
عائشة بلحاج

دخل أوميكرون دخول الجبابرة، وبمجّرد 
اإلعــــان عــن مــيــاده واحــــدًا مــن مــتــحــّورات 
كـــورونـــا، ســـارعـــت دول كــثــيــرة إلـــى إغـــاق 
الــحــدود أمــامــه، قــبــل مــعــرفــة أّي معلومات 
 
ً
أكـــيـــدة عـــن خــطــورتــه، مـــن بـــاب »كـــم حــاجــة
األكيدة  املعلومة   

ّ
لكن بتركها«.  قضيناها 

 لصيقة 
ً
عنه سرعة العدوى التي تبدو صفة

 
ً
ــذا، تـــبـــدو إمــكــانــيــة تـــفـــاديـــه صــعــبــة ــهـ ــه. لـ بــ
ــا ُيــمــكــن فــعــلــه هـــو تــأخــيــر   مـ

ّ
ــل ــ لــلــغــايــة، وكـ

م. والــّدلــيــل مــا حــدث مــع »دلــتــا« الــذي 
ّ
املحت

ــمــا على 
ّ
 الــعــالــم وذاق مــنــه الــجــمــيــع، إن

ّ
لـــف

فتراٍت متباعدة. وتساوى في ذلك من أغلق 
أوميكرون،  فــي حالة  الــحــدود ومــن تركها. 
دول كــثــيــرة أغــلــقــت الـــحـــدود بــعــد تــســّربــه 
إلى أراضيها، ما جعله أشبَه »بإغاق باب 
ــــروج الـــحـــصـــان«، حسب  اإلســطــبــل بــعــد خـ
مارك  إدنبره  الوبائيات في جامعة  أستاذ 

وولهاوس.
ســــاهــــم فــــي تـــخـــويـــف الـــعـــالـــم مــــا فــعــلــتــه 
عب، بسبب 

ّ
الش تعبئتها  أخــيــرًا؛  الــّصــن، 

كـــورونـــا. فــي املــوجــة األولــــى، فـــزع العالم 
ــّر الـــّصـــيـــنـــيـــون مــن  ــــجــ ــرى كـــيـــف ُي ــ ــو يـ ــ وهـ
بيوتهم نحو املستشفيات. وكيف يقعون 
ـــارع بسبب كـــورونـــا، وهـــو مــا لم 

ّ
فــي الـــش

ــُدث فـــي أّي مـــكـــان فـــي الـــعـــالـــم، حيث  يـــحـ
تــرتــفــع مــضــاعــفــات الــفــيــروس تــدريــجــيــا، 

علي أنوزال

هــل يمكن الــثــقــة فــي الــجــيــش، خصوصا 
عــــنــــدمــــا يــــعــــد بـــــأشـــــيـــــاء ال تـــــدخـــــل فــي 
اخــتــصــاصــه، وبـــاألحـــرى عــنــدمــا يتعلق 
للجيش  يــجــب  ال  الــتــي  بالسياسة  األمـــر 
ــكـــام ما  أن يـــمـــارســـهـــا؟ مــنــاســبــة هــــذا الـ
الحديث  الــســودان. ولكن قبل  يحدث في 
عــن الــشــأن الــســودانــي، ال بــد مــن الوقوف 
ميانمار بسجن  في  الصادر  الحكم  عند 
رئــيــســة الــحــكــومــة املــطــاح بــهــا، أون ســان 
ــنــــوات، مـــن الــقــضــاء  ســـو تـــشـــي، أربـــــع ســ
التي دافعت  العسكري في بادها، وهي 
عندما كانت تترأس الحكومة، استرضاًء 
للجيش، عن الجرائم التي ارتكبها جيش 
بــادهــا ضـــد  مسلمي الــروهــيــنــغــا، وهــا 
هو الجيش الذي كانت تدافع عنه يحكم 
بــعــد أن ضعفت  بــالــســجــن،  الــيــوم  عليها 
وابــتــعــادهــا  أخــطــائــهــا  بسبب  شعبيتها 
عــــن  الــبــرنــامــج الــديــمــقــراطــي الــحــقــوقــي 
التي انتخبت بفضله، واستحقت، بفضل 
للسام.  نوبل  جائزة  أجله،  من  نضالها 
الـــخـــاصـــة الــــتــــي عـــلـــى كــــل ســـيـــاســـي أن 
يستنتجها من قصة أون سان سو تشي 
أنه ال يجب الثقة في الجيش، خصوصا 

عندما يكون الجيش يمارس السياسة. 
ُيطرح سيناريو أون سان سو تشي اليوم 
بقوة في الخرطوم، بما أن رئيس الوزراء 
السوداني، عبد الله حمدوك، الذي وصل، 
أول مــــرة، إلـــى رئـــاســـة الــحــكــومــة بفضل 
ثورة الشعب السوداني، عاد ووضع يده 
وثقته في الجيش الذي انقلب عليه وزّجه 
وأعضاء حكومته في السجن، وذلك على 
الرغم من رفض الشارع شروط الجيش، 
الجيش  هـــذا  ــادة  قـ بمحاكمة  ومطالبته 
عــلــى أفــعــالــهــم، قــد يــجــد نــفــســه غـــدا وراء 
القضبان، بقوة حكم قضائي صــادر عن 
محكمة عــســكــريــة، وعــنــدهــا لــن يــجــد من 
يــخــرج فـــي الـــشـــوارع لــلــمــطــالــبــة بــإطــاق 
سراحه. فما حدث ويحدث في بورما قد 
الــســودان، والجيش الذي  يحُدث غدا في 
وعد بالعمل مع قادة االحتجاج لتوجيه 
نفُسه  هو  السياسية  االنتقالية  العملية 
الــــــذي انـــقـــلـــب عـــلـــى مــمــثــلــيــهــم، واعــتــقــل 

حسام أبو حامد

مايكل،  صديقها  عــلــى  الــلــوم  نينا  ألــقــت 
به  يوثقان  ملّونا،  فيلما  إحــضــاره  لعدم 
جزيرة  فــي  الجميلة  إجــازتــهــمــا  لحظات 
هـــيـــديـــنـــســـي، فـــالـــصـــور الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة 
باألبيض واألسود لن تنقل ألحدا جمال 
الــجــزيــرة الحقيفي. إنــه فــرق بــن عاملن، 
الرمادي  اللون  يحكمه  أحدهما شمولي 
الــواحــد )تخلو أســواقــه من أفــام الصور 
ديمقراطي  وآخر  امللّونة(،  الفوتوغرافية 
متعّدد األلـــوان. كــان ذلــك مضمون أغنية 
ــلــــون« الـــتـــي انــتــقــدت  ــيـــَت الــفــيــلــم املــ ـــسـ

َ
»ن

الشرقية،  أملانيا  الشيوعية في  املنظومة 
والقــت رواجــا كبيرا العام 1974، قبل أن 
تهرب صاحبتها، نينا هاغن، إلى أوروبا 
الــغــربــيــة، مــتــرّبــعــة عــلــى عـــرش »الــبــانــك«، 
وقبل أن تطغى على األملان حياة الوحدة 
ــا. حــــن صـــدحـــت هــاغــن  ــهــ ــوانــ بـــأبـــهـــى ألــ
ــانـــت الـــشـــابـــة أنــغــيــا  ــلـــك، كـ بــأغــنــيــتــهــا تـ
ميركل تدرس الفيزياء في مدينة اليبزغ 
الــتــابــعــة لــســاكــســونــيــا، إحــــدى الـــواليـــات 
األملانية الشرقية. وكانت هذه األغنية من 
املستشارة،  اختارتها  أغنياٍت  ثــاث  بن 
الــذي  الكبير«،  »الــوشــم  فــي حفل  ميركل، 
نــظــمــه الــبــونــدســفــيــر )الــــقــــوات املــســلــحــة 
ــة(، فــــي الـــثـــانـــي مــن  ــيــ ــانــ الـــفـــيـــدرالـــيـــة األملــ
شــهــر ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول الــحــالــي، 
واملستوحى من أجواء النزعة العسكرية 
ــر. فــي  الـــبـــروســـيـــة لـــلـــقـــرن الــــســــادس عـــشـ
الحفل وّجهت ميركل آخر رسائلها، إلى 

أصدقائها، وإلى أعدائها أيضا.
فاجأت األغنية أملانا كثيرين لم يعتادوا 
طوال 16 عاما أي إشاراٍت من مستشارتهم 
إلى أصولها األملانية الشرقية. كانت تلك 
 بالتحّديات 

ً
املّدة، بالنسبة مليركل، مليئة

السياسية والشخصية بوصفها إنسانا، 
ــاب الــــــــــــوداع )20  ــ ــطـ ــ ــــي خـ ــــت فــ ــبـ ــ ــا ذهـ ــمــ كــ
دقــيــقــة(، الــــذي دعـــت فــيــه إلـــى الـــدفـــاع عن 
الــديــمــقــراطــيــة والــعــلــم فــي وجـــه الكراهية 
ــلــة، وطالبت 

ّ
ــل

َ
ــض

ُ
والــعــنــف واملــعــلــومــات امل

ــان بــاملــحــافــظــة عــلــى تــفــاؤلــهــم بــشــأن  ــ األملـ
ــارة غــيــر اعــتــيــاديــة أخـــرى  ــ املــســتــقــبــل. إشـ
السياسية،  حــيــاتــهــا  مــيــركــل  بــهــا  ختمت 
ــلــت فـــي اخــتــيــارهــا مــجــمــع »بــيــنــدلــر 

ّ
تــمــث

ِبَع منذ العام 1993 لوزارة 
ْ
ت

ُ
بلوك« الذي أ

ــة مــكــانــا لــحــفــل الــــــوداع،  ــيـ ــانـ ــاع األملـ ــدفــ الــ
 األملـــــان بــبــعــض تــاريــخــهــم الـــذي 

ً
ّكـــــَرة

َ
ُمـــــذ

يـــجـــّســـده مـــبـــنـــًى أنــــشــــئ أســــاســــا مــكــتــبــا 
الـــعـــام 1914،  ــبــــراطــــوريــــة،  لــلــبــحــريــة اإلمــ
ووّسعه النازيون ليصبح مقّرا ملجموعة 
مـــن الـــضـــبـــاط الـــذيـــن فــشــلــوا فـــي إطــاحــة 
الــعــام 1944،  فــي 20 يوليو/ تموز  هتلر، 

عبد اللطيف السعدون

أما وقد جمع الله الشتيتن، مقتدى الصدر 
 الظن، أن ال 

ّ
ا، كل

ّ
ونوري املالكي، بعدما ظن

الــذي أرادتــه  تاقيا، فــمــاذا بعد هــذا اللقاء 
إيـــــــران، كـــي تــــــداري عـــبـــره بــعــض مـــا لحق 
بــوكــائــهــا الــعــراقــيــن مــن خــســائــر أفــرزتــهــا 
انتخابات تشرين، ولكي تمّهد الطريق إلعادة 
إنتاج »العملية السياسية« الطائفية التي 
ضمنت لها السطوة على القرار العراقي على 
امتداد عقدين، وهي العملية التي تعّرضت 
سوى   

َ
يبق ولــم  والعطب،  الشديد  لإلنهاك 

تشييعها إلى نهايتها محفوفة باللعنات؟
لــم يــفــرز لــقــاء »اإلخــــوة األعــــداء« هــذا شيئا 
الحقا،  عليه  البناء  يمكن  قيمة حقيقية  ذا 
الصدري واإلطــار  التيار  الطرفان،  إذ خرج 
لــيــاه، وعــرف  ي على 

ّ
يغن  

ٌّ
وكــل التنسيقي، 

 اللقاء كان جافا، 
ّ
في األوساط السياسية أن

وال يحمل مامح اتفاق، وال حتى تقاربا في 
البيانات  النقاط األساسية. ولذلك، لم تزد 
والتصريحات التي صدرت عن شخصياٍت 
محسوبٍة على هذا الطرف أو ذاك عن أن تطرح 
اه، وليس ما حصل اتفاقا 

ّ
ما تريده وتتمن

 الصدر، وقد كان صريحا في 
ّ
عليه. وبدا أن

اإلعان بعد اللقاء مباشرة عن عدم التراجع 
أغلبية وطنية، ال  عن موقفه، في »حكومة 
 
ً
شرقية وال غربية«، سعى إلى أن ُيحِدث كّوة

في الجدار الصلد الذي صنعته أطراف اإلطار 
التنسيقي، وأن »يبرئ ذمته« أمام جماهيره 
مما قد ُيشاع عن إحداثه شرخا داخل البيت 
الشيعي. وأيضا استجابة لرغبة إيران في 
 تصل العاقة 

ّ
عقد اللقاء، وهو الذي يطمع أال

بــيــنــه وبـــن طــهــران إلـــى مــا صــنــع الـــحـــّداد. 
وخوفا من يدها الطولى التي قد تستهدفه، 
فيما كانت أطــراف اإلطــار التنسيقي، ومن 
من  تنطلق  الــوالئــيــة،  املــلــيــشــيــات  ضمنها 
»فــائــض ضــعــف« ولــيــس مــن »فــائــض قــوة« 
وقد أرادت، من خال فائض الضعف هذا، 
تخفيف خسائرها وتزييد مكاسبها بالقدر 
تراجعها  بعد  خصوصا  تستطيعه،  الــذي 
عـــن الــتــهــديــد بــاســتــخــدام أســالــيــب أخـــرى، 
غير االحــتــجــاجــات السلمية. قــد يــكــون من 
الى  اللجوء  البداية،  فيه، في  فّكرت  بن ما 
حرب شــوارع، رّدًا على »الغنب« الذي تزعم 
ــه لحق بها جـــّراء حــاالت تــزويــر حصلت 

ّ
أن

في االنتخابات.
وقـــد فــضــحــت صـــور الــلــقــاء املــنــشــورة على 
مواقع التواصل كيف ظهرت علنا الخصومة 
الصدر  بــن  والتجاهل  بالجفاء  املطبوعة 

انهيارًا مفاجئا كما رأينا في  سّبب 
ُ
وال ت

الــصــن. شاهد  مــن  الــقــادمــة  الفيديوهات 
العالم، أيضا، كيف ذهب بعض الصينين 
الباستيك بشكل  إلــى األســـواق، مرتدين 
ــوارع من البشر، 

ّ
الــش فرغت 

ُ
أ كامل. وكيف 

 
ً
رّوجة فيروسا قاتا

ُ
مثل أفام الزومبي امل

ال عاقة له بتأثير كورونا.
لــذا عندما وصــل الــوبــاء إلــى بــاقــي الـــّدول، 
الناس يغسلون  الهلع كالوباء، وصار  دّب 
مـــشـــتـــريـــاتـــهـــم، ويـــمـــتـــنـــعـــون عــــن الــــخــــروج 
 الــحــاالت في 

ّ
مــن الــبــيــت، على الــرغــم مــن أن

بعض البلدان كانت ال تتجاوز أصابع اليد 
ــت الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة، 

ّ
ــل

ُ
الـــواحـــدة. وش

الّسادسة،  ابتداء من  التجّول  بفرض حظر 
غلقت الحدود واملجاالت الجوية في دوٍل 

ُ
وأ

 ذلك لم ُيفد سوى 
ّ
كثيرة، على الرغم من أن

في تأخير العدوى. وحن وصلت، أصابت 
ِنسبا كبيرة من الّساكنة.

ربما ما حدث في أوروبــا أيضا من وفياٍت 
ن أفزع العالم. لكن أوروبا لم 

ّ
كبيرٍة للمسن

الــحــدود، بل اكتفت  فرغ الباد ولــم تغلق 
ُ
ت

 هناك مجال نسبيٌّ 
ّ

بالقيود. وبالتالي، ظل
لتحكيم العقل. ولعل اإلجراء الوحيد الذي 
تــبــّيــنــت الـــحـــاجـــة إلـــيـــه هـــو تــقــويــة الــبــنــيــة 
الــّصــحــيــة، ومــنــحــهــا أولـــويـــة قـــصـــوى، ألن 
كانت  الجيدة  الّصحية  البنية  ذات  الـــدول 
ــى لــو كــانــت األكــثــر تــضــّررًا 

ّ
 إغــاقــا، حــت

ّ
أقـــل

ــا يــلــزم  ــا أعـــــــّدت مــ ــهــ ــ
ّ
ــعــــدوى، بــســبــب أن ــالــ بــ

، من دون أن تستطيع 
ً
البلدان األقل دخا

الدولة فعل شيٍء لهم. بينما حاولت جل 
الــــدول الــغــنــيــة تــعــويــض مــواطــنــيــهــا، عن 
ها لم تلجأ إلى اإلغاق 

ّ
خسائرهم. كما أن

قبل  الطعام  يحتاجون  فالناس  الكامل، 
أن يحتاجوا الحماية من كورونا. 

ــدوًا قـــد ال يــكــون   هـــذا يـــواجـــه عــ
ّ

شــبــه الـــحـــل
ــا بــعــضــهــم،  ــقـــدهـ ــتـ ــورة الــــتــــي يـــعـ ــطــ ــخــ ــالــ بــ
أومــيــكــرون، الــذي صــّرحــت منظمة الّصحة 
ــرّوج  الــعــاملــيــة إنـــه لــيــس بــالــخــطــورة الــتــي ُيـ
لها. لهذا التصريح وزنه، ألننا نتذّكر كيف 
الــبــوم« شهورًا  »غـــراب  دور  مة 

ّ
املنظ لعبت 

ــى 
ّ
طــويــلــة فـــي الـــّســـنـــة األولــــــى لـــلـــوبـــاء، حــت

ــالــــوالء لــلــصــن، ألنــهــا  اتــهــمــهــا بــعــضــهــم بــ
ظر 

ّ
ــخــويــفــي نــفــســه. بالن

ّ
ــدور الــت تــمــارس الــ

إلــى ذلــك، فلنعتبر أن تفاؤل املنظمة يملك 
تنّبؤاتها  أن  الــّصــحــة، خصوصا  مــن  قـــدرًا 
عـــن انـــتـــشـــار املــــوجــــات األولــــــى مـــن الـــوبـــاء 
كانت صحيحة، وانتشر الوباء مثل الهواء، 
صيب عدد كبير من ساكنة الــدول. حتى 

ُ
وأ

ولــو لــم تظهر األعـــراض على معظمهم، أو 
زكاما  تشبه  جعلها  طفيف،  بشكل  ظهرت 

خفيفا أو ضربة شمس عابرة.
ماذا بعد؟ إذا حدث وثبت أن »أوميكرون« 
ــّوره بعض  ــتـــصـ مـــدّمـــر بــالــشــكــل الـــــذي تـ
الّصفر،  نقطة  إلــى  فإننا سنعود  الـــدول، 
وســـنـــقـــول مـــع أصـــحـــاب نــظــريــة املــصــدر 
منهم  سخرنا  الــذيــن  للفيروس  البشري 
 كورونا من صنع البشر. ملاذا؟ 

ّ
، إن

ً
طويا

ألنـــه بــمــا وصـــل إلــيــنــا مــن مــعــلــومــات عن 
األوبـــئـــة الــتــي فــتــكــت بــالــعــالــم وانــتــشــرت 
فــيــه، مــثــل »الــحــّمــى اإلســبــانــيــة«، لــم تكن 
تتجاوز مدة العدوى فيها سنتن. واآلن، 
ال يبدو على السيد كورونا وأوالده أنهم 
يــنــوون املــغــادرة قــريــبــا. إذا كــان متحّور 
منظمة  حسب  ظريفا  خفيفا  أومــيــكــرون 
بالفعل  سنكون  فنحن  العاملية،  الصحة 
ـــه 

ّ
عــلــى أبــــــواب الــــخــــروج مـــن الــــوبــــاء، ألن

ـــفـــرات، لكن 
ّ
مـــن الــطــبــيــعــي أن تــحــدث الـــط

املقلق،  تقل هو  أن  بــدل  تزايد خطورتها 

فــأومــيــكــرون قـــد يــكــون أقــــل خـــطـــورة من 
لــه مضاعفات خطيرة  ليست  الــذي  دلتا 
 املصابن، مقارنة مع ما سبقه. 

ّ
على جل

ـــه شــديــد الــعــدوى، لكن 
ّ
على الــرغــم مــن أن

نهائية 
ّ

الّدخول في سلسلة اللقاحات الا
يضاعف أرباح شركات اللقاح الخيالية. 
وُيــبــقــي اإلنــســان رهـــن هـــذه اإلبــــرة التي 
كــانــت مميتة لبعضهم. قــد يــكــون هــؤالء 
 عددًا من ناحية األرقام، لكن بالنسبة 

ّ
أقل

لهم فهي الحياة كاملة، وقــد ضاعت في 
حقنة إبـــرة. ولعل الــوبــاء مــا كــان ليزهق 
امية، 

ّ
الن الـــدول  فــي  أرواحــهــم، خصوصا 

بـــعـــديـــة  وال  ــيـــة  ــلـ ــبـ قـ ــــوص  ــحـ ــ فـ ال  ــيــــث  حــ
أن يأخذ الشخص  للملقحن، بل يحُدث 
ــقــاحــات فـــي الــجــرعــة 

ّ
ــواع الــل ــ نــوعــا مـــن أنـ

ه 
ّ
األولــى، وآخر في الجرعة الثانية، ولعل

يأخذ أخرى في الثالثة. 
ظر إلى مصدر املتحّور، فإنهم يقولون 

ّ
وبالن

ــــدول الــفــقــيــرة هي  إن نــســب الــتــلــقــيــح فـــي الـ
السبب في الطفرات التي تحُدث للفيروس. 
ولــكــن تــبــّن فــي هولندا إصــابــة شخص لم 
يسافر إلى جنوب أفريقيا، وال التقى قادما 
مــن هــنــاك، مــا يعنى أن مــصــدر أومــيــكــرون 
قد يكون أّي مكان غير جنوب أفريقيا. في 
العالم  وحيرة  املتحّورات،  تتعّدد  هاية، 

ّ
الن

واحدة، ما لم يقّرر كورونا مغادرتنا قريبا. 
وال نملك سوى هذا األمل.

)كاتبة مغربية(

قـــادتـــهـــم قــبــل أن يـــعـــود، تــحــت الــضــغــط 
الداخلي والخارجي للتفاوض معهم، وال 
شيء يضمن أنه لن يكّرر الكّرة، ويتنّكر 
لـــوعـــوده ويــــزج »شـــركـــاءه« املــدنــيــن في 
وفــي مقدمتهم حــمــدوك، عندما  السجن، 
الــداخــل تآكلت  يشعر بــأن شعبيتهم في 

وضغط الخارج تراجع.
يــصــعــب تــصــديــق وعـــــود قـــــادة الــجــيــش 
ــأن ال طـــمـــوحـــات ســيــاســيــة  الـــســـودانـــي بــ
السلطة،  عــن  ون 

ّ
سيتخل وبأنهم  لديهم، 

ويــبــتــعــدون عــن مــمــارســة الــســيــاســة بعد 
نــهــايــة املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة. فــمــن حـــاول 
االنتقالية  املــرحــلــة  مــســار  االنــقــاب على 
هــو الجيش، ومــن يــرفــض الــتــنــاوب على 
رئاسة مجلس السيادة، كما تنّص على 
ذلـــك الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، هــو الــجــيــش، 
ــي 

ّ
ــــام عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان بــالــتــخــل وكـ

السودانين  السلطة عام 2023 يذّكر  عن 
بــتــجــارب ســابــقــة فـــي عــهــد عــمــر البشير 
ا  وقـــبـــلـــه جــعــفــر نـــمـــيـــري، فــكــاهــمــا جــــاء
ــقــــذْيــــن ومـــخـــلـــصـــن مـــــن فــــشــــل حــكــم  ــنــ مــ
املدنين، ومكثا في السلطة حتى أّسسا 
أبــشــع ديــكــتــاتــوريــتــن حــكــمــتــا الـــســـودان 

زهاء نصف قرن.
إقناع قادة الجيش والقوى األمنية التي 
ســاهــمــت فـــي الــحــكــم مـــع عــمــر الــبــشــيــر، 
أمــر غير  للمدنين  السلطة  بالتنازل عن 
مرجح، أما أن تأتي هذه القناعة من طرف 
أمــر يصعب تصوره  فــهــذا  قــائــد الجيش 
ــه ال يــــزال  ــنـ ــكـ ــه، ولـ ــقـ ــديـ ــرى تـــصـ ــ ــاألحــ ــ وبــ
مــمــكــنــا فـــي حــالــة اســتــمــرار املــتــظــاهــريــن 
في ممارسة ضغطهم السلمي للمطالبة 
تــنــازالت  األمـــر  مــدنــي. وسيتطلب  بحكم 
مـــن الـــقـــوى املــدنــيــة فـــي الـــشـــارع لطمأنة 
مـــخـــاوف الــجــيــش بـــشـــأن مــكــانــه فـــي أيــة 
تـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة مــســتــقــبــلــيــة. وعــلــى 
الــرغــم مــن االنـــقـــاب الــفــاشــل، ومـــا ترتب 
عــنــه مـــن انـــتـــكـــاســـٍة فـــي مـــســـار االنــتــقــال 
الديمقراطي، سيتعّن على القوى املدنية 
 مــعــبــأة ومــلــتــزمــة برفض 

ّ
الــحــيــة أن تــظــل

تكمن  املدنية  القوى  قــوة  العسكر.   حكم 
في وحــدة صفها وفــي اتحادها إلحباط 
كل الطموحات السياسية لقادة الجيش. 
القوى  ــادة  الجيش وقـ قـــادة  وكلما وجــد 

وأعدموا في فناء املبنى نفسه. مليركل ما 
لها وعليها ما عليها، وهي املرأة التي لم 
الديمقراطي  تكتف بقيادة حزب االتحاد 
عليه  يهيمن  الــذي  الكاثوليكي  املسيحي 
الذكور، بل قادت أملانيا )أربــع حكومات( 
اٍت وأزمـــاٍت عديدة. 

ّ
وأوروبـــا خــال محط

ــة الــائــي رســمــن سياسات 
ّ
وهـــي مــن الــقــل

»نـــهـــج مـــيـــركـــل« ال  ارتـــبـــطـــت بــاســمــهــن، فــــ
 في عالم السياسة الدولية عن 

ً
 أهمية

ّ
يقل

بتها 
ّ
»سياسة تاتشر«، تلك املرأة التي لق

ــرأة الــحــديــديــة،  ــاملـ الــصــحــافــة الـــروســـيـــة بـ
 صـــابـــة عــنــهــا. الـــرخـــاء 

ّ
ومـــيـــركـــل ال تـــقـــل

االقــتــصــادي لــدولــة الـــرفـــاه األملــانــيــة كــان 
ــنـــاس ملــيــركــل،  ــا ســبــبــا لــتــصــويــت الـ ــمـ دائـ
وكانت رمــزا الستقراٍر يتوق إليه األملــان، 
ــاٍت عــــديــــدة، فمع  ــاقـ ــفـ ــم مـــن إخـ ــرغـ عــلــى الـ
رت، منذ كانت وزيرة للبيئة، من 

ّ
أنها حذ

اآلثار الدراماتيكية لتغّير املناخ، إال أنها 
 ألملانيا، بل 

ً
لم تقّدم أية حلوٍل مستشارة

همة باملسؤولية عن تدمير قطاع 
ّ
هي مت

الطاقة املتجّددة الناشئ الذي ورثته عن 
أيضا  ميركل  تتحّمل  السابقة.  الحكومة 
أزمــــة منطقة  إدارة  املــســؤولــيــة عــن ســـوء 
ــدان جــنــوب  ــلــ ــا فـــاقـــم حـــالـــة بــ الـــــيـــــورو، مــ
ال  ف 

ّ
تقش أوروبـــا بعد فرضها سياسات 

تحظى بالشعبية وغير فّعالة. على مدى 
معظم  إدارة  ميركل  استطاعت  عاما،   16
التي  أما تلك  املشكات املحلية والقارّية، 
لقد  بكثير.  أقــل  فكانت  تمّكنت من حلها 
اإلصــاح،  على  االستقرار  ميركل  فضلت 
وتناسب ذلــك مــع املجتمع األملــانــي الــذي 
تغلب عليه املحافظة، واملغرم بالثروة، ال 

باملغامرات اإلصاحية.
أملــانــيــا ثــانــي أكــبــر شــريــك تــجــاري لــدولــة 
االحــــتــــال اإلســــرائــــيــــلــــي، بـــعـــد الــــواليــــات 

واملالكي. وعلى أية حال، لم يحقق اللقاء ما 
أرادتــه طهران التي سوف تفّكر مرة أخرى 
في الدخول على الخط إلصــاح ذات البن 
تستطيع  ال  ــهــا 

ّ
ألن املختلفة،  األطــــراف  بــن 

التفريط باملكاسب الضخمة التي حققتها 
العراق على امتداد 18 عاما، والتي قد  في 
تتأثر سلبيا إذا ما قّدر للتيار الصدري أن 
ينجح في تشكيل »حكومة أغلبية وطنية«. 
وقد يأخذ هذا السيناريو من جرف »العملية 
السياسية الطائفية« املاثلة، وربما يطيحها 
على نحو كامل في املستقبل، والسيناريو 
 لحظوظ 

ً
ه مساوية

ُ
اآلخر الذي تبدو حظوظ

السيناريو السابق، وربما أكثر، هو سيناريو 
»خلطة العطار« بتعبير الصدر، وهو املجيء 
يدعو  الــذي  النحو  على  توافقيٍة  بحكومٍة 
واشنطن  وتدعمه  التنسيقي،  اإلطـــار  إليه 
 منهما حساباتها الخاصة، 

ّ
وطهران، ولكل

وثّمة سيناريوهات أخرى،  محتملة الظهور 
في أية لحظٍة ضمن لعبة »شّد الحبال« بن 
التيار واإلطار. ويتوقف اختيار أحدها على 
قدرة الاعبن وإمكاناتهم ونفوذهم، وكذلك 
النووي بن  امللف  على حصيلة مباحثات 
عوامل  جانب  إلى  واألميركين،  اإليرانين 
إقليمية ودولية أخرى، ذات تأثير وفاعلية. 
ــيــة والــكــرديــة 

ّ
ــراف الــســن ــ يــبــقــى مــوقــف األطــ

إذا  القّبان«  »بيضة  تكون  أن  يمكنها  التي 
أّي من الطرفن الشيعين،  ما تحالفت مع 
إيــران أيضا، عدم  قـــّررت، وبضغوط  ها 

ّ
لكن

التحالف مع طرٍف شيعّي ضد طرٍف شيعيٍّ 
ها تقف على مسافٍة واحــدٍة 

ّ
آخــر، وقالت إن

من الجميع إلى حن تسجيل الكتلة األكبر 
في البرملان، إذ يمكنها آنذاك التباحث معها 
بشأن تشكيل الحكومة ومناقشة خططها. 
، قبل أن 

ً
نا سننتظر وقتا طويا

ّ
هذا يعني أن

يرسو »مزاد« بيع الوزارات واملناصب العليا 
 هذه 

ّ
في الدولة على نقطة عبور، كما يعني أن

سم بها املشهد العراقي 
ّ
»الفوضى« التي يت

ــّدة املــــأزق الـــذي يعيشه  ســـوف تــزيــد مــن حـ
 على 

ً
العراقيون اليوم، إذ تبقى الحلول معلقة

ما يمكن أن يفرزه الواقع من متغيرات في 
األيام واألسابيع املقبلة، وقد ال تأتي الحلول 
حن يحتاجها املــرء، وإنما قد تتحّول إلى 
ولذلك يحدث،  يظهر ويختفي.  أمــل  مجرد 
في أحيان كثيرة، بحسب الروائي البرتغالي 
الحائز على نــوبــل، خــوزيــه ســارامــاغــو، أن 

 الوحيد املمكن. 
ّ

يكون االنتظار هو الحل
االنتظار  موا 

ّ
يتعل أن  إذًا،  الــعــراقــيــن،  على 

والصبر! 
)كاتب عراقي في كاراكاس(

فة الجنوبية، 
ّ

ملعالجة املصابن. أما في الض
اٌت كـــثـــيـــرة مـــفـــيـــدة، حــتــى  لــــم تـــكـــن إجــــــــــــراء
ســــر تصاب 

ُ
اإلغــــاق، فــســرعــان مــا كــانــت األ

كــامــلــة بــالــفــيــروس. حــيــث تبلغ اإلصــابــات 
ــــاط الــبــســيــطــة، الــتــي غــالــبــا ما  داخـــل األوسـ
 هائلة، فما 

ً
تكون األسر فيها كبيرة، نسبة

م، 
ّ
إن يدخل الوباء إلى بلد، وهو شيٌء محت

يصبح انتشاره مسألة وقت. 
وحن انتظر العالم اللقاح بصبر، وفَرضه، 
ــدد املـــصـــابـــن فــــي بــعــض  ــ ــك ارتــــفــــاع عـ ــّكـ شـ
الدول األكثر تلقيحا بجدوى التلقيح. وما 
لم  الــذيــن   بعض 

ّ
أن يــرون  الّسياسيون  زال 

ــقــاح سبب ذلـــك، على الــرغــم من 
ّ
يــأخــذوا الــل

لقيح من باب حّريته 
ّ
أن معظمهم رفض الت

في جسده، وهو أبسط الحقوق اإلنسانية، 
زة منه، 

ّ
ويدعو املسؤولون إلى جرعاٍت معز

ظهر العجز أكثر 
ُ
لحل األزمة. وهي حلول ت

 تبيع أقرب شيٍء 
ً
من غيره، فحن ال تجد حا

ى هذا الحل غير 
ّ
إلى صيغة الحل. ولكن حت

الناجع أثمانه باهظة، فما ربحته شركات 
اللقاح يفوق جميع ما ربحته في تاريخها.
و»شــبــه الــحــل« الــثــانــي الـــذي يــــرّوج اآلن 
ول،  الــدُّ لبعض  للحدود  الكامل  باإلغاق 
هم العمش وال العمى«، 

ّ
ال يخرج عن »الل

املثل املغربي الذي يرّوج أضعف اإليمان. 
لــكــن هـــذا الــحــل مكلف لــلــغــايــة، وال رابــح 
مــنــه. والـــخـــاســـرون كــثــر، وأّولـــهـــم أولــئــك 
ــوا بــــا عـــمـــل وال مــــدخــــول فــي  ــقـ الــــذيــــن بـ

قويٍة  أمــام حركٍة مدنيٍة  أنفسهم  األمنية 
مــعــّبــأة ومـــوحـــدة مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة 
ــتـــرّدديـــن فـــي قمع  ســيــجــدون أنــفــســهــم مـ
الحركة  الحركة. وقــد أظهرت قيادة  هــذه 
مرونة  السودانين  املدنية  االحتجاجية 
ملحوظة في قدرتها على إبقاء صفوفها 
 
ً
موحدة، وكلما كانت أكثر اتحاًدا وقدرة

ــويــــت حـــظـــوظ  عـــلـــى تـــعـــبـــئـــة الــــــشــــــارع، قــ
بّر  إلى  العبور بثورتهم  السودانين في 

األمان.
لكن في املقابل، لكي تكون للديمقراطية 
فــرصــة الــنــجــاح فــي الـــســـودان، ال بــد من 
قوية،  مهنية  عسكرية  مــؤّســســة  وجـــود 
للباد سامها وأمنها، وتضمن  تحفظ 
أن  املدنية  القوى  وعلى  استقرارها،  لها 
تــســاعــد قـــادة الــجــيــش املــعــتــدلــن، وغير 
املتظاهرين،  قتل  جــرائــم  فــي  املــتــوّرطــن 
ــة نــــفــــوذهــــم داخـــــــل املـــؤســـســـة  ــويـ ــقـ فــــي تـ
الــعــســكــريــة وطـــمـــأنـــة مـــخـــاوفـــهـــا بــشــأن 
للتحول  تأييدهم  لكسب  املــدنــي  الحكم 
إلــى  ــــؤدي ذلــــك  يـ الـــديـــمـــقـــراطـــي، دون أن 
إحداث انقساماٍت داخل صوف الجيش، 
تـــــــــــؤّدي إلــــــــى زعــــــزعــــــة االســــــتــــــقــــــرار فــي 
األكثر  الطريق  أن  السودان. وهذا يعني 
الديمقراطية في   للعبور نحو 

ً
احتمالية

الــســودان هــو طــريــق الــتــســويــة السلمية 
عبر انتقاٍل متفق عليه.  

)كاتب وإعالمي مغربي(

ــّرات،  ــ املـــتـــحـــدة. زارتـــهـــا مــيــركــل ثــمــانــي مـ
تشرين  )نوفمبر/  املاضي  الشهر  آخرها 
الثاني(، متوجهة إلى نصب »ياد فاشيم« 
القدس  في  اليهودية  للمحرقة  التذكاري 
ـــة. خــــال زيـــارتـــهـــا، أبـــــدت مــيــركــل 

ّ
املـــحـــتـــل

ــــرص أملـــانـــيـــا عـــلـــى عـــاقـــاتـــهـــا األمــنــيــة  حـ
ــتــــال، ولــم  ــة االحــ ــ واالقـــتـــصـــاديـــة مـــع دولـ
تــلــتــق بــــأي مـــســـؤول فــلــســطــيــنــي، وعــلــى 
الــــرغــــم مــــن اخـــتـــافـــهـــا مــــع إســـرائـــيـــل فــي 
ـــقـــة بــالــفــلــســطــيــنــيــن 

ّ
ــاســـات املـــتـــعـــل ــيـ ــسـ الـ

وإيــــــــران، فــقــد جــعــلــت مـــن حـــق إســرائــيــل 
أعدائها  بمواجهة  نفسها  الدفاع عن  في 
ــات الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة  ــ ــويـ ــ إحــــــدى أولـ
لــم يكن متوقعا  األملانية طــوال 16 عــامــا. 
أن تتخذ مــيــركــل مــوقــفــا مــغــايــرا مــن إرث 
ــة  الـــعـــاقـــات الـــوطـــيـــدة بـــن بـــادهـــا ودولــ
التي  الــعــام 1965(،  فــي  )بــــدأت  االحـــتـــال 
كانت، إلى حد بعيد، نتاج »عقدة الذنب« 
املستمر  األملاني  والشعور  اليهود،  تجاه 
النازي،  تاريخها  جرائم  عن  باملسؤولية 
والــهــوس بفكرة مــعــاداة الــســامــيــة. أكــدت 
املستشارة األملانية على رؤيتها في بقاء 
الديمقراطية«،  اليهودية  إسرائيل  »دولــة 
 شعبيتها فــي إســرائــيــل عن 

ّ
لــم تقل لذلك 

شعبيتها في أملانيا.
لـــم تـــقـــّدم مــيــركــل املــســاعــدة لــبــلــدان فــقــط، 
بــل ســاعــدت أيــضــا أشــخــاصــا ومنظماٍت 
 غــيــر 

ً
دولــــيــــة، ومــــّولــــت مــنــظــمــات مـــدنـــيـــة

حــكــومــيــة، ومــوقــفــهــا الــســخــي بخصوص 
منح اللجوء السياسي واإلنساني جعلها 
تكسب األصدقاء في كل مكان، وصار لها 
شعبية عارمة بن الاجئن من مختلف 
ــراق، وهـــي الــتــي لــّونــت، الــعــام 2016،  ــ األعـ
الـــحـــيـــاة الـــرمـــاديـــة ملــلــيــون الجــــئ مــنــهــم، 
الستقبالهم،  استعدادها  أعلنت  أن  بعد 
كــمــا أعــلــنــت، فــي أغــســطــس/ آب املــاضــي، 
أن أربعن ألف الجئ أفغاني قد يكونون 
مــؤهــلــن لـــإلجـــاء، مــانــحــة إيـــاهـــم أفــامــا 
مــلــّونــة يــســتــبــدلــون بــهــا الــصــور القاتمة 
لــحــيــاة مــهــّددة بــحــركــة طــالــبــان. شّجعت 
التمّسك  على  الاجئن  ميركل  سياسات 
أكثر بحقهم في اللجوء والحياة الكريمة، 
ــل  ــائـ ــر وسـ ــبـ وتــــفــــاعــــل كــــثــــيــــرون مـــنـــهـــم عـ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مــع حــفــل وداعــهــا، 
وعــّبــروا عــن قلقهم مــن انــتــكــاســات حــاّدة 
أوروبـــيـــة فــي مــا يتعلق بــحــقــوق اللجوء 

وسياسات الهجرة.
في حوار تلفزيوني حول املخّدرات، جمع 
هاغن وميركل، حن كانت األخيرة وزيرة 
للمرأة والشباب، صرخت هاغن في وجه 
ميركل: »لقد سئمت من كذبكم ونفاقكم«، 
ت بالتواضع 

ّ
، تحل

ً
لكن ميركل مستشارة

والــــقــــدرة عــلــى ضــبــط الــنــفــس والـــنـــزاهـــة 
الشخصية والشفافية. وفي وقٍت كان فيه 
املتحدة،  للواليات  رئيسا  ترامب  دونالد 
وانــســحــبــت فــيــه بــريــطــانــيــا مـــن االتـــحـــاد 
األوروبـــــي، كــانــت أملــانــيــا مــنــارة اســتــقــرار 
أخيرة، وكانت ميركل فارسة الديمقراطية 
ــي مـــواجـــهـــة اســـتـــبـــداديـــن  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فــ

متزايدين وشعبويتهم في العالم.
كانت ميركل، أول امرأة في تاريخ بادها 
تــشــغــل مــنــصــب مــســتــشــارة أملــانــيــا، وهــي 
للمستشار  كـــان يحلو  كــمــا  »الــتــلــمــيــذة«، 
بها 

ّ
األملاني األسبق، هيلموت كول، أن يلق

تــحــّبــبــا، لكنها اســتــطــاعــت أن تــخــرج من 
ــكـــون عـــلـــى أي مــســتــشــار  ــيـ تـــه، وسـ عـــبـــاء
أملاني قادم، يخلف ميركل، ال قيادة أملانيا 
ــاّرة بــأكــمــلــهــا  ــقــ وحـــســـب، بـــل الـــنـــهـــوض بــ
ها 

ُ
ها األزمات املختلفة، وسيترك رحيل

ّ
تلف

عــن الــحــيــاة الــســيــاســيــة فــراغــا سياسيا، 
وقد ال تجد، على خاف سلفها، غيرهارد 

شرودر، من يمأله عن جدارة بعدها.
)من أسرة »العربي الجديد«(

أوميكرون... هل حقًا خرج الحصان؟

هل يجب الثقة في وعود الجيش؟

في وداع ميركل

حاشية في لقاء 
»اإلخوة األعداء«

قد يكون أوميكرون 
أقّل خطورة من 

دلتا، وربما ليست له 
مضاعفات خطيرة 
على جّل المصابين

يصعب تصديق 
وعود قادة الجيش 

السوداني بأن ال 
طموحات سياسية 

لديهم

موقفها السخي 
بخصوص منح 

اللجوء السياسي 
واإلنساني جعلها 

تكسب األصدقاء في 
كل مكان

آراء

أرنست خوري

ـ  اللبنانية  األزمــة  حيال  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  للرئيس  األخيرة  الوساطة  في 
م بالظهور   استعراٌض من رئيس متيَّ

ً
ل. هي أوال سجَّ

ُ
السعودية، أكثر من نقطة نظام ت

في الوقت الضائع وفي الجغرافيا الفارغة. لبنان يعيش منذ فترة زمنًا ضائعًا، وهو 
منذ سنوات أصبح أرضــًا ال تلعب فيها إال إيــران وال تجد من ينافسها هناك. إذًا، 
هو مكان نموذجي لكي ينشط فيه ماكرون، هو الذي يتصّرف منذ مّدة طويلة على 
اعتبار أنه سيرأس فرنسا لوالية جديدة من خمس سنوات، بحسب ما تتوقعه حتى 
اآلن استطالعات الرأي الخاصة بانتخابات ربيع 2022. يدرك ماكرون أن اهتمامات 
ــه ال يعبأ كثيرًا إذا رئيسه أرضى ميشال عون 

ّ
الناخب الفرنسي محلية للغاية، وأن

أو إذا ساهم في إنقاذ سعد الحريري عند احتجازه في السعودية في 2017، أو إذا 
كسر التابو الفرنسي القديم والتقى بمسؤولي حزب الله. لكن ماكرون يعرف أيضًا 
أنه في ظل الفراغ العربي واألميركي في لبنان، ال بأس بأن يمارس هواية ال تكلفه 
. يكفي أن 

ً
شيئًا ال سياسيًا وال اقتصاديًا، وهي في املقابل ممكن أن تفيده، وإن قليال

ينشغل إعالم عربي وغربي بما يقوم به الرجل طاملا أّن ال محاسبة فرنسية داخلية 
إلخفاق محتمل، وال تأثير لذلك على صناديق االقتراع، ال بل ربما تفيد هذه الهّمة في 
تحسني حظوظ الفوز ولو كان ذلك بنسبة تدور حول واحد في املائة، على اعتبار أّن 

ذلك يحّسن من »صورة فرنسا في الخارج«.
له مع  أولــى  لبنان جولة  الــذي شهد  املاكروني  هــذا جانب معروف من االستعراض 
بيروت  مرفأ  انفجار  بعد  ثانية  ومرحلة  بن سلمان،  ــ محمد  الحريري  أزمــة سعد 
املساعدات  لجمع  افتراضية  مؤتمرات  ونظم  بيروت،  إلــى  مرتني  الرجل  جــاء  عندما 
أنه كان سعيدًا باالستقبال  لتأليف حكومة. ال شّك  البلد، وطــرح مبادرة  لدعم هذا 
الـــذي وجـــده وبــتــصــويــره كــأنــه سياسي منقذ فــي زمــن انــعــدم فيه وجـــود لبنانيني 
سياسيني ومسؤولني ومنقذين. هذه السذاجة جزء منها مفهوم نظرًا للشعور العام 
لدى اللبنانيني بأنهم متروكون تمامًا أمام وحش السلطة، وجانب آخر منها ال يمكن 
 مــا هــو أجنبي. وبــني زيـــارة وأخــرى، 

ّ
وضعه إال فــي سياق االنــبــهــار السخيف بكل

للكسالى  مــدرســة  فــي  الناظر  يتقّمص شخصية  بــأن  لنفسه  مــاكــرون يسمح  كــان 
ــر، وأهــان  ــّدد بــفــرض عــقــوبــات فرنسية وأوروبـــيـــة ووّزع األوامــ ـــب وهـ

ّ
والــنــّصــابــني: أن

سياسيني التقاهم من دون أن يتجرأ أحدهم على الرد. في املحصلة، هم يستحقون 
ه في »نو 

ّ
 في لبنان كأن

ّ
ه عندما يحل

ّ
 إهانة، وهو، أي ماكرون، مغرور ويشعر أن

ّ
كل

ام، يمكنه فعل ما يشاء فيه وكيفما يرغب. 
ّ
مانز الند« في أرض بال شعب، بال حك

 هذه الحركات املاكرونية، في األمس لدى 
ّ

مع قليل من املغامرة، يمكن الجزم بأّن كل
ضغطه فــي سبيل تأليف حكومة، والــيــوم فــي إطــار الوساطة مــع الــريــاض، هــي بال 
أميركا يئست  أّن  أيــام دونالد ترامب،  أي معنى فعلي سياسيًا. فهمت فرنسا منذ 
من جدوى مصارعة إيران على الساحة اللبنانية نظرًا النعدام التكافؤ في أّي نزال 
مت بيروت إلى 

ّ
محتمل. العواصم الخليجية سبقت واشنطن إلى تلك الخالصة فسل

طهران مثلما وافقت قبلها على تسليمها بغداد. فرنسا قرأت جيدًا التهدئة األميركية 
قيصر  عقوبات  مــن  لبنان  استثناء  يكن  لــم  اللبناني.  الــداخــل  فــي  الله  حــزب  حيال 
 إلى لبنان بال 

ً
لتسهيل مرور الغاز من إسرائيل إلى مصر فاألردن وسورية وصوال

معنى في هذا السياق. أمام هذا الواقع، زايد ماكرون على التهدئة األميركية، واجتمع 
ه حني 

ّ
مع رئيس الكتلة النيابية لحزب الله محمد رعد في أغسطس/آب 2020. أدرك أن

تخلي أميركا الساحة إليران، ال جدوى من القيادة عكس السير. لقاء ماكرون ــ رعد 
تلته اجتماعات ملساعدي الرئيس مع مسؤولني في الحزب، وتزامنت مع تسريبات 
املواطن  الحريري،  ما قد تطاول سعد 

ّ
إن تلّوح فرنسا بفرضها،  التي  العقوبات  بــأّن 

!
ً
الفرنسي، ال ممثلي حزب الله مثال

بني الغرور واالستعراض وعقد النقص والتسليم بحتمية الهيمنة اإليرانية، يصبح 
تتبع أخبار الوساطة الفرنسية بني بيروت والرياض كانتظار غودو تمامًا.

أنطوان شلحت

نطاق  فــي  بند  تضمني  مــن  ارتياحها  رسمية وصحافية  إسرائيلية  أوســـاط  أبــدت 
الخطوط األساسية لبرنامج الحكومة الجديدة في أملانيا برئاسة زعيم االشتراكيني 
إلينا  بالنسبة  »أمــن دولــة إسرائيل يعتبر  أن  الديمقراطيني، أوالف شولتز، ورد فيه 
]أملانيا[ بمنزلة مصلحة قومية عليا«. ونّوهت األوساط نفسها بأن هذا االلتزام هو 
بقيادة  أكانت  ســواء  األملانية،  الحكومات  إيقاع جميع  يضبط  ُمشترك  بناظم  أشبه 
الحكومات  أن  مــن  امتعاضها  أعــربــت عــن  اليسار، ولكنها  أحـــزاب  أو  اليمني  أحـــزاب 
هذا  أرفقت  ميركل،  أنجيال  واليتها  املنتهية  املستشارة  بزعامة  السابقة،  اليمينية 
االلتزام ضمن خطوطها األساسية ببند آخر يؤكد التزامها بإسرائيل دولة يهودية، 
بأمن  االلــتــزام  على  الحالية  للحكومة  األســاســيــة  الخطوط  فــي  األمـــر  اقتصر  بينما 

إسرائيل من دون التطّرق إلى طابعها، ما يجعله ناقًصا. 
بــنــود أخـــرى جــرى إدراجــهــا ضمن تلك الخطوط  ــا على 

ً
أيــض انسحب االمــتــعــاض 

األســاســيــة، ومــنــهــا عــلــى سبيل املــثــال تــأيــيــد حــل الــدولــتــني لــلــصــراع اإلســرائــيــلــي - 
الفلسطيني على أساس خطوط 1967، وشجب االستيطان اإلسرائيلي الكولونيالي 
الفلسطينيني  الالجئني  غــوث  وكــالــة  تمويل  باستمرار  والتعّهد   ،1967 أراضـــي  فــي 
 يهودية اعتبره بعضهم بمثابة 

ً
)أونـــروا(. بيد أن عدم االلتزام بطابع إسرائيل دولــة

»تــطــّور مثير للقلق« أكــثــر مــن غــيــره. وأتـــى ذلــك فــي تقدير صــاحــب هــذه السطور 
لسببني، كما يمكن أن نستشف من بني السطور: األول مرتبط بخلفية حملة الهجوم 
منذ  وتــحــديــًدا  الفلسطينيني،  حيال  إسرائيل  سياسة  لها  تتعّرض  التي  واالنــتــقــاد 
الحرب العدوانية على قطاع غزة في مايو/ أيار الفائت، ال سيما في الواليات املتحدة 
وبعض أقطار أوروبا، وهي في قراءة تلك األوساط الرسمية والصحافية حملة غير 
أن دولة  التقليدي  االّدعـــاء  مسبوقة من ناحية معناها، ولــذا سرعان ما تم استالل 

االحتالل ترى أنها تهدف، باألساس، إلى نزع الشرعية عنها. 
السبب الثاني أن ما يختبئ وراء اإلصــرار على االلتزام العاملي تجاه ترسيخ الدولة 
 أطياف 

ّ
اليهودية هو الحصول على شرعية للصهيونية، فكًرا وممارسات، إذ إن جل

اليمني اإلسرائيلي ما زالت تعتبر أن املعركة التي قامت الحركة الصهيونية من أجل 
السيادة  »تحقيق  في  املتمثلة  النهائّية  غايتها  وأن  أشــّدهــا،  على  زالــت  ما  خوضها 
نجز بعد. وبمراجعٍة سريعة، في الوسع القول إن هذا األمر كان جزًءا 

ُ
اليهودية« لم ت

الــذي ُيوصف بأنه يمني جديد،  ة ذلــك 
ّ
الدق اليمني اإلسرائيلي، وعلى وجــه  من ديــدن 

وتكّون في األعوام القليلة املنصرمة نتيجة تقارب أيديولوجي بني تّيار اليمني القومي 
الــذي يــدّعــي أنــه علماني والــتــيــار القومي الــديــنــي، وكالهما بــاتــا، فــي الــوقــت الحالي، 
الخطاب  يهيمن على  أنــه  عــن   

ً
ــا، فضال

ً
تــطــّرف أكثر  واحــد  يمينّي  تيار  فــي  متحّدين 

السياسي اإلسرائيلي.
ولدى متابعة ما يظهر من تعليقات في هذا الشأن، ُيالحظ أن هناك تواتًرا في تهوية 
 أبرزها 

ّ
، ولكنه آخذ بالتجّدد. لعل

ً
)وتلميع( وجهات نظر ُيعّد اإليمان فيها قديًما أصال

وجهة نظر عّبر عنها أحد الناطقني اإلعالميني بلسان رئيس الحكومة اإلسرائيلية 
أنها تعيش وسط  دولــة طبيعية، غير  إن إسرائيل  تقول  نتنياهو،  بنيامني  السابق، 
الجيران يتسّببون، منذ نحو عقد، في  إلى أن هــؤالء  »جيران غير طبيعيني«، نظًرا 
إشعال أديم منطقة الشرق األوسط على نحٍو أّدى إلى سيطرة الخوف كسلطة شبه 
 بني املسلمني أنفسهم. 

ّ
 ضد الكل

ّ
ا، وإلى اندالع حرب الكل

ً
مطلقة، وإلى جعل العنف قانون

وثّمة وجهات نظر أخرى عديدة في الصدد نفسه. ومن األهمية أن يشار من بينها إلى 
تلك التي ترى أن الفلسطينيني في أراضي 1948 الذين تسميهم األدبيات اإلسرائيلية 
ا غير طبيعيني. وهــذا ما ثبت، مرة أخــرى، في مايو/ أيار 

ً
»األقلية العربية« هم أيض

الغربية  والضفة  القدس  في  الفلسطينيني  هّبة  إلــى  انضمامهم  من خــالل  املــاضــي، 
وقطاع غزة. وبرأي عدد من أصحاب وجهة النظر هذه، فإن البارز في هذه الهّبة وما 
شهدته من مواجهات أنها نشبت، بالتحديد، بعد فترة يمكن وصفها »ورديــة« في 

عالقة الدولة باملواطنني العرب. ومن هنا االستنتاج بأنهم ليسوا طبيعيني!

مروان قبالن

االستخباراتية  الــوكــاالت  تقّدر  والتي  أوكرانيا،  حــدود  على  الروسية  الحشود  تثير 
العام، مخاوف من احتمال قيام  ألف مقاتل مع نهاية  إلى 175  أن تصل  األميركية 
موسكو بغزو عسكري شامل لهذا البلد، ينطلق مع حلول أعياد امليالد، حيث موسم 
ــازات، وهــو ما سبق وفعلته موسكو عندما غــزت أفغانستان يــوم 25  العطل واإلجـ

ديسمبر/ كانون األول عام 1979. 
تــأخــذ الــواليــات املتحدة احــتــمــاالت حــصــول غــزو روســـي ألوكــرانــيــا بجّدية مطلقة، 
ها ستتخذ إجراءاٍت غير مسبوقة في حال أقدمت على 

ّ
رت موسكو من أن

ّ
ولذلك حذ

ط إلجــراء، سلسلة مناورات في البحر األسود في 
ّ
غزو أوكرانيا. كما أجرت، وتخط

استعراٍض للقوة لردع روسيا. وزّودت، وتزود، أوكرانيا بأسلحة ومعّدات ملواجهة أي 
غزو محتمل ألراضيها، فما أهمية أوكرانيا حتى باتت تهّدد بوقوع مواجهة عسكرية 

في البحر األسود، وما احتماالت وقوع مثل هذه املواجهة؟
تــولــي روســيــا أهــمــيــة كــبــرى ألوكــرانــيــا مــن الــنــواحــي الجيوسياسية واالقــتــصــاديــة 
والتاريخية - الثقافية، فهي تعتبرها آخر منطقٍة عازلٍة مع الغرب، وسقوطها في دائرة 
النفوذ الغربي يعني أن حلف الناتو بات على حدودها الغربية. وتعّد روسيا أوكرانيا 
جزءا من العالم الثقافي الروسي، إذ يتحّدث جزء معتبر من السكان اللغة الروسية، 
ويتشارك البلدان جزءا مهما من تاريخهما. وتمثل أوكرانيا أيضا جزءا محوريا من 
اتحاٌد اقتصادي - سياسي، على شاكلة االتحاد  مشروع االتحاد األوراســي، وهو 
الرئيس بوتني بني روسيا وبيالروسيا وكازاخستان وأوكرانيا  اقترحه  األوروبــي، 
التي تعد جوهرة التاج في هذا املشروع، إذ بدونها ال يعود االتحاد األوراسي أوراسيا. 
لكن الواليات املتحدة استبقت التوقيع على اتفاقية إنشاء هذا االتحاد في مايو/ أيار 
2014، وأخرجت أوكرانيا من دائرة النفوذ الروسي. وكان بوتني استعاد أوكرانيا من 
الغرب بإيصال حلفائه إلى السلطة في انتخابات عام 2010، بعد أن كان خسرها في 
الثورة البرتقالية عام 2004. لكن واشنطن عادت في أواخر عام 2013 ومّولت حركة 
عصيان مدنية أّدت إلى سقوط حليف موسكو، الرئيس فيكتور يانكوفيتش. رّد بوتني 
بغزو شرق أوكرانيا، وضم شبه جزيرة القرم، رّدت واشنطن بفرض عقوبات على 
روسيا، لم يحتمل بوتني تعامل واشنطن معه كدولة عاملثالثية، فرّد عليها في سورية. 
بغزو  موسكو  تغامر  هــل  اآلن:  الغربيني  االستراتيجيني  بــال  يشغل  الــذي  الــســؤال 
أوكرانيا، على الرغم من التهديدات األميركية بأقصى العقوبات؟ يعتمد الجواب على 
حسابات بوتني وقراءته املشهدين، األميركي والدولي. يعتقد بوتني أن الواليات املتحدة 
له وغــزا شبه جزيرة  لن تغامر بمواجهٍة مع موسكو من أجل أوكرانيا، وقد سبق 
اقتصادية،  كان فرض عقوباٍت  واشنطن حينها  فعلته  ما  وأقصى  القرم وضّمها، 
استطاع بوتني أن يتعايش معها. كما أن الرأي العام األميركي ليس في وارد تأييد 
الخارج، في ظل تنامي مزاجه االنعزالي، وانهماكه بتداعيات  أي عمل عسكري في 
ي وباء كورونا. ويعتقد بوتني أيضا أن مصالح واشنطن في القاّرة األوروبية 

ّ
تفش

باتت محدودة مع انتقال مركز الثقل والصراع الدولي إلى شرق آسيا، ويأخذ بوتني 
باالعتبار أيضا مخاوف واشنطن من أن تستغل الصني أي مواجهاٍت محتملة في 
تايوان وضّمها، كما يلحظ قلق واشنطن من حصول تقارب  لغزو  البحر األســود 
أكبر بني موسكو وبكني بسبب ترّدي العالقة مع كليهما. مع ذلك، ال يرّجح أن ُيقدم 
بوتني على عمل عسكري كبير ضد أوكرانيا، لكنه يستغل ضعف الشهية األميركية 
للحصول  واشنطن،  الضغوط على  أقصى  ملمارسة  ألي مغامراٍت خارجيٍة جديدة 
على تنازالت في عدة جوانب. يريد بوتني، مثال، أن تقّدم واشنطن ضماناٍت بعدم 
ضّم أوكرانيا إلى حلف شمال األطلسي، وأن ال تصبح أوكرانيا منطلقًا ألّي عمل 
عسكري ضد موسكو، وأن تلتزم واشنطن برفع كل العقوبات التي فرضتها على 
روسيا منذ ضّمها القرم عام 2014. ستبقى هذه على األرجح حدود الصراع على 
أوكرانيا، ريثما يتمكن بوتني من إيجاد طريقة قليلة الكلفة الستعادة أوكرانيا إلى 

دائرة النفوذ الروسي.

في انتظار ماكرون االلتزام بإسرائيل دولة يهودية أوًال

حدود الصراع على أوكرانيا
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آراء

جمال محمد إبراهيم

1
ديسمبر/  فــي  الــســودانــي  الشعب  انتفاضة 
أســقــطــْت نظام  ، والــتــي  كــانــون األول 2018 
عامها  الــحــالــي  الشهر  تكمل  البشـير،  عمر 
نواقص  االنتفاضة  تلك  تكمل  ــا 

ّ
ومل الثالث، 

بيارقها:  على  املعلنة  وشعاراتها  أهدافها 
 
ّ
الــحــريــة والــعــدالــة والــســالم. مــع مالحظة أن
االنقالب الذي أنهى به قائد القوات املسلحة، 
الجنرال عبد الفتاح البرهان، الشراكة التي 
الدستورية  الوثيقة  مــقــّررات  وفــق  تأّسسْت 
أكتوبر/  في  توقيعها  والتي جــرى  املؤقتة، 
نــّصــْت  ــد  وقــ  ،2019 ــام  عــ مـــن  األول  تــشــريــن 
فـــي مـــوادهـــا عــلــى تــقــاســم املـــكـــّونـــن املــدنــي 
البالد،  على  السيادية  الرئاسة  والعسكري 
 االنقالب الذي قاده البرهان، قبيل نحو 

ّ
فإن

شهر من إحالة رئاسة البالد السيادية إلى 
الترتيب، يعكس،  ذلــك  املــدنــي وفــق  الشريك 
ــــوح، أن املـــــكـــــّون الــعــســكــري  ــــوضــ ــامـــل الــ ــكـ بـ
يــنــاقــض الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة، وال يــنــوي 
للشريك  الــســيــادي  املــجــلــس  رئــاســة  تسليم 
املــدنــي، ويــّدعــي أن مقاصد انقالبه إصــالح 
املزاعم هي  تلك  الديمقراطية.  املسيرة نحو 
الــتــي ســعــى الــجــنــرال الــبــرهــان ومــشــايــعــوه 
ى املبّررات. مزاعم مثلها 

ّ
إلى تسويقها بشت

جاءْت من طغـاة أقزاٍم مثل بينوشيه قديمًا، 
أو مــن جـــنـــراالت انــقــالب مــيــانــمــار حــديــثــًا... 
الحازم  موقفه  السوداني  للشارع  كان  لكن، 
لحماية ثورته وشعاراتها التي دفع شهداء 

السودان ثمنها من دمائهم.

2
اإلعـــــــالن الـــســـيـــاســـي الــــــذي وقـــعـــه الـــجـــنـــرال 
البرهان مع رئيس وزراء البالد، بدا ملتبسًا 
الــســودان وخارجه.  في نظر كثيرين، داخــل 
 
ٌ
ـــه بــدايــة

ّ
ــــى، وكـــأن بـــدا االتـــفـــاق، لــلــوهــلــة األولـ

 
ّ

إال العسكري،  االنقالب  لتراجع عن مغامرة 
ــوزراء الـــذي احــتــجــزه االنــقــالب،   رئــيــس الــ

ّ
أن

وبــقــي أســابــيــع رهـــن االعــتــقــال املــنــزلــي، بــدا 
ع اتفاق إذعان، ال 

ّ
ه يوق

ّ
للوهلة الثانية وكأن

من منصبه،  عزله  انقالب  عن  تراجع  اتفاق 
 دورًا خفّيًا 

ّ
 أطرافًا خارجية، يرّجح أن

ّ
غير أن

لعبته فــي إخــــراج ذلـــك اإلعــــالن الــســيــاســي، 
بــمــا يــوافــق تــوّجــهــاتــهــا أو يــحــقــق مــصــالــَح 
ــارع  لـــكـــن ســــرعــــان مــــا أدرك الـــشـ تـــخـــّصـــهـــا. 
السوداني أبعاد ذلك الوهم، فانقسم الشارع 
ع 

ّ
إلى شطرين، وبقي رئيس الوزراء الذي وق

بقلمه على اإلعــالن السياسي، وكــان مدركًا 
ـــع وهــو مقتنٌع بــوعــوٍد 

ّ
ــُه وق ـ

ّ
تــمــام اإلدراك أن

جاءت في اإلعالن لتصحيح مسيرة الثورة 
ومــقــاصــدهــا نــحــو الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة 

علي العبداهلل

ــرار الــنــظــام الـــســـوري إلـــغـــاء منصب  مــنــح قــ
ــة املـــجـــلـــس  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــتـــي عـــــــام لــــلــــدولــــة الـ مـــفـ
اإلسالمي السوري املعارض فرصة اختيار 
ــال بشخص رئــيــســه، الشيخ 

ّ
مــفــٍت مــنــه مــمــث

أن اختيار مفٍت من  الــرفــاعــي، علما  أســامــة 
ــاء مــنــصــب  ــغــ املـــعـــارضـــة ال يــشــكــل حــــال إللــ
املفتي، حيث سينظر إلى العملية في ضوء 
الــــصــــراع عــلــى الــســلــطــة واغـــتـــنـــام الــفــرصــة 
لتسجيل نــقــاط فــي هــذا الــســيــاق. ال يشّكل 
مـــلء الــفــراغ بــانــتــخــاب مــفــت فــرقــا جوهريا 
بــالــنــســبــة لــلــشــعــب الــــســــوري وصــــراعــــه مع 
ــداد، طـــاملـــا بـــقـــي الــعــقــل  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـــفـــســـاد واالسـ
السورية  املشيخة  السائد في عالم  الفقهي 
واملــؤســس عــلــى حــفــظ الــنــصــوص الدينية، 
ــا، واملــــــرويــــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــثــ ــديــ قــــرآنــــا وحــ
وتـــكـــرارهـــا فـــي مــواجــهــة مــشــكــالت الــعــصــر 
بتحّوالتها  الــكــبــيــر،  بتعقيدها  وقــضــايــاه 
وتــطــوراتــهــا املــتــســارعــة والــعــاصــفــة، قائما 
من دون مساءلة وتطوير وتغيير، فالحفظ 
والــنــقــل لــيــســا أداتـــــن مــنــاســبــتــن ملــواجــهــة 
قــضــايــا الــعــصــر االجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 
واالقتصادية والعلمية والتقنية والقيمية، 
عدا عن أنهما يتعارضان مع توجيه القرآن 
الــكــريــم بــإعــمــال الــعــقــل والــنــظــر فـــي الــكــون 
ــر فــيــهــا واكـــتـــشـــاف  ــّكـ ــفـ ــتـ واملـــجـــتـــمـــعـــات والـ
ــنـــن والـــنـــوامـــيـــس  بـــنـــاهـــا وأنـــســـاقـــهـــا والـــسـ
الــتــي تحكمها مــن أجــل تعامٍل مــجــٍد معها 
ــذي هــو  ــ وتــوظــيــفــهــا فــــي إعــــمــــار الــــكــــون، الــ
ــود اإلنـــســـان، بــالــنــمــو واالزدهـــــار  غــايــة وجــ
ونــشــر الـــعـــدل واملــــســــاواة بـــن الــبــشــر، وفــي 
في  الجوهري  تواجهه.  التي  املشكالت  حل 
املضمون  بل  الشكل،  ليس  الراهنة  اللحظة 
ومــنــاهــج الــبــحــث والــعــمــل، وهـــو مــا تفتقر 
إلـــيـــه املــشــيــخــة الـــســـوريـــة. ولـــنـــا فـــي ســلــوك 
 صارخ على ما 

ٌ
املفتي الجديد وأقواله مثال

نــقــول؛ فقد تجاهل وضــع الالجئن، وغــاب 
عــن بــرنــامــج زيـــارتـــه »املــيــمــونــة« إلـــى ريــف 
محافظة حلب، وقد صّورها مريدوه فتحا 
والتعاطف  مخيماتهم  في  زيارتهم  كبيرا، 

 أكثر ما عّبر عنه رئيس الوزراء 
ّ
والسالم، لكن

 إقدامه على القبول باإلعالن 
ّ
هو قناعته أن

ــاء مــعــارضــي انـــقـــالب الــجــنــرال  ســيــحــقــن دمــ
إلى  األمنية  البرهان، والتي مالت عناصره 
اســتــعــمــال عــنــٍف مــفــرٍط فــي مــواجــهــة أولــئــك 
ــٍر ال يــمــيــل إلــى  ــائـ ــاٍب ثـ ــبـ املـــعـــارضـــن مـــن شـ

الحلول الوسطية.
 من الجنرال العسكري 

ٍّ
 تقييم موقف كل

ّ
لعل

الــــــوزراء املـــدنـــي يــســتــنــد، منطقيًا،  ورئـــيـــس 
إلــى مــدى االلــتــزام بتنفيذ شــعــارات الــثــورة 
- وعدالة،  - ســالم  الثالثة: حرية  السودانية 
وتلك شعاراٌت طرحتها تلك االنتفاضة التي 

أجهزْت على نظام البشير.

3
لنسأل، هل ثّمة التزام بتوفير الشعار األّول 
 أّي مواطن 

ّ
الداعي إلى تحقيق الحرية وحق

في التعبير عن رأيه من دون حجر؟ اإلجابة 
قطعًا من دون كثير عناٍء هي: ال. 

ثّمة من صّرح من بن الــوزراء بــرأيِّ سـالٍب، 
ُمــنــتــقــدًا تــصــّرفــات الــجــنــرال رئــيــس مجلس 
 واملــســدســات 

ً
الــســيــادة، فــتــّم اقــتــيــاده ُمــكــّبــال

مـــصـــّوبـــة نـــحـــوه، فــيــمــا ال يـــتـــذّكـــر أحـــــٌد من 
السيادية  الوظائف  لشاغلي  أن  االنقالبين 
الـــــــــوزراء وأعــــضــــاء مــجــلــس   

ّ
ــانـــة، وأن حـــصـ

السيادة ال ُيساقون إلى الّسجون واملعتقالت 
مثلما ُيساق املجرمون والقتلة.

الفضائية مستشاٌر  القنوات  صــّرح إلحــدى 
 ما 

ّ
ــزول، وأوضــــــح أن ــعــ لــرئــيــس الــــــــوزراء املــ

أقدم عليه جنراالت مجلس السيادة، في 25 
أكتوبر/ تشرين األول 2021، هَو انقالب على 
الــدســتــوريــة، ونــكــوٌص عــن مطالب  الوثيقة 
مباشرة  خــروجــه  بعد  اعتقاله  فتّم  الــثــورة، 

من استديو الفضائية التي استضافته. 
التظاهـرات السلمية التي انتظمْت صاخبة 
ــّبـــر عــــن رأيــــهــــا،  فــــي شــــــــوارع الــــخــــرطــــوم تـــعـ
وتنادي بااللتزام بمدنية الثورة، حاصرتها 
ــعــّرفــة، 

ُ
الــشــرطــة والــعــنــاصــر األمــنــيــة غــيــر امل

ــراوات ومــــقــــذوفــــات الـــقـــنـــابـــل املــســيــلــة  ــهــ ــالــ بــ
للدموع. أّما الّرصاص الحّي الذي أطلق على 
عناصر  أنكرته  فقد  السلمين،  املتظاهرين 
ــن غــيــر املـــعـــّرف، لــيــصــّدق من  الــشــرطــة واألمــ
ــّدق، أن املــتــظــاهــريــن هـــم مـــن قــــــّرروا أن  يـــصـ

يطلقوا الرصاص على أنفسهم، فتأّمل!
عــــمــــل االنـــــقـــــالبـــــيـــــون عــــلــــى حــــجــــب خـــدمـــة 
ــة، كما  ــافـ ــودان كـ ــســ ــاء الــ اإلنـــتـــرنـــت فـــي أنـــحـ
»إف. إم«  عــمــلــوا عــلــى تــعــطــيــل مــحــطــات الــــــــ
خصوصا  واألجنبية،  السودانية  اإلذاعــيــة 
التفاعلية منها، مثل إذاعتي »بي بي سي« 
و»سـوا« األميركية فترات طويلة. االستثناء 
ما  دينية،  مـــواّد  تبث  كــان ملحطات  الوحيد 
ما  البائد  النظام  مــن  أن عناصر  إلــى  يلّمح 

مع مأساتهم ومعاناتهم والتخفيف عنهم 
بمشاركتهم بالبقاء بينهم ولو ليوم واحد. 
الــســلــوك النخبوي  وهـــذا خير بــرهــاٍن على 
والــطــابــع الــوعــظــي الــــذي يــعــتــمــده مشايخ 
ــر، فــهــم خــيــر مـــن يــبــحــر في  ــوقــ املــجــلــس املــ
أحاديث مطّولة مليئة بروايات عن مواقف 
التفات  مــن دون  الــصــالــح وأخــالقــه  السلف 
إلى الزمن وما جرى خالل القرون املاضية 
من مآٍس وكــوارث واألوضــاع البائسة التي 
ورثناها، والتي نعيش تحت وطأتها. وقد 
كشف فحوى كلمته خالل الزيارة عن مدى 
م من قيمة عملية االنتخاب، 

ّ
تهافته، فقد ضخ

وجــعــلــهــا قــريــنــة لــلــفــاعــلــيــة واإلنــــجــــاز. قـــال: 
العلماء  مــن  منتخبًا  يكون  حينما  »املفتي 
العبث في  البلد من  يبذل كل جهده لحفظ 
الدين واألحكام الشرعية ومن امتطاء هذه 
األحكام من الحكام«. وعن االهتمام بقضية 
»ال  قــال:  واملهجرين،  واملفقودين  املعتقلن 
يكفي أن نتحّسر على وضع حال املعتقلن 
واملفقودين واملهّجرين، إنما ال بد من عمل 
ما يمكن إلنقاذهم، فهم ليسوا غرباء، وهو 
واجٌب وليس تبّرعًا، وعلى القوي أن يأخذ 
الفقير«.  بيد  يأخذ  والغني  الضعيف،  بيد 
وعـــــن أهـــمـــيـــة تــــوّحــــد فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة، 
قــــال: »مـــا لـــم تــتــّحــد صــفــوف الــفــصــائــل فال 
املفتي  عمل  بــن  فالعالقة  بالنصر«.  نحلم 
وطريقة اختياره باالنتخاب ليست سببية 
املفتي شخص  فــي عمل  فالعمدة  آلــيــة،  وال 
املــفــتــي نــفــســه، وقـــدراتـــه الــنــظــريــة والعملية 
الــرأي  على  وتــأثــيــره  وبرنامجه  وبوصلته 
العام واستقطابه له وحالة املجتمع لجهة 
واالهتمام  واألخالقية  القيمية  الحساسية 
بـــالـــشـــأن الــــعــــام، عــلــمــا أن االنـــتـــخـــاب ليس 
استحدثت  منذ  املفتن  اختيار  فــي  تقليدا 
هذه الوظيفة، وقد مّر على البالد اإلسالمية 
مــفــتــون مــجــتــهــدون وأحـــــرار خـــدمـــوا الــديــن 
والـــوطـــن، وقـــد عينهم الــســالطــن والــحــكــام 
ــه عـــلـــى مــنــع  ــ ــدرتـ ــ ــنــــصــــب، كـــمـــا أن قـ ــي املــ ــ فـ
 
ً
الحكام من امتطاء األحكام ليست مرتبطة

بـــطـــريـــقـــة اخــــتــــيــــاره، بــــل بـــالـــحـــالـــة الـــعـــامـــة 
فـــي الـــبـــلـــد: املــجــتــمــع أهــــو قــــوي نـــاهـــض أم 

ــاالت  زالـــــت تـــديـــر بــعــض مـــؤّســـســـات االتـــصـ
املعلومات  انسياب  وراء حجاب. حجب  من 
عــبــر الــفــضــائــيــات واإلذاعـــــــات هـــو نــــوٌع من 
قــمــع الــحــريــات وســلــب الــنــاس حقوقهم في 
الــحــصــول عــلــى املــعــلــومــة. تــلــك حــقـــــوق نــّص 
عـــلـــى االلـــــتـــــزام بــــمــــوادهــــا اإلعـــــــالن الــعــاملــي 
ــذي تــحــتــرمــه وتــلــتــزم  ــ لـــحـــقـــوق اإلنــــســــان الــ
ــّدول الــراشــدة منذ إجــازتــه عــام 1948،  بــه الــ
ودولــة السودان ملزمة بما جاء فيه، بحكم 

عضويتها في هيئة األمم املتحدة. 
الذي  الــثــورة األول  الحرية، شعار   تلك هي 
رفعه شباب الثورة السودانية التي أسقطْت 
نـــظـــام عــمــر الــبــشــيــر، وهــــي تـــعـــّد بــعــد أيـــام 
لــالحــتــفــال بــانــتــصــار ثــورتــهــم الــتــي احتفى 
بها العالم أجمع، في ذكرى اندالعها الثانية 
في الثامن عشر من ديسمبر/ كانون األول 
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أمـــا شـــــعــار الــثــورة الــســودانــيــة الــثــانــي فهو 
املعنّي بتحقيق الّسالم في ربوع بالٍد قضت 
أهلية،  داخلية  احترابات  في  طويلة  عقودًا 
لــم  فــــي مـــحـــرقـــات  ذهـــــب ضــحــيــتــهــا اآلالف، 
 قــلــوُب مشعليها. كــان ملف 

َ
تــعــرف الــرحــمــة

ــرك 
ُ
ــّم الــتــكــلــيــفــات الــتــي ت الـــّســـالم مــن بــن أهــ

أمرها ملجلس الــوزراء الذي يرأسه عبد الله 
 رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 

ّ
حـــمـــدوك، غــيــَر أن

ــبــــرهــــان ونـــائـــبـــه مـــحـــمـــد دقــلــو  ــنــــرال الــ الــــجــ
امتلكا صالحيات  الــلــذان  هــمــا  )حــمــيــدتــي( 
لكنهما  الدستورية،  الوثيقة  وفق  اإلشــراف 
أقــحــمــا نــفــســيــهــمــا مــتــجــاوزيــن صــالحــيــات 
ــال في صالحيات الحكومة 

ّ
اإلشـــراف، وتــوغ

ز 
ّ
عز بما  السالم،  بملف  وأمسكا  التنفيذية، 

بعض  إدارة  على  العسكري  املكّون  سيطرة 
 
ّ
شؤون البالد. لم يِغـْب عن نظر املراقبن أن

تـــجـــاوزاٍت قــد وقــعــْت بـــدٍم بـــارد فــي الوثيقة 
الدستورية. أّول األخطاء في »اتفاق جوبا« 
األطــراف  مــع بعض  الحكومة  أنجزته  الــذي 
املعنية من حركات مسلحة عارضت النظام 
الــســابــق وأضــعــفــتــه، لــكــن ذلـــك الـــّســـالم جــاء 
لـقــد عــلــْت مـــواُده على مـــواد الوثيقة  أعـــرج. 
الدستورية، ومنحْت حقوقًا لشغل مناصب 
دستورية لقادة حركات مسلحة، بما يشبه 
املحاصصة السياسـية، وهي من ممارسات 
اتباعها.  على  الــبــائــد  الــنــظــام  درج  بغيضة 
ــّر املـــجـــلـــســـان،  ــ ــــ ــ ــل أقـ ــ ــَس ذلــــــك فـــحـــســـب، بـ ــيــ لــ
اجتماعهما  يكون  أن  والتنفيذي،  السيادي 
 مـــؤقـــتـــًا لــلــمــجــلــس الـــتـــشـــريـــعـــي قــيــد 

ً
ــديــــال بــ

التشكيل. 
يبقى السؤال: هل يكون ذلك السالم األعرج 
ــذي هـــّب لــثــورتــه،  شــعــار شــعــب الـــســـودان الــ
 
ّ
ــورة، أم أن ــثــ  لــتــلــك الــ

ً
ــة مــقــّدســـــة ــ ــه رايـ ــعـ ورفـ

ضعيف مستسلم، والــرأي العام أهــو نشط 
القيم  عــن  دفــاعــا  لــلــتــحــّرك،  ومستعد  وواع 
للحكام  التصّدي  في  دور  واملصالح ولعب 
 ويبحث 

ٌ
أم مستقيل الجائرين واملنحرفن، 
عن السالمة بالسلبية والالمباالة.

يمكن القول إن وجود آلية ملحاسبة املفتي 
أكثر  العلماء  من  رقابي  من مجلس  وعزله 
تأثيرا على عمله والتزامه بطبيعة مهمته 
مــن طــريــقــة اخــتــيــاره، كــمــا يــمــكــن أن تشكل 
دافــعــا لــه يدفعه إلــى الــقــيــام بـــدور بــنــاء في 
خــدمــة الــديــن والـــوطـــن. وهــــذا غــيــر مــعــهــوٍد 
فـــي عــمــل مــشــايــخ الـــوعـــظ واإلرشـــــــــاد، ولــم 
يــتــم الــتــفــكــيــر بـــه وبــأهــمــيــتــه الــقــصــوى في 
الراهنة وحساسياتها. أما تبريره  اللحظة 
والــكــشــف  املعتقلن  إنــقــاذ  أجـــل  مــن  للعمل 
»ألنهم  املهّجرين  ومساعدة  املفقودين  عــن 
فيكشف عن عقل عشائري  غــربــاء«،  ليسوا 
القوي  بالقرابة، وقوله »على  املوقف  يربط 
بيد  يأخذ  والغني  الضعيف  بيد  يأخذ  أن 
الــفــقــيــر« فـــالزمـــة الـــرطـــانـــة املــشــيــخــيــة الــتــي 
لـــم تــشــكــل فــرقــا فـــي ســلــوك املــســلــمــن، على 
الرغم من القول بها منذ مئات السنن، ألن 
فــي حــاالٍت  يـــرون مــن مشايخهم،  املسلمن 
املــال  باكتنازهم  يــقــولــون،  مــا  عكس  كثيرة 
والعيش الرغيد والباذخ. وربطه بن وحدة 
الــفــصــائــل وتــحــقــيــق الــنــصــر يــنــّم عــن قصر 
ــاءت دعــــوتــــه إلـــى  ــ نـــظـــر ســـيـــاســـي، حـــيـــث جــ
وحدة الفصائل متأخرة جدا، فقد تكّرست 
ـــوء مــصــالــح  ــشـ ــــي ضــــــوء نــ ــات فـ ــامــ ــســ ــقــ االنــ
ــادة الـــفـــصـــائـــل، وارتـــبـــاطـــهـــم  ــقــ شــخــصــيــة لــ
بــعــالقــات تبعية مــع قــوى خــارجــيــة لتأمن 
ــم لــبــقــائــهــم قــــــادة ومـــســـيـــطـــريـــن عــلــى  ــدعــ الــ
ــا جــعــل الــــوحــــدة مــســتــحــيــلــة؛  فــصــائــلــهــم، مـ
ــلـــن يــســتــمــر  وإن حـــصـــل تـــحـــت الـــضـــغـــط فـ
ــــه الــــنــــظــــر عــمــا 

ّ
طـــــويـــــال، نــــاهــــيــــك عـــــن غــــض

تـــقـــوم بـــه الــفــصــائــل مـــن مـــمـــارســـات: فــســاد 
مناطق  في  املواطنن  واعــتــداء على  وتنّمر 
سيطرتهم بــإذاللــهــم ونــهــب أرزاقـــهـــم. وأمــا 
التلميح إلـــى حــلــم الــنــصــر، فــيــنــّم عــن جهل 
ــقـــوى وتـــقـــديـــر املــوقــف  ة تــــوازنــــات الـ ــقــــراء بــ
واستشفاف التوجهات وتوظيفها في إدارة 

ال  املسلحة متمسكة،  الــســودانــيــة  الــحــركــات 
تزال، بتنظيماتها شبه العسكرية، ومسلحة 
حــتــى أســنــانــهــا، كــمــا يــقــال، وتــقــف بــمــوازاة 

الجيش القومي للبالد؟

5
ــارات الــــثــــورة  ــ ــعــ ــ ــو وقـــفـــنـــا عـــلـــى ثــــالــــث شــ ــ لـ
أولى   

ّ
فــإن العدالة،  السودانية، وهو تحقيق 

املكونن،  كــال  يتحّملها  والــتــي  اإلخــفــاقــات، 
الفاضح في  الــتــرّدد  املدني والعسكري، هو 
إكمال إنشاء املؤسسات العدلية والقضائية. 
هيئة  لــرؤســاء  املعجلة  التعيينات  تــعــّددت 
القضاء ورؤساء النيابة، كما تلتها إعفاءات 
أكــثــر اســتــعــجــاال، مــا عــكــس ضــعــفــًا فــي أداء 
املــجــلــســن، الـــســـيـــادي والــتــنــفــيــذي. يــضــاف 

إلى ذلك القصور ما ُيالحظ من بطٍء، بل من 
عجٍز سافٍر عن تشكيل املحكمة الدستورية، 
واملــجــلــس الــتــشــريــعــي، وبــقــيــة املــفــوضــيــات 
وحقوق  واالنــتــخــابــات  بالدستور  الخاّصة 
اإلنسان والخدمة املدنية وسواها. تلك هي 
املؤّسسات التي قصد من إنشائها التمهيد 
ــــى مــرحــلــة  لــلــعــبــور بـــالـــفـــتـــرة االنـــتـــقـــالـــيـــة إلـ
العامة،  واالنتخابات  الفعلية  الديمقراطية 

وفق دستور نهائيٍّ متفٍق عليه.

6
الداخلية وتتصاعد  الضغوط  تتكاثر  فيما 
ــتــــظــــاهــــرات الـــشـــعـــبـــيـــة مــــن جــهــة،  وتــــيــــرة الــ
 املــجــتــمــع الـــدولـــي املهتمة 

ُ
ــراف ــ وتـــتـــرّدد أطــ

بـــالـــشـــأن الـــســـودانـــي فـــي تــقــيــيــمــهــا مــســيــرة 
 
ّ
ــإن ــتـــرة االنـــتـــقـــالـــيـــة مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فــ ــفـ الـ
الـــخـــيـــارات املـــتـــاحـــة لــكــال املـــكـــونـــن، املــدنــي 
أن  غير  للغاية،  مــحــدودة   

ّ
تظل والعسكري، 

النتفاضة السودانين طبيعة مّيزت نفسها 
بــعــفــويــة تنظيم حــراكــهــا، عــبــر مــا ســّمــوهــا 
»لــجــان املــقــاومــة«، الــتــي تشكلت مــن فتيان 
وفتيات في عنفوان شبابهم، هم »كنداكات« 
محلية   

ٌ
سودانية مسّمياٌت  تلك  و»شفاتة«. 

ُينسنب  فتيات   
ّ
هن »الكنداكات«  إذ  محضة، 

النيل  ــرأة ملكْت وادي  امـ »كــنــداكــة«، وهــي  لـــ
مــنــذ عــهــد الــفــراعــنــة األّول. أمـــا »الــشــفــاتــة« 
كلمة  مــن  فُمستقاة  السودانية  العامية  فــي 
 للفتى املجازف الذي 

ٌ
فت«، وهي وصف

ِّ
»الش

ال  لــثــورٍة  تجلّياٌت  تلك  باملخاطر.  يبالي  ال 
قيادة »كاريزمية« تقليدية تقود مسيرتها، 
ــفــــرط، وقــــد تـــجـــاوزت،  وال تـــهـــاب الــعــنــف املــ
التقليدية  السياسية  األحـــزاب  حراكها،  في 
تشكلت  عفوية  تجّمعات  هــي  بــل  املتكلسة، 
فــــي األحــــيــــاء والــــقــــرى واملـــــــدن الـــســـودانـــيـــة، 
ـــقـــْت حـــراكـــهـــا عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل  نـــسَّ
االجتماعي الذي أتاحته الشبكة العنكبوتية 
)اإلنترنت(. سعي جنراالت السودان لحجب 
ْت محاولة يائسة 

ّ
خدمة اإلنترنت، لكنها ظل

الحتواء ذلك الحراك.
رى، هل يقرأ من يتابع، من في الداخل ومن 

ُ
ت

السودانية،  االنتفاضة  أحـــوال  الــخــارج،  فــي 
ــّدة، تــقــوده  فــيــلــتــفــتــون إلــــى واقـــــٍع بــالــغ الــــجــ
ــاريـــزمـــا جــمــاعــيــة،  ــقـــاومـــة« لــهــا كـ »لـــجـــان مـ
ــــدرات بــعــض الــشــعــوب   فـــي قـ

ً
تــشــكــل ظـــاهـــرة

ثــوريــٍة النتفاضها ضد  فعاليٍة  إضــفــاء  فــي 
الــظــلــم والـــفـــســـاد، ولــتــطــلــعــهــا إلـــى مستقبٍل 
تــســوده الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة. تــظــاهــرات 
الــــســــودان  الـــعـــارمـــة اآلن فــــي  الـــّســـودانـــيـــن 
تـــــجـــــاوزت، فــــي تـــطـــلـــعـــاتـــهـــا، ذلـــــك الــــصــــراع 
مكّونات  بن  السودانية  الساحة  في  الدائر 

عسكرية وأخرى مدنية.
)سفير سوداني سابق(

الصراع، ألن املوقف الراهن على الساحة ال 
ُيسمح به بعد خروج القضية السورية من 
أيـــدي أصــحــابــهــا، ووقــوعــهــا بــأيــدي الــقــوى 
اآلن  املأمول  اإلقليمية والدولية، حتى بات 

ليس أكثر من خفض الكلفة والخسائر.
ــقـــل الـــجـــزء  ــنـ تــتــحــّمــل مــشــيــخــة الـــحـــفـــظ والـ
األكبر من املسؤولية عن تخلف املجتمعات 
الـــعـــربـــيـــة واملـــســـلـــمـــة ومـــعـــانـــاتـــهـــا عـــلـــى كــل 
األصـــــعـــــدة، فـــانـــفـــصـــال هـــــذه املـــشـــيـــخـــة عــن 
وبقاؤها  عمله،  وآلــيــات  ومناهجه  العصر 
تــــدور فــي فــضــاء أقــــوال واجـــتـــهـــادات قيلت 
منذ مئات السنن، وميلها إلى االستحواذ، 
ـــك بــــوضــــوح عـــنـــد انــتــخــاب  ــد تــجــلــى ذلــ ــ وقـ
مفتيا،  السوري  اإلسالمي  املجلس  أعضاء 
واخـــتـــيـــارهـــم رئـــيـــس املـــجـــلـــس لــلــمــنــصــب، 
وهذا على الضد من مستدعيات )وشروط( 
اختيار مفت عــام، والتي تقضي بأن يكون 
املــفــتــي للجميع، وعــلــى مــســافــة واحــــدة من 
مفتيهم،  الجميع  يعتبره  بحيث  الجميع؛ 
اإلفـــتـــاء ويــتــفــّرغ  فــي  ُيــكــتــفــي بمنصبه  وأن 
ــذا لـــم يــتــم فـــي حــالــة الــشــيــخ أســامــة  لـــه. وهــ
الــرفــاعــي الـــذي بــقــي رئــيــســا لــرابــطــة علماء 
ــام ولــلــمــجــلــس اإلســـــالمـــــي، وصـــاحـــب  ــشــ الــ
موقف سياسي منحاز لطرٍف في الصراع، 
للنظام  املــوالــن  مــن  مــا يجعله غير مقبول 
الحفظ  فعقلية  بــهــا،  معترف  غير  وفــتــاواه 
والتخلف  املكان  في  املراوحة  بت 

ّ
رت والنقل 

عن مسيرة العالم.
ــــدى بــاملــجــلــس الــعــتــيــد ومــشــايــخــه  ــان األجـ كـ
النظر في املرآة، واكتشاف فواتهم وحاجتهم 
نــظــري وعملي، وتعميق  تأهيل  إعـــادة  إلــى 
وتغيير  وتقنياته،  العصر  بعلوم  ثقافتهم 
ــلـــى الـــوعـــظ  ــة عـ ــســ ــؤّســ ــاهـــج عـــمـــلـــهـــم، املــ ــنـ مـ
وإصدار الفتاوى، ومعارفهم وخبراتهم عن 
ثنائية  املجتمعات وسبل سياستها خارج 
الــشــيــخ واملـــريـــد، وتــعــاطــيــهــم مـــع املــشــكــالت 
ــٍط مــــــدروســــــة، واالنـــــخـــــراط  ــطــ بـــاعـــتـــمـــاد خــ
العملي املباشر مع الناس، ملساعدتهم على 
حـــل مــشــكــالتــهــم، وتــســيــيــر حــيــاتــهــم وجــعــل 

تصّرفهم في مواجهتها أسهل وأنجع.
)كاتب سوري(

السودان وضيق الخيارات

ليس بالفتوى وحدها يحيا اإلنسان

النتفاضة السودانيين 
طبيعة ميّزت 

نفسها بعفوية 
تنظيم حراكها، عبر 

ما سّموها »لجان 
المقاومة« التي 

تشكلت من فتيان 
وفتيات في عنفوان 

شبابهم

تظاهرات الّسودانيين 
العارمة تجاوزت، 

في تطلعاتها، ذلك 
الصراع الدائر في 

الساحة السودانية 
بين مكّونات عسكرية 

وأخرى مدنية

وجود آلية لمحاسبة 
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مجلس رقابي من 
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من طريقة اختياره

الجوهري في اللحظة 
الراهنة ليس الشكل، 

بل المضمون ومناهج 
البحث والعمل، 

وهو ما تفتقر إليه 
المشيخة السورية

اختيار مفٍت من 
المعارضة ال يشكل 

حًال إللغاء منصب 
المفتي، حيث سينظر 
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