
عمر كوش

يــشــهــد املـــلـــف الــيــمــنــي مــنــذ مـــــّدة حــراكــا 
سياسيا دوليا، تكثف، في اآلونة األخيرة، 
مع مجيء اإلدارة األميركية الجديدة التي 
الحرب  إيــقــاف  على  العمل  عزمها  أكـــدت 
في اليمن، ووجــد ذلــك الحراك صــداه في 
القتال،  لوقف  مــبــادرة  السعودية  إطــاق 
وقيام املبعوثني األممي، مارتن غريفيث، 
ــي لــــيــــنــــدر كـــيـــنـــغ،  ــوثـ ــمـ ــيـ ــي، تـ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ واألمــ
دول  في  بجولتني  اليمن،  إلــى  الخاّصني 
املنطقة، فزارا الرياض ومسقط واملنامة، 
األطــراف،  والتقيا مسؤولني من مختلف 
بــغــيــة تــقــريــب وجــهــات الــنــظــر، لــلــوصــول 
إلى اتفاق لوقف إطاق النار، واستئناف 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة. وكـــــــان الفـــتـــا  ــ ــــاوضـ ــفـ ــ املـ
ـــروج ســلــطــنــة ُعـــمـــان عـــن صــمــتــهــا، في  خـ
موقف نــادر لها، وإعــان أنها »مستمرة 
الــعــمــل عــن كــثــب مــع اململكة العربية  فــي 
الــســعــوديــة، واملــبــعــوثــني األمـــمـــي مــارتــن 
غريفيث واألميركي تيموثي ليندر كينغ 
اليمنية  ــراف  ــ ــ واألطـ بــالــيــمــن،  الــخــاصــني 
ــــى تــســويــة  ــهـــدف الـــتـــوصـــل إلـ املـــعـــنـــيـــة، بـ
ــة الـــقـــائـــمـــة فــي  ســيــاســيــة شـــامـــلـــة لــــأزمــ
تكشف  لــم  لكنها  اليمنية«.  الجمهورية 
عما تّم التوصل إليه، بل اكتفت بالتعبير 
عن أملها في أن »تحقق هذه االتصاالت 
الــنــتــيــجــة املـــرجـــّوة فـــي الــقــريــب الــعــاجــل، 
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أقــدم ثــاث دول فــي الــشــرق األوســـط، هي 
ــران، وكـــل منها قـــادرة  ــ مــصــر وتــركــيــا وإيـ
الــتــوازن في  ــادة  على لعب دور مهم وإعــ
تراجع  سمح  املنطقة.  فــي  املهمة  امللفات 
دور مــصــر اإلقــلــيــمــي لــأخــريــني )تــركــيــا 
املنطقة، فمصر  فــي  بــأن يتمددا  وإيـــران( 
هي الدولة الوحيدة القادرة على التصّدي 
ألي غــزو أجنبي، حينما تكون في كامل 
ــقــــاب انـــقـــاب  قـــوتـــهـــا وعـــافـــيـــتـــهـــا. فــــي أعــ
وإطـــاحـــة  الـــعـــســـكـــري،   )2013( يـــولـــيـــو   3
ــه الـــلـــه،  ــمــ ــــي، رحــ ــــرسـ ــيــــس مـــحـــمـــد مـ ــرئــ الــ
حــدثــت الــقــطــيــعــة الــســيــاســيــة بــني تــركــيــا، 
للرئيس  الــســيــاســي  الــنــظــام  فــي  متمثلة 
أردوغـــــان، والـــدولـــة املــصــريــة متمثلة في 
نظام 3 يوليو بقيادة الرئيس عبد الفتاح 
ــم اإلعـــــان  ــيــــع، تــ الـــســـيـــســـي. وقـــبـــل أســــابــ
عـــن الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق بـــني الــطــرفــني، 
املصري والتركي، أو ما سمي في اإلعام 
املصالحة املصرية التركية. وجاء االتفاق 
بعد قــدوم الرئيس األمــيــركــي جــو بايدن 
إلــــى الــبــيــت األبـــيـــض فـــي يــنــايــر/ كــانــون 
الــثــانــي املـــاضـــي، واتـــبـــاع ســيــاســة إطــفــاء 
الــحــرائــق فــي الــشــرق األوســــط، ففي فترة 
ــة الــرئــيــس الــســابــق، تــرامــب، تــمــّددت  واليـ
روسيا أكثر في الشرق األوسط. وقد ولد 
وساهم،  فــراغــا،  التركي  املصري  الخاف 
في الوقت نفسه، في تمدد موسكو أكثر، 
فــقــد اســتــفــادت مــنــه ووظــفــتــه لصالحها، 
ما سمح لها بتعزيز عودتها إلي الشرق 
ــــط، بــمــا يــخــدم مصالحها وإعـــادة  األوسـ
تمركزها. وهذا بالطبع إلى جانب النفوذ 
اإليـــرانـــي الــــذي بـــدا واضـــحـــا فـــي مناطق 
عدة، وصل إلي تقاسم سورية بني روسيا 
وتــركــيــا وإيــــــران، مـــن دون أن يــكــون ألي 
دولـــة عربية أخـــرى أي مــكــان، أو أي دور 
يــذكــر. اآلن وبعد قــدوم بــايــدن، ومــن أجل 
ترتيب األوراق وإعادة رسم الخرائط في 
املنطقة، وتحجيم الدب الروسي، والعودة 
إلـــى االتـــفـــاق الـــنـــووي مــع إيـــــران، ووضــع 
املتمّرد اإليراني تحت املجهر مرة أخرى، 
ال بــد مــن الــتــفــاهــم بــني أكــبــر دولــتــني في 
أمــر صادف  املنطقة، تركيا ومصر. وهــو 
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رت صورة األردن إلى حد مقلق خال 
ّ
تأث

األســبــوع املــاضــي، نتيجة األحـــداث التي 
شهدها، وقد اتسمت ردود الفعل األولية 
الخارجية باملفاجأة مما جرى، وبخاصة 
داخل العائلة امللكية التي ظلت صورتها 
مــتــمــاســكــة إلـــى حـــد بــعــيــد، فـــإذ بــأحــداث 
ظهر 

ُ
األسبوع األول من إبريل/ نيسان ت

أن األمر ليس على هذا النحو، وذلك مع 
تــم على  الـــذي  والتحفظ  الــحــركــة،  تقييد 
األمــيــر حــمــزة، األخ غــيــر الــشــقــيــق للملك 
السابق،  العهد  الــثــانــي، وولـــي  الــلــه  عبد 
وتــوجــيــه اتــهــامــاٍت لــه. ومــع اعــتــقــال أحد 
األشـــراف غير املــعــروفــني، حسن بــن زيــد، 
ــبـــق هــو  لـــرئـــيـــس وزراء أسـ ــــو حــفــيــد  وهـ
الــشــريــف حــســني بـــن نــاصــر الــــذي تـــرأس 
الــبــاد عــام 1963 نحو أربــع  حكومة فــي 
كـــان يقيم في  املعتقل  ســنــوات. والــشــاب 
جنسيتها،  ويحمل  السعودية،  العربية 
يعرفون  الذين  لأردنيني  معروف  وغير 
شقيقا له، هو النقيب علي بن زيد الذي 
ولـــم  عـــــام 2010.  أفـــغـــانـــســـتـــان  فــــي  قـــتـــل 
امللك  أرمــلــة  نـــور،  امللكة  املشهد  عــن  تغب 
ــــال وأم األمـــيـــر  الــــراحــــل الـــحـــســـني بــــن طـ
حــمــزة، واملــقــيــمــة فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، 
وتترّدد على األردن في فترات متباعدة، 
ــا، اإلجــــــــراءات  ــهـ ونـــعـــتـــت، فــــي تـــغـــريـــدة لـ
بحق ابنها األمير بأنها »بهتان عظيم« 

)باإلنكليزية(.
ــجــــزء األبــــــــرز مــن  ــو الــ ولـــئـــن كـــــان ذلـــــك هــ
املشهد، إال أن هناك جوانب أخرى ال تقل 
أهــمــيــة، وتــتــمــثــل فـــي حــمــلــة االعــتــقــاالت 
ــا رئـــيـــس الــــديــــوان  ــاولــــت أســــاســ الـــتـــي طــ
الله، والــذي  السابق باسم عــوض  امللكي 
يحمل الجنسيتني السعودية واألردنية، 
ــر الــحــكــم فــي الــريــاض،  واملـــقـــّرب مــن دوائــ
وتوجيه اتهام معلن له باملساهمة ببيع 
مــــن خـــال  الــــقــــدس،  فــــي  لــلــيــهــود  أراٍض 
عــاقــتــه بجمعيٍة مــحــلــيــٍة هــنــاك، إضــافــة 
ــر حــمــزة  ــيــ إلـــــى روابــــــــط بــيــنــه وبـــــني األمــ
حــســب االتـــهـــامـــات الـــرســـمـــيـــة. وطـــاولـــت 
ــيـــر  ــلـــني فــــي قـــصـــر األمـ االعــــتــــقــــاالت عـــامـ
كبيرة،  لــعــائــات  ينتمون  وهــم  ومكتبه، 
منها الفايز واملجالي. وقد لوحظ انتشار 
مناطق  في  متفرقة  ملسيراٍت  فيديوهات 
في جنوب األردن قرب مدينة الكرك، إثر 
هــذه االعــتــقــاالت. وتــضــاف إلــى مــا سبق 
تسّمى  باتت  ما  مع  بالتواصل  اتهاماٌت 
ــقـــصـــود بها  ــة الـــخـــارجـــيـــة، واملـ ــعـــارضـ املـ
نــاشــطــون فـــي أمــيــركــا وأوروبـــــــا، يبثون 
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الشجاعة ال يمتلكها كل الرجال، والرجولة 
ال يمتلكها كــل الــذكــور، لكن رجــا شجاعا 
استطاع االنتصار على نفسه، كسرَ  حاجز 
الـــخـــوف، واجـــتـــاز حــائــط الــصــمــت املــطــبــق 
على غيره، فنطق وتكلم، في برنامج تلفزي 
فــرنــســي، وعــيــنــاه مـــغـــرورقـــتـــان بــالــدمــوع: 
أكل  على  يجبروننا  كــانــوا  الجمعة   »يـــوم 
ــوا يــرغــمــونــنــا عــلــى  ــانــ لـــحـــم الـــخـــنـــزيـــر، وكــ
إنشاد النشيد الوطني الصيني كل صباح، 
ووجوهنا مدارة إلى الجدار. كم عانينا من 
اإلهانة واإلساءة، وكم  قاسينا من الضرب 
والتعذيب، وكم كابدنا من األشغال الشاقة! 
وعليه، يجب التحّرك وبسرعة إلنقاذ حياة 
ــنـــاس، فــقــط لــيــعــيــشــوا مثل  عــديــديــن مـــن الـ
من  وبكرامة،  بشكل طبيعي  الناس  جميع 
دون إذالل ومهانة«. إنه أومير بيكالي، أحد 
الصيني  االعــتــقــال  معسكرات  مــن  الناجني 
والتعليم.  التربية  إعــادة  املسّماة مخيمات 
ــة ومــنــظــمــة  ــيـ حــســب مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـ
ــــش، أكــثــر مـــن مليون  هــيــومــن رايـــتـــس ووتـ
شخص مــن اإليــغــور مـــّروا بهذه املخيمات 
والتطّرف  اإلرهــاب  ملكافحة  املهيأة رسميا 
في  لكنها  االنفصالية،  والنزعة  اإلســامــي 
دمــاغ   غــســل  تــقــوم بعملية  مــراكــز  الحقيقة 
جــمــاعــي. وال تقف عند هــذا الــحــد، بــل هي 
عــمــلــيــة اضــطــهــاد، إن لـــم نــقــل إنــهــا عملية 
إبادة جماعية في حق  شعب كامل، تتم في 
صمت كبير وتواطؤ عظيم وتعتيم إعامي، 
حــيــث إن أغــلــب الــذيــن نــجــوا وخـــرجـــوا من 
االنتقام  خشية  الصمت  يفضلون  املعتقل 
مــنــهــم، ومــخــافــة تــعــريــض ذويـــهـــم للخطر 
الداهم من أقوى ديكتاتورية في العالم،  فا 

يملك الجرأة إال القليل النادر.  
ــلــــى مـــــنـــــوال أومــــــيــــــر  بــــيــــكــــالــــي، ســـطـــرت  عــ
املهندسة غولباهار هاتيواجي في كتابها 
الــذي صدر  الــغــوالغ الصيني«  »ناجية من 
فــي شــهــر يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي املــاضــي، 
ا من قصتها ومعاناتها، فبعد تلقيها  جزء
منها  تطلب  الــســابــقــة  مــن شركتها  مــكــاملــة 
تتعلق  أوراق  إلمضاء  الصني،  إلــى  املجيء 

ــراره  ــقــ ــتــ ــنــــه واســ وبــــمــــا يـــعـــيـــد لــلــيــمــن أمــ
ويحفظ أمن ومصالح دول املنطقة«. 

ربــمــا ُيــفــّســر خــــروج الــســلــطــة عـــن صمتها 
الذي دأبت عليه بأن تقدما ما تّم إحرازه في 
املــشــاورات مع أطــراف الــصــراع، بخصوص 
الـــتـــوصـــل إلـــــى وضـــــع آلـــيـــة لـــوقـــف إطــــاق 
الحرب في  إنهاء  الــنــار، والسير في طريق 
الــيــمــن، ذلـــك أن ســاســة الــســلــطــنــة اعـــتـــادوا 
ــدم اإلفــــصــــاح عــــن ســـيـــر وســـاطـــاتـــهـــم أو  ــ عـ
التعليق عما يجري في عاصمة بلدهم من 
لـــقـــاءات ومــــشــــاورات، ســــواء فــي مــا يتعلق 
منها بامللف اإليراني أو الوضع اليمني أم 
غيرهما من امللفات اإلقليمية التي يقومون 

بوساطات بني أطرافها املتصارعة. 
متفائلة،  تصريحات  التفسير  هــذا  وتدعم 
ــن بـــعـــض دول  ــ صـــــــدرت مــــن واشـــنـــطـــن ومــ
الــخــلــيــج، األمـــــر الـــــذي يـــطـــرح الــــســــؤال عن 
اليمن،  فــي  الــصــراع  اقــتــراب نهاية  إمكانية 
ووقــــف الـــحـــرب الـــدائـــرة فــيــه مــنــذ أكــثــر من 
ــوام، والــتــي أودت بــحــيــاة عــشــرات  ــ ســتــة أعـ
اآلالف وشـــــّردت املـــايـــني، وأحـــدثـــت كــارثــة 
ــم املــتــحــدة.  ــ إنــســانــيــة، بــحــســب وصــــف األمـ
وعــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، فـــإن شــكــوكــا تسود 
بإمكانية  اليمنية  السياسية  األوســاط  في 
لوقف  واألميركية  األممية  املساعي  نجاح 
الحرب وإنهاء الصراع، بالنظر إلى إخفاق 
مــفــاوضــات واتــفــاقــات ســابــقــة، وخصوصا 

التي وقعت في الرياض وستوكهولم. 

واســتــئــنــاف املــفــاوضــات الــســيــاســيــة، لكن 
جماعة الحوثيني لم تقبل بها، ووصفتها 
يتحّدثون  الجماعة  قــادة  باملناورة، وراح 
إنــهــم لــن يــقــايــضــوا املــلــف اإلنــســانــي بــأي 
لــم يغلقوا  املــقــابــل  مــلــف آخــــر، لكنهم فــي 
الـــبـــاب أمــــام الــتــعــاطــي مــعــهــا بــشــكــل غير 
مــبــاشــر، حــيــث قــبــلــوا لــقــاء غــريــفــيــث، بعد 

أشــــهــــر عــــديــــدة مــــن مـــقـــاطـــعـــتـــه، والـــتـــقـــوا 
مـــع املــبــعــوث األمـــيـــركـــي لــيــنــدر كــيــنــغ في 
مسقط. وعلى الرغم من الحراكني، األممي 
واألمـــيـــركـــي، إال أن هــــوة كــبــيــرة مـــا تـــزال 
قائمة ما بني الحراك السياسي واألعمال 
الــــعــــســــكــــريــــة، األمــــــــر الــــــــذي يــــشــــي بـــمـــدى 
ــتـــي تــعــصــف بـــاملـــحـــادثـــات  الـــتـــعـــقـــيـــدات الـ
بــني األطــــراف املــتــصــارعــة، خصوصا وأن 
مــا يــجــري عــلــى األرض ال يــنــذر بــاقــتــراب 
نــهــايــة الـــحـــرب الـــدائـــرة فـــي الــيــمــن، حيث 
العمق  على  هجماتهم  الحوثيون  صــّعــد 
الــســعــودي، واســتــهــدفــوا مــنــشــآت أرامــكــو 
في  هــجــمــاتــهــم  ــيـــرة  وثـ الــنــفــطــيــة، وزادت 
مــحــافــظــة مـــــأرب. فـــي املــقــابــل، لـــم تتوقف 
ــارات الــتــحــالــف الــســعــودي واإلمـــاراتـــي  ــ غـ
فــي صنعاء ومـــأرب ومواقع  على مناطق 

الحوثيني في مناطق أخرى.
قد ال يصمد التفاؤل باقتراب نهاية الحرب 
أمــــــام زيـــــــادة حــــــّدة الــتــصــعــيــد الــعــســكــري، 
خــصــوصــا أن لــهــذه الــحــرب امـــتـــداداٌت إلــى 
خـــارج الــيــمــن، تــتــعــّدى الــحــكــومــة الشرعية 
والحوثيني وكل األطراف اليمنية، وتطاول 
املـــشـــروع اإليــــرانــــي فـــي املــنــطــقــة والـــصـــراع 
الــســعــودي اإليـــرانـــي، لـــذا بـــات الــصــراع في 
الــيــمــن وعــلــيــه يــأخــذ مــع طـــول أمـــد الــحــرب 
امــتــدادات واتــجــاهــات بعيدة عــن املــســارات 
لــحــق بــأجــنــدات القوى 

ُ
التي بــدأ بها، ألنــه أ

ــالـــي مــن  ــتـ ــالـ ــيـــة ومـــصـــالـــحـــهـــا، وبـ الـــخـــارجـ

الــحــرب باتت  بـــأن نــهــايــة  الــصــعــب التكهن 
ــــط الــــوضــــع الــيــمــنــي  ــــي ظــــل ربــ قـــريـــبـــة. وفــ
بملفات أخــــرى، كــاملــلــف الــنــووي اإليــرانــي، 
وانــتــظــار الــتــفــاهــمــات األمــيــركــيــة اإليــرانــيــة 
ــام الــتــحــالــف  ــداد الــطــريــق أمــ بــشــأنــه، وانـــسـ
الحوثيني، وفشله في »إعــادة  العربي ضد 
واألممية  الدولية  الجهود  فــإن  الشرعية«، 
ــلـــى وقـــف  ــيـــز عـ ــتـــركـ ــاتــــت تـــجـــنـــح نـــحـــو الـ بــ
أكثر من جنوحها نحو  اإلنسانية  الكارثة 
إيــجــاد حــل سياسي شــامــل ينهي الــحــرب، 
وتـــمـــثـــل مــــحــــاوالت لــلــتــعــامــل مــــع مــظــاهــر 
ألن  جــذورهــا،  تطاول  وال  اليمنية،  الكارثة 
يأخذ  أن  أي مسعى سياسي حقيقي  على 
في الحسبان وضع حلول للوضع اليمني 
بـــرؤيـــة األطــــــراف الــيــمــنــيــة نــفــســهــا، ولــيــس 
ــة الــــقــــوى اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة.  ــ ــــق رؤيــ وفـ
ــط الــــحــــرب الــيــمــنــيــة  ــ ــدم ربــ ــ واألهــــــــم هــــو عــ
دولية،  أو  إقليمية  وتــســويــاٍت  ملفاٍت  بــأي 
ألن ذلــــك يــحــولــهــا إلــــى مــلــف مــقــايــضــة في 
ــن.  ويـــبـــقـــى أن الـــحـــرب  ــ ــريــ ــ صــــراعــــات اآلخــ
أي  بتحقيق  تنتهي  لــن  أمــدهــا  طـــال  مهما 
طـــرٍف انــتــصــارا يمّكنه مــن فـــرض مــا يريد 
على اليمنيني. ومع ذلك، لن تأخذ األطراف 
اليمني  الشعب  بــه  يطالب  بما  املتصارعة 
والتوصل إلى اتفاق يضع حدًا للحرب التي 
لــه مــأســاة عميقة، وخــلــفــت أحــقــادًا  سببت 

جبرت على ذلك.
ُ
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)كاتب سوري في إسطنبول(

رغبة عندهما في الوصول إلى تفاهمات 
في  مختلفة،  عــديــدة  مــلــفــات  فــي  مبدئية 
مــقــدمــتــهــا املــلــف الــلــيــبــي، وجــلــب الــهــدوء 
إلــي الــحــدود املــصــريــة الغربية مــن خال 
االنـــتـــخـــابـــات الـــلـــيـــبـــيـــة، والـــــوصـــــول إلـــى 
تفاهمات بعد عدة اجتماعات بني الفرقاء 
الليبيني. وبالطبع من مصلحة مصر أن 
يــكــون هــنــاك هـــدوء عــلــي حـــدودهـــا، فأمن 
مصر الــقــومــي يــبــدأ مــن خـــارج حــدودهــا، 
الليبي شروطا  الــداخــل  فــي  لــلــهــدوء  لكن 

أخرى، ستمتحن قدرته علي الصمود. 
دورا مهما  لعبت  والــتــي  األخـــرى،  النقطة 
ــغــــاز شـــرق  ــذا الــــتــــقــــارب، تــتــعــلــق بــ ــ فــــي هــ
املــتــوســط، فــبــعــد إعــــان مــصــر عـــن اتــحــاد 
ــع قـــبـــرص والــــيــــونــــان،  ــتـــوســـط مــ شـــــرق املـ
ــــى جــانــب  ــراك، إلـ ــ ــــأتـ الـــغـــريـــم الــتــقــلــيــدي لـ
إسرائيل، كان املتوقع بموجبه أن تصبح 
مصر مركزا عامليا إلسالة الغاز الطبيعي، 
لكن ما حدث بعد االتفاق بشأن إنشاء خط 
الغاز، بني إسرائيل واليونان وقبرص، من 
الـــقـــاهـــرة تعيد  ــــود مـــصـــر، جــعــل  دون وجـ
التفكير في األمر، فلكي تكون مصر مركزا 
عامليا لإلسالة ال بد أن يمر خط الغاز عبر 
املناطق التركية في شرق املتوسط. كما أن 
للنظام املصري هدفا آخر من ذلك التقارب، 
تركيا،  املدعومة  املصرية  املعارضة  وهــو 
لها جمهور  بــات  فضائية  قنوات  ولديها 
بني أوســاط الشعب املصري. وعلى الرغم 
من التوتر بني الطرفني بعد انقاب 2013 
، فإن العاقات االقتصادية بني البلدين لم 
االقتصادي  الــتــبــادل  تنقطع، حيث وصــل 
بــيــنــهــمــا فـــي 2018 إلــــى ثــمــانــيــة مــلــيــارات 
االقتصادية  األمـــور  أن  يعني  كــان  دوالر، 
واملصالح ستتغلب علي أي عوائق، حتى 
ولو كانت على حساب املعارضة املوجودة 

في إسطنبول.
ــــت األخــــبــــار عـــمـــا ســمــيــت  ــكـــن مـــنـــذ راجــ ولـ
املصالحة، ثم عن طلب الجانب التركي من 
القنوات التابعة للمعارضة في إسطنبول 
االلــــتــــزام بــمــيــثــاق اإلعـــــام الـــتـــركـــي، ذاعـــت 
أقــاويــل عديدة عن وضــع تلك املجموعات 
نتيجة  ومستقبلها،  تركيا  فــي  املعارضة 
البلدين،  بــني  اســتــجــّدت  الــتــي  التفاهمات 
ــــرح أســـئـــلـــة عــــديــــدة بـــشـــأن وضـــع  ــدأ طـ ــ وبــ

بــانــتــظــام فــيــديــوهــاٍت عــن أحــــوال الــبــاد، 
وعـــددهـــم أقـــل مــن عــشــرة أشـــخـــاص، لكن 
مــــا يــبــثــونــه يــثــيــر ضــجــيــجــا كـــبـــيـــرًا بــني 
ــيـــني الــذيــن ال يــجــدون فــي اإلعـــام  األردنـ

الرسمي ما يجيب عن أسئلتهم.
وتـــتـــبـــّدى أوجـــــه الـــتـــأثـــر الــســلــبــي فـــي ما 
»الــتــســامــح  وصــفــتــه صــحــف أمــيــركــيــة بـــ
املــــحــــدود مـــع املــــعــــارضــــة«، إذ ُعـــــرف عن 
ــقـــاديـــة  ــتـ األمــــيــــر حــــمــــزة مـــاحـــظـــاتـــه االنـ
ــة، والــــتــــي يــبــثــهــا  ــامــ ــعــ ــلـــى األحــــــــــوال الــ عـ
في  إليه  واملستمعني  ملجالسيه   

ً
مباشرة

ــه الــتــي  مـــضـــارب الــعــشــائــر خــــال زيــــاراتــ
اجتماعية.  مناسبات  في  بها  يقوم  كــان 
وقــد اعــتــبــرت السلطات هــذه االنــتــقــادات 
أن  غير  الــحــكــم،  على  التحريض  بمنزلة 
التساؤل الــذي شــاع إثــر ذلــك أنــه إذا كان 
الصدر ال يتسع لقبول حق التعبير لدى 
مع  الحال  سيكون  فكيف  هاشمي،  أمير 
 يجد إجابة 

ٌ
عــاّمــة الــنــاس؟ وهــو تــســاؤل

لـــه فـــي ســلــوك الــســلــطــات الــتــي تتسامح 
 الــنــظــر عـــن مـــئـــات، وربــمــا 

ّ
مـــع، أو تــغــض

آالف من األصــوات، على مواقع التواصل 
مــمــن يــوّجــهــون انــتــقــاداٍت شــتــى، غــيــر أن 
ــكـــون لــهــا  ــر يـ ــيـ ــاداٍت تـــصـــدر عــــن أمـ ــقــ ــتــ انــ
مــغــايــر على  أثـــر  مــفــعــول مختلف، وذات 
الناس ومشاعرهم. وهو ما يمكن  أفهام 
الــــرد عــلــيــه بـــأن األمــيــر هــو مــواطــن أواًل، 
التعبير  فــي  حقوقه  سلب 

ُ
ت أن  يعقل  وال 

بصفته مواطنا وأميرًا معا!
من األوجــه األخــرى التي أضعفت صورة 
تــقــديــم  ــــي  فـ الـــســـلـــطـــات  ــاق  ــ ــفـ ــ إخـ األردن 
روايــــة مــتــمــاســكــة عــمــا جــــرى، إلـــى درجــة 
أن مـــا جــــرى بــقــي بـــا صــفــة أو عـــنـــوان. 
باستثناء مسميات مثل »التحّركات« أو 
الرسمي  اإلعــام  »املخططات«. وقد غاب 
ــدث.  ــا حــ ــة ملــ ــحــ ــن تـــقـــديـــم صــــــورة واضــ عــ
وكــان الفتا أن املصدر األول لأنباء كان 
رئــاســة أركــــان الــجــيــش، والــثــانــي مؤتمر 
ــر الــخــارجــيــة أيــمــن  ــ صــحــافــي عـــقـــده وزيـ
الــــصــــفــــدي، ولـــيـــس وزيــــــر اإلعـــــــام الــــذي 
حضر املناسبة في صفوف الصحافيني 
ــلــــني، ولـــيـــس إلــــى جـــانـــب زمــيــلــه  واملــــراســ
املؤتمر  الــذي يعقد  الحكومة  الــوزيــر في 
الــصــحــافــي. وقــــد أزال مــؤتــمــر الــصــفــدي 
الكثير  الغموض، وأبقى على  القليل من 
مــنــه، وخــصــوصــا بــمــا يتعلق بــاألطــراف 
الــخــارجــيــة الــتــي ظــلــت مــجــهــولــة الــهــويــة 
ــا أثــــــار انـــطـــبـــاعـــا قـــويـــا بـــأن  والـــصـــفـــة، مــ
اإلعام الرسمي وغير الرسمي ال يتمتع 
املأمولة، وأن ثاثة عقود من  بالشفافية 
الــتــحــول نــحــو الــحــيــاة الــديــمــقــراطــيــة لم 

بتقاعدها، راحت ووقعت في فخ السلطات 
ــدت نــفــســهــا فــــي زنــــزانــــة،  ــ ــ الــصــيــنــيــة، ووجـ
وبقيت مسجونة طـــوال ثــاث ســنــوات من 
ســراحــهــا،  أطـــلـــق  عــنــدمــا   2019 إلــــى   2016
ســنــوات سجنا  عليها بسبع  أن حكم  بعد 
الفرنسية  السلطات  من  تدخل  بعد  نافذة، 
بــاعــتــبــارهــا الجــئــة  ســيــاســيــة، وخصوصا 
ــتـــي قــادتــهــا  بــفــضــل الــحــمــلــة اإلعـــامـــيـــة الـ
ــذه الــســيــدة  ابــنــتــهــا مــن بـــاريـــس، لــم تــكــن هـ

لتنجو بنفسها لوال ذلك.
روت فـــي كــتــابــهــا كــيــف يــتــم إعـــطـــاء لــقــاح 
الـــدورة  غــيــاب  ذلــك  بعد  ليكتشفن  للنساء، 
عقيمات.  أصبحت  أنــهــن  وكــيــف  الشهرية، 
تحكي كيف تعّرضت، مثل باقي السجينات، 
إلـــى عــمــلــيــات غــســل الـــدمـــاغ، ومــنــعــهــن من 
الحديث بلغتهن األصل، تقّص كيف كانت 
املراحيض،  في   تراقبهن، حتى  الكاميرات 

وتتابع خطواتهن في كل مكان. 
هـــي، إذن، مــقــاطــع صــغــيــرة مـــن فــيــلــم رعــب 
مطول، يشارك فيه مئات آالف من مسلمي 
اإليغور، وهي لقطات صغيرة  من مسلسل 
طويل، ال  تزال حلقاته تسجل كل يوم، في 
األنظمة  مــن بعض  بتآمر  بــل  تـــام،  تجاهل 
رفــع شعار  يكفي  إذ  واإلســامــيــة،  العربية 
ــة اإلرهــــــــاب والـــتـــطـــرف اإلســـامـــي  ــهـ مـــواجـ
ومحاربتهما، لتنضم دول عديدة إلى قافلة 
املنوهني واملؤيدين، فهو  أمر مجمع عليه، 
 تعلق عليها كل سياسات 

ً
وأصبح شماعة

األنظمة  فطنت  وقــد  والتسلط.  االســتــبــداد 
املستبدة لهذا األمر، فجعلته )هذا الشعار( 
ــاء لــتــبــريــر أفـــعـــالـــهـــا املـــنـــافـــيـــة ألبــســط  ــطـ غـ
حقوق اإلنسان، وما الصني إال مثال واحد 
من بني أمثلة عديدة. ومثال اإليغور فاضح 
الــفــكــر وال حرية  ألنــظــمــة ال تسمح بــحــريــة 
االعتقاد، فكيف بحرية معارضة سياستها 
ــزداد عـــتـــوًا ويــزيــد  ــ ونـــقـــدهـــا. هـــي أنــظــمــة تــ
االقتصادية.  قوتها  ازدادت  كلما  طغيانها 
تدري أن ال أحد يجرؤ على انتقادها، وإذا 
الــوجــه، ألنها تعلم حق  مــاء  انتقد فلحفظ 
يغلب  التجارية  املصالح  منطق  أن  اليقني 

على منطق املبادئ وحقوق اإلنسان.
)كاتب مغربي في باريس(

وما يدعم إمكانية إنهاء الحرب في اليمن 
تغير املوقف األميركي الذي أعلنه الرئيس 
جــو بــايــدن، واملــخــالــف تماما مــوقــف إدارة 
ــب، حــيــث  ــرامــ ــد تــ ــالــ الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــ
أعــلــن بـــايـــدن أن الـــحـــرب فـــي الــيــمــن »يــجــب 
أن تــــتــــوقــــف«، وبــــــدأ تـــرجـــمـــة هـــــذا املـــوقـــف 
بإنهاء دور الواليات املتحدة في العمليات 
العسكرية الهجومية في اليمن، إضافة إلى 
وقـــف صــفــقــات الــســاح املــرتــبــطــة بــالــحــرب، 
وتـــعـــيـــني تــيــمــوثــي لـــيـــنـــدر كــيــنــغ مــبــعــوثــا 

أميركيا خاصا إلى اليمن. 
ــايـــدن لـــوقـــف الـــحـــرب في  ولـــعـــل مــســعــى بـ
الــيــمــن اقــتــضــى مــنــه الــتــخــلــص مـــن تــركــة 
ترامب، وقــاده إلى إلغاء تصنيف جماعة 
 إرهــابــيــة«، بوصفها 

ً
الــحــوثــيــني »مــنــظــمــة

ــع الــحــظــر  ــ ــل رفـ ــ خـــطـــوة ضــــروريــــة مــــن أجـ
ــاعــــدات األســـاســـيـــة إلـــى  عــــن إرســـــــال املــــســ
ــت نـــفـــســـه، أعــلــن  ــوقــ ــي الــ الـــيـــمـــن، لـــكـــنـــه، فــ
الــدفــاع عن  مواصلة دعــم السعودية »فــي 
ســيــادتــهــا وأمـــنـــهـــا ومـــواطـــنـــيـــهـــا«، بغية 
تهيئة السعودية لانخراط في مساعيه، 
واالنــــفــــتــــاح عـــلـــى الــــتــــطــــورات الـــجـــديـــدة، 
ــالـــي جــــــاءت املـــــبـــــادرة الـــســـعـــوديـــة  ــتـ ــالـ وبـ
متسقة مــع األفـــكـــار األمــمــيــة واألمــيــركــيــة 
بــــشــــأن وقـــــــف إطــــــــاق الـــــنـــــار فـــــي جــمــيــع 
ــاء الــيــمــن، واتـــخـــاذ تــدابــيــر إنــســانــيــة  ــ أرجـ
واقــتــصــاديــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا فــتــح مــطــار 
صـــنـــعـــاء ومـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة وغـــيـــرهـــمـــا، 

هـــذه املــعــارضــة فــي تــركــيــا، والــتــي ينتمي 
مــعــظــمــهــا لـــجـــمـــاعـــة اإلخـــــــــوان املــســلــمــني، 
وكذلك القنوات التابعة لها، هل ستطردها 
تركيا من األراضي التركية، أم تسلمها أم 

تغلق قنواتهم؟
ــل الـــســـيـــاســـة الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة الـــتـــي  ــ ــــي ظـ فـ
تتبعها، لن تفّرط تركيا في تلك املعارضة، 
رابــحــة في  أداة ضغط مهمة وورقـــة  فهي 
الــتــفــاوض مع  الــخــارجــيــة عند  سياستها 
مصر، كما أن كثرًا من املعارضني حصلوا 
على جــوازات سفر تركية وإقامات دائمة، 
ــا. وإلــــــى هـــذا  ــيـ ــانـــونـ ــبــــح وضـــعـــهـــم قـ وأصــ
األمــــر، فـــإن الــجــانــبــني، املــصــري والــتــركــي، 
ال يــثــقــان بــبــعــضــهــمــا، وفـــي أي لــحــظــة قد 
يــفــشــل هـــذا الــتــقــارب. وبــالــتــالــي، ال يمكن 
املـــهـــمـــة، وحــتــى  تــلــك األداة  فـــي  الــتــفــريــط 
عـــددا منهم،  لــو أخــرجــت فيما بعد تركيا 
فــســيــكــون إلـــى دول حــلــيــفــة لــهــا، مـــن دون 
خسارتهم بالصورة التي يتخيلها بعض 
التركي  التقارب  هــذا  فمستقبل  املــراقــبــني، 
املــصــري مــرهــون أيــضــا بــمــدى فــك ارتــبــاط 
السعودية  بالسياسة  املصرية  السياسة 
واإلماراتية من جانب، وكذلك قدرة مصر 
تركيا في ملفات مهمة، مثل  علي تحييد 
ملف سد النهضة وغيره. لذا فهذا التقارب 
بعوامل  مرتبط  مصلحي،  الجانبني  بــني 
مــخــتــلــفــة، لــكــن قــــدرة بــقــائــه أو اســتــمــراره 
مــســألــة غــيــر مــحــســومــة، قـــد تــجــيــب عنها 

األيام املقبلة.
)كاتب مصري في برلني(

تؤد بعد إلى نضج اإلعــام. والراجح أن 
صـــورة األردن فــي الــخــارج كــانــت أفضل 
مما ظهرت عليه فــي األســبــوع األول من 

إبريل/ نيسان الجاري.
فــائــقــا  اهـــتـــمـــامـــا  األردن  ــبـــدي  يـ وبــيــنــمــا 
ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ بـــــعـــــاقـــــاتـــــه مــــــــع الــــــــــواليــــــــــات املـ
ومــؤســســاتــهــا، وتــــدل عــلــى ذلـــك زيــــارات 
املــلــك الـــدوريـــة ومــخــاطــبــاتــه الــكــونــغــرس 
تــه مــع مــنــابــر إعــامــيــة شــتــى، فــإن  ولــقــاء
الــصــحــافــة األمــيــركــيــة كــانــت فـــي طليعٍة 
أبــــدت تــحــفــظــات وتــشــكــكــات فـــي الـــروايـــة 
الــرســمــيــة، فــقــد أوحـــت الـــروايـــة الرسمية 
 كان قد أوشك على الوقوع، 

ً
بأن أمرًا جلا

لكن السلطات األمنية حالت دون وقوعه، 
من غير توضيح ماهية هذا األمــر، علما 
أنــــه كــــان يــمــكــن، مـــن الـــبـــدايـــة، أن تنعت 
السلطات ما جرى، ومن منظورها، على 
 ،

ً
أنـــه »حــمــلــة تــحــريــض مــتــصــاعــدة« مــثــا

وذلك بداًل من اإلفراط في رسم اإليحاءات 
املبهمة.

مـــن حــســن الــطــالــع والــتــدبــيــر أن لـــأردن 
رصيدًا كبيرًا من األهمية واالحترام لدى 
دول املــنــطــقــة والــعــالــم، وهـــو مــا عكسته 
اتصاالت قــادة دول عديدة مع امللك عبد 
تدور  لحكوماتها،  وبيانات  الثاني،  الله 
حول التضامن التام مع األردن، والوقوف 
إلى جانبه في مواجهة التحديات. ولو لم 
لتأثرت صورة  الرصيد  هــذا  مثل  يتوفر 
األردن بصورة أكبر، وذلك بعد خاصاٍت 
خرجت بها الصحافة األميركية تتحّدث 
عن تكميم املعارضة، والضيق من النقد، 
والخشية من إذكاء السخط الشعبي على 
األوضــاع االقتصادية، وعلى أداء اإلدارة 
العامة. أمــا مجلس النواب فقد غــاب عن 
مجريات ما حدث، ولم تخاطب الحكومة 
ــــرى، مــا  مــمــثــلــي الـــشـــعـــب بــــشــــيٍء عـــمـــا جــ

جعله أسبوعا من األلغاز.
يضاف إلى ما تقّدم أن صورة املصالحة 
ــلـــة الـــهـــاشـــمـــيـــة لــــم تــتــضــح  ــائـ داخـــــــل الـــعـ
بصورة كافية، على الرغم من حديث امللك 
عن األمير حمزة املوجود »مع عائلته في 
قــصــره وبـــرعـــايـــتـــي«. إذ لـــم تــظــهــر حتى 
تاريخه صور لأمير في قصره. وال في 
اجتماع األمــراء في منزل األمير الحسن، 
وال خـــصـــوصـــا مــــع شــقــيــقــه األكــــبــــر مــلــك 
الباد... غير أن األمــر األدعــى للطمأنينة 
أن كــل شــيء بقي على حــالــه، وأن الباد 
ــة، بل 

ّ
ة أو خــض

َ
لــم تــتــعــّرض حقا إلــى هـــز

مفر  ال  مقلقة،  دراماتيكية  إجـــراءات  إلــى 
من إنهاء ذيولها بصورة عادلة. وبقي أن 
تعمد السلطات إلى استخاص الدروس 
على  وخصوصا  حــدث،  مما  الصحيحة 
في  وحقه  الجمهور،  مــع  العاقة  صعيد 

حرية التعبير، كما بحياة كريمة.
)كاتب من األردن(

هل تنتهي الحرب في اليمن؟

في تقارب المصالح بين تركيا ومصر

أسبوع من األلغاز في األردن

اإليغور ذاك الشعب 
المنسي

قد ال يصمد 
التفاؤل باقتراب 

نهاية الحرب أمام 
زيادة التصعيد 

العسكري، خصوصًا 
أن لهذه الحرب 

امتداداٌت إلى 
خارج اليمن

قدرة استمرار 
التقارب المصري 

التركي مسألة غير 
محسومة

أضعف صورة 
األردن إخفاق 

السلطات في تقديم 
رواية متماسكة عما 

جرى في قضية 
األمير حمزة

آراء

معن البياري

ليس الخبر أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، رفض التصديق على مشروع قانون 
إنشاء املحكمة الدستورية، كما ُرفع إليه من رئاسة البرملان، فلو وافق عليه، ملا كان 
 شقاٍق وتأزيم وتوتير. وليس الخبر أن سعيد زاول في 

َ
الذي صرنا نعرف، رجل

ا دستوريا، فقد صرنا، نحن العاّمة، على فائٍض من الدراية بالدستور 
ّ
أمره هذا حق

التونسي، من فــرط ما تــزّودنــا عنه الصحافة منذ أزيــد من عــام، مع أخبارها عن 
مــا يجيزه  لــشــرح  يــكــون متفّرغا  يــكــاد  هـــذا، فهو  تــخــّص صاحبنا  وقــائــع كثيرة 
أن رئيس تونس عثر على ذرائــع استأنس  الخبر  الدستور ومــا ال يجيزه. وليس 
 منه بدستور 

ُ
هم أعرف

ُ
بها لرّد مشروع قانون إقامة املحكمة، وال أن خبيرين، بعض

بوا على هذه الذرائع بما يفيد بنقصان وجاهتها. وليس الخبر 
ّ
البالد وقوانينها، عق

 رسالة الرّد 
ّ
أننا، كما في مّرة سابقة، لم نعرف أن قيس سعيد هو نفُسه من خط

 في قصر الرئاسة، فلم نشاهد منه سوى أنه 
ٌ
اط

ّ
بالريشة وبالخط املغربي، أم خط

فيها  رفــض  والتي  شهرين،  قبل  سابقتها  كما  عها، 
ّ
ويوق فيها،  ى 

ّ
ويتمل يهيئها، 

وزاريٍّ مقترح  بتعديٍل  الحكومة  في  تعيني موعٍد الستقبال وزراء جــدد، صــاروا 
ه فادحا في 

ُ
مّرره البرملان. وليس الخبر أن أستاذ القانون ارتكب خطأ يجوز وصف

ا جاء على قانوٍن في البالد، مشيرا إلى صدوره 
ّ
رسالته )الطويلة صعبة القراءة(، مل

في عام 2015، فيما الصحيُح أن يأتي عليه قانونا مصاَدقا عليه في 2021. وليس 
بني  املكاتبات  وأصــول  الرسمية،  املخاطبات  أعــراف  انتهك  قيس سعيد  أن  الخبر 
البشر، عندما جاء على اسمه، قيس سعيد، ثم لم يسّم من تتوّجه الرسالة إليه، وهو 
رئيس البرملان، راشد الغنوشي، إيحاًء بالتبخيس من شأنه، األمر الذي يجيز رمي 

هذا السلوك بأنه منقوُص اللياقة.
.. إنــمــا الــخــبــر فـــي رفـــض قــيــس ســعــيــد الــتــصــديــق عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون املحكمة 
رئاسة  في جعل  متقّدما  يقطع شوطا  عنها،  املتحّدث  الرسالة  في  أنــه،  الدستورية 
ه عليها، والتنّدر على ما يصُدر منها. وكان الظن 

ّ
 للتفك

ً
الجمهورية التونسية منّصة

)أو حسن الظن ربما( أن ردود األفعال الواسعة في تونس )وخارجها( على نوباٍت 
إلــى موقعٍة  إلــى العشرة قبل أن يجنح  الــحــال، ستجعله يعّد  بــدرت منه عـــّززت هــذا 
جــديــدٍة مــن ضــربــاتــه املضحكة، غير أنــه بــاغــت جــمــهــوره )تــتــزايــد أعــــداده للتسرية 
 بشأن ما يمكن أن يصنعه 

ً
النفوس حيرة التي تستثير في  أحيانا( بالرسالة هذه 

التونسيون، وهم يغالبون حاال مقلقا ما ينفّك يزداد رداءة )مثال، ارتفاع البطالة إلى 
بنسبة %8(.  تقلص  الــذي  املحلي  الناتج  بنسبة 11,5% من  املــوازنــة  17%، وعجز 
وتستثير في النفوس ذاِتها حزنا ظاهرا. ذلك أن قيس سعيد يذهب إلى أربعة أبياٍت 
ها من قصيدة طويلة للشاعر العباسي أبي العتاهية )ما ضّر الرئيس لو أورد 

ّ
يستل

 تقديم مشروع قانون 
َ

سق مع املنطوق العام للرسالة، وهو أن أَجل
ّ
كل أبياتها؟(. تت

املحكمة الدستورية انقضى، فيبطل مشروعها املرسل إلى الرسالة في هذا امليقات، 
ا قال ).../ .../ وإن لكل حادثٍة 

ّ
على ما يفيد الدستور، وعلى ما يفيدنا أبو العتاهية مل

لوقتا/ وإن لكل عمل حسابا./ ...(. 
إلى  الدستورية بإحاالٍت  انقضاء أجل »إرســاء« املحكمة  يدعم قيس سعيد بديهية 
ه، كما أسهبت الرسالة، وبما يفيد به كتاب 

ُ
شروحات ملواد في الدستور الذي له علوّيت

سيبويه عن واو التتابع، وإن كانت التوابع تليها الزوابع، على ما جاء في رسالة ابن 
شهيد األندلسي، كما في التنوير الذي فّصل فيه رئيس تونس ملواطنيه الذين ربما 
العتاهية، وال بكشوفات سيبويه وابن شهيد،  افترض بهم عدم درايتهم بقولة أبي 
م، وخّول 

ْ
الخت فأعلمهم بهما. والدستور »منح رئيس الجمهورية وحده اختصاص 

ــا أحــال إلــى ما شرحه الفقهاء واللغويون عن 
ّ
الــرد«. وحسنا صنع الرجل مل له حق 

ا خّص منهم صاحب »تاج العروس« )من دون أن يسّميه، 
ّ
م هنا، ومل

ْ
معنى مفردة الخت

املرتضى الزبيدي(.
غالبها تونس، فإن من الصحيح أيضا 

ُ
واختصارا، صحيٌح أن مشكالٍت غير قليلة ت

أن قيس سعيد واحــٌد من أبــرز هذه املشكالت، ليس فقط بشاهد شاعٍر زاهــٍد بعد 
ُمجون، اسمه أبو العتاهية، وإنما بشواهد غير قليلة تخّص رئيسا توِهمنا شعبويته 

بزهده بالسلطة، فيما الحقيقي أنه مجنوٌن بها.

محمد أبو الغيط

على الرغم من أن تعبير »املسؤولية الوطنية« يغلب استخدامه في الشعارات واملزايدات، 
ال الواقع، إال أنه يناسب تمامًا الحديث عن سد النهضة، حيث التحّدي الوجودي يهّدد 
كل مصري حرفيا. لكن خطابات تصدر من مختلف األطراف السياسية املصرية ال 
تظهر تحليا بتلك املسؤولية، بل تتحّول القضية إلى موضوع توظيف سياسي بحت، 
وأبرز صوره اختيار حدث بعينه وشيطنته، بهدف تحميل الخصم كامل املسؤولية. 
ومن املؤسف أن يكون الخطاب الرسمي هو أول مفجر لالنقسامات، وذلك عبر تكرار 

الرئيس املصري وإعالميني موالني تحميل اللوم لثورة يناير. 
من الناحية السياسية، هذا خطاب مستغرب، حيث يحّول البوصلة فورًا إلى انقسام 
على أساس تأييد الثورة أو عدائها، وفي كال املعسكرين ماليني املصريني. الخطاب 
املسؤول سياسيا يتطلب الوحدة ال التفريق. ومن ناحية الحقائق هو خطاب مضلل 
الــثــورة، ظــل فيها نظام  إلــى ســنــوات قبل  األزمـــة تمتد  أن  بامتياز، حيث يتجاهل 
 عاجزا، فقد دخلت إثيوبيا في مفاوضات مطولة مع دول 

ً
حسني مبارك مترهال

النيل استغرقت نحو عقد، قبل أن تتوج في العام 2010 باتفاقية عنتيبي التي تعلن 
إلغاًء من جانب واحد لالتفاقات التاريخية. وقد سبق ذلك في 2009 تنفيذ إثيوبيا 
مسوحا ملوقع السد، ثم في 2020 تم إعــالن االنتهاء من تصميمه. كما أن ثورة 
يناير لم تحكم يومًا، بل تسلم املجلس العسكري السلطة فورًا، وظلت املؤسسات 

العسكرية واألمنية قائمة.
على الجانب املقابل، فإن توقيع عبد الفتاح السيسي اتفاقية املبادئ عام 2015 تم 
 من األساطير، بدءًا من ترديد أنه اتفاق ســّري، وهو ما 

ً
تحميله بــدوره كما هائال

أن  معارضون  كــرر  كما  ديفيد.  كامب  التفاقية  السرية  البنود  بأسطورة  يذكرنا 
هذا االتفاق ألغى االتفاقات التاريخية، وتنازل بموجبه السيسي عن حصة مصر، 

وانتهى كل شيء بالفعل!
معلومة بحتة، ال يوجد أي بند في االتفاقية، وال في أي تصريح مصري أو سوداني، 
أي تنازل عن حصص املياه التاريخية، وهذا سبب جوهري لفشل املفاوضات مرة 
تلو مرة. وللمفارقة إذا راجعنا نصوص خطابات مندوبي الدول الثالث إلى مجلس 
األمن في 2020، نجد أن املندوب اإلثيوبي ال يتطّرق التفاقية املبادئ، إال في معرض 
طرح تفسير التفافي الدعاء أن تنفيذ امللء األول للسد أحاديًا ال يخالفها. ملاذا لم 
يلومون  اإلثيوبيني  بعض  إن  بل  األمــر؟  فيتنهي  الشافية  الوثيقة  هــذه  لهم  يخرج 
نظامهم على توقيع الوثيقة، ألنه تنازل مجاني، فأعمال بناء السد كانت قد تجاوزت 
40% في يناير/ كانون الثاني 2015، وقد أمكن إلثيوبيا تجاوز عقبة عدم توافر 

التمويل الدولي، عبر التمويل املحلي بسندات لإلثيوبيني، ثم بتمويل صيني.
يختلف الــخــبــراء املــصــريــون والــســودانــيــون بــشــأن مــدى إيجابية ذلــك االتــفــاق أو 
 سحريًا، فليوضع 

ً
سلبيته، لكن بالتأكيد ال إقراره وال الخروج منه اآلن يمثل حال

في حجمه. هو ليس معاهدة دولية مسجلة في األمم املتحدة، بل هو كما يقول اسمه 
مبادئ بشأن طريق التوصل إلى هذه املعاهدة.

على جانب ثالث، اجتماع القوى السياسية الفضائحي حول سد النهضة الذي نظمه 
سيسة، حتى 

ُ
الرئيس الراحل، محمد مرسي، نال بدوره نصيبًا من تلك الشيطنة امل

أن إعالميني، مثل عمرو أديب وأحمد موسى، أعادوا نشر مقاطع منه مرارا، لتحميل 
مرسي مسؤولية األزمة.

لكن واقعيا، وعلى الرغم من فداحة ما حدث، إال أنه بدوره لم يغير املعادلة. ال يشير 
اإلثيوبي سابقا عليه،  التعنت  إليه مطلقا، وقد كان  اإلثيوبيون حاليا  املفاوضون 
أيــار 2013   رد فعل بعد تحويل إثيوبيا في 27 مايو/ 

ً
فهذا االجتماع كــان أصــال

مجرى النيل األزرق، ضمن عمليات البناء املتسارعة بشكل أحادي.
يــحــفــل تـــاريـــخ مــصــر الــحــديــث بــالــحــكــم غــيــر الــديــمــقــراطــي، وبــمــعــارك املــعــارضــة 
بطرق  ولــو  لدعمه،  الجميع  يعمل  أن  يمكن  أدنــى  بقى حد  طاملا  ولكن  السياسية. 
مختلفة ومنفصلة، كما بالجهود ضد االحتالل اإلنكليزي، ثم العدوان اإلسرائيلي، 

وحتى استعادة طابا بالتحكيم الدولي شارك بها خبراء قانونيون معارضون.
النظام، والــذي هو األبعد عن أي ممارسة  وتظل املسؤولية األولــى تقع على عاتق 

سياسية بني كل سابقيه، ثم بعده تقع على عاتق الجميع.

بيار عقيقي

إلــى تفنيد نقاط االرتــبــاط واالنــفــكــاك بــني االتحاد  مــن الطبيعي أن يعمد مــؤّرخــون 
السوفييتي وروسيا، بدءًا من طبيعة النظامني السياسيني، وإفرازاتهما االقتصادية 
أن  أيضًا  يدركون  املؤّرخني  لكن  والخارجية.  الداخلية  العالقات  وفي  واالجتماعية، 
غورباتشيف،  ميخائيل  باستثناء  السوفييت،  الــزعــمــاء  عقلية  بــني  كبير  التشابه 
بوريس  بقيادة  انتقالية  تسعينيات  بعد  بوتني،  فالديمير  الروسي  الرئيس  وعقلية 
الــروســي.  والــتــمــّدد  السيطرة والــقــوة  يلتسني، ونــابــع مــن خلفية متراكمة مــن حــّس 
وإذا كانت الشيوعية ونظام السوق الخاص بها قوة دافعة إلنشاء تكتل سوفييتي 
يضّم 15 دولــة، إال أن األوليغارشية الروسية الحالية ال تتمايز عنها بشيء، سوى 
استقاللها عن موسكو في  بعد  الجوار،  التعامل مع دول  في  التكتيكات  باختالف 
من  األيــديــولــوجــيــة  نشر  فــي  مقنعًا  السوفييتي  االتــحــاد  كــان  التسعينيات.  مطلع 
األقليات  لدى  القومي  الحس  فتعّزز  أما روسيا  الشرقية،  أملانيا  إلى  فالديفوستوك 
الروسية في الدول السوفييتية السابقة، لتبرير تدخلها العسكري بحجة »حمايتهم«، 

كما حصل في جورجيا عام 2008، وفي شبه جزيرة القرم األوكرانية عام 2014.
لذلك، ال يمكن فصل مجريات التوتر الجديد في أوكرانيا عن هذه النزعة الروسية، 
في  فعل«  »رد  أو  »عفوية«  عــن  الحديث  ُيمكن  وال  أولــويــة.  الــغــاز  كانت خطوط  وإن 
السلوك الروسي، فكي ترى الفيديوهات املنتشرة في مواقع أوكرانية وروسية، عن 
القرم في األسابيع  إلى شبه جزيرة  الروسية من كيان كراسنودار  الدبابات  زحف 
املاضية، يجب العودة إلى الوراء بضع سنوات. في شتاء وربيع عامي 2013 و2014، 
وإثر انتفاضة ميدان كييف ضد الرئيس األوكراني فيكتور يانوكوفيتش، املتحّدر 
لروسيا، ضّمت  الحال  بطبيعة  واملــوالــي  وبيالروسية،  وبولندية  روسية  جــذور  من 
موسكو شبه جزيرة القرم لها. وعللت ذلك بتنظيم استفتاء شعبي في اإلقليم، طالب 
فيه سكانه، وهم بغالبيتهم الساحقة من جذور روسية، باالنضمام إلى روسيا. وبعد 
إتمامها السيطرة العسكرية واإلدارية على القرم، باشرت موسكو بناء جسر يربط 
بني كراسنودار وشبه جزيرة القرم، عابرًا مضيق كيرتش، الرابط بني البحر األسود 
وبحر أزوف املتفّرع عنه. وسمته الحقًا »جسر القرم«. وفي أواخر عام 2019، قاد 
بوتني أول شاحنٍة على الجسر، إيذانًا بتدشينه وبدء العمل عليه. وبعد عامني، عبرت 
الدبابات الروسية الجسر، وأعلنته »منطقة عسكرية«. األمر مشابه تمامًا لطريق بدأ 
السوفييت بشقه عام 1978 باتجاه أفغانستان، وانتهى في أواخر عام 1979، عشية 

اجتياح كابول. 
في موازاة ذلك، كان بوتني يكّرس نفسه قيصرًا روسيًا، مدعومًا بتعديالٍت دستوريٍة 
تتيح له البقاء حتى عام 2036، بل يستعد لتكريس ذلك في االنتخابات التشريعية 
األقاليم  مــن جهة، وعلى  الــدومــا  للسيطرة على  املقبل،  أيــلــول  فــي سبتمبر/  املــقــّررة 
التي أظهرت تمّردًا طفيفًا من جهة أخــرى، ســواء في أقصى الشرق الروسي أو في 
موسكو بالذات. ال يبدو الطريق ورديًا بالنسبة له انتخابيًا في الداخل، بفعل تراكم 
العقوبات الغربية عليه، وبروز جيل روسي يجد نفسه أقرب إلى أوروبا من أي وقٍت 
مضى. وإذا كان بوتني قد احتاج إلى حربني في جورجيا وشبه جزيرة القرم لرفع 
شعبيته وإخماد األصوات املنّددة بالترّدي االقتصادي، فإن الوضع الحالي، املعطوف 
على تراجع اقتصادي عاملي، ال في روسيا فحسب، وعلى تفشي وباء كورونا، على 
 عن اعتقال أبرز 

ً
الرغم من مسارعة الروس إلى اختراع لقاح »سبوتنيك في«، فضال

معارض روسي، ألكسي نافالني، سيضع بوتني في زاوية حرجة في سبتمبر/ أيلول 
 
ً
املقبل. بالتالي، فإن قرع أبواب أوكرانيا، بحجة مواجهة الحلف األطلسي، سيكون حال

 باملخاطر، ألن ال أحد يعرف أين تنتهي حدود كل حرب.
ٌ

نموذجيًا، لكنه محفوف

أبو العتاهية َحَكمًا في تونس سد النهضة... 
استقطابات في غير موضعها

موسم الحج الروسي 
إلى أوكرانيا
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آراء

عائشة البصري

عليها«،  ُمــتــفــق  أكـــاذيـــب  »الــتــاريــخ سلسلة 
ــة اإلمـــــبـــــراطـــــور الــــفــــرنــــســــي، نـــابـــلـــيـــون  ــولــ قــ
بونابرت، تنطبق على تاريخ باده أكثر من 
غيره، فقد نجحت فرنسا في مزج الحقيقة 
لــتــرّســخ لنفسها صـــورة مهد  بــاألســاطــيــر، 
الــحــريــة والـــحـــقـــوق فـــي أذهـــــان الــفــرنــســيــني 
ت سياسات القوة الناعمة 

َ
قبل غيرهم، وَبن

حول مخيال رومانسي، جعلها تتربع على 
وتهيمن  العاملية،  والسياحة  الثقافة  عرش 
الــعــطــور والــخــمــور والتجميل.  عــلــى ســـوق 
لــوال تضافر  قه، 

ّ
لتحق لــم تكن  ُمبهر  إنــجــاز 

وسياسييها  ومثقفيها  مــؤّرخــيــهــا  جــهــود 
ــلـــوروا ســـرديـــات مــؤســســة لــلــغــرب:  الـــذيـــن بـ
 فــاســفــة األنـــــــوار نـــاهـــضـــوا الــعــبــوديــة، 

ّ
أن

العقل  بساح  والكنائس  ِكية 
َ
ل

َ
امل وحــاربــوا 

بإعان  انتهت  لثورٍة  ومــّهــدوا  والعلمانية، 
حقوق اإلنسان.

لــكــن ثــلــة مـــن كـــبـــار املــــؤرخــــني الــفــرنــســيــني، 
بــــــمــــــن فـــــيـــــهـــــم جـــــــــــان كـــــلـــــيـــــمـــــان مـــــــارتـــــــان 
ــان وأنـــــطـــــوان لــيــلــتــي،  ــ ــارتـ ــ وكـــريـــســـتـــوف مـ
زعــزعــوا هــذه األســطــورة وأكـــدوا أن الــثــورة 
والحرفيون  الــفــاحــون  صنعها  الفرنسية 
والــجــيــاع األّمـــيـــون، ال الفاسفة واملــفــكــرون 
امللكي،  للنظام  واملطيعون  الــبــورجــوازيــون 
األنــوار« كانوا يتحّركون في  وأن »فاسفة 
نطاق النخبة الضيق، وكانت مخطوطاتهم 
قليلة االنتشار لسرّيتها، بل لم تكن آراؤهم 
منسجمة فيما بينهم. فعلى عكس فولتير 
وديـــنـــيـــس ديـــــــــدرو، املـــتـــشـــبـــثـــني بـــاإللـــحـــاد 
والــعــقــانــيــة، كـــان جـــان جـــاك روســـو يعتبر 
ــديـــن أســـاســـا لــلــفــضــيــلــة، وكـــانـــت فلسفة  الـ
 أكــثــر منها 

ً
»الــعــقــد االجــتــمــاعــي« وجــدانــيــة

 بالشعور والخيال، ولم يَر 
ّ

عقانية، تستدل
روسو ضيرا في التضحية بالفرد وحريته 
الــعــامــة«، مــا جــعــل بعضهم  بــاســم »اإلرادة 

همونه بـ »الديمقراطية التوتاليتارية«.
ّ
يت

ولــــم تــكــن فــرنــســا مـــهـــدا لــحــقــوق اإلنـــســـان 
بمائة عام  إعانها متأخرا  بل جــاء  أيضا، 
عن »إعان الحقوق« البريطاني، ونحو 15 
عــامــا عــن مثيله األمــيــركــي. أمــا قـــرار إلــغــاء 
ُيبادر  فلم   ،1794 عــام  فرنسا  العبودية في 
ــان اســتــجــابــة لــثــورة  ــفـــكـــرون، بـــل كــ إلـــيـــه املـ
الــعــبــيــد فـــي هـــايـــتـــي الـــتـــي انـــتـــهـــت بــإلــغــاء 
الــعــبــوديــة فــي الــجــزيــرة فــي خــريــف 1793. 
وضــــرب بــونــابــرت الـــقـــرار بــعــرض الــحــائــط 
بإصداره مرسوما في 1802 يعتبر العبودية 
 الزدهـــــار فــرنــســا. اســتــمــرت تــجــارة 

ً
مــفــيــدة

محمد سي بشير

قـــد يــســتــغــرب الـــقـــارئ مـــن الـــعـــنـــوان أعــــاه، 
واٍد  الكبير،  املغرب  أهل  لدينا، نحن  فليس 
يل تتحّكم في مصادر مياهه 

ّ
كوادي نهر الن

دولــة غير عربية. ولكن، على غــرار مناطق 
واسعة من العالم، نعاني من فقر املياه في 
مفهوم جديد عّوض، في هذه الحالة، قوس 
األزمــــات املــعــروفــة، بــقــوس صــراعــات املــيــاه، 
تحتل، في سياقه، دول املغرب الكبير حيزا 
كبيرا يستحق أن ُينظر في كيفية االستفادة 
يــتــعــظ  ــى  ــ

ّ
ــت الـــنـــهـــضـــة، حــ ــد  ــ ــــن دروس سـ مـ

توسيع  مــع  طــبــعــا،  للمستقبل  املــغــاربــيــون 
ــبــــاط في  نـــطـــاق الـــــــّدروس إلــــى رمـــزيـــة االرتــ
خذ سياقات/ 

ّ
القرار املصيري مع دول قد تت

مسارات شبيهة بالتي تريد إثيوبيا، اليوم، 
فرضها على إخواننا املصريني في قضايا 

وملفات حيوية واستراتيجية.
ــه مــــورد  ــأنـ ـــاء لـــاعـــتـــراف بـ ــ لــنــنــطــلــق مــــن املـ
شحيح في منطقة تغطي الصحراء الكبرى 
 
ّ
فــان ــالــي 

ّ
وبــالــت مــن مساحتها،  قــرابــة %80 

للّساكنة  املــاء  وتوفير  االقتصادية  الخطط 
ثاثة  رحمة  تحت  برمتها،  تقع،  ولــلــزراعــة 
مصادر، األمطار واملياه الجوفية والسدود، 
بسبب افتقار املنطقة، من ناحية أخرى، إلى 

أنهار كبيرة أو بحيرات مائية شاسعة.
ا كانت الوضعية بهذا السوء، فان العمل 

ّ
ومل

على  املغاربية،  الـــدول  استقال  منذ  جــرى، 
اإلكثار من بناء السدود. ولكن ليس بالقدر 
ر املوارد املالية، 

ّ
ظر إلى عدم توف

ّ
الكافي، بالن

وخــصــوصــا فـــي تــونــس واملــــغــــرب. وتــوجــه 
الـــخـــطـــط االقـــتـــصـــاديـــة، فــــي الــــجــــزائــــر، إلـــى 
ظر 

ّ
بالن ليبيا،  وفــي  التحويلية.  الصناعة 

إلى الطبيعة الصحراوية، إلى التركيز على 
الّصناعة الطاقوية، بصفة كاملة.

على الرغم من ذلك كله، فان املــوارد املائية، 
ــريــــب، املـــشـــتـــركـــة بــــني الـــبـــلـــدان  إلـــــى وقـــــت قــ
املغاربية، توجد في املياه الجوفية، وبقدر 
الجزائر،  األكبر منه في  املساحة  تقع  كبير 
وبقدر أقــل في كل من ليبيا وتــونــس، وهو 
ــم تـــفـــاهـــم بـــشـــأنـــه مـــنـــذ أعــــــــوام، ســمــح  ــا تــ مــ
لليبيا، في عهد حكم معمر القذافي، بإنشاء 
مشروع الوادي الصناعي الكبير بتنازالت 
جزائرية، باستخدام جزء من املياه الجوفية 

ثورتهم  العبيد  فــّجــر  حــني  إلــى  االستعباد 
بــأنــفــســهــم فـــي املــســتــعــمــرات الــبــريــطــانــيــة، 
ــة،  ــيــ ــرنــــســ ــفــ ــا الــــهــــولــــنــــديــــة والــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــارتـ ــ وجـ
العبودية با  إلــغــاء  إلــى  واضــطــّرت فرنسا 
رجعة في منتصف القرن التاسع عشر، أي 
بعد أزيد من قرن على نشر بضعة سطور 
عــن زنــجــي ســوريــنــام فــي روايــــة »كــانــديــد« 
لــفــولــتــيــر الـــتـــي مـــا زال بــعــضــهــم يـــزعـــم إن 
باطنها يناهض العبودية، بينما ظاهرها 
يـــدافـــع عــنــهــا، وســخــريــة مــونــتــيــســكــيــو من 
العبيد. وما زال الجدل قائما بشأن الوجه 
استغالها  تم  التي  األنــوار  لسردية  املظلم 
ــاري بـــاســـم  ــمــ ــعــ ــتــ لــتــغــلــيــف املـــــشـــــروع االســ
»املــهــمــة الـــحـــضـــاريـــة«، ورغـــبـــة فــرنــســا في 
استمّرت  املستعَمرة.  بالشعوب  »االرتقاء« 
أن استيقظ  إلــى  قصة اإلشــعــاع الحضاري 
الــعــالــم عــلــى هــمــجــيــة  املــجــتــمــع الــفــرنــســي، 
ــه وعـــــواّمـــــه  ــ ــــامــ بـــمـــفـــكـــريـــه ومـــثـــقـــفـــيـــه وإعــ
وســلــطــات حــكــومــة فيشي الــتــي تــفــانــت في 
 الـــنـــازي طـــوال الــفــتــرة 1940 

ّ
خــدمــة املــحــتــل

- 1944، ورّحــلــت زهــاء 75 ألــف رجــل وطفل 
إلــى معسكرات  اليهود والغجر  وامــرأة من 
اإلبادة، لم ينج منهم إاّل بضعة آالف. ألحق 
هتلر  مــع جيش  الفرنسي  املجتمع  تــواطــؤ 
ضــررا كبيرا بصورة فرنسا، وما أحرجها 
أكثر أن أزيد من نصف الجيش الذي حارب 
باسمها إلى جانب الحلفاء من أجل تحرير 
ــن جـــيـــوش الـــفـــاشـــيـــة والـــنـــازيـــة  أوروبـــــــــا مــ
كـــان عــربــيــا ومــســلــمــا وأفــريــقــيــا. وتــعــتــرف 
الـــســـجـــات الــفــرنــســيــة الــرســمــيــة بــــأن ربــع 
وتونسي  ومغربي  جــزائــري  مقاتل  مليون 
ــــدي أحــد  ــان والــ ــ ــذه الــــحــــرب، وكـ خـــاضـــوا هــ
املنخرطني في الكتيبة السادسة للرماة في 

هذا الجيش.
ستجد  فرنسا الخاص في شخص الجنرال 
شارل ديغول الذي سيغسل وجهها من هذا 
الجهوري  الــفــارعــة وصــوتــه  بقامته  الــعــار. 
ــرّوج ديـــغـــول من  ــيـ وخــطــبــه الــحــمــاســيــة، سـ
إذاعــــــة »بــــي بـــي ســــي« فـــي لـــنـــدن أســـطـــورة 
فــرنــســا »املـــقـــاِومـــة«، »الـــحـــّرة«، »الــّصــامــدة« 
فــــي وجـــــه املـــحـــتـــل فــــي الــــداخــــل والــــخــــارج؛ 
من  السبعينيات  في  سيفضحها  أسطورة 
الــقــرن املــاضــي املــــؤرخ األمــيــركــي، روبــيــرت 
باكستون، في كتاب »فرنسا فيشي«، يثبت 
»املقاومة« كانت حدثا هامشيا في  أن  فيه 
املــؤرخ الكندي،  ظل نظام فيشي. كما وثــق 
إريـــــك جــنــيــنــز، فـــي كــتــابــه »فـــرنـــســـا الــحــرة 
أفــريــقــيــة«، كــيــف كــانــت املــقــاومــة الحقيقية 
خارج فرنسا، في أفريقيا، بعيدا عن لندن. 

القرار  أن  مــا يعني  البلدين،  بــني  املــوجــودة 
املـــصـــيـــري كــــان بـــني بــلــديــن شــقــيــقــني، وتــم 
تنظيم التفاهمات في إطار تسويات مللفاٍت 
ــــص مـــنـــهـــا تــرســيــم  ــاألخـ ــ كــــانــــت عـــالـــقـــة، وبـ
الـــحـــدود بـــني لــيــبــيــا والـــجـــزائـــر، فـــي مــقــابــل 
اســـتـــفـــادة لــيــبــيــة مـــن املـــيـــاه الــجــوفــيــة، بما 
بــإنــشــاء مــنــظــومــٍة مــائــيــٍة متكاملٍة  يــســمــح 

لدولة فقيرة، تماما، في املوارد املائية.
طبعا، نذكر هذا األمر، بصفة خاّصة، هنا، 
ألن املصير املشترك بني ليبيا والجزائر وليد 
اآلن،  تتوسع،  التي  املتكاملة  املصالح  هــذه 
إلدراك أن ما يجري في ليبيا مصلحة وشأن 
جــزائــريــان خــالــصــان، تشعر الــجــزائــر أنها 
معنية بــه، بعيدا عــن مــنــاورات ومــؤامــرات، 
تــشــارك دول بعينها في  مــن هــنــا وهـــنـــاك، 
الشرقية  الجنوبية  الحدود  تأجيجها على 
للجزائر، بيد أنــهــا ال تـــدرك مــدى االرتــبــاط 
االســـتـــراتـــيـــجـــي بـــني هـــذيـــن الـــبـــلـــديـــن، على 

عكس ما يظنه بعضهم.
هذا هو الدرس األول من دروس سد النهضة، 
 املصير إذا كان مشتركا بني 

ّ
املتمثل في أن

على  نفسه،  االستراتيجي  اإلدراك  لها  دول 
ــّرغـــم مـــن كـــل مـــا قـــد يــشــوبــه مـــن تــدخــات  الـ
ــاورات مـــن بــعــض الـــقـــوى اإلقــلــيــمــيــة،  ــ ــنـ ــ ومـ
تــكــون سياقا لبناء  الــقــرارات يمكن أن   

ّ
فـــان

 حــصــول الــتــســويــات يــكــون 
ّ
املــســتــقــبــل، وأن

باب  املفاوضات مفتوحة، وألن   
ّ
ممكنا، ألن

التسوية فيها متاح، خصوصا أن القرارات 
بيد البلدين )ليبيا والجزائر، هنا(، وليست 
بــيــد املــمــولــني، الــقــوى اإلقــلــيــمــيــة املتربصة 
الــعــاملــيــة  الــكــبــرى ذات املــصــالــح  الـــقـــوى  أو 
التي تريد رسم مستقبل قاتم ملنطقة القرن 
النهضة  من مشكلة سد  انطاقا  األفريقي، 

اإلثيوبي، العويصة حقا.
الث، إلى ملفي 

ّ
اني والث

ّ
الث الدرسان،  يشير 

ــاط  ــبـ ــة واالرتـ ــيــ الـــشـــراكـــة املــغــاربــيــة األوروبــ
املــغــاربــي بــمــبــادرات أمــنــيــة/ ســيــاســيــة مع 
حاد األوروبي أو حلف شمال األطلسي 

ّ
االت

ــو(. وبــالــنــســبــة ملـــلـــف الـــشـــراكـــة بــني  ــاتــ ــنــ )الــ
االتحاد األوروبي وتونس، املغرب، الجزائر، 
البداية، بسبب  كــان باديا، منذ  الفشل   

ّ
فــان

ـــاث كــان 
ّ
ــث  الــتــوقــيــع عــلــى االتــفــاقــيــات الـ

ّ
أن

التكامل/  لبناء  فــرصــة  أّيـــة  لتقويض  بــابــا 
 
ّ
ــن أن ــم مــ ــ ــّرغـ ــ ــي، عـــلـــى الـ ــاربــ ــغــ االنـــــدمـــــاج املــ

ديغول نفسه لم يكن يعني الكثير للجنرال 
األميركي، دوايت أيزنهاور، ورئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي، ونــســتــون تــشــرشــل الــلــذيــن لم 
يــســتــشــيــراه فـــي خــطــطــهــمــا الــحــربــيــة، منذ 
اإلنــــــــزال الـــبـــريـــطـــانـــي - األمـــيـــركـــي لــلــقــوات 
العسكرية في سواحل املغرب والجزائر في 
خريف 1942 حتى إنــزال نورماندي صيف 

.1944
بـــ »املتعصب،  الـــذي نعته روزفــلــت  ديــغــول 
ذي الــنــزعــة الــفــاشــيــة«، واعــتــبــره تــشــرشــل 
املنتِصرين  ُيقنع  لم  وخبيثا«،  »متعجرفا 
ـــرت الــتــاريــخ  ــة الـــتـــي طـــهَّ ــاذبـ ــكـ بــدعــايــتــه الـ
املستعَمرين  تــحــريــر  حقيقة  مــن  الــرســمــي 
أرض مستعِمرهم. ولكن لحسن حظ فرنسا 
ــادة بــنــاء قوتها  أن تــشــرشــل أصـــّر عــلــى إعــ
مقعد  لها على  الحرب، وحصل  أعقاب  في 
دائـــم فــي مجلس األمـــن، ومــا يصاحبه من 
ــاء فرنسا من  امــتــيــازات. ديــغــول وكــل رؤسـ
وإيمانويل  شــيــراك  جــاك  باستثناء  بــعــده، 
ــــرون، رفــــضــــوا أن يــــقــــّروا بــمــســؤولــيــة  ــاكـ ــ مـ
الدولة في جرائم النازية، بحّجة أن حكومة 
ــة الــفــرنــســيــة،   فــيــشــي لـــم تــكــن تــمــثــل الــــدولــ
 فــقــط »فــرنــســا الـــحـــّرة« الــتــي مثلها ديــغــول 
ـــَحـــاَســـب 

ُ
فـــي املــنــفــى كـــانـــت شـــرعـــيـــة. ولــــم ت

اليهود  إبـــادة  فــي  مساهمتها  على  فرنسا 
ــا إلــــــى جـــانـــب  ــل أدلـــــــت بــــدلــــوهــ ــ فـــحـــســـب، بـ
لقيادات  العسكرية  املحاكمة  فــي  الحلفاء 
الــنــازيــة فــي مــديــنــة نــورمــبــرغ األملــانــيــة في 

أعقاب الحرب.
الكبار  إلى جانب  استغلت فرنسا مقعدها 
لتلّمع صورتها من جديد، فكثفت نشاطها 
واحتضنت  والــحــريــات،  الحقوق  في مجال 
قادة العالم، يوم 10 ديسمبر/ كانون األول 
لــحــقــوق  الـــعـــاملـــي  اإلعــــــان  1948، العـــتـــمـــاد 
اإلنسان في قصر شايو بباريس، في أجواء 
الفرنسية  بالثورة  الحدث  ربطت  احتفالية 
وعــصــر األنـــــوار. إعـــان نجحت فــرنــســا في 
كاسني،  رينيه  الفرنسي،  للسياسي  نسبه 
فـــي حـــني أن املـــؤلـــف األصـــلـــي هـــو املــحــامــي 
ــنـــدي الـــــبـــــارز، جـــــون بــيــتــرز  ــكـ الـــحـــقـــوقـــي الـ
اإلنسان  حقوق  قسم  إدارة  رئيس  همفري، 
آنــذاك.  في األمانة العامة في األمــم املتحدة 
فــاز كــاســني، رئــيــس التحالف اإلســرائــيــلــي، 
للسام لجهوده في صياغة  بجائزة نوبل 
إعاٍن لم يكن أّول من ألفه، وحقوق لم يؤمن 
ــــى مــنــهــا، هـــو الــــذي عــمــل على  بــالــحــد األدنـ
الصهيوني في فلسطني،  املشروع  تشجيع 
ــكـــت عـــلـــى جــــرائــــم دولــــتــــه فــــي الـــجـــزائـــر  وسـ
الفرنسية.  وحني  وغيرها من املستعمرات 

قــيــادات الــبــلــدان الــثــاثــة تعلم، تــمــام العلم، 
ــتـــوّجـــه نــحــو الـــشـــمـــال لـــن يــخــدم   ذلــــك الـ

ّ
أن

 ذلـــك كــان 
ّ
مــصــالــحــهــا، بـــل تــعــلــم، أيـــضـــا، أن

ربـــطـــا لـــلـــقـــرار املـــغـــاربـــي بــقــطــب اقــتــصــادي 
ودائـــــــرة إســتــراتــيــجــيــة/ أمـــنـــيـــة/ عــســكــريــة 
عاملية، حلف شمال األطلسي، ال تحمل أية 
شــراكــة إدراكــيــة بــني املــغــرب الكبير وهاتني 
املصالح  ألــبــتــة،  يــخــدم،  ال  بما  املؤسستني، 
ما  أمــام  الباب، واسعا،  يفتح  بل  املغاربية، 
نــــراه، اآلن، مــاثــا ألعــيــنــنــا، فــي قــضــيــة سد 
ــقـــرار املــصــيــري ُيــضــّيــق  الــنــهــضــة، مـــن أن الـ
ــة، ويـــوّجـــهـــهـــا نحو  ــاحـ ــتـ مـــن الـــخـــيـــارات املـ
 ما تحمله من آثار 

ّ
املواجهة العسكرية، بكل

وتــداعــيــات، أو الــقــبــول بــالــتــســويــة املــرادفــة 
لخسائر جسيمة ومكاسب صفرية، تماما. 
وهما خياران، بالنسبة للدرس املتاح لدول 
املغرب الكبير، كان من املمكن تفاديهما، لو 
تم التفكير في األمر من خال إدراك شراكاتي 
حاد املغاربي 

ّ
ول املغاربية، لبناء االت بني الدُّ

بالنسبة ملصر  أو،  أولــويــة وحيوية  بصفة 
و السودان، ببناء سد منيع كان من املمكن 
 ،

ً
بــدايــة الــســودان،  أن يمنع انفصال جــنــوب 

ــادة إحــيــاء فــكــرة البلد  ثــم الــتــوجــه نــحــو إعــ
الــواحــد بــني مــصــر والـــســـودان، إلبــــراز مــدى 
البلدين في  الوثيق بني مصيري  االرتــبــاط 
ملف النيل وفي غيره، مشكلة حايب مثا، 
مــا كـــان ســيــقــلــل، بــل يــقــضــي عــلــى، التعنت 

اإلثيوبي املاثل اآلن.
نــصــل، تــبــعــا ملــا تــقــدم، إلـــى الـــــّدرس الــثــالــث 
الذي كان فرصة لرهن القرار االستراتيجي/ 
األمــنــي املــغــاربــي بالتوّجه، بــدال مــن البناء 
املـــغـــاربـــي، إلـــى الــتــعــلــق بـــمـــبـــادراٍت وّســعــت 
مـــن نــطــاق الــتــبــاعــد الــشــراكــاتــي املــغــاربــي، 
وفــتــحــت الــبــاب، واســعــا، أمـــام ارتــبــاط غير 
املضمون  يحمان  ال  إدراكــــني  بــني  طبيعي 
األطــلــســي،  األوروبـــــــي/  اإلدراك  ألن  نــفــســه، 
بسبب ااالرتـــبـــاط املــغــاربــي مــع مــبــادرة 5+ 
5 أو الحوار مع حلف الناتو، على التوالي، 
إاّل سوقا للتسلح، أو بابا لتوفير  ر 

ّ
لم يوف

الحماية للمصالح األوروبية/ األطلسية من 
تهديدات الهجرة غير الشرعية أو اإلرهاب، 
جــعــل مــن الــبــلــدان املــغــاربــيــة مــنــاولــني لتلك 
الجهات واملؤسسات في ملفاٍت ال تخدمها، 
وهو ما وسع، من ناحية أخرى، أيضا، من 

خـــســـرت فـــرنـــســـا حـــروبـــهـــا االســـتـــعـــمـــاريـــة، 
فــرضــت عــلــى 14 دولـــة أفــريــقــيــة فــي جنوب 
معظم  زالــت  مــا  اتفاقياٍت  توقيع  الصحراء 
ــة، لــكــن مـــا ظــهــر من  ــّريـ بــنــودهــا األمــنــيــة سـ
ــالـــي، يــوحــي بــأن  ــيــهــا، االقــتــصــادي واملـ

ّ
شــق

فرنسا خرجت من الباب لتعود من النافذة، 
وأن هذه البلدان لم تنل استقالها بعد، إذ 
مــا زالــــت مــســلــوبــة الــســيــادة ومــجــبــرة على 
إيــــــداع 50% مـــن احــتــيــاطــهــا الـــنـــقـــدي لــدى 
الــخــزانــة الــفــرنــســيــة ضــمــانــا لــعــمــلــتــهــا، من 
من  الــعــائــدة  الــفــوائــد  مــن  أن تستفيد  دون 
هــــذه األصـــــول الـــتـــي تــســتــفــرد بــهــا فــرنــســا، 
الخام وسوقها  مثلما تتحّكم في مواردها 

وقادتها.
ــادة  ــ ــا زال شــبــح اإلبـ ــا، مـ فـــي أفــريــقــيــا أيـــضـ
الجماعية التي أودت بحياة ثمانمائة ألف 
فرنسا  التوتسي ياحق  قبائل  ضحية من 
للعام الـ 27 على التوالي، وما زال مؤّرخوها 
التواطؤ  تهمة  مــن  تبرئتها  على  يــصــّرون 

الخافات، خصوصا بني الجزائر واملغرب، 
األممي  الغربية  الــصــحــراء  ملف  عــن  بعيدا 

الدولي.
األمني،  االستراتيجي/  االرتــبــاط  هــذا  أّدى 
وجهات  الكبير  املغرب  بني  الطبيعي،  غير 
ــكــــاســــب  املــ إدراك  تـــــأخـــــر  إلــــــــى  خـــــارجـــــيـــــة 
اإلســتــراتــيــجــيــة/ األمــنــيــة النــبــعــاث الــبــنــاء 
أدى  كما  االنــدمــاجــي،  التكاملي/  املــغــاربــي 
إلــــى ســحــب مــلــفــاٍت مــغــاربــيــٍة خــالــصــة من 
ــات أجــنــبــيــة،  ــهـ املــــغــــرب الــكــبــيــر لـــصـــالـــح جـ

الرئيس ماكرون  عــنّي  إذ  الفظائع،  في هــذه 
لجنة خبراء  لتقّصي الحقيقة، عبر دراسة 
ــيـــف الــرســمــي لــتــلــك الــحــقــبــة، وأقــــّرت  األرشـ
فرنسا  بــأن  آذار(  )مــــارس/  املــاضــي  الشهر 
تحالفت، في التسعينيات من القرن املاضي، 
مــع نــظــام الهوتو فــي روانــــدا، وعملت على 
تــســلــيــحــه وتـــدريـــب قـــواتـــه وحــمــايــة قــادتــه 
ت الطرف عن التحضيرات لإلبادة، ثم 

ّ
وغض

صت إلى أن حكومة تآلف اليمني واليسار 
ُ
خل

آنذاك كانت »مسؤولة« و»مخطئة« في هذه 
»األحـــــــــداث«، لــكــنــهــا »غـــيـــر مــذنــبــة« و»غــيــر 
لــم تكن لديها »نية  أنــه  مــتــواطــئــة«، بحّجة 
بمفهوم  التاعب  يحاولون  عبثا  اإلبـــادة«. 
التواطؤ، فبشهادة كبار الخبراء القانونيني 
ــثــــل جــــيــــرو دو البـــــراديـــــل  ــيــــني، مــ ــفــــرنــــســ الــ
ــيـــزون ودامــــيــــان روي، فــرنــســا  ورافـــيـــيـــا مـ
للتواطؤ  القانوني  املفهوم  باحترام  َمة 

َ
ز

ْ
ُمل

الدولية  الجنائية  املحكمة  اعتمدته  الـــذي 
لــــروانــــدا، والـــتـــي تــشــكــلــت فـــي 1994، بــقــرار 
من مجلس األمــن، فلم تشترط املحكمة في 
املتواطئني وجــود »نية اإلبـــادة«، وأصــدرت 
بــحــق شخصيات روانـــديـــة بتهمة  أحــكــامــا 
استوفتهما  شرطني  أســاس  على  التواطؤ، 
الجناة  تشجيع  أيضا:  الفرنسية  الحكومة 
ومساعدتهم  ومعنويا،  مــاديــا  الرئيسيني 
بشتى الــطــرق عــلــى ارتــكــاب هـــذه الــجــرائــم، 

وهم على ِعلم بقصدهم الجنائي.
ســارعــت مختلف وســائــل اإلعـــام الفرنسي 
إلـــى االحــتــفــال بـــبـــراءة فــرنــســا، مــن دون أن 
فــي مــصــداقــيــة لجنة غــيــر مستقلة،  تــشــّكــك 
ــائـــقـــة، ولـــم  ــا الـــســـلـــطـــة بـــعـــنـــايـــة فـ ــهـ ــارتـ ــتـ اخـ
ـــ 14 أي خــبــيــر فــي  ــ الـ ــاؤهـــا  يــتــضــمــن أعـــضـ
الــقــانــون الجنائي  روانــــدا، أو أي خبير فــي 
الدولي، ما سهل تجاوز مفهوم »التواطؤ« 
حسب األحكام الصادرة في جرائم روانــدا. 
ال أحـــد يعلم مــتــى ســتــحــاَســب فــرنــســا على 
الــروانــديــني، ومعهم  إصـــرار  لكن  جرائمها، 
فرنسيون عادلون، أسقط القناع عن إجرام 
الرئيس االشتراكي، فرانسوا ميتران، الذي 
ــن عــنــصــريــتــه، حـــني قــــال لصحيفة  أبـــــان عـ
الفرنسية يوم 12 يناير/ كانون  لوفيغارو 
الــثــانــي 1998 »فـــي تــلــك الــبــلــدان )روانــــــدا(، 
اإلبـــــــــادة لـــيـــســـت فــــي غــــايــــة األهــــمــــيــــة«. أمـــا 
البطل األسطوري في  ديغول، فسيظل ذلك 
املغاربيون  َيــْحــِمــل  لــم  مــا  الفرنسيني،  نظر 
ــــي مــنــاهــجــهــا  فـــرنـــســـا عـــلـــى االعـــــــتـــــــراف، فـ
املدرسية، بتحريرها من النازية بمساهمة 

العرب واألمازيغ واألفارقة.
)كاتبة مغربية(

ومــنــهــا املــلــف الــلــيــبــي، عــلــى الــرغــم مــن منح 
العيون  فــي  الــّرمــاد  ذّر  أن يسمى  مــا يمكن 
ظن  الليبيني،  بــني  مفاوضات  فــي  للمغرب، 
بها أنــه يسهم فــي حــل األزمـــة. لكن، عندما 
حان وقت اتخاذ القرار لحل األزمــة وإنهاء 
الصراع في ليبيا، اتجهت الجهات الدولية 
ــيـــة، الستكمال  الــنــافــذة إلـــى عــواصــم أوروبـ
مــخــطــطــهــا املــســتــهــدف فـــك عــــرى أيــــة فــرص 
لــبــنــاء كــيــان مــغــاربــي، تـــراه تلك  مستقبلية 
ُمــهــّددا مصالحها على األصــعــدة  الــجــهــات 
كافة، ومنها صعيد إعــادة إعمار ليبيا، أو 
االستفادة من املوارد الطاقوية فيه، إضافة 
ــاط بــــني لــيــبــيــا ومــنــطــقــة  ــ ــبـ ــ  االرتـ

ّ
ــلـــف ــى مـ ــ إلـ

عن  بعيدا  ليبيا،  فــي  الحل   
ّ
أن أي  الساحل، 

املغرب والجزائر، هو إبعاد لهما، أيضا، من 
الّساحل  أمن  لربط  أي مشروٍع  التفكير في 
مغاربية  وبقيادة  الغربي،  املتوّسط  بأمن 

خالصة، جزائرية مغاربية، في املستقبل.
هي دروس ثاثة، يمكن أن تمتد إلى دروس 
أكثر في ملفات أخرى، ولكن املقالة اختارت 
الــتــركــيــز عــلــيــهــا، ألنــهــا تــوجــيــه لــاهــتــمــام 
ــرك الــــــــذي تـــمـــنـــح فـــرصـــة  ــتــ ــشــ ــر املــ ــيـ ــاملـــصـ بـ
حصره في أيدينا، نحن أهل املغرب الكبير، 
بالنسبة  كما جــرى  فيه،  التفريط  مــن  بــدال 
ــــع االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــي  ملـــلـــفـــي الــــشــــراكــــة مـ
ــو«، فـــي إطـــار  ــاتــ ــنــ أو االرتــــبــــاط مـــعـــه، و»الــ
مبادرات كلها خسائر، وبدون أية مكاسب 
على  الــتــركــيــز  أن  كــمــا  مستقبلية.  أو  آنــيــة 
الــدروس هي توجيه إلى إخواننا في  هذه 
مصر بأن ملف سد النهضة سبب لليقظة، 
أســاســيــات إستراتيجية هي  إلــى  لــلــرجــوع 
امتداد للتاريخ، ومنها أن السودان ومصر 
بلد واحد، لم يكن السد باب العودة إليها، 
بــل بــدايــة بــتــرك الــحــرب األهــلــيــة، تستفحل 
في جنوب السودان، ثم عدم إياء انفصاله 
األهمية اإلستراتيجية الكافية، وصوال إلى 
ــبـــاط بــني بــنــاء الـــدولـــة بمصالحة  فــك االرتـ
حيوية  ملفات  ومعالجة  كاملة  مجتمعية 
بقدر ملف سد النهضة. وهي دروس كلها 
لــلــمــســتــقــبــل، نــمــلــك، اآلن، مــراجــعــة  عـــظـــات 
ــــي وادي  أنـــفـــســـنـــا، فــــي املــــغــــرب الــكــبــيــر وفـ
فهل  األوان..  فــوات  قبل  الستدراكها  النيل، 

عظ؟
ّ
من مت

)كاتب وباحث جامعي جزائري(

ل تاريخها من األنوار إلى اإلبادة... فرنسا ُتَجِمّ

دروس سد النهضة في المغرب الكبير

ما زال شبح اإلبادة 
الجماعية التي أودت 

بحياة ثمانمائة ألف 
ضحية من قبائل 
التوتسي يالحق 

فرنسا للعام الـ 27

حين خسرت فرنسا 
حروبها االستعمارية، 
فرضت على 14 دولة 

أفريقية توقيع 
اتفاقياٍت معظم 

بنودها األمنية سّرية

الموارد المائية 
المشتركة بين البلدان 

المغاربية، توجد 
في المياه الجوفية، 

وبقدر كبير تقع 
المساحة األكبر منه 

في الجزائر

 ملف سد النهضة 
سبب لليقظة، 

للرجوع إلى أساسيات 
استراتيجية هي 

امتداد للتاريخ، ومنها 
أن السودان ومصر 
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