
محمود الريماوي

تــعــرض طــهــران عــلــى الــســلــطــات األردنــيــة 
إنــشــاء مــطــار فــي مدينة الــكــرك )جــنــوب(، 
إيراني يوميا.  زائــر  ألــف  بهدف استقبال 
وهو عرض غريب، إذ كيف يمكن ضمان 
تــوّجــه ألـــف زائـــر كــل يـــوم إلـــى بــلــد بعينه 
ــد أفـــصـــح عــنــه  ــ ــلـــى مــــــدار الـــســـنـــن، وقـ وعـ
السفير األردني السابق في طهران، بسام 
الـــعـــمـــوش. ومــــع ذلــــك لـــم ُيـــرفـــض الــطــلــب 
املــقــابــل،  فـــي  بـــل عــــرض األردن  حــيــنــهــا، 
ينظم  أمنيا  اتفاقا  السفير،  قــال  مــا  على 
عالقات البلدين، وهو ما رفضته طهران. 
ــة الــتــي  ــعـ ــواقـ مــنــاســبــة الـــتـــذكـــيـــر بـــهـــذه الـ
تــعــود إلــى عــام 2002 تــجــّدد الــحــديــث في 
األردن عن السياحة، وخصوصا الدينية، 
ــيــــة، حــيــث يــربــط  وبــــالــــذات مــنــهــا اإليــــرانــ
بعضهم بينها وبن الحاجة إلى تنشيط 
ــلـــة االقـــتـــصـــاد  ــة، لـــتـــمـــكـــن عـــجـ ــاحــ ــيــ الــــســ
الوطني من الدوران بعد جائحة كورونا 
العالم،  فــي  تــطــِو صفحتها بعد  لــم  الــتــي 
يــثــيــر  ــٌر  ــ أمــ ــه  ــ وإنــ واألردن..  ـــران  ـــ إيـ ــنـــه  ومـ
ــتــــذاب الــســيــاح  الـــدهـــشـــة أن يــنــحــصــر اجــ
ــم ُيـــعـــرف  ــو إيـــــــران لــ عـــلـــى بـــلـــٍد بــعــيــنــه هــ
الـــزوار  تــرويــج السياحة أو اجــتــذاب  عنه 
والتنوع  التعّددية  بقيم  اإليمان  أو  إليه، 
الــتــي ينطوي عليها  الــثــقــافــات،  واحــتــرام 
إلى  التطّرق  يتم  وأال  السياحي،  النشاط 

عمر المرابط

الديمقراطية  فــضــائــل  عــن  تحدثنا  مهما 
الغربية، وعن أجواء الحرية والكرامة التي 
العالم  دول  مــع  مقارنة  سكانها  يعيشها 
الثالث، فال أحد ينكر حقيقة وجود فوارق 
اجتماعية كبيرة بسبب النظام الرأسمالي 
الــجــشــع الـــذي يجعل طبقة مــن املــواطــنــن 
آلية  ل 

ّ
تعط بسبب  املجتمع،  هــامــش  على 

املصعد االجتماعي التي تسمح بالخروج 
ــة الــفــقــر والـــهـــشـــاشـــة، ومــــن ضيق  ــ مـــن أزمـ

الحياة وضنكها.
ويــزيــد الــطــن بــلــة، عــنــدمــا تــضــاف عــوامــل 
ــآســــي هــــــذه الـــطـــبـــقـــة،  ــــن مــ ــد مـ ــزيــ أخـــــــرى تــ
ــاة  ــانـ ــعـ ــبــــؤس واملـ ــن الــ فــتــتــعــرض ملـــزيـــد مــ
والــتــمــيــيــز الـــســـلـــبـــي، عــــــالوة عـــلـــى الـــعـــوز 
ــا يــــراكــــم  ــنــــدمــ ــة والــــــحــــــرمــــــان، عــ ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ والـ
ــد إلـــى عــدة  أبــنــاؤهــا االنــتــمــاء فــي آن واحــ
ــا يــتــحــّدث  ــذا مـ ــ ــنـــاف مــســتــضــعــفــة، وهـ أصـ
ــنـــطـــق املـــتـــقـــاطـــع«. وهـــو  عـــنـــه مـــفـــهـــوم »املـ
مفهوم يستخدم في علم االجتماع والفكر 
الــســيــاســي، ويشير إلــى حــالــة األشــخــاص 
عدة  من  نفسه،  الوقت  في  يعانون،  الذين 
الطبقي  أو  العنصري  التمييز  من  أشكال 
مجتمعاتهم،  في  التحامل  أو  الهيمنة  أو 
غالبا(،  )الــنــســوي  الجنس  نوعية  بسبب 
إضـــافـــة إلـــى االنــتــمــاء الــعــرقــي أو الــديــنــي 
زادت  ــاء  ــمـ ــتـ االنـ زاد  وكــلــمــا  الـــثـــقـــافـــي،  أو 
املــعــانــاة. وقـــد صــاغــت هـــذا املــصــطــلــح، في 
األميركية  الحقوقية  الثمانينيات،  أواخــر 
كــيــمــبــرلــي كــريــنــشــاو، فـــي أعـــقـــاب الــحــركــة 
النسائية السوداء )Black feminism(، وهو 
يـــبـــرز، بـــوضـــوح، املــعــضــالت االجــتــمــاعــيــة 
هذا  ضحايا  يواجهها  الــتــي  والــهــويــاتــيــة 

التمييز في الفضاء العام.
رأي  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  للرئيس 
املــوضــوع، ففي تصريح للمجلة  فــي  آخــر 
الــنــســائــيــة إيـــــل، )هــــي بــالــلــغــة الــعــربــيــة(، 
بــمــنــاســبــة انــعــقــاد الـــنـــدوة الــعــاملــيــة لألمم 
املتحدة في باريس عن حقوق املــرأة، يوم 
30 الــشــهــر املـــاضـــي )يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران(، 
اعتبر هذا املفهوم سيئا وغير صالح، ألنه 
ُيــحــدث شــروخــا داخــل املجتمع الفرنسي، 
ألنــه، حسب قوله، يعيد الفرد إلــى هويته 

سوسن جميل حسن

عــقــد، ودخــلــت سورية  اكتمل  أن  مـــاذا بعد 
ــأن يــــكــــون بـــعـــيـــًدا  ــ ــقـــد ثــــــــاٍن، نـــحـــلـــم بــ فــــي عـ
ــاذا بــعــد تشتت  ــ مـــن الـــحـــرب والــــدمــــار؟ ومــ
الــلــجــوء وتقسيم وطنه  بــلــدان  فــي  شعبها 
وخــضــوع هــذه األقــســام إلــى سلطات األمــر 
 في 

ً
الواقع التي ترنو إلى أن تصبح دائمة

ــاذا بــعــد أن صـــار ســورّيــو  بــعــض مــنــهــا؟ مــ
الــداخــل يسامون الــحــرمــان والــجــوع والــذل 
ــّد الــــرمــــق الــــذي  ــ واملـــهـــانـــة فــــي تــحــصــيــل حـ
ـــا؟ 

ً
ــم أيـــض ــ ــ يــبــقــيــهــم أحــــيــــاء، ويــبــقــي أوالدهـ

وأي  يــرنــون  وإالَم  الــســوريــن  ينتظر  مـــاذا 
ــعــون 

ّ
أحــــالم تــــراودهــــم أو طــمــوحــات يــتــطــل

ا صغيًرا 
ً
مكان أن  افترضنا  لو  فيما  إليها، 

لألحالم والطموحات بقي في زاويٍة منسّية 
مـــن نــفــوســهــم الـــيـــائـــســـة؟ ســـوريـــة نــمــوذج 
لالنهيار الحاصل في املنطقة التي تعاني 
كل دولــة فيها من انهيار مماثل، وهــا هي 
لبنان نموذج صارخ وصادم وموجع، كما 
سورية، وكما العراق واليمن والحبل على 

الجّرار.
ــي، بـــكـــل نـــواقـــصـــه  ــ ــاضــ ــ عـــنـــدمـــا يـــصـــيـــر املــ
وإجـــحـــافـــه، حــلــًمــا بــالــنــســبــة إلـــى الــشــعــوب 
التي عانت مــن االســتــبــداد والــفــســاد وهــدر 
ــال الــعــام والــتــخــلــف عــن مــواكــبــة الــتــقــّدم  املــ
الـــبـــشـــري، وعـــانـــت مـــن الـــحـــرمـــان، ويــصــيــر 
الحاضر الحارق واملستقبل املتوّعد بمزيٍد 
الــتــرّدي والسقوط في قيعاٍن ليس لها  من 
قرار، من دون أمٍل بالغد أو خطٍة وبرنامٍج 
 على 

ٌ
 دامغ

ٌ
يمكن الركون إليهما، فهذا دليل

 الـــواقـــع قـــاتـــم أكـــثـــر مـــن إمــكــانــيــة الــفــهــم 
ّ
أن

 هذا 
ّ
بــأن  

ٌ
والتصديق واالحتمال، واعــتــراف

ا بــإراداٍت خارجية، من 
ً
الواقع صار مرهون

أجل الخروج منه واإلمساك بطوق النجاة. 
. وثــانــًيــا، مــن أجـــل انــتــظــار حياة 

ً
هـــذا أّوال

ــان أو الــحــق في  ــرهـ مــســتــدامــة، مـــن دون الـ
وكفاءته  استدامتها  نــوع  على  الــتــفــاوض 

وكلفته.
عشر سنوات من االستثمار في الحرب، بكل 
أدواتها وتجارتها، واألمد ما زال مفتوًحا، 
فيها،  الفاعلة  والقوى  الــدول  إلــى  بالنسبة 
ــا،  مــن الطبيعي واملــتــوقــع والــحــاصــل حــالــّيً
أن تكون املــفــاوضــات بــن هــذه الـــدول حول 
اقتسام الكعكة، ما يعني وضع األساسات 
ــدء الــخــطــوة األولــــى لــلــشــركــات الطامعة  وبـ
من  البناء،  إعــادة  في مجاالت  باالستثمار 
أبسط مستلزمات الحياة العامة إلى أكثرها 
تعقيًدا، مع عدم إغفال أن هذه األكثر تعقيًدا 
ربما، أو غالًبا، تفرضها مخرجاُت العوملة 
 في بوتقتها، 

ً
الشعوب قاطبة التي أدخلت 

التي  الــنــمــاذج  وفــق  إنــتــاج حياتها  لتعيد 
الــعــوملــة  وتــســّوقــهــا،  وتصنعها  تخترعها 
الراهن،  العصر  إمبراطوريات  أقامت  التي 
ال  فأصبح  املستقبل،  على  يدها  ووضــعــت 
فــكــاك لــلــشــعــوب مــنــهــا ومـــن ســطــوتــهــا، وال 

علي الذهب

ــام مـــا تــواجــهــه فـــي الــيــمــن مــديــنــة مـــأرب  أمــ
من تهديد عسكري، من الحوثين، لم يكن 
هـــنـــاك مـــن خـــيـــار أمـــــام الــتــحــالــف الــعــربــي 
املعترف  اليمنية  والحكومة  )الــســعــوديــة(، 
بها دوليا، سوى البحث عن وسائل ضغط 
ــذا الـــتـــهـــديـــد، غـــيـــر أن مــعــظــم  ــ لـــلـــحـــّد مــــن هـ
منذ ست سنوات  املشتعلة  القتال  جبهات 
لم تعد مثالية لهذا الضغط؛ نتيجة اآلثار 
التي أحدثتها اتفاقيات استوكهولم املبرمة 
بن الحكومة والحوثين عام 2018، واتفاق 
املــبــرم بــن الحكومة  لــعــام 2019،  الــريــاض 
االنفصالي  الجنوبي  االنتقالي  واملجلس 

املدعوم من اإلمارات.
ــيـــارات املــيــدانــيــة  ــان مـــن أنـــســـب الـــخـ ــد كــ وقــ
ــة إثـــــــــارة الـــجـــبـــهـــات الـــخـــامـــلـــة فــي  ــاحــ ــتــ املــ
مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، جــنــوبــي مــــأرب، ونقل 
ــة إلـــى  ــيـ ــاعـ ــدفـ ــن األوضـــــــــاع الـ عــمــلــيــاتــهــا مــ
ــكـــومـــة والـــتـــحـــالـــف  ــكـــن الـــحـ ــة، لـ ــيـ الـــهـــجـــومـ
ظ الواليات 

ُّ
يدركان أنهما أمام عائقن: تحف

ــراف  ــ املــتــحــدة عــلــى طــبــيــعــة املـــواجـــهـــة وأطـ
ــة لـــلـــحـــوثـــيـــن. وخـــطـــر  ــ ــاوئـ ــ ــنـ ــ الــــجــــهــــات املـ
املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي الـــذي يــنــازع 
املحّررة،  املناطق  على  الحكومة سيطرتها 
والشرقية؛ حيث  الجنوبية  املحافظات  في 
القتال  فيها  يحتدم  التي  اللحظة  يتربص 
بـــن الــحــكــومــة والــحــوثــيــن فـــي الــبــيــضــاء، 
ليبادر إلى السيطرة على محافظتي شبوة 

وأبن.
مــن نــاحــيــة الــعــائــق األول، كــانــت الــواليــات 
ــــى مــحــافــظــة  املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة تــنــظــر إلـ
آمنة  ومــــالذات  معاقل  بوصفها  البيضاء، 
ملقاتلي تنظيمي القاعدة والدولة اإلسالمية 
 هذه النظرة تراجعت إلى حدٍّ 

ّ
)داعش(، لكن

 عــلــى ذلـــك مــن إعـــالن واشنطن 
َّ

مـــا، وال أدل
الجيش  مــع  والــتــعــاون  التعامل  استئناف 
دولــيــا،  بها  املعترف  الحكومة  فــي  اليمني 
والجريمة  اإلرهــــاب،  مكافحة  مــجــاالت  فــي 
ــمــة عــبــر الــوطــنــيــة، وحــمــايــة املــالحــة 

ّ
املــنــظ

الــبــحــريــة، مـــن خــــالل بــنــاء قـــــدرات الــجــيــش 
فــصــح عنه في 

ُ
وخــفــر الــســواحــل. وذلـــك مــا أ

أثــنــاء لــقــاء قــائــد الــقــوات الــبــحــريــة للقيادة 
الوسطى األميركية بنائب الرئيس اليمني، 
ــلـــي مـــحـــســـن األحـــــمـــــر، فــــي مــقــر  الــــفــــريــــق عـ
إقــامــتــه املــؤقــت بــالــريــاض، قــبــل يــومــن من 
استئناف املواجهات املسلحة بن الحكومة 
والحوثين في مديريتي الزاهر والصومعة 

بـــلـــدان أخــــرى مــثــل الــيــابــان أو أملــانــيــا أو 
الصن أو روسيا وغيرها من دول العالم 
»تــصــديــرهــا« السياح بــأعــداد  املــعــروفــة بـــ
كبيرة. وقد برز الحديث، بعد زيارة أّداها 
مقامات  إلــى  الثاني  عبدالله  امللك  أخــيــرا 
الصحابة: جعفر بن أبي طالب وزيــد بن 
ــة، بمناسبة  ــ حـــارثـــة وعــبــدالــلــه بـــن رواحــ
ترميم هذه املقامات. وهو ما أثار الحديث 
مجّددا عن السياحة الدينية دون غيرها 
مـــن الـــســـيـــاحـــات، كــالــســيــاحــتــن الــطــبــيــة 

والرياضية وغيرهما.
هــنــاك فــي األمـــر مــغــزى ســيــاســي، فــإيــران 
والدينية  األردن،  فــي  للسياحة  تتعطش 
مــنــهــا بــــالــــذات، وســـبـــق أن عـــرضـــت على 
املــاضــيــة،  الــقــلــيــلــة  الـــســـنـــوات  فـــي  األردن، 
تفضيلية  بأسعار  بالنفط  األردن  تزويد 
ــاح لـــإيـــرانـــيـــن  ــمـ ــسـ ــا، مـــقـــابـــل الـ ــامــ 30 عــ
بالسياحة الدينية، وكان ذلك قبل توقيع 
الــعــقــوبــات عــلــى الــنــفــط اإليـــرانـــي. وليس 
ــتــــزاج مـــا هـــو ديـــنـــي بما  خــافــيــا مــــدى امــ
اإلسالمية  الجمهورية  فــي  سياسي  هــو 
اإليرانية بما يكاد يمحو الفوارق بينهما. 
حــتــى أن املــشــاركــة اإليــرانــيــة فــي مــواســم 
سمت غير مّرة بأنشطة سياسية، 

ّ
الحج ات

مـــنـــهـــا تــســيــيــر مــــظــــاهــــراٍت فــــي األمــــاكــــن 
املــقــدســة، وأمــــام أنــظــار مــئــات اآلالف من 
الحجيج، وهو ما لم تلجأ إليه أية دولة 
باستثناء الجمهورية اإلسالمية. وهو ما 

ــن االرتـــــــيـــــــاب حـــولـــهـــا؟  ــ ــو مــ ــ ــود جــ ــ ــســ ــ ويــ
ــــواب كـــامـــن فــــي الـــســـلـــوك اإليــــرانــــي  ــــجـ والـ
للدول  االجتماعي  النسيج  في  التدخلي 
أي  اهتبال  األخــرى، ومحاولة  والشعوب 
أجل  مــن  ممّر مفتوح،  أو  ثغرة  أو  فرصة 
تيارات  أو  قــوى  إنشاء  التسلل ومحاولة 
من  واالنتقال  وطائفيا.  سياسيا  حليفة 
ــّونـــات االجــتــمــاعــيــة  ذلــــك إلــــى تــألــيــب املـــكـ
والدينية والطائفية على بعضها بعضا، 
بالحديث مثال عن قوى سلفية وتكفيرية. 
وما يتخلل ذلك من محاوالت االستمالة 
البيئات  فــي  واالســتــقــطــاب، وخــصــوصــا 
التي يعاني أفرادها من ضائقة معيشية. 

بينما في ظروف طبيعية أخرى، فإن مثل 
ترحيب،  مــوضــع  ستكون  السياحة  هــذه 
مثل السياحات األخرى الوافدة من شتى 
الدول. ولكن بما أن إيران ترفض أن تكون 
دولـــــة عـــاديـــة داخـــــل حــــدودهــــا، ومــعــنــيــة 
بــرفــاه شعبها وتــطــويــر  املــقــام األول  فــي 
مجمل أوجـــه الــحــيــاة، وتــجــنــح، بـــداًل من 
ذلـــك، إلــى مختلف أشــكــال الــتــدخــالت في 
الــخــارج، وبــالــذات فــي الــعــالــم اإلســالمــي، 
شأنها في ذلك شأن قوى جهادية متنقلة 
وعابرة للحدود، فإن الشكوك تثور بقوة 
لتوجيه  الشديدة  الحماسة  مغزى  حــول 
وهي  بعينه،  بلد  إلــى  الدينية  السياحة 
 
ٌ
ظهر فيها دولــة

ُ
التي ت القليلة  املــّرات  من 

مـــا انــدفــاعــهــا إلـــى املـــجـــال الــســيــاحــي في 
الخارج، علمًا أن سائر الدول »الطبيعية« 
السياح  قــصــارى جهدها الجــتــذاب  تبذل 
إلــيــهــا، ملــا لــهــذا الــنــشــاط مــن فــوائــد تعود 
صــورة  وعلى  االقتصادية،  الحياة  على  
إيـــران، على  لكن  العالم.  فــي  املعني  البلد 
، ويــا سبحان 

ٌ
الـــدول، معنية خــالف بقية 

ــارج،  ــى الـــخـ ــه، بــتــصــديــر الــســيــاحــة إلــ ــلـ الـ
وتمكن مالين اإليرانين ما وسعها ذلك 

من سياحٍة بذاتها، وإلى دولة بعينها.
أمــــا مـــؤيـــدو الــســيــاســة اإليـــرانـــيـــة الــذيــن 
أنهم  الــواضــح  فمن  املطلب،  هــذا  ون 

ّ
يتبن

ــاه الــشــعــب اإليـــرانـــي،  مــطــمــئــنــون عــلــى رفــ
ــيــــاة مــيــســرة  ــلــــى تــمــتــعــه بــــظــــروف حــ وعــ

ومــيــســورة وآمــنــة وكــريــمــة، فــي ظــل حكم 
القانون، وفي أجواء من الحريات الدينية 
والسياسية واالجتماعية، وإنه ال ينقص 
اإليرانين سوى التمتع بالحق بسياحة 
دينية إلى بلد بعينه. وتشاء املصادفات 
أن يكون هذا البلد، وهو األردن، وقد ظل 
عصيا على االختراق اإليراني )أو غيره(، 
ــــرى،  ــدول شــقــيــقــة وصـــديـــقـــة أخـ ــ ــا لــ خـــالفـ
على  املتشعب  اإليـــرانـــي  بــالــنــفــوذ  نعمت 
أراضيها، وفي مفاصل دولها وفي نسيج 
ــل الـــتـــدخـــالت  مــجــتــمــعــاتــهــا، عــلــمــا أن كــ

الخارجية مرفوضة.
وخــالل ذلــك، فــإن األردن وإيــران يتبادالن 
التمثيل الدبلوماسي، وثمة سفير إيراني 
فـــي عـــّمـــان يــقــوم بــمــهــامــه الــدبــلــومــاســيــة 
على رأس بعثة بالده، وتواصل السفارة 
األردنـــيـــة فــي طــهــران عملها املــعــتــاد، في 
غياب السفير الذي تم سحبه إثر االعتداء 
ــران،  ــهـ عـــلـــى الـــســـفـــارة الـــســـعـــوديـــة فــــي طـ
الرياض في  وضمن موجة التضامن مع 
مطلع 2016، العام الذي عرف طلبًا إيرانيًا 
من األردن باستقبال نصف مليون سائح 
ــا ســيــاحــة  ــهــ إيــــــرانــــــي! ومــــــن الـــــواضـــــح أنــ
سياسية أو ألغــراض سياسية، ال دينية 
محضة، وبذلك فإن طهران تضيف ما هو 
جــديــد ونــوعــي إلـــى األنــشــطــة السياحية 

املعهودة في العالم. 
)كاتب من األردن(

وخصوصيته، ويختزل اإلنسان، ويضفي 
عليه الطابع األساس بناء على ِعرقه فقط، 
ما يؤدي إلى التعاظم التدريجي للتوجه 
العرقي الذي بات يتحّكم في املجتمع، في 
ــارة واضــحــة مــنــه إلـــى مــراكــز األبــحــاث  إشــ
ــة الــــتــــي أعــــطــــت الــــــصــــــدارة فــي  ــيـ ــسـ ــرنـ ــفـ الـ
دراســـاتـــهـــا لـــألطـــروحـــات واملـــواضـــيـــع عن 

إشكاالت االنتماء الهوياتي.
ــارت تــصــريــحــات مـــاكـــرون غضب  ــ ــد أثــ وقــ
ــة  ــاهــــضــ ــنــ املــ  ،SOS Racisme رابـــــــطـــــــة 
لــلــعــنــصــريــة، والـــتـــي اتــهــمــتــه بــاســتــهــداف 
املناضلن، عوض أدائه واجبه في محاربة 
والحقيقة  التمييز.  ومكافحة  العنصرية 
أن الــتــوجــه الــعــرقــي الـــذي تــحــدث عنه بدأ 
يقوى في فرنسا على أرض الواقع، بمنطق 
الــــرجــــل األبــــيــــض الــــقــــوي الـــــــذي يــتــعــامــل 
مـــع الــغــيــر بـــدونـــيـــٍة ال تــخــفــى، أمــــا منطق 
لألسف،  تعكس،  مــرآة  هــو  فإنما  التقاطع 
املــزري. وبموقفه الجديد هذا،  الواقع  هذا 
يؤكد الرئيس ماكرون توجهاته اليمينية، 
وتــخــلــيــه عـــن مــواقــفــه الــتــقــّدمــيــة الــســابــقــة 
الــتــي دفــعــت عــديــديــن مــن املــتــعــاطــفــن مع 
له  فــي فرنسا للتصويت  املــعــتــدل  الــيــســار 
فــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــســابــقــة، ففي 
ســنــة 2017، وخــــالل حــمــلــتــه االنــتــخــابــيــة، 
صــــرح قـــائـــال: »نـــســـاء الـــضـــواحـــي يــراكــمــن 
الصعوبات والحواجز في طريقهن«. وفي 
الــذي  نفسه  املنطق  استعمل   ،2018 سنة 
واستخدمه  ماكرة،  بطريقة  اليوم  ينتقده 
ــروع الـــنـــهـــوض  ــ ــشــ ــ ــــن دفـــــــن مــ ، حــ

ً
ــة ــ ــيـ ــ ــــطـ مـ

بالضواحي، والذي أنجزه الوزير السابق 
جان لويس بورلو بتكليف منه، واستقبله 
ــلـــه، ثــــم أضـــــــاف »لــيــس  ــلـــى عـــمـ وشــــكــــره عـ
مــن املنطقي أن يــتــبــادل اثــنــان مــن الــذكــور 
يعيشان  ال  وهــمــا  تقريرا وخــطــة،  البيض 
في هذه الضواحي«، وهكذا مات املشروع.

ــضــح تــجــلــيــات الــتــحــّول اإليــديــولــوجــي 
ّ
تــت

ملاكرون كل يوم، فقد اعتبر، في التصريح 
نفسه، املواطنة مكسبا ال يولد مع اإلنسان، 
وكأنه يريد نفيها عن جزٍء من املواطنن، 
واملقصود منهم معلوم، مؤّكدا أن أسباب 
يمكن تصنيفها  ال  االجــتــمــاعــيــة  الـــفـــوارق 
حــســب نـــوع الــجــنــس ولــــون الــبــشــرة فقط، 
مضيفا »يمكنني أن أقّدم لكم شابا أبيض، 

تملك أن تغّرد خارج السرب، ألنها مربوطة 
بخيوط إليها.

فـــي كــتــابــه »االغـــتـــيـــال االقـــتـــصـــادي لــألمــم، 
اعــتــرافــات قــرصــان اقــتــصــادي«، يــقــّدم جون 
بــيــكــنــز، الــخــبــيــر االقــــتــــصــــادي األمـــيـــركـــي، 
خـــالصـــة تــجــربــتــه نـــمـــوذجـــا ملـــا هـــي عليه 
ســطــوة هـــذه اإلمـــبـــراطـــوريـــات، مــالــكــة املــال 
السياسات،  صانعة  وبالتالي  واالقتصاد، 
ــيـــة الـــدولـــيـــة  ــالـ حـــيـــث تــنــشــئ املـــنـــظـــمـــات املـ
الـــظـــروف الــتــي تــــؤّدي إلـــى إخــضــاع الـــدول 
النامية لهيمنة النخبة األميركية التي تدير 
الــحــكــومــة والــشــركــات والــبــنــوك، إذ تــوافــق 
هذه املنظمات، بناء على دراســات الخبراء 
االقتصادين، على منح قروض إلى الدول 
األساسية،  البنية  تطوير  بــهــدف  النامية، 
مــــن مـــحـــطـــات تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء والــــطــــرق 
ــارات واملــــــدن الــصــنــاعــيــة،  ــ ــطـ ــ واملــــوانــــئ واملـ
بشرط أن تنفذ املكاتب الهندسية وشركات 
املقاوالت األميركية هذه املشاريع، بطريقٍة 
تعود معها األمــوال إلى البنوك األميركية، 
ويبقى على الدول املستهدفة سداد الديون 
الــقــرض أكبر  بــفــوائــدهــا، وكلما كــان حجم 
دين على التعثر بالسداد، ما ينجم 

َ
ُيجبر امل

عنه االنــصــيــاع لــشــروط الــدائــن الــتــي ليس 
أكثرها التصويت على قراراٍت ما في األمم 
املــتــحــدة، بــل الــســيــطــرة عــلــى مــــوارد الــبــلــد، 
القبول  أو  الــعــســكــري  للتدخل  والــخــضــوع 

بالوجود العسكري فوق أراضيها.
هــذه الــقــروض، كما يــشــرح الــكــتــاب، سوف 
تــســتــفــيــد مــنــهــا نــخــبــة قــلــيــلــة، وتــســهــم في 
تكوين مجموعة من األفراد والعائالت ذات 
النفوذ االقتصادي والسياسي، بينما يبقى 
مــعــظــم الــشــعــب يــتــحــمــل تــبــعــيــة الـــقـــروض، 
عقودا  االجتماعية  الخدمات  من  محروًما 
مقبلة، وهذا أمر يبدو من املجدي التفكير 
العالم،  ا من تجارب سابقة في 

ً
انطالق فيه 

انتهاًء بمنطقتنا، العراق نموذًجا، واليوم 
ما هي عليه سورية ولبنان.

ــا بــالــنــســبــة  ــًمــ ــيــ لـــــن يــــكــــون املـــســـتـــقـــبـــل رحــ
فنموذج  اللبناني،  أو  الــســوري  للشعبن، 
 فــي 

ً
ــة ــ ــــدرســ ــادي صــــــار مــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــل االقـ ــاتــ ــقــ الــ

الــــدول وإدارة الــصــراعــات،  الــســيــطــرة عــلــى 
ونــهــًجــا تــمــارس وفــقــه قـــوى كــثــيــرة حالية 
هي  أميركا  تعد  لــم  وهيمنتها.  سياستها 
الـــوحـــيـــدة، هـــنـــاك الـــقـــوة املــــوازيــــة، الــصــن، 
بــعــودة أمجادها  وهــنــاك روســيــا الطامحة 
ــاك الــــــدول اإلقــلــيــمــيــة  ــنـ كـــإمـــبـــراطـــوريـــة، وهـ
فــي املنطقة، إيـــران وتــركــيــا، كــل هــذه الــدول 
تمارس دورها بقدر ما يمنحه لها موقعها 
ــز الــثــقــل الــعــاملــيــة، وتـــعـــرف كيف  ــراكـ فـــي مـ
لــتــفــاوض عــلــى مصالحها  ألــعــابــهــا  تــديــر 
أننا  والــخــزي  للحزن  واملــثــيــر  وحصصها، 

نحن امللعب واألدوات.
لــلــديــون مسبقة  مــرهــون  مستقبل ســوريــة 
الدفع. لم تدخل روسيا بكل ثقلها، وتتكبد 
تــكــالــيــف انــخــراطــهــا فـــي الـــحـــرب الــســوريــة 

العائق  البيضاء. ومن ناحية  في محافظة 
استئناف  بيل 

ُ
ق الحكومة،  شرعت  الثاني، 

الــقــتــال فـــي الــبــيــضــاء، فـــي تــعــزيــز موقفها 
األمـــنـــي والـــعـــســـكـــري بــمــديــريــة لــــــودر، في 
املباشر  التماّس  أبــن، وتقع على  محافظة 
مــــع الـــحـــوثـــيـــن، عـــبـــر مـــديـــريـــة مـــكـــيـــراس، 
املجلس  حـــاول  حيث  البيضاء؛  بمحافظة 
فيها،  األمني  التمركز  الجنوبي  االنتقالي 
ــاٍت بــــن الــحــكــومــة  ــهــ ــواجــ اســـتـــبـــاقـــا ألي مــ
والحوثين، ملا قد يسفر عنها من اختالالت 
تــخــدم خــطــواتــه االنــفــصــالــيــة، وتــجــعــل من 
تطلعه إلى السيطرة على محافظتي شبوة 

وأبن أيسر من أي وقت مضى.
البيضاء  محافظة  تمثل  ــــوال،  األحـ كــل  فــي 
القاسم االستراتيجي املشترك بن مختلف 
أطراف الصراع، نظرا إلى موقعها املتوسط 
بن مناطق نفوذ وسيطرة قواتها، ووقوع 
حدودها على أكثر من نقطة تماّس مباشر 
وغــيــر مــبــاشــر بـــن هـــذه األطــــــراف، لــكــن ما 
ــه الــحــكــومــة مـــن تـــقـــّدم عــســكــري في  ــرزتـ أحـ
مــديــريــتــي الـــزاهـــر والــصــومــعــة، ومــحــاولــة 
االقتراب من مدينة البيضاء )املركز اإلداري 
أن  على   

ً
واضــحــة  

ً
داللـــة يمثل  للمحافظة(، 

تخفيف  مسألة  تــتــجــاوز  البيضاء  معركة 
ضــغــط الــحــوثــيــن عــلــى مــــــأرب، إلــــى غــايــة 
ــّرب إلــــى صـــنـــعـــاء، عبر  ــقـ ــتـ أوســــــع، وهــــي الـ
جــبــهــٍة اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة لــم تشهد أي 
مواجهاٍت سابقة، وهي محافظة ذمار التي 
صنعاء  بــن  والــوصــل  الفصل  نقطة  تمثل 
وما دونها من املناطق املهمة، وسط البالد 

وجنوبيها.
التفاؤل،  التصّور مفِرطا في  هــذا  يبدو  قد 
إلى  تقود  أن  يمكن  الراهنة  التحوالت  لكن 
ذلــك، ومــا دعــم طــائــرات التحالف )طــائــرات 
سعودية(، العمليات البّرية لقوات العمالقة 
واملقاومة الشعبية في البيضاء، إال اعتراف 
للتحالف  خاضعة  والسيطرة  القيادة  بــأن 
الــعــربــي، وأن مــا يــثــيــره الــحــوثــيــون بشأن 
وقوف القاعدة و»داعش« وراء ذلك، لم يعد 
سّيما  األميركين،  إلــى  بالنسبة  معنى  ذا 
ــــودة مــلــف اإلرهــــــاب فـــي الــيــمــن إلــى  بــعــد عـ
وضعه السابق بينهم وبن الحكومة، وفقا 
التفاقيات قديمة، أبرمت مع نظام الرئيس 
الراحل، علي عبد الله صالح، وجّددها من 
بـــعـــده الــرئــيــس الــحــالــي عــبــدربــه مــنــصــور 
ــادي، عــقــب تــولــيــه الــســلــطــة فـــي فــبــرايــر/  ــ هـ

شباط 2012.
)كاتب وخبير عسكري يمني(

العالم،  العديد من سلطات  يثير توجس 
ومنها دول عربية كالسودان التي شهدت 
كــرمــًا فــي افــتــتــاح مــراكــز ثــقــافــيــة إيــرانــيــة 
فــي مــدنــهــا، ولـــم يــكــن الــهــدف مــنــهــا نشر 
اإلشعاع الثقافي، وفي دول أخــرى، منها 
بــاكــســتــان حــيــث يــجــري إنــشــاء جــامــعــات 
ــرٍض ســيــاســي أيـــضـــا، أو  ــغــ إيـــرانـــيـــة، وبــ
املثابرة على توزيع منشورات دينية كما 
حدث في الجزائر قبل نحو عامن، وأثار 
الدينية  والسياحة  حينها.  كبيرة  ضجة 
ليست بعيدة عن هذا الهدف. وفي مجال 
الــتــســويــق اإلعــــالمــــي لــهــا عــلــى مــنــصــات 
الـــتـــواصـــل، يــجــري الــحــديــث عـــن الــســمــاح 
لــســيــاح إســرائــيــلــيــن ومـــنـــع اإليـــرانـــيـــن. 
علما أن الفئة األولى تأتي ضمن اتفاقيات 
منبثقة عــن مــعــاهــدة الـــســـالم، وســبــق أن 
ــار ســـيـــاٌح إســرائــيــلــيــون مــشــكــالٍت كما  أثــ
أثـــاروا االرتــيــاب، وجــرى تقييد حركتهم 
إحضار  أو  دينية  إقامتهم شعائر  ومنع 
هؤالء  ويأتي  للصلوات.  وأدوات  مــعــّدات 
ضمن أجواء شعبية غير مرحبة بهم، بل 
تنفر منهم، وضمن بروتوكوالت سياحية 
تضبط حركتهم وتنقالتهم، وبالطبع مع 
أخذ الجوانب األمنية في االعتبار الفائق.
وبــــــداًل مـــن الــتــشــّكــي مـــن مــنــع الــســيــاحــة 
الــديــنــيــة اإليــرانــيــة، فـــإن األْولــــى أن يسأل 
ــاذا تــنــعــدم الثقة  اإليـــرانـــيـــون أنــفــســهــم: ملــ
بـــهـــذه الـــســـيـــاحـــة، وملــــــاذا تـــثـــور الــشــكــوك 

ألسباب  هائلة،  صعوباٍت  أيضا  ويــواجــه 
كان  وإذا  وظــيــفــة«.  على  للعثور  مختلفة، 
هذا صحيحا في حق الرجل األبيض، حن 
بغيره  فــكــيــف  املــهــّمــشــة،  للطبقة  انــتــمــائــه 
ممن ينتمون إلى الفئات املهّمشة األخرى!

فهم مسألة  فــي  مــدى تخّبطه  كــالم يظهر 
األقـــلـــيـــات وتــفــهــمــهــا فــــي مـــحـــاولـــٍة لــنــفــي 
ــو الـــتـــمـــادي نــفــســه  ــ وجــــودهــــا تـــمـــامـــا، وهـ
الــــذي ســـار عــلــيــه أســـالفـــه. وهــنــا نــذكــر أن 
ــــدول الــتــي لـــم تـــصـــادق على  فــرنــســا مـــن الـ
»املــيــثــاق األوروبــــــي لــلــغــات اإلقــلــيــمــيــة أو 
متناقضا  ذلـــك  معتبرة  األقــلــيــات«،  لــغــات 
ــع املــــبــــادئ الـــدســـتـــوريـــة وعــــــدم قــابــلــيــة  مــ
ــلــــتــــجــــزئــــة،  ــة الــــفــــرنــــســــيــــة لــ ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
ــا مـــــع مــــبــــدأ وحــــــــدة الـــشـــعـــب  ــارضــ ــعــ ــتــ ومــ
ــدام الـــرســـمـــي لــلــغــة  ــتــــخــ الـــفـــرنـــســـي، واالســ
الفرنسية، بينما صادقت عليه أكبر الدول 

األوروبية في أواخر القرن املاضي.
الثقافي  بالتنوع  االعــتــراف  فرنسا  تــأبــى 
والــلــغــوي املــوجــود بــداخــلــهــا، متنكرة لــه، 
بــل وضـــاربـــة بــذلــك حــق األقــلــيــات اإلثــنــيــة 
ــلــــى الــــتــــراب  ــيـــش عــ ــعـ ــة الــــتــــي تـ ــويــ ــغــ ــلــ والــ
شعوب  مثل  السنن،  آالف  منذ  الفرنسي 
مــنــاطــق الــبــاســك وبــريــتــانــيــا وكــوريــســكــا. 
وإذا علمنا هذا، اتضح جليا أنه، من باب 
أْولــــى، أن تــرفــض مــطــالــب احــتــرام التنوع 
الديني والخصوصيات الثقافية الصادرة 
عــن الــوافــديــن الــجــدد مــن أبــنــاء املهاجرين 

العرب واألفارقة واملسلمن.
)كاتب مغربي في باريس(

أميركا  تدخل  ولــم  الشعب،  ألجــل مصلحة 
إيــران وتركيا. كل  ــا، كذلك 

ً
أيــض وحلفاؤها 

ــقـــوى تــنــتــظــر املــســتــقــبــل املــطــروحــة  ــذه الـ هــ
فــيــه بــلــدانــنــا إلعــــــادة اإلعــــمــــار والــنــهــوض 
 
ً
بــمــشــاريــعــهــا األســـاســـيـــة، لــتــبــقــى مــرهــونــة

إلــــى إمـــبـــراطـــوريـــة املــــال املــتــحــّكــم بــالــعــالــم، 
ــا فـــي تــاريــخ 

ًّ
اإلمـــبـــراطـــوريـــة األكـــثـــر تــوحــش

البشرية، فهي ال تأبه بمصير الشعوب، وال 
بكل املنظومات األخالقية، تلهث وراء املال 
ا 

ً
أحيان ونــاعــمــة  مــاكــرة  بأساليب  والــربــح، 

لة، ولو كان يهّمها لوصلت املشكلة 
ّ
ومضل

 يــحــقــن الــــدمــــاء ويــمــنــع 
ّ

ــل ــى حــ الـــســـوريـــة إلــ
إقامة دولته  الشعب في  التقسيم ويساعد 
يهّمها  كــان  ولــو  الجميع.  الضامنة حقوق 
ملــا وصــل لبنان إلــى مــا وصــل إلــيــه بسبب 
سياسية  وطبقة  مرتبطة  مالية  سياسات 
ــوال نــهــبــوا  ــ فــــاســــدة، وأصــــحــــاب رؤوس أمــ
بينما  خارجها،  ودائعهم  وهــّربــوا  الــبــالد، 
حياته،  وانــهــيــار  ملشكالته  مــتــروك  الشعب 
وتحّمل مسؤولية الجئن قديمن وآخرين 

ُجدد. 
ــا لــــو تــعــّمــقــنــا فــــي الـــســـيـــاســـة املــتــبــعــة  ــمـ ربـ
واألحــداث املفصلية التي عصفت باملنطقة 
الــعــقــود األخـــيـــرة، لدخلنا فــي غيمٍة  خـــالل 
كثيفٍة من الضباب القاتم، وتاهت بصائرنا 
وأبــــصــــارنــــا عــــن فـــهـــم حــقــيــقــة مــــا يـــجـــري، 
مع  لربطها  محاولٍة  أي  خيوط  ولضّيعنا 
ا، هل بقاء الصراع األميركي 

ً
بعضها بعض

ــي مـــطـــلـــوٌب، حــتــى إشــــعــــاٍر تـــحـــّدده  ــرانــ اإليــ
الــواليــات املــتــحــدة؟ وهــل روســيــا املتمسكة 
ــا فــــي املــنــطــقــة  ــوذهــ ــفــ ــا ونــ ــهـ ــمـــوطـــئ قـــدمـ بـ
الصراع  األميركية؟ وهل  للسياسة  مفارقة 
الدائر والحامي بن الصن وأميركا يمكن 
أن يكون بعيًدا عّما نحن فيه وعليه؟ وهل 
طموحات إيران وتدخلها من جهة، وتركيا 
من جهة أخرى، يمكن أن تكون ألجل الشعب 

السوري، وعونه على بناء مستقبله؟
ــا مــن  ــيــــرهــ كـــــل هـــــــذه الــــــقــــــوى، وأخــــــــــرى غــ
املـــتـــوّرطـــن فـــي أزمــتــنــا، يــمــكــن تسميتهم 
كــانــوا، في  بالقتلة االقــتــصــاديــن، بعد أن 
 فــعــلــيــن للشعب، 

ً
ــزء كــبــيــر مــنــهــم، قــتــلــة جـ

مباشر  بشكل  ا  عسكرّيً السافر  بتدخلهم 
مستقبل  فــي  التفكير  لــذلــك  بــالــوكــالــة.  أو 
الــعــادي يبعث  لــلــمــواطــن  بالنسبة  الــبــالد 
عــلــى الــخــوف، املــواطــن الـــذي يحلم بلقمة 
ــفــه هــــذه الــلــقــمــة 

ّ
الــخــبــز الـــيـــوم ســــوف تــكــل

ا، ألن إعمار البالد املوعود، 
ً

 أيض
ً

مستقبال
الكعكة، ستدفع  تــّم االتــفــاق على  لــو  فيما 
كــلــفــتــهــا مـــن لــقــمــتــه، ألن املــســتــقــبــل صــار 
ا، فالقاتل 

ً
ا لسنداٍت مدفوعٍة مسبق

ً
مرهون

يــعــرف كيف يقتل، ال ُيرضي  االقــتــصــادي 
نهمه غير اغتيال مستقبل الشعوب وليس 

حكامها.
)كاتبة سورية(

سياحة دينية أم سياسية؟

فرنسا والتوّجه العرقي 

عن مستقبل السوريين مسبق الدفع

مقطع راهن 
في الحرب اليمنية

تثور الشكوك بقوة 
حول مغزى حماسة 

إيران الشديدة لتوجيه 
السياحة الدينية إلى 

بلد بعينه، األردن

تأبى فرنسا االعتراف 
بالتنوع الثقافي 

واللغوي الموجود 
بداخلها، متنكرة له

لو تعّمقنا في 
السياسة المتبعة 

واألحداث المفصلية 
التي عصفت 

بالمنطقة لدخلنا 
في غيمة كثيفة من 

الضباب القاتم

آراء

معن البياري

 في حسن السيرة والسلوك. 
ً
كان الشاعر ممدوح عدوان يقول إن املوت ليس شهادة

ني له، تفيض عن 
َ
وهذا أحمد جبريل يموت، ثم تتدافع شهاداٌت في سيرٍة وسلوٍك حسن

 ألوية الناصر 
ً
املعهود في ملّماِت مكلومني من أمثال محّبي أمثال جبريل، لنلقى مثال

صالح الدين في فلسطني ال تكتفي بخلع صفات باهظة القيمة على املذكور، من قبيل 
لم يكن في مقاومة إسرائيل  الكبير  أن دوره  أيضًا  الكبير، وإنما  الوطني  القائد  أنه 
»املبادرة  تقاليد  ليس من  أنــه  الظن  »أذنابها ووكالئها«. وكــان  أيضًا  وإنما  فحسب، 
البرغوثي( أن تشارك في فلكلورياٍت  العام مصطفى  الفلسطينية« )أمينها  الوطنية 
فلسطينيٍة كهذه، غير أنها أصدرت بيانًا نعى »القائد الوطني« )أيضًا(، الذي »كّرس 
حياته وكل طاقاته للنضال الوطني من أجل حرية فلسطني«. وإذا كان الرئيس محمود 
 من 

ً
حسب هذه البادرة واحدة

ُ
ى معّزيًا، ففي الُوسع أن ت

ّ
عّباس قد هاتف نجل املتوف

سجايا شخصيٍة طيبٍة فيه، غير أنه لن يكون في الوسع غير استهجان السخاء في 
بياٍن لحركة حماس، انكتب فيه أن »وفــاة القائد أبو جهاد جاءت بعد مسيرة حافلة 

بالبذل والعطاء لوطنه وشعبه ولقضيته على مدار سنني طويلة«. 
التي  الوفيرة  والسلوك  السيرة  شــهــادات حسن  ب 

ّ
يتعق من  يحرزها   

ٌ
فرصة ولعلها 

ُمنحها أحــمــد جــبــريــل، منذ فــاضــت روحـــه، قبل يــومــني فقط عــن 83 عــامــًا، ليعرف 
مسّميات مجاميع فلسطينية، اعتقدنا أن خرائط الزمن وتقلباته شيعتها منذ زمٍن 
ر بنفسها في موقعة موت جبريل. فهذا »االتحاد الديمقراطي 

ّ
إلى النسيان، لكنها تذك

 عن الجبهة الديمقراطية(، يعلن أمينه العام، صالح رأفت، التعزية 
ّ

الفلسطيني« )منشق
ليس فقط باسمه وباسم املكتب السياسي واللجنة املركزية، وإنما أيضًا باسم »جميع 
وبلدان  الوطن  في  القطاعية  ماته 

ّ
ومنظ وهيئاته  الحزب  أقاليم  في  والرفاق  الرفيقات 

املهجر والشتات«. وفائض املهابة هنا كاريكاتوري، وال أحد يقبض هذا االنتفاخ على 
محمل الجّد. أما »الجبهة العربية الفلسطينية«، واسم أمينها العام سليم البرديني )ملن 
ال يعرف(، فلم يسعفها معجمها الشحيح إال بأن أحمد جبريل »الفدائي الذي ال يهاب 
صادف، أقله حتى كتابة هذه السطور، أي نعي من أي جهٍة 

ُ
في الحق لومة الئم«. وال ت

اف 
ّ
سورية، حكومية أو رسمية أو بعثية أو مخابراتية أو ...، لكنك تعثر على أحمد قذ

الدم، املسؤول الليبي املخلوع إياه، يتأّسى على من »ربطته عالقة نضالية مع الشهيد 
القذافي«، على ما ُيعلمنا، و»يبقى نبراسًا يضيء طريق األحــرار الذين عقدوا العزم 

على عودة فلسطني«. 
ى ال يليق به غير نعته بأنه كان من 

ّ
ة، فاملتوف

ّ
.. يعلنها عنوان هذه املقالة أنها مرثياٌت رث

الة املعادين للوطنية الفلسطينية، بالتحاقه الذيلي بنظام االستبداد والفساد غاصب 
ُ
غ

السلطة في دمشق. وليس له من »مأثرٍة«، في مسيرته، الحافلة حقًا بجرائم مشهودة 
ضد فلسطينيني وسوريني ولبنانيني، تخُرج عن صفته »الخالدة« هذه. وأي »تبييٍض« 
رًا، ومزاولته القيادة العسكرية 

ّ
لسيرته، باستذكار التحاقه باملقاومة الفلسطينية مبك

عمليات  فصيله  فــي  شجعان  فــدائــيــني  وأداء  غضونها،  فــي  قصيرًا  طـــْورًا  امليدانية 
ي على أدواره في غير موقعٍة 

ّ
نوعية، وإدارته عمليتي تحرير أسرى، ال يجوز أن يغط

فلسطينيٍة سوداء، بتكليٍف مكشوف من السلطة السورية ومخابراتها. منذ صنعت 
« بغرض أن تكون املقابل لحركة فتح، في منتصف الستينيات، وفي 

ً
له األخيرة »جبهة

ر على مسؤوليته في توّرط مباشر في محاولة اغتيال ياسر 
ّ

ذلك األرشيف ما يؤش
ا اعتصم فصيل جبريل 

ّ
عرفات، وفي اغتيال ضابط فلسطيني. ثم تابع املسيرة مل

ا شارك في 
ّ
هذا عن املشاركة في معركة الكرامة، مع الجيش األردني والفدائيني، ثم مل

ا ارتكب جريمته املشهودة في عمارٍة 
ّ
حصار مخيم تل الزعتر بإسناد سوري، ثم مل

لــه، فــأودى بنحو  في حــّي الفاكهاني في بيروت، للقضاء على خصوم فلسطينيني 
مائتي فلسطيني ولبناني. وتابع نضاله ضد عرفات والكيانية الفلسطينية لصالح 
حافظ األسد في حصار طرابلس 1983. وبعدها، كان مغوارًا في حربني شنيعتني 
على مخيمات فلسطينية في لبنان. واستكمل مساره هذا في املشاركة في تهديم 
 بصفاقة ميدانية معلنة ضد أشواق 

ّ
مخيم اليرموك )وغيره( في سورية، ملا اصطف

السوريني في التحّرر من االستبداد وحكم عائلة األسد. هذه مقاطع من السيرة غير 
الحسنة ألحمد جبريل، وليس املوصوف في البيانات املوجزة أعاله.

محمد أبو الغيط

النهضة، يصعد جــدل مــطــول حول  بــالــتــزامــن مــع جلسة مجلس األمـــن حــول ســد 
متابعون  يتجادل  اتفاقية، كما  في  أو جملة  كلمة  دقيقة، ومعنى  قانونية  تفاصيل 
بالعكس في مدى حتمية الخيار العسكري فوريا. وتغفل عديد من تلك النقاشات 

النظر إلى مالمح عامة في سوابق دولية عديدة. 
محدودة  فعالية  أهميتهما،  على  العاملي،  الــعــام  والـــرأي  الــدولــي  للقانون  العموم،  فــي 
مقارنة بحسابات مصالح القوى الكبرى. لو أن قرارات مجلس األمن وامتالك الحق 
بالقانون الدولي أمور كافية، لكانت إسرائيل قد انسحبت من األراضي التي احتلتها 
في 1967 منذ عقود بعد عشرات القرارات الدولية. نموذج آخر قريب منا هو األزمة 
القبرصية. لقد غزت تركيا قبرص عام 1974، بمخالفة للقانون الدولي بالكامل، وتم 
إنشاء حكومة قبرص التركية، تلك الدولة التي ال تعترف بها في العالم إال تركيا، وقد 
تّمت إدانة تركيا دوليا مرارا، لكن مجلس األمن لم يقّرر التحّرك تحت الفصل السابع 

وحشد الجيوش لحرب تركيا وتحرير قبرص.
الدولي  املجتمع  اكتفى  الباكستانية.  ثم  الهندية،  النووية  التجارب  هو  ثالث  نموذج 
بفرض عقوباٍت أقرب للرمزية، من دون تحّرك جاد بمسألة بهذه الحساسية، بل ما 
زالت قضية كشمير عالقة بني الدولتني. نموذج رابع نزاع تركيا بشأن سدودها على 
نهري دجلة والفرات، وما سببته من تراجع للتدفق في سورية والعراق، على الرغم 
من وجود اتفاقات قديمة منذ الثمانينيات، ولم يحدث أي تحّرك عاملي جاد في ظل 

اختالف موازين القوى والعالقات السياسية بني تركيا ودول املصب.
في املقابل، اختلف التعامل تمامًا في حاالٍت أخرى، مثل غزو يوغوسالفيا كوسوفو، 
أو قمع معمر القذافي الثورة الليبية. في الحالتني، نظم حلف شمال األطلسي )الناتو( 
حمالت عسكرية ضاربة انتهت بمقتل القذافي ومحاكمة سلوبودان ميلوسوفيتش. 
لكن التعامل نفسه مــع الــقــذافــي لــم يمتد إلــى ســوريــة حيث بــشــار األســـد، ألســبــاٍب 
سياسيٍة بحتة، على الرغم من التطابق التام بني الحالتني على املستويني السياسي 
مختلفان  مفهومان  الدولي«  »التحكيم  أو  الدولي«  »القانون  املجمل،  في  والقانوني. 

تماما من حيث إلزاميتهما عن املفاهيم املناظرة في القانون املحلي.
ال يعني مــا سبق أنــه ال بديل عــن الــقــوة البحتة، ألنــه، مــّرة أخـــرى، لهذا الحل بــدوره 
والــســودان وإثيوبيا دول نامية،  السياسية والعسكرية. وبوجه عــام، مصر  حــدوده 
كلها تــســتــورد ســالحــهــا، ويعتمد اقــتــصــادهــا عــلــى االرتـــبـــاط بــاالقــتــصــاد الــعــاملــي. 
ونــعــرف جــيــدا، نحن الــعــرب، نــمــوذج صــدام حسني، حــني غــزا الكويت مــزهــّوا بقوته 
العالم  وجيشه ونفطه. وكان يظن أن رد الفعل العاملي سيكون سياسيا فقط، لكن 
تحّرك عسكريًا وتم تدمير قواته وإجبارها على الجالء من الكويت، ثم حاصر البلد 
إيــران املنهكة  حصارًا انتهى بالنهاية املعروفة. قبلها، كان صــّدام أيضا قد حــارب 
ذات الجيش املشتت بعد الثورة، ساعيا فقط إلى انتزاع ما قال إنها حقوق بالده في 
شط العرب، وحظي بدعمني، غربي وعربي، ضخمني، إال أن إيران وجدت أيضا من 
يدعمها سّرا، وما أراده صّدام غزوًا خاطفًا تحّول حربا مهلكة استمرت سبع سنوات 

انتهت باالتفاق على العودة إلى األوضاع السابقة عليها.
إذن، ليس السؤال حول اإلمكانية العسكرية لضرب مصر سد النهضة، بل عّما يمكن 
أن يحُدث بعدها، خصوصا أن إثيوبيا ذات خبرة في الحروب املمتدة عقودا. ولكن 
في الوقت نفسه، ال شعب يمكن أن يصل إلى لحظة التهديد الجاد لوجوده، من دون أن 
يدافع عن نفسه، مهما بلغت املخاطرة. ال أزعم هنا امتالكي ناصية الخيار الصائب، 
الحالة، لكن ما يمكن  الدولية هو األقــرب إلسقاطه على تلك  السوابق  اليقني بأي  أو 
تأكيده مدى تعقيد أمثال هذه النزاعات وتركيبها، وطبيعة تفاعالتها البطيئة، وعدم 

صحة االعتماد على رؤى اختزالية للقفز إلى نتائج درامية قاطعة.

بيار عقيقي

لم تعد الحياة في لبنان تعتمد على »الرؤية الثاقبة« لرجاالت دولٍة، وال على مبادرات 
فردية أو جماعية ألطراٍف إنقاذية محلية. بتنا في مرحلٍة متناسلٍة من ردود فعل لن 
تنتهي سوى بفعل »االرتطام النهائي«، املصطلح الدارج حاليًا في بيروت لشرح كارثية 
املرحلة اللبنانية املقبلة. وفي خضّم ذلك، هناك خطابان شبه مبتذلنْي، ال يقتربان من 
أبطالهما في قلب  أن  الرغم من  الــوضــع، على  الــنــاس، وال يفهمان حقيقة  اهتمامات 
الحدث اللبناني. األول، هو الخطاب الكالسيكي للسلطة الحاكمة، التي تختبئ خلف 
الشعارات البّراقة، للتعمية على حقيقة التدهور املعيشي والصحي في لبنان. يرتكز 
 األزمة«، من دون 

ّ
هذا الخطاب على مبدأ أن »عقد االجتماعات وأخذ الصور كاٍف لحل

القيام بحمالٍت جذرّية، لجهة كسر التهريب إلى خارج البالد، إلى سورية وغيرها، وال 
لجهة مداهمة مستودعات األدوية والطعام ومخازن النفط، وال حتى محاربة مسّببي 
الفساد والهدر. مثل هذه االجتماعات تكّرس نكرانًا جماعيًا للسلطة، وترّسخ ضعفها 
حيال حماية الناس. لكنها، في املقابل، تمنع عليهم حقهم الطبيعي باالحتجاج، أي 
الــذي يطلب من الناس الصبر والتحّمل  الثاني، هو الخطاب املثالي  »موتوا بصمت«. 
حتى موعد االنتخابات النيابية، املقّررة مبدئيًا في ربيع 2022. ال يريد أنصار هذا 
 نقص 

ّ
الــوقــت، في ظــل الخطاب االنتباه إلــى أن الناس ال يمكنهم الصمود حتى ذلــك 

األدوية خصوصًا، وال يمكنهم التنقل إلى املراكز االنتخابية مع ارتفاع أسعار الوقود 
بجنون. ربما يصلح خطاب االنتخابات في بالٍد متقّدمة، ال في بلد كلبنان. األهم أن 
إجراء االنتخابات في موعدها بات مشكوكًا فيه، فأحزاب السلطة لن تألو جهدًا في 
 إلى سابقة تأجيل االنتخابات النيابية خمس سنوات 

ً
الحفاظ على نفوذها، مستندة

من عام 2013 إلى عام 2018. وتحاول تحفيز أنصارها بخطاباٍت لم تعد تلقى صدًى 
عند الناس. األحزاب اللبنانية باتت جامدة، وجمادها سيقتلها، على الرغم من أن ال 

بديل فعليًا متاحًا اآلن، وال تغيير جذريًا معروفًا سيحصل اآلن.
الناس سيدفع إلى استيالد خطاب  ابتعاد الخطابني عن  الناشئ عن  الفراغ  بالتالي، 
ومــن عشوائية سياسية متفاقمة،  االقتصادية  األزمــة  تفاصيل  جديد مصنوع من 
الحزبية من قمعه، ألن سرعة توزيع صندوٍق واحد  اإلعاشة  ن صناديق 

ّ
تتمك ولــن 

أبطأ من إمكانية عرقلة الخطاب الجديد. واملفارقة أن قوة الخطاب املنتظر، على الرغم 
من مأساوية الوضع، تكمن في استمرار الترّدي االقتصادي واالجتماعي. هذا يعني 
كالنار  توقعها، وسيسري  يمكنه  أحــد  مــا، ال  لحظٍة  فــي  مــا سيحصل  انــفــجــارًا  أن 
في الهشيم. هذه حتمية غير مبنيٍة على سلوك أو تغريدات أو تدوينات على مواقع 
التواصل االجتماعي، بل على رد فعل بدائي إلنساٍن وجد نفسه فجأة أمام أمر واقع: ال 
غذاء، ال دواء، ال بنزين. ربما يظّن كثر أن خيبة محاولة 17 أكتوبر/ تشرين األول 2019 
تحّد من إمكانية حصول االنفجار، لكن األمر عمليًا غير مرتبط بإجراء املقارنات، ألن 
ط لها. وبالتالي، 

ّ
عملية استنساخ التجارب مختلفة عن نشوئها في لحظٍة غير ُمخط

ستختلف النهايات، إيجابية كانت أم سلبية، طالت أم قُصَرت. نحن في يوليو/ تموز 
بــدأت باالشتداد. تحّدث  املالية قد  األزمــة  بــوادر  2021. وقبل عامني بالضبط كانت 
خبراء غير تابعني ألحزاب عن كيفية معالجة األزمة قبل تفاقهما، بما يحمي البنيان 
االجتماعي للناس. لم تسمع السلطة وال أحزابها ذلك، ألنهم كانوا يكتشفون حديثًا 
أن هناك شيئًا ُيدعى »علم االقتصاد«. وحني حصلت الكارثة بدأوا بتحميل املسؤولية 
للناس، ال ألنفسهم وال لكونهم مسؤولني عن ثالثة عقود متتالية من الفسادْين املالي 
 يبدأ عندهم وينتهي عندهم، وحني 

ّ
واالقتصادي. يريد مثل هؤالء إقناعنا بأن الحل

يرون أن الناس لم يعدوا يأبهون لهم، يتحّدثون عن السيادة والكرامة واالستقالل، أي 
ى 

ّ
الشعارات التي تستعني بها األنظمة الديكتاتورية لقمع حرية شعوبها. في لبنان، ول

زمن »الديمقراطية التوافقية« سيئ الذكر، ملصلحة »الديكتاتورية التوافقية«.

مرثيات أحمد جبريل الّرثة حدود القانون الدولي 
وحدود القوة

لبنان... خطابان وفراغ
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حسن نافعة

مــــّرت أزمــــة ســد الــنــهــضــة اإلثــيــوبــي بــمــراحــل 
مختلفة، لكل منها سمات ودالت خاصة، غير 
أن االنتقال من مرحلة إلى أخرى شكل خطوة 

في اتجاه التصعيد، وليس الحل: 
املــرحــلــة األولــــــى، املـــفـــاوضـــات املـــبـــاشـــرة بني 
ــراف األزمـــــة، وهـــي مــرحــلــة اســتــغــرقــت ما  ــ أطـ
يــقــرب مــن عــقــد، وشــهــدت تــطــّورا مهما، حني 
تــمــّكــنــت كــل مــن مــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا 
من التوصل إلى اتفاق حول »إعالن مبادئ«، 
ــــالث فــي  ــثـ ــ ــادات الـــــــــدول الـ ــ ــيــ ــ وقــــعــــت عـــلـــيـــه قــ
غير   .2015 آذار  مــــارس/   23 يـــوم  الــخــرطــوم 
أنــه تبني فيما بعد أن إبـــرام هــذا االتــفــاق لم 
أن  الــنــزاع، خصوصا بعد  يكن كافيا لحسم 
بدا واضحا أن لكل من الدول الثالث املوقعة 
الــعــشــرة، فمصر  لــبــنــوده  عليه فهما خــاصــا 
والــســودان يــريــان أنــه وضــع األســـس ملعادلة 
مـــتـــوازنـــة، تـــقـــوم عــلــى إقـــــرار دولـــتـــي املــصــب 
بــحــق دولــــة املــنــبــع بــاملــضــي فـــي بــنــاء الــســد، 
مقابل الــتــزام األخــيــرة بعدم إلحاق أي ضرر 
املــصــريــة والــســودانــيــة.  بالحقوق واملــصــالــح 
لكنه يظل مع ذلك مجرد إعالن نياٍت يحتاج 

إلى أن ُيترجم إلى اتفاق ملزم. 
ــارة أخــــــــــرى، يـــمـــكـــن الـــــقـــــول إن مــصــر  ــبــ ــعــ بــ
ـــودان اعــتــبــرتــا إبــــــرام اتـــفـــاق »إعــــالن  ــســ والـــ
أن  يتعني  مهمة،   

ً
انتقالية  

ً
مرحلة املــبــادئ« 

أهمية، يتواصل  أكثر  تالية  تعقبها مرحلة 
خــاللــهــا الــتــفــاوض بحسن نــيــٍة إلـــى أن يتم 
التوصل إلى اتفاق نهائي ملزم حول كيفية 
عدم  تضمن  بطريقٍة  وتشغيله،  الــســد  مــلء 
وقــوع ضــرٍر على أيٍّ من األطــراف املتعاقدة. 
ويــــجــــب تـــضـــمـــني هـــــــذا االتــــــفــــــاق الـــنـــهـــائـــي 
وامللزم، وفقا لرؤية كل من مصر والسودان، 
تتمتع بصالحية  فنية،  اآلليات:  نوعني من 
قـــانـــونـــيـــة، يمكن  الـــضـــرر إن وقـــــع.  تــحــديــد 
وقـــوع ضــرر  للحيلولة دون  إلــيــهــا  الــلــجــوء 
أو للتعويض عن الخسائر التي نجمت عن 
وقوع الضرر بالفعل. أما إثيوبيا فكان لها 
فهم آخر مختلف تماما، ترى أنه ال ينبغي 
لالتفاق النهائي أن يكون ملزما من الناحية 
ــن ثــــم يـــكـــفـــي أن يــتــضــّمــن  ــ الـــقـــانـــونـــيـــة، ومــ
»قــواعــد إرشــاديــة« ليس لها طابع إلــزامــي، 
الوقت نفسه، ألن يتضّمن  وال ضـــرورة، في 
 دائمة ومحّددة سلفا، 

ً
 أو قانونية

ً
آلياٍت فنية

أن تتفق على  ألنه يمكن لألطراف املختلفة 
ما تحتاجه من هذه اآلليات عند الضرورة، 
حسب كــل حالة على حــدة، األمــر الــذي أّدى 
إلـــى اتــســاع الــفــجــوة تــدريــجــيــا بــني مــواقــف 

محمد أحمد القابسي

جــديــد األزمـــــة الــســيــاســيــة فـــي تــونــس دعـــوة 
ــــورى حـــركـــة الــنــهــضــة فـــي دورتــــه  مــجــلــس شـ
الخمسني، يومي 3 و4 يوليو/ تموز الجاري، 
إلـــى تــكــويــن حــكــومــة ســيــاســيــة قـــويـــة، تــكــون 
قــــادرة عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات والــقــضــايــا 
فـــي املــرحــلــتــني الـــراهـــنـــة واملــقــبــلــة، وتــتــحــمــل 
مــســؤولــيــتــهــا أمـــــام الـــشـــعـــب. واعـــتـــبـــر خــيــار 
لتغيير  منها  توّجها جديدا  هذا  »النهضة« 
ــســمــت بــتــأبــيــد 

ّ
املـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة الـــتـــي ات

أزمـــــة حـــــــاّدة، راوحــــــت مــكــانــهــا مــنــذ يــنــايــر/ 
كانون الثاني املاضي، على أثر أزمة التعديل 
الـــوزاري وانــدالع معركة تنازع الصالحيات 
بني رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس 
البرملان  ورئــيــس  املشيشي  هــشــام  الحكومة 
راشـــد الــغــنــوشــي، فــي أزمـــة بــات حلها رهني 
ــراع كــســر الــعــظــام، وتــفــاقــمــت تــداعــيــاتــهــا  صــ
الــقــاســيــة، ولــيــس أقلها مــا تـــرّدت فيه البالد 
مــن انتشار وبــاء كــورونــا، والـــذي كــان سببا 
فــي تــوجــيــه االتــهــامــات مــن الــتــونــســيــني إلــى 
الرئاسات الثالث، بسبب تشتت جهود الدولة 
ــعـــف أجـــهـــزتـــهـــا ومـــؤســـســـاتـــهـــا وغـــيـــاب  وضـ
السياسيات واإلجراءات الفعالة في مكافحة 
ــاء، فـــي ظـــل تـــواصـــل االنـــســـداد  انــتــشــار الــــوبــ
ــبــــادرات الـــحـــوار والـــوســـاطـــات،  وفـــشـــل كـــل مــ
وأهــمــهــا مـــبـــادرة االتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي 
للشغل، مــن أجـــل قــيــام حـــوار وطــنــي يشرف 
عليه رئــيــس الـــدولـــة، يــكــون مــتــعــّدد األبــعــاد، 
ــــى مــخــرجــات  ــل مـــنـــه أن ُيـــفـــضـــي إلـ ــ ــان األمــ ــ كـ
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، وحــتــى ســيــاســيــة، 
وتعيد  واجتماعي،  اقتصادي  ألمــن  تؤّسس 
ــا، وتــضــمــن  ــهـ ــاتـ ــؤّســـسـ ــلـــدولـــة هــيــبــتــهــا ومـ لـ
ــوء خــــبــــزه وحـــريـــتـــه  ــ ــوبـ ــ لــلــشــعــب املـــحـــبـــط املـ
تحميه  التي  اللقاحات  ذلــك  وقبل  وكــرامــتــه، 
من الجائحة. وقد جاءت دعوة حركة النهضة 
قليلة  أيـــام  كــذلــك بعد  إلــى حكومة سياسية 
من لقاء استثنائي بني رئيس الحركة راشد 
سعيد  قيس  الجمهورية  ورئيس  الغنوشي 
يوم 24 من الشهر املاضي )يونيو/ حزيران(، 
تم الترتيب له بوساطة من القيادي السابق 

في الحركة لطفي زيتون.
وعــلــى الــرغــم مــن تكتم الــطــرفــني على مــا دار 
فـــي الـــلـــقـــاء، فــــان تــســريــبــات جـــــاّدة أّكـــــدت أن 
طريق  خريطة  الغنوشي  على  اقترح  سعيد 

ــة املــنــبــع، مـــن نــاحــيــة ومـــواقـــف دولــتــي  ــ دولـ
املصب من ناحية أخرى. وقد استمر الوضع 
على هــذا املــنــوال إلــى أن اقــتــرب موعد املــلء 
األول الــذي كــان مــقــّررا لــه أن يبدأ فــي أوائــل 
شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز عـــام 2020. وهــنــا بــدا 
واضــحــا أن أطـــراف األزمـــة باتت غير قــادرٍة 
الــتــي استحكمت فيما  الــخــالفــات  عــلــى حــل 
يتطلب تدخل طرف  بــات  األمــر  وأن  بينها، 

ثالث وسيطا.
املرحلة الثانية: دخول االتحاد األفريقي على 
خط األزمة، بعد وصول املفاوضات املباشرة 
ــى طـــريـــق مـــســـدود،  ــراف املــعــنــيــة إلــ ــــ بـــني األطـ
خصوصا حني تقّدم رئيس جمهورية جنوب 
ــيـــس االتــــحــــاد األفـــريـــقـــي الــعــام  أفــريــقــيــا ورئـ
الرئيس ماتاميال رامافوسا، باقتراٍح   ،2020
املــبــاشــرة،  املــفــاوضــات  بــأن تستأنف  يقضي 
ــر لـــالتـــحـــاد  ــبــــاشــ ــن تـــحـــت اإلشــــــــــراف املــ ــكــ ولــ
األفريقي هــذه املـــرة، وهــو مــا قبلته األطــراف 
الثالثة. وقد الح األمل في تحّرك األزمة نحو 
الحل، حني تمكن رامافوسا من عقد اجتماع 
االتــحــاد األفريقي لرؤساء  غير عــادي ملكتب 
الدول والحكومات يوم 26 يونيو/ حزيران، 
فقد شــارك فيه رئيس مصر، بصفته عضوا 
فـــي مــكــتــب االتــــحــــاد، وكــــل مـــن رئــيــس وزراء 
الــلــذيــن  الــــســــودان،  إثــيــوبــيــا ورئـــيـــس وزراء 
قــبــال دعـــوة وجــهــت إلــيــهــمــا لــحــضــوره. وألن 
رئيس املفوضية األفريقية كان قد أعّد تقريرا 
لعرضه على هذا االجتماع، أشار فيه إلى أن 
أكثر من 90% من القضايا موضوع التفاوض 
بني أطراف األزمة الثالثة تم حلها، فقد ساد 
التفاؤل الحذر، خصوصا  االجتماع جو من 
إلــى نتيجٍة  التوصل  وأنــه شــّدد على أهمية 
ــا، وتــعــهــدت فيه  يــكــون الــجــمــيــع فــيــهــا رابـــحـ
قيادات الدول الثالث أطراف النزاع باالمتناع 
عن اإلدالء بأي بياناٍت أو اتخاذ أي إجراٍء من 
االتحاد  يقودها  التي  العملية  تعقيد  شأنه 

األفريقي، أو تعريضها للخطر. 
ســرعــان مــا تــبــّددت األجــــواء املتفائلة عقب 
ــع إقـــــــدام إثـــيـــوبـــيـــا عــلــى  ــاع، مــ ــمــ ــتــ هـــــذا االجــ
املــــلء األول بــشــكــٍل مــنــفــرد، وقــبــل الــتــوصــل 
إلــى اتــفــاٍق مــلــزم تطلعت إلــيــه كــل مــن مصر 
الجهود  الرغم من تواصل  الــســودان. وعلى 
التي بدأها رامافوسا، خصوصا بعد تولي 
رئــيــس أوغـــنـــدا، يــــوري مــوســيــفــنــي، رئــاســة 
االتــحــاد األفريقي بداية عــام 2021، إال أنها 
ما لبثت أن تعثرت من جديد، بسبب إصرار 
إلى  التوصل  رفــض  على  اإلثيوبي  الجانب 
اتفاق ملزم، والعمل على فرض األمر الواقع. 
وحــني بــات واضحا أن االتــحــاد األفريقي ال 

ــدة لــلــخــروج مـــن األزمـــــة، أهـــم شــروطــهــا  ــ واحـ
ثــالثــة أشهر  تنصيب حكومة جــديــدة خــالل 
 ،

ً
 ســيــاســيــة

ً
أو ســتــة، عــلــى أن تــكــون حــكــومــة

خيباتها  ويتحمل  األغلبي،  الحزب  يقودها 
قــبــل نــجــاحــاتــهــا، مـــع قــبــول وزراء الــتــعــديــل 
الــوزاري ألداء اليمني شرط استبدال الــوزراء 
األربعة محل الشبهة بآخرين مسيسني يتم 
املــرور بالبرملان.  تعيينهم مباشرة، من دون 
ولــكــن قــيــس ســعــيــد نــكــث بــمــا صــــرح بـــه في 
هذا اللقاء ليعلن بعد يومني أنه غير معني 
بالوساطة والوسطاء، وذلك على أثر إطالق 
ســراح زعيم حــزب قلب تونس نبيل القروي 
من السجن، وأنــه ال يقبل بغير رحيل هشام 
أساسيا  برمتها شرطا  املشيشي وحكومته 

لكل حوار أو تسوية سياسية. 
ــــورى حــركــة  ــيـــان مــحــلــس شــ واملــــالحــــظ أن بـ
السابع،  بنده  ُيشر صــراحــة، في  لم  النهضة 
الحكومة  إلى اشتراط بقاء املشيشي لقيادة 
السياسية الجديدة التي دعا إليها، ولكن ما 
رشح من أخبار من داخــل نقاشات املجلس، 
يــؤكــد وجـــود ثــالثــة اتــجــاهــات لــهــذا النقاش، 
يــــذهــــب أولــــهــــا إلـــــى الــتــضــحــيــة بــاملــشــيــشــي 
إعالنا لحسن النيات من أجل ترضية رئيس 
الــجــمــهــوريــة، وضــمــانــا ملــشــاركــة املــســانــديــن 
ــا حــــركــــة الـــشـــعـــب والـــتـــيـــار  لــــــه، وخــــصــــوصــ
الــديــمــقــراطــي الــداعــمــني ملـــا ظـــل يــطــلــق عليه 
 ثـــان داخــل 

ٌّ
»حــكــومــة الــرئــيــس«. وذهــــب شـــق

»شورى النهضة« إلى توجيه رسائل تحذير 
للمشيشي، حتى ال يعيد إنتاج منوال رئيس 
ــد، الـــذي  ــاهـ الــحــكــومــة األســـبـــق يـــوســـف الـــشـ
السبسي  قايد  الباجي  الراحل  »انقلب« على 
ــــس، نـــاســـجـــا مـــشـــروعـــه  ــونـ ــ ــه نــــــــداء تـ ــ ــزبـ ــ وحـ
الــســيــاســي انـــطـــالقـــا مـــن مـــوقـــع الــحــكــم ومــا 
يوفره من وجاهة وإمكانات، وهو ما تم فعال 
عــبــر تــأســيــســه حـــزب »تــحــيــا تـــونـــس«، الـــذي 
قــنــاعــات  لــرئــاســيــات 2019، وكـــانـــت  ـــحـــه 

ّ
رش

الشاهد بأنه سيفوز.
ويبقى الشق األوسع واألقــوى داخل مجلس 
شورى حركة النهضة، والذي يتزعمه رئيس 
فيه  ويلتقي  الهاروني،  الكريم  عبد  املجلس 
معه رئيس الحركة راشد الغنوشي وفاعلون 
آخـــــــــــرون، عـــبـــر مــــوقــــف مــــوحــــد يــــذهــــب إلـــى 
الحكومة  لتشكيل  املشيشي  بهشام  التمّسك 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــجــــديــــدة، تــحــســيــنــا لـــشـــروط 
الجمهورية ومسانديه  رئيس  التفاوض مع 

يملك من الصالحيات والسلطات ما يمّكنه 
من إقناع األطراف املتنازعة بتسويٍة مقبولٍة 
أو بــفــرض تــســويــٍة يــقــتــرحــهــا هــــو، تــقــدمــت 
الــــســــودان بـــاقـــتـــراح جـــديـــد لــتــوســيــع نــطــاق 
املــفــاوضــات الــجــاريــة تــحــت قــيــادة االتــحــاد 
األفـــريـــقـــي، لــتــشــمــل كـــال مـــن األمـــــم املــتــحــدة 
واالتحاد األوروبي والواليات املتحدة، وهو 
االقتراح الذي أيدته مصر ورفضته إثيوبيا. 
وحــني أصــبــح واضــحــا أن األزمـــة دخــلــت من 
جديد في طريق مسدود، بدأ تفكير كل من 
الــنــزاع  مصر والـــســـودان يتجه نحو عــرض 
على مجلس األمن، وهو ما حاولت إثيوبيا 

رفضه أيضا، لكنها عجزت عن منعه.
املــرحــلــة الــثــالــثــة: دخـــول مجلس األمـــن على 
خط األزمـــة. لم يعكس إصــرار كل من مصر 
األمــن  انعقاد مجلس  والــســودان على طلب 
اقتناعا بأن  اإلثــيــوبــي،  الــســد  أزمـــة  ملناقشة 
لدى املجلس حال سحريا يمكن أن يقنع به 
األطراف املتنازعة، أو يفرضه عليها، وإنما 
األزمـــة من  بــاقــتــراب  عكس إحساسا طاغيا 
بكل  الــعــمــل،  ينبغي  مسلح  انــفــجــار  مرحلة 
الوسائل، على تفاديه، فقبيل انعقاد جلسة 
الــخــمــيــس 2021/7/8.  يـــوم  ــن،  ــ األمـ مــجــلــس 
أدلـــــى مـــنـــدوب فــرنــســا لــــدى مــجــلــس األمـــن 
ورئــيــســه الـــحـــالـــي، نــيــكــوالس دي ريــفــيــيــر، 
بــتــصــريــحــات قـــال فــيــهــا »ال أعــتــقــد أن لــدى 
املياه  كمية  لتحديد  الــخــبــرة  األمـــن  مجلس 
التي يجب حصول كل دولة عليها، فهذا أمر 
يخرج عن نطاق املجلس وقــدرتــه.. وأقصى 
مـــا يــمــكــن للمجلس أن يــقــوم بـــه هـــو دعـــوة 
األطراف إلى العودة إلى مائدة املفاوضات«. 
ــلــــس عــلــى  ــّد مــــوافــــقــــة املــــجــ ــ ــعـ ــ ومـــــــع ذلـــــــــك، تـ
تخصيص جلسة علنية ملناقشة أزمة السد 
اإلثيوبي، في حد ذاتها، إقــرارا ضمنيا بأن 
استمرار هــذه األزمــة وتصاعدها قد يــؤّدي 
إلى احتكاٍك من شأنه تعريض السلم واألمن 
الدوليني للخطر. وألن حماية السلم واألمن 
الــدولــيــني هــي مــن صــمــيــم عــمــل اخــتــصــاص 
مــجــلــس األمـــــن، فــســوف يــســتــحــيــل عــلــيــه أن 
يــّدعــي عـــدم االخــتــصــاص، ومـــن ثــم سيكون 
لهذه الخطوة ما بعدها، بصرف النظر عن 
نوعية )أو مضمون( القرار أو البيان الذي قد 
يصدره في نهاية الجلسة أو الجلسات التي 
ستخصص ملناقشة األزمــة. وعلى أي حال، 
مــن الــواضــح أن أطــــراف األزمــــة تتعامل مع 
هذه الخطوة، كل من منظور مدى تأثيرها 
عــلــى الــوضــع الــداخــلــي لــلــنــظــام الــحــاكــم في 
املقام األول. وعلى سبيل املثال، من املتوقع 
أن يـــواصـــل رئــيــس الــــــوزراء اإلثـــيـــوبـــي، أبــي 

من  تكوينها، وخوفا  املزمع  الحكومة  بشأن 
الورقة  أن يبادر املشيشي باالستقالة، وهي 
األقــــوى بــني يــديــه، مــا يعيد مــبــادرة تسمية 
رئــيــس الــحــكــومــة الــجــديــد إلـــى قــيــس سعيد، 
وهذا أمر تخشاه »النهضة«، وقد يتسبب في 
خروجها من الحكم، خصوصا بعد تداعيات 
ــة زعــيــمــهــا لـــلـــبـــرملـــان، ومــــا تــــــرّدت فيه  ــاسـ رئـ
عــنــف وتــجــاذبــات  مــن  التشريعية  املــؤســســة 
عــكــســت صـــــورة ســيــئــة لـــم تــعــد مــقــبــولــة من 

الجميع.
متمّسكة  بــــدت  وإن  الــنــهــضــة،  حـــركـــة  ولـــكـــن 
مــبــدئــيــا بــاملــشــيــشــي، مـــن خـــالل هـــذا املــوقــف 
الـــــذي يـــســـّوق لــبــقــائــه عــلــى رأس الــحــكــومــة 
تدفع  الــواقــع  فــي  فهي  الــجــديــدة،  السياسية 
الخيار، مضطّرة، ألنها ال تستطيع  في هــذا 
منفردة بعدد نوابها الـ53 في البرملان سحب 
الــثــقــة مــن الــحــكــومــة الــحــالــيــة، وال تستطيع 
تــعــيــني حـــكـــومـــة مــحــلــهــا، إذ يـــنـــص الــفــصــل 
97 مــن الــدســتــور عــلــى أنـــه »يــشــتــرط لسحب 
املطلقة  األغلبية  موافقة  الحكومة  مــن  الثقة 
ــح بديل 

ّ
مــن أعــضــاء املــجــلــس، وتــقــديــم مــرش

لــرئــيــس الــحــكــومــة، يـــصـــادق عــلــى ترشيحه 
فــي نــفــس الــتــصــويــت، ويــتــم تكليفه مــن قبل 
أن  افـــتـــرضـــنـــا  وإذا  الـــجـــمـــهـــوريـــة«.  رئــــيــــس 
املــســانــدة لحركة  الكتلة  الــكــرامــة«،  »ائــتــالف 
فــإن  الــتــوجــه،  هـــذا  ــا، ستساند  دومــ النهضة 
ذلــك لــن يــوفــر لها فــي أحــســن األحـــوال إال 18 
صوتا، وهو ما ال يمكن معه تغيير الوضع. 
ويبقى للحركة في هذا املجال تحالف نواب 
حـــزب قــلــب تــونــس معها )29 صــوتــا(، الــذي 
في  املشيشي  بهشام  تمّسكه  صــراحــة  أعــلــن 
أو  الحالية،  الحكومة  كل األحــوال على رأس 
ــارة لـــم تــخــف على  ــ املـــزمـــع تــكــويــنــهــا، فـــي إشـ
االتجاه  في  للسير  املراقبني(  )أو  املالحظني 
متمّسكا  يظل  الـــذي  سعّيد  لقيس  املــعــاكــس 
برحيل املشيشي وحكومته، رافضا التسوية 
أو غيرها من دون  »النهضة«  الحوار مع  أو 
هذا الشرط. وكــان سعّيد قد غير رأيــه بشأن 
الحوار الذي اقترحه أمني عام االتحاد العام 
التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بعدما 
أعــلــن مــوافــقــتــه مــبــاشــرة، بــعــد إخــــالء سبيل 
ــلــــب تــــونــــس« نـــبـــيـــل الـــــقـــــروي مــن  رئــــيــــس »قــ
السجن، ما زاد في تعكير األجواء بني سعّيد 
و»قــلــب تــونــس« الــذي لــن يقبل، بــأي صــورة، 
الـــيـــوم تــقــديــم رأس املــشــيــشــي قـــربـــانـــا على 

ــــذي مــنــي بــهــزيــمــة قــاســيــة وغــيــر  أحـــمـــد، والـ
وما  التيغراي،  إقليم  مع  في حربه  متوقعة 
زال ينتظر نتائج انتخاباٍت تشريعية جرت 
في بالده أخيرا، محاوالته الرامية إلى دفع 
الــشــعــب اإلثـــيـــوبـــي لــاللــتــفــاف حــــول قضية 
السد التي يفترض أنها تساعد على توحيد 
صــفــوفــه، ومـــن ثــم مــواقــفــه املتعنتة الــرامــيــة 
إلى فرض سياسة األمــر الواقع على جميع 
األطراف. لذا يرّجح أال يبالي بأي نداٍء يمكن 
أن يصدر عن مجلس األمن بافتراض تبني 
إثيوبيا  ملناشدة  التونسي،  الــقــرار  مشروع 
أو  حاليا،  الجارية  األحــاديــة  العملية  وقــف 
أشهر  ستة  تتجاوز  ال  زمنية  مهلة  تحديد 
تعبئة  بــشــأن  ملزمة  اتفاقية  إلــى  للتوصل 

الخزان وتشغيل السد. 
أقــصــى مــا يمكن أن يـــؤدي إلــيــه هــذا الرفض 
زيــادة عزلة إثيوبيا، وربما تعريضها ملزيد 
مــــن الــــضــــغــــوط الـــســـيـــاســـيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
ـــجـــدي مــعــهــا ســبــيــال. 

ُ
الـــدولـــيـــة الـــتـــي قـــد ال ت

ــا بــالــنــســبــة ملـــصـــر، والـــتـــي أظـــهـــر نــظــامــهــا  أمــ

إلــى بقية األحـــزاب  طــبــٍق لسعّيد. وبــالــعــودة 
والكتل األخرى التي تشّكل الحزام السياسي 
للحكومة الحالية، حركة تحيا تونس وكتلة 
اإلصــــالح وشـــق مــن املــســتــقــلــني، عــــالوة على 
موقفها ظل  فإن  تونس«،  و»قلب  »النهضة« 
مشروطا بأن تظل الحكومة الحالية حكومة 
كـــفـــاءات مــســتــقــلــة، ال ســيــاســيــة وال حــزبــيــة. 
رأيــهــا في  أن تغير هــذه األحــــزاب  وُيستبعد 

املــرونــة والصبر، فال  قــدرا كبيرا مــن  الحاكم 
يبدو أن أمامها من خيار آخر سوى الذهاب 
إلــى صـــدام عسكري مــع إثــيــوبــيــا، دفــاعــا عن 
حــقــهــا فـــي الـــوجـــود، خــصــوصــا أن األغــلــبــيــة 
مقتنعة  تبدو  املصري  الشعب  من  الساحقة 
تركيع  إلثيوبيا  النهائي  الــهــدف  بــأن  تماما 
مصر، من خالل التحّكم في تدفق مياه نهر 
الــكــهــربــاء.  تــولــيــد  أو  التنمية  الــنــيــل، ولــيــس 
األمــن  إلــى مجلس  اللجوء  لــذا تشّكل خطوة 
الحاكم.  للنظام  بالنسبة  حــّديــن  ذا  ســالحــا 
نــاحــيــة، مهلة إضافية  مــن  قــد تمنحه،  فــهــي 
لتحسس وقــع أقــدامــه وإعـــادة ترتيب أوراقــه 
مــن ناحية  تــعــّجــل،  قــد  لكنها  أفــضــل،  بشكل 
أخــــرى، بــاقــتــراب لحظة الــحــســم، ودفــعــه إلــى 
الـــذهـــاب إلـــى حــد املــواجــهــة الــعــســكــريــة التي 
فموافقة  لــكــثــيــريــن،  بــالــنــســبــة  حتمية  تــبــدو 
مجلس األمن على عقد جلسة علنية ملناقشة 
ســـد الــنــهــضــة تــنــطــوي عــلــى رســـالـــٍة موجهة 
إلــى الـــرأي الــعــام املــصــري، مفادها بــأن سبل 
الــتــســويــة بــالــوســائــل الــســلــمــيــة لـــم تستنفد 
بعد بالكامل. وبالتالي، على النظام الحاكم 
أن يـــواصـــل الــســيــر عــلــى هـــذا الــطــريــق حتى 
ــدوان،  ــبــا التــهــامــه بــارتــكــاب عــ

ّ
نــهــايــتــه، تــجــن

إن تــعــّجــل فــي الــلــجــوء إلـــى الــقــوة. ومـــع ذلــك، 
املحتمل  للمناشدات  املتوقع  إثيوبيا  رفــض 
صــدورهــا عــن مجلس األمـــن سيعجل حتما 
هذه  وأن  خصوصا  الحسم،  لحظة  باقتراب 
ــا،  ــال صـــدورهـ ــنـــاشـــدات ســتــســتــنــد، فـــي حــ املـ
إلى الفصل السادس من امليثاق، وليس إلى 
الفصل السابع الذي ُيستبعد تماما أن يلجأ 
إلــيــه مجلس األمـــن فــي معالجته أزمـــة السد 

اإلثيوبي.
يشعر الـــرأي الــعــام املــصــري بقلق بــالــغ على 
ــا فــشــل مجلس  مــســتــقــبــلــه، خــصــوصــا إذا مـ
ــر  األمــــــن ونـــجـــحـــت إثـــيـــوبـــيـــا فــــي فـــــرض األمــ
لذا يبدو جاهزا ومستعّدا لاللتفاف  الواقع. 
فــي تبديد هذا  إن هــي نجحت  حــول قيادته 
القلق بأي وسيلة كانت، حتى ولو عبر شن 
مع  التنسيق  أو  السد  لتدمير  هجوم مسلح 
ــه املــحــتــمــلــة في  ــيـ الـــســـودان الســتــعــادة أراضـ
وإذا  الــســد.  عليها  أقيم  والــتــي  بني شنقول، 
كان النظام الحاكم في مصر يواجه، في هذه 
الــلــحــظــة، محنة االخــتــيــار، إال أن أزمـــة السد 
اإلثــيــوبــي تتيح أمــامــه فــرصــة كــبــرى ليخرج 
مــنــهــا كـــأعـــظـــم املـــنـــتـــصـــريـــن. فـــــأي مــســتــقــبــل 
ــــن أن  ــم؟ أظـ ــاكـ ــحـ يــنــتــظــر مـــصـــر ونـــظـــامـــهـــا الـ
بــاإلجــابــة  ستتكفل  املــقــبــلــة  القليلة  الــشــهــور 

على هذا السؤال املصيري.
)كاتب وأكاديمي مصري(

انــحــيــاز عــلــى بــيــاض لــحــركــة الــنــهــضــة الــتــي 
إذابــة  أجــل  مــن  باملشيشي  أن تضّحي  يمكن 
يبدو مستبعدا جدا  كما  الجليد مع سعّيد. 
أن يتم أي تقارب ممكن بني الحزبني الداعمني 
والتيار  الشعب  حركة  الجمهورية،  لرئيس 
الــديــمــقــراطــي مــن جــهــة، والــنــهــضــة مــن جهة 
أخــــرى، وقـــد ظــل موقفهما ثــابــتــا داعــيــا إلــى 
رحيل املشيشي وحكومته تناغما مع موقف 
أن يساند  جـــدا  أنـــه يستعبد  كــمــا  الــرئــيــس. 
أخــــرى لــتــشــكــيــل حــكــومــة ســيــاســيــة جــديــدة، 
مــن خاللها،  الحكم  تــمــارس  »النهضة«  تظل 
وقد يتغّير هذا املوقف إذا غير سعّيد موقفه، 
فمضى في طريق التوافق، نسجا على ما تم 
سنة 2013 بني الباجي والغنوشي، وذلك فّكا 
لعزلته، وخوفا من فقدان املخزون االنتخابي 
)500 ألف صوت(، الذي قّدمته له »النهضة« 

في انتخابات 2019.
بعد مشاورات  انطلقت  الــواقــع،  على صعيد 
املشيشي  بقيادة  سياسية  حكومة  لتشكيل 
»قلب  بــأن  معطيات  رشحت  »النهضة«،  مــن 
تونس« طرف فيها، إلى جانب كتلة اإلصالح 
الــكــرامــة، وبــعــض املستقلني. وقــال  وائــتــالف 
رئــيــس مجلس شـــورى حــركــة الــنــهــضــة عبد 
قادمة  قريبة  مــشــاورات  إن  الهاروني  الكريم 
مع رئيس الجمهورية في هذا الشأن، مشّددا 
على ضرورة إنهاء كل الصراعات والخالفات 
ــان وتــــرذلــــه، مــعــتــبــرا أن  ــرملـ ــبـ الـــتـــي تــعــطــل الـ
ــديـــدة ســتــســاهــم  الـــحـــكـــومـــة الــســيــاســيــة الـــجـ
الوضع  وتحسني  بقوة،  القوانني  تمرير  في 
السياسي واالجتماعي، وتكون مسؤولة عن 
خياراتها. أما الشارع، فإن مزاجه بدا بعيدا 
عـــن كـــل مــــشــــاورات ومـــحـــادثـــات وســـجـــاالت 
ــه االقـــتـــصـــادي  ــعـ ســـيـــاســـيـــة، هـــمـــه فـــقـــط وضـ
النجاة  من  يمَكنه  ما  وتوفير  واالجتماعي، 
من جائحة كورونا ومشتقاتها التي انتشرت 
فــي كــل الــجــهــات، وزرعـــت الهلع والــرعــب في 

القلوب والبيوت.
وحسب  إذن،  السياسية،  الحكومة  مــشــروع 
في  السياسية  وللخريطة  لــلــواقــع  اســتــقــراء 
تــونــس، لــن يــكــون غـــدا أو بــعــد غـــد، ولــكــن قد 
يــظــل إحـــدى املــحــطــات الــســيــاســيــة املــنــتــظــرة، 
الــبــالد مــن محنتها الصحية  تــخــرج  أن  بعد 
القاسية، ويمكن عندها الحديث عن حكومة 

جديدة.
)كاتب تونسي(

ماذا بعد إحالة أزمة سد النهضة إلى مجلس األمن؟

أي حكومة سياسية على أرض تونسية موبوءة؟
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