
حيّان جابر

أعلنت اإلمــارات عن اتفاق إبراهام، املوقع 
مـــع االحـــتـــال الــصــهــيــونــي مــنــذ قـــرابـــة 14 
ــقـــدمـــة لــتــحــالــف  ــم تـــرويـــجـــه مـ ــ شــــهــــرًا، وتــ
ــرانــــي،  إقــلــيــمــي فـــي مـــواجـــهـــة الــخــطــر اإليــ
فــــإيــــران عــــــدوة املــنــطــقــة األولـــــــى ومـــصـــدر 
الخطر األكبر على استقرارها وتطّورها 
ربــمــا )وفـــق املنطق اإلمـــاراتـــي(. ثــم مضت 
ــيــــة –  ــوالــــت االتـــفـــاقـــات اإلمــــاراتــ األيــــــام وتــ
الــصــهــيــونــيــة، حــتــى وصــلــنــا إلــــى تــوقــيــع 
ــثــــاثــــي بـــــن اإلمـــــــــارات  ــــاق الــــنــــوايــــا الــ ــفـ ــ اتـ
واألردن واالحـــتـــال الــصــهــيــونــي، تمهيدا 
ــــدا عــلــى  ــؤّكـ ــ ــة واملـــــيـــــاه، مـ ــاقـ ــطـ التـــفـــاقـــيـــة الـ
جــوهــر اتــفــاق أبــراهــام، القائم على تأمن 
احــتــيــاجــات الــنــظــم املــســيــطــرة فــي املنطقة 
اقتصاديا ولوجستيا، من دون أي اعتبار 
ــم وصـــفـــه بــالــخــطــر اإليـــــرانـــــي، إذ لــم  ــا تــ ملــ
ُيجابه التحالف اإلمــاراتــي - الصهيوني 
ــفـــوذ؛ الــخــطــر؛ إيــــــران، بـــل عــلــى الــعــكــس،  نـ
بدأت تتسّرب أخبار التقارب بن املوقعن 
على اتفاقيات أبــراهــام من ناحية وإيــران 
وحلفائها من ناحية ثانية، وفي مقدمتهم 
اإلمارات واالحتال الصهيوني من ناحية 
واألســـــد ولــبــنــان وإيــــــران بـــدرجـــة أقــــل من 

ناحية ثانية.
تم ترويج اتفاقيات أبراهام تحالفا أمنيا 
يـــواجـــه الـــنـــفـــوذ والـــخـــطـــر اإليــــرانــــيــــن، ثم 
انخرطت السعودية في مباحثات مباشرة 
مـــع الــحــكــومــة اإليـــرانـــيـــة الــســابــقــة بـــدايـــة، 

المهدي مبروك

ــم تسلم مــن الشعبوية التي  كـــرة، ل تــى الـــ حــ
تتلحف في تونس تـــاّرة باسم شعب ماك 
منسجم وموحد وراء زعيمه، وتــاّرة أخرى 
بنزعة سيادوية مطلقة، مستعّدة أن تخّون 
 من يخالفها. لم يسلم أي شيء من موجة 

ّ
كل

الشعبوية الــزاحــفــة: املــــاء والـــهـــواء والــكــرة، 
ــذا التوظيف،  وحــتــى الــشــجــر لــم يــنــج مــن هـ
فقد خــّصــه الــرئــيــس قيس سعّيد يــوم عيد 
الــشــجــرة بــمــديــٍح كثير، فــي تــزامــٍن مــع أكبر 
ــبــاد تنديدًا باالنقاب.  تــظــاهــرةٍ عرفتها ال
كان ذلك يوم الجمعة، 26 نوفمبر/ تشرين 
الثاني الجاري، حيث زرع الرئيس شجرة في 
أحد املعاهد الثانوية بضاحية الزهراء التي 
 الرئيس 

ّ
. وظل عرفت اعتداًء فظيعًا على مربٍّ

يتهجم على خصومه، فقال فيهم: »هناك في 
أماكن أخرى البعض ال يزرع األشجار، لكن 
لألسف يــزرع بــذور الفتنة، زرعهم سيكون 
كأعجاز نخل خاوية، وستأتي عليهم ريح 
عاتية«. ال يفّوت الرئيس أي مناسبٍة حتى 
يحولها إلــى مناسبة »إلرســال صواريخه« 

لتدمير أعدائه.
ــام املــنــصــرمــة، أن  ــ كـــان يــفــتــرض، خـــال األيـ
ــاراة تـــجـــمـــع الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي  ــ ــبـ ــ تــــجــــري مـ
الــتــونــســي مـــع نــظــيــره الـــزامـــبـــي. جــــرت من 
دون جمهور فــي ملعب رادس، وقــد راجــت 
مــعــلــومــات، قــبــل انــطــاقــهــا بــيــومــن، تفيد 
ــعــب سيفتح للجمهور، خصوصًا  ل ــ بـــأن امل
 الباد قد تخلصت من كابوس الحْجر 

ّ
أن

الصحي ورائــحــة الــوبــاء التي خيمت على 
 ذلــك لم يقع 

ّ
سمائها نحو سنتن، غير أن

وســط تــأويــاٍت عــديــدة، منها الخشية من 
تحّول املــبــاراة إلــى احتجاج، ومــا يمكن أن 
تــتــخــلــلــهــا مـــن أعـــمـــال عــنــف، ومــنــهــا أيــضــًا 
 نسب التلقيح 

ّ
خشية العدوى، خصوصًا أن

فـــي أوســـــاط الــشــبــاب ضــعــيــفــة، ويــمــكــن أن 
تحُدث انتكاسة صحية، بعد حالة التعافي 

التي عرفتها الباد من شهرين.
ظــلــت الــتــأويــات مــتــضــاربــة، إلـــى أن قطع 
وزيـــر الــشــبــاب والــريــاضــة حــبــل االلــتــبــاس 
هذا، حن أعلن، في تصريح ظلت أصداؤه 

سعد كيوان

ــرات والتصريحات 
ّ

كل املعطيات واملــؤش
منذ أسابيع، من هنا ومن هناك، تفيد أن 
موعد اليوم االثنن، 29 نوفمبر/ تشرين 
ــلـــي بــالــنــســبــة  ــفـــصـ الــــثــــانــــي، حــــاســــم ومـ
للتوصل إلـــى اتــفــاق، أو أقــلــه إلـــى إعـــادة 
إطـــاق املــفــاوضــات املــجــمــدة منذ خمسة 
أشــهــر بــشــأن االتــفــاق الــنــووي بــن إيــران 
والــواليــات املتحدة، بعد أن كان الرئيس 
األميركي السابق، دونالد ترامب قد ألغى 
العمل باالتفاق الــذي وقعه سلفه بــاراك 
أوبـــامـــا فـــي يــولــيــو/ تــمــوز 2015. وكــمــا 
أن اإلدارة األمــيــركــيــة الــحــالــيــة، بــرئــاســة 
 إيــــــران عــلــى الـــعـــودة 

ّ
ــدن، تـــحـــث ــايــ جـــو بــ

إلــى املفاوضات بــدون شــروط، فــإن نظام 
املـــالـــي نــفــســه، وعــبــر أكــثــر مـــن مــســؤول 
يبدي، أخيرا، رغبته العلنية في العودة 
إلــى طــاولــة الــنــووي فــي فيينا، وحرصه 
ا من الرئيس  على إنجاح املفاوضات، بدء
ــــي الـــجـــديـــد املــــتــــشــــّدد، إبـــراهـــيـــم  ــرانــ ــ اإليــ
ــافـــل  ــحـ رئــــيــــســــي، وصـــــاحـــــب الــــســــجــــل الـ
ــرورا بـــوزيـــر الــخــارجــيــة،  ــ بـــاإلعـــدامـــات، مـ
حــســن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، الـــذي وصفه 
الــتــلــفــزيــون اإليـــرانـــي عــنــد تعيينه بــأنــه 
»دبــلــومــاســي مــرمــوق ملــحــور املــقــاومــة«، 
ويتمتع، بحسب وســائــل إعـــام إيرانية 
شبه رسمية، بعاقات وثيقة مع حلفاء 
إيـــران فــي املنطقة، مثل النظام الــســوري 
الدموي وحــزب الله املليشياوي خاطف 
الـــدولـــة فــي لــبــنــان وفــصــائــل ومليشيات 
عراقية موالية إليـــران، وكــان على عاقة 
وثــيــقــة بــقــائــد فيلق الــقــدس فــي الــحــرس 
الــثــوري اإليــرانــي قــاســم سليماني الــذي 
ــارة أمــيــركــيــة فــي 3 يــنــايــر/  اغــتــيــل فــي غــ
كــانــون الــثــانــي 2020. كما أن الــافــت في 
سيرة اللهيان، الــذي يظهر كــل إيجابية 
في العودة إلى املفاوضات، أنه كان يكتب 
مقاالت في السياسة الخارجية وينشرها 
على املوقع اإللكتروني الخاص باملرشد 
األعــــلــــى، عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، ويـــصـــفـــه أحـــد 
املفاوضن اإليــرانــيــن فــي امللف النووي 
»دبـــلـــومـــاســـي مـــتـــشـــّدد مــــا يـــوحـــي أن  بــــ
ى نهجا مــتــشــّددا للغاية 

ّ
طــهــران ستتبن

في املفاوضات«. وهــذا ما أعلنه رئيسي 
عند انتخابه، قائا إنــه »يريد استعادة 
االتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي كـــمـــا كـــــان عـــــام 2015 
ومــقــاومــة الــجــهــود األميركية للتفاوض 
على اتــفــاٍق أوســـع، يــهــدف إلــى الــحــد من 
نــفــوذ إيــــران فــي الــشــرق األوســـــط«. فيما 
يراهن مسؤولون ودبلوماسيون غربيون 
)»وول ستريت جورنال«( في املقابل على 
أن عبد اللهيان »رجــل براغماتي تعامل 
مــع مــســؤولــن أمــيــركــيــن مــن قــبــل، وكــان 
ــيـــن الــذيــن  ــرانـ ــد الــدبــلــومــاســيــن اإليـ أحــ
شـــاركـــوا فـــي املـــحـــادثـــات حـــول تــرتــيــبــات 
الوضع األمني في العراق عــام 2007 مع 
السفير األميركي رايان كروكر«. ومن بن 
أبرز نقاط الخاف العالقة بن الطرفن، 
من وجهة نظر طــهــران، إصــرار الواليات 
املتحدة على تغيير بعض بنود االتفاق، 
واســتــخــدام املــفــاوضــات ملعالجة مسائل 
استراتيجية، مثل منع إيران من تصنيع 
الــــصــــواريــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، والـــــحـــــّد مــن 
ــذي يقلق  نفوذها وتوسعها اإلقليمي ال

العرب ودول الخليج بالتحديد. 
ــنــيــات  أي مـــوقـــف وأي تـــوجـــه يــعــكــســان ال
الــحــقــيــقــيــة لــنــظــام املــــالــــي، وملــــــاذا قــــّررت 

داود كتّاب

لم ُيفاجأ محافظ القدس، التابع للحكومة 
الفلسطينية، عدنان غيث، وعائلته، عندما 
أقدمت قــوات من املحتل اإلسرائيلي على 
ـــ17 الــتــي  ــ ــّرة الـ ــ اعــتــقــالــه مـــن بــيــتــه، فــهــذه املـ
يــتــم اعــتــقــال مــمــثــل رئــيــس دولــــة فلسطن 
ــوغ قـــانـــونـــي.  ــسـ ـــن دون أي ســـبـــب أو مـ مـ
جـــاء االعــتــقــال مــن مــنــزلــه فــي حــي ســلــوان 
املــقــدســي عشية عقد زواج كريمته، األمــر 
الذي لم يتم أخذه بالحسبان لدى املحتل، 
ثم تم إطــاق سراحه بعد ظهر يــوم زفاف 
ابنته، فاستطاع أن يوّدعها وزوجها بعد 
 القدس واألقــصــى أهم 

ّ
تأكيده للجميع أن

من أي أمر آخر.
لـــم تــكــن قــضــيــة اعــتــقــال املــحــافــظ متعلقة 
بــشــخــصــه، بــــل كـــانـــت مــرتــبــطــة بــمــنــصــبــه 
 
ّ
 لــلــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي، عــلــمــًا أن

ً
ــا ــثـ ــمـ مـ

ــنـــاطـــق تــحــت  مـــحـــافـــظـــة الــــقــــدس تـــشـــمـــل مـ
الــســلــطــة املـــبـــاشـــرة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، وهــنــاك 
قــــــرى خــــــــارج مـــســـؤولـــيـــة االحــــــتــــــال، تــقــع 
تــحــت مــســؤولــيــة الــحــكــومــة الفلسطينية. 
ــقــــاالت لـــــدى مــمــثــلــي  ــتــ  اســـتـــمـــرار االعــ

ّ
لـــكـــن

الـــرئـــيـــس ووزيــــــر الـــقـــدس ومــفــتــي الــقــدس 
والــديــار املقدسة وغيرهم مــن الــقــادة طرح 
ــا لــــــدى مـــهـــتـــمـــن عـــديـــديـــن  ــيــ ــلــ ســــــــؤاال داخــ
بالشأن املقدسي عن املرجعية التي يمكن 
ــار الــســؤال  للمقدسي اللجوء لــهــا... وقــد أثـ
صعوبة اإلجابة لــدى مجموعة مغلقة من 
ــقــادة املقدسين، فعلى الــرغــم مــن وجــود  ال
عــشــرات املرجعيات السياسية والشعبية 
والــديــنــيــة، ومــــن وجــــود جــيــل شــــاب مــلــيء 
بــالــعــنــفــوان والـــطـــاقـــة والـــشـــعـــور الــوطــنــي 
ـــذكـــر يمكن 

ُ
ـــه ال مــرجــعــيــة ت

ّ
الــــصــــادق، فـــإن

للمواطن املقدسي اللجوء لها أو االهتمام 
بمواقفها. األهم من ذلك وجود مرجعيات 
قريبة من الناس، وذات فعالية، في معالجة 
املشكات الوطنية واليومية االقتصادية 
والسكنية والتعليمية والفنية والرياضية، 
ــكـــات مــلــكــيــة األراضـــــــي  ــى مـــشـ ــ إضــــافــــة إلــ
والــبــيــوت والــتــغــول على الضعفاء، بسبب 
غــيــاب أي جــهــة تنفيذية قــويــة فــي الــقــدس 
الشرقية، ففي خضم الصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي، خصوصًا بعد التوقيع على 
اتفاقية املبادئ اإلسرائيلية - الفلسطينية 
)أوسلو(، تم استثناء فلسطينيي القدس، 
فتم ترحيل موضوع القدس إلى مفاوضات 
الحل الدائم من دون أن يتم تحديد مصير 
الـ330 ألف مقدسي، وأصبحوا في السنوات 

28 السابقة أيتامًا سياسين.
ــتــــرة وجــــــيــــــزة، كـــــــان املــــــرحــــــوم فــيــصــل  ــفــ لــ
 
ً
الــحــســيــنــي )وبـــيـــت الــــشــــرق( يــمــثــل شــكــا
مــــن أشــــكــــال املـــرجـــعـــيـــة، لـــكـــن بـــعـــد وفـــاتـــه، 
وإغــــــاق إســـرائـــيـــل بــيــت الـــشـــرق والــغــرفــة 
 

ّ
الــتــجــاريــة )عــبــر أوامــــر طــــوارئ تــجــّدد كــل

ستة أشهر أوتوماتيكيًا( فقد املقدسيون 
أّي مــرجــعــيــة. وتـــحـــاول مــنــظــمــة الــتــحــريــر 

الفلسطينية )والحكومة الفلسطينية( ملء 
 دورهــا أصبح هامشيًا، 

ّ
هــذا الــفــراغ، إال أن

نــظــرًا إلــى الــرفــض اإلســرائــيــلــي املطلق أّي 
دور لــلــقــيــادة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي رام الــلــه، 
 القيادة توفر دعمًا 

ّ
فيما يقول بعضهم إن

لفظيًا وفــتــاتــًا مــن املــيــزانــيــة. فعلى الــرغــم 
 نسبة سكان القدس تصل إلى أكثر 

ّ
من أن

مــن 10% مــن سكان الضفة، ال ُيــصــرف أي 
مبلغ قــريــب مــن ذلـــك، وقــد احــتــدم النقاش 
فـــي هــــذا املـــوضـــوع أخـــيـــرًا، عــنــدمــا عــرض 
تاجر مقدسي وضعه املادي الصعب أمام 
رئيس الوزراء محمد اشتية، وكان الرد من 
ـة نفطية«   »فلسطن ليست دولـ

ّ
اشتية أن

وميزانيتها محدودة.
ــًا فــقــط  ــبـــطـ ــرتـ ــقــــدســــي مـ لـــيـــس الـــــوضـــــع املــ
بــاملــيــزانــيــات، فــهــنــاك شـــعـــورٌ للمقدسين 
أنـــه يــتــم االســتــفــادة مــن وضــعــهــم ألســبــاب 
سياسية، في حن ال تشكل القدس أولوية 
حقيقية لدى القيادة الفلسطينية، أو حتى 
الفصائل املختلفة املنضوية تحت منظمة 

التحرير، أو حتى الحركات اإلسامية.
مـــــوضـــــوع املـــرجـــعـــيـــة الــــتــــي يـــــنـــــادي بــهــا 
املقدسيون ُمعقد، فمن ناحيٍة هناك فرص 
عديدة للتجّمع الذاتي والعمل السياسي، 
بــــشــــرط عــــــدم ارتـــــبـــــاط ذلــــــك بـــالـــقـــيـــادة أو 
 عــدم 

ّ
ــحــكــومــة الفلسطينية، فــي حــن أن ال

االرتباط باملنظمة وإعطاء البيعة والوالء 
الــدائــم للقيادة يعتبر من أشكال الخيانة 
الــســيــاســيــة، والــتــي يــرفــضــهــا الــجــمــيــع، إذ 
يــصــر الــجــمــيــع عــلــى تمثيل املــنــظــمــة لهم، 
 سيئاتها وغــيــاب آلية 

ّ
على الــرغــم مــن كــل

حقيقية لفرز قياداٍت وطنيٍة منتخبة.
ي 

ّ
يرغب الجانب اإلسرائيلي طبعا في تخل

املقدسين عن قيادتهم الشرعية، ويعرض 
ــن حـــقـــهـــم فــي  ــ  اإلغـــــــــــــــراءات، ابــــــتــــــداًء مـ

ّ
كــــــل

املــشــاركــة فــي االنتخابات البلدية للقدس 
املــوحــدة، وهــو مــا رفــضــه املــقــدســيــون منذ 
عام 1967، وإمكانية دعم إسرائيل مشاريع 
تعليمية وتــجــاريــة وغــيــرهــا، لــكــن بشرط 
تــقــديــم الــــوالء )بـــصـــورة مــبــاشــرة أو حتى 
غير مباشرة( إلسرائيل. ومــا يزيد الطن 
 قيادات عديدة تقّدم ضريبة لفظية 

ّ
بلة أن

لــلــمــواقــف الــوطــنــيــة، وتــصــّر عــلــى مقاطعة 
إســرائــيــل، تــتــواصــل فــي ســاعــات الليل مع 
املحتل، لترتيب أوضاعها املعيشية، األمر 
الـــذي ينتج ازدواجــيــة فــي الــــوالء، يعرفها 

الجميع، لكن يتم التغاضي عنها.
ــنــــة الـــــقـــــدس عــــقــــدة مـــــن عــــدة  ــكـــل مــــديــ تـــشـ
ــذه الــعــقــدة  ــ  هـ

ّ
ــل ــ مـــســـتـــويـــات، ويــتــطــلــب حـ

ــاء والـــواقـــعـــيـــة  ــ ــريــ ــ ــ الــــصــــراحــــة وغـــــيـــــاب ال
الـــنـــســـبـــيـــة، أي الــــواقــــعــــيــــة الــــتــــي تـــحـــاول 
التعامل مع الواقع من دون القبول به. وفي 
غياب مثل هــذا التجمع الــصــادق، تستمر 
ــهــا هي 

ّ
املــرجــعــيــات املختلفة فــي اّدعـــــاء أن

 قادتها تجار 
ّ
 يعرف أن

ّ
 الكل

ّ
األســاس، لكن

كام ال أكثر.
)كاتب فلسطيني(

والحالية راهنا، ولحقتها اإلمارات اليوم، 
وربــمــا قــبــل ذلــــك؛ وفـــق تــصــريــحــات نائب 
وزير الخارجية اإليرانية، علي باقري كني، 
في أثناء زيارته أبوظبي أخيرا؛ األمر الذي 
يدفعنا إلى التساؤل عن أهــداف اإلمــارات 
التحالف  بــل مــن  التطبيع،  ن  ـ مـ الحقيقية 
مــع االحـــتـــال الــصــهــيــونــي، خــصــوصــا إذا 
ما تمخض التقارب اإلمــاراتــي - اإليراني 
عن تشكيل تحالف بينهما أو على األقل 
تـــعـــاون. وهـــو مــا يتطلب بــعــض التدقيق 
فـــي اســتــراتــيــجــيــة اإلمــــــارات تــجــاه مجمل 
ــة، والــــتــــي يـــلـــحـــظ مــــن غــالــبــيــتــهــا  ــقـ ــطـ ــنـ املـ
انــســجــام واضـــح، مثل الــتــعــاون والــتــقــارب 
اإلمـــاراتـــي مــع مــجــمــل األنــظــمــة املسيطرة 
عــســكــريــا أو قــســريــا فــي مــصــر والـــســـودان 
وليبيا؛ خليفة حفتر؛ وتونس، وتقاربها 
الــســيــاســي مـــع األنــظــمــة املـــعـــاديـــة ألبــســط 

القواعد الديمقراطية.
كما يلحظ مــن االستراتيجية اإلمــاراتــيــة 
تجاه املنطقة بعض التوجهات املتناقضة 
ــــع هــــــدف مـــجـــابـــهـــة إيــــــــــران، ســـيـــمـــا بــمــا  مـ
يــخــص املــلــفــن، الــســوري والــيــمــنــي، فعلى 
مــســتــوى ســـوريـــة اتـــخـــذت اإلمـــــــــارات، في 
ــا لـــلـــحـــراك الـــثـــوري  ــمـ ــة، مــوقــفــا داعـ ــدايـ ــبـ الـ
ظـــــاهـــــريـــــا، أي كـــــــان مـــوقـــفـــهـــا الــــظــــاهــــري 
مــعــاديــا لــنــظــام األســــد، وهـــو مــا يتناقض 
مع مواقف اإلمارات تجاه مجمل األحداث 
فــي املــنــطــقــة، إذ غــالــبــا مــا عـــادت اإلمــــارات 
الحركات الثورية، ودعمت النظم األمنية 
ــّررة ذلــك  ــبـ واالســـتـــبـــداديـــة والــعــســكــريــة. مـ

عــلــى تــأمــن مـــاذ آمـــن لـــألمـــوال املــنــهــوبــة، 
وفـــي تــجــاوز الــعــقــوبــات املــالــيــة مــن خــال 
تسهيات واحتياالت مالية. وكذلك تبّدت 
في الخطوات الدبلوماسية املتاحقة، مثل 
إعــادة فتح السفارة اإلماراتية في دمشق 
منذ نهاية 2018، والتي تبعتها اتصاالت 
ات رسمية متبادلة بــن الجانبن،  ولــقــاء
جديدها أخيرا زيارة وزير الخارجية، عبد 

الله بن زايد، دمشق ولقاؤه بشار األسد.

من ذلك كله، نستطيع القول إن اإلمارات 
ال تسعى إلـــى مــجــابــهــة إيــــران ونــفــوذهــا 
في املنطقة، بقدر ما تسعى إلى تقويض 
ــــاالت الـــتـــغـــيـــيـــر الــــشــــعــــبــــي. لـــذلـــك  ــمـ ــ ــتـ ــ احـ
نــجــدهــا دائــمــا وأبــــدا فــي معسكر الــقــوى 
االســتــبــداديــة واألمــنــيــة، بما فيهم إيــران 
طبعا. األمر الذي جعلها تسارع في نقل 
عاقتها مع نظام األســد، ومــع االحتال 
الــصــهــيــونــي مـــن املـــســـتـــوى الــــســــّري إلــى 
املستوى العلني، فكاهما قــوى هيمنة 
وقسر في مجابهة قوى املنطقة الشعبية 
الثائرة والتحريرية. وفي السياق نفسه، 
نــجــدهــا الــيــوم تنحو نــحــو الــكــشــف على 
مدى تقاربها مع إيران من خال البوابة 
الــســوريــة واالقــتــصــاديــة مـــن دون خجل 
أو تــــردد، فـــإيـــران تلعب دورا هــامــا جــدا 
ــثــوريــة في  على صعيد قمع الــحــركــات ال
كــل مــن اليمن وســوريــة ولبنان والــعــراق 
بالحد األدنــى، بل في كل املنطقة أيضا، 
ــــي حـــــاولـــــت فــيــهــا  ــتـ ــ ــبــــحــــريــــن الـ ــتــــى الــ حــ
 تطييف الــحــركــة الــثــوريــة، وحــرفــهــا عن 

مسارها الوطني.
ــم االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــهــ ــه، يـــمـــكـــن فــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وعـ
اإلمــاراتــيــة مــن خــال هــذا الــهــدف الخفي 
نسبيا، أي هــدف قمع الشعوب وأسرها 
ــد 

ّ
وثــبــيــت الـــقـــوى الـــحـــاكـــمـــة، حــيــث تــجــن

اإلمارات كل إمكاناتها من أجل ذلك، وفي 
املقدمة إمكاناتها االقتصادية واألمنية 
واللوجستية، من خال تمويل مشاريع 
ــتـــعـــاون والــتــشــبــيــك  ز الـ

ّ
اقـــتـــصـــاديـــة تـــعـــز

ــغـــال والـــقـــمـــع والــقــســر  ــتـ ــــوى االسـ بــــن قـ
ــتــــال الــصــهــيــونــي  فـــي املــنــطــقــة مـــن االحــ
ــة األســــــــد املـــمـــانـــع،  ــ ــــوريـ وصــــــــوال إلــــــى سـ
وربــمــا قــريــبــا وصـــوال إلـــى إيــــران الــثــورة 
الخمينية، فلوال استعداد إيران وسورية 
ــد لــبــدء مرحلة جــديــدة مــن التعاون  األسـ
الــعــلــنــي بــن قـــوى اإلجـــــرام واالســتــبــداد، 
ــة لكل  ل ــكــامــ ــة ومــت ل ــ ــام لشهدنا مقاطعة ك
مــا يتعلق بــدولــة اإلمـــــارات مــن مــعــارض 
واتفاقيات ومباحثات، تماما كما تمت 
ــع الـــرئـــيـــس  ــيـ ــد تـــوقـ ــعـ ــر بـ مـــقـــاطـــعـــة مـــصـ
الــراحــل أنــور الــســادات على اتــفــاق كامب 
ــا تبعها  ديــفــيــد، فــاتــفــاقــيــات أبـــراهـــام ومـ
ــد وطـــــــأة وهـــــــوال مــن  مــــن اتـــفـــاقـــيـــات أشــــ
نظيرتها املصرية فــي حينه. وبالتالي، 
يبدو أن اإلمـــارات مصّممة على تشكيل 
تحالف إقليمي عابر لكل خافات النظم 
املـــســـيـــطـــرة، مــــن تـــركـــيـــا وإيــــــــران وصــــوال 
إلــى املــغــرب وتــونــس مـــرورا بــدول محور 
املــمــانــعــة واالحـــتـــال الــصــهــيــونــي طبعا، 
ــو مـــا يــفــرض عــلــيــنــا الــتــســاؤل بــشــأن  وهـ
الكيفية التي سوف تتعامل بها شعوب 
ــالــــف؟ وبـــشـــأن  ــتــــحــ ــع هــــــذا الــ ــ ــقـــة مـ ــنـــطـ املـ
قــدرة شعوب املنطقة على مجابهة هذا 
التحالف؟ وحول إمكانية تشكيل تحالف 
إقليمي نقيض جوهره وأساسه تعاون 
شعوب املنطقة وتآزرها وتاحمها، من 
شــرقــهــا إلــــى غــربــهــا ومــــن جــنــوبــهــا إلــى 

شمالها؟
)كاتب فلسطيني(

ــعــــة احـــتـــجـــز  ــامــ ــيـــــس الــــجــ ــ  رئـ
ّ
ـة، أن ـ ـ ـ ـ ـدويـ ـ ـ ـ ـ مـ

ــرم  ــتـــونـــســـي، وحــ الـــجـــمـــهـــور الــــريــــاضــــي الـ
املنتخب من دعم الاعب رقم 12. إلى هنا، 
انتهت الفسحة، ومن يتطاول على الدولة 
ال وجود له في املشهد الرياضي. والحقيقة 
نا لم نألف مثل التصريحات من وزراء 

ّ
أن

هذه الحكومة التي دعيت إلى الصمت.
ــة املـــوجـــهـــة إلـــــى رئــيــس  ــمـ ــهـ ــتـ  الـ

ّ
يــــبــــدو أن

الــجــامــعــة الــتــونــســيــة لــكــرة الــقــدم تتجاوز 
ــــن حـــضـــور  ــان الـــجـــمـــهـــور مـ ــ ــرمـ ــ ــّرد حـ ــ ــــجـ مـ
املـــقـــابـــلـــة. وهــــــي  تــخــفــي تــهــمــا أخـــــــرى، ال 
تقف عند حرمان الشعب من متعة الكرة 
واملــســاهــمــة فــي تنغيص املــــزاج الشعبي، 
 الباد تحتاج فسحة متعة، بل 

ّ
والحال أن

يمكن أن تكون متعلقة بالفساد.
 الخاف 

ّ
مــا يهمنا مــن هــذه التفاصيل أن

الحالي الــذي وصل إلى االتحاد األفريقي 
لــكــرة الــقــدم أخــذ منعرجًا خــطــيــرًا، فما إن 
صرح الوزير بما ذكرنا، حتى سارع رئيس 
الجامعة إلى هياكله اإلقليمية والدولية، 
إلعامها بهذا التصعيد. لذا بادر االتحاد 
إلــى إرســـال بــيــاٍن تــداولــتــه وكـــاالت األنــبــاء 
ومــخــتــلــف املـــواقـــع اإلخــبــاريــة، فــيــه تذكير 
 رئيس الجامعة منتخب، وأن ال سلطة 

ّ
أن

 »مــنــع الــجــمــهــور من 
ّ
لــــلــــوزارة عــلــيــه، وأن

حضور املباراة« كان قرارًا اتخذه االتحاد 
األفــريــقــي ذاتــــه، بــل ذهـــب هـــذا األخــيــر إلــى 
ــــه قــــد يـــجـــد نــفــســه مــدفــوعــًا 

ّ
ــأن الـــتـــلـــويـــح بــ

إلــى شطب مــشــاركــة الــفــرق التونسية من 
املباريات القاّرية، كما يمكن لهذه العقوبة 

أن تشمل املنتخب التونسي.
هدأ غبار املعركة ولو إلى حن، لكن ال أحد 
يعرف التطورات املقبلة، خصوصًا وقد تم 
خال األيام األخيرة إعفاء رؤساء جامعات 
ــة أخــــــرى بــتــهــم الــــفــــســــاد. وتـــقـــّدم  ــيـ ــاضـ ريـ
هـــذه الــحــادثــة درســــًا بليغًا فــي استثمار 
الرياضة األكثر شعبية، أي كرة القدم، في  
تغذية الشعبوية. للشعبوية نهم عجيب 
وقدرة فائقة على استثمار املشاعر، وهي 
ـــداث، حــتــى تنتج فيضًا  ـ  األحـ

ّ
تتصّيد كـــل

ــا. لــقــد قيل  ــدورهــ مـــن مــشــاعــر شــعــبــويــة بــ
ها أيديولوجيا 

ّ
في تعريف الشعبوية »إن

طهران العودة إلى املفاوضات، وهل قّررت 
فعا التخلي عن شروطها املسبقة، وفي 
مــقــدمــهــا رفــــع الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــفــرضــهــا 
عليها الواليات املتحدة، والتي زادت منها 
اإلدارة الــحــالــيــة. أمــــا أصــعــبــهــا وأكــثــرهــا 
تعجيزا مطالبتها بالتزام اإلدارة األميركية 
الــحــالــيــة بـــعـــدم االنـــســـحـــاب األحـــــــادي من 
االتفاق النووي، حتى من اإلدارات الاحقة 
فـــي املــســتــقــبــل! وإذا كـــان املـــالـــي يــريــدون 
فعا إعــادة النظر في مقاربتهم، وجاّدين 
ــلـــمـــاذا  ــودة إلــــــى املـــــفـــــاوضـــــات، فـ ــ ــعــ ــ ــي الــ ــ فـ
يـــقـــرنـــون هــــذه اإليـــجـــابـــيـــة الـــتـــي يــعــلــنــون 
بــتــصــعــيــد املـــواجـــهـــة وتـــســـخـــن ســـاحـــات 
الـــنـــزاع اإلقــلــيــمــيــة واســتــفــزاز األمــيــركــيــن، 
مثل اقتحام الحوثين السفارة األميركية 
فــي صــنــعــاء، واحــتــجــاز مــوظــفــن يمنين 
بداخلها، ثم شن هجوم بالصواريخ عبر 
طــائــرات مسّيرة على قــاعــدة عسكرية في 
الــريــاض، فيما هــم )اإليــرانــيــون( يــجــرون، 
منذ أشهر، حوارا مع السعودية في بغداد، 
يــقــولــون إنــه إيــجــابــي وبــنــاء. وفــي الــعــراق 
نفسه، تصّعد املليشيات التابعة للنظام 
اإليـــرانـــي، واملــنــضــويــة فــي إطــــار »الــحــشــد 
الشعبي«، حملتها على الحكومة، وتهّدد 
بــالــلــجــوء إلــــى الــعــنــف، لــتــقــويــض تــجــربــة 
ــا أصـــيـــبـــت  ــدمــ ــعــ ــي بــ ــمــ ــاظــ ــكــ ــفـــى الــ ــطـ مـــصـ
بهزيمة نكراء في االنتخابات البرملانية. 
وفـــــي لـــبـــنـــان يــحــبــس حـــــزب الـــلـــه أنـــفـــاس 
ــة، معطا عــمــل الــحــكــومــة الــتــي أتــى  ــدولـ الـ
ــــرا، ويـــشـــل الــــقــــضــــاء، ويــتــســبــب  ــيـ ــ بـــهـــا أخـ
بعزلة لبنان العربية والــدولــيــة، ويــخــّرب 
ــاتـــه مـــع الــســعــوديــة ودول الــخــلــيــج.  عـــاقـ
ناهيك عن عمليات االستفزاز والقرصنة 
الـــــذي يـــقـــوم بــهــا الـــحـــرس الـــثـــوري بشكل 
مــبــاشــر بـــحـــرا، بــاحــتــجــاز ســفــن أجــنــبــيــة 
تحت حجج واهية عشية مباحثات فيينا، 
وقبل أيام فقط من زيــارة مدير عام وكالة 
الــطــاقــة الــذريــة، رفــائــيــل غــروســي، طــهــران. 
هــذا كله فيما العقوبات تحاصر الداخل 
وتقّوض االقتصاد وتحرم اإليرانين من 
الخدمات األساسية، مثل الكهرباء واملــاء 
واملحروقات. أما نسبة الوفيات بفيروس 
كــورونــا فقد تخطت املائة شخص يوميا 

بعد إعادة فتح املدارس.
وفـــي مــا يــخــص الـــواليـــات املــتــحــدة، هــذا 
ــــخـــــاص لـــشـــؤون  ــي الـ ــركــ ــيــ املــــبــــعــــوث األمــ
إيــــران، روبـــرت مــالــي، الـــذي عينته إدارة 
ــــدن، ويـــعـــتـــبـــر مـــرنـــًا حـــيـــال طـــهـــران،  ــايـ ــ بـ
كونه كــان مسؤؤال عن امللف خــال إدارة 
ر 

ّ
ــاق، يــحــذ ــفــ ــا، ومــــن صــانــعــي االتــ ــامــ أوبــ

مــن أن »وقــت إحــيــاء االتــفــاق الــنــووي بدأ 
ينفذ«، مؤّكدا أن »إيران بدأت تقترب من 
نقطة الــاعــودة، مــن أجــل إحــيــاء االتــفــاق 
ــا مــن  ــهـ ــاتـ ــــووي، مــــع زيــــــــادة مـــخـــزونـ ــنــ ــ ــ ال
ر مــالــي من 

ّ
الــيــورانــيــوم املــخــّصــب«. وحـــذ

أنــه إذا استمّرت طــهــران فــي التخصيب، 
فإن هذا سيؤدي إلى استحالة أي منفعة 
من العودة إلــى االتفاق الــنــووي، وكشف 
عن أن هناك تنسيقا مع روسيا والصن، 
اللتن تدفعان أصا باتجاه العودة إلى 
االتفاق، ملنع حــدوث أزمــة، من شأنها أن 
تشعل املنطقة فــي حــال اســتــمــّرت إيــران 
في مسارها التصعيدي. في املقابل، أكد 
مالي أن إدارة بايدن تريد إطــاق سراح 
جميع األميركين املحتجزين ظلما في 
ــن تقبل باتفاق جزئي لإلفراج  إيـــران، ول
عــنــهــم. كــمــا أنـــهـــا أعـــلـــنـــت، فـــي الــســابــق، 
دعــمــهــا مــحــاســبــة الـــنـــظـــام اإليــــرانــــي في 

ــرانــــي في  بـــضـــرورة مــجــابــهــة الــنــفــوذ اإليــ
سورية، أي كرد فعل على دعم إيران نظام 
األســد ميدانيا، وهــو املنطلق نفسه الذي 
دفـــع اإلمــــــارات إلـــى املــشــاركــة فـــي تحالف 
دعــم حكومة عبد ربــه منصور هـــادي في 
اليمن، أي على اعتبارها تناهض وتجابه 
الــحــوثــيــن الــخــاضــعــن لــلــنــفــوذ اإليـــرانـــي. 
وهو ما يتناقض مع دعم اإلمارات املجلس 
االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي، فــدعــمــه يــســاهــم في 
إضــعــاف معسكر حــكــومــة هــــادي لصالح 
معسكر الــحــوثــيــن أو املــعــســكــر اإليــرانــي 
في اليمن، كما تصّر اإلمــارات، أو حليفها 
ــوثــيــق، املجلس االنتقالي، على  اليمني ال
ــراع والــــصــــدام مـــع الـــقـــوات  تــصــعــيــد الــــصــ
املــحــســوبــة عــلــى هــــادي فـــي املـــراحـــل الــتــي 
ــة  ــيـ ــامـ ــة حـ ــريــ ــكــ ــســ ــد مــــجــــابــــهــــات عــ ــهــ تــــشــ
الــوطــيــس مــع الــحــوثــيــن، وكـــأن املــقــصــود، 
بشكل مباشر أو غير مباشر، دعم الحوثي 
مــن خــال تشتيت الــقــوات املحسوبة على 

هادي، وزعزعة استقرارها.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، نــجــد فــي ســـوريـــة، منذ 
ــلـــت، مـــظـــاهـــر تــنــســيــق  ــنــــوات عــــديــــدة خـ ســ
وتعاون، وربما دعم إماراتي لنظام األسد، 
تــتــنــاقــض مـــع اّدعـــائـــهـــا الــســابــق فـــي دعــم 
الــحــراك الــثــوري الــســوري، على الــرغــم من 
ارتباط األســد الوثيق جــدا؛ ربما تبعيته؛ 
بإيران، حيث تجلى ذلك بتحّول اإلمــارات 
ــد  ــ ــلـــة األسـ ــائـ ــح لـــعـ ــ ــريـ ــ إلــــــى مــــــاذ أمــــــن ومـ
وعائات رموز النظام واملقّربن منه؛ منذ 
العام 2012؛ كما تجلى في مساعدة النظام 

ــاء«. وهــــا هـــي حــقــًا تــســتــثــمــر في  ــيــ ــتــ االســ
ــاء الــشــعــبــي« الــحــقــيــقــي  ــيـ ــتـ مــشــاعــر »االسـ
واملــتــخــيــل، نتيجة حــرمــان الجماهير من 
حــــضــــور املـــقـــابـــلـــة، حـــتـــى تــــبــــدو الــســلــطــة 
عطوفًا على شعبها. وبقية الــدرس اآلخر 
 الــنــزعــة الــســيــادويــة الــتــي 

ّ
تــفــيــد أيــضــًا أن

يمكن أن ترافق الشعبوية، كما هو الحال 
في التجربة التونسية، اصطدمت بجدار 
املنظمات الدولية التي لها آليات تسيير 
ــا. إذ ذّكـــــر االتــــحــــاد األفــريــقــي  ــهـ ــة بـ خـــاصـ
 الجامعة 

ّ
السلطات التونسية ضمنيًا أن

 لـــهـــا هــيــاكــل 
ّ
الـــتـــونـــســـيـــة مـــنـــتـــخـــبـــة، وأن

ــذا فإنها  لــلــبــّت فــي الـــتـــجـــاوزات املــمــكــنــة، لـ
متضامنة مع رئيس الجامعة.

ال يــمــكــن لــلــنــزعــات الـــســـيـــادويـــة أن تجد 
لــهــا مــقــامــًا صــلــبــًا فـــي عـــالـــٍم تــتــشــابــك فيه 
العاقات، وتصبح فيه املنظمات الدولية 
ــات مــعــوملــة قــائــمــة  ــدمـ هــيــاكــل لــتــســيــيــر خـ
فــي جلها عــلــى مــبــدأ الــعــضــويــة الطوعية 
واالنــتــخــاب. كــان مــارادونــا صديق فيديل 
كاسترو، وكانا يقطفان ثمار إطاالتهما 
ــد رّســـخـــت شعبيتهما.  ــدم قـ ــقـ مــعــًا. كـــرة الـ
ــكـــن أن نــســتــعــرض عــــشــــرات األمــثــلــة  ويـــمـ
 ثــّمــة أيــضــًا اســتــثــمــارات 

ّ
األخـــــرى، غــيــر أن

كارثية أخرى لكرة القدم، ال يمكن حصرها.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

قضية الطائرة األوكرانية التي أسقطها 
»الحرس الثوري« اإليراني غداة تشييع 
ــــك، يــذهــب  ســلــيــمــانــي. ال بـــل أكـــثـــر مـــن ذلـ
الرئيس األميركي أبعد، ملوحا بالخيار 
الــعــســكــري، فــقــد صـــــّرح، فـــي بـــدايـــة شهر 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري، عند 
ــفـــاوضـــات،  تــحــديــد مـــوعـــد اســتــئــنــاف املـ
ــات املــتــحــدة  ــ ــــواليـ ــه ســيــتــحــتــم عـــلـــى الـ ــ إنـ
»إيجاد تــوازن دقيق بن تقديم تنازالٍت 
وممارسة ضغوط، وصوال إلى تهديدات 
عسكرية« مشّككا بنيات طــهــران. وهــذه 
كــلــهــا مـــواقـــف وإشــــــارات ال تــســاعــد على 
إيــجــاد أجـــواء مــن الثقة املائمة إلنجاح 
املــــفــــاوضــــات، تـــمـــامـــا كـــمـــا تــفــعــل إيـــــران 
ــاه، إلـــى  ــجــ بــتــصــعــيــدهــا فــــي أكـــثـــر مــــن اتــ
ــيــــن الــذيــن  ــة أنــهــا أحـــرجـــت األوروبــ درجــ
حــاولــوا ممارسة ضغوط على الواليات 
ــتـــي مــا  ــاألخــــص فـــرنـــســـا، الـ ــدة، وبــ ــحـ ــتـ املـ
زالــت تسعى إلــى لعب دور الوسيط بن 
الطرفن، طمعا بالحفاظ على مصالحها 
االقتصادية والتجارية مع إيـــران. وهذا 
رئــيــس الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة، نفتالي 
بينت، ينذر واشــنــطــن، عشية استئناف 
ــن تــلــتــزم  املــــفــــاوضــــات، بـــــأن إســــرائــــيــــل لــ
بــاالتــفــاق الـــنـــووي مــع إيـــــران، حــتــى وإن 

عادت إليه كل الدول الكبرى! 
واضح أن إدارة الرئيس بايدن في حيرة 
مــن أمــرهــا، فهي تــريــد، وتــأمــل، مــن إيــران 
أن تــعــود إلـــى طـــاولـــة فــيــيــنــا، ولــكــنــهــا ال 
تريد )أو غير قادرة!( أن تمارس ضغوطا 
ــزة، فــــي الـــوقـــت  ــ ــاجـ ــ إضـــافـــيـــة عــلــيــهــا، وعـ
عينه، عن تفسير حقيقة ما يريده املالي، 
ــق الــتــصــعــيــد الــــذي  ــ ــن اســـتـــشـــراف أفـ ــ وعـ
يمارسونه، ألنها غير قادرة، في املقابل، 
على تقديم أي شيء أو الخضوع البتزاز 
طـــهـــران، أو حــتــى الــتــراجــع عــمــا فرضته 
اإلدارة الــســابــقــة. بــــــدوره، يــقــوم الــنــظــام 
ــه، بــتــحــريــك أوراقــــــه  ــادتــ ــعــ اإليـــــرانـــــي، وكــ
اإلقــلــيــمــيــة )الـــعـــربـــيـــة(، لــتــعــزيــز شــروطــه 
التفاوضية وتحسينها، على الرغم من أن 
واشنطن لم ترفع العقوبات مسبقا، ولن 
ى عن شرط وقف صنع الصواريخ 

ّ
تتخل

ــيــــة، وعــــــــن وقــــــــف تــخــصــيــب  ــتــ ــالــــيــــســ ــبــ الــ
اليورانيوم. فلماذا العودة إذا إلى طاولة 
املفاوضات، وعلى ماذا يراهن كل طرف؟ 
ومن يناور على اآلخر؟ الظروف ال تبدو 
نــاضــجــة .. أم هــنــاك طــبــخــة قـــد نضجت 
ــع الــســتــارة  وراء الــكــوالــيــس، ويــنــتــظــر رفـ

عنها في فيينا؟  
)كاتب لبناني(

ماذا تريد اإلمارات؟

الكرة والسيادة والشعبوية

من الذي يناور... 
إيران أم الواليات المتحدة؟

القدس وسؤال المرجعية

تالحظ من 
االستراتيجية 

اإلماراتية تجاه 
المنطقة توجهات 

متناقضة مع هدف 
مجابهة إيران، سيما 

بما يخص الملفين، 
السوري واليمني

ال يمكن للنزعات 
السيادوية أن تجد 

لها مقامًا صلبًا في 
عالٍم تتشابك فيه 

العالقات

يقوم النظام اإليراني، 
وكعادته، بتحريك 

أوراقه اإلقليمية 
)العربية(، لتعزيز 

شروطه التفاوضية 
وتحسينها

آراء

أرنست خوري

ــة الــغــشــاء ســريــعــا عن  ــ َمـــن ال يـــرى أن الــبــشــريــة تــواجــه خــطــر الـــــزوال، عليه إزال
عينيه ومواجهة الحقيقة بكل قساوتها وصعوبة تصّورها. منذ والدة العصر 
الصناعي واألرض تستغيث، فيأتيها الجواب في كل مرة على شكل املزيد من 
استغالل عناصر الطبيعة بشكل ال يسمح لها بإعادة إنتاج نفسها. أما العقائد 
الكبرى واأليديولوجيات الشمولية، فلم تحمل، عندما نزلت من علياء الكتب إلى 
ة التنفيذ، أي اختالف في مجال استباحة عناصر التوازن البيئي، على اعتبار 

ّ
أزق

أن »األرض األم« قــادرة على معالجة نفسها بنفسها مثلما تفعل منذ ماليني 
السنني. الرأسمالية لم تّدِع اكتراثا كبيرًا بمراعاة التلوث واملناخ والحيوان والتوازن 
املبادرة  تحّد من حرية  خــرافــات  ريها، 

ّ
منظ بــرأي  ألنها جميعها،  إليكولوجي،  ا

والعمل وتحقيق األرباح. أما املاركسيون الجدد، فقالوا الكثير عن »االشتراكية أو 
الفناء«، على حد تعبير سمير أمني، لكنهم حصروا كالعادة بالرأسماليني ودولهم 
تهمة أخذ البشرية بيدها نحو الزوال، مع أن االتحاد السوفييتي )وروسيا اليوم( 
والصني كانوا وال يزالون ينافسون على مرتبة األكثر تلويثا في العالم. هكذا كان 
الحال وهو كذلك اليوم: العقائد الكبرى تخجل من إيالء املناخ والبيئة واالحتباس 
الحراري والتربة والتلوث واملياه ما تستحقه من أهمية. السياسة عندها دسمة، 
كلها كلمات كبيرة ومفاهيم وأطر نظرية ال مكان عندها لتفاصيل من نوع أن 
تبقى الكرة األرضية موجودة أو أن تزول. وحتى اليوم، ال تزال معظم األحزاب 
العقائدية في العالم تضع البيئة مع األطفال واملساواة الجندرية في سلة واحدة، 
األمر،  ب 

ّ
املمجوجة، وإن تطل بياناتها  اعتبارها مواضيع تزّين وتذّيل بها  على 

تخترع أفرعا وتنظيمات شبابية تابعة للحزب، لتتخصص بهذه الثيمات الثالث، 
العاملية  املــؤامــرات  لتفكيك  املــركــزيــة  ولجانها  السياسية  مكاتبها  تتفرغ  ى  ت ح

وإعادة توجيه البوصلة نحو االنقسامات العمودية والتناقضات املركزية.
املتحدة  األمـــم  علماء  يــقــول  رجـــوع عنها«،  تــحــّول ال  »نقطة  بلغ  املناخي  تغير  ل ا
وخبراؤها بذلك في تقاريرهم الكارثية املتتالية. الكوارث البيئية تتسارع بوتيرة 
البشر  النتائج في موت  دين. 

ْ
د أو بالَعق

ْ
التغيير ُيقاس بالَعق سنوية، بينما كان 

ــعــّد بالعشرات فــي مختلف الــقــارات. أمــا األوبــئــة الــجــديــدة فــال ُيــســأل عنها إال 
ُ
ت

كورونا وتلك الساللة الجديدة منه والتي تلد املتحورات، »أوميكرون«. أمام واقع 
كهذا، األجوبة تأتي في كل مرة كأنها من كوكب آخر. الحروب تتكاثر. تتسع 
موضة النظر إلى الكرة األرضية ومصير زوالها أو بقائها، انطالقا من مصالح 
الوحيد  بــأن الجهد الجماعي هو الجواب  التفاهة. بــدل االقتناع  ــى حــّد  ل إ ضيقة 
النافع ملسائل ندرة املياه واألوكسجني والغابات وتكاثر األمراض والفقر وانعدام 
اواة على مستوى العالم والــهــجــرة الــســريــة، تظهر حــلــول الحكومات على  ملــســ ا
هيئة املزيد من التفرد، املزيد من األنانيات الوطنية، املزيد من التعّصب والسير 
خلف شعار من »بعدي الطوفان«. سد النهضة مثال أول، تخزين البلدان الغنية 
للقاحات التي تفيض عــن حاجاتها مثال ثـــاٍن، إبــقــاء بـــراءات االخــتــراع  ماليني ا
لشركات األدوية العاملية مثال ثالث، األزمة »الوالدية« بني فرنسا وبريطانيا على 
خلفية الهجرة السرية من كاليه الفرنسية إلى دوفر البريطانية مثال رابع، نذالة 
حكام بيالروسيا في االتجار بالبشر على حدود بلدان االتحاد األوروبي مثال 
خامس. إعالن أستراليا أنها سوف تواصل بيع الفحم )أحد أخطر مصادر تلوث 
 املناخ( على مدى عقود، ورفضها اتفاق التخلي تدريجًيا عن الوقود األحفوري، 

مثال سادس.
السياسة بحاجة إلعادة تعريف على مستوى العالم. تنقصها أطنان من األخالق 
األممية التي غابت عن مقاربات األيديولوجيات الكبرى. واألخالق األممية هنا لم 
تعد مطلوبة كقيمة بذاتها، بل صارت مرتبطة ببقاء البشرية أو بزوالها. والتاريخ 
يقول إّن أممية أخالقية من هذا النوع يستحيل إال أن تجمع العدالة االجتماعية 

والديمقراطية في كتاب بيئي واحد غير محكوم بمصالح الشركات.

بسمة النسور

الفيلسوف األملــانــي فــردريــك نيتشة، متفجعا »أين  إلــى شقيقته، كتب  في رسالة 
ــئــك األصــدقــاء الــقــدامــى الــذيــن كنت أشــعــر معهم، فــي الــســنــوات املــاضــيــة، بأننا  أول
متقاربون كليا. واآلن، يبدو لي أنني أنتمي إلى عالم مختلف عما هو راهن. ويبدو 
لي أننا أصبحنا ال نتكلم اللغة نفسها. أشعر بأنني أصبحت غريبا ومنبوذا، أتنقل 
بينهم هنا وهناك، وال أجد أيا من كلماتهم أو اهتماماتهم يثير شغفي. أصبحت 
صامتا، ألن ال أحد منهم يستطيع فهم حديثي، إنه ألمر رهيب أن تلتزم الصمت 
بينما لديك الكثير لتقوله. هل خلقُت لحياة العزلة أم لحياة ال أستطيع فيها التحدث 
مع أحــد؟ عدم القدرة على تبادل األفكار مع اآلخرين أســوأ أنــواع العزلة وأفظعها 
على اإلطالق. االختالف عن اآلخرين هو أقسى من أي قناع حديدي، يمكن للفرد 

أن يعزل بداخله«.
لغٍة مشتركٍة  النــعــدام  املطلقة،  امللتزم  املثقف  غربة  الكلمات حقيقة  ذه  ـ ـ ه تلخص 
مع املجموع. على الرغم من اكتراثه الكبير بالشأن العام والقضايا الكبرى. حقا، 
أنطقت  مــن  يــا  باملعرفة،  املنكوب  بالخيبة،  املثقل  الحزين،  الــرجــل  أيها   ، نيتشة ا  ــ ي
زرداشــت، قبل أن يرموك في الجنون، حيث سعادتك املنشودة التي بحثت عنها 
الكلمات تمور في  الرهيب أن تصمت، بينما  طويال متخففا من براثن األلــم. من 
داخلك، مثل بركاٍن يتأّبى على الخمود. أما أنت، أيتها املرأة املصابة بلعنة نيتشة، 
ــه، فأينما وليت وجهك، 

ّ
والتي لم تبلغ بعد مرحلة الجنون، وإن وصلت إلــى حــواف

يا صديقتي، دائما ثّمة ما يلجمك. ما يحّد من قدرتك على البوح، ما يكبح جماح 
روحـــك القلقة املــتــمــّردة. مــا يعيق تــدفــق أفــكــارك، مــا يــحــول دون انــفــالت خيالك. 
تستفّزك شاشة الكمبيوتر املفتوحة على الفراغ. ولكن ما أن تضغطني على األزرار، 
حتى ينبثق رقيٌب قابٌع في خاليا دماغك. يحصي عليك أنفاسك. يلّوح بسبابته في 
را من مغبة طرح أسئلة الوجود الكبرى، متوعدا من حماقة االختالف 

ّ
وجهك، محذ

عن السائد، تغلقني الكمبيوتر، بعد أن تتأكدي من شطب ما اقترفته روحك من بوح 
صادم، قد يعّرضك إلى اللوم واملساءلة.

يخنقك الكتمان الذي ينهك روحك املتعبة، تلوذين بالورق، لعلها أكثر رأفة. تكتشفني 
أن خطك بات رديئا إلى درجــة مرعبة، وكأنك لم تحصلي في املدرسة على أعلى 
العالمات في مادة اللغة العربية، مع إشادة املعلمات بخطك الجميل املنمق. صار ذلك 
ماضيا بعيدا، كأنه لم يحدث سوى في منطقة الحلم. تتدفق الكلمات مثل نزف، غير 
أنِك سرعان ما تمّزقني األوراق، الواحدة تلو األخرى، مطمئنة إلى حني من حكمة 
تصّرفك وإحساسك األمني الخارق الذي غالبا ما يحميك من اندفاعك وتهورك. 
ترعبك حقيقة تغيرك نحو األسوأ. يحزنك أنك لم تعودي روحا حّرة معنية بالحق 
والحقيقية. دجنتك الحياة على مهلها، خلعت أظافرك بقسوة، كما يحُدث لعشاق 
الحرية في أقبية الطغاة املظلمة. كسرت ظهرك بال رأفة، ولقنتك درس االنحناء حيث 
تكمن السالمة. وها أنت ترتعدين خوفا من إلحاح أفكارك غير املألوفة، تهربني عن 
سبق إصراٍر إلى توافه األمور، تشغلني بها رأسك املكتظ باألحالم واملخاوف والقلق 
ه يؤوب إلى رشده ويلتحق بالسرب بعد تحليٍق غير مجد بعيد 

ّ
واألسئلة العبثية، عل

عنه، لكنك تخفقني في ذلك بشكل ذريع، ألنك لم تخلقي لحياة رتيبة مهادنة كهذه، 
تتصالحني مع حقيقة غربتك، يغمرك حــزٌن مزمٌن، وتقّرين بعجزك عن إحــداث 
أي فرق في معادلة الوجود، غير أنك تواصلني، بكل عناد املجانني، طرح األسئلة 

الصعبة، على الرغم من كل شيء!

سامح راشد

أصبح العالم فجأة أمام نسخٍة مختلفٍة من الفيروس التاجي الذي هّز العالم وغّير 
قوانني الحياة على الكرة األرضية. تعاطى العالم مع هذا اإلصدار الجديد املسّمى 
»أوميكرون« بشكل جد مختلف عن النسخ السابقة، بل بصورة مغايرة ملا تم 
في األسابيع األولى لظهور كوفيد - 19. ففي وقت قياسي، تحّرك العالم وصار 
يسابق الزمن التخاذ إجراءاٍت عاجلة، ملنع انتشار املتحّور الجديد، بعد ظهوره 
العالم كله لم يعترف  أّن  ر 

ّ
الــقــارئ يتذك للمرة األولــى في جنوب أفريقيا. ولعل 

رسميا بوجود نسخة مستجّدة من فيروس كورونا املتحّور إال مطلع فبراير/ 
شباط 2020، بعد أكثر من شهرين على ظهور أعــراض الفيروس في مقاطعة 
ووهان الصينية ووفاة مئات بسببه، قبل انتقال العدوى إلى دول عدة في أنحاء 

مختلفة من العالم. 
لكّن ظهور أكثر من نسخة متحّورة عن فيروس كورونا يثير تساؤالت كثيرة 
املاضيني،  العامني  كــورونــا خــالل  أزمــة  والحكومات  الـــدول  إدارة  بشأن طريقة 
ــراء بــحــوث وتــجــارب علمية  ا فــي مــا يتعلق بتطوير الــلــقــاحــات، وإجــ خــصــوصــ
 الفتة، حيث تجتاح العالم 

ً
عن فعاليتها، فاملشهد العاملي الحالي يحمل مفارقة

ــى التطعيم« بما يــقــرب مــن خمسة أنـــواع مــن الــلــقــاحــات. وصـــار التطعيم  ّم »حــ
إجباريا في معظم الــدول، على الرغم من اعتراض شعوٍب كثيرة على سياسة 
ــة إدارة 

ّ
التطعيم القسري. وقــد اتجهت الــدول، على نحو مفاجئ، إلــى تغيير دف

ي اإلجراءات الحمائية والتحفظية إلى الفتح العام من دون 
ّ
األزمة، من اإلغالق وتبن

 فئات املجتمع، بما فيها فئة األطفال األقل 
ّ

 قيد أو شرط، مع االلتزام بتطعيم كل
من 18 عاما.

وأول ما يالحظ هنا أن ذلك التحّول في إجــراءات معالجة األزمة سهل تفسيُره 
بــاألســبــاب االقــتــصــاديــة الــتــي جعلت الــعــالــم يــهــرب مــن اإلغـــالق ومــا ُيــحــِدثــه من 
خسائر كبيرة إلى التطعيم للوقاية من الفيروس. لكن التوّسع في عمليات التزّود 
باللقاح واإلصــرار على أن يكون إجباريا، ســواء داخــل كل دولــة أو عند السفر 
 عدم ثبوت فعالية كاملة ألي 

ّ
والتنقل بني الدول لهو أمر غريب، خصوصا في ظل

من تلك اللقاحات. 
ر أّن هناك ثالثة أنواع لتلك اللقاحات من الناحية العلمية وآلية 

ّ
وال بد هنا من تذك

يــروس. ولــم يكفل أي منها حماية كاملة ضــد الــفــيــروس، بــل إن  ــ ف ــ ل ع ا ــ تفعلها م
بعضها لم يمنع اإلصابة بالفيروس بعد التلقيح. والسبب، ببساطة، أن مباشرة 
استخدام تلك اللقاحات تمت على عجل من دون التطبيق الكامل للبروتوكوالت 
العلمية املتعارف عليها دوليا إلقرار اللقاحات واألمصال الجديدة. وهو ما يجعل 
التلقيح الجماعي التي تتم لكل الشعوب  لريبة إلــى عملية  قــب ينظر بعني ا را ملــ ا
ــان هــدفــهــا لــيــس الــوقــايــة الفعلية، وإنــمــا اســتــكــمــال الــتــجــارب  ــو كـ تــقــريــبــا، كــمــا ل
ــم تكن قــد اكتملت، بدليل االتــجــاه إلــى زيـــادة جرعات  ــتــي ل واألبــحــاث العلمية ال
ــى اثنتني، ثم حاليا يتم ترويج ضــرورة أخــذ جرعة ثالثة  التطعيم من واحــدة إل
معّززة. ويمكن بسهولة توقع أن يصبح لقاح كوفيد - 19 مقّررًا سنويا في بلداٍن 

كثيرة، مثل مصل اإلنفلونزا.
ومما يستجلب مزيدًا من التساؤالت، أن الحديث الجاري عن النسخة الجديدة 
»أوميكرون« جاء مصحوبا على الفور بحديث مواٍز عن تطوير لقاحات مضاّدة 
له، فإن كان املتحّور الجديد مفاجئا حسبما يفترض بالطبع، من أين الثقة في 

إيجاد لقاح له خالل مائة يوم، كما أعلنت بعض شركات األدوية قبل يومني؟!
ــزال غــامــضــا، وربــمــا  هـــذه الــتــطــورات الــغــريــبــة، بــل املــتــنــاقــضــة، تــوحــي بــأمــر ال يـ
ـــوام قليلة سيشهد الــعــالــم ظهور  سيبقى كــذلــك. وتــشــي بــأنــه ربــمــا خـــالل أعـ
 وانــتــشــار فــيــروســات جــديــدة ولــقــاحــات كــثــيــرة، أيـــا كــانــت حقيقة الــفــيــروســات 

وجدوى اللقاحات.

باإلذن من العقائد الكبرى تداعيات نيتشوية

فيروس ولقاح لكّل إنسان
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16
آراء

بشرى المقطري

مركزيًا  موقعًا  اليمنية  شبوة  مدينة  تحتل 
في معادلة الصراع في جنوب اليمن، بحيث 
اليوم في مفترق طــرق، فخالل سنوات  تقف 
ــــدول املــتــدخــلــة فـــي الــيــمــن  الـــحـــرب، دفـــعـــت الــ
املواجهة  إلى  املحليني  الصراع بني وكالئها 
العسكرية، إذ أصبحت املدينة ساحة خلفية 
ذلـــك  ز 

ّ
الــــجــــنــــوب، وعـــــــز ــي  فــ ــــراع  ــــصـ الـ إلدارة 

والجغرافية  السياسية  املحلية،  التصّدعات 
ــل تــصــعــيــد  ــ والــــهــــويــــاتــــيــــة فـــيـــهـــا. وفـــيـــمـــا ظـ
الــــتــــوتــــرات فــــي شــــبــــوة يـــخـــضـــع لــحــســابــات 
 التطورات العسكرية الحالية في 

ّ
الوكالء، فإن

الحلفاء  ذلــك تغيير  أكثر من جبهة، بما في 
والخصوم استراتيجيتهم في إدارة املعارك، 
فرض على مدينة شبوة تحّديات عديدة، قد 
تدفع بها إما إلى االنــزالق لدائرة العنف، أو 
إلــى مستوياٍت غير  الــصــراع  تصعيد وتيرة 

مسبوقة. 
دفعت عوامل عديدة في تكثيف الصراع في 
ها مدينة 

ّ
أن فــرض واقــع  مدينة شبوة، فقد 

نفطية تبعات سياسية واجتماعية عليها، 
إذ تخوض القوى املتنافسة حربًا للسيطرة 
ـــــرت 

ّ
ــا. ومـــــن جـــهـــٍة أخـــــــرى، أث ــهــ عـــلـــى ثــــرواتــ

الــتــحــوالت الــعــســكــريــة فـــي خــريــطــة الــحــرب 
عــلــى مــديــنــة شــبــوة، بــمــا فــي ذلـــك مضاعفة 
 موقعها 

ّ
التهديد على املجتمع املحلي، إذ إن

أمــامــيــة ملناطق  بــوابــة  الــجــغــرافــي بصفتها 
ــأرب أو حــضــرمــوت،  ــواء فـــي مــ الــــثــــروات، ســ
ــّكــــل ضـــغـــطـــًا عـــســـكـــريـــًا وســـيـــاســـيـــًا عــلــى  شــ
أوليا  دفاعيا  خطل  بجعلها  وذلــك  املدينة، 
عن املــدن املــجــاورة، فيما أّدى ترّكز املعارك 
في جبهات مدينة مأرب، على حدود شبوة، 
إلــى نقل املــعــارك إلــى مناطقها،  خصوصًا 
بــعــد ســيــطــرة جــمــاعــة الــحــوثــي عــلــى ثــالث 
مــديــريــات فــي شــبــوة، فـــأّدى ذلــك إلــى نــزوح 
إلـــى  ــتــــال  ــقــ الــ ــــن جـــبـــهـــات  ــيــــني مـ آالف املــــدنــ
ثــم الضغط على  مــراكــزهــا الحضرية، ومــن 
املعارك   األخطر من وجهة 

ّ
أن  

ّ
إال مــواردهــا، 

الــتــي بــاتــت تـــهـــّدد شــبــوة تـــصـــّدع املجتمع 
الــداخــلــيــة، فقد  الــصــراعــات  املــحــلــي نتيجة 
فرقاء  املتعاقبة بني  الــصــراع  دورات  خلفت 
السلطة في جنوب اليمن، املجلس االنتقالي 
ــارات مــن جهة،  ــ الــجــنــوبــي، املــدعــوم مــن اإلمـ
السعودية  املدعومة من  الشرعية  والسلطة 
من جهة أخرى، انقسامًا مجتمعيًا حاّدًا في 
شبوة أكثر من أي مدينة أخرى في جنوب 

جمال محمد إبراهيم

ــّســــودان، فــجــر الــخــامــس  1- الــــذي وقـــع فـــي الــ
 ،2021 األول  أكتوبر/ تشرين  من  والعشرين 
ــة بـــشـــراكـــة  ــيـ ــدنـ ــلـــى ســـلـــطـــة مـ ــقـــــالب عـ ــ ــــو انـ هـ
ــأى الـــطـــرف الــعــســكــري مــنــهــا،  ــ عــســكــريــة، ارتــ
 تلك 

ّ
الجيش، فض وهم خمسة من جنراالت 

الــشــراكــة الــتــي نــشــأت إثـــر انــتــفــاضــة الشعب 
ــام »اإلنـــــــقـــــــاذ« ســيــئ  ــظــ الـــــســـــودانـــــي، ضــــــّد نــ
نــيــســان 2019. ال  إبـــريـــل/  فـــي 11  الــّســمــعــة، 
ُيجادل في تعريف االنقالب إال ُمكابٌر صاحب 
غرض ومصلحة. ثّمة دولة وقف ممثلها في 
ه 

ُ
الــدولــي، وقــد عميْت بصيرت األمــن  مجلس 

عــن مــقــاصــد ثـــورة الــســودانــيــني، فاستمسك 
ــراالت الـــــســـــودان، فيما  ــنــ بــتــأيــيــد انـــقـــالب جــ
يـــدرك الــشــارع الــّســودانــي مطامع دولــتــه في 
قــاعــدٍة َوعـــدُه أولــئــك الــجــنــراالت بمنحها لها 
البحر األحــمــر،  الــســودان على  على ســواحــل 
الذي يربط  البحري االستراتيجي  املمّر  ذلك 

مغارب األرض بمشارقها.   
ذاك أمٌر ال أوّد الخوض فيه هنا، بل سأحصر 
اتفاق  عــن شبهاٍت شــابــْت  الكتابة  فــي  قلمي 
جنراالت السودان مع رئيس الــوزارة املدني، 
ع 

ّ
فيما عرف باتفاق »البرهان – حمدوك« املوق

في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. 
2- بــعــد احــتــجــازه مــعــزواًل فــي مــنــزلــه، قــرابــة 
شهر، يظهر رئيس الوزراء جالسًا إلى طاولٍة 
مــع قــائــد الــجــيــش، لــيــوقــع اتــفــاقــًا أعــــاده إلــى 
 

ِّ
ليـس خافيًا على كل للوزارة.  موقعه رئيسًا 
مــن شــهــد وقــائــع ذلـــك الــتــوقــيــع أن يــقــرأ لغة 
وهم  للحاضرين،  بان  الّرجلني.  عند  الجسد 
عازل  بني  اتفاق  أنــه  وإعالميون،  سياسيون 
ومعزول. من قام بالعزل ليس جنرااًل واحدًا، 
بــل أربــعــة جـــنـــراالت كــانــوا قــد انــقــلــبــوا  بعد 
سقوط عمر البشير على جنرال آخر، انحاز 
إلــى انتفاضة الــســودانــيــني، لكنه كــان وزيــرا 
ــه لـــن يجد  ــّرروا أنــ ــقــ لــلــدفــاع عــنــد الــبــشــيــر، فــ
أولــئــك جــنــراالت  قــبــوال، وأقــنــعــوه بالتنّحي. 
تــــمــــّرســــوا عـــلـــى فـــعـــل االنــــقــــالبــــات، ولــيــســوا 
 

َّ
مستجّدين على إخراجها بحذٍق ومهارة. ظل
أولئك الجنراالت أعضاًء في مجلس السيادة 
الــــذي يــمــثــل رأس الــــدولــــة، ويــشــاركــهــم عــدد 
مماثل من املدنيني، غير أن املراقب الحصيف 
بيد  الحقيقية ظلت  السيادة  أن سلطة  يــرى 
الــجــنــراالت الخمسة. هــا هــم يــعــزلــون رئيس 
ثم  منزله،  ويبقونه حبيس  املــدنــي،  الــــوزارة 

اليمن، والذي نتج عنه دفع قطاعاٍت واسعٍة 
 
ً
مـــن املــجــتــمــع فـــي شــبــكــات الــــصــــراع، فــضــال

 نــتــائــج املـــعـــارك الــتــي حــــّددت مــراكــز 
ّ
عــن أن

النفوذ في خريطة الجنوب، والتي تبدأ من 
مــديــنــة أبـــني كمنطقة تــمــاّس بــني الــطــرفــني، 
الــدفــاع األول عن  جعلت مدينة شبوة خــط 
مــعــقــل الــســلــطــة الــشــرعــيــة، مــقــابــل املــنــاطــق 
إذ  االنتقالي،  املجلس  عليها  يسيطر  التي 
االنقسامات  القوى على تغذية  عملت هذه 
املحلية،  البيئة  فــي  رة 

ّ
املــتــجــذ االجــتــمــاعــيــة 

وتوظيفها في معاركها لحسم السلطة.
تــتــعــّدد أقـــطـــاب الـــصـــراع املــحــلــي فـــي مدينة 
 من القوى 

ً
 متناقضة

ً
شبوة، إذ تشمل توليفة

مشاربها  تتعّدد  التي  والسياسية  القبلية 
اتها، بما في ذلك الجماعات  السياسية ووالء
الجهادية التي تنشط في نطاقات اجتماعية 
وفي  املتطّرفة،  شبوة  صحاري  في  معزولة 
حني تتنافس هذه القوى على حسم الهوية 
 حــجــم تــأثــيــرهــا 

ّ
الــســيــاســيــة لــلــمــديــنــة، فـــــإن

الهامش  ففي  يتباين،  املحلي  املشهد  على 
ــقــــوى الــقــبــلــيــة الــتــي  الـــســـيـــاســـي، تــحــضــر الــ
ا مـــن الــســلــطــة املــشــيــخــيــة الــتــي  كـــانـــت جـــــزء
ت 

ّ
كّرسها االستعمار البريطاني، فقد اصطف

مـــع املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي كتكتيك 
 مع أي دعواٍت انفصاليٍة 

ّ
مرحلي، إذ تصطف

السلطة،  إلى  العودة  قد تحقق أحالمها في 
إلـــــى جـــانـــب هـــــذه الــــقــــوى، مــجــامــيــع قــبــلــيــة 
السياسية،  حساباتها  وفق  تتحّرك  تة 

ّ
مشت

ــوى مـــركـــزيـــة أكـــثـــر فــاعــلــيــة  فــيــمــا تـــتـــصـــّدر قــ
صــراٌع  يحكمها  املحلي،  السياسي  السياق 
ماضويٌّ مختلف، وإن اتخذ صيغًا سياسية 
جديدة، وهــو ما يمكن أن يطلق عليه »إرث 
اليمن«  فــي جــنــوب  األهلية  الــحــروب  دورات 
ــتـــي كــانــت  ــقــــوى الــقــبــلــيــة الـ ــــى الــ فـــإضـــافـــة إلـ
ثم   لحركة االستقالل عن بريطانيا، 

ً
معادية

السلطة  التي ورثــت  القومية  العداء للجبهة 
حينها، نتج عن االقتتال األهلي في أحداث 
يناير/ كانون الثاني 1986، إّبان جمهورية 
الـــيـــمـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــشـــعـــبـــيـــة، تــكــريــس 
انقسام مناطقي في الجنوب، ضمن معادلة 
مــحــور أبـــني - شــبــوة، ويــمــثــل الــرئــيــس عبد 
ربـــه مــنــصــور هــــادي أحـــد رمــــوزه الــحــاضــرة 
فــي املــشــهــد الــحــالــي، مــقــابــل مــحــور الضالع 
- لــحــج، والــــذي أعــيــد إنــتــاجــه، ضــمــن سياق 
اليمن، حني  حــرب صيف 1994 على جنوب 
تحالف محور أبني - شبوة، الطرف املهزوم 
في أحداث يناير/كانون الثاني مع الرئيس 

كان محتجزًا ومعزواًل،  يخرجونه من حيث 
يسمع  لــم  منصبه.  إلــى  يعيده  اتفاقًا  ع 

ّ
ليوق

ة، لحقْت به، هَو 
ّ
منهم اعتذارًا على معاملة فظ

املعتقالت،  فــي  معظمهم  زّج  الــذيــن  ووزراؤه 
من دون التفاٍت لحصانة أو احترام ملن يشغل 
مناصب دســتــوريــة.  تلك مسائل شكلية، لم 
ــّرر قبوله  ــوزراء الـــذي بـ ــ تشغل بـــال رئــيــس الـ
ــــى مــنــصــبــه،  ــاده إلـ ــ ــ الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتــــفــــاق أعـ
الذين مألوا  الّسودانيني  دمــاء  إليــثــاره حقن 
الجنراالت  قابلُه  سلميًا،  تظاهرًا  الــّســاحــات 
بإجراءات بلغت من العنف حّدًا حّرك ضمائر 
املجتمع الدولي، فتوالت املناشدات من كباٍر 
ــاء  فــي قــيــادة االتـــحـــاد األوروبــــــي، ومـــن رؤسـ
»الـــتـــرويـــكـــا« املــعــنــيــني بــالــشــأن  ــا يـــعـــرف بــــ مـ
الــســودانــي، ومــن الرئيس األمــيــركــي، بــايــدن، 
واألمـــــني الـــعـــام لــألمــم املـــتـــحـــدة، غــوتــيــريــس، 

ومستشارة أملانيا، ميركل. 
أّمـــــــــا وقـــــــد تـــــــزايـــــــدْت الــــضــــغــــوط الـــداخـــلـــيـــة 
والــخــارجــيــة عــلــى جـــنـــراالت الــــّســــودان، فقد 
بّرروا أن انقالبهم »ليس انقالبًا«، بل محاولة 
مسيرة  بتحقيق  أكــيــد  والــتــزام  تصحيحية، 
رافعني  الديمقراطية،  نحو  االنتقالية  الفترة 
شعارات الثّوار الّسودانيني الثالثية: حرية – 
سالم - وعدالة. لكأن مطلوبًا من شعٍب عانى 
األمّرين من الفساد والقمع واالضطهاد، على 
وانقالبه  البشير  عمر  الــجــنــرال  الطاغية  يــد 
 يصّدق 

ْ
أن عــامــًا،  الــذي دام ثالثني  العسكري 

 انــقــالبــًا جــديــدًا يــقــوده جــنــراالت يزعمون 
ّ
أن

السابق علي عبد الله صالح وحزب التجّمع 
شبوة  مدينة  فأصبحت  لــإصــالح،  اليمني 
ــزءًا مــن مــعــادلــة الــدولــة اليمنية املــوحــدة،  جـ
الــجــنــوب. ومع  فــي  السياسي  ثقلها  ومــركــز 
دمــويــة تــلــك الــصــراعــات املــتــعــاقــبــة، مــا زالــت 
ــة تــحــكــم الــتــمــوضــعــات  ــيـ ــارثـ ــكـ نــتــائــجــهــا الـ
تتكثف  حيث  اليمن،  جنوب  فــي  السياسية 
املــحــاور ضمن  لــهــذه  املناطقية  االنــتــمــاءات 
ففي  الجنوبي،   - الجنوبي  التصدعات  خط 
حـــني صــــــّدرت الـــحـــرب الــحــالــيــة الـــصـــراعـــات 
الواجهة  إلــى  جــديــد  مــن  املناطقية  الثنائية 
الــســيــاســيــة، فـــإن الــقــوى الــقــديــمــة والــجــديــدة 
الصيغة، فمن  أعـــادت تموضعها وفــق هــذه 
لــإصــالح  اليمني  التجمع  حـــزب  ركـــز  جــهــٍة 
لــه في  ثقله فــي مدينة شــبــوة، كمعقل أخير 
جـــنـــوب الـــيـــمـــن، حـــيـــث يــســيــطــر عـــلـــى رأس 
 بــاملــحــافــظ محمد 

ً
الــســلــطــة املــحــلــيــة، مــمــثــال

صــالــح بــن عــديــو. ومـــن جــهــة أخــــرى، يــنــاور 
املجلس االنتقالي في مساحة تمثيل جنوب 
الـــيـــمـــن، وبـــكـــونـــه امــــتــــدادًا جــغــرافــيــًا ملــحــور 
الـــضـــالـــع - لـــحـــج، الـــــذي أزيـــــح مـــن الــســلــطــة، 
ويدير معركته في شبوة ضد الشمال الذي 
ــــادي،  ــيـــس هـ ــرئـ ــــزب اإلصــــــــالح، والـ يــمــثــلــه حـ
إزاحــتــهــا  إلـــى  فيسعى  لـــه،  سياسية  كمظلة 
ضــمــن تـــوّجـــه مــنــاطــقــي لــتــكــريــس ســلــطــتــه، 

يدعمه في ذلك حليفه اإلماراتي. 
ال يمكن قياس مــســارات الــصــراع البيني في 
ــدن الــجــنــوب،  مــديــنــة شـــبـــوة وغـــيـــرهـــا مـــن مــ
الــســيــاســي  الــتــخــريــب  ــرق  طــ إدراك  دون  مـــن 
ــتــــمــــدتــــه اإلمــــــــــارات  واالجــــتــــمــــاعــــي الــــــــذي اعــ
ونتائجه على األرض، ففي حني راهنت على 
»الــنــخــبــة الــشــبــوانــيــة« ذراعـــــًا عــســكــريــًا لــهــا، 
 انحسار 

ّ
لفرض واقـــٍع جــديــٍد فــي شــبــوة، فــإن

القبلية  الــصــراعــات  ر 
ّ
لتجذ النخبة،  شعبية 

و»االنــتــقــالــي«،  الشرعية  بــني  مــا  وانقسامها 
وكـــذلـــك قــبــضــة حــــزب اإلصــــــالح الـــقـــويـــة في 
مفاصل الدولة في شبوة، حــال، ربما بعض 
الــــوقــــت، بــــأن يـــكـــون مــصــيــر شـــبـــوة كــمــديــنــة 
األمنية  األحـــزمـــة  عليها  تسيطر  الــتــي  عـــدن 
التي  اإلمــــارات   

ّ
أن  

ّ
إال »االنــتــقــالــي«  لـــ التابعة 

 اقــتــصــاديــًا وســيــاســيــًا 
ً
تـــرى فـــي شــبــوة ثــقــال

في الجنوب ال بد من حسٍم لصالح وكيلها، 
إلى  املدينة، فسعت  أدواتــهــا الختراق  نوعت 
تغيير املــعــادلــة فــي مــديــنــة شــبــوة مــن خــالل 
وكيلها املحلي، وذلك باستغالل تفاقم األزمة 
االقــتــصــاديــة ومــعــانــاة املــواطــنــني، إذ دفعت 
بالشارع في معركتها ضد السلطة املحلية، 

أنـــهـــم ســيــحــقــقــون لــــه مـــقـــاصـــد ثــــورتــــه نــحــو 
الديمقراطية والسالم والعدالة والكرامة.

عجل 
ُ
2 - ثّمة شبهات شابْت ذلــك االتــفــاق امل

الذي وقعه الجنرال البرهان مع رئيس وزارة 
عزله قبل شهر، مطيحًا معظم مواد الوثيقة 
الدستورية املؤقتة التي أنشأْت شراكة الفترة 
ن مــدنــيٍّ  ــّســــودان، بــني مــكــوِّ االنــتــقــالــيــة فــي الــ
ــرّي.  يــســتــمــّد املــــدنــــّي شــرعــيــتــه  ــكـ ــر عـــسـ ــ وآخـ
ق حول هيئة 

ّ
الفضفاضة من شارع ثائر تحل

الحرية والتغيير«، فيما  ُهالمية، هي »قــوى 
يتكئ الجنراالت فعليًا على خلفية عسكرية، 
ويـــمـــســـكـــون بــمــفــاصــل الـــجـــيـــش الـــّســـودانـــي 
ــة وشـــبـــه شــعــبــيــة،  ــيـ ــافـ ــوات إضـ ــقــ ــــوم بــ ــــدعـ املـ
 جعله البشير جــنــرااًل،  فصار 

ٌ
يقودها رجــل

الحاكم  الّسـيادي  املجلس  جــنــراالت  خامس 
ــه 

ّ
ــاء عــن االتـــفـــاق أن ــّســــودان. جـ الــفــعــلــي فــي الــ

مــن بعض كبار  ق عبر جــهــٍد ووســاطــٍة 
ّ
تحق

الــســودانــيــني الــحــكــمــاء، لكن ذكــرهــم غــاب في 
حفل التوقيع، وكان املناسب أن يسمع الناس 
أفضْت  التي  الجهود   

ِّ
كــل على   

ً
مباركة منهم 

ــبـــاب الــــســــودان  ــــع شـ ــواء أزمـــــــــٍة،  دفـ ــتــ ــــى احــ إلـ
 شبهة نقض العهود 

ّ
حياتهم ثمنًا لها. تظل

أن تحميها  حكمة  إال  مــاثــلــة،  واالتــفــاقــيــات 
 غــابــْت، فقد تعصف بذلك 

ْ
فـــإن املــنــال  صعبة 

ع بقلمه، 
ّ
برم بني رئيس وزارٍة يوق

ُ
االتفاق امل

ع ومسّدسه يتدلى من خاصرته.
ّ
وجنرال يوق

ــتــعــّمــد 
ُ
امل تــتــصــل بالتعتيم  ثــانــيــة  ــبــهــة 

ُ
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أسفرت  شعبية،  احتجاجات  بدعمها  وذلــك 
عن ضحايا مدنيني وحملة اعتقاالت نفذتها 
والءات  شرائها  عــن   

ً
فضال املحلية،  السلطة 

ر 
ّ
ــارج دائـــــرة نــفــوذهــا الـــحـــالـــي. ومــــع تــعــذ ــ خـ

حــســم الـــصـــراع فــي املــديــنــة، لــجــأت اإلمــــارات 
املوالية  القبائل  ورقــة  تحريك  إلــى  ووكيلها 
لــهــا، واســتــخــدامــهــا لــزعــزعــة االســـتـــقـــرار في 
مــديــنــة شـــبـــوة، وتــمــظــهــر ذلـــك فـــي صــدامــات 
ــــني الـــقـــبـــائـــل والــــــقــــــوات املـــوالـــيـــة  مــــتــــكــــّررة بـ
املوالية  القبائل  دفــع  إلــى  إضــافــة  للشرعية، 
لها ملنع القوات التابعة للشرعية من دخول 
معسكر »العلم«، وذلك بعد انسحاب القوات 

اإلماراتية من املعسكر. 
وفــي حــني أتــى انسحاب اإلمـــارات مــن شبوة 
نــتــيــجــة تــغــيــيــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا، بـــمـــا فــي 
ذلــــك ضــغــط املـــطـــالـــب املــحــلــيــة، فــــإن ذلــــك لم 
يـــغـــّيـــر املـــعـــادلـــة املــحــلــيــة بــــني املـــتـــصـــارعـــني، 

جرى  التي  املؤقتة  الدستورية  الوثيقة  على 
 ،2019 األول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  فــي  توقيعها 
وقــّرر لها أن تحكم مسيرة الفترة االنتقالية، 
شهود ُكثر منهم من يمثل االتحاد األفريقي 
وجامعة الّدول العربية، وسفراء »الترويكا«، 
ــاد األوروبـــــــــي، وســــواهــــم من  ــراء االتــــحــ ــفــ وســ
الــرغــم من  الـــجـــوار. عــلــى  ممثلي بــعــض دول 
حــضــور أولـــئـــك الـــشـــهـــود، تــجــرأ الـــجـــنـــراالت، 
وانتهكوا مواد في الوثيقة، بل وأقصوا »قوى 
الحرية والتغيير«، وهم من وقعوا مع ممثل 
الــجــنــراالت اتــفــاق الــشــراكــة نــفــســه. أمـــا اتــفــاق 
الــبــرهــان – حـــمـــدوك فـــال شــهــود عــلــيــه ســوى 
إعالميني من قنوات فضائية، جاءوا لتغطية 

املناسبة بآالت تصوير وهواتف جّوالة.
5- شــبــهــة ثـــالـــثـــة تــتــصــل بــتــفــاصــيــل اتـــفـــاق 
الّرجلني، بشأن إعادة رئيس الوزراء، عبدالله 
 

ّ
حــمــدوك، إلـــى منصبه رئــيــســا لـــلـــوزراء. لعل

ع أن ترافق ذلك اإلتفاق 
ّ
من الطبيعي واملتوق

 للترويج اإلعالمي املطلوب 
ٌ
اٌت محّددة إجراء

ــر، تـــظـــاهـــراتـــه  ــائــ لــنــقــل تــفــاصــيــلــه لـــشـــعـــٍب ثــ
صــاخــبــة وشـــــجــاعــة، لــم تــوقــفــهــا آالت القمع 
املفرطة التي واجهتهم بها األجهزة األمنية. 

 تــحــجــب خـــدمـــات اإلنــتــرنــت 
ْ
يــعــجــب املــــرء أن

بأمر الجنراالت حتى ساعة التوقيع، ناهيك 
عــن أجــهــزة اإلعــــالم الــرســمــيــة الــتــي انشغلت 
 بــرامــجــهــا املـــعـــتـــادة شـــهـــرا كـــامـــال بعد 

ّ
بـــبـــث

وقـــــوع االنــــقــــالب، فــكــأنــهــا ال تــــرى الـــشـــوارع 
والــطــرقــات ملتهبة مــن حــولــهــا. فــي اإلّبــــان، 

فــيــمــا أفـــســـح انـــســـحـــاب الــــقــــوات الــســعــوديــة، 
لوراثتها  املحلية  للقوى  أكثر  املجال  أخيرًا، 
الــقــوى لصالحها،  ومــحــاولــة تغيير مــوازيــن 
القبلي،  التحشيد  ســـالح  بــاســتــخــدام  ســـواء 
ــاٍت جــــديــــدة، وفــرضــهــا  ــ ــاهـ ــ أو اســـتـــقـــدام وجـ
على املشهد السياسي املحلي، وتمثل عودة 
الشيخ عوض بن محمد الوزير إلى شبوة من 
مقّر إقامته في دولة اإلمارات خطوة إماراتية 
لــتــحــقــيــق  وذلـــــــك  الــــــصــــــراع،  إلدارة  ــــدة  ــــديـ جـ
الــوكــالء ورعاتهم في  أهـــداف سياسية فشل 
تــحــقــيــقــهــا، مـــن جــهــة تــكــريــس زعـــامـــة قبلية 
تــنــحــدر مـــن ســلــطــنــة الـــعـــوالـــق الـــتـــي حكمت 
شبوة في املاضي، في مواجهة محمد صالح 
بـــن عـــديـــو، خــصــم اإلمــــــــارات و»االنـــتـــقـــالـــي« 
وتــحــويــل الــشــيــخ عـــوض الـــوزيـــر إلـــى حامل 
ــذي فــشــل بتحقيقه  الــ مـــشـــروع »االنــتــقــالــي« 
ال تحظى  التي  السياسية  نخبته  مــن خــالل 
بما  الشبواني،  املجتمع  في  كبيرة  بشعبية 
الشبوانية.  خبة 

ُ
الن انحسار شعبية  ذلك  في 

ومن جهة ثانية، لشرعنة مطالب »االنتقالي« 
فــــي ســـيـــاق قـــبـــلـــي، ال فــــي ســـيـــاق ســيــاســي، 
قادها  الــتــي  القبائل  مطالب  تتقاطع  حــيــث  
الوزير واجتمعت في مديرية  الشيخ عوض 
نصاب مــع أهـــداف »االنــتــقــالــي«، وهــي إزاحــة 
بــن عــديــو وحـــزب اإلصــــالح، وخـــروج الــقــوات 
التابعة للشرعية من املعسكرات واستبدالها 
ــن ثــــم اســتــكــمــال  ــ ــخــبــة الـــشـــبـــوانـــيـــة، ومـ

ُ
بــالــن

»االنتقالي« لسيطرته على مدينة شبوة. 
بــعــيــدًا عـــن مــــآالت الـــصـــراع الــبــيــنــي املــحــتــدم 
فـــي مــديــنــة شـــبـــوة، ونــتــائــجــه فـــي املــســتــقــبــل، 
ال  بلية 

َ
الق االحتجاجات  تغذية  مخاطر   

ّ
فــإن

الدولة  قبل  ما  كيانات  تصعيد  في  تنحصر 
عــلــى حـــســـاب تــقــويــض مـــا تــبــقــى مـــن وجـــود 
الــصــراعــات في  للدولة، وإنــمــا أيضا تكريس 
مدينٍة تعاني من انقساماٍت قبليٍة واجتماعية 
وسياسية عميقة، األمر الذي يهّدد بتقويض 
فـــرص تطبيع الــحــيــاة فــي املــديــنــة، حــتــى في 
ــك تـــكـــريـــس الــفــوضــى  ــذلــ ــا األدنـــــــــى، وكــ ــّدهــ حــ
لــصــراع طــويــل؛ كما  املحلي  املجتمع  وتهيئة 
 تــصــديــر املــشــايــخ والــســالطــني فــي املشهد 

ّ
أن

الــســيــاســي املــحــلــي يــمــثــل اجــــتــــرارًا للماضي 
بأبشع صوره، وكذلك فقرًا في مخيلة بائسة، 
التاريخ  استيعاب ســيــرورة  فــي  ليس  فشلت 
ــا أيــضــًا فـــي قــدرتــهــا عــلــى إنــتــاج  ــمـ ـ

ّ
فــقــط، وإن

تـــواجـــه تــشــكــيــالٍت  أدوات ســيــاســيــة جـــديـــدة 
تحقق مآربها في تجزئة اليمن.

)كاتبة يمنية(

ــيـــون مـــا يـــجـــري فـــي بــالدهــم  تـــابـــع الـــســـودانـ
مــن قــنــوات فــضــائــيــة غــيــر ســودانــيــة. كسبت 
»الجزيرة«،  تلفزيونية، مثل  قنوات فضائية 
نسبة مشاهدة عالية في تغطيتها انتفاضة 
ثورتهم،  بمدنية  ومطالبتهم  الــســودانــيــني، 
وانـــفـــضـــوا تـــمـــامـــا عــــن مـــشـــاهـــدة  قــنــواتــهــم 
 مسلسالت 

ّ
التي شغلت نفسها ببث املحلية 

وبـــرامـــج ريــاضــيــة واجــتــمــاعــيــة وديــنــيــة. من 
ــــاالت فــي  ــــصـ خـــبـــث املــمــســكــني بـــخـــدمـــات االتـ
ات 

ّ
محط حتى  حجبهم  لــالنــقــالب  مــواالتــهــم 

ســـي«  بــــي  »بـــــي  مـــثـــل  األجـــنـــبـــيـــة،  »إف.إم.« 
ــة إلــــى الــشــرق  ــهـ واإلذاعــــــــة األمـــيـــركـــيـــة املـــوّجـ
الرغم  األوســط وشمال أفريقيا »سـوا«، على 
اتفاقيات  مــن  األجنبية  املــحــطــات  لــهــذه  مما 
 

ُّ
كل الــســودانــيــة.  الحكومة  مــع  ملزمة  رسمية 
مـــن يـــزعـــم أن مـــا وقــــع فـــي الــــســــودان انــقــالب 
ــل بـــدٍم  ــــارد. أجـ ــدٍم بـ عــســكــري يــتــم إســكــاتــه، بــ
بــــارد، وهـــو غــيــر دم الــشــهــداء الـــذي ســـال في 

شوارع املدن السودانية.
6- على الرغم من تلك الشبهات املشار إليها 
أعـــاله، أبـــدى أغــلــب الــّســودانــيــني تــجــاوبــًا مع 
الــدمــاء  االتــفــاق، خصوصا بمبّرر حقن  ذلــك 
 تحفظ كثيرون أيضًا 

ْ
الذي ساقه حمدوك، وإن

بــشــأن اتــفــاٍق أبــرمــه قــائــد الجيش مــع رئيس 
ذلــك فحسب،  ليس  عــنــده.  كــان رهينة  وزراٍء 
بل ثّمة خشية بشأن تفاصيل كثيرة قد تبرز 
شياطينها في مقبل األيام. التشاور والحوار 
ــي الــحــكــمــة تــمــثــل جــمــيــعــهــا الــخــيــار  ــ

ّ
ــوخ وتــ

األمــثــل لــتــجــاوز تلك الــشــيــاطــني، بما يعكس 
مدنية  على  الّسودانيني  إصـــرار  مــع  تجاوبًا 
ثــورتــهــم، وإكــمــال مسيرتها الــقــاصــدة  نحو 
الديمقراطية والحرية والسالم والعدالة، من 
املسيرة مجنزراٌت تجول  تلك  تقطع  أن  دون 
أحزمة  من  ى 

ّ
تتدل الــشــوارع، ومسدساٌت  في 

الخصور.
يبقى األمر اإليجابي الوحيد أن عودة رئيس 
الــوزراء إلى منصبه ستبطل مفعول قــرارات 
ــان يـــعـــتـــزم املــجــتــمــع الــــدولــــي أن يــوقــعــهــا  ــ كـ
على الــســودان. االتــحــاد األفــريــقــي الــذي علق 
عضوية السودان، وهو من القلة التي أسسته 
. سيتواصل 

ً
عام 1963، سيعيده عضوًا فاعال

وهيئاتها   ومؤسساتها  املتحدة  األمــم  دعــم 
ــــذا ســتــفــعــل دول »الــتــرويــكــا«  لـــلـــّســـودان، وكـ
الـــــدول  وبـــعـــض  األوروبــــــــــي  ــاد  ــ ــــحـ االتـ ودول 

العربية. 
)سفير سوداني سابق(

اليمن وصراعات الماضي في حرب الوكالء
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ثمة خشية بشأن 
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 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 November 2021
االثنين 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  24  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2646  السنة الثامنة

احتجز العسكر حمدوك شهرًا في منزله )محمود حجاج/ األناضول(




