
حيّان جابر

شارك رئيس السلطة الفلسطينية، رئيس 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، رئيس 
حركة فتح، محمود عــبــاس، فــي مــداوالت 
الدورة السادسة والسبعني لجمعية األمم 
املتحدة العامة بكلمة مسّجلة يوم الجمعة 
الـــفـــائـــت، 24 ســبــتــمــبــر، تـــحـــّدث فــيــهــا عن 
الوضع الفلسطيني الحالي، وعن البدائل 
املستقبلية، وعن االنتهاكات الصهيونية، 
فــي تحمل  الــدولــي  املجتمع  وعــن تقاعس 
مـــســـؤولـــيـــاتـــه. وهــــو مـــا اعـــتـــبـــره بعضهم 
استعادة مكّررة لخطابات سابقة، في حني 
وجده آخرون تصعيدا خطابيا وسياسيا 
واضـــحـــا، لـــذا ال بــد مــن مـــرور ســريــع على 
الخطاب قبل استيضاح  أبــرز ما ورد في 

معانيه ودالالته.
لــتــكــن الــبــدايــة مــع تــكــرار دعــوتــه املجتمع 
الــــدولــــي إلــــى عــقــد مــؤتــمــر دولـــــي لــلــســام 
ــة، وتــحــمــيــل  ــ ــيـ ــ ــــدولـ بــــرعــــايــــة الــــربــــاعــــيــــة الـ
ــمـــرار  ــتـ ــة اسـ ــيـ املـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي مـــســـؤولـ
انــتــهــاكــات الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة لــلــقــانــون 
الــــدولــــي، ومــمــارســتــهــا الــتــطــهــيــر الــعــرقــي 
بحق شعب فلسطني، من دون أن تخضع 
ــك حـــذر  ــذلــ ــة. وكــ ــبـ لــــٍة ومـــحـــاسـ ألي مــــســــاء
االحتال من مغبة االستمرار في تقويض 
حـــل الـــدولـــتـــني، والـــتـــهـــّرب مـــن االنــســحــاب 
ــام 1967، الــلــذيــن  مــن األراضـــــي املــحــتــلــة عـ
ســوف يفتحان أبــوابــا واسعة أمــام بدائل 
أخـــــــــرى، ســـتـــفـــرضـــهـــا الــــوقــــائــــع الـــقـــائـــمـــة 
عــلــى األرض، مــن قــبــيــل الـــعـــودة إلـــى قــرار 

المهدي مبروك

ــر االســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي أعــلــن  ــيـ ــدابـ ــتـ ــع الـ مــ
عــنــهــا الــرئــيــس الــتــونــســي، قــيــس ســعــّيــد، 
الــحــالــي، تكتمل  أيــلــول  يــوم 22 سبتمبر/ 
أركــــــان االنــــقــــاب بــــــارزة لــلــعــيــان مـــن دون 
أي الــتــبــاس. كــان وصــف مــا حــدث يــوم 25 
ــقـــابـــا يــثــيــر تــحــفــظــات  ــوز انـ ــمـ ــيـــو/ تـ يـــولـ
عديدة، سواء من السياسيني أو من خبراء 
القانون الدستوري. ونتذكر ما تعّرض له 
عياض بن عاشور، حينما وصفه انقابا، 
ــان أول أســـاتـــذة الـــقـــانـــون الــدســتــوري  ــ وكـ
تــجــرأ مــبــّكــرا، وتــحــدث عــن »انــقــاب كامل 
 أيـــامـــا عــديــدة 

ّ
ــل األركــــــــان«، لــكــن الـــرجـــل ظــ

مــحــاصــرا، وعــرضــة للسحل اإللــكــتــرونــي، 
ــّيـــد ولــــفــــيــــٍف واســــــــٍع مــن  ــعـ مــــن أنــــصــــار سـ
اإلعــامــيــني. الذ بالصمت، لكنه ظــل يعبر 
عــن قناعته  »فــيــســبــوك«  فــي  فــي صفحته 
هـــذه، مــع معرفته أن الــفــضــاء االفــتــراضــي 
أنه  حتى  بامتياز،  والعنف  األمــيــة  فضاء 
 في هذه 

ً
دعا إلى اعتبار االحتقار فضيلة

الحالة. غير أن ذلك الحكم املسبق سرعان 
 لــدى أوســاط عــديــدة، تتسع 

ً
ما غــدا قناعة

من يوم إلى آخر. ما لم يكن مرّده التدقيق 
في الفتاوى القانونية وما أكثرها، وإنما 
ما يأتيه الرئيس سعّيد على األرض يدفع 
ــي هــــذا املـــوقـــف، ففي 

ّ
بــاســتــمــرار إلــــى تــبــن

املرات التي أطل فيها عبر وسائل اإلعام، 
وعــــــــادة مــــا تــــكــــون أجـــنـــبـــيـــة، كـــــان الـــرجـــل 
بمفردات  خصومه  ويصف  ويزبد،  يرغي 
مــســتــوحــاة مـــن مــعــجــم طــبــي خــطــيــر على 
غرار الجراثيم والفيروسات، ثم انتقل إلى 
الوطنية عنهم، واتهامهم  التخوين ونزع 
بالعمالة، وهــذا معجم لم يستعمله حتى 
بــن علي مــع خصومه. وفــي الــوقــت نفسه، 
كان يزدري حتى من دعمه في انقابه، من 
خــال تلك »املــســانــدة الــنــقــديــة« الــتــي عّبر 
عنها بعضهم، سواء األحــزاب أو الهيئات 
املــهــنــيــة الــتــي وقــفــت مــعــه بــعــد االنـــقـــاب، 
والــتــقــتــه غــداتــه. لــقــد دعــاهــم  جميعا إلــى 
التوجه الى كتب الجغرافيا، حتى يعثروا 

على خارطة الطريق  التي طالبوه بها.

سميرة المسالمة

بوتني،  فاديمير  الروسي  الرئيس  يحسم 
بــعــد غـــد األربــــعــــاء، الــتــوقــعــات املــتــنــاقــضــة 
عـــن لــقــائــه بــالــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طيب 
التركي في  بالدور  أردوغـــان. فبني متفائل 
حل الصراع في سورية ملصلحة املعارضة 
ــي إدلــــــب ومـــنـــاطـــق غــصــن  ــيــــة لـــهـــم فــ املــــوالــ
الــزيــتــون ودرع الــفــرات ونــبــع الــســام، ومن 
يـــرى أن الــعــاقــات الــروســيــة - الــتــركــيــة في 
تحّسن مستمر على حساب مصالح الثورة 
الــســوريــة، وأيــضــا عــلــى حــســاب املــعــارضــة 
فيها  بــمــا  اإلقــلــيــمــيــة،  تبعياتها  بمختلف 
أنــقــرة،  لحكومة  املطلقة  بالتبعية  املتهمة 
حـــيـــث كــســبــت روســــيــــا مــخــتــلــف الـــجـــوالت 
العسكري  لها 

ّ
تدخ بــدايــة  منذ  التفاوضية 

ــنـــظـــام  الـ جــــانــــب  ــــــى  إلـ ســـــوريـــــة 2015  فـــــي 
الــســوري، وحــتــى آخــر لــقــاء بــني الزعيمني، 
اللقاءات خططا عملياتية  ووضعت خال 
مرحلية الستعادة سيطرة النظام السوري 
ا مــن اســتــعــادة  ــي، بــــدء ــ عــلــى مــعــظــم األراضــ
ــــف دمـــشـــق وقـــضـــم بعض  حــلــب 2016 وريـ
الــقــرى واملــــدن فــي إدلــــب الحــقــا، حــتــى فتح 
الطرق  املـــرور على  املــعــابــر وتفعيل حــركــة 
إلــــى درعـــا  الــرئــيــســيــة M4 وM5L وصـــــواًل 

وإطباق الحصار عليها.
والـــافـــت فـــي لـــقـــاءات الــقــمــة الــثــنــائــيــة بني 
الــجــانــبــني أنــهــا تــأتــي فـــي أعـــقـــاب تــوتــرات 
وعمليات عسكرية واسعة األهداف املعلنة، 
ثم تنتهي بعد عشرات الضحايا السوريني 
بـــبـــيـــانـــات مــشــتــركــة روســــيــــة - تـــركـــيـــة، ثــم 
ق من خال ذلك النظام السوري الذي 

ّ
يحق

روســيــا خطوة  الــعــســكــريــة  تــدعــم عملياته 
مساحات  تقليص  عملية  فــي  ــام،  ــ األمـ إلـــى 
املـــــعـــــارضـــــة. ومــــــع كـــــل لــــقــــاء يـــمـــكـــن رصـــد 
تــغــيــر خــريــطــة ســـوريـــة، وتــمــوضــع الــقــوات 
املتصارعة فيها من الروسية إلى اإليرانية 
والـــتـــركـــيـــة، وكـــذلـــك األمـــيـــركـــيـــة، عــبــر تغير 
تــمــوضــع الــقــوات الــكــرديــة املــدعــومــة منها، 
ومــا نتج عــن هــذه الــلــقــاءات مــن تــســويــاٍت، 
ا مــــن مــقــايــضــة حـــلـــب بــعــمــلــيــة غــصــن  ــدء ــ بــ
الجيش  أعمال  فاتحة  كانت  التي  الزيتون 
ــل الـــحـــدود الــســوريــة،  الــتــركــي رســمــيــا داخــ
وصــوال إلــى عمليتي غصن الزيتون ونبع 

الفرات.
في  التركية  العمليات  أن  ماحظة  ويمكن 
ســـوريـــة لـــم تــلــق اعــتــراضــا روســـيـــا عليها، 
ألنها تقع ضمنيا مع خصوٍم ترى موسكو 
أن إزاحــتــهــم مــن الــطــريــق يمّهد لها أجــواء 
ــع تــركــيــا الــتــي  تــفــاهــمــات دولــــيــــة، ســـــواء مـ
يسهل على موسكو الوصول إلى اتفاقياٍت 
املتحدة  الــواليــات  مــع  أو  مــســتــدامــٍة معها، 
ــّرة، انــزعــاجــهــا من  ــ ـــبـــد، فـــي أي مـ

ُ
الــتــي لـــم ت

تــغــيــر خــريــطــة ســـوريـــة الــســيــاديــة عــلــى يد 

سيّار الجميل

أيـــلـــول  الـــجـــمـــعـــة 24 ســـبـــتـــمـــبـــر/  ــَد  ــقــ ــعــ انــ
الــحــالــي، فـــي عــاصــمــة كــردســتــان الـــعـــراق، 
أربيل، مؤتمر للتطبيع مع إسرائيل، تحت 
 Peace and(  »عــنــوان  »الــســام والــتــعــافــي
الثانية  الكلمة  ترجمت  وقــد   ،)Recovery
خطأ »االســـتـــرداد« أو »اإلنــعــاش«! وجمع 
املؤتمر نحو ثاثمائة عراقي يؤّيدون  هذا 
»النهج«. أغلبهم من العرب، سنة وشيعة، 
اب ومصفقون  

ّ
وبينهم  شيوخ عشائر وكت

 عــن ضــيــوف إسرائيليني 
ً
تــافــهــون، فــضــا

م املؤتمر تحت رعاية منظّمة 
ّ
وآخرين. ونظ

أمــيــركــيــة، اســمــهــا مــركــز اتــصــاالت الــســام 
فــي نــيــويــورك، وتــنــاول مــوضــوع التطبيع 
بــني إســرائــيــل والــــدول الــعــربــيــة والــتــقــارب 
بني املجتمعات املدنّية. ال عاقة للمؤتمر 
بــإقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، بــل شـــارك فيه 
عــــرب، مـــن املــعــيــب عــلــيــهــم، شــيــعــة وســنــة، 
الهرولة نحو أربيل لعقده فيها، ومخادعة  
العراقيني،  ليس ألنه يتناقض مع شعارات 
املسؤولني العراقيني والفصائل السياسية 
ــران، ولكنه مــؤتــمــر  ال يعكس  املــوالــيــة إليــ
ترّبى جميعهم  الذين  العراقيني   

ّ
كــل إرادة 

عــلــى الـــوعـــي بــالــصــهــيــونــيــة ومــخــاطــرهــا، 
من خال مشروعات إسرائيل في املنطقة  
ها، خصوصا  أنها تتمتع  بنفوٍذ قويٍّ 

ّ
كل

في العراق. وقد أثار األسلوب الذي مارسه 
املشاركون إدانات رسمية وشعبية. 

وقـــال الــخــبــيــر األمــيــركــي مــن أصـــل عــراقــي 
يهودي، ومؤسس مركز اتصاالت السام، 
ــرود، لــوكــالــة فــرانــس بـــرس، إن  جــوزيــف بــ
املشاركني في املؤتمر »من ست محافظات، 
بــغــداد واملــوصــل وصـــاح الــديــن واألنــبــار 
وديــالــى وبــابــل«. وهــنــا، نــســأل هـــؤالء: من 
الذي  قادكم إلى املشاركة في هذا التجمع؟ 
وما فعلتموه؟ من االستحالة أن ينعقد من 
دون علم الحكومة املركزية ببغداد؟ وملاذا  
اتــهــا   تدينه بعد انــعــقــاده؟ ومــا هــي إجــراء

ضده؟   
وقد  للمؤتمر،  الختامي  البيان  فــي  جــاء 
ــائـــي، مــــديــــرة الــبــحــوث  ــطـ قــــرأتــــه ســـحـــر الـ
»نـــطـــالـــب  ــداد،  ــغــ ــبــ بــ ــة  ــافـ ــقـ ــثـ الـ وزارة  فــــي 
وكما  إبراهيم.  اتفاقيات  إلى  باالنضمام 
تـــنـــّص االتـــفـــاقـــيـــات عــلــى إقـــامـــة عــاقــات 
دبــــلــــومــــاســــيــــة بــــــني األطـــــــــــــراف املــــوقــــعــــة 
بعاقات  ا 

ً
أيض نطالب  فإننا  وإسرائيل، 

طبيعية مــع إســرائــيــل وســيــاســة جــديــدة 
تــقــوم على الــعــاقــات املــدنــيــة مــع شعبها 
مـــن أجــــل الــتــطــور واالزدهـــــــــار«. مـــن هــنــا، 
كانت  بــغــداد  فــي  الــثــقــافــة  وزارة  أن  نعلم 
على علم  باملؤتمر، فقارئة البيان موظفة 

التقسيم واملطالبة بحل يستند إليه. وفي 
حــال استمرار االحــتــال في تكريس واقع 
الــواحــدة كما هــو قائم  العنصرية  الــدولــة 
اليوم، سوف تفرض املعطيات والتطورات 
الكاملة  السياسية  الــحــقــوق  األرض  على 
فلسطني  أرض  على  للجميع  واملتساوية 

التاريخية في دولة واحدة.
الصهيونية  الـــدولـــة  عــبــاس  دعـــا  وأيـــضـــا 
إلــى االنــســحــاب مــن األراضـــي املحتلة عام 
الـــشـــرقـــيـــة، فــي  الــــقــــدس  فــيــهــا  بـــمـــا   ،1967
غضون عــام مــن الــيــوم، متسائا فــي حال 
عدم انسحابها خال عام عن جدوى بقاء 
»دولــة إســرائــيــل« على حــدود  االعــتــراف بـــ
را، في هذه الحالة، من 

ّ
العام 1967، ومحذ

التوجه إلى محكمة العدل الدولية، بهدف 
ــرار مــنــهــا يـــنـــص عـــلـــى عـــدم  ــ اســـتـــصـــدار قــ
وتحديد  فلسطني،  أرض  احــتــال  شرعية 
ــم املــتــحــدة ودول الــعــالــم  مــســؤولــيــات األمــ
إزاء ذلك. كما تضّمنت الكلمة أمورا أخرى، 
ولكن ُيكتفي هنا بما سبق، على اعتباره 
أهـــم مــا جـــاء فــي الــكــلــمــة أوال، ونــظــرا إلــى 

معانيها ودالالتها ثانيا.
الــكــلــمــة  دالالت  فــــهــــم  ــة  ــاولــ ــحــ مــ تـــتـــطـــلـــب 
وســيــاقــاتــهــا فـــرز الــنــقــاط الــتــي تضمنتها 
إلـــى قــســمــني: األول يعبر عــن االحــتــمــاالت 
األدوات  عن  يتحّدث  والثاني  املستقبلية، 
ــبــــاس  ــــث يــــحــــصــــر عــ ــيـ ــ واإلمــــــــكــــــــانــــــــات. حـ
فقط،  باحتمالني  املستقبلية  االحــتــمــاالت 
ــن تــضــمــن الـــخـــطـــاب بعض  ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ
الــعــبــارات تــلــوح بــاحــتــمــاالت أخــــرى، لكنه 
اها 

ّ
لم يذكر كيف ومتى ومــن ســوف يتبن

ــــأن عـــبـــاس ومــريــديــه  الــشــرعــيــة ثــانــيــا. وكـ
يــدورون في حلقة مفرغة ال مفر منها، أو 
كــأنــه يــقــول، بــأعــلــى صــوتــه، إن بــديــل حل 
الـــدولـــتـــني هـــو حـــل الـــدولـــتـــني. أمــــا حــديــثــه 
وعن  التقسيم،  قــرار  بتطبيق  املطالبة  عن 
والنضالية  االحتجاجية  الحركة  تصاعد 
ــام  ــنـــظـ ــقــــويــــض أســـــــس الـ ــثــــة عـــــن تــ ــبــــاحــ الــ
الـــصـــهـــيـــونـــي الـــعـــنـــصـــري، واســـتـــبـــدالـــهـــا 
األراضـــي  كــامــل  فــي  كاملة  مواطنة  بنظام 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــاريـــخـــيـــٍة، فــهــو بــمــثــابــة 
تحذير من مغّبة خروج األمور عن سيطرة 
احتمال  عن  يعّبر  لم  فهو  وفريقه،  عباس 

ــي املـــؤســـســـات الـــتـــي يـــرأســـهـــا عــبــاس 
ّ
تــبــن

أيـــا مــنــهــمــا أو غــيــرهــمــا، لـــذا نــســبــهــم إلــى 
التطورات واملعطيات على األرض.

بــحــل  ــّســـك  ــمـ ــتـ الـ ــلـــى  عـ ــبــــاس  عــ ــّر  يــــصــ إذا، 
الدولتني اليوم وغدا وبعد انقضاء املهلة 
أيــضــا،  الصهيونية  لــلــدولــة  منحها  الــتــي 
الكبرى وللدولة  العالم  لــدول  وكأنه يقول 
الــصــهــيــونــيــة إنــــه مــتــمــّســك بـــإقـــامـــة دولـــة 
فلسطينية على 22% من مساحة فلسطني 
التاريخية وفق حل الدولتني، متجاها عن 
املنطلق من 44% من  التقسيم  قــرار  قصد 
أرض فلسطني التاريخية، وإن على الدول 
الــكــبــرى تقدير هــذه الــتــنــازالت الــيــوم قبل 
فوات األوان وخروج األمور عن السيطرة. 
كــمــا لــم يــلــّوح عــبــاس فــي كلمته املسجلة 
»دولــة إسرائيل«، كما  بسحب االعــتــراف بـــ
فهم منه بعضهم، بــل تــســاءل عــن جــدوى 
بقاء االعتراف بدولة إسرائيل وفق حدود 
ما قبل 1967! مجرد تساؤل ال أكثر وال أقل.
وعـــلـــيـــه، يــــبــــدو مــــن خــــطــــاب عــــبــــاس أمــــام 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة، أخــيــرا، 
ومـــن عـــشـــرات الــخــطــابــات والــتــصــريــحــات 
السابقة، أن كل ما يعني عباس هو إعان 
عــن مساحتها وعن  النظر  الــدولــة، بغض 
ســائــر حــقــوقــنــا، لـــذا ال ضـــرر مـــن قبولها 
على 22% من مساحة فلسطني التاريخية، 
ــا إن  ــل أيـــضـ ــ ــا يــقــبــل بــمــســاحــة أقـ ــمـ بــــل ربـ
ــدرة عــلــى كــــّم األفــــــواه الــرافــضــة  ــقـ امــتــلــك الـ
بالنسبة  فاملوضوع  والغاضبة.  واملــنــّددة 
القانون  لعباس ال يتعلق بأهمية احترام 
الــدولــي والــقــرارات األممية، وإال، كما قال 

بــالــقــرارات  التمسك  األخــيــر،  بخطابه  هــو 
التي تعبر عن كامل حقوقنا وهي كثيرة، 
ــــل  ــلـــى األقـ ــداب، أو عـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــك االنـ وأولـــــهـــــا صـ
قــرار  أكــبــر مــن حقوقنا كما فــي  على قسم 

التقسيم الذي ذكره.
نــجــد فــي خــطــابــات عــبــاس وتصريحاته 
ــرات األمـــثـــلـــة الـــتـــي تــكــيــل  ــشــ الـــســـابـــقـــة عــ
ــال الـــســـلـــمـــي  ــ ــــضـ ــنـ ــ ــكــــــال الـ ــــح ألشــــ ــديـ ــ ــاملـ ــ بـ
والــدبــلــومــاســي والـــقـــانـــونـــي، فـــي مــقــابــل 
امتعاضه ورفضه النضال غير السلمي، 
لــكــنــه يـــصـــر يـــومـــيـــا عـــلـــى إثــــبــــات رفــضــه 
جميع أشكال النضال السلمية والعنيفة، 
مــن تــجــاهــل دعـــم انــتــفــاضــة كــل فلسطني 
ــلـــى األقـــــــل تــشــجــيــع  ومـــســـانـــدتـــهـــا، أو عـ
ــــى تـــهـــّربـــه مــــن دعـــم  ــقـــط، إلـ املــنــتــفــضــني فـ
الــنــضــال الــقــانــونــي والــســيــاســي الــهــادف 
ــى فـــضـــح الـــــدولـــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة أمــــام  ــ إلــ
شـــعـــوب الــعــالــم أوال وحــكــومــاتــه ثــانــيــا، 
والــســاعــي إلـــى إثــبــات الــحــقــوق والــروايــة 
خطاب  عن  بعيدا  األصلية،  الفلسطينية 
الــتــنــازل واالســتــســام ثــالــثــا، فــقــد حــاول 
وسعوا  الوطنني  املناضلني  مــن  عــشــرات 
التنازلي عن  إلــى تعريف عباس وفريقه 
الكاملة  الفلسطينية  الحقوق  مستندات 
قانونيا وأمميا وسياسيا وشعبيا، لكن 
تــنــادي، فعباس غير معني  ال حــيــاة ملــن 
وكل  الحقوق،  باستعادة  وال  بالتحرير، 
مــا يعنيه اعــتــراف دولـــي بــتــرؤســه دولــة 
فلسطني، ولو كانت على كانتون صغير 

ال يرى بالعني املجّردة.
)كاتب فلسطيني(

ــه ال يــعــبــأ  ــ ــّيـــد أنــ ــعـ ــاء سـ ــفـ ــلـ لــــم يــــصــــّدق حـ
بمطالبهم الدنيا، وقد دعوه إلى إشراكهم 
في بلورة خريطة طريق تنقذ الباد، فاذا 
بـــه يــمــعــن فـــي تــحــقــيــرهــم، حــيــنــمــا ذكــرهــم 
تــلــمــيــحــا فـــي خــطــابــه الـــكـــارثـــة فـــي مــديــنــة 
أيــلــول  يـــوم 21 سبتمبر/  بـــوزيـــد،  ســيــدي 
الـــحـــالـــي، أنـــهـــم طــــاب كــــراســــي، طــامــعــون 
الرئيس  في املناصب واملغانم. ولم يفّوت 
تلك الخطبة التي حاول أن يستثمر فيها 
رمزية مدينة سيدي بوزيد، حينما وصف 
االحتجاجية  سبتمبر   18 وقــفــة  مي 

ّ
منظ

تونس  العاصمة  في  البلدي  املسرح  أمــام 
أن  بأنهم مخمورون ومــأجــورون. والحال 
مــنــظــمــيــهــا قـــد حــصــلــوا عــلــى رخـــصـــة من 
وزارة الداخلية، وهم محامون وجامعيون 
ونشطاء حقوقيون، وقد عمدوا إليها من 
أجـــل اخــتــبــار ســعــة صـــدر الــرئــيــس لتقبل 
الشعب  أن  والبرهنة على  املخالف،  الــرأي 
ه، إنــمــا فيه   صــّمــاء تــقــف وراء

ً
لــيــس كــتــلــة

إلــيــه، فضا  فــئــات تختلف مــع مــا يطمح 
ــتــــدّرب عــلــى اســتــعــمــال الـــشـــارع في  عـــن الــ
ــارك مـــقـــبـــلـــة، وخـــــــرق جـــــــدار الــصــمــت  ــ ــعـ ــ مـ
وثــقــافــة الــخــوف الــتــي عـــادت لتعقد ألسن 
نشطاء عديدين، خصوصا في ظل الشلل 
النهضة وبهوت بقية  الــذي أصــاب حركة 

األحزاب واملنظمات املهنية.
اكــتــمــل شـــهـــران عــلــى االنــــقــــاب، وشــعــبــّيــة 
الرئيس تتراجع بشكل سريع، في انتظار 
أيام عصيبة ستمر بها تونس، خصوصا 
فـــي ظـــل الــصــعــوبــات االقــتــصــاديــة الــجــّمــة 
بأن  عديدون  ويقّر خبراء  تواجهها.  التي 
االقتصادية ضعيفة، وهو  الرئيس  ثقافة 
ــه كــــّرر، في  ال يــولــي أي أهــمــيــة لــهــا. بــل إنـ
مناسبات عديدة وضمن مفردات الخطاب 
الشعبوي، أن تونس بلد ثري، وال يحتاج 
مــســاعــدات، ومــا حــل بــه نــاجــم عــن الفساد 
فــحــســب. ويــجــد هـــذا الــخــطــاب هـــوى لــدى 
فئات عريضة من التونسيني، فيما الحال 

أن األزمة أعمق.
يــؤجــل الــرئــيــس تــعــيــني رئــيــس الــحــكــومــة 
الرئاسة،  الذي أصبج موظفا ساميا لدى 
بــحــكــم الـــتـــدابـــيـــر االســتــثــنــائــيــة، وهــــو ما 

كانت  أنها  من  الرغم  على  التركية،  القوات 
الــفــرات«  »درع  الــتــركــيــتــني،  العمليتني  فــي 
و»نبع السام«، على حساب قــوات سوريا 
اإلدارة  مــن  املــدعــومــة  )قــســد(  الديمقراطية 
األمـــيـــركـــيـــة، فـــي حـــني كــــان شـــعـــار العملية 
الــفــرات( طــرد مقاتلي تنظيم  األولـــى )درع 
الــدولــة اإلسامية )داعـــش( من ريفي حلب 
الــشــمــالــي والــشــرقــي، مــا يعني أنــهــا كانت 
عمليات تــحــت الــغــطــاء الــروســي مــن جهة، 
وتحت الغطاء األميركي الصامت من جهة 

ثانية.
ــارة أردوغـــــــــان ســـوتـــشـــي وســـط  ــ ــ وتــــأتــــي زيـ
أجواء زياراته السابقة بما يتعلق بالوضع 
ــن قـــــــــوات الـــنـــظـــام  ــ ــيـــد مــ الـــــــســـــــوري، تـــصـــعـ
وتــصــريــحــات نــاريــة مــن مــســؤولــيــه. وعلى 
ــات وتــمــوضــعــات  ــّركـ ــحـ الـــجـــهـــة املـــقـــابـــلـــة، تـ
بقرب  يوحي  بما  التركية،  للقوات  جديدة 
نشوب حــرٍب كالتي جــرت فــي بــدايــة العام 
املــاضــي، وانتهت باتفاق وقــف إطـــاق نار 
تــوصــل إلــيــه الــرئــيــســان فــي 5 مـــــارس/آذار 
2020 وتـــم االتـــفـــاق فــيــه، إضــافــة إلـــى وقــف 
ي قرار األمم املتحدة 

ّ
إطاق النار، على تبن

بشأن تصنيف املنظمات اإلرهابية، ومنها 
في  تسيطر  الــتــي  النصرة  جبهة  تصنيف 
شـــمـــال غــــرب ســـوريـــة عــلــى نــحــو 75% من 

مناطق إدلب الخارجة عن سيطرة النظام.
ال يمكن فصل ما تم تسريبه من لقاء بوتني 
أخيرا في  األســد،  السوري بشار  بالرئيس 
موسكو، أن »املشكلة في سورية هي بسبب 
وجود القوات األجنبية غير الشرعية«، عن 
مــا يــحــدث مــن تــحــّركــات الـــقـــوات الــســوريــة 
ــر الــــخــــارجــــيــــة، فــيــصــل  ــ ــ وتـــصـــريـــحـــات وزيـ
املقداد، في هذا الشأن. ما يعني أن روسيا 
تــــــرى ضـــــــــرورة تـــحـــريـــك خــــطــــوط خـــارطـــة 
ســـوريـــة مـــن جـــديـــد، وفــــق اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
تــقــّدم فــي عاقاتها  التي اعتمدتها مــع كــل 
بــذلــك تستثمر مجموعة  تــركــيــا، وهـــي  مــع 
م 

ّ
ــأز مــتــغــيــرات فــي الـــواقـــع الـــدولـــي، مــنــهــا تـ

املــجــتــمــع األوروبـــــــي مـــن مـــوجـــات الــلــجــوء، 
ــان  ــ وهـــي الـــورقـــة الــتــي يــســتــخــدمــهــا أردوغـ
ــا، ومــنــهــا الــصــمــت  ــه أوروبـــــــا أيـــضـ فـــي وجــ
األميركي تجاه الخطوات الروسية لتفعيل 
الحوار بني »قسد« والنظام السوري، وعدم 
وجــود خطوط واضحة للدور الــذي تريده 
إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي، جــو بـــايـــدن، في 
سورية، واألهم واقع اقتصاد تركيا وأمنها 
وحــاجــتــهــا إلـــى مــوســكــو كــعــكــازة تسندها 

عند التقلبات األميركية تجاهها.
وال تــــرى تــركــيــا فـــي مــوســكــو خــصــمــا لها 
في سورية، وكذلك الحال مع إيــران، تراها 
املــصــالــح. وبــالــتــالــي، من  منافسا لها على 
ــى اتــــفــــاٍق مــــرٍض  ــ ــتـــوصـــل مــعــهــا إلـ ـــأن الـ شــ
الـــســـيـــاســـيـــة  الــــخــــريــــطــــة  ــعـــل رســـــــم  يـــجـ أن 
ــلـــى كــل  والـــجـــغـــرافـــيـــة )الــــنــــفــــوذ( أســــهــــل عـ

أساسّية فيها، وكانت من أبرز املتحدثني. 
وقالت »ليس من حق أي قوة، سواء كانت 
مــحــلــيــة أو أجــنــبــيــة، مــنــعــنــا مـــن تــوجــيــه 
مثل هذا االستئناف«، بعد إشارتها إلى 
االتفاقيات اإلسرائيلية املوقعة في العام 
واملغرب  والبحرين  اإلمـــارات  مع  املاضي 
والـــســـودان. وتــحــّدث آخـــرون، منهم  لــواء 
ســـابـــق، وأحـــــد قـــــادة »الــــصــــحــــوة«، وهــي 
ــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  ــ ــاتـ ــ فـــصـــيـــل عــــشــــائــــري قـ
مــن واشنطن.  بــدعــم  املتطّرفة  اإلســامــيــة 
بيريز،  الفيديو، شيمي  عبر  تحّدث،  كما 
ــده  ــ ــة أّســــســــهــــا والــ ــيــــس مـــؤســـسـ ــو رئــ ــ وهــ
ودوره.  باملؤتمر  مشيدًا  بيريز،  شيمون 
ثم قال شيخ عشيرة البومطار من األنبار، 
ريسان الحلبوسي، لوكالة فرانس برس: 
»كفانا عــداوة وفتنة وقتا. ويفترض أن 
والــســام  للتعاون  جــديــدة  صفحة  نفتح 
وأحفادنا  أطفالنا  يتمكن  حتى  واألمـــن، 
ــن بــعــدنــا«.  ــن الــعــيــش بـــســـام وأمــــــان مـ مـ
ولـــكـــن  هــــذا الـــكـــام ال يــســتــقــيــم وحــقــائــق 

األشياء.
صـــحـــيـــٌح أن الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة أعــلــنــت 
رت 

ّ
»رفضها الــقــاطــع« لــهــذا املــؤتــمــر، وحـــذ

ــعــــام«.  ــيـــج الــــوضــــع الــ الـــرئـــاســـة مــــن »تـــأجـ
ــار الـــــصـــــدري، مــقــتــدى  ــيـ ــتـ وهـــــــّدد زعـــيـــم الـ
: »على املؤمنني انتظار األمر 

ً
الصدر، قائا

النماذج  هــذه  مــع  التعامل  فــي  للبدء  منا 
الــعــراق يــقــاوم التطبيع«. وقــال وزيــر   .)...(
»منذ  لبيد:  يئير  اإلســرائــيــلــي،  الخارجية 
ــوم الــــــذي تـــولـــت فـــيـــه هـــــذه الــحــكــومــة  ــيــ الــ
)حــكــومــتــه املــشــتــركــة مــع نــفــتــالــي بينيت( 
مــقــالــيــد األمــــــور، هــدفــنــا تــوســيــع اتــفــاقــيــة 
إبراهام« و»الحدث في العراق يمنح األمل. 
في أماكن لم نفكر فيها من قبل ». وأضاف: 
ــراق تــــاريــــخ مــشــتــرك  ــ ــعـ ــ »لـــديـــنـــا، نـــحـــن والـ
الــيــهــودي..  املجتمع  فــي  وجـــذور مشتركة 
كــل شيء  عمل  فسيتم  بنا،  اتصلوا  أينما 

الستعادة االتصال«.
التطبيع  هل في وقــت عصيب كهذا يأتي 
ــارك فــي  ــ ــدرك مــــن شــ ــ مــــع إســــرائــــيــــل؟ هــــل يــ
املـــؤتـــمـــر الــكــســيــح املـــعـــانـــي الــســيــئــة الــتــي 
ــنــــطــــوي  عـــلـــيـــهـــا خــــطــــورتــــه؟ وهــــــل هـــذا  تــ
الــعــراقــيــني للموافقة   

ّ
ــل ــل كـ

ّ
ُيــمــث األســـلـــوب 

العراقية  الحكومة  ــّددت  نـ التطبيع؟  على 
أم ال، عقد املؤتمر بموافقتها الضمنّية أو 
الــســيــاســّيــة، والــتــنــديــد إمـــا دلــيــل مخادعة  
ومــواربــة أو دلــيــل  ضعف وخـــور. وأســأل 
ــا:  ملــــــاذا هـــــذا الــــربــــط بــــني املـــشـــروع  ــ ــــضـ أيـ
اإلبراهيمي ومشروع التطبيع، أال يمنحنا 
االثــنــني  ببعضهما  لــربــط   التفكير قليا 

اآلخر؟ 
)مؤّرخ عراقي(

أو يــطــلــقــهــا؟ وكـــأنـــه ال يــعــيــرهــا االهــتــمــام 
الـــكـــافـــي، أو كـــونـــه قـــد عــرضــهــا نـــوعـــا من 
البهرجة التي يتطلبها تضخيم إمكاناته 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  الــــســــلــــطــــة  إمـــــكـــــانـــــات  أو 
فـــاالحـــتـــمـــاالن الـــوحـــيـــدان هــمــا انــســحــاب 
املحتلة  األراضـــي  مــن  الصهيونية  الــدولــة 
وبــالــتــالــي  ــك،  ــ ذلــ رفـــضـــهـــا  أو   ،1967 ــام  ــ عـ
فالدولة الصهيونية هي املتحّكمة بمسار 
األمور وفق رؤية عباس، وما علينا سوف 
انــتــظــار انــقــضــاء مــهــلــة الـــعـــام، حــتــى نــرى 
ــأم الـــعـــني. وبـــالـــتـــالـــي، لـــن تلعب  قـــرارهـــا بــ
املؤسسات التي يرأسها عباس )سلطوية؛ 
تــنــظــيــمــيــة؛ مــنــظــمــة( أي دور فـــي تــحــديــد 
ينحصر  أي  مــنــهــمــا.  األرجــــــح  ــتـــمـــال  االحـ
دور املؤسسات التي يرأسها عباس، وفق 
لكل  املناسبة  األدوات  خطابه، في تحديد 
وعليه،  الصهيونية.  الرغبة  وفق  احتمال 
فــقــد حـــدد دور املــؤســســات الــتــي يــرأســهــا 
فــــي اســـتـــكـــمـــال االتـــفـــاقـــيـــات واملـــعـــاهـــدات 
ــال مـــوافـــقـــة الــــدولــــة  ــ والـــتـــرتـــيـــبـــات فــــي حــ

الصهيونية على االنسحاب.
ــة الــصــهــيــونــيــة  ــ ــــدولـ وفـــــي حـــالـــة رفـــــض الـ
املـــؤســـســـات  دور  يــنــحــصــر  االنــــســــحــــاب، 
الــتــي يــرأســهــا عــبــاس فــي مــاحــقــة الــدولــة 
العدل  محكمة  عبر  قضائيا  الصهيونية 
الدولية، والتعلق بأمل جديد مفاده إحراج 
املجتمع الدولي من إصــدار املحكمة قرارا 
ينّص على عــدم شرعية احتال األراضــي 
املحتلة عام 1967 أوال، ويحّدد مسؤوليات 
األمـــــم املـــتـــحـــدة واملــجــتــمــع الــــدولــــي تــجــاه 
ــيـــة غــيــر  ــيـــونـ ــهـ ــات الــــــدولــــــة الـــصـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ مـ

ســيــحــّمــل الــرئــيــس كـــل املــســؤولــيــات الــتــي 
ــار الـــــــذي ســيــخــفــق فــيــه  ــبــ ــتــ ســـتـــكـــون االخــ
إخفاقا ذريعا. وال يبدو أن الرجل مكترث 
بلدان  لــوم وعتاب من  إليه من  ه  بما يوجَّ
وأمنية  اقتصادية  شــراكــات  لها  صديقة، 
ــاد  وثـــيـــقـــة مــــع تــــونــــس، مــنــهــا دول االتـــحـ
ــل إنـــه  ــات املــــتــــحــــدة. بــ ــ ــــواليــ األوروبــــــــــي والــ
ــرة، رســائــلــه  ــيــ ــه، فـــي خــطــابــاتــه األخــ يـــوجـ
ــول  ــ ــ صـــــراحـــــة إلــــيــــهــــا، حـــيـــنـــمـــا يــــقــــول »أقـ
لــلــعــالــم«. ويـــذكـــر فـــي بـــاغـــات )بـــيـــانـــات(، 
يبدو أن يكتبها بنفسه »إن تونس ليست 
والحال  دروســا من غيره«.  يتلقى  تلميذا 
ولكن  ــه،  ذاتــ للتلميذ  سلبية  صـــورة  أنــهــا 
لإلعانات  األصــدقــاء،  هــؤالء  يحتاج  البلد 
التي يقدمونها في سياق صعب، وألنهم 
أيضا مثلوا ضماناٍت، حيثما توجه البلد 
املمولة،  الــدولــيــة  الهيئات  مــن  لــاقــتــراض 
وقـــد ظــلــوا يــعــتــبــرون تــونــس بــلــدا ينتقل 
تــكــون ملهمة  ان  ديــمــقــراطــيــٍة يمكن  نــحــو 
التجربة  عرفته  مما  الــرغــم  على  لغيرها، 
لتمويل  مستعّدين  لــســوا  وهــم  تعثر،  مــن 
نـــظـــام اســـتـــبـــدادي عـــواقـــبـــه وخــيــمــة على 

املنطقة.
أنــصــار ســعــّيــد يــتــراجــعــون بشكل ســريــع، 
ــابــــل، يــســتــعــيــد  ــقــ ــه تــــأفــــل. فــــي املــ ــ ــــورتـ وصـ
مــــنــــاهــــضــــوه وخــــصــــومــــه بــــريــــقــــهــــم، رغــــم 
تشتتهم وخافات العميقة. وككل املعارك 
التي خاضها التونسيون ضد االستبداد، 

ستكون الغلبة لهم، ولو بعد حني.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

األطراف املعنية، فليس من مصلحة تركية 
فــي الـــدفـــاع عــن »ســـاح أمــيــر الــنــصــرة أبــي 
ــب، عــلــى األقـــل  ــ مــحــمــد الـــجـــوالنـــي« فـــي إدلــ
تنفيذًا التفاق مارس 2020. ولكن أيضا لن 
التي يطلبها  إدلــب بالحدود  يكون تسليم 
ــيـــس فــــي مــتــنــاول  ــهـــا، ولـ الـــنـــظـــام أمــــــرا سـ
، وهــو مــا يمكن استشرافه 

ً
أردوغـــان كــامــا

من تحّركات أمير »النصرة«، أخيرا، سواء 
اته مع األميركيني أو مع األتراك. لهذا  بلقاء
فإن وسطية الحل تقتضي باتفاق مرحلي 
في  استراتيجية  النظام مناطق  فيه  يأخذ 
جديد  لتغيير  تركيا  تستعد  بينما  إدلـــب، 
فـــي طــبــيــعــة تــجــمــعــات الــفــصــائــل املسلحة 
ــنـــاطـــق  املــــحــــســــوبــــة عـــلـــيـــهـــا فـــــي إدلــــــــب ومـ

نفوذها، وفي تسمية هذه التجمعات.
ويــمــكــن أيـــضـــا الـــربـــط بـــني حـــديـــث رئــيــس 
الــنــظــام عـــن المـــركـــزيـــة ســـوريـــة الــــذي يظن 
الكرد أنه جاء تلبية ملطالبهم لعقد تفاهات 
ــة، بــيــنــمــا هــو  ــ ــيـ ــ ــة روسـ ــايـ ــرعـ ــع دمـــشـــق بـ مــ
التركية  املصلحة  فــي صميم  كــذلــك  يــدخــل 
ــــي حــــــال ســـمـــحـــت روســـيـــا  املـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، فـ
والــــواليــــات املــتــحــدة ألردوغـــــــان بــــأن يــقــوم 
»األخــيــرة«  فــي ســوريــة  العسكرية  بحملته 
ضد مناطق »قسد« التي تقع على حدودها 
ما يجعلها في مأمنني: ضمان  الجنوبية، 
إبعاد الكرد، وعدم تواصلهم الجغرافي مع 
أراضيها، وضمان بقاء حلفائها السوريني 
في مناطق تخضع لحكمهم ضمن سورية 
األكثرية  اليوم  »المركزية«، حيث يشكلون 
ــتــــصــــاديــــة، وكـــــل مــا  ــــوة االقــ ــقـ ــ الــــعــــدديــــة والـ
ــر تـــعـــويـــم مــــســــودة مـــشـــروع  ــ يــحــتــاجــه األمــ
الدستور السوري التي أعّدتها موسكو في 
عام 2017، وقّدمته للمعارضة السورية في 

أول اجتماعات مسار أستانة التفاوضي.
يــمــكــن لــلــقــاء املـــرتـــقـــب أن يــحــمــل مــفــاجــآت 
عديدة للسوريني، ملا يحمله من مقايضات 
الجديدة  األلـــوان  ستكون  خارجية،  مللفات 
لها، وذلــك ال يعيب  لخريطة ســوريــة ثمنا 
تـــركـــيـــا، الـــــدولـــــة املـــثـــقـــلـــة بـــالـــعـــدد الــكــبــيــر 
أراضــيــهــا، والتي  الــســوريــني على  لاجئني 
تــعــمــل لــلــحــفــاظ عــلــى مــصــالــحــهــا فـــي وجــه 
ــٍة عـــامـــة، كــمــا يــعــمــل أردوغــــــان  ــيــ أزمــــــٍة دولــ
استفادة معارضته من حّدة  على تخفيف 
الغضب الشعبي في املوضوع السوري، من 
خــال تنظيم رؤيـــة جــديــدة للحل الــســوري 
يــنــضــم لهما  قــبــل أن  الـــروســـي،  مــع حليفه 
الــشــخــص الــثــالــث الــــذي اســتــبــعــده، عندما 
أنــه اجتماع ثنائي ال ثالث فيه، ولكن  أّكــد 
األمر برمته يعيب من سلم قراره واستسلم 
ــمـــني عــلــى  ــداعـ ــدات الـ ــنــ ملــــا تــمــلــيــه عــلــيــه أجــ
الــجــانــبــني، الــنــظــام واملـــعـــارضـــة، الــغــائــبــني 
واملـــغـــيـــبـــني، عـــن مــنــاقــشــة مــصــيــر دولــتــهــم 

وشعبهم.
)كاتبة سورية(

عن هوس الدولة الفلسطينية

االنقالب في تونس يكمل أركانه

ألوان روسية تركية في الخريطة السورية

في رفض مؤتمر 
لتطبيع عراقي مع إسرائيل

عباس غير معني 
بالتحرير، وال باستعادة 

الحقوق، كل ما 
يعنيه اعتراف دولي 

بترؤسه دولة 
فلسطين، ولو على 

كانتون صغير

لم يصّدق حلفاء 
سعيّد أنه ال يعبأ 
بمطالبهم الدنيا

ال ترى تركيا في 
موسكو خصمًا لها 
في سورية، وكذلك 

الحال مع إيران، تراها 
منافسًا لها على 

المصالح

آراء

معن البياري

لربما  الخرطوم،  املاضي من  األسبوع  الخبر  التي طّيرت  »رويــتــرز« هي  أنها  لــوال 
استقبلناه بشكوك، أو أقله بقلة االكتراث، لكن وكالة األنباء العتيدة وّرطتنا بمتابعة 
تفاصيله، ألهميٍة ظاهرٍة فيه، كبرى فيما يزعم صاحب هذه السطور هنا. موجزه 
نائب  أبلغ  ــا 

ّ
ومل السودانية صـــادرت أصــوال وأمــاكــا لحركة حــمــاس.  السلطات  أن 

رئيس الحركة في الخارج، موسى أبو مرزوق، »العربي الجديد« إنه ال جديد في هذا 
الصدد، وإنه ال عاقة للحركة بأكثر هذه األصول، سرت فينا حيرة بشأن القصة 
كلها، فالوكالة نقلت عن مسؤول في »لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد 
األموال العام« )هذا اسمها(، لم تذكر اسمه )بطلبه على األرجح(، ما لم يكن معلوما 
أو ذائعا، بشأن استثماراٍت لحركة حماس، في نحو 12 شركة )منها فندق ومطاعم 
وجبات سريعة وشركة صرافة(، عدا عن مليون فّدان من أراٍض زراعية، وعقارات، 

تقّدر أصولها بنحو 1,2 مليار دوالر«، بحسبه. 
أداًء  أن   ،

ً
بــدايــة الــســودانــيــة سابقا عــن إجــرائــهــا هـــذا، مــا يعني،  السلطات  لــم تعلن 

لت بــه أجــهــزة مــخــابــرات. وكــان حــرّيــا بحركة 
ّ
»طوطميا« جــرى فيه مــا جــرى، تكف

ــافــة فــي حينه، إذا كــان الـــذي عــرفــنــاه األربــعــاء املــاضــي من 
ّ
حــمــاس أن تــكــون شــف

»رويترز« ليس جديدا، على ما أفاد أبو مرزوق. وفي زوبعة أسئلٍة تتناثر في األثناء، 
أليٍّ منا أن يسأل عّما إذا كان الحكم الراهن في الخرطوم يرى فعا حركة حماس 
إرهابية، ما استوجب منه أن ُيقدم على ما أبلغ به املسؤول غير املسّمى في لجنة 
العاملية. وإذا كان هذا هو منظور مجلس  األنباء  البشير وكالة  تفكيك نظام عمر 
السيادة )دعك من حكومة عبدالله حمدوك(، كان عليه أن يصير شجاعا فيجهر 
بموقفه هذا، األمر الذي لن يكون مفاجئا في سياق الفواتير التي ينشط في دفعها 
دا أن الحركة الفلسطينية اإلسامية لم 

ّ
ا كان مؤك

ّ
إلسرائيل والواليات املتحدة. ومل

البشير، ما  زمــن  الــســودان، وال في  الراهنني في  العساكر  ترتكب، في عهد حكم 
يمّس األمن القومي للباد، وال ثبت لها أي صلٍة بفعل إرهابي هناك، فلواحدنا أن 
يلهج بالسؤال الواجب عن البواعث التي أخذت السلطة في الخرطوم إلى هذا العمل، 

العدواني في واحٍد من نعوته املستحقة. 
وعندما نطالع، في غضون البحث في ما وراء خبر »رويترز«، إن الواليات املتحدة 
إغاقها،  ينبغي  شــركــاٍت  بــأســمــاء  قائمة  الــســودانــيــة  السلطات  مت 

ّ
قــد سل كــانــت 

 مشهور، 
ٌ

ى بسوء الظن، وهذا من حسن الفطن على ما ينبئ قول
ّ
فلواحِدنا أن يتحل

السلطات كان من استحقاقاٍت مفروضٍة على  أقدمت عليه هذه  الــذي  أن  فيرّجح 
»مجلس السيادة«، من بني مطاليب عديدٍة عليه تلبيتها، لنزع السودان من قوائم 
ها مع املسؤولني 

ُ
 عالقة« جرى بحث

ً
اإلرهاب. يعّزز سوء الظن هنا أن »ملفاٍت أمنية

السودانيني، في زيارة وفد أمني واستخباري إسرائيلي برئاسة وزير املخابرات، 
إيلي كوهني، في يناير/ كانون الثاني املاضي، الخرطوم )التقى حمدوك باملناسبة(. 
مع  السابق،  النظام  إّبـــان  السودانية،  الــصــات  أن  لنعرف  إلــى حصافٍة  وال حاجة 

»حماس« )وغيرها( في املداوالت األمنية واملتواصلة بني الخرطوم وتل أبيب. 
الــذي ينأى، بهّمة ظــاهــرة، عن بديهيات  الــســودان  الحكم في  هــذا كله مخٍز، ُيعيب 
 أن يــوصــف أيــضــا بــأنــه مــخــٍز مــا غـــّرد به 

ّ
االنــتــســاب إلــى أمــتــه الــعــربــيــة. ويستحق

ا طلب 
ّ
رئيس هيئة الشؤون املدنية املدنية في السلطة الفلسطينية، حسني الشيخ، مل

»دولـــة فلسطني وحكومة  إلــى  املــصــادرة  األمـــوال  السودانية تسليم  السلطات  مــن 
فلسطني«، فاألصل أن الحكومة والدولة هاتني مسؤولتان عن رعاياهما، ومن املعيب 
مراعاة  فلسطينيني، من دون  بــأرزاق مواطنني   عربية حاكمة 

ٌ
تتصّرف سلطة أن 

البديهي من األصول، وتعلم الدولة والحكومة أعاه بفعٍل شائن كهذا من وكالة أنباء، 
 للشعب الفلسطيني، ولدولة فلسطني سفارة 

ٌ
فاملشهور أن منظمة التحرير ممثلة

في الخرطوم، من املخزي أن يرتضيا االستخفاف السوداني الفادح، واملعلن، بهما، 
إلى هذا الحد الذي كشفت شيئا من عناوينه »رويترز« مشكورة.

بسمة النسور

في كتابها »عندما يكون امتاك العقل عبئا« )املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
بيروت، 2021(، تسرد األكاديمية  تغريد القدسي الغبرا أرملة املناضل واألستاذ 
الجامعي، شفيق الغبرا، سيرة حياة استثنائية. يعرفنا أول فصول الكتاب، وعنوانه 
املقاومة  باعتناق  تميزت  التي  املرحلة  تلك  القدسي«، على مامح  رأسنا  »مسقط 
ت 

ّ
سبيا للخاص من بطش العدو الصهيوني الذي سلب األرض وشّرد األهل وشت

املصائر، ومع ذلك ظل حلم تحرير الوطن ماثا في وجدان األهل في شتاتهم، كما 
ظل أمل العودة إلى الوطن باقيا في نفوس الجّدات واألجــداد الذين هجروا قسرا. 
تتناول تغريد الغبرا، في كتابها الذي ينتمي إلى أدب السيرة، مفاصل مهمة من 
تاريخ املنطقة مثل نكبة 48، هزيمة حزيران، الحرب األهلية في لبنان، أيلول األسود، 
أحــداث كبرى.  أحــداث 11 سبتمبر، وغيرها من  الكويت،  احتال  بيروت،  اجتياح 
السنني، سيدة كويتية ذات  الكتاب عن تجربتها عبر  إن  املقدمة  الغبرا في  تكتب 
أنه تعبير عن تجربة ذاتية وإنسانية بحتة، وال  د 

ّ
جــذور فلسطينية عميقة، وتؤك

يجب النظر إلى ذلك السرد تحليا سياسيا، بل حوار شخصي دائم مع نفسها 
الحكاية،  االستفادة من تجربتها، لخصوصية  باإلمكان  أن  وتــرى  اآلخرين.  ومع 

كونها تحمل الهوية الفلسطينية إلى جانب الكويتية. 
تــتــنــاول الــكــاتــبــة فــي مــؤلــفــهــا دراســتــهــا فــي الــكــويــت، مــنــذ االبــتــدائــيــة إلـــى املرحلة 
وإقامتهما  الغبرا،  أخــيــرا، شفيق  الــراحــل،  زوجها  على  تعّرفها  وقصة  الجامعية، 
في بيروت، في مرحلة دقيقة من تاريخ املقاومة الفلسطينية والحرب األهلية في 
القيادي  ودور زوجها  هناك،  الطابية  الكتيبة  تجربة  على  الضوء  ط 

ّ
وتسل لبنان، 

واملؤثر في األثناء. وجاء الكتاب على مامح العاقة الوثيقة بالوطن الثاني، الكويت، 
وعمق األثر النفسي الذي أحدثه االحتال الصّدامي على أبناء الجالية الفلسطينية، 
ب على اضطرارهم 

ّ
إضافة إلى الضرر املعيشي واالقتصادي واالجتماعي الذي ترت

ملغادرة الكويت بعد التحرير. وتخصص الكاتبة حيزا كبيرا لسيرتها األكاديمية 
املكافحة، صاحبة  العربية  للمرأة  نموذجا  وتــقــّدم  وأمــيــركــا،  وبــيــروت  الكويت  فــي 
الظل،  في  تبقى  أن  نفسه،  الوقت  في  الرافضة  لزوجها،  املحبة  القوية  الشخصية 
املصّرة على حقها في التعبير، وفي املشاركة في اتخاذ القرار، انطاقا من إيمانها 
امــراة عاملة، رفيقة  الحياة زوجــة مثقف كبير،  التي تؤديها في  العديدة  بـــاألدوار 

نضال، أم، أكاديمية. 
املهني  واإلنــجــاز  األكاديمي  التحصيل  أهمية  على  املــراحــل  كل  في  تغريد  وتركز 
بالنسبة للفلسطيني، خصوصا بالنسبة للمرأة الفلسطينية التي طاملا وقع عبء 
االعتناء باألسرة على كاهلها، بسبب استشهاد الزوج أو اضطراره لابتعاد عن 
التجربة  الكتاب تعبيرا عــن  هــذا  اعتبارا  وبــذلــك، يمكن  الـــرزق.  إلــى  األســـرة سعيا 
الفلسطينية النسوية في مرحلٍة شهدت تحّوالت جذرية أثرت على أبناء تلك الحقبة 
لم تزره  الــذي  الكاتبة بوطنها فلسطني  الكتاب مدى تعلق  قــارئ  وبناتها. ويلمس 
لت شخصيتها، 

ّ
الكويت، حيث تشك إلى  انتمائها  مــرة، وكذلك صدق عمق  سوى 

التي  املدينة  بيروت،  إلى  الحنني  مقدار  أيضا  ويلمس  الحياتية.  وتعّمقت خبراتها 
عاشت فيها نحو خمس سنوات، ومّدتها بتجارب إنسانية وخبرات حياتية كثيرة. 
الحديث عــن تجربة األمــومــة، وهــي املهمة األســمــى واألجــمــل في  وال تغفل تغريد 
املبدئي  الغبرا،  الصفحات على شخصية شفيق  تعّرفنا، من خال  حياتها. كما 
املثقف واملناضل، لنرى كذلك الجانب اإلنساني الحميم منه، أبا وزوجــا وصديقا 

ورفيق نضال. 
كل الشكر للدكتورة تغريد على منجزها السردي الذي يوثق لحكاية أسرة مناضلة، 

دفعت الكثير ثمنا ملواقفها املناصرة لحرية األوطان والشعوب.

سامح راشد

الــغــرور، والصبر   عن عــدد كبير من اإليرانيني االعــتــداد بالنفس إلــى حد 
ٌ

معروف
والَجلد والعمل من أجل املستقبل غير املنظور. وهي سماٌت ورثها الشعب اإليراني 
يها املفاهيم والقناعات الشيعية في املجتمع 

ّ
من الشخصية الفارسية، قبل أن تغذ

اإليراني املعاصر، خصوصًا بعد ثورة 1979 التي أطاحت الشاه، وفتحت الباب أمام 
حكم »آيات الله«، فأضافت سماٍت ال تقل أهمية مثل البراغماتية والباطنية »التقية«.
، وتتعّمق في السياسة 

ً
وطوال العقود األربعة املاضية، كانت هذه السمات حاضرة

بدأ ُحكمه بقدٍر من  الخميني  الخصوص. وإن كان  اإليرانية على وجه  الخارجية 
الديني. ولكن  الحكم  نــمــوذج  الــثــورة، وتعميم  إلــى تصدير  فــراح يسعى  االنــدفــاع، 
الــعــراق، إال وبــدأت طهران  ما إن استتب األمــر لنظام املالي، ثم انتهت الحرب مع 
مثل  تمامًا  املــدروســة،  الدقيقة  والحسابات  والصبر  البراغماتية  بإمعان  تمارس 
في سياسات  الحالية  التطورات  ل 

ّ
وتمث اإليــرانــي.  للسجاد  البطيء  اليدوي  النسج 

بمرور  ترّسخت  التي  السمات  لتلك  دقيقًا  تجسيدًا  الخارجية  وتحّركاتها  إيــران 
الزمن، فمنذ وصول جو بايدن رئيسا إلى البيت األبيض، تباشر طهران لعبة عّض 
األصابع بمهارة وخبرة طويلة. بدءًا من التصعيد ورفع سقف التفاوض مسبقًا، 
في  األميركية  واملصالح  للقوات  استهداٍف  عمليات  تشمل  مباشرة  خطوات  عبر 
العراق. وأخرى غير مباشرة، عبر إثارة التوتر واالضطراب في مياه الخليج والبحر 

األحمر واستفزاز إسرائيل ودول املنطقة الحليفة لواشنطن. 
الــجــريء مــن إيـــران ينم عــن شجاعة أو قـــدرة على معاقبة  الــســلــوك  لــم يكن ذلــك 
أميركا وسحق قوى »االستكبار« كما يرّدد خامنئي ورجاله دائمًا، فقد استكانت 
إيران أمام الضغوط األميركية، ولم تحرك ساكنًا ملواجهة العقوبات القاسية التي 
فرضها ترامب مجّددًا. وطوال والية ترامب في البيت األبيض، لم ترّد طهران على 
استفزازاته، وحرصت على احتواء اندفاعاته، وتحّمل سياسة »الضغط األقصى« 
التي حكمت مواقفه تجاهها. ثم شرعت هي الحقًا في تطبيق السياسة نفسها، 
ولكن ضد بايدن األقل عدوانية واندفاعًا من سلفه. ليتكشف وجه آخر للسياسة 
املعاملة باملثل كما تّدعي طهران  القوة، وليس  املعاملة وفقًا ملعيار  اإليرانية، وهو 
دائمًا. أو حسب تعبير املصريني حني يريدون وصف شخٍص ما بالجنب أو الخّسة، 
الجديدة  النووية  املفاوضات  إيــران  بــدأت  فقد  »يخاف وال يختشي«،  إنه  فيقولون 
مع واشنطن في فيينا، بتصدير خطاٍب مفاده بأن واشنطن هي املطالبة بالعودة 
إلى االتفاق، وبالتالي عليها تقديم التنازالت، وليس مطالبة إيران بها. وبعد إجراء 
املسبق،  التشّدد  إلى مرحلة أخرى،  انتقلت طهران  اإليرانية،  الرئاسية  االنتخابات 
واتخاذ إجراءات معرقلة، منها تعطيل مهام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
ووضــع شــروط مسبقة. وذلــك كله على خلفية أن انتخاب إبراهيم رئيسي يعني 

توسيع هيمنة املحافظني على السياسة اإليرانية وتعميقها. 
وبعد أن كانت طهران تتهم إدارة بايدن بالتباطؤ وعدم الجّدية في مباشرة التفاوض، 
ع وتتباطأ أمام إلحاح األوروبيني عليها. إلى حد الحرص على 

ّ
صارت هي التي تتمن

 على اجتماع الجمعية العامة 
ً
إحباط التوقعات وتخييب اآلمال التي كانت معقودة

لألمم املتحدة، الستئناف التفاوض بلقاء علني مع األميركيني. 
ــام األخـــيـــرة، انتقلت طــهــران إلـــى مــرحــلــة جــديــدة، وهـــي مــرحــلــة التحدي  وفـــي األيــ
والعنجهية. بتفسير وزير الخارجية الجديد، أمير عبد اللهيان، كلمة »قريبًا« إطارا 
املناسب موضوعيًا. وهو  الــوقــت  بأنها تعني  الــتــفــاوض،  إلــى  بــاده  لــعــودة  زمنيا 
تفسير مبهم، وال يعني شيئًا ســوى أن إيــران تــراوغ بــه، وتمارس ما اتهمت هي 
اآلخرين به. وبغض النظر عن داللة ذلك بالنسبة ملصير املفاوضات النووية التي 
ستأنف على األرجح »قريبا«، األهم هي الداللة بالنسبة لطبيعة العقلية اإليرانية 

ُ
ست

التي ال تواجه طرفًا أقوى منها، فا تتعّجل مكسبًا غير مضمون شيئًا، بل تعمل 
الذي  االستراتيجي  الصبر  إنــه  مؤكدًا.  تحقيقه  يصير  بتؤدة وصبر، حتى  عليه 

يجعل إيران ال تضع أقدامها إال في مساحة يتيحها اآلخرون لها.

في المخزي سودانيًا وفلسطينيًا تغريد الغبرا... سيرة حياة شائكة

ساعة إيران البطيئة
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آراء

مهند مبيضين

األردن منذ  الـــثـــانـــي  عــبــدالــلــه  املـــلـــك  يــحــكــم 
أزمات  البلد فيهما وشهد  عقدين، حوصر 
إقــلــيــمــيــة ومــحــلــّيــة، وتـــأثـــر بـــأخـــرى عــاملــيــة، 
ولـــيـــس أولـــهـــا الـــحـــرب عــلــى اإلرهـــــــاب بعد 
 ،2001 الــعــام  فــي  »11 سبتمبر«  تــفــجــيــرات 
وال آخرها جائحة كــورونــا. وخــال عقدين 
تــضــخــم ســكــان الـــبـــاد ضــعــف عـــددهـــم عــام 
1999 خــمــســة مـــايـــن نــســمــة، وهــــم الــيــوم 
يـــتـــجـــاوزون الــعــشــرة مــايــن ومــائــتــي ألــف 
نــســمــة. وهـــــذا كــلــه مـــع أزمــــــات الـــلـــجـــوء من 
الــجــوار الــعــربــي، والــتــي ضــاعــفــت تحديات 

البطالة والتنمية.
الـــتـــزم املــلــك عــبــدالــلــه الــثــانــي بــالــدعــوة إلــى 
 تلك 

ّ
ــراء االنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فـــي ظـــل ــ إجـ

األزمـــــــات، وآخـــرهـــا عــــام 2020 فـــي غــضــون 
أزمـــة كـــورونـــا. وجـــرت مــحــاوالت لــإصــاح 
ــان جــديــدهــا أخــيــرا  والــتــحــديــث كــثــيــرة، وكــ
السياسية  املنظومة  تحديث  لجنة  تشكيل 
فــي يونيو/ حــزيــران املــاضــي، والــتــي أنهت 
قــبــل أيـــــام اجــتــمــاعــاتــهــا، وتــنــتــظــر مــوعــدًا 
مــحــاور ستة:  فــي  للملك،  نتائجها  لتسليم 
ــــات وتـــمـــكـــن املــــــرأة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ األحـــــــــــزاب واالنـ
الشباب  وتمكن  الــدســتــوريــة  والــتــعــديــات 

واإلدارة املحلية. 
الــــوزراء األسبق،  فــي رســالــة تكليف رئيس 
ســمــيــر الـــرفـــاعـــي، وهــــو أحــــد أنـــجـــال األســـر 
ــثــــر مــحــافــظــة فــــي مــســيــرة  الــســيــاســيــة األكــ
الدولة األردنية، واألوفر حظًا باالقتراب من 
امللك، بوصفه اليوم من جيل األسرة الثالث 
والــداعــي  الديمقراطي،  النهج  إلــى  املتحول 
إلى تعّددية سياسية وبرملان حزبي، يبدو 
الزمن األردني  الرفاعي مستوعبًا عقدا من 
تركه، من حيث عدم إشغال وظيفة تنفيذية 
مع رحيل حكومته التي شكلها عام 2010، 
وخرجت من الدوار الرابع )جبل عّمان( على 
إثـــر تــحــدي الــربــيــع الــعــربــي، فــكــان االتــعــاظ 
بها  مــّر  التي  الصعبة  العشرية  مــن دروس 
لجنته،  تحديات  كل  ي 

ّ
لتخط مهمًا،  األردن 

وإن اقتضى األمر تطّورًا وتحواًل في الفهم 
ليكون  السياسة عنده،  العام لوظيفة رجل 
املــســؤولــيــة  لــجــهــة، مــن منطق  غــيــر متحيز 
العالية لكل سياسيٍّ يعمل في جهاز الدولة.

مـــع ذلـــــك، لـــم تــســلــم لــجــنــة الــتــحــديــث الــتــي 
ــا، وتـــمـــيـــزت بــتــنــوعــهــا  نــعــتــت بــكــبــر عــــددهــ
ــكـــري، مـــن الــنــقــد والـــهـــجـــوم املــجــتــمــعــي  ــفـ الـ

عبد الدين حمروش

ــع مــلــك  أجــــــرت صــحــيــفــة عـــربـــيـــة مــقــابــلــة مــ
ــغــــرب الـــــراحـــــل، الـــحـــســـن الــــثــــانــــي، مــّســت  املــ
مــواضــيــع وطــنــيــة وإقــلــيــمــيــة مــتــعــددة. كــان 
املوضوع األكثر أهمية، بالنظر إلى ما أثاره 
من تفاعات، »وجهة النظر« التي عّبر عنها 
املـــلـــك، فـــي فـــوز اإلســامــيــن فـــي انــتــخــابــات 
الجزائر عامئذ. كان من رأيه، وهو يتحدث 
بصفة محلل سياسي وليس رئيس دولــة، 
وبالتالي  االنتخابي،  املسلسل  إيقاف  عــدم 
تـــرك األمــــور تــجــربــة ومــخــتــبــرا. وملـــن يعرف 
بقية األحــداث، املرتبطة بوجهة النظر تلك، 
الجزائرية  اإلعامية  الحملة  أسباب  يــدرك 
واملــغــرب،  الثاني  الحسن  لها  تــعــّرض  التي 
إلـــى أن تـــم الــتــهــيــيــئ لـــقـــرار فـــرض الــجــزائــر 

التأشيرة على املغاربة.
وعلى الرغم من أن الحوار الصحافي جرى، 
بــعــد أن حــصــل االنـــقـــاب عــلــى فـــوز الجبهة 
اإلســامــيــة لــإنــقــاذ، فــي 12 يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني 1992، إال أن وجهة النظر امللكية كان 
لــهــا مـــن الـــســـداد، مـــا عـــّبـــرت عــنــه »الــعــشــريــة 
الــــســــوداء« الــتــي اجــتــازتــهــا الــجــزائــر تــالــيــا. 
وإن ارتـــبـــط ســـيـــاق رســـالـــة الــحــســن الــثــانــي 
بــفــوز اإلســامــيــن، وأســلــوب التعاطي معه، 
استحقاقات  في  املحققة  النتائج  في سياق 
 
ً
1991، فإن الوصّية/ الوديعة ظلت محفوظة
ــّوأ محمد  ــبـ ــى أن تـ مـــن حــيــث راهــنــّيــتــهــا، إلــ
الـــســـادس عـــرش املــمــلــكــة. بــالــضــبــط، ذلـــك ما 
امتثل له امللك الجديد، حن سمح إلساميي 
الحكومة،  بــتــرؤس  والتنمية  الــعــدالــة  حــزب 
بعد فوزهم بانتخابات ما بعد ربيع 2011. 

لإسامين  املـــدّوي  السقوط  نتابع  ونحن 
املــغــاربــة، يــوم 8 سبتمبر/ أيــلــول الــجــاري، 
ــدرك قــيــمــة الـــوديـــعـــة الـــتـــي تــركــهــا الـــوالـــد  ــ نـ
لــوريــثــه فــي الــعــرش. الــيــوم، يطيب ملحللن 
الحسن  التنويه بحكمة  سياسين كثيرين 
الـــثـــانـــي الــــتــــي لــــم يــــهــــدر مـــحـــمـــد الــــســــادس 
فرصة االستفادة منها. كانت للدولة »سعة 
صــدر« في تــرك »إخـــوان بنكيران« يقودون 
ّدر لهم، بعد عشر سنوات 

ُ
الحكومة إلى أن ق

من تسيير الشأن العام، السقوط بالطريقة 
غــيــر املــســبــوقــة. فــي الـــواقـــع، لـــوال حــركــة 20 
فــبــرايــر، الــتــي قــادهــا الــشــبــاب املــغــربــي، ما 
كانت الدولة لتسمح لإسامين باكتساح 
مــراكــز االقـــتـــراع عــامــئــذ. ومــنــذ ذلـــك الــحــن، 
وكــلــمــا أحـــــّس الـــحـــزب بــمــضــايــقــة الـــدولـــة، 

والنخبوي، ومع أنها خاضت حوارًا طويا 
املجتمع ثاثة أشهر،  مع مختلف مكونات 
وقــامــت بـــدراســـة نــمــاذج عــاملــيــة عــديــدة في 
مــجــال املـــحـــاور الــســتــة، فــقــد كـــان عليها أن 
نــتــائــج مقنعة للناس،  الــنــهــايــة،  تــقــّدم، فــي 
ومضمونة التنفيذ بتعهد وضمانة ملكية، 
 األهمية 

ّ
بعد أن بلغت دورها النهائي. ولعل

أيــضــًا ليس فــي املــخــرجــات وحــســب، أو في 
منها،  العام  املوقف  في  أو  التشكيل،  حــدث 
ت عليها، بل في راهنية 

ّ
ن

ُ
والحروب التي ش

توقيت والدة اللجنة التي جاء التفكير بها 
مباشرة من امللك بعد انتخابات عام 2020 
الــتــاســع عشر،  الـــنـــواب  الــتــي أتـــت بمجلس 
ــــراض ضعف  ــــذي ظـــهـــرت فــيــه جــلــّيــة أعــ والــ
الــخــبــرة لــدى بعض الــنــواب الــجــدد، وســوء 
بفعل  تأتي  ال  لكونها  الشعبية،  الــخــيــارات 
حياة حزبية ناجزة. وجــاءت اللجنة أيضًا 
الديمقراطي  التحول  مــن  عــقــود  ثــاثــة  بعد 
الـــذي بــدأ عــام 1989، والـــذي لــم يــجــّدد بعد 
الــحــكــومــات، ويراقبها عبر  فــي مــســار عمل 
الركن النيابي بشكل فاعل، كما أن األحزاب 
الــســيــاســيــة، ومــنــذ صــــدور قــانــون عـــام رقــم 
أدواتــــهــــا  فــــي  تـــتـــطـــور  لــــم  لــســنــة 1992،   32
عن  عــاجــزة  وبقيت  السياسية،  وبرامجها 

االنتشار الجماهيري.
إذن، حــضــرت لــجــنــة الــتــحــديــث الــســيــاســي، 
أو كــــمــــا كـــــانـــــت قــــــد نـــعـــتـــت عــــلــــى مــــواقــــع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي بلجنة ســمــيــر، بعد 
ــيـــر مـــقـــنـــعـــٍة فــــي عـــمـــل مـــؤســـســـات  ــقــــود غـ عــ
ال  بما  البرملان  عجز  الديمقراطي،  التحّول 
يــؤهــلــه إلنــتــاج زعــمــاء ســيــاســيــن، وإعــطــاء 
الــدولــة للموظفن مــن ماكينة  األهــمــيــة فــي 
مؤسساتها البيروقراطية، وتعاظم الفساد 
العامة،  اإلدارة  بمؤّسسات  الثقة  وتضاؤل 
وهذا واقٌع ال ينتج سياسين محترفن، وال 
زعماء وطنين. ولذلك بقيت األحزاب أقلّية، 

ولم تتحّول إلى أكثرية جماهيرية.
في املقابل، كان السؤال عن تمثيل الشباب، 
مخرجاٍت  قّدمت  ملكيٍة،  تحديٍث  لجنة  في 
 ملــســتــقــبــلــهــم، لــكــن جــمــاهــيــر عريضة 

ً
طــيــبــة

مــــن الـــشـــبـــاب األردنــــــــي الـــعـــريـــضـــة تــبــخــرت 
العربي، وكــان هناك  الربيع  خــال عقد مــن 
إصــــرار عــلــى احــتــوائــهــا أو إضــعــافــهــا. ولــم 
يكن هذا بديا مقنعًا، وفي مصلحة الدولة 
 قسم منهم يبحث 

ّ
على املــدى البعيد، وظــل

 لحاله ومــآلــه. وحن 
ً
عن رؤيــة أكثر واقعية

التقى الرفاعي ممثلن عنهم، كان فيهم من 

وإكراهات رجاالتها »في الظل«، صار زعيم 
ــه بــنــكــيــران،  »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، عــبــد اإللــ
فــي تجنيب  املسامع دور حزبه  يـــرّدد على 
الباد ارتدادات »الربيع العربي«، بأساليب 
 واملزايدة، وحتى التهديد 

ّ
فيها قدٌر من املن

املبطن. 
ــة بــاملــشــهــد  ــاربــ ــغــ اســـتـــبـــّد اإلســــامــــيــــون املــ
الــســيــاســي، عــشــر ســـنـــوات، بــطــريــقــٍة تــرافــق 
تفسير  يمكن  وهنا،  كثير.  »صخب«  معها 
الـــصـــخـــب بــكــســر »أفــــــق االنــــتــــظــــار«، ســــواء 
حملتهم  التي  العارمة  التأييد  موجة  عبر 
التي  التنديد  موجة  عبر  أم  الحكومة،  إلــى 
قــادتــهــم إلـــى خــارجــهــا. وإن انــقــضــت واليــة 
ــذي كـــان يتمثل  ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، الــ
 بـــاردة، 

ً
بــشــعــار »الــعــمــل والــســكــات«، هــادئــة

أكــثــر صــخــبــا، بحكم  كــانــت  نهايتها  أن  إال 
حوه في 

ّ
النتائج الهزيلة التي حصدها مرش

انتخابات 2021. أما بنكيران، فظلت واليته 
 في مبتدئها ومنتهاها: في قراراته 

ً
صاخبة

غــيــر الــشــعــبــيــة، فـــي اســـتـــعـــارات خــطــابــاتــه، 
وحــتــى فــي »قــفــشــاتــه«. لــذلــك، كــانــت »دولـــة 
وأعرافها،  تقاليدها  في  املحافظة،  املخزن« 
أكثر انتظارا النقشاع غيمة بنكيران. وألن 
 في الحساب حصل، ثم عاد إساميو 

ً
خطأ

انتخابات  اكتساح  إلى  »العدالة والتنمية« 
شِهرت في 

ُ
2016، كانت ورقة »البلوكاج« قد أ

وجه بنكيران، وعودته إلى رئاسة الحكومة 
ــّددا. بــالــقــطــع، كــانــت عــودتــه مــرفــوضــة،  ُمـــجـ
ــداده بــاملــشــهــد  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــا الســــتــــمــــرار اسـ ــعــ ــ

ُّ
ــوق تــ

املغربي، شعبيا وسياسيا وإعاميا.
ــة كــــان رحـــبـــا، حن  ــدولـ ألــــم نــقــل إن صــــدر الـ
سمحت بعشر سنوات حكومة لإسامين، 
في سابقة هي األولى من نوعها في املغرب 
ــرات عــــديــــدة،  ــ ــ

ّ
ــؤش ــ ــديــــث؟ واضــــــــٌح أن مــ ــحــ الــ

ــبــطــنــه 
ُ
ظــــاهــــرة وخـــفـــيـــة، ظـــلـــت تــنــبــئ بـــمـــا ت

ــقـــرار أال  الـــدولـــة »الــعــمــيــقــة«. ولـــذلـــك، كـــان الـ
ــى رئـــاســـة  ــ ــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة«، إلـ ــعـــود »الــ يـ
. هــل حصل تــزويــر في 

ّ
الحكومة على األقــــل

انتخابات 8 سبتمبر؟ في الواقع، لم تتجاوز 
التخمن،  الشأن، حدود  بهذا  التصريحات، 
باإلحالة إلى كثرة استعمال املال االنتخابي، 
عدم تسليم املحاضر في وقتها، .. إلخ. حتى 
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، الــخــاســر األكـــبـــر في 
االنتخابات، لم يصُدر عن قيادته تصريح، 
فـــيـــه قـــطـــٌع بـــالـــتـــزويـــر لـــصـــالـــح خــصــومــهــا. 

أقصى ما قيل »نتائج غير مفهومة«.
ــنــــذ عـــــــــودة الــــحــــزب  خــــمــــس ســــــنــــــوات، أي مــ

الوطنية والروح العالية الكثير الكثير، وهم 
الــيــوم أكثر إدراكـــا لــأزمــات املحلية، وأكثر 
عمقا وعقانية. ولعلهم اليوم أكثر قربا من 
تــيــار سياسي منظم، والحقا  إلــى  الــتــحــّول 

إلى حزب.
اليوم ليس في فحص املواقف، سواء  املهم 
مع لجنة تحديث سياسي ملكية في األردن 
أو ضــدهــا، أو مـــدى الــدعــم الـــذي تلقته من 
األجهزة الرسمية، كي ال توضع العصي في 
الرهان  كــان  فقد  الفرعية،  لجانها  دوالــيــب 
على سمير الرفاعي بن منافسيه من نادي 
رؤســــــاء الـــحـــكـــومـــات الـــذيـــن خــتــم حـــــوارات 
اللجنة معهم بالسؤال عن مدى استطاعته 
فــي قانوني  العميقة  الــدولــة  تــجــاوز عــقــدة 
االنتخاب واألحــزاب، وفي السماح للشباب 
بــمــمــارســة الــعــمــل الــحــزبــي فـــي الــجــامــعــات 
تحديدًا، فهل كان يمكن ضمان حياد رجال 
الــــدولــــة الــعــمــيــقــة تـــجـــاه ذلـــــك؟ ربـــمـــا تــكــون 
خلفية الرفاعي العائلية املحافظة سياسيًا 
وقدراته وعاقته بامللك، وإصرار امللك على 
النجاح هــذه املــرة أحــد أســبــاب تــجــاوز تلك 

العقدة.
ــذا وجـــــــود مــــهــــّددات  ــ مــــع ذلـــــــك، ال يـــمـــنـــع هــ
ــان عـــلـــى تـــحـــّول  ــرهــ لـــلـــمـــخـــرجـــات، أولــــهــــا الــ
املجتمع إلـــى الــحــيــاة الــحــزبــيــة فــي غضون 
ــان بــأغــلــبــيــٍة  ــرملـ ـــى بـ عــقــد مــقــبــل، وصـــــوال إلـ
الجهاز  حيادية  وثانيها  برامجية،  حزبيٍة 
الوظيفي العام للدولة تجاه حركة التحّول 
ــاب إلــــــى الــعــمــل  ــبــ ــيــــاســــي، ودفــــــــع الــــشــ الــــســ
الوطنية  املــعــارضــة  واســتــيــعــاب  السياسي 
ومــعــامــلــتــهــا بــشــكــل مــحــايــد دونـــمـــا تحيز، 
وهــنــاك نــظــام قــديــم ســـوف يــقــاوم الــتــحــّول، 
فـــــردي، ال تــمــلــك قيمًا  وأحــــــزاب ذات طــابــع 
ســيــاســيــة نــاجــزة وال بـــرامـــج، وُمــشــّكــلــة من 
سياسين قذفت بهم لغة التمثيل الجهوي 
إلى مناصب عامة، وسيتضّرر كل من بقي 
 لـــلـــنـــاس بــصــيــغ تــقــلــيــديــة وحـــقـــوق 

ً
مـــمـــثـــا

موروثة في الزعامة.
زار املــلــك عــبــدالــلــه الــثــانــي واشـــنـــطـــن، بعد 
ــن الـــــزيـــــارة أن  تــشــكــيــل الـــلـــجـــنـــة، ورشــــــح مــ
اللجنة،  عــن  لــم يسألوا ضيفهم  األمــيــركــان 
 الـــحـــديـــث عـــن االقـــتـــصـــاد، وعــن 

ّ
وكـــــان جــــل

اته  الوضع في سورية، وعن لبنان. وفي لقاء
مع نخب أميركية، دافع امللك عن بقاء الدولة 
بــدعــم جيشها،  وطــالــب  اللبنانية صــامــدة، 
ووضــــع كـــل جــهــده لــفــتــح مــمــرٍّ آمــــن لــعــودة 
والحيلولة  العربية،  املنظومة  إلــى  سورية 

ــان هـــنـــاك إعـــــداد جــيــد لــتــرتــيــب  فـــي 2016، كــ
الحالية. »العدالة والتنمية«، نفُسه،  النتائج 
كــان املساهم األكــبــر فــي مــا آل إليه أمـــره، في 
كان  العاصفة.  الخريفية   2021 استحقاقات 
املذبحة.  إلى  أنفسهم  يقودون  قياديوه كمن 
بن  يــتــرّدد بعضها،  كــان  التي  التصريحات 
عن  التعبير  تحتمل  ظلت  واألخــــرى،  الفينة 
اإلحساس باإلنهاك، وبالتالي الرضى بعدم 
ــعـــودة إلــــى رئـــاســـة الــحــكــومــة. ولـــكـــن، ملـــاذا  الـ
حــصــل االرتـــــــداد بـــهـــذه الــطــريــقــة االنــقــابــيــة 
إلــى 13 فقط؟ أريد  الصادمة: من 125 مقعدا 
للنتائج الدراماتيكية الحاصلة تعطيل عودة 
اإلســامــيــن عشر ســنــوات أخـــرى، فــي مقابل 
الحكومة  في  التي قضوها  العشر  السنوات 
(. واإلحــالــة إلــى اإلســامــيــن، في 

ّ
ــل )عــلــى األقــ

العبارة األخيرة، ال تعني »العدالة والتنمية« 
الخصوص،  هة، بهذا  وجَّ

ُ
امل الرسالة  فحسب. 

يمكن تلخيصها في ما يأتي: كل اإلسامين 
ســــــواء، كـــانـــوا داخـــــل الــنــســق الـــســـيـــاســـي، أم 

خارجه، أم على هامشه.
لــقــد ســمــح الــنــســق الـــســـيـــاســـي، الـــقـــائـــم في 
االنتخابية.  الخريطة  في  بالتحّكم  املغرب، 
كــثــرة األحــــزاب، بالعدد الـــذي يصل إلــى 30 
حزبا، أحد العوامل الرئيسة في عدم بلوغ 
األغــلــبــيــة، أو حــتــى تشكيل الــحــكــومــة وفــق 
الجدير  مــن  ولــذلــك،  منسجمة.  اصطفافاٍت 
األخــيــرة،  االنتخابات  مفارقة  إلــى  االنــتــبــاه 
ثاثة  من  ائتاف حكومي  أي على تشكيل 
ــزاب فــقــط )الــتــجــمــع الــوطــنــي لـــأحـــرار،  ــ أحــ
األصـــالـــة واملـــعـــاصـــرة، االســـتـــقـــال(. أليست 
هــــذه االنـــتـــخـــابـــات اســتــثــنــائــيــة فـــي جميع 
أوجــهــهــا؟ الــتــحــّكــم فــي تشكيل االئــتــافــات 
الــحــكــومــيــة، فــيــمــا لـــو حــصــلــت نــتــائــج غير 
ــثـــانـــي بــالــنــســبــة  ــيـــار الـ ــان الـــخـ ــ مـــتـــوقـــعـــة، كـ
ــي الــــبــــاد.  ــ ــرار الـــســـيـــاســـي فـ ــ ــقــ ــ ــ ــــاع ال

ّ
لــــُصــــن

شـــِهـــر في 
ُ
و»الـــبـــلـــوكـــاج« الــحــكــومــي، الــــذي أ

وجـــه رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق، عــبــد اإللــه 
بنكيران، ما يزيد عن أربعة أشهر في 2017، 

بات املثال األوضح.
 لــقــد ظــلــت الــتــعــّدديــة املــفــرطــة فــي األحــــزاب 
ــيــــات  ــفــ ــلــ ــع وبــــــــرامــــــــج وخــ ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ بــــــــــــدون مــ
إيــديــولــوجــيــة واضـــحـــة، فـــي الـــجـــزء األكــبــر 
منها، عنصرا رئيسا من النسق السياسي 
املـــغـــربـــي الــــعــــام. وبـــــاملـــــوازاة مـــع ذلـــــك، بــات 
»أحــزاب  بما تسمى  التعّددية  تلك  اخــتــراق 
الــوطــنــيــة«،  ــزاب  ــ »األحــ مــقــابــل  فــي  اإلدارة«، 
التحّكم في املشهد  عنصرا آخر من عوامل 

دون نومها في الحضن اإليراني. وفي هذا 
ولقاؤه  امللك موسكو  زيــارة  كانت  السبيل، 
الرئيس الروسي، بوتن، لتثبيت تفاهمات 
زيـــارات نخب خليجية  كانت  ثــم  واشنطن، 
املــحــوري نفسه  الــســيــاق  فــي  األردن،  كثيفة 
ــــذي نــجــح األردن فـــيـــه، بـــإعـــادة االعــتــبــار  الـ

لدوريه، اإلقليمي والعاملي.
أجـــنـــدة  ــطـــن  ــنـ إلـــــى واشـ األردن  نـــعـــم حـــمـــل 
كبيرة، نجح فيها، بعد سنوات عجاف مع 
زمن نتنياهو - ترامب، وقــّدم امللك عبدالله 
لك، والتبشير 

ُ
امل الــذي يعرف معنى رســوخ 

بجيل جديد في أسرة وسالة حاكمة منذ 
أكــثــر مـــن مــائــة عـــام فـــي األردن، وقــبــل ذلــك 
فــي الــحــجــاز قــرونــا، نجله األمــيــر الحسن 

ــــدوث مــفــاجــآت  ــقــــاء حـ ــ
ِّ
الــســيــاســي الـــعـــام )ات

ذلــك، صــارت هيمنة  من  أكثر  دراماتيكية(. 
ــثـــر  األكـ اإلداري«  ــأ  ــنـــشـ املـ »ذات  األحـــــــــزاب 
ــي، عــبــد  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــِبــــل االشـ ــنـــذ أن قــ هـــيـــمـــنـــة، مـ
»التجمعين  بــوجــود  الــيــوســفــي،  الــرحــمــن 
التوافقي.  التناوب  األحــرار« ضمن حكومة 
لقد تغّيرت نظرة أغلبية األحــزاب الوطنية 
إلــــى األحـــــــزاب اإلداريـــــــــة، ومــنــهــا »االتـــحـــاد 
يبدو  الـــذي  الشعبية«  لــلــقــوات  االشــتــراكــي 
تحّوله إلى حزب إداري، اليوم، ملحوظا أكثر 
مــن غــيــره. انفتاح االتــحــاد االشــتــراكــي على 
تأليف حكومة  أثناء  في  األحـــرار«،  »تجّمع 
التناوب التوافقي، شرع كل أبواب التنسيق 
بن الحزبن، إلى أن بتنا نرى ذوبان األول 
في الثاني. لذلك، ليس من الغريب ماحظة 

إلـــى اإلدارة األمــيــركــيــة بـــوضـــوح، مــا جعل 
دبلوماسيا غربيا رافق املستشارة األملانية، 
تزامنت  التي  واشــطــن  زيارتها  فــي  ميركل، 
ــلـــك عــبــدالــلــه ولـــقـــائـــه بـــايـــدن،  مـــع زيــــــارة املـ
يــقــول »إنــهــا زيـــارة تشبه الــتــي تمت أواخــر 
الــســتــيــنــيــات مــن الــقــرن املــنــصــرم، يـــوم جــاء 
الشاب  امللك الحسن، ومعه شقيقه  الراحل 
األمـــيـــر حــســن، وقـــدمـــه لــأمــيــركــان بوصفه 

رجل تنمية الداخل..«.
لقد تــوفــرت لـــأردن دومـــًا فــرص كبيرة في 
الـــعـــاقـــة مــــع الــــغــــرب، والـــــواليـــــات املــتــحــدة 
ــه دومـــــــــًا خـــصـــوم  ــ ــر لــ ــ ــوفـ ــ ــا تـ ــمــ ــديـــــدًا، كــ تـــــحـــ
 في 

ً
إقليميون وعرب، يرومون منه محاذرة

انتزاع دوره تجاه القدس وقضية فلسطن، 
لـــكـــن الــــرهــــان داخـــلـــيـــًا لــــم يـــكـــن عـــلـــى حــــزٍب 
عــريــٍض يشكل الــحــكــومــات، بــوصــفــه حزبا 
وطــنــيــا حــاكــمــا أو عــلــى ثـــروة نــفــطــيــة، ففي 
األردن امللك وحده يملك صاحيات تشكيل 
 مــن كــل تبعة، 

ٌ
الــحــكــومــات، ووحــــده ُمــصــان

يستخدمها  وصاحياته  الدستور،  حسب 
واستخدمها دومًا ملصلحة شعبه، بل كان 
واالستثمار  التنمية  مسيرة  على  الــرهــان 
بالدور والّرشد السياسي لدى الهاشمين، 
ودعم القبائل التي كانت وما زالت بوليصة 
التأمن ضد أي مهّدد خارجي. ذلك ما كان 
يقوله الراحل الحسن ويتأكد اليوم. والذين 
ــنـــوا عــلــى تـــزعـــزع عــاقــة املــلــك عــبــدالــلــه  راهـ
الثاني بالعشائر، بعد حادثة الفتنة أخيرا، 
يجدون في زيــاراتــه، هو وولــي عهده، لهم، 
ــتـــه وســـائـــل إعــــام وتــقــاريــر  عــكــس مـــا رّوجـ
كــانــت تــهــدف إلـــى زعـــزعـــة اســتــقــرار األردن 
مجتمعية،  تعددية  على  أيضًا  يتكئ  الــذي 
العربية، وأكثرية منهم  الباد  فيها من كل 
ــاءت إلـــى  ــ ــ ـــول فــلــســطــيــنــيــة جـ ــ تــنــتــمــي ألصــ
قــــوة في  وبـــكـــل  ــفــــرادة  بــ األردن، وأســـهـــمـــت 
مسيرته الوطنية، وفي داخلها أيضًا توجد 
السبع  بئر  من  عريضة  عشائرية  مجاميع 
وعرب التعامرة ومختلف بدو فلسطن، مع 
نخب علمية وإدارية منها، وافرة الحضور 

أردنيا وعربيًا.
خــتــامــًا، عــقــب الــتــقــّدم الــــذي حــقــقــه الــعــاهــل 
ــان يـــفـــتـــرض أن  ــ األردنــــــــي فــــي واشـــنـــطـــن، كـ
تشتغل ورشة سياسية واقتصادية كبيرة 
فــي عــّمــان، لكن الكثير الـــذي جــاء بــه امللك، 
لم يجد بعُد حتى إعاميا من يستثمر به 

ملصلحة البلد؟
)كاتب وباحث أردني(

خيبة االشــتــراكــيــن الــكــبــيــرة، حــن الحظوا 
ــز أخــــنــــوش، عــن  ــزيـ إعـــــــراض املـــلـــيـــارديـــر، عـ

إدماجهم في حكومته املرتقبة.
االشتراكي«  »االتــحــاد  سياسة  ر  تغيُّ مقابل 
وخطابه )مثا(، إزاء ما كان يسّميها أحزاب 
فـــي ســلــوكــهــا  ــرة  ــيــ األخــ تــتــغــيــر  لـــم  اإلدارة، 
الــســيــاســي قــيــد أنــمــلــة )اســـتـــقـــطـــاب أعــيــان 
االستحقاقات  على  التركيز  والقبائل،  املــال 
االنتخابية بدل النضال في الساحات، غياب 
وأطـــره،  الــحــزب  لــــوزراء  السياسية  الخلفية 
القرب من اإلدارة وتنفيذ برامجها، التحّكم 
ــتـــافـــات الــحــكــومــيــة، صبغ  الــقــبــلــي فـــي االئـ
السياسي  باللون  املستجلبن  التكنوقراط 
لحاجة االستيزار، .. إلــخ(. لقد أضحت هذه 
الرقم األول في املعادلة السياسية  األحــزاب 
ــقـــال  ــتـ ــــزب االسـ املـــغـــربـــيـــة، فـــبـــاســـتـــثـــنـــاء حــ
ــاع  ــقـ ــــوع مــــن اإليـ الــــــذي ظــــل يـــحـــافـــظ عـــلـــى نـ
االنــتــخــابــي الــثــابــت، بــاتــت أعــلــى الحصائل 
االنتخابية بن أيدي أحزاب اإلدارة. ولذلك، 
العمل  انــدثــار  على  الخشية  املوضوعي  من 
السياسي في الباد. ذلك أن رْهن السياسة، 
لــــدى أعـــيـــان االنــتــخــابــات ورجـــــال األعـــمـــال، 
الــقــرار السياسي الكبار  ــاع 

ّ
صــار يضع ُصــن

في مواجهة املواطنن بشكل مباشر. 
املرحوم  والسياسي،  اإلعــامــي  لقد صــّرح   
تداوله  عيد 

ُ
است حــواٍر  في  الجامعي،  خالد 

ــم يـــعـــد يــقــبــل  هـــــذه األيـــــــــام، إن »املـــــخـــــزن« لــ
ــلـــى أيـــة  ــزاب، عـ ــ ــــأحــ ــة لــ ــيـ ــة شـــرعـ ــ وجـــــــود أيــ
حول  االلتفاف  تاريخية.  أو  شعبية  أســس 
على  واالنكباب  امللكية،  والبرامج  املشاريع 
إخراجها وتنفيذها، صارت غاية أي إعان 
ــذلـــك، يــكــون »الــعــدالــة  حــكــومــي ُمـــرتـــقـــب. ولـ
والتنمية«، على الرغم من اختافنا الجذري 
مـــع خــلــفــيــاتــه وســيــاســاتــه، آخـــر الــضــحــايــا 
املغربي  السياسي  للنسق  الــدرامــاتــيــكــيــن 
الحسن  »وديــعــة«  خلصت 

ُ
است لقد  الحالي. 

الثاني، خال دفعتن/ واليتن متعاقبتن، 
وبالتالي لم يعد في رصيدها »شــيء« في 
والتنمية«  »العدالة  خطاب  املنظور.  القادم 
الــــذي يــرّكــز عــلــى املــراجــعــة الــجــذريــة ينبئ 
بأن الحزب لن يعود مثلما كان، ال في خطه 
انبثاق  تــوقــع  نــكــاد  السياسي وال خــطــابــه. 
حــزب جــديــد، ســواء باملراجعة الــجــذريــة، أم 
بــاالنــشــقــاق، أم بــغــيــرهــمــا؟ انــتــهــى الــكــام، 
ــاء ُمــكــابــدتــه  ــنـ ــال بــنــكــيــران، فـــي أثـ مــثــلــمــا قــ

مسلسل »البلوكاج« الحكومي.
)كاتب وباحث وأستاذ جامعي مغربي(

األردن في واشنطن ونهائي التحديث السياسي

وديعة الحسن الثاني

توفرت لألردن دومًا 
فرص كبيرة في 

العالقة مع الغرب، 
والواليات المتحدة 
تحديدًا، كما توفر 

له دومًا خصوم 
إقليميون وعرب

لم تسلم لجنة 
التحديث التي 

نعتت بكبر عددها، 
وتميزت بتنوعها 

الفكري، من النقد 
والهجوم المجتمعي 

والنخبوي

حزب العدالة 
والتنمية، نفُسه، كان 

المساهم األكبر في 
ما آل إليه أمره، في 

استحقاقات 2021 
الخريفية العاصفة

اسُتخلصت »وديعة« 
الحسن الثاني، خالل 

دفعتين/ واليتين 
متعاقبتين، وبالتالي 
لم يعد في رصيدها 

»شيء« في 
القادم المنظور
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