
لميس أندوني

ــة الـــتـــي شــهــدهــا  ــيـ ــدرامـ كــشــفــت األحـــــــداث الـ
األردن، األســـبـــوع املـــاضـــي، عــن عــمــق أزمــة 
الثقة في الحكم، وطريقة إدارته واتساعها، 
لــم يصدق  الـــذي  وعــن عمق غضب الشعب 
ــا مـــن الــــروايــــات الــرســمــيــة بــشــأن حقيقة  ــ أّي
الــخــاف بــن املــلــك عبد الــلــه الثاني وأخيه 
غير الشقيق األمير حمزة، إلى درجة بروز 
تعاطف، أو حتى تأييد واسع لولي العهد 
الـــســـابـــق، فـــي اصــطــفــاف غــيــر مــســبــوق في 

تاريخ األردن.
ــتــــي انــــتــــشــــرت عــلــى  ــالــــة االســـتـــقـــطـــاب الــ حــ
ــاعــــي مــثــيــرة  ــمــ ــتــ وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل االجــ
لــلــقــلــق، إذ لــهــا تــداعــيــاتــهــا عــلــى املــجــتــمــع 
ة 

ّ
األردنــي، وتحجب املطالب الشعبية املحق

فـــي اإلصــــــاح، وتــغــيــيــر الــنــهــج الــســيــاســي 
وضمان  واملساءلة،  للشفافية  يفتقر  الــذي 
الـــتـــمـــثـــيـــل الـــحـــقـــيـــقـــي وإطـــــــــاق الـــحـــريـــات 
وحـــقـــوق املـــواطـــنـــة، إضـــافـــة إلـــى تـــســـاؤالٍت 
األردن  بــن  املشترك  الــدفــاع  اتفاقية  بــشــأن 
املتحدة، وهي تحديث التفاقية  والواليات 

سابقة، وانتقاصها من السيادة األردنية.
تسريبه  تــم  بخبٍر  األردنـــي  الشعب  ُصعق 
ــــت«  ــــوســ إلـــــــــــى صــــحــــيــــفــــة »واشـــــــنـــــــطـــــــن بــ
حمزة،  األمــيــر  باحتجاز  يفيد  األمــيــركــيــة، 
»بتهمة  عشائر،  ورجـــاالت  مكتبه،  ومــديــر 
التحضير النقاب«. وتبع الخبر نشر بيان 
رســمــي عــن اعــتــقــال رئــيــس الــديــوان امللكي 
ــه، والـــشـــريـــف  ــلــ ــــوض الــ الـــســـابـــق، بـــاســـم عـ
حسن بن زيد، ولكليهما عاقات قوية مع 

حسين عبد العزيز

بالقوة  »الــوجــود  األرســطــي  املفهوم  يشير 
والوجود بالفعل« إلى أن املادة في الوجود 
تكون في حالة هيولى ـ المتعينة )ال شكل 
لها( تسّمى القوة، ثم تحُدث متغيراٌت فيها 
تمنحها شكا ما، فتنتقل عندها إلى حالة 
 
ً
الــفــعــل. شــكــل املــفــهــوم األرســـطـــي هـــذا نقلة
 فـــي تــفــســيــر نــشــوء الطبيعة 

ً
 مــهــمــة

ً
فــكــريــة

ــا، ثــــم انـــتـــقـــل هـــــذا الــتــفــســيــر  ــهــ ــرورتــ ــيــ وصــ
إلـــى الــظــواهــر االجــتــمــاعــيــة، خــصــوصــا في 
الحاالت التي تحُدث فيها انقطاعاٌت كبرى 
بن مرحلة وأخــرى )مثال الــثــورات(، حيث 
يكون املجتمع في حالٍة ال متعينة )القوة(، 
)الــفــعــل(، غير  إلــى حالة متعينة  ثــم ينتقل 
وافتقادها  االجتماعية،  الظاهرة  تعقد  أن 
حالة االضطراد التي تتمتع بها الطبيعة، 
حـــاال دون تــحــّول املــفــهــوم األرســطــي أعــاه 
إلى قانون ناظم، أو على األقل، جعل مسار 
الــظــاهــرة مــن الــقــوة إلـــى الــفــعــل فــي الحالة 
االجتماعية يختلف عن مسارها  في حالة 
الطبيعة. ينطبق ذلك على الوضع السوري، 
اجتماعيا  انــفــجــارا  عـــام 2011  حــن شــهــد 
الوضع  انــتــقــال  مــســار  بــدأ معه  ـ سياسيا، 
الــســوري مــن حــالــة الــقــوة إلــى حــالــة الفعل، 
 في الكينونة السورية تفيد 

ٌ
ونشأت لحظة

السابقة قد  املرحلة  القطيعة مع  بأن حالة 
التحقق.  الفعل تقترب من  دنــت، وأن حالة 
غــيــر أن أحــــــداث الـــســـنـــوات الــســبــع األولــــى 
كشفت حـــدوث عــطــالــٍة فــي مــســار االنــتــقــال 
إلى حالة الفعل )ألسباب ال مكان لتعدادها 
وشــرحــهــا هــنــا(، األمــــر الــــذي أعــــاد الــوضــع 
السوري إلى حالة القوة، الحالة الامتعينة 
ــلــــون املـــحـــلـــيـــون  ــاعــ ــفــ الــــتــــي يـــفـــقـــد فـــيـــهـــا الــ
ــدرة عــلــى  ــ ــقـ ــ ــــون الـ ــيـ ــ ــــدولـ واإلقـــلـــيـــمـــيـــون والـ
الفعل، أو باألصح القدرة على إحداث حالة 

متعّينة ثابتة يصعب تغييرها.
هــكــذا، دخـــل الــوضــع الـــســـوري، مــنــذ نهاية 
عام 2018، في حالة ستاتيكو استراتيجي، 
ودخلت األطراف في حالة عجز. واملقصود 
بــذلــك أن حــالــة الــجــمــود والــســكــون ليست 

كارم يحيى

أداة  االجتماعية باستخدام  العلوم  تسمح 
بحثية، يطلق عليها »املاحظة باملشاركة«، 
وتعترف بأهليتها وجدواها العلمية. ومن 
هذا املنظور، يسعى كاتب هذا املقال، ومن 
مــوقــع مــرشــح خــاســر فــي انــتــخــابــات نقيب 
الــصــحــفــيــن املــصــريــن )2 إبــريــل/نــيــســان 
ــبـــرة انـــخـــراطـــه  ــــى أن تـــثـــري خـ ــــاري( إلـ ــــجـ الـ
 

ّ
ــة، ظـــل ــديـ ــقـ ــات نـ ــظـ ــل مـــاحـ ــاعـ ــفـ ــر الـ ــاشـ ــبـ املـ

يدّونها في كتب ودراسات موثقة ومقاالت 
عـــن أحـــــوال الــصــحــافــة فـــي بـــــاده، ونــقــابــة 
صحفييها، ما يزيد على ربع قرن، مع أمل 
يــحــدوه فــي اإلبـــقـــاء عــلــى مــوضــوعــيــة هــذه 
املــاحــظــات واالنــتــقــادات، مــجــاهــدًا الــنــزوع 
إلى ذاتيٍة قد تنتج عن تدافع املنافسة في 

هذه االنتخابات وما أحاط بها.
إلــى  تــحــتــاج  بــمــبــالــغــاٍت  التسليم  مــن دون 
 
ّ
أن قبيل  مــن  ودقــيــق،  تمحيص موضوعي 

انتخابات نقابة الصحفين بمثابة مقياس 
»تــيــرمــومــتــر« ينبئ بــتــغــيــراٍت وشــيــكــٍة في 
 
ً
نــزاهــة األكــثــر  ــهــا 

ّ
أن أو  والسلطة،  السياسة 

النظر  إاّل  يمكن  ال  فــي مصر،   
ً
وديمقراطية

إلى ما جرى في النقابة في سياق عــام، إذ 
 
ً
أكــثــر قــســوة  

ً
املــدنــي حــلــقــة يعيش املجتمع 

مـــن مــحــنــتــه املــمــتــدة مــنــذ إحـــكـــام الــتــســلــط 
 .1954 عـــام  الــبــولــيــســي قبضته  الــعــســكــري 
وهــذا مع تغّول سلطة الدولة االستبدادية 
ــــهــــا، ومـــــا يــصــحــبــهــا مــــن ضــعــف 

ّ
وتــــوحــــش

وانخفاض  الفساد،  ضد  املناعة  مقاومات 
العامة، بما في ذلــك حرية  الحريات  سقف 
الصحافة وحق املواطن في املعرفة. ناهيك 
عن أزمة اقتصادية تعتصر اليوم ما تبقى 
للطبقة الــوســطــى مــن »الــســتــر«، وبــمــن في 
تـــمـــوت مهنتهم،  الـــذيـــن  الــصــحــفــيــون  ذلــــك 
ــدر فــــرص الــعــمــل أمـــامـــهـــم، وتــتــهــاوى  ــنـ وتـ
دخولهم في مواجهة غاء املعيشة وتدني 
األجــــور أو انــعــدامــهــا جــــّراء غــيــاب الــحــريــة 

واالستقالية.
ــُت بها  مـــن املـــاحـــظـــات األبــــــرز الـــتـــي خـــرجـ
ــن الـــــجـــــوالت والــــــــحــــــــوارات االنـــتـــخـــابـــيـــة  ــ مـ
ي الــيــأس والــامــبــاالة بــن الصحفين 

ّ
تفش

املصرين. وإذا انتقلنا من مربع »املاحظة 
باملشاركة« إلى تتّبع املعطيات اإلحصائية، 
لتنبهنا إلى تزايد صعوبة اكتمال نصاب 
االنــتــخــابــات،  لتجرى  العمومية  الجمعية 
وقد بدأت هذه الظاهرة على نحو الفت في 
مــارس/آذار 2015، أي مع االنتخابات التي 
 )2011( يناير  ثــورة  على  االنقضاض  تلت 
السياسية في صيف  الديمقراطية  وفرص 
العام 2013. وهذا، بصرف النظر في األصل، 
عن التشوهات واإلخفاقات في هذا املسار 
بن 2011 و2013، فاعتبارًا من 2015 أصبح 
مـــن املــســتــبــعــد انــعــقــاد جــمــعــيــة انــتــخــابــات 
الــصــحــفــيــن املــصــريــن بــنــســبــة الــخــمــســن 
فـــي املـــائـــة، وانــخــفــض ســقــف الــطــمــوح إلــى 

استكمال نصاب الربع الحقا، ليس إاّل.
 ،2021 تكتمل جمعية  لــم  األمــــر،  واقــــع  فــي 
وفي سابقة خطيرة، إاّل بعد ما يزيد على 
بالتجاوز واملخالفة  الثاث ساعات. وهــذا 
لقانون النقابة، وللموعد املحدد املضبوط 
فـــي الئــحــتــهــا الـــداخـــلـــيـــة. وفــــي نــهــايــة يــوم 
 مــا يــزيــد عــلــى 60 في 

ّ
االقـــتـــراع، اتــضــح أن

املــائــة مــن الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة عــزفــوا عن 
املــشــاركــة فــي الــتــصــويــت. كــمــا يــفــيــد تتّبع 
املــعــطــيــات اإلحـــصـــائـــيـــة، مــــرة تــلــو أخــــرى، 
اكتشاف منحنى متراجع ألعداد املشاركن. 
ــة أكــــبــــر عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــدرجــ ــ ويـــقـــيـــنـــا، وبــ

ولــي العهد الــســعــودي، محمد بــن سلمان. 
ه، منذ اللحظة األولى، لم يصّدق 

ّ
الافت أن

 األمــيــر الــــذي يحظى 
ّ
ــيـــن أن مــعــظــم األردنـ

ــة يــتــآمــر عــلــى شــقــيــقــه أو  ــعـ بــشــعــبــيــة واسـ
على األردن. وجــاءت مقاطع الفيديو التي 
تأييد  موجة  لتشعل  منه  مقّربون  سّربها 
عــادي،  ه مواطن 

ّ
كأن فقد تحّدث  وتعاطف، 

نــفــســه، متبنيا جـــزءًا مهما من  يــدافــع عــن 
الــــروايــــة  زادت  وقـــــد  الـــشـــعـــبـــيـــة.  املـــطـــالـــب 
الخارجية،  وزيـــر  أعلنها  الــتــي  الحكومية 
ــر حــمــزة  ــيــ ــطــــت األمــ أيـــمـــن الــــصــــفــــدي، وربــ
بمحاولة زعزعة األمن بالتنسيق مع قوى 
خــارجــيــة، وربــطــتــه أيــضــا مـــع عـــوض الــلــه 
إشــكــالــيــة،  أردنـــيـــة  شخصية  يعتبر  الــــذي 
والــنــفــوس غضبا  غــمــوضــا،  ــور  ــ األمـ زادت 

ونفورًا مما يحدث مع األمير.
شـــّح املــعــلــومــات وســــوء إدارة األزمــــة التي 
تعكس مدى غضب امللك عبد الله، وصدمته 
الشّك  زرعــت  أمنية،  من محتوى معلومات 
لـــديـــه، أّديـــــا إلــــى تــخــبــط وتــحــشــيــد مــوالــن 
ذّم  فــي  نفاقهم وتسابقهم  فــجــاء  لــتــأيــيــده، 
تــمــامــا، صــّبــت في  األمــيــر بنتيجة عكسية 
إذكــاء نار فقدان الثقة في النظام، بــداًل من 
اللجوء إلى تهدئة الوضع، ملنع إحداث شرخ 
عمودي في الشارع األردني. فا يساعد شّح 
املعلومات في تقديم روايــة ملا يحدث، غير 
 
ّ
 من املعلومات املعروفة بن األردنين أن

ّ
أن

عاقة امللك بشقيقه األمير حمزة افتقرت إلى 
الثقة، منذ عزله عام 2004 من والية العهد، 
وعّن الحقا نجله األمير الحسن في املنصب، 
إذ أزاح امللك من هذا املوقع حمزة الذي كان 

القصر وتحت رعايته، في إقناع كثيرين، إن 
 األمير 

ّ
لم تكن األغلبية، من األردنين، بــأن

حــمــزة مــتــوّرط مــع قــوى أجنبية فــي زراعــة 
الفتنة، كما وصفها امللك في بيانه املكتوب.

امللك مفهوما   من غضب 
ٌ

وقــد يكون بعض
إلى درجة ما، إذ ربما وجد في تحّرك األمير 
أو  لسلطاته،  تحديا  العلني  ونــقــده  حمزة 
، في مرحلٍة يجد 

ً
محاولة لفرض نفسه بديا

آتيا من جهات مختلفة،  الخطر  امللك  فيها 
كما حكام في دول خليجية، يضغطون على 
األردن لقبول شروط صفقة القرن، بما فيها 
ما يهّدد أمن األردن والعرش معا، ورئيس 
نتنياهو،  بــنــيــامــن  اإلســرائــيــلــي،  الــــــوزراء 

الــــذي قــطــع املــلــك اتـــصـــاالتـــه بــــه، ويــتــعــامــل 
حصريا مع وزير الدفاع اإلسرائيلي، بيني 
غــانــتــس. ولــيــســت مــخــاوف املــلــك متخيلة، 
 أكثر من ســؤال يطرأ هنا: ما هو شأن 

ّ
لكن

شقيقه حــمــزة وخــافــه مــعــه فــي ذلـــك؟ ومــا 
شــأن حمزة بمخاوفه من مواقف اإلمــارات 
ــإعــــان  ــتــــن ســــارعــــتــــا بــ ــلــ ــة الــ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ والـ
تأييدهما للملك؟ وما هو الرابط بن األمير 
حمزة واملوقوفن بباسم عوض الله؟ وهل 
جرى تحقق، أو تحقيق، في االدعاءات التي 

وصلت إلى مسامع امللك؟ 
رحــب كثيرون بتوقيف عــوض الله، لــدوره 
في عملية الخصخصة التي طاولت مقّدرات 
العملية  وهــــذه  األردن،  فـــي  اســتــراتــيــجــيــة 
خيار، في األردن، سابق على تولي الرجل 
مــواقــعــه )مــســتــشــار اقــتــصــادي فــي رئــاســة 
في  االقتصادية  الــدائــرة  ومــديــر  الحكومة، 
ــر التخطيط، ووزيــر  الــديــوان املــلــكــي، ووزيـ
املــالــيــة( لــكــن ال يــبــدو العــتــقــالــه رابـــط بتلك 
القضية، ومن املستبعد فتح أّي تحقيق في 
املسألة معه، فالخصخصة في األردن بدأت 
في عام 1992، وفقا التفاقيات مع صندوق 
الدولي في عام 1989، وفتح تحقيق  النقد 
في هذا الشأن سيطاول شخصيات نافذة، 
كــانــت  مـــن   

ّ
ــل ــ وكـ ووزراء،  وزراء،  ورؤســــــاء 

لــه عــاقــة بامللف منذ ذلــك الــعــام، وهـــذا لن 
يحصل.

في غياب األجوبة، تبقى أسئلة عن مصير 
ــــذي لــــن يـــكـــون فــــي خــطــر،  األمــــيــــر حـــمـــزة الــ
لكن مــا مستقبله؟ االحــتــواء فــي موقع إلى 
من  االســـتـــفـــادة  يستطيع  )إذ  املــلــك  جــانــب 

عاقاته لتنفيس وضع متأزم مع العشائر( 
أو إبــعــاده؟ ومــن هي الجهة املستفيدة من 
ــم:  ــ ــــؤال األهـ ــــسـ ــتـــقـــطـــاب؟ والـ ــرار االسـ ــمـ ــتـ اسـ
ومطالبه  ومستقبله  األردنــــي  الشعب  أيــن 
املحقة في فصول صــراع الــعــروش؟ ال شك 
 احتواء الخاف بن الشقيقن يصّب في 

ّ
أن

العائلة  فــي  فالتصّدع  الوطنية،  املصلحة 
ــّدد بـــشـــرخ املــجــتــمــع األردنـــــــي،  ــهــ ــكـــة يــ ــالـ املـ
ولـــذا تجنبت بــعــض األحــــزاب والــحــراكــات 
الــشــعــبــيــة املـــعـــارضـــة الــــدخــــول فــــي خـــاف 
الــعــائــلــة املــالــكــة، ودعــــت إلـــى الــتــركــيــز على 

اإلصاحات وإطاق الحريات.
ــع تــفــّهــم مـــخـــاوف املـــلـــك مـــن الــتــدخــات  ومــ
استمرار  املفهوم  غير  من  يبقى  اإلقليمية، 
الــتــطــبــيــع االقــتــصــادي  األردن فـــي تــعــمــيــق 
مع إسرائيل وتوسيعه، في مشاريع تهّدد 
سيادة األردن على ثرواته، وتحقق مسعى 
التطبيع  فــي جــعــل األردن جــســر  إســرائــيــل 
االقتصادي إلى دول املنطقة. وملاذا يعتقد 
 تحديث »اتفاقية التعاون الدفاعي« 

ّ
امللك أن

الــواليــات املتحدة بشروٍط تنتقص من  مع 
الـــســـيـــادة األردنــــيــــة، تـــوفـــر حــمــايــة لــــأردن 

والعرش؟
... نعم هناك صــراع عـــروش، وأيــضــا هناك 
ــكـــم وتـــغـــيـــيـــب لـــلـــشـــعـــب، وتـــقـــاطـــع  أزمـــــــة حـ
إذا خــرج  إاّل  بــالــخــيــر،  يــشــي  الــوضــعــن ال 
الله الثاني، وأعلن خطة إصاح  امللك عبد 
حــقــيــقــيــة، مــبــنــيــة عـــلـــى الــــحــــوار الـــوطـــنـــي، 
فالحماية للدولة األردنية تأتي من الداخل 

أواًل.
)كاتبة من األردن(

 نابعة من توافق إقليمي دولي، بقدر 
ً
مؤقتة

 فــرضــت فــرضــا بــســبــب كثرة 
ٌ
مــا هــي حــالــة

الفاعلن، وعــدم قــدرة أي واحــد منهم على 
السورية  الساحة  فتحولت  أجندته،  فرض 
لـــإرادات، وفق منطق الصبر  إلى مكاسرٍة 
االستراتيجي الذي يجعل كل طرٍف يحتفظ 
تـــحـــُدث  ريـــثـــمـــا  األرض،  عـــلـــى  بـــمـــا حـــقـــقـــه 
متغيراٌت من شأنها أن تنهي حالة الجمود 

لصالح هذا الطرف أو ذاك.
جاءت املواقف الدولية في الذكرى العاشرة 
لــلــثــورة، لــتــؤكــد أن املــلــف الـــســـوري ال يــزال 
يــحــظــى بــاألولــويــة لـــدى املــجــتــمــع الــدولــي، 
لـــجـــهـــة ضــــــــرورة إنــــهــــاء حــــالــــة االســـتـــبـــداد 
مع  الديمقراطية،  نحو  االنــتــقــال  وتحقيق 
التأكيد املستمر على معاقبة أركان النظام 
السوري على الجرائم ضد اإلنسانية التي 
ارتكبوها بحق الشعب السوري. ولكن هذه 
املــواقــف أظــهــرت، فــي املــقــابــل، حــالــة العجز 
االستراتيجي املشار إليها أعاه، فقد اكتفت 
موسكو  املــضــاد:  والتوصيف  بالتوصيف 
تعلن على لسان وزير خارجيتها، سيرغي 
الفروف، أن الخطط األميركية ستؤدي إلى 
تقسيم سورية، وأن العقوبات االقتصادية 
تؤذي الشعب السوري، ترد واشنطن على 
لسان وزير خارجيتها، أنتوني بلينكن، بأن 
الفساد املنهجي وسوء اإلدارة االقتصادية 
على أيــدي النظام السوري أّديــا إلى تفاقم 
ــة اإلنــســانــيــة. وعــلــى الــخــطــى نفسها،  األزمــ
يسير االتحاد األوروبي الذي أعلن على لسان 
الخارجية واألمن،  األعلى لشؤون  املفوض 
جـــوزيـــف بـــوريـــل، أن الــنــظــام هـــو املــســؤول 
األول عن األزمة اإلنسانية، وليس العقوبات. 
ويــــحــــاول الـــــــروس شـــرعـــنـــة »االنـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية« املقبلة لدى النظام، أو على األقل 
ــن مـــســـار جــنــيــف، فــيــمــا تــرفــض  فــصــلــهــا عـ
وتعتبرها  االنتخابات،  الغربية  املنظومة 

غير شرعية.
تغيب عــن هــذه املــواقــف واملــواقــف املضادة 
أية رؤية للحل السياسي في سورية، وتحل 
ها مقاربة الخطوةـ  خطوة التي تعتمد 

ّ
محل

من الجانب األميركي على األثقال السياسية 

 انخفاض الحضور يأتي على 
ّ
النسبة، فإن

ــداد أعــضــاء الــنــقــابــة،  عــكــس الـــزيـــادة فــي أعــ
عــدد املصوتن  كــان  انــتــخــابــات 2017  ففي 
التالية 2019 إلى  نحو 4800، انخفض في 
4588، ثم إلــى 3944 أخــيــرًا. وإذا أضفنا ما 
كان ملحوظا قبل اقتراع 2021، وفي يومه، 
مـــن حــشــد املـــؤســـســـات الــصــحــفــيــة الــكــبــرى 
واململوكة للدولة بأساليب سلطوية إدارية 
عـــدة، بما فــي ذلــك الــحــضــور الجماعي في 
حـــافـــات وكـــشـــوف الــحــضــور واالنـــصـــراف 
ــي 

ّ
ــــي يــــــوم عـــطـــلـــة، لـــرّجـــحـــنـــا مــــــدى تــفــش فـ

اليأس والامباالة بن أغلبية متنامية من 
املصرين،  للصحفين  العمومية  الجمعية 
مع االنخفاض املتعاظم في الثقة بالعملية 
االنتخابية وفرص التغيير عبر الصندوق. 
ــيــــاق الـــعـــام  ــن الــــســ ــ ــرج عـ ــخــ وهــــــو أمــــــر ال يــ
الــــــذي أصـــبـــحـــت تــعــانــيــه االنـــتـــخـــابـــات أو 
االستفتاءات العامة كافة في مصر، اعتبارًا 

من 2013 مقارنة بالعامن 2011 و2012.
أيضا، وباألصل، عن أحوال  وثّمة ما يقال 
الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة لــلــنــقــابــة املـــصـــريـــة 
ــد مــــن الــصــحــفــيــن  ــديـ ــعـ ــالـ وتـــركـــيـــبـــتـــهـــا، فـ
املــمــارســن بــحــق، خصوصا فــي الصحافة 
النقابة، بسبب شروط  اإللكترونية، خارج 
ــــب تــــطــــورات  ــواكـ ــ عـــضـــويـــة مـــتـــخـــلـــفـــة، ال تـ
املــهــنــة والــصــنــاعــة، وغــيــر عـــادلـــة، وتــرجــح 
سلطة صاحب العمل على الشأن النقابي، 
ــر الـــتـــزامـــا بــأخــاقــيــات  ــثـ وتــتــعــنــت مـــع األكـ
ــتــــدادًا بــكــرامــتــه اإلنــســانــيــة،  الــصــحــافــة واعــ
فيما يلتحق بالنقابة، منذ عشرات السنن، 
آخـــــــــرون عـــلـــى خــــــاف املـــعـــايـــيـــر املـــهـــنـــيـــة. 
وتضاف إلى هذا آليات اإلفساد التي تعمل 
أعــداد متزايدة من األعضاء،  مفعولها بن 
وأبجدياتها.  »النقابية«  األســس  وتقوض 
ــداًل مـــن الــنــضــال والــعــمــل من  وبــبــســاطــة، بــ
أجـــل الــحــقــوق االقــتــصــاديــة الــتــي تتقدمها 
أجــــور كــريــمــة عـــادلـــة وعـــاقـــات عــمــل أكــثــر 
تقدما والدفاع عن الحرية واملهنية، يترسخ 
»كيان كمجمع مصالح  استبدال »النقابة« بـ
ألفراد« يوفر، عبر العاقات الشخصية غير 
املؤسسية، وفي الخفاء بن عضو املجلس 
وعـــضـــو الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة، اقــتــنــاص 
الـــخـــدمـــات املـــمـــيـــزة، واملــمــتــلــكــات الــريــعــيــة 

إلعادة االتجار بها.
مــفــعــول  اســـتـــمـــر   ،2021 ــات  ــابـ ــتـــخـ انـ ومـــــع 
آلـــيـــات الــفــســاد واإلفــــســــاد، وانــعــكــس على 
حــجــم الـــجـــدل حــــول الــــزيــــادة املــرتــقــبــة في 
موسم  مع  والتكنولوجيا«  التدريب  »بــدل 
االنتخاب، ومن خال »النقيب الحكومي«، 
وهــو ما باتت تعتمد عليه أعــداد متزايدة 
من أعضاء النقابة بوصفه موردًا أساسيا، 
 تــفــشــي الــبــطــالــة 

ّ
ــل ــ ــا وحــــيــــدًا، فــــي ظـ ــمــ وربــ

االختناق  جــراء  الصحافة،  صناعة  ومــوت 
بــاالســتــبــداد والــقــمــع. ولـــم يــقــف األمـــر عند 
ــف أيــضــا الــتــوســع في 

ّ
ــذا الـــحـــد، بـــل تــكــش هـ

»القروض الحسنة« من دون فوائد، من غير 
إعان قوائم للمستفيدين منها وشروطها 

وقواعدها. 
كما أضيف إلى هذا كله، في سابقة جديدة، 
انـــتـــهـــاك قـــانـــون الــنــقــابــة وحـــقـــوق أعــضــاء 
الجمعية فــي االطــــاع عــلــى الــتــقــريــر الــعــام 
واملـــيـــزانـــيـــة عـــامـــن مــتــتــالــيــن. نــاهــيــك عن 
تجاهل )وانتهاك( ضمانات حياد املشرفن 
وشفافيتهم،  ونزاهتهم  االنتخابات،  على 

ي عدم تضارب املصالح.
ّ

وتوخ
في سياقات كهذه، شقت القائمة السلطوية 
األمنية طريقها بقوة إلى فوز الفت، متكئة 
عــلــى أقــلــيــة حــضــرت الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 

مقّربا جــدًا مــن والـــده الــراحــل امللك حسن، 
الشقيق  األخ غير  األمير   

ّ
أن إلــى  باإلضافة 

كــانــت لــه زيــاراتــه املــتــكــررة إلــى عشائر في 
مــنــاطــق عــــدة مـــن األردن، واســتــمــاعــه إلــى 
املحقة،  وغير  املحقة  مطالبهم وشكاواهم، 
وكذا تغريداته التي انتقد بها طريقة إدارة 
لــم يعتد عليه الشعب  الـــذي  ــر  الــحــكــم، األمـ
األردنــي ويعّده خروجا عن تقاليد القصر. 
وكان رجاالت الدولة يتداولون في مجالسهم 
 هناك صراعا مستعرًا بن امللكتن 

ّ
الخاصة أن

نور، زوجة امللك الراحل الحسن، وامللكة رانيا 
 

ٍّ
زوجة امللك عبد الله، على وراثة العرش كل

منهما البنها، وكان الحديث يتم عن األمر 
 الصراع على 

ّ
ه »معركة نسوان«، وكأن

ّ
وكأن

السلطة يكون تافها فقط حن يتعلق بخاف 
بن امرأتن.

تعامل األمير حمزة بذكاء الفت مع »محنته«؛ 
فــقــد كــســب الـــنـــاس بــتــســريــبــاتــه الــصــوتــيــة 
واملــرئــيــة حـــول مـــا حـــدث مــعــه، وقـــد ضــرب 
وتــــرًا حــســاســا لـــدى الـــنـــاس، بــرفــضــه األمــر 
الذي أبلغه إّياه رئيس هيئة األركان، اللواء 
يوسف الحنيطي، أن يوقف تحركاته، فكان 
أن رّد عليه من جملة ما قاله: »أنا أردني حر« 
معبرًا، من دون أن يعرف، عن صرخة مكبوتة 

لدى معظم األردنين.
ه ليست ثمة قصة ما، 

ّ
 ذلك كله ال يعني أن

ّ
لكن

تها األجهزة األمنية، 
ّ
أو على األقل شكوك غذ

أخرجت امللك عن طــوره. ولــم تنفع الرواية 
الحكومية التي تاها وزير الخارجية، أيمن 
الصفدي، وال حتى رسالة امللك إلى األردنين 
 األمير حمزة في 

ّ
تاليا، وإن طمأن الناس أن

ــــدى، وتــعــتــمــد من  واالقــتــصــاديــة بــعــيــدة املـ
الجانب الروسي على القدرة على امتصاص 
هذه األثقال، مع محاولة تدوير الزوايا إن 
إلــى أزمــٍة  الــســوري  أمكن، وتحويل الوضع 
إنسانيٍة عاملية، تستدعي إجراء تغيير في 
الــســوري،  النظام  أمــا  معها.  التعاطي  آلية 
 بــاألحــمــال السياسية 

ٌ
فــا يــبــدو أنـــه مــثــقــل

بـــاألعـــبـــاء  كـــــان مـــثـــقـــا  ــة، وإن  ــريـ ــكـ ــعـــسـ والـ
االقـــتـــصـــاديـــة، وســيــاســاتــه اإلجـــرامـــيـــة في 
الداخل كفيلة بإبقاء الشعب في حالة سكون، 
مهما تعاظمت األوضاع االقتصادية عليه.

سياسة تمرير املراحل التي برع فيها حافظ 
األســد يستعيدها األســد االبــن الــيــوم، وقد 
 

ٌ
الحــت فــي األفـــق ثــمــار هــذه السياسة: دول

 للنظام، ثم 
ً
كانت في األمس القريب معادية

اتخذت مواقف محايدة، والواليات املتحدة 
تــتــفــاوض مـــع إيـــــران لــلــعــودة إلـــى االتــفــاق 
ــــك مــــن انــــفــــراٍج  ــنـــــووي، مــــع مــــا يــعــنــيــه ذلـ ــ الـ
سينعكس  اإليـــرانـــي،  االقــتــصــاد  سيشهده 

بالضرورة إيجابا على النظام السوري.
وأمام هذا الوضع، سيبقى كل طرف يعمل 
عــلــى تــقــويــة أوراقـــــــه مـــا أمـــكـــن، والـــدخـــول 
ــكـــاســـرة ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة مــع  فــــي مـ
الـــطـــرف اآلخــــــر، إلــــى حـــن نـــضـــوج شـــروط 
في  متوفرة  تبدو  ال  التي  السياسي  الحل 

األمدين، القريب واملتوسط.
)كاتب سوري(

وبـــصـــعـــوبـــة. وجـــــــاءت الـــنـــتـــائـــج لــتــتــرجــم، 
ــّر ألخــطــاء ما  مــن جــانــب آخــــر، الــحــصــاد املــ
يسمى »تــيــار االســتــقــال« والــــذي هيمنت 
الناصرين  من  »مجموعة  عليه  وتسلطت 
السلطوين« قبلوا باقتران فج غير مسبوق 
بن نقابة الصحفين والسلطة التنفيذية، 
لتقويض  عــدة  تعايشوا مع مامح  بعدما 
االستقالية وأسس العمل النقابي ونزاهة 
االنتخابات. كما تترجم النتائج الفشل في 
بــنــاء تــيــار جــديــد يطابق شــعــارات الحرية 
والفعالية،  باألفعال  والنقابية  واالستقال 
ويـــتـــقـــّدم بــقــائــمــة مــرشــحــن عــلــنــيــة، نقيبا 
تواجه  وكــي  وببرنامج مشترك،  وأعــضــاء، 
تــخــلــفــا مــقــيــمــا فــــي أحــــــــوال املـــنـــافـــســـة فــي 
انــتــخــابــات الــصــحــفــيــن املــصــريــن، والــتــي 
تتسيدها »الفردانية«، لتنتهي، في األغلب، 
غير  تحالفاٍت  على  تقوم  قوائم خفية  إلــى 

مبدئية، وتوصم بالخيانات.
وهكذا أسفرت انتخابات 2021 عن ثاث 
ظــواهــر مــنــافــيــة ألســـس الــعــمــل الــنــقــابــي، 
وال تــتــرجــم زخـــم الــســخــط فـــي خــطــابــات 
نقابة  إغــاق  على  االجتماعي  الــتــواصــل 
أمــام قضايا حرية  الصحفين املصرين 
وحتى  واملهنية،  والصحفين  الصحافة 
فــضــائــهــا الــداخــلــي فـــي وجـــه أعــضــائــهــا. 
ــي: اســـتـــمـــرار مــوظــف  ــذه الـــظـــواهـــر هــ ــ وهـ
حكومي بدرجة نائب وزير، رئيس هيئة 
الــنــقــيــب، ملهنة  االســتــعــامــات، فــي مقعد 
يعترف الدستور والقوانن، بما في ذلك 
قانون النقابة، باستقاليتها عن السلطة 
األصــــــوات  انــخــفــضــت  وإن  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، 
التي حصدها 854 صوتا، من 2810 في 
مــــــارس/آذار 2019 إلـــى 1965 هـــذه املـــرة. 
كذلك، فــاز ثاثة رؤســاء تحرير لصحف 
مملوكة للدولة من إجمالي ستة أعضاء 
النقيب.  انتخابهم بخاف  مجلس جرى 
وعــلــى هــذا الــنــحــو، تتسع ســطــوة سلطة 
الثواب والعقاب، ومعها تضارب املصالح 
ونفوذ ممثلي امللكية داخل مجلس نقابة 
الصحفين، من اثنن في انتخابات 2019 
وأربعة مع نهاية والية هذا املجلس إلى 
خمسة، في سابقة جديدة مع انتخابات 
أربعة  على  النتائج  أبــقــت  أيــضــا،   .2021
من إجمالي سبعة )نقيبا وستة أعضاء( 
 في 

ّ
كــانــوا فــي املــجــلــس الـــســـابـــق... ولــعــل

هـــذه املــاحــظــات عــلــى انــتــخــابــات نقابة 
الصحفين ونتائجها ما يدعو إلى مزيد 
من تأمل محنة املجتمع املدني في مصر 

اليوم.
)كاتب وصحافي مصري(

صراع العروش أم أزمة حكم في األردن؟

مكاسرة اإلرادات الدولية في سورية

محنة المجتمع المدني في مصر... 
انتخابات الصحافيين نموذجًا

هناك صراع عروش، 
وأيضًا هناك أزمة 

حكم وتغييب 
للشعب، وتقاطع 
الوضعين ال يشي 

بالخير

دخل الوضع السوري، 
منذ نهاية عام 2018، 

في حالة ستاتيكو 
استراتيجي

شقت القائمة 
السلطوية األمنية 

طريقها بقوة إلى 
فوز الفت، متكئة 

على أقلية حضرت 
الجمعية العمومية

آراء

حسام كنفاني

مع دوران عجلة التفاوض األميركي اإليراني، غير املباشر حاليًا والذي سيتحول 
إلى مباشر مع مرور الوقت، يمكن تخيل شكل مائدة التفاوض التي ستكون عامرة 
بالكثير من القضايا العالقة بني الطرفني، والتي لن تقف عند حدود البرنامج النووي 
اإليراني، بل لعل األخير قد ال يكون إال مجرد مقبالت، قبل االنتقال إلى الوجبات 
الرئيسية املوجودة على الطاولة، واملتعلقة بشكل أساسي بأمن الخليج بشكل عام، 

ومنطقة الشرق األوسط بشكل خاص.
الحديث العام اليوم في ملف املفاوضات هو عن البرنامج النووي اإليراني وخرق 
طهران لالتفاق املبرم مع دول 5+1، واالنسحاب األميركي في عهد دونالد ترامب 
منه، وما تبع ذلك من عقوبات أرهقت الجمهورية اإلسالمية، وهي ال تزال تعاني 
منها حــتــى الــيــوم. غــيــر أن أهــمــيــة هـــذا املــلــف بالنسبة لــلــغــرب عــمــومــًا، والــواليــات 
منطقة  فــي  بــاألمــن  املتصلة  امللفات  مــن  بالكثير  ارتباطه  هــي  املتحدة خصوصًا، 
الشرق األوسط. والخالف اليوم حول العودة املتزامنة إلى االتفاق أو عودة الواليات 
 ورفع العقوبات، يواكبها التزام إيراني باالتفاق، قد تكون أسهل العقد 

ً
املتحدة أوال

االتجاهات،  املــراقــب مــن كــل  اإليــرانــي،  الــنــووي  الــطــاولــة. فالبرنامج  املطروحة على 
الذرية  الدولية للطاقة  الوكالة  رسميًا ومخابراتيًا، يبقى مضبوطًا سواء بإجراءات 
بعيدا عن  الــنــووي  البرنامج  هــذا  تبقي  التي  األوجــه  التخريب متعددة  بعمليات  أو 

الوصول إلى نهاياته العسكرية التي تخشاها الدول الغربية.
قــدرة  يـــزال خـــارج  أهمية، وال  آخــر ال يقل  القلق األســاســي مرتبط بملف  أن  غير 
الشرط  أن  تذكر  أو إسرائيل على تعطيله بشكل كامل. ويمكن  املتحدة  الــواليــات 
األساسي الذي وضعته إدارة دونالد ترامب لالستمرار باالتفاق النووي كان إضافة 
إليه  انضمت  ما  وهــو  اإليــرانــي،  البالستية  الصواريخ  ببرنامج  مرتبط  إليه  ملحق 
لن يكون غائبًا عن  امللف  الــنــووي. هــذا  الشريكة باالتفاق  الــدول  أو بآخر،  بشكل 
املائدة التفاوضية الحالية، غير أن التعاطي معه بالنسبة لإلدارة األميركية الجديدة 
سيكون مختلفًا عن سابقتها، وال سيما أن البراغماتية هي سمة نظرة إدارة جو 
بايدن للملف اإليراني، تماما كما كان الحال مع إدارة أوباما، مع فارق أن هذه اإلدارة 
تسعى إلى عدم تكرار أخطاء فترة حكم أوباما، والتي أطلقت العنان للنفوذ اإليراني 
الــنــووي بــأي شكل مــن األشــكــال،  للتمدد فــي املنطقة، فــي مسعى إلبـــرام االتــفــاق 

وتسجيل نقطة تحسب لهذه اإلدارة، غير أنه مع الوقت اتضح أنها تحسب عليها.
الــطــاولــة ال بــد أن تكون مرتبطة  الــوجــبــات الرئيسية على  على هــذا األســـاس، فــإن 
بتصحيح أخطاء إدارة أوباما، والتي تعد فترة حكم بايدن امتدادًا لها. غير أن األمر 
، وخصوصًا أن إيران تمتلك كل أوراق اللعب، بعدما مكنت نفسها 

ً
لن يكون سهال

ال  الغربية  والــدول  واشنطن  أن  املنطقة، في مقابل  العديد من دول  في  وحلفاءها 
الخيارات األخرى )العسكرية  العقوبات االقتصادية، بعد استبعاد  تملك إال ورقة 
(. ورغم أن هذه الورقة مؤملة لطهران، غير أنها نجحت، إلى حد ما، في التحايل 

ً
مثال

عليها عبر قنوات أخرى، ومنها القناة الصينية بعد االتفاق األخير مع بكني، والذي 
لن يكون غائبًا عن مائدة التفاوض، وخصوصًا أن إدارة بايدن تضع الصني هدفًا 

أساسيًا في سياستها الخارجية.
األوراق اإليـــرانـــيـــة، والــتــي اتــضــح خـــالل األشــهــر املــاضــيــة أن طــهــران تــســعــى إلــى 
استغاللها في املفاوضات مع الغرب، تتراوح من اليمن إلى العراق ولبنان وسورية، 
بــكــل الــتــشــعــبــات الــتــي تعيشها هـــذه املــنــاطــق، ســـواء عــلــى الصعيد الــســيــاســي أو 
تزال  اليمن ال  الحرب في  بايدن إلنهاء  إدارة  االقتصادي. فمساعي  أو  العسكري 
عالقة عند الرفض الحوثي املرتبط بإيران، وتجنيب القوات األميركية الهجمات في 
العراق، معطل عند عدم التزام مليشيات الحشد الشعبي بتحييد القوات األميركية، 
تعيقها شــروط فريق  لبنان  فــي  السياسية  االقتصادية  األزمـــة  إنــهــاء  ومــحــاوالت 
حزب الله وحلفائه. قد تكون هذه مجرد عناوين تحمل الكثير من التشعبات التي 

ستجعل مائدة التفاوض عامرة بالوجبات صعبة الهضم.

باسل طلوزي

بني ضعف الرواية الرسمية وذهول الشارع األردني حيال ما حملته األيام املاضية 
من أنباء، يمكن الجزم أن الحدث جلل، وأكبر مما يستوعبه شعٌب لم يألف مثل هذه 
الخطوب طوال عمر الدولة األردنية.. هذا الشعور هو السائد في الشارع الذي يهيمن 
عليه الوجوم؛ فللمرة األولــى تصل خيوط القضية إلى أمير في األســرة املالكة التي 
عرف عنها التماسك، والخضوع لولي األمر ومؤازرته، وعدم الخروج على سياساته، 
ا غير مقنعة، وتدور نقاشاتها الداخلية في إطار حصني من السرية 

ً
مهما بدت أحيان

والكتمان، غير أن التهم املتبادلة على املأل بني األمير حمزة واألجهزة التنفيذية، العسكرية 
منها واملدنية، التي تمثل امللك في نهاية املطاف، خرجت إلى العلن هذه املّرة، سواء في 
اتهاماٍت رسمية أعلنتها الحكومة، أو في رّد األمير عليها تسجيالت مصورة وصوتية.
 على مزيد 

ٌ
هكذا تبدو الصورة التي لم تتضح معاملها بعد، والتي يبدو أنها مفتوحة

من االحتماالت، سيما بعد اكتمال التحقيقات التي تتحّدث عنها الجهات الرسمية، 
بينما ينتظر آخرون مزيًدا من التوضيحات من الرواية املقابلة التي لم ُيسمع منها 
الروايتني  أدلــى به األمير حمزة على عجالة. غير أن ما يلفت االنتباه في  ســوى ما 
املتضادتني أنهما خلتا من مصطلح »االنقالب«، وهو ما طمأن الشاع األردني بعض 
، فال الحكومة 

ً
الشيء؛ ألن هذا املصطلح كريه في حساباته، ويرفضه جملة وتفصيال

أوردته في اتهاماتها، وال األمير ذكره في رّده على الرواية الرسمية، وهو ما يمنح هذه 
الرواية بعض املصداقية.

والحال أن االتهامات التي وردت في البيان الحكومي الذي أعلنها وزير الخارجية، أيمن 
 أن هذا املصطلح سائل 

ٌ
الصفدي، ضد »املتآمرين«، لم تتعّد »زعزعة االستقرار«. ومعروف

وفضفاض، وكثيًرا ما يستخدم، هو وما يرادفه من مصطلحات على غرار »تعكير 
صفو العالقات«، و»تهديد السلم املجتمعي«، وما إلى ذلك ضد املعارضات والحراكات 
املحلية، وقد حوكم كثيرون تحت مثل هذه البنود. ولو سحبت هذه االتهامات على 
املتهمني في هذه القضية، ملا اعتبر أصحابها أزيد من معارضي سياسات، وليس في 
 في الدستور، بينما سقطت الرواية الرسمية 

ٌ
هذا ما يدينهم، ألن حق التعبير مكفول

في مطبٍّ آخر عندما أوردت عبارة »ما يسّمى بمعارضي الخارج«. وقد حاول رئيس 
مجلس األعيان، فيصل الفايز، رتق هذا الخلل، عندما اعترف بالخطأ الحكومي، وقال 
إنه ليس هناك معارضون في الخارج، بل كل املعارضة في الداخل، واستطاع النظام أن 
يحتويها من أطياف قومية وبعثية وسواهما، ولم يوضح كيف جرى هذا »االحتواء«. 
ا، بدليل التهميش الحكومي لألحزاب كلها، حتى من  بالتأكيد لم يكن احتواء سياسّيً
يحمل منها األفكار التي تحدث عنها الفايز. وكل ما فعلته الحكومة أنها قّدمت الجزرة 
ا لبعض رموز هذه األيديولوجيات، ومنحتهم مناصب وزارية لقاء تخليهم عن 

ً
أحيان

 عن »معارضاتهم« تحصيل حاصل، بعد أن قبلوا 
ً

أيديولوجياتهم وأحزابهم، فضال
االنخراط في النهج الرسمي.

ما حدث أمر جلل، إذا نظرنا إليه من شقوق الفزع والخوف، غير أنه يحمل رسائل إلى 
ا وسط هذه  طرفي املعادلة: الحاكم واملحكوم، أولها أن اإلصالح بات مطلًبا ضرورّيً
األزمات التي تعصف باألردن، وبأن دائرة املطالبني به لم تعد تقتصر على فئاٍت شعبيٍة 
ا. ويحُسن بوالة األمر أخذ هذه 

ً
اها أعضاء في األسرة الحاكمة أيض

ّ
عريضة، بل يتبن

املطالب على نحو جّدي، وأن يدعوا جانًبا لغة التخوين والتشكيك بكل من يعارضهم 
في رأي أو سياسة ما، ألن هدف الخروج من هذه األزمات يتقاسمه الطرفان، وال يحول 
دون تحقيقه غير املصارحة واملكاشفة وعالج أمراض الفساد والترّهل اإلداري معالجة 

حاسمة ودقيقة، والعدالة في توزيع الفرص، واملشاركة الحقيقية في صنع القرار.

محمد أبو رمان

العظمى من األردنيني وعقولهم،  الغالبية   جدًا على قلوب 
ً
األيــام املاضية ثقيلة مّرت 

الناس، حتى على مواقع  الكاملة الهتمامات  املساحة  األمير حمزة«  »أزمــة  لت 
ّ
وشك

التواصل االجتماعي التي شهدت هي األخرى »حرب الاليفات« والهاشتاغات بني مؤيد 
للرواية الرسمية ومتعاطف مع األمير حمزة. أتفّهم القلق الرسمي، لكن ما ال أستطيع 
أن أفهمه هذه الهشاشة الشديدة واالرتباك والتوتر في إدارة األزمات، واالهتزاز عند 
كل حركة وسكنة، والتهويل في أغلب األزمات حتى تصبح كبيرة الحجم، كما حدث 
مع محاوالت إحياء ذكرى »24 آذار«، مرورًا بفاجعة مستشفى السلط، وغيرها من 

أزماٍت سابقة، كان يمكن التعامل معها قبل أن تتدحرج وتتفاقم.
م املــســؤولــون األردنــيــون الـــدرس فــي أهمية وجــود رجــال دولـــٍة فــي الحكومة 

ّ
لــم يتعل

التعامل مع  والحكمة في  السياسية  القراءة  الفاعلة على  القدرة  لديهم  واملؤسسات، 
 من املسؤولني 

ً
األحداث، وناصية الخطاب في التعامل مع الشارع، فشعر الجميع أّن قلة

الكبار على قدر املسؤولية والتحّديات، واضطرت الدولة لالستعانة بوزير الخارجية، 
ها محاولة إلحداث 

ّ
بينما غابت الحكومة تمامًا عن أزمٍة قالت الرواية الرسمية نفسها إن

الفتنة في أوساط املجتمع. أّما أغلب رجال الدولة الذين استعانت بهم الحكومة فقد 
ه خارج العصر والتاريخ، بخطابه 

ّ
فشلوا في بناء رواية ُمحكمة، وظهر بعضهم وكأن

لديها  لم تظهر نخب سياسية جديدة  بينما  الــشــارع،  الحوار مع  وعــدم قدرته على 
الكاريزما والتأثير على الشارع.

كان الغياب اإلعالمي وحده سببًا رئيسيًا في اإلدارة الضعيفة لألزمة، وإذا كان بعضهم 
الوطني املسؤولية فهو مخطئ تمامًا، وظالم في حكمه، ألّن اإلعالم  يحّمل اإلعــالم 
خضع لقوانني وأنظمٍة وتعليماٍت منعته من أي دور في األصل حتى مع رواية الدولة، 
 عن إتاحة املساحة لحرية التعبير الستقطاب الرأي العام األردني في الداخل 

ً
فضال

والخارج. ويكفي أّن الدولة بدأت بتسريب روايتها عبر صحيفة واشنطن بوست التي 
انقلبت عليها بعد ذلك في مقالة املحلل السياسي ديفيد أغناسيوس!

في وقت كان اإلعالم املحلي حائرًا صامتًا، وصل مشاهدو بعض إعالميي املعارضة 
فه 

ّ
في الخارج إلى 60 ألف مشاهد )وقت البث نفسه(، ما يعكس الحجم الهائل الذي خل

التعامل الرسمي مع اإلعالم الوطني. وفي ظروٍف مثل األزمة الجديدة، قد تكون ربع 
الساعة األولى هي األهم في املباراة، وفي تشكيل االنطباعات وبناء الرواية والتصورات. 
ال تسأل بعد ذلك عن غياب مجلس النواب والشخصيات السياسية والقوى الوطنية، 
فالغالبية كانت في الظالم، ومغّيبة عن املعلومات التفصيلية، بينما املحللون الذين 
خرجوا في اللحظات األولى للدفاع عن رواية الحكومة، من دون أن يعرفوا تفاصيلها 
م ونفهم 

ّ
، فكان حالهم كساٍع إلى الهيجا من غير سالح! إذا كان املفروض أن نتعل

ً
أصال

من كل أزمة الدروس املستفادة، ونخرج منها بحكمة وفائدة، فإّن األزمة الحالية، كما 
د حالة من الهشاشة في صورة 

ّ
د أن هنالك حالة فراغ سياسي، ول

ّ
أزمات سابقة، تؤك

الدولة ومواقفها بالتزاوج مع أزمٍة كبيرة في قنوات االتصال والتواصل، ما نتجت عنه 
حالة من التوتر واالهتزاز واالرتباك والتوتر والتهويل مع كل قصٍة كبيرة وصغيرة.

للمرة األلف، قوة الدولة ال تكمن في العصا الغليظة، وال في العنف، وال في القمع وتحجيم 
الحريات في مواجهة املعارضة، بل تأتي، على النقيض من ذلك، من قوة مؤسسات 
الدولة وقدرتها على دمج املعارضة واألحزاب في اللعبة السياسية، وتوفير سياج حمايٍة 
من داخل قواعد اللعبة السياسية نفسها، وتصعيد رجال دولٍة يمسكون بقيم الرجولة 
والدولة بمعنى الكلمة، ويقّدمون رأيهم بجرأة، يأتون من أطياف املعادلة السياسية، 

ة السياسية والسذاجة في قراءة األحداث.
ّ
ويحّصنون الدولة من الخف

قبل أشهر قليلة، وّجه امللك الحكومة إلى إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة 
السياسية. وبعث برسالة إلى مدير املخابرات العامة لترسيم دور املؤسسة في املجال 
األمني االحترافي. وكان قبل ذلك قد قّدم للشعب األردني أوراقًا نقاشية مهمة، تحمل 
حدث انطالقة 

ُ
 ملستقبل البالد. دعونا نمضي في هذا املسار اآلمــن، ون

ً
 عميقة

ً
رؤيــة

جديدة مع املئوية الثانية، ونستخلص العبر والحكمة من األزمات، ذلك أن حالة القلق 
التي حدثت تعكس محبة لــألردن واالستقرار، وحرصًا شعبيًا جارفًا على حماية 
ها صلبة 

ّ
ما تم إنجازه في دولٍة وقفت في وجه العواصف، وصمدت وأثبتت للعالم أن

من صالبة الصخور التي نحتها األجداد، ليصنعوا وطنًا استوعب الجميع، واستقبل 
الضيوف، وقّدم رسالة عروبية وإسالمية، عنوانها االعتدال والتسامح واالستيعاب.

فاطمة ياسين

أحدثت العقوبات التي أصدرها الرئيس األميركي السابق، دونالد ترامب، على إيران، 
ــد(، تــصــّدعــات جــديــدة في  بعد أن انسحب مــن االتــفــاق الــنــووي )خمسة زائـــد واحــ
فيه،  والعاملني  النووي  البرنامَج  املوجهة  إيــران، حني تجاوزت عقوباته  اقتصاديات 
والشحن  النفط  قطاع  االقتصادية، من خالل ضرب  والبنية  والنظام  الدولة  لتطاول 
واملصارف ومجموعة خاصة من األشخاص والهيئات التي تدعم النشاطات اإليرانية 
الثوري وفيلق القدس، فحدث، بعد تطبيق تلك  في الخارج، وبشكل خاص الحرس 
العقوبات، ما يشبه االنهيار للعملة اإليرانية التي فقدت قيمتها بتسارع مربك، أحدث 
قلقا في الشارع. ولم يخفف التململ األوروبي من عزم ترامب املصّر على املزيد، حتى 
تم تصنيف هذه العقوبات باألشد على اإلطــالق. وعلى الرغم من التضور اإليراني 
وعجز أوروبا عن املساعدة، إال أن رّد إيران كان واهنا، فقد اقتصر على التهديد عالي 
املوجة مع إعادة التخصيب بمستوياٍت تتجاوز ما هو منصوص عليه في االتفاق، 
األوروبــي،  أو حتى  األميركي،  أو  القلق اإلسرائيلي  األمــر عتبة  أن يتجاوز  من دون 
فانصرفت إيران إلى الرهان على حدوث تغيير في املوقف األميركي مع تغير اإلدارة، 

وال بد أن الرئيس حسن روحاني صلى من أجل حدوث هذا التغيير كثيرا. 
حملت إيران معها كل همومها االقتصادية، وذهبت إلى جنيف، وكل ما ترغب به هو 
إزالة هذا الضغط الكبير املؤثر على كل ما تقوم به، باإلضافة إلى تحّملها مزيدا من 
الضغط في الشارع الذي ينتفض بني الفينة واألخرى، معّبرا عن حالٍة قد تخرج عن 
السيطرة. ولذلك نصبت سدا من التشّدد برفضها القيام بالخطوة األولى، وبرفضها 
إيــران  اتفاق، وال يساعد  إلــى  الوصول  الواقع يؤخر  الحديث وجها لوجه. وهــذا في 
ع« أن 

ّ
في احتالل موقع تفاوضي قوي. جاء الرد من الدبلوماسي الروسي الذي »توق

 وشاقة، ووافقه السفير األميركي بشأن مشقة املفاوضات، 
ً
تكون املفاوضات طويلة

التي  إيــران  القول إنهم ليسوا على عجلة من أمرهم، وهــذا ما ال تريده  وزاد عليها 
االتــفــاق. وإلضــفــاء جو  األميركي من  االنسحاب  إلــى لحظة ما قبل  للعودة  تتلهف 
إن  اإليرانيني، عباس عراقجي،  املفاوضني  وكبير  الخارجية  وزيــر  نائب  قــال  مبهج 
الوضع وإســداء  لتقييم  لجنة خبراء  األول  اليوم  أنتج  املفاوضات كانت مثمرة، فقد 

النصائح والتوصيات!
إقليميا،  نفوذا  وربما  »احــتــرامــا«،  الــنــووي سيكسبها  برنامجها  أن  إيــران  اعتقدت 
ت أنها يمكن أن تعبر العتبة النووية بسرعة ونجاح، قبل أن يسترد العالم أنفاسه، 

ّ
وظن

ولكنه اآلن ارتّد عليها، وأصبح خطرا اقتصاديا وعسكريا داهما، ولم يعد أكثر من 
ورقٍة تتلهف إيران لتلقيها في سبيل تعويض ما خسرته طوال عقود من األحالم 
إسرائيل  وقــّدمــت  لبرنامجها،  اإلسرائيلية  املعارضة  حجم  تعرف  فهي  اإلقليمية، 
عرضا ملستوى قدرتها على الوصول، باغتيال العالم اإليراني، محسن فخري زاده، 
ن أجهزة األمن، وال الحرس 

ّ
في وسط إيران بتخطيط دقيق وسريع، من دون أن تتمك

إلــى الصمت  األنــظــار  أو بعدها، مــا لفت  العملية  التحّرك قبل  اإليــرانــي، مــن  الــثــوري 
اإليراني والعجز والتسليم باإلحجام عن أي رد فعل أو خطة انتقامية، وإن رمزية.

بسياستها  املمسكني  الرئيسيني  بحزبيها  أمــيــركــا،  تــظــهــره  مــمــا  الــرغــم  عــلــى 
الخارجية، من مواقف متناقضة تجاه إيران، فهناك إرادة حقيقية في منعها من 
امتالك سالح نووي، فأميركا الدولة تدرك أن امتالك إيران سالحا من هذا النوع 
الــوالءات واملذهبية، وهي تسعى، وعبر  معناه إفالت اإلقليم وغرقه في فوضى 
مفاوضات فيينا نفسها، إلى إدخال عناصر جديدة في هذا االتفاق، كالصواريخ 
ل تهديدا إيرانيا آخر، إلى جانب مليشياتها املزروعة في 

ّ
البالستية، وهذه تشك

لبنان وسورية والعراق، وهي بمثابة دول كامنة تعمل وفق السياسة اإليرانية. 
ولذلك يتوقع املندوب األميركي أن يكون التفاوض طويال، وسيكون على إيران 
بعقد  لذلك  ولعلها مهدت  إقليمي،  نفوذ  فــرض  أن تجد مناخا مختلفا ملحاولة 

اتفاقيات طويلة األمد، وبمبالغ خرافية، مع الصني.

مائدة عامرة للمفاوضات ما بعد الصدمة

هل أتاكم ماذا يصنع الفراغ؟

محادثات فيينا أمل إيراني
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عصمت منصور

منصور  الفلسطيني  األسير  قضية  فّجرت 
الشحاتيت، الـــذي تــحــّرر فــي بــدايــة إبــريــل/

نــيــســان الـــحـــالـــي، بــعــد 17 عـــامـــا فـــي األســـر 
فــي ســجــون االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي، أمضى 
 من 

ً
ــفــــرادي، مــوجــة معظمها فــي الــعــزل االنــ

سرعان  والتعاطف،  والصدمة  االستهجان 
مــا تــحــولــت إلـــى حــالــة مــن الــغــضــب، بسبب 
الكشف عن األسباب التي أوصلته إلى حالة 
مــأســاويــة )نــفــســيــا وجــســديــا(، وصــلــت إلــى 
ــه لم يعد 

ّ
مستوى من الــتــرّدي، إلــى درجــة أن

أفنت  التي  التعرف على والــدتــه  قـــادرًا على 
عمرها في انتظار عودته إليها.

وجــــاء االنــتــقــال الـــحـــاّد مــن حــالــة التعاطف 
إلى الغضب والسخط، بعد نشر تقارير عن 
إلى هذا  الشحاتيت  أوصلت  التي  األسباب 
الحال، ناسبة إلى حركة »حماس« وقائدها 
آل  املسؤولية عما  السنوار،  غــزة يحيى  في 
االعتداء عليه وطرده  الشحاتيت، بعد  إليه 

من أقسام األسرى إلى أقسام العزل.
ــابــــات والـــتـــنـــافـــس  ــتــــخــ  أجــــــــواء االنــ

ّ
ــل ــ فــــي ظــ

الــشــديــد بــني جــمــهــور الــحــركــتــني الكبيرتني 
ــتـــح« و»حــــمــــاس«، تــحــولــت الــقــضــيــة من  »فـ
أواًل،  االحتال  مسؤوليتها  يتحّمل  مأساٍة، 
إلــــى مــــادة لــلــدعــايــة االنــتــخــابــيــة وتسجيل 
الــنــقــاط واملــنــاكــفــة، وهــو مــا أثـــار ردود فعل 
واتهامهما  الحركتني،  على  سخطا   

ّ
تــقــل ال 

 شيء، بما في ذلك 
ّ

باالستهتار وتسخير كل
مــأســاة األســـرى، بــغــرض خــدمــة أجنداتهما 
االنتخابية، وكسب مقعد هنا أو مقعد هناك.

بشار نرش

ــدام الــعــلــنــي غــيــر املــســبــوق بني  فـــي ظـــل الـــصـ
بات  لبنان،  في  والثالثة،  األولــى  الرئاستني، 
مــلــف تــألــيــف الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة يــــدور في 
حلقة مفرغة بعد انسداد األفق السياسي في 
العاقة بني رئيس الجمهورية، ميشال عون، 
ومــعــه صــهــره رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، 
املكلف  الرئيس  وبــني  باسيل،  النائب جبران 
بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري. وفـــي 
الــوقــت الـــذي ال يــبــدو فيه أي تــوّجــه خارجي 
ــارج حــقــيــقــيــة  ــخــ ــاد مــ ــجــ إلـــــى الـــعـــمـــل عـــلـــى إيــ
لــلــجــمــود الــســيــاســي فـــي لـــبـــنـــان، بــاســتــثــنــاء 
الـــحـــراك الــفــرنــســي الــــذي طــــرح، بــعــد انــفــجــار 
مرفأ بيروت في أغسطس / آب 2020، مبادرة 
لبنان،  في  َمهّمة«  »حكومة  بتشكيل  تقضي 
بــعــيــدًا عــن منطق املــحــاصــصــة الــقــائــم، تــدور 
إليــجــاد مخارج  داخليا  املطروحة  الــخــيــارات 
إلنـــقـــاذ لــبــنــان مـــن حــالــة الــجــمــود الــســيــاســي 
السائد منذ ثمانية أشهر في أربعة طروحات 

أساسية: 
الرئيس املكلف سعد الحريري  األول، اعتذار 
عن تأليف الحكومة، وقد طرح الرئيس عون 
ــر، فــي إطــالــتــه التلفزيونية فــي 17  هـــذا األمــ
الــشــهــر املــاضــي )مــــارس/ آذار(، وطــلــب فيها 

محمد ديبو

ــة الــقــائــمــة في  ــ يــكــشــف الــتــأمــل فـــي عــمــق األزمـ
تــونــس الــيــوم بــني الــرئــيــس الــتــونــســي، قيس 
ســعــّيــد، ورئــيــس الــحــكــومــة، هــشــام املشيشي، 
أن األزمــــــة الــحــالــيــة لــيــســت إال نـــتـــاج أزمــــات 
مــتــراكــبــة ومــتــداخــلــة ومــحــجــوبــة تــحــت سطح 
ــوم. يـــعـــود جــــذر األزمــــة  ــيــ ــاهـــرة الــ األزمــــــة الـــظـ
القائمة )وكـــل أزمـــة أخـــرى( فــي تــونــس اليوم 
لم  التي  االجتماعية  االقتصادية  املسألة  إلــى 
لها في  أو حتى مقبولة  تجد حــلــوال جــذريــة 
تـــونـــس الـــجـــديـــدة، مـــا يــجــعــل قـــطـــار االنــتــقــال 
الديمقراطي يسير على قدم واحدة، فيما قدمه 
الــثــانــيــة ال تــتــحــرك مــن مــكــانــهــا. تشكل الــقــدم 
الـــذي حققه  الكبير  اإلنــجــاز  املتحّركة  األولـــى 
الــتــونــســيــون، بــاالنــتــقــال مــن زمـــن االســتــبــداد 
الديمقراطية عبر خطوات حقيقية،  زمــن  إلــى 
ال يمكن ألحد نكرانها، تمثلت في حرية الرأي 
ــابـــات وتـــــداول  ــتـــخـ واإلعـــــــام واألحــــــــزاب واالنـ
الــســلــطــة، واألخـــيـــر تــجــّســد عــمــلــيــا فـــي تـــداول 
مؤسستي الــرئــاســة ومــجــلــس الـــــوزراء، وحــل 
الدستورية  املؤسسات  عبر  الخافات  جميع 
أخيرا(، وأحيانا  الحوار  )رغــم تعثر  والحوار 
الــشــارع الـــذي لــم تتوقف احــتــجــاجــاتــه، وهــذا 
مــتــوقــع وصـــّحـــي، إذ يــجــب أن يــبــقــى الــشــارع 
حاضرا بشكل دائــم، طاملا أنــه يحتج سلميا، 
وفي إطار الشرعية الديمقراطية والدستورية. 
ــراوح مكانها  ــ أمـــا الـــقـــدم الــثــانــيــة، فـــا تــــزال تـ
وتــعــانــي مــن عــجــز واضــــح، ونــعــنــي بــهــا شــّح 
ــدرة فــــرص الــعــمــل وتــأمــني  ــ رغـــيـــف الــخــبــز ونــ

سارع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
ــــي عـــــــاج الــــشــــحــــاتــــيــــت، وتــــطــــوع 

ّ
ــن إلـــــــى تــــبــ

التلفزيون الفلسطيني الرسمي، في تضخيم 
الــخــبــر، والـــذهـــاب إلـــى مــنــزل األســيــر املــفــرج 
عنه، وأظهره بصورة تتنافى مع أبجديات 
العمل الصحافي وأخاقياته، بهدف انتزاع 
شكر مــن األســيــر الـــذي ال يعي مــا يـــدور من 
حـــولـــه، لــيــصــّب فـــي رصـــيـــد الـــرئـــيـــس، الـــذي 
وضــع نفسه فــي مــوقــف مــحــرج، وجـــّر عليه 
موجة من التهكم واالنتقادات من الناشطني 
 مــن 

ّ
بـــحـــكـــم أن ــل،  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ عـــلـــى شـــبـــكـــات 

األسير، وتتكفل  ترعى  أن  الدولة  مسؤولية 
بعاجه، فاألمر ال يحتاج »مكرمة« خاصة.

منصور  وصــــول  بــســبــب  املتعلقة  الــجــزئــيــة 
الــشــحــاتــيــت إلـــى هـــذه الــحــالــة، وبــعــيــدًا عن 
ــدام املـــقـــيـــت لــلــقــضــيــة انــتــخــابــيــا  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ االسـ
وإعــامــيــا، وتــحــويــلــهــا إلـــى مـــادة للمناكفة 
السياسية والتراشق، فتحت نافذة صغيرة 
لـــاطـــاع عــلــى الــســلــوك الـــداخـــلـــي لــأســرى 
ــيـــني فــــــي ســـــجـــــون االحــــــتــــــال،  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
وتـــجـــربـــتـــهـــم الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي ال تــخــلــو مــن 
األخطاء، والتي دفع بسببها بعض األسرى 

أثمانا باهظة.
ــانـــب الــصــفــحــة املـــشـــرقـــة واملــضــيــئــة  ــــى جـ إلـ
ــتــــي جـــّســـدهـــا  والـــحـــافـــلـــة بـــالـــتـــضـــحـــيـــات الــ
األســــــــــرى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون داخــــــــل ســـجـــون 
األطــول  ربــمــا تعتبر  االحــتــال، عبر تجربٍة 
واألكـــثـــر غــــزارة فــي تــاريــخ حــركــات الــتــحــّرر 
ــانـــب مــظــلــم وأخـــطـــاء  ــنـــاك جـ فــــي الـــعـــالـــم، هـ
يــجــب االعـــتـــراف بــهــا، ومــنــهــا طـــرد الــحــاالت 
االحــتــال خــارج  مــع  التي يشتبه بتعاملها 

مــن الــحــريــري فسح املــجــال لغيره فــي تأليف 
الحكومة، إذا وجد نفسه في عجز عن ترؤس 
حــكــومــة إنـــقـــاذ وطـــنـــي. كــمــا طــرحــتــه أطــــراف 
حــلــيــفــة لــلــرئــيــس عـــون الــتــي طــالــبــت بسحب 
تكليف الحريري بتأليف الحكومة عن طريق 
الــنــواب، بموجب رســالــة موّجهة من  مجلس 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة إلــــى املــجــلــس الــنــيــابــي، 

لتكليف شخص آخر بهذه املهمة.
ــيـــس عـــون  ــرئـ ــرح الــــــذي يــــتــــداولــــه الـ ــطــ هـــــذا الــ
والتيار الوطني الحر، وبعض القوى الحليفة 
لــه، مستبعد ومــرفــوض مــن الــحــريــري نفسه 
النيابية  األكــثــريــة  تسمية  إلــى  يستند  الـــذي 
ــلـــزمـــة لــتــشــكــيــل »حــكــومــة  بــــاالســــتــــشــــارات املـ
ــبــــادرة الــفــرنــســيــة، إلــى  مــهــمــة« بـــنـــاًء عــلــى املــ
جــانــب الــدعــم اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي لتسميته، 
 الدستور اللبناني وامليثاق الوطني ال 

ّ
كما أن

ُيلزمان الرئيس املكلف باالستقالة، أو بمهلة 
معينة لتشكيل الحكومة. 

الجمهورية،  رئــيــس  استقالة  الــثــانــي  الــطــرح 
حيث طرح هذا املوضوع سعد الحريري وفقا 
ملعادلة »االعتذار مقابل االستقالة«، ردًا على 
الــذي طلب مــن الحريري  طــرح الرئيس عــون 
ــزه عــن  ــال عـــجـ ــ ــة فــــي حـ ــالـ ــقـ ــتـ ــذار واالسـ ــ ــتـ ــ االعـ
القوى  بعض  طرَحته  كما  الحكومة،  تأليف 
السياسية اللبنانية، كسمير جعجع وأحزاب 

شروط العيش الكريم )تعليم، تأمني صحي..(. 
وهـــــذا مـــا يــجــعــل االنـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي في 
تــــؤدي املــشــكــات العالقة  تــونــس نــاقــصــا، إذ 
دور كــوابــح تــعــيــق الــتــقــدم بــمــا يــضــغــط على 
الــقــدم األولـــى )املــســار الــســيــاســي(، ويــحــّد من 
تقّدمها، وبما شّكل مع الزمن أزمة مستدامة، 
ــا،  ــروف كــــورونــــا تــعــقــيــدا ورســـوخـ ــ زادتــــهــــا ظـ
وبحيث أصبحت األزمــة إياها مــّولــدة أزمــات 
أخــرى: اإلرهــاب، االحتجاج الدائم، االضطرار 
السياسة،  انحطاط  أحيانا،  القمع  الستخدام 
الشعبوية التي يجّسدها قيس سعيد، وهذه 

محور املقال.
في حقيقة األمر، وجود الرئيس قيس سعيد 
في قصر قرطاج هو نتاج هذه األزمة، فالرجل 
لم يصل إلى الرئاسة ألنه مرشح أحد األحزاب، 
أو ممثل لقوة سياسية لها وزنها في الشارع، 
أو حتى ألنه صاحب مشروع تغييري واضح 
ومــحــّدد املــامــح وقــابــل للحياة. لقد جــاء في 
عدة  طياتها  بــني  واجتمعت  تكاثفت  لحظة، 
أمور، منها: وصول يأس الشارع إلى درجات 
غير مسبوقة في اليأس من انعكاس التغيير 
السياسي إيجابا على لقمة عيشهم، انحطاط 
األحزاب السياسية وانشغالها بالصراع على 
لــدى أي منها حل  السلطة، من دون أن يكون 
واالجــتــمــاعــيــة  االقــتــصــاديــة  للمسألة  واقــعــي 
)علمانية/  الفكرية  الصراعات  كعب  علو  مع 
اإلقليمية(  )املـــحـــاور  والــســيــاســيــة  إســامــيــة( 
عــلــى قــضــايــا الـــنـــاس اآلنـــيـــة واملــهــمــة، ارتــبــاك 
في مسألة املحاسبة والعدالة ألنصار النظام 
القديم والفاسدين، عدم قدرة على املضي في 

األقسام، أو النبذ االجتماعي، أو اللجوء إلى 
أساليب العقاب الجسدي والردع.

 هـــذه األســالــيــب قــديــمــة نسبيا، 
ّ
صــحــيــٌح أن

وقـــــد تـــخـــلـــت عـــنـــهـــا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــصــائــل 
حـــركـــة  والحـــــقـــــا  أواًل،  الــــتــــحــــريــــر  مـــنـــظـــمـــة 
»حـــمـــاس« الــتــي تــعــد تــجــربــتــهــا أحــــدث من 
 ظـــروف االعــتــقــال 

ّ
فــصــائــل املــنــظــمــة، كــمــا أن

األســرى  الــتــي يخوضها  اليومية  والــحــرب 
تــتــرك  الــســجــون اإلســرائــيــلــيــة ال  إدارة  مـــع 
لــهــم الـــتـــرف فـــي االخـــتـــيـــار، إال أن الــصــمــت 
عنها ومــداراتــهــا وعــدم الــجــرأة الكافية في 
فتحها والحديث عنها بشكل علني، خشية 
ــرى وتــنــتــقــص منها  أن تــشــّوه صـــورة األســ
ومن مكانتهم وتجربتهم، أو لئا ُيفهم من 
إعفاء لاحتال وسلطات سجونه من  هذا 
املسؤولية عن كل ما يتعّرض له األسير، ما 
الفلسطينيني، ثائرين ومجتمعا،  قد يحرم 
التمّكن مــن تملك روايـــة حقيقية كاملة  مــن 
لتجربة األسرى، بسلبياتها وإيجابياتها، 
وهـــــو مــــا ســـيـــبـــّرر االنـــتـــقـــائـــيـــة ويـــبـــاركـــهـــا 
ــن األطـــــــــــراف كــــافــــة )حــــتــــى مــن  ــ ــؤ مـ ــتــــواطــ بــ
وكأنها  تتصّرف  التي  أنفسهم(  الضحايا 
 
ً
شريكة في السّر، وهو ما سيجعلنا عرضة

 ،
ً
 حالة تكشف مصادفة

ّ
دوما للصدمة مع كل

مــن خالها  يمكنه   
ً
أداة االحــتــال  وسيملك 

روايتهم  في  والطعن  الفلسطينيني،  ابتزاز 
وتشويهها والتشكيك بها.

يـــذّكـــر هــــذا الـــســـلـــوك وحـــالـــة الــتــســتــر على 
ــاء بــتــجــربــة االنـــتـــفـــاضـــتـــني، األولــــى  ــطــ األخــ
على   

ّ
تشن كانت  التي  والــحــروب  والثانية، 

غــــــزة، وكـــيـــف يـــصـــّر الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى 

إلــى  الــتــي دعـــت  تــيــار املستقبل  مــع  متحالفة 
إسقاط الرئيس اللبناني، من خال دفعه إلى 
مع  يترافق  سياسي  ضغط  تحت  االستقالة 

ضغط شعبي في الشارع. 
هذا الطرح كسابقه ال يمكن تحقيقه ألسباب 
عديدة، أهمها غياب الغطاء املسيحي الذي ال 
يمكن التحّرك من دونــه، إلى جانب ما يمكن 
أن ينجم عنه من انفجار أمني قد يتطّور إلى 
حرب أهلية، خصوصا في غياب هذا الغطاء. 
عون  الرئيس  يلجأ  أن  املستبعد  مــن  أن  كما 
إلــى االستقالة طوعا، وهــو الــذي يتعامل مع 
ــاتـــه بــعــقــلــّيــة الـــحـــزب، ال بمفهوم  لــبــنــان وأزمـ
الــدولــة، فهو أقــرب ما يكون إلــى رئيس حزب 
فــي قتاله على  لــذا يستمر  منه رئيس دولـــة، 
ــة وتــــوزيــــع  ــحــ ــرّجــ الـــحـــصـــص الـــحـــكـــومـــيـــة املــ
الــــوزارات، مــن دون تقديم أي تــنــازالت، طاملا 
ظــلــت الــعــقــوبــات عــلــى صــهــره جــبــران باسيل 
ــذي يــقــاتــل عـــون لــيــكــون خليفته فـــي ســـّدة  الــ

الرئاسة العام املقبل.
ــالــــث، تــفــعــيــل حـــكـــومـــة تــصــريــف  ــثــ ــرح الــ ــطــ الــ
األعــــمــــال الـــتـــي يـــرأســـهـــا حـــســـان ديـــــاب الـــذي 
بيروت في  انفجار مرفأ  استقالته عقب  قــّدم 
أغــســطــس/ آب 2020. ويــصــطــدم هـــذا الــطــرح 
الـــذي تــدفــع بــه بــعــض الــقــوى املــنــاوئــة لسعد 
الحريري، والقريبة من الرئيس عون، برفض 

أما  أبعاد جذرية تفتح  إلى  الفساد  مكافحة 
للتونسيني.. 

ــيـــأس، تـــقـــّدم قــيــس سعيد،  هــنــا وســـط هـــذا الـ
ــا عــلــى  ــهـ ــامـ ــهـ ــّوب سـ ــ ــــصـ ــه الــــتــــي تـ ــاتـ ــابـ ــطـ بـــخـ
التلّوث  يــده عن  السياسية، ونظافة  األحــزاب 
بــالــفــســاد، والــحــديــث بــلــغــٍة تستثير عــواطــف 
الــنــاس، فحاكى غضب شــرائــح كثيرة يئست 
من إمكانية إحداث أي تغيير على يد النخبة 
الحاكمة لتونس بعد الثورة، من دون أن تنتبه 
الجديد ال يحمل أي مشروع  الرئيس  أن  إلــى 
تغيير حقيقي بني يديه أصا، فكان تصويتها 
له عقابيا لأحزاب، أكثر من كونه في العمق 
أما  بــني طياته  لــه. تصويت يحمل  تصويتا 
ال واقعيا بإمكانية تحقق »السحر/ املعجزة« 
مــكــان  أن ال  ــوا  ــدركــ يــ أن  مــــن دون  ــده،  ــ يــ عـــلـــى 
للمعجزات في السياسة. وهذا ما حصل، فما 
إن حط الرئيس في قصر قرطاج، حتى تبنّي 
 قدرته على تحقيق ما وعد به شبه 

ّ
للجميع أن

مستحيلة، ألنه منذ ترشيح نفسه للرئاسة لم 
قدميه،  املــســدس على  إال تصويب  يفعل  يكن 

وعلى قدمي العملية السياسية في تونس.
إذ، على الرغم من أنــه ال شك )أو هكذا يظهر 
على األقـــل( فــي نبل نــيــات الــرئــيــس، وسعيه، 
للشعب  أن يحقق  إلــى  وفــكــره،  وفــق مفهومه 
التونسي ما وعد به، إال أنه ال يملك من األدوات 
أي شيء لتحقيق ذلك، فا حزب يدعمه بشكل 
ــح، كــمــا أن قــــوى الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا  ــ واضــ
التي  الجماهير  ليست بني يديه، وليس لدى 
يمكن  ال  وهــذا  فاعلة ومنظمة،  قــوة  انتخبته 
أن يحصل ما دام ال يقوم إال برجم وشيطنة 

صــيــاغــة روايـــتـــهـــم بــطــهــرانــيــة ال تــتــفــق مع 
والخشية  الــحــيــاة.  وطبيعة  البشر  صــفــات 
مــــن وراء اإلصـــــــــرار عـــلـــى هـــذه  الــحــقــيــقــيــة 
ــة تــجــاه  ــيـ ــعـــدائـ الـــطـــريـــقـــة فــــي الــتــفــكــيــر، والـ
الــنــقــد وفــضــح األخـــطـــاء وعـــدم الــجــهــر بها، 
ــات الــفــلــســطــيــنــيــون  ــ ــ ــبـــط مـــــا بـ ــالـــضـ هـــــي بـ
ــوم، ومــــا تــجــلــى فـــي قضية  يــواجــهــونــه الـــيـ
األســـيـــر الــشــحــاتــيــت، اســتــبــدال الـــجـــرأة في 
التصّدي لأخطاء الفردية والجماعية، وفق 
معايير قيمية وأخاقية متسقة وإنسانية، 
بهدف التخلص منها، وأخذ العبر الازمة 
بــمــوضــوعــيــة وحـــــــزم، بـــأســـالـــيـــب املــنــاكــفــة 

ــزال يـــرفـــض تفعيل  ــ ــذي ال يـ ــ ــاب الـ ــ ــّســـان ديـ حـ
الحصول  دون  مــن  املستقيلة  الحكومة  دور 
عــلــى تــغــطــيــٍة مــن املــجــلــس الــنــيــابــي الــــذي رّد 
رئيسه نبيه بري على دعوة دياب إلى تفسير 
ــمــــال، بــالــقــول:  الـــقـــانـــون لــجــهــة تــصــريــف األعــ
ــا يــخــص تــصــريــف  ــح فـــي مـ ــ ــتـــور واضـ »الـــدسـ
األعـــمـــال بــالــنــطــاق الــضــيــق، وال يــحــتــاج إلــى 
التي  تفسير، وهــو تسيير األمــور الضرورية 

تفيد الشعب، أو تدفع الضرر«. 

التي أوصلته أساسا إلى  العملية السياسية 
سدة الرئاسة! فكيف يحقق التغيير الذي يعد 
به إذن؟ حني يقول، مــرارا وتكرارا، إنه ال يثق 
باألحزاب، وأنه ضدها أو غير هذا من الكام 
الــشــعــبــوي، يــتــجــاهــل أن الــلــعــبــة الــســيــاســيــة 
والديمقراطية ال تكون أساسا من دون األحزاب 
التي تقّدم مرشحيها للبرملان، لتبدأ املمارسة 
ــة الــبــرملــان بني  ــ الــواقــعــيــة لــلــســيــاســة فـــي أروقـ
السلطة التنفيذية واملعارضة التي قد تصبح 
قيس  مشكلة  املقبلة.  االنتخابات  في  حاكمة 
سعيد أنه يحكم باسم الديمقراطية ويطالب 

والتصّيد، وإلقاء اللوم على اآلخر، بغرض 
اإلحـــــــراج الــســيــاســي وتــــراشــــق االتـــهـــامـــات 

والشيطنة.
املــطــلــوب الــيــوم هــو الــتــعــالــي عــن التنافس 
في  واالنتهازية  الضيقة  والنظرة  الحزبي 
ــي بـــالـــجـــرأة فـــي االعـــتـــراف 

ّ
ــطـــرح، والــتــحــل الـ

بــاألخــطــاء واالســتــفــادة منها لــضــمــان عــدم 
 الــتــواطــؤ مــن خـــال الصمت 

ّ
تــكــرارهــا، ألن

سيعني استمرارها وتركها مثل ندوٍب على 
جــســد شــعــب فــلــســطــني، وتــجــربــتــه الــفــريــدة 
تــكــون كاملة وخــالــيــة من  الــتــي ال يمكن أن 
األخطاء التي قد تصل إلى مستوى الجرائم.

 
ّ
ــتـــال، وشــّمــاعــة أن ــا عــن مــســؤولــيــة االحـ أمـ

اعتراف الفلسطينيني بأخطائهم قد يحرف 
األنـــظـــار عـــن مــمــارســاتــه وانــتــهــاكــاتــه، فا 
يعدو أن يكون هذا الطرح تسكينا للضمير 
ــــدان، وتـــبـــريـــرًا ســطــحــيــا وثـــغـــرة في  ــــوجـ والـ
روايــتــهــم ومــمــارســاتــهــم، ضــررهــا أكــبــر من 
ضرر الدعاية املغرضة التي قد يلجأ إليها 
االحتال، والذي هو بحّد ذاته جريمة، حتى 
 يوم، 

ّ
لو وزع على شعب فلسطني الورد كل

فــالــفــلــســطــيــنــيــون هـــم الــضــحــيــة وأصـــحـــاب 
 الــقــيــم 

ّ
الـــحـــق والـــتـــجـــســـيـــد الــحــقــيــقــي لـــكـــل

اإلنــســانــيــة الــنــبــيــلــة، حــتــى وهــــم يخطئون 
ويصيبون.

ختاما، ربما يكون االعتراف بهذه األخطاء 
- نحن  إنسانيتنا  البراهني على  أكبر  أحــد 
ــحـــرك  ــــي تـــعـــتـــبـــر املـ ــتـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــني - والـ
 

ّ
األســاس لنا للسعي والتضحية، ودفــع كل

هذا الثمن من أجل الحرية والكرامة.
)كاتب وأسير فلسطيني سابق(

الطرح الرابع، الدعوة إلى انتخابات برملانية 
مـــبـــكـــرة، تــعــيــد تــكــويــن الــســلــطــة، وهــــي أحــد 
ــارع الـــلـــبـــنـــانـــي املـــنـــتـــفـــض ضــد  ــ ــــشـ مـــطـــالـــب الـ
الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــســلــطــة الــحــاكــمــة بعد 
الــطــرح  انــتــفــاضــة تــشــريــن )2019( إال أن هـــذا 
مـــرفـــوض مـــن الــكــتــل الــنــيــابــيــة الــكــبــيــرة الــتــي 
تقاتل من أجــل زيــادة حصتها وتأثيرها في 
البازار السياسي الذي ُيغرق لبنان في جمود 
سياسي وأزمة مالية واقتصادية خانقة، هي 

األسوأ في تاريخه. 
فـــي ضــــوء مـــا ســبــق مـــن طــــروحــــات داخــلــيــة، 
املــتــبــايــنــة  ــات واألهـــــــداف  ــويــ وإزاء هــــذه األولــ
ــاء الـــلـــبـــنـــانـــيـــني، وعــــدم  ــفـــرقـ ــلـ ــة لـ ــاقـــضـ ــنـ ــتـ واملـ
استعدادهم لتقديم تنازالت لبعضهم بعضا 
يــبــقــى الــتــلــويــح الــفــرنــســي بـــزيـــادة الــضــغــوط 
قد  والــتــي  اللبنانية،  السياسية  الــقــوى  على 
تصل إلــى حد فــرض عقوبات أوروبــيــة بحق 
لون تشكيل الحكومة، هو 

ّ
الفرقاء الذين يعط

الــطــرح األكــمــل الـــذي قــد يــدفــع هـــؤالء الفرقاء 
إلـــى تــقــديــم الـــتـــنـــازالت لــلــخــروج مـــن الــوضــع 
الـــحـــالـــي، ووضــــع األمـــــور عــلــى طــريــق الــحــل، 
من خال تشكيل »حكومة مهّمة« تتكّون من 
الثقة  اســتــعــادة  عــلــى  قــادريــن  اختصاصيني 

على الصعيدين، املحلي والدولي. 
)كاتب سوري(

بها، في حني أنه ال يفعل إال التصويب لتعرية 
جــذورهــا الهشة، إلــى أن وصــل إلــى لحظٍة لم 
يعد يثق فيها بأحد وال أحد يثق به )إذ كيف 
تثق بمن يقول علنا أنه ضد وجودك؟(. حتى 
الذين يناصرونه في هذه املعركة أو تلك، فإن 
اصطفافهم إلى جانبه هو اصطفاف الضرورة، 
ــارع لـــه هـــو انــتــخــاب  ــشــ كــمــا كــــان انـــتـــخـــاب الــ

الضرورة الكيدية واليأس من األحزاب.
ــد، تــنــتــقــل  ــيـ ــعـ ــيـــس سـ ــة قـ ــألـ وبــــعــــيــــدا عــــن مـــسـ
الــيــوم مــن تــحــول املسألة االقتصادية  تــونــس 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن مـــســـألـــة قـــابـــلـــة لــلــحــل إلـــى 
ألن  األكــبــر،  الخطر  وهنا  مستعصية،  مسألة 
هــــذا، وفــــي ظـــل ســعــي املــحــيــط اإلقــلــيــمــي إلــى 
االتحاد  وتقاعس  التونسية  التجربة  إحباط 
الدعم  تقديم  الدولي عن  األوروبـــي واملجتمع 
ــادي لـــرفـــد الـــتـــجـــربـــة الــديــمــقــراطــيــة  ــتــــصــ االقــ
وإنــجــاحــهــا، ســـيـــؤدي بــالــتــدريــج إلـــى »كــفــر« 
إطعامهم  عن  العاجزة  بالديمقراطية  الناس 
وتــأمــني الــكــرامــة لهم ولــعــوائــلــهــم، بما يفسح 
املـــجـــال لــظــهــور الــشــعــبــويــات والــراديــكــالــيــات 
التي ال تعمل إال على تعميق األزمة التي يشّكل 
وصول قيس سعيد إلى سدة الرئاسة نتيجة 
افترضنا  )وإن  لها، وهــو ال يفعل بممارسته 
ــراغ  حــســن نــيــة( إال تــقــويــض أركــانــهــا، ألن إفـ
الــســاحــة مــن أحــزابــهــا مــن دون تحفيز والدة 
بدائل سياسية أو تنظيمات جديدة أو أحزاب 
جديدة، ال يعني إال توسيع الفراغ الذي »قد« 
يــمــّهــد لــلــمــجــهــول الــــذي نــأمــل أال تــقــتــرب منه 

تونس أبدا. ولكن اآلمال وحدها ال تكفي.
)صحافي سوري من أسرة العربي الجديد(
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وصل قيس سعيد إلى 
لحظٍة لم يعد يثق 
فيها بأحد وال أحد 

يثق به واصطفاف 
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جانبه هو اصطفاف 
الضرورة

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد اإللكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :لالشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :لإلعالنات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
االقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السالم   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Sunday 11 April 2021
األحد 11 إبريل/ نيسان 2021 م  29  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2414  السنة السابعة


