
عمار ديوب

ــرة أنــهــا  ــيـ تــعــلــن تــركــيــا فـــي األســـابـــيـــع األخـ
ســـتـــقـــوم بــعــمــلــيــة عــســكــريــة فــــي األراضــــــي 
الــســوريــة. لــم تــحــّدد مكانها بــدقــة، هــل في 
تـــل رفـــعـــت، أم مــنــبــج، أم كــوبــانــي؛ وحـــاول 
اتــه أخــيــرا مع  الــرئــيــس أردوغــــــان، فــي لــقــاء
رئــيــســي روســـيـــا، بــوتــن، وأمــيــركــا بــايــدن، 
بوتن،  مع  العملية  توافقًا بصدد  يقيم  أن 
الـــذي رفــض ذلـــك، ومــع بــايــدن الـــذي بــدوره 
رفضها. االستنتاج هنا أن روسيا وأميركا 
ال تريدان تغييرًا في مناطق النفوذ، والتي 
أصبحت تركيا تعاني منها؛ فتركيا ترفض 
)قسد(  الديمقراطية  ســوريــا  قـــوات  وجـــود 
تهديدًا  وتعتبره  الجنوبية،  على حدودها 
ز من وجودها 

ّ
ألمنها القومي، وروسيا تعز

في تل رفعت، وفي الشمال الشرقي وتجري 
وتستهدف  النظام،  مــع  مــنــاورات عسكرية 
منها الــتــدخــل الــتــركــي فــي ســـوريـــة، للقول 
بــاٍق. وتتحالف »قسد«  إن النظام السوري 
بدورها مع روسيا، واملالحظ أن أية عملية 
ــــى تــصــعــيــد  ــــؤدي إلـ عــســكــريــة تـــركـــيـــة قــــد تــ
خطير بن كل من روسيا وتركيا. ورسالة 
أميركا إلى تركيا في اإلطــار ذاتــه، وجاءت 
تصريحات املبعوث األميركي السابق إلى 
سورية، جيمس جيفري، بتحذير تركيا من 

التوّرط في عملية عسكرية.
في الخالف اإلسرائيلي اإليراني، لم تتوقف 
دولة االحتالل عن قصف املواقع العسكرية 

عادل إبراهيم حمد

الداخلية  الــحــرب  نــار  إثيوبيا  فــي  تشتعل 
في  املركزية  والحكومة  التغراي  إقليم  بن 
ــراع األول  ــا، وهــــي لــيــســت الـــصـ ــابـ أديــــس أبـ
بـــن الـــقـــومـــيـــات اإلثـــيـــوبـــيـــة الـــتـــي يضمها 
 هــش. وهــي أيــضــًا امــتــداد لحروب 

ٌ
تــحــالــف

الجيران،  مــع  إثيوبيا  خاضتها  خــارجــيــة، 
فقد اشتعلت الحرب بن إثيوبيا وإريتريا 
ــــي، وســـبـــق أن خــاضــت  ــادمـ ــ عـــلـــى مــثــلــث بـ
إثــيــوبــيــا حــربــًا مـــع الـــصـــومـــال عــلــى إقــلــيــم 
أوغادين، وشهدت حدودها الغربية معارك 
الفشقة. وتوضح  أرض  على  الــســودان  مــع 
هـــذه الـــحـــروب أن حــســن الـــجـــوار بـــن هــذه 
الــدول شعاٌر ال يسنده الواقع، فــإذا أضفنا 
صراعاٍت أخرى لم تكن إثيوبيا طرفا فيها، 
مثل الحرب الداخلية في إقليم دارفــور في 
السودان، وما تبعها من تدخل تشادي في 
تــلــك الـــحـــرب، ومــســانــدة حــكــومــة الــســودان 
السابق  الرئيس  ضــد  التشادية  املعارضة 
إدريــــــس ديـــبـــي، ثـــم الـــتـــوتـــر بـــن الـــســـودان 
ودولـــــة جــنــوب الــــســــودان الــــذي وصــــل إلــى 
مــــــداه فــــي املـــواجـــهـــة املــســلــحــة عـــلـــى أرض 
الصراعات،  هــذه  استصحبنا  إذا  هجليج، 
ندرك مدى التوتر في هذا اإلقليم امللتهب، 
الذي ال تنطفئ فيه نار الحرب إال لتشتعل 
فـــقـــيـــرة تــعــيــش  ــرة أخـــــــرى، ويـــضـــم دواًل  ــ مـ
أي  بــائــســة، وال تحتمل  أوضــاعــًا  شعوبها 
عبء إضافي، دعك عن أن يكون العبء هو 
للموارد  مــن استنزاف  الــحــرب، ومــا تعنيه 
التنمية  بــداًل من  التسليح  التي تذهب في 
الخدمات، ومن مآس إنسانية، حيث يفقد 
مئات آالف من الشباب الفتي أرواحهم في 
حــروب عبثية، وتصبح األســر بال حماية، 
وتـــتـــشـــّرد بــأطــفــالــهــا الـــيـــتـــامـــى ونــســائــهــا 
األرامل في معسكرات اللجوء وقرى النزوح.
تجّددت األزمــة في إثيوبيا على محورين، 
إقـــلـــيـــم  حـــــــرب  األول  وخـــــــارجـــــــي،  داخـــــلـــــي 
ملف  إثيوبيا  إدارة  في  والثاني  التيغراي، 
سد النهضة، حن اعتبرت حكومة إثيوبيا 
السد فرصة الختالق عدو خارجي وهمي، 
ــعـــب املـــشـــشـــت فــي  ــة الـــشـ ــكـــومـ تـــحـــشـــد الـــحـ
مــواجــهــتــه. وعـــمـــدت إلــــى تــجــاهــل املــطــالــب 
بضمانات  املشروعة  والسودانية  املصرية 

محمود الريماوي

الحكم،  لتوليه مقاليد  األولـــى  الــذكــرى  فــي 
يـــوم 8 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــجــاري، 
نــواف األحمد  الشيخ  الكويت،  أمير  أصــدر 
ــوًا عــــن بـــعـــض املــتــهــمــن فــي  ــفـ الـــصـــبـــاح، عـ
أعــفــي 11   لــلــقــرار،  قضايا سياسية. ووفــقــًا 
 
ٌ
شــخــصــا مـــن الــعــقــوبــة، فــيــمــا أعــفــي سبعة

ــة، وخـــفـــضـــت الــعــقــوبــة  ــقـــوبـ ــعـ ــن بـــاقـــي الـ مــ
إلــى نصف املــدة لـــ 18 شخصا، وذلــك وفق 
التشريعية  الــســلــطــتــان،  شـــاركـــت  مــعــايــيــر 
والتنفيذية، في وضعها. ووفقا للدستور، 
الخالد  صباح  برئاسة  الحكومة  صــادقــت 
الــصــبــاح، فــي الــيــوم الــتــالــي، عــلــى مراسيم 

العفو، قبل ساعات من إعالن استقالتها.
والخاص  الــعــام  العفو  قـــرارات  كانت  ولئن 
أمرا معهودا، وتصدر بن آونة وأخرى عن 
الــدول العربية،  أعلى مستويات الحكم في 
وفـــي مــنــاســبــات مـــحـــّددة، مــثــل عــيــد الفطر 
)ذكـــــرى  الـــوطـــنـــي  الــــيــــوم  أو  األضــــحــــى  أو 
ــرى تـــولـــي رئــيــس  ــ ــقــــالل(، أو فــــي ذكــ ــتــ االســ
الدولة  الحكم، إال أن هذه الــقــرارات تتعلق 
سياسين،  ال  جــنــائــيــن،  بمعتقلن  غــالــبــا 
ــرارات فــي الــكــويــت، أخــيــرا،  ــقـ وقـــد جـــاءت الـ
نيابية  لقوى  متكّررة  مطالبات  سياق  في 
وسياسية لـ »طي صفحة سابقة«، وهو ما 
استجاب له األمير الذي دعا، في سبتمبر/ 
ــوار وطـــنـــي )شــمــل  ــ ــلـــول املـــاضـــي، إلــــى حـ أيـ
السلطتن التشريعية والتنفيذية واملجلس 
األعلى للقضاء، بغير ممثلن آخرين للدولة 
واملجتمع(، وكان من مخرجات هذا الحوار 
الــدعــوة إلــى إنهاء قضية نــواب وناشطن، 
سبق أن اقتحموا مجلس النواب عنوة في 
إّبــان موجة  نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 
صاخبٍة  مسيرٍة  ختام  في  العربي،  الربيع 
طالبت بإقالة رئيس الحكومة آنذاك، ناصر 
املتظاهرون  اتهمه  الـــذي  الــصــبــاح،  محمد 
حينها بــالــفــســاد. وقـــد ألــقــي الــقــبــض على 
بعض املتظاهرين، فيما تمّكن آخــرون من 
)جرت  الخارج  في  واإلقامة  البالد  مغادرة 
تسميتهم في أدبيات املعارضة املهّجرين..( 
مــع صـــدور أحــكــاٍم على الجميع، تــراوحــت 
بن ثالث وست سنوات. وترّدد أن القرارات 
اتهم  التي  العبدلي  ُعــرف بخلية  تشمل ما 
أفرادها بالعمل لصالح إيــران وحــزب الله، 
حيث تم القبض على أعضاء املجموعة في 
أغــســطــس/ آب 2015. )فـــي هـــذه الــغــضــون، 
تـــم اإلعـــــالن فـــي الــكــويــت عـــن الــقــبــض على 
شبكة جديدة تعمل على تمويل حزب الله، 
وتجنيد شّباٍن للعمل مع الحزب في اليمن 

اإليــرانــيــة فــي ســوريــة، وزادت حــّدتــهــا بعد 
ــوتـــن،  ــيـــس الـــحـــكـــومـــة، بـــيـــنـــت، وبـ ــاء رئـ ــقـ لـ
بإيقاف  النظام وإيــران يرغبان  كــان  بينما 
القصف، سيما أن إيران، ومع إحكام النظام 
بعد« قواتها 

ُ
سيطرته على درعا، راحت »ت

مـــن تــلــك املـــديـــنـــة. يــبــدو أن بــوتــن وبــيــنــت 
اتفقا على استمرار العمليات اإلسرائيلية، 
ــال  وبـــغـــض الــنــظــر عـــن االتــــفــــاق حــــول إرســ
مــعــلــومــات مــســبــقــة إلــــى الــجــانــب الــروســي 
ــتـــوافـــق  ــنـــاك مـــســـائـــل تــــخــــّص الـ ــنـــهـــا، فـــهـ عـ
اإلســـرائـــيـــلـــي الــــروســــي، وتــتــعــلــق بــرســائــل 
تـــوصـــلـــهـــا روســــيــــا إلـــــى أمـــيـــركـــا وتـــخـــّص 
قضايا كثيرة، ومنها ما يتعلق بسورية أو 
لبنان أو إيــران وسواها كثير. إذًا لم تغّير 
إيــران، وربما  إزاء  إسرائيل من سياساتها 
 مع روسيا يخّص كل 

ٌ
هناك توافقاٌت سرية

الــوجــود اإليــرانــي وضـــرورة إنــهــاء الجانب 
العسكري منه في سورية. إيران التي تقرأ 
املواقف الدولية الرافضة تمّددها اإلقليمي 
وفي سورية، والتي ترى ضغطًا دوليًا من 
أجــل عودتها إلــى االتــفــاق الــنــووي. ويتفق 
الروس مع هذه الرؤية، تحاول أال تغّير من 
زه في مختلف 

ّ
وجودها في سورية، وتــعــز

املـــدن الــســوريــة، و»تـــحـــاول« فــقــط االبــتــعــاد 
إسرائيل، وطبعًا  مع  املباشرة  الحدود  عن 
ز إيران وجودها 

ّ
هذا ال يرضي األخيرة. تعز

بصورة خاصة في حلب واملنطقة الشرقية، 
وأجرت، أخيرا، هجماٍت خطيرة بالطائرات 
التعليق  وكــان  التنف.  قاعدة  على  املسيرة 

الـــشـــام. ال تــرفــض روســـيـــا تــلــك الــجــمــاعــات 
فــقــط، وإنـــمـــا تــرفــض هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
أيضا. وعكس ذلــك، تريد تركيا تسويقها، 
بينما الروس واألميركان ال يتقبلون ذلك. 
بالجوالني، ولكن  تركيا  أن تضحي  يمكن 
حــــن تـــتـــوفـــر الـــتـــوافـــقـــات اإلقــلــيــمــيــة عــلــى 
تـــســـويـــٍة تـــــؤدي إلــــى الـــحـــل الــســيــاســي في 
سورية، وتأخذ فيها حصة كبيرة. ال يتفق 
الــســيــنــاريــو الـــروســـي مــع تــركــيــا، بــل يريد 

تهميش الوجود التركي أكثر فأكثر، وهذا 
ما فعلته روسيا منذ تدخلها، والبدء بمسار 
أستانة ومناطق خفض التصعيد، ووصلت 
زت أخيرا 

ّ
اآلن إلى توافقات مع »قسد«، وعز

وجودها في تل رفعت وفي كل املناطق التي 
تسيطر عليها »قسد«. وبالطبع، هذا يعبر 
عن توافق روسي أميركي حول ذلك. تدفع 
للتوافق  »قسد«، بصورة مستمرة،  أميركا 
مـــع روســـيـــا. وبــالــتــالــي، وفـــي الـــوقـــت الـــذي 
أمــيــركــا، فهي  »قــســد«، ونقصد  فيه  تحمي 
تريد لروسيا أن توسع من سيطرتها على 
سورية، وعلى حساب تركيا وإيــران، وبما 

يحفظ أمن إسرائيل.
تنامت فــي األشــهــر األخــيــرة أوهـــام النظام 
الــســوري، ومــن خلفه إيـــران وربــمــا روسيا، 
النظام  تعويم  إلــى  طريقها  فــي  أميركا  أن 
الـــســـوري، وشــكــل االتــفــاق حـــول خــط الــغــاز 
األراضــي  لبنان عبر  إلــى  الكهرباء  وإمـــداد 
النظام  األوهـــام تلك. حــاول  السورية ذروة 
تــســويــق الـــوهـــم، وربـــمـــا اســتــســاغ ذلـــك في 
لـــقـــاءات وزيــــر خــارجــيــتــه، فــيــصــل املـــقـــداد، 
عــلــى هـــامـــش االجـــتـــمـــاع الــعــمــومــي لهيئة 
األمــم املتحدة، ولقاء هــذا الــوزيــر بعدٍد من 
الــوزراء العرب. هذا الوهم سرعان ما َبُهَت 
ألــقــه، فــلــم تــعــد ســوريــة إلـــى جــامــعــة الـــدول 
أميركا من عقوباتها  ولــم تخفف  العربية، 
عــلــى الــنــظــام الـــســـوري، وهـــنـــاك تــســريــبــاٌت 
بينت  نفتالي  من  طلبت  موسكو  أن  تؤّكد 
األمــيــركــيــة لتخفيف  اإلدارة  لــدى  الــتــوســط 

تلك العقوبات، وربما ستطلب منه تخفيف 
لبنان مع اشتداد  الخليجية عن  الضغوط 
أزمته الراهنة إثر تصريحات سابقة لوزير 
ــــي، والــتــســريــبــات  ــــرداحـ ــورج قـ ــ اإلعــــــــالم، جــ
الــخــاصــة بــوزيــر خــارجــيــة لــبــنــان، عبدالله 
اإليرانية  السياسة  تؤيد  والتي  بوحبيب، 
ــة« الــــــدور  ــبــ ــيــ ــن »هــ ــ ــل مـ ــ

ّ
ــل ــقــ ــان، وتــ ــنــ ــبــ ــي لــ ــ فـ

ــدًا الــــســــعــــوديــــة، فــي  ــ ــــديـ ــــحـ ــلـــيـــجـــي، وتـ الـــخـ
النظام  أوهـــام  انبنت  وقــد  اليمن.  أو  لبنان 
فــي ســوريــة بــصــورة خــاطــئــة عــلــى رســائــل 
تتبادلها روسيا وأميركا، وصارت األخيرة 
نحو  بخطوة  تتقدم  حيث  فيها،   

ً
واضــحــة

ــع الـــــســـــوري، كــــي تــبــادلــهــا  حــلــحــلــة الــــوضــ
روســـيـــا بــخــطــوٍة مــمــاثــلــة. إذًا الــســيــنــاريــو 
النظام  بــه تعويم  األمــيــركــي هــذا ال ُيقصد 
الزوايا  تدوير  بل هدفه  دولــيــًا،  أو  إقليميًا 
ــهــا عــلــى إيــجــاد تــســويــٍة، 

ّ
مــع روســـيـــا، وحــث

تــســيــطــر بــهــا روســـيـــا عــلــى ســـوريـــة، وهـــذا 
جزء من السياسة األميركية اتجاه روسيا 
في سورية واملنطقة، وبهدف إبعادها عن 

الصن وزرع الشقاق بينهما.
إذًا لــيــس مـــن تــغــيــيــر فـــي الــســيــنــاريــوهــات 
اإلقــلــيــمــيــة تــجــاه ســـوريـــة، مـــع الــتــأكــيــد أن 
روسيا وإسرائيل وأميركا تحاول تقليص 
ــتـــركـــي واإليــــــرانــــــي، وبــشــكــل  ــوذيـــن، الـ ــفـ ــنـ الـ
ــٍة لــلــوضــع  ــــى تـــســـويـ ــدّرج، ووصــــــــواًل إلـ ــ ــتـ ــ مـ
الــســوري، وهـــذا مــا تنتظره كــل مــن أميركا 

وإسرائيل من روسيا.
)كاتب سوري(

الدولتن  من ضياع حقوق  املخاوف  تبّدد 
في مياه النيل، فأحدثت توترًا في عالقتها 
مع الدولتن. ويتضح باستعراض مظاهر 
التوتر في اإلقليم أن لدوله دورًا في تجّدد 
هذه املأساة، إما بالدخول املباشر في حرٍب 
مــع دولـــة جـــارة، أو بــدعــم تــمــّرد داخــلــي في 
دولة أخرى، أو االكتفاء بموقف سلبي. وال 
 قادة 

ّ
يمكن مع استمرار هذه املأساة أن يظل

هذه الدول على النهج ذاته من التفكير الذي 
 لحل النزاعات وحسم 

ً
يعتمد الحرب وسيلة

الصراع، ويجسد البطل القومي في صورة 
الــغــازي الــذي يشعل نــار الــحــرب، ثم يخرج 
)يـــوم الــنــصــر( فــي كــامــل أبــهــتــه العسكرية 
ــه الــــحــــرب.  ــتـ ــكـ ــهـ يـــحـــيـــي الــــشــــعــــب الــــــــذي أنـ
ــتـــجـــاوز تــمــامــا  ــد مــــن تــفــكــيــر جـــديـــد يـ ال بــ
خــيــار الــتــوتــر املــنــهــك، حــتــى تــنــصــرف دول 
التنمية واالســـتـــقـــرار وتــبــادل  إلـــى  اإلقــلــيــم 
املنافع وتحقيق املصالح املشتركة. وتكون 
الخطوة األولى وقف االنحدار املستمر نحو 
هــاويــة الـــحـــرب، بــالــتــوقــيــع عــلــى »مــعــاهــدة 
ــيــــم، وهـــي  ــلــ عـــــدم اإلضــــــــــرار« بــــن دول اإلقــ
معاهدة مشتقة اسمًا ومعنى من »معاهدة 
عدم االعتداء« املعروفة التي تعني االلتزام 
وتجنب  السلمية،  الــوســائــل  إلــى  باللجوء 
مـــا قـــد يــفــاقــم الــــصــــراع. وتــبــشــر بــإمــكــانــيــة 
 ،

ٌ
قليلة إشـــراقـــاٌت  املــرجــو  الــتــحــول  تحقيق 

ــــالن الـــصـــداقـــة والـــســـالم  أبـــرزهـــا تــوقــيــع إعـ
بــن إريــتــريــا وإثــيــوبــيــا فــي يــولــيــو/ تموز 
الــبــلــديــن  بــــن  أنـــهـــي قــطــيــعــة  ــــذي  الــ  ،2018
دامت عشرين عاما، في أعقاب الحرب التي 
أوقعت ثمانن ألف قتيل، وقد قاد اإلعالن 
الــحــدود وانسياب  التوتر وفتح  إلــى وقــف 
ــبــــادل الـــــزيـــــارات، فــشــتــان بن  الـــتـــجـــارة وتــ
اإلثيوبي  الـــوزراء  لرئيس  الخيارين. وكــان 
أبـــي أحــمــد الــــدور األكــبــر فــي ذلـــك الــتــحــّول، 
حن كسر حالة الجمود في العالقة بزيارة 
أســمــرا،  اإلريــتــريــة  العاصمة  إلــى  تاريخية 
واخـــتـــار الــصــداقــة والـــســـالم مــثــااًل يحتذى 
بداًل من البطولة الزائفة بحرق قرى اآلمنن 
واحــتــالل أراضـــي الــجــار. نــال أحمد جائزة 
السالم  تحقيق  فــي  لجهوده  للسالم  نوبل 
في بلده ومــع جيرانه. وهــذا رصيٌد يؤهل 
سد  مــلــف  إدارة  طــريــقــة  لتصحيح  الـــرجـــل 
دول  انتقال  في  مقّدر  دور  ولعب  النهضة، 

ــة(. وقـــد أثـــار الـــقـــرار األمـــيـــري قــدرا  وســـوريـ
كبيرا من االرتياح لدى األوساط السياسية 
تجديد  على  ــرا 

ّ
مــؤش فيه  ورأت  والنيابية، 

الوطني، وعلى  والــوفــاق  الوطنية  الــوحــدة 
السلطتن،  بن  العالقة  في  الشوائب  إزالــة 
ــا تــمــت  ــاملـ الــتــنــفــيــذيــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة. ولـــطـ
اســتــقــالــة حــكــومــات وحـــل مــجــالــس نيابية 
ــة بــن  ــبـ ــاقـ ــعـ ــتـ ــرات املـ ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الـ
ــك حــكــومــة صــبــاح  الــســلــطــتــن، بــمــا فـــي ذلــ
الخالد الصباح املستقيلة. وكانت جرت في 
انتخابات  املاضي  األول  كانون  ديسمبر/ 
ـــحـــا 

ّ
جـــــديـــــدة، فــــــاز فـــيـــهـــا زهـــــــاء 25 مـــتـــرش

معارضا بمقاعد مجلس األمــة الــذي يضم 
50 مقعدا. وتضم املعارضة مزيجًا من قوى 
ليبرالية ومحافظة، مع بروز املكون القبلي 
فــي هــويــة الــنــواب. ولــطــاملــا دعــا هـــؤالء إلى 
إصـــــدار عــفــو يــنــهــي قــضــيــة اقــتــحــام مبنى 
مــجــلــس األمــــة قــبــل عــشــرة أعــــــوام، وســعــوا 
لــرئــاســة املجلس،  نــائــب آخـــر  إلـــى تصعيد 
بـــداًل مــن مــــرزوق الــغــانــم )43 عــامــا(، إال أن 
األخــيــر نجح بــاالســتــمــرار فــي موقعه على 
 .2013 العام  منذ  التشريعية  السلطة  رأس 
ــرار قـــانـــون الـــصـــوت الــواحــد  ــ وقـــد أســهــم إقـ
)الــتــصــويــت  الـــعـــام 2012  فـــي  االنـــتـــخـــابـــي 
املعارضة  تغيير سمة  فــي  واحـــد(  ح 

ّ
ملترش

والتكتالت النيابية، إذ تم تصعيد مستقلن 
على حساب الكتل السياسية، وزاد حضور 
املدنية  القوى  القبائل على حساب  ممثلي 
ــــى احـــتـــفـــاظ الـــقـــوى  ــر(، إضــــافــــة إلـ ــَحــــضــ )الــ
الــديــنــيــة بــحــصــصــهــا. ومــــن املـــفـــارقـــات أن 
أمام  نفسها  وجــدت  قد  التنفيذية  السلطة 
صــنــف جــديــد مــن املــعــارضــة مــع إقــــرار هــذا 
ــداًل مـــن املــعــارضــة  ــ الـــقـــانـــون االنـــتـــخـــابـــي، بـ
وتتسم  الحزبية.  وشبه  املسيسة  السابقة 
إلــى  بــســعــي ممثليها  الــجــديــدة  املــعــارضــة 
البروز، وتمثيل الدوائر املحافظة في املقام 
للوزراء،  االستجوابات  من  واإلكثار  األول، 
 أساسيا 

ً
حتى بات هذا الحق النيابي عامال

التنفيذية،  السلطة  مع  األجـــواء  توتير  في 
إلــــى جـــانـــب إســـهـــامـــه فـــي تــصــحــيــح األداء 
عن  نيابية  وتسجيل مالحظات  الحكومي 
مــزاعــم الــفــســاد، أو االحــتــجــاج عــلــى بعض 
القرارات الحكومية، مثل سحب الجنسيات 
الذي طاول 33 شخصا في األعــوام القليلة 
املاضية نسبة كبيرة منهم، ممن يصنفون 
مــعــارضــن، إضـــافـــة إلـــى ســحــب تــراخــيــص 
أن  على  تلفزيونيتن،  وقناتن  صحيفتن 
لم  املتعاقبة،  دوراتـــه  في  النيابي،  املجلس 
البدون جنسية  مثل  يمنح قضية حيوية، 
وعــددهــم نــحــو مــائــة ألـــف نــســمــة، اهتماما 

األمــيــركــي بــشــأنــهــا أنــهــا ســتــرّد فــي الــوقــت 
هنا  مالحظته  الجدير  املناسبن.  واملــكــان 
أن حّدة الخالفات بن األميركان واإليرانين 
إيــران تحاول اختبار  تتصاعد، وإذا كانت 
تلك »الـــحـــّدة«، عبر املــســّيــرات املــذكــورة، أو 
السيطرة على ناقلة النفط في بحر ُعمان، 
أخـــيـــرا، أو الــتــأخــر بــاملــوافــقــة عــلــى الــعــودة 
»الديمقراطية« ال  أميركا  فإن  النووي،  إلى 
 
ْ
تستبعد أية خياراٍت باملوقف من إيران، وإن

كــانــت تــحــاول ضــبــط املــوقــف اإلســرائــيــلــي، 
التشّدد  فــي  الــذي َرســم خياراته كما يبدو 
َع سيناريوهاٍت لعمليات 

َ
ضد إيران، ووض

عسكرية في الداخل اإليراني، ولكنه ينتظر 
ــة األمـــيـــركـــيـــة. تـــتـــخـــّوف تــركــيــا من  ــقـ املـــوافـ
ســيــنــاريــو روســــي جــديــد، قــوامــه أن تسلم 
تركيا بموجبه مناطق واسعة من إدلب لها، 
وأن تعطي أميركا لروسيا مناطق واسعة 
في شرق سورية. تؤّكد روسيا ضــرورة أن 
يفتح الطريق إم 4، وهــذا يستدعي إخــراج 
ــا وجــســر  ــحــ ــن أريــ ــام مــ ــشــ هــيــئــة تـــحـــريـــر الــ
الشغور، وربما جبل الزاوية بأكمله؛ وهذا 
سيعني طرد مالين السورين إلى الحدود 
ص قوة تركيا في سورية. 

ّ
التركية، وسيقل

رفضت تركيا ذلك في لقاء بوتن أردوغان، 
الشام  تحرير  هيئة  على  أخيرا، وضغطت 
لــلــتــخــلــص مــــن الـــجـــهـــاديـــن فــــي الــكــبــانــة 
فـــي ريــــف الـــالذقـــيـــة، حــيــث كــــان أبــــو مسلم 
ــرى مــتــطــّرفــة،  ــ الــشــيــشــانــي، وجـــمـــاعـــات أخـ
تحرير  هيئة  سيطرت   

ً
وفــعــال يــســيــطــرون، 

ــخــــالف إلــى  اإلقـــلـــيـــم مـــن حـــالـــة الـــتـــوتـــر والــ
حالة التعاون، بما يحقق لشعوب املنطقة 

تطلعاتها في االستقرار والنماء. 
مثلما أحدث االختراق التاريخي في عالقة 
بــالده بالجارة إريــتــريــا، يمكن ألبــي أحمد 
أن ُيـــحـــدث اخـــتـــراقـــا جـــديـــدا بـــالـــدعـــوة إلــى 
الــتــوقــيــع عــلــى مــعــاهــدة عـــدم اإلضـــــرار بن 
وإريتريا  إثيوبيا  يضم  الــذي  اإلقليم  دول 
والــصــومــال والـــســـودان وجــنــوب الــســودان 
وتشاد ومصر، قد تتطّور من عدم اإلضرار 
ــــالل الــتــكــامــل  ــافـــع مــــن خـ ــنـ ــى تــحــقــيــق املـ ــ إلـ
 
ً
املــعــاهــدة مفتوحة االقــتــصــادي، مــا يجعل 

ــثـــل لــيــبــيــا وأفـــريـــقـــيـــا  لـــجـــيـــران آخـــــريـــــن، مـ
ــــي الـــعـــالقـــة  ــــون مـــعـــلـــمـــا فـ ــكـ ــ الــــوســــطــــى، وتـ
األفريقية، بعدما هّدها الصراع والخالفات 
في مسائل ثانوية شغلت حكومات القاّرة 

وشعوبها عن القضايا الكبرى.  
يــفــرض املــعــاهــدة املــقــتــرحــة الـــواقـــع املـــزري 
الــــذي تــعــيــشــه شــعــوب اإلقــلــيــم، وتــفــرضــهــا 
ــرار بــن دول املنطقة،  ســهــولــة تــبــادل اإلضــ
الشيء  الــســهــل،  الفعل  وفــداحــة نتائج هــذا 
ــــراق بــتــقــديــم  ــتـ ــ الــــــذي يـــســـتـــلـــزم إحـــــــداث اخـ
مــبــادرة لــوقــف حــالــة تــبــادل اإلضــــرار؛ فتقر 
الــــدول املــعــنــيــة بــخــطــورة الــحــالــة، لسهولة 

الفعل ولفداحة نتائجه. 
)كاتب سوداني(

كبيرا يضع حدًا ملشكلة هــؤالء، ومعظمهم 
 بــعــد جــيــل.. 

ً
مــمــن ولــــدوا فــي الــكــويــت جــيــال

فيما لوحظ أن الشرائح الدنيا من الوافدين 
قــد دفــعــت ثمن تــضــّرر االقــتــصــاد بجائحة 
نحو  غـــــادر  إذ   ،2020 الـــعـــام  فـــي  ــا  كــــورونــ
190 ألــفــًا مــن هـــؤالء الــبــالد، بــعــد ان فــقــدوا 
فرضتها  التي  اإلغالقات  نتيجة  وظائفهم 
وبالذات  القطاعات،  غالبية  على  الجائحة 

الخدمية منها.
وإذ صــــــدرت مـــراســـيـــم الـــعـــفـــو فــــي أجـــــواء 
الــبــالد،  ألــقــت بظاللها على  أزمـــة سياسية 
ملموسة،  انــفــراجــة  تحقيق  فــي  وأســهــمــت 
فـــإنـــه مــمــا يــســتــرعــي االنـــتـــبـــاه أن الــوضــع 
االقتصادي لم يكن، في األثناء، أفضل حااًل، 
فقد كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن 
بنك الكويت املركزي )الثالثاء 28 سبتمبر/ 
املباشر  أيلول( تراجع االستثمار األجنبي 
ــيـــارات ديــنــار  ــلـ إلــــى 4.167 مـ الـــكـــويـــت  فـــي 
من  األول  الــربــع  فــي  دوالر(  مــلــيــار   13.87(
ــاس  أســ عـــلـــى   %3.16 بـــانـــخـــفـــاض   ،2021
ســنــوي، بسبب تــداعــيــات كــورونــا واألزمـــة 
الــســيــاســيــة، عـــالوة عــلــى انــخــفــاض أســعــار 
العام  فــي  للبالد  الرئيسية  الــثــروة  الــنــفــط، 
2020، وحــتــى األشــهــر الخمسة األولـــى من 
الـــعـــام الـــجـــاري. كــمــا كــشــفــت وزارة املــالــيــة 
للعام  الــكــويــت  ميزانية  عجز  تسجيل  عــن 
 768 بقيمة  كبيرة  قفزة   2022/2021 املالي 
مــلــيــون ديــــنــــار، لــيــصــل إلــــى مــســتــوى 818 
 .2021 آب  أغسطس/  بنهاية  دينار  مليون 
وقـــد اضـــطـــّرت الــحــكــومــة إلـــى الــســحــب من 
الـــســـيـــادي فـــي األشـــهـــر القليلة  الـــصـــنـــدوق 
الحكومية.  الــرواتــب  بدفع  للوفاء  املاضية، 
ــرات الـــتـــوتـــر فـــي دولــــٍة  ــ ـ

ّ
ــــؤش وتــثــيــر هــــذه املـ

تــلــتــزم بــتــوظــيــف مــواطــنــيــهــا فـــي الــقــطــاع 
الـــعـــام، وتـــلـــزم الــقــطــاع الـــخـــاص بــتــوظــيــف 
وفــي مجتمٍع  املــواطــنــن،  مــن  كبيرة  نسبٍة 
يــؤمــن أعــضــاؤه بالحق فــي الــرفــاه، وليس 
بــتــلــبــيــة االحــتــيــاجــات األســاســيــة فحسب. 
ولطاملا تقّدم نواب بمطالب إعفاء املدينن 
ــا فـــــي ذلـــــــك مـــــن تـــلـــقـــوا  ــمــ ــونـــــهـــــم، بــ مـــــن ديـــ
القطاع  أو من بنوك  الحكومة،  قروضًا من 
الخاص )بلغت نسبة هؤالء نحو 25% من 
الكويتين، من جملة عدد املواطنن البالغ 
العام  وللتفاؤل  نسمة(.  ألف  و350  مليونًا 
الــحــالــي مــا يـــبـــّرره، فــأســعــار الــنــفــط تشهد 
ارتفاعا مطردا منذ منتصف العام الجاري، 
وقـــــــــرارات الـــعـــفـــو األمــــيــــري تــفــتــح صــفــحــة 
جديدة من الوفاق في الحياة العامة، وعلى 
ــات، وأن  ــ ــ أمــــل أن ال تــتــكــّرر مــثــل هــــذه األزمـ

ُيغلق قوسها.
)كاتب من األردن(

في ثبات السيناريوهات في سورية

إثيوبيا والحاجة إلى هذه المعاهدة

آمال بإغالق قوس األزمات 
في الكويت

ليس من تغيير في 
السيناريوهات تجاه 
سورية، مع التأكيد 

أن روسيا وإسرائيل 
وأميركا تحاول 

تقليص النفوذين، 
التركي واإليراني

هل يبادر رئيس 
الحكومة اإلثيوبية 
حامل نوبل للسالم 

إلى الدعوة 
لمعاهدة عدم 

اإلضرار؟

صدرت مراسيم 
العفو في أجواء 

أزمة سياسية ألقت 
بظاللها على البالد، 

وأسهمت في 
تحقيق انفراجة 

ملموسة

آراء

معن البياري

ضّم الوفد اإلمــاراتــي، برئاسة وزيــر الخارجية، عبدالله بن زايــد، إلى دمشق، والذي 
والجنسية  للهوية  االتحادية  الهيئة  رئيس  األســد،  بشار  املاضي،  الثالثاء  استقبله 
والجمارك وأمن املنافذ )برتبة وزير(، واسمه علي الشامسي. ما يبيح القول إن الزيارة 
تتجاوز مضمونها السياسي الظاهر إلى ما يتعلق بما هو تنفيذي في شؤون أخرى، 
أبوظبي والنظام في  العالقات بني  الرجل، بعد أن كانت  تقع ضمن مسؤوليات هذا 
دمشق قد قطعت أشواط إعادة فتح سفارة اإلمــارات في العام 2018، بعد إغالقها 
بني  اتصالني  قبل  والسياسية،  االقتصادية  الوفود  زيــارات  وتبادل  سنوات،  ثماني 
األسد وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، في الشهر املاضي )أكتوبر/ تشرين األول(، 
وفي مارس/ آذار 2020، وبعدهما. وهذا بيان الخارجية اإلماراتية يفيد بأنه جرى 
في مباحثات وزيرها في دمشق »تطوير التعاون الثنائي في مختلف املجاالت ذات 
االهتمام املشترك، وتكثيف الجهود الستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، وخصوصا 
في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات االستثمارية في هذه القطاعات«. ويعّد 
كالٌم كهذا، وبوجود علي الشامسي في صحبة عبدالله بن زايد، إيذانا بطْور متقّدم 
في العالقات، على غير صعيد، ما يصّب حكما في دعم قوي يحرزه نظام األسد، 
والذي كان إسقاطه، في طور سابق، من أهداف اإلمارات، إلى حد ما، في مشاركاٍت 
ا ملست أن بشار األسد 

ّ
استخبارية وعسكرية محدودة، سرعان ما غادرتها أبوظبي، مل

ماض إلى كسب الحرب التي يشنها على الشعب السوري، وأن الواليات املتحدة غير 
معنية بإسقاطه، وال تساند، في الجوهر، الثورة ضد استبداده وفساده.

لم ُيَعْد افتتاح السفارة األردنية في دمشق، وال عاد سفير سوري إلى عّمان، غير أن 
القائم بأعماله، أيمن علوش، يؤّدي مهامه بمثابرة ظاهرة، وعندما يحّدث الصحافة 
األردنية إن قنوات االتصال بني حكومة بالده والحكومة األردنية مفتوحة فهو ال يكذب، 
فوزراء ومسؤولون عديدون تبادلوا الزيارات. وإذ تلقى امللك عبدالله الثاني اتصاال 
هاتفيا من األسد فذلك من عالئم ما سيجري الحقا من اندفاعٍة أقوى للعالقات على 
غير مستوى، والتي تأكد أن الواليات املتحدة لن تمتعض منها، وقبل ذلك وبعده ثّمة 
عوائد اقتصادية يحتاجها األردن من حركة النقل والشحن في املعبر الحدودي، ومن 
املبادالت التجارية. وثّمة أيضا الحسابات األمنية املقلقة التي ظلت على طاولة صانع 
القرار األردني، فيما يتعلق بنشاط مجاميع جهادية في الجنوب السوري. وإذ ليس 
العالقات إيجابا باتجاه عودة مأمونة  التحّسن املطرد في هذه  متوقعا أن ينعكس 
آلالف الالجئني السوريني من مخيماتهم في األردن، وال باتجاه إفراج سلطات النظام 
في دمشق عن معتقلني أردنيني من سجونه، فذلك يعود إلى عدم إلحاح عّمان على 
ربط القضيتني بمسار تحسن العالقات، وإلى أن أمورا مثل هذه لم تكن يوما في وارد 
اكتراث نظام غاز السارين الحاكم في دمشق. ُيؤتى هنا على مسعى كل من اإلمارات 
واألردن إلى استعادة العالقات الكاملة مع نظام دمشق، لتمايز منظوري البلدين بشأن 
ا اتجهت الحكومات العربية، 

ّ
ا بدأ حملته العسكرية على الثورة وناسها، ومل

ّ
هذا النظام مل

تحت مظلة جامعة الدول العربية، إلى معاقبة النظام املذكور، بمقاطعته، عما أخذته 
الجزائر والعراق وُعمان ولبنان، من مواقف، تحفظت ورفضت وامتنعت عن املشاركة 
في ذلك القرار العام 2011. وفي البال أن امللك عبدالله الثاني جهر، في تلك الغضون، 
بنصيحة إلى بشار األسد بأن يتنّحى، والحقا ُسمع عبدالله بن زايد يمتدح عظمة 
الثورة السورية. وبذلك، يصير جائزا أن يقال إن زيارة األخير دمشق وذلك التواصل 
الهاتفي مع امللك من عناوين انتصار بشار األسد ونظامه في سورية، وليس انتصار 
سورية على ما قال أمني عام حزب الله، حسن نصر الله، أول من أمس. لكنه انتصاٌر 
من شديد الضرورة القول إنه ما صار إال بقوة نيران القتل والفتك وبغازات الخردل 
وغيره من محظورات وبالصواريخ واملقذوفات التي استهدفت سوريني عّزال في بيوتهم 
وحقولهم ومساجدهم وكنائسهم، ما جعل نحو أربعة ماليني منهم يهربون لجوءا 
إلى الخارج )بينهم موالون باملناسبة(. .. لم يكن في وسع ثورٍة طعنها اإلرهاب الذي 
ه 

ّ
ه القوة يحل

ّ
ها، وتخلى عنها الجميع، وواجهها األسد بأن ما ال تحل

ّ
نبت في حواف

مزيد من القوة، قوة القتل والفتك .. فكانت النتيجة انتصاره الذي سّوغ أن ُيلتمس 
منه قبول عودة النظام العربي إليه، وأن يستقبل في قصر املهاجرين رئيس الهيئة 

االتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن املنافذ في اإلمارات.

باسل طلوزي

مّرت بسالم ألغام نتائج استطالع مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية، 
املعلن قبل أيام، وهو، وفق ما أراه، أحد أخطر االستطالعات التي أجراها املركز منذ 
بدأ يجريها في العام 1985، غير أنه لم يثر غباًرا، والفضل في ذلك يعود، بالدرجة 
الــذيــن يحفظون  الرسمي والــخــاص،  »جــنــود« اإلعـــالم فــي األردن، بشقيه،  لـــ األولـــى، 
ابتدائي.  األول   

ّ
الــصــف فــي  »راس روس«  مــن حفظهم درس  أزيــد  الحمراء  الخطوط 

تثير  أن  التي يمكن  »األلغام«  فتائل  بانتزاع  العارفني  أمهر  باتوا  أنهم  لهم  وُيحسب 
الغضب الرسمي. وذلك بفضل قدرتهم على طمس األرقام »املتفجرة«، واستبدالها 
ا، وال تشّد انتباه سامع، فقد كان العنوان الرئيسي 

ً
بأخرى »مطفأة« ال تستوقف قارئ

املشترك الذي خرجت به سائر الصحف األردنية عن نتائج االستطالع التي أفصح 
مكروًرا  ا 

ً
عنوان األول(،  تشرين  )أكتوبر/  املنصرم  الشهر  من   26 يوم  املركز  عنها 

 :
ً

قليال إال  الرئيسية  النسبة  فيه  تتباين  ال  الــذي  التي سبقته،  االستطالعات  لسائر 
»67% من األردنيني ال يثقون بالحكومة«. 

أن نصف  الغبراء، فهو  السطور  الجديد »املطموس«، وتــم تحييده وإبــقــاؤه طــّي  أمــا 
األردنيني تقريًبا فقدوا ثقتهم بالقضاء، إذ تراجعت الثقة بهذا الجهاز الذي يعّد أحد 
ر خطير للغاية، ألنه 

ّ
أذرع السلطات الرئيسة الثالث، من 64% إلى 53%، وهذا مؤش

يتعلق باألمن االجتماعي، والخشية من ترّدي الثقة أزيد فأزيد، ألن ذلك يعني أن آخر 
أن  املواطن سيعتقد  أن  واألخطر  بل  القضاء،  هو  املواطن إلنصافه  إليه  ما سيلجأ 
، ما دام القضاء »خصًما«، وأن السائد هو شريعة الغاب 

ً
العدالة ليست من حقه أصال

ا، في هذا املجتمع الذي  ا أو مادّيً فقط، وال مكان لغير »املسنود« عشائرًيا أو رسمّيً
ما يزال القضاء العشائري فيه أعتى من نظيره املدني، بدليل أن »الجلوة العشائرية« 
التي تم تخفيض شجرة عائلتها أخيرا، عقب تحّركات واجتماعات مضنية، كانت 
تلزم عشيرة الجاني حتى الجّد الخامس بالجالء عن املنطقة التي تقطن فيها عشيرة 

املجني عليه.
ا ذلك الرقم الذي يشير إلى تراجع ثقة املواطنني 

ً
ومن »األلغام« القابلة لالنفجار أيض

باملؤسسات  الثقة  تراجع  مفهوًما  كان  ولئن  واألهلية.  الرسمية  املؤسسات  بسائر 
أ، وإن لم تكن كذلك( من %48 

ً
الرسمية، واإلعالمية )يعتبرها املواطن »رسمية« أيض

إلى 39% أي بواقع عشر درجات عن االستطالع السابق، لكن أن تتراجع الثقة، أيضًا، 
ر باعث على القلق كذلك، سيما لبلٍد 

ّ
بالنقابات املهنية والعمالية واألحزاب، فذلك مؤش

دورة  خــالل  العامة  بالحريات  املساس  ذات  القوانني  على  تعديالت جوهرية  ينتظر 
السياسية،  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  توصيات  مع  انسجاًما  املقبلة،  البرملان 
فكيف يستقيم فقدان الثقة الشعبية مع التوجهات الرسمية املعلن عنها؟ أليست تلك 

معادلة صعبة تحتاج الكثير لحل ألغازها و»ألغامها«.
ا، أن 72% من األردنيني ال يثق بعضهم ببعض، أي أن 

ً
وفي اللغم األخير، نقرأ، أيض

أزيــد من ثالثة أربــاع الشعب يستريب الواحد منهم باآلخر، بكل ما يعني ذلــك من 
تفاصيل دقيقة يصعب حصرها في مقال واحد، فالنسبة ضخمة للغاية، ولو أردنا 
البناية والحّي،  الذي يشاركه سكنى  الجار ال يثق بجاره  ، إن 

ً
لقلنا، مثال تبسيطها 

كيف  ذلــك  بعد  نتخيل  أن  ولنا  ا، 
ً

أيض ا  وعشائرّيً ا  مناطقّيً الثقة  انعدام  يمتّد  بينما 
يحاولون  من  هناك  أن  واملعضلة  اليومية.  التعامالت  في  هــذا  الثقة  انــعــدام  ينعكس 
اللغم الخطير، بحديٍث يثقب اآلذان صباح مساء عن متانة الهوية  املواربة على هذا 
الوطنية الجامعة وعن انصهار شتى املنابت واألصول في وحدة دامجة، غير أن أحًدا 
ال يلتفت إلى هذا الرقم الصادم الذي يفصح بوضوح عن »هوياٍت« مشتتة، حائرة، 
كلما حاولت االندماج وجدت ألف سّد في وجهها، تحت شعارات قديمة جديدة، على 
غرار »شرق أردني« و»غرب أردني«، و»أردني األصيل«، وآخر »مهّجن«، وشركسي، 

وشيشاني، وشامي، وفلسطيني.

ممدوح الشيخ

ياباني )nippon.com – 9/ 2021/11( يلخص  إخباري  خبر صغير نشره موقع 
العشرين،  القرن  ا ألفــول عصر، وانسحاب دولــٍة كانت، منذ سبعينات 

ً
مشهًدا مؤمل

فقد  والتكنولوجي،  الصناعي  تقدمها  لجهة  وبخاصة  الدنيا،  بها  تتغنى  معجزة 
بتعّرضها  انتهت  استثنائية من حــرٍب عاملية  الرماد، بسرعة  انبعثت كالعنقاء من 
ألول هجوم نووي في التاريخ. يتحّدث الخبر عن احتمال »تقسيم« شركة توشيبا، 
الرائدة في  اليابانية  اليابانية الشهيرة، إلى ثالث شركات بأمل إنقاذها. والشركات 
»تقنًيا«،  العالم  األكثر حداثة كانت معلًما رئيًسا من صورتها قوة غزت  الصناعة 
حتى كان بعضهم لسنوات يصف اليابانيني بأنهم »إغريق هذا الزمان ورومانيوه«. 
وخـــالل عــقــود الــصــعــود االســتــثــنــائــي، كــانــت »تــوشــيــبــا« البطل فــي واحـــدة مــن أكثر 
ر بأدوار شركاٍت أسهمت في صناعة التاريخ 

ّ
قصص الحرب الباردة إثارة. قصة تذك

الحديث بأدوار تجاوزت أدوار الدول، ولعل دور »شركة الهند الشرقية« االستثنائي 
لكن معركة  الهند حالة شبيهة،  البريطانية في  االستعمارية  اإلمبراطورية  بناء  في 
ا ألكبر منتجي التكنولوجيا 

ً
»توشيبا« أكثر حداثة. كانت أميركا قد تزّعمت تحالف

مزدوجة  والتكنولوجيات  العسكرية  التكنولوجيات  ملنع  اليابان،  ومعهم  الغربيني، 
االستخدام )املدني/ العسكري( من وصول الكتلة الشرقية وأية عاصمة يحتمل أن 
تكون محطة »ترانزيت«. التحالف الكبير مارس دوره من خالل لجنة عرفت اختصاًرا 
أن  املدهشات  ومن  السوفييتي،  االتحاد  انهيار  بعد  وتم حلها   ،»COCOM« باسم
نواًبا في الكونغرس قدموا، قبل هجمات 11 سبتمبر بقليل، مشروع قانون إلحياء 

!»COCOM«
توشيبا«  »حــادثــة  كانت   

ُ
موجعة اختراقاُت  تخللتها  هــذه  الرقابة  إجـــراءات  أن  املهم، 

إحداها، ففي مارس/ آذار 1987 تبني أن »توشيبا« باعت، عبر شركة أوروبية، جهاز 
الروبوت معدة متطّورة لخرط املعادن  بـ 18 مليون جنيه إسترلينى. وكــان  روبــوت 
الغواصات  محّركات  ضوضاء  تخفيض  من  السوفييتي  االتحاد  نت 

ّ
مك وصقلها، 

النووية، ما أّدى إلى صعوبة تعقبها، وكانت النتيجة أن تكلف الغرب 30 مليار دوالر 
إلنتاج أجهزة رصد جديدة، وهو ما وصفه سياسيون أميركيون آنذاك بأنه: رد »على 

الطريقة اليابانية« على هيروشيما وناغازاكي! 
التخمة  الغربي حد  اإلعــالم  امتأل  وعندما  بقليل،  السوفييتي  االتحاد  انهيار  وبعد 
الياباني املشاكس شينتارو إيشيهارا  بخطاب »التفرد األميركي«، أطلق السياسي 
)حاكم طوكيو بني 1999 و2012(، صيحة تحدٍّ أحدثت مشكلة كبيرة في العالقات 
رجل  مــع  بــاالشــتــراك  الــبــدايــة  فــي  نشر  كتاًبا  الصيحة  وكــانــت  اليابانية.  األميركية 
انسحب الحقا  والــذي  )أحــد مؤسسي »ســونــي«(،  أكيو موريتا  الياباني  االقتصاد 
شي 

ُ
من املعركة، وحذف الجزء الخاص به من الكتاب، بسبب غضب أميركي كبير خ

العربية ترجمتني مختلفتني، ُوصمت إحداهما  الكتاب إلى  رجم 
ُ
على شركته منه. ت

الثانية  الترجمة  وتولت  وحرفتها،  األميركية  املخابرات  فيها  تدخلت  ترجمة  بأنها 
الفكرة  وكانت  ال«.  تقول  أن  تستطيع  »اليابان  وعنونتها:  العوري  هالة  الفلسطينية 
أميركا، وكانت  التي تستطيع تحّدي  الوحيدة  الدولة  اليابان  أن  الغضب  أثــارت  التي 
الشركات اليابانية في نظر إيشهارا من يستطيع حسم املعركة، ولم يفته أن يؤكد أن 
قيم العمل اليابانية أكفأ وأرقى. تحّدث إيشهارا عن أشباه املوصالت اليابانية، األكفأ 
عاملًيا، والتي ال غنى عنها لصناعات أميركا املتقّدمة )مدنية وعسكرية(، بل عن أن 
الصواريخ النووية األميركية يمكن )إذا ُحرمت منها( أن تفقد قدًرا غير قليل من دقة 
تصويبها. وفي الوقت نفسه، حكى إيشهارا قصة مقاتلة يابانية أكفأ من نظيراتها 
األميركيات، صممتها بالكامل شركة بابانية واحدة: ميتسوبيشي، وكيف أن وزير 

الدفاع األميركي، آنذاك، كاسبار واينبرغر، ذهل من مواصفاتها، ومنع إنتاجها.
 من دون أن يبكي عليها أحد في مشهد أفول مؤلم، 

ً
تقف اليابان اليوم في الظل، منحدرة

وهي بعد األمجاد االقتصادية الكبيرة مثقلة بأعلى مستويات الدين العام بني الدول 
املتقدمة )حوالي خمسة تريليونات دوالر(، بنسبة 234% من الناتج املحلي اإلجمالي.

بيار عقيقي

حني تقّرر االطالع على التاريخ والغوص في أسباب معارك القرون املاضية، السحيقة 
منها والحديثة، قد تنبهر بأحجام الجيوش التي تقاتلت، حني كان القتال أكثر التحامًا 
بني البشر، على الرغم من تفاهة حروٍب عديدة، خصوصًا التي نشبت بسبب خالٍف 
على إبل أو مواش أو كالب أو حجل أو غيرها. لن تتعّجب حني كانت األدبيات واملراثي 
 أو االضطهاد، 

ّ
دت للداللة على املظلومية أو الحق

ّ
ل
ُ
التي رافقت مثل تلك املعارك، قد خ

أو إلبقاء جذوٍة تلّمس شمس الحرية مشتعلة. ذلك كله سيصبح قريبًا من املاضي 
 

ّ
في أي معارك مستقبلية، ال بّد أن تقع، ألن البشر لم يتجاوزوا بعد القدرة على حل

أي خالف، تافهًا كان أم عميقًا، في معزٍل عن الصدام والسالح.
تاحة للجمهور من دول عدة أن تطّور األسلحة بات يعتمد 

ُ
ظهر التقارير العسكرية امل

ُ
ت

أكثر على التقنية. لم تعد الطائرات املسّيرة وحدها عنوان أي حرٍب مستقبليٍة، بل إن 
جيوشًا مكّونة من آليني باتت في الخدمة لدى الدول العظمى، مثل الصني والواليات 
»قتال الرجال من النّد للنّد«  ى بـ

ّ
. لم تعد القصائد التي تتغن

ّ
املتحدة والهند على األقل

العسكر،  التقنية تغزو سوق  صالحة لهذا العصر، وال ألي عصوٍر مقبلة، طاملا أن 
 العنصر البشري بآخر آلي. في السابق، كان ُيمكن حشد العناصر البشرية 

ً
مستبدلة

 أو بني القبائل العربية. أما اليوم، فيكفي 
ً
في قتاٍل بالسالح بني قريتني في بريطانيا مثال

أن يجلس فرٌد ملمٌّ بالتقنية في غرفة مكّيفة، وإدارة معركة كبيرة من خلف شاشة 
ف من الخسائر البشرية، غير 

ّ
صغيرة. قد يبدو للوهلة األولى أن مثل هذه املعارك تخف

أنها تكتفي فقط بالتقليل من أعداد الضحايا العسكريني، من دون تقديم ضمانٍة بعدم 
قصف مواقع مدنية. هذا التحّول لن يتوقف، خصوصًا أن صناعة الذكاء االصطناعي 
ف عنها في موقع هامشّي في 

ّ
تتقّدم بسرعٍة هائلة، ما يجعل أي فرٍد أو مجتمع متخل

مسار التطّور، لن ينتهي سوى بتسريع عملية انخراطه في مثل هذا التقّدم، أو التعّرض 
ت أفراده. مثل هذا التطوير العسكري سُيسقط أدبيات عدة 

ّ
لالنقراض املعنوي وتشت

راسخة في أحزاب ودول وعصابات تعتنق عقائد أيديولوجية جامدة، معتمدة فيها 
على العنصر البشري فقط. وهو ما سيؤّدي إلى سقوطها، محقة في قتالها أم ال.

بعد اكتشاف القاّرة األميركية، وبدء زحف املستعمرين األوروبيني، إلى شمالها ووسطها 
وجنوبها، سقطت حضاراٌت وإمبراطورياٌت عظيمة، من القبائل األميركية األصلية 
في الواليات املتحدة، إلى حضارتي املايا في املكسيك واإلنكا في البيرو، فقط ألنها لم 
تملك السالح الرادع لصّد الغزاة. ال ُيمكن أمام البندقية استخدام السيف، وفي موازاة 
صبح األقواس لعبة أطفال. وكما في أميركا كذلك في أفريقيا. تطّور السالح 

ُ
املدافع ت

 على قضم األراضي الجديدة. في هاتيك األيام، ال ُيمكن 
ً
 وقدرة

ً
ني أكثر قوة

ّ
جعل املحتل

ر من سالح، ألن العالم لم يكن مكشوفًا 
ّ
لوم الشعوب الخاسرة على استخدامها ما توف

ه في نقاط ومفاصل أساسية.
ّ
كما هو عليه اليوم، أقل

هذه املرحلة االنتقالية بني نوعني من الحروب، التقليدية منها واملستقبلية، ستسمح 
بنشوء أنماط جديدة في أي معركة، سُيصبح معها استعانة البشر بأقواٍل سياسيٍة 
ودينيٍة للحّث على القتال بمثابة أمر غريب وغير ضروري. البشر بطبيعتهم يخافون، 
وإن قّرروا مواجهة خوفهم، فإنهم يسعون إلى اعتماد أحدث العتاد العسكري للدفاع 
عن نفسهم خالل هذه املواجهة. وكلما كُبر حجم االتكال على التقنية صُغر حجم 
 القدرة على جذب عناصر بشرية إلى 

ّ
االعتماد على العنصر البشري. حينها، قد تقل

جيوش ومنظمات بدافع عقائدي، وسيتم استبدال ذلك بعرض األموال والحوافز. وقد 
يؤّدي هذا املسار إلى نشوء »جيش وطني متعّدد الجنسيات«، ألن الخبرات متحّركة 
وغير محصورة في بلٍد واحد. األكيد أنه خالل بضعة عقود، سينظر العالم إلى عام 

2021، كنظرتنا حاليًا إلى القرون القديمة.

في »انتصار« نظام األسد أرقام وألغام

تقسيم »توشيبا«... 
مشهد أفول تاريخي

حروب المستقبل... موت العقائد
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آراء

حسن نافعة

أعلنت إيران، أخيرا، موافقتها على استئناف 
املفاوضات املتعلقة ببرنامجها النووي يوم 
29 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، فهل 
للتوصل  ممهدا  بــات  الطريق  أن  ذلــك  يعني 
إلى اتفاٍق يسمح بعودة الواليات املتحدة إلى 
انسحبت   ،2015 عــام  املبرم  األصلي،  االتفاق 
ترامب،  السابق،  اإليراني  الرئيس  إدارة  منه 
بشكل منفرد عام 2018؟ ما زال الوقت مبكرا 
لإلجابة عن هــذا الــســؤال، خصوصا في ظل 
التكتيكات التفاوضية املستخدمة حاليا في 
التعامل مع هذا امللف، سواء من جانب إيران 

أو من جانب الواليات املتحدة.
معروف أن جو بايدن كان قد أعلن إّبان حملة 
جرت  التي  األميركية  الرئاسية  االنتخابات 
في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام املاضي 
الــواليــات املتحدة  اعتزامه العمل على عــودة 
ــّدر لـــه أن يصبح  ــاق، إذا مـــا قــ إلـــى هـــذا االتـــفـ
أنــه ما إن  رئيسا للواليات املتحدة. والــواقــع 
وضع الرجل قدميه في البيت األبيض، حتى 
شـــرع فــي الــتــعــامــل بهمة مــع هـــذا املــوضــوع، 
ومن ثم راح ملف البرنامج النووي اإليراني 
يــتــصــّدر جـــدول أعــمــال الــســيــاســة الخارجية 
األمــيــركــيــة اعـــتـــبـــارا مـــن 20 يـــنـــايـــر/ كــانــون 
الـــثـــانـــي املــــاضــــي. لـــكـــن، وأمــــــام رفــــض إيــــران 
مع  مباشرة  مفاوضات  فــي  الــدخــول  القاطع 
الواليات املتحدة حول هذا املوضوع، لم يكن 
هناك بد من رضــوخ األخيرة لفكرة الدخول 
ــيـــر مـــبـــاشـــرة مــــع إيـــــــران،  ــفــــاوضــــات غـ فــــي مــ
لــتــحــديــد شـــــروط الــــعــــودة إلــــى هــــذا االتـــفـــاق 
انطلقت  الــتــي  املــفــاوضــات  وهــي  وطريقتها، 
في فيينا، برعاية كل من االتحاد األوروبــي 
وروســيــا االتــحــاديــة، وشــهــدت ســت جــوالت، 
قــبــل أن تــتــوقــف مــؤقــتــا بــســبــب االنــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الــتــي جـــرت فــي إيــــران خـــال شهر 
يونيو/ حــزيــران املــاضــي، وأســفــرت عــن فوز 

التيار املحافظ بقيادة إبراهيم رئيسي.
عــلــى الــرغــم مــن صــعــوبــاٍت عــديــدة شهدتها 
جـــوالت املــفــاوضــات الــســت، أجــمــع املــراقــبــون 
ــفـــاوضـــات فــيــيــنــا أحــــــرزت تــقــّدمــا  عــلــى أن مـ
كبيرا، بل وصل األمر إلى حد توقع بعضهم 
انتخابات  قبل  اتــفــاق  إلــى  التوصل  إمكانية 
الرئاسة اإليرانية، على أمل أن تؤّدي األخبار 

أنور الجمعاوي

املنقضي  العقد  امــتــداد  تــونــس على  راكــمــت 
مــهــّمــا،  ديــمــقــراطــّيــا  مــنــجــزا   )2011-  2021(
امتازت به عن بقية الدول العربية، وتصّدرت 
في  الناشئة  الديمقراطيات  قائمة  بموجبه 
العالم الثالث، فقد وضعت الثورة التونسية 
ولــهــْيــمــنــة  ــردي،  ــ ــفــ ــ ــ ال لــلــحــكــم  حـــــــّدا   )2011(
الدولة، ومّكنت  الواحد على مفاصل  الحزب 
البرملان،  في  ليهم 

ّ
ممث اختيار  من  املواطنني 

ــلـــديـــات فــي  ــبـ ــة، وفـــــي الـ ــاســ ــرئــ وفـــــي قـــصـــر الــ
كــنــف الــحــّريــة، والـــنـــزاهـــة. وتـــداولـــت قــيــاداٌت 
إدارة مسؤولية  عــلــى   وغــيــر حــزبــيــة 

ٌ
حــزبــيــة

الباد. وتــّم الفصل بنْي السلطات  الحكم في 
التنفيذية(.  القضائية،  )التشريعية،  الثاث 
ــْدٍر معتبر  ــقـ وتــمــتــعــت الــســلــطــة الــقــضــائــيــة بـ
التونسي  الدستور  االستقالية. وضمن  من 
والخاّصة،  العاّمة  الحّريات   )2014( الجديد 
على نــحــٍو ســاهــم فــي نشر ثقافة االخــتــاف، 
وشــّجــع طــيــفــا مــعــتــبــرا مــن الــتــونــســيــني على 
ــم الــحــزبــي والــجــمــعــوي. كــمــا شــهــدت 

ّ
الــتــنــظ

ــر مـــســـبـــوقـــة.  ــيـ ــــاد تــــعــــّدديــــة إعــــامــــيــــة غـ ــبـ ــ الـ
د الحّريات صحافة الرأي 

ْ
 َعق

ّ
وازدهرت في ظل

ــرأي اآلخـــــر، وثــقــافــة الـــتـــدويـــن، وأدبـــيـــات  ــ والــ
نـــقـــد الــشــخــصــيــات الـــقـــيـــاديـــة واملـــؤّســـســـات 
 هــــذا املــنــجــز الــديــمــقــراطــي 

ّ
الـــســـيـــاديـــة. لـــكـــن

استدامة  مــع  الــريــاح  أْدراج  يذهب  أن  يوشك 
الرئيس  أعلنها  التي  االستثنائية  التدابير 
قــيــس ســعــّيــد إّبــــان احــتــجــاجــات 25 يوليو/ 
في   ،117 عــــدد  ــــر  األمـ 2021، وصـــــدور  تـــمـــوز 
بيد  الــســلــطــات   

ّ
كـــل رّكــــز  الــــذي   2021/09/22

رئــيــس الــجــمــهــوريــة. وأّدت تــلــك املــســتــجــّدات 
ى 

ّ
عملّيا إلى تبديد الحالة الديمقراطية. وجل

ذلـــك تهميش الــدســتــور، وتــعــطــيــل الــبــرملــان، 
وانحسار الحريات العاّمة والخاّصة.  

ــاظــر فــي مــن دســتــور الجمهورية 
ّ
يــتــبــنّي الــن

فـــي غــيــر عـــنـــاء شــمــولــّيــتــه،  الــثــانــيــة )2014( 
149 فصا  من  تكّون  فقد  التقّدمي،  وطابعه 
ــقــت أســاســا 

ّ
ــــواب تــعــل عـــت عــلــى عــشــرة أبـ

ّ
تـــوز

ــة الــــــّدولــــــة ونـــظـــامـــهـــا،  ــ ــوّيـ ــ ــنــــّص عـــلـــى هـ ــالــ بــ
ــــات الـــتـــنـــفـــيـــذّيـــة  ــطـ ــ ــلـ ــ ــّسـ ــ ـــــفـــــريـــــق بــــــني الـ

ّ
والـــــت

قيمة  من  واإلعــاء  والقضائية،  والتشريعّية 
ــاّصـــة، وإقــــــرار مــبــدأ  الـــحـــّريـــات الـــعـــاّمـــة والـــخـ
الــامــركــزّيــة اإلدارّيـــــة والــتــنــمــوّيــة، وتأسيس 
قبيل هيئة  مــن  ة، 

ّ
هيئات  دســتــورّيــة مستقل

االنــــتــــخــــابــــات وهـــيـــئـــة الـــحـــوكـــمـــة الـــّرشـــيـــدة 
وضبط  البصري  الّسمعي  ــصــال 

ّ
االت وهيئة 

مــجــاالتــهــا وكــيــفــّيــات اشــتــغــالــهــا، فــضــا عن 
ــة بــتــعــديــل الـــّدســـتـــور،  ــاّصــ إقـــــــرار أبــــــــواٍب خــ

الــخــاصــة بــقــرب رفـــع الــعــقــوبــات إلـــى تعظيم 
فــــرص فــــوز الـــتـــيـــار املـــعـــتـــدل فـــي انــتــخــابــات 
الــرئــاســة اإليــرانــيــة، وهـــو مــا لــم يــحــدث، إمــا 
بسبب عجز األطراف املشاركة في مفاوضات 
فــيــيــنــا عـــن الــتــغــلــب عــلــى الــعــقــبــات املتبقية، 
وربــمــا ألن إيـــران والــواليــات املتحدة فضلتا 
الــتــريــث إلـــى مــا بــعــد االنــتــخــابــات اإليــرانــيــة، 
اتــفــاق محتمل  أي  تــعــّرض  تحّسبا الحتمال 

ة في حال فوز التيار املحافظ. 
ّ
إلى هز

لــيــس مـــن الـــواضـــح بــعــد مـــا إذا كــــان مــوقــف 
إبراهيم  بــقــيــادة  الــجــديــدة،  اإليــرانــيــة  اإلدارة 
رئــيــســي، مــن مــفــاوضــات فيينا قــد تغير من 
حــيــث الــجــوهــر، أم أن الــتــبــايــنــات الــراهــنــة ال 
تخرج عن كونها مجّرد تغيير تكتيكي، يعود 
التفاوضية،  العملية  في  الجياد  تغيير  إلــى 
وإلــــــى حـــاجـــة األطـــــــــراف املـــعـــنـــيـــة إلـــــى وقــفــة 
دبلوماسية  معركة  استئناف  قبل  تعبوية، 
صــعــبــة وغــيــر مــضــمــونــة الــنــتــائــج. مـــع ذلـــك، 
ياحظ أن هــذه اإلدارة لم تكن في عجلٍة من 
أمــرهــا، ولــم تــرغــب فــي تحديد مــوعــد سريع 
الستئناف مفاوضات فيينا. وفي تقديري أن 
التباطؤ، والــذي يبدو لبعضهم مبالغا  هــذا 
فيه، وربما يعكس قدرا من سوء النية، يعود 

إلى سببني رئيسيني:
األول: موضوعي، فرضته حاجة هذه اإلدارة 
إلى االطاع على تفاصيل ما جرى في جوالت 
الـــتـــفـــاوض الــســابــقــة، وتــقــيــيــم نــتــائــجــهــا في 
ضوء قناعاتها ورؤيتها الفكرية والسياسية 
املختلفة عن رؤية اإلدارة السابقة، خصوصا 
تبدو  والسياسية  األيديولوجية  الــفــروق  أن 
 بــني تــيــاري املــحــافــظــني واملعتدلني 

ً
واضــحــة

حــــول كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع مــخــتــلــف مــلــفــات 
الــســيــاســتــني، الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، ومنها 
التيار  الــذي يتسم فيه موقف  النووي  امللف 

املحافظ بقدر ملحوظ من التشّدد.
ــانــــي: ذاتـــــــي أو ظــــرفــــي، فــــرضــــه انــــدفــــاع  ــثــ الــ
إيــران،  التصعيد في مواجهة  إسرائيل نحو 
خصوصا عقب االنتخابات التشريعية التي 
لـــلـــوزراء، فلكي  رئــيــســا  بــيــنــت  أتـــت بنفتالي 
يثبت األخير أن موقفه من ملف إيران النووي 
أقــل تــشــّددا من موقف سلفه نتنياهو،  ليس 
راح يــمــارس ضــغــوطــا هــائــلــة لــحــمــل اإلدارة 
األمــيــركــيــة الــجــديــدة عــلــى عـــدم الـــعـــودة إلــى 
االتفاق النووي مع إيران، من خال التصعيد 

قة بــاألحــكــام االنــتــقــالــّيــة. ومــن 
ّ
وأخــــرى متعل

ــفــصــيــل، 
ّ
ــّيـــاال إلــــى الــت ــاء الـــّدســـتـــور مـ ــّمـــة، جــ ثـ

حريصا على تعزيز دولة القانون والحّريات، 
فكير 

ّ
النّص على حّرية الضمير، والت فجرى 

املعلومة،  إلــى  ــفــاذ 
ّ
الــن فــي   

ّ
والــحــق عبير، 

ّ
والت

ــــشــــر، وتـــكـــويـــن األحــــــزاب 
ّ
ــن ــــي اإلعـــــــان والــ وفـ

 
ّ

ـــقـــابـــات والــجــمــعــّيــات، فــضــا عـــن الــحــق
ّ
والـــن

الّسلمّيني وحــّريــة  ــظــاهــر 
ّ
فــي االجــتــمــاع والــت

اإلبــــداع والــبــحــث الــعــلــمــّي واألكـــاديـــمـــّي. وتــّم 
واملــســاواة بني  القضاء  استقال  النّص على 
املرأة والّرجل، وتثمني ما نّص عليه دستور 
1959 في مجال األحوال الشخصّية. وتجاوز 
ــة الـــســـيـــاّســـة  ــّددّيـ ــعـ ــتـ ــلـ ــع لـ ــريـ ـــشـ

ّ
ــت ذلـــــك إلـــــى الـ

والــثــقــافــّيــة، وتــحــديــد صــاحــّيــات الــّرئــاســات 
الـــثـــاث )الــجــمــهــورّيــة/ الــحــكــومــة/ املجلس 
الــتــأســيــســي( عــلــى نــحــٍو أســهــم فـــي تكريس 
وازن بني الّسلطات، وتعزيز الّرقابة 

ّ
منطق الت

القانونّية على الحاكم واملحكوم على الّسواء. 
الّسلطة  وهــو ما ساهم في الحّد من سطوة 
الفردّية أو الحزبّية أو الطبقّية، وشّرع لنشأة 
فيها تشاركّي،  القرار  دولــة مواطنّية،  بــوادر 
ــعــب الــذي 

ّ
والــّســلــطــة الــفــعــلــّيــة فــيــهــا بــيــد الــش

ــلــيــه، ويـــرســـم مــصــيــره فـــي كنف 
ّ
يــخــتــار مــمــث

زاهة.
ّ
الّديمقراطّية والن

 قيس سعّيد وجمهوره الشعبوي 
ّ
والظاهر أن

ثمرة  كــان  تقّدمي،  توافقي/  بدستور  ضاقا 
حــــواٍر وطــنــيٍّ مــوّســع بــني مــكــّونــات املجتمع 
املــــدنــــي. وصــــــّوت لــصــالــحــه مــئــتــا نـــائـــب من 
التأسيسي.  املجلس  نــّواب  من   217 مجموع 
 الدستور الجديد ال 

ّ
ومصدر الضيق الزعم إن

يمنح الرئيس صاحيات واسعة، لذلك عمد 
قيس سعّيد وبطانته إلى استهداف املدّونة 
الــــدســــتــــوريــــة إّبــــــــان احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــويــة 
محدودة. فاحتكر تأويله، وانزاح عن منطوق 
التدابير االستثنائية،  الفصل 80 في إعانه 
ــدار  ــر الــرئــاســي 117 إلـــى إصـ وعــمــد فـــي األمــ
اشتملت  زمــنــي،  مقّيدة بسقف  غير  قــــرارات، 
 أبــــــــواب الــــدســــتــــور بــاســتــثــنــاء 

ّ
تــعــطــيــل جـــــل

توطئته والبابني األول والثاني منه، وإلغاء 
دســتــوريــة مشاريع  ملــراقــبــة  الــوقــتــيــة  الهيئة 
ــقـــوانـــني، ومـــنـــح الـــرئـــيـــس نــفــســه صــاحــيــة  الـ
إدارة الــبــاد بــاملــراســيــم، الــتــي أضــحــت أعلى 
ى، منها ما 

ّ
ب مجاالت شت

ّ
من الدستور، وترت

ق بالحريات وحقوق اإلنسان، واألحوال 
ّ
تعل

ــنــــشــــر، ونـــشـــاط  الـــشـــخـــصـــيـــة، واإلعــــــــــام، والــ
ــزاب والــجــمــعــيــات والــنــقــابــات، وتنظيم  ــ األحـ

الهيئات الدستورية، وغير ذلك كثير. 
أّما البرملان في الدول الديمقراطية فمؤّسسة 
تشريعية  وهيئة  منتخبة،  مدنية  دستورية 

ــــات والــــحــــرب  ــاقـ ــ ــنـ ــ ــلــــى جـــبـــهـــتـــي حـــــــرب الـ عــ
ــن الــصــعــب على  الــســيــبــرانــيــة. وألنـــــه كــــان مـ
إيــران أن تقتنع بجّدية اإلدارة األميركية في 
التصعيد  استمرار  ظــل  فــي  معها  التفاوض 
ــبـــدو أن ضـــغـــوطـــا أمــيــركــيــة  اإلســـرائـــيـــلـــي. يـ
تهدأ نسبيا  لم  التي  إسرائيل  مورست على 
إال بعد صــدور تصريح من وزيــر الخارجية 
الخيارات  كل  أن  بلينكن،  أنتوني  األميركي، 
ــزال مــطــروحــة عــلــى الــطــاولــة، مــا يعني  مــا تــ
املــتــحــدة ال تستبعد  الـــواليـــات  أن  بـــوضـــوح 
القيام بعمل عسكري ضد إيران، في حال عدم 
التوصل إلى نتيجة مرضية، ليس بالنسبة 

لها فقط وإنما بالنسبة إلسرائيل أيضا.
معروف أن إيران اتخذت إجراءات هدفت إلى 
في  فيينا،  مــفــاوضــات  فــي  موقفها  تحسني 
حال توفر الشروط املائمة الستئنافها، من 
اإلضافي  بالبروتوكول  العمل  وقــف  أهمها: 
تنفيذا  الــنــووي،  االنتشار  من  الحد  ملعاهدة 
لــقــرار ســابــق أصـــدره الــبــرملــان، والــشــروع في 
ــّدالت تــتــجــاوز  ــعـ ــمـ تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم بـ
الــنــووي.  االتــفــاق  فــي  املنصوص عليها  تلك 
ــــي فــي  ــرانــ ــ ــاء اإليــ ــ ــذكـ ــ ــنـــا حـــــــّدة الـ ويــــاحــــظ هـ
ــــي املــــســــتــــخــــدم عــقــب  ــــاوضـ ــفـ ــ ــتـ ــ الـــتـــكـــتـــيـــك الـ
االنــســحــاب األمــيــركــي مـــن االتـــفـــاق الـــنـــووي، 
االتفاق،  لم تعلن انسحابها من هــذا  فــإيــران 
رّدا على االنسحاب األميركي منه، خصوصا 
ــرى  ــل اســـتـــمـــرار الــــتــــزام األطـــــــراف األخــ فـــي ظـ
بـــه، لكنها حــرصــت، فــي الــوقــت نــفــســه، على 
ــا أخـــرى تستطيع أن  ــ إثــبــات أن لــديــهــا أوراقـ
تلعبها، فوقف العمل بالبروتوكول اإلضافي 
ــنـــووي ال يشّكل  ملــعــاهــدة حــظــر االنــتــشــار الـ
خرقا لاتفاق النووي، ألن العمل به لم يكن 
 إلثبات مزيد 

ً
 إيرانية

ً
شرطا، وإنما كان بادرة

النية، فضا عــن أن هــذه الخطوة  مــن حسن 
ــــب الـــنـــفـــاذ، بعد  بــــدت إجـــــراء دســـتـــوريـــا واجـ
التشريعية،  السلطة  مــن  بــذلــك  ــرار  قـ صـــدور 
لكنه شكل عنصرا نفسيا ضاغطا بشدة على 
اإلدارة األمــيــركــيــة. وعــلــى الــرغــم مــن إخــطــار 
للطاقة  الدولية  الوكالة  اإليــرانــيــة  السلطات 
إال  البروتوكول،  بهذا  العمل  بوقف  النووية 
أنــهــا لــم تــمــانــع، فــي الــوقــت نــفــســه، مــن إبـــرام 
اتـــفـــاق مـــؤقـــت مــعــهــا، يـــســـري لــثــاثــة أشــهــر 
فــقــط، كـــي يــكــون تــجــديــده مــشــروطــا بتغير 
ــركـــي مـــن مــســألــة املـــفـــاوضـــات  ــيـ املـــوقـــف األمـ

إرادتــهــم،  وتعّبر عن  الناخبني،  ل 
ّ
تمث وازنـــة، 

قــبــيــل  مــــن  مـــهـــّمـــة،  أدوار  بــــعــــّدة  وتـــضـــطـــلـــع 
 القوانني 

ّ
مناقشة املبادرات التشريعية، وسن

تــعــديــلــهــا، والــتــصــديــق على  إلــغــائــهــا أو  أو 
ــتـــراض عــلــيــهــا، ومــراقــبــة  االتــفــاقــيــات أو االعـ
الـــدولـــة. ومــن  األداء الــحــكــومــي ومـــؤّســـســـات 
ــــواب تــمــثــيــل الــشــعــب  ـ

ّ
ــن ــ ــــات مــجــلــس الـ ــــويـ أولـ

التنفيذية، والــدفــاع عن حقوق  أمــام السلطة 
مطالبهم،  تحقيق  عــلــى  والــعــمــل  الــنــاخــبــني، 
وتحسني معاشهم، وتسهيل إدارة شؤونهم 
ــرام  ــتــ فــــي كـــنـــف الـــشـــفـــافـــيـــة، والــــنــــزاهــــة، واحــ
الــقــانــون. ويــعــّد الــبــرملــان مــن مكاسب تونس 
اللون  االستقال  بعد  عليه  وغلب  الحديثة، 
 
ً ّ
 على امتداد عقود ظا

ّ
الحزبي الواحد، وظل

رئيس  لهيمنة  وخاضعًا  الــرئــاســي،  للنظام 
الجمهورية، ومبّررًا لتوّجهاته. وبعد الثورة، 
أصبح البرملان تعّدديًا، وغدا ركنًا متينًا من 
الباد، وساهم في تأمني  السلطة في  أركــان 
العبور من حقبة الدولة الشمولية إلى عصر 
ــّواب الشعب  ــاغ نــ الــدولــة الــديــمــقــراطــيــة، وصـ
الـــذي  الــثــانــيــة )2014(  الــجــمــهــوريــة  دســـتـــور 
ورقابية  تشريعية  صاحياٍت  البرملان  منح 
الديمقراطية  ز 

ّ
عــز ما  وهــو  مهّمة،  وتمثيلية 

التشاركية والتوازن بني السلطات. 
 املــشــهــود خــصــوصــا بــعــد االنــتــخــابــات 

ّ
ولــكــن

التشريعية 2019 نزوع كتٍل نيابيٍة إلى إغراق 
خافية،  سياسية،  لــوائــح  بمناقشة  املجلس 
ليست على عاقٍة مباشرٍة بهموم التونسيني 
وشواغلهم اليومية. بل حملت طّيها خلفياٌت 
أيــديــولــوجــيــة، وحــســابــاٌت حــزبــويــة، وغــايــاٌت 
ــي مــســائــل اســتــهــلــكــت الــجــهــد  شــعــبــويــة، وهــ
لت عمل البرملان، وانــزاحــت به 

ّ
والــوقــت، وعط

ي االستقطاب، 
ّ
عــن وظــائــفــه األســاســيــة لــتــغــذ

والتنافر، والتنافي داخل االجتماع السياسي 
الــتــونــســي. ولــعــبــت، فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، كتلة 
الــحــزب الــدســتــوري الــحــر دورا أســاســيــا في 
ترذيل مجلس نّواب الشعب، من خال تعطيل 
جلسات االستماع للوزراء، والتشويش على 
مكّبر  واستخدام  بالصراخ  النواب  مداخات 
صـــــــوت، واحـــــتـــــال مـــكـــتـــب رئــــيــــس املـــجـــلـــس، 
ــه عــــــبــــــاراٍت مـــشـــحـــونـــٍة بــالــتــحــقــيــر  ــيــ وتــــوجــ
لغاياٍت  وذلــك  الـــرأي.  خالفهم  ملــن  والكراهية 
شــعــبــويــٍة قــوامــهــا تــحــّدي الــنــخــب السياسية 
ــإثـــارة  ــفـــت انـــتـــبـــاه الـــجـــمـــهـــور بـ الــــســــائــــدة، ولـ
الهرج واملرج والخروج عن املألوف. والقصد 
النيابية،  املؤسسة  تشويه  ذلــك  مــن  النهائي 
وتهيئة  الــديــمــقــراطــيــة.  مــن  الــنــاس  وتيئيس 
الرأي العام للقبول بعودة الحكم الدكتاتوري 
 الـــرئـــيـــس قيس 

ّ
ــرّجــــح أن ــا. واملــ ــٍف مــ ــْيـ عــلــى كـ

والعقوبات! أما قرار إيران بإنتاج اليورانيوم 
املخصب بنسبة 20% ثم بنسبة 60%، والذي 
الــنــووي، فقد  يشّكل خــرقــا واضــحــا لاتفاق 
حرصت إيران على أن يبدو وكأنه رد مباشر 
ومـــشـــروع عــلــى عــمــلــيــات الــتــخــريــب املــتــكــّررة 
الــتــي قــامــت بــهــا إســـرائـــيـــل لــتــعــطــيــل أجــهــزة 
الطرد املركزي اإليرانية. كما ياحظ هنا أن 
إيــــران بـــدت شــديــدة الــحــرص عــلــى أن تكون 
التخصيب  نسب  بــزيــادة  الــخــاصــة  خططها 
عــلــنــيــة وشـــفـــافـــة، حــتــى ال تــتــيــح ألي طـــرٍف 
فــرصــة للتشكيك فــي وجـــود بــرنــامــج نــووي 
وقد  املعلن.  البرنامج  ســّري بخاف  إيــرانــي 
وصلت الجرأة بإيران في هذا الصدد إلى حد 
النووية،  الطاقة  هيئة  باسم  املتحدث  إقــدام 

ــر املــشــهــودة في 
ّ
 حــالــة الــتــوت

ّ
ســعــّيــد اســتــغــل

ــر طــْيــف مـــن الــتــونــســيــني من  ــذّمـ الـــبـــرملـــان، وتـ
املجلس   

ّ
النواب ومطالبتهم بحل أداء بعض 

التشريعي ليعلن تدابيره االستثنائية إلدارة 
الــــبــــاد )25 يـــولـــيـــو/ تــــــمــــــوز2021(، ونـــّصـــت 
وإعفاء  النيابي،  املجلس  أعمال  تعليق  على 
البرملانية  الحصانة  ورفــع  الحكومة،  رئيس 
ــنـــواب، ومـــركـــزة الــســلــطــات الــثــاث بيد  عــن الـ
ــر الــرئــاســي  ــ ــاء األمـ ــ رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة. وجـ
أيــلــول 2021  فــي 22 سبتمبر/  الــصــادر   117
نــواب  مجلس  اخــتــصــاصــات  تعليق  لتمديد 
الــشــعــب إلــــى أجـــــٍل غــيــر مـــســـّمـــى، مـــع إيــقــاف 
صــرف أجـــور رئــيــس الــبــرملــان وأعــضــائــه. كما 
الرابع منه تمكني رئيس  الفصل  تم بموجب 
 مــراســيــم فــي 29 مجاال، 

ّ
الجمهورية مــن ســن

ــتــــصــــاص الــتــشــريــعــي  هــــي مــــن صـــمـــيـــم االخــ
لــلــبــرملــان مــثــل تنظيم الــقــضــاء واالنــتــخــابــات 
املراسيم  وتــّم تحصني  والصحافة.  واإلعـــام 
الرئاسية من كل رقابة قضائية وفقا للفصل 
باإللغاء.  الطعن  تقبل  ال  باعتبارها  السابع، 
ولم تعد الحكومة مسؤولة أمام البرملان، بل 

أن  بنفسه  يعلن  أن  على  كمالوندي،  بــهــروز 
لـــدى إيــــران حــالــيــا 210 كــغــم مــن الــيــورانــيــوم 
املخصب بنسبة 20%، باإلضافة إلى 25 كغم 
وإنه   ،%60 بنسبة  املخصب  اليورانيوم  من 
»ليس بإمكان أي دولة إنتاج هذه الكمية عدا 

الدول التي تملك الساح النووي«!  
فــي ضــوء مــا تــقــّدم، يــرّجــح أن تــبــدأ بالفعل 
يــوم 29  جولة سابعة من مفاوضات فيينا 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري، غــيــر أن 
فــرص التوصل إلــى اتــفــاق، في هــذه الجولة 
أو في جوالت أخرى مقبلة، ما تزال ضئيلة، 
نـــظـــرا إلــــى الـــبـــون الـــشـــاســـع الـــــذي مـــا يـــزال 
يفصل بــني املــوقــفــني، اإليـــرانـــي واألمــيــركــي، 
ــران تــصــّر  ــ ــإيـ ــ ــدة، فـ ــ ــديـ ــ بـــشـــأن تـــفـــصـــيـــاٍت عـ
عــلــى أن عــلــى الــــواليــــات املـــتـــحـــدة أن تــرفــع 
الــتــي فــرضــت عليها بعد  الــعــقــوبــات  جميع 
االنسحاب األميركي من االتفاق، قبل أن تبدأ 
هي في اتخاذ إجراءات العودة بالتزاماتها 
إلـــى الــوضــع الــســابــق عــلــى هـــذا االنــســحــاب. 
وحتى بافتراض أنــه يمكن إليــران جــدال أن 
بالتوازي  ومــتــدّرجــة  متزامنة  بــعــودة  تقبل 
مع رفع العقوبات، فليس من املتصّور عقا 
أن تــقــبــل بـــإدخـــال أي تــعــديــات عــلــى اتــفــاق 
إليه في  أن تذهب  مــا يمكن  2015. وأقــصــى 
هـــذا الـــصـــدد وعـــد بــالــتــفــاوض بــحــســن نية 
إذا  املستقبل،  فــي  املنطقة  قضايا  كــل  حــول 
حــصــلــت عــلــى ضـــمـــانـــات قــاطــعــة بــاحــتــرام 
االتــفــاق الــنــووي هــذه املـــّرة، وعـــدم تــكــرار ما 
ــا تــعــتــقــد أن  ــهـ جــــرى فـــي عــهــد تــــرامــــب. وألنـ
الواليات املتحدة لن تغامر بالدخول معها 
فــي حــرب شاملة ومــفــتــوحــة، مهما حاولت 
ــا، بـــالـــنـــظـــر إلـــــى تــكــلــفــتــهــا  ــ ــّرهـ ــ ــيــــل جـ إســــرائــ
املحتملة الباهظة لكل األطــراف، وربما عدم 
اليقني من إمكانية حسم امللفات ذات العاقة 
ــام األخـــيـــرة ســوى  ــ بـــالـــحـــرب، فــلــن يـــكـــون أمـ
العقوبات  اتــفــاق 2015، ورفـــع  إلـــى  الــعــودة 
كاملة عن إيــران، خصوصا أن الوقت يلعب 
إيـــران، ويقّربها كــل يــوم مــن القدرة  لصالح 
على الحصول على املعرفة العلمية الكافية 

لتصنيع القنبلة النووية.
لكن هل ترضخ الواليات املتحدة وتستسلم 
 

ٌ
لهذا املــأزق الذي وضعت نفسها فيه؟ سؤال

تحتاج اإلجابة عنه إلى معالجة منفصلة.
)أكاديمي مصري(

أمام رئيس الجمهورية الذي غدا في مقدوره 
إعــفــاء عــضــو أو أكــثــر فــي الــفــريــق الحكومي. 
وفــي ذلــك ضــْرب ملبدأ الفصل بــني السلطات، 
 

ٌ
ولـــلـــدور الــرقــابــي املــتــبــادل بــْيــنــهــا، وتعطيل

كــامــل ملــؤســســة نــيــابــيــة، تــمــثــيــلــيــة، منتخبة، 
وتوّجه إلى التأسيس لحكم رئاسوي، فردي، 
براغماتية،  شعبوية،  ة 

ّ
بحل ى 

ّ
يتحل  ، مطلق 

ظاهرة ، وينتهك الدستور صراحة.  
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــأكــيــد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ــامــن لــلــحــّريــات فــي فــتــرة حكم 

ّ
ـــه الــض

ّ
مـــرارا أن

ــة تـــراجـــع  ــّريــ ــحــ  هــــامــــش الــ
ّ
ــنــــاء، فـــــــإن ــثــ ــتــ االســ

بــشــكــل مــلــحــوظ مــع فـــرض اإلقـــامـــة الــجــْبــريــة 
على مــواطــنــني، ومــنــع آخــريــن مــن السفر من 
دون تــقــديــم إذن قــضــائــي أو مــبــّرر قــانــونــي. 
العنيف مع  التعامل األمني  وتزايدت وتيرة 
املشروعة،  املطلبية  الشعبية  االحــتــجــاجــات 
 الــســلــطــة الــحــاكــمــة واجــهــت 

ّ
ــال ذلــــك أن ــثـ ومـ

ــارب )مــحــافــظــة  ــقــ ــي مـــديـــنـــة عــ ــالــ مـــطـــالـــب أهــ
البوليس  بــهــراوات  نظيفة  ببيئة  صفاقس( 
مدّونني  اعتقال  وتــّم  للدموع.  املسيل  والغاز 
وإعــامــيــني ونـــــّواب ونــاشــطــني فـــي املجتمع 
املـــــدنـــــي، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة آرائـــــهـــــم الــســيــاســيــة 
الحكومي والرئاسي. وعّبرت  لــأداء  الناقدة 
ــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة فــــي تـــقـــريـــر جــديــد 

ّ
مــنــظ

ارتـــفـــاع  بــســبــب  قــلــقــهــا  عـــن   )2021/11/10(
عدد املدنيني التونسيني الذين يمثلون أمام 
ــه »خـــال  ــ

ّ
مــحــاكــم عــســكــريــة، وأشـــــارت إلـــى أن

األشــهــر الــثــاثــة املــاضــيــة وحــدهــا، فـــاق عــدد 
املدنيني الذين مثلوا أمام املحاكم العسكرية 
ــوات الــــعــــشــــر الـــســـابـــقـــة  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ عـــــددهـــــم فـــــي الـ
مـــجـــتـــمـــعـــة«. كـــمـــا تـــــّم غـــلـــق مـــكـــاتـــب وســـائـــل 
إعام عربية )قناة الجزيرة مثاال( وتونسية 
تقرير  وأفـــاد  الــزيــتــونــة...(.  نسمة،  )هنيبعل، 
البصري  السمعي  االتــصــال  هيئة  أصــدرتــه 
بــانــحــيــاز قــنــوات إعــامــيــة بشكل مــبــالــغ فيه 
لقيس سعّيد وأنصاره، بعد إعانه التدابير 
املعارضني  االستثنائية، وتهميشها مواقف 
بمطلب   

ّ
أخــل نحٍو  على  السياسية  لــقــراراتــه 

الــنــزاهــة والـــتـــعـــّدديـــة، وأخـــبـــر بـــبـــوادر عـــودة 
إعام التمجيد والرأي الواحد.  

الديمقراطي  للحكم  التأسيس  كــان  خــتــامــا، 
فـــــي تــــونــــس خــــطــــوة تـــقـــّدمـــيـــة مـــهـــّمـــة عــلــى 
ــة املـــواطـــنـــني واالنــــخــــراط في  ــ درب بـــنـــاء دولـ
املنجز  وإهـــدار  بامتياز.  السياسية  الحداثة 
ق 

ّ
الديمقراطي هو هدم لتضحيات شعب تعل

إلى   
ٌ
مفزعة  

ٌ
خطوة وهــو  والكرامة،  بالحّرية، 

الـــخـــلـــف، عــواقــبــهــا وخــيــمــة عــلــى االجــتــمــاع 
ة.

ّ
التونسي كاف

)كاتب وأستاذ جامعي تونسي(

آفاق التوصل إلى اتفاق حول النووي اإليراني

إهدار المنجز الديمقراطي في تونس

اتخذت إيران إجراءات 
هدفت إلى تحسين 

موقفها في 
مفاوضات فيينا، في 

حال توفر الشروط 
المالئمة الستئنافها

تعتقد إيران أن 
الواليات المتحدة لن 

تغامر بالدخول معها 
في حرب شاملة 

ومفتوحة، مهما 
حاولت إسرائيل جّرها

يتبيّن النّاظر في متن 
دستور الجمهورية 

الثانية )2014( في 
غير عناء شموليّته 
وطابعه التقّدمي

إهدار المنجز 
الديمقراطي هدم 

لتضحيات شعب تعلّق 
بالحّرية، والكرامة، 

وخطوٌة مفزعٌة إلى 
الخلف
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