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 عن لجوء السوريين إلى اليابان

 

2018مارس  12 –جريدة الحياة  -اسامة مصالحة  

ان يوماً قبلةً يثير تقدم بعض المواطنين السوريين، الفارين من جحيم الحرب الدائرة، بطلبات لجوء إلى اليابان، الدهشة واألسئلة معاً. فلم تكن الياب

ً ما تتراءى، في المخيال التقليدي العربي، بوصفها جزيرة بعيدة نائية، كثيفة ال سكان، مكتفية بنفسها، للمهاجرين من الشرق العربي، ذلك أنها غالبا

وشيما منطوية على ذاتها، تضربها الزالزل من حين آلخر ويحاصرها الخوف من أمواج التسونامي العاتية والمرعبة. وال تزال صور مأساة مفاعل فوك

 .                                                    حاضرة في األذهان والعقول                                                                                

يقيم »خبيالت، غير أن لليابان صورة ذهنية أخرى وهي تلك التي تتبدى فيها بوصفها مكاناً ساحراً، مدهشاً ومزدهراً، تظلله أشجار الكرز، وتتخلله األر

لتي تضبط إيقاع الزمن الكوني المعروف                              ، ويجري كل شيء فيه على وقع دقات ساعة تختلف عن تلك ا«في المستقبل عدد .

للعشرات. وهو المتقدمين بطلبات لجوء، من الجنسية السورية، يتجاوز اآلالف، غير أن عدد الذين تقوم الدولة اليابانية بمنحهم حق اللجوء بالكاد يصل 

لى حد سواء                                                                                    األمر الذي يثير نقاشاً في داخل اليابان وخارجها ع في داخل اليابان، .

قول إنه من يتم النظر إلى الموضوع من زوايا متعددة ومختلفة، بل متضادة أحياناً. فوجهة النظر الرسمية، كما عبر عنها رئيس الوزراء شينزو آبي، ت

لى اليابان أن تولي عنايتها بمواطنيها من النساء وكبار السن أوالً                                                           األولى ع وحتى يعوض عن موقفه .

اضنة لهم على مدى السنوات مليار دوالر لمساعدة الالجئين والدول الح 2.8ذاك، الذي يواصل إغالق الباب أمام الالجئين بإحكام، تعهد آبي بتقديم مبلغ 

 150تعليم الثالث المقبلة. وفي بادرة أراد فيها أن يكشف عن حسن نواياه، أعلن عن مبادرة يابانية من أجل مستقبل الالجئين السوريين تغطي نفقات 

على الجانب اآلخر من النقاش، .              في المستقبل              « إعادة بناء سورية»طالباً سورياً، من حملة الشهادات الجامعية، وذلك بهدف 

السابق ترتفع أصوات الجمعيات األهلية التي تطالب بفتح األبواب واسعاً أمام الالجئين. من بين تلك األصوات، صوت هيدن أوري ساكناكا، المدير 

إن على اليابان أن تقبل باحتضان ما يقارب عشرة »ئالً: لمكتب طوكيو للهجرة والمدير الحالي لمؤسسة سياسات الهجرة الياباني. يحاجج ساكناكا قا

حاجة اليابان إلى ذلك العدد الضخم من الالجئين، على ما يبدو، تتأتى «. ماليين مهاجر خالل الخمسين عاماً المقبلة، نصف مليون منهم من الالجئين

ً مبه« مجتمع هرم»من حقيقة أن المجتمع الياباني  ماً، ترتفع نسبة المعمرين فيه وتتراجع معدالت الخصوبة سنة إثر يواجه مصيراً ديموغرافيا

في استطالع للرأي العام .                    سنة                                                                                                                          

في المجتمع  حول تلك المسألة، أجرته مؤسسة أيبسوس موري، تبين أن في المئة من المستطلعة آراؤهم من اليابانيين يعتقدون أن عملية اندماج الالجئين

وعلى رغم أن اليابان من .                      في المئة منهم عن أن عملية االندماج سوف تتكلل بالنجاح         18الياباني ستبوء بالفشل، بينما عبر 

دهم الحرب، الدول التي وقعت على اتفاقية األمم المتحدة حول الالجئين سنة ، فإنها ال تمنح حق اللجوء في شكل أوتوماتيكي ألولئك الذين تعصف ببال

ً لالضطهاد وتعرض حياته للتهديد، على أرضية نشاطاته بل يحتاج الالجئ إلى أن يثبت باألدلة، وفي شكل قاطع ال يدانيه شك، تعرضه شخصي ا

لكن السوريين ال يحتلون رأس .                السياسية                                                                                                                     

ً لوزارة العدل اليابانية، يتصدر الفيلبينيون والفيتناميون رأس القائمة. وعلى سبيل المثال، كان عدد قائمة المتقدمين بطلبات لجوء إلى اليا بان، فوفقا

شخصاً منهم فقط، كان معظمهم من سورية  20دولة. ولم تمنح الدولة اليابانية حق اللجوء إال لـ 82ألفاً، من  20، يقارب الـ2017طالبي اللجوء، في 

فرداً كان معظمهم من سورية والعراق  45. إلى جانب ذلك، لم تُمنح حق اإلقامة، ألسباب إنسانية، إال لـومصر وأفغانستان

 .                                         وميانمار                                                                                                                     

ي لتسويق ومع تصاعد التوتر مع كوريا الشمالية، بسبب سياساتها العدائية تجاه اليابان، تطرح قضية الالجئين نفسها من منظور آخر يوظفه شينزو آب

اية أو إجالء رعاياها اليابان تُجهز نفسها لحاالت تستدعي أن تقدم الحم»سياساته المحافظة حيال قضية الالجئين، حيث أشار أمام البرلمان إلى أن 

 .«                           المقيمين في شبه الجزيرة الكورية إذا ما وصلت األزمة مع كوريا الشمالية إلى ذروتها                                              

الجئين، ولكن ال يمكن نفي أنه ينطوي على قلق من أن بديهي أن موقف آبي هذا يندرج في سياق تبرير موقفه الرافض الستقبال أعداد أكبر من ال

رة الكوريةتتطور األزمة مع كوريا الشمالية إلى نقطة الالعودة، حيث تكون اليابان بإزاء أعباء وتكاليف استقبال أعداد من الالجئين من شبه الجزي . 

وف من اإلرهاب الراديكالي الديني ال يزال ماثالً في الذهن الياباني، وعلى رغم عدم شيوع أي شكل من أشكال اإلسالموفوبيا في اليابان فأن شبح الخ

روبا وتحديداً منذ أن قامت داعش بإعدام مواطنين يابانيين في العراق. لهذا يخشى اليابانيون من تعرضهم إلى هجمات شبيهة بتلك التي ضربت أو

طرف بعض العناصر اإلجرامية المتطرفة                                                     الغربية بعد استقبالها ألعداد كبيرة من الالجئين المختَرقين من . 

وفوق ذلك، وبغض النظر عن مدى صوابية موقف آبي من قضية الالجئين عموماً، والسوريين منهم خصوصاً، فإن المجتمع الياباني، في عمومه، 

لديني، إلى التعامل بحذر مع الغرباء، وذلك نتيجة موروث تاريخي وسياسي قديم. فال يجب أن يغيب ينزع، على رغم انفتاحه على التعدد الثقافي وا

في المئة من عموم السكان. هذا ناهيك عن أن اليابان ظلت ما يناهز القرون الثالثة، في  2عن البال أن نسبة اليابانيين، من أصول أجنبية، ال يتجاوز الـ

إصالح الميجي                         »كو(، تعيش حالة انغالق وعزلة شبه مطلقة عن العالم الخارجي قبيل مجيء ما ُعرف بحقبة العزلة )ساكو ». 

عد عين بعيد لم تعرف اليابان خروجاً كبيراً أو نزوحاً جماعياً للسكان أو لجوءاً ذا قيمة حتى إثر تعرضها لدمار شامل وتحول معظم مدنها إلى أثر ب

ية الثانية. بل قامت، كطائر الفينيق الخرافي، من رمادها لتقود سرب الدول األكثر تطوراً وتحضراً في العالم الحديث. لقد لخصت تلكالحرب العالم  
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 » يجب أن يتحّرك المجتمع الدولي من أجل إنقاذ األطفال الذين يعانون من الحروب والظلم « 

  2018مارس  14 –الدكتور فواز الرطروط حاورته نبيلة بوقرين  –جريدة الشعب 

أن » الشعب«الرطروط في حوار خّص به جريدة أكد الخبير األردني في مجال حقوق الطفل واإلعالمي، الدكتور فواز 
الجزائر تعتبر رائدة في مجال حماية حقوق األطفال بما أنها كانت السبّاقة في التوقيع على اإلتفاقية الدولية، وجّسدت ذلك من 

ضع الصعب ، وتأسيسها هئية خاصة لحماية وترقية حقوق الطفل، كما تطّرق إلى الو2015خالل سّن قانون خاص بالطفل سنة 
الذي تعيشه المنطقة العربية وما سينجم عنه من آثار وخيمة لن تخدم جيل المستقبل، ألنه لم ينم في بيئة سليمة ولن يعيش حياة 

 .عادية، مشددا على ضرورة أن تتضافر الجهود بين كل المعنيين لتصحيح األمور
  دفاع عن حقوق الطفل طبعا بعد تجربتكم الماضية؟ كيف تقيّمون العمل الذي تقوم به الجزائر من أجل ال:  » الشعب«

تعتبر الجزائر من البلدان الرائدة في سّن القوانين التي تدافع عن الطفل بدليل أنها السباقة في التوقيع على : فواز الرطروط 
يسها لهيئة مختصة لحماية ، وتأس2015اإلتفاقية الدولية مثلما تشير إليه المعطيات أعقبه صدور قانونها لحماية الطفل في عام 

وترقية الطفولة وميالد شبكة اإلعالميين الجزائريين لحقوق الطفل، عالوة على توضيح القانون بالنسبة للمؤسسات التي لها عالقة 
ماشى مباشرة مع هذه الشريحة ومن المتوقع أن تخدم الطفولة من خالل التنسيق فيما بينها في مجال رعاية الطفولة وتنميتها بما يت

  .مع ما هو حاصل في المجتمع
  ماهي األمور التي وقفت عليها خالل زيارتك للجزائر اإليجابية منها أو السلبية ؟ ❊
الجزائر بلدي الثاني وأعشقه هو وأهله حتى النخاع ودائما أستمتع عندما أتواجد به خاصة أنني زرت عدة مناطق حيث ❊❊

خالل زيارتي له من حين آلخر أجده دوما مفعما بااليجابيات في كل المجاالت إكتشفت أماكن رائعة، بالتالي فالجزائر من 
والميادين، وقفت على وجود عدة أمور مهمة على غرار مجانية التعليم، مجانية النقل بالنسبة لطلبة الجامعات وهناك منح مدرسية 

فق الخاصة بالرياضة، دور الشباب، الدورات وجامعية وكل هذه األمور تساعد وتشجع على الدراسة، إضافة إلى توفير المرا
  .التكوينية لكل الشرائح التي لها صلة باألطفال لهذا أهنئ المسؤولين على هذا النجاح وأتمنى أن تكون قدوة للدول العربية األخرى

 أين يكمن دور اإلعالم في الدفاع عن حقوق الطفل؟❊
ن حقوق الطفل، ولكي يتمكن اإلعالم من تحقيق هذا الهدف وإنجاز لإلعالم دور وقائي وآخر عالجي في مجال الدفاع ع ❊❊

المهمة بنجاح يجب بناء قدرة مؤسساته ورفع كفاءة العاملين فيه خاصة في مجال حقوق الطفل، كما إتضح من نتائج دراسة علمية 
تعكس الواقع بإمكانها كشف الحقائق  لي عن واقع اإلعالم العربي الذي نأمل منه الكثير في ميدان حقوق الطفل ألنه المرآة التي

 .وتغيير الواقع عن طريق الضغط ومساعدة المسؤولين في معرفة ما يدور في المجتمعات
  هل اإلعالم العربي يقوم بدوره في خدمة الطفل؟❊
في الوطن العربي ما زال اإلعالم بحاجة لبناء قدراته في مجال حقوق الطفل وبعيدا عن طرح قضايا حقوق الطفل بمهنية  ❊❊

كما إتضح من نتائج ثالث دراسات أجراها المجلس العربي للتنمية والطفولة، وبالرغم من ذلك فهناك تجارب إيجابية يمكن 
الجزائرية التي ترتب عليها شبكة اإلعالميين الجزائريين لحقوق الطفل وإحتضان الهيئة  تعميمها والتعلم منها لعّل أهمها التجربة

الوطنية لحماية وترقية الطفولة لها ما جعل األمور تتغير بصفة كبيرة من ناحية معالجة القضايا المتعلقة بالطفل دون المساس 
 .بمصلحته الفضلى

 وب واألزمات؟ ماهي قراءتكم لواقع أطفال العرب في ظّل الحر❊
واقع األطفال العرب المتأثرين بالحروب واألزمات مؤلم، ففي فلسطين المحتلة يجد األطفال صعوبة في الوصول إلى  ❊❊

مدارسهم جراء جدار الفصل العنصري الذي شيده اإلحتالل الغاشم ويحتجز األطفال وتفرض عليهم أحكام جائرة، وفي بعض 
ن السوريين قد ثبت بؤس هؤالء األطفال الالجيئن كما يظهر من ممارسة بعضهم للعمل في سّن الدول العربية المستضيفة لالجئي

مبكرة والتسول وغيرها من األمور التي تحرمهم من عيش طفولتهم وكل ذلك نتيجة قصور دور المفوضية السامية لالجئين في 
األطفال بسبب الحصار الدولي المفروض على بلدهم وكل  الدول غير المصادقة على اإلتفاقية الدولية لالجيئن، وفي اليمن يموت

 .هذا يعني أن الوضع كارثي وسيكون له أثار وخيمة مستقبال
 هل يستطيع هؤالء األطفال أن يعيشوا حياة عادية مستقبال وبإمكانهم خدمة بلدانهم؟❊
ويوسع دائرة مشاركتهم في قضاياهم إذا وجد األطفال من يمنع التمييز ضدهم ويضمن نموهم ويراعي مصالحهم الفضلى  ❊❊

حتما فإنهم سوف يعيشو حياة هنيّة وسعيدة، ألنه من أجل إخراجهم من هذا المشهد المؤلم، المظلم، الخالي من اإلنسانية يجب على 
مال، اللجنة الدولية لحقوق الطفل أن تقول كلمتها في مجال إنهاء اإلحتالل في فلسطين وإنهاء الصراعات المسلحة في الصو

سوريا، ليبيا وفّك الحصار عن اليمن وعلى المجتمع الدولي دعم الدول المستضيفة لالجئين وتعزيز السالم والعدل وفق الهدف 
 . السادس عشر من اإلعالن العالمي ألهداف التنمية المستدامة

  كيف ترى دور المجتمع المدني؟ ❊
جميع الدول العربية وقعت وصادقت على إتفاقية حقوق الطفل التي تسمو بدورها على التشريعات الوطنية ومن أكثرها  ❊❊

تماشيا مع اإلتفاقية قانون حماية الطفل الجزائري، من جانب آخر فإن حماية الطفل مجال خصب لعمل المؤسسات الحكومية 
مؤسسات بنوعيها متوقع منها لعب أدوار بارزة وفعالة مثلما هو عليه الحال في ومنظمات المجتمع المدني على إعتبار أن تلك ال

 .الجزائر
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 المصالحة وإلغاء القيادة الفلسطينية

  2018مارس  16 –وليد شقر  –جريدة الحياة 

في غزة تذكر بأن من يعبث بالملف  محاولة االغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا
من جهة » حماس«من جهة، وبين حركة » فتح«الفلسطيني من الدول المتضررة من المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة 

 .أخرى، ما زال مصراً على إفشال جهود إنهاء االنقسام الفلسطيني الداخلي أياً كان الثمن
تى اآلن، كاد بعضها ينجح ويطلق دينامية إعادة الوحدة الفلسطينية إلى ح 2007عشرات المحاوالت حصلت منذ عام 

وفي كل مرة كان هناك حدث دموي ينسف مساعيهم، سواء في . سابق عهدها، لكن الساعين إلى هذا اإلنجاز ال يلبثون أن يخيبوا
  .سياق الصراع الداخلي أم في سياق الحروب مع إسرائيل

السوري الذي تحول األجندات الخارجية دون انتقاله إلى مرحلة الحل السياسي، مثلما أن يشبه الجسم الفلسطيني الجسم 
اختالف األجندات الدولية واإلقليمية والعربية أوهن المعارضة السورية وقّسمها، سواء في سلوكها القتالي أم في توجهاتها 

 .في القضيتين هذا مع أوجه االختالف الكبيرة. السياسية، ما أضعف موقعها التفاوضي
يفترض التفتيش عمن استهدف اغتيال الحمدهللا من أجل إنهاء القيادة الفلسطينية الحالية ممثلة بالرئيس محمود عباس 

كثر سعوا إلى هذا الهدف على مدى العقود الثالثة الماضية، من إسرائيل إلى جهات . ومن معه بهدف تشتيت القرار الفلسطيني
ولطالما سعت إسرائيل إلى قيام . عتقاد كل منهم بأن إلغاء هذه القيادة يقضي على برنامجها إلقامة الدولةعربية وإقليمية، في ظل ا

إلى تغيير ياسر عرفات ثم اغتالته  2002سعت منذ . لها في السالم في الجهة المقابلة» ال شريك«وضع يسوغ لها مقولتها بأن 
لما عملت جهات أخرى في اإلقليم لذلك، تحت عنوان رفض اتفاق أوسلو ولطا. »الشريك«حين لم تنجح، والهدف القضاء على 

 .واالستسالم
، »حماس«من أراد إزاحة رئيس الوزراء الفلسطيني أثناء دخوله غزة يرمي إلى ما هو أبعد من الخالف القائم مع 

ً منها مت ورط، أم أن بعض األصوليين نفذوا سواء كانت األخيرة مسؤولة عن هذا الخرق األمني الكبير في القطاع أم أن بعضا
وال يكفي القول إن إسرائيل هي المستفيدة من تخريب المصالحة الفلسطينية، على صحة . الجريمة، إلى غير ذلك من االحتماالت

 .فهناك جهات أخرى في اإلقليم سجلها حافل في تقويض المصالحة. ذلك
إليها إدارة دونالد ترامب عبر صهره جاريد كوشنير بما سمي تزامنت العملية مع محاولة تسويق الحلول التي تسعى 

فاقتراح كوشنير أول من أمس إقامة الدولة بدءاً من قطاع غزة وعلى أجزاء من . الواهمة بإمكان تصفية القضية» صفقة العصر«
ة الحالية، يهدف إلى تصفية الضفة الغربية، مع إغراءات بمساعدات مالية، في إطار سيناريو إللغاء حق العودة وتغيير القياد

 .القضية
والمصادفة الثانية مع محاولة االغتيال، إقالة ترامب وزير خارجيته ريكس تيلرسون الذي حاول التخفيف من وطأة 
قرار األول نقل السفارة األميركية إلى القدس بربط األمر بمفاوضات الوضع النهائي، لتعيين مايك بومبيو المتشدد في انحيازه إلى 

ولم يكن اغتباط إسرائيل بإزاحة تيلرسون عن عبث، على رغم . إسرائيل وإلى خطط الصهر المتماهي مع بنيامين نتانياهو، مكانه
فهو سعى إلقناع بعض العرب بوهمه أن قرار الرئيس . أن شطبه من اإلدارة لم يكن بسبب تعارض موقفه مع موقف ترامب

 .ئيلاألميركي يعطيه قدرة على الضغط على إسرا
كي تقبال على توحيد الموقف الفلسطيني بعد صفعة العصر التي » الجهاد اإلسالمي«و » حماس«ماذا تنتظر حركتا 

أن تقيم عالقات مع » حماس«تلقتها السلطة الفلسطينية وسائر العرب من ترامب بنقل السفارة األميركية إلى القدس؟ ولماذا تفضل 
خالفات العربية وتتبع األجندات اإلقليمية المعادية للمنظمة، في وقت بررت واشنطن معارضي السلطة الفلسطينية وتتظلل ال

 ؟  »حماس«موقفها من المنظمة بأنها ذهبت إلى المصالحة مع 
الماضي أثناء اجتماع المجلس المركزي لمنظمة ) فبراير(شباط  14اختصر الرئيس عباس في خطابه المفصل في 

والمجلس انتهى إلى إعالن . ي حيال القضية الفلسطينية، والمعاناة مع الدول التي تآمرت عليهالتحرير فضائح الموقف األميرك
رفض اعتبار الواليات المتحدة وسيطاً في أي مفاوضات مع إسرائيل، إال في إطار مؤتمر دولي تشارك فيه الدول الكبرى، على 

 .وهو ما كرره أمام مجلس األمن). 5+1(غرار مجموعة الدول التي فاوضت إيران على االتفاق النووي 
في وقت يصلح خطاب أبو مازن مادة تدريس للمحطات المهمة للقضية، فهو كشف خفايا من مفاوضات العقود الماضية 

فهل المطلوب أن يحل ... ومنها أنه جرى إيهام األميركيين بأن القيادة تقبل بالمستوطنات والتخلي عن حق العودة) كامب ديفيد(
  ن بإمكان قبولها التنازالت المستحيلة؟ مكان القيادة الحالية من أوهموا األميركيي
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ما بين المحادثات التي أجراها رئيس االستخبارات المصرية في السودان مع الرئيس عمر البشير، ووزراء الدفاع 
 -والخارجية، حول القضايا العالقة بين البلدين، والزيارة المفاجئة للرئيس السوداني إلى القاهرة، لبحث العالقات المصرية

هذه الفترة الزمنية القصيرة، . سوى أسبوع واحد) مارس(السودانية وكيفية تفعيل التفاهمات األخيرة، لم يكد يمر من شهر آذار 
بذب منحنى العالقات بين البلدين اللذين يجمعهما الجوار الجغرافي، من جانب، والجوار اإلقليمي بما هي ما تُثير التساؤل حول تذ

 .يتضمنه من ملفات ُمعقدة ومتشابكة لها تأثيراتها في هذه العالقات، من الجانب اآلخر
إلى الواجهة، في الوقت نفسه، هو حال هذا التساؤل، وإن كان يجد مبرراته في تجاذبات الجوار اإلقليمي، وملفاته؛ فإن ما يدفعه 

فقد شهد العام الماضي تصعيداً حاداً بين البلدين، . التوتر الشديد الذي شهدته العالقات بين البلدين الجارين، خالل اآلونة األخيرة
ً . خصوصاً بعد اتهام السودان مصَر بإرسال أسلحة إلى متمردي دارفور، األمر الذي نفته القاهرة بشدة ، وصلت الخالفات أيضا

بينهما، بخاصة بعد تداول » احتمال نشوب حرب«السودانية، مطلع العام الحالي، إلى حد دفع البعض إلى الحديث عن  -المصرية
هذا، من . السودانية، وسحب الخرطوم سفيرها من القاهرة -تقارير عن انتشار حشود عسكرية مصرية، على الحدود اإلريترية

العالقات بينهما، بحكم الجوار والتشابك في المصالح، والتداخل التاريخي والجغرافي والسكاني الممتد دون مراعاة لخصوصية 
 .منذ قرون

صحيح أن احتمال نشوب حرب مصرية سودانية، هو احتمال بعيد جداً من الواقع، بل وربما يكاد يكون مستحيالً؛ إال 
مة الغالبة للعالقات بين البلدين، ما يؤشر إلى عدد من الدوافع وراء التقارب أنه يبقى من الصحيح، كذلك، أن التوتر يكاد يكون الس

  .المفاجئ، على رغم وجود اختالفات واضحة حول عدد من القضايا المهمة، خصوصاً ما يتعلق منها بالوضع اإلقليمي 
، بهدف احتواء التوتر الناشب بين ربما يستند التقارب األخير بين القاهرة والخرطوم إلى وساطات عربية، وباألخص خليجية

هذا أحد االحتماالت؛ أما . العاصمتين، نتيجة الزيارات القطرية والتركية، وتحديداً مع ارتفاع مستوى عالقات السودان مع أنقرة
رة بين البلدين، كأساس يقوم عليه اعتماد كل منهما لضرو» ضرورة ضبط عقارب الساعة«االحتمال اآلخر فيرتكز على قاعدة 

 ً ً فيهما معا ً مع اآلخر، على األقل من منظور إمكان تأثير الملفات اإلقليمية سلبيا ً ما يكن األمر، فإن التقارب . التعاون جديا أيا
المفاجئ بين القاهرة والخرطوم، ال يمكن استمراره إال في حال وجود تفاهمات جدية بينهما حول هذه الملفات اإلقليمية، والقضايا 

 .االمتعلقة به
فمن جهة، هناك ملف سد النهضة اإلثيوبي الذي اتخذت القاهرة والخرطوم تجاهه مواقف غير موحدة؛ ففي حين تختلف 

، عبر »موقف متوازن«القاهرة مع الخرطوم، في شأن ما تراه من دعم سوداني إلثيوبيا، تميل الخرطوم إلى محاولة إظهار 
السوداني، في  -واالختالف المصري . وقت نفسه مساندة أديس أبابا في مسألة السدااللتزام باالتفاقيات السابقة مع مصر، وفي ال

وإنما بجانب  -وكالهما دولتا المصب لنهر النيل  -هذا الشأن، مسألة منطقية من حيث إن عدم وقوف السودان بجانب مصر 
السد حتى استكمال الدراسات في شأن آثاره إثيوبيا، دولة المنبع، يؤثر ال شك في موقف القاهرة، ويجعل مطالبها بوقف بناء 

 .السلبية، غير ذات جدوى
وهنا، فإن ضرورة التفاهم حول هذا الملف، المعقد والشائك، تتبدى ضرورته في تقاطع المصالح بين مصر والسودان، 

األمر الذي دفع الدولة إلى فعلى الجانب المصري، تتبدى أزمة االكتفاء الغذائي، . في نقطة رئيسة تتمثل في الغذاء والكهرباء
التي تحتاج » الخصبة«مليون فدان مشروعاً قومياً؛ ومن ثم، فإن امتالك السودان ماليين األفدنة  1.5اعتبار مشروع استصالح 

إلى االستثمار، يُمثل أحد عوامل التقارب بين البلدين، في حال تمكنت مصر من ضخ المزيد من االستثمارات، الستغالل بعض 
. ألراضي في إنتاج نسبة النقص في غذائها، بشكل آمن ومستمر، ويضمن لها التفاهم مع الخرطوم في شأن سد النهضةهذه ا

أيضاً، فإن حاجة السودان إلى الكهرباء، يُمكن مصر أن تُساهم في تغطيتها، خصوصاً أنها حققت فائضاً في إنتاج الكهرباء خالل 
والخرطوم، حول الغذاء والكهرباء، وهو ما يحرم إثيوبيا من إحدى األوراق في عالقتها بذلك، تلتقي القاهرة . السنوات الماضية

 .مع السودان، أي الوعد بإمداده بكهرباء سد النهضة
من جهة أخرى، هناك الملف الليبي الذي يُعد من أبرز نقاط الخالف بين البلدين؛ فمصر تُساند عملية الكرامة التي 

ذات الخلفية «يبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في حين يتوجه الموقف السوداني إلى دعم الفصائل يُنفذها الجيش الوطني الل
فجر «، والميليشيات المنتمية إليها وفي مقدمتها ميليشيات »اإلخوان المسلمين«المقاتلة في ليبيا، وعلى رأسها جماعة » اإلسالمية

هذا، فضالً عن استضافة السودان بعض الهاربين . من القاهرة والخرطوم ؛ وهو ما يعني تناقض التوجهات السياسية لكل»ليبيا
من مصر من أعضاء الجماعة، واتخاذ الكثير منهم السودان كنقطة للوصول إلى قطر وتركيا؛ وهو األمر الذي دفع القاهرة إلى 

 «ار هذه الخطوة معادية، ومخالفة لـ اشتراط الموافقة األمنية على سفر المصريين إلى السودان، مما أدى بالخرطوم إلى اعتب
  .» اتفاق الحريات األربع

لم تكن جيدة على عكس ما يظن » اإلخوان المسلمين«وهنا، فإن الواضح أن العالقة بين النظام السوداني وجماعة 
ل مسيرة النظام ولع. الكثيرون؛ فالنظام السوداني ينتمي إلى فرقة منشقة عن الجماعة، كان قد أسسها الراحل حسن الترابي

ومن . المصريين» اإلخوان المسلمين«السوداني، طوال خمس وعشرين سنة مضت، تؤشر إلى درجة االختالف القائم بينه وبين 
ثم، فإن درجة التفاهم بين القاهرة والخرطوم، حول الملف الليبي ومسألة الجماعة، واالتفاق على خطوط رئيسة تُراعي األمن 

  .ؤدي إلى التعاون بين البلدين سياسياً واقتصادياً، مما يُمكن أن يُساهم في استقرار العالقات بينهماالقومي المصري، سوف ي
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والبنايات الشاهقة أكثر مما تهتم بكثير ببناء اإلنسان، فعندما  ال أدري لماذا تهتم األنظمة العربية بتشييد العمارات
  ...تصادف مسؤوالً عربياً لتسأله عن تعثر النهضة في بالده

أال ترى هذه األبراج العظيمة من حولك؟ أال تشاهد األبنية الفخمة في كل مكان؟ أال ترى : "يثور في وجهك قائالً 
ثم يمضي المسؤول ليحدثك بإسهاب ونشوة كبرى كيف ارتفع عدد المستشفيات " ؟النهضة العمرانية المتصاعدة في بلدنا

والمدارس واألسواق والكراجات والطرقات واألوتوسترادات والفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية مترامية األطراف بنسب 
كل يقيس معدل الحضارة بعدد البنايات والمراكز باختصار، قلما تجد مسؤوالً يفاخر بتنمية اإلنسان في بلده، إال ما ندر، فال. هائلة

ناهيك عن أن التوسع العمراني يجب أن ال يكون منة . والصروح الخرسانية الضخمة، وكأن أنظمتنا أصبحت متعهدة إنشاءات
 .على الشعوب من قبل الحكام، فهو ببساطة مجاراة للتكاثر السكاني ال أكثر وال أقل

ً ال أحد ينكر أهمية الب لكن أليس من األجدر أن تسير . نية التحتية في المجتمعات الحديثة وضرورتها الملحةطبعا
النهضة الخرسانية يداً بيد مع النهضة اإلنسانية؟ ما قيمة البنايات والعمارات إذا لم يقطنها ويدرها أناس أكفاء؟ بعبارة أخرى ليس 

ً على بناء العمارات، بل في أن  يكون لديك المهارات البشرية، فعندما تتوفر األخيرة تصبح األولى المهم أن تكون قادراً ماليا
ولعلنا نتذكر كيف قامت أميركا وإسرائيل بقتل معظم العلماء واألطباء العراقيين بعيد الغزو األمريكي للعراق . تحصيل حاصل

مة كالعلماء والماهرين في مختلف ألن أعداءنا ال يخشون من بناياتنا العمالقة بقدر ما يخشون من طاقاتنا البشرية المتقد
وما دمنا في العراق، فإن العراقيين تمكنوا من إعادة بناء كل الجسور العمالقة التي دّمرها القصف األميركي . االختصاصات

عاصمة لبغداد خالل فترة قياسية، وذلك دون االعتماد على الخبرات األجنبية التي تقوم عادة ببناء كل المرافق الضخمة في هذه ال
بعبارة أخرى، فالعبرة دائماً في المهارات القادرة على البناء واإلدارة ال في البنايات نفسها التي يتفاخر بها العديد . العربية أو تلك

  .من الحكومات العربية عمــّال على بطــّال
ون النهضة البشرية، فهم يركزون ال أعتقد أن المسؤولين العرب مغفلون أبداً عندما يتناولون النهضة العمرانية ويتجاهل

زد على ذلك، أن من . عمداً على اإلنجازات اإلسمنتية ألن سجلهم في التنمية البشرية مزٍر للغاية، وال يمكن لعاقل أن يتفاخر به
ا ارتفعت ال يمكن األسهل واألسلم لألنظمة العربية التركيز على البناء الخرساني منه على البناء اإلنساني، ألن األبنية العالية مهم

أن تهدد عروش الحكام العرب، بينما يمكن لإلنسان الذي تم إعداده إعداداً جيّداً أن يشكل خطراً على األنظمة الحاكمة، وبالتالي، 
  .وهو لألسف ما تفعله منذ زمن بعيد. فمن األفضل للحكومات أن تهتم بالحجر وتهمل البشر

دول العربية النفطية منها وغير النفطية لوجدنا أن جل استثمارها يتركز في األبنية لو نظرنا إلى المشاريع التي حققتها ال
والمضحك في األمر أن جل تلك البنايات الهائلة . اإلسمنتية، إذ ترتفع في معظم المدن العربية بنايات ضخمة تناطح عنان السماء

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فشل . أو كوريةالحجم لم يبنها عرب، بل تم التعاقد على تشييدها مع شركات غربية 
هل يعقل أنه ال يوجد لدينا شركات ومهندسون ومصممون قادرون على بناء أبراج . الحكومات العربية في االستثمار في اإلنسان

 .وناطحات سحاب
القادرين على بناء ولعل األنكى من ذلك أن معظم الدول العربية لم تفشل فقط في تخريج المهندسين والمصممين 

ً فشلت في إدارة تلك الصروح فمن المحزن جداً أن ترى الكثير من الفنادق العربية الضخمة المبنية بأشكال . األبراج، بل أيضا
وكم شعرت بحزن شديد عندما وجدت بعض الفنادق العريقة . هندسية حديثة ورائعة ال تجد من يديرها من أهل هذه الدولة أو تلك

ففي أحد . لدان العربية وقد آلت إدارتها إلى شركات أجنبية بعد أن فشلت الخبرات المحلية في إدارة تلك الفنادقفي بعض الب
البلدان العربية مثالً تخلت إحدى الشكات العالمية للفنادق عن إدارة فندق في عاصمة عربية، فقامت الدولة بتعيين إدارة محلية 

لفندق ذي الخمس نجوم إلى فندق رديء بكل المقاييس في التضييف واإلطعام والنظافة، مع لكن اإلدارة الوطنية حولت ا. للفندق
ً ذا سمعة طيبة عندما كان خاضعاً إلدارة غربية ً لألمثال في . العلم أنه كان فندقا وبعد أن وجدت الدولة أن الفندق أصبح مضربا

وفعالً نجحت الشركة األجنبية . لتنقذ سمعته من السقوط المتتالي الرداءة بفضل اإلدارة المحلية قامت باالستنجاد بشركات أجنبية
 ً   !!وال ننس أن معظم الفنادق العربية يديرها أجانب. في إعادة الهيبة للفندق شكالً ومضموناً واسما

 وفي بلد عربي آخر انهارت سمعة كل الفنادق الضخمة التي كانت تديرها خبرات وطنية محلية، فأصبحت تلك الفنادق
وكم شعرت بالحزن عندما وجدت الشركات األجنبية تتولى إدارة بعض الفنادق التي . الضخمة جداً عنواناً للعفن والبؤس والتهكم

ومن المضحك أنك عندما تسأل بعض المسؤولين عن مصير تلك . تغيرت حتى أسماؤها العربية لتحمل أسماء أجنبية معروفة
يجيبونك بنوع من التفاخر بأنهم أسندوا أمرها لشركات أجنبية، وكأن الحل في استيراد العمارات الفندقية الضخمة المتدهورة 

  .الخبرات الخارجية بدل تنمية الخبرات الداخلية لتدير تلك الفنادق وغيرها من المرافق الحيوية
  !!الكل يستثمر في اإلنسان، بينما ما زال العرب دون غيرهم يتباهون باالستثمار بالبُنيان
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 سنة 40أفغنة الحرب السورية لمدة 

  2018مارس  17 –سليم نصار  –جريدة الحياة 

بوتسدام أول مؤتمر للبحث في مستقبل الدولة المهزومة بحضور هاري ترومان وجوزيف «بعد إعالن استسالم ألمانيا النازية، ُعِقد في 
  1945).يوليو - تموز 17(ستالين وونستون تشرشل 

في أداء اقتصر الوفدان، األميركي والبريطاني، على الخبراء العسكريين فقط، في حين زاد ستالين على وفده المرافق أربعة موسيقيين ممن اشتهروا 
وتبيّن لرئيس . رات االستراحةوقد تناوب األربعة على تقديم مقطوعات متنوعة صفق لها أعضاء الوفود خالل فت. الموسيقى الكالسيكية على البيانو

. غرب عنهالحكومة البريطانية أن الزعيم السوفياتي يتعّمد الظهور بمظهر القائد اإلنساني المرهف الحس، بهدف محو الصورة القبيحة التي رسمها ال
أعداء «لتخلص ممن سّماهم أي صورة الرجل الظالم الذي قضى على الماليين من أبناء شعبه، خصوصاً خالل مرحلة تصفية المالكين، وا

 . » البروليتاريا
هل صحيح أنك أمرت بتصفية عشرة ماليين : بعد مرور ثالثة أيام، استغل تشرشل الفرصة لطرح سؤال محرج على ستالين، قائالً 

لى روسي؟ وتحاشى ستالين الجواب أمام أعضاء الوفود األخرى، ولكنه بسط أصابع يده اليمنى وهزها في الهواء مرتين، ثم أتبع ذلك باإلشارة ا
بعد العشاء طلب ! هذا أمر فظيع... أحد عشر مليون ضحية: ورفع تشرشل صوته، وقد أذهله الرقم اإلضافي، فقال. ة سبابتهزيادة مليون بواسط

أما ... يا عزيزي ونستون، إذا قتل شخص شخصاً آخر، فالقانون يعتبر هذا العمل جريمة: ستالين من المترجم نقل تعليقه على استغراب تشرشل، فقال
  !ستاتيستيك ...وف والماليين، فالمؤرخون يُدخلون هذه األرقام في علم اإلحصائيات في حال قتل األل

! ومن المؤكد أن وريث ستالين فالديمير بوتين قد طبّق النظرية ذاتها في الشيشان، أثناء إبادة خصومه بواسطة البراميل المتفجرة
منبعث من فجوة جدار اخترقته قنبلة، وقد كتبت تحت العنوان العبارة  بغالف أسود يتوسطه نور خافت» تايم«األسبوع الماضي، صدرت مجلة 

ويُستخَلص من رمزية هذه الصورة أن أصوات ضحايا الغوطة الشرقية قد دخلت في قائمة إحصائيات األمم . من تحت الركام... أصوات: التالية
  !المتحدة، وأن النظام السوري سيطّبق عليهم نظرية ستالين وبوتين 

ويؤكد . طفالً على أقل تقدير، خالل أسبوعين في الغوطة الشرقية 180ذا يحدث في ظل ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين الى ألف قتيل، بينهم كل ه
وأن اختالط الدم ... وهي تشكل ما نسبته واحد من كل أربع ضحايا. أحد أطباء الجبهة أن الطفولة مستثناة في كل الحروب، ما عدا طفولة سورية

 .بالغبار على وجوه البراءة هو السمة البارزة التي تثير حفيظة المؤسسات اإلنسانية في العالم
إضافة الى هذه المآسي، ظهرت قبل أسبوع عوارض اختناق وضيق تنفس على أكثر من سبعين مدنياً في بلدتي سقبا وحمورية في 

، فإن القوات المهاجمة استخدمت غاز الكلور »رصد السوري لحقوق اإلنسانالم«ووفق . الغوطة، إثر قصف استهدفهما من قوات النظام وروسيا
م  .المحرَّ

الماضي، تشن قوات النظام السوري حملة عنيفة على مناطق تسيطر عليها فصائل المعارضة في الغوطة ) فبراير(منذ منتصف شباط 
قد منعهم من التجّول من أجل تأمين حاجاتهم من غذاء ودواء،  وبما أن القصف الجوي والصاروخي والمدفعي. ألف مدني 400حيث يعيش قرابة 

 .لذلك ارتضت غالبيتهم الفرار بالسيارات التي تُشاَهد على الطرقات وهي تحترق بَمن في داخلها
ري يصف المراسلون األجانب الوضع األمني في سورية بأنه شبيه بالوضع األمني الذي تعرضت له أفغانستان، عقب االنقالب العسك

، تدخل السوفيات في أفغانستان بهدف االستيالء 1979) ديسمبر(وفي كانون األول . 1978في ربيع » الحزب الشعبي الديموقراطي«الذي قام به 
ة الواليات المتحدة واالستخبارات الباكستاني: ، أي الحركة التي آزرتها قوى خارجية بينها»المجاهدين«على السلطة المحلية ومنع تمدد حركة 

  .والمملكة العربية السعودية 
، قبل أن تجير السلطة الى الحزب الشيوعي الذي حكم ثالث سنوات ثم انكفأ 1989وبعد نزاع مرير، اضطرت القوات السوفياتية الى االنسحاب سنة 

 .عقب سقوط كابول 1992سنة 
وأعلن . الباكستانية لتحديد هوية النظام الجديد» يشاورب«على أثر ذلك االنسحاب، دعيت األحزاب األفغانية الى مؤتمر ُعقد في مدينة 

ولقد اعترض على ذلك اإلجراء الزعيم قلب الدين حكمتيار، الذي طلب . ، مع تشكيل حكومة انتقالية»الدولة اإلسالمية األفغانية«المجتمعون والدة 
  .إيران والسعودية والهند وأوزبكستان: كمتيار بينهاوكانت تلك الخطوة بمثابة تشجيع لقوى مناهضة لح .من جماعته استئناف القتال 

والثابت أن قيادة . بعد فترة سنتين، ظهر على الساحة وزير الدفاع أحمد شاه مسعود، ليرسخ النظام ويمنع الفوضى ويعيد األمن الى كابول
  «.بان طال«االستخبارات الباكستانية كانت تراهن على قوة أخرى ظهرت في مدينة قندهار، هي قوة 

ر لها أن تحكم فترة قصيرة من الزمن كانت كافية إلقناع شعوب تلك المنطقة بأنها النسخة األولى عن تخلف    .ووحشية حكمه » داعش«ولقد قدِّ
عود الى في نهاية األمر، فإن مرحلة الفلتان األمني والنزاعات العشائرية استمرت أربعين سنة قبل أن يهدأ الوضع في أفغانستان نسبياً، وت

  .كابول سلطة تنقصها قوة السيادة لبسط نفوذها على كامل األرض 
. سنة عودة الى وصف المراسلين األجانب الذين يحسبون أن طريق سورية الى االستقرار واستقالل القرار يحتاج الى فترة طويلة ال تقل عن أربعين

ً الى سبع . يزيد تمويلها األساسي على مئتي بليون دوالر» مارشال«كل هذا بسبب حاجة مشاريع إعادة اإلعمار الى شبه خطة  كما تحتاج أيضا
  .سنوات في حال تأمن المبلغ من جهات استثمارية محلية كانت أم خارجية 

. ت المتحدةوتبرز صورة التماثل بين أفغانستان وسورية بوفرة عدد الدول المتورطة في النزاع داخل المدن السورية، مثل ايران وروسيا والواليا
  .حإضافة الى أكثر من مئتي ميليشيا محسوبة على المعارضة والنظام، ظلت لمدة سبع سنوات تبحث عن الحل في اسطنبول وجنيف وآستانة، فلم تنج

ام كذلك يحاول النظ. والسبب أن الرئيس فالديمير بوتين يوظف منجزاته العسكرية في سورية من أجل ربح والية رابعة بسهولة وسالسة
، متحدياً بذلك الضمانات التي قدمها بوتين »حزب هللا«االيراني تحسين وضعه الداخلي من طريق إعادة سيطرته على عمليات نقل الصواريخ الى 

  .الى بنيامين نتانياهو 
الكردي الذي تعتبره أنقرة » عبوحدات حماية الش«وفي الوقت ذاته، يقوم الجيش التركي بالتوغل داخل الحدود الشمالية لسورية بحجة طرد تنظيم 

غصن «، أطلقت تركيا عملية )يناير(وفي العشرين من كانون الثاني . وهو حزب يخوض تمرداً ضدها منذ عقود. امتداداً لحزب العمال الكردستاني
ستغلت هذا الوضع لمناصرة األكراد وذُِكر في هذا السياق أن قوات موالية لألسد ا. بدعم من مقاتلين ينتمون الى فصائل معارضة سورية» الزيتون

 .في منطقة عفرين، األمر الذي اعتبره رجب طيب اردوغان تأييداً صريحاً لموقف األكراد من تركيا
ان بي «ومع أنه أعلن قبل أسبوع لمحطة . 2024غداً األحد، ينتخب الروس فالديمير بوتين لوالية رابعة تدوم ست سنوات وتنتهي سنة 

فهي . ضه تقليد نظيره الرئيس الصيني في السعي الى رئاسة مدى الحياة، إال أن إعالنات حملته االنتخابية تشير الى عكس ذلكاألميركية رف» سي
 .تظهره جالساً فوق عرش القيصر، يحمل الصولجان بيمينه ويعتمر التاج المرّصع باألحجار الكريمة
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 ودالالتها سلطة االسم والتسمية

  2018مارس  17 –ناصر الرباط  –جريدة الحياة 

فاالسم أساس الهوية ووسيلة التعريف والتمايز . ولكل شيء أو فكرة أو مفهوم اسم أو أكثر كذلك. لكل منا اسم أو أكثر
ي و. واالختصاص ىولكل اسم دالالت عدة، تختلف باختالف الزمان والمكان واللغة، وكذلك باختالف الُمسّمِ اختالف دالالت . الُمسمَّ

األسماء ليس فقط دليل اختالفات جوهرية، مثل الزمان والمكان أو الطبيعة أو الكينونة، وال دليل اختالفات ثقافية، كاللغة أو درجة 
ى ي والُمسمَّ أطلقت عليه ولم  فكلنا عانى من أسماء. التعليم، بل هو أيضاً، وربما أساساً، دليل اختالف في عالقات القوة بين الُمسّمِ

: يخترها بنفسه ابتداًء من اسمنا الشخصي إلى األسماء التي اضطررنا لحملها، مكرهين أحياناً، عندما كنا مرهونين لوظيفة معينة
ً مشفوعة برقم ما كأسلوب لمحو الشخصية ودمجها في  كالتلميذ أو الخادم أو األسير أو العبد أو السجين أو المجند، التي أتت أحيانا

وهي كلها أساليب إثبات سلطة، تبدأ من سلطة األبوين على الولد إلى سلطة الدولة على الفرد أو سلطة . خصية جمعية أوسع وأعلىش
كلها تمتلك من قدرة التصرف ما يسمح لها بالتسمية ومنح حيز التعريف والسيطرة بالتالي، . رب العمل أو الجيش أو النظام االجتماعي

 .في بعض األحيانوإن كان ذلك رمزياً 
فهناك مثالً السلطة المطلقة التي مثلتها، كنموذج، قدرة آدم على تسمية . ولكن هناك أنواعاً أعقد من سلطة االسم أو التسمية

األشياء كلها، وهي قدرة منحها هللا له كأساس الستخالفه في األرض وكدرس للمالئكة الذين شككوا بأحقية آدم، كما تنبئنا سورة البقرة 
والصورة نفسها تظهر . »ْم َصاِدقِينَ َوَعلََّم آدََم اْألَْسَماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى اْلَمَالئَِكِة فَقَاَل أَنِبئُونِي بِأَْسَماِء هؤَالِء إِن ُكنتُ «، ٣١في اآلية 

بُّ اِإللهُ ِمَن األَْرِض ُكلَّ َحيََوانَاِت «) ٢:١٩(في سفر التكوين  يَِّة َوُكلَّ ُطيُوِر السََّماِء، فَأَْحَضَرَها إِلَى آدََم ِليََرى َماذَا يَْدُعوَها، َوَجبََل الرَّ اْلبَّرِ
 . » َوُكلُّ َما دََعا بِِه آدَُم ذَاَت نَْفٍس َحيٍَّة فَُهَو اْسُمَها

ً لسلطة التسمية ال تعريف، وبالتالي بال فالمخلوقات التي كانت ب. هذه الفكرة، التي حيرت المفسرين، ال تعدو كونها إثباتا
وجود منفصل ومحسوس، أصبحت ذوات متميزة بعدما أعطاها آدم أسماءها، وأصبح لها بالتالي مواقع محددة ووظائف معينة في 
ً على أقل تقدير لكتبهم المقدسة هم  ملحمة الوجود الذي سيكون أبطالها ساللة آدم من البشر الذين استخلفوا في األرض وما فيها، وفقا

 .)بما أننا ال نعرف حقيقة رأي المخلوقات المسماة في األسماء والمواقع التي أعطيت لها في خارطة البشر(نفسهم أ
فمنح شيء ما اسماً هو عادة . وهناك أيضاً أنواع مختلفة من السلطة التي تمنحها قدرة التسمية، يأتي على رأسها سلطة التملك

ً في المجال ً في المجال العلميمقدمة الدعاء ملكيته وخصوصا فالقارات والدول بغالبيتها أخذت . ين التاريخي والجغرافي، ولكن أيضا
ً قوة التسمية، أو من االمبراطوريات االستعمارية التي احتلتها وقسمتها  اسمها مما أضفاه عليها اإلغريق أساساً، الذين أدركوا تماما

 ً ً وأحيانا ً أحيانا وهكذا ما زلنا اليوم نستخدم أسماء آسيا وأفريقيا . مع احترام هوية سكانها األصليينومنحتها اسمها وهويتها، اعتباطا
أن وأوروبا بلغاتنا المختلفة، وهي كلها أسماء إغريقية ادعتها أوروبا لنفسها، وأميركا، على اسم بّحار إيطالي كان سيطويه النسيان لوال 

جنوب بالالتينية، فاسمها يؤرخ ليس فقط الكتشافها من قبل األوروبيين ولكن أيضاً أما أستراليا، أو أرض ال. قارة بأكملها ألحقت باسمه
ً (الستخدامهم لغتهم المقدسة  كأساس السمها، كما هو الحال في كل أسماء الحيوانات والحشرات والنباتات العلمية والكثير من ) سابقا

واألخير بدوره . إياها في عصر األنوار» اكتشافهم«عوة بالعلمية بعد أسماء األماكن التي أعطاها األوروبيون أسماءها الالتينية المد
اكتسب اسمه من التطور المعرفي األوروبي في القرنين السابع عشر والثامن عشر، عندما كانت الثقافات األخرى التي ستقع قريباً 

 .على تسميتها ، كما تواضع المؤرخون االستعماريون»انحطاط«ضحية لالستعمار األوروبي، في مرحلة 
ونحن بحكم تقبلنا ألسماء الحقب التاريخية والمناطق الجغرافية، نتقبل كل ما يتعلق بهذه التسمية من دالالت معنوية وأساطير 

بالعربية المعاصرة عبيد، حتى بعد إلغاء العبودية مع » السود«فـ . وادعاءات أحقية من جهة أو استهجان وترفع واحتقار من جهة أخرى
الذي ما زال العرب (يحمله االسم، الذي ما زال مستخدموه اليوم يدعون البراءة، من دالالت العجرفة واالزدراء والتمييز العنصري ما 

كذلك، اسم ازدراء واستهوان، أطلقه أهل المدن العربية على أهل » األعراب»و). أكثر من غيرهم يمارسونه ويدّعون عكس ذلك
ً من أهل حضارات متمدنة سابقة رأت في أجدادهم البادية، ناسين أو متناسين  أن االسم األصلي، العرب، كان قد أطلق عليهم أساسا

وكذلك حال األسماء التوراتية التي يصر اإلسرائيليون على إطالقها على المدن . الرمزيين خطراً بسبب تنقلهم المستمر في البادية
ستبدل بها األتراك أسماء المواقع العربية سابقاً، فهي كلها أسماء استحواذ، خاصة عندما والمواقع الفلسطينية، أو األسماء التركية التي ي

ً واالسمان نابعان من قدسيتها اليهودية . تكون العالقة بين األرض وساكنها عالقة احتالل فهي بيت مقدش (فأورشليم هي القدس طبعا
لكن أورشليم هو اسمها اإلسرائيلي الحالي، الذي اقتبسه الغرب . ي القرن السابعوهي إيلياء بالنسبة للعرب المسلمين الفاتحين ف) بالعبرية

 ً والقدس اسمها العربي الذي اضمحل بسبب هزائم العرب المتتالية على يد إسرائيل في السبعين . بحكم انتمائه الديني مما روجه عالميا
فاألسماء، كما الكثير من األشياء، تكبر وتهرم وتموت إذا لم . لجديدسنة الماضية حتى صار اليوم يتردد أنه سيكون اسم قرية أبو ديس ا

  .يتعهدها مسّموها بالعناية، كما حصل ويحصل في فلسطين وقبلها اإلسكندرونة وغيرها من بالد العرب البائدة
ا، خاصة في أوقات واألسماء خداعة أحياناً، تدل على ما ال تعني وتخفي في طياتها رغبات ُمسميها بتحويرها أو بتزويره

فهم يفقدون قدرتهم على االحتفاظ بواقعهم من تراجع إلى آخر، ويفقدون مع ذلك : هكذا حال العرب في القرن الماضي. الشدة والتقهقر
وصدقها العرب، أو على أقل » نكسة«ُطوبت ) يونيو(فهزيمة الخامس من حزيران . قدرتهم على تسمية األشياء بمسمياتها الصحيحة

من هزم مباشرة منهم، ولم يعوا أن الهزيمة هي نهاية عصر وبداية عصر آخر تتالت فيه الهزائم الوجودية حتى أضحى العالم  تقدير
فاسمها كثورة يتراجع، . وكذلك الحال في الثورة السورية اليتيمة. العربي اليوم أكثر مناطق العالم تقسيماً وضياع هوية وهيولة اجتماع

 ، يتقدم»األزمة«ها وضحى بالغالي ألجلها، واسمها الرسمي، حتى من قبل من آمن ب
وهي بالتالي تفقد وجودها بفقدها اسمها . بتقدم قوات النظام وقرب استعادتها السيطرة على كامل المناطق الثائرة في الغرب والجنوب

تاريخ بنسيان اسمها، أم أن األجيال فهل يا ترى ينساها ال. وتصبح مشكلة لها حل مفروض آٍت، ال انتفاضة شعب من أجل الحرية
 القادمة ستبقيها باسمها الحقيقي فاعلة في وعيها الجمعي؟ 
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 إمرأة األزمنة الثورية الجديدة: الباب المفتوح لهنري بركات

  2018مارس  17 –ابراهيم العريس  –جريدة الحياة 

عن رواية قصيرة للطيفة الزيات، لم  1963الذي حققه السينمائي هنري بركات في العام » الباب المفتوح«نعرف أن فيلم 
يحقق في عروضه األولى تلك النجاحات التي يمكن أن نفترضها اليوم لفيلم من بطولة فاتن حمامة التي كانت حينذاك نجمة الشباك في 

أن كل ما في الفيلم كان يؤهله ألعلى درجات النجاح وال سيما في وقت كانت فيه قضية المرأة صحيح . طول العالم العربي وعرضه
بقوة وإلحاح محاولين الوقوف الى جانب المرأة ضد مجتمع الذكور، والى جانب  1952مطروحة في مجتمع ثوري يبنيه عسكريّو ثورة 

. نب الطبقات المهمشة ضد جشع تجار المدن، بحسب أدبيات تلك األيامبل حتى الى جا... األجيال الشابة ضد مجتمع اآلباء واألجداد
فأي جديد، يمكننا أن نتساءل اليوم، كان يمكن أن . ومع هذا أخفق الفيلم وربما كانت خّطية حكايته وخلوها من المفاجآت السبب في ذلك

الجامعة فتجد نفسها وسط معمعة التظاهرات الوطنية  يحمله فيلم تدور حكايته من حول فتاة جامعية بالكاد سمح لها والدها بارتياد
 والحركات االحتجاجية التي تدفع والدها إذ يكتشف فعلتها، الى ضربها مانعاً إياها من تكرار الفعلة؟ 

ً ال يحمل جديداً . كان من الواضح أن الفيلم يتعاطف مع الفتاة ية لم يكن ثمة جديد على أية حال في بق. وكان هذا أمراً عاديا
لكن ليلى مخطوبة البن خالتها برضى األب الذي لم . وصديقه حسين يعجب ببطلتنا ليلى. فاألخ فدائي يناضل في سبيل الوطن: الحكاية

لكن الثورة تقوم ويتبدل كل شيء بل . 1952يكن ليستسيغ ارتباطها بحسين الذي سرعان ما يُقبض عليه مع شقيق ليلى قبيل ثورة 
ثم مع العدوان الثالثي يعود . فك خطبتها بابن خالها ليتقدم منها أستاذ فلسفة سرعان ما يتبدى متسلطا كأبيهاتصبح ليلى قادرة على 

 .حسين عبر رسائله ليعيد الروح اليها فيما كانت هي متوجهة بالقطار للتطوع في معارك القنال
التي حققها صالح أبو سيف عن روايات إلحسان عبد  »النسائية«لقد كان الفتاً في ذلك الحين، من خالل المقارنة بين األفالم 

هنري بركات، أنه فيما عبّر » اليميني«الذي حققه » الباب المفتوح«، وفيلم »الوسادة الخالية«و » أنا حرة«القدوس، ومن أبرزها 
ن الحرية ومكانة في المجتمع أبو سيف، عن الطبقات الوسطى وتطلع بناتها للحصول على قسط م - بلغة تلك األيام - »اليساري التقدمي«

من منظور نسوّي مبكر، عبر بركات في فيلمه المقتبس عن رواية لليسارية المناضلة لطيفة الزيات، عن تطلعات أكثر تقدمية وانخراطاً 
كن رصده في السينما والحال أن هذا لم يكن التناقض الوحيد الذي كان يم. اجتماعياً يدين كثيراً للفكر الماركسي في تجلياته األكثر نقاء

المصرية األكثر جدية في ذلك الحين، وال بالطبع لدى هنري بركات الذي دائماً ما سوف تتسم سينماه، وال سيما المواقف الفكرية التي 
 .تعبر عنها بقدر كبير من التناقض الذي قد يعجز أي تحليل عن سبره

هنري بركات السينمائية، أولها عالقته الفنية الطويلة األمد  مهما يكن، ثمة ثالثة أمور أساسية تستوقف المرء في مسيرة
ً من أفالمه التي يصل عددها الى مئة فيلم؛  بسيدة الشاشة المصرية فاتن حمامة التي لعبت الدور األساسي في أكثر من عشرين فيلما

مصرية بشكل خاص، من خالل أفالم أعطت المرأة وثانيها انه اعتبر واحداً من أهم السينمائيين العرب الذين عبروا عن قضية المرأة ال
أما األمر . الدور الرئيسي في حكايتها، بحيث انه في هذا المجال يكاد يقارن باألميركي جورج كيوكر والياباني كنجي ميزوغوشي

فيها عن اإلنتاج، وتواكبت مع  الثالث فهو المرارة التي بات يشعر بها خالل األعوام األخيرة من حياته، وتحديداً خالل الفترة التي توقف
حملة شنها عليه صحافيون أخذوا عليه انتماءه الديني وكونه من أصل غير مصري، هو الذي ولد في مصر وعاش فيها وحقق بعض 

كثر واذا اعتبرنا ان هنري بركات يكاد يتفرد بين المخرجين المصريين بكونه كان األ. أهم األفالم التي عبرت عن حياتها وحياة أهلها
تعبيراً، في فيلمين على األقل من أفالمه، عن حياة الريف المصرية، واألكثر تعبيراً كذلك عن التقدم االجتماعي للشرائح االجتماعية 

مجاالت مدهشة للتقدم االجتماعي، سيدهشنا ذلك الموقف ويشعرنا بالمرارة التي أحس بها هنري بركات  1952التي وفرت لها ثورة 
 .عتاب شيخوخته، في عمر يقدم فيه ألمثاله كل تكريم كواحد من معالم الحياة الوطنيةيوم كان على أ

. عن رواية طه حسين» دعاء الكروان«عن رواية يوسف ادريس، و » الحرام«الفيلمان اللذان نعنيهما هنا، هما بالطبع 
الى جانب المرأة ضد  - متفاوتة الداللة على اي حال  -  هما من بطولة فاتن حمامة، ويقفان بقوة - وليس األمر صدفة بالطبع  - والفيلمان 

الذي قد يتميز عنهما بكون امرأته تعرف كيف » الباب المفتوح«ظلم المجتمع لها، وعدم فهمه دوافعها وتصرفاتها، كما الحال تماماً مع 
ولقد قيل دائماً ان هنري بركات الذي رحل  .اللتين تبدوان أكثر ميالً لالستسالم» دعاء الكروان«و » الحرام«تقاوم على عكس امرأتي 

الباب «، إضافة الى »دعاء الكروان«و » الحرام«عن عمر يناهز الثالثة والثمانين لو لم يحقق غير  1997عن عالمنا في العام 
حسن عشرين فيلماً عربياً، ، لكان له في ذلك كل المجد، حيث ان الفيلمين األولين يتم اختيارهما دائماً بين أ»في بيتنا رجل«و » المفتوح

 .في معظم االستفتاءات التي تدور حول هذا األمر، فيما حظي اآلخران بإعجاب شعبي عام
عاماً،  45فيلماً، وفق أكثر اإلحصاءات دقة، على مدى  93لكن هنري بركات، لحسن حظ محبي السينما، حقق ما مجموعه 

بة وعطاء بين المخرجين المصريين الذين يتعامل معهم النقد العربي بجدية، اي بمعدل فيلمين في العام، وبهذا يبدو األكثر خصو
ويصنفون ضمن خانة مخرجي الواقعية، ومنهم الى جانب هنري بركات، يوسف شاهين وصالح أبو سيف وكمال الشيخ وتوفيق 

 .صالح، هؤالء الذين يشكلون التيار الذي مهد النبعاث السينما العربية الجديدة
غة بركات السينمائية قد ال تكون على الجودة والمكانة اللتين كان باإلمكان توقعهما منه، لكن الرجل له في صحيح أن ل

رصيده من األفالم الجيدة ما يغطي، بالطبع، على أفالمه األقل جودة والتي كان يحققها لمجرد كسب العيش، هو الذي كان يقول ان 
ومن هنا فإن . يش منها، لذلك ال يمكنه ان ينتظر منه دائماً مشاريع جدية ترضي النقاد والنخبةاإلخراج السينمائي مهنته الوحيدة التي يع

. ونحو دزينتين من أفالم ال أهمية لها على اإلطالق» نوارة والوحش«و » العسكري شبراوي«هو هو الذي حقق » الحرام«الذي حقق 
في » سفر برلك«و » الحب الضائع«و » الخيط الرفيع«ظل يذكر أفالماً مثل سي» السقطات«بيد ان تاريخ الفن السينمائي، اذ ينسى تلك 

ً كما ان تاريخ ... الخ» حسن ونعيمة«و » في بيتنا رجل«و » الباب المفتوح«و » شيء في حياتي«لبنان من بطولة فيروز و  تماما
لحن «و » يوم بال غد«و » ماتقولش لحد«ثل األفالم الغنائية سيذكر من بين إنتاجات هنري بركات، أجمل افالم فريد االطرش م

ليلة القبض على «و » أفواه وأرانب«وفيلمين له اقل جودة وإن كانا أثارا الضجة من حوله في سنوات نشاطه االخيرة » الخلود
 .» فاطمة
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 »تويتر «في »  الشيخ« 
 2018مارس  17 –فهد الدغيثر  –جريدة الحياة 

موضوع قطر وإن أصبح صغيراً وغير ذي أهمية على المستويين السياسي واالقتصادي بالنسبة إلى حكومات الدول األربع 
آخر هذه الطرائف دخول الشيخ حمد . المجانية في علوم السياسة» الدروس«المقاطعة، إال أن أحداثه تحمل نوعاً من الطرفة واإلثارة و 

ال أعلم هل . كمغرد من بين الماليين من خصومه والعشرات من محبيه» تويتر«ء قطر السابق إلى منبر بن جاسم بن جبر رئيس وزرا
. دخوله بعد نحو عام من المقاطعة أتى رغبة منه أم فعل ذلك تحت ضغوط معينة فرضتها الظروف التي تمر بها الشقيقة قطر هذه األيام

» العدل«و» األخالق«ابه الموثق من تغريدات غارقة في المثالية في مبادئ في ظني أن األخيرة أقرب، إذ إن ما يحرره عبر حس
وما يواجهه من تعليقات الذعة توضح عمق الورطة التي تسبب بها وأنتجت هذه القطيعة، لو كنت مستشاراً هناك لما » األخّوة«و

الصورة العالقة في األذهان وأقصد جلوسه بجانب نصحته في اإلقدام على هذه الخطوة ألن من يقرأ تغريداته ال يمكن أن يفصلها عن 
القذافي وهو يسهب في شرح تفاصيل المؤامرة ضد السعودية والملك عبدهللا رحمه هللا والتي حفظناها عن ظهر قلب، ال يمكن مثالً أن 

روبا للعالج أو التعليم طمعاً في أنسى تلك الفقرة التي أشار بها عن دعم حكومته سراً لبعض المواطنين السعوديين ممن قد يأتي إلى أو
كسب تعاطفهم مع نظامه، وال أجد أي رابط بين هذه الخطط الشيطانية وبين حاجة الشيخ السترداد أمواله من ليبيا عندما برر وجود 

فعالً على تقويض العبقري عمل » المهندس«الحقيقة التي ال يمكن إغفالها أن هذا . التسجيالت وأكد صحتها في مقابلته مع تلفزيون قطر
كما قال، » الهرمة«كان الهدف بالطبع هو إسقاط الدولة السعودية . األمن في المملكة وال ينكر ذلك إال مراقب ساذج وسطحي جداً 

ً ووجود القاعدة األميركية، على إدارة المنشآت النفطية شرق المملكة وتوفير  وحصول قطر على تكليف أممي بحكم قربها جغرافيا
 .للمنطقة باعتبار ذلك أمراً حيوياً جداً وبالغ األهمية للعالمالحماية 

أما لماذا يورط دولته في مثل هذه المغامرة الخطرة، فالواقع أن المسألة مجرد حسابات خاطئة وغارقة في المراهقة السياسية 
ً أن عقوبة  كهذه التي اتخذتها الدول األربع في وحسابات القوة والضعف، أكاد أجزم بأن الشيخ لم يضع في أكثر تصوراته تشاؤما

منتصف العام الماضي قد تحدث، وقد ال نلومه فالمملكة بحلمها وصبرها كانت تكتفي بأقل أساليب التأديب كما يفعل المعلم الكبير 
بر ضعفاً المؤسف أن الشيخ كما ذلك الطفل، كان يرى هذا الص. المربي في فصل دراسي في المرحلة االبتدائية بداخله طفل شقي

وتردداً، ومع استمرار التمرد وارتفاع مستوى غضب الجيران تم انسحابه مع أمير البالد السابق الشيخ حمد بن خليفة قسراً عن الحكم 
بعد هذه الخطوة أن السعودية ستكتفي بذلك ولن تطالب بالمزيد بشرط عودة قطر وتوقفها عن » المهندس«وتنصيب الشيخ تميم، ظن 

ني، بمعنى آخر ها نحن ابتعدنا عن الحكم ويوجد اآلن أمير جديد وحكومة مختلفة فماذا تريدون أكثر من ذلك، جميعنا النهج العدوا
بالطبع يعلم أن الخط التحريضي الذي انتهجه النظام القطري ومنذ عقود لم يتغير بتغير المسؤولين واستمرت قطر بتوفير الدعم 

أيضاً على المستوى اإلعالمي لم يحدث أي . لمصنفة جماعة إرهابية لدى عدد من دول المنطقةا» اإلخوان المسلمين«والمأوى لجماعة 
تلك الفترة بتأسيس منابر إعالمية جديدة في عدة » الجزيرة«تغيير بل العكس، إذ بادرت قطر بعد الهدوء المصطنع الذي سارت عليه 

 .عواصم عالمية تسير على نفس التوجه واألهداف
لملك عبدهللا، رحمه هللا، إلى طلب وجود الشيخ تميم في الرياض وأخذ التعهد الصريح والواضح والموقع من هذا ما دفع ا

وقع الشيخ ووقع الشهود وهم رؤساء أو ممثلو منظومة دول الخليج وتوقعنا أن المشكلة . الشيخ بحضور شهود على إيقاف هذا السلوك
المملوكة لقطر بنشر مقالة لوزير خارجية إيران يتهم » العربي الجديد«وبادرت صحيفة  تتجه إلى االنفراج، عندما خابت الظنون مجدداً 

، عشية ختام أعمال مؤتمر الرياض التاريخي لمكافحة اإلرهاب الذي )سبتمبر(فيها السعودية وبصراحة ضلوعها بهجمات أيلول 
ر وإنهاء العالقات معها، بما في ذلك إغالق الحدود هنا وقعت الواقعة وقررت الدول األربع طي صفحة قط. حضره الرئيس ترامب

بعد كل هذه المراوغات الفاضحة غير منحه » تويتر«ما الذي سيضيفه وجود الشيخ حمد في . البرية ومنع طائراتها من عبور األجواء
علومات ربما لم تنشر من الفرصة المجانية للخصوم للنيل منه وتعريض نظامه إلى المزيد من كشف الخيانة وفضح ما قد بقي من م

 .قبل
ً مالحظة طريفة أخرى ربما لم يلتفت إليها أحد، ذلك أن دخوله  ً مع بث قناة » تويتر«هناك أيضا » الجزيرة«أتى متزامنا

، والذي تحدث عن دعم الجيران المزعوم لمحاولة انقالب عدد من المسؤولين في »ما خفي أعظم«المعنون بـ » الوثائقي«برنامجها 
هل كان الشيخ حمد بن جاسم يتوقع أن . على حكومة الشيخ خليفة بعد بضعة أشهر من عزله لوالده الشيخ خليفة في انقالب سابققطر 

 ؟  سيدعم البرنامج ويصنع منه قنبلة موقوتة طال انتظارها» تويتر «وجوده في 
كراهية بين شعوب المنطقة وسيكتب التاريخ لن يرحم من أوجد ال«: قرأت له عشية دخوله الموقع تغريدة يقول فيها

المزعومة » الفتنة«عندما تستضيف سعد الفقيه من لندن ليتحدث عن » الجزيرة«وشعرت بأن الشيخ ال حسياً يقصد قناة . »...التاريخ
ألجيال، في المملكة ويحرض القبائل ضد الحكومة ويدعو الناس إلى الخروج إلى الشوارع، هذا ما سيكتبه التاريخ وما ستتذكره ا

المتابعون لهذه األزمة دائماً يرددون هل محاولة إعادة بضع ماليين من الدوالرات من معمر القذافي إلى خزينة قطر تساوي وضع تلك 
 الخطة المفصلة عن قرب سقوط السعودية وما سيحدث بعد ذلك؟ 

أو في أي منبر لن » تويتر«الدهر، وجودكم في يا شيخ حمد وال يمكن للعطار أن يصلح ما أفسده »  الشق أكبر من الرقعة« 
ً وال لنظامكم أي قيمة بل العكس هو األقرب للواقع على األرض، اللعبة انتهت والقرارات العقابية الصارمة تم  يضيف لكم شخصيا

اإلخوان «ماعة تطبيقها دون عودة ووزير الخارجية األميركية الصديق غادر منصبه وأتى رجل جديد ذو خلفية استخباراتية، وج
تعاني من العزلة واإلفالس سواء في مصر أو في غزة وقريباً في كل مكان، والواقع أن جميع الكروت التي كانت بحوزتكم » المسلمين

في العقدين الماضيين تم إحراقها بالكامل واللهب يقترب إلى أصابع العب البوكر، إذ وكلما طال أمد المقاطعة كلما تضخم الضرر على 
نتكم وزادت الشروط تعقيداً، لذلك دع عنك المثاليات والتمظهر بمظهر الرجل المتمدن الذي يحمل بين يديه حمامة السالم ألنك خزي

بين شعوب المنطقة كما غردتم قبل يومين، ألنها » بالمصاهرة«لست ذلك الرجل، إن كانت قطر تهمك فالحل الوحيد ليس المناداة 
رابات وصالت رحم مع إخوانه من شعوب الخليج من قبل وصولكم إلى مراكز الحكم، والحل هو موجودة وشعبكم النبيل لديه ق

  . االعتذار المعلن وقبول الشروط السابقة، وما قد يستجد عليها من إضافات بعد فتح منافذكم البحرية والجوية لمرتزقة الفرس
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 مصر والسعودية وحديث المستقبل

  2018مارس  –عالء ثابت  –جريدة الهرام 

السعودية، أنها أوال عالقات تاريخية، يرجع تبلورها إلى  –من الحقائق الثابتة، فيما يتصل بالعالقات المصرية 
أنها عالقات عصية على االنكسار، مهما شابها، خالل : العصر الفرعونى على نحو ما أكد الدكتور زاهى حواس، وثانيا

لطويلة، من خالفات أو حتى أزمات، إلى الحد الذى دفع بولى عهد المملكة األمير دمحم بن سلمان لتأكيد تلك الحقيقة مسيرتها ا
السعودية عصية على االنكسار، حتى لو أراد قادتها أن يفعلوا ذلك، فهى عالقات شعبية قبل  -بقوله إن العالقات المصرية 

فإن العالقات : وثالثا. ى هما، فقط، صاحبا الحق فى تقرير مصير تلك العالقةأن تكون رسمية، والشعبان المصرى والسعود
السعودية تمثل ضرورة إستراتيجية ليس فقط للدولتين، ولكن لكل الدول العربية، فهى بكل تأكيد رمانة الميزان  - المصرية 

 .عة ومستوى العالقات العربيةلألمن القومى العربي، كما أن طبيعة تلك العالقة تحدد وترسم، إلى حد بعيد، طبي
الزيارة األخيرة لألمير دمحم بن سلمان إلى القاهرة، خالل األسبوع الماضى، جاءت على خلفية تلك الحقائق، واألهم 

هذه . السعودية -أنها تمثل، فى حد ذاتها، إضافة أو فرض حقيقة جديدة على أجندة الحوار المتصل بالعالقات المصرية 
السعودى بشأن المستقبل، ليس فقط فيما يتعلق بمستقبل العالقة بين الجانبين، ولكن  -ها التوافق المصرى الحقيقة يعبر عن

يونيو،  30فمصر تمر بمرحلة إعادة بناء شاملة منذ ثورة . فيما يتعلق باألوضاع السياسية، واالقتصادية داخل كل منهما
ى، وتعمل على القضاء على كل ما من شأنه عرقلة مسيرتها نحو مستهدفة تحقيق تنمية اقتصادية وسياسية حقيقية بالمعن

المستقبل، بالشكل الذى يعيد إلى مصر مكانتها الطبيعية، والمملكة العربية السعودية بدأت هى األخرى إستراتيجية مماثلة، 
تراتيجية الدولتين للوصول بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إس» سعودية جديدة«أطلقها ويتبناها ولى العهد السعودى لتدشين 

. لكل من مصر والسعودية تم طرحهما فى توقيت متزامن تقريبا 2030إلى ذلك الهدف، حملتها وثيقة مشابهة، هى رؤية 
إذن القوتان العربيتان، األكبر فى المنطقة، باتتا مهمومتين، على النحو الذى لم يحدث من قبل بالبحث عن مستقبل أفضل 

 .أصبحتا تعرفان الطريق إلى ذلك المستقبل لكل منهما، واألهم
وإذا كانت مصر قد عادت لتمثل بحق، نموذجا يحتذى فى المواءمة بين التعامل مع التحديات المفروضة عليها، 
وبين تطلعها للتنمية واالنطالق، فإن تبنى السعودية ذلك المسار، فى ظل رؤيتها الجديدة سيدعم، بال شك، ذلك التوجه 

ومن المؤكد أن اختيار األمير دمحم بن سلمان مصر لتكون وجهته األولى بصفته ولى عهد المملكة، . عربيا عاما ليصبح نهجا
إنما يحمل دالالت بالغة المعنى، سواء فيما يتعلق بما يمكن أن تقدمه مصر دعما للمملكة فى مسيرتها الجديدة، أو فيما يتعلق 

عملية التنمية من منظور مختلف تماما عما كان سائدا، والذى كان عنوانه  باستعداد المملكة لدعم مصر، خاصة فى إطار
فالدولتان تتحدثان اآلن عن مشروعات جبارة للتعاون واالستثمار المتبادل تحقق مصلحة كل . »المساعدات«العريض 

مصر واألردن بقيمة العمالق الذى أطلقته المملكة، ويشمل معها كال من » نيوم«وهنا أتى الحديث عن مشروع . منهما
 .كم تشارك فيه مصر بنحو ألف كم 26.500نصف تريليون دوالر تقريبا على مساحة 

التركيز على المستقبل واإلصرار على مواجهة كل التحديات، التى تعرقل عملية االنطالق، هو الدافع الحقيقى 
فحة اإلرهاب، بكل ما يمثله من محاوالت لعرقلة فمصر والسعودية يقودان التحالف العربى لمكا. الذى يحرك الدولتين حاليا

جهود التنمية، وتلك المكافحة تستهدف جذور اإلرهاب والبيئة الحاضنة له، وال تقتصر، كما قد يتوهم البعض، على مواجهة 
اقتحام كما تتبنى الدولتان رؤية مشتركة لضرورة . قطر، التى قال عنها ولى العهد السعودى، إنها أقل من أن ننشغل بها

المشكالت الداخلية بكل جرأة مهما تكن التكلفة، فالدولتان فى حرب حقيقية أخرى ضد الفساد وضد التيارات الدينية 
وإذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسى يعمل منذ سنوات على تجديد الخطاب الدينى، فإن األمير دمحم بن سلمان يسير . المتشددة

حرير العقل السعودى من أسر أفكار التيارات المتشددة، التى أغلقت المجال أمام الشعب أيضا فى االتجاه نفسه، محاوال ت
 .السعودى فى كثير من األمور، وهو ما يدفع إلى القول بأن ما يحدث فى المملكة يمثل حركة إصالحية مكتملة األركان

السعودية، قوامها لغة جديدة،  –باختصار فنحن أمام مرحلة جديدة، ومختلفة تماما فى مسار العالقات المصرية 
سياسيا واقتصاديا، تستهدف فى النهاية، كما أكد البيان المشترك الصادر عن قمة السيسى وبن سلمان، بلورة خطة طموح 

 .لتطوير منظومة العمل العربى المشترك الذى يراوح مكانه منذ سبعة عقود تقريبا
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 أمان مصر أوال: 2018سيناء 

  2018مارس  –عالء ثابت  - جريدة األهرام

بينما اجتهد كثيرون خالل األسبوع الماضي للرد علي أسئلة أراها ليست في صلب الموضوع بشأن العملية الشاملة 
أو عالقتها بما يثار التي أطلقتها القوات المسلحة ضد اإلرهابيين، من قبيل عالقة توقيت العملية باالنتخابات » 2018سيناء «

دائما بشأن ما يطلق عليه صفقة القرن، فإن كثيرين لم يتوقفوا لطرح السؤال الذي يمثل في حد ذاته إجابة شافية وقاطعة علي 
كل ما يثيره المشككون والمحبطون والمتقولون، وهو هل تلك العملية مطلوبة لمواجهة خطر اإلرهاب أم ال؟ وفي تقديري 

 .هو البداية الحقيقية لتحليل القضية وفهم مغزاها ودالالتها»  2018سيناء  «السؤال عن أهمية العملية فإن التوقف عند 
ال يختلف اثنان في مصر أو خارجها علي أن مصر تخوض حربا شرسة ضد اإلرهاب كما ال يوجد خالف علي 

العديد من العوامل أو المحفزات التي  وبكل تأكيد فإن هناك. أن مصر عازمة علي استئصال اإلرهاب مهما كلفها األمر
دفعت باتجاه إطالق عملية شاملة للقضاء علي اإلرهاب، لعل أهمها هو العملية اإلرهابية التي استهدفت مصلين أبرياء في 
مسجد الروضة بشمال سيناء، وسقط خاللها عدد من المصريين لم يسبق أن شهدته مصر في أي عملية إرهابية، ثم ما تالها 

والحدثان يمثالن بكل تأكيد محطة فارقة في إستراتيجية الدولة لمواجهة . استهداف طائرة عسكرية في مطار العريشمن 
 .اإلرهاب

وثانيا فإن الخبرات التي تراكمت خالل العمليات السابقة التي قامت بها القوات المسلحة والجهود التي بذلت لتحجيم 
ا إلطالق عملية شاملة واسعة النطاق تشارك فيها القوات المسلحة بكل أسلحتها اإلرهاب داخليا وخارجيا بدت كافية تمام

. للعدو» الضربة القاضية«وأفرعها وقوات الشرطة لمالحقة اإلرهابيين في عملية أقل ما توصف به أنها مرحلة توجيه 
حوال رسالة شديدة اللهجة إذا األمر الذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في مسار المواجهة مع اإلرهاب، وهي في كل األ

 .جاز التعبير لإلرهابيين ومن يدعمونهم
التي يمر بها الرئيس التركي » الهذيان«أما العامل الثالث الذي دفع باتجاه إطالق العملية اآلن فهو ما أسميه حالة 

خطوات قد تهدد ذلك الحقل،  منذ اإلعالن عن باكورة إنتاج الغاز من حقل ظهر بالبحر المتوسط، والتي قد تدفعه التخاذ
فكان البد من رسالة شديدة اللهجة إضافية ألردوغان حتي ال يقدم علي التفكير في اختبار القدرات المصرية وإصرارها 

وقد حمل البيان السادس للقوات . ولكن كل المياه اإلقليمية واالقتصادية المصرية -ليس فقط حقل ظهر  -وجاهزيتها لحماية 
) 2018سيناء (إنه بالتزامن مع العملية الشاملة  «تلك الرسالة بشكل واضح حين قال  2018ن عملية سيناء المسلحة بشأ

 صواريخ أرض بحر 4المتوسط بإطالق نفذت القوات البحرية عددا من األنشطة التدريبية البارزة بمسرح عمليات البحر 
 . » ديدات والعدائيات لمياهنا اإلقليميةوسطح بحر، وذلك في إطار التدريب علي التعامل مع جميع الته

سيناء «إذن تطورات المواجهة مع اإلرهاب والمتغيرات في البيئة اإلقليمية دفعت جميعها باتجاه إطالق العملية 
وألن الرئيس عبد الفتاح السيسي ال يحكمه في اتخاذ القرارات سوي المصلحة العليا للوطن بصرف النظر عن . »2018

 19القرارات علي العملية االنتخابية المزمع إجراؤها في نهاية الشهر القادم كما أشرت في مقال سابق بتاريخ تداعيات تلك 
، فإنه يصبح من الطبيعي أن يتخذ الرئيس السيسي قرار إطالق »االنتخابات وحتمية القرارات«يناير الماضي بعنوان 

ولمن يشككون في ذلك فعليهم أن يعيدوا النظر علي . نتخابات القادمةالعملية دونما التفات ألي عالقة يبحث عنها البعض باال
ذلك أنهم في . وبين االنتخابات ليتأكدوا أنه مجرد سراب» 2018سيناء «األقل فيما ساقوه للتأكيد علي وجود عالقة بين 

أنه يطلق عملية عسكرية من أجل  الوقت الذي يؤكدون فيه أنه ال منافسة حقيقية للرئيس في االنتخابات القادمة، فإنهم يدعون
بينما المنطقي أن تلك العملية بما يمكن أن تشهده من خسائر قد تكون في غير صالح ! انتخابات يؤكدون أن نتيجتها محسومة

 .الرئيس في تلك المرحلة
هد به سالمة الوطن ووحدة أراضيه وتوفير األمان واالستقرار في كل ربوع مصر هو ما تعاقد عليه الرئيس وتع

أنهم ما زالوا عند تفويضهم الذي أصدروه » 2018سيناء «أمام المصريين الذين يؤكد رد فعلهم وترحيبهم ودعمهم للعملية 
قبل خمس سنوات للرئيس السيسي لمواجهة اإلرهاب والقضاء عليه، وأن ثقتهم في القوات المسلحة إلنجاز تلك المهمة لم 

 .ولن تتزعزع 
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 شيء من الحياء

  2018مارس  16 –ابتهال الخطيب . د –القدس العربي 

آذار والذي هو يوم المرأة العالمي، أعلنت بورصة الكويت تجاوبها مع إتفاق بورصات /مارس 8قبل أيام من يوم 
قامت . وتأكيداً على مساواتها بالرجلمارس إحتفاًء بالمرأة ومسيرتها النضالية  8العالم على قرع األجراس صباح يوم 

بعدها قائمة اإلسالميين في الكويت والذين احتجوا على هذه اإلشارة التي تحتفي بما يخالف الشريعة اإلسالمية، حيث أكد 
لم تكن الفكرة في حد ذاتها هي المثيرة بل كان . بعضهم وبصريح العبارة أن ال مساواة بين الرجل والمرأة في اإلسالم

تعبير عنها بهذه الصراحة وتلك المباشرة وفي هذا الزمن الذي يرى طفرة فكرية حول مفاهيم حقوق اإلنسان والتي تعدت ال
 .تماماً النقاش البدائي حول مفهوم مساواة الرجل والمرأة، كان ذلك هو المثير فعالً 

حافظ والذين يعلنون بأن الشريعة ال أدري إن كان هؤالء وأمثالهم المهيمنون على الشارع العربي اإلسالمي الم
اإلسالمية ال تساوي بين الرجل والمرأة، بأن ال والية للمرأة، أن المرأة في معظمها إن لم تكن كلها عورة، أن مكان المرأة 

ة البيت، أن على المرأة القبول بتعديد الزوج لنسائه وأن تكون متسامحة مع هذا المنطق إن لم تشجعه، أن للمرأة نصف شهاد
ونصف ميراث، أن للرجل حق ضرب زوجته، أن للرجل حق الطاعة، أن للرجل حق التطليق، أن المرأة من ضمن 
مبطالت الصالة، ثم أن مكافأة الرجل في الجنة هي نساء ومزيد من النساء بينما مكافأة المرأة في الجنة هي زوجها، أن أكثر 

ؤمنون بهذا الفكر والمعلنون له مهتمين بإجتذاب المرأة لإلسالم، مهتمين أهل النار النساء، أقول ال أدري إن كان هؤالء الم
هل يعتقد هؤالء أن المرأة مكسب للدين كما الرجل؟ هل . بمدى قناعتها بدينها، بشعورها بالعدل واألمان في ظل هذا الدين

في محيطها؟ لو كان أي من  يرون ضرورة لتسويق المفهوم الديني لها أم يرونها مجرد تابع ستكون على دين أي رجل
ً في ظل هذا الفهم وهذه التفاسير والتشريعات؟ لو كان ألي منهم أن يختار، هل  هؤالء إمرأة، هل كان ليبتغي اإلسالم دينا
كان ليختار أن يولد إمرأة تعيش في ظل هكذا تشريع ديني؟ فلسفياً الفكرة بسيطة ومباشرة، لم تختر أي إمرأة أن تولد إمرأة، 

من سبب منطقي يقنعها بتحمل قدرها الملجوم الى يد الرجل، ليس من العدل أن يطلب منها أن تحتمل إنقيادها ليس 
ً أن . وإنتصافها وإنقهارها فقط ألنها إمرأة، إمرأة لم تختر جنسها لماذا يهمل المشرع الديني هذه الفكرة البسيطة؟ نعلم طبعا

ً وعلى مدى العقود الماضية  رجالً، وعليه فإن الفهم والتشريع والتفسير كلها تأخذ جانب الرجل، تنحاز المشرع كان دوما
لمصالحه ورغباته وتحرص على إجتذابه دنيا وآخرة، اال أن هذا السبب على وضوحه ومباشرته ال يزال غير كاف لتبرير 

لمشرع أنانيته وحرصه على هذا اإلهمال الواضح للمرأة عند محاولة تفسير وفهم النصوص الشرعية، فحتى لو أخذت على ا
فمن تسكت اليوم لن تسكت حفيدتها غداً، . مصلحته، ال بد له أن يرى كيف أن إهمال نصيب المرأة ستكون له عواقب وخيمة

ومن تقبل بالفهم الحالي على أنه قدرها واختبارها في هذه الدنيا اليوم لن تقبل بذات هذه التفسيرات الساذجة حفيدتها غداً، 
بزوجها جائزتها الوحيدة في الجنة اليوم، لن تقبل به حفيدتها غداً، والتي ستصرخ متساءلة عن حقها األخروي،  ومن تقنع

  .عن ثوابها المستحق على كل معاناتها الدنيوية
كيف نسي المشرع أن يقرأ بعين الرسل الذين يفترض أنهم أٌرسلوا إرساًء لقواعد العدل والمساواة، وبروح من 

ً على ما لم يختر وال يفرق بين خلقه على أساس جنس أو عرق أو لون؟ كيف الرحمن الذ ي يفترض أنه ال يعاقب إنسانا
، كما كان البيض في ذات زمن يعلنون أن ال مساواة »ال توجد مساواة بين الجنسين في اإلسالم«تستطيعون أن تنطقوها أن 

الجنس المضحي المعاني المنكوب، ذاك الذي لم يختر جنسه  في القدرات العقلية بين البيض والسود في الحياة، في وجه
والمطلوب منه أن يتحمل ويصبر ويصابر، والمتوقع منه أن يفّوت النزوات والشهوات وأن يغفر الرغبات التي ال بد لها أن 

حظ له في دنيا  تُغفر وسبل إرضائها الشرعية متوافرة، الجنس الذي ينال أنصاف الحظوظ وأضعاف المهام، الجنس الذي ال
ال والية له فيها وال حتى على نفسه وال حظ له في آخرة كل متعها تفسرت لترضي الرجل بشهواته وأنَاته، الجنس الحبيس 

وبيته وقوامة الرجل عليه وأمومته وواجباته وقيم مجتمعه وشرف عائلته، الجنس الذي تلعنه المالئكة إذا ما لم » عورته«
نس الموعود ألن يكون هو أكثر أهل النار؟ كيف إستطعتم، رغم كل هذه المعاناة والتضحيات يرضخ لشهوات مالكه، الج

والمسؤوليات، رغم تاريخ القهر والقمع، أن تقولوها هكذا بال حياء، بال حتى شيء من الرياء أمام العالم يغسل وجه أنانيتكم 
 وتضخم ذكورتكم التي أعمت منكم كل بصيرة؟ أال تستحون؟ 
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 مؤشرات سالمة االقتصاد العربي

  2018مارس  20- كاتب متخصص بالشؤون االقتصادية  –علي توفيق الصادق  –جريدة الحياة 

تقاس سالمة اقتصاد بلد ما عموماً بعدد محدود من المؤشرات االقتصادية والمالية، أكثرها استخداماً وأهمها معدل 
وضع (، ومعدل البطالة، ومعدل تضخم األسعار، ووضع مالية الحكومة )نمو الدخل(المحلي اإلجمالي الحقيقي  نمو الناتج

فإن . ، ووضع ميزان الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، والمديونية الخارجية)الموازنة الحكومية والمديونية العامة
ر، يكون االقتصاد في وضع سليم في شكل عام وال يحتاج إلى كانت هذه المؤشرات سليمة وفي وضع جيد وقابلة لالستمرا

تمويل أو نصيحة أو توصية من المؤسسات الدولية أو اإلقليمية التي تهتم بأوضاع االقتصادات حول العالم مثل صندوق النقد 
 .والبنك الدولي

الدولي ومنظمة العمل الدولية،  في ضوء هذه المؤشرات التي تم تحديدها آنفاً، واستناداً إلى بيانات صندوق النقد
في المئة  2البيانات المتاحة تفيد بأن االقتصاد العربي نما بنسبة . 2018و 2017ننظر في سالمة االقتصاد العربي عامي 

وهاتان النسبتان أقل من مثيلتيهما على المستوى العالمي حيث . 2018في المئة عام  3.1ويتوقع أن ينمو بنسبة  2017عام 
بين االقتصادات ) نمو الناتج المحلي اإلجمالي(ويتفاوت النمو االقتصادي . في المئة على التوالي 3.9في المئة و 3.7بلغتا 

فاقتصاد كل من مصر واألردن والمغرب والبحرين، نما بنسبة أعلى من معدل نمو االقتصاد العربي ككل، وبقية . العربية
في المئة ، فإن متوسط نصيب الفرد  2متوسط نمو السكان العرب يزيد على وبما أن . االقتصادات العربية نمت بنسب أقل

  2017 .لم يتحسن عام) الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي(العربي من الدخل العربي 
في المئة بين  25وترتفع إلى نحو  2017في المئة عام  15إن نسبة البطالة في البالد العربية مرتفعة إذ بلغت نحو

أما نسبة تضخم األسعار على المستوى . اتان النسبتان أكبر من مثيلتيهما على مستوى االقتصادات المتقدمةالشباب، وه
في المئة  6.4ويتوقع أن تنخفض قليالً إلى  2017في المئة عام  7.8العربي، على أساس مؤشر أسعار التجزئة، فقد بلغت 

في  2.1لتضخم على مستوى االقتصادات العربية إذ تنخفض إلى وتجب اإلشارة إلى التفاوت الكبير بين نسب ا. 2018عام 
 .في المئة في االقتصاد المصري 29المئة في اقتصاد اإلمارات العربية المتحدة، وترتفع إلى نحو 

، فقد )موازنة الحكومة على المستوى العربي كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي(وبالنسبة إلى وضع المالية العامة 
الذي شهد انهياراً في أسعار النفط أدى إلى تحول  2014منذ العام ) أي النفقات أكبر من اإليرادات(اجه عجزاً بدأت تو

، وانخفض إلى نحو 2016في المئة عام  12الموازنة العامة على مستوى دول مجلس التعاون من فائض إلى عجز بلغ نحو 
 2018.، ويتوقع أن يستمر في عام 2017في المئة عام  6

 179أما الحساب الجاري في ميزان المدفوعات على مستوى االقتصاد العربي، فقد تحول من فائض بلغ نحو 
بليون دوالر،  56بلغ نحو  2017، وعجز عام 2016بليون دوالر عام  141، إلى عجز بلغ نحو 2014بليون دوالر عام 

مصدره اقتصاد دول مجلس  2014وى العربي عام ويذكر أن الفائض الذي تحقق على المست. 2018ويتوقع أن يستمر عام 
 .بليون دوالر 237التعاون الخليجي إذ بلغ الفائض في هذه الدول نحو 

وأخيراً يبين مؤشر المديونية الخارجية اإلجمالية لسالمة االقتصاد على المستوى العربي، أن االقتصاد العربي 
ً في العام الحالي 1184فع إلى نحو ، يرت2017باليين دوالر عام  1108مدين للخارج بمبلغ  ويالحظ أن مبلغ . بليونا

، تنخفض إلى  2017بليون دوالر عام  960المديونية اإلجمالية الخارجية أكبر من مبلغ االحتياطات الدولية التي بلغت نحو 
 .باليين هذه السنة 906نحو 

مستوى العربي، يمكن االستنتاج أن في ضوء المؤشرات التي تقيّم صحة االقتصاد وسالمته وأوضاعه على ال
النتشاله من دوامة هدر الموارد المادية والبشرية، وإلى صياغة » غرفة إنعاش«ويحتاج إلى » مريض«االقتصاد العربي 

خطة عمل إلعادة البناء والتعمير وخلق فرص عمل تجذب الشباب للمساهمة في تنمية البالد، ووضع االقتصاد العربي في 
  .صادات الراقية التي تفتخر بإنجازاتها ومتفائلة بمستقبلها منظومة االقت
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 األمن واالقتصاد: أولويتان لمصر

  2018مارس  22 –دمحم علي فرحات  –جريدة الحياة 

المقيمون خارج بلدهم في االنتخابات الرئاسية المصرية تستكمل بدءاً من اإلثنين المقبل بعدما اقترع المصريون 
وقت سابق، وهي حلقة من انتخابات شرقية وغربية متتابعة تتميز بهاجس التمسك بالمصالح الوطنية واالستقرار السياسي 
لمواجهة ضغوط الحروب والحصار االقتصادي واألطماع اإلقليمية والدولية، في عالم يهتز بين القطب الواحد وتعدد 

 .عداألقطاب الذي لم يستقر ب
وال يمكن الحكم على االنتخابات المصرية استناداً إلى أدبيات قديمة تتمسك بحرفية الديموقراطية لتفّرغ أي حدث 

هذا المضمون تتقصد إهماله الحملة الشرسة . حفظ مصالح الجماعة الوطنية وهيكلية الدولة: سياسي من مضمونه األساس
 25د في نزعة انتقام بدائي من الدولة الوطنية، بعدما انقلبوا على ثورة من وراء الحدو» اإلخوان«على مصر التي يخوضها 

 .يناير وصادروا حماستها الشعبية لمصلحة تنظيمهم األقلوي المسلح بالمال الكثير وبالطاعة العمياء
لفهم يتوقف الزمن السياسي اإلخواني عند سنة وحيدة تولى فيها دمحم مرسي رئاسة مصر وتميّزت بالتعثّر وسوء ا

وقد شهدنا في تلك السنة صوراً كاريكاتورية ومأسوية النتقال سلطة القرار من قصر . والعجز عن التفاهم مع مصر والعالم
في المقطم، وكيف أضاع الناس البوصلة، فلم يكن لدى الرئيس القول الفصل في » اإلخوان«االتحادية الرئاسي إلى مركز 

د ولي أمر للجماعة يفّوضها حكم الشعب في المستويات كلها، وبذلك شن أي شأن من الشؤون، في حين بدا المرش
ً على المجتمع المصري، يعبثون بمقدّراته ويدفعونه بالتهديد إلى تغيير طريقة عيشه » اإلخوان« ومناصروهم هجوما

ادات الوسطى إلى وفي تلك السنة الغرائبية أحرقت بيوت ومنشآت عامة وكنائس، ووصل األمر بإخواني من القي. ومعاشه
تهديد ممثلة مشهورة طالما أُعجب بها وحلم بوصالها، ألنها لم تمثُل لعرضه بزواج محدود المدة يسّميه البعض زواج المتعة 

 .والبعض اآلخر زواج المسيار، إلى ذلك من مسّميات تغطي إهانة وتسليعاً للمرأة، فضالً عن كونها رذيلة موصوفة ومتعّمدة
أن تنتفض على هذا الوضع البدائي الغرائبي الذي ينهش في جسم حضارتها الحديثة، ويحط من كان ال بد لمصر 

 ً . شأن وطنية المصريين ليستبدلها بمفهوم األمة العابر لألوطان والذي يبحث عن خليفة يسلّمه رقاب الناس كرهاً ال طوعا
خراط المصريين في الحداثة وتبّنيهم عناوينها السياسية قبل عقود رداً على ان» اإلخوان«والواقع أن حسن البنّا أنشأ تنظيم 

وكانت مصر أواخر عشرينات القرن . القائمة على المواَطنَة واالنفتاح على العالم، من دون إغفال مطلبي السيادة واالستقالل
م تنخرط في دولة دمحم علي الماضي تنفتح على المتوسطية والعروبة، مغادرةً االنتماء العثماني الذي بقي حلم أقلية معزولة ل

 .وال في األجواء الليبرالية السائدة الحقاً 
أي نظرة عاقلة إلى االنتخابات الرئاسية ال بد أن تلحظ أولوية األمن واالقتصاد على الشعارات المتداولة لدى 

ومن غزة األنفاق وبعض النخب، فمصر محاصرة باإلرهاب من جهة الغرب حيث الفوضى الليبية ومتعّهدوها، » اإلخوان«
وال . التي كانت إلى وقت قريب ممراً للسلع الغذائية والسالح واإلرهابيين، حتى وصل األمر إلى ما وصل إليه في سيناء

ً نزعته اإلخوانية  ً إلى مواقف سلبية ملبيا ننسى الجنوب حيث الحكم السوداني ال يستقر على حال تجاه مصر، ويميل غالبا
 .الكامنة

أما . لئال تلقى مصر مصير العراق وسورية وليبيا، واالقتصاد مطلوب ألنه قاعدة اجتماعية لألمناألمن مطلوب 
فمع دولة . السياسة فهي في خدمة هذين الهدفين ليكتمل االستقرار في كنف دولة قوية هي وحدها التي تحفظ الديموقراطية

ً وفوضى على ما نعهد في غير  ً من الصين . بلد في منطقتناضعيفة تتحول الديموقراطية انفالتا وليست مصر أكثر تماسكا
 .وروسيا وحتى من الواليات المتحدة لتسمح بتراخي أمنها وللشعارات الجذّابة بأن تقوى على الدولة

الذين طالما استمدوا قوتهم من تردي األمن واالقتصاد، يتزّودون هذه األيام بفائض قوة من » اإلخوان«يبقى أن 
ي في تركيا يوقظ حنينهم إلى الخالفة العثمانية الغاربة، وقد نصبوا رجب طيب أردوغان مرشداً فوق الحكم األردوغان

المرشد وغضوا الطرف عن نزعته التركية الطورانية التي تتذّرع بالخالفة لتتسيّد على العرب والمصريين، ولن يتحقق لها 
إنها دولة كبيرة في . وليست مصر دولة صغيرة. تهنونذلك لوعي هؤالء ولضعف في تركيا ال يراه المبهورون أو المر

 .المنطقة، يمكن أن تُدعى إلى الصداقة أو التحالف وليس أبداً إلى االلتحاق واإلذعان
 .يحلمون، والديموقراطية آتية لتتويج األمن واالقتصاد ال لتقويضهما» اإلخوان«المصريون ينتخبون و 
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 تحديات وأخطار وحتميات: األمن القومي العربي

  2018مارس  16 -جريدة الحياة - نبيل نجم الدين

التي اختتمت أخيراً، بدالالت عدة،  54يمكن الخروج من تأمل برنامج مؤتمر ميونخ الدولي لألمن، في دورته الـ
اني يرتبط باألزمة الخليجية التي محورها دولة أهمها أنه اشتمل على موضوعين عربيين، األول تعلق باألزمة السورية، والث

هذا باإلضافة إلى ملفات البرنامج النووي الكوري الشمالي وعالقات روسيا والواليات المتحدة، وعالقات موسكو . قطر
من وزراء الخارجية،  80من رؤساء الدول والحكومات حرصوا على المشاركة، ومعهم  21كما يالحظ أن . وبروكسل
وأكثر الدالالت أهمية من مؤتمر ميونيخ . كاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني ومديري الشركات العالميةومئات األ

ويا حبذا لو . الدولي لألمن هو أن النظام العربي يفتقد كياناً جاداً يماثل هذا الكيان ليتولى التعامل مع ملفات وأزمات المنطقة
 .لمصداقية التي تفرض على السياسيين العرب واجب احترام توصياتهكان لمثل هذا الكيان شكل من أشكال ا

وال شك أن المراقب والمتابع لحال أمن الدول العربية عموماً، وحال األمن العربي اإلقليمي خصوصاً، ال يملك إال 
غي المرور عليها مرور الوقوع فريسة لدوائر عميقة من األسى الشديد واإلحباطات الحادة، والتساؤالت الواجبة التي ال ينب

فأمن عدد كبير من الدول العربية تتقاذفه إما حروب أهلية اندلعت في دول كانت حتى سنوات قليلة تنعم باستقرار، . الكرام
حتى لو كان غير قائم على أسباب موضوعية، أو تهزه هجمات إرهابية ال تستطيع أجهزة تلك الدول األمنية تحديد 

ع ومغامرات دول إقليمية تعطي نفسها حق تصدير أيديولوجياتها إلى الدول المجاورة تحت مصادرها، أو مخاطر أطما
 .مزاعم غير مقنعة

الخطير في هذا المشهد ... في الحقيقة إن مفهوم األمن القومي العربي بلغ به الوهن والضعف واالهتراء كل مبلغ
وكذلك تتساقط أرواح العشرات . كل يوم جدار وراء جدارهو أنه في الوقت الذي يتساقط من مفهوم األمن القومي العربي 

والمئات من المدنيين تحت وطأة القذائف الطائشة والغارات الجوية المجرمة والسيارات المفخخة التي تنفجر ذات الشرق 
مها التي وذات الغرب، فأن كل هذا الخراب وكل تلك الدماء ال يحرك مفكري وقادة الرأي في هذه األمة، وال وسائل إعال

  .ينفق عليها باليين الدوالرات كل عام للبحث عن الوسائل والرؤى الواجب طرحها لتدارك االنهيار المتسارع
بادئ ذي بدء ال يمكن ألي دولة ضمان تحقيق أمنها القومي من دون توفير سبل الحياة الكريمة لمواطنيها، 

ادة القانون التي ال تفرق بين الغني والفقير، وال بين الطوائف وإشراكهم في الحياة السياسية، في إطار قوي حاسم من سي
التي تتعامل مع كل من » دولة المواطنة«وهو المعنى الذي تم اختصاره في مفهوم . واألجناس التي تعيش في ظل هذه الدولة

 .يعيش فيها من خالل معيار الحقوق ومعيار الواجبات
  .وكذلك ال يُمكن لدولٍة أن تتقدم وتحقق مجتمع الرفاهة ألبنائها من دون تحقيق االستقرار واألمن واألمان 

هذا على مستوى الدولة، فماذا عن مفهوم األمن القومي العربي؟ في البداية يجب االعتراف أن هناك مشكلة محورية أساسية 
إلى حل لها، فإن كل األوراق واألبحاث والمقاالت والشعارات التي يتم إن لم يتم االعتراف بها والتعامل معها والتوصل 

كما يالحظ أن ما يجري في . تداولها هنا وهناك ال فائدة منها، وستذهب أدراج الرياح والعواصف واألزمات التي ال تتوقف
بي إلى عبث كمن يحارب طواحين المنطقة العربية منذ الخمسينات والستينات في هذا الصدد، حّول شعار األمن القومي العر

 .الهواء
تنوع األنظمة السياسية العربية واختالف توجهاتها : فما هي تلك المشكلة المحورية؟ إنها تتلخص في الحقائق التالية

عدم وجود كيان إقليمي يختص . سيادة مفاهيم المنافسة السلبية والقيم الشخصية على العالقات العربية العربية. وأولوياتها
غياب . تقديم بعض الدول العربية أمنها القطري على األمن القوميّ . باألمن القومي العربي وتنصاع له الدول العربية

تراجع برامج . اعتماد القوى الدفاعية العربية على وسائل عسكرية خارجية. التطبيق الفعلي التفاقية الدفاع العربي المشترك
 .وغائية والديماغوغية والشخصنة في التعامل مع قضايا األمةالغ. التنمية االقتصادية واالجتماعية

إن المتابع لألزمات والهزائم العربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وصوالً إلى الهزائم التي منيت بها دول 
هوم األمن القومي الصومال والعراق وسورية وليبيا واليمن، سيدرك أن معظم تلك األزمات وتلك الهزائم حاقت بنا لغياب مف

العربي الفعال، وكذلك لسيادة الحقائق المؤلمة السبع التي أوردنا في الفقرة السابقة على سياسات وقرارات ومماحكات 
 .األنظمة العربية بعضها بعضاً 

إن على المفكرين ومراكز البحث والحكومات العربية سرعة أخذ مقترح تأسيس كيان أمن إقليمي عربي ذي 
ى محمل الجد، ليتعامل مع الملفات األمنية اإلقليمية ببدائل تتسم بالواقعية والحسم، فالواقع األمني العربي صالحية، عل

  .المهترئ ال ينبئ بالخير في المستقبل القريب
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 تركيا ومعركة عفرين

  2018مارس  22 –رضوان زيادة  –جريدة الحياة 

 ً معركة السيطرة التركية على مدينة عفرين السورية ذات الغالبية الكردية بتمكن القوات التركية بالتعاون مع انتهت تقريبا
لكن يبدو أن تقدم القوات » غصن الزيتون«فصائل عسكرية سورية من دخول مركز المدينة، وهي العملية التي أطلقت عليها تركيا أسم 

هو تقدم ثابت وغير قابل للتراجع بهدف السيطرة على مناطق أخرى تقع تحت » الحرالجيش السوري «التركية مدعومة من فصائل 
ً كامالً، PYD سيطرة قوات ميليشيات وحدات الحماية الكردية ، تراجعت في اتجاه مركز المدينة في البداية ثم انسحبت منها انسحابا

 .هاواالعتماد على شن عمليات مفاجئة ضد القوات التركية بهدف تأخير تقدم
أصعب عسكرية من العمليات السابقة » غصن الزيتون«تبدو التكلفة العسكرية والسياسية بالنسبة إلى تركيا مرتفعة، فعملية 

التي سيطرت من » درع الفرات«التي قامت بها تركيا داخل األراضي السورية من مثل معركة السيطرة على جرابلس أو عملية 
مدت فيها القوات التركية على مساندة التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة جواً وعلى قوات خاللها على مدينة الباب والتي اعت

  .من تلك المناطق » داعش«الجيش السوري الحر براً لطرد تنظيم 
في إدارة لكن عملية غصن الزيتون هنا مختلفة إذ تقف الواليات المتحدة على الحياد أو باألصح الحياد السلبي حيث وجه مسؤولون 

 .ترامب انتقادات خفية وغير صريحة للعملية التركية وطالبوا الحكومة التركية بخفضها للحد األدنى بهدف التركيز على محاربة داعش
عملياً اتخاذ قرار نهائي وحاسم على مستوى الحكومة التركية بإنهاء وجود قوات الحماية الكردية » غصن الزيتون«تعكس 

الجنوبــية مع سورية والقيام بذلك عسكريا ومهما كلف األمر سياسياً، فتركيا لم تعد تــثـق بالوعـود األميركية على الحدود التركية 
وأصبح لديها شكوك كبيـرة في صدقيـة اإلدارة األميركيـة وحقيقة ما ترغب القيام به في سورية، وبالتالي تكون تركيا قد حسمت 

ية مستندة على وعود أميركية بسحب السالح من هذه الميليشات بمجرد انتهاء العمليات ضد ترددها على مدى األعوام الثالث الماض
داعش أو تزويد الحكومة التركية بمعلومـات تفصيلية عن شحنات األسلحة وغير ذلك مما كان قادراً على تخدير الحكومة التركية على 

األميركية مرشحة للتوتر بشكل أكبر مع  –انتهت وأن العالقات التركية مدى السنوات الماضية، لكن يبدو أن أزمة الثقة بين الطرفين 
طلب الرئيس أردوغان من الحكومة األميركية سحـب قواتــها من منبج التي أعلنت الحكومة التركية أنها ستكون الوجهة الثانية بعد 

 .انتهاء العمليات العسكرية في عفرين
أي وقت مضى في إعادة تأهيل هذه المجموعات المختلفة تحت مسمى الجيش السوري كما أن تركيا تبدو جادة اليوم أكثر من 

» نور الدين زنكي«و » الحر واالعتماد عليها في عملية غصن الزيتون، ولذلك جمعت الفصائل المختلفة المكونة من فيلق الشام
ية، ولذلك تبدو خسائر الجيش السوري الحر أكبر وغيرها بهدف دفعها إلى المشاركة في العملية وإلعطاء دور سوري أكبر من العمل

ً في التقدم على محاور مختلفة من ناحية جنديرس جنوب غربي منطقة  من خسائر القوات التركية كون الجيش الحر أخذ دوراً رئيسا
ستهدف مواقع عفرين ومن محور قسطل جندور وجبل برصايا غربي مدينة إعزاز، كل ذلك معزز بالطيران الحربي التركي الذي ا

للوحدات الكردية في قرى بمحيط عفرين، مع قصف من راجمات الصواريخ المتمركزة في محيط أطمة، شمال إدلب، وتركز على تلة 
 .قسطل وقرى كفرصفرة، وحمام، وديوا، في محور جنديرس من الجهة الجنوبية الغربية لناحية عفرين

ة للغاية بسبب لجوء عدد كبير من النازحين السوريين ولجوؤهم إلى منطقة أما بالنسبة إلى التكلفة اإلنسانية فكانت مرتفع
هو ما دفع الكثير من العائالت المدنية للهروب من ريفي حلب وإدلب واللجوء  2013عفرين التي حافظت على استقرار نسبي منذ عام 

ً من تساقط البراميل المتفجرة العشوائية التي خص بها نظام األ سد مناطق المعارضة الخاضعة لسيطرة الجيش إلى عفرين خوفا
في حين اتسمت المناطق التي تحت سيطرة وحدات الحماية الكردية بهدوء نسبي، ولذلك فبعد عملية  2013السوري الحر منذ عام 

ى المدينة ذات غصن الزيتون من المتوقع تهجير عدد كبير من هذا العائالت التي استوطنت في عفرين وفي الوقت ذاته فإن الصراع عل
ً ويشجع بعض العائالت الكردية لاللتحاق بمليشيات وحدات الحماية، ولذلك على تركيا أن  الغالبية الكردية ربما يأخذ بعداً عصائبيا
 تتوقع أن توجهها نحو منبج لن يكون بالسهولة ذاتها، إذ ربما تستمر عملياتها العسكرية ألشهر أو أسابيع وليس أيام كما كانت الخطة

 .أألولية
في شكل عام يمكن القول أن عملية غصن الزيتون ربما تفتح الباب لعملية إعادة هيكلة كاملة للجيش الحر بحيث يلعب كقوات 
استقرار أو حفظ سالم في المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة إذا دفعت المعارضة السياسية ممثلة باالئتالف الوطني 

أو » داعش«ة السورية بورقة توحيد وتنظيم الجيش الحر كأولوية لالستقرار في خطة ما بعد القضاء على لقوى الثورة والمعارض
  .المنظمات اإلرهابية األخرى كوحدات الحماية الكردية كما تصنفها تركيا كمنظمة إرهابية 

على القبول بالجيش الحر، بوصفه قوة االستقرار  لكن ذلك يتطلب الكثير من الجهود الدولية واإلقليمية والمساهمات المالية التي ترتكز
المحلية في مناطق الشمال السوري التي خرجت عن سيطرة نظام األسد ومرت بسنوات من األلم وغياب الخدمات األساسية بسبب 

لممتدة على الشريط القصف العشوائي المستمر من النظام، وبسبب عدم قدرة األطراف الدولية أو اإلقليمية على حماية هذه المناطق ا
  .السوري –الحدودي التركي
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 تجاذبات الجوار اإلقليمي... مصر والسودان

  2018مارس  22 –حسين معلوم  –جريدة الحياة 

الدفاع ما بين المحادثات التي أجراها رئيس االستخبارات المصرية في السودان مع الرئيس عمر البشير، ووزراء 
السودانية  - والخارجية، حول القضايا العالقة بين البلدين، والزيارة المفاجئة للرئيس السوداني إلى القاهرة، لبحث العالقات المصرية

هذه الفترة الزمنية القصيرة، هي ما تُثير . سوى أسبوع واحد) مارس(وكيفية تفعيل التفاهمات األخيرة، لم يكد يمر من شهر آذار 
حول تذبذب منحنى العالقات بين البلدين اللذين يجمعهما الجوار الجغرافي، من جانب، والجوار اإلقليمي بما يتضمنه من  التساؤل

 .ملفات ُمعقدة ومتشابكة لها تأثيراتها في هذه العالقات، من الجانب اآلخر
يدفعه إلى الواجهة، في الوقت نفسه، هو  هذا التساؤل، وإن كان يجد مبرراته في تجاذبات الجوار اإلقليمي، وملفاته؛ فإن ما

فقد شهد العام الماضي تصعيداً حاداً بين البلدين، . حال التوتر الشديد الذي شهدته العالقات بين البلدين الجارين، خالل اآلونة األخيرة
ً بعد اتهام السودان مصَر بإرسال أسلحة إلى متمردي دارفور، األمر الذي نفته القاهرة بشدة أيضاً، وصلت الخالفات . خصوصا

بينهما، بخاصة بعد تداول » احتمال نشوب حرب«السودانية، مطلع العام الحالي، إلى حد دفع البعض إلى الحديث عن  - المصرية
هذا، من دون . السودانية، وسحب الخرطوم سفيرها من القاهرة - تقارير عن انتشار حشود عسكرية مصرية، على الحدود اإلريترية

  .خصوصية العالقات بينهما، بحكم الجوار والتشابك في المصالح، والتداخل التاريخي والجغرافي والسكاني الممتد منذ قرون مراعاة ل
صحيح أن احتمال نشوب حرب مصرية سودانية، هو احتمال بعيد جداً من الواقع، بل وربما يكاد يكون مستحيالً؛ إال أنه يبقى من 

يكون السمة الغالبة للعالقات بين البلدين، ما يؤشر إلى عدد من الدوافع وراء التقارب المفاجئ، على  الصحيح، كذلك، أن التوتر يكاد
 .رغم وجود اختالفات واضحة حول عدد من القضايا المهمة، خصوصاً ما يتعلق منها بالوضع اإلقليمي

خليجية، بهدف احتواء التوتر الناشب بين  ربما يستند التقارب األخير بين القاهرة والخرطوم إلى وساطات عربية، وباألخص
هذا أحد االحتماالت؛ أما . العاصمتين، نتيجة الزيارات القطرية والتركية، وتحديداً مع ارتفاع مستوى عالقات السودان مع أنقرة

ما لضرورة التعاون بين البلدين، كأساس يقوم عليه اعتماد كل منه» ضرورة ضبط عقارب الساعة«االحتمال اآلخر فيرتكز على قاعدة 
 ً أياً ما يكن األمر، فإن التقارب المفاجئ بين القاهرة . جدياً مع اآلخر، على األقل من منظور إمكان تأثير الملفات اإلقليمية سلبياً فيهما معا

 .علقة بهاوالخرطوم، ال يمكن استمراره إال في حال وجود تفاهمات جدية بينهما حول هذه الملفات اإلقليمية، والقضايا المت
فمن جهة، هناك ملف سد النهضة اإلثيوبي الذي اتخذت القاهرة والخرطوم تجاهه مواقف غير موحدة؛ ففي حين تختلف 

، عبر االلتزام »موقف متوازن«القاهرة مع الخرطوم، في شأن ما تراه من دعم سوداني إلثيوبيا، تميل الخرطوم إلى محاولة إظهار 
السوداني، في هذا الشأن،  - واالختالف المصري . وفي الوقت نفسه مساندة أديس أبابا في مسألة السد باالتفاقيات السابقة مع مصر،

 نما بجانب إثيوبيا، دولة المنبع،وإ - وكالهما دولتا المصب لنهر النيل  - مسألة منطقية من حيث إن عدم وقوف السودان بجانب مصر 
 .ف بناء السد حتى استكمال الدراسات في شأن آثاره السلبية، غير ذات جدوىيؤثر ال شك في موقف القاهرة، ويجعل مطالبها بوق

وهنا، فإن ضرورة التفاهم حول هذا الملف، المعقد والشائك، تتبدى ضرورته في تقاطع المصالح بين مصر والسودان، في 
ذائي، األمر الذي دفع الدولة إلى اعتبار فعلى الجانب المصري، تتبدى أزمة االكتفاء الغ. نقطة رئيسة تتمثل في الغذاء والكهرباء

التي تحتاج إلى االستثمار، » الخصبة«مليون فدان مشروعاً قومياً؛ ومن ثم، فإن امتالك السودان ماليين األفدنة  1.5مشروع استصالح 
هذه األراضي في إنتاج  يُمثل أحد عوامل التقارب بين البلدين، في حال تمكنت مصر من ضخ المزيد من االستثمارات، الستغالل بعض

أيضاً، فإن حاجة السودان إلى . نسبة النقص في غذائها، بشكل آمن ومستمر، ويضمن لها التفاهم مع الخرطوم في شأن سد النهضة
ً في إنتاج الكهرباء خالل السنوات الماضية ً أنها حققت فائضا بذلك، تلتقي . الكهرباء، يُمكن مصر أن تُساهم في تغطيتها، خصوصا

قاهرة والخرطوم، حول الغذاء والكهرباء، وهو ما يحرم إثيوبيا من إحدى األوراق في عالقتها مع السودان، أي الوعد بإمداده بكهرباء ال
 .سد النهضة

من جهة أخرى، هناك الملف الليبي الذي يُعد من أبرز نقاط الخالف بين البلدين؛ فمصر تُساند عملية الكرامة التي يُنفذها 
المقاتلة » ذات الخلفية اإلسالمية«ني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في حين يتوجه الموقف السوداني إلى دعم الفصائل الجيش الوط

؛ وهو ما يعني »فجر ليبيا«، والميليشيات المنتمية إليها وفي مقدمتها ميليشيات »اإلخوان المسلمين«في ليبيا، وعلى رأسها جماعة 
هذا، فضالً عن استضافة السودان بعض الهاربين من مصر من أعضاء . ية لكل من القاهرة والخرطومتناقض التوجهات السياس

الجماعة، واتخاذ الكثير منهم السودان كنقطة للوصول إلى قطر وتركيا؛ وهو األمر الذي دفع القاهرة إلى اشتراط الموافقة األمنية على 
 . »  اتفاق الحريات األربع «ى اعتبار هذه الخطوة معادية، ومخالفة لـ سفر المصريين إلى السودان، مما أدى بالخرطوم إل

لم تكن جيدة على عكس ما يظن الكثيرون؛ » اإلخوان المسلمين«وهنا، فإن الواضح أن العالقة بين النظام السوداني وجماعة 
ولعل مسيرة النظام السوداني، طوال خمس . ابيفالنظام السوداني ينتمي إلى فرقة منشقة عن الجماعة، كان قد أسسها الراحل حسن التر

ومن ثم، فإن درجة التفاهم بين . المصريين» اإلخوان المسلمين«وعشرين سنة مضت، تؤشر إلى درجة االختالف القائم بينه وبين 
ي، سوف يؤدي إلى القاهرة والخرطوم، حول الملف الليبي ومسألة الجماعة، واالتفاق على خطوط رئيسة تُراعي األمن القومي المصر

  .التعاون بين البلدين سياسياً واقتصادياً، مما يُمكن أن يُساهم في استقرار العالقات بينهما 
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 تمويل التنمية بمكافحة الفساد

  2018مارس  6 –نجيب صعب  –جريدة الحياة 

بليون دوالر سنوياً، حتى  57يتطلب استثمارات إضافية بقيمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان العربية 
وكانت دول العالم حددت هذا الموعد لتحقيق أهداف ). أفد(، وفق تقديرات تقارير المنتدى العربي للبيئة والتنمية 2030عام 

والمياه والطاقة  طموحة وضعتها األمم المتحدة، تشمل القضاء على الفقر والجوع، وضمان الرعاية الصحية والتعليم
 .النظيفة، وتأمين السكن المالئم للجميع في مدن ومجتمعات توفّر مقومات الحياة الكريمة

المصادر المحتملة الشائعة لتمويل التنمية المستدامة في الدول النامية هي المؤسسات الدولية والصناديق المتعددة 
لنظر عن أهمية تأمين موارد مالية خارجية إضافية، ينبغي لكن، بصرف ا. األطراف واالستثمارات الخارجية المباشرة

التركيز على تعبئة الموارد المالية المحلية القائمة، العامة والخاصة، وإعادة توجيهها، مثل التكامل بين القطاعات غير 
بية وتعديل أنظمة الرسمية في االقتصادات العربية، ومشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واإلصالحات الضري

لقد أدت الجهات المانحة في البلدان . دعم األسعار، والمؤسسات الخيرية، والتحويالت المالية، واالستثمارات الخاصة
العربية ومؤسساتها التنموية الوطنية واإلقليمية، على مدى العقود العديدة الماضية، دوراً مهماً في توفير المساعدات التنموية 

وحالياً تضم مجموعة التنسيق لتمويل التنمية ثماني مؤسسات تنموية . ى البلدان العربية والبلدان النامية األخرىواإلنسانية إل
هذه المؤسسات دعمت ). أوفيد(وطنية وإقليمية عربية، إضافة إلى البنك اإلسالمي للتنمية وصندوق األوبك للتنمية الدولية 

التزامها القوي بمواصلة تقديم المساعدات لتمويل أهداف التنمية المستدامة في  تمويل األهداف اإلنمائية لأللفية، وأعلنت
ويمكن للبلدان العربية المتلقية جذب مزيد من التمويل ألهداف التنمية المستدامة الخاصة بها من . 2030أجندة التنمية 

تجاه أهداف التنمية المستدامة، وتحديد مؤسسات تمويل التنمية في المنطقة، من خالل توجيه استراتيجياتها التنموية با
 .أولوياتها وفقاً لذلك بطريقة متسلسلة على أساس عمليات ومشاريع تنموية معدة إعداداً جيداً وقابلة للتنفيذ

لكن جذب المساعدات اإلقليمية والخارجية واستقطاب التمويل من القطاع الخاص يتوقف على إصالحات في 
رسات دعم األسعار وتحصيل الضرائب، إلى جانب تعزيز الشفافية ومشاركة الناس في صنع السياسات وإعادة تنظيم مما

ومع أن بلداناً عربية عدة بدأت التحّول في هذا االتجاه، إال أن العمل الجدّي في مجال مكافحة الفساد ال يزال بطيئاً . القرار
 .ونزاعاتفي معظمها، بخاصة الدول األكثر فقراً وتلك التي واجهت حروباً 

فهي تُظهر أن خمس دول . الذي صدر قبل أيّام، مقلقة» مؤشر الفساد«األرقام التي أعلنتها منظمة الشفافية الدولية، 
في المقابل، نالت جميع الدول . عربية فقط هي فوق المتوسط العالمي، هي اإلمارات وقطر والسعودية واألردن وُعمان

والالفت أن أكثر الدول العربية فساداً هي األكثر . خمس دول كانت األسوأ في المؤشرالعربية األخرى درجات متدنية، بينها 
وكان تقرير للبنك الدولي أظهر أن خسائر دول العالم مجتمعة من الرشاوى وسرقة المال العام تجاوزت السنة الماضية . فقراً 
بينما قدّر المنتدى االقتصادي العالمي . السنوي في المئة من مجموع الناتج العالمي 2تريليون دوالر، أي ما يوازي  1.5

 ً وهذا يتجاوز عشرة أضعاف حجم مساعدات التنمية الخارجية التي يتم تقديمها سنوياً . خسائر الفساد بتريليوني دوالر سنويا
 .إلى البلدان النامية

عن تمويل التنمية ) أفد(مية ووفق مجموعة من االقتصاديين يعملون على تقرير جديد للمنتدى العربي للبيئة والتن
هذا يعني . في المئة من الناتج المحلي 3و 2المستدامة في العالم العربي، فإن كلفة الفساد في البلدان العربية تراوح بين 

أي أن مكافحة الفساد وحدها كفيلة بتوفير أموال تفوق . بليون دوالر سنوياً نتيجة للفساد والرشاوى 90و 60خسارة ما بين 
بليون  60تحتاجه الدول العربية لسدّ العجز في المبالغ اإلضافية المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تقل عن ما 

 ً ويكفي الجزء الباقي من الوفر السنوي لتمويل إعادة إعمار ما دّمرته الحروب والنزاعات، من العراق . دوالر سنويا
 .وسورية واليمن، وصوالً إلى ليبيا

ً القضاء على الفساد بالكامل وتوفير كل هذه المبالغ فوراً، فهذا يتطلب سنواتلي لذا ستبقى الحاجة إلى . س ممكنا
لكن البدء سريعاً بتنفيذ برامج جدية لمكافحة الفساد شرط . دعم من مصادر خارجية، أكانت منظمات دولية أم صناديق تنمية

أما القطاع الخاص، فسيردعه الفساد وغياب الشفافية والقوانين . لخارجيةأساسي الستقطاب الدعم الدولي واالستثمارات ا
. المستقرة عن استثمار أمواله في مشاريع تحقّق أهداف التنمية المستدامة، ولن تعطيه الثقة إال خطوات إصالحية جدية

أنها ال تنتهي عنده، لكن الطريق يصبح  ومع. تحقيق التنمية المستدامة ورعاية البيئة في المنطقة العربية تبدأ بمكافحة الفساد
  .سهالً بعد إنجاز هذا الهدف
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 العراق يتصدر الئحة الدول األكثر فساداً في العالم

  2018مارس  22 –نصير الحسون  –جريدة الحياة 

، ال تزال »داعش«انتهاء حربها ضد على رغم جهود الحكومة العراقية التي أعلنت الحرب على المفسدين بعد 
عدم الجدية في «وعزا نواب أسبابها إلى . »األكثر فساداً بين دول العالم األخرى»منظمة الشفافية العالمية تصنف العراق بـ

 .محاسبة بعض المسؤولين الكبار، الذين بات يعتبرهم الشارع العراقي فوق القانون
وأظهر المؤشر . لمي، وحّلت ست دول عربية أخرى في المراتب األولىوتصدر العراق قائمة مؤشر الفساد العا

فرع في دول العالم، أن العراق جاء مجدداً في  100منظمة الشفافية الدولية، ولديها أكثر من «في قائمته التي نشرتها 
لة، هي األكثر فساداً في دو 12بلدان عربية ضمن قائمة تضم  6المرتبة األولى لجهة الفساد بين دول العالم، فيما وردت 

 . »العالم 
الدول األكثر فساداً هي العراق وفنزويال وكوريا الشمالية وغينيا االستوائية وغينيا بيساو «وأفادت القائمة، بأن 

الدولة األقل فساداً في العالم هي «وأظهرت أن . »وليبيا والسودان واليمن وأفغانستان وسورية وجنوب السودان والصومال
يلندا ثم الدانمرك، تليهما فنلندا والنروج وسويسرا وسنغافورة والسويد وكندا، وعلى التوالي لوكسمبورغ وهولندا نيوز

  . » وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وهونغ كونغ وإيسلندا وبلجيكا والواليات المتحدة وإرلندا واليابان
عالم، ُمنحت كل واحدة منها عالمة ودرجة تعبران عن دولة في ال 180يُذكر أن معيار الفساد الدولي يقوم بإدراج 

 .معهداً للبحوث المستقلة 12مصدر معلومات و 13مفهوم الفساد في القطاع العام، والتي وضعها 
عضوية العراق، ما سيعيده ) النفط والغاز(وسبق أن علقت مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات االستخراجية 

 2017. األكثر فساداً في العالم في تقريرها لعام إلى قائمة الدول العشر 
وزيراً  32صدرت أوامر استقدام في حق «على نسخ منها، » الحياة«ووفقاً إلحصاءات هيئة النزاهة التي حصلت 

دعوى قضائية، بعض منهم خارج العراق ويحملون جنسيات لدول أوروبية وأميركية،  44أو بدرجة وزير، ُسجلت بحقهم 
أول وزير سابق وهو عبد الفالح السوداني، الذي اتهم بملفات فساد خالل توليه منصب وزير التجارة بعد إلقاء وتم تسلم 

  . » القبض عليه في مطار بيروت بإشراف األنتربول
بدء معركة محاربة  «، عن »داعش«وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعد االنتصار على تنظيم 

رى في مفاصل الدولة، وبات يهدد النمو ويحول دون تحقيق أي تقدم في المجاالت الخدمية واالستثمارية الفساد الذي استش
، نسبة 17222بلغ  2017عدد بالغات الفساد خالل عام «وأشارت إحصاءات هيئة النزاهة إلى أن . »وفي بقية القطاعات

 . » في المئة والمتبقي قيد التحقيق 64الُمنجز منها 
فيما بلغت أوامر . في المئة 78، نسبة الُمنجز منها 5671االستقدام الصادرة بحق متهمين، فوصلت إلى  أما أوامر
والسبب يعود إلى أن غالبية َمن صدرت بحقهم أوامر . في المئة 46فقط أي بنسبة  619، نفذ منها 3100القبض اإلجمالية 

  .تلك الدولقبض هم اآلن خارج العراق، ويحملون جنسيات ثانية وتحميهم 
أمراً، فيما أصدر  44صدر في حقهم  32وكان عدد الوزراء، ومن بدرجتهم، الذين صدرت بحقهم أوامر االستقدام 

أما الدرجات الخاصة . قضية، يتعلق معظمها بالفساد اإلداري والمالي 30أمر قبض في حق وزراء عن  17القضاء العراقي 
ً  226تقدمين منهم أي وكيل ومدير عام وسفير، فكان عدد المس ً  333، صدر في حقهم متهما   . » أمراً قضائيا

قرار  217قضية يتصل معظمها بالفساد، و 221مديراً عاماً ودرجات خاصة، عن  117وأصدر القضاء أوامر قبض بحق 
 .درجات خاصة 199وزيراً و 18منع سفر في حق مسؤولين عراقيين بينهم 

 .«متهماً  209عملية، وبلغ عدد المتلبسين  161جاوزت العام الماضي فت«أما عمليات الضبط بالجرم المشهود، 
هذه الجهود القضائية أو المبذولة من قبل هيئة النزاهة، يكون «، أن »الحياة«المحقق القضائي عالء الزبيدي أوضح لـ 

ن يحتاج إلى حماية أوسع تأثيرها محدوداً جداً ضمن استراتيجية مكافحة الفساد، والسبب يعود إلى أن الذي يطبق القانو
يستطيع من خاللها معاقبة الفاسدين، وإال لن تكون الجهات القضائية واألمنية قادرة على معاقبة بعض من يمتلكون نفوذاً 

 . » كبيراً، وال يمكن مّسهم والجميع يعلم ذلك
كبر من المسؤولين الصادرة قانون العفو العام صدر وهو ملغوم في بنود كثيرة، والتي تشمل الجزء األ«واعتبر أن 

قضية، فيما  817متهماً عن  2252بلغ «ولفت إلى أن عدد المشمولين بالعفو . »بحقهم أوامر قبض أو استقدام بقضايا فساد
  .مليون والبقية ُهربت لخارج العراق 2.5مليون دوالر، لم يُسترجع منها سوى  190بلغت قيمة اختالساتهم 
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 السيسي في حوار إنساني مع الشعب المصري

  2018مارس  22 –هبة ياسين  –جريدة الحياة 

، أطل الرئيس عبدالفتاح السيسي على الشعب »كاجوال«متحرراً من المالبس الرسمية التقليدية ومرتدياً مالبس 
كل الشاشات المصرية ليل اول من أمس قبل دقيقة وعرضته  60والذي امتد على مدار » شعب ورئيس«المصري عبر برنامج 

أيام من انطالق التصويت في االنتخابات الرئاسية، التي يغرد فيها السيسي وحيداً ضد منافس واحد فقط ال حظوظ له هو السيد 
 .موسى مصطفى موسى

نشأت وهي أيضاً  أقرب إلى الفيلم التسجيلي منه إلى البرنامج، نفذته المخرجة المصرية ساندرا» شعب ورئيس«يعد 
من أدارت الحوار مع الرئيس الذي تطرق الى قضايا وتساؤالت تشغل الشارع المصري، والتي قيلت على لسانه عبر الفيلم 

 .وجاءت إجابات الرئيس بشكل أكبر على األسئلة المعارضة لبعض سياساته
ورد الرئيس . عبر فيديو مصور وطرحت نشأت على الرئيس تساؤالت وتخوفات وانتقادات فئات من الشعب المصري

 .على اآلراء المعارضة لسياساته، كما أوضح أهمية المشاريع القومية والنتائج التي حققتها الدولة في ملف محاربة اإلرهاب
ً بعيداً من القاعات والمكاتب المغلقة، وظهر خالله الجانب اإلنساني للرئيس، إذ تحدث عن والدته  وبدا الحديث بسيطا

كما وجه . الوطيدة معها، وتطرق إلى حي األزهر الشعبي العريق الذي نشأ فيه بين كنف عائلة ككل األسر المصرية وعالقته
ً إياه من دون  السيسي رسالة مستترة في طيات الحديث إلى مذيعي التوك شو متسائالً عن جدوى الظهور اليومي وربما مستنكرا

 .ٍض على هذا األداء، لكنه أكد أيضاً أنه ال يعني أال يظهر هؤالء فلهم الحريةتقديم شيء مفيد أو جديد، ما يشي أنه غير را
ليست المرة األولى التي يدير أحد المخرجين حواراً مع رئيس، فقد أدار المخرج أوليفر ستون حواراً مع الرئيس 

مصرية أثار اللقاء الجدل بين ، ولكن على الساحة ال»حوارات بوتين«الروسي فالديمير بوتين عبارة عن فيلم تسجيلي هو 
االستنكار واإلشادة باختيار ساندرا إلدارة الحوار واستبعاد كل اإلعالميين على الساحة المصرية، وهو ما فسره بعضهم بأن 

 ً ً يدلف من خالله إلى الشعب . »محروقة«السيسي ال يجد فيهم من يصلح لكونهم وجوها ويبدو أن السيسي أراد حوار إنسانيا
 .ي وهو يجيد خطابه بلغة بسيطة بعيداً من النخبة ووجوه إعالمية قد أفل نجمها وفقدت جمهورهاالمصر

على التلفزيون » المخرج«أما ساندرا فهي مخرجة مصرية لها عدد من األعمال السينمائية، وسبق أن قدمت برنامج 
قبيل االنتخابات الرئاسية » بحلم«وفيلمها ، 2014في الترويج لدستور  «خليك فاكر «المصري ونجحت عبر الفيلم القصير 

 .الماضية واللذين حققا نجاحاً الفتاً 
الحوار اتسم بالتلقائية والصراحة وتحدث الرئيس عبر «وترى أستاذة اإلعالم في جامعة القاهرة ليلى عبدالمجيد أن 

منها بوضوح خالل السنوات األربع الماضية،  شخصيته الحقيقة كإنسان، ما يعطي لنا انطباعاً عن سماته التي رأينا جزءاً كبيراً 
ً بحتاً، وأوضح كيفية تعامل السيسي مع  ً ولم يكن سياسيا ً إنسانيا لكن ما كشف عنه الحوار هو جذور تلك الصفات، فكان حديثا

 . » مشكالت مصر في إنسانية وهو ما أكده السيسي بقوله أنه يريد أن يذكره التاريخ على المستوى اإلنساني
أرى أن النماذج التي عرضت مشاكلها عبر البرنامج يقابلها نماذج أخرى لها رأي آخر مؤيد «: ضافت عبدالمجيدوأ

للرئيس لكن كان التركيز عن أصحاب المشكالت، وكان واضحاً أن الرئيس السيسي يعي جيداً كيف يفكر المصريون وعلى رغم 
ً قليلة على االنتخابات إال أنه اتسم  لوموا انفسكم بعض الشيء، ولم يتعامل »بالصراحة وتوجه للشعب بالقول أن هناك أياما

 . » بديبلوماسية، وكان صادقاً وأميناً 
ساندرا مخرجة حساسة، استطاعت خالل ساعة واحدة معالجة الكثير من القضايا عبر توجيه أسئلة قصيرة، «واعتبرت ان 

ل المشاهد يتسرب إليه الملل أو الضجر، وكانت ساندرا إنساناً يحاور وعموماً خرج الشكل الفني للبرنامج بطريقة بسيطة ال تجع
إنساناً، ونجحت ببساطتها وتلقائيتها وشخصيتها الجميلة الجذابة التي تمثل شكل السيدة المصرية البسيطة طارحة األسئلة من دون 

 . » حذلقة أو استعراض لثقافتها ولم تحاول نفاق الضيف
ذا الحوار واعتبار بعضهم أنه يسحب البساط من تحت أقدام المذيعين المصريين وبمثابة وعن قيام مخرجة بإجراء ه

أي مذيع كان سيختاره الرئيس، كان من شأنه أن يؤجج غضب اآلخرين بحكم روح المنافسة، «: شهادة فشل لهم، قالت عبدالمجيد
تغل وضعه كرئيس حالي في أن يأتي بإعالمي من وأيضاً كي ال يقال أنه اس«: وأضافت. »ومن ثم خرج الرئيس من هذا اللغط

له، على رغم أنني آراه اتهاماً ظالماً، كي ال يقال أنه استغل وضعه فأتى بشخص بعيد من » التطبيل«أولئك الذين يتم اتهامهم بـ 
 . » للهجومالموضوع، وبهذه الطريقة أرى تعليقات الصحافيين وهم يمدحون فيها، ولو كان أحد اإلعالميين لكان تعرض 

وتوافقت عبدالمجيد مع الرئيس في رأيه أن اإلعالمي الذي يظهر كل يوم البد أن يكون مكرراً ولن يجد كل يوم 
موضوعاً قوياً للحديث حوله لكنهم لو ظهروا مرة أو مرتين في األسبوع لخرجوا بحلقات ومحتوى أكثر قوة لكن موضة برامج 

 .ن تصبح قناة البرنامج الواحدالتوك شو هي التي دفعت كل قناة إلى أ
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 الشرق عندما يبدأ من القاهرة

  2018مارس  23 –محمود خير هللا  –جريدة الحياة 

على كثرة ما قرأنا من كتِب الرّحالة العالميين إلى مصر، تبدو عين الكاتب الكولومبي آكتور آباد فاسيولينسي في كتابه 
ولعّل السؤال األول . هي األغرب واألكثر إثارة لألسئلة) ترجمة دمحم الفولي -للنشر» صفصافة«دار (» يبدأ في القاهرةالشرق «

هل خلع الكاتب اآلتي من أرض الواقعية السحرية كل سحره ليكتب ببساطة وواقعية مفرطة عن «: الذي يطرحه قارئ هذا العمل
  » أم الدنيا؟

في األدب العربي الحديث والمعاصر، يدفعنا إلى تأمل هذه الرحلة » الواقعية السحرية«الحق أن تأثير مصطلح 
وصاحبها، الذي يعد واحداً من أهم كتّاب أميركا الالتينية المعاصرين، وهو روائي وصحافي كولومبي شهير، استطاع أن يحفَر 

أبرز رموز ) 1982نوبل (ي يُمثل غابرييل غارثيا ماركيز ، الت»الواقعية السحرية«اسماً وسط موجة الروائيين المشاهير، أبناء 
وبداية العام  1999الكاتب الذي وصل إلى القاهرة، في لحظٍة زمنيٍة ُمهمة، بين نهاية العام . موجتها الثانية، في هذه القارة العجيبة

وحين جاء . ت عن المصريين والعرب، لم يشدّ الرحال إلى الشرق، إال بعدما قرأ كثيراً من كتب التاريخ وأدب الرحال2000
ليرى هذه البالد بعينيه، أمضى بصحبة زوجته وشقيقته نحو شهرين في القاهرةـ كانت النتيجة أنه اكتشف أوالً حجم األكاذيب 

ً في ما يخّص الشرق  إضافة إلى اكتشافه حجم الخراب والدمار الذي يعيشه أهل هذا الشرق، منذ أقدم. واألوهام الشائعة غربا
ولُحسن الحظ، يبدأ الكاتب رحلته من المطارات، متجوالً . رّحالة وطئت قدماه هذه األرض، إلى أحدثهم عهداً، ومنهم فاسيولينسي

كل المطارات ُمتشابهة، كل الموظفين الذين يراجعون الوثائق «: بين أميركا الشمالية وأوروبا، قبل أن يصل إلى القاهرة، قائالً 
 . » متشابهة وكل اإلجراءات الجمركية متشابهة، ما يتغيَّر حقاً هو نوعُ التهريبمتشابهون، كل الشكوك 

ً من هذه القاعدة، بحث الكاتب بعينيه عن نوع التهريب الذي يليق بعاصمة عربية كبرى مثل القاهرة، نهاية  وانطالقا
يُجيد الكاتب . بأنواع عدة من الهواتف النقَّالة عقد التسعينات، فوجد حقيبة نسائية تخضع للتفتيش، وتبيّن أنها امتألت عن آخرها

، الذي أطلقه »علي بابا«، مثلما يُجيد السخرية من نفسه، حتى أنه ال يستنكر اسم »الثقافة الغربية«السخرية من العالم، بما فيه 
ر أن يُطلق لحيته تيمناً بالخيال الغربي المريض عن الشرق، وربما سا عده ذلك أكثر على االندماج في عليه المصريون، حينما قرَّ

هو يعترف ببساطة أنه كان يظن أن كل الرجال في الشرق يتزوجون من أربع نساء، وأن الدعاية الكاذبة أوحت له . مجتمع شرقي
 - في المقابل -؛ سخرية من نفسه، ومن الدعاية الغربية، لكنه ظل »زوجتاه«أن يقدم أخته وزوجته، رفيقتي رحلته، على أنهما 

حث طوال الكتاب عن المتخصص الوحيد في اللغة اإلسبانية الذي يعرفه في مصر، وهو حامد أبو أحمد، الناقد والعميد السابق يب
لكلية اللغات والترجمة في جامعة األزهرـ وعلى رغم عشرات المحاوالت، استطاع خاللها أن يتحدث إلى أبو أحمد عبر الهاتف 

 .داً مرة واحدة، من دون أن يلتقي به أب
أم «: ، بينما يقول فاسيولينسي لقرائه الغربيين إن القاهرة في رحلته ليست مدينة ابن بطوطة»قاهرتَه«يكتب كل كاتٍب 

، كأنَّ الرجل الذي جاء من »ألف ليلة وليلة«، يُذّكرهم أنها ليست أيضاً مدينة »المدن وسيدة األرياف العريضة واألراضي المثمرة
ما  -بنزاهة  -لى مصر، تحّول في القاهرة إلى كاتب آخر، مصرّي الهوى، يتخلى عن سحره ليروي أرض الواقعية السحرية إ

 .يحدث في القاع
في نظر الكاتب في حاجة إلى حّمام ساخن ليتم  - كلها-القاهرة هنا مدينة األشباحِ واألتربة والضباِب الكثيف، تبدو 

بأنها ) 1880 – 1821(» غوستاف فلوبير«الروائي والرحالة الفرنسي تنظيفها من الغبار، وهي هنا أقرب إلى ما وصفها به 
، أول أيام وصوله إلى القاهرة، »الربو النفسي«وبسبب هذا المناخ، أصيب فاسيولينسي بما يسمى . »ال ترحم األعين«مدينة 

لكّن النهر «: وأضاف. ود نهر النيلبسبب كثافة الغبار، لكنه سرعان ما تأقلم، مشيراً إلى ظاهرة األجواء المتربة، على رغم وج
ً للمياه، األمطار هي رشاش المياه، وكل شيء هنا ينقُصه االغتسال، ال تقدر المباني على االستحمام  مجرد تيار وليس رشاشا
باالنغماس في النهر، وال الشوارع وال األرصفة، فكل شيء ُمغطَّى بالتراِب والرمل، ولذا فإن كل شيء في حاجة إلى 

 . » تحماماالس
ً الفرق بين حقيقة »أليس في بالد العجائب«مثل  ، وكما لو كان كل شيء يبدأ برحلة، يجول كاتبنا في القاهرة، ُمكتشفا

عن ذلك العالم الذي يريد  -»الكوميديا اإللهية«مثل دانتي في  -األشياء وما تبدو عليه، خارجاً كما لو من أذن أرنب، باحثاً باللغة
، يقول، وإذا ذهبَت سترى أن الحمير في الماضي ال تزال هي نفسها الحمير في الحاضر، »إذا لم تذهب لن ترى«أن يعرفه، فأنت 

الفضة «، أما إذا ذهبت إلى شارع الحسين وسط القاهرة بحثاً عن اآلثار المقلَّدة، و »سيارات األجرة«فقط تحت اسم جديد هو 
موناليزا «على قطعة فريدة من الُرخام، على هيئة فتاة سمراء بريئة مثل  ، فربما تتعّرض للسرقة، قبل أن تحصل»المنقوشة
 . »مصرية 
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 خسائر األسد والمعارضة في سورية

2018مارس  12 –سميرة المسالمة. جريدة الحياة   

، في استعادة السيطرة على بعض المناطق التي كان فقدها نظامه خالل حرب دامت سبع سنوات «انتصاره»الرئيس السوري بشار األسد بـ احتفى 

بداية، ثم بدخول تنظيمات « الجيش الحر»وأُجبِر خاللها على االنسحاب من أكثر من خمس وستين في المئة من األراضي السورية، تحت ضربات 

، اللذين حققا تقدماً كبيراً داخل األراضي السورية، سواء بعمليات انسحاب مشبوهة من القوات النظامية، أو بقتالها «داعش»و « النصرة»إرهابية كـ 

الجيش الحر» ، ومن ثم دفعه إلى االنحسار إلى مناطق محدودة. وفي المحصلة فإن ظهور هذين «محررة»واستيالئها على مواقعه التي سميت  «

 أثار عالمات ارتياب كثيرة في شأن الدور المناط بهما في مسار الثورة السورية، إن في ما يتعلق بانحراف بوصلتها، وإزاحتها عن مقاصدهاالفصيلين 

اق األساسية، أو بطريقة عملهما وصراعاتهما ضد الجيش الحر أو حتى الفصائل العسكرية اإلسالمية األخرى، بما في ذلك سعيهما إلى خلط األور

قوات  خل كيانات الثورة والمعارضة، سواء السياسية منها، أو المسلحة الملحقة بها، بدوريها الوطني، الذي استوجب الدفاع عن المدنيين في وجهدا

الموجهة وفق النظام األمنية والعسكرية، التي استهدف المواطنين في تظاهراتهم وبيوتهم وعملهم، أو بالدور الفصائلي، المتعلق باألجندة اإليدلوجية 

 .                                  الدول الداعمة لها                                                                                                            

سوري الراغب في التحرر من حكمه، على ما يقرب من ويسيطر اليوم النظام السوري مع حليفتيه إيران وروسيا الداعمتين له في حربه ضد الشعب ال

ذات المساحة التي تفيض « سورية األسد»، ما يعني أن 2000في المئة فقط من مساحة سورية التي استلمها بشار األسد من والده كرئيس لها عام  55

افية الحالية، وأنه ال يملك السيطرة الفعلية حتى على نصف ألف كيلومتر مربع، التي ورثها االبن عن األب لم تعد موجودة على خريطة الجغر 185عن 

ير المعلن من المساحة من سوريا التي تتقاسم الهيمنة عليها جواً روسيا وبراً إيران، ما يبرر حالة التململ داخل أوساط الموالة من واقع االحتالل غ

، ويمكننا القول «قسد»في المئة شماالً وشرقاً، تحت عنوان سيطرة قوات  23ب من الدولتين الحليفتين، إضافة إلى واقع السيطرة األميركية على ما يقر

في المئة لمصلحة الجيش الحر في ريف  12إن ما يسيطر عليه الجيش الحر جنوباً أيضاً يقع ضمن النفوذ األميركي غير المباشر، بينما يذهب نحو 

التركي،الذي يتوسع حالياً على حساب مساحات قوات سورية الديموقراطية، في مناطق دمشق وإدلب وشمال حلب واألخيرتين غالبيتها تحت النفوذ 

في المئة، ما يعني استمرار سببية  9إلى  7عفرين ويتطلع إلى منبج، وتبقى داعش رغم اإلعالن عن انتهاء الحرب عليها تتراوح نسبة سيطرتها بين 

 .                                                                                وجود قوات التحالف بالقيادة األميركية لمحاربتها   

، التي استهدفت إسقاط النظام األمني، وإبعاد رموز االستبداد والفساد عبر تظاهرات 2011ومع مضي سبع سنوات على انطالقة ثورة السوريين في 

واحد، »ام جديد يقطع مع عهد االستبداد والتغول األمني على حقوق المواطنين السوريين ويحقق شعار سلمية تستهدف التأثير في بنية النظام إلنتاج نظ

، من خالل إلغاء كل القوانين االقصائية التي أصابت وحدة السوريين في مقتل وخاصة ما يتعلق بحقوق المكونات «واحد، واحد، الشعب السوري واحد

لكردي الذي خصه النظام بإجراءات تعسفية، مهدت أكثر لتهيئة األجواء النفجار المواجهات مع النظام السوري غير العربية جميعها، ومنها المكون ا

في  في مناطق سكنهم )شمال شرق سورية(، ومع بداية العام الثامن، وفي ظل أشد المعارك الشرسة، التي يخوضها النظام مع حلفائه طهران وموسكو

التركية ضد خصومها من »مدنيين لتهجيرهم وتدمير بناهم، وفي الوقت ذاته تخوض تركيا الحليف للمعارضة حربها الغوطة الشرقية ضد األهالي ال

على األراضي السورية، ما وسع دائرة المأساة السورية لتعم البالد من جنوبها حتى شمالها، ما يعني أن السوريين مطالبون بإعادة ترتيب « الكرد

عن المخالطات التي أقحمتها المداخالت اإلقليمية والدولية والمخابراتية، وأصبحت عبئاً على الثورة بمفهومها اإلنتاجي  مصطلحات ثورتهم، وتمييزها

لدولة مواطنين أحرار متساويين، كما أصبحت في مكان آخر مجتمعياً، حيث نجحت أدوات النظام في زرع بواكير إنتاج حرب على أساس مذهبي 

كردي                                                                           -قومي عربيسني، وعلى أساس  –شيعي . 

رجات وليس الحديث هنا من باب اعالن الهزائم، التي منيت بها المعارضة بشقيها السياسي والعسكري، على قدر متساو مع النظام الحاكم، خالل تع

ساتها وارتهاناتها الخارجية، وأدلجة العسكرة الفصائلية، وأسلمتها، وضياع خطابها الوطني في ظل متناقضات وانحدارات الطرق التي سلكتها في ممار

بعد اآلخر، الدول المتدخلة في الصراع على سورية، وتحكمها بأدواتها الفصائلية المسلحة، وانهيار منظومة التوافقات السياسية بين السوريين العام 

أن المراجعة النقدية لمسار طويل من عمل هيئات المعارضة، الذي غرق بتفاصيل البحث في أروقة ودهاليز البحث عن وإنما لضرورة أن نعرف 

إلسقاط النظام وتسليم قيادة المعارضة زمام الحكم، في مشهدية توحي بسطحية التعاطي مع تقاطعات المصالح الدولية، التي « خارجي متبرع»مخلّص 

ريا بالتعاون مع إيران ودخول قواتها إلى مناطق حدودية مع إسرائيل، كما اتاحت الفرصة للتدخل الروسي العسكري إلنقاذ سمحت لنظام الحكم في سو

هي  نظام الحكم الذي كان حسب التصريحات الروسية قاب قوسين أو أكثر من سقوطه،ما يعني أن القضية السورية لم تعد بين طرفين محليين، وإنما

جغرافي وديمغرافي ودولتي جديد للشرق الوسط بعمومه                                                                   إعادة إنتاج واقع  . 

ة مسكوت وضمن ما يجب الخوض به في إعادة تعييناتنا لمفردات واقعنا ونحن نعبر إلى عام آخر من مأساة سوريا تحت نظر العالم، هو مواجهتنا ألسئل

ن باب هل ما يجري في سورية اليوم هو ضمن سياق ثورة الحرية، أم انه ضمن عملية منّظمة عطلت تلك الثورة، وغيرت بوصلتها؟ وهل عنها، م

مؤسسات المعارضة السياسية هي جزء منبثق ومتكامل مع الثورة، أم أنها مفرز شبه سياسي لحرب طويلة؟ وهل المفاوضات التي تحدث اليوم في 

سوتشي»و « جنيف»ا وبعدها في وقبله« آستانة» وعواصم عديدة هي من أجل حل عادل لثورة شعبية هدفها الحرية، وبناء نظام سياسي جديد ال  «

 يتسامح مع أي طرف شريك في إراقة دماء السوريين، أم هي تسوية بين أمراء حرب مسلحين وسياسيين، يدفع السوريون المدنيون المؤمنون بقيم

جذورهم من مناطقهم بعد أن قتل الكثير منهم وهجروا؟           ثورتهم ثمنها، بخلع   
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المتجدّدة« الحرب الباردة»في  -على الرغم منها  -الغوطة   

2018مارس  22 –عبد الوهاب بدرخان  –جريدة الحياة   

بنمطها البوتيني المحدث، والمعلن. كثيرون في « الحرب الباردة»يمكن إدراجها في قد تكون الغوطة الشرقية الموقعة األولى في الحرب السورية التي 

الجحيم على األرض»المعارضة، كما في النظام، توقعوا ما يحصل في الغوطة وما قد يحصل في إدلب، لكن المقاتلين والمدنيين في ما غدا  ، ال «

ألوف البشر ويُهّجروا ويُذلّوا تحت بصر العالم وسمعه، كما كان مصير آخرين كالفيتناميين يعلمون أنهم في حرب باردة متجدّدة، يمكن أن يُقتل فيها 

كم، ثم حليفاً آخر، ولو لم يكن والكمبوديين واألفغان قبلهم، وكما يحصل لألوكرانيين اآلن. قاتل الغوطيّون حاكماً مستبداً ومجرماً، ثم حليفاً لهذا الحا

 .              توظَّف فيها كل الصراعات على النفوذ والمصالح« لعبة أمم»ريا إلنقاذه وحمايته ثم جعله دمية لهما في خضم االثنان أكثر إجراماً لما انب

من جحيم  لم يخطر شيء من ذلك في بال مقاتلي الغوطة، فهم لم يقاتلوا من أجل أميركا والمعسكر الغربي، وال في بال المدنيين وهم يحاولون الخروج

بكل ما م. هؤالء لم يكونوا ليطمعوا أخيراً بأكثر من أن يتاح لهم البقاء في أرضهم وموطنهم. تحّملوا كل الويالت من أجل ذلك. قاوموا النزوح إلى جحي

األرض  أوتوا من قدرة. اعتقدوا أن العالم الذي ال يريدهم الجئين إضافيين يمكن أن يغيثهم فصمدوا واعتادوا مشاهد الدمار وعاشوا ألعوام تحت

ديمير وكظموا الحزن على الضحايا حتى صار عزاؤهم الوحيد أن ال يقضي أحباؤهم تحت الركام وأن يتمّكنوا من دفنهم. واعتقد العالم معهم أن فال

ع إيران سوى   الوحشية وليست نظاماً أو مجّرد آلة قتل، غير أن االثنين كانا متماهيين دائماً ال يجمعهما م« دولة»بوتين ليس بشار األسد، وأن روسيا 

 .                                ونزعة المافيات وعصابات القتلة                                                                                               

الوفاق »خطوةً أولى في الصراع الدولي، وقد ُحسم في لحظة  كان تدمير حلب إلسقاطها ُعدَّ في سياق الصراع السوري الداخلي، على رغم أنه شّكل

بين بوتين ودونالد ترامب، وبعد إحاطة األخير علماً بما سيحصل. وعلى الرغم من التوتّر الشديد الذي شاب عالقة واشنطن وموسكو  «االفتراضي

هة، فالواليات المتحدة لم يكن لها نفوذٌ على األرض كي تدافع عنه، لكنهما ونهاية عهد باراك اوباما، إاّل أن الدولتين لم تبلغا حدّ المواج 2016أواخر 

اعد في ساهمتا في خفض فاعلية النظام الدولي وتعجيزه. تغيّرت الظروف بالنسبة إلى األميركيين، إذ ساءت عالقتهم مع الروس لكن أصبحت لديهم قو

ع اإليراني وترفدهم في ذلك إسرائيل كرأس حربةالشمال والجنوب، صاروا أكثر إصراراً على الحدّ من التوسّ  ضاعف بوتين تصعيد التوتّر في شرق  .

أحد  أوكرانيا، وانتهز حملته االنتخابية الستعراض أسلحته الجديدة متوّعداً بسباق نووي، ورفع سخونة الحرب االستخبارية بإرسال عمالء لقتل

ً على حرب اإلبادة في الغوطة الشرقية، يأمر بشّن الهجمات لتنفيذ خطط  جواسيسه المنشقّين في بريطانيا... وفي غضون ذلك كان يُشرف شخصيا

 .                                عسكرييه ويطلب هدنات قصيرة تخديراً لالعتراضات الدولية                                                                         

الحاجة إلى حزم النظام الدولي، كان هذا النظام جاهزاً إلعمال القوانين والمبادئ التي يدّعيها. أدرك السوريون ذلك بعدما أصبحوا، وال مّرة مّست فيها 

ها وآمالً عباً فيشعباً وأرضاً، وقوداً لصراعات دولية ال تنفّك تتعقّد فيتراجع االهتمام بقضيتهم، فيما استمر النظام يبحث عن مزيد من تلك الصراعات ال

حتى اآلن -بأنها تتفاعل لمصلحته « محظوظاً »بأن تستعر أكثر لتزيد من رصيد بقائه، فقد توقّعها بشار األسد بل توّعد بها وبات اآلن يرى نفسه   - 

 2014أنه أمر عام أكثر مما كان يطمح، وبأن الظروف جاءته بحليف مثل بوتين كّرر في حلب والغوطة ما سبق أن فعله في الشيشان وكشف شخصياً 

لأللعاب األولمبية الشتائية في سوتشي، وبحليف آخر كإيران سعى إلى أن تلقى مناطق « تهديد»بإسقاط طائرة على متنها مئة وعشرة ركاب إلقصاء 

 .                          واسعة في العراق واليمن مصيراً مشابهاً لحلب والغوطة، بل ساهم في خرابها                                        

من االتحاد لم تكن سورية بالنسبة إلى بوتين الساحة التي يجّرب فيها أحدث أسلحته الفتاكة فحسب، كانت أيضاً الساحة التي مّكنته من الذهاب أبعد 

كتاب القواعد »فقد مّزق  السوفياتي الذي حاول ولم ينجح في تطويع القانون الدولي لئال يبقى غربياً ولئال يُنفّذه الغرب بمفاهيمه فتسود قيمه، أما بوتين

عقاباً »، وفقاً لتعبير وزير الدفاع البريطاني غافن ويليامسون. وال يتعلّق األمر فقط بالسعي إلى قتل الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته «الدولية

ً باستخدام غاز األعصاب «على خيانته سي الشرس عن استخدام النظام السوري ، فإذا ُربطت هذه الواقعة بالدفاع الرو«نوفيتشوك»، بل خصوصا

هذا السالح خصوصاً أنه يُستخدم تحت إشرافها في سورية. أما « شرعنة»السالح الكيماوي واإلصرار على عدم إدانته أو محاسبته، تتأكد نية روسيا 

لى إشهار التجارب األخرى التي أنجزها بوتين، اعتماداً على األزمة السورية، فتمثّلت في تمارين متواصلة ع « لتعطيل مجلس األمن، بالتالي « الفيتو

لن ينفّذ، والقراران إغالق النظام الدولي لتغييره. وفي المّرات النادرة التي وافقت فيها موسكو على إصدار قرار دولي كانت تضمن مسبقاً أنه لن يُحتََرم و

)ترتيبات الحل السياسي 2254 ن واضحان. في المقابل، ال تطلب موسكو أي قرار ألنها تنفّذ إرادتها )وقف إطالق النار في الغوطة( مثاال 2401و (

 .مباشرةً وبالقوة وبأوامر الرئيس ال بموجب القانون وال تتوّرع عن ارتكاب إجرام الدولة                                            

نماذج مشابهة من السياسة المتشدّدة وقد يجد العالم أنه لم يَر شيئاً بعد من مفاجآت  ، ال بدّ من توقع2024مع بوتين في واليته الرابعة المديدة، حتى عام 

 ً فبعد استعراض األخير «. بين جنون ترامب وإجرام بوتين»الرئيس الروسي. ومن أبلغ العبارات ما آل إليه النظام الدولي الراهن أنه بات ُمتَنَازعا

البنتاغون»ت التي أشار إليها أسلحته خالل حملته االنتخابية، والتطويرا كترجمة الستراتيجية ترامب الدفاعية، والتقارير المتزايدة عن االستعدادات  «

»العسكرية الصينية، ينبغي التهيّؤ لنمط آخر من الحروب التي قد ال تبقى  «. حروب التجارة»كما هي حتى اآلن طالما أن ترامب دّشن عهد « باردة

دو سورية والعراق الميدان المفّضل لخوض المواجهات بلحم الشعوب المنكوبة ودمها. لم يكن أي تفصيل في الغوطة أو وفي هذا المشهد الشامل، تب

بية على عفرين غائباً عن عيون الدول المتدّخلة، إذ تقول أوساط النظام السوري أن روسيا وّظفت كل دهائها إلحباط أي فرصة لضربة أميركية أو غر

، ولئال تجد نفسها مضطّرة للردّ بادرت إلى نشر مزيد من العناصر على األرض إليهام األميركيين بأن الوجود اإليراني محدود خلفية معارك الغوطة

       في الغوطة. ومع ذلك، أنذرت بأنها ستردّ في حال تعّرض جنودها ألي خطر                                                            
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 تركيا: قانون انتخابي يكرس تراجع الديموقراطية

2018مارس  12 –جريدة الحياة  –كرم سعيد   

هذا ما توحي به األحداث في السنوات األخيرة، وآخرها إدخال تعديالت على قانون النظام  .تتراجع الديموقراطية في تركيا، بينما تتصاعد السلطوية

آذار )مارس 13وافق البرلمان التركي في  االنتخابي. حيث الجاري على قانون االنتخابات الجديد، والذي سيعمل به في االنتخابات البرلمانية  (

. ولم يكن تعديل القانون االنتخابي وحده هو الكاشف عن تراجع الديموقراطية في تركيا، 2019والرئاسية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني )نوفمبر( 

تعديالت بقه في نيسان )أبريل( من العام الماضي االستفتاء على التعديالت الدستورية التي حولت البالد لجهة النظام الرئاسي. وإذا كانت تلك الفقد س

االنتخابي أدت إلى إحداث هزة في أسس النظام السياسي التركي، وتفضي بدورها إلى تقويض التوازنات بين مكوناته ومؤسساته، فإن تعديالت القانون 

، بما فيها مراحل الوصاية واالنقالبات 1950تفتح المجال للتزوير، وتهدد نزاهة العملية االنتخابية، التي طالما حافظت الحكومات التركية عليها منذ العام 

بي األحزاب في اللجان االنتخابية، العسكرية. وتسمح التعديالت الجديدة بظهور التحالفات الحزبية المؤلفة من حزبين أو أكثر؛ وتوسع صالحيات مندو

 .إذ يحق لهم استدعاء الشرطة للتعامل مع أي موقف، كما سيكون من حق الناخبين التقدم بشكاوى ضد مندوبي اللجان

كما سمح التعديل  في سياق متصل، منح التعديل الجديد الهيئة العليا لالنتخابات سلطة دمج دوائر انتخابية، ونقل صناديق اقتراع من دائرة إلى أخرى.

ل في بإعادة توزيع بعض لجان االقتراع في شرق تركيا وجنوب شرقيها، حيث مناطق النفوذ والتركز السكاني الكردي. ومن أكثر المواد إثارة للجد

ات، وغير معروفة المصدر القانون الجديد، وترسخ للتوجه السلطوي في البالد، هو السماح باستخدام أوراق انتخابية غير ممهورة من لجنة االنتخاب

ار اتخذته في االنتخابات، وهو ما يفتح الباب واسعاً لتصاعد الشكوك بشأن نزاهة العملية االنتخابية من جهة، وإضفاء الشرعية من جانب آخر على قر

أثار غضباً واسعاً بين القطاعات  ، عندما سمحت بقبول أوراق اقتراع غير ممهورة، وهو ما2017لجنة االنتخابات عشية التعديالت الدستورية في 

 .             الحية في المجتمع، وقلق الخارج، سيما أنه يكشف عن إفالس سياسي، وتغليظ للقيود التي يمكن أن تساهم في تكريس السلطوية

ي الشارع السياسي، ففي الوقت الذي ترى واألرجح أن تعديل القانون االنتخابي سيزيد تعقيد عدد من الملفات التركية أولها تعميق حالة االستقطاب ف

ين في الحكومة في التعديالت فرصة لتأمين الحياة السياسية، والقضاء على الترهيب الذي قد يمارسه حزب العمال الكردستاني المحظور على الناخب

 تطاول التفاصيل والتوازنات التي كرسها القانون جنوب شرق البالد ذي األغلبية الكردية. ففي المقابل ترفض المعارضة التعديالت، باعتبار أنها ال

مقدار االنتخابي قبل تعديله، بل ستغير هوية السلطة وجوهر العالقة بين الدولة والقوى السياسية، فهي ستحجم من نفوذ المعارضة ودورها ألدنى 

في المئة تكون جميع  10لة تخطي التحالف االنتخابي نسبة الـممكن، بينما تمنح المواالة امتيازات غير مسبوقة، حيث تنص التعديالت على أنه في حا

ته األحزاب المشاركة في التحالف قد تخطتها أيضاً، وهو ما يعني في جوهره طوق نجاة لحزب الحركة القومية الذي فقد جزءاً معتبراً من قاعد

ي                                                                             االنتخابية، وشهد طوال الشهور التي خلت انشقاقات بالجملة أطاحت رصيده الشعب . 

سكها وتجلى الخصام بين مكونات المجتمع التركي عشية تمرير البرلمان حزمة التعديالت على القانون االنتخابي، في تأكيد المعارضة التركية تم

، كما وعدت «قانون تزوير االنتخابات»يس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو، باالعتراض على هذه التعديالت التي أطلق عليها رئ

 .                          المعارضة بالتوجه أمام المحكمة الدستورية العليا والمحكمة األوروبية من أجل إلغاء هذه التعديالت                                 

الدولة باألكراد بفعل التغيرات السياسية التي ستعقب تعديل قانون االنتخابات. وكان حزب الشعوب الديموقراطي الجناح  في المقابل قد تتأثر عالقة

، قد رفض هذه التعديالت، باعتبار أنها تقضي على 2015السياسي لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض مواجهة مسلحة مع الدولة منذ صيف العام 

فافة والحرة لالنتخابات، وتستهدف القضاء على الطموح الكردي باالنخراط في الحياة السياسية والتمثيل في هياكل الدولة األسس العادلة والش

 .                                                  ومؤسساتها                                                                                                                    

تكرس على صعيد ذي شأن، قد يستمر الشد والجذب في العالقات التركية األوروبية مع ترسيخ أردوغان حكمه. ويرى االتحاد أن مثل هذه التعديالت 

ؤسساته وهياكله                             التوجه السلطوي، كما أنها تزيل ضوابط وتوازنات ضرورية في هوية النظام التركي وطبيعة العالقة بين م . 

لسنوات لذا فإن هذه التعديالت قد تؤدي إلى تشويه الصورة النمطية لتركيا في الخارج، السيما أن االتحاد األوروبي كشف في سلسلة تقاريره في ا

 .                                                                       الثالث الماضية عن انحراف تركيا عن قيم الديموقراطية، وتراجع مؤشر الحريات فيها   

على التنوع  والواقع أن االتحاد يخشى من أن يكون تعديل القانون االنتخابي، ومن قبله االنتقال للنظام الرئاسي مدخالً لحكم شمولي ديكتاتوري يقضي

عالقة بين تركيا وأوروبا شهدت تدهور حاداً، بعد سلسلة من الفعل ورد الفعل، وتطورت بشكل متسارع وقواعد اللعبة الديموقراطية في البالد. وكانت ال

 .                      منذ رفض التعديالت التي حولت البالد لجهة النظام الرئاسي في البالد                                                             

فإن تعديل القانون االنتخابي الذي يسعى أردوغان من ورائه إلى تأمين احتفاظه وحزبه باالنتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة،  على صعيد ذي شأن،

، الذي يصادف مرور مئة عام على تأسيس الجمهورية التركية، ويعزز في الوقت ذاته والدة 2024قد يساهم في تكريس بقائه في المشهد حتى العام 

 .                رية األردوغانية، وتواري جمهورية أتاتورك العلمانية                                                                            الجمهو

دالة والتنمية، والرئيس غير أن ردود فعل قطاعات معتبرة من المجتمع التركي السياسي، واألهلي بشأن تعديل قانون االنتخابات كشفت تراجع شعبية الع

ابية التركي الذي طالما يريد اإلمساك بمفاصل الدولة حتى أصغر شأن فيها، وربما ذلك ستكون تداعياته سلبية على الحزب في أي استحقاقات انتخ

 .                                                                  مقبلة                                                                                                  

ية في تركيا القصد أن التعديل الراهن للقانون االنتخابي المعمول به في تركيا منذ ثمانينات القرن الماضي، قد يفضي إلى تراجع انتكاسة للديموقراط

برغم معارضة قوية في الداخل التركي لتعديل القانون االنتخابي، باعتباره خطوة سلبية نحو التي طالما ظلت نموذجاً نال ثقة الغرب لفترة طويلة. و

حزب الحركة  إفراز بيئة مواتية للتزوير، ويشتل بذور السلطوية في النظام السياسي التركي فضالً عن انتقادات الخارج إال أن العدالة والتنمية ومعه

ا وتطوره. ويحاول أردوغان والموالون له منذ سنوات تبرير رغبتهم في تعديل النظام االنتخابي، باعتباره من القومية يراه لم يعد يلبي حاجات تركي

نة مشتعل في أجل استقرار الدولة وحماية المواطن التركي وحقوقه، لكن تبقى النوايا أبعد من ذلك، فحلم إحياء اإلمبراطورية العثمانية، وخطاب الهيم

 .                                                                                                                                                        ذهن السلطان رجب    
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 اضطراب البورصات العالمية ... انهيار أم تصحيح؟

 ذكاء مخلص الخالدي – جريدة الحياة – 5 مارس 2018

الصناعي « داوجونز»تراجعت أسعار األسهم األميركية في شكل حاد خالل تعامالت اإلثنين في السادس من شباط )فبراير( الماضي، فسجل مؤشر 

نقطة. وفي الوقت ذاته  24345.75في المئة، ليبلغ عند اإلغالق  4.6نقطة أي  1175.21، فاقداً 2011ى نسبة تراجع له منذ آب )أغسطس( أعل

»انخفض مؤشر  نقطة. وتهاوت األسواق اآلسيوية  6907.53نقطة، مقفالً على  273.42في المئة أي  3.78ألسهم شركات التكنولوجيا بنسبة « ناسداك

الياباني أكبر خسارة في يوم واحد لم يشهدها منذ العام « نيكي»دهور وول ستريت، فسجل مؤشر بعد ت 1990 في  7، عندما هبط دفعة واحدة بنسبة 

، ليتدنى مؤشر 2017المئة. وفي اليوم التالي نزلت األسهم األوروبية إلى أقل مستوى لها منذ آب )أغسطس(  « لألسهم األوروبية « 600ستوكس 

 .                           السابعة على التوالي                                                                                                          للجلسة 

نقطة ليصل إلى  758الصباح  خالل تعامالت« داو جونز»ويوم الثلثاء الذي أعقبه، استهلت األسهم األميركية معامالتها بتراجع جديد، فانخفض 

إلى نقطة، بعدما شعر المستثمرون أنَّ االنسحاب من هذه األسهم بعد فترة انتعاش طويلة ربما يكون اإلجراء المناسب، قبل أْن تتجه األسواق  23180

سبقه. وانتقلت عدوى البيع إلى األسواق  هبوط جديد. واستمر تأثر األسواق اآلسيوية الثلثاء لتنخفض مجدداً، لكن بمستويات أقل من اإلثنين الذي

اب األوروبية، لكن في شكل أكثر اعتداالً. وبعد موجات الهبوط، كانت مؤشرات األسهم قريبة من المستويات التي بدأت بها السنة، وتسبب اضطر

 .                                                                تريليونات دوالر على مستوى العالم                        4األسواق بخسارة ثروة كبيرة قدرت بـ

ات وما يثير االنتباه أن االنخفاض الكبير في أسعار البورصات حصل في ظل مؤشرات اقتصادية كلية، متفائلة وال تستوجب القلق. كما تدل مؤشر

 الهلع عندما يبدأ في األسواق المالية، وحتى ولو لم يكن مبرراً، يصبح من الشركات إلى أداء جيد، وأرباح ال يستهان بها. ولكن من المعروف أنّ 

 .                                               الصعب إيقافه بالمنطق                                                                                                         

البيع الكبيرة يوم اإلثنين، بعدما أظهرت األرقام الصادرة الجمعة الذي سبقه ارتفاع معدالت األجور في الواليات المتحدة، بعد عقود  وحصلت موجات

ملين، في المئة وأكثر. ويُعتبر ذلك مؤشراً لدى بعض المتعا 3من االستقرار مسجلة أكثر من نصف عدد الواليات األميركية نمواً بمعدالت األجور بنسبة 

الت األجور إلى أن االحتياط الفيديرالي )البنك المركزي( سيرفع أسعار الفائدة في شكل أسرع مما هو مخطط له هذه السنة، للحد من تأثير ارتفاع معد

 .                                       في تغذية التضخم                                                                                                   

األسهم األميركية ويرى محللون في أسواق األوراق المالية، أنَّ تصريح الرئيسة السابقة لالحتياط الفيديرالي جانيت يلين في لقاء تلفزيوني، أنَّ أسعار 

طراب. ويكفي هذا التصريح وحده من شخص على هذا المستوى، لدفع ، قد تسبب في االض«في حالة فقاعة»، على رغم أنها لم تقل إنها «ُمباَلغ فيها»

خبر عدم المتعاملين في السوق خصوصاً المهمين منهم، إلى التخوف على مستقبلها واإلقدام على بيعها بسرعة وكثافة لجني األرباح، قبل أْن ينتشر 

 .                                                                                               واقعية أسعار األسهم، وال بد لها من االنخفاض                      

لبيع الواسعة ومن المعروف أنَّ األسواق المالية حساسة جداً للتصريحات االقتصادية والسياسية التي يدلي بها المسؤولون، لذا يُرجح أن تكون عملية ا

اإلثنين في السادس من شباط الماضي، بالفعل بسبب سعي المستثمرين إلى جني أرباح تراكمت على مدى فترة طويلة من  التي شهدتها وول ستريت

بها المستثمرون الزيادات المتواصلة، لتبلغ مستويات قياسية. والدليل أنَّ حصيلة األسهم المباعة لم تذهب إلى مالجئ أخرى كأذونات الخزينة، بل احتفظ 

الت بوط أسعار األسهم إلى مستوياتها الحقيقة وإعادة شرائها. لكن ذلك ال يخفي وجود أسباب حقيقية لقلق األسواق المالية منها، ارتفاع معدفي انتظار ه

اً لها هذه ططاألجور بعد استقرارها لسنوات، وتصريح بعض المعنيين الكبار في االحتياط الفيديرالي، عدم االكتفاء بثالث زيادات في أسعار الفائدة مخ

 السنة، وإنما قد يضيف زيادة رابعة وحتى خامسة، لمنع معدالت التضخم من التأثير سلباً في االنتعاش االقتصادي               

، استفاد اً ومن المعلوم أنَّ سياسة التيسير النقدي التي طبقها المركزي األميركي على مدى سنوات، ضخت أمواالً كثيرة في السوق وبفائدة منخفضة جد

 .                              منها المستثمرون والمتعاملون باألسهم والمستهلكون                                                                              

يصل هذه السنة إلى تريليون دوالر قبل الخفوضات ويُعدّ تنامي العجز في الموازنة الحكومية هو اآلخر، مصدر قلق لألسواق المالية. إذ يُتوقع أْن 

. بينما 2019بليون دوالر في  280بليون دوالر هذه السنة، و 135الكبيرة التي أحدثها الرئيس األميركي دونالد ترامب في الضرائب، التي ستتقّلص 

لحرائق وأعاصير. وال يظهر ترامب قلقاً من الوضع، بل يرى ال يُستبعد زيادة اإلنفاق، من ضمنه تخصيص ماليين الدوالرات للواليات التي تعّرضت 

ئيس في أنَّ األداء الجيد للشركات بعد خفض الضرائب سيصحح الوضع. لكن محللين ال يتفقون معه، ألنهم يعتبرون أنَّ تقّلص اإليرادات ورغبة الر

ائدة                                                                             زيادة اإلنفاق العسكري، سيزيدان من عجز الموازنة ويتسببان برفع أسعار الف . 

زات ومن األسباب التي تُضاف إلى اضطراب األسواق، استبدال التجار الذين يحللون األسواق لرسم اإلستراتيجيات المستقبلية بحواسيب تجري طرا

سريعة جداً في األسواق المالية يُطلق عليهاومعادالت رياضية معقدة ودقيقة، التخاذ قرارات   Computer – driven algorithmic Trading. 

نقطة، وقد يكون ذلك الهبوط  900خالل عشر دقائق فقط « داوجونز»، هبط مؤشر 2/6ويستدل على تأثير هذا العامل، أن بعد الثالثة من فجر اإلثنين 

رمجة احتمال الخطأ فيها وارد                                                                            السريع والمفاجئ نتيجة لتطبيق إستراتيجيات مب . 

 

http://www.alhayat.com/Opinion/Writers.aspx
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 إللغاء شطر من الديون العامة في دول اليورو

2018مارس  14 –جريدة الحياة  –شارل ويبلوز   

العدة إلنشاء صندوق نقد أوروبي. ولكن في فرنسا تترتب مشكلة على جانب حيوي من المشروع هذا: شرط تعد الدول األعضاء في منطقة اليورو 

م مسبق لمنح بلد تعصف به أزمة أي قرض هو إلغاء شطر من ديونه. وأعلن برونو لومير، وزير االقتصاد الفرنسي، معارضته هذه الخطوة، على رغ

 .يعيد إلى األذهان ذكريات مريرة (              )محظور« خط أحمر»أن إلغاء شطر من الديون هو ورأى لومير «. سليم»أن المقترح معقول و 

، كان السؤال عن محو جزئي لدينها العام، من األسئلة المتداولة. ونزلت يومها دول منطقة اليورو على ما اقترحه 2010وفي بدء األزمة اليونانية في 

ً أحمر»تريشيه، واعتبرت إلغاء الديون، ولو جزئياً،  كلود –رئيس المصرف األوروبي، جان ، وهذا ما يقوله لومير اليوم. ورفض مثل هذه «خطا

الدين الخطوة هو ما أدى الى كارثة في اليونان، وتفّشي عدوى األزمة إلى دول أوروبية أخرى، وتهديد تماسك منطقة اليورو. وحينها، كان إلغاء 

ية والفرنسية، في وقت كانت تنوء تحت آثار األزمة المالية. وكانت الذريعة الرسمية لرفض إلغاء الديون اليونانية: اليوناني ليقوض البنوك األلمان

بير الخوف من االنزالق الى أزمة مصرفية جديدة. وهذا قد يكون في محله، ولكن ما تصدر الغايات واألولويات حينها هو حماية المصارف. وشطر ك

منح لليونان ُخصص لتسديد ديون المصارف الخاصة. وصار على اليونانيين طوال جيلين أو ثالثة تسديد القروض األوروبية من المال العام الذي 

في المئة من الناتج العام. وهذا رقم يعصى العقل والمنطق. ويعود شطر  130، كان الدين العام اليوناني 2010السخية التي أُجبروا على قبولها. وفي 

لى الحكومات اليونانية المتوالية التي أنفقت من غير حساب. ولكن ال يخفى ان القرض يقتضي طرفين: ُمقرض وَمدينمن الالئمة ا واألول عليه ان  .

إما اختار تجاهل المخاطر وإما حِسب ان أموال  2010يحتسب الخطر الذي يقدم عليه. فالقروض كلها خطرة. ومن أقرض اليونان في سنوات ما قبل 

والداعي األول فكرة سيئة، والثاني يفتقر إلى األخالق. وأبرز دروس األزمة «. ستنقذه»، مسددي الضرائب، في دول منطقة اليورو اليونان المكلفين

ناتها. ط موازاليونانية هو وجوب تفادي االنزالق من جديد الى مثل هذه الحال. ويرمي اصالح اتفاق االستقرار والنمو الى تقييد الحكومات وإلزامها ضب

 .                                                                                  ولو كانت فرص اإلصالح ضئيلة، الغاية منه جوهرية

المكلفين  وال يقل أهمية عن اإلصالح ثني المقرضين الغافلين عن المخاطر أو الذين يفتقرون الى األخالق، عن منح ديون تخالف مصالحهم ومصالح

ها، فتضطر األوروبيين. والسبل كثيرة الى ثنيهم، أولها هو سبيل التنظيم المصرفي: إلزام المصارف مد شبكة أمان تتناسب مع المخاطر التي تقدم علي

رسمياً من دون خطر أو خالية الى االعتدال في المغامرة والخطر، على أمل أن يشتد عودها لجبه األزمة أو الضربة المقبلة. ولكن الديون العامة تعتبر 

في المئة من  130من المخاطر، فال يترتب عليها التزام الحذر. وهذا حسبان من بنات الخيال. فديون إيطاليا والبرتغال العامة تزيد اليوم عن نحو 

، وتستسيغ تجاهلها. وال ترغب أي حكومة في جبه هذه المشكلة2010ناتجهما المحلي، أي تفوق ما كانت عليه ديون اليونان في  وثاني سبل ثني  .

ال مساعدات عامة لدول منطقة اليورو المتعثرة. وهذه قاعدة مكرسة في معاهدة  :المقرضين عن ديون خطيرة هو توجيه رسالة ال لبس فيها إليهم

المعاهدة هذه. والمناقشات حول إنشاء  ماستريخت، ولكن لم تُلتزم حين أغدقت الديون على اليونان وغيرها من دول متعثرة بناء على بند مبهم في

تظهر ان البند هذا من المعاهدة )ال مساعدات عامة لدول منطقة  -والغاية منه إنقاذ دولة في منطقة اليورو حين تدعو الحاجة -صندوق نقد أوروبي

ومفادها هو: أيتها البنوك العزيزة، اغدقي القروض،  اليورو المتعثرة( مهمل وأن الحكومات لن تتبناه. والرسالة الموجهة الى البنوك كارثية ومهلكة،

 .                                                                                                          وال تجزعي، فالمكلفون لن يترددوا عن نجدتك وتسديد ديونك

المساعدات بمحو جزئي للديون. وما يرفضه لومير يقضي بمساعدة جماعية لبلد يواجه أزمة  وثالث سبل تفادي كارثة على منوال اليونان هو ربط

األعباء. ومثل وإلغاء شطر من ديونه العامة. وغالباً ما تكون المؤسسات المالية هي المقرضة. وإلغاء الديون جزئياً يحمي أموال المكلفين ويخفف عنهم 

في المئة من ناتجها المحلي.  180حين خروجه من األزمة، على خالف حال اليونان اليوم حيث بلغ دينها العام هذا اإللغاء يقلص ديون البلد المتعثر 

 .                                                    ومثل هذه النسبة من الديون معناها واحد: لم تنته فصول األزمة اليونانية بعد عقد من تقشف قاس

ومة الفرنسية في إجهاض اتفاق إنشاء صندوق نقد أوروبي، راوحت أوروبا مكانها. فالمكلفون األوروبيون في بلدان األزمة سيضطرون وإذا أفلحت الحك

الى تحمل أعباء الدين العام، ونظيرهم في الدول المقرضة )سيضطرون( الى ضمان القروض لنجدة المصارف الخاصة. وحري بالملكفين في الدول 

 !                                                                                                                                             كلها االتحاد

  

  

« لوفيغارو»الدولي، عن أستاذ االقتصاد الدولي في معهد الدراسات العليا الدولي والتنمية في جنيف، مدير مركز الدراسات النقدية والمصرفية  *

 ، إعداد منال نحاس8/3/2018الفرنسية، 
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 أميركا وحدها القادرة على وقف المجزرة في سورية

2018مارس  13 –جريدة الحياة  -نزار عبد القادر  

 يستمر النظام السوري المدعوم من المقاتالت الروسية منذ منتصف شهر شباط )فبراير( في ارتكاب مجزرة وحشية في الغوطة الشرقية، حيث قضى

 .                          مع نهاية الشهر على ما يزيد على ألفين من السكان المدنيين المحاصرين داخلها منذ سنوات                                           

يوماً، ولكن معارضة  30سعى مجلس األمن خالل أيام من المناقشات واالتصاالت التخاذ قرار للدعوة إلى وقف القتال في جميع أنحاء سوريا لمدة 

ساعة من إعالنه(  72مهلة  روسيا حالت دون ذلك. ظهر واضحاً منذ بداية عرض مسودة القرار بأن موسكو تعارض اتخاذ قرار قابل للتنفيذ )خالل

، وفق نص المشروع وبأنها تريد تعديله بحذف هذه الفقرة بحيث يفتقد تاريخاً محدداً لاللتزام به، وبما يتيح للنظام السوري بالتفّلت من إلزامية التنفيذ

لم .                                                                                      األساسي للقرار                                                                           

ية، حيث تكن المناورة الروسية لتعطيل القرار والدفع إلى تعديله هي األولى ولن تكون األخيرة من أجل تعطيل كل القرارات الخاصة باألزمة السور

ق النقض لمنع اتخاذ أي قرار ال يصب في مصلحة نظام بشار األسد                                            دأبت موسكو على التهديد باستعمال ح . 

، واستمر النظام في خرقه منذ البرهة التي كان فيها مجلس األمن يصوت عليه. كما أعلنت روسيا نيتها 2401وبالفعل فقد اتخذ مجلس األمن القرار 

والفصائل المتطرفة األخرى، « النصرة»يات النظام في الغوطة وإدلب من خالل القول إن قرار وقف النار ال يشمل تنظيم االستمرار في دعم عمل

غارة على الغوطة. بات من الواضح للجميع بأن فالديمير بوتين قد حاول  46شباط  28ونقلت التقارير عن شن الطائرات الروسية يوم األربعاء في 

عسكري في سورية في أيلول منذ بداية تدخله ال ( أن يخدع العالم من خالل االدعاء بأن تدخله في األزمة السورية هو بهدف القضاء  2015سبتمبر( عام 

هم. ومنذ على اإلرهاب ومنع انتشاره، والحؤول دون تهديد أمن روسيا نفسها بعد عودة المقاتلين الشيشان )الذين انضموا للثورة السورية( إلى بالد

على يع األولى للتدخل الروسي كان الهدف من العملية الجوية الواسعة حماية النظام السوري ومنع انهياره في مهلة أسبوعين من جهة. وللحفاظ األساب

المصالح الروسية الحيوية في سوريا وفي شرقي البحر المتوسط من جهة ثانية. وهكذا فقد استهدفت عمليات القصف الروسي فصائل الجيش الحر 

في المائة من طلعاتها منذ بداية تدخلها وحتى اليوم                                                        90قية فصائل الثورة المعتدلة بنسبة وب . 

ام النظام التي أعلنت موسكو عنها في ظل توافر مؤشرات على استمرار الخداع الروسي من أجل إفساح المجال أم« هدنة الساعات الخمس»ترنحت 

تفاق الذي لممارسة المزيد من القصف البري والجوي، إلقناع الفصائل المسلحة بالقبول باتفاق إلخالء الغوطة من المدنيين والمقاتلين على غرار اال

يس بوتين في تغيير الموقف جرى في حلب. لم ينجح االتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة األلمانية أنجيال مركل مع الرئ

تماعه الروسي، ودفعه لممارسة ضغوط فعلية على حليفه بشار األسد لاللتزام بالهدنة، كما أن وزير الخارجية الفرنسي عاد من زيارته لموسكو واج

 .                                                         بالوزير الفروف بخفّي حنين                                                                           

التي اتبعاها يؤشر الهجوم البري الذي بدأه النظام واستمرار القصف العنيف على الغوطة إلى أن النظام ومعه روسيا يريدان تكرار المقاربة العمالنية 

المعركة مع الفصائل المسلحة إلبادتها أو إجبارها على االستسالم دون قيد أو شرطفي عمليات سابقة، والتي تنتهي بخروج السكان المدنيين ومتابعة  . 

التي تتبعها « الخداع»يبدو أن الفصائل المعارضة الرئيسية التي تقاتل في الغوطة، وأبرزها جيش اإلسالم وفيلق الرحمن، تدرك جيداً مضمون مناورة 

على مستقبل الثورة ومستقبل الديومغرافيا السنية حول العاصمة، وهذا ما سيدفعها إلى « تائج كارثيةن»كل من روسيا والنظام، مع ما يترتب عليها من 

في هذا السياق تدرك  .خوض معركة الغوطة بضراوة، غير مبالية بحجم الخسائر والدمار الذي يمكن أن يتسبب به القصف الروسي الكثيف لمواقعهم

ة ستضعها تحت نفوذ إيران، والتي ستبذل قصارى جهودها العسكرية لتحقيق انتصار عسكري يؤدي إلى فصائل المعارضة بأن السيطرة على الغوط

نزوح سكانها األصليين، وجميعهم من السنّة، على أن يجري استبدالهم بحزام شيعي جديد حول دمشق كخطوة أساسية على ترسيخ وتعميق النفوذ 

من المعروف بأن بوتين .                                                                                                       اإليراني في سورية                          

وية ، عندما أعلن انسحاب الجزء األكبر من قواته الج2016آذار)مارس(  14كان قد بدأ مناوراته لخداع المعارضة. السورية والرأي العام الدولي منذ 

ناورة من سورية. ولم تنطل مناوراته هذه على األميركيين حيث عبر المسؤولون عن دهشتهم وعدم علمهم بمثل هذا االنسحاب، وذهبوا إلى اعتباره م

إيران إلى مكشوفة، هدف بوتين من خاللها اإليحاء بأنه يسعى إلى دعم مؤتمر جنيف للسالم، في الوقت الذي كان يسعى فيه جدياً بمساعدة تركيا و

»استبداله بمقررات التهدئة التي تصدر عن اجتماعات  ، في محاولة لضبط اتباع العمليات العسكرية بما يتوافق مع قدرات النظام وحلفائه على «أستانا

ن إلى استمرار المجزرة األرض الستعادة المدن والمواقع الحيوية من أيدي الفصائل المعارضة. بات واضحاً بأن روسيا وإيران والنظام وتركيا يسعو

ميق في الغوطة، والتي تخدم مخططاتهم ومصالحهم على المدى الطويل، فالنظام يسعى إلى حل عسكري شامل، في الوقت الذي تسعى فيه إيران إلى تع

ً في العاصمة وريفها، بينما تسعى تركيا إلى تفكيك  »تواجدها ونفوذها وخصوصا وهذا ما دفعها إلى رفض الكردي المحاذي لحدودها، « الكانتون

ال يشملها، وذلك ألنها استمرار للحرب ضد الجماعات  2401دعوات غربية لتعليق حملتها العسكرية على عفرين، معتبرة أن القرار الدولي 

.                                                                                                         اإلرهابية حرب »مما ال شك فيه أن النظام السوري، ومن خالل 

، حيث نجح 2014و 2013التي يخوضها ضد الغوطة، يتابع سياسة اإلرهاب والعقوبة الجماعية ضد شعبة والتي كان قد مارسها في عامي « اإلبادة

ماليين، وهذا ما دفع إلى تدفق عشرات اآلالف منهم في قتل وتهجير سكان المدن واألرياف، حيث زاد عدد الالجئين إلى دور الجوار على خمسة 

ألف مواطن من سكان الغوطة، مع احتمال أن يكون نصيب لبنان نصف هذا  400باتجاه أوروبا، ويبدو اآلن بأنه يسعى من جديد إلى تهجير 

 .                                                                                                            العدد
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 لو لم تكن العروبة حقيقةً لَوَجب اختراعها

 

2018مارس  10 –جريدة الحياة  –سليمان عبد المنعم   

 

والنفوذ، حين يتأمل المرء ما يحصل في سورية اليوم وهي تبدو كرقعة شطرنج دموي تمارس فوقها القوى األجنبية )عالمية وإقليمية( لعبة التقاطعات 

بي أو استدعائه فإن السؤال الذي يقتحم الذهن هو ألم يكن ممكناً، ولو بأي حد أدنى، أن يحل العرب مشكالتهم وأزماتهم بأنفسهم بدالً من دعوة األجن

اً األمين العام لنفسه بقوة األمر الواقع أو بسند القرارات الدولية؟ أليس هذا ما عبّر عنه باستعالء وشماتة وزير الخارجية التركي مولود أوغلو مخاطب

؟ «نظامكم العربي أضعف من أن يفعل شيئاً نحن في سورية ألن »لجامعة الدول العربية في مؤتمر ميونيخ لألمن الذي انعقد في ألمانيا منذ أيام قائالً: 

واليمن جزء من مأساة )وربما ملهاة( الحرب األهلية التي تدور رحاها في سورية اليوم، مثلما دارت وتدور حروب وصراعات أهلية مشابهة في ليبيا 

ة من سباتها، المحبطة )بفتح وكسر الباء معاً(، بفعل والعراق، أنها تطرح بمرارة وعنف )وفنتازيا سوداء( فكرة العروبة. إيقاظ هذه العروبة الغافي

 .      إخفاقاتها المتواصلة هو أحد أسئلة اللحظة الراهنة، بل لعلّه السؤال الوجودي األكثر إلحاحاً في بالد العرب اليوم                  

زمة/ المأساة السورية. ربما يكتم البعض سخريته من استخدام بحسابات المنطق والواقع كان يجب أن يكون العرب هم الطرف األول الفاعل في األ

في مناقشة األحوال العربية. وربما يعترض آخرون باعتبار أن ثمة ما يكفي من التناقضات العربية التي تجعل من الحل العربي لألزمة « المنطق»كلمة 

، أكثر حدة، بين المواقف األجنبية األخرى؟ هل هناك مشترك حقيقي وجوهري السورية ضرباً من الرومانسية السياسية. ولكن أال توجد تناقضات أيضاً 

ً بهؤالء ولكنهم على رغم ذلك ذهبوا إلى سورية ولكل منهم بوضوح أج ندة بين مواقف إيران وأميركا وروسيا وتركيا أم أن التناقضات تلحق أيضا

عربي وليس اإلقليمي أو التدويلي كان ينبغي أن يكون ضرورة ال خياراً مهما اصطدم نفوذه ومصالحه ومنطلقه الخاص؟ أما بحسابات الواقع فإن الحل ال

سورية بعقبات وتعقيدات. فاآلخرون ال ينشغلون بسورية إال بحثاً عن موطئ قدم خارج حدودهم ومنطقة نفوذ وقواعد عسكرية أما العرب فانشغالهم ب

ليس ثمة ضمانة واحدة أال «. سايكس بيكو»دولهم القطرية وقد مرت عليهم منذ عامين مئوية هو انشغال وجودي يرتبط بجغرافيتهم السياسية وبوحدة 

سورية ستبقى محصورة داخل « أفغنة»تتطاير أصداء وارتدادات تفتيت الدولة السورية إلى حدود دول عربية أخرى. ومن الصعب االعتقاد بأن 

حدوداً بقدر ما ستصبح معابر وفجوات وثغرات                « فغنةاأل»حدودها التي قد ال تصبح في الغد القريب حال نجاح  . 

البيئية التي كانت العروبة وما زالت على رغم كل ما يُقال عنها وفيها هي الحقيقة االستراتيجية والسياسية والجغرافية والتاريخية والمصالحية وحتى 

دولة أجنبية في هذا العالم بما يجري في سورية. مشكلتنا، مشكلة سورية كما كل بلد توجب على العرب أن يكونوا هم الطرف المعني بأكثر من أي 

اع عربي آخر، أن شعورنا بالهزيمة النفسية، وقد سبقها في الواقع مجموعة هزائم أخرى حضارية وعسكرية وسياسية، جعلت البعض منا ال يطيق سم

لها تجليات وإفرازات لحال االنهزام النفسي في بالد العرب. انهزاٌم نفسي مصحوب بأعراض كلمة العروبة، والبعض اآلخر يتندر بها ويسخر منها. وك

مضرب االلتباس واختالط الرؤى. نعم، ال أحد ينكر أن كل المشروعات والتجارب العربية الوحدوية أو التكاملية أخفقت وُمنيت بالفشل حتى صارت 

ي مؤتمر ميونيخ لألمن، على رغم أنه بخالف استعالئه وشماتته لم يقل سوى الحقيقة. لكن ما يعجز األمثال ومبعث استعالء وزير الخارجية التركي ف

ي فكرة كثير من العرب عن إدراكه، وهذا بذاته لغز يحتاج إلى تفكيك، أن فشل المشروع العربي سواء بصيغة الوحدة أم التكامل أم التضامن ال ينف

بعض أن يطمسه، عن قصد أو بغير قصد، بين المشروع والفكرة. فلنقل عن فشل المشروع العربي، أي مشروع، العروبة ذاتها. ثمة فارق إذن يريد ال

ماضي البعيد ما شئنا، لكن ال يمكن إقناع العرب، هكذا في لحظة انهزام ويأس، أنهم لم يعودوا عرباً. ربما يشبع غرورنا التاريخي أن نوقظ من جوف ال

نيقية أو آشورية أو غيرها. لكن هذه لم تعد سوى أعمدة وتوابيت ومقابر ألناس ماتوا منذ آالف السنين. الحقيقة الحيّة وليست جداً ذكريات فرعونية أو في

فكرة الميتة هي أننا اليوم عرب عاربة أو مستعربة نجّسد مجموعة حقائق جغرافية وسكانية ولغوية وتاريخية، ومصالحية. نعم فشلنا في تحويل ال

زيغ لى مشاريع اقتصادية أو تكتالت أقاليمية أو اتحادات سياسية لكننا ما زلنا عرباً. نعم بيننا مسلمون ومسيحيون، سنة وشيعة، أكراد وأماالعروبية إ

مشارب شتى، ن وطوارق وأفارقة، لكن ذلك كله صهرته الجغرافيا المتداخلة الممتدة، واللغة الواحدة، والذاكرة التاريخية، ودماؤنا التي ربما انحدرت م

ي لكنها امتزجت في حروب خضناها سوّية وصالت تزاوج مشبوبة بالشوق اإلنساني أثمرت بشراً عابرين لألعراق والطوائف ومنهم اليوم كثيرون ف

ميع بال تفرقة. هل تصبح بالد العرب وإن كنا ال نراهم. حتى الخيبات الواحدة اقتسمناها معاً، فاستغالل ثرواتنا قديماً وإهدارها حديثاً عانى منها الج

ن شيئاً من كل العروبة بعد كل هذا وهماً ألن ثمة لعبة كبرى ما تدور لكي تفّرق السياسة ما جمعته الطبيعة والجغرافيا واللسان والتاريخ؟ وبافتراض أ

هذا لم يجمع العرب، لنفترض أنه خرافة، أال تكفي وحدة المصالح والمخاطر وحدهما ألن نخترع العروبة 

 !                               ختراعاً؟                                                                                                                     ا

ً  .ليس عيباً أن يكون هناك شعور عام باالنهزام النفسي ال تخطئه العين لدى معظم العرب  أن يتحّول هذا الشعور بالهزيمة النفسية العيب والمشكلة معا

متلك من اإلمكانات إلى مغالطات وأوهام تراودنا كما لو أنها حقائق ومسلّمات، ليس فقط ألن الشعور باالنهزام ال ينفي واقع أن العرب ما زالوا أمة حيّة ت

ودهاءه، والشعوب تدرك في لحظات اإلفاقة والوعي بأن تغيير األسباب والقدرات الكثير، ولكن أيضاً ألن التاريخ ال يثبت على حال، وأن له ديناميته 

والنقصان. هذا  كفيل بالحتم بتغيير النتائج. إن لحظات االكتمال على رغم ما فيها من زهو وتفوق واستقواء، ال يمكن إال أن تكون بذاتها بداية التراجع

م، عبر تأمل حركة صعود اإلمبراطوريات وأفولها. ليس معنى هذا أن نخلد إلى النوم ونشد هو درس التاريخ الذي لم يرد عليه استثناء واحد حتى اليو

الدروس غطاء التاريخ انتظاراً ألن يمارس هذا التاريخ دوراته المتعاقبة، لكنه يعني أنه حتى في لحظات الضعف يجب أن نظل قادرين على استخالص 

 .                                                                                                      وأال تجرفنا االلتباسات والمغالطات          

يتم بفعل الذات في هذا الحاضر العربي الملتبس ثمة سؤاالن جديران بالنقاش، أولهما لماذا كان شعورنا باالنهزام النفسي؟ واالنهزام غير الهزيمة ألنه 

الغير. ثم بماذا نفسر حال االرتداد على العروبة من جانب نخب عربية كانت حتى األمس القريب من دعاة العروبة ومناصريها؟ عن أكثر من فعل 

ربما سيحتاج  .السؤال األول بدا االنهزام النفسي نتيجة غير مستغربة بوصفه حاصل جمع كل الهزائم األخرى التي ُمني بها العرب في تاريخهم الحديث

ً من األعراض الجانبية المستدامة ألربع أحداث مفصلية مزلزلة تمثل جذوراً لحال الشعور باالنهزام ال نفسي هي العرب وقتاً طويالً للتخلص تماما

تهاء بارتداد ، وان1990، ثم الغزو العراقي للكويت 1982، واجتياح إسرائيل ألول عاصمة عربية هي بيروت في 1967هزيمة حزيران )يونيو( 

سوريالي                                                                                        »على نفسها في مشهد عبثي  2011الثورات العربية في  ». 
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 سورية مختلفة فعالً 

2018فبراير  24 –جريدة الحياة  –خالد الدخيل   

 

قال الرئيس السوري بشار األسد في إجابة على أحد األسئلة إن سورية تختلف عن تونس وعن مصر، وإنها بالتالي  2011كانون الثاني )يناير(  31في 

في  األميركية. حينها كان الربيع العربي« وول ستريت جورنال»بمنأى عما يحصل لهذين البلدين. قال ذلك في سياق حديث مطول مع صحيفة الـ 

يوماً من التنحي. أما بشار  11الرئيس المصري حسني مبارك كان على بعد  .بدايته. في ذلك التاريخ كان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي هرب

كيف أن هذا األسد فكان وهو يتحدث للصحيفة األميركية على بعد شهر ونصف الشهر تقريباً قبل أن تدق موجة الثورة أبواب الشام. استغرب البعض 

ذلك.  الربيع بطموحاته وأهدافه بدأ في تونس وليس في سورية. واألرجح أن الرئيس السوري نفسه كان ال يقل دهشة وفي الوقت ذاته أكثر خوفاً من

ومع أن الشام كانت آخر محطات موجة الربيع إال أن خوف األسد تغلب على دهشته. والخوف أحد مصادر 

 .                                                                                                                                  التوحش

كان في حديثه يبعث برسالة مبطنة إلى السوريين بعدم االنجرار  .كان األسد محقاً في ما قاله عن اختالف سورية، لكن بمعنى لم يصرح به في إجابته

اءات الموجة. وكشفت األحداث هذا المعنى المبطن بأن سورية لم تختلف عن مصر وتونسوراء إغر ما اختلف لم يكن المجتمع، وال الناس، وإنما  .

. على مدى سبع سنوات 1970النظام السياسي السوري برئيسه الوريث، وبجيشه وأجهزته األمنية المتسربلة بعقائدية جعلتها في مواجهة مع الناس منذ 

ً من الشعبمن                                                                               القتل والتدمير الممنهج تبين أن النظام كان يتربص بالشعب، ويتسلح خوفا

 . 

بارد؟ هناك سؤال ثان ال يقل أهمية: السؤال الذي يثير حيرة المراقبين: كيف لنظام يمارس في حق شعبه هذه البشاعة ويمعن فيها كنهج ثابت، وبدم 

حاجة كيف يمكن تفسير الموقف األميركي مما يحدث لسورية تحديداً؟ لماذا واشنطن مهتمة بالعراق، وليس بسورية وما يحدث لشعبها من مذابح؟ ال 

لوغ في الدم للسؤال عن الموقفين الروسي واإليراني. فاإلجابة معروفة على رغم اختالف هدف كل منهما من وراء الو

 .                                                                               السوري

في التعامل  نبدأ بالسؤال األول. عندما تقارن نهج النظام السوري في التعامل مع الشعب السوري، حتى قبل أن يولد بشار األسد، مع النهج اإلسرائيلي

ستجد تماثالً كبيراً بينهما. هو نهج شرس يتسم بالقسوة والدموية لوأد واستئصال أي معارضة لسياسة النظام. في إسرائيل النظام مع الشعب الفلسطيني، 

في حال صراع وجودي مع الفلسطينيين على األرض. في سورية النظام يعتبر نفسه في حال صراع وجودي مع الشعب ليس على األرض، وإنما على 

سة والحكم. المشترك بين النظامين السوري واإلسرائيلي هو شعور متمكن بالخوف من أقلية قد تستغل أية ثغرة، في أية لحظة، لتنقض الحقوق في السيا

حكومة  من خاللها. وناتج ذلك حساسية أمنية مفرطة ألقلية تمسك بالحكم أمام غالبية كاسحة تشكل في نظر األقلية مصدر خطر دائم. اإلسرائيليون،

 ، يجدون أنفسهم أقلية صغيرة أمام شعب تحت االحتالل. لكن لهذا الشعب امتدادات قومية ودينية على طول العالم العربي وعرضه. في سوريةوشعباً 

صورها إلى حكم وراثي داخل عائلة علوية، أي تنتمي ألقلية صغيرة. وتبدت ذهنية األقلية الحاكمة وعالقتها بالغالبية في أجلى  1970تحول الحكم بعد 

يقول في «. الجدار الحديدي»في النموذجين اإلسرائيلي والسوري. األب الروحي لليكود اإلسرائيلي زئيف جابوتنسكي أعطى اسماً لهذه الذهنية هو 

عجز من أن يمكن لالستيطان أن ينمو تحت حماية قوة ال تعتمد على السكان المحليين، بل خلف جدار حديدي هؤالء السكان أ: »1923مقالة له عام 

)انظر«. يسقطوه  The Iron Wall Avi Shlaim, 2000, 13-16)  وهو يعنى بالجدار الحديدي قوة الحديد والنار. المفارقة هنا أن عالقة القوة

هذا في هذه في الحال اإلسرائيلية هي عالقة مستوطنين بشعب محتل، وفي الحال السورية هي عالقة نظام حاكم بشعبه، أو ما يفترض أنه كذلك. 

                                                                                                                           اإلطار.
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 أدب الرسائل

 

2018فبراير  26. جريدة الشروق اليوميصالح عوض.   

 

التواصل النموذج الحضاري ال يتوقف عند حد معين من األفكار والسلوكات والقيم والمفاهيم بل يمتد إلى كل تشعبات الحياة البشرية، ومن هنا كان 

ائرة الحضارة البشري لقوم وأمة إنما هو نمط حضاري مرتبط بمنظومة القيم والمفاهيم الخاصة.. فكانت الرسائل وأدبها سلوكا إنسانيا وجد نماءه في د

العربية اإلسالمية، فالرسالة هي المعبر عن المراد والشارح للحال فكان اإلسالم أعظم رسالة وأشملها 

وأوسعها                                                                                                      .. 

تنا ابتلينا بالتباعد واالفتراق بسبب الحروب واالستعمار، فأخذت الرسائل عندنا مداليل جديدة، فهي تعبر عن وفي حياتنا في العقود األخيرة من عمر أم

نمو  األشواق وتشرح الحال وتخبر عن الوقائع ومجريات األمور.. ومع نشاط حركة الرسائل بين المهاجرين وأهلهم تعمقت ثقافة الحنين والشوق أي

 .                                                                                                                                         ات  البعد اإلنساني في المجتمع

عرب عموما، فلقد تفرقت لقد كنت واحدا ممن ابتالني هللا بأن أعيش وقائع أدب الرسائل، وحالي في ذلك هو حال ماليين الفلسطينيين والجزائريين وال

رة.. عائلتنا بسبب الحروب وتشتت أجزاؤها إلى أكثر من خمس دول، فيما كنا مسيّجون بأسالك شائكة ال هاتف وال بريد مباشر ونيران الحرب مستع

في حتى تصلنا رسالة من أحد أبناء فكانت الرسالة هي صاحبة الجاللة المهيمنة التي نالت من الحظوة ما لم ينله في حسنا شيء.. فكان شهر كامل ال يك

أعياها  العائلة المشتتين في بقاع الدنيا، ولكي تصلنا كان عليها أن تمر على عدة دول ثم أن تقع بين يدي ضابط المخابرات الصهيوني تصل بعد أن

بد من أن يكرم بأي شيء كأس شاي، علبة السفر، وتقلبت على األعين الفاحصة يأتي بها ساعي البريد مبشرا ووجهه يضج فرحا وتفريحا، وكان ال

ممن ال سجائر أي شيء رغما عنه.. وبعد استالم الرسالة ينبري األوالد المتعلمون بالتناوب على قراءة الرسالة للحاضرين والغائبين عند عودتهم 

تركيز على بعض المقاطع على فقرات معينة السيما يحسنون قراءة الكتابة.. لم يكن األمر سهال.. فمن استمع للرسالة مرة يطلب إعادة االستماع وال

عاناة أو مشكلة عن حال المرسل وتبدأ التأويالت.. وعن ترتيب المعنيين بالتحية والسالم، فكان على المرسل أن يعتني تماما لكي ال يظهر ألما عنده أو م

خلل في هذا الصدد يغضب البعض ويتحسر البعض وينتشي البعض ..  ما، وكان عليه أن يعتني تماما بترتيب أسماء المعنيين بتحياته، وفي حدوث أي

ثوبها تحس بدفئها المهم تبقى الرسالة تدور على األعمام واألخوال وأبناء األعمام، فيما تحتضن األم التي ال تعرف قراءة وال كتابة الرسالة وتخبئها في 

الدموع وعلى لسانها الكلمات بدعاء خالص لرب العباد أن ييسر يوم ونبضات قلب ابنها تقبلها من حين إلى آخر وتنهمر من عينيها 

اللقاء                                                                                                 . 

هم للشروع في كتابة الرد.. ويستدعى لذلك اد األبناء اليقف الحد إلى هنا.. فبعد أن تفعل الرسالة مفاعيلها على مدار أسبوع يستجمع القوم قوتهم وعواطف

اصر مهمة النابهين للكتابة، فيعمل مسودة لرسالة يجيب فيها على عناصر الرسالة التي وصلت قبل أسبوع ويقرأها على األقربين والبد من تضمينها عن

ريب وأن" أملنا كبير أن يكون العام القادم لنا لقاء هنا في..." وفي هذا على رأسها "إننا بخير وال ينقصنا سوى مشاهدتكم" والتركيز على أن فرج هللا ق

لمعني.. النوع من الرسائل هناك جمل مكررة دوما، لكن الغريب أن لها سحر متجدد ومفعول مؤثر دوما.. تحتاج هذه الرسالة شهرا آخر لكي تصل إلى ا

                                                                          ته       وهكذا يحتاج المرسل شهرين أو أكثر لكي يتم الرد على رسال

رنا عندما الذي أريد أن أقوله كم كان هذا الفن بديعا وجميال وفاعال ومحركا في نفوس العائلة..هانحن نفتقده مع الفيسبوك والواتساب ووو.. كم خس

                                                                                                                                                         كسبنا المسينجر؟                       
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 «لقضاء على الفساد ضرورة قصوى إلعمار العراق بعد دحر داعش

  2018 –جريدة الحياة  –وليد دخوري 

 

 انعقد في الكويت خالل األسبوع الماضي مؤتمر المانحين المخصص إلعادة إعمار العراق، مع التركيز على المحافظات المتضررة من الحرب على

وقال وزير التخطيط العراقي في الجلسة االفتتاحية إن إجمالي األضرار الناجمة عن اإلرهاب في المحافظات السبع المتضررة من «. داعش»تنظيم 

رهاب إ « ، نينوى واألنبار وصالح الدين وبغداد وبابل وديالى وكركوك، بلغت نحو «داعش بليون دوالر. واستضافت الكويت المؤتمر مشكورة  88

دولة، ما يدل على أهمية العراق الجيواستراتيجية ومستقبله االقتصادي الموعود عند استقرار الدولة وبروز نظام  70شركة من  1850وشارك فيه 

.                                يشمل جميع المواطنين                                                                                                 حكم يطرح دمار     

بيين عبور الصحراء الحتالل ، وما الهدف من تأسيسها؟ كيف استطاعت حفنة من اإلرها«داعش»للعراق أسئلة عدة؟ من الذي أسس « داعش»

)أي « ماكو أوامر»الموصل دون دفاع الجيش عن ثانية كبريات مدن العراق؟ من المسؤول عن هذا الخطأ التاريخي الثاني في تاريخ العراق الحديث: 

افترضنا أن الدول والشركات التي في سبع محافظات عراقية لوال وهن الدولة ؟ وإذا « داعش»لم تكن لدينا أوامر(؟ هل كان من الممكن أن تتوغل 

                                    ؟2003ستبدي استعداداً إلعادة إعمار العراق ستفي بتعهداتها، هل سيتغير النظام السياسي الذي استلم المسؤولية بعد 

، حيث ال تزال تهيمن 2003السياسية التي وصلت السلطة في  تشير لوائح القوائم االنتخابية للمجلس النيابي المقبل، أن ال تغيير يذكر في المجموعات

الين، األحزاب الدينية على اللوائح االنتخابية ومن ثم على شبكة أكبر عملية سطو لموارد الدولة في العصر الحديث. وهذا األمر يطرح بدوره سؤ

« العدالة»النفط والمالية السابق عادل عبد المهدي في مقال في جريدة ؟ ذكر نائب رئيس الجمهورية ووزير 2003أولهما: ما هو مصير أموال النفط منذ 

آب )أغسطس 19البغدادية في تاريخ  بليون دوالر )بالطبع  850نحو  2015حتى  2003بلغ مجموع موازنات العراق منذ عام » ما يأتي:  2015 (

لقد فقد العراق نحو نصف ريعه النفطي »وأضاف: «. لموازنات السنويةفي المئة من ا 85يشكل الريع النفطي المورد األساس للعراق، أي أكثر من 

2015  و 2003بليون دوالر بين عامي  425 البالغ نحو  

، من ثم ال غرابة في وهن الدولة العراقية (2014-2006)من المالحظ أن معظم هذه األموال سرقت أثناء واليتي رئيس الحكومة نوري المالكي 

التي لم تحظ حتى اآلن  2018لف االقتصادي للبلد. وذكرت عضو لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية ، نجيبة نجيب، أن موازنة وفشلها في إدارة الم

طية ال تزال خجولة في الموازنة. وقالت في تصريح بموافقة مجلس النواب، اعتمدت في مشاريعها على القروض، الفتة إلى أن اإليرادات غير النف

أن »، مبينة «فيها خلل كبير، ألنها اعتمدت في مشاريعها على القروض 2018موازنة »كانون الثاني )يناير( الماضي، أن  25في « رسالغد ب»نقلته 

االعتماد الواسع على القروض يشير إلى سوء إدارة الدولة  إن«. تريليوناً مخصصة للنفقات االستثمارية 28تريليون دينار قروضاً من أصل  25هناك 

س البالد. ويتحدث رئيس الوزراء حيدر العبادي عن نيته استرداد الثروات المنهوبة ومالحقة الفاسدين. لكن كيف ومتى، وبخاصة مع تواجد وإفال

ً لنائب رئيس الجمهورية أياد عالوي،   هناك كيانات منظمة للفساد تدير البلد وال توجد سلطة في»النظام السياسي ذاته من دون تغيير يذكر؟ ووفقا

 .«                                                                                                                      العراق قادرة على وضع أي خطة ضد الفساد

ولكن، يتخوف المواطن في الوقت «. داعش»يتطلع المواطن العراقي إلى المساعدات واالستثمارات األجنبية لدعم األهالي والمناطق المتضررة من 

د ذاته من ضياع األموال في قنوات الفساد، كما سرقت بعض المعونات واألموال المخصصة للنازحين. وبما أن النفط هو المصدر األساس لالقتصا

النزاهة العراقية وتقارير وزارة الدفاع  العراقي، فمعنى هذا أن معظم السرقات الضخمة هي في هذا القطاع. وقد دعمت هذه المخاوف تقارير لجان

                                                                                                                                              كية الدورية للكونغرس.  األمير
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وفقر في الحدود مع المغرببطالة   

 

2018فبراير   روبورتاج نورالدين بلهواري  -  -جريدة الخبر  

 

بداية من بادرت السلطات في الجزائر منذ أيام قليلة إلى إقامة خط من األسالك الشائكة على طول الحدود البرية الغربية على تراب والية تلمسان، 

ن قطة التماس عند وادي كيس أين اعتاد المصطافوكلم من عاصمة الوالية، حيث تحّولت ن 120مدخل مدينة مرسى بن مهيدي الساحلية على بعد 

ة، إلى ما الجزائريون والمغاربة التوقف ألخذ الصور التذكارية وتبادل التحايا والسالم بمدخل مدينة السعيدية المغربية ومرسى بن مهيدي الجزائري

 . يشبه المحتشد                                               

" ب ببدائل لمرحلة ما بعد التهريب في حين اعتبر والي تلمسان في لقاء بـ"الخبر" الخبر" زارت المكان وجّست نبض االحتقان لدى شباب أصبح يطال

وأن مستقبل الحدود واعد شريطة تضامن أبنائه ومساهمتهم في خلق الثروة بالمنطقة متاريس وغضب  1999مليار منذ سنة  1700أن الدولة أنفقت 

ت وجهتنا مدينة مرسى بن مهيدي، مدينة تكاد تنسى من الذكر شتاءا وخريفا بعد في الطريق إلى مرسى بن مهيدي في ظهيرة يوم شتوي ماطر، كان

انقضاء موسم االصطياف، لوال تلك الصور التي تبادلها وتناقلها نشطون على شبكات التواصل االجتماعي، تظهر الوجه الجديد لمدخل مدينة 

ومنشآت جديدة ستستقبل المصطافين من عشاق المدينة في موسم االصطياف  "بورساي"، ليست صورا لفنادق وقرى سياحية، وال صورا لالستثمارات

لوطني رقم القادم، بل صور ألسالك شائكة، يتخيل من يراها ألّول وهلة أنها مدخل لمنطقة عسكرية محّرمة. وفي تنقلنا إلى عين المكان عبر الطريق ا

بدل الطريق المزدوج لتقصي أحوال قرى الشريط الحدودي من مغاغة إلى السواني  مابين مغنية ومرسى بن مهيدي، فضلنا اختيار الطريق القديم 7

وسيدي بوجنان. وبالقرب من مقر بلدية السواني الحدودية بدت لنا الحركة مريبة، كان عشرات الشباب ينتشرون على الطريق، وشرع بعضهم في 

اج شعبي، وصلنا في توقيت مناسب من أجل االستماع إلى انشغاالت المحتجين، وضع المتاريس والعجالت وأغصان األشجار، فهمنا بسرعة أنّه احتج

 .كانت أصوات الشباب تتعالى " أغلقوا الطريق لن يمر أحد"، " نريد حضور الوالي.."، كان البد من التوقف واالستماع إلى ممثلي المحتجين

الحتجاج، بادر أحدهم "لقد مللنا المطاردات والدوريات التي تجعلنا جميعا في سلة عندها بدأ يتحلّق حولنا عشرات الشباب وبدأ كل واحد يسرد أسباب ا

مدرسة التهريب والمهربين، البارحة الحقت دورية من الشرطة سيارة قالوا أنها مشبوهة إلى داخل النسيج العمراني لبلدية السواني وقريبا من ال

الق نار أرعب سكان البلدة ...." وقال شاب كان يرتدي قشابية شتوية "ياصاحبي حنا ماجينا االبتدائية وقع إطالق نار كثيف بعد صالة العشاء، إط

غادرت البالد وهاجرت بطريقة غير شرعية ورجعت من أجل  2001جزائريين ما جينا مغاربة.. وهللا رانا محقورين، شخصيا جربت الحرقة سنة 

لألسالك الشائكة ومنظر يسيء إلى سمعة مدينة سياحية، من مدينة مليونية يسكنها الصخب  رانا محقورين المخزن كان سباقا .. الوالدين ولكن شوف

 والضجيج صيفا، تتحول مرسى بن مهيدي أو "بورساي "، إلى مدينة أشباح شتاء، وزاد وحشتها وغربتها الشتوية خط األسالك الشائكة الذي شرع

رسى بن مهيدي عند منطقة بلجراف أو وادي كيس كانت األمطار تنزل بغزارة ،توغلنا نحو المدينة في بنائه دعما لمنشأة الخندق، توقفنا بمدخل مدينة م

                                                                   الغارقة في سبات شتوي، نبحث عن صدى األسالك الشائكة                                                                            

، ناشط شوارع المدينة بدت حزينة، الفنادق والمحالت مغلقة، حتى المقاهي بدت مهجورة، الشاب عبد القادر بعديد، منتخب سابق في المجلس الوالئي

ل " بخصوص األسالك الشائكة نظام جمعوي من سكان المدينة، التقيناه في أحد المقاهي وسألناه عن واقع الناس في الحدود وفي مرسى بن مهيدي، فقا

طار المخزن هو الذي بدأ، ورغم ذالك المخدرات تستمر في التدفق من الضفة األخرى نحو الجزائر، منذ أشهر أحبطت مصالح األمن عملية تهريب قن

                                                                                                                                           من المخدرات قريبا من منطقة 
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 لـَِم الخوف؟

.هيفاء صفوق2018يناير  10جريدة الحياة.   

وصور تدور في أذهاننا أفكار عدة ما بين اإليجابي والسلبي، تؤثر في مجريات حياتنا من دون أن نشعر، وغالباً خلفها الخوف، والخوف له أوجه . 

ً إن كنا غير واعين لحقيقة  وطرق عدة، ويستطيع أن يقتحم عالمنا بهدوء وسالسة من دون أن نشعر، وخصوصا

ال بد أن ندرك حقيقة التغيير الذي يطال .                                                                                                 مصدره                          

ألفراد أم كل شيء في الحياة، فهذه سمتها ال ثبات في ذلك، بل هي حالة متغيرة ومتجددة على فترات زمنية مختلفة، سواء أكانت للمجتمعات أم ل

ة للظروف، كل شيء في الوجود حركي يتغير ويتطور، حتى فصول السنة، والليل والنهار، والخاليا التي تحملها أجسادنا في حركة دائمة ومستمر

إذ إن كل  توقفها يعني الموت، فجميع ما في الكون في حالة ارتفاع وانخفاض، ضعف وقوة، ذهاب وإياب، كل شيء يخضع لقانون الحركة والديمومة،

 .                      شيء متحرك ومتغير                                                                                                             

يعني أنها جامدة متوقفة ال روح فيها، وهذا  كما أن أهدافنا وحياتنا وعالقاتنا ومفاهيمنا متغيرة ومتجددة ومتطورة، وعندما تصاب بالروتين أو التوقف

                                                                                                       .عكس التطور واإلبداع واالكتشاف التي هي أدوات بناء اإلنسان

الطفولة إلى الشباب إلى الكهولة، يتغير ويتطور ثم يفنى، والحياة تضم البداية والنهاية، وما بينهما عندما نتأمل اإلنسان نفسه فهو مّر بمراحل عدة، من 

ن الخوف، األحداث والمواقف واألفراد وعدد كبير من التغيرات، هذه التغيرات تحدث ربكة واضطراباً لإلنسان، إن لم يكن واعياً لها فسيقع في براث

تعلم اإلنسان الحذر والبناء فلن يخضع له، بل سيتحلى بالشجاعة لكي يتكيف ويبني بيئة جيدة يستطيع أن يعيش فيها على رغم أن الخوف من خالله ي

ويشبع كل حاجاته األساسية. الخطورة إذا سيطر الخوف على اإلنسان تحول إلى وحش ومارد يهدده بالتشاؤم والهلع 

                                             .واإلحباط

ياسية، من يشاهد في عصرنا الحالي التغيرات المهمة على مستوى العالم، إن كانت تغيرات اقتصادية بعد أزمات عالمية عدة، أو تغيرات في مواقف س

لك، ومن يشاهد أو تغيرات اجتماعية وثقافية، يدرك طبيعة الحياة المتغيرة، وأيضاً يدرك قدرة اإلنسان على تخطي أغلب األزمات إن كان واعياً لذ

فة عن المجتمعات وحركتها وتنوع الثقافات، يدرك أن التغير ال بد أن يحدث ألنه سنة كونية، ولو نقرب الصورة أكثر قبل خمس سنوات سنجدها مختل

هني، كل شيء سنجد اليوم في كل شيء، على مستوى األفراد أو المجتمعات في المستوى الفكري واالجتماعي واالقتصادي والثقافي والتعليمي والم

 .                                      .أنه متغير، وربما هذا التغير بالسالب أو الموجب، وهنا يعود إلى مستوى الوعي واختيارات اإلنسان في الحياة

عتقاد الداخلي للفرد باإليجابية والتفاؤل الوعي هو المطلب، كيف نتعامل مع هذه التغيرات بحيادية وموضوعية وجدية أيضاً؟ أوالً: ال بد أن يكون اال

ا في حياتنا، فإن والتوكل على هللا، ألن صحة االعتقاد اإليجابي تؤثر كثيراً في نوعية األفكار اإليجابية والسلبية، وتؤثر في صحة القرارات التي نتخذه

ً إيجابية على رغم الظروف وا ً فستكون نتائجه حتما ً وإيجابيا لمتغيرات، ألن اإلنسان يمتلك القدرة والعقل واإلرادة في تخطي أي كان االعتقاد قويا

ً على حياته وعلى حي ً وسلبيا اة عوائق أو عقبات، أما إذا كان االعتقاد المتشائم والخائف هو المصدر، فإن كل ما يعمله الفرد سيكون مربكا

 .اآلخرين                   

 ً ا على محمل الجد، سواء أكان في الحياة المهنية أم االقتصادية، فكل فرد له دور مع نفسه وبيئته تحمل المسؤولية والقيام بأدوارن :ثانيا

                                                                                                                             .ومجتمعه

وبث األفكار السلبية. ماذا يستفيد الفرد من ذلك؟ سيضيع جهده ووقته، بدالً من ذلك عليه أن يخطط ويعمل ويرتب عدم الدخول في موجة التهويل  ثالثا

الخوف غير الواعي مدمر للفرد، يجعله رابعا                   أولوياته، ويحسن التصرف في كيفية أن يدير أمور حياته بهدوء ووعي ونفس مطمئنة

هللا، وحالة التفاؤل التي تجعل الفرد يفكر بطريقة إيجابية تنعكس على     ومتشائمة تطرأ على باله، بعكس حالة التوكل على أسيراً لكل فكرة سلبية

اكبة ظروف صحته النفسية والمعنوية، والتي بدورها تنعكس على حياته العائلية واالجتماعية وأيضاً المجتمعية، ومن هنا يحصد القوة الحقيقية في مو

 .                                                                                                                                                  ت الحياة     وتغيرا

ينه، ألننا خامساً: االنتباه بعدم الخوض والدخول مع األفراد المحبطين الذين ال يجيدون غير ترويج الهلع والخوف في نفوس اآلخرين، وهذا الجهل بع

يجعلنا نسأل؛  ندرك أهمية االستقرار النفسي واالجتماعي على الفرد، إذ إنه من دونهما سيدخل دائرة اإلحباط وعدم القدرة على ترتيب حياته، وهذا

اً                                                                                                                                                      ماذا يستفيد؟        طبيعة  :
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ونحن.. في مواجهة تحديات العصرأبناؤنا                   

2018فبراير  21 -جريدة الحياة  -. هيفاء صف   

االتهم، في يُطرح تساؤل بين الفنية واألخرى مفاده؛ هل هناك فجوة بين جيل اآلباء وجيل األبناء؟ بعضهم يسقط السبب على سوء األبناء وطريقة ال مب

تربيتهم األبناء، كما يسقطه بعضهم على تغيرات العصر حين يسقطه آخرون على قسوة وجهل الوالدين في 

 .                                                                                                                          الحالي

ألبناء، وأصبحت ملموسة بوضوح، ما يجعلنا نثير ونناقش هذه ال شك في أن هناك عوامل عدة أسهمت في توسيع تلك الفجوة النفسية بين الوالدين وا

القضايا. لن نضيع الوقت في المعاتبة ومن هو على صواب ومن المخطئ؟ المهم أن ندرك أن هناك عوامل مشتركة جعلت مثل هذه الظاهرة واضحة 

 .                                                                     ً                                                                                            نلمسها جميعا

ي أن الحياة بطبيعتها متغيرة ومتطورة، وإيقاعها سريع، فكل جيل يختلف عن الجيل الذي يسبقه، وكل جيل له ثقافته الخاصة به، وكل جيل يرغب ف

 .                                                                                              ، ما تسبب في فجوة بين الوالدين واألبناءيمارس ما تعود عليه وآمن به

سلوب األمر هناك ثالثة عوامل أسهمت في بروز هذا االرتباك، إذ إن هناك من حاول أن يمارس أسلوب التربية كالسابق، مثلما تعلم من والديه في أ

تم التعامل معه والنهي والفرض والقسوة في كثير من المواقف، مؤمناً بأن هذه هي الطريقة المثلى في التربية والتعامل، ولن يصبح االبن رجالً إال اذا 

ً في بيت واحد مختلفون في الشخصية والقدرة، فنمط كل شخصية تختل ف عن األخرى، فهناك بتلك الخشونة، ولألسف نحن ندرك أن االبناء أيضا

م الشخصية الحساسة والشخصية المتمردة والشخصية العنيدة والشخصية المطيعة، بعضنا مارس القسوة والضغط على األبناء، ما أثر في واحد منه

يعاني الرهاب، كما نجد نفسياً فأصبح يعاني أكثر من أخيه بسبب استعداده النفسي المسبق، فأصبح ال يستطيع االحتكاك مع أفراد المجتمع، وأصبح 

الحالين اضطر بعض األبناء أصبح عدائياً مع مدرسيه وزمالئه في المدرسة، أسقط تلك المعاملة القاسية التي تلقاها من والديه على اآلخرين، وفي كلتا 

دوانية، وكالهما استنزاف مادي ونفسي الوالدان إلى البحث عن العالج والحل لهذا االبن الذي يعاني من الرهاب، وهذا االبن الذي يعاني من الع

 .                                                                                                                                                                 للوالدين

اء على التربية نفسها؛ فلماذا يظهر سلوك أحدهم مختلفاً عن اآلخر؟ هذا االختالف عائد إلى مدى دائماً يتساءل أحد الوالدين كيف أنه ربّى جميع األبن

 .                                                                                                استعداد كل ابن عن الثاني جينياً ونفسياً، فليس كل األبناء مثل بعضهم

كل  يوجد نموذج آخر من الوالدين تعبوا في حياتهم المادية وظروفهم السابقة، فأحبوا أن يعوضوا كل ذلك الحرمان بأوالدهم، بحيث وفّروا لهم كما

لدان بميوعة اوسائل الراحة بصورة مبالغ فيها، وأفرطوا في التدليل، ولم يوزعوا المهمات والمسؤوليات على أبنائهم ليعتمدوا على أنفسهم، ليفاجأ الو

ً عنهم، متصفين بالالمباالة وعدم تحمل  األبناء أو البعد تماما

 .                                                                                                                                          المسؤولية

الدور كله، فلم يهتم باألبناء، بل جعل البيئة الخارجية هي من تربي األبناء، ما زادهم عتمة وتشتتاً وضياعاً  وهناك نموذج آخر للوالدين، وهو من ترك

سبب وافتقاداً لألمان األسري والمعنوي والنفسي، مثل حاالت الطالق التي تسببت في شتات األبناء، فكل طرف يرمي المسؤولية على االخر، أو ب

الوالدين، فنجد بعض اآلباء بالغ في ساعات العمل أو السفر، أو نجد بعض األمهات بالغت في النواحي االجتماعية والصداقات،  األنانية المفرطة من أحد

 .                                                                                                                   متجاهلة مسؤوليتها تجاه األبناء والمنزل

لتقنية ووسائل كما يوجد عامل بيئي أساسي أيضاً له التأثير في األسرة، مثل كل التغيرات السريعة في مفهوم الحياة، واستقبال ثقافات عدة، واستخدام ا

عشوائية، شاركت في صراع التواصل االجتماعي، التي أسهمت، إلى حد كبير، في نشر ثقافات متعددة متداخلة ومختلفة عن بعضها بصورة سريعة و

ً كبيراً بين اآلباء  الفرد مع نفسه، والتناقضات في مفهوم الحياة ونظرته إليها، فاختلطت القيم والمبادئ والمسؤوليات والحريات، ما شكل عائقا

 .                                                                                                                                                                           واالبناء

واعين  الخالصة، هناك مسؤولية تقع على جيل الوالدين في استيعاب المرحلة الحياتية المقسمة إلى جزأين؛ جزء يخص متغيرات الحياة وكيف أن نكون

تفريط، وبين المسؤولية في فهم المراحل التي يمر بها األبناء، بدءاً من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة ونمسك بالعصا من المنتصف؛ ال إفراط وال 

الوالدان هما النموذج الذي يتعلم منه األبناء قبل أي شيء في الحياة، ومتى ما عرفنا كيف نتعامل  .والنضج، وكيف نعرف خصائص كل منها بوعي

على أبنائنا منذ الصغر مراعين كل مرحلة وخصائصها، سنغلق باب التشتت والضياع ونردم تلك ونوزع المهمات والمسؤوليات 

                             الفجوة

 

 

 . 
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 التوافق الجيد بين الرغبة واالعتقاد

 

2018فبراير  28 –جريدة الحياة  –هيفاء صفوق   

 

رغبة علينا تحديد الرغبات في حياتنا وترتيبها بحسب أولويتها وأهميتها لنا، تساعدنا في تحقيقها والوصول إليها بأقل وقت وجهد، ولكي نحدد هذه ال

                                                                                                                                                      معرفة ماذا نريد فعالً؟    

قة، وهناك الجانب فحياتنا متنوعة بين جوانب عدة، وليس جانباً واحداً، إذ إن هناك الجانب الروحي وهي عالقتنا مع هللا عز وجل في أفعالنا وأقوالنا حقي

فيه، فهي عملية  ي، الذي يتشكل من جوانب عدة، كالجانب األسري، وأهمية دورناالشخصي الذاتي، أي البناء الداخل للفرد، وهناك الجانب الخارج

، وهو دور عظيم تبادلية تفاعلية بين األخذ والعطاء وال بد أن تكون متوازنة لكي ال نقع في دور الجالد أو دور الضحية، كما أن هناك جانباً اجتماعياً 

الوطن، وهي رسالة كبيرة وعميقة في تقديم ما نستطيع لخدمة اآلخرين، أفراداً أو جماعات، وهناك عندما ندركه حقيقة سنكون مساعدين في بناء هذا 

ة ليست الجانب المهني وهو الدور الذي ال بد أن ينجز ونحن على أهبة االستعداد كشهادة وخبرة وتجربة وعطاء، وال ننسى االستمتاع فيه، فالوظيف

ا يملك الفرد من مهارات إبداعية تضيف لهذا العمل، لو أحسنا هذه الفكرة جيداً ستنطلق من هنا الحس اإلبداعي فقط لجني المال، بل هي استمتاع بكل م

تنا الحالي المهني المميز، إضافة إلى الجانب االقتصادي المادي، وهو مهم جداً في تحسين حياة الفرد، وأال يكون عالة على غيره، وهذا يتطلب في وق

 .                                                                                                                  تفكير والتخطيط الجيد المهارة والعمل وال

ً في كل جوانب  أسردت تلك الجوانب لكي ننتبه عندما نحدد رغباتنا بأن تكون متوازنة بين هذه الجوانب، والتوازن يجعل الفرد مبدعا

 .         حياته                                                                                                                        

يضع رغبة معينة،  عندما يدرك الفرد ويحدد الرغبة التي يريدها ال بد أن تتوافق هذه الرغبة مع االعتقاد الداخلي لديه لكي يستطيع تحقيقها، البعض

ن الوقت والجهد، لكن في داخله اعتقاداً سلبياً أو مغايراً تماماً عن الرغبة التي يريد، إذ نجده يخطط ويعمل في تنفيذ ما يرغب، لكنه يستنزف الكثير م

 .                                                                                             وربما ال يصل لتحقيق هذه الرغبة، أو إذا وصل يصل بعد جهد ومعاناة

وع ما، أو نجاح تحقيق الرغبة هو توافقها تماماً مع االعتقاد الداخلي، ومثال على ذلك، عندما يرغب الفرد في إكمال تحصيله العلمي، أو تنفيذ مشر

ت مع اعتقاده الداخلي لكل رغبة، فال يصح أن يكون لديه رغبة تخالف االعتقاد البدء في حياة زوجية جديدة، مهم جداً أن يتوافق كل من هذه الرغبا

الجهد، ولكنه في  الداخلي، كأن يرغب في إكمال تحصيله العلمي، وهو يمتلك اعتقاداً سلبياً داخلياً أنه فاشل أو أنه ال يستطيع أن يكمل، سنجد أنه سيبذل

من لديه الرغبة مع اعتقاد قوي في أهمية إكمال هذا التحصيل العلمي، على رغم ما سيتعرض له من  النهاية سينسحب فعالً من إكمال الدراسة، عكس

 ظروف، إال أنه مصر وعازم على أن يصل إلى هدفه ورغبته، لماذا؟ ألن االعتقاد الداخلي بأنه ناجح ويستطيع أن يصل مهما تعرض من ظروف أو

يرغب في الزواج واعتقاده سلبي للزواج نفسه بأن مؤسسة الزواج هي واجهة اجتماعية فقط ال حياة  ضغوط سيقوده إلى ما يرغب به، أيضاً هناك من

ًً إيجابياً  قوياً في فيها، هذا االعتقاد السلبي مع أي ظرف طارئ في هذه العالقة الزوجية سينهار هذا الزواج، عكس من كان يمتلك رغبة واعتقاداَ

 .                رف طارئ                                                                                                                      أهمية الزواج فأنه سيصمد أمام أي ظ

المثال السابق في موضوع لكي نختبر التوافق بين الرغبة واالعتقاد لدينا، فإن ذلك يتم من طريق مالحظة الحديث الذاتي، هل هو حديث ذاتي إيجابي؟ ك

صعوبة المواد، الدراسة، هل كان الحديث الذاتي إيجابياً؟ أستطيع أن أدرس وأنجح، أم أن الحديث الذاتي كان سلبياً؟ لن أستطيع أن أكمل الدراسة بسبب 

بح الشعور إيجابياً وقوياً في تحقيق الرغبة، وإن هكذا يكون الحديث الذاتي ولألسف، هذا الحديث يرافقه قوة الشعور، إن كان حديثاً ذاتياً إيجابياً أص

 .                                         كان عكس ذلك سيكون الشعور سلبياً وحاجزاً عن الوصول لهذه الرغبة أو الهدف                                                       

، إن كان االعتقاد إيجابياً أصبح خلف الرغبة حديث وشعور إيجابي، ما يسهل «االعتقاد»هم جداً هو ال بد أن ندرك أن خلف الرغبة والشعور شيء م

في تحقيق الرغبة، أو العكس، اعتقاد سلبي، فيصبح خلف الرغبة حديث ذاتي سلبي مع شعور 

 .                                                              سلبي                                                                                 

، فتحقيق الرغبة أو الهدف مبني «االعتقاد الداخلي يؤدي إلى الفكرة، ومن ثم إلى الحديث الذاتي، ومن ثم إلى الشعور، ومن ثم إلى السلوك»قاعدة: 

 .                                                                                                                                               ويستند بقوة على هذه القاعدة  
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 ال عقالنية اإليديولوجيا العربية هي استحالة البرهنة على فشلها

2018مارس  20 –موريس عايق  –الحياة جريدة   

نية األيديولوجيا ال يزال نقد ياسين الحافظ لإليديولوجيا العربية المعاصرة شديد الراهنية على رغم العقود التي مضت عليه. يركز الحافظ على نقد العقال

عن تصور الحافظ التاريخاني للعقالنية الذي يربطها بالنموذج العربية بشتى نسخها، ال تختلف التقدمية عن المحافظة في هذا الشأن. حتى وإن تخلينا 

قق من صالحية المتحقق في مجتمعات العالم األول، فإن حداً أدنى من العقالنية يبقى مطلوباً ويتمثل باالتساق المنطقي ووجود معايير دنيا تسمح بالتح

 .                                                                                      إدعاءاتنا ومخططاتنا                                          

أهدافها أم فال إمكانية للحديث عن العقالنية بغياب اتساق األفكار في ما بينها وبغياب طريقة ما للتحقق من كون األفكار صحيحة وقادرة على تحقيق 

إن هذين الشرطين هما أول ما يجب عليه تحقيقهما. أن يكون الشروع متسقاً في مقدماته واستنتاجاته، وأن يضع فعندما يتقدم سياسي بمشروع، ف .ال

 .                                      أهدافاً محددة، تمكننا الحقاً من تقييم المشروع، إن أصاب أو أخطاً                                                              

ية التحقق. على تبقى األيديولوجيات العربية المعاصرة مفتقرة إلى هذا الحد األدنى من العقالنية، فهي ال تحقق أياً من هذين الشرطين: االتساق وإمكان

 .                               العكس تبدي األيديولوجيات العربية المعاصرة مهارة كبيرة في التحايل على هذه الشروط المفترضة في أي نقاش عقالني 

لم هو إمكانية يمكن هنا العودة إلى كارل بوبر ومبدأ التكذيب الذي قدمه بهدف التفريق بين العلم وما ليس علماً. الفكرة األساسية هي أن ما يميز الع

، أن يخطئ، حتى لو خالف ما نراه، فهناك شيء خفي أو تكذيبه، أي إظهار إمكانية خطئه، أما ما ال يمكن تخطئته فليس علماً. ال يمكن لالهوت، مثالً 

لمية تحتمل معنى خفي ال ندركه. على العكس، جميع النظريات العلمية يمكن أن تكون خاطئة، وهذا ما يسمح بإمكانية اختبارها تجريبياً. النظريات الع

أو الغاية مناقشة األيديولوجيا بمعايير العلم، لكن معيار المحاسبة وإمكانية  إمكانية الخطأ، بينما العلوم المزيفة ال يمكن تخطئتها أساساً. ليس الهدف

ة، باعتبارها الخطاً شرط للعقالنية. أيضاً، ما ال يحتمل الخطأ ليس عقالً. وعليه يمكن استخدام فكرة بوبر لإلمساك بالعقالنية األيديولوجيا العربي

التحقق من مقوالتها وفرضياتها واختبارها                                                                       أيديولوجيا ال يمكن تخطئتها، لعدم القدرة على  . 

يكون هذا تستند الحيلة األيديولوجية على قدمين، األولى هي أن المشروع األمبراطوري مستحيل التحقق انطالقاً من مواردنا المتاحة وشروطنا، وقد 

مبراطوري الوحدة العربية أو تحرير فلسطين أو سحق األمبريالية أو الخالفة اإلسالمية وهلم جرا. مشاريع تخاطب المخيال األمبراطوري المشروع األ

لعلمي للعرب بصيغ شتى وتتفادى في المقابل طرح مشاريع محددة وعيانية ومقيدة بإمكانياتنا. حتى في حاالت أبسط، مثل تلك التي تتناول البحث ا

من  صالح اللغة العربية والنظام التعليمي، تظهر أهداف تتجاوز ما يمكن القيام به، وتتجاوز قدرة العديد من الدول التي تكون أوضاعها أفضلوإ

 .                                     أوضاعنا بكثير                                                                                                                

طية في خالل الربيع العربي تجاوز الشباب مثل هذه المشاريع والرهانات الخيالية، من خالل التركيز على قضايا محددة ومرتبطة بتحقيق الديموقرا

ظهور أصوات تتساءل عن الموقف من فلسطين بلدانهم وتحقيق المزيد من الحرية وتوسيع الفضاء العام ومحاربة الفساد والبطالة، على رغم 

ال يعني هذا أن قضايا مثل فلسطين والوحدة العربية وغيرها ليست مهمة بذاتها، ولكنها قضايا بعيدة المدى وال  .واألمبريالية واالستعمار وهلم جرا

ا الشأن                                                        يمكن طرحها كبرنامج أو محك اختبار، طالما أن ال أحد قادراً على تحقيق شيء ملموس في هذ . 

وهنا تأتي الخطوة الثانية  –النتيجة المؤكدة أن هذه المشاريع محكومة بالفشل، بحكم عدم تناسبها مع الموارد المتاحة والقدرة على تعبئتها وحتى إدامتها 

ل مؤامرة ما. ويمكن هذا في األيديولوجيا العربية. فعوضاً عن أن يكون الفشل مدخالً للمحاسبة والمراجعة، فإنه يُرد إلى عدو قوي قاهر يظهر من خال

 .        العدو، أيضاً، أن يأخذ العديد من األسماء، من االستعمار إلى الرجعية إلى الهجمة الصليبية ووفق ما يحب المرء                      

ائلة لدرجة أنه قادر على تفسير كل الفشل هنا ال يعود إلى عطب خاص بالبرنامج أو األفكار التي نحملها، بل يُرد إلى عامل خارجي يملك قوة ه

 .                                   مشاكلنا، من الهزيمة إلى االحتراب األهلي إلى فشل الوحدة والتنمية                                                              

ربية، يُفسر ببساطة بالتدخل االستعماري واألمبريالي، مع التغافل عن مراجعة ففشل الوحدة العربية بين األنظمة، التي طالما نادت بالقومية الع

ببنى اقتصادية  اإلستراتيجيات االقتصادية، مثالً، التي اعتمدتها هذه األنظمة والتي قامت على تحقيق التصنيع وإحالل المحلي. وبما أنها جميعها تتمتع

ن خلقت بنى اقتصادية متنافرة عوضاً عن اقتصادات متكاملة                                     متشابهة، كانت نتيجة إستراتيجية التنمية هذه أ . 

حاسبة إذا أخدنا هاتين الخطوتين معاً، المشروع مستحيل التحقيق والمشجب الخارجي الذي يفسر كل فشل، يظهر مباشرة أنه من المستحيل القيام بم

ات األيديولوجيا العربية، فال يمكن لها أن تخطئ أو تفشل، لوجود عامل خارجي غير متعلق بها يمكن        ومراجعة نقدية ألي من مقوالت وفرضي

          تحميله مسؤولية هذا الخطأ أو الفشل. هكذا يمكن لصدام حسين أن يبقى بطالً، على رغم كل ما جره من كوارث على العراق                 

 

 

 

 

 

 



 
 

2018_ARA_SERIE1_LV2_TEXTE 9 

 الصين تعيد تشكيل فريقها االقتصادي مع تصاعد التوترات التجارية

2018مارس  20 –بكين أ  ف ب  –جريدة الحياة   

مهمة، في  أعاد الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس، تشكيل فريقه االقتصادي الرئيسي بترقية مساعدَين تلقيا تعليمهما في الواليات المتحدة إلى مناصب

 .                                                                                     د حدة التوترات التجارية مع واشنطن والقلق بشأن تراكم الديونظل تصاع

من خالل منصبه الجديد يتوقع « هارفرد»وأقر البرلمان تعيين شي لمستشاره النافذ ليو هي، وهو مسؤول في الحزب الشيوعي تلقى تعليمه في جامعة 

 .                                                                                        كنائب لرئيس الوزراء أن يشرف على القطاعات المالية واالقتصادية

آخر عن اإلصالحات تولى المنصب منذ العام  وتمت كذلك ترقية نائب حاكم الصرف المركزي إلى رئاسة البنك محل تشو شياو تشوان، وهو مدافع

2002. 

ر محدودة وجرت التعيينات خالل الجلسة السنوية للبرلمان الذي عزز نفوذ شي كقائد ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعدما منح الرئيس والية غي

 .                                                                                                                                                      وأدرج اسمه في الدستور

المتحدة  وتمنح التعيينات لشي أيادي أمينة على سدة الحكم في المجال االقتصادي، في وقت تواجه الصين احتمال الدخول في حرب تجارية مع الواليات

 .                                                                                         الديون بشكل كبير يهدد بأزمة محتملةووسط مخاوف من أن تراكم 

اتخاذ وسافر ليو إلى واشنطن في وقت سابق هذا الشهر حيث التقى مسؤولين أميركيين في البيت األبيض. لكن زيارته لم تثن ترامب عن التفكير في 

 .                                                                                                                                         إجراءات تجارية أخرى ضد بكين

صالح واالنفتاح المالي في الوقت ذاته والحفاظ المهمة األبرز تتمثل في تنفيذ سياسة نقدية مستقرة مع دعم اإل»وقال يي للصحافيين عقب تعيينه إن 

ً للشبكة اإلخبارية التابعة للمصرف المركزي «. على االستقرار المالي ستكون هناك سلسلة إصالحات وسياسات «: »فايننشيال نيوز»وأضاف وفقا

 .                                         ة الصينية بشكل أكبرودعا في وقت سابق إلى فتح السوق أمام المستثمرين األجانب وتدويل العمل«. انفتاحية مقبلة

معاملة المستثمرين »وقال في مؤتمر صحافي سابق خالل الجلسة البرلمانية السنوية، إن المصرف المركزي سيعمل على إدخال إصالحات ستثمر عن 

 .«                                                                                                                            المحليين واألجانب بشكل متساو

 .«                   السماح بإمكان وصول أكبر إليه، أو إزالة القيود على الملكية األجنبية»وأشار بشكل خاص إلى تحرير القطاع المالي الصيني عبر 

ألسواق في طليعة شكاوى الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي اللذين كررا مراراً أن شركاتهم تواجه عقبات رئيسية وكانت القدرة على الوصول إلى ا

 .                                 في تأسيس أعمال تجارية في الصين، لعل أبرزها إجبارهم على مشاركة خبراتهم وتقنياتهم مع الشركاء المحليين

اإلسبوعية دعا من خاللها إلى إصالح العملة الصينية التي ُسمح لها طويالً بالتذبذب « كايكسن»العام، كتب يي افتتاحية في مجلة  وفي وقت سابق هذا

 .                                                                                                                                  ضمن حدود وضعها المصرف المركزي

مضي وستمنح عملية اإلصالح الواسعة التي أعلنت األسبوع الماضي وتعد األكبر منذ عقد والمصممة لتعزيز فاعلية البنك المركزي، سلطة أكبر لل

 .                                                                                                                                              قدما في إحداث التغيير المنشود

وكجزء من التعديالت، أوكلت إلى المصرف المركزي مسؤولية وضع مسودة قوانين وقواعد جديدة لقطاعي المصارف والتأمين، وهو ما سيمنحه 

 .                                                                                                                                   سلطة جديدة على النظام المالي الصيني

ثم حصل على «. إلينوي»ودرس يي المهتم باإلصالح االقتصادي، في الواليات المتحدة حيث حصل على درجة دكتوراه في االقتصاد من جامعة 

1997وانتقل إلى المصرف المركزي عام  .   ة انديانا قبل أن يعود إلى الصين حيث تولى منصباً في جامعة بكينوظيفة في هيئة التدريس في جامع . 

قال وسيكون تراكم الديون في الصين الذي حذر محللون من أنه يشبه االتجاهات التي أسفرت عن أزمات مالية في دول أخرى، في مقدم أولوياته. و

في وضع صعب جداً ألنه إذا كان يحاول تخفيف المديونية بشكل »كين كريستوفر بالدينغ، إن المصرف المركزي الصيني استاذ االقتصاد في جامعة ب

به. وبيّن التحديات األولى التي يرجح أن يواجهها يي وليو في العالقات مع الواليات « لن يقبلوا»وهو ما « كبير، فسيتسبب ذلك بضغط مالي ضخم

 .                                                                                                                                                               المتحدة
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 ليبرمان يتوعد منفذ عملية جنين باإلعدام

 السيسي يحض الفلسطينيين على احتواء الخالفات والمضي بالمصالحة

2018مارس  20 –هرة ، رام هللا ، غزة القا –جريدة الحياة   

، الذي تصاعدت حدته في أعقاب محاولة اغتيال «حماس»ألقت القاهرة مجدداً أمس بثقلها لمحاوله نزع فتيل التوتر بين السلطة الفلسطينية وحركة 

ً بالرئيس محستخبارات ماجد فرج. وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح الرئيس الوزراء رامي الحمدهللا ومدير اال مود سيسي أمس، اتصاالً هاتفيا

احتواء الخالفات والتغلب على الصعوبات للمضي في المصالحة                                                    »عباس )أبو مازن( حض خالله على  ». 

اتفاق القاهرة، في وقت تستمر محادثات الوفد األمني المصري وظهر أن االتصال ركز على البحث في الوضع في غزة والمعضالت التي تواجه تطبيق 

التطورات على الساحة »وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان، أن الرئيسين المصري والفلسطيني بحثا  .في رام هللا

صائل الفلسطينية، والعمل على احتواء أي خالفات والتغلب على جميع الفلسطينية، وتم التأكيد على ضرورة المضي قدماً في جهود المصالحة بين الف

تم مناقشة آخر »واكتفى البيان المصري باإلشارة إلى أنه «. الصعوبات التي تواجه تلك الجهود، بما يُحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطيني

، «تنسيق والتشاور بين الرئيسين الذين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيقالمستجدات على صعيد عدد من الملفات العربية واإلقليمية، في إطار ال

استعرض القضايا كافة ذات االهتمام المشترك، والعالقات الثنائية بين البلدين، كما تم التطرق إلى العملية »فيما أفاد بيان للرئاسة الفلسطينية بأنه جرى 

لمستجدات في األرض الفلسطينية والمنطقة                                        السياسية المتوقفة، واألوضاع في غزة، وآخر ا ». 

من جهة أخرى، على خلفية االنفجار الذي استهدف « حماس»من جهة و « فتح»ويأتي االتصال على وقع سجال وتبادل لالتهامات بين السلطة وحركة 

حماس في الحادثة... إذ إن »اطق باسم المؤسسة األمنية اللواء عدنان الضميري أن تحقق موكب الحمد هللا وفرج الثلثاء الماضي، ورفض أمس الن

، كما رفض «الحركة قصرت في عملية التأمين المطلوبة للموكب « حماس متهمة في ما حدث ... وتحقيقاتها في »وقال: «. تشكيل لجنة دولية للتحقيق

تهمه بالمسؤولية كعضو مكتبها السياسي فتحي حماد لن يكون نزيهاً في التحقيق    التفجير غير مقبولة، فمن ال يستطيع استدعاء شخص ن ». 

أما «. التالعب في التحقيق بدالً من الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة»بـ « حماس»في غزة عاطف أبو سيف، « فتح»وبالمثل اتهم الناطق باسم 

»عضو اللجنة المركزية لـ  ستتخذ إجراءات وخطوات رادعة في شأن الجهة المسؤولة »القيادة الفلسطينية والحكومة جمال محيسن فكشف أن « فتح

هناك موقف موحد يحّمل حماس مسؤولية االستهداف فهي »ولمح إلى عقوبات جديدة ستفرضها السلطة الفلسطينية، وقال: «. عن التفجير شمال غزة

لفصائل دانت الحادث وستكون هناك إجراءات تناسب االعتداء، ولن يمر مرور الكرام ، مشيراً إلى أن كل ا«ليست معنية بتقديم معلومات دقيقة

 .«للمشروع الوطني بأكمله»واإلجراءات والقرارات ستكون عبر الحكومة. واعتبر أن الحادثة استهداف                                                       

من خطط لحادثة تفجير الموكب شمال »مسؤولية الحادث. وقال: « فتح»إلى الرد، محمالً في المقابل فوزي برهوم « حماس»وسارع الناطق باسم 

هو من قرر االنفصال بالضفة عن »وأضاف: «. القطاع، يهدف إلى مفاقمة معاناة غزة وأهلها الصامدين، ويفرض المزيد من العقوبات عليهم

«                                      الوطن                                         لن تكون ضحية التنافس بين مسؤولي السلطة »، مشدداً على أن غزة 

 .«الفلسطينية

« حماس»ودخلت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين على الخط، والتقى وفد برئاسة عضو مكتبها السياسي صالح ناصر، رئيس المكتب السياسي لـ 

مكتبه، وأفيد بأن اللقاء تطرق إلى الوضع في غزة. وحض وفد الجبهة على إشراك األجهزة األمنية الفلسطينية في لجان التحقيق في إسماعيل هنية في 

 «فتح»كما دعا محاولة اغتيال الحمد هللا وفرج، والعمل على الكشف السريع عن الفاعلين وتقديمهم للمحاكمة وتقديم نتائج ذلك للرأي العام الفلسطيني. 

لعدم تبديد الفرصة المتاحة أمام استعادة الوحدة الداخلية وإغالق ملف االنقسام  « أعلى درجات المسؤولية»إلى التحلي بـ « حماس»و   

في  60في المئة الى  30وتوقعت مصادر أن يتم رفع نسبة الحسم على رواتب موظفي السلطة في القطاع، التي فرضها عباس قبل نحو عام واحد، من 

 .                                                                                                        ة، في وقت تزداد األوضاع المعيشية واالنسانية تدهوراً المئ

خالد البطش « الجهاد»وقال القيادي في حركة «. عدم اتخاذ أي اجراءات تصنف كعقوبات ضد غزة»ودعت الفصائل الفلسطينية، الرئيس عباس، إلى 

نناشد الرئيس عباس عدم إتخاذ أي عقوبات ضد غزة تصب »في غزة يحيي السنوار: « حماس»في مؤتمر صحفي عقدته الفصائل عقب لقائها رئيس 

الفصائل تجدد إدانتها الستهداف موكب الحمد هللا، فاالوضاع تستدعي موقفاً وطنياً موحداً في مواجهة صفقة القرن وما »وقال إن «. العقوبات في اطار

من األجدر بنا أن نتعاون جميعا لكشف المجرمين                               »وقال: «. يجري من مؤامرة ضد القضية الفلسطينية ». 

لى الرئيس عباس، إلى زيارة غزة لتجاوز كل اثار االنقسام. وطالب في الوقت نفسه رئيس الوزراء ووزير الداخلية القدوم إلى غزة واالشراف ع ودعا

 .                          ملف التحقيق في محاولة االغتيال لكشف المتورطين بهذا الحادث األليم                                                             
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 «السعودية الجديدة»

2018مارس  14 –تغريد الطاسان  –جريدة الحياة   

في كثير من المحافل اإلعالمية والسياسية، وبرز هذا المصطلح بشكل واضح إبان زيارة ولي العهد « السعودية الجديدة»يتردد هذه األيام مصطلح 

تمرار ألخيرة لبريطانيا ومصر، وتعليق كثير من السياسيين واإلعالميين على الحراك الموجود في بالدنا اآلن، وفرحهم به وتقديم كل الدعم لالسا

فيه                                                                                           . 

خارج التغير اإليجابي الذي تعيشه بالدنا، واألجمل أن يقتنع صاحب القرار والنفوذ في المؤسسات الدولية بهذا جميل أن تلحظ مراكز القوى في ال

عنا، الحراك، ويشيد به، يراها من في الخارج بكل وضوح، من دون الخوض في آيديولوجيات ال تخدم المرحلة التي نعيشها، وال تجعل اآلخر يبتعد 

كما سّموها، هي مشروع ولي العهد، الذي لم يأِت به من فراغ، بحيث لم يهدم ما قبل، ليبني « السعودية الجديدة»حاجة إليه.  حاجباً النور الذي نحن في

افظ على وطنه عليه شيئاً مما بعد، ما يحدث هو رؤية قائد شاب أدرك بحكمة أن التغيير المحلي أصبح حتمياً في ظل التغيير الشامل في العالم ككل، ليح

وثقافية الصفوف األولى، فأزال تراكمات معينة منعتنا من الحياة السهلة، وأزال أسواراً حجبت كثيراً من الضوء عنا، وسمح ألطياف وألوان فكرية في 

 .                                                                    واجتماعية أن تقدم نفسها، مع الحرص على ثوابت الدين والوطن والمجتمع   

 ً  وفكرياً واقتصادياً، قدم للعالم هويتنا األصل، وأخبر من يجلس إليه أننا لسنا بدعاً من العالم، ونملك الكثير من المقومات التي تجعلنا في المقدمة حضاريا

ه المجتمعات عادة، لتعيد حساباتها فتلغي وأن ما أصاب مجتمعنا في فترة، من تبلد وممانعة وتطرف ال أصل له، بحيث كان ذاك شيئاً طارئاً تصاب ب

 .                                                                                           كل صوت أو حضور ال يسمح بالحياة الوسطية المتوازنة

ثر في أكثر من حديث وتصريح لولي العهد مع مختلف األطياف، أوضح أن مجتمعنا عاش التناقضات التي ال داعي لها، وعاش ما يريد في الخارج أك

ال ما من عيشه لما يحب في الداخل، يجد نفسه خارج بلده، وال يجد من يقف معه داخل حدود وطنه، وهنا اإلشكال األكبر لألفراد والمجتمعات، عند

تجد محاضن في الداخل فتلجأ للخارج، وتبحث فيه عن حياة 

 !                      تريدها                                                                                                                       

وأقوال يختلف معه كثيرون أن تتسيد المشهد عندنا، وتفرض أجندتها البعيدة عن واقعنا، والغريب كما يوضح ولي العهد، أننا سمحنا آلراء أحادية 

 .                                                                           وتفرض علينا قطيعة مع اآلخر ال أصل لها وما من منطق يسكنها                         

هو استعادة القرار والرأي من جهات غير مؤهلة، ومنح األمر لجهات تعرف ماهية المجتمع، وموقعنا « السعودية الجديدة»كل ما فعله ولي العهد ألجل 

خصوصية في الخريطة، وتفهم المقاصد والغايات، وتهتم بالكليات وال تغرق في الجزئيات، وتسمح بالتعددية والعالمية من دون أن تمس باألذى ال

، أنها ليست حكراً على فئة من دون فئة، وليست حق لطائفة من دون طائفة، وال يتفرد «السعودية الجديدة»السعودية والهوية اإلسالمية. ومما تتميز به 

ايع واله أمره وفق منهج بها اتجاه واحد أو طيف واحد، بل هي باب كبير يسع الكل وفق وطن آمن باهلل موحد وحافظ على اإلسالم شريعة ودستوراً، وب

 .   الكتاب والسنة، وأقام البُنيان كله على تقوى من هللا حمتهُ من كل جرف وانهيار كمجتمعات كثيرة حواليه                             

 وخبرةً ومؤهالً، والكل له دوره نفرح كثيراً ونحن نتابع زيارة األمير محمد بن سلمان األخيرة، ونجد الوفد المرافق له، يمثل كل مجتمعنا، عمراً 

ا شركاء فيها، ونحن وحضوره الالفت سياسياً واقتصادياً وثقافياً وشبابياً، لم تعد األسماء مكررة، ولم تعد البرامج من دون علم منا أو دراية، بل نحن كلن

يصحب كل اتفاق، وما يترتب عليه كل تصريح أو هنا في بالدنا وكل منا له دوره في التعليق والتأييد والمناقشة وإبداء االهتمام وما 

 .بيان                                                                   

« لكل منا دور فيها، وال بد لنا من بصمة تزينها، كل بحسب قدرته، حتى وإن اختلفنا مع شيء فيها، سنجد كل األبواب مفتوحة « السعودية الجديدة

الحوار والسعي لألفضل دائماً، فلنبذل كل شيء لتكون الجديد الذي ال يبلى والمدهش الذي ال تنتهي إبداعاته للمناقشة و

وإنجازاته                                                                                                      
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أون -مغامرة ترامب وكيم جونغ  

2018مارس  14 –رانسوا غودمان  –جريدة الحياة   

 

أون وترامب، على إدراك أن لعبة رهانات بدأت بين  -يحمل ذعر المحللين األميركيين والصينيين، حين سماعهم خبر اللقاء المرتقب بين كيم جونغ 

على الموقف كوريا الشمالية وأميركا. وعلى رغم أن وزير الخارجية األميركي يقول أن تنظيم اللقاء يقتضي أسابيع، يقر بأن تغيراً دراماتيكياً طرأ 

التهديد  الكوري الشمالي. والتنسيق محتمل بين سيول وواشنطن في افتتاح األلعاب ما بين الكوريتين. وعلى خالف رأي البنتاغون، لم يِلن ترامب في

ع الصين. وهمش تشدد ترامب دور مون جاي الكوري الجنوبي، إن، الرئيس  -بضربة مدمرة توجه الى كوريا الشمالية، وشدد العقوبات عليها وقرَّ

سالم وليس من الصقور، وأصاله نظيره الكوري الشمالي االزدراء، ولم يقبل اي اتصال به منذ انتخابه. ويتوقع أن يؤدي الرئيس « حمامة»وهو 

عت الى حوار أميركي الكوري الجنوبي دور ساعي البريد بين الطرفين في المفاوضات المقبلة. والى اليوم، الصين تقف موقف المتفرج. وهي لطالما د

                                    كوري شمالي مباشر، وكانت على ثقة بأنها الفيصل في مثل هذه المفاوضات. ولكن هذه الحسابات طويت                                     –

. 

وخارجتان على المألوف. وما يدور هو ضرب من اللعب المتعدد فاليوم، يوجه دفة األمور في أميركا وكوريا الشمالية شخصيتان غير تقليديتين 

الخاص به المستوحى من عالم األعمال« فن إبرام الصفقات»المستوى. فمن جهة، يتوسل ترامب بـ  فاقت صدقية تلويحه بضربة قاصمة الى كوريا  :

اء كيم. وهذا ما أعلنه بيل كلينتون في نهاية واليته، قبل أن تثنيه عن وفي أيار )مايو( المنصرم، أعلن أنه مستعد للق .الشمالية صدقية تهديدات أسالفه

أون أوراقه: فهو بعد أن أعلن بلوغ  -قراره معاملة وزيرة خارجيته، مادلين أولبرايت، معاملة مهينة في بيونغيانغ. ومن جهة أخرى، يحرك كيم جونغ

التسلح النووي، رمى على الطاولة بورقة نزع السالح النووي 

 .                               والصاروخي                                                                                                                    

أون  –ي الرهانات الكاذبة، كيم جونغ وكما ف .وال شك في أن األمور يلفها الغموض والشك. فأميركا تأخذ على كوريا الشمالية خداعها أكثر من مرة

درجة ناجم عن توازن الرعب 180مضطر الى المبالغة ليلفت االنتباه. وانعطاف الموقف الكوري الشمالي  وهذا قد يحفز على التفاوض وحتى على  :

والخارج، على حد سواء. وهذا النظام هو،  نزع السالح. واليوم، يتواجه منطقان: من جهة، منطق نظام ال يرى ضمانة لبقائه غير القوة، في الداخل

ر في آن، تهديد وازن على جارته الجنوبية وعلى الواليات المتحدة. ومن جهة، منطق رفض األميركيين ومجتمع خبراء االستراتيجيا الصدوع بخط

كوري شمالي وجودي على أميركا. وفي مثل هذا السياق، الصدام بين البلدين ال مفر 

 .                                                                                                                                          منه            

، ال يستخف به كيم ولكن في لعبة المراهنات هذه، تراجعت بيونغيانغ قبل واشنطن. وعلى رغم أن كثيرين يعتبرون دونالد ترامب مجنوناً يلعب بالنار

د أون. وهو اقترح تعليق التجارب النووية واالختبارات الباليستية من دون أن تتخلى أميركا عن المناورات العسكرية في المنطقة. وهذا بعي –جونغ 

اليه بكين وموسكو)تجميد المناورات األميركية مقابل تجميد االختبارات الكورية الشمالية( الذي كانت تدعو « التجميد المزدوج»من  وجنى كيم جونغ  .

وهذه الندية هي أبرز أهداف برنامج نظامه النووي. وهو نجا من قبضة الصين  -أون على الفور مكاسب سياسته. فهو صار في موقع الند مع أميركا–

سعها حماية كوريا الشمالية حماية كاملة، التي تشتد على عنقه منذ ثالث سنوات. فبكين اضطّرت الى تشديد العقوبات على بيونغيانغ. ولم يعد في و

ً وال تهدئة )للتصعيد(. فاألمور  -فارتخت دالتها على القرارات الكورية الشمالية، وضعفت. وما نجم عن كباش ترامب كيم جونغ أون ليس انفراجا

ادع. ويجب أن يكون التحقق من نزع السالح النووي تتفاقم، والرهانات تكبر. ويغامر ترامب بخسارة صدقيته إذا ثبت أن االنفتاح الكوري الشمالي خ

. والتحقق من تدمير 1994أعوام للتأكد من نزع النووي، على ما فعلت إثر االتفاق النووي في  8الكوري الشمالي، على الفور. فأميركا لن تنتظر 

ميد البرنامجين الصاروخي والذري. ولكن نزع السالح القذائف والصواريخ ونزع السالح النووي في المتناول وأجدى من االنزالق الى متاهة تج

. ولم تعهد بيونغيانغ الثقة في أميركا أو غيرها. وهي تحتاج الى تنازالت 1991النووي والباليسيتي هو صنو التخلي عن ورقة بيونغيانغ اليتيمة منذ 

ي القوي. وبكين كانت تخشى الحرب، ولكن السالم في شبه الجزيرة ديبلوماسية ومادية ضخمة مقابل نزع السالح، في وقت تغامر بخسارة الدعم الصين

جون أون التراجع. فمصالح كل منهما، الشخصية واالستراتيجية، تقضي بإبرام  -الكورية ال يخدم مصالحها. ولم يعد في مقدور ترامب وكيم

 .                                                                     اتفاق                                                                     

  

، إعداد منال نحاس10/3/2018الفرنسية، « لوفيغارو»خبير في شؤون شرق آسيا، عن  *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


