
المهدي مبروك

ما زال فوز قيس سعيد رئيسا للجمهورية 
انــتــخــابــات 2019  يثير  فـــي  تـــونـــس  فـــي 
بقدرته على جمع  أسئلة عديدة، تتعلق 
ــا يـــنـــاهـــز ثـــاثـــة مـــايـــن صــــــوت، وهـــو  مــ
السياسي،  املشهد  منزويا عن  الــذي ظل 
الناس ســوى من  بعيدا تماما، ال يعرفه 
خال إطــاالت إعامية نــادرة »يفتي في 
مسائل تتعلق بالقانون الدستوري«. لم 
يخض الرجل حملة انتخابية، ولم يعقد 
أي اجــتــمــاع مــع أنـــصـــاره، فــضــا عــن أنــه 
مــالــيــة، حــتــى من  رفـــض تسلم أي منحة 
الجهة الحكومية املوكول إليها بالقانون 
هــذا األمــر. ولــم يكن الرجل قد ساهم في 
معركة الديمقراطية قبل الثورة، بل تؤكد 
مــصــادر عــديــدة أنــه شـــارك فــي تظاهرات 
التجمع  حـــزب  نظمها  »عــلــمــيــة«  ثقافية 
آنــذاك،  الحاكم  الديمقراطي،  الــدســتــوري 

أو مبادرات أخرى محسوبة عليه.
وحــدهــا الــســيــاقــات الــتــي عرفتها الــبــاد 
بــعــد رحـــيـــل الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، الــبــاجــي 
قائد السبسي، هي التي تسعفنا بتقديم 
فــرضــيــات مــهــمــة، ولــكــنــهــا لــيــســت كافية 
لتفسير هذا الصعود املفاجئ لشخصية 
غــرار  املتنافسن، على  مــن خــارج كوكبة 
مـــا يـــحـــدث فـــي ســـبـــاقـــات الــخــيــل األكــثــر 
غــرابــة. تنشد األنــظــار إلـــى أســمــاء جياد 

حسين عبد العزيز

شــهــد الـــوســـط الــديــنــي فـــي الــعــالــم الــعــربــي 
انقسامًا حاّدًا حيال ثورات الربيع العربي، 
ــــي مــــواجــــهــــة األنـــظـــمـــة  ــا فــ ــهــ ــد لــ ــ ــؤيـ ــ ــــن مـ بــ
لألنظمة  داعـــم  لــهــا  ومــنــاهــض  التسلطية، 
ــة، بـــــدت هـــذه  ــ ــوريـ ــ االســــتــــبــــداديــــة. وفـــــي سـ
ــًا، مــقــارنــة  الــصــيــغــة أكـــثـــر حـــّديـــة ووضــــوحــ
ضخامة  بسبب  األخــــرى،  العربية  بــالــدول 
املجتمع،  الــثــورة في  الــذي أحدثته  الصدع 
فــظــهــر فـــريـــقـــان ديـــنـــيـــان مـــتـــنـــاقـــضـــان فــي 
مواقفهما، وإن انطلقا من املرجعية الدينية 
نــفــســهــا لــتــبــريــر مــواقــفــهــمــا: فـــريـــق اعــتــبــر 
ه 

ّ
الخروج على الحاكم منافيًا للشريعة، ألن

املنظومة  فــي  والفتنة  الفتنة،  إلــى  سيقود 
الــعــقــديــة اإلســـامـــيـــة أشــــّد مـــن الــقــتــل. وقــد 
الشرعية  النصوص  فــي  الفريق  هــذا  وجــد 
ــي ســنــدًا نــظــريــًا وتــاريــخــيــًا 

ّ
والــتــقــلــيــد الــســن

لــرفــض الـــثـــورة عــلــى الــحــاكــم، إال فــي حالة 
واحدة، وهي إذا أعلن الكفر املباح. واعتبر 
 مــشــروعــًا 

ً
الـــفـــريـــق اآلخــــــر الـــــثـــــورات عـــمـــا

قــد  الـــحـــكـــام   
ّ
الـــديـــنـــيـــة، وأن الـــنـــاحـــيـــة  مــــن 

خــرجــوا عــن الــشــرع بسبب القتل واإلجـــرام 
والـــفـــســـاد واالنــــحــــال الــخــلــقــي فـــي الـــدولـــة 
 الفتنة 

ّ
واملــجــتــمــع. واعــتــبــر هـــذا الــفــريــق أن

التي ستحدث نتيجة الثورة ثمن يجب أن 
ُيــدفــع لتحقيق الــعــدل واملـــســـاواة واملــبــادئ 
إلى  الفريقان  كا  وينظر  للشريعة.  العليا 
الشريعة باعتبارها حكمًا معياريًا متعاليًا 
بما  الشريعة،   

ّ
إن أي  واملــكــان،  الــزمــان  على 

 
ّ

تتضمنه مــن أحــكــام ومـــواقـــف، تــصــّح لكل
ــــان ومـــكـــان. مــنــاســبــة هــــذا الـــقـــول، وفـــاة  زمـ
مة 

ّ
العا الــســوريــن،  العلماء  رابــطــة  رئــيــس 

الـــســـوري الــشــيــخ مــحــمــد عــلــي الــصــابــونــي، 
الــــذي يتمتع بــمــكــانــة ديــنــيــة مــهــمــة، لجهة 
إنجازاته العلمية في تفسير القرآن )صفوة 
ــن كــثــيــر،  ــ الـــتـــفـــاســـيـــر، مــخــتــصــر تــفــســيــر ابـ
مــخــتــصــر تــفــســيــر الـــطـــبـــري، الـــتـــبـــيـــان فــي 
علوم القرآن، روائع البيان في تفسير آيات 
األحــكــام، قبس مــن نــور الــقــرآن(، وهــو أحد 
املفّسرين واملصنفن  العلماء، وأشهر  أبرز 
والـــقـــرآن. وقد  التفسير والــحــديــث  فــي علم 
أخـــذ الــعــلــم الــشــرعــي فــي األزهــــر بــالــقــاهــرة، 
ونــال شهادة الــدراســات العليا في القضاء 
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الداخلية للنظام السوري  تشّكل املعارضة 
ــي آن، فـــهـــي تــمــنــح  نــقــطــة قـــــوة وضـــعـــف فــ
النظام القمعي صك براءة بوجه من يصفه 
بــاالســتــبــدادي والــديــكــتــاتــوري. ومـــن جهة 
للحاكم  النمطية  الــصــورة  تــشــّوه  مــقــابــلــة، 
ه الذي تهتف رعيته لحياته وأبديتها، 

ّ
املنز

الرغبة  األمنية  األنظمة  يغلب على  وحيث 
السيطرة  وبــســط  الــتــفــّرد  فــي حيز  بالبقاء 
الــكــامــلــة عــلــى مــحــيــطــهــا، فـــإن ســلــبــيــات ما 
بكثير  تفوق  لها  معارضن  وجــود  يعنيه 
الديمقراطية  »الوهمية«  الصورة  حسنات 
ــة 

ّ
لـــهـــا، مــهــمــا كـــانـــت هـــــذه املــــعــــارضــــة هــش

أو ســطــحــيــة، فــكــيــف مــع مــعــارضــٍة وطــنــيــٍة 
ــطـــورت، عــلــى الـــرغـــم من  ــٍة نــمــت وتـ ــخـ وراسـ
ــــي أقـــبـــيـــة ســـجـــونـــه، وأصــبــحــت  إرادتــــــــه وفـ
، بـــمـــا يـــكـــفـــي لـــتـــزيـــح مــن 

ً
ــة ــلــ ــا طــــويــ ــ ــهـ ــ أذرعـ

بــيــانــاتــهــا جــمــل املـــواربـــة والــدبــلــومــاســيــة، 
نزع  فيها  تطلب  مــعــه،  ملــواجــهــٍة  ر 

ّ
وتتحض

آخــر مكانه يحقق  شرعيته، وإحــال نظام 
طموحاته الوطنية.

ــا وال مــفــاجــئــا  ــبـ ــريـ ــكـــن غـ ــن ذلـــــــك، لــــم يـ ــ ومــ
املؤتمر  انعقاد  السوري  النظام  منع  ة 

ّ
البت

الـــتـــأســـيـــســـي لــتــشــكــيــل الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
الديمقراطية )جود(، الذي كان من املفترض 
عقده في دمشق صباح يــوم أول من أمس 
تقّدم  ال  املؤتمر  مقدمات  إن  )3/27(، حيث 
هي   .. السابقن:  املعيارين  مــن  أيــا  للنظام 
»الوهمي«  الديمقراطي  املشهد  تمنحه  ال 
الذي يحتاجه لتسويق نفسه دوليًا، ونزع 
املــــبــــادرة مـــن املـــعـــارضـــة الـــخـــارجـــيـــة تحت 
غـــطـــاء الـــجـــو الــديــمــقــراطــي لــلــنــظــام املــقــبــل 
على انــتــخــابــات رئــاســيــة على بحر مــن دم 
السورين. لسبب بسيط هو أن هذا النظام 
الــعــام، ويمنع  الــســيــاســة، واملــجــال  يحتكر 
املــشــاركــة الــســيــاســيــة مــنــذ أكــثــر مــن نصف 
ــرن. لــكــن الــغــريــب واملـــفـــاجـــئ اعــتــقــاد أيــة  ــ قـ
حركة سياسية سورية، تعمل خارج إطاره، 
أو فـــي مــعــارضــتــه، بــأنــهــا فـــي مــنــجــاة من 
ذلك. األمر اآلخــر، السماح من تلك األجهزة 
 من 

ّ
األمــنــيــة بــتــمــريــر مــؤتــمــر بــبــيــان يــحــط

قـــدر شــرعــيــة الــنــظــام كــوجــود قــائــم، أو في 
علنا  ووسمها  املقبلة،  االنتخابات  مرحلة 
بــن مــؤيــديــه، وفـــي عــقــر داره بــأنــهــا »غير 
شرعية«، يعني أن النظام ينتحر علنًا، وهو 
ما لم يقّرره خال عشر سنوات من الحرب 
التي شنها على شعبه، دفاعًا عن وجوده 
ــتـــمـــراره عــلــى كــرســي الــحــكــم بالصفة  واسـ
األبدية. على أية حال، ُيحسب لألطراف التي 
كانت تعتزم املشاركة في ذلك املؤتمر، وفي 
لقوى  الــوطــنــيــة  التنسيق  هيئة  مقدمتها 
التغيير الديمقراطي، تجرؤها، أو اعتزامها 
عقده في دمشق، األمر الذي يعد نوعا من 
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عــلــى نـــحـــٍو مــتــصــاعــٍد تـــتـــحـــّول الــواقــعــة 
إلــى أزمــة. وال ينكر أحــٌد صحة ما يترّدد 
 
ّ
فـــي تــصــريــحــات مــســؤولــن مــصــريــن أن
الــواقــعــة/ الــحــادثــة يــمــكــن أن تــحــدث في 
أي مــكــان، لكن اإلقــــرار بصحة »الــفــرض« 
وإمكانية وروده ال يعني قبوله تفسيرًا. 
لــن يكون  »الــجــانــحــة«  السفينة  وتــعــويــم 
نهاية القصة، فاألطراف املتضّررة، بشكل 
مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، لــم تــتــحــّرك بعد 
األضــــرار.  كلفة  بتحّمل  املــســّبــب  لتطالب 
واألرقام التي تتداولها وسائل اإلعام عن 
العالم درس  أنحاء  األضـــرار في مختلف 
الكلفة الكبيرة للعاقات االقتصادية  في 
 
ٌ
املعقدة التي أحدثتها العوملة، وهي بنية
االقــتــصــادات  تــكــاد معها تختفي حـــدود 
 مــحــلــهــا 

ّ
تــــحــــل ــة، وتـــــوشـــــك أن  ــيــ ــنــ ــوطــ الــ

»ساسل التوريد«، وهي بنية اقتصادية 
محلها  لتحل  تتنّحى  الجغرافيا  جعلت 
ــه وبــــاء  ــ هـــرمـــيـــة اقـــتـــصـــاديـــة عـــاملـــيـــة، وّجــ
ــيـــوم تضعها  ــا إلــيــهــا ضـــربـــة. والـ كـــورونـ
قــنــاة الــســويــس فــي اخــتــبــاٍر سيسهم في 
إعادة اعتبار، ولو جزئية، ملا هو »قريب« 
 
ً
جغرافيًا. وربما أعادت إلى الحياة تفرقة
و»الخارج«،  »الداخل«  كادت تختفي بن 
وخصوصًا في إمداداٍت بعينها. صحيٌح 
ــّون رئـــيـــس مــن  ــكــ ــة الـــعـــاملـــيـــة مــ أن املــــاحــ
أنها  وصحيٌح  الــعــاملــي،  النظام  مكونات 
خــطــت إلــــى األمـــــام خـــطـــواٍت قـــد ال يــكــون 
مـــن املــحــتــمــل أن يــنــعــكــس مــســارهــا، لكن 
هذه القناة نفسها أغلقت عدة أعوام بن 
السياسة  لــتــفــرض  و1973،   1967 حــربــي 

قانونها على االقتصاد.
أن  حــقــيــقــة  بــالــتــجــربــة،  ــرب،  ــغــ الــ وإدراك 
بوصلتها  ــت 

ّ
اخــتــل إذا  يــمــكــن،  الــســيــاســة 

»الــبــطــة  بــــشــــدة، أن تــجــعــل االقـــتـــصـــاد كـــ
الـــعـــرجـــاء«، قـــد يــجــعــل مـــن الــحــكــمــة، بعد 
يفّكر جديًا في معالجة  أن  الواقعة،  هــذه 
ــنــــوح الـــــــــدول«، فــحــمــايــة حــريــة  أزمــــــة »جــ
ــاوز حـــمـــايـــة  ــجــ ــتــ املـــــاحـــــة تـــتـــطـــلـــب مـــــا يــ
املــاحــيــة منفصلة عــن محيطها  املــمــّرات 
ــا هــــو الــــصــــراع فــي  ــ الـــجـــيـــوســـيـــاســـي، وهـ
الــيــمــن تــمــتــد شــظــايــاه، مـــن آن إلـــى آخـــر، 
الشظايا قد  املــاحــة، وبعض هــذا  لتهّدد 
يكبر حجم التهديد الذي تمثله إلمدادات 

النفط الخليجي.
ــان مــنــطــق »الـــنـــقـــاط الــحــصــيــنــة«،  وإذا كــ
قــد نجح  واملـــجـــازي،  الــحــرفــي  باملعنين، 
ــايـــة حــــريــــة املـــاحـــة  ــدة قـــــــرون فــــي حـــمـ ــ عــ

وتدفق النفط، فإن املخاطر التي شهدتها 
»الـــدول  بسبب  املــاضــيــة  القليلة  الــعــقــود 
القراصنة في  بــدءًا من ظهور  الجانحة«، 
الصومال، بسبب ما شهدته من فوضى، 
ــــي الــــــرؤيــــــة. وفـــي  ــفــــرض تـــغـــيـــيـــرًا فـ ــد تــ ــ قـ
الــتــجــربــة الــصــومــالــيــة، ركـــبـــت الــفــوضــى 
»الداخل«  القراصنة، وانتقلت من  قــوارب 
االستشراف  ومؤسسات  »الــخــارج«.  إلــى 
ــشـــــرق األقـــــصـــــى لــن  ــغـــــرب وفــــــي الـــ ــي الـــ فـــ
ــة جــــنــــوح الــســفــيــنــة  ــ ــعـ ــ ــع واقـ ــ ــتـــعـــامـــل مـ تـ
»حادثًا مروريًا«، وستكون هناك دراسات 

للواقعة وممكناتها املستقبلية. 
ن االهــتــمــام الدولي 

ّ
ومــن جانب آخــر، يلق

ــدول  ــ ــاذ »الـ ــقـ ــل الـــراغـــبـــن فـــي إنـ الــكــبــيــر كـ
الجانحة« درسًا مفاده بأن القوى الكبرى 
وأخـــيـــرًا، ألجـــل مصالحها.  أواًل  تــتــحــّرك، 
ــالـــي، مــــن الــحــنــكــة الــســيــاســيــة أن  ــتـ ــالـ وبـ
الــتــغــيــيــر، مستكشفة  مـــحـــاوالت  تــتــحــّرك 
»حــقــل ألـــغـــام« كــبــيــرًا اســمــه: »املــصــالــح«، 
وكل تغييٍر يمكن أن يهّدد هذه املصالح 
لألنظمة  يقّدم  احتماله،  يصُعب  تهديدًا 
ــــذي  ــاة الـ ــنــــجــ الـــحـــلـــيـــفـــة لـــلـــغـــرب طــــــوق الــ
من  الــتــغــيــيــر،  وأد  بــاســتــخــدامــه  يمكنهم 
لرفض  احــتــمــاٍل  أي  يــســتــشــعــروا  أن  دون 
القرن املاضي كله تقريبًا،  غربي. وخــال 
كان للموقف الغربي دور مؤثر في تحّول 
رغبة التغيير إلى واقع، ومنطقتنا إحدى 
بالنسبة  حساسية  الــعــالــم  مناطق  أكــثــر 

إلى املصالح الغربية.
ــات الـــقـــوى  ــ ــوازنـ ــ ــد لــعــبــت مــعــطــيــات تـ ــ وقـ
تأثيرًا  األكــثــر  الـــدور  املصالح  وحسابات 
في مسار كل »الثورات العربية«، فواجهت 
بن  تــتــوزع  جعلتها  متشابهة،  مــصــائــر 
»ثـــورة غــارقــة« و»ثـــورة جانحة« و»ثــورة 
املوقف  كــان  املــثــال،  تائهة«! وعلى سبيل 
بــشــار األســـد ومعمر  الغربي مــن نظامي 
الــقــذافــي، بــحــســابــات املــصــالــح فــي املــقــام 
بــن مصير  الرئيسة  الــفــروق  أحــد  األول، 

كل منهما. 
فــي الــحــالــة الــســوريــة، كــانــت التضحيات 
ــااًل،  ــمــ ــتــ ــاح أكــــثــــر احــ ــنــــجــ ــر، وكــــــــان الــ ــ ــبـ ــ أكـ
وكـــان الثمن الـــذي دفــعــه الــســوريــون بعد 
ــثــــورة« مـــأســـاويـــًا بــكــل مـــا في  »جـــنـــوح الــ
ــدول الــجــانــحــة«  ــ ــ الــكــلــمــة مـــن مــعــنــى. و»الـ
ال  تــقــل خــطــرًا عــلــى ســـام الــعــالــم وأمــنــه 
مــن الــســفــن الــجــانــحــة، واالســـتـــقـــرار الــذي 
ـــ »ســفــيــنــة االقــتــصــاد  يــمــكــن أن يــضــمــن لـ
»النقاط  آمنًا ال تضمنه  إبــحــارًا  العاملي« 

الحصينة« وحدها.
)كاتب مصري(

النهاية، يحالف  الفوز، في  لكن  مــحــّددة، 
»خيا غريبا«، يقدم من خــارج الكوكبة،  
ــه كـــل الـــرهـــانـــات. يــقــطــف انــتــصــارا 

ّ
فــيــســف

ســهــا عــلــى حــســاب راكـــبـــي الــخــيــل وكــل 
الــذيــن راهـــنـــوا عــلــيــهــا، وقـــد بــذلــوا جهدا 
لينالوا،  أعصابا  وأتــلــفــوا  ومـــاال،  ووقــتــا 

في النهاية، خسرانا مبينا.
الـــفـــرضـــيـــات الـــتـــي نـــركـــن إلــيــهــا لــتــهــدئــة 
حــيــرتــنــا، وتــلــطــيــف عــجــزنــا عـــن فــهــم ما 
حدث هو »قدٌر أحمق الخطى«، على حد 
قـــول إحــــدى أشــهــر أغــنــيــات عــبــد الحليم 
إلينا خيارين ال ثالث  حافظ. وقــد ســاق 
لهما: مرشح أول، نكرة في عالم السياسة، 
»روبوتية«  عربية  لغة  الوحيد  رأسماله 
)نسبة إلــى الــروبــو(، فيها صــدى إلذاعــة 
صوت العرب، منبر األمة في أزمنة غابرة 
تــتــمــّســح عــلــى جــلــبــاب عــظــمــة مــوهــومــة 
الــنــزيــه. ومــرشــح ثان  وصـــورة الجامعي 
خـــرج لــتــوه آنــــذاك مــن الــســجــن، لشبهات 
فساد مــا زالــت تاحقه )عــاد مــجــّددا إلى 
الــســجــن نـــفـــســـه(. ســنــكــتــشــف فــيــمــا بعد 
أن كــل هــذا الــصــور ليست دقــيــقــة، وأنها 
ليست، في النهاية، سوى جزء من معركة 
انتخابية يختلط فيها الحقيقة والزيف، 
الصواب والكذب، فضا عن أنها ال تقدم 
ــراءة ســيــاســيــة صــائــبــة ملــرشــح  ــ شــبــكــة قــ
إلــى فرز  إنها تقود  الرئاسة، بل  منصب 
غير دقيق، بل خاطئ أحيانا، تحت خدر 

ــهـــارات  ــى املـ ــ واســتــطــاعــت أن تـــوظـــف أرقـ
ــجـــــــال الـــتـــشـــبـــيـــك  والـــــــــكـــــــــفـــــــــاءات فــــــــي مـــــ
املعلوماتي، حتى تبني قاعدة تحتية من 
»ساحات افتراضية« لعبت دورا حاسما 
في إقناع الشباب تحديدا. تشير تقارير 
محكمة املــحــاســبــات إلـــى شـــيء مــن هــذا، 
حـــن تـــــورد الـــتـــمـــويـــات الــضــخــمــة الــتــي 

ــئـــات الـــصـــفـــحـــات االفـــتـــراضـــيـــة  ضـــخـــت ملـ
إبــــان تــلــك الــحــمــلــة. كــمــا أن تــصــريــحــات، 
نــزار الشعري، وهــو أحــد أهــم مستثمري 
هذه املنصات الشبابية، ورئيس منظمة 
»تــونــيــفــيــزيــون«، لــم يــتــورع عــن الحديث 
عن تسخيره معارفه ومهارته في مجال 
تكنولوجيات االتصال واإلعام من أجل 
هذا الفوز املستحق للرئيس قيس سعيد.

الــفــارط  الجمعة  يــوم  استقباله  إثــر  على 
وزيــر املالية األســبــق، محد نــزار يعيش، 
دعــــا الــرئــيــس ســعــيــد إلــــى تــنــظــيــم حـــوار 
ــبـــاب، وهــــو بـــذلـــك يــدعــم  وطـــنـــي مـــع الـــشـ
ــه مــحــّدثــه  ــيـــة، فــلــقــد قــــــّدم لــ ــذه الـــفـــرضـ هـــ
تطبيقا معلوماتيا يتيح له إجراء حوار 
افـــتـــراضـــي وطـــنـــي مـــع الـــشـــبـــاب، يــتــدرج 
مـــن املــحــلــي إلـــى الــجــهــوي إلـــى الــوطــنــي، 
ر 

ّ
ضمن »التصميم املجالسي« الذي يبش

»بــعــصــر الــجــمــاهــيــر االفـــتـــراضـــيـــة« على 
أنقاض الديمقراطية العاجزة عن تمثيل 
كل الشعب وإتاف صوته األصيل. وبهذا 
الـــشـــكـــل، يــــضــــرب الـــرئـــيـــس عــصــفــوريــن 
الديمقراطية  معضلة  حل  واحــد:  بحجر 
التكنولوجيا  إلــى  باالستناد  التمثيلية 
ــــوت الــشــبــاب  االفـــتـــراضـــيـــة، وتـــثـــمـــن صـ
انا انتخابيا قادما. 

ّ
تحديدا عله يكون خز

ــبــــاب،  ــلــــى الــــشــ ــيــــس ســـعـــيـــد عــ ــن قــ ــ ــراهــ ــ يــ
فــلــم يـــفـــّوت مــنــاســبــة إال وتـــوجـــه إلــيــهــم، 
يحّرضهم »على السلطة« التي هّمشتهم، 

ــفــــردات في  وأذلـــتـــهـــم كــثــيــرا. كــــرر هــــذا املــ
ــا،  ــ ــتـــي زارهــ ــــدن الـــجـــنـــوب الـــتـــونـــســـي الـ مـ
ــبـــارات نــفــســهــا أيـــضـــا، عــنــدمــا  الـــعـ وردد 
الــتــقــى بــعــضــا مــنــهــم فـــي حـــي املنييهلة 
اندالع  العاصمة، بمناسبة  في ضواحي 
ــات شــــهــــر جــــانــــفــــي )يــــنــــايــــر/  ــاجــ ــجــ ــتــ احــ
كانون الثاني(. وها هو ينظم لهم حوار 
افتراضيا يتسع لصوتهم من دون تمثيل، 
مــســتــعــيــنــا بــالــتــطــبــيــقــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
التي تمنحهم فرصة الحديث والتكلم من 

دون وسائط.
مــبــاشــرة، إثــر إعـــان رئــاســة الجمهورية 
عــن تنظيم هــذا الــحــوار، ضغط االتــحــاد 
التونسي العام للشغل، وعبر عن خيبته 
منها، فبادر الرئيس إلى استقبال األمن 
الداعية  مبادرته  وقبول  لاتحاد،  العام 
إلى تنظيم حوار وطني، غير أنه اشترط 
أن يكون مــوازيــا مــع الــحــوار مــع الشباب 
بــهــذا »الــشــكــل املــجــالــســي« االفـــتـــراضـــي. 
في  املندسة  التفاصيل  معروفة  وليست 
النيات، وما أكثرها في ثقافة التونسين 
السياسية، غير أننا قد نظفر بشكل فريد 
التمثيلية،  الــديــمــقــراطــيــة  معضلة  لــحــل 
حن يتم تسخير التكنولوجيا في تثمن 
كـــل صــــوت تــجــســيــدا إلرادة الــشــعــب با 
وســـيـــط، ســــوى وســـائـــط الــتــكــنــولــوجــيــا 

الحديثة. إنها الشعبوية االفتراضية.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

لــلــتــدريــس  لـــيـــتـــفـــّرغ  ــام 1955،  ــ عـ الـــشـــرعـــي 
الشريعة  بعد ذلــك بسبع سنوات في كلية 
في  التربية  وكلية  اإلسامية،  والــدراســات 
جامعة امللك عبد العزيز في مكة. أيد الشيخ 
الصابوني الثورة السورية، والخروج على 
الحاكم الظالم بشكل صريح منذ بدايتها، 
ــــي الـــكـــرامـــة  ــًا لـــقـــيـــم اإلســـــــــام فـ ــ ـ ــيَّ ــ  وفـ

ّ
وظــــــــل

والـــحـــريـــة والـــعـــدالـــة، فـــي وقــــٍت كــــان معظم 
الـــدعـــاة واملــشــايــخ قــد اتـــخـــذوا فــيــه مــواقــف 
مــعــتــدلــة بـــدايـــة الــــثــــورة، قــبــل أن يــصــّعــدوا 
مواقفهم الداعمة للثورة، إثر العنف املفرط 
الــنــظــام ضــد املتظاهرين  الـــذي اســتــخــدمــه 
الــديــن في  السلمين. وهــكــذا، انقسم رجــال 
سورية بن مستوين: األول، تقليد »مرايا 
األمـــــــراء« املــخــصــص لــنــصــح الـــحـــكـــام، وقــد 
بــرز عــدد مــن املــشــايــخ ممن قــّدمــوا النصح 
الثورة، مع لهجة مستهجنة  للنظام بداية 
ــا قــالــه  ــــي. مـــثـــال ذلـــــك مــ ــنـ ــ ــن ســـلـــوكـــه األمـ مــ
الــشــيــخ ســاريــة الــرفــاعــي فــي إحـــدى خطبه 
الــلــه في  ــقـــوا  فـــي أغــســطــس/ آب 2011: »اتـ
هم 

ّ
هؤالء الذين أساؤوا لكم بالتظاهر، ولكن

من  قسم  وبقي  ليسوا عصابات مسلحة«. 
هذا التقليد محافظًا على النصح للحاكم. 
فيما اتــجــه آخــــرون، بــعــد مــغــادرة ســوريــة، 
إلـــى تــصــعــيــد مــواقــفــهــم الــديــنــيــة واملـــنـــاداة 
الــثــورة، ومن  بالخروج على النظام، ودعــم 
الرفاعي.  هــؤالء الشيخان ســاريــة وأســامــة 
ــام الــســلــطــانــيــة«  ــ ــكـ ــ الــتــقــلــيــد الـــثـــانـــي »األحـ
ضـــمـــن  ــــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ إلدراك  ــــصـــــص  ــخـ ــ املـ
ــار الــديــنــي، وقـــد انــقــســم هـــذا التقليد  ــ اإلطـ
الــحــفــاظ على  يــعــتــبــر  تـــيـــاريـــن: األول،  إلــــى 
 إمـــارة 

ّ
ــة الــهــدف األســـاســـي، وأن وحـــدة األمـ

حققت  مساوئها  على  والتغلب  االستياء 
هــذه الوحدة من خــال الكفاية التي تعني 
منع الفتنة، والشوكة التي تعني التصدي 
للعدو الــخــارجــي. وبــخــاف هـــذا، ال يعتبر 
ــــذي نــشــأ خــــال الـــثـــورة،  الــتــيــار الـــثـــانـــي، الـ
الــكــفــايــة والـــشـــوكـــة كــافــيــتــن ملــنــع مــقــاومــة 
الــحــكــام الــظــاملــن، فـــاألمـــر يــتــطــلــب تحقيق 
والحكم  القانون  وحكم  واملــســاواة  العدالة 
التيار  هــذا  وإلــى  مقاومتهم.  ملنع  الشرعي 
الــثــانــي، يــنــتــمــي الــشــيــخ الــصــابــونــي الـــذي 
رفض، منذ بداية الثورة، الوقوع في إسار 
على  الــخــروج  يعتبر  الــذي  ي 

ّ
السن التقليد 

تحدٍّ للنظام، واختبارا له أمام الرأي العام، 
داخــلــيــا وخــارجــيــا. فــوق ذلـــك، ُيحسب لها 
خطابها السياسي الذي كشف عن املامح 
ــفـــتـــرض، إن صح  الــســيــاســيــة لــلــمــؤتــمــر املـ
مــا تــّســرب عــن بــيــانــه الــخــتــامــي املــفــتــرض، 
واملتضمن: »تغيير النظام الحاكم املستبد، 
بــشــكــل جـــــذري، بــكــل مــرتــكــزاتــه ورمــــــوزه«. 
إخــــراج كــل الــقــوى والــجــيــوش واملليشيات 
ــة، وســــحــــب ســـاح  ــ ــوريــ ــ األجـــنـــبـــيـــة مـــــن ســ
ـــــرى، فـــي مــســعــى إلــــى وقــــف االحـــتـــراب  األخـ
واألعــمــال العسكرية داخـــل ســوريــة مــن أي 
كــــان. الـــبـــدء بــحــل ســيــاســي حــســب قــــرارات 
ــرار  ــة، بـــيـــان جــنــيــف1 وقــ ــيـ الــشــرعــيــة الـــدولـ
حكم  هيئة  بتشكيل   ،2254 األمـــن  مجلس 
انــتــقــالــي كــامــلــة الــصــاحــيــات الــتــنــفــيــذيــة، 
تــفــضــي إلــــى جـــو ديــمــقــراطــي يــتــيــح كــتــابــة 
دســتــور جــديــد لــلــبــاد، وانــتــخــابــات نزيهة 
تحت إشراف أممي تحيل إلى دولة مدنية. 
اعــتــبــار  االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي يزمع 
الـــنـــظـــام إجــــراءهــــا )فــــي يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 
املقبل( غير شرعية، وعلى السورين عامة 
مقاطعتها. تأكيد أن »ما قام به نظام القمع 
فــي دمــشــق ضــد الــقــوى املــشــاركــة بتشكيل 
ــــود«، وهـــي قـــوى سلمية مــدنــيــة، تمثل  »جـ
حــــــراك الــــشــــارع الــــســــوري بـــكـــافـــة أطـــيـــافـــه، 
واألحزاب والتيارات الوطنية الديمقراطية 
املشهود  الوطنية  والشخصيات  السورية، 
الكثير  عانى  والتي  ونضالها،  بوطنيتها 
مـــنـــهـــا الــتــضــيــيــق والـــتـــرهـــيـــب واملـــاحـــقـــة 
واالعــــتــــقــــال، لـــيـــس إال حــلــقــة فــــي ســلــســلــة 
نظام  وشموليته،  واستبداده  النظام  قمع 
الــفــســاد واالنـــتـــهـــاكـــات والــقــتــل والــتــهــجــيــر 

وتدمير الباد«.
ــأتـــي الـــحـــيـــرة مــــع هـــذه  ــك، تـ ــ ــــال ذلــ ــــن خـ ومـ
تسّمى  والتي  واملغيبة،  الغائبة  املعارضة 
أنه  انتشر  الــذي  الــداخــل ببيانها  معارضة 
تــمــّيــز بــخــطــاب مــتــمــاســك، ويــمــكــن اعــتــبــاره 
األكـــثـــر مــقــاربــة لـــألزمـــة الـــســـوريـــة، ولــطــرق 
حــلــهــا، إال إنـــهـــا عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك كــلــه، 
ــبـــاب ذاتـــيـــة )تــتــعــلــق بــطــبــيــعــة بعض  وألسـ
مــكــونــاتــهــا(، وألســـبـــاب ربــمــا مــوضــوعــيــة، 
ظـــهـــرت وكـــأنـــهـــا عـــلـــى هـــامـــش املـــعـــارضـــة، 
ــع كــيــانــات  ــا فــــي الـــعـــمـــل مــ ــهـ حــــن انـــدمـــاجـ
ــة الــــخــــارجــــيــــة، وعــــلــــى األخـــــص  ــ ــــارضـ ــعـ ــ املـ
املــدعــومــة مــن أنــظــمــة غــيــر ديــمــقــراطــيــة، أو 
كأنها اخــتــارت أن تــكــون فــي منزلٍة وســط، 
فا هي محسوبة على املعارضة بخطابها 
اإلقليمية«، وال هي  »العسكري وأجنداتها 
مــحــســوبــة عــلــى الــنــظــام الــقــمــعــي، وال هي 
من  أيٍّ  عــلــى  احــتــســابــهــا  تــجــنــب  تستطيع 
ــــوق ذلــــك كـــلـــه، هـــي ال تحظى  الـــطـــرفـــن. وفـ
بــمــكــانــة مــنــاســبــة عــلــى الــصــعــيــد الشعبي 
ــيــــس عــلــى  ــلـــى الــــــثــــــورة(، ولــ ــســــوب عـ ــحــ )املــ
املعارضة التقليدية،  تبعا لدورها الهادئ 

ــام اخــتــيــاريــن  ــــاذج. أمــ غــضــب أخـــاقـــي سـ
ــّر، تـــم انــتــخــاب قــيــس سعيد  أحــاهــمــا مــ
الذي ال يعرف عنه الناخبون شيئا سوى 
ــورة.  ــ ــ مــــا ذكــــــــرُت مــــن صـــــدى صـــــوت وصـ
الغامضة وامللغزة  الــصــورة  هــذه  وكانت 
محكمة  إعامية  استراتيجية  مــن  ا  جــزء
كثيرا، هي  عليها  االشــتــغــال  تــم  الصنع، 
الخيار في سياق تونسي،  التي رّجحت 
نقم فيه الناس على سياسين محترفن، 
طــّبــعــوا مـــع الــفــســاد، حــتــى تــحــولــوا إلــى 
فاسدين. يقول املثل الفرنسي لنعت هذه 
الــســيــاقــات الــتــي يــجــد فــيــهــا املــــرء نفسه 
أمام خيارين تعيسن: »علينا أن نختار 
ما بن الطاعون والكوليرا ..«. ومع ذلك، 
ــنـــاس«  لـــيـــس مــــن الــيــســيــر أن »ُيــــســــاق الـ
إلى  الجماعي،  الــخــدر  هــكــذا، فيما يشبه 
الـــتـــصـــويـــت لــقــيــس ســعــيــد تـــحـــت ســحــر 
صـــوتـــه وصــــورتــــه فــحــســب. ثـــّمـــة تعبئة 
هـــامـــة اشــتــغــلــت بــشــكــل مــحــكــم مـــن أجــل 
صناعة هذه الصورة، حتى ولو لم ينبس 
الرجل بكلمة، ولم يجتمع بمناصريه في 

أي اجتماع انتخابي نظمه. 
لــحــل هــــذا »الـــلـــغـــز الـــكـــبـــيـــر«، أي صــعــود 
الرئاسة، بــدت فرضياٌت  ــة 

ّ
إلــى دف سعيد 

عديدة تتأّكد، يوما بعد يوم، خصوصا 
وقــــد تــحــدثــت مـــصـــادر عـــن »مــجــمــوعــات 
افــتــراضــيــة مــغــلــقــة« كــانــت قـــد انــتــظــمــت، 
منذ أكثر سنتن قبل الحملة االنتخابية، 

الحاكم فتنة، ما دام حقق الكفاية والشوكة. 
ولــذلــك أضــفــى شــرعــيــة ديــنــيــة عــلــى الــثــورة 
ومقاومة الحاكم الظالم. وقد أعلن صراحة 
اب« مع 

ّ
 بشار األســد هــو »مسيلمة الــكــذ

ّ
أن

ما يتضمنه هذا النعت من سوء في الوعي 
 
ّ
أن وأعــلــن  املسلمن.  عند  الديني  الجمعي 

ــدوا وجـــوب الــخــروج عليه،  عــلــمــاء األمـــة أّكــ
 للبشر.

ً
بعدما استفحل طغيانه قتا

بــالــنــســبــة إلـــى الــصــابــونــي وبــعــض علماء 
الدين، ال تدخل املقاومة السلمية )التظاهر( 
ــمــا هي 

ّ
فــي بــاب الــخــروج على الــحــاكــم، وإن

من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر. 
وثمة أمثلة في التاريخ اإلسامي على ذلك، 
بــن أبي  بــن الخطاب سعد  منها عــزل عمر 
وقاص عن والية الكوفة، بسبب شكاية أهل 
ه ال يقسم بالسوية، وال يعدل 

ّ
املدينة من أن

 اعتماد 
ّ
في الرعية، وال يغزو في السرية. لكن

الــقــتــل بــحــق املتظاهرين  الـــســـوري  الــنــظــام 
ــرورة الــــخــــروج على  ــ ــــب ضــ الــســلــمــيــن أوجـ
مهمة  وتكمن  بالعنف.  ومقاومته  الحاكم، 
الدينية  الشرعية  إضفاء  في  الدين  علماء 
 داعـــيـــة 

ّ
ــورة، وكــــــل ــ ــثــ ــ ــ عـــلـــى االحــــتــــجــــاج وال

وعالم دين ال يفعل ذلك، ويناصر الحكام 
علماء   

ٌ
ومخالف ومــذنــب  منافق  الظاملن، 

ــة. ولـــهـــذا الــســبــب، اعــتــبــر الــصــابــونــي  ــ األمـ
البوطي  رمضان  سعيد  محمد  الشيخ   

ّ
أن

املسلمن،  الدين  علماء  إجماع  على  خــرج 
ــــوف إلـــــى جــــانــــب الـــنـــظـــام  ــوقـ ــ حــــن قـــــــّرر الـ

السوري ضد الثورة الشعبية.
)كاتب وإعالمي سوري(

فــي املــعــارضــة، أو املتأقلم مــع ظـــروف قمع 
الــنــظــام. ومــفــهــوم طبعا أن ذلـــك يــعــود إلــى 
أسباب تاريخية، وألسباب تتعلق بحرمان 
الــســوريــن مــن حــقــهــم فــي املــشــاركــة، وحــق 
التعبير عن  فــي  والــحــق  ــــزاب،  األحـ تشكيل 

الرأي واالجتماع.
في املقابل، ثّمة حيرة أخــرى من املعارضة 
املتصّدرة، أو الحاضرة، أي تلك التي احتلت 
السنوات  السورية، طوال  املعارضة  مشهد 
ــتـــزلـــة فــي  ــي أضــــحــــت مـــخـ ــ ــتـ ــ املــــاضــــيــــة، والـ
االئتاف الوطني لقوى الثورة واملعارضة، 
فـــهـــذه لـــم تــخــفــق فــقــط فـــي أنـــهـــا مــعــارضــة 
لــلــنــظــام، مـــع مــعــرفــتــنــا بــانــحــســار دورهــــا 
الــنــظــام، فهي  الــصــراع ضــد  ومكانتها فــي 
أخــفــقــت، أســـاســـا، فـــي مــكــانــتــهــا، بوصفها 
الــســوريــن، إذ ال أحــد ينظر  إزاء  معارضة، 

إليها على هذا النحو ألسباب عديدة: 
)االئــتــاف( لم تستطع  املعارضة  أوال، تلك 
أن تـــحـــّول ذاتـــهـــا إلــــى كــيــان وطــنــي جــامــع 
ــلــــســــوريــــن، فـــهـــي حـــكـــر عـــلـــى مــجــمــوعــة  لــ
ــا  ــهــ ــاتــ ــئــ ــيــ أشـــــــــخـــــــــاص تــــــــــتــــــــــداول عــــــلــــــى هــ
وتــفــريــعــاتــهــا، »رغـــم مــســرحــيــات التوسعة 
وتـــوزيـــع الــهــبــات« الــتــي تــعــّمــق الــشــرخ مع 
السورين، بديا عن إيجاد الحلول بطرق 
مــقــبــولــة شــعــبــيــًا، وقـــد أخـــذت دور السلطة 
ــــوات ســـوريـــي الــداخــل  عــنــدمــا ارتــفــعــت أصـ
بالصفات  معارضيها  ورمــت  بمواجهتها، 
نفسها التي أسبغها النظام على معارضته 
غوغائين،  أو  مأجورين  إلــى  مندّسن  مــن 

وغير ذلك.
ــة فــــاقــــدة  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ ثـــــانـــــيـــــا، بـــــاتـــــت هــــــــذه املــ
امــتــداد  وكأنها  أضــحــت  فهي  للمصداقية، 
للسياسة التركية في الصراع السوري، أكثر 
بكثير من كونها ممثلة ملصالح السورين. 
املــواقــف واملنعطفات، كان  وهــكــذا، ففي كل 
ــه يــتــمــثــل  ــ ــورة أنـ »االئـــــتـــــاف« يــعــطــي الــــصــ
ــر مــمــا  ــثـ مـــصـــالـــح تـــركـــيـــا وتـــوجـــهـــاتـــهـــا، أكـ
وسامة  الــســوري،  الشعب  مصالح  يتمثل 

مسار ثورته.
ثالثا، حتى على صعيد الخطاب السياسي، 
وغيره،  أستانة،  مسار  في  انخراطه  ومنذ 
بــات »االئــتــاف« مــن دون خــطــاب سياسي 
ــح، وهـــو مـــجـــّرد دعــايــة  ــ مــتــمــاســك، أو واضـ

إعامية ملا تريده تركيا من هذا املسار.
ــلـــيـــه، بـــــات الــــســــوريــــون فــــي حــيــرة  بــــنــــاء عـ
ــعــرف 

ُ
ــم، فـــي املــفــاضــلــة بـــن مـــا ت مـــن أمــــرهــ

باملعارضة الداخلية واملعارضة الخارجية، 
فــراغ هائل في املعارضة،  ما يفيد بوجود 
الــســوريــة، وهــو األمــر  وتاليًا فــي السياسة 
الذي يفترض تداركه، إذا كان ثّمة قوى حية 
لــصــالــح الشعب  تــعــمــل، مخلصة  زالــــت  مــا 
السوري، وضمن أجندة الثورة الوطنية ما 
قبل عسكرتها وتدويلها وتنوع أجنداتها.
)كاتبة وإعالمية سورية(

أم »قدر أحمق الخطى«؟ رئاسة قيس سعيد... تكنولوجيا االتصال 

الصابوني.. التأطير الشرعي لالحتجاج

الحيرة مع المعارضة السورية 
الحاضرة والمغيّبة

جنوح السفن 
والدول أيضًا

يراهن قيس 
سعيد على الشباب، 
فلم يفّوت مناسبة 

إال وتوجه إليهم، 
يحّرضهم »على 

السلطة« التي 
هّمشتهم، 

وأذلتهم كثيرًا

أيد الشيخ الصابوني 
الثورة السورية، 

والخروج على الحاكم 
الظالم بشكل صريح

لم يكن غريبًا وال 
مفاجئًا منع النظام 

انعقاد المؤتمر 
التأسيسي لتشكيل 

الجبهة الوطنية 
الديمقراطية

آراء

معن البياري

يذهب املحّرر في »نيويورك تايمز«، باري غوين، إلى »أن العالم في حاجٍة ماّسٍة اليوم، 
أكثر من أي وقت مضى، إلى أفكار هنري كيسنجر ومواهبه، في خصوص كيفية 
تجاوز الفوضى في عالم ال يعمل جيدًا«. يطرح قولته هذه في كتاب له، صدر أخيرًا، 
في نحو 450 صفحة، عن وزير الخارجية األميركي األسبق، األشهر، الذي ُيتّم في 
مايو/ أيار املقبل 98 عامًا. أما مايكل هيرش، فيكتب في »فورين أفيرز«، في يونيو/ 
أقله بالنسبة إلى  العالم ثانية،  أنه »ال بد من وجــود كيسنجر في  حزيران املاضي، 
منذ خمسة  العتيد،  األميركي  السياسي  يواظب  ما  إلــى  نصت 

ُ
امل ويكاد  واشنطن«. 

أعوام على األقل، على إشهاره بشأن العالقات األميركية الصينية، أن يصّدق على 
»حماسة« املعلقني الخبيرين، فيرمي كل مسبقاٍت لديه عن ثعلب السياسة العجوز، 
بداعي فائض الحكمة )؟( في تحذيراته املتواترة مما سيذهب العالم إليه، إذا لم تصل 
االستقرار.  نظام عاملي جديد لضمان  »تفاهٍم« على  إلــى  والصني  املتحدة  الــواليــات 
يقول هذا، يوم الجمعة املاضي، في كلمٍة عبر »زووم«، في ندوة نظمها املعهد امللكي 
للشؤون الــدولــيــة فــي لــنــدن، ويــوضــح أن الــعــالــم، إذا لــم يتم هــذا األمـــر، فسيكون في 
 فورًا، 

ّ
َحل

ُ
الوضع الذي سبق الحرب العاملية األولى في أوروبا، حيث كانت الصراعات ت

أكثر خطورة«. ويسترسل  اآلن  الحال  »فيما  السيطرة،  أحدها كان يخرج عن  لكن 
كيسنجر بأن األسلحة فائقة التكنولوجيا التي يمتلكها الجانبان )الصني وأميركا( 
قد تؤّدي إلى »صراع خطير للغاية«، والواليات املتحدة ستجد، على األرجح، أن »من 
الصعوبة بمكان أن تتفاوض مع خصم، مثل الصني، سرعان ما سيتفّوق، ويصبح 

أكثر تقّدمًا في بعض املجاالت«. 
لم يعد كيسنجر عضوًا في مجلس السياسة الدفاعية التابع لوزارة الدفاع األميركية، 
في  االســتــشــاريــة  بصفته  لبقائه،  يكن  ولــم  املــاضــي.  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/  منذ 
املجلس، ليؤثر في شيء، في غضون التوتر املتصاعد في العالقات مع الصني، وهو 
البلد بأنها »ال تصّدق«. ونصيحته أعاله،  الــذي وصــف، قبل سنوات، إنجازات هذا 
املتجددة املكررة باملناسبة، ليس باديًا أن إدارة الرئيس بايدن تكترث بها، وهي تواجه 
»التحّدي الصيني«. ليس فقط ألن شخصًا اسُمه جاك سوليفان يرأس مجلس األمن 
القومي، وأن ملف الصني في املجلس يتواله شخص اسُمه كورت كامبل، وكالهما 
يان »االستعداد ملرحلة املواجهة« مع الصني، وإنهاء الشراكة معها في غير شأن، 

ّ
يتبن

على ما كتبا في »فورين أفيرز« في 2019، بل أيضًا ألن أهم ما ُعرف عن مباحثات 
أالسكا، األسبوع املاضي، في أول حوار مباشر بني إدارة بايدن وبكني )هل بيجينغ 
الــحــّدة والتراشق  األصـــح؟(، شــارك فيه وزيـــرا الخارجية ومــســؤولــون رفيعون، هــو 
الصينيني، على ما قيل. وأيضًا  املسؤولني  كــالم  بــدت في   »

ً
وأن »عنجهية الكالمي، 

لَمس في 
ُ
ت لــم  بــايــدن وشــي جــني بينغ،  الرئيسني،  الهاتفي ساعتني بــني  الــحــوار  ألن 

تتوقف من واشنطن وبكني، من  لم  التي  الخشنة  اللغة  في  تهدئة  أي عالئم  أعقابه 
العالم، طاملا هو  الدولة األولــى في  إنه لن يسمح بأن تكون الصني  قبيل قول بايدن 
القومي  لألمن  املؤقت  االستراتيجي  »التوجيه  وثيقة  وثمة  املتحدة.  للواليات  رئيس 
األميركي«، الصادرة في مارس/ آذار الجاري، أوردت في صفحاتها العشرين الصني 
البلد هو  الــصــني، فهذا  املتحدة ملخاطر  الــواليــات  أن تتأّهب  15 مــرة، منها ضـــرورة 
»املنافس الوحيد القادر على الجمع بني القوة االقتصادية والدبلوماسية والعسكرية 
والتكنولوجية، وتحّدي النظام الدولي املنفتح املستقر«. الخالفات بني البلدين كثيرة 
ه املتقّدمة، وال مسافة عشرين ساعة 

ّ
ومعلنة، يعرفها كيسنجر الذي لم تمنعه سن

ر، في منتدى فيها، من حرب 
ّ
طيران، من القدوم إلى بكني، قبل أقل من عامني، ليحذ

ة حرب 
ّ
أسوأ من العاملية األولى، وليقول إن الواليات املتحدة والصني تقفان عند حاف

باردة جديدة. وفي أكتوبر/ تشرين األول املاضي، ينصح الرجل الذي طبخ تدشني 
الواليات املتحدة على الصني الشيوعية، إّبان ماو تسي تونغ ونيكسون، في 1972، 
قادة البلدين بأن يضعا حدودًا للمواجهة، حتى ال يتم تجاوز التهديدات. وأمام عظاٍت 
مثل هذه، يلّح عليها كيسنجر، وهو الذي يقول إن التقّدم التكنولوجي غّير املشهد 
الجيوسياسي في العالم إلى حد كبير، ويشّدد على عمل تعاوني مع الصني لتفادي 
انزالق العالم نحو كارثة، يكاد واحُدنا يرى ما رآه باري غوين ومايكل هيرش عن 

حاجة العالم إلى كيسنجر العاقل.. ال كيسنجر إياه، صاحب املاضي إياه.

بسمة النسور

رًا، أعّد بتقنية عالية من داخل غرفة 
ّ
ت وزارة الصحة األردنية مقطع فيديو مؤث

ّ
بث

اإلنعاش في أحد املستشفيات، وانتشر على مواقع التواصل بشكل واسع. أثار 
الفيديو لغطًا كبيرًا في الشارع، بني مؤيد لنشر مثل هذا املحتوى الصادم ردعًا 
ي وباء كورونا وتوعية لغير امللتزمني بأبسط قواعد 

ّ
للمستهترين بخطورة تفش

الرهيبة، إذ ظهر أطباء  السالمة، ورافــض ومنّدد بتعميم مشاهد لحظات املوت 
يــحــاولــون، بــال جـــدوى، إنــعــاش مريض يلفظ أنفاسه األخــيــرة، فيما ممّرضات 
أفــواج  إلــى  الــحــيــاة، فانضمت  إرادة  ــون جثة جــديــدة، خذلتها 

ّ
يــغــط ومــمــرضــون 

الضحايا الذين فقدنا منهم كثيرين في األيام املاضية، فصار الواحد منا يترّدد 
، قبل أن يجول في »فيسبوك« خشية أن يفجع  بنبأ رحيل عزيز.

ً
طويال

قال الطبيب، بنبرة يائسة مرهقة حزينة، في مقطع الفيديو مثار الجدل، والذي 
فــي غاية  الــوضــع  إّن  الــنــهــايــة،  أجــهــزة طبية تعلن لحظة  بــصــوت  بـــدأت خلفيته 
تزايد  لجهة  الــراهــن،  الــوضــع  لوصف  تسعفه  ال  والكلمات  والتعقيد،  الصعوبة 
الــقــادريــن على أن يكونوا مــوجــوديــن قــرب أحبتهم.  الــوفــيــات، وقلق األهــل غير 
تحّدث عن الحالة النفسية السيئة التي تصيب العاملني في القطاع الطبي، حني 

يفقدون مريضًا جديدًا. 
الذي يصيبهم على مدار  وتحّدث، باللهجة املريرة، عن مدى اإلرهــاق الجسدي 
ــّراء تعاملهم  لــلــعــدوى، جـ الــبــالء، وهــم األكــثــر تعّرضًا  الساعة فــي مواجهة هــذا 
املباشر مع املصابني. مشاهد كابوسية مرعبة، تضمنها الفيديو ملرضى مقيدين 
أّن في ذلك  إلى  الرافضون  انتظار لحظة الخالص. استند  التنفس، في  بأجهزة 
انتهاكًا سافرًا وفجًا لخصوصية املرضى، وترويعًا مبالغًا فيه للمواطنني. ويبدو 
أّن األجهزة املختصة وصلت إلى مرحلة اليأس من مقدار االستهانة التي يبديها 
 على جهل وتخلف، وعدم إحساس باملسؤولية املجتمعية. يتجلى 

ّ
بعضهم، وتدل

ذلك في مظاهر االزدحــام الكثيف في األســواق، قبيل يوم الجمعة، الذي فرضته 
 ثبت عدم جدواه، إذ يسبقه تهافٌت مثير للغيظ على شراء 

ً
الدولة حْجرًا شامال

الغذائية وتكديسها، من أجل أربع وعشرين ساعة. كذلك، تشهد شوارع  املــواد 
العاصمة عّمان ازدحامًا مروريًا خانقًا في أيام السبت، في محاولة لتعويض يوم 

»اإلقامة الجبرية«.
ى كثيرون موقفًا 

ّ
في األثناء، يثور نقاش كبير بشأن جدوى تلقي الطعوم، ويتبن

اقتصادي من وزن ثقيل، معروف  ر« 
ّ

كًا في  جدواها، وقد »بش
ّ
متشّددًا مشك

بتنبؤاته غير الدقيقة، وغير املستندة إلى أّي إحصائيات أو حقائق علمية بنتائج 
وأفـــادت  أشــهــر بحسب حــدســه!  بعد ستة  الــلــقــاح  متلقي  كــارثــيــة ستظهرعلى 
إحصائيات أردنية بأّن عدد من تلقوا اللقاح لم يتجاوز املائة ألف شخص، وتعّد 
هذه نسبة متدنّية جدًا قياسًا بدول أخرى، لن تكون ذات أثر، ما لم يتزايد عدد 
املتلقني، وما لم يتوفر اللقاح ألكبر عدد من املواطنني. وتنتشر اإلشاعات املحبطة 
غرضة عن صالحية بعض اللقاحات املتوفرة، ما يزيد من حالة الهلع والترقب. 

ُ
امل

املشغول  للمواطن  اطمئنان  أّي  املتضاربة  الحكومية  التصريحات  تعطي  وال 
بتدبير لقمة العيش التي عّزت على املتضررين في مصدر رزقهم. 

خسرنا في األردن، في األيام العشرة األخيرة، نحو ألف من خيرة بناتنا وأبنائنا، 
منهم طبيبات وأطباء خطفهم املوت مبكرًا، اكتسحت صورهم املبتسمة مواقع 
في مستقبل خذلهم،  وأمــل  بفرح  التخّرج  يحتضنون شهادات  وهــم  التواصل، 
ما خلف في قلوب ذويهم الحسرة واألسى والغضب، من دون أن ُيتاح لهم وداع 
جعت بيوت كثيرة، وخيم الحزن ضيفًا 

ُ
أحبتهم، فصار األردن دار عزاء كبيرة. ف

، ال مناص من التعايش معه، وقدرًا قاسيًا أجهز على ما تبقى في جعبتنا 
ً
ثقيال

من أمل ورجاء.

سامح راشد

دخلت قضية سد النهضة اإلثيوبي منحدرًا شديد الصعوبة، مع قرب املرحلة الثانية 
ــا كانت املــفــاوضــات الــجــاريــة منذ ســنــوات لــم تسفر عــن أي نتيجة 

ّ
ملــلء خــزانــه. ومل

إيجابية باتجاه االتفاق، أو حتى التوافق، بني الدول الثالث، مصر وإثيوبيا والسودان، 
فإن امللء الثاني هو عنق الزجاجة الذي لو اجتازته أديس ابابا، لن تقبل أي اتفاق، ال 
، بل لن تجد، حينئذ، أي دافع لالستمرار في أي مسار تفاوضي.

ً
حاليًا وال مستقبال

قبل عملية امللء األول صيف العام املاضي )2020(. لجأت مصر إلى مجلس األمن، 
إلشراكه راعيا دوليا للمفاوضات، وضامنا لضبط املسار حال تأزم املوقف والفشل 
في بلورة اتفاق. وكانت تلك املحاولة خطوة مصر الوحيدة باتجاه تدويل القضية، 
في مقابل إصــرار إثيوبيا على »األفرقة« باالقتصار على دور لالتحاد األفريقي. 
فشل املفاوضات، 

ُ
وبعد عامني من هذه املحاولة، ال تزال إثيوبيا تتمّسك بهذا، ثم ت

السودان بتدخل رباعي  األفريقي وبصره. وقبل شهر، طالب  االتحاد  تحت سمع 
األطـــراف، يضم مــع االتــحــاد األفريقي واألمـــم املتحدة والــواليــات املتحدة واالتــحــاد 

األوروبي، وهو ما رفضته أديس أبابا.
ما السبيل إذن؟ اإلجابة عن هذا التساؤل غير ممكنة قبل إجابة أخرى عن سؤال 
أهم: إلى ماذا تستند إثيوبيا في ذلك التعنت؟ يمكن ألي متابع إدراك أن األمر ليس 
داخلية  جبهة  حتى  أو  يدعمها،  قــوي  اقتصاد  أو  تملكها،  عسكرية  بقوة  متعلقًا 
متماسكة ومؤازرة شعبية للحكومة. تستند إثيوبيا إلى أطراف أخرى تدعمها في 
مشروع السد، وتشاركها في ما سيترتب عليه من مكاسب الحقة أو خطط أخرى. 
ما  هنا  املقصود  ليس  تآمرية،  وتفسيرات  تخمينات  عــن  الحديث  يكون  ال  ولكي 
يترّدد عن دعم إسرائيلي خفي ملشروع السد، بغرض السيطرة على مياه عبر الذراع 
يفيد بشيء،  ولــن  إثباته حاليًا صعب،  لكن  ذلــك صحيحًا،  يكون  فربما  اإلثيوبي. 
املوقف فهي  إنقاذ  التي يمكنها  املقصودة  األطــراف  أما  سوى تضييع وقت ثمني. 
الــدول املشاركة فعليًا في مشروع السد، ســواء بالتمويل املباشر أو االستثمار أو 
بالتنفيذ الفعلي لألعمال اإلنشائية وتوريد مواد البناء والتوربينات واملعدات. هذه 
إثيوبيا  وتليني مواقف  امللف،  عوّجة في هذا 

ُ
امل ة 

ّ
الدف تعديل  تملك  األطــراف وحدها 

الجامدة، للتوصل إلى اتفاٍق ُيراعي أمن شعبي دولتي املصّب وحياتهما.
ال ُسُبل أخرى لوقف غطرسة أديس أبابا وتجاهلها حق شعبي مصر والسودان في 
الحياة. املذهل أن هذا السبيل الوحيد لم يظهر فجأة، فهو قائم وواضح منذ سنوات، 
نت من حجب التمويل الدولي عن 

ّ
بل إن مصر سلكته من قبل ونجحت فيه. إذ تمك

الدولي واالتفاقات  القانون  إلى  القانوني املستند  املشروع، بفضل استخدام حقها 
)أو  تمويل  البنك  يقبل  لكي  اشتراط موافقة مصر ُمسبقًا  الصلة، في  ذات  الدولية 
تقديم( ضمانات ألية سدود أو مشروعات بطول مجرى النيل. ففي 14 مايو/ أيار 
2014، أعلن البنك الدولي واالتحاد األوروبي وروسيا والصني وإيطاليا االمتناع عن 
آذار 2015 على  القاهرة في 23 مــارس/  السد. وبعد توقيع  املشاركة في مشروع 
»إعالن املبادئ«، اندفعت الدول الكبرى والشركات العاملية، بل وأيضًا دول إقليمية 
بتلك  النهضة،  سد  وتحول  فيه.  واالستثمار  املشروع  في  املشاركة  نحو  وعربية، 
مئات  يساوي  األطــراف،  متعّدد  إلى مشروع  واملحورية،  الواسعة  الدولية  املشاركة 

 عن قيمته الجيواستراتيجية.
ً
مليارات الدوالرات، فضال

ويستند التمترس اإلثيوبي على االستقواء بهذه األطراف، وغيرها. وما لم تتحّرك 
إيجابي عملي  فــوري وفعال وحــاد، الستصدار موقف  والخرطوم بشكل  القاهرة 
وسريع تجاه إثيوبيا، فال أمل ُينتظر أو حسن نية ُيعتبر. فما حصلت عليه إثيوبيا 

مّجانًا لن تتنازل فيه بال مقابل.

في الحاجة إلى كيسنجر من داخل غرفة اإلنعاش

سد النهضة خارج إثيوبيا
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آراء

خيري عمر

الليبية  الوطنية  الوحدة  بعد منح حكومة 
الــثــقــة بــتــصــويــت أقـــــرب إلــــى اإلجــــمــــاع، 10 
رات واضحة 

ّ
مارس/ آذار الحالي، بدت مؤش

ــراع  ــ ــــصـ ــة لـــتـــحـــويـــل الـ ــ ــــرصـ ــلــــى وجـــــــــود فـ عــ
ومـــراجـــعـــة الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة. وفــــي هــذا 
الــســيــاق، يــبــرز نمط مــن الــقــيــادة الجماعية 
يمكن أن يشّكل ركيزة للخروج من املرحلة 
ــإن مــــن األهــمــيــة  ــ ــالـــي، فـ ــتـ ــالـ االنـــتـــقـــالـــيـــة. وبـ
تناول العمليات املرتبطة بتكوين الحكومة 
على  الــقــدرة  ومــدى  السياسية،  وخياراتها 

تجاوز التحّديات.
على مدى الفترة السابقة، ارتبطت معضلة 
إعادة ترتيب املرحلة االنتقالية بغياب أطر 
حكومة  إلــى  السلطة  نقل  بــشــأن  للتراضي 
ــدولــــي والـــحـــرب  أخــــــرى. ســـاهـــم الـــتـــدخـــل الــ
أن  السلمي، غير  الــحــل  تأخير  فــي  األهــلــيــة 
العسكري،  الحل  إخــفــاق  مــع  املتحدة،  األمــم 
نــشــطــت فــي بـــدء مــشــوار نــقــل الــســلــطــة عبر 
وعلى  السياسي«.  الــحــوار  »ملتقى  صيغة 
ــراحـــل  الــــرغــــم مــــن تــــضــــاؤل الـــتـــفـــاؤل فــــي املـ
ــبــــاط 2020،  ــر/ شــ ــرايــ ــبــ فــ فــــي  الـــتـــمـــهـــيـــديـــة 
ــاهـــم الـــتـــنـــافـــر الــــروســــي ـ األمـــيـــركـــي فــي  سـ
السياسي،  الــحــوار  لتفعيل  الفرصة  إتــاحــة 
وخفض التنافس الدولي على ليبيا. فمنذ 
2014، ظلت  في  السلطة  النزاع على  ظهور 
الــحــكــومــات الــســابــقــة تــتــشــكــل عــلــى خلفية 
ويمكن  والــجــهــوي.  السياسي  االنقسامني، 
اإلشارة إلى ظهور الحكومة املؤقتة بجانب 
»حكومة اإلنــقــاذ الــوطــنــي«، ثــم زادت الحقًا 
لتكون ثالث حكومات بعد تشكيل حكومة 
الوفاق الوطني في مارس/ آذار 2016. وقد 
ــداث فــي فــهــم عمق  ــ ُيــســاهــم ســـرد هـــذه األحـ
األزمــة السياسية وتداعياتها على تماسك 
ــيـــوع الــثــقــافــة  ــــان واضــــحــــًا أن شـ ــة. كـ ــ ــــدولـ الـ
ــار واحـــــدًا مـــن صــيــغ شكل  االنــقــســامــيــة صــ
الـــدولـــة. وانــعــكــســت هـــذه الــــروح فــي الــحــرب 
األهلية، وازدواج مؤسسات الخدمة العامة. 
ــاق فـــي حــالــة  ــوفـ وقــــد ظـــل وزراء حــكــومــة الـ
ــراءات  نـــزاع قــانــونــي، بسبب عــدم إتــمــام إجـ
الثقة، وصاروا في وضع املكلفني بالسلطة 
الدولة فقط، ووقعت  على قسٍم من أراضــي 
املشروع  »السيادية« تحت هيمنة  الجهات 
الـــعـــســـكـــري لــخــلــيــفــة حــفــتــر واملـــجـــمـــوعـــات 
املسلحة في الغرب. وهنا، يمكن اإلشارة إلى 
قيام تركيبة املجلس الرئاسي السابق على 
أساس املناكفة والــوالءات الفرعية وشيوع 
منها،  واالستقالة  املؤسسة  تعطيل  قناعة 
فقد وصلت حكومة الوفاق في ظل احتدام 

أمجد أحمد جبريل

الــدولــي والعربي  الترحيب  مــن  الــرغــم  على 
بـــاملـــبـــادرة الـــســـعـــوديـــة بـــشـــأن الـــيـــمـــن، وقــد 
فيصل  السعودي،  الخارجية  وزيــر  أعلنها 
بــن فـــرحـــان، فــي 22 مــــارس/ آذار الــجــاري، 
فــــإن فــــرص نــجــاحــهــا تـــبـــدو مــــحــــدودة، في 
ظل تحّول اليمن إلى ساحة صراٍع إقليمي 
ودولي؛ إذ تشهد البالد سباقًا محمومًا، بني 
واحتدام  الدبلوماسية  الجهود  املــبــادرات/ 
املــعــارك عــلــى جــبــهــات مـــأرب وتــعــز وحــّجــة، 
مـــا يـــؤّكـــد حــجــم الــتــعــقــيــدات/ الــتــشــابــكــات 
اليمني  الــصــراع  في  والخارجية،  الداخلية 
ــة إنــســانــيــة في  ــل »أســــوأ أزمـ

ّ
الـــذي بـــات يــمــث

الـــعـــالـــم«، بــحــســب تــوصــيــف األمــــم املــتــحــدة 
ومنظماتها املتخّصصة. 

ــل أبــــــرز دوافـــــــع مــــبــــادرة الــــريــــاض هــو  ــعـ ولـ
الــرئــيــس  إدارة  ســـيـــاســـات  مــــع  ــتــــجــــاوب  الــ
ــتـــي تــبــحــث عــن  ــيــــركــــي، جــــو بــــايــــدن، الـ األمــ
اليمن،  فــي  »إنــجــاز« سريع وسهل  تحقيق 
عــبــر الــتــركــيــز عــلــى الــحــلــول الــدبــلــومــاســيــة 
والسياسية، وبما يدعم موقع أميركا بايدن 
في قضايا أخرى، )مثل أفغانستان وسورية 
والـــعـــراق وفــلــســطــني(. وربــمــا يــهــدف تقديم 
اليمن  السادسة لحرب  الذكرى  املبادرة في 
إلى تخفيف الضغوط الدولية واالنتقادات 
الــحــقــوقــيــة املــوّجــهــة إلـــى الـــريـــاض، ونقلها 
وتحميلهما  وإيـــران،  الحوثيني  ملعب  إلــى 
أوضــاع  وتـــرّدي  القتال  استمرار  مسؤولية 
ــادرة،  ــبــ الـــيـــمـــن، بــاعــتــبــارهــمــا يـــرفـــضـــان املــ
ويـــعـــرقـــالن الـــجـــهـــود األمـــمـــيـــة واألمــيــركــيــة 

لوقف الحرب.
وإلـــى ذلـــك، ثــّمــة أربــعــة مــتــغــيــرات مترابطة 
ــــادرة؛ تصعيد  ــبـ ــ ــرح املـ تــتــعــلــق بــتــوقــيــت طــ
ــبــــهــــة مــــــــأرب.  ــال، خــــصــــوصــــًا فــــــي جــ ــ ــتــ ــ ــقــ ــ ــ ال
النووي  امللف  في  اختراق  أي  »استعصاء« 
اإليــرانــي، بعد وصــول بــايــدن إلــى السلطة. 
ــــداف املــــنــــشــــآت الــنــفــطــيــة  ــهـ ــ ــتـ ــ تــــصــــاعــــد اسـ
واملــــطــــارات والـــقـــواعـــد الــجــويــة، فـــي العمق 
ــذّكـــر بــالــتــداعــيــات  الـــســـعـــودي، عــلــى نــحــو ُيـ
االستراتيجية للهجوم على منشآت شركة 
أرامــكــو فــي أبقيق وهــجــرة خــريــص فــي 14 
سبتمبر/ أيلول 2019، الذي أّدى إلى إيقاف 
الــســعــودي حينها.  النفطي  اإلنــتــاج  نصف 

أزمة سياسية وتباين املواقف حول االتفاق 
السياسي. وكان لتلك الظروف تأثير واضح 
ودخولها  السلطة  تسليم  طريقة  فــي  ظهر 
مــقــاّر الــحــكــم. وقـــد أكــســبــت هـــذه الوضعية 
تــنــازعــًا عــلــى الــســلــطــة مــا بــني ثـــالث جــهــاٍت 
ــة شــرعــيــة، الزمــتــه  يــعــانــي كــل منها مــن أزمـ

حتى تسليمها السلطة أو خروجها منها.
ــة الــســلــطــة وفـــشـــل الـــدولـــة،  ــ ومــــع تــفــاقــم أزمـ
السياسي،  الحوار  لتطوير  بدأت محاوالت 
ــار لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة،  ــكــ عـــبـــر صـــيـــاغـــة أفــ
التمثيل  إلــى  مشوارها،  نهاية  في  وصلت، 
املـــتـــقـــارب لـــلـــدوائـــر االنــتــخــابــيــة. وتــحــويــل 
ثــقــافــة تــقــاســم الـــدولـــة إلـــى حــالــة املــشــاركــة، 
ــتــــور  ــفــ ــغــــضــــب والــ ــة المــــتــــصــــاص الــ ــقــ ــريــ طــ
وتــجــمــيــع املــصــالــح. وقـــد أتـــاحـــت »خــريــطــة 
طريق املرحلة التمهيدية« الفرصة لتشكيل 
االنقسام  من  للتخلص  الوطنية،  الحكومة 
َرضي. قامت الصياغات على بناء بدائل 

َ
امل

الجهوية  املعايير  بــني  مــا  للمزج  مفتوحة، 
ــكـــرة الـــوطـــنـــيـــة، وإعـــادتـــهـــا إلــــى مــركــز  ــفـ والـ
الــنــقــاش والــــتــــداول الــســيــاســي. وقــــد شكل 
الــوصــول إلــى نــظــام الــقــوائــم فــكــرة عبقرية، 
فهي أضعفت تأثير الجهوية، كما تتجنب 
تــشــتــت األصـــــــــوات والـــعـــتـــبـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة، 
مـــراجـــعـــة  ــلـــى  عـ ـــــرًا 

ّ
مـــــؤش ــّكـــل  يـــشـ مــــا   ،%75

اإلثنية  املكونات  وحفز  االنتخابي،  النظام 
والجهوية على دعم التكامل الوطني. ولعل 
اخــتــيــارهــا عــبــر نــظــام الــقــائــمــة يــوفــر حالة 
تضامنها الداخلي بطريقٍة لم تتوفر سابقًا. 
وعــلــى خــــالف الــحــكــومــات الــســابــقــة، تــبــدو 
 
ً
مختلفة الوطنية  الــوحــدة  حكومة  تركيبة 

إلـــى حـــد كــبــيــر، بــمــعــايــيــر تــشــكــيــل السلطة 
التنفيذية واتجاهات لجنة »ملتقى الحوار 
الــســيــاســي« الخــتــيــار حــكــومــة مــتــجــانــســة، 
وتبتعد عن املحاصصة املباشرة. وأظهرت 
 عــلــى 

ً
عـــمـــلـــيـــات تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة قـــــــــدرة

والوطنية  املحلية  التطلعات  بني  التوليف 
للتمثيل السياسي وضبط البرامج قصيرة 
املــــدى. وبــجــانــب ضــمــان االنــفــتــاح املتماثل 
على كل املناطق واملدن الليبية والحياد في 
توزيع املوارد والخدمات، وضح مدى إدراك 
رئــيــس الــحــكــومــة، الــدبــيــبــة، حــالــة انــتــهــاك 

سيادة الدولة وأهمية استعادتها.
وبـــجـــانـــب تــقــديــم نــخــبــة ســيــاســيــة جــديــدة 
ــع املـــكـــونـــات  ــ ــتــــواصــــل مـــقـــبـــول مـ تـــتـــمـــتـــع بــ
الـــلـــيـــبـــيـــة، تــــبــــدو املــــســــاهــــمــــة األخــــــــــرى فــي 
الرضائي  التمييز  عبر  الحكومة  تضامن 
مـــا بـــني ســلــطــة الــســيــادة وســلــطــة التنفيذ. 
الجماعي، ال  العمل  إلــى  أقــرب  وفــي طريقة 
تظهر التنافسية الصراعية على استحواذ 

خــطــاب املـــرشـــد األعـــلـــى لــلــثــورة اإليـــرانـــيـــة، 
علي خامنئي، في 21 مارس/ آذار الجاري، 
وإشــــارتــــه إلــــى أن الـــســـعـــوديـــة »عـــالـــقـــة في 
تستطيع  ال  وأنــهــا  الــيــمــن،  حـــرب  مستنقع 
ــيــــرًا خــطــاب  وقــفــهــا وال مــواصــلــتــهــا«. وأخــ
)الحوثيني(، عبد  الله  زعيم جماعة أنصار 
املــلــك الــحــوثــي، ورفــــض فــيــه املــقــايــضــة بني 
الـــحـــقـــوق املـــشـــروعـــة لــلــشــعــب الــيــمــنــي )فــي 
واالحتياجات  النفطية،  املشتقات  وصـــول 
اإلنـــســـانـــيـــة، واملـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والــطــبــيــة(، 

والشروط العسكرية والسياسية.
وفي إطار تحليل تأثير املبادرة السعودية 
عــلــى مـــآالت حـــرب الــيــمــن ومــســاراتــهــا، ثّمة 
ثالث مالحظات: األولى أن بؤرة تركيز إدارة 
القيادي  أميركا  استعادة موقع  بايدن هي 
االقتصادي  الصعود  مواجهة  في  العاملي، 
الــروســي،  االستراتيجي  والنفوذ  الصيني 
والتصدي لقضايا املناخ وتداعيات جائحة 
تواجه  أن سياسات واشنطن  كما  كورونا. 
فــي الشرق  »عــقــبــات/ إشــكــالــيــات« حقيقية 
األوسط، حتى بعد انخراطها الدبلوماسي 
الــكــثــيــف فـــي املـــلـــفـــني، الــيــمــنــي واإليــــرانــــي، 
مــا يــحــّد مــن قــدرتــهــا عــلــى الــحــركــة وفــرض 
الحلول، بسبب تداعيات االنكفاء األميركي 
فــي عــهــدي بــــاراك أوبــامــا ودونـــالـــد تــرامــب، 
كبرى  استراتيجية  افتقد  األخير  أن  سيما 
مــســتــويــات  ـــج  ــ أّجـ مــــا   ،)Strategy Grand(
ــى 

ّ
ــراع اإلقـــلـــيـــمـــي، عــلــى نــحــو مـــا تــجــل الــــصــ

ــة اغــتــيــال  فــي حــصــار قــطــر، وكــذلــك فــي أزمــ
ــال خــاشــقــجــي  ــمـ الـــصـــحـــافـــي الـــســـعـــودي جـ
السعودية  ــدت صراعًا حقيقيًا بني 

ّ
ول التي 

وتركيا ال يزال قائمًا. 
وقد أضفت تداعيات جائحة كورونا مزيدًا 
الشرق  إقليم  تفاعالت  على  التعقيدات  من 
ــاتـــت صـــراعـــاتـــه »شــبــه  األوســــــــط، بــحــيــث بـ
مــســتــعــصــيــة« عــلــى الـــحـــلـــول والــتــســويــات؛ 
الــفــاعــلــني  ســـيـــاســـات  تـــوظـــيـــفـــات/  أّدت  إذ 
وإيــــران وتركيا  إســرائــيــل  )مــثــل  اإلقليميني 
واإلمــــارات(،  والسعودية  ومصر  وإثيوبيا 
الــفــاعــلــني املحليني )مثل  وكــذلــك ســيــاســات 
ــلــــس االنـــتـــقـــالـــي  ــوثــــي، واملــــجــ ــة الــــحــ ــاعـ ــمـ جـ
الــجــنــوبــي فـــي الـــيـــمـــن، ومــقــاتــلــي الــســلــفــيــة 
املدخلية في اليمن وليبيا، والقوات التابعة 
لخليفة حفتر في ليبيا .. إلخ(، إلى تعميق 

ــة بــــني املـــســـتـــويـــني.  ــمــ ــزاحــ ــائــــف أو املــ الــــوظــ
بلورة  على  التكوين  مــن  النمط  هــذا  يعمل 
التضامن ما بني مستويات السلطة وتقديم 

صورة واحدة للعالم.
ــة حـــــــال، تـــتـــقـــارب ظـــــــروف تــكــويــن  ــ ــلـــى أيــ عـ
الرحيم  عبد  حكومة  مع  الحالية  الحكومة 
الله، مع اختالفات في نضج  الكيب، رحمه 
ــعــــي، وهـــو  ــواقــ ــن والــ ــ ــروط االنـــتـــقـــال اآلمــ ــ شــ
مـــا ُيـــعـــّد مـــن مــكــتــســبــات املــرحــلــة املــاضــيــة. 
املؤقتة،  ملهامها  وفّية  الكيب  حكومة  ظلت 
لكنها لم تستطع مواجهة تفاوت تطلعات 
ــا. بــــدت  ــهــ ــمــــوحــ ــة« وجــ ــ ــوريــ ــ ــثــ ــ ــ املــــطــــالــــب »ال
مجلس  ورئــيــس  الوطنية  الــوحــدة  حكومة 
النواب أكثر تجاوزًا لالنقسامات الوهمية. 
املتتابع مع خليفة حفتر  تواصلها  ويعبر 
تعمل  املشري وغيرهما في صــورة  وخالد 
الحكومة  في  الثقة  مساحات  توسيع  على 

الجديدة.
ربــوع  بــني  السلطة  مسؤولي  تنقل  ويشير 
الــبــالد نــقــلــة مــهــمــة فــي احـــتـــواء انــقــســامــات 
املرحلة املاضية. وكان الفتًا أنها كشفت عن 
ضحالة الــخــالفــات مــن جــانــب. ومــن جانب 
آخـــر، أوضــحــت أن مــحــاوالت رســـم فــواصــل 
املـــنـــاورات  ســيــاســيــة غــيــر منطقية. وتــمــثــل 
ــاورات بــشــأن مــقــر انــعــقــاد مجلس  ــشــ أو املــ
الــنــواب ملــنــح الــثــقــة للحكومة عــالمــة فــارقــة 
ــدرة عـــلـــى الــتــمــيــيــز بــــني الـــحـــاجـــات  ــقــ فــــي الــ
الـــثـــانـــويـــة واألصـــلـــيـــة. لـــذلـــك، بــــدا الــتــالقــي 
 دستورية، فيما 

ً
على أهمية االنعقاد مهمة

عت االجتماعات املرتبطة بإتمام تقنني 
ّ
توز

وبنغازي،  وطرابلس  ســرت  على  الحكومة 
الــحــاّدة في  في صــورة مغايرة للمناقشات 
على  الحكومية  املــقــار  تــوزيــع  بــشــأن   2014

األقاليم الثالثة.
وعلى نحٍو مماثل، تلقى الحكومة الحالية 
على  املتنافسة  الــبــلــدان  مــن  قــبــواًل مستقرًا 
واملـــوارد  السلطة  على  والــســيــطــرة  م  التحكُّ
الليبية. وصارت تنسج عالقاتها التعاونية 
في سالسٍة كان يصعب توقعها في املاضي 
الــتــحــّرك السلس  الــقــريــب. يتشّكل نـــوع مــن 
بــني الــعــواصــم اإلقليمية؛ كــان االنــتــقــال من 
أنقرة عالمة الفتة على ظهور  إلــى  القاهرة 
على  وقــدرتــهــا  الليبية،  السلطة  شخصية 
ــاٍت بـــشـــأن الــقــضــايــا  ــمـ ــاهـ ــفـ ــي تـ ــــول فــ ــــدخـ الـ
األســاســيــة، كــاحــتــرام الــســيــادة وااللــتــزامــات 
املــتــبــادلــة تــجــاه املــهــام األمــنــيــة والعسكرية 

واالقتصادية.
بالواقعية  الحالية  الحكومة  خطاب  يتسم 
يعمل  فكما  السابقة،  بالحكومات  مقارنة 
ــــة  ــــدولـ ــلــــى مـــعـــالـــجـــة مـــشـــكـــلـــة ســـــيـــــادة الـ عــ

االســتــقــطــابــات اإلقــلــيــمــيــة واملــحــلــيــة، مــا قد 
آثــاره،  ملعالجة  نسبيًا   

ً
طــويــال وقتًا  يحتاج 

أخــــذًا فـــي الــحــســبــان تــداعــيــات الــســيــاســات 
»املسألة  اختزلت  التي  واإلقليمية  الدولية 
ــي،  ــاثــ ــــي/ إغــ ــنـ ــ ــــي مـــنـــظـــور أمـ الـــيـــمـــنـــيـــة«، فـ
ال يـــكـــتـــرث كـــثـــيـــرًا بــتــعــقــيــداتــهــا الــداخــلــيــة 
وتشابكاتها مع األبعاد الدولية واإلقليمية، 
 عــن تــجــاهــل نــتــائــج ســيــاســات نظام 

ً
فــضــال

الدولة  إدارتـــه  الله صالح، ونمط  علي عبد 
اليمن  أحالت  التي  الخارجية  وتحالفاتها 

إلى »دولة فاشلة«.
تــتــعــلــق املـــالحـــظـــة الـــثـــانـــيـــة بـــــأن مــحــصــلــة 
الــتــدخــالت الــخــارجــيــة، األمــمــيــة والــدولــيــة 
سيما  اليمن،  فــي  والــســعــوديــة،  واإلقليمية 
بعد ثورة الشباب في فبراير/ شباط 2011، 
 وقـــاصـــرة عــمــومــًا؛ إذ كــانــت 

ً
كــانــت ســلــبــيــة

كّرس أفكار تجزئة الدولة، وتأجيج عملية 
ُ
ت

تــفــســيــخ املـــجـــتـــمـــع وتــطــيــيــفــه وعـــســـكـــرتـــه، 
وتحويله إلى طرف »عاجز«، ينتظر وصول 
املساعدات الدولية واإلغاثة اإلنسانية التي 
والتغطية  األزمــــة،  أداة إلدارة  إلــى  تــحــّولــت 
عـــلـــى الـــعـــجـــز الــــدولــــي عــــن اجــــتــــراح حــلــول 

سياسية تعالج جذور الصراع في اليمن.
ــك، اســتــغــلــت اإلمـــــــــارات غــيــاب  ــ ــثـــر مــــن ذلــ أكـ
االســتــراتــيــجــيــة الـــســـعـــوديـــة تـــجـــاه الــيــمــن، 
خصوصًا بعد سقوط صنعاء بيد الحوثيني 
أيـــلـــول 2014، وعــمــلــت على  فـــي ســبــتــمــبــر/ 
وُعمان  والكويت  قطر  أدوار  على  االلتفاف 
)الــتــي تــشــّجــع الــدبــلــومــاســيــة والــوســاطــات 
املــســاعــدات اإلنسانية  الــســيــاســيــة وتــقــديــم 
ــــحــــرف أبـــوظـــبـــي عــمــلــيــات 

َ
.. إلــــــــخ(، لـــكـــي ت

في  مطامعها  لتحقيق  العربي«  »التحالف 
ثــــروات الــيــمــن، عــبــر تــرســيــخ انــقــســامــه إلــى 
إقــلــيــمــني مــتــصــارعــني، ونـــجـــحـــت، إلــــى حد 
كبير، في سياستها للسيطرة على جنوب 
اليمن وأغلب املوانئ املهمة في البالد، عبر 
املجلس االنتقالي الجنوبي وقوات األحزمة 
األمنية ومليشيات السلفية املدخلية .. إلخ.

»املــشــروع  بغياب  الثالثة  املالحظة  تتعلق 
ــة  ــهــ ــواجــ ـــي مــ ــــــي«، فــــ ــــربـ ـــعـــ ــــودي/ الــــ ـــعـــ ـــــســــ الــ
املــشــروعــات اإلقليمية والــدولــيــة، وانــخــراط 
مــثــلــث الــــريــــاض/ الـــقـــاهـــرة/ أبـــوظـــبـــي في 
إجهاض مسار التغيير الذي بدأته الثورات 
املــثــلــث  ــذا  ــ ــام 2011، وتـــبـــنـــي هـ ــ عـ الـــعـــربـــيـــة 

وسيطرتها على اإلقليم، فإنه يسير باتجاه 
ــوارق، مـــا بـــني الـــشـــرق والــغــرب  ــفــ تـــذويـــب الــ
والجنوب، ومراجعة االستبعاد على خلفية 
أيديولوجية. وتمثل هذه التطورات مناخًا 
سياسيًا يتسع لصهر االختالفات السابقة، 
ــدة الــوطــنــيــة مــيــزة  ويــمــنــح حــكــومــة الــــوحــ
تفضيلية عن الحكومات السابقة. ويساهم 
ــة فـــائـــض اقـــتـــصـــادي في  ــ ــع لــيــبــيــا دولـ وضــ
ــــي وقـــت  تـــحـــيـــيـــد الــــضــــغــــوط الــــخــــارجــــيــــة فـ
قصير. وفي زيارات ممثلي الحكومة مصر 
وتركيا، واتصاالتها مع دول أخرى، دخلت 
ــبـــاشـــرة عـــلـــى قـــضـــايـــا األمــــن  ــنـــاقـــشـــات مـ املـ

واالستثمار والعالقات املتكافئة.
وعلى املستوى املحلي، قد تواجه الحكومة 
الحالية صعوباٍت في استعادة التوازن بني 
واألمنية،  واإلداريــــة  السياسية  املستويات 
ف القدرة على إدارة املوارد من حدتها. 

ّ
وتخف

سياسة الثورات املضاّدة، على نحٍو أضعف 
الــعــالــم الــعــربــي بــشــكــٍل خــطــيــر جــــدًا، وأّدى 
إلـــى تــحــّكــم الــعــامــل الــخــارجــي فــي مصيره، 
وزّج الــشــعــوب الــعــربــيــة فــي صــــراع املــحــور 
األميركي اإلسرائيلي، في مقابل سياسات 

الثالثي، الروسي الصيني اإليراني. 
ولذا يمكن القول إن قرارات الرياض بتشكيل 
 ضــربــاٍت جــويــٍة 

ّ
»الــتــحــالــف الــعــربــي«، وشـــن

إكراهية،  أدوات  واستخدام  الحوثيني،  على 
مثل حصار اليمن، كانت متعّجلة؛ إذ كان في 
أدوات توفيقية/  إلى  اللجوء  الرياض  وسع 
من  عقودا طويلة  جــدواهــا  أثبتت  تعاونية، 
قــوى  لحشد  اليمنية،  الــســعــوديــة  الــعــالقــات 
املــجــتــمــع الــيــمــنــي ومــقــاتــلــيــه، مـــن الــقــبــائــل، 

وبعد حدوث تقّدم في تشغيل قطاع النفط؛ 
ــورد الــرئــيــس لــلــنــفــقــات الــعــامــة، بجانب  ــ املـ
والنفقات  النقدية  السياسة  في  إصالحات 
ــكـــالت الــــفــــســــاد وجـــمـــع  ــل مـــشـ ــظـ ــة، تـ ــامــ ــعــ الــ
 تحتاج ملراحل 

ً
السالح غير الشرعي معضلة

تتجاوز املرحلة التمهيدية، ويمكن أن تبدأ 
بالتهدئة والتوسع في إجراءات بناء الثقة 
إدماج  لتشمل  العامة  السياسات  وتوسيع 

املسلحني.
وقـــد تــمــثــل مــطــالــب تــجــمــع »مــكــونــات برقة 
 15 والحقوقية«،  والسياسية  االجتماعية 
املــتــوّرطــني  بمحاسبة   ،2021 آذار  مــــارس/ 
فـــي االغـــتـــيـــاالت والــفــوضــى األمــنــيــة، وهــي 
صورة من نقل عبء مكافحة املسلحني من 
الحكومة إلى املجتمع وترتيبها في مساراٍت 
ــزايــــدة الــســيــاســيــة.  قــضــائــيــة بــعــيــدة عـــن املــ
فــي هـــذه الـــظـــروف، يمكن تــرتــيــب أولــويــات 
للوصول  السلطة  بناء  إعــادة  الحكومة في 
كــانــون األول  انــتــخــابــات 24 ديسمبر/  إلــى 
املقبل. قد يوفر ترتيب األولويات على هذا 
السياسية  السلطة  لتكوين  فــرصــة  النحو 
لــلــمــحــاســبــة، وتهيئة  الـــالزمـــة  والــقــضــائــيــة 
املــنــاخ لــجــبــر الـــضـــرر، حــيــث تــبــدو الــحــاجــة 
لتحرير إرادة املجتمع من التسلط وموانع 

التعبير السياسي.
وهنا، تبدو حالة اغتيال محمود الورفلي، 
 في 

ً
القيادي في قوات خليفة حفتر، خاصة

طــريــقــة الــتــعــامــل مــع الــراغــبــني فــي الــخــروج 
النمط  هـــذا  تطبيق  الــســلــطــة. يصعب  عــلــى 
عــلــى حــــاالٍت أخــــرى، حــيــث تــقــّدم الحكومة 
نــفــســهــا ســلــطــة فـــك اشــتــبــاك، بــهــدف إعـــادة 
الــــتــــوازن بـــني األطـــــــراف الــلــيــبــيــة. يــقــلــل من 
الحكومة  تمتع  الــحــوادث  هــذه  مثل  أهمية 
بـــالـــتـــجـــانـــس والـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــتـــولـــيـــف مــا 
بــني الــتــنــاقــضــات بــطــريــقــة ســهــلــة ومقبولة 
لـــــدى مـــتـــنـــازعـــني كـــثـــيـــريـــن. وتـــشـــيـــر صـــور 
والغرب  الشرق  من  املتنافرين  بني  التالقي 

ومشاهداته إلى هشاشة أسباب الصراع.
وبشكل عام، تبدو الحكومة الحالية أفضل 
وتميل  املؤقتة.  والتحّديات  للمهام  إدراكـــًا 
تـــصـــريـــحـــات املـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي والــجــهــة 
الــتــنــفــيــذيــة ومــواقــفــهــمــا إلـــى الــتــأكــيــد على 
ارتباط مهامها بانتهاء املرحلة التمهيدية. 
ــافـــســـني، فــــي املـــرحـــلـــة  ــنـ ــتـ ز ابـــتـــعـــاد املـ

ّ
يــــعــــز

الـــســـابـــقـــة، عـــن مـــراكـــز الــســلــطــة فـــي تــوفــيــر 
مــزدوجــة؛ حيث يساهم غيابهم في  فرصة 
املباشر بني  التواصل  أمــام  الطريق  إفساح 
الحكومة والجماهير، وتهيئة البيئة للِسلم 

االجتماعي.
)كاتب وباحث مصري(

على  وإرغــامــهــم  الحوثيني،  على  للتضييق 
فـــــّك ارتـــبـــاطـــاتـــهـــم اإلقـــلـــيـــمـــيـــة، والــتــمــوضــع 

كحركة سياسية ضمن النسيج اليمني. 
اليمن  تجاه  السعودية  املبادرة  أن  واملؤّكد 
ــرة جــــدًا، وربـــمـــا تــتــحــّول إلــى 

ّ
جــــاءت مــتــأخ

ــز 
ّ
ورقــــــة ضـــغـــط عـــلـــى الـــــريـــــاض، وقـــــد تــحــف

أكثر  بالتوجه  اإليــرانــي(  )وحليفه  الحوثي 
»املــأزق  لتعميق  العسكري،  التصعيد  نحو 
ــيـــم عــمــومــًا.  ــلـ الـــســـعـــودي« فـــي الــيــمــن واإلقـ
ويبقى مهمًا، في هذا السياق، التفرقة بني 
إشغال  السعودية على  الدبلوماسية  قــدرة 
ــــي بـــمـــواقـــفـــهـــا وتـــأثـــيـــرهـــا  ــــالمـ املـــشـــهـــد اإلعـ
قـــصـــور  ــل  ــ ظــ ــي  ــ فــ األرض،  ــلــــى  عــ الــــفــــعــــلــــي 
تنفيذها  وأدوات  الــخــارجــيــة  ســيــاســاتــهــا 
ــاك تــحــالــفــاتــهــا اإلقـــلـــيـــمـــيـــة، بــســبــب  ــ ــبـ ــ وارتـ
ــد« عــلــى الـــرئـــيـــس الــســابــق،  ــزائــ ــان الــ ــرهــ »الــ

ترامب، وسياسات اإلمارات اإلقليمية.
تــحــتــاج الــســعــوديــة إلــــى إعـــــادة الــنــظــر في 
مــجــمــل ســيــاســاتــهــا اإلقــلــيــمــيــة، خــصــوصــًا 
التصالح مع تركيا وباكستان، وفتح حوار 
إلى  إيـــران، والــعــودة  مــع  إقليمي  خليجي/ 
ــيـــاســـات »الـــتـــهـــدئـــة والــــوســــاطــــات وحـــل  سـ
الـــنـــزاعـــات اإلقــلــيــمــيــة وتــقــديــم املــســاعــدات« 
الــتــي تــنــاســب الــريــاض أكــثــر مــن سياسات 

العسكرة والتصعيد والتأزيم الراهنة. 
ــة  ــئــ ــيــ ــطــ »خــ الــــــيــــــمــــــن  حـــــــــــرب  ــــــل 

ّ
تــــــمــــــث وإذ 

استراتيجية«، فإنه يصعب الزعم إن الطرف 
الحوثي أو إيران سيخرج منها منتصرًا أو 
لهذه  الباهظة  اإلنسانية  فالفاتورة  رابحًا؛ 
الحرب ستبقى شاهدًا حيًا على نمط صنع 
الــقــرار فــي الــعــالــم الــعــربــي وإيــــران؛ حيث ال 
يجد بعض الساسة حرجًا في سقوط آالف 
الضحايا في مقابل تحقيق وهم »الزعامة 
اإلقليمية« أو »انتصار املشروع الطائفي«، 
ــيـــم املــــواطــــنــــة والـــحـــريـــة  ــفـــاهـ ــي غــــيــــاب مـ ــ فـ

واحترام حقوق اإلنسان.
»حــل ســحــري« إلنهاء  باختصار، ال يوجد 
ــألـــة خــــروج  ــيـــد أن مـــسـ الــــحــــرب ســــريــــعــــًا، بـ
الـــــريـــــاض مـــنـــهـــا تـــبـــقـــى تـــحـــديـــًا مــصــيــريــًا 
بــالــنــســبــة لــلــســعــوديــة والـــخـــلـــيـــج والــــــدول 
ترك  جميعًا  وسعهم  فــي  ليس  إذ  العربية، 
اليمن غارقًا في أزماته، من دون أن تصيبهم 

عواقب كثيرة.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(
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اليمن كانت سلبيًة 

وقاصرة عمومًا

تمثّل حرب اليمن 
»خطيئة استراتيجية«، 

ويصعب الزعم أن 
الطرف الحوثي أو 
إيران سيخرج منها 

منتصرًا أو رابحًا

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

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

 ¶  مكتب الدوحة

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

 ¶  مكتب بيروت

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

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

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

alaraby.co.uk/ads  :لإلعالنات  ¶

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

Monday 29 March 2021
االثنين 29 مارس/ آذار 2021 م  16  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2401  السنة السابعة




