــدوك إلــى رئــاســة الـ
حــكــومــة كــفــاءات غــيــر حــزبــيــة، فــي مقابل 
مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى عـــــدم إعـــــــادة صــاحــيــات 
املكّون املدني، ممثلة بقوى إعان الحرية 
االنقابين،  قــرارات  في  لغاة 

ُ
امل والتغيير 

االحتجاجية  التظاهرات  استمرار  أن  إال 
 
َ
ــاق لـــم يــحــظ ــفـ الــســودانــيــة يــفــيــد بــــأن االتـ
بــأي قــبــول مــن غالبية الــســودانــيــن التي 
باتت تطالب بحزم بإنهاء حكم العسكر. 
ــرخ الــــــــذي أحـــدثـــه  ــ ــشـ ــ ــي، فــــــإن الـ ــالــ ــتــ ــالــ وبــ
ــكـــري، فــــي 25 أكـــتـــوبـــر/  االنــــقــــاب الـــعـــسـ
املاضي، يتوسع يومًا بعد  األول  تشرين 
ــفــهــا تــــزداد عمقًا، 

ّ
ــة الــتــي خــل ــ يــــوم، واألزمـ

ــّدد بـــأخـــذ الـــــســـــودان إلـــــى مــتــاهــات  ــ ــهـ ــ وتـ
اســتــمــرار تصاعد  مــع  مظلمة، خصوصًا 
ــرة الـــتـــظـــاهـــرات واملــــواكــــب الــرافــضــة  ــيـ وتـ
االتفاق، والتي باتت تواجه بعنف متزايد 
من العسكر واملليشيات، األمر الذي يهّدد 
بدخول السودان في ظلمات عنف منفلت، 
تسيل فيه دماء كثيرة، مع وجود أسلحة 
ومجموعات  مليشيات  أيـــدي  فــي  كثيرة 

خارج تشكيات الجيش السوداني.
لم تعد صيغة الشراكة مع العسكر تلّبي 
الــســودانــيــن وتطلعاتهم  عــامــة  مــطــامــح 
ــي تــقــبــلــتــهــا ســـابـــقـــًا بـــعـــض الـــقـــوى  ـــتــ الـ

المهدي مبروك

من دون إنذار مسبق، وفي اجتماع مجلس 
املنصرم، وقد  األســبــوع  التونسي  الـــوزراء 
غدا الرئيس قيس سعّيد يرأسه على خاف 
ــراءات 25  ما نــّص عليه الدستور، منذ إجـ
يــولــيــو/ تــمــوز االســتــثــنــائــيــة، قــــّرر األخــيــر 
إعــان يــوم 17 ديسمبر/ كــانــون األول من 
يــوم عطلة رسمية، احتفاًء بعيد   سنة 

ّ
كــل

الثورة. وقد كان منذ سقوط النظام يجري 
االحتفاء به يوم 14 جانفي )يناير/ كانون 
 ســنــة فــي تــزامــن مــع فــرار 

ّ
الــثــانــي( مــن كـــل

الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
لـــــم يـــكـــن يــــــوم 14 يـــنـــايـــر مـــحـــل إجــــمــــاع، 
ــيـــة، عــلــى غـــــرار الــقــصــريــن  ــلـ فــمــنــاطــق داخـ
وســيــدي بــوزيــد، طالبت باعتماد يــوم 17 
ــوم الــعــطــلــة الــرســمــيــة، اعــتــرافــًا  ديــســمــبــر يـ
ــة فــي  ــّمـــشـ ــهـ بـــمـــســـاهـــمـــة هــــــذه املــــنــــاطــــق املـ
الثورة، وهي التي كانت حاضنة لبدايات 
العدد األرفــع من الشهداء  الــثــورة، وقّدمت 
والجرحى. وقد ثار بعض الجدل مبكرًا من 
أجل عدالة تاريخية وإنصاف أدبي، حتى 
تتبوأ هذه الجهات مكانة رمزية أرفــع في 
 األمور صارت الحقًا 

ّ
تاريخ الباد، غير أن

ت  بِّ
ُ
ث الــشــيء، فقد  على نحو مغاير بعض 

يــــوم ســـقـــوط الـــنـــظـــام يــــوم عــطــلــة رســمــيــة. 
 سنة 

ّ
ــل وبــــاملــــوازاة، ظــلــت تــونــس تــحــيــي كـ

في يوم 17 ديسمبر ذكرى انطاق الثورة، 
ــام مــــهــــرجــــانــــات ثـــقـــافـــيـــة وفـــعـــالـــيـــات  ــقـ ــتـ فـ
املسؤولن  زيــارات  تراجعت  مدنية كثيرة. 
الحكومين، من سنة إلى أخرى، لتلك املدن 
بوزيد،  مدينة سيدي  وتحديدًا  واملناطق، 
وعمدوا  كثيرون،  مواطنون  احتج  بعدما 
إلــى محاولة طــرد مــن يــزورهــم مــن رؤســاء 
ــرّدي  تــ مـــن  عـــن غــضــبــهــم  تــعــبــيــرًا  ووزراء، 
ــثــــورة الـــرخـــاء  أوضـــاعـــهـــم. لـــم تــمــنــحــهــم الــ
الــذي ينشلهم من ضنك العيش، بل كانت 

خيبتهم عميقة.
ــعـــواطـــف  ــد فــــي الـ ــّيـ ــعـ ــيـــس سـ يــســتــثــمــر قـ
الــهــائــجــة لــلــتــونــســيــن، بـــغـــرض تــوطــيــد 
ــنـــاس  الـ  

ّ
ــو يـــعـــلـــم أن ــ ــه، وهــ ــمـ ــكـ دعــــائــــم حـ

ــاريــــخ هـــذا  ــن تــ مـــتـــبـــرمـــون مـــمـــا مـــضـــى مــ
االنتقال املنتكس حاليًا، بقطع النظر عن 
التي  السردية  التواريخ كلها. تقوم  حيل 
يــرويــهــا الــرئــيــس، عــلــى أســــاس إشـــاراتـــه 
در بها منذ إسقاط 

ُ
 الثورة غ

ّ
املقتضبة، أن

ــفــــاف عـــلـــى إرادة  ــتــ االلــ ــام، وجـــــــرى  ــنــــظــ الــ
الثائرين يوم 14 جانفي الذي جرى فيها 
»ترويض الثورة، وإدخالها بيت الطاعة« 
قــنــواٍت ومــســاراٍت تنّكرت  وتحويلها في 
للثائرين. كانت الخطيئة، حسب رأيه، في 

هذا اليوم بالذات. ال يقّدم الرئيس حججه 
وبراهينه كعادته، حتى ال يتوّرط ويترك 
خــيــالــنــا يــجــنــح بـــمـــا يــشــتــهــيــه. ال يــــدرك 
ـــه ال يفعل أي شــيء مــن أجــل االعــتــراف 

ّ
أن

ت مثل هذه 
ّ
التي مل بفضل هذه الجهات 

السرديات العقيمة.
ــّمـــق الـــرئـــيـــس الــــشــــرخ بــــن الــعــاصــمــة  يـــعـ
تحديدًا واملناطق الداخلية من أجل التشفي 
من املركزية السياسية والثقافية والرمزية 
التي تمارسها مدينة تونس، وحتى تصل 
الـــعـــزف على  املــمــنــهــج.  إلـــى درجــــة اإلذالل 
هـــذه املــشــاعــر مــثــمــر ســيــاســيــًا عــلــى املـــدى 
ر، وال 

ّ
يتبخ مــا  أنــه ســرعــان  القصير، غير 

يستطيع أحـــد الــبــنــاء عــلــيــه، مــهــمــا كــانــت 
ــّربـــت مــخــتــلــف الــنــخــب الــلــعــب  حــظــوتــه. جـ
عــلــى الـــعـــواطـــف واملـــشـــاعـــر واألحـــاســـيـــس، 
غــيــر أنــهــا ســـرعـــان مـــا عــوقــبــت، ذلــــك أنــهــا 
ذات مردودية كبيرة، فهي مؤقتة، سرعان 
علمتنا  النقيض.  إلــى  وتتحول  تنقلب  ما 
السنوات العشر األخيرة، بمّرها وحلوها، 
 
ّ
وأن قصير،  واملماطلة  التسويف  حبل   

ّ
أن

االســـتـــثـــمـــار فـــي تــهــيــيــج الـــنـــاس ودغـــدغـــة 
 مشكاتهم، 

ّ
إلــى حــل يـــؤّدي  لــن  مشاعرهم 

ــًا مــدّمــر. لــقــد رفـــع الــنــاس على  بــل هــو دومـ
األعناق من توّسموا فيهم الخير بمختلف 
ألــوانــهــم، ثــم أســقــطــوهــم عــنــد أول مشاعر 

الخديعة التي انتابتهم.
نــرّدد  هل علينا أن نتذّكر كل شــيء، حتى 
واحــد،  وبصوت  وطنية،  جماعة  بوصفنا 
وما »فّرطنا في الذاكرة من شيء« أم علينا 
أن ننسى ونمحو كل ما في الذاكرة، حتى 
»مــا عدنا  أيضًا  نصرخ، وبالصوت نفسه 
ــواء تــاريــخــنــا الـــذي  ــ ــــيء« سـ نـــتـــذّكـــر مـــن شـ
ــن ثـــاثـــة آالف ســـنـــة، وهــي  يــمــتــّد ألكـــثـــر مـ
ابتكار مؤرخي »الحقبة النوفمبرية« زمن 
بن علي تحديدًا، أم زدنا عليها أو أنقصنا 
التاريخ والعناية   تدبر 

ّ
أن منها؟ ال أعتقد 

ــاتــه مهمة مــجــديــة، والــنــاس 
ّ
بـــزيـــارة مــحــط

يوّدون صناعة اآلتي من زمنهم.
ــا زال،  الــتــاريــخ، ومـ الــولــع بتصحيح  كـــان 
شــغــل األنـــظـــمـــة الــشــمــولــيــة، فــلــم نــــَر أمــمــًا 
الفائتة،  تواريخها  على  تتعارك  ناهضة 
املقبل. وال  إنما تتعارك من أجل تاريخها 
التي  والفئات  التونسي  الشباب   

ّ
أن أعتقد 

ــانـــدت إجـــــــراءات 25 يــولــيــو مــنــشــغــلــون  سـ
ــهــا الــرئــيــس، 

ّ
بــحــرب الـــتـــواريـــخ الــتــي يــشــن

الطواحن. تدور  وهــي حــرٌب أشبه بحرب 
تــنــتــج غــيــر الخيبات  الــتــاريــخ، وال  عــجــلــة 
من  خصوصًا  حكموا،  الذين  من  املتتالية 

ه تجسيٌد إلرادة الشعب.
ّ
يّدعي أن

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

 بــالــقــوة«، إضــافــة إلــى مــا تم 
ّ

ال ُيــســتــرّد إال
تصويره من قافلة املواد الغذائية والطبية 
الــتــي حــمــلــت صـــور الــســيــســي، فـــي مقابل 
حـــالـــة صــمــت وتـــرقـــب ســلــبــي مــمــا يسمى 

أنظمة املمانعة.
القول  كــلــه، يمكن  التدقيق فــي ذلــك  وبــعــد 
ومواقفه،  املــصــري  النظام  تصريحات   

ّ
إن

أخـــــــيـــــــرًا، لــــــم تـــــخـــــرج عــــــن إطــــــــــار »أســــمــــع 
طبيعة  بسبب  طــحــنــًا«،  أرى  وال   

ً
جعجعة

الـــعـــاقـــة غــيــر املــســبــوقــة الـــتـــي تـــربـــط بن 
ــتـــال الــصــهــيــونــي ونـــظـــام الــســيــســي،  االحـ
، من أزمــٍة في الشرعية، 

ً
الــذي عانى، بداية

أي الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، خــصــوصــًا مــوقــف 
ــات املـــتـــحـــدة الـــتـــي قــطــعــت املــعــونــة  ــواليــ الــ
مليار   1.3( املـــصـــري  لــلــجــيــش  األمــيــركــيــة 
دوالر( عقب انقاب السيسي. تلك املعونة 
استعادتها  السيسي  نظام  استطاع  التي 
مــن خـــال وســاطــة االحــتــال الصهيوني، 
املصري  النظام  مــمــارســات  أثبتت  بعدما 
مــا  ــفـــي  ــيـ الـــوظـ دوره  ــرار  ــمــ ــتــ اســ الــــجــــديــــد 
قــبــل ثـــورة 25 يــنــايــر، عــن طــريــق الــتــعــاون 
األمني مع االحتال، وتحديدًا الشراكة في 
بدت  التي  الفلسطينية  املقاومة  مواجهة 
واضحة بعد تدمير نظام السيسي األنفاق 
الــتــي تــربــط قــطــاع غـــزة بــمــصــر وإغــراقــهــا 
الــرئــة التي  الــبــحــر، وكــانــت تعتبر  بــمــيــاه 
ــافـــة إلــــى اعــتــقــال  ــزة. إضـ ــ تــتــنــفــس مــنــهــا غـ
وتسليمهم  فلسطينين  الــســيــســي  نــظــام 

جعله يخسر دور الوسيط في ذلك الوقت، 
ــا دفـــع  ــاد عـــلـــى لـــعـــبـــه. مــ ــتــ الـــــــدور الــــــذي اعــ
االحــتــال فــي حينه إلــى البحث عــن بدائل 
ترتبط بعاقات مع االحتال من جهة ومع 
حــمــاس مــن جــهــة أخـــرى )قــطــر أو تــركــيــا(، 
ــل إلــــــى تـــســـويـــة تــضــمــن  ــتــــوصــ بــــغــــرض الــ
احتماالت  من  وتقلل  األمــد،  تهدئة طويلة 
املواجهة املستقبلية، خصوصا مع تزامن 
إلى  املنطقة، وسعيه  غــاز  االحــتــال  سرقة 
بعض  يتطلب  للطاقة،  مركز  إلــى  التحول 
الــهــدوء واالســتــقــرار، خصوصًا فــي قطاع 

غــزة، والــذي يعتبر محاذيًا لعقدة خطوط 
الـــطـــاقـــة الـــقـــائـــمـــة، واملــــزمــــع إنـــشـــاؤهـــا بن 
االحتال والنظام املصري، وبن االحتال 
 تــوتــر 

ّ
 أن

ّ
ــارات. إال ــ ــ ونـــظـــام الــحــكــم فـــي اإلمـ

عاقات االحتال مع بدائل النظام املصري 
املحتملة )قطر أو تركيا(، إضافة إلى عدم 
رغــبــة أو قـــدرة هــذه الــبــدائــل على ممارسة 
ز من 

ّ
ضغوط على حركة حماس ساهم وعز

إمكانية استمرار النظام املصري في لعب 
دور الوسيط، وكجزء من هذا الدور، كان ال 
بّد من وعود بتخفيف الضغط االقتصادي 
عــن قــطــاع غـــزة، خــوفــًا مــن حـــدوث انفجار 

شعبي غير محسوب العواقب.
ــــى لــعــبــتــه  ــاد الـــنـــظـــام املــــصــــري إلـ ــ لــــذلــــك، عـ
السابقة راعيًا غير حيادي في املفاوضات 
ــذا مـــا بــــدا واضـــحـــًا في  ــ ــتــــال، وهـ مـــع االحــ
تــصــريــحــات مـــديـــر املـــخـــابـــرات املــصــريــة، 
ــة  ــيــة روايــ

ّ
ــل، املـــتـــكـــّررة، املــتــبــن ــامـ عـــبـــاس كـ

 »حــمــاس« تأسر 
ّ
االحــتــال الــتــي تــّدعــي أن

الجنسية اإلســرائــيــلــيــة،  يــحــمــان  مــدنــيــن 
ــــى جــثــتــي جـــنـــديـــن مــــن جــنــود  إضــــافــــة إلـ

االحتال.
ــــري تــضــمــن  ــنــــظــــام املـــــصـ ــــاول الــ ــــحـ ــا يـ ــمـ كـ
إعـــادة إعــمــار قطاع  الــتــبــادل ملفي  صفقة 
غـــزة وتــخــفــيــف قــيــود الــحــصــار املــفــروض 
مــن االحـــتـــال مــن جــهــة والــنــظــام املــصــري 
من جهة أخرى، مقابل هدنة طويلة األمد، 
ــراف الـــصـــريـــح  ــ ــتــ ــ ــــى حــــد االعــ قــــد تـــصـــل إلــ

ــبــــدل دور  بــــاالحــــتــــال، مــــا يـــســـاهـــم فــــي تــ
»حماس« كجزء من حركة تحّرر إلى دور 

يشابه دور سلطة رام الله الوظيفي.
لــذلــك، ال يمكن لحركة حــمــاس، فــي الوقت 
ــة مـــصـــريـــة  ــايــ ــرعــ بــ ــــي، أن تـــحـــظـــى  ــالـ ــ ــــحـ الـ
مناصرة للحقوق الفلسطينية أو حيادية؛ 
ــرى فــــي صــفــقــة  ــ ــقـــديـــر؛ كـــمـــا جـ ــل تـ ــ عـــلـــى أقـ
شــالــيــط عـــام 2011، بــعــد نــجــاح ثــــورة 25 
يناير في إزاحة نظام حسني مبارك الذي 
الفلسطينين  على  يــمــارس ضغوطًا  كــان 
لصالح االحتال، شبيهة بالتي يمارسها 
 محله 

ّ
نــظــام الــســيــســي حــالــيــًا؛ حــيــث حـــل

ــلــــف مــلــف  ــري الـــــــــذي كــ ــكــ ــســ ــعــ ــلــــس الــ ــجــ املــ
املـــفـــاوضـــات غــيــر املــبــاشــرة بـــن االحــتــال 
و»حــمــاس« لــلــواء خالد عــرابــي، الــذي أدار 

املفاوضات بكفاءة ونزاهة مطلقة.
مــن ذلــك كــلــه، على حــركــة حــمــاس أن تعي 
ــرار  ــ ــــذا عــلــيــهــا اإلصــ ــع جــــيــــدا، لـ ــواقــ ــذا الــ ــ هـ
على فصل ملف األســـرى عــن ملفي إعــادة 
إعــمــار الــقــطــاع وفــك الــحــصــار. كما عليها 
الــحــذر مــن الــخــضــوع لـــإمـــاءات املصرية 
عليها  تــفــرض  ســوف  الــتــي  والصهيونية 
الــــتــــزامــــاٍت كــــارثــــيــــة، فــيــمــا يـــخـــص مــوقــع 
الــحــركــة ودورهـــــــا، والـــتـــي ســــوف تكبلها 
مــســتــقــبــا، وتــجــعــلــهــا بــشــكــل دائـــــم تحت 
ــــال  ــتــ ــ ــــري واالحــ ــــصــ ــرة الــــنــــظــــام املــ ــيــــطــ ســ

الصهيوني وتحّكمهما.
)كاتب فلسطيني(

أجهزة املخابرات العرب، كما حصل أخيرًا. 
الــتــي تراكضت  ثــانــيــًا، معظم تلك األنــظــمــة 
إلعـــــادة الــتــطــبــيــع عــلــنــًا بــعــدمــا كــــان ســّريــًا 
الثورة،  ى من مساندة عسكرة 

ّ
كانت تتوخ

واحـــتـــضـــان فــعــالــيــات الــفــصــائــل املــســلــحــة 
ــاف الـــنـــظـــام،  ــ ــعـ ــ ــّرد إضـ ــ ــجـ ــ وتـــوجـــيـــهـــهـــا، مـ
ــّد لــتــكــّبــره عــلــيــهــا، والبـــتـــزازاتـــه  ووضــــع حــ
لــهــا، عــلــى أكــثــر مــن صــعــيــد، وفـــي أكــثــر من 
قــضــيــة، ولــيــس مــســانــدة الــشــعــب الــســوري 
السياسي وحقوق  بالتغيير  في مطالباته 
املواطنة والديمقراطية، ما يصّح معه القول 
 »فــاقــد الــشــيء ال يــعــطــيــه«. وكــانــت 

ّ
هــنــا إن

مــشــكــلــة املـــعـــارضـــة فـــي قـــصـــور إدراكـــاتـــهـــا 
هــذه املــســألــة، وربــمــا يكمن فــي هشاشتها 
معظم  وارتـــزاق  مواقفها،  صدقية  وضعف 
ــن 

ّ
ــادة الـــفـــصـــائـــل الــــذيــــن أزاحــــــــوا املــنــشــق ــ قــ

العسكرين ليتولوا مهام الفوضى املدّمرة 
 عن تصحيح 

ً
التي أوصلونا إليها، وبديا

السياسين مسار العسكرة انجرفوا خلفه، 
املعارضة،  وهو ما أخذ بكثير من كيانات 
ــهــا الــســيــاســي املـــفـــاوض، عن 

ّ
بــمــا فيها شــق

ــثـــورة إلــــى الــحــد الــــذي ارتــهــنــت بـــه لتلك  الـ
األنـــظـــمـــة.  ثــالــثــًا، اشــتــغــلــت األنــظــمــة الــتــي 
 لـــلـــمـــعـــارضـــة، أو 

ً
اعـــتـــبـــرت نــفــســهــا داعــــمــــة

على  بالسيطرة  الــســوري،  للشعب  صديقة 
وتوجيهها  الــســوريــة،  الشعبية  الــحــراكــات 
بما يخدم أجندتها، في وقٍت كانوا يدعمون 
ــه، إلبــقــائــه على  الــنــظــام والـــــدول الــداعــمــة لـ
حــالــة »الــــا مــنــتــصــر« بــمــا يــخــدم أهــدافــهــم 
آن،   ومجتمعًا في 

ً
بإضعاف ســوريــة، دولــة

مــع الــحــفــاظ على نــظــام بــشــار األســـد، وهو 
 حال 

ّ
بــأن ما حصل كما شهدنا، بما يفيد 

الــثــورة الــســوريــة ربما كــان سيكون أفضل 
من دون دعم »أصدقاء« كهؤالء. 

رابـــــعـــــًا، لــــم تــــقــــّدم مـــعـــظـــم أطــــــــراف الـــنـــظـــام 
العربي أي دعٍم جّدي للمعارضة السورية، 
باستثناء الجانب االستخدامي، بل دفعت 
الــــثــــورة نـــحـــو مــــســــارات مــعــيــنــة، ضــمــنــهــا 
السقف  رفع  واألسلمة، وضمنها  العسكرة 
الـــســـيـــاســـي، مــــن دون مــــراعــــاة اإلمـــكـــانـــات 
ــيــــات  ــعــــطــ ــــدات والــــــــظــــــــروف واملــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
لتصبح  املناسبة،  والدولية غير  اإلقليمية 

اعتبارها  السياسية من جهة  واألحـــزاب 
الــحــد األدنـــى، وانقلب عليه  اتــفــاق  تمثل 
الــرد  مــا بعد. لذلك جــاء  فــي  العسكريون 
ــيـــن بــاملــطــالــبــة  مــــن املــحــتــجــن الـــســـودانـ
ــاع  ــفـ بــحــكــومــة مـــدنـــيـــة خـــالـــصـــة، مــــع ارتـ
الثقة مع ما يسّمى املكون  منسوب عــدم 
الــعــســكــري، خــصــوصــًا مــع بــقــاء الــوجــوه 
ــا تــزال  ــقـــاب، ومـ نفسها الــتــي قــــادت االنـ
تتمّسك بمفاصل الحكم، والتي اضطرت 
ــراكــــة  ــغــــط إلـــــــى تــــســــويــــق شــ تــــحــــت الــــضــ
جديدة مع بعض الوجوه املدنية، ممثلة 
بــرئــيــس الــــــوزراء عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، في 
مــحــاولــٍة منها لــلــخــروج مــن األزمـــة التي 
تلويح  بــعــد  سيما  ال  انــقــابــهــم،  سّببها 
األميركي بفرض  الكونغرس  في  أعضاء 
ــعــرقــلــة 

ُ
عــــقــــوبــــاٍت عـــلـــى الـــشـــخـــصـــيـــات امل

ما  لكن  السودان،  االنتقالية في  للعملية 
حــصــل هــو فــشــل مــحــاوالتــهــم بــعــد بــروز 
ردود فــعــل كــبــيــرة رافــضــة ضــمــن الــقــوى 
السياسية في السودان، وارتفاع أصوات 
مـــعـــارضـــة لـــاتـــفـــاق الـــجـــديـــد بـــن الــقــوى 
عت سابقًا على 

ّ
واألحزاب نفسها التي وق

اتــفــاق االنــتــقــال الــســيــاســي، الـــذي أفضى 
والحكومة  السيادة  مجلس  تشكيل  إلــى 
ــا كـــانـــت تــعــرف  ــقـــن، واعــــتــــمــــاد مــ ــابـ الـــسـ
»الوثيقة الدستورية« التي منحت قوى  بـ
الــحــريــة والــتــغــيــيــر صــاحــيــات تــرشــيــح 

أعضاء هياكل الحكم االنتقالي. 
قــــــادة االنـــــقـــــاب، خــصــوصــًا   

ّ
أن ــبــــدو  ويــ

السلطة،  في  شريكه  وحميدتي  البرهان 
تــأمــن  مـــع حـــمـــدوك  ــفــــاق  االتــ مـــن  أرادوا 
توسيع صاحياتهم في مجلس السيادة 
ــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر،  عـــلـــى حـــســـاب قـ
ــراف عــلــى تشكيل  ــ ومــنــحــهــم مــهــمــة اإلشــ
هـــيـــاكـــل الـــحـــكـــم الـــتـــنـــفـــيـــذي، بـــمـــا يــشــمــل 
هـــيـــاكـــل الـــحـــكـــم االتـــــحـــــادي واإلقـــلـــيـــمـــي 
أرادوا  ــم  ــهــ ــ

ّ
أن كـــمـــا  ــي واملـــحـــلـــي.  ــ ــوالئـ ــ والـ

الحرية والتغيير،  إلغاء دور قوى إعان 
املرحلة  إدارة  في  شريكًا  طرفًا  بوصفها 
االنتقالية، وإصدار إعان سياسي جديد 
يحّدد إطار الشراكة بن القوى العسكرية 
هم 

ّ
أن  

ّ
إال املطلقة،  واملدنية تحت قيادتهم 

 القوى السياسية التي حشدوها 
ّ
أدركوا أن

ــم الــتــغــطــيــة  ــهـ ــى جـــانـــبـــهـــم ال تــــؤمــــن لـ ــ إلــ
الكافية لاتفاق، كي يبّرروا انفرادهم في 
السلطة في هذه الظروف، ويمّرروه على 
وبالتالي  والــدولــي،  الشعبي  املستوين 
لم يجدوا سوى االنحناء أمــام العنفوان 
 
ّ
أن خصوصًا  عليهم،  الضاغط  الشعبي 

الحراك الشعبي الرافض لانقاب استمر 
ــاء االتـــفـــاق  ــ ــه. لــــذلــــك، جـ ــمــ فــــي زيـــــــادة زخــ
محاولة إليجاد تسوية مرحلية لألزمة، 
ـــع تــوجــهــات  تــنــهــض عـــلـــى الـــتـــمـــاشـــي مـ

لسلطات االحتال، كما حدث مع الصياد 
مــا شــّكــل سابقة  محمد سعيد صــعــيــدي، 
فـــي طــبــيــعــة الـــعـــاقـــات بـــن نــظــام مــصــري 

واالحتال الصهيوني.
الــتــغــيــر في   

ّ
أن املــتــابــع مــاحــظــة  يستطيع 

املوقف املصري لم يكن حديثًا ومتزامنًا مع 
ما كان 

ّ
العدوان على قطاع غزة أخيرًا، وإن

سابقًا لــه؛ فقد ظهرت بـــوادره في مــارس/
آذار 2016، بعد زيـــارة وفــد مــن »حــمــاس« 
ــذا الــتــغــيــيــر ملموسًا  الــقــاهــرة، وأصــبــح هـ
بعدما قّرر النظام املصري إعادة فتح معبر 
 إعادة 

ّ
 أن

ّ
رفح في مايو/أيار عام 2018، إال

فتح املعبر لم تأِت بشكل مجاني، بل دفعت 
الضمني  اعترافها  عبر  ثمنها،  »حــمــاس« 
به، بعدما غيرت الحركة برنامجها في عام 
2017، وقبلت بدولة فلسطينية على حدود 
الرابع من يونيو/حزيران 1967. وهــذا ما 
يــعــيــدنــا بـــالـــذاكـــرة إلـــى بـــدايـــة الــتــنــازل من 
إقــرار  عند  الفلسطينية،  التحرير  منظمة 
فتح  فإعادة   .1974 عــام  املرحلي  البرنامج 
النظام املصري معبر رفح لم يكن خروجًا 
عن خطه العام وتخليًا عن دوره الوظيفي، 
ي دور جديد، يضمن من خاله 

ّ
من أجل تبن

كان  وإنــمــا  ملصر،  االستراتيجية  املصالح 
ا من الدور الوظيفي الذي يقوم به في  جزًء
خدمة االحتال والقوى اإلمبريالية، سيما 
أن عـــداء الــنــظــام وحــالــة الــحــرب والحصار 
الــــذي ســاهــم فــي فــرضــهــا عــلــى قــطــاع غــزة 

وطــــّوعــــت  الـــــــــدول،  ــلـــك  تـ إلرادات  مـــرتـــهـــنـــة 
تــوظــيــفــاتــهــا الـــتـــي ال تـــخـــدم تـــطـــور مــســار 
الثورة، وال تفيد مصالح الشعب السوري، 

سهم بإضعاف النظام.
ُ
وال ت

قــدم  الــتــطــبــيــع جـــاريـــا عــلــى  ــا دام  اآلن، ومــ
التي  بــأن األنظمة هي  التذكير  وســاق، مع 
ســعــت إلــيــه ولــيــس األســـد ونــظــامــه، علينا 
القدرة  يملكون  ال  السورين  بأن  االعتراف 
 املــعــارضــة 

ّ
ــه. ولـــنـــاحـــظ هــنــا أن ــفـ عــلــى وقـ

املـــتـــصـــّدرة فـــي تــركــيــا ال تــســتــطــيــع شيئًا 
، إذ تــركــيــا ذاتـــهـــا بـــاتـــت تــطــّبــع مع 

ً
أصــــــا

وتسعى  والــجــدد،  السابقن  النظام  حلفاء 
إلى التطبيع مع دول عربية كانت عاقاتها 
تــركــيــا   

ّ
خـــافـــيـــة. وألن أو  ــتـــوتـــرة،  مـ مــعــهــا 

ــار الــتــطــبــيــع  ــاد مـــسـ ــ ذاتــــهــــا هــــي أول مــــن قـ
ــة،  ــانــ ــتــ ــي أســ ــ ــات فــ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــار املــ ــ ــسـ ــ ــر مـ ــبــ عــ
ــر املـــنـــاطـــق  ــبــ ــار ســــوتــــشــــي، وعــ ــر مــــســ ــبــ وعــ
تسليم  إلــى  آلــت  التي  التصعيد  منخفضة 
ساحها  )مــع  مناطقها  املسلحة  الفصائل 
ومستودعات تموينها وذخيرتها(، والتي 
قبلت مــســار أســتــانــة وانــخــرطــت فــيــه، على 
حساب مسار جنيف، هذا ناهيك عن ضعف 
الثورة واملعارضة  االئتاف الوطني لقوى 
السورية، إن لهشاشة مكانته التمثيلية، أو 

بحكم ارتهانه لألجندات التركية.
)كاتبة سورية(

أطــراف محلية ودولــيــة، مقابل استبعاد 
ــــزي لـــقـــوى الــحــريــة  ــــركـ قـــــوى املـــجـــلـــس املـ
والتغيير مــن مــعــادلــة الــحــكــم، والحــتــواء 
تزايد احتماالت انزالق األوضاع األمنية 
والسياسية في السودان باتجاه منعرج 
ــاع حــــــــّدة الـــعـــنـــف ضــد  ــ ــفــ ــ ــع ارتــ ــ حــــــــرج، مـ
املحتجن التي أّدت إلى سقوط عدد من 
عن   

ً
املدنين، فضا في صفوف  ضحايا 

ظهور بوادر في توتر العاقات بن قادة 
االنقاب بعد اعتذار، أو باألحرى رفض، 
قائد قوات الدعم السريع، حميدتي، قبول 
تكليف من عبد الفتاح الُبرهان بتعيينه 
إزالة  رئيسًا للجنة مراجعة أعمال لجنة 

تمكن نظام البشير. 
أدرك خطأ  ــمـــدوك  حـ أن  يــــرى  مـــن  هـــنـــاك 
ــفــــاق  ــه املـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــوقـــيـــع االتــ ــاتـ ــابـ حـــسـ
السياسي مع العسكر، بعد رفض الشارع 
السوداني القوي له، وهو بصدد العودة 
إلــــى حــاضــنــتــه الــســيــاســيــة، وتــرمــيــم ما 
ــٍة  تـــهـــّدم مــعــهــا، وأرســــــل أكـــثـــر مـــن رســـالـ
ــم الـــقـــوى الــســيــاســيــة كي  طــلــب فــيــهــا دعــ
يــســتــمــر فـــي رئـــاســـة الــحــكــومــة. لــكــن في 
املقابل فقد الكثير من رصيديه الشعبي 
والسياسي، فيما تبقى القوى السياسية 
ــا  ــهـ ــى ملــلــمــة أوراقـ بــــدورهــــا فـــي حـــاجـــة إلــ
وتـــوحـــيـــد صــفــوفــهــا ملـــواجـــهـــة الــعــســكــر، 
الــتــوافــق على بــرنــامــج عمل واضــح  عبر 
املـــعـــالـــم، يــضــع خــريــطــة طـــريـــق الجــتــيــاز 
املرحلة االنتقالية، وصواًل إلى انتخابات 
ديمقراطية، وتمّكنها من الوقوف بوجه 
الــقــوى الــرافــضــة لــانــتــقــال الــديــمــقــراطــي 

التي تقف في جبهة موحدة. 
 الــقــوى الــدولــيــة، خصوصًا 

ّ
والــواضــح أن

الـــواليـــات املــتــحــدة، لــم تــكــن مــصــّرة على 
تــمــثــيــل الــــقــــوى الــســيــاســيــة فــــي مــجــلــس 
ــــرورة  ــقـــالـــي، بــــل عـــلـــى ضـ ــتـ ــادة االنـ ــيـ الـــسـ
ــيـــن فــي  ــقـــابـ ــراد الـــعـــســـكـــر االنـ ــ ــفـ ــ عـــــدم انـ
ــودة حـــمـــدوك  ــعــ الـــحـــكـــم. لـــذلـــك اكـــتـــفـــت بــ
إلـــى رئــاســة الــحــكــومــة، مــع الــتــأكــيــد على 
لكن  والعسكرين،  املدنين  بن  الشراكة 
الــرفــض الـــواســـع مــن الـــشـــارع الــســودانــي 
ــراد مـــنـــه شـــرعـــنـــة حــكــم  ــ ــ ــذي ُيـ ــ ــاق الــ ــفــ االتــ
الــعــســكــر وتـــكـــريـــســـه، إلــــى جـــانـــب رفــض 
قــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، مــمــثــلــة بــقــوى 
املجلس املركزي، أعاد النظر إليه بوصفه 
املشهد  لــذا،  العسكري.  امــتــدادًا لانقاب 
ــودان مـــفـــتـــوح عــلــى  ــ ــسـ ــ الـــســـيـــاســـي فــــي الـ
 
ّ
أن بــوضــوح  االحــتــمــاالت، ويعلن  جميع 

االتفاق ال يمثل مخرجًا لألزمة في الباد، 
 بأّي دعم حقيقي من القوى 

َ
كونه لم يحظ

السياسية الفاعلة، واألهم إعان الحراك 
اته الثاث بوجه  االحتجاجي الشعبي الء
العسكر: ال تفاوض، ال شراكة، ال شرعية.
)كاتب سوري في إسطنبول(

المطلوب من »حماس« مصريًا وصهيونيًا

األسد المنتصر على مفهوم 
القطيعة معه؟

الءات السودانيين الثالث بوجه العسكر

التاريخ والذاكرة 
ملهاة الشعبوية

على »حماس« 
الحذر من الخضوع 
لإلمالءات المصرية 
والصهيونية التي 

سوف تفرض عليها 
التزاماٍت كارثية

المعارضة السورية 
في تركيا ال تستطيع 

شيئًا، إذ باتت تركيا 
تطبّع مع حلفاء 

النظام

اتفاق البرهان 
حمدوك ال يمثل 

مخرجًا لألزمة في 
البالد، كونه لم يحَظ 

بأّي دعم حقيقي 
من القوى السياسية 

الفاعلة

آراء

معن البياري

ها املّرة األولى، منذ اعتماد مسّماه »السالم الوطني الفلسطيني«، في العام 2005، 
ّ
لعل

تظاهرة رسمية.  في  عربيٍة،  في عاصمٍة  املــاضــي،  الثالثاء  منه،  فيها شــيٌء  ُيسمع 
الــدوحــة، وضــمــن َمغناٍة  فــي  الــعــرب  الــبــاذخــة ملنافسات بطولة كــأس  فــي االحتفالية 
جمعت األناشيد الوطنية العربية كلها في مقطوعاٍت متتابعة مترابطة، ومع مشهديٍة 
ابٍة تأخذ العيون في األثناء إلى أعالم األوطان العربية. وقد أحَدث ترديد الشاّبني 

ّ
جذ

.. فدائي/ يا أرضي  .. فدائي  الفني الجامع »فدائي  العمل  أّدوا هذا  الذين  وزميلتهما 
الجمهور على مدّرجات  اإليــحــاءات من  تفاعال خاّصا وكثيف   ».. الجدود  يا أرض 
»استاد البيت«، وأمام الحضور الرفيع ألمير قطر وضيوفه رئيسي فلسطني ولبنان 
الُوسع أن  التلفزات. وفي  ارة على شاشات 

ّ
النظ وولي عهد األردن، وكذا من ماليني 

رى الغبطة العربية العريضة باإلنصات إلى بيتي قصيٍد يحتفيان بالفدائي شاهدا 
ُ
ت

أنــه في  الــعــرب وحشاياهم. غير  أفــئــدة  فــي  مــا تمثله قضية فلسطني  متجّددا على 
تتناوش مع بعضها،  التأمالت واألفــكــار   من 

ً
األمــر حزمة أن يستثير  أيضا  الوسع 

ليس في خصوص الواقعة الكروية التي يجتمع فيها العرب على ما يوّحدهم، وإنما 
ي بالفدائي 

ّ
في غير أمٍر وأمٍر، من قبيل أن الفلسطينيني ما زالوا يقيمون على التغن

نشيِدهم  في  عليهم  داال  اسما  به  قون 
ّ
يتعل عندما  الرفعة،  في   

ً
غاية  

ً
منزلة وتوليته 

الشاعر سعيد  الــذي خّصه  الفدائي  العمل  أن  للقريب والبعيد  املعلوم  الوطني. فيما 
العيون،  أمــام  لم يعد ماثال  أزيــد من خمسة عقود  املزّين ملا كتب نشيدته تلك قبل 
الــراهــنــة، فثّمة  الفلسطينية  اللحظة  فــي معجم   

ٌ
غــائــبــة ذاتــهــا  الــفــدائــي  مــفــردة  إن  بــل 

التمنطق  يحظر  ني 
ّ
املحتل وأجــهــزة  الوطنية  السلطة  أجهزة  بني  نشط  أمني  تنسيق 

بالسالح لتأدية عمل مقاوم، ومن يبتدر هذا الفعل تكفيه محّبة الناس فيما تواجهه 
ة فصائل أخرى، »حماس« وقريناتها، ثّمة 

ّ
األجهزة »املختّصة« باالعتقال. وفي ضف

ازوراٌر ظاهٌر عن تسمية املقاومني فدائيني، والذائع في أدبياٍت واحتفالياٍت وبياناٍت 
غزيرٍة أنهم »مجاهدون«. وبذلك، لواحِدنا أن يرى في املساحة الشاسعة بني املنظور 
املعاَين والنشيد الذي سّوغت احتفالية الدوحة البهيجة االكتراث به هنا دليال على 
واألساطير،  والغنائيات  واألمــثــوالت  بالرموز  شغٍف  من  بالفلسطينيني  يستبّد  ما 
ه من أسباب مكوثهم في الشعريات وبالغيات القرائح 

ُ
األمر الذي ربما يجوز حسبان

ا كان في أرشيف »فدائي« أن 
ّ
واملخيالت، فيما أعداؤهم في غير هذا الــوارد أبدا. ومل

الذي  »موطني«  عن  بديال   1972 في  رسميا  اعتمدته  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
يبعُث  فإن مما  الثالثينيات )وغيرهم(، إلبراهيم طوقان،  بالفلسطينيني منذ  اقترن 
على االستفهام، وبعض الحيرة ربما، أن إسرائيل طالبت الفلسطينيني بأن يبتعدوا 
عن النشيد األقــدم، ويــرد لــدى غير باحٍث ومتابع أن هــذا كــان من شروطها لقبول 
إقامة السلطة الوطنية بعد »أوسلو«. ذلك أن »موطني« يحتفل بفكرة الوطن وجماله 
وبهائه، وال يسّمي فلسطني، على غير النشيد التالي الذي يأتي على فلسطني والثأر 
والسالح. وإذا صّح أن طلبا إسرائيليا كهذا قد جرى، فإنه قد يعود إلى ما تشتمل 
الوطن  ر في 

ُ
الوطن، بمجٍد يحض به  يأتي  بعّز  إبراهيم طوقان من تغنٍّ  أبيات  عليه 

وُعاله، ومن علّو في شعرية اإليحاءات، على نقيض املباشرة العسكرية التعبوية في 
أبيات سعيد املزّين. ولكن إسرائيل ليست ناقدا في األدب وعلم الجمال، حتى نأخذ 
»اجتهادا« كهذا على محمل الجّد في الوقوع على سبب تبّرمها من »موطني«، سيما 
« فتحاوية كانت وراء ترسيم نشيد »فدائي«، أسبق من قيام السلطة في 

ً
وأن »سطوة

الله. ولكنها نقطة نظام تنكتب هنا، أن أصحاب األلسنة الطويلة ال يجدون في  رام 
»موطني« ما يتقّولونه، على غير ما ال حرج من القول فيه، عن فدائيٍّ ممنوٍع في الحال 

ى به في األنشودة الوطنية.
ّ
الفلسطيني وفدائي ُيتغن

أيــا كــان مـــؤّدى أي حــديــٍث يــشــّرق ويــغــّرب فــي املسألة، فــإن إتــيــان احتفالية الدوحة 
، في نشيد دولة فلسطني، يبعث على االبتهاج، سّيما وأن عزف »النشيد  على فدائيٍّ
الوطني اإلسرائيلي« في غير عاصمة خليجية صار مألوفا، ويبعث على ما هو أكثر 
 في بطولة 

ً
ا نال العب جمباز إسرائيلي ذهبية

ّ
من امتعاض، كما صار في الدوحة مل

ــا نــال العــب جــودو إسرائيلي ذهبية في 
ّ
مل عاملية في 2019، وقبل ذلــك في أبوظبي 

ا تقاطر سفراء دول 
ّ
بطولة أخــرى في 2018، وتاليا، صــارت املناسبات بال عــدد، مل

االحتالل ومسؤولون منها إلى املنامة وأبوظبي .. إذن، مرحى لـ«فدائي« في الدوحة.

بسمة النسور

ــرأة الــتــي تــرّبــت على صــوت فــيــروز تستفتح به  ــّررت املـ لسبٍب غــامــٍض ال تــدركــه، قـ
 عن هذا الطقس الذي مارسته سنني طويلة، لعلها أرادت التجّرد 

ّ
صباحاتها أن تكف

ف من وقع ما يدورعلى أرض الواقع من 
ّ
، ولم يخف

ً
من عتاٍد جماليٍّ خّداع الزمها طويال

قباحات رجل ثمانيني ينزع جهاز األكسجني عن زوجته املريضة طريحة الفراش. 
م 

ّ
ويسل بالشرطة،  يتصل  أن  قبل  تمامًا  بــهــدوء، حتى سكن جسدها  يراقبها   

ّ
ظــل

د الجيران الذين شاهدوا 
ّ
نفسه، معترفًا بما فعل من دون إبداء أي عالمات ندم، كما أك

أقدم  ه 
ّ
التحقيق بأن أفاد في  ، وهو يكاد يجّر خطاه. 

ً
رجال الشرطة يقتادونه مكّبال

ه وحيد عاجز عن االعتناء بها. أودع العجوز سجنًا في 
ّ
على فعلته رحمة بزوجته، ألن

جنوب العاصمة تمهيدًا ملحاكمته. 
ر في أمر املسّن الذي 

ّ
استمعْت إلى تفاصيل الخبر وقد اعتراها الذهول. أخذت تفك

 في مهجع كبير يفتقر الى الشروط الصحية بني قتلة 
ً
سيقضى شتاء باردًا  طويال

األهلية يستحق  فاقد  لكن، هل هو حقا عجوٌز خــرف  ومجرمني أصحاب سوابق. 
 للخالص من 

ً
ه مجّرد قاتل متجّرد من الرحمة، استثمر شيخوخته ذريعة

ّ
العالج أم إن

العقوبة؟ هل هو من معتنقي فكرة املوت الرحيم الذي يوفر على املريض احتضارًا 
 شاقًا نهايته معروفة؟ إذا كان األمر كذلك، ملاذا لم ُيقِدم على االنتحار، وهو 

ً
طويال

 .
ً
نفسه، كما ثبت في تقرير الطبيب، يعاني من جملة أمراض مزمنة، لن تمهله طويال

ن من جزم موقفها 
ّ
كتها الحيرة، ولم تتمك

ّ
أخذ الخبر مساحة كبيرة من تفكيرها، تمل

بني اإلدانة والتعاطف. 
الحكيم.  باألمر  ليس  كهذه  مرّوعة  بقّصة  النهار  افتتاح  ألّن  األمــر،  نسيان  حاولت 
ثم إن األمر ال يعنيها، إذ لم يكلفها أحد بإبداء رأي أو اتخاذ موقف. شغلت نفسها 
بمتابعة وْصفاٍت يعّدها الشيف أبو جوليا على منصته في »يوتيوب« والتي يتابعها 
بـــارع، لديه  الــظــل. طــّبــاخ  مــاليــني. شــاب غــّزي مقيم فــي لندن يتميز بالعفوية وخفة 
ابة املتميزة في تقديم وْصفاته في أجواء تبعث على السعادة. 

ّ
طريقته الخاصة الجذ

انتقلت بعدما هدأت روحها إلى متابعة مستجّدات الصراع بني نقيب املهن املوسيقية 
هاني شاكر ومغني املهرجانات، أصحاب األلقاب العجيبة، وقد أصدر شاكر قرارًا 
وحققوا  والسعودية،  تونس  من   

ٌّ
كــل فاستضافتهم  مصر،  في  الغناء  من  بمنعهم 

نجاحًا منقطع النظير. وما زالت الحرب مستعرة بني الطرفني، وقد انهالت االنتقادات 
الالذعة على هاني شاكر، بسبب أسلوبه القمعي املتنّمر، وحصل األوالد على دعم 

شعبي كبير حتى ممن يرفضون هذا النوع من األغاني التي ال تخلو من ابتذال. 
أغلقت صاحبتنا الكومبيوتر، بعدما امتأل رأسها بكمٍّ هائل من معلومات غير املفيدة. 
توجهت إلى املركز الرياضي، آملة في الحصول على بعض االسترخاء. كان املركز 
مكتظًا بالنساء البدينات اللواتي لم يتوقفن لحظة عن الثرثرة. انبعثت من مكبرات 
الصوت أغاٍن غربية، ذات موسيقى سريعة وكلمات نابية فّجة لم تخدش حياء أّي 
منهن كونها باإلنكليزية. خرجت من املركز مغتاظة، والعرق يتصّبب منها. ضبطت 
بالحب والحياة  أغنية فيروزية عتيقة تحتفل  نفسها وهي تدندن بصوت خفيض 
والجمال. أضحكتها املفارقة، ولم تمنع نفسها من القهقهة غير مباليٍة بنظرات املاّرة 
 تصويرها في مقطع فيديو يصلح 

ً
املستريبة. انتبهت إلى شابٍّ أرعن يحاول خلسة

للتنّدر، ويغدو في ساعات »تريند« يحقق أعلى املشاهدات على مواقع التواصل عن 
امرأة مجنونة تمشي في إحدى ضواحي املدينة الهادئة، وتقهقه بال سبب. اندفعت 
نحو الشاب. انتزعت »املوبايل« من يده، ألقته على األرض وأخذت تدوُسه بقوة حتى 

مت شاشته. مضت في طريقها غير عابئة بشتائمه وتهديداته.
ّ
تحط

فيديو  »واتــســاب«،  على  بكثافة  املواطنون  تبادله  مقطٌع  املواقع  اكتسح  املساء،  وفي 
مها من 

ّ
طريف المرأة  فقدت عقلها، وأخذت تهاجم املاّرة وتسلبهم هواتفهم وتحط

دون أن تتوقف عن القهقهة!

سامح راشد

مواقف  ف 
ّ

تتكش بــدأت  اإليــرانــي،  النووي  السابعة من مفاوضات  الجولة  انعقاد  مع 
بــدأت األطــراف األخــرى،  املتتالية، حيث  طهران وأهدافها الحقيقية من تلك الجوالت 
ر 

ّ
ســواء األوروبــيــون أو الواليات املتحدة، تعلن أن سلوك إيــران التفاوضي وراء تعث

املــفــاوضــات. لــكــن مــا يتجنب األمــيــركــيــون واألوروبــــيــــون االعـــتـــراف بـــه، أن االتــفــاق 
من  يــوفــر حماية مضمونة  وال  حــائــط صــدٍّ حقيقي،  يمثل  يكن  لــم  نفسه  الــنــووي 
االتفاق  إلــى  الــعــودة  ق 

ّ
وبالتالي، ال تحق اإليــرانــي عسكريًا.  الــنــووي  البرنامج  تطوير 

وحدها هدف منع إيــران من التحول إلى قوة نووية. بالضبط، كما كان االنسحاب 
واالنطالق  التزاماته  إعفاؤها من  فكان  بهدف عقاب طهران،  االتفاق  األميركي من 
واالبتزاز.  املساومة  ذاتية وحسابات  قيود  بال ضابط سوى  النووية  أنشطتها  في 
فبعد أشهر قليلة من انسحاب ترامب من االتفاق النووي قبل ثالث سنوات، اتضح 
أنه لم يكن يملك تصّورًا واضحًا عن الخطوة التالية. ربما لظنه أن العقوبات كافية 
لتغيير سياسات إيران وتعطيل برنامجها النووي، وهو ما لم يحدث.  أما إدارة بايدن 
الديمقراطية، فكانت تتوهم أن إيران متلهفة للتفاوض، وتتطلع إلى استئناف االتفاق 
لرفع العقوبات األميركية، غير أن طهران فاجأت بايدن بتأجيٍل بعد تأجيل، وكانت 
د هذا 

ّ
ها غير معنيٍة بإحياء االتفاق. وتأك

ّ
شديدة الحرص على إبداء عدم االهتمام، وأن

االنطباع مع الجوالت األولى للتفاوض، حيث صّدرت إيران خطابًا تفاوضيًا رسميًا 
مفاده أّن واشنطن هي التي انسحبت من االتفاق، وهي التي عليها العودة إليه، وأن 
طهران غير مطالبٍة بتلبية، وال حتى بمناقشة أي مطالب أو شــروط، مقابل تراجع 
واشنطن عن »خطأ« االنسحاب من االتفاق النووي. فعليًا، ليس لدى إيران أي مشكلٍة 
تلك  تؤخر  لذلك  للعودة.  املقابل  الثمن  تريد تضخيم  لكنها  االتفاق،  إلى  العودة  في 
الخطوة إلى أبعد وقت ُمتاح، لتحقق خالله أكبر تقّدم ممكن في األنشطة النووية. مع 
 خطوٍة تحققها إيران، تزداد مكاسبها، ويرتفع سقف مطالبها التفاوضية. لذا، 

ّ
كل

هي تتفنن في أساليب التسويف واملماطلة، وتبتكر في دواعي تأجيل إبرام اتفاق أو 
إدخال تعديالٍت على االتفاق السابق، فهي تارة تقول إّن االتفاق األصلي ال يحتاج 
ها تنتظر الخطوة األولى 

ّ
، ويكفي استئناف تطبيقه كما هو. ثم تعود وتقول إن

ً
تعديال

ها تستحق تعويضاٍت عن 
ّ
من واشنطن بالبدء في رفع العقوبات. وتارة ثالثة تطرح أن

الخسائر املباشرة وغير املباشرة التي تكّبدتها خالل األعوام الثالثة التي مضت منذ 
 لدفع طهران 

ً
 ناجعة

ً
انسحاب ترامب من االتفاق. وفي املقابل، ال تجد واشنطن وسيلة

النووي.  لبرنامجها  الفنية  الجوانب  إليه في  الــذي وصلت  التراجع عن املستوى  إلى 
 جولٍة جديدٍة، يجد املفاوضون األميركيون أنفسهم أمام موقف تفاوضي 

ّ
وفي كل

جديد تستحدثه طهران لنفسها مع التقّدم الذي تحققه في أنشطتها النووية.
واملحصلة فــي كــل مـــّرة، ارتــفــاع مستمر فــي سقف املطالب اإليــرانــيــة مــن جــولــٍة إلى 
أخرى، مقابل تقلص تدريجي ملا يمكن واشنطن انتزاعه من إيران، سواء في اتجاه 
الشفافية والوضوح أمام خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو بتقديم أي ضماناٍت 
بعدم الوصول إلى العتبة النووية العسكرية. الهدف النهائي اإليراني أن يكون املوقف 
بالنسبة إليها في حالة االتفاق، هو نفسه من دون اتفاق. بتضييق املسافة الفاصلة 
أو  النووية وتطويرها،  اتجاه رفــع قدراتها  أو من دونــه، ســواء في  اتفاق  بني وجــود 
إيــران  كسر  وبعد  وأوروبــيــة.  أميركية  اقتصادية  وحــوافــز  مكاسب  حزمة  بتثبيت 
حاجز الـ 20% واالقتراب من نسبة 60% في إثراء اليورانيوم، صارت طهران دولة 
نووية »وشيكة« أي قيد الوصول إلى العتبة النووية. أما عن املفاوضات الجارية في 

فيينا، فأقصى ما يمكن توقعه منها، مباركة إيران واعتمادها قوة نووية جديدة.

»فدائي... فدائي« 
في الدوحة

المرأة التي فقدت عقلها

إيران النووية مسألة وقت
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آراء

محمد سي بشير

تـــرّكـــز الــســلــطــة فـــي الـــجـــزائـــر عــلــى خــطــاٍب 
تتعّمد  إذ  واملعنى،  املبنى  مــحــّدد  سياسي 
تــضــمــيــنــه عــــبــــاراٍت تــتــحــّدث عـــن اســتــكــمــال 
مـــســـار بـــنـــاء املـــؤســـســـات بــفــعــل انــتــخــابــي 
مــســبــق، وبــفــاعــلــن يـــحـــاول أن يــســّهــل لهم 
ــدًا عــن  ــيــ ــعــ ــات، بــ ــ ــســ ــ ــــؤســ الــــــوصــــــول إلـــــــى املــ
الـــقـــويـــة، وإن فــي  ــيـــنـــات االنـــتـــخـــابـــيـــة  املـــاكـ
أحــزاب  ها 

ُّ
تحتل الــتــي  لتلك  التالية  املــراتــب 

تعدياٍت  مــع  القديم  الــّرئــاســي«  »التحالف 
طفيفٍة واضحٍة للعيان.

ــــظ لـــلـــحـــالـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة  ــــاحــ ــاج املــ ــتــ ــحــ يــ
قاط، بغية 

ّ
الن إلى تحليل بعض  الجزائرية 

 العملية، حقًا، 
ّ
الــتــأّكــد مــن أن الــوصــول إلــى 

تــهــدف إلـــى اســتــكــمــال مــســار اإلصـــاحـــات، 
مــن خـــال بــنــاء مــؤســســات جـــديـــدة، أم هي 
ــقـــديـــم، مــــن دون  ــلـ ــيـــم لـ مــــجــــرد عــمــلــيــة تـــرمـ
الغوص إلى ما هو أعمق، بتجديد النخبة 
بعيدًا  دورانــهــا  أســس  السياسية، وبوضع 
ــهــا هــي ما 

ّ
عــن مــمــارســات عـــرف الجميع أن

ل نــحــو الــديــمــقــراطــيــة  أخــــرج مــســار الــتــحــوُّ
وتعّمد  الصحيحة،  سّكته  عن  الجزائر  في 

تخريب شكله ومضمونه.
ـــف، مــلــيــًا، عــنــد ظــاهــرة 

ُّ
ــة، يــجــب الـــتـــوق ــدايـ بـ

خذت أشكااًل عديدة، تتراوح 
ّ
ي ات

ّ
العزوف الت

خال  من  السلبية  واملشاركة  املقاطعة  بن 
وحدها،  تكاد،  التي  امللغاة  األوراق  ظاهرة 
تــشــّكــل، وعــــاء انــتــخــابــيــًا يــجــب الــبــحــث في 
مسّببات  ودراســة  السوسيولوجي،  تكونه 
الوطنية  السلطة   

ّ
ألن االنــتــخــابــي،  ســلــوكــه 

 مّرة، تعلن فيها 
ّ

لانتخابات أعطتنا، في كل
عــن الــنــتــائــج، أرقـــامـــًا بــاملــايــن، باحتساب 
االقــتــراعــات  فــي  الناخبن  مجموع أصـــوات 
 العهدة الرئاسية 

ّ
الثاثة التي جرت في ظل

ــّبـــون )الــتــعــديــات  لــلــرئــيــس عــبــد املــجــيــد تـ
يات 

ّ
ثـــّم املحل فــالــتــشــريــعــيــات،  الــدســتــوريــة، 

أخيرًا(.
وبشأن متوّسط املشاركن في االنتخابات، 
 
ّ
ــورة، ُيـــــاحـــــظ أن ــذكــــــ ــات املــــــ ــ ــراعــ ــ ــتــ ــ فـــــي االقــ

 ربع الوعاء 
ّ

العملية السياسية ال تعني إال
 الــســلــطــة يــجــب 

ّ
ــتـــخـــابـــي، مــــا يــعــنــي أن االنـ

أن تـــفـــّكـــر فــــي الـــبـــاقـــن مـــمـــن يـــقـــاطـــعـــون أو 

بشرى المقطري

كانت صيغة  أّيــًا  املحلية،  الجماعات  ختبر 
ُ
ت

أيديولوجيتها،  أو  الــســلــطــة،  إلـــى  وصــولــهــا 
بما  الدولية،  سياستها  إدارة  على  بقدرتها 
يــــؤدي إلـــى كــســرهــا حــالــة الــحــصــار الــدولــي 
الـــحـــوثـــي،  جـــمـــاعـــة   

ّ
أن  

ّ
إال ــه،  ــهــ تــــواجــ الـــــــذي 

ــهــا، بوصفها 
ّ
أن وأثبتت  إيـــران،  املدعومة من 

جـــمـــاعـــة مــلــيــشــيــاويــة، فــشــلــت فــــي الــتــحــول 
إلـــى ســلــطــة أمـــر واقــــع، مــا زالــــت تــراهــن على 
اســتــمــرار اســتــعــداء املجتمع الــدولــي، لفرض 
اإلقــلــيــمــي. ففي  ــروط حليفها  شــروطــهــا وشــ
تشرين  )نوفمبر/  املــاضــي  الشهر  منتصف 
السفارة  ُمجمع  الجماعة  اقتحمت  الــثــانــي(، 
ذلك  سبق  صنعاء.  العاصمة  فــي  األميركية 
قــيــامــهــا بــحــمــلــة اعـــتـــقـــاالت طـــاولـــت مــوظــفــي 
ــارة، بــمــن فــيــهــم عـــامـــلـــون فـــي الــوكــالــة  ــفـ الـــسـ
الدولية للتنمية. وفيما أعادت حادثة اقتحام 
تعّرضت  مشابهة،  حـــوادث  الحوثي  جماعة 
لها السفارات األميركية في العقود األخيرة، 
 اقتحام السفارة في صنعاء يختلف في 

ّ
فإن

 تقليد جماعة 
ّ
دوافعه السياسية، وإن بدا أن

الـــحـــوثـــي الـــتـــجـــربـــة اإليــــرانــــيــــة فــــي احــتــجــاز 
مــوظــفــي الــســفــارة األمــيــركــيــة، كــمــا حـــدث في 
طهران في نهاية السبعينيات، في ما ُعرفت 
ها تستحضر 

ّ
بأزمة »الرهائن األميركين« أن

وإن  اإلقــلــيــمــي،  لحليفها  الــعــدائــيــة  التقاليد 
ــل،  ــابـ ــقـ ــــي املـ ــثــــيــــرة. فـ ــر كــ ــائـ جــــــّر عـــلـــيـــهـــا خـــسـ
ــائـــن  ــع »الـــرهـ كـــشـــف الـــتـــعـــاطـــي األمــــيــــركــــي مــ
ــا ال تــمــلــك أوراقـــــــًا ســيــاســيــة  ــهـ ـ

ّ
الــيــمــنــيــن« أن

فــاعــلــة، للضغط عــلــى جــمــاعــة الــحــوثــي، وال 
على حليفها اإليراني، ومن ثم تشّكل حادثة 
منعطفًا  املوظفن  واعتقال  السفارة  اقتحام 
ُمقامرة تنفذ  العاقة بن جماعة  جديدًا في 
أجندات حليفها اإلقليمي وقوى دولية تقوم 
أولـــويـــاتـــهـــا عــلــى تــحــقــيــق مــصــالــحــهــا أواًل، 
بــمــا فـــي ذلــــك اســتــمــالــة حــلــفــائــهــا وتــحــجــيــم 
مفتوحة  مضطربة،  عــاقــة  وفــي  خصومها، 
على احتماالت عديدة يحاول الخصوم، عبر 

أدواتهم، فرض قواعد معركتهم في اليمن.
في  الــزاويــة  حجر  باعتبارها  إيـــران  تحضر 
وبشكل  الــحــوثــي،  جماعة  تموضعات  إدارة 
ــــاص، فــــي عــاقــتــهــا بــــالــــواليــــات املـــتـــحـــدة،  خــ
األيديولوجيا  الجماعة  ي 

ّ
تبن إلــى  فــإضــافــة 

اإليــرانــيــة فــي السياسة الــدولــيــة، الــتــي يمثل 
شــعــار »املــــوت ألمــيــركــا وإســرائــيــل« الفتتها 
 كــانــت ال تـــخـــُرج عـــن دائـــرة 

ْ
الــســيــاســيــة، وإن

الــتــضــلــيــل اإلعــــامــــي، بـــهـــدف كــســب أنــصــار 
 إيـــــــران، الــحــلــيــف اإلقــلــيــمــي 

ّ
لــلــجــمــاعــة، فـــــإن

لجماعة الحوثي، ظلت هي املوّجه لخياراتها 

يشاركون سلبيًا، هل يقومون بذلك بسبب 
ــات، ومـــا  ــ ــــاحــ عـــــدم اقـــتـــنـــاعـــهـــم بــتــلــك اإلصــ
السياسية  النخبة  تجديد  مــن  بها  يرتبط 
الثقافة   

ّ
أن أم  السياسية،  املشاركة  وظواهر 

الــســيــاســيــة راســـخـــة فـــي أذهـــانـــهـــم، بسبب 
في  الــفــاعــلــة،  املــاكــيــنــات  لنفس  مشاهدتهم 
 النظام السياسي السابق، تتحّرك على 

ّ
ظل

مستوى الحياة السياسية بل هي من تفوز 
وتــتــصــّدر املــؤســســات الــتــي قــالــت السلطة 
املؤّسسات   

ّ
ألن بنائها،  إعـــادة  ــهــا بصدد 

ّ
إن

الفساد  أســس  على  انتخابها  تــّم  السابقة 
واملال السياسي املشبوه.

مــفــردات  اإلبــقــاء على  يمكن  هــل  بالنتيجة، 
الـــخـــطـــاب الــســيــاســي بـــــدون تــغــيــيــر بــشــأن 
املشاركة  املؤسسات،  بناء  استكمال  مسار 
 النتائج 

ّ
السياسية والفعل السياسي، أم أن

 مّرة، االنتخابات، 
ّ

التي أسفرت عنها، في كل
تفكيرًا  تستدعي  فيها،  املشاركة  نسب  فــي 
وبحثًا، معمقن، ثّم اقتراح منظومة خطاب 
الحياة  تشكيل  إعـــادة  على  تــرّكــز  سياسي 
السياسية، بعد النجاح في عملية الهروب 
 

ّ
من حالة الفراغ السياسي على مستوى كل

املــؤّســســات، مــن أعــاهــا )الــرئــاســة، الغرفة 
)املــحــلــيــات(،  أسفلها  إلـــى  لــلــبــرملــان(  العليا 
للحياة  م 

ّ
املنظ القانوني  النص  إلى  إضافة 
السياسية في الباد )الدستور(؟

أّما إذا عمدنا إلى قراءة نتائج االنتخابات 
لـــنـــاحـــيـــة الـــفـــائـــزيـــن فـــيـــهـــا، بـــتـــلـــك الــنــســبــة 
ية من املشاركة، بمتوسط ربع الوعاء 

ّ
املتدن

ـــى بــالــنــســبــة لــلــمــحــلــيــات 
ّ
االنـــتـــخـــابـــي، حـــت

التي  املــلــغــاة  األوراق  بــاحــتــســاب  ــيـــرة،  األخـ
أطـــلـــق عــلــيــهــا مــســّمــى املـــشـــاركـــة الــســلــبــيــة، 
الحياة   

ّ
أن مــؤّداهــا  إلــى نتيجة  نا نصل 

ّ
فإن

ـــســـم بــالــفــعــل 
ّ
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــجــــزائــــر تـــت

ــة،  ــاركـ الـــســـيـــاســـي الــــنــــاقــــص، لــنــاحــيــة املـــشـ
نفسه،  البشري  السياسي  التشكيل  وببقاء 
 
ّ
 املـــؤســـســـات، بــمــعــنــى أن

ّ
عــلــى مــســتــوى كـــل

يستفد  لــم  السلبية  املــشــاركــة  أو  املــقــاطــعــة 
 من يملكون تلك القدرة على تحريك 

ّ
منها إال

النخب  على  اعــتــمــادًا  االنتخابية،  الــقــواعــد 
الــعــضــوي  ــقــــانــــون  الــ بــفــعــل  نـــفـــســـهـــا. وإن، 
الجديد لانتخابات، بعيدًا عن املال الفاسد 
 الحياة السياسية 

ّ
والتزوير، وهذا يعني أن

واملنطقة،  اليمن  فــي  والسياسية  العسكرية 
فتحّولت الجماعة إلى أهم أذرعها العسكرية 
في اإلقليم، إذ وجهت جزءًا كبيرًا من حربها 
املنطقة،  أميركا في  اليمن لضرب حلفاء  في 
فــشــّكــلــت هــجــمــات الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
والــطــائــرات املــســيــرة الــتــي تــســتــهــدف مــواقــع 
 
ً
حيوية فــي الــُعــمــق الــســعــودي ســاحــًا فاعا

انكشافها  ذلـــك  فــي  بــمــا  الــســعــوديــة،  لتهديد 
ــة  ــوة إقــلــيــمــيــة مــتــدخــلــة فـــي دولـ عــســكــريــًا، قــ
فيما  السلطة،  إلــى  مــجــاورة إلعـــادة حليفها 
املقابل،  في  أراضيها.  الدفاع عن  عن  عجزت 
املــتــحــدة بجماعة  الـــواليـــات  عــاقــة  احتكمت 
الحوثي ملوقفها مــن إيـــران، وهــو مــا تمظهر 
في استراتيجية اإلدارات األميركية املتعاقبة 
حيال الحرب في اليمن، من خال التصعيد 
مع إيران، ومن ثم مع وكيلها املحلي، مقابل 
اســتــرضــاء الــســعــوديــة. ولـــذلـــك، ســعــت إدارة 
الرئيس جو بايدن إلى إيجاد مقاربة جديدة، 
ــى اخـــــتـــــراق ديـــنـــامـــيـــات الــــصــــراع  ــ ــهــــدف إلــ تــ
العاقة  بتطبيع  وذلـــك  الــيــمــن،  فــي  اإلقليمي 
مع إيــران من جهة، وتوظيفها للضغط على 
التعاطي  أخـــرى،  ومــن جهة  املحلي،  وكيلها 
طــرفــًا محليًا  الــحــوثــي سياسيًا،  مــع جماعة 
األميركية  اإلدارة  تقنن  مقابل  الــحــرب،  فــي 
لعاقتها مع حليفها السعودي، بما في ذلك 
تقييد حربه في اليمن، ففي مقابل استئناف 
مفاوضات االتفاق النووي مع إيران، شطبت 
إدارة بـــايـــدن جــمــاعــة الــحــوثــي مـــن الــقــائــمــة 
األمــيــركــيــة لــــإرهــــاب، وعــلــقــت صــفــقــات بيع 
األسلحة األميركية للسعودية، وأوقفت دعم 
 عن 

ً
الــيــمــن، فــضــا الــعــســكــريــة فــي  عملياتها 

ليندر  تــيــم  مــن خـــال مبعوثها  مــحــاولــتــهــا، 
كــيــنــغ، دفــــع الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة مـــن طــريــق 
 

ّ
تكثيف جهوده الدبلوماسية في املنطقة، إال
 وصول املسارات السياسية التي تحّركت 

ّ
أن

وفقها إدارة بايدن إلى حالة انسداد، فرض، 
ــارات أخـــرى  ــيـ كــمــا يـــبـــدو، عــلــيــهــا تــجــريــب خـ
الــحــوثــي وحليفها اإليـــرانـــي،  تــجــاه جــمــاعــة 
أو تنويع صيغ التطويق، ما جعل الجماعة 

تستهدف السفارة األميركية في صنعاء. 
ــتــــي انــتــهــجــتــهــا  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة االحــــــتــــــواء الــ
الحوثي،  جماعة  حيال  بــايــدن  الرئيس  إدارة 
في  اإلقــلــيــمــي  حليفها  تــدخــل  تحييد  مــقــابــل 
استراتيجيتها  تغيير  في سياق  أتــت  اليمن، 
بتخفيض  بــدأت  التي  املنطقة،  في  الخارجية 
وجودها العسكري في منطقة الخليج، تبعه 
انسحاب جنودها من أفغانستان، واالنشغال 
السياسة  كانت  وإذا  الداخلية.  أزماتها   

ّ
بحل

األميركية قد أفضت، ضمن أسباب أخرى، إلى 
سيطرة حركة طالبان على أفغانستان وإقامة 

تــســيــر نــحــو جـــمـــوٍد أكــبــر لــنــاحــيــة الــشــكــل، 
ــراغ أعــمــق لــجــهــة مــضــمــون الفعل  ونــحــو فــ
والثقافة  السياسي،  والخطاب  السياسي، 

السياسية.
ـــن دون  مــ ــّدم  ــ ــقـ ــ تـ ــا  ــ مـ ــــظ  ــاَحــ ــ ــ ُي أن  يـــجـــب  ال 
ــادة مــــن دروســـــــه عـــلـــى مــســتــويــات  ــفــ ــتــ االســ
والثقافة  النخب،  وتجديد  التغيير،  ثاثة: 
الــســيــاســيــة. عــلــى مــســتــوى الــتــغــيــيــر، يمكن 
الــتــغــيــيــر،  إرادة إلحـــــداث  ثــّمــة   

ّ
أن مــاحــظــة 

بــعــيــدًا عــن الــعــدمــيــة الــتــي أصــبــحــت طابعًا 
لصيقًا بــالــحــيــاة الــســيــاســيــة فــي الــجــزائــر، 
ذلك  إحـــداث  مقاربة  فــي  تكمن  املشكلة   

ّ
لكن

التغيير، من ناحية، وشكله ومضمونه، من 
نراها  الــتــي  النتائج   

ّ
أن ذلــك  أخـــرى،  ناحية 

ــام أعــيــنــنــا تــؤكــد بــقــاء دار لقمان  مــاثــلــة أمــ
على حالها، بسبب اتباع األساليب نفسها 
في التغيير وإرادة إدامة الثقافة السياسية 
التي لم تخرج من دائرة تأثير عاملن اثنن 
الــريــع االقــتــصــادي والعامل  حــيــويــن، هما 
الخارجي الضاغط واملانع إلحداث التغيير 
الـــدوام،  على  مــتــوتــرة،  جيوسياسية  )بيئة 
صــراعــيــة، خــصــوصــًا بــعــد الــعــام 2011، في 

الجوار املباشر للجزائر( بأعمق مما نراه.
بــالــنــســبــة لــعــمــلــيــة تــجــديــد الـــنـــخـــب، تكمن 
 عوامل العدمية )املقاطعة، 

ّ
اإلشكالية في أن

الــتــغــيــيــر  ــداث  ــ إحــ وإرادة  املـــشـــاركـــة،  ــدم  ــ وعـ
الشامل في ظرف زمني قصير(، والبعد عن 
ومــقــاربــات  السياسية  اللعبة  قــواعــد  قــبــول 
التحّول )التدّرجية، والحوار، واملفاوضات، 
لطة  واملرحلية... إلخ(، إضافة إلى تعامل السُّ
مــع املطالب اإلصــاحــيــة، أحــيــانــًا، بالرفض 
ــه يـــؤّدي إلــى بقاء 

ّ
أو االســتــقــطــاب، وذلـــك كــل

النخب نفسها تتجّدد، لكن في إطار الشكل 
واملضمون اللذين يسمحان بأداء الوظائف 
نــفــســهــا داخـــــل نـــظـــام ســيــاســي رافـــــض أّي 
املجتمع،  داخــــل  للنخب  دوران  أو  تــجــديــد 
عــلــى الــرغــم مــن الــتــغــيــيــرات الــتــي أحدثتها 
منذ  الــبــاد،  فــي  والتطوير  التنمية  عملية 
االستقال، والتي تجعل من عملية تجديد 
ــخــب ضــــرورة حتمية وتــاريــخــيــة، بلغة 

ُّ
الــن

اليسارين.
عــلــى مــســتــوى الــثــقــافــة الــســيــاســيــة، تــكــاد 
الــجــزائــر تــكــون الــبــلــد الــوحــيــد الــــذي يملك 

 سياستها في 
ّ
فـــإن مــتــشــّددة،  إمـــارة إسامية 

اليمن، مــا يــقــارب مــن عــام، فشلت فــي تحقيق 
ـــى مــن نــتــائــجــهــا، لــيــس فــقــط وقــف  الــحــد األدنـ
بما  العسكري،  التصعيد  بــل خفض  الــحــرب، 
فـــي ذلـــك وقـــف هــجــوم جــمــاعــة الــحــوثــي على 
مدينة مأرب، املعقل األخير للسلطة الشرعية، 
وكــيــل الــســعــوديــة فــي الــيــمــن، ومـــن ثــم أدركـــت 
ــهــا ضــّحــت، إلـــى حــد مــا، 

ّ
اإلدارة األمــيــركــيــة أن

بحليفها الرئيس في املنطقة، جّراء االلتزامات 
ــتــــي قــطــعــهــا الـــرئـــيـــس بـــايـــدن  الـــســـيـــاســـيـــة الــ
لــوقــف الــحــرب فــي الــيــمــن، ســـواء بــوقــف دعمه 
العسكرية  للعمليات  والسياسي  اللوجستي 
السعودية، أو وقف صفقات تسليحها، وأنتج 
ذلــك كما يبدو اخــتــاالت أخطر بالنسبة إلى 
أميركا، أضّرت بمصالحها الحيوية، فإضافة 
إلــى لــجــوء الــســعــوديــة إلــى دول أخـــرى لشراء 
ــا يــعــنــي حـــرمـــان الــخــزيــنــة  ــو مـ األســـلـــحـــة، وهــ
ــة مــع  ــلـــحـ ــيـــة عــــائــــدات صـــفـــقـــات األسـ ــيـــركـ األمـ
السعودية، بما في ذلك شغل منافسها الصن 
ــذي أحـــدثـــه انــســحــابــهــا فـــي املنطقة  الـــفـــراغ الــ
إلى  أّدت  اليمن  فــي   سياستها 

ّ
فــإن والخليج، 

إضعاف حلفائها، وتمّدد جماعة الحوثي إلى 
مناطق جديدة، بما في ذلك تصعيدها، وربما 
بشكٍل غير مسبوق لهجماتها العسكرية على 
مستميتٍة  محاولٍة  في  مــأرب،  مدينة  جبهات 
إلســــقــــاط املـــديـــنـــة، كـــذلـــك اســـتـــمـــّرت هــجــمــات 
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة، 
مــبــادرات وقف  الحوثي  مقابل رفــض جماعة 
الحرب، وهو ما صّعد من انتقاد إدارة بايدن 
لتفريطها بحلفائها في اليمن، وتمكن وكيل 
إيـــران، إذ اتجهت، فــي األشــهــر األخــيــرة، نحو 
ســيــاســة تــجــســيــر الـــهـــوة بـــن مــوقــفــهــا املعلن 
لــوقــف الـــحـــرب فـــي الــيــمــن وتــحــقــيــق أهــدافــهــا 

البراغماتية. 
تمحورت سياسة إدارة الرئيس بايدن لوقف 
الحرب في اليمن في مستوين: إقليمي، دفع 
السعودية وايران، طرفي الحرب اإلقليمية في 
مباشرة،  غير  إلــى محادثات جانبية  اليمن، 
وتخفيض توتر دول الخليج مع إيران، وذلك 
في محاولة لتجفيف منبع الصراع اإلقليمي 
فــي الــيــمــن، ومـــن ثــم خــطــوة فــي طــريــق وقــف 
الحرب، إذ نجحت اإلدارة األميركية، إلى حد 
مـــا، فــي تفعيل الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة بن 
السعودية وإيران ودول الخليج، مع استمرار 
الــتــفــاوض حــول ملف إيـــران الــنــووي، مقابل 
استمرار  حيال  الخليج  في  حلفائها  طمأنة 
بتشديد  وذلــك  اإليرانية،  للتهديدات  ردعها، 
ــابـــة عــلــى الـــنـــشـــاط اإليــــرانــــي فـــي املــيــاه  الـــرقـ
وتنويع  خـــاص،  بشكل  واليمنية  اإلقليمية 
الحضور العسكري األميركي في املنطقة، إذ 

ر 
ّ
كل مقّومات اإلقــاع، خصوصًا بفعل توف

تجربة  على  املرتكز  االجتماعي  االنسجام 
تـــاريـــخـــيـــة مـــشـــتـــركـــة مــــريــــرة )االســـتـــعـــمـــار 
الكبرى(،  التحريرية  والحرب  االستيطاني 
ــالــــخــــطــــوات الــــضــــروريــــة  ــم تـــقـــم بــ ــ ـــهـــا لـ

ّ
ــن لـــكـ

لــتــحــويــل تــلــك املــقــّومــات إلـــى وقــــود يسمح 
بتفجير طاقات الجزائرين.

مــن  االســـــتـــــفـــــادة  عـــــــدم  حـــقـــيـــقـــة  أّدت  وقـــــــد 
االنسجام االجتماعي إلى انقسام سياسي، 
ــل إلـــى  ــ ي الــــخــــافــــات، بــــل وصـ

ّ
مــــا زال يــــغــــذ

 املخيال 
ّ
درجة األزمة السياسية املزمنة، ألن

الدولة،  بشأن صــورة  للجزائرين  الجمعي 
ــة الــســيــاســيــة،  ــاركـ الــفــعــل الــســيــاســي واملـــشـ

نفذت البحرية األميركية عمليات عديدة ضد 
السفن اإليرانية، إضافة إلى القيام بعمليات 
إليــران  املعادية  الـــدول  مــع  تدريبية مشتركة 
طمأنة  املحلي،  املستوى  وعلى  املنطقة.  فــي 
ــعـــودي ومـــنـــحـــه حـــريـــة تــنــفــيــذ  ــسـ حــلــيــفــهــا الـ
اليمن، بما ال يسبب  العسكرية في  عملياته 
إلدارة بايدن أّي مساءلة سياسية أو أخاقية، 
إذ  الحوثي،  جماعة  تحجيم  محاولة  مقابل 
األسلحة  بيع  أخيرًا،  بايدن،  إدارة  استأنفت 
للسعودية خافًا لتعهداتها السياسية، فقد 
أقــّرت بيع أسلحة جديدة بقيمة 650 مليون 
دوالر، وتضم الصفقة 280 صاروخًا متوسط 
املدى »جو - جو«، وتعتبر هذه الصفقة أكبر 
صفقة إلدارة بايدن مع السعودية. ومن جهة 
تكثيف  عـــن  بـــايـــدن  إدارة  تــغــاضــت  أخــــــرى، 
اليمن،  فــي  العسكرية  عملياتها  الــســعــوديــة 
بما في ذلك استمرار قصفها مدينة صنعاء. 
وفيما أّدى تكثيف الطيران السعودي غاراته 
عــلــى املــنــاطــق الــخــاضــعــة لــجــمــاعــة الــحــوثــي 
إلـــى إبـــطـــاء هــجــمــات مــقــاتــلــيــهــا فـــي جبهات 

والسلطة.  املجتمع  برّمتها، بن  متناقضة، 
إلى  تحتاج  ثقافة سياسية  كله  ذلــك  ــد 

ّ
يــول

إعادة تشكيل وبناء إلحداث التغيير الازم 
لإقاع الضروري والحيوي.

ــر، بــالــنــتــيــجــة، بــعــد  ــزائــ مــــــاذا تـــحـــتـــاج الــــجــ
الـــخـــروج مــن شــبــح الـــفـــراغ الــســيــاســي، وإن 
املقبول،  املستوى  رأينا، دون  بمقاربة، كما 
ــادي  ــتــــصــ ــويــــن، االقــ ــتــ ــســ لـــــإقـــــاع عــــلــــى املــ
والــســيــاســي؟ طــرحــنــا هــــذا الــــســــؤال، مــــّرات 
 مّرة، كنا نؤّكد على ضرورة 

ّ
ومّرات. وفي كل

تــشــكــيــل مـــخـــيـــاٍل جــمــعــي، يــبــنــي عــلــى ذلــك 
بــدوره، على  املرتكز،  االنسجام االجتماعي 
تــاريــخ واحـــد، وتــجــارب مــريــرة للتضحية، 
 املستويات، 

ّ
وثراء هوياتي تعّددي على كل

ورؤيــــة واحــــدة ومــوحــدة ملعطيات األرض، 
والباد والوحدة الوطنية. 

إلى  الجزائريون  يحتاج  أم  ذلــك،  يكفي  هل 
أفق  للذهاب نحو   ،

ّ
الــكــل إرادة إضافية، من 

واحــد، هو الخروج من األزمــة والبناء على 
الـــبـــاد   

ّ
لــــإقــــاع، ألن ــورة  ــ ــذكـ ــ الـــعـــنـــاصـــر املـ

 بــهــول مــن الــتــحــديــات، وال تحتاج 
ٌ
مــحــاطــة

إلــى تأخير موعد اإلقـــاع عــن وقته املحّدد 
ــذا هو  هــ تـــأخـــر؟  ــن دون  اآلن، ومــ الـــعـــاجـــل، 
 الجزائرين االهتمام، 

ّ
السؤال الذي على كل

لــه متوافق  ــواٍب  بصفة عــاجــلــة، بــإيــجــاد جــ
عليه في إطــار ما يجمع وال يفرق، وبعيدًا 
ذلك  البيزنطية،  والنقاشات  املــهــاتــرات  عــن 
بــشــدة، ورفعها  الــتــحــّديــات تضغط  تلك   

ّ
أن

ــلـــمـــة الــــــواحــــــدة والـــصـــف  يـــحـــتـــاج إلــــــى الـــكـ
املـــرصـــوص، ولــيــس إلـــى إدامــــة الــخــاف من 
 طبيعة املجتمعات الخافات، 

ّ
دون آفاق، ألن

 تــوافــٍق حتمي فــي نقاط 
ّ

ــًا، لكن فــي ظــل
ّ
حــق

تقاطع مــحــّددة، عندما يكون األمــر متعلقا 
بمصير بلد في حجم الجزائر.

مسار  بعد  بالنتيجة،  املستقبلية،  األجندة 
اســتــكــمــال بــنــاء املــؤســســات، وفـــق الخطاب 
إحداث  املعالم:  محّددة  للسلطة،  السياسي 
تشكيل  وإعـــادة  النخبة،  وتجديد  التغيير، 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة ومــضــمــونــهــا  ــافـ ــقـ ــثـ ــل الـ ــكـ شـ
بمقصد واضح، أيضًا، هو اإلقاع الحقيقي. 
 وتحّدد مستقبل الجميع، 

ّ
أجندة تعني الكل
من دون استثناء.

)باحث جامعي جزائري(

 اإلدارة األمــيــركــيــة 
ّ
مـــــأرب إلــــى حـــد مــــا، فـــــإن

ــا فــشــل  ــيــــران مــ تـــأمـــل أن يــحــقــق ســـــاح الــــطــ
ــه املـــقـــاتـــلـــون مــــن حـــلـــفـــاء الـــســـعـــوديـــة عــلــى  بــ
الــعــســكــريــة،  املـــعـــادلـــة  تــغــيــيــر  األرض، وهــــو 
ووقـــف تــمــّدد جماعة الــحــوثــي، بما فــي ذلك 
ــن مـــديـــنـــة مـــــــأرب، بــحــيــث  دفـــــع مــقــاتــلــيــهــا عــ
تــســاهــم هـــذه الــتــحــّوالت فــي صــيــاغــة شــروط 
اليمن،  إلى  األميركي  املبعوث  جديدة، تمكن 
تــيــم لــيــنــدر كــيــنــغ، مــن الــضــغــط عــلــى جماعة 
السياسية.  العملية  فــي  لــانــخــراط  الحوثي 
األميركية  اإلدارة  فــرضــت  ذلـــك،  إلـــى  إضــافــة 
عقوبات على قيادات عسكرية وسياسية في 
الحوثي، جديدها  األولــى لجماعة  الصفوف 
ــات عـــلـــى الــــقــــيــــادي الــعــســكــري  ــوبـ ــقـ فـــــرض عـ
فـــي الــجــمــاعــة، صــالــح مــســفــر الــشــاعــر، قــائــد 
منظمة الدعم اللوجستي العسكري، واملعن 
األصــول  الجماعة حــارســًا قضائيًا على  مــن 
أميركية  مــحــاولــة  فــي  الــخــاصــة بخصومها، 
لتقييد قوة الجماعة، أو على األقــل تجفيف 
جــــزٍء مــن منابعها اإلقــتــصــاديــة. وبــالــتــالــي، 
بـــايـــدن ســلــبــًا على  انــعــكــســت ســيــاســة إدارة 
ففيما  اإليـــرانـــي،  وحليفها  الــحــوثــي  جماعة 
تــعــّول إيـــران على إســقــاط وكيلها فــي اليمن 
مدينة مأرب، ملقايضتها في إدارة مفاوضات 
مــلــفــهــا الـــــنـــــووي، وكــــذلــــك تــحــســن حــظــوظ 
وكــيــلــهــا املــحــلــي فــي املــفــاوضــات السياسية 
، ترى جماعة الحوثي معركة مأرب 

ً
مستقبا

ــوارد اقـــتـــصـــاديـــة، ثــم  ــ ــ مـــصـــيـــريـــة، لـــضـــمـــان مـ
اإلدارة  تعقيد  بعدها  ومن  تثبيت سلطتها، 
مدينة  إســقــاط  فــي  الجماعة  حلم  األميركية 
مأرب، جّراء سياستها الجديدة في اليمن، ما 
استدعى، كما يبدو، رّد فعل يائسًا بالهجوم 

على السفارة األميركية. 
ــفـــارة  ال يـــمـــكـــن فـــصـــل حــــادثــــة اقــــتــــحــــام الـــسـ
ــرات  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ ــة فــــــي صــــنــــعــــاء عــــــن الـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
السياسية بن أميركا وإيران ووكيلها، وعن 
إدارة الــقــنــوات الــخــلــفــيــة لـــصـــراع الـــقـــوى في 
اليمن، بما في ذلك أثره في تطورات الحرب 
 األخطر من معركة 

ّ
 أن

ّ
في جبهات القتال، إال

تكسير األصابع، اعتقال عشرات من األبرياء 
الــيــمــنــيــن، وتــعــريــض حــيــاتــهــم لــلــخــطــر في 
املقابل،  فــي  الــحــوثــي.  أقبية ســجــون جماعة 
 مـــن املــبــّكــر تــقــيــيــم نــتــائــج الــســيــاســة 

ّ
ــع أن ومـ

األمــيــركــيــة فــي الــيــمــن، بــمــا فــي ذلـــك قــدرتــهــا 
الــحــد من  الــســيــاســيــة، أو  عــلــى دفـــع العملية 
 
ً
 دولة

ّ
جموح جماعة الحوثي، فاألكيد هنا أن

منزوعة السيادة كاليمن ستظل، وربما إلى 
مــعــلــوم، وجــهــة مناسبة الختبار  وقـــٍت غــيــر 

درة املقامرين ونزقهم. 
ُ
ق
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