
عمار ديوب

 إلى قادة أوروبا وأميركا، وقعتها 
ٌ

رسائل
ــة مـــائـــة شــخــصــيــة، تــنــتــمــي  ــرابــ ــرا قــ ــيــ أخــ
أغلبيتها للطوائف املسيحية في العالم، 
في  الكنائس  قـــادة  املوقعني بعض  ومــن 
ســـوريـــة ولـــبـــنـــان، وتــفــيــد بـــضـــرورة رفــع 
الــعــقــوبــات عــن الــنــظــام الـــســـوري، بسبب 

كارثية أوضاع السوريني. 
استندت تلك الرسائل إلى بياٍن لخبيرة 
املتحدة،  لــأمــم  التابعة  اإلنــســان  حــقــوق 
ــــاف تــلــك  ــقـ ــ ــنـــا دوهــــــــــان، بـــــضـــــرورة إيـ ــيـ ألـ
العقوبات. هي حجة وال شيء أكثر، هذا 
أواًل. املوقف أعاله يعبر عن نجاح وتكرار 
سردية النظام السوري ودعاته وشبكاته 
في العالم عما جرى ويجري في سورية، 
وهذا ثانيًا. هي خسارة كبيرة للمعارضة 
بكل أشكالها وألوانها، ومنها املعارضة 
التي سّمت نفسها مسيحية، وهذا ثالثًا. 
النظام السوري تعبر  الدفاع عن  رسائل 
عــن ســقــوٍط أخــالقــي مـــدوٍّ لكل مــن شــارك 
فــيــهــا، وهـــي مــوقــف ســيــاســي ثــابــت إلــى 
تأتي  أنها  كهذه  رسائل  جانبه. خطورة 
أي  فهو،  الحساسية،  شــديــدة  لحظٍة  فــي 
النظام، يعمل من أجل إعــادة إنتاج ذاته 
عبر االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي الصيف 
املقبل، والــتــي تترافق مــع وصــول بايدن 
إلى الحكم في الواليات املتحدة، وتتالي 
عـــقـــوبـــات قــــانــــون قـــيـــصـــر، وخـــطـــورتـــهـــا، 
واحتمال توسعها إلى كل داعمي النظام 
الـــســـوري فـــي الــعــالــم، والـــتـــي وبــســبــبــهــا، 

علي أنوزال

مــرة أخـــرى، وضــع حــزب الــعــدالــة والتنمية 
فــــي املــــغــــرب، والـــــــذي يـــدعـــي انـــتـــمـــاءه إلـــى 
املرجعية اإلسالمية، نفسه أمام تناقضات 
السياسية،  ممارسته  مع  املرجعي  خطابه 
عندما وجد أمينه العام ورئيس الحكومة 
في اآلن نفسه، سعد الدين العثماني، نفسه 
التطبيع  اتــفــاق  على  التوقيع  على  مجبرًا 
الـــذي لطاملا  الــكــيــان الصهيوني، وهــو  مــع 
فلسطني  واعــتــبــر  جــريــمــة،  التطبيع  اعتبر 
ال  ودينية  وأيديولوجية  سياسية  قضية 
ينبغي التخلي عنها. وال حاجة إلى العودة 
إلـــــى أدبــــيــــات الــــحــــزب ومــــواقــــفــــه الــســابــقــة 
القطعية  قــادتــه وتــصــريــحــاتــهــم  وكــتــابــات 
لــلــوقــوف عــلــى هـــذا الــتــنــاقــض الــصــارخ في 
املواقف، والتخلي الفاضح عن املبادئ التي 
ًا أحمر، والقضية 

ّ
كانت تعتبر التطبيع خط

الفلسطينية فــوق كــل اعــتــبــار، وذلـــك حتى 
ــام قليلة قــبــل تــوقــيــع زعــيــم الــحــزب على  أيـ
اتـــفـــاق الــتــطــبــيــع لــيــشــّكــل حــالــة فـــريـــدة من 
نوعها لم يسبقه إليها أي تنظيم محسوٍب 
على اإلسالم السياسي في املنطقة العربية. 
أمـــا الــتــبــريــرات الــتــي صـــدرت بــعــد ذلـــك عن 
قيادات حزبية وعن برملان الحزب، وبعض 
املــواقــف الــخــجــولــة الــتــي عــبــر عنها بعض 
من  امتعاضهم  عــن  أعــربــوا  رمـــوزه عندما 
مـــوقـــف حــزبــهــم وتــــصــــّرف أمــيــنــهــم الـــعـــام، 
بــل وإقـــدام أحــدهــم على تجميد عضويته، 
التنظيم، وحتى تنديد  ربما مؤقتًا، داخــل 
حركة التوحيد واإلصالح، الجناح الدعوي 
واأليديولوجي للحزب، بما وقع، فقد بدت 
كلها بمثابة توزيع أدوار سمجة في مسألٍة 
مـــزايـــدات سياسوية  مــثــل  مــبــدئــيــٍة ال تقبل 
كــهــذه، ولــعــب عــلــى الــعــواطــف واستخفاف 
بذكاء العقول املؤدلجة، ألن الحقيقة جلية 

واضحة، وحبل الكذب والتبرير قصير.
مــســألــة قــبــول زعــيــم الــحــزب الــتــوقــيــع على 

بشرى المقطري

فــي مــعــادلــة الــقــوة الــتــي تــفــرضــهــا الــحــرب 
االستراتيجية  األهــــداف  تظل  وشــروطــهــا، 
هــي املــحــّرك لدينامكية الــصــراع وأهــدافــه، 
ــداف املعلنة  ــ بــمــا يــــؤدي إلـــى تــحــقــيــق األهــ
الــحــد األدنـــى منها.  للحرب، أو على األقـــل 
ومع بشاعة الحروب وال أخالقيتها، إال أنه 
وفي سياقات الحرب اليمنية، وتحديدًا في 
شقها اإلقليمي، فقد أدارت القوى املتدخلة 
فــــي الـــيـــمـــن هـــــذه الــــحــــرب، عـــلـــى الــنــقــيــض 
مــن هــدفــهــا الــعــســكــري املــعــلــن، إعــــادة رأس 
الــســلــطــة الــشــرعــيــة إلــــى الــســلــطــة، ممثلة 
بالرئيس عبد ربه منصور هــادي، وكذلك 
انقلبوا  الــذيــن  الحوثيني  املــتــمــّرديــن  دحــر 
النتيجة  كــانــت  على سلطة هـــادي. ولــذلــك 
عسكريًا  إخفاقًا  األقــويــاء  لحرب  النهائية 
على شتى األصعدة، بحيث تحولت الحرب 
اإلقليمية  للقوى  استراتيجية  كــارثــة  إلــى 
املــتــدخــلــة فـــي الــيــمــن، نــاهــيــك عـــن كلفتها 
الــبــاهــظــة عــلــى الــيــمــنــيــني. وهـــــذا مـــا أقــــّره 
الرئيس األمــيــركــي، جــو بــايــدن، فــي سياق 
الـــدعـــم األمــيــركــي للعمليات  إعـــالنـــه وقـــف 
الــعــســكــريــة لــلــتــحــالــف الــعــربــي فـــي الــيــمــن 
بقيادة السعودية. واصفًا الحرب بالكارثة 
االستراتيجية واإلنسانية، وهو ما تؤكده 
مـــآالت أكــثــر مــن ســت ســنــوات مــن الــحــرب، 
فهي باملحصلة لم تكن حربًا ضد جماعة 
الــحــوثــي الــتــي تــحــّولــت إلـــى قـــوة عسكرية 
أقوى من السنوات األولى النطالق التدخل 
ــــرب ضــد  الـــعـــســـكـــري لــلــتــحــالــف، وإنــــمــــا حـ
ــة الــتــي سعى 

ّ
سلطة الــرئــيــس هـــادي الــهــش

التدخل السعودي - اإلماراتي إلى تفتيتها 
وإضــعــافــهــا، مـــن خــــالل تــنــمــيــة مليشيات 
خـــارج الــدولــة فــي جــنــوب الــيــمــن ووســطــه، 
 عن تسببها 

ً
وتمكينها من السلطة، فضال

وتدمير  اليمنيني  مــن  آالف  عــشــرات  بقتل 
البنية التحتية وتقويض الدولة اليمنية. 

تـــطـــرح مـــضـــامـــني الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
إلدارة بـــايـــدن جــمــلــة مـــن املــــحــــّددات الــتــي 
تــهــا فـــي ســيــاق الــتــخــلــص من  يــمــكــن قــراء
إرث الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد 
ى الــصــراع اإلقليمي في 

ّ
تــرامــب، الــذي غــذ

منطقة الشرق األوســط، وفي اليمن، أكثر 
األميركية  املــقــاربــة  فــي  كــونــه متغيرًا  مــن 
لــلــحــرب فــي الــيــمــن، وعــالقــتــهــا بحلفائها 
ــع، لـــيـــس اعـــتـــرافـــًا  ــبـ ــطـ ــالـ فــــي املـــنـــطـــقـــة. وبـ
بمسؤوليتها املباشرة عن فظائع الحرب 
وإنما  اليمنيني،  اإلنسانية على  وكلفتها 
املنطقة  فــي  الحيوية  مصالحها  لحماية 
التي أضــرت بها إدارة ترامب، فمن جهٍة، 
التعاطي مع الحرب في اليمن أكثر سهولة 
لإلدارة األميركية من الحرب السورية التي 
إلى كونها  إليها بايدن، فإضافة  لم يشر 
ال تشكل بؤرة تقاطع مصالح قوى دولية 
منافسة ألميركا، كالساحة السورية التي 
تنشط فيه روسيا وتركيا، وبالطبع إيران، 
فإن خريطة الصراع املحلي واإلقليمي في 
الصراع  من خريطة  أكثر وضوحًا  اليمن 
ــــود الــحــد  ــــك وجــ ــة، بـــمـــا فــــي ذلـ ــوريــ فــــي ســ
الــدولــي حيال صيغة  التوافق  األدنــى من 
الــســيــاســي لــأزمــة اليمنية. وبــذلــك  الــحــل 
اليمنية خيارًا مريحًا إلدارة  الحرب  بدت 
بايدن في الوقت الحالي، الستعادة الدور 
األميركي التقليدي شرطيا يوجه األزمات 
 بـــمـــا يــتــفــق مــــع مــصــالــح 

ْ
ويــــديــــرهــــا، وإن

في  حلفائها  ومصالح  املتحدة  الــواليــات 

عبد اللطيف السعدون

ــيــــون مــــن جـــيـــنـــني هــيــنــيــس  يــــريــــد الــــعــــراقــ
ــــني الـــعـــام لــأمــم  بـــالســـخـــارت، مــمــثــلــة األمـ
املـــتـــحـــدة املـــوكـــلـــة إلــيــهــا مــهــمــة الــتــصــّدي 
ــا،  ــهــ ــنــ ــــالت الـــــــتـــــــي يــــــعــــــانــــــون مــ ــكـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
واستحكمت حلقاتها إلى درجة أن حلها 
أصبح صعبًا ومعقدًا، أن تجد لهم الحل، 
لكن املشكلة أن ليس في يد جينني عصا 
األرض  بــهــا  تــضــرب  أن  يمكنها  ســحــريــة 
وتصلح ما صنع سحرة املنطقة الخضراء 
الذين أتقنوا كل فنون اإلفك ومارسوا كل 
 لــهــم جــفــن على 

ّ
الــشــرور مــن دون أن يـــرف

أبناء جلدتهم، حتى صح القول فيهم إنهم 
أبناء جلدة ليست عراقية!   

مــضــى عــلــى تــعــيــني جــيــنــني بــالســخــارت 
أزيــد من سنتني، وهــي تختبر سياسات 
حــكــومــة الـــعـــراق وبــرامــجــهــا وتــراجــعــهــا، 
فــال تــجــد فيها مــا يــعــني أو يمهد إلقــامــة 
»دولــة منتجة ومزدهرة تعيش في وئام 
مـــع نــفــســهــا وفــــي ســــالم مـــع جــيــرانــهــا«، 
األمــن مهمتها.  بحسب توصيف مجلس 
وقــد قــّدمــت »إحــاطــاٍت« دوريـــة للمجلس، 
ــم تــكــشــف  ــة، لــ ــافـ ــفـ بــلــغــة دبـــلـــومـــاســـيـــة شـ
فيها صــراحــة عما واجهته مــن مصاعب 
وعوائق فرضتها قوى إقليمية ومحلية، 
ذات مــصــلــحــة فـــي إبـــقـــاء األوضــــــاع الــتــي 
نــشــأت عـــن االحـــتـــالل وتــراكــمــاتــه، لكنها 
إلــى صعوبة  تلك  »إحاطاتها«  فــي  حت 

ّ
مل

ــم يــســعــفــهــا  ــ ــًا، ولــ األحـــــــــوال واملـــــــــآالت مــــعــ
اٍت عــمــلــيــة،  مــجــلــس األمــــــن بـــأيـــة إجـــــــــــراء
غير  فيه  تجد  فلم  أمامها  العالم  وضــاق 
ــــذا ما  »آيـــــات الـــلـــه«، لــتــســتــنــجــد بـــهـــم، وهـ
إيـــران أخــيــرًا، لتبحث  فعلته فــي زيارتها 
معهم في أحجيات الوضع العراقي التي 
تتناسل مــن دون حــل، وقــد واجــهــت، إثر 
الـــالذع واالتهامات  النقد  مــن   

ً
ذلــك، سيال

الظاملة من سياسيني وناشطني اتهموها 
لم  باالنحياز لحكومة طــهــران، فيما هي 
تجد في خطوتها تلك انحيازًا ألحد، بل 
هــي اكتشفت حقيقة فــي غاية املـــرارة، أن 
الحل لبالد الرافدين ليس في يد أبنائها، 
فــقــد اغـــتـــرب الــحــل كــثــيــرًا وابــتــعــد، حتى 
أصبح في قبضة »آيات الله«. هم يقررون 
مصير بغداد التي وصفها أحدهم بأنها 
إلمبراطوريتهم،  التاريخية«  »العاصمة 
وهـــم يـــحـــّددون مــســار ســيــاســاتــهــا. ملـــاذا 

الــحــل  اكــتــشــافــهــا أن  نــلــومــهــا، إذن، عــلــى 
يكمن في طهران وليس في أي مكان آخر؟ 
وإال ملاذا يّمم حكام العراق أنفسهم شطر 
أو  تخاصموا،  أو  اختلفوا  كلما  طــهــران، 
حتى عندما يسود الوئام بينهم ويتفقون 
على قسمة املناصب واالمــتــيــازات واملــال 
الحرام، وينخرط معهم أصحاب املشاريع 
»الوطنية« الزائفة الذين صّدعوا رؤوسنا 
الــكــاذبــة  ودعــواتــهــم  الــحــال  بمعارضتهم 

إلى اإلصالح.
إدراكــًا  أكثر  إذن،  جينني بالسخارت كانت، 
لواقع الحال، أكثر إخالصًا ألهل العراق من 
انسجامًا  وأكثر  الخضراء،  املنطقة  سحرة 
مـــع نــفــســهــا، ومــــع مـــا تـــأمـــل أن تــحــقــقــه في 
لها.  املمنوح  و»التفويض«  قدرتها  حــدود 
هــي تـــدرك أن فــي اإلمــكــان أفــضــل مــمــا كــان، 
ولذلك  قصيرة.  والــيــد  بصيرة  العني  ولكن 
ــران، وفـــــي بــالــهــا  ــ ــهـ ــ ــال إلـــــى طـ ــ ــــرحـ شــــــّدت الـ
أنــهــا تفتح ثــغــرة، ولــو صــغــيــرة، قــد تسمح 
بسريان هواء نقي إلى العراقيني، خصوصًا 
أن قرارًا جديدًا ملجلس األمن في مايو/ أيار 
من العام املنصرم وّسع مهمة بالسخارت، 
واملساعدة  والــدعــم  املــشــورة  تقديم  لتشمل 
بــشــأن مــســائــل عــديــدة، مــن بينها »تيسير 
الــــحــــوار عــلــى الــصــعــيــد اإلقــلــيــمــي بــمــا في 
ذلــك أمــن الـــحـــدود«، وهــو مــا اســتــنــدت إليه 

بالسخارت في تبرير زيارتها طهران.
أن  بإمكانها  كــان  املــعــقــول،  باملنطق  ولــكــن، 
تــتــصــّرف عــلــى نــحــو مــخــتــلــف، لـــو امتلكت 
ــــد، لــو  ــائـ ــ ــــو سـ ــا هـ ــ ــلـــى تـــخـــطـــي مـ الـــــجـــــرأة عـ
إال  يقبلون  ال  العراقيني  أن  للمأ  أفصحت 
باستعادة وطنهم من غاصبيه ومغتصبيه 
ــلــــهــــا، لــو  ــم خــــــارج حـــــــدوده أو داخــ مـــمـــن هــ
ــي« أن  ــدولــ ــه »املــجــتــمــع الــ صـــرخـــت فـــي وجــ
كفى إذالاًل للعراقيني وإنكارًا لحقوقهم، لو 
عــرضــت خــريــطــة طــريــق فـــي بــضــعــة أســطــر 
أن أنــصــفــوا الــعــراقــيــني، واعــمــلــوا عــلــى رفــع 
هــيــمــنــة إيــــــــران عـــنـــهـــم، وســــاعــــدوهــــم عــلــى 
اســتــعــادة وطــنــهــم، لــو قــالــت آليــــات الــلــه أن 

ارفعوا أيديكم عن العراق.
التي يسمونها  »الهالمية«  الكتلة  لكن تلك 
»املــــجــــتــــمــــع الــــــــدولــــــــي« ال تــــســــمــــع صــــــراخ 
بالسخارت  صيحات  حتى  وال  العراقيني، 
ــًا، لــــن يـــصـــغـــي »آيـــــات  ــ ــــضـ إن صــــاحــــت. وأيـ
بقاء  لهم  تحقق  ما  بقدر  إال  ألقوالها  الله« 

هيمنتهم وضمان مصالحهم. 
)كاتب عراقي(

وبـــســـبـــب الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر املــنــصــرمــة، 
والفساد والنهب الذي لم يتوقف مطلقًا، 
ــة.  ــيـ ــارثـ فـــــإن األوضــــــــاع تـــــــزداد ســــــوءًا وكـ
أزمـــة اجتماعية تعاني  هــنــاك  وبــالــتــالــي 
منها املناطق الخاضعة للنظام السوري، 
األميركية  السياسة  وتتطلب تغييرًا في 
الــخــروج  مــن  ليتمكن  إزاءه،  واألوروبـــيـــة 
السوري  النظام  إذًا، يعي  أزمته تلك.  من 
ــة،  ــأزمــ ــتــ ــيـــتـــه املــ ــيــــدًا وضـــعـ وداعــــــمــــــوه جــ
وخطورة حدوث احتجاجاٍت في مناطق 

سيطرته.
أعاله،  الرسائل  ال يمكن نقاش مضمون 
السوري في  النظام  والتي تتجاهل دور 
املأساة السورية، من دون توضيٍح دقيق 
لـــواقـــع املـــعـــارضـــة، فــهــي الـــطـــرف الــثــانــي 
لقد تقلبت مواقف  السوري.  الصراع  في 
املعارضة كثيرًا منذ العام 2011، وتغيرت 
ــاء مــؤســســاتــهــا، وخــضــعــت الــقــوى  ــمـ أسـ
املكّرسة فيها للدول اإلقليمية والعاملية، 
ُيلحظ لها موقف وطني في أي  حتى ال 
قــضــيــٍة تــتــصــّدى لــهــا. هـــي حــالــة الــنــظــام 
 2011 منذ  واستمراريته  فوجوده  كذلك، 
مرتبطان بإيران ومليشياتها، وبروسيا 
وفقًا  ويتحّرك  مبادراته،  يطلق  بعد.  من 
لــوضــعــيــتــه املـــتـــأزمـــة والـــتـــابـــعـــة، وهــنــاك 
الرئيس،  أن والــد زوجــة  معلومات تؤكد 
ــواز األخــــرس، هــو خــلــف تــلــك الــرســائــل.  فـ
ــــداًل من  ــشــكــلــة فـــي املـــعـــارضـــة، الــتــي وبـ

ُ
امل

أن تــرفــض أي مــشــاريــع ال تــســاهــم بنقل 
سورية إلى التحّول الديمقراطي تتراجع 
ت مواقفها بشكٍل كبير، 

ّ
تباعًا، وقد انحط

تلك الرسائل مــن ذلــك الــحــوار، فكيف لو 
عــرفــنــا أن أقــســامــا فــي املــعــارضــة ترفض 
الــعــقــوبــات، وهـــي مـــوجـــودة ضــمــن هيئة 
التي  لتركيا  تــابــع  وبعضها  الــتــفــاوض، 
ـــشـــرفـــة عــلــى مــســار 

ُ
هـــي إحـــــدى الــــــدول امل

الــذي أفضى إلــى تشكيل اللجنة  أستانة 
التفسير  إلــى  تستند  والتي  الدستورية، 

الروسي للقرار 2254!
هــل يفيد بــشــيء الــنــقــاش مــجــّددًا عــن أن 
الــكــتــلــة األكــبــر مــن املــســيــحــيــني وقــادتــهــم 
فـــــي ســـــوريـــــة والــــعــــالــــم خـــــانـــــوا الــــثــــورة 
الــســوريــة؟ هــو جــزء مــن الــلــوحــة، والــجــزء 

ــم يــكــونــوا  اآلخــــــر أن املــــوالــــني لــلــنــظــام لــ
يــومــًا فــقــط مــن األقــلــيــات، وكـــان جـــزء من 
هــذه األقــلــيــات ضـــده. اللوحة الــتــي يعتد 
ــــي أن تـــتـــغـــيـــر ســـيـــاســـات  ــًا هـ ــيـ ــالـ ــا حـ ــهـ بـ
ــذا  ــ ــا، وهـ ــ ــهــ ــ ــة ذاتــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ املــــعــــارضــــة واملـ
يــقــتــضــي، أول األمــــر، االنــســحــاب مــن كل 
أشكال التفاوض مع النظام قبل تطبيق 
على  املوافقة  وقبل  أوضحته،  كما   2254
هـــذا الــشــكــل مــن الــتــفــاوض يــجــب إطــالق 
 رفــضــت املــعــارضــة 

ْ
ســــراح املــعــتــقــلــني. إن

االســـتـــمـــرار فـــي الـــتـــفـــاوض كــمــا يــجــري، 
نفسيهما  ستجدان  وتركيا  روســيــا  فــإن 
فــي واقـــٍع معقد للغاية، وربــمــا ستتمكن 
السياسة األميركية واألوروبية من إعادة 
طرح مفاوضاٍت أكثر جدوى مما يحدث 

حاليًا، ووفقًا للقرارات الدولية.
بـــوضـــوٍح أكــبــر، مــا يــعــيــق إعــــادة تعويم 
الــنــظــام ليست املــعــارضــة وال تــركــيــا، بل 
ـــا. ومــا يسمح  الــواليــات املــتــحــدة وأوروبــ
بتجاهل حقوق  وتركيا  وإيــران  لروسيا 
الشعب السوري واتباع خيار أستانة هي 
أستانة  خــيــارات  على  املــعــارضــة  موافقة 

وسوتشي، والحقًا اللجنة الدستورية.
وتــبــتــغــي روســــيــــا مــــن الــــخــــيــــارات أعــــاله 
إلى  الــنــظــام، واآلن وصلت  إعـــادة تعويم 
الــرئــاســيــة.  ــــواء لــالنــتــخــابــات  تهيئة األجـ
الــرئــيــس األمــيــركــي بــاديــن الـــذي انتقلت 
إلــــيــــه الـــســـلـــطـــة، وهــــــو عـــلـــى خــــــالف مــع 
ــيــــارات، بل  ــا، لـــن يــعــيــق تــلــك الــــخــ ــيــ روســ
الــســوري  الــنــظــام  إزاء  ســتــكــون سياسته 
تبديل  أي  وتــرامــب،  أوبــامــا  كما سلفيه، 

ســيــاســات هـــذا الــنــظــام ولــيــس إســقــاطــه. 
النظام  لصالح  الكبير  امليداني  التغيير 
قــــد يــســمــح بــتــطــبــيــق ســـيـــاســـة الــخــطــوة 
خــطــوة األمــيــركــيــة؛ فــهــل تــعــي املــعــارضــة 

خطورة الحال الذي وصلت إليه؟ 
الــســقــوط املــنــاقــش أعـــاله جــزء مــن الــواقــع 
ــك كــلــه  ــ ــا يـــوقـــف ذلـ ــ الـــعـــاملـــي املـــنـــحـــط، ومـ
ــا الــشــعــب  ــاهـ ـ

ّ
ــن ــبـ ــتـ ــدة يـ ــ ــديـ ــ ــات جـ ــاســ ــيــ ســ

السوري. وهذا، كما يبدو، لن يتحقق قبل 
وسياساتها،  التابعة  املــعــارضــة  تغيير 
ــدة، وطــنــيــة  ــ ــديــ ــ ــة جــ ــارضــ ــعــ ــيـــل مــ ــكـ وتـــشـ
بــامــتــيــاز، واالســتــفــادة مــن واقـــع الشعب 
السوري املنهار، وإعادة مدِّ الجسور مع 
كــل الــســوريــني، وبعيدًا عــن أي سياسات 
املعارضة  مــن  أقــســام  فعلت  كما  طائفية 

املكّرسة من 2011.
في  الرسائل،  تلك  على  املوقعون  يتجاهل 
الــذي  السبب  الــعــقــوبــات،  بــرفــع  مطالبتهم 
أوصــــل الــوضــع الـــســـوري إلـــى مــا هــو فيه، 
الــقــرارات الدولية. لو طبقت هذه  وتجاهل 
القرارات، وتحديدا 2254 وجنيف 1، النتقل 
أطراف الصراع السوري إلى حواٍر جاٍد من 
أجل االنتقال الديمقراطي، وهذا غير ممكن 
من دون تشكيل هيئة كاملة الصالحيات، 
فــهــل يفهما، املــعــارضــة والــنــظــام، خــطــورة 
ــادرة اإلقــلــيــمــيــة والـــعـــاملـــيـــة لــــــإلرادة  ــ ــــصـ املـ
الــــســــوريــــة وواقـــــــــع االســــتــــنــــقــــاع الــــســــوري 
ــر الـــلـــجـــنـــة  ــبــ ــر الــــــوقــــــت عــ ــريــ ــمــ ــة تــ ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ وتـ
واالنتخابات  أعــاله  والرسائل  الدستورية 

الرئاسية املقبلة وسواها كثير.
)كاتب سوري(

اتـــفـــاق الــتــطــبــيــع مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
حتى لــو لــم يكن الــحــزب صــاحــب املــبــادرة، 
ــذا  ــه هــ ــ ــ ــادتـ ــ ــ ــزب وقـ ــ ــحــ ــ ــزة الــ ــ ــهــ ــ ــــر أجــ ــريـ ــ ــبـ ــ وتـ
ــٍز وعـــــــار، ال  املــــوقــــف املـــخـــجـــل بـــمـــا هــــو مـــخـ
يطرح فقط ســؤال مــدى الــتــزام الــحــزب بما 
تــنــّص عــلــيــه مــرجــعــيــتــه اإلســالمــيــة، وإنــمــا 
تــضــع مــصــداقــيــة خــطــابــه عــلــى املـــحـــّك، بما 
ــلـــوك فــي  ــد لـــهـــذا الـــسـ ــيـ أن الــتــفــســيــر الـــوحـ
واحــدة  كلمة  تختزله  السياسي  القاموس 
هــي االنــتــهــازيــة الــتــي تــدفــع صاحبها إلــى 
الــتــضــحــيــة بـــمـــبـــادئـــه مــــن أجـــــل مــصــالــحــه 
الحزب  كــان  الضيقة واآلنــيــة. وإذا  النفعية 
السياسية  تــحــوالتــه  تفسير  عــلــى  دأب  قــد 
الــســابــقــة بــالــلــجــوء إلـــى اســتــعــمــال مفهوم 
لــشــرح براغماتيته  هــالمــي، هــو االعـــتـــدال، 
الــســيــاســيــة عــنــد كـــل تـــحـــّول كــــان يـــقـــوم به 
أو ُيــفــرض عــلــيــه، عــلــى الــرغــم مــن تناقض 
هـــذا الــتــحــول مــع مــبــادئــه ومــرجــعــيــتــه، فــإن 
اســتــدعــاء هـــذا املــفــهــوم فــي حــالــة التطبيع 
ــيـــرًا يــكــشــف عـــن مــــدى تــقــلــبــات الـــحـــزب،  أخـ
املــذهــبــيــة والــفــكــريــة الــصــارخــة الــتــي تجد 
تــفــســيــرهــا فـــي مـــســـار الـــتـــحـــوالت الــكــبــيــرة 
ــًا في  ــّر بــهــا مــنــذ تــأســيــســه، وأيـــضـ الـــتـــي مــ
للممارسة  والــغــامــض  املتناقض  مفهومه 

البراغماتية للسياسة.   
وتبريره  التطبيع  على  املوافقة  قضية  في 
ــــل واالســـــتـــــمـــــرار فــيــه  والــــســــكــــوت عـــلـــيـــه، بـ
واملــزايــدة على من ينتقدون موقف الحزب 
مـــنـــه، تــصــبــح األعــــــــذار والـــتـــبـــريـــرات أكــبــر 
األمـــر ال يتعلق  الــكــبــرى، ألن  الخطيئة  مــن 
ــيـــة ســـيـــاســـيـــة، كــمــا  ــعـ بـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة أو واقـ
يـــحـــاول بــعــض قـــــادة الـــحـــزب تــبــريــر ذلـــك، 
وإنما بمسألة أخالق ومبدأ، ألن املوضوع 
ــاٍن مــغــتــصــٍب  ــ ــيـ ــ ــع كـ ــ ــو الـــتـــطـــبـــيـــع مـ ــ هـــنـــا هـ
عــنــصــري ومــجــرم ومــحــتــل، وعــلــى حساب 
ومهضومة  ــه،  أرضــ محتلة  شــعــب  مــعــانــاة 
حقوقه، وأبــنــاؤه إمــا الجــئــون فــي الشتات 
الصهيونية  الــســجــون  داخـــل  معتقلون  أو 

املنطقة ووكالئهم املحليني، وليس بهدف 
إيجاد حل جذري للصراع في اليمن. 

لــطــاملــا شــّكــل الــيــمــن الحلقة األضــعــف في 
السياسة الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، ومــن ثم 
األكـــثـــر ســهــولــة بــالــنــســبــة لـــهـــا، فــإضــافــة 
إلـــى املــقــاربــة األمــيــركــيــة الــتــقــلــيــديــة لــهــذا 
الجماعات  لنشاط  ساحة  بوصفه  البلد، 
اإلرهـــابـــيـــة الـــــذي تــعــهــد الـــرئـــيـــس بــايــدن 
ــة عـــمـــلـــيـــات بـــــــالده الــعــســكــريــة  ــلـ ــمـــواصـ بـ
الـــصـــراع  إدارة  فـــــإن  اإلرهــــــــــاب،  ملـــكـــافـــحـــة 
ــــت املـــوّجـــه  ــــي مــــا زالــ ــرانـ ــ ــعـــودي - اإليـ الـــسـ
لــلــســيــاســة األمــيــركــيــة حـــيـــال الـــحـــرب في 
اليمن، ومع اختالف إدارة بايدن عن سلفه 
تــرامــب الــصــراع اإلقليمي فــي الــيــمــن، فإن 
إيجاد  ترتكز على  املعلنة  بايدن  سياسة 
سياسة توازن، تنطلق من خفض الصراع 
اإلقليمي في اليمن، فإيران، بحسب املقاربة 
ــــع حـــضـــورهـــا الــســيــاســي  ــيـــة، ومـ ــيـــركـ األمـ
اليمن، بدعم  املباشر في  والعسكري غير 
وكيلها املحلي، جماعة الحوثي، عسكريًا 
ــدرات الــعــســكــريــة  ــ ـــقــ ــ ــــالل تــنــمــيــة الـ مــــن خــ
ــتــــي تـــســـتـــهـــدف الـــســـعـــوديـــة،  لـــلـــحـــوثـــي الــ
الجماعة،  بسلطة  باعترافها  وسياسيًا، 
وتعيني سفير لها في صنعاء، فإن اليمن 
بالنسبة إليران، وفق املقاربة األميركية، ال 
تتعدى كونها ساحة ضغط مباشرة على 
السعودية، وحليفها األميركي، في ملفات 
أخرى أكثر أهمية بالنسبة لها، كاالتفاق 
النووي، والعقوبات االقتصادية، بما في 
ذلــك الساحة الــســوريــة، األمــر الــذي يمنح 
اإلدارة األميركية ورقة سياسية ملفاوضة 
ــران فــي املــلــف الــيــمــنــي، مــقــابــل تحسني  إيــ
شــروطــهــا فــي املــلــفــات الــحــيــويــة األخــــرى، 
قائمة  من  الحوثي  جماعة  شطب  وكذلك 
ــاب، بحيث قــد تــدفــع إيــــران وكيلها  ــ اإلرهـ

مع موافقتها على خيار أستانة ومناطق 
منها  فصائل  وتحّول  التصعيد،  خفض 
إلى قوى عسكرية تابعة لتركيا، واألسوأ 
أّكـــدت إرســال  الــتــي  الــتــقــاريــر الصحافية 
تركيا بعضها إلى ليبيا وإلى أذربيجان، 
ــو مـــا فــعــلــتــه روســـيـــا بـــإرســـال شــبــاٍب  وهـ
سوريٍّ إلى ليبيا )وفنزويال؟(. معارضة 
تــفــضــح ســرديــة  كــهــذه، كــيــف يمكنها أن 
ــام وحـــلـــفـــائـــه وتـــعـــّريـــهـــا، وتــتــقــدم  ــظـ ــنـ الـ
عامليًا بمشروٍع وطني للشعب السوري، 
وبـــالـــتـــالـــي تــخــفــض مـــن قــيــمــة »الــلــوبــي 

العاملي« الداعم للنظام.
من الخطأ االستهانة برسائل كهذه، وال 
سيما أن أميركا تتبنى سياسة الخطوة 
خــطــوة تــجــاه الــنــظــام الــســوري، وهــو من 
ــذه لــــن تــتــغــيــر مــع  ــ يـــرفـــض املــــبــــادلــــة، وهــ
بايدن، وال سيما أن أقــرب حلفاء النظام 
ســيــتــم تــخــفــيــف الــعــقــوبــات عــنــه، إيــــران، 
حـــيـــث تـــفـــيـــد تـــقـــاريـــر بـــإيـــقـــاف ســيــاســة 
ــي ســيــاســات 

ّ
»الــضــغــط األقــــصــــى«، وتــبــن

ــديـــدة إزاء حــكــومــة طــــهــــران. وتــرفــض  جـ
ــلـــس األمـــــن  روســـــيـــــا تـــطـــبـــيـــق قــــــــرار مـــجـ
بتشكيل  والــبــدء   ،1 وبيان جنيف   ،2254
هيئة كــامــلــة الــصــالحــيــات، وتــنــاور عبر 
الدستورية،  االجتماعات املتكررة للجنة 
والتي استفادت منها كما النظام، حيث 
فيها  املعارضة  مشاركة  »وظيفة«  كانت 
إعطاء النظام املبّررات الكافية للقول إنه 
ال يرفض املبادرات السياسية للحوار مع 
األخالق  املعارضة، وبالتالي يصبح من 
ــه. تــســتــفــيــد  ــنـ ــع الـــعـــقـــوبـــات عـ ــ بـــمـــكـــان رفـ

أو مــحــاصــرون مــن طـــرف الــعــدو الــغــاصــب 
نفسه الذي يتم اليوم التطبيع معه بدعوى 

البراغماتية السياسية!
ــيــــه حــــزب  يــــطــــرح املـــــوقـــــف الــــــــذي وضـــــــع فــ
السؤال  املغرب نفسه  العدالة والتنمية في 
التي  السياسية  التيارات  مصداقية  بشأن 
ـــرّكـــز أجــنــدتــهــا السياسية 

ُ
ت أنــهــا  ُيــفــتــرض 

عــلــى الــتــعــبــئــة حـــول املــرجــعــيــة اإلســالمــيــة. 
ــة في  ــّديـ ــن ذلـــــك، يــثــيــر شــكــوكــًا جـ ــر مـ ــثـ وأكـ
املــنــطــق الــســائــد لـــدى اإلســـالمـــيـــني، عندما 
لــذلــك  الـــســـيـــاســـة.  الــــشــــؤون  إدارة  ــولــــون  يــ
املواقف،  تناقض في  أكبر من مجرد  األمــر 
وإنما  سياسية،  براغماتية  عــن  تعبير  أو 
إليه  أن نحتكم  الــذي يمكن  للمنطق  غياب 
السياسي  العرض  وتماسك  لقوة  مقياسًا 
والـــهـــويـــة األيــديــولــوجــيــة ألصـــحـــاب  هــذه 
املمارسة  كانت  فإذا  السياسية.  التعبيرات 
الــســيــاســيــة الــيــومــيــة تــفــرض عــلــى الــحــزب 
إعــادة صياغة عقيدته باستمرار، وهو ما 
يــدعــو كــثــيــريــن مــن أنـــصـــاره إلـــى الــشــك في 
املرجعية  تحتلها  أن  ينبغي  الــتــي  املــكــانــة 

الدينية في سلوكه السياسي. 
)كاتب مغربي(

املــحــلــي فـــي الــيــمــن إلــــى وقــــف الــعــمــلــيــات 
الهجومية على السعودية. 

ومن جهة ثانية، تهدف اإلدارة األميركية 
يمّكنها  بما  اليمن،  في  الحرب  إدارة  إلــى 
مــن اســتــعــادة وظــيــفــة شــرطــي الــعــالــم، من 
خــالل لعب دور سياسي أكثر تــوازنــا في 
املــنــطــقــة، وتــحــديــدا فـــي مــعــادلــة الــصــراع 
ــرانــــي فـــي الــيــمــن، وذلـــك  الـــســـعـــودي - اإليــ
بـــوقـــف الـــدعـــم األمـــيـــركـــي لــلــســعــوديــة في 
حربها في اليمن، بما في ذلك اللوجستي 
واالســتــخــبــاراتــي، وكـــذلـــك وقـــف صفقات 
ــة لـــلـــســـعـــوديـــة، مـــقـــابـــل دعــمــهــا  ــلــــحــ األســ
عــن سيادتها ضد  الــدفــاع  فــي  السعودية 
في  إيـــران  أذرع  بها  تقوم  التي  الهجمات 

املنطقة، أي جماعة الحوثي. 
الحرب  إدارة  تمّكن  قــد  ثــالــثــة،  ومــن جهة 
التوازنات إلدارة  اليمن، وفق سياسة  في 
بايدن، اإلدارة األميركية من ممارسة دور 
دولي محايد، أي تحويل الدور األميركي، 
مــن طــرف مــشــارك فــي الــحــرب على اليمن 
إبــان  بــالــجــرائــم ضــد اليمنيني،  ومـــتـــوّرط 
إدارة تــرامــب، إلـــى طـــرف مــحــايــد وســيــط، 
ــــي تـــعـــيـــني تـــيـــمـــوثـــي  ــا تـــجـــلـــى فــ ــ وهـــــــو مــ
لحل  لليمن  أميركيا  مبعوثا  ليندركينغ 
ــة، وكـــذلـــك دعــــوة اإلدارة األمــيــركــيــة  ــ األزمــ
إلى حل األزمة اليمنية سياسيًا، وهو ما 
يعني تــوجــهــا أمــيــركــيــا جــديــدا فــي إدارة 
من  بريطانيا  انــفــراد  بعد  اليمني،  املــلــف 
خــالل املبعوث األمــمــي، مــارتــني غريفيث، 
ــيـــاســـي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك نـــزع  ــار الـــسـ ــاملـــسـ بـ
الوصاية الكلية للسعودية في إدارة امللف 
 عـــن حــرصــهــا 

ً
الــســيــاســي الــيــمــنــي، فــضــال

تــقــّدم فــي جبهتها الخارجية  على إحـــراز 
الــتــي حــصــرهــا الــرئــيــس الــســابــق تــرامــب 
ــران، وتبني السياسة  إيــ الــحــرب ضــد  فــي 
السعودية حيال اليمن، األمر الذي أسهم 

في تغذية الحرب اإلقليمية في اليمن. 
ومع أنه من املبكر قراءة النتائج املترتبة 
عــلــى الــســيــاســة األمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة في 
ــا فــــي ذلــــــك وقـــف  ــمـ الــــســــاحــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، بـ
دعـــمـــهـــا الـــعـــســـكـــري الـــســـعـــوديـــة، وكـــذلـــك 
في  نزيهًا  وسيطًا  تكون  أن  على  قدرتها 
ــــؤدي إلــــى إيــجــاد  حــلــحــلــة الــــحــــرب، بــمــا يـ
وذلــك  اليمنية،  لــأزمــة  سياسية  تــســويــة 
ألن الـــوضـــع الــعــســكــري والـــســـيـــاســـي في 
اليمن، الذي أنتجته السعودية واإلمارات 
ــك إدارة  ــ ــا، بـــمـــا فــــي ذلـ وإيــــــــران ووكــــالئــــهــ
تـــرامـــب الــســابــقــة، أكــثــر تــعــقــيــدًا مـــن رغــبــة 
فـــي إحــــــراز نــصــر ســيــاســي  بـــايـــدن  إدارة 
يــفــتــقــر لـــإلملـــام بـــجـــذر املــشــكــلــة الــيــمــنــيــة، 
بحيث قد يأتي لصالح طرٍف على حساب 
ــإن ســـيـــاســـة بـــايـــدن  ــ األطــــــــراف األخــــــــرى، فـ
تــدفــع أطــراف  اليمن ســوف  املعلنة حــيــال 
إلــى تصعيد  واإلقليمية  املحلية  الــصــراع 
عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة، بـــغـــرض تحسني 
موقعها عسكريًا. إال أن الجدير بالذكر أنه 
الــقــوى الدولية  ال أمــيــركــا، وال غيرها مــن 
واإلقــلــيــمــيــة، تــضــع مــصــالــح الــشــعــوب في 
اليمنيني  مــصــالــح  أولــويــاتــهــا، ال  قــائــمــة 
وال مــصــالــح الـــســـوريـــني الـــــذي يـــرزحـــون 
وإقليميني  وطــأة مجرمني محليني  تحت 
ــيـــني، وإن أصــبــحــت الــيــمــن، الــبــوابــة  ودولـ
املواربة لعودة أميركا إلى موقعها القديم، 
ــهـــب ريـــــــاح الـــديـــمـــقـــراطـــيـــني  بـــحـــيـــث قــــد تـ
األميركيني على اليمن خفيفة، قد ال تغير 

شيئًا في واقع اليمنيني.
)كاتبة يمنية(

فاشلة رسائل مسيحية... ومعاَرضة سورية 

»العدالة والتنمية« المغربي 
ضحية تناقضاته

اليمن... بوابة آمنة 
لعودة شرطي العالم

جينين بالسخارت 
ظالمة ومظلومة

يتجاهل الموقعون 
على الرسائل، في 
مطالبتهم برفع 

العقوبات، السبب 
الذي أوصل الوضع 

السوري إلى ما 
هو فيه

المنطق البراغماتي 
يتحول، مع مرور 

الوقت، إلى محّدد 
أساسي الستراتيجية 

الحزب السياسية

ال أميركا، وال غيرها 
من القوى الدولية 

واإلقليمية، تضع 
مصالح الشعوب في 

قائمة أولوياتها

آراء

أرنست خوري

بيروت،  العائلة، جنوبي  منزل  في حديقة  لقمان سليم  ُيدفن  عندما  الخميس،  غــدًا 
طمر معه آمال ُولدت مع املوجة األولى من اغتياالت عام 2005 وما تاله، ثم ماتت ألف 

ُ
ت

. بقيت طموحات ما اصطلح 
ً
ميتة طيلة األعوام الـ16 املاضية، لكن دفنها ظل مؤجال

على تسميته »االستقالل الثاني«، أي االستقالل عن النظام السوري وعن دولة حزب 
ي الحلم والوهم. والحلم عندما ُيقتل يستحيل وهمًا.

َ
الله املديدة، تتنقل بني منزلت

أو قــل فكرة عــن بلد طبيعي، وجماعات أهلية  ُيـــراد دفــن مــشــروع  مــع لقمان سليم 
بالحد  تتعاطى  وأن  تتصالح  أن  بــل  مــتــبــادل،  غـــرام  فــي  تقع  أن  منها  مطلوبًا  ليس 
الجماعية. من بني  والــذاكــرة  املواطنة  التي تفرضها  والواجبات  االحترام  األدنــى من 
وغيره  لقمان سليم  أصر  الذين  العرب  اللبنانيون  الشيعة  الشيعة،  الجماعات،  هذه 
إيرانية، يريدون وطنًا  أنهم راشــدون سياسيًا وثقافيًا وال يرتضون بوصاية  على 
 
ً
فعال وطنًا(  )أريــد  كــان شعارهم  الذين  العرب  العراقيني  الشيعة  مثل  تمامًا  أيضًا 

فكرة  غدًا  بالسواد  تتشح   .
ً
أوال املحليني  لحكام طهران ووكالئهم  سياسيًا موجهًا 

نظام سياسي طبيعي سلمي بال سالح مليشيات، بال اغتيال سياسي، بهوية وطنية 
وعقد اجتماعي بال تكاذب... باختصار مشروع عن بلٍد كل ما يمكن أن يكون فيه 

مناقض لرؤية حزب الله إلى لبناٍن ال يجدر أن يكون بلدًا بل ساحة حروب تتوالد. 
في  الذين سيشاركون  للجريئني  مناسبة  سليم، ستكون  لقمان  ُيدفن  عندما  غــدًا 
الجنازة إلجراء إسقاطات كثيرة تبدأ من مكان الحدث: محلة الغبيري ــ حارة حريك، 
التي لم تعد مع حزب الله ال غبيري وال حــارة حريك، بل مجرد »الضاحية«، مع أل 
د العاصمة الحقيقية  هدَّ

ُ
التعريف، العاصمة البديلة، كيان سياسي ال جغرافي، منه ت

ُيسّميان  مع حديقة  منزل  ينتصب  الضاحية،  تلك  وســط  ذلــك.  املهمة  تطلبت  كلما 
واحـــدة. عشوائية  بينها شجرة  تجد  ال  أحجار  غابة  بقيت وحيدة وســط  »الفيال«، 
خــارجــة مــن قــامــوس الــحــروب املــقــدســة. والــفــيــال عــمــرهــا مــن عــمــر املنطقة قــبــل أن 
البراجنة والغبيري واملريجة والليلكي  تصبح ضاحية، من عمر حارة حريك وبرج 
وســائــر بــلــدات ســاحــل املــن الجنوبي الـــذي كــان يعج بــاألشــجــار املــثــمــرة، ويسكنه 
خليط ديمغرافي ومذهبي وطبقي دفنته منذ عقود، الحرب األهلية ثم االجتياحان 
املنطقة  وجه  غّيرت  استبدال سكاني  عملية  ت 

ّ
فحل و1982(،   1978( اإلسرائيليان 

األنسب  املكان  لقمان( هي  والــد  الراحل،  )النائب  والبلد. حديقة فيال محسن سليم 
الــذي ُيدفن كل يوم.  اللبنان  الحتضان جثة سليم، ذلك أن فيها تكثيفًا رمزيًا لهذا 
هناك، كان سيد املنزل نائبًا شيعيًا »كتلويًا« )من حزب الكتلة الوطنية(، مع ما كان 
النائب املحامي  يعنيه ذلك من جرأة متأصلة في االختالف واملشاكسة. ومع تولي 
الترافع في قضية اغتيال كامل مروة، تكتمل مالمح املقارنات ما بني األمس واليوم. 
الصحف،  زمــن  في  فاعلة  كانت  التي  »الحياة«  املــزِعــج بصحيفة  مــروة  كامل  هناك 
اه زواج البعثية والناصرية في بيروت أيام »الوحدة«. وهنا ابن محامي آل 

ّ
وقد صف

مرّوة، املزِعج بجرأته، بصوته املرتفع، بتوصيفه حزب الله والنظام اإليراني من دون 
عه حزب الله في سورية وفي لبنان واحد، 

ّ
استعارات، مزعج بموقف يرى أن ما يشن

لبنانية  ذاكرتني حربيتني  لقضايا  التوثيقي  وبعمله  بــدار نشره وبجمعيتيه  مزِعج 
وسورية، مزعج بكل شيء، وليس إرث والده ومنزله بعيدين عن ذلك اإلزعاج. حتى 
التنوع العائلي في أسرته، من أم مصريةـ  سورية، وزوجة أملانية، فإنه صورة مناقضة 
تمامًا للنموذج الذي يفرضه حزب الله بسرعة قياسية. هناك اللون الواحد والصوت 
الواحد والحقيقة الواحدة والزي املوحد طبعًا، وهنا ألوان واختالفات وآراء ومحاوالت 
أكثر  وفشل  كثيرة  وتــجــارب  ــدارات  وإصـ وترجمات  وسينما  ومغامرات  ومشاريع 
ربما. أما خارج أسوار املنزل، فال مكان للفشل، بل أوهام انتصارات إلهية ال تنضب.

 باحتمال محاسبة إعالم لبناني قتل لقمان سليم منذ سنوات 
ٌ

مع دفنه، يخبو أمل
العدالة لن  الدم وبتمجيد كاتم الصوت. صحيح ما قالوه عن أن  بالتخوين وتحليل 
تتحقق وإن كنا نعرف الحقيقة. االحتفال بالقتل يعّم الجماهير املتعطشة للمزيد. إن 
كان التهديد خسر جولة عندما لم يخف لقمان سليم، فإن القتل فاز بجوالت. بإمكان 

جوقة الدم عزف أناشيد االنتصارات.

أنطوان شلحت

عــاد املــوضــوع اإليــرانــي إلــى موقع أكثر تــصــّدًرا في األجــنــدة اإلسرائيلية العامة مع 
م إدارة جديدة برئاسة الديمقراطي، جو بايدن، سّدة الحكم في الواليات املتحدة، 

ّ
تسل

وظهور إشــاراٍت إلى نيتها العودة إلى االتفاق النووي املبرم مع طهران سنة 2015 
والذي انسحبت منه إدارة دونالد ترامب الجمهورية، تماشًيا إلى حّد ما مع ضغوط 

مارستها إسرائيل عليها. 
أزمــة فيروس كورونا  الرغم من  الراهن، على  الوقت  ويكمن أحد أسباب عودته في 
االستقرار  عــدم  مــن  الــرغــم  وعــلــى  ــا،  واقــتــصــادّيً ا  املسبوقة صحّيً غير  وتداعياتها 
السياسي املستمر منذ عامني، ليس فقط في ما يدفع نحوه رئيس الحكومة، بنيامني 
العامة  األركــان  لرئيس هيئة  قــوّي  بأنه دخــول  ا في ما ُيوصف 

ً
أيض إنما  نتنياهو، 

رين من أن العودة إلى 
ّ
 املحذ

ّ
للجيش اإلسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، على خط

االتفاق النووي ستكون بمثابة خطأ فادح، وخطوة ذات عواقب وخيمة إقليمًيا وعاملًيا 
على حّد سواء. واشتمل دخوله هذا، في أكثر من مناسبة، على إعالٍن صريٍح مفاده 
أنه أصدر تعليمات إلى الجيش اإلسرائيلي، تقضي بإعداد بعض الخطط العمالنية 

ملواجهة إيران عسكرًيا، وتأكيده أنه يجري العمل على تنفيذها بسرعة.
تختلف التقييمات في إسرائيل حيال فعلة كوخافي هذه، وما هي دوافعها املباشرة 
والخفّية. ثّمة من يتهمه بمجاراة جوهر السياسة التي يتبعها نتنياهو، وبالذات حيال 
إيران ومنطقة الشرق األوسط. وهناك من يعتقد أنه لوال هذه الفعلة ما كان املجلس 
الجو  لــســالح  ليسمح  األمــنــيــة   - السياسية  لــلــشــؤون  املصغر  اإلســرائــيــلــي  الــــوزاري 
اإلسرائيلي، بعد ثالث سنوات من االنتظار، بشراء مزيد من املروحيات والطائرات 
قــّرر في مطلع  بالوقود بنحو عشرة مليارات دوالر، كما  التزّود  الحربية وطائرات 
األسبوع الحالي. في واقع األمر، تفيد متابعة التطورات في اآلونة األخيرة أن تحذير 
كوخافي من إيران غير مقتصر على مسار برنامجها النووي وأبعاده، في ما يتعلق 
بإسرائيل ودول أخرى في اإلقليم، بل يتعّداه إلى التحذير من مغبة اقتراب إسرائيل 
نعت بأنها »أخطر حرب في تاريخها«، والتي سبق ملعهد أبحاث األمن القومي 

ُ
مما ت

اإلسرائيلي أن سّماها »حرب الشمال األولى«. 
ــام مركز  مــن نــاحــيــة وقــائــعــيــة، تــحــدث كــوخــافــي عــن هـــذه الــحــرب، فــي خــطــاب لــه أمـ
هيرتسليا املتعدد املجاالت، يوم 25 ديسمبر/ كانون األول 2019. وبحسب تحليالت 
ظهرت في وسائل إعــالم إسرائيلية في حينه، وّجــه من خالله ثالث رسائل جلّية: 
األولى، الصدام بني إسرائيل وإيران يمكن أن يؤدي إلى حرٍب مع طهران وحلفائها. 
الثانية، ستكون هذه الحرب مختلفة عن كل الحروب التي عرفتها إسرائيل، ولن يدفع 
الجبهة  املدنيون في  السكان  ا 

ً
أيض الجبهة فحسب، بل  املقاتلون في  الباهظ  ثمنها 

الداخلية، نظًرا إلى أنه ستسقط فيها صواريخ كثيرة جدا. ولن يكون من السهل على 
الحرب على  ُمجَبر في هذه  اإلسرائيلي  الجيش  الثالثة،  ذلــك.  الحيلولة دون  الجيش 
تحقيق انتصار واضح، وبشكل رئيس من أجل تجديد الردع حيال »أعداء إسرائيل«، 
وبهدف إيجاد فترة هدوء طويلة بعدها. وفي وقت الحق، أفاد كوخافي بأن الجيش 
اإلسرائيلي يكّيف أنماط القتال التي سيلجأ إليها في حال اندالع هذه الحرب على 
الله، وحركة حماس وغيرها من فصائل املقاومة، في املناطق  خلفية تمركز حزب 
الحضرية، وفي قلب املناطق اآلهلة بالسكان املدنيني في كل من لبنان وقطاع غزة. 
أماكن  مغادرة  عليكم  »سيتعنّي   :

ً
قائال والفلسطينيني  اللبنانيني  إلى  تهديًدا  ووّجــه 

هجمات  املــنــاطــق ستغمرها  وهـــذه  والــقــذائــف،  بــالــصــواريــخ  مشبعة  فهي  سكناكم 
الجيش اإلسرائيلي. وَمن يقرر عدم املغادرة يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة«!

جــًدا، حيث  ا 
ً
باهظ الحرب سيكون  هــذه  ثمن  أن  إلــى  اإلسرائيلية  التوقعات  وتشير 

سُيطلق في اتجاه إسرائيل 1500 صاروخ يومًيا خالل القتال، وهناك آالف الصواريخ 
التي تحمل رؤوًسا حربية تزن نصف طن ستضرب منطقة الوسط، وسيقتل آالف 
التالية«،  اإلسرائيليني فيها.. وسيحدث ذلك كله من أجل »إيجاد فترة قبيل الحرب 

كما وصف أحد خبراء األمن القومي الهدف األوضح لها.

مروان قبالن

تحرص إدارة الرئيس األميركي، جو بايدن، منذ اليوم األول لتوليها الحكم، على 
إعطاء انطباع بأنها، عكس إدارة سلفها، تمتلك تصّورا واضحا لسياستها تجاه 
منطقة الشرق األوسط، وخصوصا أنها ضمت فريقا يعد األكثر خبرة في شؤون 
املنطقة خالل العقود الثالثة األخيرة. إال أنها لم تنجح كثيرا في ذلك. بناء عليه، 
األوســط، قائد  الشرق  األرفــع في منطقة  العسكري  اإلدارة ملسؤولها  تركت هــذه 
املنطقة الوسطى، الجنرال فرانك ماكنزي، مهمة شرح الخطوط العريضة للسياسة 
األميركية في منطقة عملياته، ويبدو أنه نجح في ذلك. العرض الذي قدمه ماكنزي 
في نحو 17 دقيقة في معهد الشرق األوسط في واشنطن يوم االثنني املاضي )8 
فبراير/ شباط( جاء األشمل ربما بخصوص السياسة األميركية في املنطقة، لكنه 
، من جهة أخرى، أن ليس هناك فروق جوهرية بني سياسات اإلدارة املنصرفة  َ َبنيَّ
واإلدارة الجديدة بخصوص رؤيتهما للمصالح والتهديدات التي تواجهها الواليات 
لجهة  وطريقتها،  مقاربتها  أدوات  اخــتــالف  مــن  الــرغــم  على  املنطقة،  فــي  املتحدة 

تركيز اإلدارة الحالية أكثر على الدبلوماسية والعمل مع الحلفاء والشركاء.
جذب كالم ماكنزي اهتماما كبيرا، نظرا إلى أهمية قائله، وموقعه في املؤسسة 
العسكرية األميركية، فالرجل هو املسؤول األول عن واحدٍة من تسع قيادات مناطق 
قيمة  تصريحاته  وتكتسب  الــدفــاع(.  )وزارة  البنتاغون  فــي  مشتركة  عسكرية 
إضافية، نظرا إلى أهمية املنطقة التي يشرف عليها، وهي تضم 19 دولة )إضافة 
إلى إسرائيل التي نقلها ترامب من القيادة األوروبية الى القيادة الوسطى في أيام 
واليته األخيرة(، وتمتد من كازاخستان شماال إلى اليمن جنوبا ومن أفغانستان 
شرقا إلى مصر غربا. تعد هذه املنطقة التي تبلغ مساحتها نحو سبعة ماليني كم 
مربع تقريبا، وتضم 550 مليون نسمة، أهم منطقة عمليات أميركية، ليس فقط 
ألنها تعد األكثر اضطرابا في العالم، بل ألن الواليات املتحدة ما زالت تخوض أطول 
حروبها وأكثرها تكلفة فيها )أفغانستان(، وتقود تحالفا دوليا ضد تنظيم الدولة 
اإلسالمية في سورية والعراق، وتنشط في مسارح عمليات إضافية من اليمن إلى 
الصومال، وتشتمل على أكبر وجود عسكري أميركي خارج األراضي األميركية. 

وفوق ذلك كله، تحتوي على 70% من نفط العالم و55% من ثروات الغاز فيه.
حّدد ماكنزي ثالثة تحّديات تواجه الواليات املتحدة في املنطقة: أولها التنافس 
النفوذ  ومواجهة  املنطقة  في  وجــودهــا  تعّزز  أن  تحاول  التي  الكبرى  القوى  مع 
األميركي فيها، كما تفعل روسيا التي بات لها وجود عسكري شرق املتوسط 
الــتــي تستخدم مــشــروع الــحــزام  الـــبـــاردة، والــصــني  ألول مــرة منذ نهاية الــحــرب 
والطريق، والكوريدور الصيني - الباكستاني، غطاء ملشروع هيمنة جيوسياسي. 
إنها تستخدم  وقــال  التي هاجمها ماكنزي بشدة،  إيــران  تمثله  الثاني  التحّدي 
العراق ساحة معركة ضد الواليات املتحدة، وتنشر الفوضى في سورية واليمن، 
وأرجاء أخرى من املنطقة. والتحّدي الثالث يتمثل باستمرار مواجهة تنظيم الدولة 
القيام بهجمات كبيرة في سورية والعراق،  قــادرا على  الــذي ما زال  اإلسالمية 

وجديدها هجمات بغداد أخيرا.
الواليات املتحدة  الرغم من أن ماكنزي أشــار بوضوح إلى تناقص اعتماد  وعلى 
على مصادر الطاقة في املنطقة، بعد أن باتت أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، 
التي تعتمد  املتحدة  للواليات  بالنسبة  أهميتها  يقلل من  لن  ذلــك، بحسبه،  أن  إال 
مصالحها على استقرار االقتصاد العاملي، والذي يعتمد بدوره على نفط الشرق 
األوســط، وعلى إبقائه بعيدا عن سيطرة منافسيها الكبار، إذ الحظ ماكنزي أن 
الصني تستورد 50% من احتياجاتها من الطاقة من منطقة الشرق األوسط، فيما 
تسعى روسيا إلى زيــادة نفوذها على منابع النفط وخطوط إمــداده في املنطقة، 

باعتبار ذلك أحد مصادر القوة الروسية.

لقمان سليم... جنازات كثيرة إسرائيل، إيران 
و»حرب الشمال األولى«

البنتاغون يتحدث
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عالء بيومي

لفضيلة  فــي مصر  يناير  ثـــورة  قــوى  تفتقر 
املــراجــعــات والنقد الــذاتــي. مــا قــد يــعــود إلى 
تسارع األحداث الكبرى خالل العقد األخير، 
وســلــوك الــنــظــام املــصــري الــــذي حــــّول حياة 
مــعــارضــيــه إلــــى جــحــيــم بـــني قــتــل واعــتــقــال 
أعباء  في  األحياء  تاركا ضحاياه  وتهجير، 
الــقــراءات  لــذا تندر  نفسية ومــاديــة مضنية. 
قــوى يناير  التي تقوم بها مختلف  النقدية 
عن نفسها. ومن هنا تنبع أهمية ما كتب على 
الرغم من قلته، وأهمية قراءة ما كتب بحسٍّ 
نــقــديٍّ يــحــاول أن يــفــهــم بــمــوضــوعــيــة مــزايــا 
مــخــتــلــف الــفــاعــلــني الــســيــاســيــني وعــيــوبــهــم، 

وأين بدأت جذور االنشقاق والفشل؟
وال يخفى على أحــد الـــدور املــهــم الـــذي قام 
ــه الـــشـــبـــاب فـــي الــــدعــــوة إلــــى ثـــــورة يــنــايــر  بـ
وتــقــّدم صــفــوفــهــا. حــيــث عــاشــت مــصــر قبل 
ــثــــورة فـــتـــرة نــشــط فــيــهــا هـــــؤالء الــشــبــاب  الــ
مستفيدين من اإلنترنت، ووسائل التواصل 
االجـــتـــمـــاعـــي، وانـــفـــتـــاحـــهـــم عـــلـــى مــخــتــلــف 
الــتــيــارات، وعـــدم تقيدهم بــمــيــراث املــاضــي 
وتــنــاحــر قــــوى املـــعـــارضـــة الــتــقــلــيــديــة. كما 
اســتــفــادوا أيضا مــن تــراخــي قبضة النظام 
املصري خالل العقد األخير من حكم حسني 
مبارك بسبب عوامل كثيرة، كهرمه، والثقة 

الزائدة، وضغوط خارجية. 
تكوين  في  العوامل مجتمعة  تلك  ساهمت 
ــيــــارات  ــتــ ــاعـــات والــ ــمـ ـــن شـــبـــاب الـــجـ جـــيـــل مـ
ــى مـــظـــاهـــرات  ــ ــق الــــدعــــوة إلـ ــلـ املــخــتــلــفــة، أطـ
يناير، وتصّدر صفوفها األولى، ولعب دورا 
بــأحــداث  املصريني  فــي تشكيل وعــي  مهما 
ــورة يــنــايــر املــخــتــلــفــة، وقــيــادتــهــم مــنــذ ما  ثــ
ــرارة الـــثـــورة وحــتــى الفترة  قــبــل انــطــالق شــ
الــحــالــيــة. وهــو مــا يجعل مــحــاولــة مراجعة 
 عن 

ً
ـــؤالء الــشــبــاب ال تــقــل أهــمــيــة مـــواقـــف هـ

السياسية  القوى  مختلف  مواقف  مراجعة 
املصرية األخرى. 

ــادات  ــ ــهـ ــ ــا فـــــي هـــــــذا الــــخــــصــــوص شـ ــيــــدنــ ــفــ وتــ
منشورة، لم يتم تسليط الضوء الكافي عليها، 
لعل من أبرزها مذكرات الناشط املصري، وائل 
سعيد«.  خــالــد  »كلنا  صفحة  مــؤســس  غنيم، 
الــدعــوة  وهــي صفحة لعبت دورا قــيــاديــا فــي 
إلــى مــظــاهــرات يناير، واســتــمــرت فــي التأثير 
على قطاع واسع من املصريني حتى إغالقها 
بعد انقالب يوليو 2013. وما زال غنيم يثير 
بعض الجدل، خصوصا بعد عودته من عزلة 
طويلة فرضها على نفسه، وقد تغير كثير من 
مواقفه، وأصبح يهاجم الكثير من قوى يناير 
نفسها، ويناصر بعض قوى الثورة املضاّدة 
إلــى حجم  يشير  تــحــّول سلبي  فــي  ونظمها، 

الضغوط املختلفة التي تعّرض لها. 
اإلنكليزية  باللغة  نشرت مذكرات وائــل غنيم 
فــي يــنــايــر/ كــانــون األول 2012 تــحــت عــنــوان 
»ثورة«، وهي بمثابة سيرة ذاتية له ولنشاطه 

محمد سي بشير

في  الّرئاسة  انتخابات  بعد  الجزائر،  في  برز 
لم  مــصــطــلــح   ،2019 األول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/ 
 الّرئاسة 

ّ
نكن نسمع به، وانتشر إلى درجة أن

ــديـــدة عــّيــنــت لـــه مــســتــشــارا لــــدى رئــيــس  الـــجـ
إزالة  بامللف، ويعمل على  الجمهورية يمسك 
را على عدم التوازن 

ّ
املناطق التي تشكل مؤش

فـــي الــتــنــمــيــة، بـــل انــتــشــار الــغــن االقــتــصــادي 
وغــيــاب الــســيــاســة الــعــامــة تــمــامــا عــن مناطق 
ــه مصطلح  ــ

ّ
كــثــيــرة فـــي كـــل ربــــوع الـــجـــزائـــر. إن

 مــا تحمله مــن معنى، 
ّ

الـــظـــل«، بــكــل »مــنــاطــق 
تشير إلى مناطق واسعة تعيش على هامش 
التنمية بــدون مــرافــق، بــدون خــدمــات وبــدون 
مقّومات الحياة، في كلمة واحدة وهي ليست 
منطقة بعينها، وال تقع في جهة دون أخرى، 
بــل هــي مــنــاطــق منها مــا هــو بعيد عــن املــدن 
الــكــبــيــرة، ومــنــهــا مــا هــو فــي قــلــب مـــدن كبرى 
وقـــريـــب مـــن مــنــاطــق حــضــريــة مـــن املستحيل 
ها منسّية 

ّ
 التنمية تغيب فيها، أو أن

ّ
تصّور أن

ــــرات/ مــقــتــضــيــات  ـ
ّ

ــــؤش أو مــغــيــبــة مـــن وعــــن مـ
باحتياجات  ل 

ّ
للتكف الــدولــة  وبــرامــج  الــتــطــّور 

املـــواطـــن مــن مــرافــق وخـــدمـــات، وهـــي مناطق 
ي جغرافية الجزائر بجهاتها األربع.

ّ
تغط

ل إشكالية أكبر من الّسياسة 
ّ
تطرح مناطق الظ

نفسه  تّبون  املجيد  عبد  الّرئيس   
ّ
ألن العاّمة، 

رفــع صــوتــه، فــي لقاء لــه مــع والة الجمهورية 
ــــدن( مــتــعــّجــبــا مـــن انــتــشــار تلك  )مــحــافــظــي املـ
الــذي انتشر فيها بعد  املناطق، وحجم الغن 
هميش 

ّ
ل والت

ّ
الظ مشاهدته شريطا عن واقــع 

مّما  عــّيــنــة  منهما  عــانــت  ــذيــن 
ّ
الــل الحقيقيني 

 
ّ
أن نفسه،  ــقــاء 

ّ
الــل فــي  عليه، ومكتشفا،  تــعــّرف 

آالف املناطق تعيش ما هو أفظع مّما شاهده 
بــدون أدنــى مقّومات العيش الكريم، ليستمّر 
الــتــلــفــزيــون الــعــمــومــي، فـــي كـــل نــشــرة أخــبــار، 
ــقــاء، فــي عــرض صــور لــنــمــاذج لم 

ّ
منذ ذلــك الــل

ها في بلد نفطي وفي الجزائر 
ّ
نكن لنصّدق أن

مواطنيها  إيهام  الّسابق  ظام 
ّ
الن حــاول  التي 

بــأنــهــم يــعــيــشــون فــي أفــضــل بــلــد وفـــي أفضل 

السياسي ورؤيته لدوره في الدعوة إلى ثورة 
»كلنا خالد سعيد«.  من خــالل صفحة  يناير 
ويكشف الكتاب، بقصد أو بغير قصد، العديد 
مــن مــزايــا وائـــل غنيم وعــيــوبــه كــأحــد ممثلي 
هـــذا الــجــيــل. وتــجــب هــنــا اإلشــــارة إلـــى أهمية 
الــتــعــامــل مـــع غــنــيــم نـــمـــوذجـــا ولـــيـــس مــجــرد 
شخص، أو مثاال معّبرا عن بعض أبناء جيله 
الـــذيـــن تـــصـــّدروا الــصــفــوف، ولـــم تــتــح فــرصــة 
فهمهم بشكل دقيق، ومع أن الكتاب صدر قبل 
أزيد من ثماني سنوات، إال أنه لم ُيلتفت إليه 
بشكل جاد، على الرغم مما يحتويه من قراءة 
مهمة ملزايا هذا الجيل من الناشطني وعيوبه، 

أو على األقل لبعض أبرز رموزه. 
يكشف غنيم، في الكتاب، عن أسباب نجاحه 
ــداد كــبــيــرة مـــن الــشــبــاب  ــ فـــي الـــوصـــول إلـــى أعـ
على وسائل التواصل االجتماعي، لعل أولها 
يكمن من وعيه بأهمية تلك الوسائل من خالل 
الكمبيوتر،  هندسة  فــي  الــدراســي  تخصصه 
ــي مـــجـــال الــتــســويــق  وتـــخـــّصـــصـــه الـــعـــمـــلـــي فــ
اإللكتروني، ســواء مــن خــالل عمله فــي شركة 
غوغل املعروفة أو قبل ذلــك. حيث يذكر وائل 
غنيم أنه أسس موقع »طريق اإلسالم« الدعوي، 
والــذي تحول إلى أحد أهم املواقع اإلسالمية 
إدمانه  إلى  اإللكترونية. ويشير  الشبكة  على 
التواصل على اإلنترنت، وكيف أنه تعرف على 
زوجته أول مرة على الشبكة العنكبوتية، في 
ــارة إلـــى جــيــل جــديــد كـــان أكــثــر إدراكــــا من  إشــ
التقليدية، ألهمية  املــعــارضــة  وقـــادة  الــنــظــام، 
الـــتـــواصـــل اإللــكــتــرونــي وإمـــكـــانـــاتـــه. وهــــو ما 
ســــاعــــد عـــلـــى انـــتـــشـــار نـــاشـــطـــني وتـــحـــالـــفـــات 
شــبــابــيــة إلــكــتــرونــيــا، كــمــجــمــوعــات املـــدونـــني، 

وحركة 6 أبريل، وغيرهم.
تميز وائل غنيم أيضا، كما يتضح من كتابه، 
أنــه  الــتــســويــق، إذ يــذكــر  فــي مــجــال  بخلفيته 
تعامل مع صفحة »كلنا خالد سعيد«، والتي 
أســســهــا فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران 2010، بــهــدف 
نــشــرهــا بـــني أكــبــر عـــدد مـــن الـــنـــاس مـــن خــالل 
تقديم منتج سهل االنتشار، يتميز بالبساطة 
والـــلـــغـــة الــعــامــيــة الـــتـــي يــفــهــمــهــا املـــصـــريـــون، 
وعدم إثارة مخاوفهم من خالل استخدام لغة 
مكلفة  مواقف  ي 

ّ
بتبن مطالبتهم  أو  صدامية 

سياسيا وأمنيا. لذا ركز على املطالبة بحقوق 
الشاب خالد سعيد الذي اغتالته قوات الشرطة 
في اإلسكندرية في 6 يونيو/ حزيران 2010، 
باتخاذ  ومطالبتهم  الناس  توعية  خــالل  من 
وارتـــداء  الصامتة  كالوقفات  سلمية،  مــواقــف 

قمصان سوداء في عالمة على الحداد.
ثــالــثــا: يــتــحــّدث وائـــل أيــضــا عــن مــزايــا أخــرى 
ساعدته على االنتشار والتأثير، مثل قدرته 
طويلة،  فترة  الحقيقية  هويته  حماية  على 
وانفتاحه على مختلف التيارات، وخصوصا 
الــشــبــابــيــة مــنــهــا، وســعــيــه إلـــى التنسيق مع 
ــات شـــبـــابـــيـــة مــخــتــلــفــة، فــــي مــقــدمــتــهــا  ــركــ حــ
البرادعي. هذا  أبريل وشباب حملة  حركة 6 
الطبقية  غــنــيــم  وائــــل  إلـــى خلفية  بــاإلضــافــة 

املستويات، في حني أن الحقيقة املــّرة مخيفة 
بــواقــعــهــا وحــقــائــقــهــا بــشــأن الــحــيــاة الكريمة 

رات توفيرها للمواطن الجزائري.
ّ

ومؤش
يطرح، هنا، ســؤال محوري له صلة باألموال 
التي جنتها الجزائر من الطفرة النفطية: ماذا 
ف، بل 

ّ
نفقت وملاذا بقي التخل

ُ
فعلت بها، وفيما أ

ضاف إلى السؤال إشكاليات 
ُ
استفحل؟ وقد ت

أكــبــر بــالــحــديــث عــن مــضــمــون مــا قــالــتــه، قبل 
التلفزيون  فــي  الرئيسة  النشرة  مذيعة  أيـــام، 
مناطق ظل ألول  تدخل  كاميرا  عن  العمومي 
مـــرة مــنــذ االســتــقــالل بـــل، أيــضــا، مــا سمعناه 
من بعض ممن يعيشون في تلك املناطق عن 
معاناٍة ال يمكن وصفها من غياب أية معايير 
تسمح بالحياة الكريمة، ما يتيح رسم صورة 
أكبر لجغرافية الفقر وشموله فئات كبيرة، قد 
 نسبة مــن هــم فــي خــط الفقر أكبر 

ّ
توحي بــأن

بكثير مــمــا تــذكــره األخــبــار والــتــقــاريــر، وبــأن 
االستقالل،  منذ  للتنمية،  العامة  السياسات 
ــشــخــيــص واقــعــيــا 

ّ
بــــاءت بــالــفــشــل، لــيــكــون الــت

املــؤشــرات  تلك  تغييب  نتيجتني:  إلــى  ينتهي 
التنموية عن تلك املناطق، وتداعيات ذلك على 
املسؤولية التي على بعضهم تحّملها، إضافة 
إلى وجوب تقييم فاتورة ذلك الفشل من فساد 

وفرص تنمية تم تضييعها.
ــيـــص،  ـــشـــخـ

ّ
ــت ــلــــطــــة، وفـــــــق ذلـــــــك الـ قــــــــــّررت الــــســ

املــنــاطــق بإحصاء  تلك  إلــى  االهــتــمــام  توجيه 
ـــقـــائـــص وتــوفــيــر 

ّ
ــتـــيـــاجـــات، مــالحــظــة الـــن االحـ

املال الالزم لتجسيد معادلة رفع الغن. ولكن 
 العمل يجب أن 

ّ
هل تكفي تلك الــقــرارات، أم أن

يــتــوّجــه إلـــى مــا هــو أكــبــر بـــاإلعـــالن عــن فشل 
ــــذي تـــّم  ــة واالقــــتــــصــــاد الــ ــدولــ ــنـــاء الــ نــــمــــوذج بـ
ر توافق 

ّ
باعه منذ االستقالل، ووجــوب توف

ّ
إت

 الـــجـــزائـــر وفـــئـــات املجتمع 
ّ

وطــنــي يــشــمــل كــــل
فيها، لالعتراف بالواقع، ثم تخطيط توافقي 
ملــشــروع إعـــادة الــبــنــاء، وعــلــى األصــعــدة كافة، 
لم تفد في  التي  الترقيع  بعيدا عن سياسات 
شيء، ولن تكون الرافعة للغن الذي عايشته 
وتعيشه تلك املناطق وبقية فئات الجزائريني.

هل املشكلة في طبيعة الحكم أم في الحوكمة؟ 

واالقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي ســـاعـــدتـــه عــلــى الــتــعــلــم 
والـــســـفـــر، وكـــذلـــك تــخــصــيــص بــعــض الــوقــت 
يــتــحــّدث عن  كـــان  اإللــكــتــرونــي. وإن  للنشاط 
التأثير السلبي النخراطه في السياسة، وفي 
إدارة صفحة »كلنا خالد سعيد«، على عمله 
في »غوغل«، وحياته األسرية، خصوصا في 

األسابيع السابقة لثورة يناير. 
على الجانب اآلخر، تكشف املذكرات، من دون 
قصد، عيوبا مهمة لوائل غنيم، وربما لبعض 
أبناء جيله من الناشطني، في مقدمتها ضعف 
الــتــأهــيــل الــســيــاســي. حــيــث يــتــحــدث وائـــل عن 
االنــخــراط  نفسه شخصا حــرص على تجنب 
طــوال حياته، خوفا من  السياسي  العمل  في 
وأن  ومستقبله،  أمنه  على  الباهظة  تكلفتها 
انــخــراطــه فــي الــســيــاســة بـــدأ مــع عـــودة محمد 
البرادعي إلى مصر في فبراير/ شباط 2010، 
أو قبل أقــل من عــام على انطالق ثــورة يناير، 
على  للبرادعي  صفحة  لتصميم  تــبــّرع  حيث 
اإلنترنت وإدارتها، لنشر معلومات صحيحه 
ــه، وتــشــجــيــع املـــصـــريـــني عـــلـــى االنـــضـــمـــام  ــنـ عـ
ــراط غــنــيــم فـــي الــنــشــاط  ــخــ لــحــمــلــتــه، وزاد انــ
السياسي اإللكتروني مع صفحة »كلنا خالد 
ســـعـــيـــد«، ولــكــنــه ظـــل نــشــاطــا إلـــكـــتـــرونـــيـــا، ال 
يرتبط بنشاط حقيقي على أرض الواقع وبني 

الناس حتى انطالق ثورة يناير نفسها.
ومـــن مــفــارقــات الــقــدر أن أول نــشــاط سياسي 
لــوائــل غنيم على أرض الــواقــع فــي مصر كان 
بــعــد عـــودتـــه مـــن مــحــل إقـــامـــتـــه فـــي دبــــي إلــى 
فــي مــظــاهــرات 25 يناير،  الــقــاهــرة، للمشاركة 
الــدعــوة إليها من  والــتــي لعب دورا مهما فــي 
خـــالل صفحة »كــلــنــا خــالــد ســعــيــد«. أكــثــر من 
اجتماعيا  »لست  نفسه  عــن  يقول غنيم  ذلــك، 
مع  التواصل  أفضل  للكلمة.  الشائع  باملعنى 
الـــنـــاس عــلــى اإلنــتــرنــت أكــثــر مـــن قــضــاء وقــت 
مــعــهــم أو الــــخــــروج فــــي مـــجـــمـــوعـــات. أفــضــل 
اســتــخــدام الــبــريــد اإللــكــتــرونــي عــلــى الــهــاتــف. 
باختصار، أنا انطوائي في الحياة الحقيقية، 

وعكس ذلك على اإلنترنت«.
ثــانــيــا: تبني وائـــل غنيم رؤيـــة حــاملــة وغير 
من  يتضح  حيث  نفسها.  للسياسة  واقعية 
ا كبيرا مــن قـــدرة هذا  ة الــكــتــاب أن جـــزء ــراء قـ
الـــشـــاب عــلــى الـــوصـــول إلـــى شـــرائـــح واســعــة 
مــن الــشــبــاب هــو تــأكــيــده املستمر عــلــى عــدم 
انــتــمــائــه ألي حــركــة ســيــاســيــة، وعــلــى عمله 
يه مطالب 

ّ
للوطن بشكل عام، وعلى عدم تبن

سياسية معقدة. حيث ركز دوما على أفكار 
أساسية، كوقف التعذيب في مراكز الشرطة، 
ومــحــاســبــة وزيــــر الــداخــلــيــة، ووقــــف الــعــمــل 
بقوانني الطوارئ. ولم يبدأ في الحديث عن 
مطالب اقتصادية إال قبل الثورة بأيام، وكان 
ذلــك مــن بــاب محاولة الــوصــول إلــى شرائح 
أكبر من املصريني وتشجيعهم على التظاهر. 
وبهذا ساهم غنيم، من دون قصد ربما، في 
السياسية  الــحــركــات  الـــنـــاس  ازدراء  ــادة  ــ زيـ
قائم  هو  ما  مع  العمل  ورفضهم  التقليدية، 

تــلــك هـــي اإلشــكــالــيــة الـــتـــي عــلــى الــجــزائــريــني 
 الــحــوكــمــة الــتــي تشير 

ّ
الــتــوافــق بــشــأنــهــا، ألن

أو  املــشــكــالت،  ملعالجة  التسيير  معايير  إلـــى 
إيجاد حل ملعادلة االحتياجات/ املــوارد، تقع 
عــلــى عــاتــق مــن يــقــّرر مــن أجــهــزة ومــؤســســات 
لــم تتوصل إلــى حــل تلك املــشــكــالت، بــل حتى 
النفطية،  الطفرة  إلــى  بالنظر  املـــال،  توفر  مــع 
لـــم تــصــل األمــــــوال إلــــى تــقــلــيــص الــفــجــوة بني 
االحتياجات  لتبقى  املــذكــورة،  املعادلة  طرفي 
هـــي نــفــســهــا ويــرتــفــع صـــوت املـــواطـــن، دومـــا، 
بالتنديد،  االحتجاج،  منها  عــّدة،  وبمقاربات 
من عدم توصله إلى إشباعها بل، أحيانا عدم 
 الــخــطــاب 

ّ
وصــولــهــا إلــيــه تــمــامــا، فـــي حـــني أن

ــابــــق، كـــــان يــوهــمــنــا بـــأن  ــّســ ــمــــي، فــــي الــ ــّرســ الــ
صت 

ّ
التنمية موجودة، وبأن االحتياجات تقل

بسبب تكفل الّدولة بها.
الحوكمة  املشكلة،  تلك   طرفي 

ّ
فــان تيجة، 

ّ
بالن

ــان إلــــــى تــقــيــيــم  ــاجـ ــتـ ــحـ ـــم، كــــالهــــمــــا، يـ ــكـ ــحــ والــ
لــعــمــلــهــمــا ثـــم تــقــويــم أخــطــائــهــمــا، وهــــو عني 
منهجية السياسة العامة، عبر العالم، إذ تقوم 
والتمثيلية  املــنــتــخــبــة  الــرقــابــيــة،  املــؤســســات 
ــيـــاســـات  ــب، بـــتـــقـــيـــيـــم الـــسـ ــعــ ــشــ لــــكــــل فــــئــــات الــ
العامة مع تتّبع عنصر حيوي، هو مقاربات 
صــرف املـــال الــعــام، ملعرفة هــل اإلشــكــالــيــة في 
التنمية،  لتجسيد  ُرســمــت  الــتــي  املــخــطــطــات 
وهل املشكلة في نقص املوارد، بل هل املشكلة 
ــة لــتــجــســيــد  ــ ة الـــــالزمـ ــر الــــكــــفــــاء ــ

ّ
ــوف فــــي عـــــدم تــ

التقييم  ذلــك  تتبع  بمعاييرها؟  التنمية  تلك 
ــــذي  مـــرحـــلـــة اســتــراتــيــجــيــة هــــي الـــتـــقـــويـــم والـ
ــاإلعــــالن عن  يــتــم ســيــاســيــا بــالــتــغــيــيــر، أي بــ
الــفــشــل، وتــعــيــني املــســؤولــني عــنــه، ثــم الــتــوّجــه 
إلــــى الـــدســـتـــور، لــلــبــحــث عـــن حــلــول قـــد تــكــون 
انتخاباٍت مبكرة، بعد تغيير حكومي شامل. 
وقد تتم، اقتصاديا، باإلعالن عن الفشل التام 
االقتصادية لتوجيه االختيار نحو  للمقاربة 
ناجعة  تكون  أخــرى،  اقتصادية  استراتيجية 

أكثر ورافعة لذلك الغن.
املــشــكــلــة األخــــــرى تــكــمــن، فـــي الـــجـــزائـــر، في 
يــقــوم بعمله، ألنــه،  الــبــرملــان، بغرفتيه، ال  أن 

ــراط فـــي تــنــظــيــمــات جـــديـــدة، وفــي  أو االنــــخــ
تصّور أن العمل السياسي عمل حالم، يقوم 
على أفراد متجّردين من أي أهداف سياسية 
أو مادية، يعملون فقط من أجل الوطن، ومن 
وربــمــا ساهم  واضــحــة.  أطـــر سياسية  دون 
ذلك أيضا في ميالد فكرة الحشود الضخمة، 
من  الــثــورة  مجريات  على  التأثير  ومحاولة 
خـــالل الــحــشــد فــي املــيــاديــن، والــتــعــالــي على 

فكرة التنظيم السياسي. 
الخلفية  غنيم  وائـــل  كــتــاب  مــن  تظهر  ثالثا: 
الــطــبــقــيــة الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا، حــيــث يــتــكــّرر 
بعينها،  شخصيات  عن  الحديث  كتابه  في 
كان على قرابة منها فكريا وسياسيا، مثل 
املــخــرج عــمــرو ســالمــة، والــنــاشــط مصطفى 
االتـــصـــاالت  فـــي وزارة  ــؤول  ــســ الـــنـــجـــار، واملــ
املـــصـــريـــة، حــــازم عــبــد الــعــظــيــم، واإلعــالمــيــة 
منى الشاذلي، وجميعها شخصيات تنتمي 
املتوسطة على  الطبقة  العليا من  للشريحة 
، مــقــارنــة 

ً
أقــــل تــقــديــر، وربـــمـــا تــعــد نــخــبــويــة

بــالــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن املـــصـــريـــني. وربــمــا 
إلــى ثــورة يناير  الفئة وميلها  ســاعــدت تلك 
على إنجاحها، سواء من خالل اجتذاب دعم 
الشريحة  أبناء  أو تشجيع  الدولي  املجتمع 
املشاركة  على  املتوسطة  الطبقة  مــن  العليا 
بــدا غنيم نموذجا مثاليا  الــثــورة. حيث  في 
لــشــبــاب الــــثــــورة، لــكــونــه مــتــعــلــمــا ونــاجــحــا 
الــخــارج ويــتــحــّدث اإلنكليزية.  ويــعــيــش فــي 
نفسه ساعد على ترسيخ  الوقت  في  ولكنه 
لــلــثــورة، وكــيــف يجب أن تقاد.  رؤيـــة طبقية 

لــيــس تــمــثــيــلــيــا، وهــــو مـــا حـــــاول الــدســتــور 
املــعــّدل، أخــيــرا، تصحيحه، بما احــتــواه من 
اٍت ملنع املــال الفاسد من الوصول إلى  إجــراء
الـــبـــرملـــان، ثـــم بــالــتــفــكــيــر فـــي قـــانـــون عــضــوي 
جــديــد لــالنــتــخــابــات، يــجــري الــعــمــل إلقــــراره. 
في  الرغبة  بني  التناقض  على خلفية  ولكن 
اإلصالح وتمكني البرملان الحالي )بغرفتيه( 
ــفـــاع  مــــن الـــقـــيـــام بــــذلــــك، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ارتـ
الــغــرفــة السفلى منه،   

ّ
أصــــوات بــوجــوب حـــل

إلجــــــراء تــشــريــعــيــات مـــبـــكـــرة، قـــد تـــكـــون في 
ــروف 

ّ
خــريــف الــعــام الــحــالــي، إذا تــوفــرت الــظ

تأهيله  إلــى ضعف  كثيرون  ينتبه  لــم  حيث 
الـــســـيـــاســـي، أو طــبــيــعــتــه الــشــخــصــيــة الــتــي 
لقلة خبرته  أو  االفــتــراضــي،  النشاط  ل 

ّ
تفض

الــواقــع، أو ربما تجاهلوا كــل ما  على أرض 
سبق، حيث بــات لــدى بعضهم رغبة فــي أن 
مــن يشبهونهم بدال  الــثــورة  يتقدم صــفــوف 
من أن يتقدمها من لديهم برامج واضحة أو 

أكثر تمثيال للناس وتنظيما لهم.
ــا كـــيـــف تــمــت  ــيـــا: يــكــشــف الـــكـــتـــاب أيـــضـ ثـــانـ
الدعوة إلــى ثــورة يناير من دون أي تنظيم 
جاد أو تفكير في تبعاتها، حيث بدأت دعوة 
إلى التظاهر يوم عيد الشرطة ضد التعذيب 
ــلـــيـــة، ولــكــنــهــا تـــحـــولـــت، بعد  ووزيــــــر الـــداخـ
إلــى دعــوة ثورية.  التونسية،  الــثــورة  نجاح 
وهنا يكتب وائــل غنيم بوضوح »أشعر أن 
لست   ... السماء  فــي  يحلق  الطاقة  مستوى 
متمّردا. ولست مجنونا بفكرة إقناع الناس 
بــشــيء غــيــر مــعــروف الــعــواقــب. ولــيــس لــدي 
خبرة في إدارة حشود كبيرة لو حدث ذلك«. 
وذلك في إشارة إلى حجم الطاقة التي شعر 
التونسية  الــثــورة  نــجــاح  الــشــبــاب بعد  بها 
فــي إطــاحــة بــن عــلــي، وكــيــف انــصــّب تفكير 
امليادين  الشباب في مصر على الحشد في 
ــأة الـــنـــظـــام وقــــــوات األمـــــن بــحــشــود  ــاجـ ــفـ ومـ
ضــخــمــة تــســقــط الــنــظــام لـــو أمـــكـــن، مـــن دون 
الدعوة نابعة من شخصيات  أن تكون تلك 
ذات خبرة سياسية،  أو شخصياٍت  ثورية، 
أو من إدراك جاد لتبعات نحاج مظاهراتهم 
في إسقاط النظام. لذا يؤكد غنيم على أنه 
إغــالق صفحة »كلنا خالد سعيد«  فــي  فكر 

لو فشلت املظاهرات. 
ــم مـــزايـــا  ــ وهــــكــــذا يـــكـــشـــف الـــكـــتـــاب بـــعـــض أهــ
وعيوب بعض الشباب الذي تصدروا املشهد 
ثــورة يناير بسبب نشاطهم اإللكتروني  بعد 
ــم فـــي الـــدعـــوة إلـــى مــظــاهــرات يــنــايــر،  ــ ودورهــ
ــــؤالء الـــشـــبـــاب، كــمــا يــظــهــر في  حــيــث تــمــيــز هـ
نــمــوذج وائـــل غــنــيــم، بـــــاإلدراك املــبــكــر ألهمية 
اإلنترنت ووسائل التواصل في الوصول إلى 
ي الرقابة 

ّ
شرائح جديدة من املصريني وتخط

الــذي  البسيط  بخطابهم  وكــذلــك  الحكومية، 
والوطنية  للوطن  حاملة  مثالية  صــورة  يــقــّدم 
والتغيير، ويتجنب تخويف الناس من تبعات 
االنتماء للقوى السياسية القائمة أو استفزاز 
النظام ومؤسساته األمنية، ولكنه، في الوقت 
نــفــســه، جــيــل قـــد يــفــتــقــر لــلــخــبــرة الــســيــاســيــة، 
يــعــيــش فـــي الــفــضــاء اإللـــكـــتـــرونـــي بــعــيــدا عن 
ــّددة،  ــحـ الــــواقــــع، ويــــــدور فـــي دوائــــــر طــبــقــيــة مـ
التقليدي،  السياسي  العمل  فــكــرة  ويــعــارض 
من  ممارسيها  وعــلــى  عليها  يتعالى  وربــمــا 
برامج  يمتلك  ال  أنــه  كما  القائمة،  الجماعات 
واضحة ملا يريد، وال ُيحجم عن املغامرات غير 
ربما  مزايا وعيوب  العواقب. وهي  محسوبة 
ساهمت بقوة في نجاح الثورة وفشلها معا، 

وال تقتصر على الشباب وحدهم.
)كاتب مصري في لندن(

الـــّســـيـــاســـيـــة والـــصـــحـــيـــة الــــضــــروريــــة لـــذلـــك. 
وافق للخروج 

ّ
سبقت اإلشارة إلى وجوب الت

ــاالت، وهــــو مـــا يــجــب الــعــمــل  ــكــ مـــن تــلــك اإلشــ
 
ّ
إلقراره استراتيجيا من خالل االعتراف بأن

حراك فبراير 2019 لم يأت من فراغ، بل جاء 
نتيجة تــراكــم تــلــك املــشــكــالت، والــتــي تشكل 
املرافق  وغــيــاب  الفقر  مناطق  الــظــل،  مناطق 
منها.  البارزة  األمامية  الصورة  والخدمات، 
ــم لــلــمــشــكــالت، بــوجــهــيــه  ــراكـ ــتـ  ذلــــك الـ

ّ
ولـــعـــل

األكبر  الــدافــع  هــو  السياسي واالقــتــصــادي، 
إليجاد أرضيٍة للتوافق بني الجزائريني، من 
خالل مفاوضات، حــوار أو لقاءات، لنسمها 
التشخيص،  على  نتفق  أن  املــهــم  نــريــد.  كما 
ــارع إلــــــى الــــتــــوافــــق عـــلـــى وصـــفـــات  ــ ــسـ ــ ــم نـ ــ ثـ
للعالج تخدم البالد، وتخرجنا نحو فضاء 
القوة  مكانة  تبوؤ  مــشــروع  لتجسيد  واســع 
ــادة قـــاطـــرة املـــغـــرب الــكــبــيــر  ــيــ اإلقــلــيــمــيــة وقــ
لعب  مــع  الصحراوية   - الساحلية  واملنطقة 

دور استراتيجي في غرب املتوسط، برّمته.
الظل  الغن عن مناطق  رفــع  ، يستدعي 

ً
نهاية

 
ّ
مشروعا أوسع من مجّرد مرافق وخدمات، ألن
الحوكمة  معادلتها،  وطــرفــا  أكــبــر،  اإلشكالية 
والحكم، ينتظرهما رهان التوافق على إيجاد 
حـــل بـــل حـــلـــول لــلــمــســتــقــبــل، عــاجــلــه الــتــوافــق 
وصوال  الفشل،  أسباب  على  القضاء  وآلياته 
إلى إقرار منهجيات للعمل، مراكزها الكفاءة، 
القدرة على مواجهة  امتالك  اليد مع  ونظافة 

كل املشكالت لصالح كل الجزائريني.
انية لحراك 

ّ
الث الذكرى  ونحن على مقربة من 

فبراير، املرجو أن تكون فرصة التوافق ما زالت 
 
ّ
 الجزائريني، ألن

ّ
رة إرادة وفعال. ولدى كل

ّ
متوف

مــا يدعونا إلــى ذلــك أكبر وأوســـع مّما يــؤّدي 
 تــحــّديــات اإلشــكــاالت 

ّ
بــنــا إلـــى الــتــفــّرق. ولــعــل

االقـــتـــصـــاديـــة، الــســيــاســيــة واالســتــراتــيــجــيــة، 
فرصة سانحة للتوافق على خطوط عريضة 
ملــشــروع جــزائــر أخــــرى، جــزائــر املــســتــقــبــل من 
دون مــنــاطــق ظــــل، وال فـــشـــل، وبــــــدون أحـــالم 

ها أمل.
ّ
تقتلها قوارب املوت، بل جزائر كل

)كاتب وباحث جامعي جزائري(

مذكرات ناشط مصري... ثوري سابقًا

مناطق الّظل في الجزائر... النجاح والفشل

يكشف كتاب وائل غنيم 
كيف تمت الدعوة إلى 

ثورة يناير من دون أي 
تنظيم جاد أو تفكير 

في تبعاتها

عاشت مصر قبل الثورة 
فترة نشط فيها الشباب 
مستفيدين من اإلنترنت، 

ووسائل التواصل 
االجتماعي

لعّل تحّديات اإلشكاالت 
االقتصادية، السياسية 
واالستراتيجية، فرصة 

سانحة للتوافق 
على خطوط عريضة 

لمشروع جزائر أخرى

حاول النظام السابق 
إيهام الجزائريين بأنهم 

يعيشون في أفضل 
بلد وفي أفضل 
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