
محمد صالح المسفر

عــلــى أثــــر الـــحـــرب عــلــى قـــطـــاع غــــزة الــتــي 
 ،)2021/5/21 ـ   5/10( يومًا   11 استمرت 
والـــجـــهـــود الــقــطــريــة املــصــريــة األمــيــركــيــة 
لــوقــف إطـــاق الــنــار، والـــشـــروع فــي إعـــادة 
ــوات اإلســرائــيــلــيــة  ــقــ ــه الــ ــرتــ إعــــمــــار مــــا دّمــ
ــقــــطــــاع، دعـــــت الـــحـــكـــومـــة املـــصـــريـــة  فــــي الــ
في  الفلسطينية  للفصائل  اجــتــمــاع  إلـــى 
القاهرة، بهدف تثبيت وقف إطاق النار، 
املــســاعــدات اإلنــســانــيــة العاجلة  ــال  ــ وإدخـ
إلـــى الــقــطــاع، والـــشـــروع فــي إزالــــة أنــقــاض 
 بــالــقــطــاع )1174 وحــدة 

ّ
الــدمــار الـــذي حـــل

سكنية دّمرت كليا أو جزئيا، 7073 وحدة 
سكنية ألحقت بها أضرار نتيجة للقنابل 
الــزلــزالــيــة »االرتــجــاجــيــة« بشكل متوسط 
أو جزئي، عدد الوحدات السكنية املدمرة 
كليا 449 إضافة إلى خمسة أبراج: املكتب 
اإلعامي الحكومي في غزة(، واستشهاد 
250 وجرح أكثر من ألفي فرد من املدنيني. 
ثم أعلنت اإلدارة املصرية تأجيل االجتماع 
الــذي كــان مــقــّررًا يــوم السبت املــاضــي إلى 

موعٍد غير معلن.
)2(

 األسباب التي دعت 
ّ
يروي مصدر مطلع أن

ت 
ّ
تعن االجتماع هي  تأجيل  إلــى  القاهرة 

مفاوضي السلطة العباسية في شروطهم 
وتباين وجهات  االجتماع،  إلتمام عملية 

علي أنوزال

أكتب  أسابيع،  أربعة  خــال  الثانية  للمرة 
عـــن قــضــيــة الــصــحــافــي املــغــربــي سليمان 
الـــريـــســـونـــي، املــعــتــقــل مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــام، 
هذا  ينشر  وعندما  الطعام.  عن  واملضرب 
ــقـــال ســيــكــون ســلــيــمــان، لـــو ُكـــتـــب لـــه أن  املـ
يستمر عــلــى قــيــد الــحــيــاة، قــد أمــضــى 70 
يومًا من هذا اإلضراب املفتوح، وهي أطول 
فترة إضراب عن الطعام يخوضها معتقل 

رأي في عهد امللك محمد السادس.
الريسوني هو آخر رئيس تحرير لصحيفة 
اليوم، وهــي آخــر صحيفة مستقلة  أخبار 
فـــي املـــغـــرب اضـــطـــرت إلـــى إغــــاق أبــوابــهــا 
تــحــت  ــــي،  ــاضـ ــ املـ آذار  مــــــــارس/  مــنــتــصــف 
الـــذي عــانــت منه  ضــغــط التضييق املــالــي 
منذ اعتقال مديرها ومؤسسها الصحافي 
توفيق بوعشرين، املحكوم عليه بالسجن 
النافذ 15 سنة، في قضية أخاقية، أثارت 
السياسية  الخلفيات  بسبب  كبيرًا،  جــداًل 
ــــرف  ــي الـــــــــــذي عـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الســــــتــــــهــــــداف الـ
بكتاباته الجريئة. ومثل بوعشرين، ُعرف 
الــريــســونــي، هـــو اآلخـــــر، بــلــغــتــه املــبــاشــرة 
ــى،  ومــقــاالتــه الــقــويــة عــلــى الــصــفــحــة األولــ
الـــذي كــانــت تنشر فيه  وفـــي املــكــان نفسه 
مـــقـــاالت زمــيــلــه ومـــديـــره الــــذي ســبــقــه إلــى 
 
ّ
الــســجــن، وهــو مــا يــدفــع إلــى االعــتــقــاد بــأن
اعتقاله كان بقرار سياسي، قبل أن يكون 

بفعل جنائي.
ســلــيــمــان الــريــســونــي، حــســب مـــا نــقــل عنه 
ــاد الـــعـــاملـــي لــعــلــمــاء  ــحــ شــقــيــقــه رئـــيـــس االتــ
املسلمني، أحمد الريسوني، الذي زاره نهاية 
األسبوع املاضي في سجنه، لم يضرب عن 
أكثر من سنة من   بعدما قضى 

ّ
إال الطعام 

ــال« مـــن دون مــحــاكــمــة.  ــمــ »االعـــتـــقـــال واإلهــ
ولذلك، يعتبر إضرابه عن الطعام، كما كتب 
 عــنــه »وجــهــًا آخـــر مــن وجــوه 

ً
شــقــيــقــه، نــقــا

نـــضـــالـــه لــــإصــــاح والـــتـــقـــويـــم فــــي وطــنــنــا 
 املـــهـــم لــيــس هـــو شــخــصــه، 

ّ
ودولـــتـــنـــا، وأن

ـــمـــا خـــدمـــة املــصــلــحــة الـــعـــامـــة«. مـــا كــان 
ّ
وإن

يطالب به سليمان، منذ اعتقاله قبل سنة 
ونيف، محاكمة عادلة وهو في حالة إطاق 
سراح، حتى يستطيع أن يقف أمام املحكمة 
على قدم املساواة نفسها، جنبًا إلى جنب، 

عمار ديوب

ــــي، بــــوتــــني، تــجــديــد  ــــروسـ ــَم الـــرئـــيـــس الـ ــ دعــ
انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــيـــس بـــشـــار األســــــد. عكس 
الخارجية،  األّول، صــّرح أخيرًا نائب وزيــر 
مــيــخــائــيــل بــــوغــــدانــــوف، بــإمــكــانــيــة إجــــراء 
انــتــخــابــات رئــاســيــة مــبــكــرة فــي ســـوريـــة. ال 
تناقض بني القولني؛ فبوتني يوجه رسالة 
مــــزدوجــــة إلــــى الـــنـــظـــام الــــســــوري وأمــيــركــا 
ـــــــه هــــو مــــن يــــقــــّرر مــســتــقــبــل 

ّ
خـــصـــوصـــًا، أن

سورية، وهذا ما يجب اإلقرار به في اللقاء 
مع الرئيس األميركي، بايدن، اليوم األربعاء 

في السادس عشر من يونيو/ حزيران.
هــنــاك تــصــريــحــات كــثــيــرة، أخـــيـــرًا، وأفــعــال 
 مــــــن الــــــــروس 

ٌّ
ــرة يـــــقـــــوم بــــهــــا كــــــــل ــمــ ــتــ ــســ مــ

السوري،  الوضع  واألميركيني، بما يخص 
جّدد اإلدارة األميركية لشركة النفط 

ُ
كأن ال ت

األميركية بالعمل في منطقة اإلدارة الذاتية. 
إلى  قـــوات عسكرية  ذلـــك، تستقدم  وعــكــس 
تلك املنطقة ويعقد ممثلوها لقاًء مع ممثلي 
املساعدات  تنسيق  بقصد  التركية،  الدولة 
النظام،  الخارجة عن سيطرة  املناطق  إلــى 
في  املقبلة  املعركة  التنسيق  يشمل  وربما 
مجلس األمــــن، بــخــصــوص املــعــابــر، والــتــي 
بالنظام وإغــاق  تــحــاول روســيــا حصرها 
آخر معبر، باب الهوى، بينما تريد أميركا 
وأوروبا فتح معابر إضافية. تنّدد روسيا 
غير  وتعتبرها  السابقة،  أميركا  بخطوات 
ــيـــركـــا عــلــى  ــيـــة، ويـــجـــب أن تـــضـــّب أمـ شـــرعـ
جنودها ومعّداتها، وتغادر سورية. ملفات 
النقاش بني الزعيمني تشمل قضايا كثيرة 
تغطي العالم، وسورية ضمن تلك امللفات، 

ها.
ّ
وليست أّولها أو كل

ــا وأوروبــــــــــــا االنـــتـــخـــابـــات  ــيــــركــ ــت أمــ رفــــضــ
الرئاسية، ولم تتغير مواقفهما من النظام 
الــســوري، وإن توقفت عــن إصـــدار عقوبات 
جديدة على شخصياٍت وشركاٍت تابعة له. 
أميركا بتعزيز وجودها في شمال سورية، 
وبــــاتــــخــــاذ عــــــّدة خــــطــــواٍت غـــيـــر صـــدامـــيـــة، 
الـــروس: ليست  إلــى  تبتغي إيصال رسائل 
فــي سورية،  رســـي 

ُ
أ مــا  لدينا خطة لتغيير 

النظام على  استمرار  املقبول  لكن من غير 
طبيعته، ويجب تحجيم الوجود العسكري 
اإليراني خصوصًا. ليست روسيا مستعدة 
لعقد صفقة مع األميركيني، وهي تستكمل 
خــيــاراتــهــا الــكــارثــيــة بــحــق الـــســـوريـــني في 
أستانة؛ فقد تــداولــت األخــبــار عــن اجتماع 
ــران وروســــيــــا فـــي هــذه  ــ ــ جـــديـــد لــتــركــيــا وإيـ
الـــعـــاصـــمـــة قـــبـــل نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو الــــجــــاري، 
وضمن مسارها، وكذلك بدء العمل من أجل 

جولة سابعة للجنة الدستورية. 
التابعة  املعارضة  ألدوار  كثيف  نقد  هناك 
لــلــخــارج فــي اللجنة ومــســار أســتــانــة، وفي 
 لقاء دولي أو إقليمي، ويتضمن شروطًا 

ّ
كل

دقيقة إليقاف التدهور في الوضع السوري. 
 ليس 

ْ
وإن أرضية صلبة،  النقد من  ينطلق 

إعــادة إعمارغزة،  النظر في تنفيذ عملية 
وبنود جــدول األعمال. ترى حركة »فتح« 
 نقطة البدء في حوار القاهرة تبدأ من 

ّ
أن

تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تعلن حركة 
برنامج  توافق على  ها 

ّ
أن فيها  »حــمــاس« 

مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، وقـــــــــــرارات الــشــرعــيــة 
الدولية. يعني ببساطة أن تقبل »حماس« 
بنود اتفاق أوسلو املوقع عام 1993، وما 
لحق به من تنازالت واتفاقيات، بما فيها 
االتفاقيات األمنية، بينما ترى »حماس« 
التحرير  منظمة  مــن  هــي  الــبــدء  نقطة   

ّ
أن

»فتح«،  ترفضة  الــذي  األمــر  الفلسطينية، 
وهنا عقدة النجار.

إلـــــى جـــانـــب ذلــــــك، اشـــتـــرطـــت ســلــطــة رام 
الله على مصر عــدم دعــوة ثاثة فصائل 
مقاومة في غزة، لحضور جلسات الحوار 
مع بقية الفصائل؛ حركة األحرار، وحركة 
املــجــاهــديــن، ولـــجـــان املـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة، 
 
ّ
ها نسخ من حركة »حماس« وأن

ّ
بدعوى أن

دعوتها لحضور حوار القاهره الفصائلي 
ســيــضــفــي عــلــيــهــا الــشــرعــيــة. وهــنــا يجب 
الساح  ملــن حمل  الشرعية هــي   

ّ
إن الــقــول 

من أجل تحرير األرض واستعادة الحقوق 
الشرعية للشعب الفلسطيني، وال شرعية 
لـــســـواه. وعــمــلــيــًا، ســقــطــت شــرعــيــة سلطة 
ــد عــشــر يــومــًا  رام الــلــه نــتــيــجــة حـــرب األحــ
الدولية   جميع االتــصــاالت 

ّ
ة، ألن

ّ
على غـــز

ها 
ّ
ة إليقاف الحرب، ألن

ّ
كانت تجري مع غز

األمــنــيــة والــجــيــش اإلســرائــيــلــي املــوجــود 
عــلــى تـــخـــوم مــــدن الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة. ومــا 
الصهاينة  املستوطنني  اعــتــداءات  برحت 
الفلسطينيني  املــواطــنــني  عــلــى  املــســلــحــني 
ــة، وتــــحــــت حـــمـــايـــة  ــيــ ــربــ ــغــ فـــــي الــــضــــفــــة الــ
االحتال تتصاعد. وزادت أعداد الشهداء 
ــداءات حـــرق مـــزارع  ــتـ والــجــرحــى، وكـــذا اعـ
 1100 االحــتــال  واعتقل  ممتلكات.  وهــدم 
أيــار(،  )مــايــو/  املــاضــي  الشهر  فلسطيني 
وهم الذين من املفترض أن يكونوا تحت 
ــا األمــنــيــة  حــمــايــة ســلــطــة رام الــلــه وقـــواهـ
الــلــه جمع  اعـــتـــداء. هـــمُّ سلطة رام  أّي  مــن 

املـــال مــن املانحني وجــمــع الــضــرائــب، لكي 
تصرف رواتب كوادرها األمنية وقياداتها 

اإلدارية، بالتعاون مع إسرائيل.
)4(

ــّر الــلــجــنــة املـــركـــزيـــة لــحــركــة  أبـــلـــغ أمــــني ســ
»فــــــتــــــح« جــــبــــريــــل الـــــــرجـــــــوب الـــســـلـــطـــات 
ــزة »ليست   إعــــادة إعــمــار غـ

ّ
ــأن املــصــريــة بــ

ــرار الــحــكــومــة  ــ ــ قــــــــرارًا مـــصـــريـــًا، بــــل هــــو قـ
ـــه 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــالـــدرجـــة األولـــــــى«. وكـــأن

ــى الــقــطــاع  ــ يــحــتــج عـــلـــى إدخـــــــال مـــصـــر إلـ
آليات ومعّدات للعمل على إزالة األنقاض 
ومخلفات الــعــدوان اإلســرائــيــلــي مــن دون 
تــنــســيــق مـــع ســلــطــات رام الـــلـــه. وقـــد جــال 
الــوزراء الفلسطيني محمد اشتيه  رئيس 
عـــلـــى بـــعـــض دول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، فــي 
األســـبـــوع املـــاضـــي، بــغــرض إعــاقــة تقديم 
الدعم لغزة إال عن طريق رام الله، وقوبل 
الخليج تجاه  بصمت في بعض عواصم 
مـــا طــــرح، وقــــال آخـــــرون لــــه: »إن شـــا الــلــه 
يــصــيــر خـــيـــر«، ولـــهـــذه الـــعـــبـــارة مــعــنــاهــا 
فــي الــخــلــيــج الــعــربــي. وكــــان رأي الــقــيــادة 
ــادة اإلعــمــار يــجــب أن تتم   إعــ

ّ
الــقــطــريــة أن

إشــراف دقيق،  عبر لجان خاصة، وتحت 
وتشترط »حماس« أال تكون هذه اللجنة 
ــاءات فــلــســطــيــنــيــة.  ــفــ حـــزبـــيـــة، بـــل تــضــم كــ
وقـــد زار الـــدوحـــة عــضــو الــلــجــنــة املــركــزيــة 
لحركة »فــتــح« حسني الــشــيــخ، وطــلــب من 
املسؤولني القطريني »أن يتم أّي دعم مالي 

ــك عــبــر الــســلــطــة«.  ــزة أو غــيــر ذلـ إلعـــمـــار غـ
ــمـــود عــبــاس  ــاق، اتــــصــــل مـــحـ ــيــ ــســ ــي الــ ــ وفــ
تشّدده  مبديًا  بــارزة،  إسرائيلية  بقيادات 
فـــي مــلــف إعـــــادة إعـــمـــار غــــزة، واملــعــونــات 
ــدم ملـــواطـــنـــني فــــي الـــقـــطـــاع، وأن  ــقـ ــتـــي تـ الـ
يكون فتح املعابر وإدخــال مــواد اإلعاشة 
للقطاع وتشغيل محطات الكهرباء وفتح 
مــســاحــات الصيد فــي بحر غــزة بــإشــراف 
الــســلــطــة، واقــتــرح عــلــى اإلسرائيليني  مــن 
لقطاع  الشهرية  القطرية  املنحة  تــمــّر  أن 
غزة عبر سلطة رام الله، مع اإلشراف على 
 األمم املتحدة وإسرائيل 

ّ
توزيعها، علمًا أن

القطرية ألهــل غزة  املساعدات   
ّ
أن تعلمان 

 الــقــاهــرة 
ّ
ــر مــدنــيــة. والـــحـــق أن ــقـــّدم ألســ تـ

الله،  رام  مــن سلطة  استيائها  عــن  عــّبــرت 
الجهود  على  »االلتفاف  ما سّمته  بسبب 
املــصــريــة الــرامــيــة إلـــى الــتــهــدئــة« وإيــجــاد 
املفعول ألجــل طويل.  حلول تكون سارية 
ــال عــبــاس  ــد اســــتــــاءت مــصــر مـــن اتـــصـ وقــ
إعــادة  فــي ملف  وتــشــّدده  باإلسرائيليني، 

اإلعمار وإدخال املساعدات اإلنسانية.
ــتـــح« حـــركـــة تــحــرر  ــقــــول: حـــركـــة »فـ آخــــر الــ
ــا أن يـــســـارعـــوا  ــ ــوادرهــ ــ ــلــــى كــ وطــــنــــي، وعــ
إلــــى إعـــــادة تــصــحــيــح مــســارهــا الــوطــنــي، 
ــون ذلــــــك إال بــتــنــحــيــة مــحــمــود  ــكــ ولــــــن يــ
اتفاقاته   

ّ
كل والتبرؤ من  وأتباعه،  عباس 

ومعاهداته مع العدو اإلسرائيلي.
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

الــذي يتهمه بــاالعــتــداء عليه  مــع الشخص 
جنسيًا. أمــا تأخر القضاء، غير املــبــّرر، في 
 هــذه الفترة، فهو ما 

ّ
الــبــّت فــي قضيته، كــل

االعتقال   خلفيات 
ّ
أن في  الشّك  على  يبعث 

 يوم 
ّ

 كل
ّ
سياسية، وليست جنائية فقط، ألن

يقضيه وراء القضبان هو اعتقال تعسفي، 
إن لم يكن انتقاميًا أملته الجهة التي أمرت 

أول األمر باعتقاله.   
تــمــطــيــط مــحــاكــمــة الــريــســونــي، وحــرمــانــه 
مــن حقه فــي محاكمة عــادلــة، يدفعان إلى 
بالدرجة  سياسية  قضيته   

ّ
بـــأن االعــتــقــاد 

 بقرار 
ّ

ها ال يمكن أن يكون إال
ّ
األولــى، وحل

ســيــاســي، بــعــدمــا عــجــز الــقــضــاء، أو على 
ــل تــأخــر ومـــاطـــل فـــي الـــبـــّت فـــي قضيٍة  األقــ
ــراٍت مــــن أمــثــالــهــا  ــ ــشـ ــ يــــجــــرى الــــبــــّت فــــي عـ
يـــومـــيـــًا أمــــــام املـــحـــاكـــم املـــغـــربـــيـــة فــــي مـــدة 
القضية  استغرقتها  الــتــي  مــن  بكثير  أقــل 
موضوع هذه املقالة. لذلك، ناشدت منظمة 
ت قضية 

ّ
تبن التي  »مراسلون با حــدود« 

الــريــســونــي بــاعــتــبــاره مــعــتــقــل رأي، املــلــك 
محمد الــســادس، التدخل مــن أجــل إطــاق 
سراح الصحافي املضرب عن الطعام قبل 

فوات األوان.  
لــيــس ســلــيــمــان الـــريـــســـونـــي، املــعــتــقــل في 
ــيــــدًا فــــي مــحــبــســه،  ــة، وحــ ــراديــ ــفــ زنــــزانــــة انــ
إذ يــعــتــقــل مــعــه صــحــافــي آخـــــر، هـــو عمر 
الراضي، الذي أمضى، هو اآلخر، ما يناهز 
سنة في زنزانة انفرادية، وألسباب شبيهة 
 
ّ
بــالــتــي يـــتـــاَبـــع مـــن أجــلــهــا ســلــيــمــان، لــكــن
سياسية،  تــبــقــى  القضيتني  فــي  الخلفية 
املـــعـــتـــقـــلـــنْي صـــحـــافـــيـــان،   

ّ
ــقـــط ألن فـ ــيـــس  لـ

املنتقدة  بمقاالتهما  عــرفــا  ــهــمــا 
ّ
ألن ــمــا 

ّ
وإن

ــة الــــتــــي جــلــبــت  ــجــ ــزعــ وتـــحـــقـــيـــقـــاتـــهـــمـــا املــ
اعتقالهما  قبل  السلطة  مضايقات  عليها 
وانتقامها منهما، بعد زّجهما في السجن 
من دون محاكمة، كما جلبت لهما، في اآلن 
ــّراء كــثــيــريــن معهما في  نــفــســه، تــعــاطــف قــ
حقوقية  مــنــظــمــات  ومــســانــدة  محنتهما، 
ذات مصداقية عدة، داخل املغرب وخارجه، 
وارتفاع أصوات شخصيات بارزة تطالب 
التونسي  للرئيس  منها  عنهما،  باإلفراج 

السابق منصف املرزوقي.  
الــكــلــفــة الــســيــاســيــة الــتــي يــؤّديــهــا املــغــرب 
كبيرة، جّراء مثل هذه القضايا السياسية 

ــقـــوى ســيــاســيــة أو اجــتــمــاعــيــة  مـــدعـــومـــًا بـ
وازنـــــــة؛ فــهــو يـــؤكـــد الـــخـــســـارات املــســتــمــرة 
لــلــمــعــارضــة وســــوريــــة مـــن تــلــك الـــلـــقـــاءات. 
اللقاءات،  تلك  إلــى  النظام يذهب  كــان  وإذا 
ــدًا عــن خــيــاراتــه األمنية  فــهــو ال يــتــراجــع أبـ
والعسكرية، بينما املعارضة تتنازل تباعًا، 
 كــبــيــٌر مـــن الــشــعــب الـــســـوري 

ٌ
ولـــــوال رفـــــض

الــوازنــة  الكتل  لشاركت  أخــيــرًا  االنتخابات 
 ما يخّص 

ّ
فيها، وكانت الحصيلة شطب كل

السلطة بني  الــســوريــني، وتقاسم  نــضــاالت 
تــلــك الــكــتــل والــنــظــام، وعــلــى أرضــيــة تأبيد 

النظام باسم التصالح مع املعارضة.
ــود  ــ ــا انــــســــحــــاب وفـ ــركــ ــيــ نــــعــــم، ال تــــريــــد أمــ
ــارات  ــســ ــة مـــن تــلــك الـــلـــقـــاءات واملــ ــعـــارضـ املـ
ــة »أســــتــــانــــة، ســــوتــــشــــي، الــلــجــنــة  ــيــ الــــروســ
الدستورية وغيرها«، وكذلك أوروبا، ولكن 
أيضًا لن تتشّدد في حال رفضت املعارضة 
املـــعـــارضـــة   

ّ
أن ســـيـــمـــا  ال  الـــــلـــــقـــــاءات،  ــلـــك  تـ

انتهجت على وقع تراجع املناطق الخارجة 
ــار الــســيــاســي  ــيـ ــخـ ــام الـ ــظـ ــنـ ــن ســـيـــطـــرة الـ عــ
املعارضة  الــنــظــام. مشكلة  مــع  والــتــفــاوض 
ــا ال تـــضـــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
الــــســــوريــــة أن

خلف  وتلهث  الــتــفــاوض،  لكيفية   
ً
واضــحــة

أّية لقاءات هنا وهناك؛ منها املعلن ومنها 
املــخــفــي؛ وهــــذه مــن الـــكـــوارث، وهـــي ليست 
أخطاء غير مقصودة، فمسيرتها من فشل 

إلى آخر، ومنذ 2011. 
السورية ولهاثها خلف  ة املعارضات 

ّ
خف

ــل مـــن دورهـــــا الــوطــنــي، 
ّ
ــاءات، تــقــل ــقــ أّي لــ

وتسمح للدول املتدخلة بالشأن السوري 
املجتمع  فــي تفكيك  اإلمـــعـــان  مــن  بــمــزيــد 
ــعـــل مـــكـــونـــات.  ــفـ ــالـ الــــــســــــوري، وجـــعـــلـــه بـ
 مـــن مــفــهــوم الشعب 

ُّ
وهــــذه مـــفـــردة تــحــط

والــوطــن واملــجــتــمــع، وتــمــايــز بــني الشعب 
وعشائرية  وقــومــيــة  طائفية  أســـس  عــلــى 
ها هوّياٌت قديمة، 

ّ
ومناطقية وأسرية، وكل

باملعنى  الحديث  العصر  إلــى  تنتمي  وال 
زت من 

ّ
ــز ــ الــســيــاســي. املـــعـــارضـــات تــلــك عــ

هذه »املكونات«، وهذا يشكل خطرًا على 
ــة وهـــويـــتـــهـــا الــوطــنــيــة  ــوريــ مــســتــقــبــل ســ
م دور التدخل الدولي 

ّ
 تضخ

ّ
الجامعة. إن

واإلقــلــيــمــي و»فــاشــيــة« الــنــظــام، ال سيما 
بــعــد خــطــاب االنــتــصــار فـــي االنــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، يــســتــدعــي عــــودة إلــــى مــوقــٍف 
 

ّ
 التحاٍق بالخارج، وكل

ّ
، يرفض كل وطنيٍّ

لقاء ومبادرة ال تنطلق من القضايا التي 
ثار الشعب السوري من أجلها. الحصيلة 
هنا؛ الوضع السوري يتطلب رفضًا كلّيًا 
بالقرارات  وتمّسكًا  الروسية،  للمسارات 
ــذا وحـــده  ــثــــورة؛ هــ الـــدولـــيـــة وبــقــضــايــا الــ
الــوضــع  تــعــقــيــدات  فــي  بتغييرات  يسمح 
الــــســــوري الـــتـــي أصـــبـــحـــت، فـــي الــســنــوات 

األخيرة، مضبوطة من الدول الخارجية.
بــوغــدانــوف،  قــال  كما  مبكرة،  انتخابات  ال 
ــــروس  الــ ــٍة جــــديــــدة بــــني  ــتـــســـويـ لـ ــًا  ــقــ إاّل وفــ
ــيــــني، لــــكــــن، عـــلـــى ضـــــوء مـــواقـــف  ــركــ ــيــ واألمــ

املعنية بذلك، وليست رام الله. استطاعت 
املـــقـــاومـــة فـــي الـــقـــطـــاع أن تـــوحـــد الــشــعــب 
من  فلسطني،  أرجــــاء   

ّ
كـــل فــي  الفلسطيني 

إلــى جانب فلسطينيي  البحر،  إلــى  النهر 
الشتات.  وفلسطينيي  الــلــجــوء  مخيمات 
وخرجت الجماهير الشعبية في عواصم 
اإلسرائيلي،  بالعدوان  ومــدن عدة تنديدًا 
وانتصارًا للمقاومة في غزة، فأّي شرعيٍة 

تبحث عنها سلطة رام الله بعد هذا؟ 
)3(

الــلــه،  رام  فــي  الــوطــنــيــة  السلطة  ال تسعى 
أو  فـــلـــســـطـــني  تــــحــــريــــر  ــى  ــ ــ إلـ  ،1993 مــــنــــذ 
الفلسطينيني  الـــاجـــئـــني  ــودة  ــ عـ تــحــقــيــق 
التعايش  على  تعمل  ما 

ّ
وإن أماكهم،  إلى 

آنية  ذاتــيــة  املــحــتــل، لتحقيق مصالح  مــع 
لــشــخــوص قـــيـــاداتـــهـــا. وفــــي حــــرب األحـــد 
مواطني  مشاركة  دون  حالت  يومًا  عشر 
الغربية لنصرة إخوانهم في غزة  الضفة 
ــّراح، وإن  ــ وبــيــت املــقــدس وحـــي الــشــيــخ جـ
عبر مسيرات سلمية احتجاجية. وكانت 
االتـــصـــاالت مــع وزيــــر خــارجــيــة الــواليــات 
ــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن تــــجــــري مــع  ــتــ ــدة أنــ ــتــــحــ املــ
املقاومة  انتشار  عــدم  للعمل على  عباس، 
الـــشـــعـــب،   

ّ
أن  

ّ
إال الـــغـــربـــيـــة،  ــفـــة  الـــضـ ــــى  إلــ

 تـــهـــديـــدات الــســلــطــة 
ّ

ــم مــــن كـــــل ــرغــ عـــلـــى الــ
وتحذيراتها، آثر عدم االستكانة، فسارت 
ها 

ّ
املسيرات في مدن الضفة وقراها، إال أن

ووجــــهــــت بـــمـــقـــاومـــة مــــن كـــــــوادر الــســلــطــة 

ــه، فــــي تـــقـــاريـــر  ــ ــورتـ ــ الــــتــــي تــــســــيء إلـــــى صـ
ــيــــة عــــديــــدة تــنــتــقــد تـــراجـــع  مــنــظــمــات دولــ
ــنـــســـوب حــــريــــة الــــــــرأي والـــصـــحـــافـــة فــي  مـ
ــورات املــــضــــادة.  ــ ــثـ ــ املــــغــــرب، مـــنـــذ نــكــســة الـ
منتصرة  جهات  تعتبره  مــا  املقابل،  وفــي 
لــلــمــراقــبــة األمـــنـــيـــة »نـــجـــاحـــًا« فــــي ضــبــط 
حرية الرأي والتعبير، للتحكم في صناعة 
الرأي والعام وتوجيهه، هي أكبر كذبٍة يتم 
ترويجها خدمة ألصحاب املقاربة نفسها، 
 الـــواقـــع يــعــكــس نــقــيــض ذلــــك. وتــكــفــي 

ّ
ألن

زيارة مواقع التواصل االجتماعي لقياس 
شعبي  بغضٍب  املصحوب  النقد  منسوب 
املجتمع،  أحشاء  داخــل  يتفاعل  متصاعد، 
 لــحــظــة. اعــتــقــال 

ّ
ــفـــوران فـــي كــــل ــلـ وقـــابـــل لـ

صــحــافــيــني أو ثــاثــة أو أكـــثـــر، والــتــنــكــيــل 
املستقلة،  الصحف  وإغـــاق  إعــامــيــًا،  بهم 
وتكميم األفــواه املنتقدة، والتضييق على 
ها 

ّ
كل الــعــام،  املجال  في  املتبقية  الهوامش 

 تم تجريبها في وصفات أنظمة 
ٌ
 آنية

ٌ
حلول

بعدما  مــأســاويــة،  نهايتها  كــانــت  ســابــقــة 
ثـــــارت ضـــدهـــا شــعــوبــهــا. وإطــــــاق ســـراح 
األمــر بصحافي  رأي، ســواء تعلق  معتقل 
 املــشــكــلــة 

ّ
ــل أو نــــاشــــط ســــيــــاســــي، لــــن يــــحــ

ه سيساهم في التسريع بحالة 
ّ
اليوم، لكن

بالحاجة  التي يطالب  السياسي  االنفراج 
إليها اليوم كثيرون من عقاء املغرب، بمن 
فــيــهــم شــخــصــيــاٌت ال تــخــفــي دفــاعــهــا عن 

السلطة وخياراتها السياسية. 
)كاتب وإعالمي مغربي(

الــبــلــديــن املـــتـــبـــاعـــدة، ســيــظــل األســـــد سبع 
يـــمـــكـــن أن تــفــاجــئــنــا  ــة.  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ســــــنــــــواٍت إضـ
م 

ّ
 تغييرية، وتتعلق بالتأز

ٌ
معطياٌت جديدة

الــشــديــد الــــذي تــعــيــشــه مــنــاطــق الــنــظــام أو 
أميركا  تغّير  لــن  إذ  الــخــارجــيــة،  بالتسوية 
مــن عــقــوبــاتــهــا عــلــى الــنــظــام، وفــقــًا لقانون 
قيصر وكــذلــك أوروبــــا، وحــتــى الخليج لن 
أمــوال  إيفاد  أو  اقتصادية  بعاقاٍت  يغامر 
 النقاشات عــن عــودٍة 

ّ
إلعـــادة اإلعــمــار؛ وكــل

العربية  الـــدول  جامعة  إلــى  للنظام  قريبة 
واملحيط اإلقليمي ليست واردة. وفي حال 
استعيدت بعض تلك العاقات، لن تغّير من 
»خطوة،  الـ أي سياسة  األميركية؛  الشروط 
خطوة«. وهذا كما يبدو من سلوك النظام 
وارٍد،  غـــيـــر  واحــــتــــفــــاالتــــه«  ــــاري،  ــتـــــصـ ــ »االنـ

وكذلك ال تغيير في مواقف الروس أيضًا.
مــواقــفــهــا  ورداءة  ــعــــارضــــات،  املــ أوضــــــاع 
إزاء قــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة )قــســد( 
لتركيا وهيئة تحرير  التابعة  والفصائل 
الـــشـــام، وعــــدم اتــخــاذ مــواقــف وطــنــيــة من 
ــــاف الـــوطـــنـــي لــقــوى  ــتـ ــ ــي االئـ املــــكــــّرســــة فــ
الــثــورة واملــعــارضــة الــســوريــة إزاء الــقــوى 
ــاءات الـــدولـــيـــة  ــقــ ــلــ ــا الــ ــهـ ــمـ ــورة، ودعـ ــ ــذكــ ــ املــ
ما حصل  أســوأ  الكارثية، هو  واإلقليمية 
»االئتاف«  مواقف  سورية.  في  ويحصل 
والــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــتــفــاوض وســـواهـــمـــا، 
تسمح بتمادي النظام في رفضه لها، وفي 
يعني،  وهــذا  الــخــارج.  تدجينها ملصلحة 
 
ّ
ــة، أن ــ ــيـ ــ وبـــغـــيـــاب تـــســـويـــة إقــلــيــمــيــة ودولـ
األوضاع السورية إلى مزيٍد من االنقسام 
الشديد،  واإلفــقــار  واالســتــنــقــاع،  والتفكك 
واملشتركات  القيمية  املنظومات  وانهيار 

السورية - السورية.
ــى انـــتـــخـــابـــاٍت جــــديــــدٍة بــحــٍق،  ــؤّدي إلــ ــ ــا يــ مـ
وبــعــدمــا أوضـــحـــت الــســطــور أعــــاه مــوقــف 
ــة، انــــبــــثــــاق مـــعـــارضـــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ الــــنــــظــــام واملـ
كـــر »قـــــرارات دولــيــة 

ُ
جـــديـــدة، تنطلق مــمــا ذ

ــثـــورة« وانــتــهــاج اســتــراتــيــجــيــٍة  وقــضــايــا الـ
مختلف  تطوي  للسوريني،  جامعة  وطنيٍة 
انقساماتهم، وتقودها شخصياٌت وطنية. 
 
ٌ
الــقــضــيــة مــعــقــدة لــلــغــايــة، وهــــي مــطــروحــة

انتقاداٌت شديدة  منذ عّدة سنوات؛ فهناك 
ــــرورة صياغة  لــلــمــعــارضــات املــكــّرســة، وضـ
أفكار جديدة، وهناك بروز لقوى سياسية 
ومــقــتــرحــات جـــديـــدة، وجـــديـــدهـــا املــجــلــس 
العسكري االنتقالي. هل فكرتنا بخصوص 
مـــعـــارضـــة جــــديــــدة مـــحـــض أوهـــــــام بــســبــب 
التعثر الشديد بالوضع السوري؛ ربما هي 
وضٍع  إلنقاِذ  الوحيد  الخيار  ها 

ّ
لكن كذلك، 

 املقاييس. 
ّ

متأزٍم بكل
إذًا، ليس من انتخاباٍت مبكرة في سورية، 
ولــيــس مــن تــســوّيــٍة قــريــبــة فــي لــقــاء بوتني 

بايدن، غدًا األربعاء.
)كاتب سوري(

القاهرة ورام اهلل والمقاومة في غزة

أنقذوا سليمان قبل فوات األوان

المعارضة السورية 
من تقرّر انتخابات رئاسية مبّكرة

حركة »فتح« حركة 
تحرر وطني، وعلى 

كوادرها أن يسارعوا 
إلى إعادة تصحيح 

مسارها الوطني

تمطيط محاكمة 
الريسوني، وحرمانه 

من محاكمة عادلة، 
يدفعان إلى االعتقاد 

بأّن قضيته سياسية

األوضاع السورية إلى 
مزيٍد من االنقسام 

والتفكك واالستنقاع، 
واإلفقار الشديد، 

وانهيار المنظومات 
القيمية والمشتركات

آراء

أرنست خوري

النقاشات والتصريحات والبيانات الصادرة ما بني كورنوال )حيث  تعكس معظم 
ُعقدت قمة مجموعة البلدان السبعة جنوب غربي بريطانيا( وبروكسل )قمة حلف 
م فــي وجــه تحالف آخــذ في 

ّ
شمال األطــلــســي( مــدى صعوبة إنــشــاء معسكر منظ

التجذر على الجبهة الصينيةـ ـ الروسية. اقترح جو بايدن اسمًا ملشروع مستوحى من 
أدبيات الحرب الباردة: »اتحاد الديمقراطيات«. في املقابل، الصني وروسيا لم تقترحا 
شيئًا، ذلك أن »تحالف الديكتاتوريات« قائم بالفعل بينهما، وهو اسم يفي بالغرض 
القمتني أن »ال أحد يريد  ويكتنز كل املعاني. قد تكون أكثر عبارة تــرددت ما بني 
حربًا باردة جديدة مع الصني أو روسيا« بل إن »الدول الديمقراطية تخوض تنافسًا 
مع الحكومات االستبدادية« ممثلة بسلطات الصني وروسيا. والحال أن بايدن ربما 
يريد حقًا إحياء حرب باردة ضد الصني وروسيا، وهو يعتبر أن البلدين دخال في 
حلف حقيقي، ويدرك أن مواجهتهما اقتصاديًا وسياسيًا مستحيلة بشكل منفرد، 
االتــحــاد  فــي صراعها ضــد  املتحدة  الــواليــات  تتفّرد  أن  كــان يصعب  مثلما  تمامًا 
السوفييتي من دون الحلفاء في أوروبا وفي املحيطني الهادئ والهندي. والستعجال 
بايدن في إحياء حلف شمال األطلسي بعنوان مواجهة الصني وروسيا، حدود، ذلك 
 من ارتكابات دونالد ترامب ضد حلفاء أميركا. سبق 

ً
 ثقيال

ً
أن الرجل يرث حمال

»عدوة أميركا التي قد تكون أخطر من الصني  للرئيس البرتقالي أن وصف أوروبا بـ
 .»

ً
نفسها«. أما الحلف األطلسي، فرأى فيه عبئًا ماليًا ال طائل منه بما أن »أميركا أوال

حتى إيمانويل ماكرون زايد على ترامب، ولم يوفر الحلف من هجائه، وكأنه محلل 
صحافي ال رئيس أحد أهم بلدان هذه املنظومة، فوصف العام املاضي »الناتو« بأنه 
في »حالة موت سريري«. ثقة الحلفاء بأميركا بلغت حضيضًا خفف من كارثته 
أربــع سنوات من فقدانها ال  الثقة بعد  فــوز جو بايدن بالرئاسة. غير أن استعادة 
تحصل بكبسة زّر، وهو ما ربما يتأخر بايدن في االعتراف به مثلما تأخر ستة 

أشهر حتى يجري أول زيارة خارجية له. 
الحلفاء  بــني  مــا  الــخــارج  إلــى  النظرة  الخالفات على املصالح وحــول  مــا تقف  بقدر 
عائقًا أمام نشوب مواجهة جديدة )باردة أو حامية( ضد الصني وروسيا، بقدر ما 
ي الدول السبع والحلف 

َ
أن جمهورًا واسعًا من مواطني البلدان املعنية في مجموعت

األطلسي، يعارض ذلك بشكل حاد، وهو ما ظهر في تظاهرات مناهضة للقمتني في 
كل من بريطانيا وبلجيكا خرجت أثناء انعقاد االجتماعات. العنصر األكثر حسمًا 
في تعقيد احتمال نشوء جبهة غربية حقيقية تخوض حربًا باردة جديدة، سياسية 
واقتصادية وربما عسكرية، ضد التحالف الصيني ــ الروسي، هو أن البلدان املعنية 
محكومة بضوابط كثيرة منها ما يتعلق باإلرادة الشعبية. مسؤولو بلدان مجموعة 
في  ناخبيهم  إرادة  فــوق  القفز  عليهم  يستحيل  األطــلــســي،  شــمــال  وحــلــف  السبع 
شؤون تمّس مصالح ناسهم مباشرة، وهو املعيار الذي ال يتوفر في معسكر بكني 
ي الشرق، يمكن رصد مقدار ال بأس به من الشماتة 

َ
ــ موسكو. هناك، في عاصمت

بعجز الغرب عن مواجهة تحالفهما ألن فئة وازنة من الرأي العام األوروبي تعارض 
أي خطوة قد تنعكس سلبًا على فواتير الطاقة في املنازل، وعلى أسعار السلع في 
اقتراٍع بما ال يشبه مزاح  الدكاكني. رأي عام مستعد ملعاقبة حكامه في صناديق 
انتخابات فالديمير بوتني وحفالت تجديد البيعة للجنة املركزية للحزب الشيوعي 
الصيني الذي ينافس »وول ستريت« نفسها في رأسماليتها. هناك، في عاصمتي 
الرخيص والــضــروري  الــروســي  الغاز  أوروبـــي على  اعتماد  الــشــرق، يسخرون من 
لكسر برد القارة العجوز، ويدركون أن انتخابات أوروبية عديدة قد تأتي بشعبويني 
ويمينيني متطرفني حلفاء ملوسكو ولبكني إلى السلطة في أكثر من مكان، كفرنسا 
مــن ديمقراطية  ق جمهور يسخر 

ّ
املظلم، يصف الــشــرق  فــي  الحكام  ولــهــؤالء   .

ً
مــثــال

الغرب بدل أن يخجل من أحواله البائسة وأن يحزن على حرياته املنتهكة وحقوقه 
املهدورة. يسخرون ربما كتعبير عن الغيرة من الديمقراطية. 

الديمقراطيات ال تمنع شّن الحروب، لكنها تصّعب اندالعها، وهذا من أفضالها 
للضعف  والقمع يحسبون ذلك ضعفًا، فاملجد  الحروب  بأنظمة  مون  املتيَّ علينا. 

في هذه الحالة.

مروان قبالن

، تكاد تكون نتائجها محسومة، 
ً
انتخاباٍت رئاسية الجمعة،  إيــران بعد غد  تشهد 

 سبعة، 
ّ

 املرشحني إال
ّ

بعدما »هندسها« مجلس صيانة الدستور الذي استبعد كل
خمسة منهم محافظون، فيما اآلخران ال يملكان حظوظًا فعلية، ما يجعل التنافس 
الجولة  من  االنتخابات  حسم 

ُ
ت أن  أيضًا  املحتمل  من  الــواحــد.  البيت  عمليًا ضمن 

املــحــافــظ، منعًا لتشتت األصــــوات،  الــتــيــار  ــل  انــســحــابــاٌت داخـ األولــــى، إذا حصلت 
والذهاب إلى جولٍة ثانية. لكن حتى لو جرت جولة ثانية، تفيد استطالعات الرأي بأّن 
أّن املشاركة  القضائية، إبراهيم رئيسي، سيفوز فيها، خصوصًا  رئيس السلطة 
ستقتصر، في ما يبدو، على الناخبني املحافظني خارج املدن الكبرى. ويتوقع بناًء 
، نتيجة حالة الالمباالة التي يبديها الشارع، 

ً
عليه أن تكون نسب املشاركة متدنية

كــمــا حــصــل فــي انــتــخــابــات فــبــرايــر/ شــبــاط 2020 الــتــشــريــعــيــة، وحــصــد خاللها 
 في مجلس الشورى )البرملان(.

ً
 كاسحة

ً
املحافظون أغلبية

ل هذه 
ّ
هذا كله ال يجعل انتخابات بعد غد قليلة األهمية. على العكس، سوف تشك

زالــت تتلّبسه  الــذي ما  النظام   مهمًا في حياة 
ً
االنتخابات، ألسباب عــدة، مفصال

ترتيبها على  أّن  أولها  الــدولــة منذ عقود.  ــه يحكم 
ّ
أن الرغم من  الــثــورة، على  حالة 

 خيوط العملية، قد بدأ تحضيرات 
ّ

م بكل
ّ
هذا النحو يوحي أّن املرشد الذي يتحك

 أّن مجلس صيانة الدستور الذي يقوم بعملية فلترة املرشحني، 
ٌ

خالفته. ومعروف
الــديــن(، وهـــؤالء يعينهم  الفقهاء )رجـــال  يتكون مــن 12 عــضــوًا؛ ستة منهم مــن 
املرشد مباشرة، والستة اآلخرون من الخبراء القانونيني، ويعينهم رئيس السلطة 
العملية  إدارتــه  الواضح من طريقة  بــدوره بتعيينه.  املرشد  الــذي يقوم  القضائية، 
أّي مجازفة تسمح بوصول  املرحلة، أخذ  أّن املرشد ال يريد، في هذه  االنتخابية 
الرئاسة، وال ينوي، بالتأكيد، تكرار تجربة   إلى منصب 

ً
 كاملة

ً
من ال يثق به ثقة

حه فيها، أحمدي نجاد، خطًا 
ّ

2009 التي هّزت أركان النظام، قبل أن يسلك مرش
، كاد يزعزع النظام برمته. يريد املرشد، هذه املرة، بوضوح وضع رئيسي 

ً
مستقال

حه املفضل عام 2017، لكّن الشعبية 
ّ

في منصب رئيس الجمهورية، وقد كان مرش
الــشــارع غلبت عليه، فعّوضه  الــتــي كــان مــا زال يحظى بها حسن روحــانــي فــي 
خامنئي بوضعه على رأس السلطة القضائية. بانتخاب رئيسي، يكون املعسكر 
التشريعية  الثالثة:  السلطة  فــروع  على  السيطرة  أحكم  قد  النظام  داخــل  املتشّدد 
)حيث يسيطر املحافظون – رجال الحرس الثوري - على 221 من مقاعد البرملان 
الـ 290( والسلطة القضائية، حيث يتجه املرشد إلى تعيني أحد تالمذته في املنصب 

الذي تركه رئيسي ليصبح رئيسًا للجمهورية.
ع، 

ّ
سوف تكون الخطوة التالية، على األرجح، اختيار خليفة للمرشد نفسه، ويتوق

على نــطــاق واســـع، أن يــكــون ابــنــه، مجتبى خامنئي. وســـوف يتم ذلــك مــن خالل 
ــا كــان مجلس 

ّ
الــذي يضم 88 »مجتهدًا« في عضويته. ومل القيادة  مجلس خبراء 

القيادة  ــحــني النــتــخــابــات مجلس 
ّ

املــرش أيــضــًا  الـــذي يختار  الــدســتــور هــو  صيانة 
خذه املرشد 

ّ
 يواجه أّي قرار يت

ّ
)آخر انتخابات جرت عام 2016(، فمن األرجح أال

الــذي جــرى عــام 1989  معارضة مهمة داخــل املجلس. وكــان التعديل الدستوري 
قد ألغى شرط أن يكون املرشد مرجعًا دينيًا. وعليه، تبدو الطريق مفتوحة أمام 
مجتبى خامنئي )يملك نفوذًا ماليًا كبيرًا ويحظى أيضًا بدعم الحرس والباسيج( 
ليخلف والــده. والسؤال اآلن في ما إذا كانت هذه الخطوة سوف تجري في حياة 
املرشد أم بعد وفاته. هنا يأتي دور العامل الخارجي، فاملرشد يعلم أّن استمرار 
أن  يريد  ولــذلــك،  األكبر على مستقبل نظامه.  الخطر  يمثل  الــصــراع مع واشنطن 
 قضية امللف النووي، وإنهاء أحد 

ّ
يغتنم فرصة وجود إدارة بايدن، املتحّمسة لحل

أبرز مظاهر التوتر مع الواليات املتحدة. 
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سمير حمدي

ال يــمــكــن أن نــنــفــي األثـــــر الــعــمــيــق لــلــثــورة 
في  أحدثتها  الــتــي  والــتــحــوالت  التونسية، 
الوعي املجتمعي عموما. ويكفي أن تتحول 
الحرية إلى املبدأ األساس الذي يتحّكم في 
الــرأي العام، ومــا بثته من روٍح نقدية لدى 
الجمهور، وهــو ما يمثل الركيزة األهــم في 
تتحّسس  زالــت  مــا  التي  الديمقراطية  بناء 
طــريــقــهــا فــي تــونــس. وإذا كــانــت املــشــكــات 
االقتصادية واألمنية هي من قبيل القضايا 
املعتادة بالنسبة لدولٍة ناميٍة هي جزء من 
ومضطرب،  متوتر  وإقليمي  دولــي  محيط 
فإن أزمة الوعي السياسي، إن صّح التعبير، 
تظل املشكلة األكــثــر خــطــورة وتــأثــيــرا على 
ــار الـــســـيـــاســـي فــــي تـــونـــس،  ــســ مــســتــقــبــل املــ
حضور  تستلزم  الــديــمــقــراطــيــة  فــاملــمــارســة 
ــٍة ومـــؤمـــنـــٍة بأهمية  ــيـ نــخــبــٍة ســيــاســيــٍة واعـ
التحوالت السياسية، مع ما يفترضه األمر 
النخبة  فكريٍة تحكم  ماٍت 

ّ
مراجعة مسل من 

الـــســـيـــاســـيـــة فــــي تــــونــــس، وتـــشـــكـــل الــبــنــيــة 
ــراض  ــ الــعــمــيــقــة الـــتـــي تــنــجــم عــنــهــا كـــل األعـ
ــة فـــي املــشــهــد الــحــزبــي والــســيــاســي 

ّ
املــخــتــل

التونسي. يكتشف املتابع للوضع التونسي 
ــع األداء الــحــزبــي  ــراجـ ــن تـ الـــحـــالـــي حـــالـــة مـ
ــدور  ــفــــاء بــ ــتــ ــي االحــ ــي مـــقـــابـــل املـــبـــالـــغـــة فــ فــ
املــنــظــمــات والــجــمــعــيــات والــنــقــابــات، والــتــي 
بها،  تقوم  التي  األدوار  أهمية  كانت  مهما 
األحـــزاب،  محل  الــحــلــول  تستطيع  ال  فإنها 
تــســتــوفــي مــهــمــتــهــا األســـاســـيـــة في  أن  وال 
مـــجـــال الــتــنــافــس الـــســـيـــاســـي، حــيــث تبقى 
األحزاب السياسية اآللية األساسية للعمل 
ز املــســار 

ّ
الـــســـيـــاســـي، وأن ضــعــفــهــا ال يـــعـــز

ــالـــة مــن  ــقـــدر مــــا يــنــشــئ حـ الـــديـــمـــقـــراطـــي، بـ
لصعود  املجال  ويفتح  السياسي،  الجمود 
ــا الـــتـــمـــهـــيـــد النـــتـــكـــاس  ــ ــمـ ــ ــة، وربـ ــويـ ــبـ ــعـ ــشـ الـ

االنتقال الديمقراطي برمته.
غير أنه ال يمكن إنكار الــدور السلبي الذي 
فــي تــشــويــه العمل  الــحــزبــيــة  الــقــوى  لعبته 
الــســيــاســي، وهـــو مــا أدى إلـــى نــمــو مشاعر 
سلبية إزاءها لدى غالبية الناس، فصعود 
أحزاب وشخصيات ال تؤمن بالديمقراطية، 
وتــعــتــبــر الـــثـــورة مـــؤامـــرة، وتـــحـــاول عرقلة 
املـــســـار الـــديـــمـــقـــراطـــي، هـــي إحـــــدى مــظــاهــر 
األزمــــــة الـــحـــالـــيـــة. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، هي 
في  الديمقراطي  االنــتــقــال  ُعــســر  عــن  تعبيٌر 
تونس، واملخاطر التي تتهّدده، فممارسات 
عــمــه عبير 

ّ
الـــحـــزب الـــدســـتـــوري الـــــذي تــتــز

مــوســي، ســواء داخــل الــبــرملــان، أو مــن خال 
ترسيخه، مستفيدا  يــحــاول  الــذي  الخطاب 
مـــن األزمـــــة الــســيــاســيــة، ومـــنـــاخ الــحــريــات، 
هـــو بــالــتــأكــيــد أحــــد مــظــاهــر درامـــــا املــشــهــد 

ــن لــم  ــذيــ ــهــــؤالء الــ ــتـــونـــســـي، فــ الـــســـيـــاســـي الـ
يــكــن طموحهم الــســيــاســي زمـــن االســتــبــداد 
يتجاوز الوقوف للدكتاتور من أجل الهتاف 
الديمقراطي،  املشهد  استغل  التصفيق،  أو 
ليصنع لنفسه حضورا سياسيا مبنيا على 
الحنني لزمن الطغيان.  في املقابل، األحزاب 
التي تّدعي االنتساب للثورة تتنازع املواقع 
والنفوذ، وال تقّدم خطابا مطمئنا للشارع، 
أو إنجازات فعلية. ويكفي، في هذا السياق، 
الــعــودة إلــى الخيبات الــتــي رافــقــت حكومة 
إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ املــســتــقــيــلــة، لـــنـــدرك عمق 
الفشل الذي يرافق هذه األحزاب، فالحكومة 
املستقيلة، والتي ضمت تحالفا حزبيا ضم 
الديمقراطي وحركة  والتيار  الشعب  حركة 
النهضة وحزب التكتل وأحزابا أخرى ظلت 
تتنازع املواقع، وتتبادل االتهامات، انتهاًء 
بفيض التجاوزات في املمارسة، وما رافقها 
والترّبح  الــتــصــّرف  الفساد وســـوء  تهم  مــن 
من املنصب، وهو ما أفقدها دعم جانٍب مهم 
من الجمهور الذي منحها األصوات وراهن 
عليها. وإذا أضفنا إلى هذا حالة التعطيل 
الــــتــــي تـــبـــديـــهـــا رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة إزاء 
استكمال املؤسسات الدستورية، ودخولها 
في تجاذبات حاّدة مع الحكومة التي تعاني 
شلا، بسبب رفض رئيس الجمهورية إقرار 
التعديل الــوزاري الــذي شمل ثلث وزرائها، 
ومــا رافــق أزمــة الحكم مــن فوضى الــشــارع، 
الديمقراطي  االنتقال  إن  الــقــول  يمكن  فإنه 
يمّر بأسوأ فتراته وأشــّدهــا عسرا، في ظل 
حالة من االستنزاف والشلل، املرتبطة بعدم 
عدم  ــاد  وازديــ املمتد،  السياسي  االســتــقــرار 
ثــقــة املــواطــنــني فــي املــؤســســات ومــســؤولــي 
الدولة، بعيدا عن استطاعات الرأي الزائفة 
التي تقوم بدور دعائي لصالح هذا الطرف 
أو ذاك، ألن غالبية الجمهور في حالة عزوٍف 
عن السياسة، فضا عن تأييد مواقف هذا 

الطرف أو ذاك.
الفاعلة  الــقــوى  لعبته  الـــذي  السلبي  الـــدور 
سياسيا من أحزاب ومنظمات وشخصيات 
رسمية ووســائــل إعـــام هــو الـــذي أّدى إلى 
حـــالـــة الـــجـــمـــود الـــحـــالـــي، وتـــبـــاطـــؤ تــطــويــر 
ــبــــاد. وإذا  املـــمـــارســـة الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــ
كانت بعض هذه القوى تتعّمد هذا الفعل، 
التجربة  إجــهــاض  إلــى  فعليا  ألنها تسعى 
ـــهـــا، فــــإن أطــــرافــــا أخـــــرى بــعــضــهــا في 

ّ
بـــرمـــت

تدفعها  املــعــارضــة،  مــن  وبعضها  السلطة، 
التموقع  رغباتها السلطوية، وسعيها إلى 
بما يحقق لها أكبر درجة من النفوذ )وهو 
مـــا نــاحــظــه فـــي تـــنـــازع الـــصـــاحـــيـــات بني 
إلى  أّدى  والحكومة(،  الجمهورية  رئاستي 

اإلضرار باملسار الديمقراطي.
)كاتب تونسي(

تونس بين تعزيز 
الديمقراطية واستنزافها

أنطوان شلحت

شارك بنيامني نتنياهو في مؤتمر مدريد للسالم في الشرق األوسط )1991(، عندما 
إلى  العودة  الخارجية اإلسرائيلي. ويظل من شــأن  كــان يشغل منصب نائب وزيــر 
ح بعض 

ّ
 إلى أيامنا الراهنة، أن توض

ً
ذلك املؤتمر، وإلى ما تاله من تطورات، وصوال

أن  إلى  التي تتطلع  التسوية  ثوابت موقف إسرائيل حيال عملية  ما يمكن وصفها 
الفلسطينيني. وإذا ما قفزنا عن حقيقة أن إسرائيل  تحققها لقضية صراعها مع 
أرغمت على املشاركة في املؤتمر آنذاك، بعدما هّدد الرئيس األميركي السابق جورج 
بوش األب رئيس الحكومة اإلسرائيلية السابق يتسحاق شامير بعدم منحه ضماناٍت 
 نجمت 

ً
الزمة لقروٍض طلبتها حكومته، فإن ما يتعنّي التوقف عنده ولو بإيجاز: بداية

معارضة إسرائيل عقد مؤتمر دولــّي للسالم، كما يؤكد مقّربون من شامير، عن 
حقيقة أن فكرة املؤتمر الدولي كانت عربّية أساًسا، ُيراد منها أن ُيصار إلى تطبيق 
ا لقراءة إسرائيل، يتحّدث عن االنسحاب من 

ً
قــرار مجلس األمــن 242، والــذي، وفق

أراٍض محتلة وحدود آمنة ومعترف بها وحل عادل ملشكلة الالجئني، غير أنه، بعد 
اضطرارها املشاركة في املؤتمر، بذلت إسرائيل كل ما تستطيع في سبيل استبعاد 
ا »القضايا 

ً
فكرة رعاية األمم املتحدة للمؤتمر، وعدم البحث في ما باتت تسمى الحق

أن  على   
ً
حريصة كانت  كما  للمؤتمر.  استمرارية  هناك  تكون  ال  وأن  الــجــوهــريــة«، 

ثنائية منفصلة من دون حضور طرف  إجــراء مفاوضات  إمكان  املؤتمر  يتضّمن 
لفكرة وجــود وفد فلسطيني  لم يكن هناك قبول إسرائيلي  الوقت،  ثالث. وفي ذلك 
ل من شخصياٍت من 

ّ
مــفــاوض، بل كــان هــذا الوفد جــزًءا من الوفد األردنـــي، وتشك

ا ملا نشرته، على 
ً
األراضي املحتلة منذ 1967. واتفقت إسرائيل مع األميركيني، وفق

أن تكون مثل هذه املفاوضات من دون شروط مسبقة، وأن يكون القرار 242 أساًسا 
لها، مع احتفاظ كل طرٍف بالحق في تفسير القرار بطريقته.

ي األخير منصب رئيس الحكومة 
ّ
وبموجب ما يؤكد مدير مكتب شامير، إّبان تول

 منها 
ً

ا صيغة »األرض مقابل السالم«، وطرح بدال
ً
ا بات

ً
)1988-1992(، رفض رفض

صيغة: »السالم مقابل السالم«. و»كان )شامير( فخوًرا حتى يومه األخير بأنه في 
م إسرائيل سنتيمتًرا واحًدا من أجزاء وطنها«! 

ّ
سل

ُ
عهده لم ت

اها نتنياهو، 
ّ
يضعنا هذا مباشرة أمام أصل معادلة »السالم مقابل السالم« التي يتبن

هو  نتنياهو  أن  حقيقة  على  الضوء  يسلط  وكذلك  عربّية،  جهات  معها  وتتساوق 
مكمل درب شامير. وإكمال الدرب ينسحب كذلك على معارضة نتنياهو املشاركة 
في مؤتمر السالم الدولي الذي عقد في باريس في يناير/ كانون الثاني 2017. وشارك 
في هذا املؤتمر وزراء خارجية ومندوبو أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية، ولكن من 
دون مشاركة الطرفني، اإلسرائيلي والفلسطيني. وتم التأكيد، في بيانه الختامي، على 
أنه ال بديل عن حل الدولتني إلنهاء الصراع بني إسرائيل والفلسطينيني. ودعا الطرفني 
التأثير على طبيعة  الجانب، من شأنها  أحادية  أي خطواٍت  اتخاذ  االمتناع عن  إلى 
قضايا التسوية النهائية، ومنها القدس والحدود واألمن والالجئون، وشّدد على أن 

هذه التسوية يجب أن تحفظ أمن إسرائيل.
ا على 

ً
وفــي حــني أن الــواليــات املــتــحــدة مــارســت، عند انــعــقــاد مؤتمر مــدريــد، ضغط

ا للمشاركة في مؤتمر باريس. 
ً
إسرائيل للمشاركة فيه، فإنها لم تمارس عليها ضغط

الــذي  شر فــي إسرائيل أن وزيــر الخارجية األميركي جــون كــيــري، 
ُ
أكثر مــن ذلــك، ن

شارك في املؤتمر، وكان على وشك انتهاء واليته، هو وإدارة رئيسه بــاراك أوباما، 
وتسليمها إلى إدارة دونالد ترامب، اتصل هاتفًيا بنتنياهو، وأكد له أنه لن تكون هناك 
أي استمرارية للمؤتمر في مجلس األمن، وطمأنه بأن الواليات املتحدة ستعارض أي 
طرح منبثق عن املؤتمر قد ُيعرض على مجلس األمن، كما أطلعه على الخطوات التي 

اتخذها األميركيون في مؤتمر باريس بهدف »تليني« نّص بيانه الختامي.

في استعادة »مؤتمر مدريد«

)Getty/من تظاهرات إدلب ضد »انتخابات« األسد، مايو الماضي )أحمد األطرش
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ال يــخــفــي الــيــمــنــيــون رغــبــتــهــم بــوقــف الــحــرب 
العبثية التي فرضت عليهم منذ أكثر من ست 
سنوات، والتحلل من أعبائها، لكنهم يريدون 
فهم جـــدوى إطـــاق مــبــادرة مــن طــرف واحــد، 
ومـــن دون وقـــف الــعــلــمــيــات الــعــســكــريــة، ومــن 
وطــأة  تحت  اليمنيني  أوضـــاع  معالجة  دون 
الذي  فالتحالف  والحصار،  والــجــوع  الحرب 
يــقــاتــل عــلــى األرض بــالــيــمــنــيــني، املــتــنــازعــني 
فيما بينهم، أو بمرتزقٍة يجلبهم من الخارج، 
ال يــخــســر ســـوى الـــســـاح، مــســتــخــدمــا أيـــادي 
املمنهج  التدمير  مثل  لتنفيذ خططه،  الغير، 
جــــوا، بــخــبــراٍت خــارجــيــٍة، تــطــاول كــل قـــدرات 
اليمن االقتصادية واالجتماعية والتاريخية، 
وقــتــل آالف الــشــبــاب الــيــمــنــي وإخــفــائــهــم في 
املليشيات  من  أتباعه  بيد  السّرية،  السجون 
ــفـــرقـــاء  ــا، وتـــألـــيـــب الـ ــهـ ـــحـ

ّ
ــل ــتــــي سـ املـــحـــلـــيـــة الــ

ضــد بعضهم فــي مــواجــهــاٍت ال تــتــوقــف، كي 
يشغلهم عن وقف طموحاته، ويضمن مزيدا 

من الثارات في اليمن. 
ــلـــوب، تــم تــدمــيــر جــيــٍل كــامــٍل في  وبــهــذا األسـ
حرٍب تتسع داخليا يوما بعد آخر، لتمكينه 
ــواقـــع الــجــغــرافــيــة  مـــن الــســيــطــرة عــلــى أهــــم املـ
اآلمنة، وشفط ثروات النفط والغاز بطرٍق غير 
مــشــروعــة، وغــلــق مــنــاطــق الـــثـــروات املعدنية، 
تــحــت مــبــّرر مــنــاطــق عسكرية مــحــظــورة، كي 
يستخرج الثروات ويشحنها بحرا إلى الدول 
املــجــاورة، من دون أن يعترضه أحــد، وإغاق 
الــثــروة  وتــجــريــف  الساحلية  الصيد  مناطق 
ــن مــنــاطــق  الــبــحــريــة وتــهــجــيــر الـــصـــيـــاديـــن مـ
الــصــيــد إلــــى ســـواحـــل دول الـــقـــرن األفــريــقــي 
املجاورة وسجونها، حتى األلياف الضوئية 
البحرية، لم تسلم من االعتداء وإعادة تشغيل 
انطاقا  بثمن مجحف،  لليمنيني  االتصاالت 
من دول الجوار، كي تسهل السيطرة على كل 

وسائل التواصل بني اليمن والخارج.
وعلى الرغم مما يعانونه من ويات الحرب 
والنهب املنظم لثرواتهم، والقتل املتواصل 
بشوق،  السام  اليمنيون  ينتظر  ألبنائهم، 
حــفــاظــا عــلــى مــا تبقى مــن أرواح وأعـــراض 
وأمــوال وإنــســان،  ويتطلعون إلــى مساراٍت 
جديدٍة، تؤّمن لهم السام القائم على العدل 
الذي ال يقود إلى حرب جديدة، ويتدارسون 
مــحــاوالت تحقيق الــســام مــن طـــرف واحــد 
ويبحثون  األطــــراف،  بقية  موافقة  دون  مــن 
عــّمــن سيقف معهم إلحـــال الــســام الــعــادل 
لــبــادهــم وللمنطقة، وهـــم تــحــت حــصــاٍر ال 
يناصرهم فيه أحد سوى بعض املتعاطفني 
أمـــام تنّمر كثيرين  قـــرارا  الــذيــن ال يملكون 
من املستفيدين من استمرار الحرب، الذين 
ليس في مصلحتهم التأسيس لساٍم دائٍم 

ومنصٍف في اليمن، وال إيقاف الحرب!

معين الطاهر

نـــعـــم، مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة هــي 
ــل الــشــرعــي والــوحــيــد لــلــشــعــب الــعــربــي 

ّ
املــمــث

ــتـــي  ــن الـ ــ ــ ــاكـ ــ ــ ــي جـــمـــيـــع األمـ ــ ــيـــنـــي فــ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
يــعــيــش فـــيـــهـــا؛ داخــــــل فــلــســطــني مــــن نــهــرهــا 
ليست  لكنها حتًما  وخــارجــهــا،  بحرها  إلــى 
ومشلولة  اإلرادة  مسلوبة  املنظمة  هــذه  هي 
املــؤســســات، والــتــي تــعــتــرف الــفــصــائــل كلها، 
بــمــا فــيــهــا حـــركـــة فـــتـــح، بــأنــهــا بــحــاجــة إلــى 
إعــادة إحيائها من موتها السريري، وإعادة 
بنائها. ينّص النظام الداخلي للمنظمة على 
عقد دورة سنوية ملجلسها الوطني، بصفته 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة لـــهـــا، والــــــذي ينتخب 
لــجــنــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة وهــيــئــاتــهــا الــقــيــاديــة، 
لــــزم األمــــــر، كما  ويـــراقـــبـــهـــا ويــحــاســبــهــا إذا 
يحّدد برنامجها السياسي. ومنذ تأسيسها 
في مؤتمرها األول الذي ُعقد في القدس، في 
 27 خـــال  دورة  عــشــرون  ُعــقــدت   ،1964/6/2
عــاًمــا، آخــرهــا فــي الــجــزائــر، فــي 1991/9/28. 
ولكن منذ توقيع اتفاق أوسلو، أي خال 30 
عقد سوى ثاث دورات: في 1996 

ُ
عاًما، لم ت

فــي غــــزة، وكــانــت بــهــدف إلــغــاء بــعــض بنود 
الــلــه،  فـــي رام  الـــوطـــنـــي؛ وفــــي 2009  املــيــثــاق 
وهدفت إلى إضافة أعضاء جدد إلى اللجنة 
القانوني؛  فقدت نصابها  أن  بعد  التنفيذية 
ا. أي إن 

ً
واألخيرة عام 2018 في رام الله أيض

الدورات كانت بمعدل دورة واحدة كل عشرة 
منا 

ّ
 من دورة في كل عــام، إذا سل

ً
أعــوام، بــدال

بصحة هذه الجلسات وشرعيتها.
مـــن املــفــتــرض أن املــنــظــمــة هـــي املــســؤولــة عن 
تغّولت  السلطة  لــكــن  الفلسطينية،  السلطة 
عــلــى املــنــظــمــة، حــتــى كــــادت تــنــهــي وجــودهــا 
ح بها، وما  تماًما، فما عــادت سوى رايــة ُيلوَّ
مــلــمــوس، ومــا عاد  أي فعل  عــاد ملؤسساتها 
لـــقـــرارات مــجــلــســهــا املـــركـــزي فـــي اجــتــمــاعــاتــه 
ــتـــراف  ــق بــســحــب االعـ

ّ
ــتـــي تــتــعــل الــيــتــيــمــة، والـ

بــإســرائــيــل، وإنـــهـــاء اتــفــاقــات أوســـلـــو، ووقــف 
ـــخـــذت فـــي ذروة 

ُ
الــتــنــســيــق األمـــنـــي، والـــتـــي ات

ــد مــــن »صــفــقــة  ــ ــوّحـ ــ املــــوقــــف الــفــلــســطــيــنــي املـ
الــقــرن«، أي قيمة. كما تــحــّول الــاجــئــون إلى 

ومع كل ما تركته املبادرة السعودية لوقف 
ح 

ّ
إطاق النار في اليمن من لغط، فإن املتصف

لرؤية  تفتقر  سيجدها  وتوقيتها  بنودها 
املــتــرتــبــة  ــار  ــ مــتــكــامــلــة لكيفية مــعــالــجــة اآلثـ
 من أي 

ً
على حرٍب ال تزال مستمرة، وخالية

ضماناٍت مستقبليٍة لتحقيق استقرار دائم، 
وال تــمــنــح الــيــمــنــيــني فـــرصـــة املـــشـــاركـــة في 
الــدفــاع عــن قضيتهم فيها. وال  أو  وضعها 
مــن دول  الــخــارجــيــة  الهيمنة  إلــغــاء  تضمن 
ــــاألرض واإلنـــســـان!  الـــجـــوار الــتــي تــتــحــّكــم بـ
فمع إطــالــة عمر الــحــرب، ومــا تــرتــب عليها 
إنسانية واجتماعية من تجويع  مــآٍس  من 
ــان الـــيـــمـــنـــي، فـــإن  وتــفــقــيــر مــمــنــهــج لـــإنـــسـ
أولــــويــــات الــيــمــنــيــني املــهــمــلــة فـــي املـــبـــادرة 
هــــي: مــعــالــجــة آثــــار الـــحـــرب الــكــارثــيــة على 
مجتمعهم، وإتاحة الفرصة لجميع األطراف 
للجميع  آلــيــة تضمن  فــي وضــع  للمشاركة 
خروجا آمنا من هذه الحرب، ووقف تكوين 
املــلــيــشــيــات وتــســلــيــحــهــا، وضـــبـــط انــتــشــار 
الساح الثقيل في أوساط القرى واملدن بيد 

معارضني ومؤيدين بشكل مخيف.
ولكن في حال فرض أية مبادرة لوقف إطاق 
الـــنـــار، ومـــن دون ضـــوابـــط، قــد يــتــم التنّصل 
الــحــرب، ويتم االتــجــاه نحو ساٍم  من جرائم 
، يترك املواطن تحت رحمة هذا الساح  شكليٍّ
املــنــفــلــت. وبـــذلـــك ال يــمــكــن أن تــتــحــقــق أبــســط 
مــبــادئ الــعــدالــة واإلنـــصـــاف لــلــضــحــايــا، ولــن 
تــكــون هــنــاك أهــمــيــة إلعــــان مــــبــــادرات ســام 
غير واقعية، إن لم يكن الهدف الحقيقي منها 
تحقيق سام دائــم وعــادل، بضماناٍت دوليٍة 
تــنــهــي املــشــكــلــة مـــن جـــذورهـــا، وفــقــا لــقــوانــني 

الحرب والسام.
واملــــؤســــف أنـــــه، وبـــعـــد ســـت ســـنـــوات عــجــاف 
ى 

ّ
يتبن يبرز من  والقتل،  والــدمــار  الحرب  من 

ــا مـــســـرحـــيـــا لـــنـــهـــايـــة هـــــذه املـــغـــامـــرة  ــ ــراجـ ــ إخـ
ــا حـــــدث كـــان  الـــعـــســـكـــريـــة، بــالــتــســلــيــم بـــــأن مــ
أمـــرا عــابــرا. ويــكــفــي، فــي نــظــره، أن مــن أشعل 
إنهائها، معتقدا  في  رغبته  أبــدى  قد  الحرب 
تـــكـــون محل   ألن 

ٌ
كـــافـــيـــة الـــرغـــبـــة وحـــدهـــا  أن 

ــكـــن مــــن الــــواضــــح أن  تــــفــــاوض وتـــرضـــيـــة. ولـ
تجارب العالم في مواجهة مثل هذه الكوارث 
تؤّكد أن كل مبادرة سام ال تعالج ما أحدثته 
ــار، وبــضــمــانــاٍت يــدعــمــهــا رأي عــاملــي  ــ مـــن دمـ
وإقــلــيــمــي ضـــاغـــط يـــكـــون مــصــيــرهــا الــفــشــل، 
ــرار الــحــرب في  فــفــي الــبــدايــة، تــــوّرط صــانــع قـ
املوافقة  في  األمــن  ثم وّرط مجلس  إشعالها، 
عليها من دون حساٍب لكلفتها وال لنتائجها. 
املهولة  بإمكاناته  الــقــرار  تمرير  مــن  وتــمــّكــن 
مــن داخــل أروقـــة االمــم املتحدة، مــن دون ذكر 
يتأّكد  والــيــوم،  الحرب.  الحقيقي من  الغرض 
بإطفائها  املفاجئة  الرغبة  طبيعة  أن  للعالم 
عــلــى هــــذه الــعــجــالــة لــيــســت ســــوى مــحــاولــة 
مشكلة  إال  ليست  وكــأنــهــا  الــكــارثــة  لتصوير 

مــغــتــربــني، ومـــكـــاتـــب املــنــظــمــة إلــــى ســـفـــارات 
املنظمة،  وتــجــاهــلــت  الفلسطينية،  للسلطة 
فلسطينيي  لــلــســلــطــة،  تــبــعــّيــتــهــا  ــى  إلــ ــًرا  ــظـ نـ
املحتلة  فلسطني  في  والفلسطينيني  الخارج 
ــى ذلـــك فـــي مـــرســـوم إجـــراء 

ّ
عـــام 1948. وتــجــل

انتخابات رئاسة السلطة، إذ اعتبرت انتخاًبا 
لرئيس دولـــة فلسطني، فــي حــني أن أكــثــر من 
 

ّ
نـــصـــف الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ال يــمــلــك حـــق

فلسطني  اخــتــزال  يعني  مــا  فيها،  التصويت 
أن  الفلسطينية، وبيعنا وهم  بالسلطة  كلها 

ا.
ً
ثّمة دولة، مع أنها ال تملك من أمرها شيئ

منذ بدأت الحوارات الفلسطينية في القاهرة 
التحرير  عــام 2012، وبند إحياء منظمة  في 
أعمالها.  جـــدول  مـــدرٌج على  بنائها  وإعــــادة 
وعــلــى الــرغــم مــن االتـــفـــاق عــلــى ذلـــك فــي تلك 
قيادي  إطــار  على تشكيل  واالتــفــاق  الجولة، 
ا 

ً
ى تنفيذ هذه الخطوة، فإن شيئ

ّ
موّحد، يتول

أنــه فــي اجتماعات  ق. كما 
ّ
لــم يتحق مــن ذلــك 

عـــيـــد تــأكــيــد ذلـــك، 
ُ
األمـــنـــاء الـــعـــاّمـــني أخـــيـــرا، أ

ق 
ّ
يتعل بنًدا  االنتخابات  مراسيم  وتضّمنت 

باستكمال أعضاء املجلس الوطني، باعتبار 
أنهم يشّكلون أعضاء هذا املجلس املنتخبني 
من الضفة الغربية وقطاع غزة. وعلى الرغم 
مــن عـــدم تــحــديــد كيفية اســتــكــمــال األعــضــاء 
لون الفلسطينيني خارج الوطن، 

ّ
الذين سيمث

فـــإن ذلــك  املــنــاطــق املحتلة عـــام 1948،  أو فــي 
اعــتــبــر خــطــوة تــوافــقــيــة عــلــى صــعــيــد إعــــادة 

االعتبار للمنظمة. 
إلغاء  الــفــردي  عباس  الرئيس محمود  قــرار 
االنتخابات بذرائع واهية، أعــاد األمــور إلى 
ب هذا 

ُ
أنه لم تعق البداية، وخصوًصا  نقطة 

اٌت أخـــرى، توحي بالعزم على  ــراء الــقــرار إجــ
تــحــقــيــق الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، عــبــر اســتــكــمــال 
الخطوات النتخاب مجلس وطني فلسطيني 
والــخــارج، وبناء هيئات منظمة  الداخل  في 
الـــتـــحـــريـــر لـــتـــكـــون قــــائــــدة لـــنـــضـــال الــشــعــب 
الفلسطيني بحق. في الحوار الذي ُعقد في 
القاهرة أخيرا، تم إطاق الرصاصة األخيرة 
التحرير  بــنــاء منظمة  إعــــادة  عــلــى مــحــاولــة 
سس توافقية، إذ تصادم نهجان: نهج 

ُ
وفق أ

السلطة الذي انتعش بالتصريحات الغربية 

يتم  حتى  أنفسهم،  اليمنيون  سببها  عابرة، 
ــهـــروب من  الــتــغــاضــي عــن الـــدمـــار الــهــائــل والـ

استحقاقاته.
وقد وضعت املصالح املشتركة الجميع دعاة 
حــــرب فـــي نــظــر الـــعـــالـــم، وفــــي نــظــر الــقــانــون 
ــرٍب أجـــبـــرت اليمنيني  الـــدولـــي، حــ اإلنــســانــي 
على دفع الغالي والنفيس من أرواح وأموال 
وممتلكات. وبالتالي، لم يعد في مقدور أحد 
عن  الــتــغــاضــي  وال  مرتكبيها،  عــن  يــدافــع  أن 
كل من تسّبب فيها من الاعبني األساسيني، 
كالدول املشاركة بالدعم اللوجيستي وتوفير 
الــســاح، والــتــي حصلت على رخــصــٍة دائــمــٍة 
املــأســاة  حــســاب  على  اقتصادياتها  إلنــعــاش 
ــذي يــقــتــل الشعب  الــيــمــنــيــة، بــبــيــع الـــســـاح الــ
اليمني، وتزييف الحقائق أمام العالم، حرصا 
املتحدة  األمم  املالية. ومثل  على مكتسباتها 
التحالف،  مصالح  شبكة  إلــى  انضمت  الــتــي 
وأســهــمــت، بــمــواقــفــهــا املــتــخــاذلــة، فــي خــذالن 
اليمنيني، وتجاهل مــا يــدور فــي بــادهــم من 
انتهاكاٍت واسعٍة لحقوق اإلنسان من تجويع 
أن  أرادت  ومــن جامعة عربية  لــهــم،  وحــصــار 

تدعي النوم، فا ترى وال تسمع!
ولــعــل أكــثــر مـــا يــخــشــاه املـــراقـــبـــون أن تــجــّيــر 
مــثــل هــــذه املــــبــــادرة لــصــالــح طــــرف واحـــــد، أو 
 إلنشاء واقع جديد لطرٍف قد 

ً
تستخدم حّجة

استفاد مــن الــحــرب فــي غفلٍة مــن الــزمــن، ولم 
يــتــبــق لــلــعــالــم ســـوى مــبــاركــتــه، فـــي ظـــل زخــم 
إعامي واسع لتزييف الحقائق، ما قد يدفع 
اليمنيني نحو مزيٍد من التنازالت، خصوصا 
مع وجــود شرعيٍة عــاجــزٍة وفــاســدٍة ومقيدة، 
أو يدفع بهم نحو مزيٍد من التطّرف لخوض 
مـــزيـــٍد مـــن الـــحـــرب الــتــي ســـوف تــســتــنــزف ما 
وإمكاناته.  اليمني  الشعب  قـــدرات  مــن  تبقى 
وقــد يشّجع ذلــك بعض أطـــراف الــحــرب على 
اســـتـــغـــال رغـــبـــة الــشــعــب الــيــمــنــي بــالــســام، 
وليس  هــي،  مصالحها  على  بــنــاء  وتجييره 
بناء على مصالح اليمن، خصوصا مع وجود 
يهمهما  ال  لــلــتــحــالــف،  مــبــعــوثــني صــديــقــني 
إتمام  مــن مقابل  مــا سيحصان عليه  ســوى 

هذه الصفقة.
إذا كــان الجميع يعترفون بــأن ال جــدوى وال 
مصلحة من استمرار هذه الحرب في اليمن، 
إيقافها بمبادرة  املــجــدي أيضا  فــإن مــن غير 
غير عادلة وال توافقية من أي طرف، حتى ال 
الدولي، بإطاق  الطريق على املجتمع  قطع 

ُ
ت

ــبــــادرة ســــام حــقــيــقــيــة، تـــكـــون مــحــل قــبــول  مــ
مـــن جــمــيــع األطــــــــراف، وتــســتــطــيــع أن تسهم 
ــٍف شـــامـــٍل لــلــحــرب، ومــعــالــجــة آثــارهــا  فـــي وقــ
اإلنسانية، انطاقا من مبادئ القانون الدولي 
ٌتلزم  التي  واألخاقية  القانونية  واملسؤولية 
ــراف الــحــرب احــتــرام حــق اليمنيني  جميع أطـ

في الحياة الكريمة.
مــن هــنــا أصــبــح مــن الـــضـــروري إيــقــاف حــرب 

التي دعت إلى استئناف املفاوضات، والعودة 
املوقف  رهــن  والـــذي  السلمية،  العملية  إلــى 
عبر  الدولية،  الرباعية  لشروط  الفلسطيني 
مــطــالــبــتــه بــتــشــكــيــل حــكــومــة وفـــــاق تــرضــى 
الــربــاعــيــة، وحــصــر مــوضــوعــة منظمة  عنها 
على  باملوافقة  الوطني  ومجلسها  التحرير 
والــجــهــاد اإلسامي  إدخـــال حركتي حماس 
املــركــزي بشكل رمـــزي، تحّسًبا  إلــى املجلس 
في  دولــيــٍة  لعزلٍة  التحرير  منظمة  لتعّرض 
جه 

ّ
ما لو تجاوزت شروط الرباعية. ونهج ات

إلـــى إعــطــاء األولـــويـــة إلعــــادة بــنــاء املنظمة، 
ــى هـــذه املهمة 

ّ
وتــشــكــيــل قــيــادة مــؤقــتــة تــتــول

خال أشهر معدودة.
أمام تلك املسيرة الطويلة، هل بات من املمكن 
إعــــادة إحــيــاء منظمة الــتــحــريــر، واملــحــافــظــة 
على إنجازاتها ومكانتها وتمثيلها الشعب 
ــوغ مـــشـــروع وطــنــي قــائــم  الــفــلــســطــيــنــي، وصــ
عـــلـــى دحــــــر االحـــــتـــــال بــــاســــتــــخــــدام أشـــكـــال 
املـــقـــاومـــة املـــتـــاحـــة، بــحــســب ظــــروف املــنــاطــق 
االحــتــال؟  تــحــت  الفلسطينية  والــتــجــّمــعــات 

وكيف يمكن ذلك؟
ــا واقــًعــا  ــدتـ انــتــفــاضــة الـــقـــدس وســيــفــهــا أوجـ
ــار الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  جــــديــــًدا فــــي مـــسـ
ــــي أعـــقـــبـــت  ــتـ ــ ــلــــك الــــــظــــــروف الـ ــتــــرب مـــــن تــ ــقــ يــ
الفلسطينية  لــلــمــقــاومــة  الــثــانــيــة  االنــطــاقــة 
بعد حرب 1967، وأسفرت عن استقالة أحمد 
ي يحيى 

ّ
الشقيري في نهاية ذلك العام، وتول

حمودة رئاسة اللجنة التنفيذية مؤقتا، إلى 
حة 

ّ
ــم حــركــة فــتــح والــفــصــائــل املسل

ّ
حــني تــســل

قيادتها في عام 1969. 
ــا انــتــظــار مــمــاطــات السلطة 

ً
مـــا عـــاد مــمــكــن

ــذا املـــوضـــوع الــحــّســاس.  ومــنــاوراتــهــا فـــي هـ
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، ال يــنــبــغــي الـــوقـــوع في 
شـــرك تـــجـــارب مــمــاثــلــٍة حــدثــت فـــي املــاضــي، 
مثل تجربة جبهة الرفض أو جبهة اإلنقاذ، 
إطــاًرا  لتكون  املنظمة  بناء  إعــادة  فاملطلوب 
وليس  كــلــه،  الفلسطيني  للشعب  تمثيلًيا 
إيجاد جبهات وأطــر متعارضة، من شأنها 
تــعــزيــز االنــقــســام. ولتحقيق هـــذا الــهــدف، ال 
ينبغي الوقوع في فخ استبدال فصيٍل بغيره، 
الوطنية  الجبهة  بـــروح  العمل  يجب  وإنــمــا 

ــي، بــنــاء عــلــى طــلــب أمــمــي،  ــ الــيــمــن بـــقـــرار دولـ
يـــصـــدره مــجــلــس األمـــــن الـــــذي مــنــح شــرعــيــة 
ــذا هــو  ــ ــكــــون هــ ــد يــ ــ ــذه الـــــحـــــرب. وقــ ــ إطـــــــاق هــ
املـــخـــرج الــحــقــيــقــي الـــــذي يــمــكــن أن يــقــتــرحــه 
املــجــتــمــع الـــدولـــي لــلــيــمــن، ويـــدعـــو الــتــحــالــف 
فــرصــة صياغة  اليمنيني  والـــذي يمنح  إلــيــه، 
الدعوة  ذلــك  ويــرافــق  عليه.  والتوافق  املقترح 
إلــــى املــصــالــحــة الــوطــنــيــة وتــحــقــيــق الــعــدالــة 
االنــتــقــالــيــة بــني اليمنيني، بــضــمــانــاٍت دولــيــٍة 
كافيٍة تمنع نزيف الدم مستقبا، وأن تحتكم 
بنود أية مبادرة إلى القانون الدولي اإلنساني 
ملحاسبة املتوّرطني في الجرائم املرتكبة ضد 
اإلنسانية، ســواء صــدرت عــن يمنيني أو عن  
للمتضّررين  التعويضات  تدفع  وأن  غيرهم، 

عن املعاناة الناتجة عن هذه الحرب.
ــــروري الـــتـــقـــاط جــمــيــع  ــــضـ ــبـــح مــــن الـ كـــمـــا أصـ
واملفكرين  املدني  املجتمع  مبادرات منظمات 
واألطــراف السياسية اليمنية إلحــال السام 
فـــي الــيــمــن بـــــدون اســتــثــنــاء واعـــتـــبـــارهـــا من 
ــادم، وأن  ـــ ــزات الــرئــيــســيــة ألي ســــام قـ ــكـ ــرتـ املـ

حدة.  ال فائدة من املراهنة على السلطة 
ّ
املت

الفلسطينية فــي إنــجــاز هــدف إعـــادة البناء، 
فــمــن الـــواضـــح، وعــبــر الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة، 
إلـــيـــه، فاملنظمة  تــســعــى  تـــريـــده، وال  أنــهــا ال 
فــي نــظــرهــا ليست أكــثــر مــن رهــيــنــة تحتفظ 
بــهــا، بــغــرض مــنــع تــفــعــيــلــهــا إطــــــاًرا قــيــادًيــا 

يتم استخاص مبادرة واقعية شاملة تلبي 
طموح الجميع بحيث تكون سندا ألية مبادرة 
لتقريب  الــدولــي  املجتمع  عليها  يتفق  دولية 
وجــهــات الــنــظــر وإتـــمـــام املــصــالــحــة الوطنية 
ــم فـــي أيـــة مـــبـــادرة وطنية  وهـــي الــنــقــطــة األهــ
الصعب قبول  إذ من  لليمن،  قادمة  أو دولية 
ــراف وال  ــ مـــبـــادرة ال تــتــفــق عليها جــمــيــع األطـ
تعبر عن طموحات الشعب اليمني وتتجاهل 
بعض أطراف النزاع. وال يمكن أن تحظى أي 
تقدم حلوال جذرية  لم  ما  باإلجماع،  مبادرة 
لسام دائم بني كل مكونات املجتمع اليمني، 
وإزالــة التباين بني دول الجوار واليمن، وقد 

وّسعت هذه الحرب رقعة هذا التباين.
وأية مبادرة ال تحمل في طياتها طريق سام 
واضــحــا يــبــدأ بــوقــف الــحــرب ورفـــع الحصار 
وإزالة اسم اليمن من قرار مجلس األمن تحت 
البند السابع، وانسحاب كل القوى العسكرية 
األجنبية من األراضي اليمنية كافة، ويطالب 
عّما  الناتجة  التعويضات  بــدفــع  السعودية 
فــي كل  دمـــار  مــن  اليمن  أحدثته حربها على 
مناحي الحياة، أي مبادرة ال تشتمل على هذا 
كله لن تكون مقبولة ألي طــرف يمني، حتى 

أولئك الذين دخل التحالف باسمهم اليمن.
يــنــبــغــي لــجــمــيــع الـــقـــوى املــتــصــارعــة داخــلــيــا 
أن تــتــهــيــأ إليـــقـــاف الـــحـــرب، وأن تــتــجــه نحو 
مــنــهــا  أي  اســــتــــقــــواء  دون  ــــن  مـ املــــصــــالــــحــــة، 
عــلــى  اإلرادات  فــــــرض  وبـــــــــدون  ــارج،  ــ ــخـ ــ ــالـ ــ بـ
بعضها بعضا بعد كل هذا الدمار، ألن ذلك 
ســيــكــون إنــصــافــا لــلــبــاطــل الــــذي قــامــت عليه 
الــحــرب، واعــتــرافــا بعدم استحقاق هذا  هــذه 
الــشــعــب الــســام. وعليهم أن يــقــّدمــوا الــوطــن 
على أنفسهم، فا يوجد من هو أحق بالحكم 
ــه. وال يوجد  ــإرادتـ إال مــن يــخــتــاره الــشــعــب بـ
بناء على ثوابت  بالتوافق«،  إال  »نظام حكم 
وتلغي  االجتماعية،  العدالة  تضمن  وطنية 
بقي 

ُ
املــنــاطــقــيــة والــعــنــصــريــة والــطــائــفــيــة، وت

على الوحدة الوطنية أو ما تبقى منها. وقبل 
على  الجميع  يتفق  أن  مــن  بــد  ال  وذاك،  هـــذا 
شكل الدولة بــدون وصايٍة من أحــد، فاليمن 
ــه مـــن قــبــل ظــهــور  ــدنـ ــذا ديـ ــ بــلــد تـــوافـــقـــي، وهـ
وعلى  والديمقراطيات.  السياسية  التعّددية 
تتوقف  كي  االلتقاء،  في  يسارعوا  أن  أبنائه 
اإلماءات الخارجية املفروضة، وأن يسحبوا 
شؤونهم.  فــي  بالتدخل  اآلخــريــن  تفويضهم 
وأن يستمعوا إلى الشارع اليمني جيدا، فقد 
ضاق بالجميع، فلو كانت هناك قوى حقيقية 
هدفها خــدمــة الــيــمــن، ملــا تــجــّرأ أحـــٌد على أن 
ُيقدم على جريمة حرٍب ست سنوات، دمرت 
الخيانة  أحـــٌد  الــبــاد والــعــبــاد. وال استسهل 
الوطنية بــا خــوف أو خجل بــالــوقــوف ضد 
بـــاده ووحــدتــهــا وأمــنــهــا وســامــة أراضيها 

تحت أي مبرر كان. 
)كاتبة ووزيرة يمنية سابقة(

الفلسطيني. ومن  وتمثيلًيا موحًدا للشعب 
هــنــا، ال يــنــفــصــل الـــصـــراع عــلــى إعـــــادة بــنــاء 
السياسي  النظام  الــصــراع ضد  عن  املنظمة 
عزل  أن  إدراك  مــع  فشله،  ثبت  الـــذي  الحالي 
ــذا الــنــظــام ورمـــــوزه ال يــتــم عــبــر صــراعــات  هـ
داخــلــيــة، وإنــمــا عــبــر املــعــركــة الــوطــنــيــة التي 
الكيان  ضــد  الفلسطيني  الشعب  يخوضها 
الــصــهــيــونــي، فــالــنــضــال فــي فلسطني وحــده 

الكاشف للجميع.
الـــحـــمـــات الــشــعــبــيــة إلعــــــادة الـــبـــنـــاء ينبغي 
ــاعـــد، وعـــلـــى الـــجـــالـــيـــات  ــتـــصـ أن تــســتــمــر وتـ
نفسها،  ــم 

ّ
تــنــظ أن  الــخــارج  فــي  الفلسطينية 

ــراء   إلجــ
ً
ــكـــون مــســتــعــدة وتـــرفـــع صـــوتـــهـــا، وتـ

انــتــخــابــاٍت تمثيليٍة الخــتــيــار أعــضــائــهــا في 
ــذلــــك يـــمـــكـــن مــاحــظــة  ــي. كــ ــنــ ــوطــ ــلـــس الــ املـــجـ
الــدور املهم الــذي قامت به لجنة املتابعة في 
الــهــّبــة  فلسطني املــحــتــلــة مــنــذ عـــام 1948 فــي 
أخــيــرا، وقــد يكون من املمكن تطوير عملها، 
وتـــوســـيـــع قـــاعـــدتـــهـــا، وانـــتـــخـــاب أعــضــائــهــا، 
ــة الــتــمــثــيــلــيــة فــي  ــفـ بـــحـــيـــث يـــمـــتـــلـــكـــون الـــصـ
مــؤســســات املــنــظــمــة. فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، على 
كـــــــوادر حـــركـــة فـــتـــح الـــتـــي قــــــادت شــبــيــبــتــهــا 
انتفاضات الضفة الغربية أن تقوم بدورها، 
ــلــــى الـــفـــصـــائـــل الــــــوازنــــــة املـــنـــضـــويـــة فــي  وعــ
عــضــويــة الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة الــحــالــيــة، مثل 
ترفع  أن  والديمقراطية،  الشعبية  الجبهتني 
املشلولة،  اللجنة  لــهــذه  تقّدمة  الـــذي  الغطاء 
وأن تــنــخــرط فــي جــهــد بــنــاء املــنــظــمــة. وعلى 
ون نهج مقاومة االحتال، بجميع 

ّ
الذين يتبن

إلـــى مـــؤتـــمـــراٍت تأسيسيٍة  الـــدعـــوة  أشــكــالــه، 
تــضــم الـــقـــوى والــشــخــصــيــات واالتـــجـــاهـــات 
تأسيسيٌّ  مؤتمٌر  عنها  ينبثق  الفلسطينية، 
موحد، يشكل قيادة جماعية مؤقتة، تتولى 
املجال النعقاد  العظيمة، وتفتح  املهمة  هذه 
مجلس وطني فلسطيني جديد، على أسس 
القوى  جميع  وبمشاركة  حقيقية،  تمثيلية 
الفاعلة، على تعّددها، ليقّر مشروعه الوطني، 
وينتخب قيادة جديدة للشعب الفلسطيني، 
تقود نضاله حتى تحرير فلسطني وتحقيق 

العدالة لشعبها.
)كاتب فلسطيني(

من أجل أن تنجح مبادرات وقف الحرب في اليمن

كيف يمكن إعادة بناء منظمة التحرير؟

تفتقر المبادرة 
السعودية لوقف 

إطالق النار في 
اليمن لرؤية متكاملة 
لكيفية معالجة اآلثار 
المترتبة على حرٍب ال 

تزال مستمرة

إذا كان الجميع يعترف 
بأن ال جدوى من 

استمرار الحرب، فمن 
غير المجدي أيضًا 

إيقافها بمبادرة غير 
عادلة وال توافقية 

من أي طرف

على الجاليات 
الفلسطينية في الخارج 

أن تنّظم نفسها، 
وترفع صوتها، 

وتكون مستعدًة 
إلجراء انتخابات تمثيلية 

الختيار أعضائها في 
المجلس الوطني

المنظمة في نظر 
السلطة ليست أكثر 

من رهينة تحتفظ بها، 
بغرض منع تفعيلها 
إطارًا قياديًا وتمثيليًا 

موحدًا للشعب 
الفلسطيني
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