
عمار ديوب

 مــا 
ّ

ــل ــ ســــأســــدل الـــســـتـــائـــر وأنــــــــام. جــلــبــت كـ
ــة. لــــن أخــــرج  ــارحــ ــبــ ــه مــــن طـــعـــام الــ ــتـــاجـ أحـ
مـــن الــبــيــت حــتــى انــتــهــاء االنــتــخــابــات. لن 
ــيــــوم. لــقــد ســـافـــرت إلــى  أســـافـــر فـــي هــــذا الــ
الهاتف  سأغلق  هناك.  وسأنتخب  قريتي 
و»الــنــت« أيضًا. إن أتــوا إلــى املنزل سأقول 
ــنــي »مــكــورن«، وســأضــع الكمامة لحظة 

ّ
إن

وصــولــهــم. اتــصــل »الــبــعــثــيــة« بـــأفـــراٍد كثر، 
 األســـمـــاء مــســّجــلــة، وال بــــّد من 

ّ
وقـــالـــوا إن

الــــذهــــاب إلـــــى خــيــمــة االحــــتــــفــــاء بــالــعــرس 
الــوطــنــي، وغــــدًا إلـــى مــركــز االنــتــخــاب. لقد 
مــــــّرت الــلــجــنــة الــبــعــثــيــة بــحــّيــنــا ودّونـــــــوا 
أرقـــــام الـــبـــطـــاقـــات. فـــي الـــيـــوم الــتــالــي على 
ــثــــر ســــــــؤاٍل تــــداولــــه  ــان أكــ ــ ــات، كــ ــابــ ــخــ ــتــ االنــ

السوريني: انتخبت؟ أي ملاذا انتخبت؟
 كــبــيــر قــبــل أيــــام االنــتــخــابــات؛ 

ٌ
ســــاد خــــوف

ــّريـــن، من  األمـ يــعــانــون  الــســوريــني  فأغلبية 
الوقوف الطويل في الطوابير ومن انقطاع 
الــعــمــل،  ــــور وغـــيـــاب  الــكــهــربــاء ورداءة األجـ
ألم نوعد  وسؤالهم: ما فائدة االنتخابات، 
واآلن  ســنــوات،  قبل عشر  الــحــيــاة  بتحّسن 
نــحــن فــي أزمــــة حــقــيــقــيــة، وبـــادنـــا محتلة، 
وعـــدة مـــدن خـــارج ســيــطــرة الــنــظــام )إدلـــب، 
الرقة، دير الــزور، الحسكة، ودرعــا، وأرياف 
كــثــيــرة فـــي حـــلـــب(، أقــصــد مــنــاطــق واســعــة 

راتب شعبو

ــتـــهـــاج  ــغـــرب ابـ ــتـ ــل أن يـــسـ ــاقــ ــعــ مـــــن حـــــق الــ
املبتهجني في سورية بنتائج »االنتخابات« 
الرئاسية. ال شك في أن هناك من شارك في 
ــه مــســتــفــيــد مـــن بـــقـــاء حــال  ــتـــفـــاالت ألنــ االحـ
ســـوريـــة عــلــى هـــذا الــشــكــل الــــذي يــســمــح له 
باملشاركة في النهب والتشبيح على الناس، 
ــلــون مـــن قــلــوبــهــم كما 

ّ
وهــــــؤالء أقــلــيــة يــهــل

تــشــاء لهم األجــهــزة األمــنــيــة ومــتــى شــاءت. 
وهــنــاك بــؤســاء يــشــاركــون ألنــهــم يخافون 
ــزة  ــهـ ــذه األجـ ــ مــــن األســــــــوأ، مــــن أن تـــضـــع هـ
ماحظاٍت ســوداء على سّجاتهم يدفعون 
تاليًا مــن دمــاء قلوبهم. وهــنــاك من  ثمنها 
 
ً
يــشــاركــون ملــجــّرد أن هــنــاك احــتــفــااًل ودبــكــة
ينطبق  وهــذا  املناسبة،  عن  النظر  بصرف 
الــشــبــاب بنسبة كــبــيــرة. ولــكــن هناك  عــلــى 
بـــؤســـاء يــشــاركــون إمـــا عـــن قــنــاعــة، وربــمــا 
 عــن شــعــور بــأن »الــرئــيــس« يقف في 

ّ
األدق

وجه العالم كي يحميهم من خطر غامٍض 
يـــتـــهـــّددهـــم، خــطــر تـــجـــّســـد، فـــي لــحــظــٍة مــا، 
االختاف،  تتحّمل  ال  إسامية  بتنظيماٍت 
ــّدد نـــمـــط حـــيـــاة الــــنــــاس ومــســالــكــهــم  ــ ــهـ ــ وتـ
ــاركـــون  ــم يـــشـ ــهــ ــة املــــعــــتــــادة، أو أنــ ــيـ ــيـــومـ الـ
تــفــكــيــٍر فــي سلوكهم  ويــحــتــفــلــون مــن دون 
هذا، وربما ال يجرؤون على التفكير به، ال 
خذون، كما لو بصورٍة غريزيٍة تحت 

ّ
بل يت

تأثير العجز واالعتياد، موقفًا سلبيًا ممن 
ينساقون  هـــؤالء  التفكير.  لديهم  يــحــّرض 
مع التيار العام، كما في املسالك الطقوسية 
الــتــي تــســتــقــل عـــن الــتــفــكــيــر، وهـــم يـــكـــّررون 
تفكير،  دون  مــن  ثابتٍة ومحفوظة  عــبــاراٍت 
ويبدون من االنفعال وحرارة »الصدق« ما 

تستوجبه الطقوس.
ــهــــاج، عـــقـــب إعــــان  ــتــ اســـتـــغـــراب حــفــلــة االبــ
النتائج، ينبع من السؤال: هل كان أحد في 
سورية )أو خارج سورية( يشّك لحظة في 
ما خرجت؟  غير  على  النتيجة ستكون  أن 
هذا أمٌر منتٍه ومفروغ منه. حتى لو خرجت 
ــاب الـــخـــيـــال واالفــــتــــراض  ــ ــن بـ ــ الــنــتــيــجــة )مـ
ــحــــني  ــ

ّ
ــرش ــن املــ ــ ــح مــ ــ ــ

ّ
ــرش ــ ــح مــ ــالــ ــــط( لــــصــ ــقـ ــ فـ

خائفًا  الفائز  لوجدنا  اآلخــريــن،  املسكينني 
ــــراب مــن  ــتـ ــ ومــــرتــــعــــدًا، وال يـــجـــرؤ عـــلـــى االقـ
الــقــصــر الـــرئـــاســـي، وال شـــك فـــي أنـــه ســوف 
فــاز فيها، ويشكو من  الــتــي  الــســاعــة  يلعن 

الشافعي أبتدون

زار الرئيس املصري، عبد الفتاح السيسي، 
املاضي،  الخميس  عــّدة ســاعــات، جيبوتي 
مــنــذ  مـــــصـــــري  لــــرئــــيــــس  زيـــــــــــارة  أول  فــــــي 
اســتــقــال هـــذا الــبــلــد عـــام 1977. ويــتــشــارك 
جيلي  عمر  إسماعيل  الجيبوتي  الرئيس 
ــًا إقـــلـــيـــمـــيـــًا بــســبــب  مــــع الـــســـيـــســـي تـــوجـــسـ
األفريقي،  القرن  في  بلديهما  أدوار  تراجع 
إثــيــوبــيــا،  نــجــمــي رئـــيـــس وزراء  وصـــعـــود 
آبــي أحــمــد، ضــد السيسي، ورئــيــس وزراء 
إريـــتـــريـــا، أســـيـــاس أفــــورقــــي، عــلــى حــســاب 
دبلوماسيًا  تــحــّركــًا  الــزيــارة  ــَعــّد 

ُ
وت جيلي. 

مـــصـــريـــًا تـــحـــت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة شــــد حــــزام 
األطراف لغريمتها أديس أبابا، قبيل امللء 
الثاني لسد النهضة، بينما يحاول جيلي 
ــاوف من  ــخــ تــخــفــيــف الــضــغــط وتـــبـــديـــد املــ
جارتها  نحو  إثيوبيا  تتحّول  أن  إمكانية 
الخارجية،  بضائعها  استيراد  في  أسمرة 
إذ تحّرك السلع اإلثيوبية موانئ جيبوتي 
إن  ــــول  ــقـ ــ الـ ويـــمـــكـــن   .%70 ــدر  ــقــ تــ بـــنـــســـبـــة 
جيبوتي ومصر تعيشان في مرحلة ضبط 
أزمــات  األعــصــاب وعــدم االستباق لتفعيل 
في  تعيش  الــتــي  إثيوبيا  مــع  دبلوماسية 
وضع داخلي أمني مربك منذ الحرب على 
إقليم تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني 

الفائت. 
ــًا  ــّركــ تــــحــ يـــــجـــــري  ــيــــســــي  الــــســ أن  الــــــافــــــت 
دبلوماسيًا لدول القرن األفريقي منذ إعان 
زيارته  النهضة، واستهل  األول لسد  املــلء 
الــســودان في نوفمبر/ تشرين  في جنوب 
زال يواصل تحّركاته  املاضي، وما  الثاني 
تحالفات  عن  للبحث  معركته  في  أفريقيًا 
إقــلــيــمــيــة لــلــتــأثــيــر بــالــقــرار اإلثــيــوبــي، قبل 
ــلء الـــثـــانـــي لـــخـــزانـــات سد  ــ الــــشــــروع فـــي املـ
جهة  من  الدبلوماسي  بالضغط  النهضة، 
ــاورات الــعــســكــريــة مـــع دول مــجــاورة  ــنــ واملــ
النيل«  »حــمــاة  تــحــت مسميات  إلثــيــوبــيــا، 
و»نـــســـور الــنــيــل« و...، هـــذا بــاإلضــافــة إلــى 
محاوالٍت مصريٍة لتشييد قواعد عسكرية 
مصرية في جيبوتي وإريتريا والسودان، 
ملــــضــــاعــــفــــة جــــــهــــــودهــــــا الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
والعسكرية تجاه أديس أبابا، لكن كل هذه 
عن  اإلثــيــوبــي  النظام  تثني  لــن  التحّركات 

املضي في بدء امللء الثاني للسد.
ــــدى نــجــاعــة  ــــدة بـــشـــأن مـ ــّمـــة مـــفـــارقـــات عـ ثـ
دول  املتوقع الستقطاب  املــصــري  الــتــحــّرك 
القرن األفريقي والوقوف إلى جانبها، فهل 
لدى مصر إمكانات لتسويغ سياساتها من 
خــال ضــخ مـــوارد مالية ومنح مساعدات 
ــالــــح مــع  ــاد ســـيـــاســـة املــــصــ ــ ــجـ ــ ــة إليـ ــيــ ــاثــ إغــ
حلفائها الجدد؟ فإرسال شحنة دوائية إلى 
جيبوتي بعد يوم من زيارة السيسي، هل 
يمكن أن يفتح للقاهرة موطئ قدم عسكري 

ممدوح الشيخ

بــــني بــــاريــــس ولــــنــــدن وواشــــنــــطــــن، يــشــتــّد 
السامية«، وخال  اشتعال معركة »معاداة 
سنوات قليلة بدا بنيامني نتنياهو »كأنه« 
الغرب املعايير اإلسرائيلية  قد فرض على 
ــا، فـــــــإذا بــالــحــقــيــقــة  ـــهــ ــاداتـ ــعــ لـــلـــســـامـــيـــة ومــ
تنكشف أمام أول اختبار حقيقي في عاقات 
نتنياهو  أن  والحقيقة  وبــاريــس.  أبيب  تــل 
ــّدع!  ــتـــصـ ــم مـ ــلـ ــلـــى سـ ــلــــى عـ ــى أعــ ــ يـــصـــعـــد إلــ
خــافــي، حتى  السامية«  »مــعــاداة  فمفهوم 
بني الصهاينة أنفسهم، وتبعاته السياسية 
أكــبــر بــكــثــيــر مـــن تـــرف الــنــقــاشــات الــفــكــريــة 
الــنــظــريــة، وعــواقــب اإللــحــاح عليه ستكون 
حرًبا عقائدية دولية، تسعى فيها كل دولة 
كبرى، بقدر استطاعتها، إلى فرض »قوائم 
ــم تــجــريــم« تـــحـــارب ألجــل  تــكــريــم« و»قــــوائــ
فرضها بقوة القانون الدولي. والعالم الذي 
ص بعد »صلح وستفاليا« )1648( من 

ّ
تخل

واملذهبية،  الدينية  واملعايير  التصنيفات 
يــعــود مــن بـــاب »االســتــثــنــاء اإلســرائــيــلــي«، 
ـــا غــيــر 

ً
ــنـــاعـــات الـــديـــنـــيـــة ضـــيـــف ــقـ لــيــجــعــل الـ

مــرغــوب فيه، تــم إخــراجــه مــن الــبــاب ليعود 
من النافذة!

ــاريــــخ الـــقـــريـــب الــنــائــمــة  ــتــ ومـــــن أشــــبــــاح الــ
ــًرا، شــبــح  ــ ــيـ ــ ــزة أخـ ــ ــــرب غـ ــتـــي أيــقــظــتــهــا حـ الـ
»األبــارتــهــايــد« فــي جــنــوب أفــريــقــيــا، حيث 
البيضاء  األقــلــيــة االســتــيــطــانــيــة  احــتــفــظــت 
ــز عــلــيــهــا الــنــظــام  ــكــ ــرٍة عـــنـــصـــريـــٍة ارتــ ــنـــظـ بـ
ــلـــة  ــي، حــــتــــى وصــــــــل إلــــــــى مـــرحـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
»الــبــانــتــوســتــانــات« الــتــي تــعــيــد إســرائــيــل 
إنتاجها بـــ »الــجــدار الـــعـــازل«. وقــد شهدت 
 
ً
ماسنة اإلســرائــيــلــيــة  الفرنسية  الــعــاقــات 
 حــــول مـــا إذا كـــانـــت إســـرائـــيـــل دولـــة 

ً
حــــــاّدة

»فـــصـــل عــــنــــصــــري«، عـــلـــى نـــحـــٍو يـــؤكـــد أن 
يشّكل قضية  بدأ  اإلسرائيلي«  »االستثناء 
خــــافــــيــــة بـــــني بـــــاريـــــس وواشـــــنـــــطـــــن، ورد 
الــفــعــل الــرســمــي اإلســرائــيــلــي لــيــس مــجــّرد 
بل  رســمــي،  على تصريح  رسمي  احتجاج 
فـــزع يميني مــن تــراجــع مــفــاجــئ فــي مسار 
االســتــئــســاد اإلســرائــيــلــي املـــدفـــوع بــمــوجــٍة 
مـــن اتــفــاقــيــات االعـــتـــراف والــتــطــبــيــع. وفــي 
الغربية  املــواقــف  فــإن، بعض  الوقت نفسه، 
لــت عـــن حــــدود الــعــقــاب  بــعــد الـــحـــرب تــســاء
الــــذي يــمــكــن إنـــزالـــه بــإســرائــيــل، ولــيــس عن 
استثنائها من العقاب! وفي حال لم يسفر 
الجدل بشأن »معاداة السامية« عن اتفاق، 
فــإن هــذا لــن يــوقــف املـــّد املتصاعد لخطاب 
مــنــاهــضــة الــعــنــصــريــة الــــذي أصــبــح يضع 
إســرائــيــل فـــي الــقــائــمــة نــفــســهــا الــتــي تضم 

تل أوالدنـــا وترملت 
ُ
منها، وعــدا ذلــك كله ق

نساؤنا وعطب مئات األلوف. أّية انتخاباٍت 
هــذه؟ أهــل يكفي أن يكون هناك استحقاق 
ــذا الــدســتــور  ــا قــيــمــة هـ دســـتـــوري لــتــتــم، ومـ
مـــن أصـــلـــه، والـــعـــالـــم يـــؤّكـــد عــــدم شــرعــيــتــه، 
وضــــرورة صياغة دســتــور جــديــد، يتوافق 
مـــع مـــا آلــــت إلـــيـــه أوضـــــاع الـــســـوريـــني. هــذا 
توافق  مــن دون  للتحقق،  قــابــل  غير  أيــضــًا 
دولي وإقليمي وتمثيل املعارضة! إذًا ملاذا 
ــلـــه، فــلــيــجــّدد الــنــظــام  االنـــتـــخـــابـــات مـــن أصـ
أحاديث  األمــر. هــذه كانت  البيعة وينتهي 
أنــاٍس غرقوا في بحار  السوريني، أحاديث 
ــدام األمـــــل وغــيــاب  ــعــ الــفــقــر والــتــعــاســة وانــ
العمل؛ وأكثر مشهٍد قد يوضح حالة النفاق 
والــكــذب والــخــوف والــشــعــور بــالــتــفــاهــة ما 
الـــتـــواصـــل، ويفيد  ذاع صــيــتــه فـــي وســـائـــل 
 قوارب بحرية كانت تهتف للنظام في 

ّ
بأن

ــت كــذلــك إلـــى أن غابت 
ّ
عـــرض الــبــحــر، وظــل

عـــن الــســواحــل الـــســـوريـــة، وطــلــبــت الــلــجــوء 
في قبرص! أهل أوضح من ذلك تعبيرًا عن 
كــارثــيــة األوضـــــاع؛ جــمــوع تحتفل بعرض 
الوطني« وبلحظٍة تطلب  »العرس  بـ البحر 
اللجوء ببلد آخر تخلصًا من النظام الذي 
تغني وترقص وتدبك وترفع أعامه عاليًا، 

 فيه من أجل تجديد البيعة!
ّ
وتنخ

ــًا لــلــقــلــق  ــئـ ــّيـ ــنـــوم، وسـ ــلـ ــدًا لـ ــّيــ ــان يـــومـــًا جــ ــ كـ
 أبــــواب 

ُ
ـــــدق

ُ
والـــخـــوف مـــن الـــعـــواقـــب، كــــأن ت

وأطلق  بها،  االحتفاالت  وفي  لانتخابات 
ــــاص احـــتـــفـــاًء  ــــرصـ  مــــن الـ

ً
كـــمـــيـــاٍت مـــهـــولـــة

األخــيــر يضفي غضبًا  الفعل  بــاالنــتــصــار؛ 
جديدًا في الصدور. 

ــران  ــ ــ ــام قـــــويـــــًا، ولــــــــوال إيـ ــظــ ــنــ ــذا الــ ــ ــ لــــيــــس هـ
، ومـــا يــزيــد 

َ
ــيـــا لـــَرحـــل ومــلــيــشــيــاتــهــا وروسـ

األمــر عبثًا أن يستقدم النظام مراقبني من 
 
ّ
انتخاباٌت بحق، وكــأن ها 

َّ
الــدول، وكأن تلك 

 لـــم تمنحه 
ً
تــلــك الـــــدول ســتــعــطــيــه شــرعــيــة

إيــاهــا مــنــذ عــشــر ســـنـــوات. نــعــم ال ينشغل 
الـــنـــظـــام بـــحـــاجـــات شــعــبــه وال بــانــتــقــادات 

 ذلـــك يــؤّجــج 
ّ
الــرافــضــني الســتــمــراريــتــه، لــكــن

لت 
ّ

فض التي  األغلبية،  ســوريــة.  فــي  الجمر 
التزام  تستطيع  لــن  منازلها،  فــي  الجلوس 
الصمت إلى األبــد، فحاجاتها غير مؤمنة، 
واألمــوال التي تدفقت إليها في أثناء شهر 
رمضان انتهت، والنظام ذاته استفاد منها 
خــيــر اســتــفــادة، حــيــث ســاعــدتــه فــي خفض 
ــار بعض  ــعــ قــيــمــة الــــــــدوالر، وتــثــبــيــت األســ

الوقت.
لــم تــعــتــرف الــــدول الــعــظــمــى بــاالنــتــخــابــات 
ونــتــائــجــهــا، وشــــــّددت فـــي بـــيـــاٍن لــهــا على 
الــقــرارات   موقفها مــن ســوريــة يمّر عبر 

ّ
أن

الدولية التي صدرت من أجل إنهاء املأساة 
السورية. بعد أسبوعني، سيلتقي الرئيس 
الروسي بوتني مع نظيره األميركي بايدن، 
وســـتـــكـــون ســــوريــــة مــــن قـــضـــايـــا الـــنـــقـــاش، 
 قــضــايــا الـــخـــاف بــيــنــهــمــا، وأمـــل 

ّ
ــل كــمــا كــ

السوريني أصبح معلقًا على تسويٍة، يصل 
تلك  تتحقق  ال  قــد  الــزعــيــمــان. طبعًا  إليها 
األمــنــيــة؛ فـــدائـــرة الــخــافــات بــني الــدولــتــني 
ــم تــتــوقــف روســـيـــا عـــن مــحــاولــة  كــبــيــرة، ولـ
شــرعــنــة الـــنـــظـــام، وجـــديـــدهـــا االنــتــخــابــات 
هــــذه، لــكــن كــذلــك هــنــاك إمــكــانــيــة للنقاش 
اإليجابي بخصوص سورية بني الرجلني، 
ــنــــفــــوذ، وتــوقــفــت  إذ تـــرّســـخـــت مـــنـــاطـــق الــ
الحروب، وال بد من نهب الباد. هذا ليس 
 تقريبًا 

ً
مة

ّ
ضربًا في الرمل. ال، فسورية ُمسل

 األخــيــريــن 
ّ
ــلــــروس، لـــكـــن مـــن األمــيــركــيــني لــ

هــم الــرافــضــون، ويـــريـــدون حــيــازة ســوريــة 
»غصبًا« عن اإلرادة األميركية، وهذا محال 

بالطبع.
انتهى  بــحــق؛   

ً
انتخابيًا طــويــا يــومــًا  كـــان 

قريٍب.  في جنازة  هم 
ّ
وكأن السوريون،  منه 

اآلن، سيعودون إلى حياة الطوابير »والنق 
والسق« وامِلَعد الفارغة. هذه ليست النهاية 
 النظام يأمل بأمواٍل 

َّ
كما أوضحت، وإذا ظل

إيــران، فهذا يجانبه الصواب،  ستأتيه من 
وال من روسيا، الشهيرة ببخلها؛ وليست 
ــهــا رمــــضــــان. وبــالــتــالــي، 

ّ
أشـــهـــر الــســنــة كــل

قـــد تــتــوســع االحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تـــطـــّورت 
ــا، وقـــد نــشــهــد شــبــيــهــًا لها  ــ أخـــيـــرًا فـــي درعـ
حة 

ّ
 املدن السورية مرش

ّ
في السويداء، وكل

العكس  وعــلــى  إذًا،  الشعبية.  لــانــفــجــارات 
مــن وهــم الــنــظــام بــاألبــد عبر االنــتــخــابــات، 
ــالــــذات، وبــســبــب انــهــيــار  فــقــد تـــكـــون هـــي بــ
واالجتماعية وعدم  االقتصادية  األوضــاع 
إلى  الــوصــول  في  تغيرها وتعقدها سببًا 
بــني بايدن  الــنــظــام،  تــطــوي صفحة  صفقٍة 
وبوتني؛ فهل يفعانها أم يؤجان ذلك إلى 

موعٍد الحق. 
لـــيـــس بـــاالنـــتـــخـــابـــات والـــــرصـــــاص يــحــيــا 
ــل بــتــغــيــيــر الــــنــــظــــام، وهــــــذا مــا  ــعـــب، بــ ــشـ الـ

ستقّرره الصفقة الدولية واإلقليمية.
)كاتب سوري(

نــاخــبــيــه عــلــى مــا أوصـــلـــوه إلــيــه مــن خطر، 
وســـــوف يــعــتــذر لـــلـــوريـــث الــجــمــهــوري عن 
الــفــوز، ويــتــبــّرع لــه بــفــوزه عــن طيب خاطر، 
ــصــه مـــن هــــذه الـــورطـــة 

ّ
راجـــيـــًا مــنــه أن يــخــل

التي وجــد نفسه فيها رئيسًا لجهاٍز دولة 
مفتاحه سوى  يملك  وال  في وجهه،  مغلق 
»لــدولــة األســــد«، بجيشها  الـــوريـــث، فكيف 
املنتقاة على  ومخابراتها وبيروقراطيتها 
الوالء، أن يقودها غريٌب من خارج العائلة. 
وربما ســارع هــذا الفائز إلــى طلب اللجوء 
الــســيــاســي عــلــى الـــفـــور إلــــى أي مـــكـــان في 

العالم يمكن أن يستقبله. 
في مصر التي شهدت انتخابات ديمقراطية 
مــراقــبــة ونــزيــهــة إلــى حــد ال بــأس بــه، وجد 
الــرئــيــس املــنــتــخــب، مــحــمــد مـــرســـي، نفسه 
ضعيفًا أمام جيش وبيروقراطية دولة غير 
مرّحبة به، وغير متعاونة، ولم يصمد على 
هذه الحال سوى سنة واحــدة، من دون أن 
ــذا مــســؤولــيــتــه ومــســؤولــيــه حزبه  يــلــغــي هـ
ح 

ّ
بمرش بالك  فما  الــحــال.  إليه  انتهى  عما 

ال يملك شيئًا من القوة أمام »دولة األسد«.
هـــذه الــبــهــجــة الــصــاخــبــة فــي ســـوريـــة، إذن، 
يــتــهــّدد  كـــــان  قـــلـــق مـــــا،  ــن زوال  تــعــبــر عــ ال 
ــفـــوس املــبــتــهــجــني قـــبـــل الـــنـــتـــائـــج ثــــم زال  نـ
املبتهجني،  وغير  املبتهجون،  بــصــدورهــا. 
منها  ومــتــأّكــدون  سلفًا،  النتيجة  يــعــرفــون 
أكــثــر مــن تــأكــدهــم مــن قــدرتــهــم عــلــى تأمني 
الــعــشــاء ألوالدهــــــم. ملــــاذا إذن االحــتــفــاالت، 
ــو مـــصـــدر الــبــهــجــة؟ هـــل يــحــتــفــلــون  ومــــا هـ
ــــث ســـــوف يــتــحــقــق مــا  ــــوريـ ــي فـــــوز الـ ألن فــ
األساسية  الحاجات  تأمني  من  به  يأملون 
ــــون كــرامــتــهــم  ــــن صـ لـــهـــم ولـــعـــائـــاتـــهـــم، ومـ
مــن التشبيح ونــقــص االعــتــبــار واالنــتــظــار 
الطويل على األبــواب لتأمني أبسط حقوق 
فــوزه  الــبــشــري؟ هــل يحتفلون ألن  الــكــائــن 
يصون كرامة الوطن من استباحة إسرائيل 
والــقــوى الــخــارجــيــة األخــــرى؟ هــل يمكن أن 
الفارغة  االنــتــخــابــات  مــا بعد هــذه  يختلف 
عّما قبلها بما يبّرر االحتفال؟ على العكس، 
الوريث  استمرار  إن  البسيط  املنطق  يقول 
يــعــنــي اســتــمــرار املــشــكــات الــتــي تعيشها 
ســـوريـــة. بــاســتــمــراره، ســـوف تــســتــمــر آلــيــة 
القائمة  وســيــاســاتــه  حكمه  وطــاقــم  حكمه 
الشعب  تقسيم  وعلى  الرهيب،  القمع  على 
السوري لكي يواصل حكمه، والقائمة على 

املندب؟  بــاب  ة على 
ّ
املطل لها في جيبوتي 

وأيهما أكثر تأثيرًا بني مصر وإثيوبيا في 
القرن األفريقي، وحتى بالنسبة إلى القاّرة 
األفريقية التي يقع مقّرها في أديس أبابا 
التي تحظى بتحالفاٍت دولية، مثل روسيا 

وفرنسا والصني.
يــقــيــم فـــي املـــخـــيـــال االســـتـــراتـــيـــجـــي للعبة 
املصالح الكبرى في القرن األفريقي تطبيق 
ــدى تــأثــيــرهــا  ــ ــقـــوة الــنــاعــمــة، ومـ مــفــهــوم الـ
التحالفات واالســتــقــطــابــات، هذا  بــنــاء  فــي 
 عــن إطـــار مــفــاهــيــم الــتــدخــل الــدولــي 

ً
فــضــا

اإلنساني والسياسي، فما يحّرك االقتصاد 
املفروضة  الضرائب  هو  حاليًا  الجيبوتي 
ــــي ســـواحـــلـــهـــا،  ــبــــي فـ ــنــ ــفــــوذ األجــ ــنــ ــى الــ ــلـ عـ
وهو  فيها،  املنتشرة  العسكرية  والقواعد 
ق مــن خــالــه أربــاحــًا جــيــدة، نظير 

ّ
مــا تحق

تهافت قوى دولية كبرى نحوها، بحثًا عن 
قــدم عسكرية لها في هــذا الشريط  موطئ 
كل  إذ تسعى  البارز،  االستراتيجي  واملمر 
دولٍة لحماية مصالحها أمنيًا واقتصاديًا. 
فــهــل فـــي وســــع مــصــر الــســيــســي أن تـــؤدي 
 مايني الدوالرات، 

ّ
، وتضخ

ً
هذا الدور مثا

عبر استئجار قاعدة عسكرية قبالة البحر 
األحـــمـــر ملـــمـــارســـة ضـــغـــٍط صـــلـــٍب لــحــمــايــة 
عــلــى حساب  واألمــنــيــة  املــائــيــة  مصالحها 
إثــيــوبــيــا املــتــنــفــذة والــصــاعــدة فــي منطقة 
الــقــرن األفــريــقــي؟ يــمــكــن الــجــزم بـــأن مصر 
حة 

ّ
التي تعاني من مديونية باهظة ومرش

لــارتــفــاع، الــتــي أرتــفــعــت عـــام 2020 بنسة 
السهل  )65.2 مليار دوالر( ليس من   %14
عــلــيــهــا مـــواجـــهـــة إثــيــوبــيــا عــبــر مــمــارســة 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــدخــل الــنــاعــم ومــزاحــمــة 
ــــذه الــبــقــعــة االســتــراتــيــجــيــة  الـــكـــبـــار فــــي هـ
تــؤتــي جــهــود مصر  أن  أفريقيا. يمكن  مــن 
ــًا عـــلـــى صــعــيــد عـــدم  ــنــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة راهــ
قانونية أديس أبابا في ملء سد النهضة 
ثانية، لكن تقنيًا من الصعوبة بمكان وقف 
املــلء  فــي  الــشــروع  اإلثيوبية نحو  الخطط 

الثاني للسد . 
واضح أن مصر تدفع ثمن أخطاء حسابات 
القرن  الجيوبوليتيك والتدافع الدولي في 
ــا  ــقـــي، فـــغـــاب حـــضـــورهـــا كــمــا دورهــ ــريـ األفـ
في وقٍت كان من املفروض أن تشد أطراف 
إثيوبيا من الداخل ومن جوارها اإلقليمي. 
الباهت  حضورها  ثمن  مصر  تدفع  كذلك 
وتـــنـــاســـيـــهـــا أزمـــــــــات الــــصــــومــــال األمـــنـــيـــة 
والــســيــاســيــة املــتــراكــمــة مــنــذ فــشــل مؤتمر 
القاهرة عام 1998 بني الفرقاء الصوماليني. 
تدفع القاهرة اليوم ضريبة باهظة للعودة 
إلى حلفائها التقليديني في القرن األفريقي. 
فالعاقات مع مقديشو، وإن ُرّممت أخيرًا، 
منذ  عــامــني  القطيعة  جــفــاء  أن صــدمــة  إال 
أزمة الخليج عام 2018 ما زالت تخّيم على 
املشهد الدبلوماسي بني الدولتني، فتحفظ 

السياج  م 
ّ
يتحط وهكذا  العنصرية.  النظم 

الـــحـــامـــي لــلــصــهــيــونــيــة، وتــصــبــح صفحة 
ــعــــداء لــإنــســانــيــة.  مـــن صــفــحــات تـــاريـــخ الــ
وهكذا هي العنصرية باملعايير األخاقية 
ــعـــد أن ظـــلـــت الــصــهــيــونــيــة  ــة. وبـ ــيـ ــرفـ ــعـ واملـ
ــرة تــســويــق  ــمــ ــرات الـــســـنـــني تـــجـــنـــي ثــ ــ ــشـ ــ عـ
صـــورتـــهـــا ضـــحـــيـــة تـــجـــمـــع بـــــني: الــضــعــف 
والنبل والكفاءة، أصبحت صورتها صورة 
الـــقـــوة االســتــيــطــانــيــة اإلحـــالـــيـــة، املــدّجــجــة 
املدعومة  والــنــوويــة،  التقليدية  باألسلحة 
ــي الــــعــــالــــم، املــحــكــومــة  ــبـــرى فــ ــكـ ــقـــوى الـ ــالـ بـ
تستعمل  وهــي  تمييزية،  قوانني  بترسانة 
ذلك كله بقسوٍة مفرطٍة في مواجهة مدنيني 
مــحــاصــريــن، وجــــاءت أعــــداد الــضــحــايــا من 
النساء واألطفال في العدوان أخيًرا على كل 
الفلسطينيني، لتؤّكد أن الحرب في الضفة 
الــغــربــيــة ومـــدن مــا يــســّمــى الــخــط األخــضــر 
وقـــطـــاع غــــزة هـــي اخــتــيــار لـــم تــضــطــر إلــيــه 
بسبب إطاق الصواريخ، بل ألنه اختيارها 
الذي تمليه طبيعتها »املعادية لإنسانية«.
وفرنسا التي تعّرضت لقصف دبلوماسي 
ــر مهم 

ّ
إســرائــيــلــي غــيــر مــســبــوق، فــي مــؤش

عــلــى تــغــيــر كــبــيــر، لـــه أســبــابــه الــســيــاســيــة 
، ال 

ً
الــعــمــيــقــة، هــي عــلــى عــكــس أملــانــيــا مــثــا

ــى الــخــطــاب األمــيــركــي/ اإلســرائــيــلــي 
ّ
تــتــبــن

عـــن ضـــــرورة االعــــتــــراف بــإســرائــيــل »دولــــة 
ــراف يــعــنــي،  ــ ــتـ ــ ــذا االعـ ــ ــل هـ ــثـ يــــهــــوديــــة«. ومـ
بــــالــــضــــرورة، قـــبـــول ســـيـــاســـات الــتــطــهــيــر 
ــة، لــكــنــه يـــعـــنـــي، فــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــعـــرقـــي اإلسـ
الوقت نفسه، إيقاظ أشباح ما قبل »صلح 
وســتــفــالــيــا«، وهـــذا أحـــد املــحــّرمــات األكــثــر 
اســـتـــقـــراًرا فــي الــســيــاســة األوروبـــيـــة مئات 
 يمكن أن يتخّيل 

ً
السنني، وال أحسب عاقا

ــى أوروبـــــــا عـــن واحـــــد مـــن أســس 
ّ
أن تــتــخــل

نظرتها إلى الذات والعالم ألجل إسرائيل. 
وبناًء على ما تقّدم، ال سبيل أمام إسرائيل 
الصهيوني  التصور  وفــق  األمــن،  لتحقيق 
الـــعـــالـــم وجـــودهـــا  يــقــبــل  الــيــمــيــنــي، إال أن 
ــة »فــــصــــل عـــنـــصـــري« تـــصـــف نــفــســهــا  ــ ــ دولـ
 »الـــيـــهـــوديـــة«، ومــــن املــضــحــكــات املــبــكــيــات 
ــثــــر حــــــّدة إلســـرائـــيـــل،  ــأتـــي الـــنـــقـــد األكــ أن يـ
والــتــخــّوف األكــثــر جــّديــة مــن ممارساتها 
الــعــنــصــريــة، مـــن عـــواصـــم غـــربـــيـــة، بينما 
ــا لــلــهــولــوكــوســت، 

ً
تــفــتــتــح اإلمــــــارات مــتــحــف

ــة كــــفــــكــــرة  »مــــعــــاديــــة  ــيـ ــيـــونـ ــهـ وكــــــــأن الـــصـ
ــــي نــســخــتــهــا  ــة فـ لــــإنــــســــانــــيــــة«، وبــــخــــاصــ
ــلـــق بــعــض  ــة، تـــثـــيـــر قـ ــّرفــ ــتــــطــ الــيــمــيــنــيــة املــ
الـــعـــواصـــم الــغــربــيــة وتـــكـــســـب، فـــي الــوقــت 
نفسه، أنصاًرا في بعض العواصم العربية!
)كاتب مصري(

مــن  ــوارع  ــ ــشــ ــ ــالــ ــ بــ ــاق  ــ ــسـ ــ نـ أن  أو  شـــقـــقـــنـــا، 
املــدّجــجــني بــالــســاح، أي عــنــاصــر أجــهــزة 
ــــن واملــرتــبــطــني بـــهـــم، ال ســيــمــا بــعــدمــا  األمـ
مـــــّددوا االنــتــخــابــات حــتــى الــثــانــيــة عــشــرة 
ــّد أن نــخــرج مـــن مــنــازلــنــا  ، وكــــان ال بــ

ً
لـــيـــا

الــرطــبــة واملــعــتــمــة والــصــغــيــرة، والــتــي هي 
زال جاثمًا في  الخوف ما  معتقاٌت كذلك. 
الصدور من ماحقة مرتكبي الكبيرة بعدم 

التصويت.
التمديد كان بسبب اقتصار املنتخبني على 
بأواصر  بها  املرتبطني  أو  الدولة  موظفي 
من عاقات الفساد والنهب والعمل كذلك، 
وجــمــاعــات املــؤســســات الــديــنــيــة ومحدثي 
ــاع الـــوطـــنـــي  ــ ــدفــ ــ ــ ــة وال ــيـــحـ ــّبـ الـــنـــعـــمـــة والـــشـ
وعناصر حزب البعث، وقرأنا عن مسؤوٍل 
في إحدى البلدات عن توزيع الخبز، ُينذر 
 واحــد 

ّ
 كــل

ّ
عــونــه بـــأن

ّ
املعتمدين الــذيــن يــوز

ســيــخــســر   
ّ

وإال فـــــــردًا   15 ــعــــه  ومــ ــأتـــي  ــيـ سـ
رخـــصـــة الــخــبــز، وبــالــتــالــي اضـــطـــر هـــؤالء 
لــانــتــخــاب مــــرات عــــدة، لــيــعــّوضــوا نقص 
ــــوات الــشــعــب املــتــخــاذل والــجــالــس في  أصـ

منازله أو ترك الباد.
حــالــة الـــرفـــض الــواســعــة لــانــتــخــابــات، قد 
وحينها  الحقًا،  املحلية  املجتمعات  تفّجر 
ال تــتــغــيــر حــيــاتــهــم، كــمــا هـــو مـــتـــوقـــع، بل 
 تلك 

ّ
ســـتـــزداد ســــوءًا. الــنــظــام ال يــهــتــم بــكــل

َر بشكٍل كبير في الدعاية 
ّ
األحــوال، فقد َبــذ

استنزاف طاقة البلد في حروٍب داخليٍة، ال 
أينما كان.  مصلحة فيها للشعب السوري 
أن يأمل بنتائج مختلفة،  لعاقٍل  وال يمكن 

حني تكون األسباب واحدة. 
انــتــصــارًا مـــا؟ أيــن  ثــّمــة  هــل يبتهجون ألن 
هو االنتصار؟ سورية مقّسمة، ومستباحة 
من خمسة جيوش كبرى، ومنبوذة دوليًا، 
الخيم وبلدان  أهلها مشّردون في  ونصف 
الــلــجــوء، والــبــاقــون يــعــيــش أكــثــر مــن %90 

منهم تحت خط الفقر.
مهما يكن من أمر، هذا النوع من احتفاالت 
في  نقيضه  إلـــى  ينقلب  أن  يــمــكــن  الــتــأيــيــد 
لحظة واحـــدة. هــذا مــا يــدركــه أهــل السلطة 
جـــيـــدًا، وهــــو مـــا يــفــّســر االســتــنــفــار األمــنــي 
املــســتــمــر، واملـــراقـــبـــة الــلــصــيــقــة لــلــنــاس في 
حـــيـــاتـــهـــم وأعـــمـــالـــهـــم ومـــــا يـــكـــتـــبـــون عــلــى 
صفحاتهم. أمام التصويت بالدم والنسبة 
الغامر،  »االبتهاج«  وهــذا  للفوز،  الخرافية 
 
ً
الــحــكــم مطمئنة املــنــطــقــي أن تــكــون طــغــمــة 

إلـــى حــب الــجــمــاهــيــر، وأال تخشى مــن رأٍي 
ُيقال في مجلس خــاص أو في مقال ما أو 
إذن يحصون  ملــاذا  التواصل.  على وسائل 
على »جمهورهم« أنفاسه، ويصرفون على 
تــخــويــفــه وضــبــطــه أضـــعـــاف مـــا يــصــرفــون 

على تعليمه وصحته؟ 
 من موقع 

ّ
أما تجاه خطاب الفوز الذي يحط

رئــيــس الــجــمــهــوريــة إلــــى أن يــكــون رئــيــس 
جمهور الرئيس، فلم يبق من مشاعر أمام 
الـــســـوريـــني، أيــنــمــا كـــانـــوا، ســــوى الــشــعــور 

بالعار.
)كاتب سوري(

الــصــومــال مــرتــني على قـــرار جامعة الــدول 
املاضي ملوقف مصر  العام  املؤيد  العربية 
والسودان ضد إثيوبيا يشي بأن مقديشو 
ــــة« مــــع مــصــر،  ــعـ ــ لــــم تـــعـــد فــــي ســـيـــاســـة »إّمـ
الــعــاقــات بني  الــتــي ضغطت عــلــى صعيد 

الدولتني ردحًا من الزمن.
ــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــّركــ ــتــــحــ ــــن تـــخـــتـــفـــي الــ لـ
واملـــنـــاورات العسكرية املــصــريــة فــي املــدى 
الــــقــــريــــب، لـــكـــن جــــــــدوى تـــلـــك الـــتـــحـــّركـــات 
الــوقــت، وأهميتها تجاه  فــي هــذا  املصرية 
طات إثيوبيا، هي أموٌر ال بد من 

ّ
وقف مخط

الوقوف على تفاصيلها من كثب. فإثيوبيا 
التي ُرّوج سابقًا، وخصوصا بالنسبة إلى 
املؤّرخني املصريني، أنها دولة توّسعية في 
األفــريــقــي، وورثــــت إرث املستعمر  املــشــرق 
 
ً
الــغــربــي فــي أفــريــقــيــا، وتــتــوّســع مستقبا
ــأِت  ــا لـــم تـ لــهــضــم حـــقـــوق مــصــر املـــائـــيـــة، مـ
والــتــوّدد  البكاء  غير  فعالة  باستراتيجية 
على جوار أديس أبابا من دون مقابل يثير 
 على 

ٌ
شهية تلك الدول. فجيبوتي حريصة

ارتباطها  إثــيــوبــيــا، بحكم  غــضــب  مــراعــاة 
اقتصاديًا بها وحتى أمنيًا. 

مـــع تــاشــي كـــل الـــخـــيـــارات الــدبــلــومــاســيــة 
الثاني لسد النهضة،  املصرية لوقف امللء 
يـــــرد فــــي أذهـــــــان الــجــمــيــع ســــــؤال الــخــيــار 
الــعــســكــري، ومـــدى كــونــه خــيــارًا، ال محض 
 
ّ
القاهرة، عبر شن إلى  فكرة فقط بالنسبة 
ضربة جوية محدودة النتائج واآلثار على 
السد. يبدو هذا الخيار غير واقعي وليس 
ــذا الـــظـــرف، فــكــلــفــة افــتــعــال  مــنــاســبــًا فـــي هــ
لنتائجها  مــتــوقــعــة  غــيــر  عــســكــريــة  حــــرب 
يثبت  ما  وهــو  حكيمة،  ليست  املستقبلية 
ــعــــوث األمــــيــــركــــي إلــــــى الـــقـــرن  ــبــ مـــقـــولـــة املــ
األفــريــقــي، جــيــفــري فــيــلــتــمــان، أن »انــفــجــار 
أن يظهر  يمكن  املنطقة  في  إقليمية  حــرب 
ما يجري في سوريا مجرد لعب األطفال«، 
أبابا  الوقت ألديــس  سعًا من 

ّ
ما يعطي مت

من  اقتصادي،  للمضي نحو تحقيق حلم 
خــــال تــحــقــيــق عـــوائـــد مــالــيــة ضــخــمــة من 

مشروع سد النهضة. 
فـــي الــنــهــايــة، تــبــدو خـــيـــارات مــصــر تــجــاه 
االستفادة  إلــى  الرامية  إثيوبيا  سياسات 
ــاوزت  ــــذي جــ مـــن مـــشـــروع ســـد الــنــهــضــة الـ
ــارات دوالر،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ أربـــــعـــــة  نــــحــــو  تـــكـــلـــفـــتـــه 
إثيوبيا خطوات  تقّدمت  وكلما  مــحــدودة، 
ــتـــضـــاءل  نــــحــــو إنـــــجـــــاز هـــــــذا املـــــــشـــــــروع، تـ
ــيـــق مـــســـاحـــات  خـــــيـــــارات الــــقــــاهــــرة، وتـــضـ
وأفريقي  إقليمي  ضغط  ملمارسة  التحّرك 
ودولي لوقف مشروٍع تتشابك فيه مصالح 
دولية،  وأخـــرى  إقليمية  دول  بــني  مختلفة 
التي غالبًا هي املمولة لهذا املشروع الذي 
اســتــنــزف مــــقــــّدرات إثــيــوبــيــا واقــتــصــادهــا 
ــح حــالــيــًا بــســبــب تــبــعــات كلفة 

ّ
الــــذي يــتــرن

التيغراي ومــشــروع سد  إقليم  فــي  الــحــرب 
النهضة. 

)إعالمي صومالي(

يوٌم انتخابيٌّ طويل

على ماذا يبتهجون؟

السيسي في جيبوتي... 
البحث عن دور

هذا التالُسن 
الفرنسي اإلسرائيلي

كان يومًا انتخابيًا 
طويًال بحق؛ انتهى 

منه السوريون، 
وكأنّهم في جنازة 

قريٍب

لم يبَق من مشاعر 
أمام السوريين، 

أينما كانوا، سوى 
الشعور بالعار

تبدو خيارات مصر 
تجاه سياسات إثيوبيا 

الرامية إلى االستفادة 
من مشروع سد 

النهضة، محدودة

آراء

معن البياري

الجمع،  قّبة، فهو شخٌص هــّدد، بصيغة  الحّبة  بــأن ال نجعل من  أن ينصح  لناصٍح 
بحرق عّمان )ومن فيها!(، في تجّمع ألردنيني من إحدى العشائر الكريمة، في إحدى 
ضواحي شرق العاصمة األردنية، انتظم لالنتصار لنائٍب من العشيرة نفسها، اتخذ 
ظه بمفردٍة 

ّ
مجلس النواب قرارا بتجميد عضويته وقطع مخّصصاته عاما، بعد تلف

النائب سيفا، وقّبل املصحف الشريف أمام  اعتبرت تعّديا على املجلس. حمل هذا 
مون في 

ّ
املحتشدين قّدامه وحواليه. ومن كالم كثير هتف به، قال إن »عمالء« يتحك

البلد، وإنه مهّدد بالتصفية الجسدية من هؤالء الذين لم يسّم أحدا منهم، ولو تلميحا، 
ه، 

ّ
فُسمع صوت يعلن فيه صاحُبه إنهم سيحرقون عّمان. ومؤّدى النصيحة في محل

غير أن القضية ال تتعلق بقّبة وحّبة، وإنما بجمٍع غير هني العدد، لم ُيسمع فيه غير 
إعــالن »جهاٍد مقدس« )ضــد مــن؟(، ورفع  الديني في  املقّدس  التحريض، وتوظيف 
فيه السيف، كما استخدم فيه الشعور الوطني الجامع مع نصرة فلسطني، وامتداح 
قــراٍر ألهل  النائب، في  بعد تجميد عضوية  .. وذلــك كله، ساعاٍت  القسام  صواريخ 
القانون وخبراء النظام الداخلي للبرملان، وللعارفني بالدستورّية في هذا املحل أو ذاك، 
 لهم 

ّ
أن ينشغلوا بنقصان قانونية هذا اإلجراء أو اكتمالها. أما عموم األردنيني فيحق

الذي تناقلته هواتفهم، وذاع بينهم،  أن يخافوا مما شاهدوا وسمعوا في »الفيديو« 
التعاليق  فــي  املشتغلني  نحن  جيدا  نتحّسسه  ال  مــخــبــوءا،  يكشف  املشهد  أن  ذلــك 
ا كان 

ّ
اإلخبارية، وقليلي الحركة بني جموع الناس، في أريافهم وفي أطراف املدن. ومل

ب بتجميد عضويته، ضابطا سابقا في الجيش، فهذا يعني أنه يعرف 
َ
النائب، املعاق

أكثر من غيره وجوب االنضباط أمام سلطة الدولة، بل ووجوب النأي عن النزوعات 
الوطني عليها. وليس مطلوبا من شخصه  الجامع  العشائرية من أي لون، وتغليب 
املحترم أن ينفّك عن عزوته وناسه وعشيرته، وإنما أال يستنصرهم، ويستقوي بهم، 
في مواجهة قرار داخلي في برملان منتخب، فوسائل التظلم والشكاية واالعتراض 
د أنه ليس منها حمل سيٍف ومصحف ليال أمام جمع ُيؤتى 

ّ
واالحتجاج عديدة، مؤك

ة خلق« عارضة.
ّ

فيه على »حرق عّمان«، ويمّر هذا وكأنها »فش
يعود التعاطف الواسع بني األردنيني مع النائب إلى جذرّيته في مناهضة إسرائيل، 
وهو الذي قال، تحت قبة البرملان، إن انقطاع التيار الكهربائي بعض الوقت األسبوع 
املــاضــي فــي عموم اململكة إنما هــو ملنع زحــف األردنــيــني إلــى الــحــدود مــع فلسطني 
 للنائب كانت معّدة 

ً
ا هدمت السلطات املختصة، في اليوم التالي، خيمة

ّ
املحتلة )!(. ومل

الحساسية ملا حدث.  بالغة  التداعيات  لتطويق  ذاتــه، فذلك  للغرض  لتجّمع عشائري 
الداخلية تحذيرا صريحا من أي »تجّمعاٍت ومظاهر خارجة عن  ــا أصــدر وزيــر 

ّ
ومل

ر إلى 
ّ

القانون«، وأعلن أن أجهزة األمن املختّصة ستقوم بإنفاذ القانون، فذلك يؤش
تدحرجت حكاية  ما  إذا  وأمنيا،  اجتماعيا  تقع،  قد  التي  املخاطر  الــدولــة  استشعار 
النائب املجّمدة عضويته إلى وقائع أخرى. والرأي هنا أن ضرورة الحزم األمني في 
أموٍر كهذه )من قبيل كالٍم عن تهديد »عمالء« بتصفية نائٍب فيرّد ناُسه بكالٍم عن 
حرق عّمان ومن فيها!( من بديهياٍت ال يجوز النقاش فيها. وفي الُحسبان أيضا أن 
 لطاملا نّبهت، في غير مناسبٍة وواقعة، في السنوات القليلة املاضية، 

ً
 وازنة

ً
 أردنية

ً
نخبة

املجتمع،  في  العصبوية  النزوعات  استشراء  لها عن  الدولة وخياراٍت  إلى مسؤولية 
وعن النفوذ الفادح للهويات الفرعية والصغرى، بل وأيضا عن االستقواء الذي صار 
بالتوازي مع ضعف ثقة  الدولة نفسها. وذلــك كله  بّينا في أوســاط غير قليلة على 
ــت 

ّ
دل مــا  على  والــجــيــش(،  باملخابرات  الثقة  )وارتــفــاع  والــبــرملــان  بالحكومة  املواطنني 

ر العربي« الذي يصدره سنويا املركز العربي لألبحاث ودراسة 
ّ

استطالعات »املؤش
السياسات، واستطالعات مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية، والذي 
أصدر أمس األحد أحدث نتائج مسوحاته، وفيها أن التفاؤل بالحكومة الراهنة تراجع 

38%، وأن 57% صّوتوا بعدم الثقة بها، وأن 58% ال يشعرون بأنهم سعداء. 
 ما سارت إليه الحوادث بعد تجميد عضوية النائب، مجّددا، وللمّرة األلف ربما، 

ّ
دل

بيئة  وإلــى إحياء  ثــورٍة إصالحيٍة، سياسيٍة واجتماعية،  إلــى  األردن  أن حاجة  على 
 اإللحاح وأكثر من ضرورية، فالذي 

ُ
حوار حقيقي، ال ريبة فيه وال تحّسب، شديدة

يهتف بحرق عّمان ومن فيها، علنا وفي حشد يناصر نائبا يريد تحرير فلسطني 
اع 

ّ
ن صن

ّ
وال ُيسمح له )!(، ُيخطرنا بأن الحّبة قد تصير قّبة، ال سمح الله، إذا لم يدش

 نحو أردنٍّ مختلف ..
ً
 وشجاعة

ً
 جريئة

ً
القرار وأهل الرأي في البلد انعطافة

بسمة النسور

الــوعــي واملــوضــوعــيــة، حني  الــواحــد منا بــدرجــٍة مــن  ى 
ّ
مــن األهمية بمكان أن يتحل

زمٍن  في  تحوالتها  على مظاهر  والوقوف  وتقييمها ومحاسبتها،  الــذات  مراجعة 
متسارع ضاّج باملتناقضات، وتلك خطوة أولى في طريق الوصول إلى حالة التوازن 
 متمّسكني بأسباب الطاقة اإليجابية في دواخلنا. ولألسف، هذا 

ّ
النفسي، كي نظل

السلوك الواعي والحضاري الذي تحّث عليه مدارس التنمية البشرية غير معترف 
به في ثقافتنا، فمن النادر جدًا أن يعترف أيٌّ منا، مهما بلغت درجة ثقافته وإنجازه 
األكاديمي واملهني، بنقاط ضعفه، وغالبًا ما نواجه أّي انتقاد، حتى لو كان ثانويًا، 
 ،

ً
بأسلوب عــدوانــي دفــاعــي، رافــض للنقاش من حيث املــبــدأ. ويبقى األمــر محتمال

 للسيطرة، ما لم يصل إلى حّد إنكار األمراض النفسية، واضحة األعراض 
ً
وقابال

التي يعاني منها كثيرون منا. ال نتحّدث هنا عن أمراض نفسية كالسيكية، مثل 
الشيزوفرينيا واالكتئاب، بل أمراض يمكن اعتبارها حديثة نسبيًا في قاموسنا، 
نا ال نلتفت إليها، بل نعتبرها 

ّ
ومرتبطة بنمط الحياة املركبة التي نعيشها، غير أن

من صرعات الغرب املتفذلك، ونرى فيها نوعًا من الدلع أو الترف الذي يخص طبقة 
بعينها. نرفض االعتراف بها أساسًا، ونواجهها باإلنكار والتجاهل واالستخفاف، 
 من يزور 

ّ
مرّد ذلك اإلنكار متعلق بالجهل املطبق بأهمية الطّب النفسي، واعتبار كل

طبيبًا نفسيًا »مجنونًا« بالضرورة.
والـــدمـــار، ساهمت في  بالعنف  واملليئة  والــشــائــكــة،  املــعــقــدة  ظـــروف حياتنا   

ّ
ولــعــل

لــم تكن شائعة مــن قــبــل، يمكن أن  ــراض النفسية  إنــتــاج أشــكــال جــديــدة مــن األمــ
املتعلق بالخوف الشديد من أشياء معينة،  الرهاب  العصر، مثل  أمــراض  نسّميها 
كرهاب املرتفعات واألماكن الضيقة واملزدحمة التي تدفع املصابني بها إلى العزلة 
األطعمة،  بعض  من  الخوف  إلــى  الــرهــاب، حتى تصل  أشكال  وتتنّوع  االختيارية، 
ة يخشون من حبة البندورة! 

ّ
حتى إّن هناك حاالت موثقة لرجال أشداء بشوارب كث

ويعتبر مرض اضطراب الهلع، أو ما يعرف بنوبات الهلع، من أبرز هذه األمراض. 
وبحسب علم النفس، يتعّرض املريض إلى نوبة مفاجئة من الخوف الشديد الذي 
ز ردود أفعال جسدية شديدة، بينما ال يوجد في الواقع خطر حقيقي يهّدده. 

ّ
يحف

ــك تفقد 
ّ
أن ومــن مــّر بتجربة كهذه يــدرك مــدى خطورتها وجّديتها، حني تعتقد 

ك على وشك املوت، ُيصاب ناٌس كثيرون بهذا املرض 
ّ
السيطرة على جسدك، أو أن

أو  الطبيعية، وعند فقدان عزيز  الحرب واألوبئة والــكــوارث  النفسي، في حــاالت 
في حالة فشل ذريع. وبطبيعة الحال، فإّن الشخص الحّساس هو األكثر عرضة 
الــذي يتوّهمه بعضهم أحد أعــراض الكآبة فهو املرض  الدائم  لإلصابة.  أما القلق 
األكثر انتشارًا، خصوصًا في بالدنا، حيث يفتقد املواطن العربي، املهّدد في وجوده 
ولقمة عيشه، اإلحساس باألمان واالستقرار والعدالة والثقة باملستقبل، ما يزيد من 
تفاقم ظواهر القلق والريبة والهلع، لتصبح مالمح مجتمعات بأكملها. يعّرف علم 
ب من تضافر عناصر إدراكية 

ّ
ه حالة نفسية وفسيولوجية تترك

ّ
النفس القلق بأن

وجسدية وسلوكية إلنتاج شعور غير ساّر، عادة ما يرتبط بعدم االرتياح والخوف 
والتردد. وغالبًا ما يكون القلق مصحوبًا بسلوكياٍت تعكس حالة من التوتر وعدم 
االرتياح. وهذا ما يفّسر مالمحنا املتجهمة وعدوانيتنا اللفظية واملسلكية وأنانيتنا 
اللحظة  الــذات، خصوصًا في  للدفاع عن  اآلخرين وسيلة  التعامل مع  املفرطة في 
ما  وهــو  الضعيف،  كــل حق 

ُ
وأ والفساد،  الظلم  تكّرس  تاريخنا، حيث  من  الراهنة 

يستوجب التوعية بضرورة االعتراف بالطب النفسي اختصاصًا أساسيًا، ال يبعث 
اللجوء إليه على الخزي والعار. وال بّد من إجراء دراساٍت جاّدة عميقة، يقوم عليها 
هم يفلحون في تشخيص هذه اللحظة امللتبسة 

ّ
علماء نفس واجتماع وأخالق، لعل

أدوات  الغيب، في حني ال نملك  الــذي يظهر  الغد  القلق والــخــوف من   مــبــّررات 
ّ

بكل
حقيقية للتصّدي لها سوى الوقوع في مزيد من نوبات الهلع.

سامح راشد

ــة والــفــنــيــة في  ــ إن صــّحــت االتــهــامــات بــالــفــســاد أو اإلهــمــال لبعض الــقــيــادات اإلداريـ
الدولة املصرية،  الذراع اإلعالمي ملؤسسات  مجموعة »املتحدة للخدمات اإلعالمية«، 
مها في مختلف 

ّ
فالسبب الرئيس انفراد املجموعة بالساحة اإلعالمية املصرية، وتحك

 عن السيطرة الحصرية على سوق اإلنتاج الفني، خصوصًا 
ً
وسائل اإلعالم، فضال

أثبتت  األدب«  أساء  العقوبة  أمن  »من  الثابتة  البسيطة  فاملعادلة  التلفزيونية،  الدراما 
التدفقات  املجاالت كافة.  وبسبب إخضاع كل  األوقــات وفــي  صّحتها في مختلف 
واملنتجات اإلعالمية الجارية في البالد ملنطق واحد فقط، هو الترويج والتمجيد في 
الحكم ورجاله وسياساته، كان ما كان من فراغ في املضمون وانحدار في مستوى 
الفنية التي صــارت ال تبحث عن قيم وال مبادئ وال رسائل، سوى رسالة  األعمال 
واحدة ووحيدة، أن كل شيء تمام وليس أعظم مما كان، وما عدا ذلك فليس ذا أولوية 
وال قيمة له. حتى إن وصل األمر إلى تعديل مخرج سيناريو مسلسل لتعظيم دور 
زوجته، ومنح أخته بدورها مساحة ال بأس بها، بينما توليفة املسلسل كلها فاشلة، 
ولم تقنع حتى عواّم املشاهدين. لم تكن هذه الواقعة الدليل الوحيد على إخفاق النخبة 
املديرة لإلعالم والدراما املصرية وسقوطها في األعوام القليلة املاضية، فقد تم إيقاف 
كارثية  أخطاء  لوجود  منه،  االنتهاء  قــرب  من  الرغم  على  آخــر،  في مسلسل  العمل 
إن املسلسل  والــديــكــورات املستخدمة. بل  املالبس  التاريخية، بل وفــي  األحــداث  في 
 
ً
القديمة، اختير بطال الــذي يحمل عنوان »امللك أحمس«، ويحكي عن حــروب مصر 

مة في 
ّ
له ممثل أبيض البشرة أخضر العينني.   بلغ الجبروت بهذه املجموعة، املتحك

مصائر الفن والدراما واإلعالم، أن تمنح وتمنع من تشاء من العمل، بفعل السيطرة، 
ال   

ً
مثال ومفرداتها.  واإلعالمية  الفنية  األنشطة  مراحل  ملختلف  الكاملة  امللكية  بل 

يمكن ملمثل أو مخرج أو حتى دوبلير املشاركة في عمل فني ما لم يكن ذلك الكيان 
راضيًا عنه، ويسمح له بذلك، ألنه يملك، ببساطة، حقوق العرض والتسويق والتوزيع 
واإلعالنات، وكل ما يتعلق بالعملية الفنية كاملة، من خالل شركات تابعة لم تكتف 
م في السوق 

ّ
بالعمل وحسب في تلك املجاالت، بل صارت هي الوحيدة العاملة، وتتحك

بشكل كامل. إلى حد أن كل الشركات واملؤسسات خرجت من سوق األعمال الفنية 
والدرامية، ليس ألن املنافسة غير عادلة، بل ألنها غير متاحة أساسًا.

فالتدهور  الفساد،  اكتشاف  أو  املستوى  تدهور  فقط  ليس  كله،  ذلــك  من  واألخــطــر 
 وواضٌح للعيان منذ أربع سنوات، والفساد قائم، وفاحت روائحه مبكرًا. ولذا 

ٌ
حاصل

تمت إقالة العضو املنتدب لهذه املجموعة االحتكارية قبل عامني، ولم يعرف عنه شيء 
بعدها، سوى بيان رسمي عن إقالته التهامه في قضايا مالية. الخطير هنا أن شيئًا 
لم يتغير، بل استمر العمل بالنمط نفسه وعلى النهج االحتكاري التسلطي نفسه، 
حتى كادت الدراما املصرية تسقط تمامًا من اهتمام املصريني في رمضان هذا العام. 
بالتأكيد، لم يهدف السادة املحتكرون من ذلك التوحش في إدارة املجال إلى صرف 
الناس عنهم. ربما جاءت أخطاء مسلسل أو أكثر لتكشف كوارث أخرى. لكن الكارثة 
الكبرى التي ال تبدو في األفق إشاراٌت إلى إدراك هؤالء لها، أن اإلبداع والفن واألدب 
يمكن  الجمعي. وال  للعقل  ناعمة  كلها مكونات معنوية وروحية  واإلعــالم  والثقافة 
ل هذه املكونات على قالب واحد متطابق، يتم حشوه قسرًا في عقول مائة 

ّ
أن تتشك

األحــادي  االحتكاري  التوجه  افتعال هذا  ينكشف  لم  وإن  وقلوبهم.  مليون مصري 
وتكلفه، بالسقوط الحر الطبيعي من اهتمامات املصريني، فكفيل بذلك الوجه اآلخر 
لالحتكار واالنفراد والتسلط وغلق األبواب واألفواه، وهو االنحراف والفساد والترّبح 

واإلهمال، فهل من متعظ؟

»حرق عّمان...« يا للهول صرعات الغرب المتفذلك

كوارث األحادية في الفن واإلعالم
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السيسي ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي في القاهرة عام 2016 )األناضول(
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آراء

المهدي مبروك

لم يتعّود التونسيون على االستماع لقادة 
جيشهم وهم يتكلمون في مختلف املواقف 
ات االجــتــمــاعــيــة الــكــبــرى 

ّ
الــســيــاســيــة والـــهـــز

التي شهدتها الباد منذ استقالها. املّرات 
والــنــادرة تكلم فيها هــؤالء كانت  الوحيدة 
ــه الــجــيــش مــجــمــوعــاٍت  رصـــاصـــا، حــني واجــ
ــلـــنـــظـــام، عــلــى  مــــن الـــتـــونـــســـيـــني، مـــنـــاوئـــة لـ
الخبز  وأحــــداث  أحــــداث قفصة 1981  غـــرار 
أســـمـــاء  حـــفـــظ  أحـــــد  ال  أيـــضـــا ســـنـــة 1984. 
هـــؤالء، وال شــاهــدهــم، وال اطــلــع حتى على 
مــجــّرد صــورهــم. بــل إن وزراء الــدفــاع، وهم 
بــالــضــرورة،  ظلوا منذ االستقال  مدنيون 
أصابهم  خرسا  فكأن  مطلقا،  يصّرحون  ال 
ومواثيق  أعــرافــا  تلك  كانت  منه.  وال شفاء 
»نشأ« عليها الجيش التونسي، وربما كان 
السياسية  النخب  تكوين  تأثير  تحت  ذلــك 
الــتــي بــنــت دولـــة االســتــقــال. كــانــت الثقافة 
ــذاك قـــد أطــلــقــت عــلــى الجيش  ــ الــفــرنــســيــة آنـ
ــاء الـــعـــظـــيـــمـــة«،  ــ ــرسـ ــ ــخـ ــ الـــفـــرنـــســـي اســــــم »الـ
وجـــرى ذلـــك فــي عــهــد الــجــمــهــوريــة الثالثة، 
أواسط القرن التاسع عشر، حني تم حرمان 
منتسبي الجيش من اإلدالء بأصواتهم في 
التحفظ  قاعدة  وتوسيع   ،1848 انتخابات 
والسر املهنيني، حفاظا على حياد املؤسسة 
األمــر جــاريــا حتى مجيء  العسكرية. وظــل 
الــذي منح حــق التصويت  الجنرال ديــغــول 
ما  بــعــد  أي   ،1945 ســنــة  الــجــيــش  ملنتسبي 

يناهز قرنا.
ســعــت الــنــخــب الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة التي 
ب 

ّ
أّســســت دعــائــم دولــة االستقال إلــى تجن

وكــان  السياسي،  الــشــأن  فــي  الجيش  إدراج 
ــربــــي. كــانــت  ــاًء فــــي مــحــيــط عــ ــنـ ــثـ ــتـ ذلـــــك اسـ
على  تتسابق  آنــــذاك  السياسية  الــزعــامــات 
والء الجيوش لها، من أجل تثبيت الحكم أو 
االنقاب على األنظمة. جل مشروعية أنظمة 
ســتــيــنــيــات الـــقـــرن الـــفـــارط كـــانـــت تـــمـــّر عبر 
مــبــاركــة الــجــيــش ووالئــــه لــهــا، بــل إن بعض 
قــــادة الـــــدول الــعــربــيــة كـــانـــوا مـــن منتسبي 
الجيش من ساميي الضباط ومتوسطيهم. 
تــراود  الجيش وجاذبيته  زالــت غواية  ومــا 

عبد الصمد بن شريف

املغرب وإسبانيا  العاقات بني  يعرف ملف 
مــنــذ أســـابـــيـــع إيـــقـــاعـــا ســريــعــا مـــن الــتــفــاقــم 
ــاب والـــتـــحـــالـــيـــل.  ــ ــبـ ــ ــّددت األسـ ــ ــعـ ــ والــــــتــــــأزم. تـ
ــــاع الــــــرأي الــعــام 

ّ
ــن واســتــنــجــد الـــخـــبـــراء وصــ

الجيو-  ومقتضيات  والجغرافيا  بالتاريخ 
اســتــراتــيــجــيــا ومــنــطــق املــصــالــح واملــقــاربــات 
ــم املــخــتــصــون، ومـــن يفترض  األمــنــيــة. ورســ
ــلــعــون عــلــى خــبــايــا األمــــور 

ّ
فــيــهــم أنـــهـــم مــط

سيناريوهاٍت قد يصل بعضها إلى القطيعة 
نشرته  مــا  لاهتمام  ومثير  الــدبــلــومــاســيــة. 
وبثته وأذاعته وسائل اإلعام، على اختاف 
أنــواعــهــا، فــي الضفتني، وفــي مناطق أخــرى 
أهم دولتني  معنية باألزمة، وخصوصا في 

في االتحاد األوروبي، فرنسا وأملانيا.
ملا حدث جذور في التاريخ، وتطور طبيعي 
لـــســـلـــســـلـــٍة المـــتـــنـــاهـــيـــة مــــن األحــــــــــداث الــتــي 
ــــادت عـــن جـــــاّدة الــــصــــواب، وســاهــمــت في  حـ
ــاء الــتــوتــر والــتــوجــس وتــكــريــس أجـــواء  ــ إذكـ
عـــدم الــثــقــة. ولتغيير هـــذا املــنــحــى، بـــذل من 
والعاهل  الثاني  الحسن  امللك  الــراحــل  أجله 
اإلســبــانــي الــســابــق خـــوان كـــارلـــوس جــهــودا 
آلياٍت كان من  التفكير في  واجتهادات. وتم 
حدث تحوال نوعيا في العاقات 

ُ
شأنها أن ت

ــنـــاع املــؤســســات  الــثــنــائــيــة، وقــــــادرة عــلــى إقـ
اإلســبــانــيــة، وخــصــوصــا الــجــيــش، بــضــرورة 
الــتــعــاون والــتــفــاهــم والــتــواصــل مــع املــغــرب، 
العتباراٍت كثيرة، أهمها  ضمان أمن منطقة 
ــتـــوســـط. وحـــتـــى عــنــدمــا  الــبــحــر األبـــيـــض املـ
املحتلتني  ومليلية  سبتة  مــلــف  يــطــرح  كـــان 
للبحر  الغربية  الضفة  في  الجزر  من  وعــدد 
ــتـــوســـط، فــــإن قـــيـــادتـــي الــبــلــديــن  األبـــيـــض املـ
ــقــــاء مـــســـاحـــة مــن  كـــانـــتـــا تـــحـــرصـــان عـــلـــى إبــ
ــــراج. وفــــي هــــذا الــســيــاق اقــتــرح  ــفـ ــ ــــود واالنـ الـ
ــانــــي إحـــــــــداث خـــلـــيـــة مــشــتــركــة  ــثــ الـــحـــســـن الــ
قصد  والتأمل،  للتفكير  إسبانية،  ــ  مغربية 
املــنــاطــق املــحــتــلــة. ولكن  إيــجــاد حــل ملشكلة 
االقـــتـــراح قــوبــل بــالــتــجــاهــل وعـــدم الــتــجــاوب 
وسبق  اإلسبانيتني.  والــدولــة  الحكومة  مــن 
قـــال، فــي خطاب  الــســادس أن   للملك محمد 
لم  املغرب  إن  العرش في طنجة سنة 2002، 
يتوقف، منذ استقاله، عن مطالبة إسبانيا 
بــإنــهــاء احــتــالــهــا ســبــتــة ومــلــيــلــيــة والــجــزر 
املجاورة املغتصبة في شمال اململكة، سالكا 
فـــي ذلــــك ســبــيــل الــتــبــّصــر والــنــهــج الــســلــمــي 
الذي جّسده االقتراح الحكيم لوالده الراحل 
الـــحـــســـن الـــثـــانـــي. وعـــبـــر عــــن أســـفـــه عــنــدمــا 
قــال »لــم نجد آذانـــا صاغية مــن لــدن الطرف 
اإلســــبــــانــــي لـــتـــســـويـــة وضــــــع هــــــذه الـــثـــغـــور 
املغتصبة التي تحّولت إلى مراكز الستنزاف 

عــديــديــن مــن معتنقي الــتــيــار الــقــومــي. ثّمة 
حــنــني إلـــى بــســمــارك عــربــي، ولـــو عــلــى جثة 

الحرية.
استثناء في محيٍط  التونسي  الجيش  كان 
السياسية، غير  قياداته وثقافته  تعسكرت 
ــقـــاب الــتــي قـــادهـــا ضــبــاط  أن مــحــاولــة االنـ
الجيش التونسي ذوو التوجهات العروبية 
سنة 1963 )موال للزعيم الراحل صالح بن 
 إلبعاد الجيش وبشكل 

ً
يوسف( كانت كافية

راديـــكـــالـــي عـــن الــســيــاســة. وتـــــورد مــذكــرات 
عديدة عن تلك املرحلة أن الرئيس الحبيب 
بـــورقـــيـــبـــة رحـــمـــه الـــلـــه كـــــان مـــجـــافـــيـــا هـــذه 
اإلمكان »تمدينها«،  قدر  املؤسسة، محاوال 
ــام اقـــتـــصـــاديـــة  ــهــ حـــيـــث أوكـــــــل لـــهـــا عــــــدة مــ
تــكــويــن  أراض،  اســـتـــصـــاح  واجـــتـــمـــاعـــيـــة: 
مــهــنــي لــلــشــبــاب، بــنــاء مــنــشــآت عــمــومــيــة .. 
إلخ. كان ذلك أحيانا على حساب إمكاناته 
وقدراته العسكرية، نتيجة ضعف التسلح، 
على الرغم من التكوين الجيد الذي ما زال 

يحظى به منتسبو هذه املؤّسسة.
 األمــر على حاله، وجــرى عرفا راسخا 

ّ
وظــل

خـــال أكــثــر مـــن نــحــو ســبــعــة عــقــود إلـــى أن 
اخـــر ســنــة 2010. بقطع  أو  ــثـــورة  الـ حــدثــت 
تقدم تفسيرات  النظر عن فرضياٍت عديدة 
الجيش  ملوقف  التناقض  حــد  إلــى  متعّددة 
التونسي مما حدث ودوافعه، ).. وحياد أو  
تعاطف مع املحتجني .. إلخ(، ما ال شك فيه 
أن عاقة ما بدأت تنسج بني الجيش وفئات 
التونسيون  اقترب  لقد  الشعب.  واسعة من 
ــــوا عــلــى عــســاكــرهــا  ــذه املــؤســســة ورمـ مـــن هـ

ورودا وعلقوا عليها آماال.
ــذاك، الجنرال  آنــ ــان الجيش  كــان قــائــد األركــ
ــار، يــلــقــي تــصــريــحــاٍت بـــني حني  ــّمـ رشــيــد عـ
وآخــــر، ولــكــنــه لــم يــجــرؤ مطلقا عــلــى إلــقــاء 
بــيــان بــاســم املــؤســســة الــعــســكــريــة، مكتفيا 
بالحضور في برامج إعامية، على الرغم من 
محدوديتها. بل ذهب الرجل إلى املحتجني 
في القصبة )حيث مقر رئاسة الحكومة في 
الــذيــن تمسكوا برحيل  تــونــس(  الــعــاصــمــة 
حــكــومــة مــحــمــد الــغــنــوشــي آنـــــــذاك، ليعبر 
لهم عــن احــتــرامــه إرادتــهــم، وأن الجيش لن 
يقف ضدهم، ملمحا إلى أن الجيش »وجد 

ــــي، وقــــــواعــــــد لــلــهــجــرة  ــنـ ــ ــــوطـ ــا الـ ــادنــ ــتــــصــ اقــ
الــســّريــة، ولــكــل املــمــارســات غــيــر املــشــروعــة«. 
ــه أصـــبـــح مـــن مــطــلــقــات حــكــومــة  والــــافــــت أنــ
كلما  أنــه  االستعمارية،  ماتها 

ّ
ومسل مدريد 

ــلـــف املـــنـــاطـــق  ــون مــــغــــاربــــة مـ ــؤولــ ــســ ــرح مــ ــ طــ
ــّعـــدت األخـــيـــرة  الـــتـــي تــحــتــلــهــا إســبــانــيــا، صـ
اإلعامية  منظومتها  وعــّبــأت  لهجتها،  مــن 
وأجــهــزتــهــا االســتــخــبــاراتــيــة، وجــنــحــت إلــى 
خيارات درامية، لتأزيم املوقف، بما في ذلك 
ومساعيه  املغرب  لجهود  العلنية  املعاكسة 
الترابية، ووضــع حد  الدفاع عن وحدته  في 
ــار مــشــروع الحكم  لــنــزاع الــصــحــراء، فــي إطــ

الذاتي داخل السيادة املغربية.
مـــن هـــنـــا، يــمــكــن أن نــســتــنــتــج أن الــعــاقــات 
املــغــربــيــة – اإلســـبـــانـــيـــة مــعــقــدة ومــتــداخــلــة 
األبعاد، وملفاتها متشعبة، فاألمر ال يقتصر 
على مجّرد زوبعة عابرة، ناتجة عن تعارض 
سياسية،  أمزجة  واحتقان  ظرفية،  مصالح 
ترى نصف الكأس في ما يحدث من انهيار 
مــنــهــجــي لــلــثــقــة بـــني الــبــلــديــن. بـــل هـــنـــاك ما 
يمكن أن نسميها إرادة وعقيدة مؤسساتية 
إسبانيا  فــي  وإعامية  وعسكرية  سياسية 
إلنـــعـــاش الـــخـــطـــاب االســـتـــعـــمـــاري، وتــغــذيــة 
ــور الــنــمــطــيــة الـــتـــي تــلــصــق بـــاملـــغـــرب،  الــــصــ
باعتباره العدو األول، ومصدر كل املشكات 
واملصائب التي يمكن أن ُيبتلي بها الشعب 
ــذا الـــخـــطـــاب  ــ ــــس هــ اإلســــبــــانــــي. وتــــعــــود أســ
إلــى وصية ملكة قشتالة، إيزابيا  وجــذوره 
األولى، التي أوصت بعدم الترّدد في تنصير 
املــــغــــرب. والـــخـــيـــر كــــل الـــخـــيـــر فــــي أن يــكــون 
ــتــا وجـــاهـــا وفــقــيــرا ومــريــضــا 

ّ
املـــغـــرب مــشــت

على الدوام. وهذه الوصية التي تأخذ أبعادا 
ذت حرفيا من خــال احتال 

ّ
نف القداسة  من 

ســـبـــتـــة ومـــلـــيـــلـــيـــة وجـــــــزر أخــــــــرى، فــــي وقــــٍت 
كـــان فــيــه املــغــرب يعيش حــالــة مــن الــتــصــّدع 
والتفّكك بسبب الصراعات على عهد الدولة 
الوطاسية. واستمّر املنطق نفسه ساريا إلى 
حني انعقاد مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 
تم  أوفاقه وتفاهماته،  الــذي، بموجب   1906

اقتسام املغرب بني فرنسا وإسبانيا. 
رات يمكن االستئناس بها، 

ّ
هناك قرائن ومؤش

املغربية  العاقات  تقلبات  أكثر من  لاقتراب 
– اإلســبــانــيــة واضــطــرابــاتــهــا، وفــهــم دواعـــي 
املواقف املعادية للمغرب، سواء بالنسبة مللف 
أن  بــد  الــصــحــراء أو سبتة ومليلية. وهــنــا ال 
أنجزها  التي  الضخمة  املشاريع  ستحضر 

ُ
ت

باملغرب  املتوسط  ميناء طنجة  املــغــرب، مثل 
الــــذي احــتــل املـــركـــز 24 فـــي الـــعـــالـــم، والــثــانــي 
عربيا بعد ميناء جبل علي في دبي. وقد أثر 
االستراتيجي  املتوسط  طنجة  ميناء  مــوقــع 
سلبيا عــلــى نــشــاط املــوانــئ اإلســبــانــيــة. وقــد 

ولكنه  الــطــريــق،  قــارعــة  على  ملقاة  السلطة 
املعنيني بها«.  إلى  أعادها  لم يلتقطها، بل 
كانت هذه التصريحات قد رفعت من مكانة 
الــرجــل، وتــم التمديد لــه، وهــو الــذي تجاوز 
 2013 سنة  استقالته  أن  غير  التقاعد،  سن 

ما زالت تطرح أسئلة عديدة.
تـــمـــت دســــتــــرة مـــنـــزلـــة الـــجـــيـــش الــتــونــســي 
الــفــصــل  فــــي  ورد  بـــمـــا   2014 دســــتــــور  فــــي 
18 »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي جـــيـــش جـــمـــهـــوري، 
وهــــو قــــوة عــســكــريــة مــســلــحــة قــائــمــة على 
ــمــة هيكليا طبق 

ّ
االنــضــبــاط، مــؤلــفــة ومــنــظ

ــقــــانــــون، ويــضــطــلــع بــــواجــــب الــــدفــــاع عــن  الــ
الوطن واستقاله ووحدة ترابه، وهو ُملزم 
بــالــحــيــاد الـــتـــام. ويـــدعـــم الــجــيــش الــوطــنــي 
السلطات املدنية، وفق ما يضبطه القانون«. 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن إعــــطــــاء مــنــتــســبــي هـــذه 
املؤسسة حق االنتخاب الذي قد أثار جدال 
الوثيقة  ــع على 

ّ
وق كبيرا، وعارضه جل من 

أبرزهم  أيــام قليلة، ومــن  التي صــدرت قبل 
املــــؤدب ومــخــتــار بــن نــصــر وبوبكر  محمد 
ــبــــار الـــضـــبـــاط  ــإن كــ ــ ــم، فــ ــرهــ ــيــ بــــن كــــريــــم وغــ
وحتى  التونسيني،  غالبية  يعرف  ال  الذين 
النخب، أسماءهم وال مساراتهم املهنية، إال 
السياقات  الــجــدل بشأن  ــادوا  أعـ قــد  القليل، 
ــاطــــر. وكــــــان الـــبـــيـــان/  ــيــــات واملــــخــ ــتــــداعــ والــ
املدنيني رسالة  املفتوحة لتوقيع  العريضة 
موجهة إلى رئيس الجمهورية، فيها تعبير 
ــاع  عـــن انــشــغــاٍل بــالــغ بــمــا آلـــت إلــيــه األوضــ
السياسية عموما، ودعوة ملّحة إلى رئاسة 
ي مبادرة تعيد الوحدة 

ّ
الجمهورية إلى تبن

الرئيس،  الدولة مع تحميل  الوطنية وقــوة 
ضــمــنــيــا وأدبــــيــــا، بــعــض املـــســـؤولـــيـــة، وقــد 

أثارت جدال غير مسبوق.
قـــد وردت، بعد  الــعــريــضــة  تــلــك  أن  لــنــتــذّكــر 
أقـــل مـــن 72 ســاعــة مـــن إعــــان بــيــان أصـــدره 
أميرال  وهو  العكروت،  كمال  الجنرال  أيضا 
الــبــحــريــة املــتــقــاعــد أيـــضـــا، والــــــذي اشــتــغــل 
مــســتــشــارا عــســكــريــا لـــدى الــرئــيــس األســبــق، 
الــبــاجــي قــائــد السبسي، وتــقــول مــصــادر إن 
املــرزوقــي قد أنهى مهامه،  الرئيس املنصف 
نظرا إلى شكوك راودتــه. وسيكون من املهم 
أيــضــا أن نــســتــحــضــر أن املـــواقـــف الـــصـــادرة 

ألقى امللك محمد السادس خطابا سنة 2003 
أّكـــــد فــيــه أن »املــــغــــرب بـــهـــذا املــــشــــروع يــعــّمــق 
متوسطي   - األورو  للفضاء  انــتــمــائــه  جـــذور 
ز هويته 

ّ
وملحيطه املــغــاربــي والــعــربــي، ويــعــز

املتميزة كقطب للتبادل بني أوروبا وأفريقيا، 
وبـــني الــبــحــر املــتــوســط واملــحــيــط األطــلــســي«. 
وهناك ميناء الناضور غربي املتوسط الذي 
الحربة في  أن يجعل منه رأس  املــغــرب  يريد 
وينتظر  الوطنية،  البتروكيماويات  صناعة 
أن تنتهي أشغال بنائه سنة 2022. وستشكل 
ــا  ــيـ ــانـ ــبـ ــدر إزعـــــــــــاج إلسـ ــ ــــصـ ــأة مـ ــ ــــشـ ــنـ ــ هـــــــذه املـ
والجزائر معا. ويضاف إلى هذين املشروعني 
ــة األطــــلــــســــي فــي  ــلــ ــداخــ ــاء الــ ــنـ ــيـ الـــضـــخـــمـــني مـ
رئيسية  محطة  يكون  أن  ويتوقع  الصحراء، 
لألسطول الدولي في املاحة البحرية العابر 
لألطلسي، ومنافسا قويا ملوانئ جزر الكناري 
ح لجلب استثمارات 

ّ
اإلسبانية. كما أنه مرش

ضخمة في املستقبل.
ــا،  ــبـ ــعـ دولــــــــة وحــــكــــومــــة وشـ ــا،  ــيــ ــانــ ــبــ أســ رأت 
ــذه املـــشـــاريـــع االســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى،  فـــي هــ
ضــربــة ممنهجة ومــبــرمــجــة، مــوجــهــة لضرب 
اقتصادها ونشاطها التجاري العابر للقاّرات، 
ــئـــهـــا فــــي املـــتـــوســـط واألطـــلـــســـي.  ــل مـــوانـ ــ وشــ
وللتصّدي لهذا االختيار االستراتيجي الذي  
يراهن عليه املغرب، عمدت مدريد إلى االنتقام 
فانتقلت  أكثر من مستوى وجبهة،  منه على 
إلى السرعة القصوى، عندما أعلنت إسبانيا 
السابق،  األميركي  الرئيس  قــرار  معارضتها 
كانون  ديسمبر/  في  اعترافه  ترامب،  دونالد 
املغرب على الصحراء،  املاضي بسيادة  األول 
الــجــزائــر. ولترجمة عدم  مــا فعلت  غـــرار  على 
اعـــتـــراف مـــدريـــد بــمــغــربــيــة الـــصـــحـــراء، رفــض 
الــجــيــش اإلســـبـــانـــي املـــشـــاركـــة فـــي املــــنــــاورات 
الــتــي    ،»2021 األفـــريـــقـــي  »األســــــد  الــعــســكــريــة 
ــام  ــ يــحــتــضــنــهــا املــــغــــرب، وســتــنــطــلــق فــــي األيـ
القليلة املقبلة، وتجري كل سنة، وتشارك فيها 
ــات املــتــحــدة.  تــســع دول، فــي مــقــدمــتــهــا الـــواليـ
ــّررت وزارة الـــدفـــاع اإلســبــانــيــة الــقــرار  ولــئــن بــ
املشاركة،  لهذه  خاصة  ميزانية  وجــود  بعدم 
فـــــإن صــحــيــفــة »الــــبــــايــــس«، املـــحـــســـوبـــة عــلــى 
الحكومة، قّدمت تفسيرا آخر، حيث ارتأت أن 
ــزٍء مــن هــذه  ــرار الــرفــض يــعــود إلـــى إجــــراء جـ قـ
املـــنـــاورات فــي منطقة املــحــبــس الــتــي تــقــع في 
الصحراء. وبالتالي، فإن أي مشاركٍة للجيش 
االســبــانــي هــي اعــتــراف بــســيــادة املــغــرب على 
إلـــى حــدود  الــتــي كـــان يستعمرها  الــصــحــراء 
ــاورات تــجــري  ــ ــنـ ــ املـ ســنــة 1975. وكـــانـــت هــــذه 
فــي منطقة طـــان طـــان جــنــوب املـــغـــرب، وألول 
الصحراء. ويــنــدرج هذا  مــرة ستشمل منطقة 
إطــار االعتراف األميركي بسيادة  التطور في 
ــأن هـــذا  ــ ــــن شـ ــــذه املـــنـــطـــقـــة. ومـ املــــغــــرب عـــلـــى هـ

الجيش،  قــيــادات عليا سابقة في  أخيرا عن 
وهــم مــتــقــاعــدون حــالــيــا، ولــم يــتــعــّود عليها 
الــتــونــســيــون، تــأتــي أيــضــا بــعــد تصريحات 
رئيس الجمهورية مّرات عديدة في الثكنات 
أمام قيادات عليا، وحتى أمام ضباط صغار، 
عــبــر فــيــهــا عــن ضــيــقــه بــالــنــخــب الــســيــاســيــة، 
الــتــحــّرش بالطبقة السياسية  إلــى  بــل ذهــب 
ــديـــدة كل  ــة، وحــمــلــهــا فـــي مــنــاســبــات عـ ــامـ عـ
كوارث الدنيا جمعاء، وهي  تصريحاٌت غير 
مسبوقة. من دون أن ننسى الوثيقة املسّربة 
أخيرا، والتي تدعو إلى البدء في ترتيبات من 
الرئيس قيس  انقاب دســتــوري، يعّده  أجــل 
سعيد، ما اضطّره الحقا إلى إجراء حوار مع 

املوقف غير املعهود أن يصّب مزيدا من الزيت 
على األزمة املتفجرة بني البلدين. وكان الفتا 
مارغريتا  اإلسبانية  الــدفــاع  وزيــرة  استغال 
روبــلــس، االحــتــفــال بــالــيــوم الــوطــنــي للجيش، 
أيـــار، لتمّرر رســالــة تهديٍد  السبت 29 مــايــو/ 
الــربــاط، حيث طلبت مــن املغرب  جــديــدة إلــى 
القاصرين  استعمال  وعــدم  إسبانيا،  احــتــرام 
لتجاوز الحدود، ما اعتبرته انتهاكا للقانون 
الدولي. كما طالبت املغرب باحترام إسبانيا، 
حـــتـــى يـــحـــظـــى بـــــــــدوره بـــــاالحـــــتـــــرام. وســـبـــق 
اللهجة  شديدة  انتقادات  وجهت  أن  للوزيرة 
للرباط، األسبوع املاضي، قائلة »على املغرب 

عدم اللعب مع إسبانيا«.
مـــؤّكـــد أن األزمـــــة اســتــفــحــلــت، بــعــد اســتــقــبــال 
إســبــانــيــا زعــيــم جبهة بــولــيــســاريــو، إبــراهــيــم 
غالي، للعاج من »كوفيد – 19«، من دون إخبار 
الرباط بذلك، فقرر املغرب سحب سفيرته من 
اعتبرها تجاوزات.  مدريد احتجاجا على ما 
وكــانــت الــنــقــطــة الــتــي أفــاضــت الــكــأس دخــول 
غالي بجواز سفر مزور وهوية منتحلة. ولم 
ــاط أن تــكــون الـــجـــزائـــر شــريــكــا  ــربـ تــســتــبــعــد الـ

وزير الدفاع ورئيس الحكومة، بثته التلفزة 
التونسية، ينفي فيه هذه املزاعم.

وفي كل الحاالت، األرجح أن هذه املبادرات 
ــــي أو  ــنـ ــ ــيــــرة، ال بـــاملـــعـــنـــى األمـ ســـتـــعـــد خــــطــ
الــعــســكــري، فــهــؤالء ال وزن لــهــم، بــل دخــلــوا 
ســـــرداب الــنــســيــان بــاملــعــنــى الــثــقــافــي الـــذي 
نشأت عليه املؤسسة العسكرية التونسية، 
فــمــا أن ُيــحــال أحــدهــم عــلــى الــتــقــاعــد، حتى 
»الــعــســكــريــة«، ويــبــدأ حياة  تنتهي حــيــاتــه 
ومعاييرها.  نواميسها  لها  مدنية جديدة، 
كــبــار الــقــادة فــي الــجــيــش الــتــونــســي ال وزن 
ــارج مـــا تمنحهم لــهــم رتــبــهــم، وهــم  لــهــم خــ
لــهــم باملعنى  أثـــر  يــيــاشــرون مــهــامــهــم. وال 
أو  الشللي،  أو  السياسي  أو  األيديولوجي 
حــتــى االخــتــصــاصــي، عــلــى خـــاف جــيــوش 
ــفــــاء  ــتــ ــتــــم االكــ ــيــــة عــــــديــــــدة، حــــيــــث ال يــ عــــربــ
بــالــتــراتــبــيــة الــعــســكــريــة لــتــعــزيــز مــواقــعــهــم 
ومواقفهم، بل يتم حشد موارد أخرى، على 
غرار الوالءات والقرابة الدموية واملصاهرة 
التحالف  السياسية، وأحيانا  القيادات  مع 
مــع لــوبــيــات املــصــالــح االقــتــصــاديــة، وحتى 

الوالءات اإلقليمية والدولية.
الخطير فــي مــا صــدر عــن هـــؤالء هــو إدراج 
املؤسسة العسكرية، ولو من بعيد، في جدل، 
فــاملــوقــعــون الــســتــة عــلــى الــبــيــان استعملوا 
األخــطــر  أمـــا  الــســابــقــة.  العسكرية  صفاتهم 
فهو ما بدا أن كبار العسكريني القدامى قد 
عوا على مخيمني سياسيني متنافرين، 

ّ
توز

 
ً
العكروت مناهضة األميرال  بيان  فــإذا كان 

 لــلــتــحــالــف الـــحـــاكـــم ومــحــاســبــة 
ً
صـــريـــحـــة

عسيرة له، وتحميل الفاعلني فيه املسؤولية، 
فــي مــا يــشــبــه الــوعــيــد املــنــســوج فــي مخمل 
ــإن عــريــضــة  ــي الـــقـــاســـم الـــشـــابـــي، فــ شــعــر أبــ
ــد بـــــدت ضــمــنــيــة،  الــــســــداســــي الـــعـــســـكـــري قــ
من  الحكومي، مستاءة  للتحالف  منتصرة 
الجمهورية، ولو كانت صياغة  أداء رئيس 

هذا املوقف بريش النعام لطفا ومجاملة.
البيان رقم واحد، سواء كان حلما لبعضهم 
أو كــابــوســا آلخــريــن، لــن ُيــتــلــى، ولــكــن ربما 
 في تسييس تدريجي 

ً
بدأنا خطواٍت خاطئة

ملؤسسٍة طاملا تباهينا بحيادها.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

 
ٌ
زت لــديــهــا قــنــاعــة

ّ
فــي هـــذا الــســيــنــاريــو. وتـــعـــز

مفادها بأن رئيس الحكومة اإلسبانية فضل 
التنسيق مــع الــنــظــام الــجــزائــري، عــلــى الــرغــم 
من أن إسبانيا تعتبر الشريك التجاري األول 
 – اإلسباني  التقارب  وبــدأ  للمغرب.  بالنسبة 
الغاز  املــغــرب، بسبب  الــجــزائــري على حساب 
وزير  أن  ومعلوم  الصحراء.  وملف  الطبيعي 
الــخــارجــيــة الــجــزائــري، صــبــري بـــوقـــادوم، زار 
مدريد، قبل أيام من توجه زعيم »بوليساريو« 
إلــيــهــا، مـــا يـــرّجـــح فــرضــيــة وجــــود اتـــفـــاق بني 
الـــطـــرفـــني، لــنــقــل غـــالـــي ســـــّرا مـــن دون إخــبــار 

السلطات املغربية.
ــي  ــ وتــحــّصــنــت إســبــانــيــا بـــاالتـــحـــاد األوروبــ
املــغــربــي، وسعت إلى  الــحــزم  فــي مواجهتها 
زّج هــذه املــنــظــومــة، فــي أزمـــٍة هــي مــن إنتاج 
إســـبـــانـــي خـــالـــص، وتــحــمــل بــــــراءة اخـــتـــراع 
مدريد. لذلك حرص وزير الشؤون الخارجية 
ــة، عــلــى تــوضــيــح  ــطـ املـــغـــربـــيـــة، نـــاصـــر بـــوريـ
طبيعة األزمــة، عندما قال، لوسيلة إعامية 
فــرنــســيــة، إنـــه لــيــس لـــدى املـــغـــرب أي مشكل 
ــي، بــل لــديــه مشكل مع  ــ مــع االتـــحـــاد األوروبــ
العليا.  مصالحه  تمّس  قضيٍة  في  إسبانيا 
واألمر متروك لهذا البلد إليجاد الحل، وحّمل 
ــّدد  ــد مــســؤولــيــة الـــتـــوتـــر الـــحـــالـــي. وهــ ــدريـ مـ
بالتصعيد  املــغــربــيــة  الــدبــلــومــاســيــة  رئــيــس 
ضد إسبانيا، في حال عدم امتثال إبراهيم 
كــانــت  وإذا  الـــقـــضـــائـــيـــة.  لــلــســلــطــات  غـــالـــي 
بــإخــراج  األزمـــة يمر  أن حــل  إسبانيا تعتقد 
أنها  فذلك يعني  بــاإلجــراءات نفسها،  غالي 
ــن تــفــاقــم  ــ تــبــحــث عــــن تــســمــيــم األجـــــــــواء، وعـ
األزمة أو حتى القطيعة. واعتبر بوريطة ما 
ملصالحها،  مخالفا  فعا  إسبانيا  به  قامت 
مواطنيها،  مــن  الضحايا  كــرامــة  يحترم  وال 
وأضــاف أن االعتبارات اإلنسانية املطروحة 
ذريـــعـــة كـــاذبـــة، ألن اإلنــســانــيــة ال تــعــنــي أن 
تناور وراء ظهر الشريك، أو أن تزّور جوازات 
السفر، أو أن تلغي حقوق الضحايا، وتعطل 
أن  ليست  اإلنسانية  أن  كما  العدالة،  تفعيل 
تــخــطــط لــيــا ضـــد شـــريـــك، وتــطــلــب مــنــه في 

اليوم التالي أن يكون مخلصا.
ذات حـــوار مــع صــحــافــي فــرنــســي، قـــال امللك 
الراحل الحسن الثاني ما مفاده إن إسبانيا 
هي املــســؤول األكبر عن الــدمــاء التي سفكت 
في الصحراء .. هل تجنح مدريد إلى الحوار 
واالعــــــتــــــذار والـــســـلـــم والـــحـــكـــمـــة، وتــنــتــصــر 
ــوار ومـــنـــطـــق املـــصـــالـــح  ــ ــجـ ــ ملــــبــــادئ حـــســـن الـ
املــشــتــركــة، وتــقــبــل بــمــخــرج  يــعــيــد االعــتــبــار 
للمغرب، عوض التعنت والهروب إلى األمام، 
لــتــصــّدع جيو-  وتــعــريــض منطقة حــّســاســة 

ستراتيجي وأمني غير مسبوق؟
)كاتب وإعالمي مغربي(

عندما يخوض جنراالت تونسيون جدًال سياسيًا

هل تجنح مدريد إلى الحكمة مع الرباط؟

البيان رقم واحد، 
سواء كان حلمًا 

لبعضهم أو كابوسًا 
آلخرين، لن يُتلى، ولكن 

ربما بدأنا خطواٍت 
خاطئًة

لم يجرؤ رئيس األركان 
إبّان الثورة التونسية 

رشيد بن عمار مطلقًا 
على إلقاء  بيان باسم 
المؤسسة العسكرية

إذا كانت إسبانيا 
تعتقد أن حل األزمة 

يمر بإخراج إبراهيم 
غالي باإلجراءات 

نفسها، فذلك يعني 
أنها تبحث عن 

تسميم األجواء

هل تقبل إسبانيا 
بمخرج  يعيد االعتبار 

للمغرب، عوض 
التعنت والهروب 

إلى األمام؟
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