
مهنا الحبيل

ــديــــث غـــاضـــب  ــحــ ــام لــ ــمــ ــتــ ــاهــ اســــتــــمــــعــــت بــ
مــهــم ألحـــد أعـــز األصـــدقـــاء مـــن املــنــاضــلــن 
التنويرية  الخلفية  ذوي  ومــن  اليمنين، 
فــي الــصــف الــشــبــابــي لــلــحــركــة اإلســامــيــة 
اليمنية، قــد يــكــون مــن املــهــم إبــعــاد جانب 
االنفعال والتوتر، لتحرير املسألة الفكرية 
الوطن  بلدان  وبقية  اليمن خصوصًا،  في 
العربي عمومًا، والتي عاشت محنة مآالت 
ــكــمــل هــذه 

ُ
ــور أن ن ــ ــادة، وفـ ــورات املــــضــ ــثــ الــ

 مهم، هل هي مآالت 
ٌ

العبارة يقفز اعتراض
الــثــورات املــضــاّدة أم مــآالت أخطاء الربيع 

العربي وتياراته؟
ــتــــد، لــــيــــس لــنــقــل  ســــــــؤال مــــهــــم جــــدلــــه مــــمــ
املــســؤولــيــة مـــن الــنــظــام الــرســمــي الــعــربــي 
ــة، فــــي دفـــع  ــثـــاثـ واإلقـــلـــيـــمـــي بـــأضـــاعـــه الـ
املــشــهــد الــعــربــي إلـــى هـــذا املــصــيــر، والـــذي 
لم يكن لنا يومًا أن نعزله عن رؤية املركز 
أي صعود  بقلق  يراقب  الــذي ظل  الغربي 
يعني، في نهاية األمر، قيام نموذج لدولة 
ـــصـــيـــغ ديــمــقــراطــيــتــهــا 

ُ
شــــراكــــة شــعــبــيــة، ت

الــغــرب، وبالتالي  قيم  قيمها ال  بناًء على 
الــســيــادي،  تــبــدأ عندها لحظة االســتــقــال 
قبضة  فــي  بسهولة  يتحقق  لــن  اســتــقــال 
ــتـــي لــــم تـــتـــزحـــزح،  ــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الـ ــرؤيــ الــ

محمد طيفوري

وضع املغاربة، شهر رمضان املاضي، على 
مــحــك االخــتــبــار مــخــطــط املــغــرب األخــضــر 
الذي رعاه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، 
منذ دخوله عالم السياسة، عام 2007، مع 
حكومة عــبــاس الــفــاســي الــتــي تــولــى فيها 
انطلقت  البحري.  والصيد  الفاحة  وزارة 
باسم  التنموية  الفاحية  االستراتيجية 
»مخطط املغرب األخضر« بعد ستة أشهر 
الوزير  واســتــعــان  الحكومة،  تشكيل  على 
ــات أمــيــركــي إلعــــداد مخطط  بمكتب دراســ
ـــــر الــســيــاســة الــعــمــومــيــة 

َّ
اســتــراتــيــجــي أط

ــي( لــقــرابــة  ــ ــزراعـ ــ فـــي الـــقـــطـــاع الـــفـــاحـــي )الـ
ــقـــد ونــــصــــف الــــعــــقــــد. واقـــــتـــــرن املــخــطــط  عـ
ــــذي انــطــلــق فـــي أبـــريـــل/ نــيــســان 2008،  الـ
مــلــيــارات دوالر من  بــلــغــت 4.5  بــمــيــزانــيــة 
ــم الــــوزيــــر ورجــــل  الــــدعــــم الـــعـــمـــومـــي، بـــاسـ
األعمال عزيز أخنوش، إلى درجة أضحى 
مــعــهــا عـــابـــرا لــكــل الـــحـــكـــومـــات املــتــعــاقــبــة 
ته حكومة عبد اإلله 

ّ
على املغرب؛ فقد تبن

بنكيران ثم حكومة سعد الدين العثماني. 
الفاحي  القطاع  تنمية  أجــل  مــن  واستند 
وإعطاء دينامية متطّورة له، إلى دعامتن 
عـــصـــريـــة؛ تستجيب  فـــاحـــة  أســـاســـيـــتـــن: 
ملــتــطــلــبــات وتــنــافــســيــة الـــســـوق الـــدولـــيـــة، 
وفـــاحـــة تــضــامــنــيــة؛ تـــرمـــي إلــــى مــحــاربــة 
الــقــروي، عبر تحسن دخل  بالعالم  الفقر 
األرقــام؛  بلغة  الفاحن. يستعن أخنوش 
فهو رجل أعمال قبل أن يكون رجل سياسة، 
بغية إقناع املغاربة بنجاح مخططه الذي 
ساهم في رفع الناتج الداخلي الخام؛ من 
مــلــيــار دوالر   13 إلـــى  مــلــيــارات دوالر   6.8
وبـــّوأ   .)2018-2008( ســنــوات  عــشــر  خـــال 
فالبلد  مــرمــوقــة؛  مكانة  املغربية  الــفــاحــة 
أضحى ثالث مصدر للمنتجات الفاحية 
ــة فــــي شـــمـــال افـــريـــقـــيـــا والـــشـــرق  ــيـ ــذائـ ــغـ الـ
األوسط، ورابع أكبر مصّدر لهذه املنتجات 

بالقارة السمراء.
على  التأكيد  تسويقها  مــن  يــراد  حصيلة 
نـــجـــاح عـــزيـــز أخـــنـــوش فـــي تــحــقــيــق ثـــورة 
ــــم أن  ــغـــرب، رغـ ــاملـ فــــي الـــقـــطـــاع الـــفـــاحـــي بـ
املخطط  فشل  داخليا،  ذلــك.  غير  الحقيقة 
فــشــا ذريـــعـــا فـــي كــســب رهــــانــــاٍت عــديــدة، 

أديب زيادة

خطباء الجمعة يرتجلون؟ نعم. الوّعاظ 
يرتجلون؟ نعم. الشعراء يرتجلون؟ نعم. 
السياسيون يرتجلون؟ قد يفعلون، لكن 
عــلــيــهــم أن يــتــحــمــلــوا كـــامـــل املــســؤولــيــة 
ــات الـــتـــي  ــهــ ــجــ عـــمـــا يــــقــــولــــون. وعــــلــــى الــ
يــتــحــّدثــون بــاســمــهــا أن تــكــون عــلــى قــدر 
أخطأ  فــإن  النتائج،  فتتحّمل  املسؤولية 
ــال،  ســيــاســيــوهــا املــــصــــّرون عــلــى االرتـــجـ
الخطأ،  تصحيح  إلــى  تــســارع  أن  عليها 
في  قيلت  ولطاملا  بع. 

ّ
يت أن   

ّ
أحــق  

ّ
فالحق

الــبــرملــانــات الــحــكــومــيــة عـــبـــارة »تــشــطــب 
مــــن مــحــضــر الـــجـــلـــســـة« لـــعـــدم لــيــاقــتــهــا. 
على تلك الجهات التي تعرف، في قرارة 
نـــفـــســـهـــا، ضـــــــرورة ضـــبـــط الـــكـــلـــمـــات فــي 
قــادرة  غير  ولكنها  الصعبة،  املنعطفات 
أن  باالنضباط،  سياسييها  إرغـــام  على 
تـــبـــادر إلـــى تــأكــيــد مــواقــفــهــا الــتــاريــخــيــة 
واأليــديــولــوجــيــة، وال تــســمــح فــي لحظة 
انفعال من سياسي  )مهما عا شأنه( أن 
 
ً
لم تقبلها يومًا فضا قحم في مواقف 

ُ
ت

عن أن تدافع عنها. 
يـــرى ســيــاســيــون مــوتــهــم فـــي أن يــقــرأوا 
أوراٍق  عــــــن  ــة  ــيــ ــيــــاســ الــــســ ــم  ــهــ ــاتــ ــابــ خــــطــ
والحركات.  واملعاني  الكلمات  مضبوطة 
ــأن تــوصــيــل املــعــنــى عــنــدهــم مــرتــبــط  ــ وكـ
ــار الـــتـــحـــّرر مــــن الــنــص  ــ ضـــــــرورة فــــي إطــ
ــتـــوب. هــــذا مــمــكــن، ولــكــنــه عــنــد قــلــة  ــكـ املـ
أثبت،  االرتــجــال  فطريق  محترفة،  قليلة 
الحساسة  ال سيما  عديدة،  ات 

ّ
في محط

منها، خطأه. من شأن صاحبه أن يوقع 
الجهة التي يمثلها في مطّبات سياسية 
وقانونية ودعائية كانوا في غنى عنها 
ـــب تــلــك 

ّ
ــان بـــاإلمـــكـــان تـــجـــن ــ بـــالـــتـــأكـــيـــد. كـ

املـــطـــّبـــات املــتــوقــعــة، لـــو كــــان هــنــاك نص 
أو كــانــت هــنــاك مــحــاســبــة عــلــى الــخــروج 
الغياب نصًا  أمــا في حضرة  النص.  عن 
ــــن الـــهـــفـــوات  ــــدا مـ ــزيـ ــ  فــــــإن مـ

ً
ومــــحــــاســــبــــة

والزالت سيتوالى. 
ــيــــس املــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي لـــحـــركـــة  ــرئــ ولــ
ــمــــاس(، يحيى  املـــقـــاومـــة اإلســـامـــيـــة )حــ
السنوار، كاريزما ال ينكرها إال ضعيف 
ــــاس أم  ــنـ ــ ــك بـــعـــض الـ ــذلــ ــر، رضــــــي بــ بــــصــ
غضبوا، هذا مما صنعته األيام وراكمته 
طبيعة الــدور عبر املــراحــل. وقــد ثبت أن 
االحــتــال اإلســرائــيــلــي يــأخــذ كــامــه على 
محمل الــجــد فــي مــواقــف عــديــدة احــتــاج 
ــــى فــصــل  فــيــهــا الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي إلـ
الــكــام، وهـــو مــا جــعــل لــهــذه الشخصية 
الــهــيــبــة  دوام  أن  مــــقــــّدرة. ســــوى   

ً
أهـــمـــيـــة

باملصداقية  تمامًا  مرتبطان  واالحــتــرام 
والـــعـــقـــانـــيـــة فــــي آن واحــــــــد، فــــا يــمــكــن 
ت 

ّ
املحافظة على رأس املال هذا إذا اختل

أو خــرج صاحبها عن حدود  املصداقية 

ممدوح الشيخ

ال تكاد توجد حــرب نشبت خــال العقود 
ميادينها  فــي  وسقط  إال  املاضية  القليلة 
إعاميون قتلى أو جرحى أو مفقودون، بل 
إن إسرائيل في واقعة شهيرة حقيرة في 
استهدفت   ،)2021( املاضي  العام  في  غــزة 
بينها  إعامية،  مكاتب  تضم  بناية  عمًدا 
وسائل إعــام غربية. وفي حرب أوكرانيا 
الــتــي لــم تطو شهرها الــثــالــث بــعــد، سقط 
 عن 

ً
ما يزيد عن 15 صحافًيا قتلى، فضا

قال  وكــمــا  »إعــامــيــات«،  بينهم  مفقودين 
الشاعر الجاهلي زهير ابن أبي سلمى في 
معلقته: »وما الحرب إال ما علمتم وذقتم«، 
لــكــن الـــحـــرب املــتــلــفــزة فـــي تـــجـــارب عــديــدة 
كـــانـــت تــحــمــل املـــــوت لـــشـــهـــودهـــا. وبــعــض 

الشهود تقتله كلمات زماء مهنٍة.
وقــد كــان هــذا الـــدور سبًبا فــي أن يصبح 
اســم وزيــر اإلعــام النازي جوزيف غوبلز 
 عــــن أدولـــــــف هــتــلــر نــفــســه. 

ً
ال يـــقـــل شــــهــــرة

وخال النصف الثاني من القرن العشرين 
بلغة  الشمولي،  اإلعـــام  كــان  تقريًبا،  كله 
من  التحريض،  قاموس  ومفردات  الحشد 
أكــثــر حــقــائــق الــســيــاســة تـــأثـــيـــًرا قــبــل بــدء 
الحرب  كـــادت  وقــد  الفضائي،  الــبــث  حقبة 
ـــا ال 

ً
األهــلــيــة فـــي يــوغــســافــيــا تــبــقــى حـــدث

يــلــفــت األنـــظـــار رغـــم دمــويــتــه، حــتــى صــّور 
ا صربًيا لطابور 

ً
مراسل غربي، قدًرا، قصف

خبز سقط ضحاياه أمام الكاميرا لتتحول 
يتصدر  خبر  إلــى  البلقان  مــأســاة  بعدها 
املــشــهــد اإلعـــامـــي الــعــاملــي. ومــنــذ الــحــرب 
القضية  عــادت   ،)1994( الرواندية  األهلية 
ــــدارة اهــتــمــامــات الــبــاحــثــن، حيث  إلـــى صـ
ساهمت محطات إذاعية رواندية في أكبر 
جريمة إبادة جماعية بعد الحرب العاملية 
الثانية. وفي محاكمات ما بعد الحرب، دين 
اإلبــادة  على  التحريض  بتهمة  إعاميون 
الجماعية. وفي العام 2020 صدر في 640 
صفحة كتاب أثار ضجة كبيرة في الغرب 
»اإلعــام وجرائم اإلبــادة الجماعية« آلالن 
طــومــســون، أســتــاذ الــصــحــافــة فــي جامعة 
ا مراسل صحيفة 

ً
كارلتون بأوتاوا، وسابق

ــة فــــي روانــــــــدا،  ــنـــديـ ــكـ ــار الـ ــتــ ــو ســ ــتــ ــورونــ تــ
عن  كشف  الجماعية.  اإلبــــادة  شهد  حيث 
الكراهية« في إشعال نار  مشاركة »إعــام 

ــــرب ومـــحـــور  ــغـ ــ ــــن الـ وصـــــــــراع قــطــبــيــهــا بـ
موسكو وبكن هو صراع وسائط، ال فرق 

بينهما في مركزية التوحش.
ــذه املــســؤولــيــة في  ال يــمــكــن أن تـــوضـــع هــ
حوار العقل العربي الجديد كمسمار جحا 
لاحتجاج بها دومًا، إذ إن فلسفة الحراك 
الــحــقــوقــي أو الــنــضــالــي أو الـــثـــوري الــعــام 
بــالــضــرورة، أن تــحــّدد هدفها من  تحتاج، 
هذا الحراك، وأين نقطة الوصول املرتجاة 
فـــيـــه، ومـــتـــى يـــكـــون تــقــديــر املـــفـــاســـد أكــبــر 
تعيد  أو  فتنعطف  الــشــعــب،  مــصــالــح  مـــن 

صياغة وسائطها.
قــلــت مــمــازحــًا وجــــاّدًا مــعــًا ألخـــي وصــديــق 
املـــهـــجـــر اإلســـطـــنـــبـــولـــي قـــبـــل رحـــيـــلـــي إلـــى 
ثوريا  ناشطا  لــك  إنني سأستدعي  كــنــدا، 
بــاألمــس ملــنــاظــرتــك، وهــو أنــت بــذاتــك لكي 
يـــرّد عــلــى أطــروحــتــك الــيــوم. قـــال: نــعــم أنــا 
الـــيـــوم أرد عــلــى ذاتــــي بـــاألمـــس. .. انــصــب 
ثــارت على  الــثــورة  أن  الرفيق على  حديث 
من  وكـــان  لــذلــك،  تحولت  أو  نفسه،  اليمن 
الجمهورية  سياق  تحت  تبقى  أن  املمكن 
النظام، وأن مسؤولية  وال تتقّدم إلسقاط 
مشاركتها  ألن  كبيرة،  اإلسامية  الحركة 
هــــي الــــتــــي أعــــطــــت ذلـــــك الــــزخــــم املــخــتــلــف 
 بـــتـــوازن االســـتـــقـــرار اإلنــســانــي 

ّ
ــل الــــذي أخــ

والوطني العربي للذات اليمنية، فسقطت 

الــحــمــدي، لــكــنــه حــافــظ عــلــى تــــوازن الــقــوة 
اليمنية القومية واإلسامية، لم نعرف في 
لها  كــان  اإليرانية  الخرافة  أن  عهد صالح 
 عن أن تكون 

ً
مدرسة يؤمها الناس، فضا

ديــنــًا رســمــيــًا يــجــحــد اإلســــام التشريعي 
واإلنساني، في مدرستي الشافعي واإلمام 
زيد. وكان اإلرث اليساري موجودا وحراك 
الفكرة التقدمية ُيطرح، والتيارات القومية 
واإلســـامـــيـــة املـــتـــعـــددة تـــديـــر لــعــبــتــهــا مع 

الــنــظــام الــــذي يــخــتــرقــهــا أحــيــانــًا وأحــيــانــًا 
املطاردين  تخترقه، ويؤّمن كل مضام من 
القبلي  الــعــرف  وكـــأن  الــعــرب،  السياسين 
ــٍف فـــكـــريٍّ  ــالـ ــد نـــســـج خــيــمــة تـــحـ املـــجـــيـــد قــ
ــنــت فــي الــنــظــام الجمهوري. 

ّ
جــديــدة، تــوط

لــعــب صـــالـــح أيـــضـــًا بــمــعــادلــة االقـــتـــصـــاد، 
لــكــنــه كــــان ُيــخــضــع الـــنـــظـــام الـــرســـمـــي في 
الخليج لضريبة تدخله في نسيج اليمن، 
الجمهورية  تــتــمــّرد  وملــحــاصــرتــه حــتــى ال 
ه لصالح 

ّ
على العباءات البرجوازية، فيبتز

إنـــســـان الـــيـــمـــن. ويــهــاجــمــه بــعــضــهــم بــأن 
خذ 

ُ
أ ثروته أيضا سرقة، وهــو رقــم ضخم 

من تلك األتاوات، ولعل ذلك صحيح، ولكنه 
ــخــلــف من 

ُ
لـــم يــكــن بــهــذا الـــســـوء الــــذي اســت

أن نصيغ ســؤال  ُيمكن  بعد إســقــاطــه، وال 
األزمــــة وكــأنــه تعظيم لــحــزب املــؤتــمــر وال 
لصالح، وال للترويكا السياسية املشتركة 
 شارك فيه اإلساميون، 

ٌ
معه، وهي خليط

والـــذيـــن كــانــت قــيــاداتــهــم الــتــربــويــة تحت 
ــقــــل األمـــــــس الـــثـــائـــر  ــاب، وعــ ــبــ ــشــ ــغـــط الــ ضـ
الـــذي نتفهمه. لكن كــارثــة الــيــوم وفــاتــورة 
الــــدم والــســقــوط املــتــعــّدد، وخــصــوصــا في 
ظــل االســتــثــمــار املــهــن، وتــقــاســم توظيف 
الـــصـــوت الــيــمــنــي املــبــتــذل، ومـــا بــعــد قـــرار 
الـــريـــاض حـــل مــســبــحــة الــشــرعــيــة، وحــجــم 
فــي شخصياٍت  ــراه  نـ الـــذي  تــبــادل األدوار 

تتحّدث باسم ميراث الثورة حينًا، وباسم 
الشرعية املنسوخة والحالية، مرّوع، حن 
ــــس الـــعـــربـــي الــصــامــد  نــســتــذكــر يـــمـــن األمــ
اإلنسانية  والــروح  اإلسامي با طوائف، 
التي تحّج مناسكها بن القبائل والجبال، 
ــذّكــر الـــعـــرب بـــأن أصــلــكــم الــيــمــنــي جــذر 

ُ
فــت

حضارٍة ال عمامة خرافة، وال رقعة مدنية 
تقدس املادة على الروح. وخيانة الحوثي 
مبدأ اإلنسان اليمني، وعمالته حن طعن 
فـــي ظــهــر الــشــعــب بـــاســـم الــــواليــــة لــفــارس 
ــآل كـــارثـــي، غير   كــبــيــر ومــ

ٌ
ــــن

ُ
الــطــائــفــيــة، غ

بعدما  املحنة  أظهرتها  مقّدمات  هناك  أن 
رقت الثورة، وسؤال االختراق هذا مهم 

ُ
اخت

للغاية، في عسكرة ثورة سورية، وفي دفع 
اليمن إلى مواجهة صفرية، أقنعت صالح 
ظاهريًا،  الخليجية  للوساطة  يسلم  بــأن 
ثم يسعى إلى االنقاب عليها من الداخل. 
اليمنين،  اللعبة من  أدوات  أفلتت  حينها 
الحوثين  إدخــــال  أن  الخليج  نــظــام   

ّ
فــظــن

تــوازنــه، لكن عقل  له  إلــى صنعاء سُيمّكن 
فــارس األذكـــى حسم املــســرح. ســؤال املقال 
ليس للبكاء على أطال صالح، ولكن لدفع 
الداخلية  اليمني لتحديد الخطيئة  العقل 
الــتــي نــفــذ منها الــخــصــوم الــخــبــثــاء، وهــو 

أول مهام درب التحرير.
)كاتب عربي في كندا(

ا بــدعــامــة الــفــاحــة الــتــضــامــنــيــة التي  بــــدء
السبيل  بأنها  املخطط  معّدو  ى 

ّ
تغن طاملا 

األمــثــل ملــحــاربــة الــفــقــر بــالــقــرى، وتــجــويــد 
ــفـــاحـــن، خــصــوصــا في  ظـــــروف عــيــش الـ
املــنــاطــق الــنــائــيــة واملــعــزولــة، عــبــر مقاربة 
متميزة تراعى فيها الخصوصية املحلية، 
 .. املناطق  املجالية بن  الفوارق  وتقليص 
ــــداف الــتــي ظــلــت حبرا  وهــلــم جـــرا مــن األهـ
لكثيرين  قد يبدو  على ورق. وهــذا تقييم 
منحازا، ألنه من نسج بنات أفكار صاحب 
ــقـــال، لــكــنــه قــطــعــا لــيــس كـــذلـــك، إذ سبق  املـ
ملــؤســســات رســمــيــة فــي املــغــرب، أن أثبتت 
فــي تــقــاريــر مــوضــوعــاتــيــة الــتــقــيــيــم نفسه 
األخــضــر، فقد ساءلت  املغرب  عن مخطط 
)مؤسسة  للتخطيط  الــســامــيــة  املــنــدوبــيــة 
إحــــصــــاء وطـــنـــيـــة( حــصــيــلــتــه، فــــي تــقــريــر 
للمغرب  الغذائية  للتعبية  آفــاق  »أيــة  لها 
الــتــركــيــز  وانــتــقــدت  عـــام 2025؟«.  بــحــلــول 
على رفع صادرات الخضر والفواكه، على 
الوطني  الــذاتــي  االكــتــفــاء  حــســاب تحقيق 
في املواد األساسية )الحبوب، الزيوت ..(، 
لتقلبات   

ً
املحلية عــرضــة الــســوق  مــا جعل 

ــيـــا. وأظـــهـــر قــصــور املخطط  األســـعـــار دولـ
عن توفير األمن الغذائي للمغاربة، لتعلق 
)التساقطات  بالسماء  فيه  كــبــرى  أهـــداف 
املطرية(. كما سجلت تراجعا واضحا في 
الشغل،  في ســوق  القطاع  نسبة مساهمة 
بــاالنــتــقــال ســنــة االنـــطـــاق مـــن 40 % إلــى 
34 % ســنــة 2018. ودعــــا املــجــلــس األعــلــى 
في  املالية(  للرقابة  )مؤسسة  للحسابات 
تقرير 2019 إلى مراجعة جذرية للمخطط 
الـــذي لــم يـــراع املــخــاطــر البيئية واملــائــيــة. 
ر من أزمة جفاف في املنظور القريب، 

ّ
وحذ

مع االرتفاع املتزايد في منسوب استنزاف 
وقت  في   ،)%89( للمياه  املغربية  الفاحة 
املائي  املــخــزون  فــي  مهوال  تراجعا  يشهد 
الجفاف  سنوات  تعاقب  نتيجة  للمملكة، 
على  فالحرص  املناخية،  التغيرات  بفعل 
االســتــجــابــة لطلبات األســــواق األوروبــيــة، 
بإنتاج زراعات تستزف املياه )الحوامض، 
كــانــت   ).. األفــــــوكــــــادو  الـــبـــطـــيـــخ األحـــــمـــــر، 
الغذائي واملائي  األمــن  التفريط في  كلفته 
املــغــاربــة، مع  للمملكة، حــتــى شــاعــت بــن 
بداية إنتاج البطيخ األحمر، مقولة »حان 

املـــنـــطـــق. الـــعـــام املـــاضـــي عـــنـــدمـــا أنــــذرت 
 يـــده عـــن األقـــصـــى وحــي 

ّ
ــتـــال بــكــف االحـ

ــم يــفــعــل،  ــ ــقــــدس ولـ الـــشـــيـــخ جـــــــّراح فــــي الــ
أوفــــت املــقــاومــة بــوعــدهــا وعــاجــلــتــه بما 
رآه شــعــبــهــا واجـــبـــًا مــســتــحــقــًا، مـــا رفــع 
ــائــــل املـــقـــاومـــة  ــم »حـــــمـــــاس« وفــــصــ ــهــ أســ
ــًا.  ــيــ ــنــــهــــا مـــحـــلـــيـــًا وإســــامــ ــل مــــوازيــ ــ ـ

ّ
ــق ــ وثـ

وكــــذا هــــذه املـــــّرة عــنــدمــا خــــرج الــســنــوار 
وتوعد االحتال إذا ما أقدم على بعض 
ــات غـــيـــر املــــألــــوفــــة واملـــتـــعـــلـــقـــة  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ املـ
ــي،  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ بـــالـــتـــقـــســـيـــمـــن، الـــــزمـــــانـــــي واملـ
لــأقــصــى. وقــــد أثــمــر ذلــــك ورأى الــنــاس 
تــجــلــيــاتــه عــلــى الـــفـــور، وهــــو مـــا يــســّجــل 

للمقاومة وقادتها. 
ــة املـــتـــعـــلـــقـــة  ــطــ ــقــ ــنــ ــــك الــ ــلـ ــ ــن تـ ــ ــ ــــزل عـ ــعـ ــ ــمـ ــ  بـ
ــرورة  بــأســلــوب الــخــطــاب اإلعـــامـــي وضــ
الــتــفــريــق الــحــتــمــي بــيــنــه وبـــن الــخــطــاب 
رسائل  منهما،  كل  ومقتضيات  الحربي 
عــديــدة فــي خــطــاب الــســنــوار أمـــام حشد 
)إبريل/  املاضي  الشهر  غــزة، في 30  في 
نــيــســان( الــتــقــطــهــا االحـــتـــال ومـــن يهمه 
ــر، وكـــانـــت مــوفــقــة بــامــتــيــاز. بــيــد أن  ــ األمـ
سقطاٍت عديدة خرجت في إطار االنفعال، 
خافًا لنهج املقاومة عبر تاريخها الذي 
يقول  فأن  الجسام.  بتضحياتها  عّمدته 
السنوار إن »من من يتخذ قرار استباحة 
ــعــــطــــي قــــــــــــرارًا بـــاســـتـــبـــاحـــة  األقــــــصــــــى يــ
هو  أجــمــع«  العالم  فــي  اليهودية  الكنس 
مــخــالــفــة صـــريـــحـــة لـــنـــهـــٍج مـــجـــمـــٍع عــلــيــه 
 لــم يــقــع اإلخـــال بـــه، رغـــم مـــرور املــقــاومــة 
ـــات عــــديــــدة مـــعـــقـــدة وبــاهــظــة 

ّ
فــــي مـــحـــط

ــــن أن مــقــولــتــه  ــــم مـ ــــرغـ ــلــــى الـ ــثــــمــــن. وعــ الــ
ــــي ســـيـــاق  ــــي فـ ــأتـ ــ ــــل، وتـ ــأويـ ــ ــتـ ــ تـــحـــتـــمـــل الـ
 تــحــذيــره مــن حـــرٍب ديــنــيــة ربــمــا تجتاح 
اســتــخــدامــهــا  أن  إال  بــأكــمــلــهــا،  املــنــطــقــة 
النفعي لها،  الــدولــيــة  ــه  االحــتــال وأدواتــ
وما يترتب على ذلك سياسيًا وقانونيًا 
ــيـــًا أو عـــلـــى اســـتـــخـــدامـــاتـــهـــا مــن  وأخـــاقـ
املقاومة  مصلحة   

ً
عقا تعاكس  آخــريــن، 

و»حماس« وال تصب في صالح الشعب 
الفلسطيني في أي حال. 

تــتــعــلــق الـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة بـــمـــا قـــيـــل عــن 
تــدشــن خـــط بــحــري بــالــتــنــســيــق الــكــامــل 
مـــع »مـــحـــور الــــقــــدس« حــتــى نــهــايــة هــذا 
ــع الــحــصــار وإنـــهـــاء املــعــانــاة،  الـــعـــام ورفــ
فعاوة على أن وعد رفع الحصار، حتى 
الــفــائــت، أو »حــرق األخضر  الــعــام  نهاية 
والــيــابــس« صــدر عــن السنوار نفسه في 
مــؤتــمــره الــصــحــافــي فـــي أعـــقـــاب مــعــركــة 
ســيــف الـــقـــدس ولــــم يــــحــــُدث، فــــإن تــكــرار 
ــذا الــــوعــــد ووضــــــع ســـقـــف زمـــنـــي آخـــر  ــ هـ
الذي  الشعب  باملصداقية مع  إخــال  هو 
 لــلــهــيــبــة أمــــام 

ٌ
ــــاف ــعـ ــ يــنــتــمــي إلــــيــــه، وإضـ

الـــعـــدو املــتــرّبــص بـــه، وتــقــلــيــل لــاحــتــرام 
 
ً
أمام املراقبن. إذا لم تكن الوعود مرتبطة

اإلبـــادة، نقل عن واحــد من قيادات القوات 
الدولية قوله: »من موقعي قائدا في قوات 
ملتابعة  الفرصة  لي  أتيحت  السام،  حفظ 
كان  الــذي  املحلي  لإلعام  الغريب  املوقف 
يــشــعــل الــنــار ويــشــجــع عــلــى الــقــتــل«. وفــي 
فـــضـــاء »الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا«، بــتــأثــيــرهــا 
غــيــر املــســبــوق، تــثــار الــقــضــيــة نفسها في 
وقائع عنف مــرّوعــة، أشهرها إبــادة أقلية 
الروهينغا في ميانمار التي أديرت بعض 
ــا وتـــبـــريـــًرا وتــوجــيــًهــا 

ً
وقــائــعــهــا تــحــريــض

للقتلة إلـــى أهــدافــهــم عــبــر حــســابــاٍت أثــار 
الكشف عما نشرت موجة مساءلة إلدارة 
»فيسبوك«، ضمن وقائع أخرى كان املوقع 
إلــى واقعة  هو منّصة مرتكبيها، وصــوال 

اقتحام الكونغرس األميركي.
شيرين  الفلسطينية  اإلعــامــيــة  وجــنــازة 
ــه لــلــحــقــيــقــة  ــ ــــو عـــاقـــلـــة فــــي الــــقــــدس، وجـ أبـ
يكره الصهاينة وحلفاؤهم من العرب أن 
ــراه الــشــعــوب الــعــربــيــة، حــيــث يتمترس  تــ
فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون، فــــــــي مــــــواجــــــهــــــة عـــنـــف 
مــلــيــشــيــاوي ال يــتــصــّور عــاقــل أن يرتكبه 
جيش نظامي. وفي قلب مشهد الصمود 
نــعــش إعــامــيــة مــقــدســيــة لـــم تــأتــمــر بــأمــر 
قناع،  خلف  متستر  أو  مستعلٍن  متنفٍذ: 
ــم تـــــؤّجـــــر حـــنـــجـــرتـــهـــا لــــســــفــــاح يــقــتــل  ــ ــ ولـ
 
ٌ
شــعــبــه. ومـــن هـــذا املــشــهــد، تسطع حقيقة

بــحــجــم خــريــطــة الــوهــن الــعــربــي الــبــائــس: 
شعوبنا وفية للحق واألرض واإلنسانية، 
وقــادرة على دفــع ثمن الحرية والحقيقة. 
ورد الـــفـــعـــل الـــوحـــيـــد املــــتــــاح، فــــي فــضــاء 
»الــســوشــيــال مــيــديــا«، يــقــول بــوضــوح إن 
شعوبنا منحازة إلى صوت اإلعام الحر، 
 مشترٌك ملن قتلوا 

ٌ
وإن إسكات صوته هدف

شيرين أبو عاقلة، ومن يصّرون، عشرات 
الــســنــن، عــلــى حــرمــان الــشــعــوب العربية 
مــن »شــهــود عـــدول« فــي فــضــاءات الكلمة 
مــشــهــد وداع شــيــريــن  وفـــــي  والــــــصــــــورة. 
ينفتح الـــجـــرح، جـــرح املــقــارنــة بــن إعــام 
يدعو إلى القتل ويمّجد القتلة وإعام آخر 
يــدفــع املــنــتــســبــون إلــيــه مــن حــيــاتــهــم ثمن 
يولد  فلسطن  وفــي  للضحايا.  االنــحــيــاز 
»عــربــي جــديــد« صمد وهــو يحمي نعش 
ينكسر  فلم  القتلة،  إجــرام  من  »الشاهدة« 

ملوتها ولم يترّدد في حماية نعشها.
)كاتب مصري(

ما بن وحل أنظمة الخليج وعمامة السوء 
اإليــــرانــــيــــة. هــــذا األمـــــس الـــــذي انــطــلــق من 
بــروح عاطفية  إدانــتــه رفيقي، كــان ُيبصر 
 
ٌ
تكاد تجرف كل مشهٍد حولها، وهي حالة
لم تكن لتقف عند اليمن، ولكنها بدأت منذ 
حكاية الربيع العربي، الربيع الذي يحمل 
بــالــفــعــل ســـر نــهــضــٍة لــأمــة لـــو اســتــوفــيــت 
الجودي، لكن ذلك  قاعدته، واستوى على 

لم يحصل!
كان األخ الرئيس علي عبد الله صالح، كما 
ــرّدد إذاعــة صنعاء ونسمعها منذ 

ُ
ت كانت 

الصغر، قوة ماكرة وذكية وذات مصالح، 
ــم يـــكـــن ســيــفــًا دمـــويـــًا  ــداده لــ ــبــ ــتــ ولـــكـــن اســ
مصلتًا، كما هو حال األنظمة الجمهورية 
الثورية،  القومية  أو  بالطائفية  املتلبسة 
الجمهورية،  نــواحــي  عــلــى  مهيمنًا  وكـــان 
لكنه لم يكن ُيفرد عباءة األسر الشمولية 
وأطــراف  الليل  أثناء  في  للحكم، وحمدها 

النهار، فكان حالة مختلفة بالفعل.
كان اليمن جمهوريًا قويًا، رغم أن تاعبه 
بــثــنــائــيــة الــقــبــيــلــة واإلقـــــطـــــاع ســـاهـــم فــي 
الــفــســاد الــضــخــم والــتــضــيــيــق عــلــى العقل 
كان  العقل  هــذا  ولكن  اليمني،  النهضوي 
يـــتـــمـــّرد كــمــا فــعــل الـــشـــبـــاب، وكـــــان الــيــمــن 
ــــذي لـــه إرث  فـــي عـــهـــدة الــرئــيــس صـــالـــح الـ
إبراهيم  أسقطت  التي  النكبة  أرضــيــة  فــي 

موسم تصدير املياه املغربية إلى األسواق 
األوروبــيــة«، بعد متابعتهم وقائع عطش 
ــارات مــــن األراضـــــــــــي، بــســبــب  ــتــ ــكــ ــئــــات هــ مــ

اختيارات فاحية غير مناسبة.
كان لهيب األسعار في األسواق الداخلية؛ 
ــة املــحــلــيــة،  ــيــ ــزراعــ ال ســيــمــا املـــنـــتـــجـــات الــ
طـــوال شــهــر الــصــيــام، لحظة مــثــالــيــة أمــام 
املخطط.  لنتائج  حقيقي  لتقييم  املغاربة 
وحــدث أن تزامنت باملصادفة، مع صدور 
ـــــر األمــــــــن الـــــغـــــذائـــــي؛ عـــــن مـــؤســـســـة 

ّ
مـــــؤش

»إيكونوميست إمباكت«، الذي بوأ املغرب 
الرتبة 57 عامليا من أصل 113 دولة.

ــنـــذ 14 عــامــا  يــــرفــــض عــــزيــــز أخـــــنـــــوش، مـ
أمـــضـــاهـــا وزيــــــرا لــلــفــاحــة، أي تــقــيــيــم أو 
على  املبني  األخــضــر  املــغــرب  نقد ملخطط 
وصـــفـــات جـــاهـــزة؛ أعـــّدهـــا خـــبـــراء أجــانــب 
)مؤسسة ماكنزي األميركية( يجهلون كل 
ضَبطت  املغربي،  الواقع  تعقيدات  الجهل 
الفاحي،  القطاع  في  العمومية  السياسة 
هــرب  والتقييم  لــة  املــســاء لحظة  وبــحــلــول 
ــه استراتيجية  ــ بــإطــاق وزارتـ األمــــام  إلـــى 
زراعـــيـــة جـــديـــدة بـــاســـم »الــجــيــل األخــضــر 
فـــضـــائـــح  ــلــــى  عــ لــــتــــوريــــة   ،»2030-2020
ط حــول املغرب إلــى ضيعة 

ّ
وكـــوارث مخط

كــــبــــرى، تـــتـــولـــى تــلــبــيــة حـــاجـــيـــات بـــلـــدان 
ــن  ــاب أمـ ــلـــى حــــســ االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــــي، عـ

املغاربة وصحتهم وسامتهم.
)كاتب مغربي(

األجدى  فمن  وفنيًا،  باملمكنات سياسيًا 
عدم التطّرق لها في الخطابات أو تركها 
ة 

ّ
األعن إطــاق  يعقل  للزمن، فا  مفتوحة 

ملزيد من الوعود من دون أن يرى الناس 
أو حربًا.  ذلــك سلمًا  تحقيق  يمكن  كيف 
عدا عن عدم إمكانية خوض معركة كسر 
ــتـــال عــلــى هـــذه الــصــخــرة  عــظــم مـــع االحـ
إلى  الوعد يضاف   هذا 

ّ
املستعصية، فإن

وعود أخرى ال تحمل أي رصيٍد من حيث 
الخطط أو حتى القدرات. الغموض الذي 
رافــق هــذا التعهد، ال سيما في الظروف 
الراهنة، يجعل منه غير ممكن سياسيًا 
إذا  ولــوجــســتــيــًا، أو حــتــى عــســكــريــًا، إال 
كنا نتحّدث إن ذلــك سيكون نتاج حرب 
املنال  بعيد  وهــذا  لــهــا،  مخطط  إقليمية 
األْولــى  وبــالــتــالــي،  السياسة.  بحسابات 
َيدع السنوار 

ْ
العمل على ذلك بصمت، ول

الــنــاَس يـــرون األفـــعـــال، ال أن يجعل ذلــك 
موضوعًا للتنّدر. 

تــتــعــلــق الــنــقــطــة الــثــالــثــة بـــالـــرقـــم 1111. 
صحيح أن رشقة صواريخ بهذا الحجم 
والــقــدرة على تنفيذها تحمل داللــة غير 
خافية، إال أن ربط ذلك ببعٍد رمزي محّدد 
كــان فــي حــاجــة إلــى وقــفــاٍت ومــراجــعــات، 
الترميز  يــكــون هــذا  املــرّجــح أن  فمن غير 
على هذا النحو هو الطريق األقــرب إلى 
املصالحة الفلسطينية الداخلية. وال أظن 
 على هذا الشكل كانت تستحق 

ً
أن سالفة

أمــا إذا كــان ذلك   !
ً
»التلغيز« عــامــًا كــامــا

فــــي إطـــــار حـــســـن الـــنـــيـــات وكـــســـب الــــود، 
املجامات،  من بعض  بــأس  ال  وبالتالي 
ــــدى  ــان مــــن األجـ ــ  عــــديــــدة كـ

ٌ
ــل ــبـ فـــهـــنـــاك سـ

سلوكها على هذا الصعيد. ومع ذلك، إن 
موضوعًا  جعله  دون  للحيلولة  يكن  لــم 
ّهاد املرحلة )ما زالوا 

ُ
للغط يسري بن ش

أحــيــاء(، فــإن الطريق إلــى تكريس رمزية 
ــا ُيـــتـــفـــق مــعــهــا  حــمــلــت فــــي تـــاريـــخـــهـــا مــ
وُيـــخـــتـــلـــف يــجــعــل مــــن الـــــضـــــرورة، عــلــى 
كــي يفعل فعله  للتاريخ  ــتــرك 

ُ
ت أن  األقـــل، 

ويسجل فيها كلمته وشهادات الناس، ال 
أن ُيحسم املوقف منها هكذا من دون أن 

ُيستنطق التاريخ.  
ــوار عــلــى  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــــاب الـ ــطـ ــ ـــــــــع خـ

ْ
أخــــــيــــــرًا، وق

االحـــتـــال وتـــهـــديـــدات األخـــيـــر بــاغــتــيــالــه 
بالهيبة  املوسومة  الكاريزما  أن  يؤّكدان 
ــي، وهـــــــي ســــاح  ــ ــنــ ــ مـــــــال وطــ ــي رأس  ــ هــ
على  الحفاظ  يجب  تعبوّي  استراتيجي 
مــصــداقــيــتــهــا وعــقــانــيــتــهــا فــي آن، ال أن 
فشيئًا.  شيئًا  رصيدها  من   

ً
خطأ ُيقضم 

بيد أن تنويهًا يتعلق بتوضيح املواقف 
مــن بــعــض مــا ورد فــي الــخــطــاب، إن تــّم، 
للحاضر  ويقطع،  اإلشـــادة  يستحق  أمــر 
في  املتصّيدين  على  الطريق  والــتــاريــخ، 

املاء العكر.
)أكاديمي ومحلل سياسي فلسطيني(

عودة الرئيس علي عبد اهلل صالح

»المغرب األخضر« 
وأكذوبة األمن الغذائي

السنوار إذ يرتجل الخطابات السياسية

جنازة شيرين... 
اإلعالم شاهدًا وقتيًال

ظّن نظام الخليج 
أن إدخال الحوثيين 

إلى صنعاء سُيمكن 
له توازنه، لكن عقل 

فارس األذكى حسم 
المسرح

يرفض عزيز أخنوش، 
منذ 14 عامًا أمضاها 

وزيرًا للفالحة، أي 
تقييم لمخطط 

المغرب األخضر

الكاريزما 
الموسومة بالهيبة 

رأس مال وطني، 
وسالح استراتيجي 

تعبوّي يجب الحفاظ 
على مصداقيتها 

وعقالنيتها

آراء

عيسى الشعيبي

من بني عدٍد ال حصر له من النجوم واألقمار والشموس املضيئة في سماء فلسطينية 
مــلــّبــدة بغيوم ســـوداء كثيفة، سطعت فــي األســبــوع املــاضــي ثــاث شــمــوس كبيرة، 
املحتلة،  الديار  بــّددت، بفيض وهجها، ظامًا مقيمًا في  مــدارات متفّرقة،  في ثاثة 
الظام  أينما وجــدوا، ضد  قــوٍم يحاربون ببسالة،  بأنوارها املشعة نفوس  وأشعلت 
 على طريقته الخاصة، 

ٌّ
واليأس والظلمة، يعتصمون بالصبر والصمود واملقاومة، كل

 وفق قدراته الذاتية، ملحمة البقاء واملضاء والتمكني، وكأنهم يعزفون 
ٌّ

ويواصلون، كل
سمفونية الحياة الكفاحية الخالدة في إطار فرقٍة موسيقيٍة واحدة.

بقوة هائلة، وغمرت سماء فلسطني وأرضها بسحر  التي توّهجت  األولــى  الشمس 
نارها املقّدسة، كانت شيرين أبو عاقلة، صاحبة االسم الذي ال يحتاج تعريفًا بعد اليوم، 
حيث بدت في يوم استشهادها أكثر إشراقًا من أي يوم مضى في حياتها، وغدت يوم 
جنازتها أشد حضورًا في الحياة السياسية والثقافية والنضالية الفلسطينية، مما 
كانت عليه من ذي قبل، إلى الحد الذي صارت فيه هذه الفارسة الفدائية رمزًا وطنيًا 
باذخًا، وتحّولت إلى أيقونة صحافية ملهمة، وأصبحت عامة فارقة في نضال شعبها، 
ل بدٍم 

ُ
، وفوق ذلك كشفت وجه احتال فاشي يقت

ً
أعطته زخمًا جديدًا ووجهًا جميا

بارد، ويطارد الجنازات أمام عدسات املصّورين برعونة شديدة. الشمس الثانية تمثلت 
في رشيدة طليب، عضو الكونغرس األميركي، وهي فلسطينية األصل من قرى غرب 
الوقوف دقيقة صمت احترامًا  النواب  الله، والتي طلبت من زمائها في مجلس  رام 
لــروح شيرين، فاستجاب لها املشّرعون األميركيون، في سابقة غير مسبوقة، من 
ق لنتنياهو بحرارة، ومنحه دعمًا أكبر مما كان 

ّ
هذا املجلس الذي كثيرًا ما وقف وصف

يناله رئيس حكومة االحتال في الكنيست ذاته، األمر الذي يشير إلى بداية تحول ذي 
 على الفوز بنقطة 

ّ
مغزى في سياسة الدولة العظمى تجاه القضية الفلسطينية، ويدل

ثمينة يمكن البناء عليها، في املوضع الذي ُيعتبر صخرة وجود الدولة العبرية، وُيعّد 
قلعتها الحصينة. وما كان لهذا التحّول الطفيف، واملهم في الوقت نفسه، أن يحُدث 
تــرامــب، بمعزٍل عن تغّيراٍت متدّرجة في املشهد األميركي  في زمــن ما بعد دونــالــد 
حيال الحالة الفلسطينية، تلك التي قادها اليسار في الحزب الديمقراطي، وأسهم في 
تعزيزها مشّرعون من أمثال بيرني ساندرز وإليزابيث وارن، ناهيك برشيدة طليب 
التي أّدت القسم وهي ترتدي الثوب الفلسطيني املطّرز، ودخلت قاعة الكونغرس غير 
زّين كتفيها بالكوفية )ُيطارد البسوها أحيانًا في قطاع غزة(، ولعل مبادرة 

ُ
مّرة، وهي ت

رشيدة األخيرة في الكابيتول هيل، في يوم من أيام فلسطني املجيدة، أقرب ما تكون 
قت على يدي هذه املرأة الفلسطينية املقاتلة في الساحة 

ّ
إلى إشراقة شمس أخرى تخل

دت على يد قابلة 
ّ
السياسية األكثر أهمية. الشمس الثالثة التي بزغت في مدار آخر تول

جميلة اسمها بيا حديد، عارضة األزياء األميركية الفلسطينية الشهيرة في الغرب، 
على نحو أكثر من شهرتها في الديار العربية، وما كان المرئ قليل االهتمام باملوضة 
أن ُيدرك مدى شّدة توهج قرص هذه الشمس، لو لم ُيفاجأ ليلة إعدام شيرين بمقالة 
منشورة في صحيفة هآرتس العبرية، يزعم صاحبها أن كيانه الغاصب يواجه ثاثة 
فاعلية هذه  وإنما   ،

ً
مثا اإليرانية  النووية  القنبلة  أولها  ليس  مميتة،  أخطار وجودية 

الفاشينست، التي ُيتابعها نحو 52 مليون إنسان على منصة إنستغرام، حيث تضع 
: أين 

ً
بيا على صدر صفحتها وسم »الحرية لفلسطني من البحر إلى النهر« متسائا

هي الكتائب التي تم حشدها ملحاربة هذا الوحش املعادي للسامية؟
وأحسب لو أن صاحب مقال »هآرتس« تأخر يومًا، ورأى ما رأى في القدس، لقال إن 
الدولة العبرية باتت تواجه أربعة أخطار وجودية، في مقدمتها خطر ماحقة شيرين 

لقتلها على مدار الساعة.

معن البياري

الفلسطيني، فيصل حوراني  والــروائــي  والباحث  الكاتب  وفــاة  نبأ  أن صادفُت  فــور 
ها منه في أول 

ُ
 سمعت

ً
 طريفة

ً
)83 عاما(، األربعاء املاضي، استدعى خاطري حكاية

املــؤّرخ صالح  ألتقيه فيها )تلتها ثانية وأخيرة بعدها بيومني ربما( في منزل  مّرة 
الحمارنة، في عّمان، برفقة الصديقني الراحلنْي، صاح حزّين وجوزف سماحة، قبل 
 
ً
 يومية

ً
27 عاما، موجُزها أنه كان، إّبان مقامه وعيشه في دمشق، كان يكتب زاوية

في صحيفة »البعث«، لها عنوان ترويسٍة ثابتة، »من العالم« )أو شيٍء مثله(، وحَدث أن 
ه، لكن الصحيفة في اليوم التالي 

َ
تغييرا حكوميا جرى في إسرائيل، فكتب عنه مقال

تعترف  ال  إن سورية  التحرير  رئيس  فأجابه  السبب  استوضح عن  ثم  تنشره،  لم 
ر الزاوية تحت اسمها العام سيعني تغّيرا في موقف 

ْ
بوجود إسرائيل في العالم، ونش

الواقعة ضاحكا وساخرا  روى حوراني   .. األنسب.  هو  النشر  عــدم  فكان  سورية، 
بــني حــزمــٍة مــن عــّدة حــكــايــاٍت وطــرائــف ووقــائــع فــي جلسة تلك العصرية الصيفية 
الوديعة، لم يبق في شاشة ذاكرتي منها سوى هذه، ولكن الباقي من قراءاتي فيصل 
حوراني كثيٌر، فضا عن التقدير الواسع فّي، وفي غيري من عدة أجيال فلسطينية، 
ائيها وُحماتها، وهو 

ّ
لشخصه، كاتبا وواحدا من أهم رواة التغريبة الفلسطينية وحك

العربية  الفلسطينية  لــه، وكــل عــارٍف بتجربته  قــارٍئ  ــاه كل  إّي تقديٌر ال بد يمحضه 
والسيرة  البحث  في  إلرثــه  إن  القول  في  تزّيد  وال  قليلة.  غير  ات 

ّ
محط في  الطويلة، 

ة 
ّ
صفت باملرونة والدق

ّ
 في املدّونة الفلسطينية، سيما وأن لغته ات

ً
 خاصة

ً
والرواية قيمة

واملباشرة الحاذقة، فكتابه »الفكر السياسي الفلسطيني 1964 - 1974« )صدر في 
إّبــان مرحلتنا الجامعية في  فة، 

ّ
1980(، والــذي ال أنسى قراءتنا له في طبعة متقش

النصف األول من الثمانينيات، اتصف بروٍح نقديٍة وتحليلية، فضا عن إيقاع البحث 
التأريخي، وقد ضّمنه نقدا ألداء فصائل منظمة التحرير في غير أمر، ومنه في األردن، 
والذي أّدى إلى أحداث أيلول 1970، وهو ما كان موضوع روايته األولى »املحاصرون« 
)1975(. وإذ يغيب فيصل حوراني في منفاه األوروبي )أقام عقودا في فيينا، وتوفي 
 تحيل إلى 

ٌ
في رحلة عاج في جنيف(، عشية ذكرى نكبة فلسطني، فإنها مصادفة

واحدٍة من أهم األعمال الروائية الفلسطينية التي انشغلت بواقعة نكبة 1948، وهي 
ثاني روايات كاتبنا »بير الشوم« )1979(. وإْن كنت ال أتذكر تفاصيلها تماما، وهي 
ها له قبل عقود، فإنه باٍق في البال 

ُ
الوحيدة من الروايات الثاث لكاتبنا الراحل قرأت

إنها احتشدت بالتعبير باللغة املحكية العامية الفلسطينية، في منطوق شخصياتها، 
وقائع عسكريٍة في  إلــى  تذهب  األول. وهــي  األولــى الحتال فلسطني  األسابيع  في 
األثناء شخصياٌت  في  الصهاينة، وتحضر  مواجهات جيوٍش عربيٍة مع عصابات 
 وأخرى انتهازية. واملرّجح أن حوراني دّونها مستفيدا من محكياٍت سمعها 

ٌ
مجاهدة

في صغره، ومن قراءاته تاليا. وفي العموم، ظلت سيرته وتجاربه الشخصية مصدرا 
مهما لكتاباته اإلبداعية، فروايته الثالثة »سمك اللجة« تفيد من عمله في التدريس في 
البعث في سورية،  السياسي في عضويته في حزب  السوري، ومن نشاطه  الريف 

الحزب الذي أمضى فيه سنواٍت قبل أن يجري فصله منه.
أجــزاء، وقــد أعطى لكل جزٍء  التي نشرها في خمسة  وتعّد سيرة فيصل حوراني 
اسما، صدر األول »الوطن في الذاكرة« في 1994، وصدر الخامس »دروب املنفى« في 
 في نتاج الراحل الكبير، على صعيد تنّوع املوضوعات التي 

ً
2003، العمل األكثر سعة

جاء عليها، وزاوج، عند الكتابة عنها، بني الخاص والعام، وبدت عما توثيقيا وروائيا 
 على قدر غير هنّيٍ من األهمية في اإلضاءة 

ً
 وسياسية

ً
 فكرية

ً
وتأريخيا في آن، وسيرة

على مقاطع سورية وفلسطينية منذ الخمسينيات وحتى التسعينيات. وهو املولود 
في 1939 في قرية املسمّية في قطاع غــزة، ونزحت أسرته إلى سورية، ونشط في 
حزب البعث، كما ترأس رابطة طلبة فلسطني في 1964، وكان قريبا من ياسر عرفات 
 في هذا الشأن(، ومن قادة فلسطينيني 

ٌ
الذي عّينه مستشارا له )لحوراني نكاٌت كثيرة

كثيرين. ومن بني أوصاٍف له غير قليلة، جاء عليها أصحاب وأصدقاء ومعارف له 
إنه كان »غوغل« زمانه، من فرط اتساع ذاكرته ومحفوظاته. ويستشعر  في نعيه، 
فلسطينية  بــارد، بخسارة  أوروبـــي  منفى  في  وقامته،  بمقامه  كاتٍب  فقد  في  املــرء 
خاصة، وقد كان من حّراس الذاكرة الفلسطينية. .. واملأمول أن يبقى حاضرا، بقراءة 

الكثير الذي كتب، وأبدع فيه وأجاد، رحمه الله.

محمد طلبة رضوان

»إنك امرؤ فيك جاهلية« قالها النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، ألحد أصحابه، من 
املسلمني، )لعله أبو ذّر(، ألنه تشاكل مع آخر )على األغلب بال بن رباح( وعّيره بأمه 
العنصري »جاهلية«. تكّرر األمر نفسه  الُسباب  النبي  قائا: يا بن السوداء. اعتبر 
مع قبيلتي األوس والخزرج، وهما قبيلتان بينهما عداء تاريخي، انتهى حني أسلما، 
رآهم يهودي في محبة وألفة، فأوقع بينهما، وأثار نعرات الطائفية القديمة، فتنازعا، 
الله، أبدعوى  الله  النبي، وقــال: »يا معشر املسلمني،  وأوشكا أن يقتتا، فلحق بهما 
الجاهلية وأنا بني أظهركم«؟ يشير النبي، بسؤاله االستنكاري، إلى أن الطائفية من 
أهم  القيمي، وأحــد  اإلســـام، في بعده  فالجاهلية نقيض  الجاهلية. وهــكــذا،  دعــاوى 
من  زمــانــه،  في  العربي،  وبالعقل  بأصحابه،  االنتقال  األمــي،  النبي  محمد،  منجزات 
الــفــارق، االستثنائي، وغير  مــا أحــدث  ر اإلســـام، وهــو 

ّ
إلــى تحض الجاهلية  همجية 

املسبوق تاريخيا، وانتقل بالعرب من أقصى هوامش الحضارة إلى متونها. 
)أال ال يجهلن  الــذي يفخر بغضبه ورعونته  ذلــك  العربي، في زمــان محمد،  لم يعد 
أن  قــدرتــه على  مــن  الجاهلينا(، صــار يستمد قوته  فــوق جهل  أحــد علينا/ فنجهل 
يملك نفسه عند الغضب، أن يهب الحياة جديدا، ال أن يخصم من رصيدها، صار 
ُمنتجا، وحقيقيا. اآلن، في القرن الحادي والعشرين، نحن أمام نسخٍة جاهليٍة من 
اإلسام، جرى طبخها في قدور االستبداد السياسي، وتسويتها على نيران الهزيمة 
الحضارية، وتقديمها على موائد الفقر والخوف واالغتراب. أكلها الشباب وشربوها، 
فأصابتهم باضطرابات الجهاز العقلي وعسر الفهم. يعاني اإلسام من التجريف، 
املركزية في ديننا،  القيم  التخريف، تحولت  التحريف، وخطاباته من  ومفاهيمه من 
الرحمة، والــعــدل، واملــســاواة، وكــرامــة اإلنــســان، إلــى »اإلســـام الكيوت«، فيما تحّولت 
الجافة إلى قوٍة في الدين، والصافة إلى غيرٍة على الدين، والهيافة إلى حماية الدين من 
مؤامرات الليبرالية والعلمانية واإلنسانوية. جاء استشهاد الزميلة املجاهدة شرين أبو 
عاقلة، رحمها الله، ليضعنا أمام صورٍة، بالحجم الطبيعي، لصهاينة الداخل والخارج 
من ناحية، وظهيرهم الديني، من الجماعات الوظيفية )داعش وفروعها األيديولوجية( 
من ناحية أخرى. ليس األمر كما يبدو، فكريا وسياسيا واجتماعيا، ليست خطابات 
التدّين الجاهلي بنت التراث واإلجماع، كما يرّوج أصحابها، وليس معنى وجود »رأي 
ما« في التراث، أًيا كان حجمه، أنه املعبر الحصري عن النصوص وتأوياتها. تكمن 
والفقهي  يقيني،  إلــى  والخافي  واحــد،  إلــى  املتعّدد  تحويل  في  واآلن،  هنا  الجريمة، 
إلى عقدي، والوعظي إلى معرفي، والشعبوي إلى شرعي، وتقديم ذلك كله بوصفه 
»اإلسام الصحيح«، وما سواه جزءا من مؤامرة كونية، يشارك فيها أبو حامد الغزالي 
والعز بن عبد السام والجاحظ والعنبري ومحمد عبده ورشيد رضا واالتحاد العاملي 

لعلماء املسلمني ودار اإلفتاء املصرية، وغيرهم من املتآمرين على اإلسام!
تأتي ردود أفعال املؤسسات الدينية، الجاّدة، هذه املّرة، وربما ألول مرة، لتعكس قلقا 
حقيقيا، من تنامي ظاهرة التدّين الجاهلي، وتحولها إلى تيار له جمهور، وقدرتها، 
املشيخة  أخــتــام  ــوادر« تحمل  »كــ الدينية، وزرع  املــؤســســات  اخــتــراق  املــتــزايــدة، على 
والتخصص، ناهيك عن وّعاظ »السوشال ميديا«. ويظل سؤال املستقبل معلقا في 
 من سياسات 

ٌ
رقبة األنظمة السياسية، ال املؤسسات الدينية، وحدها، فالثانية صورة

أنــور السادات وحسني مبارك  النظام املصري، في عهدي  األولــى، واألنظمة، وأولها 
التي استثمرت، ألغــراٍض  الــعــادلــي(، هــي  )وتــحــديــدا فــي عهد وزيــر داخليته حبيب 
سياسية، في خطابات التطّرف، ونقلتها، مع سبق اإلصرار والترّصد، من هوامش 
اإللكترونية،  واملــواقــع  الفضائيات  مــن  إلــى  الكاسيت،  وشــرائــط  اإلســامــي  الكتيب 
أطلقت يدها، ويد ممّوليها، في وقٍت قيدت فيه، وعن عمد، يد التيار اإلصاحي داخل 
املؤسسات الدينية، ومنعته من مواجهة تيارات التدين الجاهلي، وحرمته من إمكانات 
الذيوع واالنتشار في عصر السماوات املفتوحة، ناهيك عن تجفيف منابع خطابات 
املتوقع؟  الديني، فما   من نظيره 

ً
الجاّدة، لصالح آخر حكومي، أكثر جاهلية التنوير 

يحاصرنا اآلن »جيش املوتى«، ويهّدد ما تبقى من حياة األنظمة ومنافسيها، على 
 جاّدة وحقيقية، أو »داعش« دينا ودولة.

ٌ
السواء، فإما مواجهة

عن ثالث شموٍس فلسطينية مقاطع من فيصل حوراني

داعش أم اإلسالم... 
المستقبل لمن؟
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عبد الباسط سيدا

السياسية  والــتــوجــهــات  الــجــغــرافــيــا  تتحّكم 
ــي الـــعـــاقـــة بــن  ــتــــاريــــخ فــ ــن الــ املــســتــلــهــمــة مــ
ــاق  ــ ــا اآلفــ ــّددهــ ــا، كـــمـــا تــــحــ ــ ــيــ ــ الـــســـويـــد وروســ
املــســتــقــبــلــيــة لــلــمــعــادالت الـــدولـــيـــة الــجــديــدة 
التي أفرزتها الحرب الروسية على أوكرانيا، 
وانــعــكــاســاتــهــا اإلقــلــيــمــيــة. وهــــي مـــعـــادالت 
ســتــتــأثــر بــالــتــحــوالت املــنــاخــيــة واألولـــويـــات 
االقـــتـــصـــاديـــة، وال ســيــمــا فـــي مــجــال الــطــاقــة 
ولها  لروسيا،  مــجــاورة  فالسويد  والتنمية، 
وفــنــلــنــدا،  البلطيق  مــع دول  وثــيــقــة  عــاقــات 
وهـــي الــــدول الــتــي تــتــشــارك فــي حــــدود بــّريــة 
مع روسيا وتعتبر السويد بمثابة الشقيقة 
الـــكـــبـــرى.  كـــان الــتــنــافــس عــلــى املــنــطــقــة على 
أشــّده بن روسيا والسويد في املرحلة التي 
كانت تعتبر األخيرة قوة عظمى في املنطقة، 
حــتــى أنــهــا دخــلــت تــحــت قــيــادة ملكها كــارل 
الثاني عشر في حرٍب طاحنة مع الروس في 
أثناء عهد القيصر بطرس األكبر في بدايات 
القرن السابع عشر، وتعّرضت لخسارة كبرى 
ــام الــجــيــش الـــروســـي فـــي مــعــركــة بــولــتــافــا  أمــ
الــذي أجبر امللك  بأوكرانيا عــام 1709، األمــر 
السويدي، في ذلك الوقت، على التوجه نحو 
التي كانت خاضعة لإلمبراطورية  األراضــي 
العثمانية في مولدافيا، واستقر في منطقة 
بــنــدر بــن 1709 و1714، وكـــان ذلــك فــي عهد 
كان  الــذي  الثالث  أحمد  العثماني  السلطان 
هو اآلخر على عاقة عدائية مع اإلمبراطورية 

الروسية.
ــتـــمـــّرت الــعــاقــة الــعــدائــيــة بـــن الــســويــد  واسـ
ــقـــرن الـــتـــالـــي، إذ رفــــض ملك  وروســــيــــا فـــي الـ
ــتــــاف أدولـــــــــف الـــــرابـــــع طــلــب  الــــســــويــــد غــــوســ
ــي بــمــقــاطــعــة  ــاضــ ــقــ نـــابـــلـــيـــون بــــونــــابــــرت الــ
بــريــطــانــيــا تــجــاريــًا، فــهــاجــمــت روســـيـــا الــتــي 
الحن،  كانت متحالفة مع نابليون، في ذلك 
فنلندا التي كانت جزءًا من السويد في عهد 
عــــام 1808.  فـــي  ذلــــك  ألــكــســنــدر األول، وكــــان 
إلــى مدينة أوميو  الــروســي  الجيش  ووصـــل 
فــي الــشــمــال الــســويــدي راهـــنـــًا، وكـــان الــهــدف 
هو السيطرة على استوكهولم نفسها، األمر 
السويدي  الجيش  اســتــســام  إلــى  أّدى  الـــذي 
في سبتمبر/ أيلول 1808، كما حصل انقاب 
دمــــوي عــلــى املــلــك الــســويــدي. وفـــي سبتمبر 
1809 جرى التوقيع على معاهدة سام بن 

جمال محمد إبراهيم

)1(
السابع في  يدخل جنراالت السودان شهرهم 
عبر  الــبــاد،  ــاع  أوضـ على  القسرية  السيطرة 
الثورة  ممثلي  إبعاد  في  العسكري  انقابهم 
استمر  مستبّدا  نظاما  أسقطت  التي  املدنية 
ثــاثــن عــامــا فـــي الــــســــودان. يــظــل الــجــنــراالت 
ــا قــــامــــوا بــــه مــن  ــم أن مــ ــهـ ــائـ ــاّدعـ مــتــمــّســكــن بـ
سيطرة على السلطات التنفيذية والقضائية 
والتشريعية في الدولة هو لتصحيح مسيرة 
ــورة الـــســـودانـــيـــة نــحــو تــحــقــيــق أهــدافــهــا  ــثــ الــ
بالديمقراطية والحرية والعدالة والسام، غير 
أن هذه املزاعم لم توقف داخليًا االحتجاجات 
الــشــعــبــيــة عــلــى انـــقـــاب الـــجـــنـــراالت وتــواصــل 
املطالبة بإصرار على مدنية الثورة، وأن يكتفي 
الجيش وجنراالته بالقيام بدورهم التقليدي 
في الدفاع عن الباد من املهّددات الخارجية، 
على  السياسية  الــســيــطــرة  عــن  يــبــتــعــدوا  وأن 
ــا خــارجــيــا، فــلــم يــنــجــح الــجــنــراالت  الـــبـــاد. أمـ
فــي إقــنــاع املجتمع الــدولــي بـــأن مــا قــامــوا به 
لــيــس انــقــابــا عــســكــريــا، بــل فــقــدوا بانقابهم 
تعاطف االتحاد األفريقي وغيره من املنظمات 
اإلقليمية، وبقية أطراف املجتمع الدولي التي 
كـــل اإلجـــــــراءات والــتــعــهــدات  ــادرت بتجميد  ــ بـ
ثــورة الشعب السوداني وإيقاف عملية  لدعم 
إعــفــاء الــســودان مــن الــديــون. تــوالــت الضغوط 
عــلــى جـــنـــراالت الــــســــودان بــــأن الــحــكــم املــدنــي 
هــو الــوحــيــد الـــذي يفتح عـــودة الـــســـودان إلــى 
ــرى هل استوعب جنراالت 

ُ
ت الدولي.  املجتمع 

السودان مرامي هذه الضغوط؟

)2(
 على أن املجتمع الدولي 

ٌ
ثّمة شواهد واضحة

ابتعد عن نظام الجنراالت في الخرطوم، ولم 
يــبــِد اعــتــرافــا بشرعية مــا قــامــوا بــه، بــل ونــأت 
قــيــاداتــهــا،  تـــواصـــل  عـــن  بنفسها  كــثــيــرة  دول 
بــصــورٍة رســمــيــٍة مــبــاشــرة، مــع جــنــراالت ذلــك 
ز عزلتهم، ورّسخ عجزهم 

ّ
االنقاب. ذلك ما عز

عن الخروج من مــأزق االنقاب الــذي توّرطوا 
املاحظة   

ّ
لعل لتداعياته.  يتحّسبوا  ولم  فيه، 

للخرطوم،  األقــرب  الُبلدان  قــيــادات   
ّ
أن الافتة 

ومــنــهــم مـــن تــعــاطــف مـــع الـــثـــورة الــّســودانــيــة، 
ــــع الــــجــــنــــراالت،  ــوا مـ ــفـ ــاطـ ــعـ ــن تـ ــّمــ وآخــــــــــرون مــ
عنهم.  تبعدهم  بمسافٍة  جميعهم  احتفظوا 
ذلك ماحظ من أن الخرطوم ال تستقبل زّوارًا 
من تلك القيادات، بل تجد قادة من السعودية 
ــريـــن على  واإلمــــــــــارات، وهـــمـــا مـــن كـــبـــار املـــؤثـ
أوضاع السودان، قد اكتفوا بتكليف ممثليهم 

األخيرة  بموجبها  فقدت  والــســويــد،  روســيــا 
ا  جــزء أصبحت  الــتــي  فنلندا  على  سيادتها 
خاضعة  ت 

ّ
وظل الروسية،  اإلمبراطورية  من 

لـــهـــا إلـــــى بــــدايــــات الــــثــــورة االشـــتـــراكـــيـــة فــي 
أكتوبر/ تشرين األول 1917، إذ حصلت على 
استقالها في 6 ديسمبر/ كانون األول 1917.
ــبــــدو أن تـــلـــك الـــتـــجـــربـــة الـــقـــاســـيـــة دفــعــت  ويــ
التعامل  الحياد في  التزام نهج  إلى  السويد 
القوى  التي كانت تنشب بن  مع الصراعات 
ــع نحو 

ّ
الــدولــيــة الــعــظــمــى الــتــي كــانــت تــتــطــل

تــوســيــع دائــــــرة نـــفـــوذهـــا، ومـــراكـــمـــة أســبــاب 
الحرب  في  الحياد  السويد  فالتزمت  قوتها، 
العاملية األولى، وكذلك فعلت في الثانية؛ مع 
اإلشارة إلى أن حيادها لم يكن خاصًا تمامًا، 
املخاطر؛  لتجنب  رسميًا  التزامًا  كــان  وإنــمــا 
األمـــــر الـــــذي لـــم يــمــنــع، فـــي بــعــض األحـــيـــان، 
مــن الــوصــول إلـــى تــفــاهــمــات غــيــر معلنة مع 
املتصارعة  الــجــهــات  مــن  تلك  أو  الجهة  هــذه 
إلقـــنـــاعـــهـــا بــأهــمــيــة االبـــتـــعـــاد عــــن الـــســـويـــد، 
مقابل الحصول على بعض االمتيازات، كما 
كان األمر مع هتلر في أثناء الحرب العاملية 
الــثــانــيــة. وخــــال الـــحـــرب الــــبــــاردة، احتفظت 
 
ً
الــســويــد بــحــيــادهــا، ولــكــنــهــا كــانــت حريصة
على هويتها الغربية، وأصبحت بفعل نظام 
الحزب االشتراكي  الــذي وضع أسسه  الرفاه 
ــدايـــات ســتــيــنــيــات الــقــرن  الــديــمــقــراطــي فـــي بـ
املنصرم، وهو النظام الذي ساهم في دحض 
ــى 

ّ
الـــدعـــايـــة الــســوفــيــيــتــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــتــغــن

بـــالـــفـــردوس املـــزعـــوم الــــذي حــقــقــتــه األحــــزاب 
وهو  الــشــرقــي،  املعسكر  دول  فــي  الشيوعية 
ــردوس الــــــذي تـــبـــّن فــــســــاده مــــع انــهــيــار  ــ ــفـ ــ الـ
 ،1991 عـــام  ــر  أواخــ فــي  السوفييتي  االتــحــاد 
والــــتــــحــــّوالت الـــتـــي شــهــدتــهــا دول املــعــســكــر 

الشرقي بعد ذلك. 
ــوم إذ تــســتــعــد الـــســـويـــد لــتــقــديــم طلب  ــيــ والــ
االنضمام إلى حلف الناتو، نتيجة تداعيات 
والتحوالت  أوكرانيا،  على  الروسية  الحرب 
ــذه الــــحــــرب فــي  ــ ــتـــي أحـــدثـــتـــهـــا هـ الـــنـــوعـــيـــة الـ
مــواقــف دول كــثــيــرة، ومـــن ضمنها الــســويــد. 
ــذا الـــقـــرار الــســويــدي  والـــافـــت فـــي مــســألــة هــ
ــار نـــتـــائـــج  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ســـــرعـــــة اتــــــــخــــــــاذه، وعـــــــــدم انـ
ــل كــــان الـــحـــرص على  املـــنـــاقـــشـــات الـــعـــامـــة، بـ
إخــــراج هـــذا املــوضــوع مــن دائــــرة الحسابات 
والــتــعــامــل معه على  واالنــتــخــابــيــة،  الحزبية 
ــن الـــوطـــنـــي االســتــراتــيــجــي،  ــ ــه يـــخـــّص األمـ أنــ

السفيرين في الخرطوم للتواصل مع جنراالت 
الـــســـودان. واملــاحــظ أن األســبــوع األخــيــر من 
شــهــر الــصــّيــام شــهــد اتــصــاالت كثيفة، أّولــهــا 
وفد دبلوماسي من ممثلي االتحاد األوروبي، 
جـــاء إلـــى الــخــرطــوم والــتــقــى الـــجـــنـــراالت، أّكــد 
أفــراده بصورة حاسمة أن استئناف التعاون 
مع السودان، بما في ذلك إعفاؤه من الديون، 
يــتــوقــف عــلــى قـــيـــام حــكــومــة ذات مــصــداقــيــة، 
ــراالت في  ــنـ ــجـ ــم راقــــبــــوا بــقــلــق شـــــروع الـ ــهـ وأنـ
إرجــــاع عــنــاصــر الــنــظــام الــبــائــد إلـــى مختلف 
أجهزة الدولة السودانية، فيما يجري احتجاز 
لــعــبــت دورا رئــيــســيــا في  ــيــــادات ســيــاســيــة  قــ
إسقاط النظام البائد، كما عمدوا إلى اعتقال 
قــام به  الـــذي  املــعــارضــن لانقاب  ومضايقة 
الجنراالت في 25 أكتوبر/ تشرين األول 2021. 
تزامنت تلك الزيارة مع تحّدث مساعدة وزير 
الخارجية األميركية هاتفيا مع الجنرال عبد 
فيما  نفسها،  املطالبة  رّددْت  البرهان،  الفتاح 
ــفــا عــلــى الــتــوالــي 

ّ
اســتــقــال مــبــعــوثــان اثــنــان كــل

أفريقيا،  شــرق  منطقة  استعصاءات  لحلحلة 
وأزمـــة الــّســودان بــوجــٍه خــاص، مــع أن الحرب 
الــروســيــة األوكـــرانـــيـــة جــعــلــت مــلــف الـــســـودان 

بعيدًا عن عيون الخارجية األميركية.

)3(
الدولي  املجتمع  الرسائل ضيق  هــذه  عكسْت 
ــــودان بــالــســيــطــرة  ــسـ ــ بــاســتــئــثــار جــــنــــراالت الـ
عـــلـــى أحـــــــوال تـــلـــك الــــبــــاد، وإصـــــرارهـــــم عــلــى 
لهم  املناوئة  والتظاهرات  االحتجاجات  قمع 
واملنادية بمدنية الثورة، ومواصلة مجابهتها 
بعنٍف مفرط يصل إلى حد إطــاق الّرصاص 
بـــارد. ليس ذلــك فحسب،  بــدٍم  على املحتجن 
بل عمد الجنراالت إلى التشكيك في مساعي 
في  السياسي  الــحــوار  لتيسير  املتحدة  األمــم 
األمــــن، وتــاه  الـــســـودان، بتكليٍف مــن مجلس 
تــهــديــٌد صــريــٌح بــطــرد رئــيــس البعثة األممية 
بحجة تدخله في الشأن السوداني وتجاوزه 
التفويض املمنوح له. ويرى مراقبون في ذلك 
الــجــنــراالت يفّسره  انــفــعــاال سياسيًا مــن  كــلــه 
عجزهم في إدارة الدولة، وتلجلجهم املقصوٍد 
في املضي إلى توفير األجواء املساعدة للحوار 
 

ِّ
بن الكيانات السياسية الداخلية، بقصد حل

ـــة الــتــي تــســّبــب فيها ذلـــك االنـــقـــاب غير  األزمـ
املدروس.

)4(
 األزمة أن يبادر الجنراالت 

ّ
أّول مقتضيات حل

ــواء  بــاتــخــاذ إجـــــــراءات شـــــجــاعــة لــتــيــســيــر أجــ
الحوار، منها رفع حالة الطوارئ املعلنة منذ 

ويستدعي قرارًا سريعًا، خصوصا بعد قرار 
فنلندا االنضمام، األمر الذي شّكل مزيدًا من 
الضغط على الحكومة االشتراكية السويدية، 
إلدراكها أن االعتبارات الجيوسياسية باتت 
ضاغطة، وأن ما تعّرضت له أوكرانيا يمكن 
أن تتعّرض له البلدان املجاورة األخرى أيضًا، 
وال سيما أن هجوم القوات السوفييتية على 
فــنــلــنــدا فـــي عــهــد ســتــالــن فـــي أثـــنـــاء الــحــرب 
الــعــاملــيــة الــثــانــيــة مــا زال فــي الـــذاكـــرة الــحــّيــة، 
فسياسة التوّسع باتت بالنسبة إلى روسيا 
جزءًا من استراتيجية الحفاظ على التماسك 
الداخلي، وذلك عبر محاوالت إقناع املجتمع 
الـــروســـي بــمــزاعــم املــخــاطــر الــوجــوديــة التي 
لها روســيــا، وبــمــا يستوجبه ذلك  تــتــعــّرض 
من التماسك، والثقة املطلقة بالحاكم املطلق 
ــاء األولـــــويـــــة لــتــنــمــيــة  ــ ــطـ ــ الــــصــــاحــــيــــات، وإعـ
ــقـــدرات  ــدرات الــعــســكــريــة عــلــى حـــســـاب الـ ــقــ الــ
الــتــقــنــيــة االقـــتـــصـــاديـــة الــســلــمــيــة الـــتـــي مــن 
الرغم من مواردها  الواضح أن روسيا، على 
املالية والبشرية الضخمة، ما زالت متخلفة 

فيها حتى عن بعض الدول املجهرية.
ــدي بـــهـــذه  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ جـــــــرى تـــــجـــــاوز الــــحــــيــــاد الـ
الــصــورة أو تلك مــع االنــضــمــام إلــى االتــحــاد 
األوروبي عام 1995، وكان ذلك بعد استفتاء 
 
ً
شعبي. ولكن االتحاد األوروبــي يبقى تكتا
اقــتــصــاديــًا فــي املــقــام األول، عــلــى الــرغــم من 
ــا زالــــت، خصوصا  الـــدعـــوات الــتــي كــانــت ومـ
مــن فــرنــســا، بــضــرورة تشكيل قــوة عسكرية 
أوروبــيــة مهتمها الــدفــاع عــن أوروبــــا، وذلــك 
تحّسبًا لحدوث تحّوالت في املوقف األميركي 
كالتي كانت في عهد الرئيس السابق دونالد 

ترامب.
تتخذ السويد قرار االنضمام إلى حلف الناتو 
من دون اللجوء إلى االستفتاء الشعبي العام 
الذي عادة ما يجرى قبل اتخاذ القرارت في 
القضايا الخافية الحاسمة. وعلى الرغم من 
أن نتائج هذه االستفتاءات تكون غير ملزمة 
وفـــق الــدســتــور الـــســـويـــدي، إال أن الــحــكــومــة 
بـــصـــورة عــامــة تـــراعـــي تــوجــهــات املــواطــنــن، 
ــوع االنــــضــــمــــام إلـــى  ــي مــــوضــ ولـــكـــن جـــــرى فــ
»الــنــاتــو« تــجــاوز هـــذه الــخــطــوة، وذلـــك بناء 
على تقديرات الحكومة واملعارضة التي ترى 

ضرورة االنضمام، وأهمية اإلسراع فيه. 
والتخفيف  السويدي،  العام  الــرأي  ولطمأنة 
ــّدة مــعــارضــة بــعــضــهــم هـــذه الــخــطــوة،  مـــن حــ

األول 2021  أكتوبر/ تشرين  انقابهم في 25 
ــف عـــن قــمــع املــحــتــّجــن على  ـــ

ّ
فـــــورا، ثـــم الــتــوق

االنقاب، وإطاق سراح املعتقلن السياسين، 
والنية الصادقة النسحاب القوات املسلحة من 
الساحة السياسية، ومعالجة التعقيدات التي 
 عن مساعي إعادة عناصر 

ّ
تسّببوا بها، والكف

مؤسسات  لتسيير  املباد  اإلســامــوي  النظام 
الدولة، غير أن هذه املتطلبات صارت محاور 
لـــتـــجـــاذب بــــن جــــنــــراالت االنــــقــــاب أنــفــســهــم. 
هنالك من بينهم من يسعى إلى إطاق سراح 
يعارض.  مــن  وهنالك  املعتقلن،  السياسين 
ظام 

ّ
وهنالك من يسعى إلى عودة عناصر الن

ــبــاد، ومــن بينهم من يعارض. 
ُ
االســتــبــدادي امل

وقد بدأت روائح الخافات الشخصية تخرج 
إلى العلن من غرف القصر الرئاسي وقاعاته.

عــّن الــجــنــراالُت كــبــار املوظفن فــي الــــوزارات، 
وكلفوهم بإدارة األجهزة التنفيذية في الّدولة 
إزاء  هم، 

ّ
ولكن فن، 

ّ
مكل وزراء  بمسّمى  مؤقتا، 

ــاذبـــات وضـــبـــابـــيـــة الـــصـــاحـــيـــات،  ــتـــجـ ــذه الـ ــ هـ
املــرجــعــّيــات  يــفــتــقــدون  مـــحـــتـــارون  هـــم وزراء 
التي  القانونية  أو  السياسية  أو  الدستورية 
تــســاعــدهــم عــلــى الــقــيــام بــمــا كــلــفــوا بـــه. ظلت 
الباد ترزح أكثر من ستة أشهر تحت سيطرة 
مــجــلــس  وال  وزراء  رئـــيـــس  بــــا  الــــجــــنــــراالت، 
يبّرر  أو دستوري  وزراء، وال إسناد سياسي 
الفترة االنتقالية  قــيــادة  اّدعــائــهــم  فــي  املــضــي 
املسيرة نحو  بإقرار  تنتهي  أن  يفترض  التي 
ثابت  دســتــوٍر  عبر  والــحــريــات،  الديمقراطية 

يحقق مؤسسية الدولة السودانية. 

    )5(
 

ّ
ــقــة مــن دون حــل

ّ
ــة الــّســودانــيــة مــعــل بــقــاء األزمــ

طــيــلــة األشــهــر املــاضــيــة تـــرك الــبــاد فــي مهّب 
وسـّدت  االستعصاء،  مــن  زادْت  داخلية  ريــاح 
األفــــــق ألّي اخـــــتـــــراٍق قــــد يــفــضــي الســـتـــعـــادة 
الــّســودانــيــن حــقــوقــهــم فــي وطـــٍن مــعــافــى. أمــا 
التأثير  ذلــك  معها  فذهب  الخارجية،  الــّريــاح 
اإليجابي من تعاطف سياسي كان من املقّدر 
الدولي.  الّسودان إلى أسرة املجتمع  أن يعيد 
إثر ذلك االنقاب غير املدروس، ترّددْت أطراف 
عديدة في املجتمع الدولي، ونأت بنفسها عن 
الــتــواصــل مــع جــنــراالت الــخــرطــوم، لخشيتها 
من أن يمنح ذلك التواصل اعترافًا بشرعيٍة ال 

يستحقونها. 
الـــســـيـــاســـي وتـــزايـــد  الــــفــــراغ  ولـــكـــن إزاء هـــــذا 
ــنـــراالت، نــشــط أصـــحـــاب األجـــنـــدات  عــزلــة الـــجـ
ل 

ّ
للتسل الخاصة، وعبر كيانات غير رسمية، 

بغرض اصطياِد أسـماٍك من املياه السودانية 
الَعكرة، وأيضًا الثمن من املعادن في أرضها 

الفاعلن  مــع  الــســويــديــة  الحكومة  تــواصــلــت 
الحصول  »الــنــاتــو« بغية  األســاســيــن ضمن 
عــلــى ضــمــانــات أمــنــيــة، تـــؤّكـــد أنــــه )الــحــلــف( 
ســـيـــتـــدخـــل فــــي حـــــال تــــعــــّرض الـــســـويـــد ألي 
تــهــديــد خــــال الـــفـــتـــرة الــفــاصــلــة بـــن تــقــديــم 
طــلــب االنــضــمــام والــحــصــول عــلــى العضوية 
الكاملة في الحلف، وهي عملية قد تستغرق 
بعض الوقت. وجدير بالذكر هنا أن السويد 
ــان واألمــيــركــان  حصلت عــلــى وعـــود مــن األملــ
ــل عـــقـــدت اتـــفـــاقـــيـــة دفــــاع  والـــبـــريـــطـــانـــيـــن؛ بــ

مشترك مع بريطانيا، تحسبًا ألي طارئ.

وجـــبـــالـــهـــا. تــــــراوح الـــســـفـــارات األجــنــبــيــة في 
السياسين،  الناشطن  مــراكــز  بــن  الخرطوم 
الكيانات أو األحــزاب،  كبارهم وصغارهم من 
فــا تــردعــهــم عــن ذلــك عــيــون األجــهــزة األمنية 
السودانية، وذلك واجبها، غير أن هذه العيون 
واملحتجيـن  املــتــظــاهــريــن  بــمــاحــقــة  منشغلة 
ــهــــزة   األجــ

ّ
الـــــجـــــنـــــراالت.  وألن ــقـــــاب  ــ انـ ــلـــى  عـ

كامل  في  ليست  العليا  السـيادية  السودانية 
قدراتها، تجد قيادات عليا تسارع لاستجابة 
ــن رؤســــــــاء وأمـــــــــراء دوٍل  ــــوات رســـمـــيـــة مــ ــــدعـ لـ
شقيقة، ولكنها أشبه باالستدعاءات املهينة، 
السودانية،  الدولة  لقيادات  تقديرًا  تعكس  ال 
ــًا كــــان لــــون صــبــغــتــهــا مــدنــيــة أو عــســكــريــة.  أيــ

ــتـــركـــي املــتــحــفــظ  وبــالــنــســبــة إلـــــى املــــوقــــف الـ
عــلــى انــضــمــام كــل مــن الــســويــد وفــنــلــنــدا إلــى 
الــحــلــف، فــاالعــتــقــاد الــســائــد بـــن املــســؤولــن 
املعنين السويدين في الحكومة واملعارضة 
أنــه مــوقــف تــفــاوضــي فــي املــقــام األول، يرمي 
ــازات،  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ إلــــــى الــــحــــصــــول عـــلـــى بـــعـــض االمـ
وربــمــا الــتــنــازالت، مــن األمــيــركــان، وحتى من 

السويدين.
من الواضح أن »الناتو« يحتاج إلى السويد 
استغناء  ال  استراتيجيا  عمقًا  تشكل  الــتــي 
عنه فــي ضــوء نتائج الهجوم الــروســي على 
أوكـــرانـــيـــا، وذلــــك العــتــبــارت مــيــدانــيــة تقنية 
فــي حـــال اضــطــر »الــنــاتــو« لــلــتــدخــل لحماية 
الـــدول األعــضــاء املــحــاذيــة لــروســيــا، ال سيما 
ــتـــى بـــولـــنـــدا. ولـــعـــلـــه مــن  دول الــبــلــطــيــق وحـ
نــافــلــة الــقــول هــنــا إن مــرحــلــة عــضــويــة حلف 
الــنــاتــو بالنسبة إلــى الــســويــد لــن تــكــون مثل 
املرحلة التي كانت قبلها، فالنفقات الدفاعية 
أن  وإنــتــاج األسلحة ســيــزداد. كما  سترتفع، 
وإمكانية  املــنــاخــيــة،  للمتغيرات  االســتــعــداد 
ظــهــور طـــرق جـــديـــدة لــلــمــاحــة الــبــحــريــة في 
مزيدا  ستفرض  الشمالية  القطبية  املناطق 
ــــواجـــــس احـــتـــمـــال  ــن الــــتــــحــــديــــات وســــــط هـ ــ مـ
االســتــغــال الـــروســـي لـــذلـــك، ومـــا قـــد يحمله 
هذا األمــر من تهديٍد ألمن دول الشمال التي 
في  سيكون  جــذابــًا،  إقليميًا   

ً
تكتا ستشّكل 

مــقــدوره تقديم نــمــوذج ُيــحــتــذى بــه لشعوب 
روسيا والدول الدائرة في فلكها، فهذا التكتل 
يضم دواًل ديمقراطية ناضجة، تتميز بنظام 
األمــن  على  يحافظ  الـــذي  االجتماعي  الــرفــاه 
واالستقرار الداخلين، سواء على مستوى كل 
دولة من دول اإلقليم، أم على مستوى اإلقليم 
ع هذا التكتل بمستوى رفيع 

ّ
بأسره. كما يتمت

كبرى  وبــإنــجــازات  التكنولوجي،  التقّدم  مــن 
فــي مــيــاديــن املــحــافــظــة عــلــى الــبــيــئــة، وإنــتــاج 
الــطــاقــة املـــتـــجـــددة. ولــــن يـــكـــون ذلــــك كــلــه في 
الــذي ال يقيم وزنًا  الروسي  النموذج  صالح 
ق نجاحًا 

ّ
للحّريات الفردية والعامة، ولم يحق

يمثل  أنــه  كما  التقنية،  املعرفية  امليادين  في 
املــوارد  الذين استفادوا من  مــاذًا للفاسدين 
الــعــامــة، ويــحــظــون بــتــغــطــيــٍة رســمــيــٍة مقابل 
القيام بأدوار وظيفية لصالح النظام الحاكم 
اليمينية  القيادات  في روســيــا، والــذي يدعم 

املتطّرفة في أوروبا ويحظى بتأييدها.
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

تابعنا رموزا سودانية سـيادية عالية يحلون 
من  فيستقبلهم  دول شقيقة  ببعض مطارات 
هو أدنى منهم درجة في املستوى السياسي 
ــر  ــ ــــدة وزيــ ــاعـ ــ ــــسـ ــن مـ ــ واملــــــراســــــمــــــي. تـــســـمـــع عــ
الخارجية األميركي تتجاوز وزير الخارجية 
ــلـــف، لــتــهــاتــف أكـــبـــر واحــــــٍد مـــن جـــنـــراالت  ـــكـ

ُ
امل

عليه  ملي 
ُ
لت مباشرة،  الخرطوم  في  االنقاب 

اشتراطات أميركية مطلوبة، منها قيام حكم 
ذي صبغة مدنية وحكومة ذات مصداقية.
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تــســمــع عـــّمـــن يــــــزور الــــخــــرطــــوم فــيــلــتــقــي فــي 
ف، 

ّ
تمثيلية فّجة اإلخراج بوزيٍر سوداني ُمكل

فيظن األخير أنه استقبل مبعوثن اثنن من 
اململكة السعودية. تغضب سـفارة اململكة في 
بـــأن اللذين  الــخــرطــوم، وتــصــدر نفيًا قــاطــعــا 
وال  ليسا سعودين  املذكور  الوزير  التقاهما 
الجنسية  مــن  هــمــا  بــل  باململكة،  لهما  عــاقــة 
السودانية. تسمع عن وفد وصفته الصحافة 
ــادم مــن  ــ ــأنـــه مـــصـــري شــعــبــي قــ ــيـــة بـ الـــســـودانـ
عرف الجهة في مصر 

ُ
القاهرة، ومن دون أن ت

لــه األبـــواب، ال ليلتقي  التي بعثت بــه، فتفتح 
ــل لــيــجــتــمــع رســمــيــا بــقــيــادات  ــه، بـ بـــرصـــفـــاء لــ
ــن ُيـــظـــن أنـــهـــم مـــســـؤولـــون  ــ ــريـ ــ ســـيـــاســـيـــة وآخـ
سودانيون كبار. مع تقدير حسن النيات، فإن 
املــفــاتــيــح الحقيقية ملــا بــن مــصــر والـــســـودان 
قــيــادات البلدين. وليس مــن خبث في  بــأيــدي 
طــــرح ســـــؤال كـــم عــــدد املــــــرات الـــتـــي زار فيها 
جنرال السودان القاهرة، ثم متى زار الرئيس 

املصري الخرطوم آخر مرة؟
بعد  باألمور  الجنراالت ال يمسكون  أن  يبدو 
بالصورة  الـــســـودان،  فــي  العسكري  انقابهم 
الــتــي تــمــّكــنــهــم مـــن إدارة الـــدولـــة وأجــهــزتــهــا 
ــدار  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، بــــل صــــــارت أمــــــور الــــدولــــة تــ
ــفــــات الـــســـيـــاســـي، وبــتــســّيــٍب  بـــمـــا يــشــبــه االنــ

وعشوائية ال مثيل لها.

  )7(
ــــات األمــــنــــي،  ــفـ ــ وفـــيـــمـــا تـــتـــعـــّدد مـــظـــاهـــر االنـ
واملـــذابـــح الــتــي شــهــدهــا غـــرب دارفــــور أخــيــرا، 
ــودان هــــو لــــدولــــة آيــلــة  ــ ــسـ ــ ــإن املـــشـــهـــد فــــي الـ ــ فـ
إلـــى فــوضــى ال ُيـــعـــرف لــهــا مــــدى، وجـــنـــراالت 
األنسب  ولرّبما  متحّكمون،  باقون  الخرطوم 
أن نقول متشبثن بصورة مرضية، بكراسي 
الــحــكــم، خــشــيــة أن يــكــون فـــي اخــتــفــائــهــم من 
املشهد، وفق أي تسويٍة في األفق، ما قد يمّهد 
فــي انهيار  تــطــاول مــن تسّبب  قــد  ملحاسباٍت 

دولة اسمها السودان.
)سفير سوداني سابق(

الحياد السويدي في خبر كان

هل فهم انقالبيو السودان الدرس؟

مرحلة عضوية 
حلف الناتو بالنسبة 

إلى السويد لن 
تكون مثل المرحلة 

التي كانت قبلها، 
فالنفقات الدفاعية 

سترتفع، وإنتاج 
األسلحة سيزداد

يحتاج »الناتو« إلى 
السويد التي تشكل 
عمقًا استراتيجيًا ال 

استغناء عنه في 
ضوء  نتائج الهجوم 
الروسي على أوكرانيا

فيما تتعّدد 
مظاهر االنفالت 

األمني، والمذابح 
التي شهدها غرب 
دارفور أخيرًا، فإن 

المشهد في السودان 
هو لدولة آيلة إلى 

فوضى ال يُعرف لها 
مدى

ابتعد المجتمع 
الدولي عن  نظام 

الجنراالت في 
الخرطوم، ولم يبِد 
اعترافًا بشرعية ما 
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www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

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

 ¶  مكتب الدوحة

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

 ¶  مكتب بيروت

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

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

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

alaraby.co.uk/ads  :لإلعالنات  ¶

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

Tuesday 17 May 2022
الثالثاء 17 مايو/ أيار 2022 م  16  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2815  السنة الثامنة


