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يقول الشاعر بشار بن برد في مطلع قصيدته «إذا كنت في كل األمــور معاتبا
صديقك لم تلق الــذي تعاتبه» .وقــد سبق في طرحه هــذا خبراء التنمية البشرية
وعلماء النفس واالجتماع ،حني اقترح وصفة سحرية لعالقة الصداقة ،أساسها
القبول والتسامح والتغاضي .املرونة في التعاطي مع األصدقاء مسالة ضرورية،
ذلك أنهم يختلفون ويتنافرون ،ويرتكبون األخطاء والهفوات التي يمكن تجاوزها
بسهولة ،طاملا أن جوهر العالقة قائم على املحبة واإلخــاص ،لكن ذلك قد يصبح
ضعف قاسية مفصلية ،تمر في حياة كل منا ،كفيلة بتغيير
مستحيال في لحظات
ٍ
ّ
مواقفنا من اآلخرين ،لحظات يمكن اعتبارها اختبارا مجانيا سخرته الحياة لنا،
كي نفيق من أوهامنا الوردية التي تضللنا في أحيان كثيرة ،وتجعلنا نهبا لغير
األنقياء من املنافقني االنتهازيني غير األوفياء .ال أحد منا في منأى من ّ
التعرض
لألذى .نكتشف ذلك في مواقف الشدة التي تجعلنا في حاجة إلى معونة األصدقاء
وتضامنهم ودعمهم ،لنكتشف فجأة ،وبشكل صادم ،أننا وحدنا باملطلق عندما
تتكشف لنا معادنهم على حقيقتها ،أولئك الذين يغرقوننا في لحظات الرخاء
باملجامالت واالهتمام ّ
وادعاء االكتراث الذي ال يتجاوز حدود األلفاظ املنمقة الكاذبة
هم أنفسهم سرعان ما يتالشون ،يتنكرون لك ،ويتخلون عنك ،من دون أدنى تأنيب
ضمير ،أو خجل مــن أنفسهم .يزيد املشهد قبحا حــن نكون على النقيض في
تعاملنا معهم ،نساندهم في أوقــات ّ
شدتهم ،وال نبخل عليهم بكل أشكال الدعم،
حتى ينهضوا من كبوتهم .موقف صعب عصيب ،كل منا ّ
تعرض له في مرحلة
من حياته ،فأفقده توازنه النفسي ،ونزع عنه القناعة بمن توهمهم السند والحليف.
ّ
التحدي األكبر أمام أنفسنا .هل علينا ،إزاء ذلك التخلي ،أن نكفر بكل القيم
وهنا
اإلنسانية من محبة وتضامن وتعاطف ،ونعلنها خيبة أمل ال رجعة عنها ،ونعترف
بغبائنا وسذاجتنا وسهولة ّ
تعرضنا للخديعة واالستغالل ،أم علينا أن نواصل
ّ
ّ
الرهان على أولئك القلة القليلة النادرة التي ال تبدلها األيام ،وتتمسك بجمرة املروءة
والشهامة ،في زمن تراجعت فيه كل القيم النبيلة ،ما ّ
يحصننا من إعالن الهزيمة
ٍ
الكلية ،واتخاذ قرار االبتعاد والنأي بالذات بعيدا عن شرورهم.
وعلى الرغم من قسوة الحالةّ ،ثمة مزايا إيجابية لها ،ال يمكن إنكارها أو تجاهلها،
كونها تمنحنا فرصة للنضج والتخلص من الـبــراءة وحسن الظن بالجميع من
دون تمحيص وتدقيق وتــأمــل ،ذلــك أن وضــع الثقة في غير أهلها حماقة كبرى.
علينا أن نبدي وعيا أعلى وقدرة أكبر على التمييز واالنتقاء .وهنالك نموذج مثير
للعجب ،من فرط ّ
تردده ممن يختار التغاضي عن مشاعر الغضب والخيبة ،تحت
عنوان التسامح والتماس األعــذار .مثل هؤالء ممن ال يملكون القدرة على الحسم
ووضع األمور في نصابها الصحيح ،حني تتضح لهم خصال الغدر والخيانة من
ّ
مدعي الصداقة ،لرعبهم من خسارة الصديق ،حتى لو ثبت ،بالدليل ،عدم جدارته
ُ
مما يحيله إلى الطرف الضعيف املهزوم في العالقة التي يفترض بها توفر عنصر
ّ
الندية ،فيظل مرعوبا يفتقد الشجاعة والقدرة على املواجهة واالنتصار لذاته ،ما
ّ
يعرضه إلى مزيد من االستغالل واالمتهان واالستخفاف وقلة االحترام .من هنا،
علينا إبداء كثير من الحسم والوضوح واملواقف املبدئية إزاء من خذلونا ،واألهم
من ذلك كله االحتفاظ بحق املعاملة باملثل ،سيما أن الدنيا دوارة ،ال تبقي شيئا
على حاله ،وقد عبر عن ذلك ببالغة الشاعر أحمد رامــي ،في ترجمته «رباعيات
الخيام»،حني قال /... :فليس في طبع الليالي األمان.

سميرة المسالمة

ُولــدت سورية أول مرة في ظروف قهرية
ت ـح ــت االنـ ـ ـت ـ ــداب ال ـف ــرن ـس ــي ال ـ ــذي رس ــم
خريطتها املشوهة ،وفق اتفاقية سايكس
بـيـكــو ،ب ـحــدود مـتــأزمــة مــع كــل جــوارهــا،
تركيا ولبنان واألردن والـعــراق .وعانت
ـات عــديــدة ،منها أزمــة
منذ نشوئها أزم ـ ٍ
الشرعية والهوية واالستقرار السياسي،
ّ
يتخبطون في
ما جعل معظم السوريني
ت ـحــديــد عـمـقـهــم ال ــوط ـن ــي ،ب ــن م ــن يـمــدّ
ّ
متمسكًا
ي ــده إل ــى الـ ــوراء (اإلســام ـيــون)
بهوية الخالفة اإلسالمية ،ومن افترض
وج ــود ســوريــة ج ــزءا أو ق ـطــرا مــن دولــة
األمة العربية (القوميون) ،أو أنها واحدة
مــن مـنــاطــق ســوريــا الـكـبــرى (الـقــومـيــون
السوريون).
ولم تكن تلك التبعيات السياسية وحدها
السبب في غياب وحــدة التصور لسورية
ّ
ال ـ ــدول ـ ــة ،بـ ــل اك ـت ـس ــى ه ـ ــذا الـ ـ ـت ـ ــأزم بـبـعــد
آخ ــر ،هــو ال ـتــأزم الـهــويــاتــي ،وذل ــك بسبب
فـ ـق ــدان ج ـم ـيــع ال ـس ــوري ــن امل ـت ـنــوعــن في
إثنياتهم وطــوائـفـهــم ومــذاهـبـهــم الدينية
ثقتهم بالعقد االجتماعي الــذي يجمعهم
تـحــت سـقــف وطـنـهــم مــواطـنــن متساوين
وأح ـ ــرارًا ،مــا جـعــل ن ــار الـخــافــات اإلثنية
ّ
«املتقدة تحت الرماد» تنمو مع أول فرصة
متاحة لالنفالت من قبضة األمــن في ظل

كاريكاتير

ال ـثــورة الـســوريــة ( .)2011ويـمـكــن إرج ــاع
الخالفات إلى أسباب عميقة :منها ّ
تغول
األجهزة األمنية وتصلب الدولة املركزية،
واالف ـت ـق ــاد ل ـح ـقــوق امل ــواط ـن ــة امل ـت ـســاويــة،
والـشـعــور بالظلم الـتــاريـخــي والجغرافي
منذ تأسيس ســوريــة بخريطتها مــا بعد
االس ـت ـق ــال ،وخـ ــال ال ـح ـكــم الـشـكـلــي لكل
الدساتير التي صاغتها األنظمة ،وبقيت
حبرًا على ورق ،سواء في ظل االحتالل من
دستوري 1920و 1928ودستوري ما بعد
االسـتـقــال  1950و 1952ودس ـتــوري حكم
نظام األسد األب واالبن  1973و.2012
وال تختلف الــوالدة املنتظرة لسورية ما
بعد الثورة الشعبية  ،2011واملستمرة في
عامها العاشر ،عن سابقتها ،حيث يقيد
ّ
املتعدد ألرضها مالمح سورية
االحتالل
امل ـس ـت ـق ـب ــل ،س ـ ـ ــواء مـ ــن ح ـي ــث ح ــدوده ــا
الجغرافية أو بنيتها الديمغرافية ،على
ال ــرغ ــم م ــن ك ــل ال ـت ـص ــري ـح ــات امل ـت ــداول ــة
حول وحدة سورية أرضًا وشعبًا ،حيث
مــا أوقـعـتــه الـحــرب الطويلة مــن خسائر
عـلــى صعيد بنيتها االجـتـمــاعـيــة يفوق
وبنيانها
بكثير خسائرها فــي بنيتها
ً
مسؤوليات مضاعفة
العمراني ،ما يضع
ٍ
عـلــى ال ـســوريــن ،عـلــى الــرغــم مــن خــروج
العامل السوري من معادلة الحل ،بشكله
امل ـت ـم ـث ــل ب ــإنـ ـه ــاء الـ ـ ـص ـ ــراع املـ ـسـ ـل ــح فــي
ســوريــة وعليها ،أي أن ال ــدور األســاســي

ل ـل ـم ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي أو ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة
ه ــو ،فـقــط ،بـنــزع فتيل ال ـحــرب بــن أذرع
ال ــدول بصورتها املـبــاشــرة ،أو تلك التي
ت ـحــت ال ـغ ـط ــاء امل ـح ـلــي ال ـ ـسـ ــوري ،س ــواء
ف ــي ال ـن ـظــام أو امل ـع ــارض ــة .م ــا يـعـنــي أن
التفاصيل الداخلية للحياة السورية لن
تكون أولــويــة للمجتمع الــدولــي ،وكذلك
لن تكون للمتفاوضني من أمــراء الحرب
السوريني أو السياسيني (املعينني خارج
إرادة ال ـش ـعــب) عـلــى ال ـجــان ـبــن ،الـنـظــام
وامل ـع ــارض ــة .حـيــث تــؤكــد الـتـجــربــة أنـنــا
أمام متنافسني على السلطة ،وليس على
خدمة العمل الــوطـنــي ،إذ تسود ظاهرة
االستئثار باملناصب واالمتيازات وهدر
مـعــالــم تـ ــداول الـسـلـطــة حـتــى فــي أضيق
حــدودهــا فــي كـيــانــات امل ـعــارضــة ،وكــأنــه
الـ ـش ــره ل ـل ـح ـكــم ف ــي ن ـس ـخــة م ـش ـ ّـوه ــة ملــا
يحدث في نظام األسد.
يستوجب هذا الحال فعليًا صناعة شكل
جــديــد لـلـعـمــل ال ـس ــوري ال ـت ـشــاركــي ال ــذي
ي ـض ــع فـ ــي أولـ ــويـ ــاتـ ــه ت ـف ــاص ـي ــل س ــوري ــة
امل ـس ـت ـق ـب ــل ،ل ـت ـك ــون ًج ــام ـع ــة ل ـل ـس ــوري ــن،
ول ـي ـس ــت م ـح ــاص ـص ــة ب ــن أط ـ ـ ــراف األم ــر
ال ــواق ــع ،م ــن دون «تــوه ـمــات ـنــا» ب ــأن هــذا
ال ـع ـم ــل ي ـم ـك ــن أن ي ـس ـب ــق ح ــال ــة االتـ ـف ــاق
الــدولــي عـلــى بــدء الـحــل فــي ســوريــة ،ومــن
دون أن نـعـتـقــد أن ه ــذا الـعـمــل يـمـكـنــه أن
يكون بلون ســوري واحــد ،أو ملجموعة أو

عماد حجاج

أث ــارت ق ــرارات الحكومة التونسية ،أخيرًا،
فـ ــرض ح ـظ ــر الـ ـ َـجـ ــوالن (الـ ـتـ ـج ــول) اب ـت ــداء
مــن الـســاعــة الـســابـعــة مـســاء (مــوعــد إفـطــار
ً
رم ـضــان) ،وإغ ــاق املـقــاهــي واملـطــاعــم ليال،
واألس ــواق األسبوعية ،ردود أفعال كثيرة،
من املنظمات املهنية املدافعة عن منتسبيها،
على غــرار االتحاد العام التونسي للشغل،
واتـ ـح ــاد ال ـص ـنــاعــة وال ـت ـج ــارة وغ ـيــره ـمــا،
ً
فضال عــن احتجاجات فــي جهات عــدة في
ّ
ال ـبــاد ،ن ــددت بـمــا اعـتـبــرتــه تضييقًا على
الناس ،وتجويعًا لهم في غياب ّ
إجراءات
أي
ٍ
مصاحبة (م ـنــح ،إعــانــات مــال ـيــة )...تخفف
عنهم آثار تلك اإلجراءات ،خصوصًا ارتفاع
األسعار وانتشار البطالة.
حــدث هــذا فــي بـلــدان ع ــدة ،بما فيها األكثر
دي ـم ـقــراط ـيــة ورخ ـ ـ ــاء ،ح ـيــث ش ـهــد بعضها
ُ
احتجاجات لــم تخل مــن عنف فــي مواجهة
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـت ـخ ــذة مل ـجــاب ـهــة ال ـجــائ ـحــة،
ّ
ّ
ألسباب عــدة ،لعل أهمها اعتقاد الناس أن
الـحـجــر الـصـحــي ،بقطع الـنـظــر عــن حجمه
وأشـكــالــه ،اعـتــداء على حقوقهم األساسية،
ومصادرة مساحات هامة ،منها حق التجول،
وحق السفر ،وحق التجمعً ...إلخ .وشعورهم
ّ
ب ــأن الـحـجــر يجعلهم عــرضــة ألش ـكــال عــدة
م ــن ال ـع ـنــف ال ــرم ــزي وامل ـ ــادي االق ـت ـص ــادي،
خـ ّصــوصــا إذا ك ــان ــوا م ــن ف ـئــات مجتمعية
هشة ،على غرار الفقراء واملهاجرين والنساء
واألش ـخ ــاص ذوي االحـتـيــاجــات الـخــاصــة..
إل ــخّ .
ثمة شعور متزايد لــدى فئات واسعة
ّ
أنـهــم أصـبـحــوا أكـثــر مــن غيرهم رهينة في
قبضة ال ــوب ــاء ،ودكـتــاتــوريــة األط ـب ــاء ...غير
ّ
أن مــا دفــع املــواطـنــن فــي تــونــس إلــى رفض
تلك اإلج ـ ــراءات ،والتهديد بمقاومتها إلى
ح ـ ّـد الـعـصـيــان امل ــدن ــي ،كـمــا ج ــاء عـلــى أكثر
ّ
مــن ل ـســان ،أن ع ــدة اخ ـتــاالت شابتها ،فقد
جاءت فاقدة االنسجام ،فالطبقة السياسية
التي أباحت التظاهر والتجمعاتّ ،
وميزت
في شعائر الدفن بني مواطنيها ،وانتهكت
الـبــروتــوكــول الصحي فــي أكـثــر مــن مسألة،
وت ـب ـ ّـج ـح ــت بـ ــه ،ه ــي ن ـف ـس ـهــا ال ـت ــي ت ـفــرض
ّعليهم ،بشكل أو بآخر ،هذه اإلجــراءات .كما
أن ـه ــا كــانــت غـيــر منصفة وغ ـيــر ع ــادل ــة ،بل
تمييزية أحيانًا ،تجعل فئات من دون أخرى
ضحية لها ،وهي التي عانت أكثر من سنة
من وطأة اإلجراءات ّاملتخذة.
ويضيف بعضهم أنها فاقدة للمرافقة ،أي
لــم تصاحبها إجـ ــراءات مــوازيــة ومتنوعة،
مالية ،ورمزية ...إلخ ،فالدولة مدعوة إلى أن
ّ
«تشتري» صحة مواطنيها ،علمًا أن الكلفة
مهما ك ــان مبلغها سـتـكــون أدن ــى مــن كلفة
ّ
الكارثة االقتصادية التي ستحل بقطاعات

ّ
وف ـئ ــات وع ــائ ــات ،ل ــو رف ـعــت ك ــل إج ـ ــراءات
ّ
ال ـح ـجــر ال ـص ـحــي .ه ــل مـعـنــى ذل ــك أن على
الـحـكــومــة إي ـقــاف اإلجـ ـ ــراءات وال ــذه ــاب إلــى
ّ
إلـغــائـهــا؟ هــذه إجــابــة شعبوية سهلة ،لكن
كلفتها اإلنسانية ستكون باهظة أيضًا ،في
ّ
ظل الوضع الوبائي الخطير ،إذ تفيد مراكز
ّ
دراسات وخبرة عدة أن ذلك سيكلف تونس
بـعــد نـصــف شـهــر م ــا ب ــن  100و 150وف ــاة
بالفيروس يوميًا ،وهــي التي تحتل حاليًا
مــرتـبــة مـتـقـ ّـدمــة أفــريـقـيــا فــي ع ــدد الــوفـيــات
بسبب الجائحة.
ُ
ولــم تـخــل إجـ ــراءات الحكومة مــن استثمار
س ـي ــاس ــي مـ ــن رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،قـيــس
ّ
س ـع ـ ّـي ــد ،ال ـ ــذي اس ـت ـغ ــل ف ــرص ــة إحـ ـي ــاء عيد
ال ـش ـه ــداء ،ل ـي ـقـ ّـرع رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة ،هـشــام
امل ـش ـي ـش ــي ،ع ـل ـن ــا ،ويـ ــدعـ ــوه إل ـ ــى مــراج ـعــة
اإلجــراءات ،في إشارة واضحة إلى غياب ّ
أي
انسجام بــن الرئاستني /املؤسستني .وقد
ظهر حرج املشيشي من املالحظات العلنية
ُ
التي كــان ممكنًا أن تقال في اجتماع مغلق
بني الرجلني ،علمًا ّأن القطيعة بدأت ّ
تترسخ
ّ
أكثر من ّ
مساع حثيثة ،يقوم
أي وقت ،في ظل
ٍ
بها االتحاد العام التونسي للشغل ،لتجاوز
ّ
اضطرت
الجمود الذي أصاب أجهزة الدولة.
ال ـح ـكــومــة ،ب ـعــد أق ــل م ــن  24س ــاع ــة ،وأخـ ـذًا
بــاالعـتـبــار مــاحـظــات رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة،
وخ ـش ـي ــة مـ ــن أن تـ ـك ــون ت ـص ــري ـح ــات ــه تـلــك
ذري ـ ـ ـعـ ـ ــة لـ ـت ــأجـ ـي ــج م ـ ــوج ـ ــة ال ـ ـ ــرف ـ ـ ــض ،إلـ ــى
تخفيف اإلج ــراءات جزئيًا (توقيت الحجر،
ال ـق ـطــاعــات ،الـ ـفـ ـض ــاءات ،)...وإقـ ـ ــرار مــراقـبــة
مكثفة للتجاوزات ،مع التعويل على ّ
«هبة
وعـ ــي م ــواطـ ـن ـ ّـي» ت ـع ـ ّـم ــم ال ـق ـب ــول ال ـطــوعــي
ُ
ّ
والحر بــاإلجــراءات ،وتبدي تضامنًا وطنيًا
بحسب رئيس
مع ضحايا هذه اإلج ــراءات،
ّ
الحكومة ،وهي من شأنها أن تجنب تونس
حالة احتقان أخرى ،في غنى عنها.
ّ
ّ
قدمت تونس في املوجة األولى من تفشي
ً
الوباء مثاال ناجحًا في إدارة أزمة كوفيد،
ّ
غ ـي ــر أن ذلـ ــك اإلن ـ ـجـ ــاز س ــرع ــان م ــا ت ـب ـ ّـدد
ّ
ألسباب عــدة ،لعل أهمها التغييرات التي
طاولت الحكومة ،فبرحيل حكومة إلياس
الـفـخـفــاخ ،الـتــي تـحـ ّـمـلــت مـســؤولـيــة إدارة
امل ــوج ــة األول ـ ــى تـقــري ـبــا ،وم ـج ــيء حـكــومــة
امل ـش ـي ـشــي ،ش ـه ــدت وزارة ال ـص ـحــة ق ــدوم
أربعة وزراء .كما ّ
حدت األزمة االقتصادية
من نجاح تلك البداية ،إذ لم تستطع الدولة
أن «تشتري» صحة مواطنيها ،خصوصًا
وقــد طالت مــدة الجائحة .وأخـيـرًا ،جعلت
أزمــة الثقة التي استفحلت بني املواطنني
وال ـن ـخ ـبــة ال ـحــاك ـمــة االم ـت ـث ــال إلج ـ ــراءات
الحكومة مـفـقـ ّـودًا ،مــا عـ ّـمــم حــالــة التسيب
والالمباالة ...إنه إنهاك الجائحة املخيف.
(كاتب ووزير تونسي سابق)

معن البياري

لم تعرف سورية
منذ االستقالل
من «الجمهورية
الحديثة» إال لصق
هذه الصفة بكل ما
يُخالف معناها

حزب واحد ،سواء تحت مسميات األحزاب
«الديمقراطية» أو «اإلسالمية» ،أي أن فكرة
أن سورية ستنحاز إلى فئة حزبية واحدة
م ـجـ ّـرد قـفــز فــي ال ـه ــواء .لــذلــك مــا يمكن أن
نبني عليه هو وجود عقد اجتماعي تكون
س ــوري ــة ،ال ــدول ــة ،دي ـم ـقــراط ـيــة وعـلـمــانـيــة
ّ
ومتعددة القوميات ،أي تستوعب الجميع
وفــق نصوص دستورية وقــوانــن ناظمة
تساوي بني السوريني ،أفرادا وجماعات.
تضييق العمل ،وتحديده على أن سورية

عالء الترتير

العراق بعد  18عامًا من االحتالل
فارس الخطاب

نستذكر ،كما كل العراقيني والشرفاء في
العالم ،جريمة غــزو الـعــراق واحتالله في
ذكــراهــا الـثــامـنــة ع ـشــرة ،فــرغــم كــل املــزاعــم
واألك ــاذي ــب الـتــي ّ
روج ـهــا املـعـتــدي لتبرير
ّ
جريمته ،إل أن معظم العراقيني تعاملوا
مــع مـجــريــات األح ــداث منذ وقــوعـهــا على
ً
أن ـه ــا احـ ـت ــال ،وأنـ ــه ل ــن ي ـن ـت ـصــر .وف ـع ــا،
أثبتت األحداث واأليام أن ال صحة ألي من
مـســوغــات ال ـحــرب ،وبــاتــت عملية احتالل
العراق واملوافقة عليها ُمعيبة للسياسيني
األمـيــركـيــن ،تستوجب ّاالع ـت ــذار للشعب
األميركي عنها عند الترشح ألي منصب
رف ـ ـي ـ ــع ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا رئ ـ ــاس ـ ــة ال ـ ــوالي ـ ــات
املتحدة .السبب الحقيقي الحتالل العراق
ك ـ ــان ت ـق ــزي ــم دوره .ول ــذل ــك ك ــان ــت ال ـق ــوة
املفرطة التي استخدمها الغزاة توحي بأن
ال ـهــدف لــم يـكــن كـســب ال ـحــرب بــن طرفني
غير متكافئني تمامًا ،وإنما تدمير العراق
ً
تدميرًا كامال .ولكي يتحقق ذلك ،كان ال بد
من وجه آخر للعدوان العسكري املباشر،
وإس ـقــاط نـظــام الحكم الـقــائــم ،ذاك الوجه
م ــا أط ـلــق عـلـيــه «امل ـع ــارض ــة ال ـعــراق ـيــة في
الـخــارج» ،والتي ّ
خصص لها الكونغرس
األم ـيــركــي م ـئــات امل ــاي ــن م ــن ال ـ ــدوالرات،
وظفت إلنشاء محطات إذاعية ومعسكرات
تدريب وسواها ،لتهيئة هذه «املعارضة»
وإعدادها لتتولى حكم العراق ،وبالتالي
القيام بواجبات إعادة العراق إلى ما قبل
عهد الثورة الصناعية ،وحشره في زوايا
ُ
الظلم والظلمة والتخلف والحرمان ،كما
وعــد جيمس بيكر وزيــر خارجية جــورج
ب ــوش األب خ ــال لـقــائــه فــي جـنـيــف وزيــر
خارجية العراق ،طارق عزيز ،في  9يناير/
كانون الثاني .1991
جــاء ال ـغــزاة فــي مثل هــذه األي ــام ُليدخلوا
الـ ـ ـع ـ ــراق ،ب ـك ــل حـ ـض ــارات ــه وثـ ـ ــرواتـ ـ ــه ،فــي
القادرة
غياهب التخلف وضياع السلطة
ّ
على بسط األم ــور فــي الـبــاد ،وإدارة دفــة
املعالجات الخاصة بكل مناحي الحياة،
ـزاب
ف ـ ـجـ ــيء بـ ــأس ـ ـمـ ــاء ألشـ ـ ـخ ـ ـ ٍ
ـاص وأح ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـات كـ ــان غــرض ـهــا األوحـ ـ ــد تـمــزيــق
وت ـك ـت ـ ٍ
ثوابت شعب العراق الوطنية ،وزرع الفتنة

ملك لفئة دون أخرى يقودنا من استبداد
نظام األســد إلــى استبداد اإلسالميني ،أو
اس ـت ـبــداد امل ـج ـمــوعــات األخ ـ ــرى ،الـســاعـيــة
إلـ ـ ــى ال ـس ـل ـط ــة تـ ـح ــت أي مـ ـس ـ ّـم ــى ،حـيــث
الديمقراطية ليست اختصاصا ،ولكنها
ح ـي ــاة ي ـت ــوج ــب الـ ــدفـ ــاع ع ـن ـهــا ب ـم ـشــاركــة
الجميع ومن أجل الجميع.
ولعل مــن أجــل ســوريــة ديمقراطية ال بد
أن يـكــون الـعـمــل عـلــى مجموعة قضايا،
ووض ـع ـه ــا فـ ــوق ال ـط ــاول ــة ،ومـنــاقـشـتـهــا
بني كل شرائح السوريني ،على اختالف
بعدهم األيديولوجي واإلثني ،واملراهنة
عـلــى أن أس ــاس االن ـت ـقــال الـسـيــاســي هو
مـكــانــة «املــواط ـنــة ال ـســوريــة املـتـســاويــة»،
وأن الـ ـشـ ـع ــب ه ـ ــو م ـ ـصـ ــدر الـ ـسـ ـلـ ـط ــات.
ول ـه ــذا ال ب ــد م ــن اس ـت ـع ــادة ق ـيــم الـنـظــام
الجمهوري التي غابت فعليًا عن واقعنا،
وبقيت مـجـ ّـرد عـنــوان مــن غير مضمون
«ج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة» ،حـ ـي ــث يـ ـق ــوم امل ـص ـط ـلــح
ع ـلــى أس ــس عـ ــدة ،أه ـم ـهــا :إن ـه ــاء الـحـكــم
امل ـط ـلــق .وس ـي ــادة الـشـعــب وعـ ـ ّـده مـصــدر
السلطات .والفصل بني السلطات الثالث،
ال ـت ـشــري ـع ـيــة وال ـق ـضــائ ـيــة وال ـت ـن ـف ـيــذيــة،
واستقالل كــل واح ــدة منها فــي مجالها.
وشرعنة املكانة الحقوقية والسياسية
للمواطن الفرد ،القائمة على مجتمع من
األفـ ــراد املــواطـنــن واألح ـ ــرار واملستقلني
عن أي انتماءات جمعية أخرى ،في إقليم

ـ دولـ ــة يـشـكـلــون فـيـهــا األم ـ ــة .والـ ـت ــداول
ع ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة .ولـ ـع ــل ال ـن ـظ ــر ف ــي واق ــع
س ــوري ــة ال ـتــي عــرفـنــاهــا مـنــذ االسـتـقــال
يــؤكــد أن ـهــا ل ــم ت ـعــرف م ــن «الـجـمـهــوريــة
الحديثة» إال لصق هــذه الصفة بكل ما
ُي ـخــالــف مـعـنــاهــا .وع ـل ـيــه ،مـســؤولـيـتـنــا،
نحن الـســوريــن ،استعادة جمهوريتنا،
وال ـتــأس ـيــس ع ـلــى قـيـمـهــا ،وه ــي وظـيـفــة
السوريني من خارج األجندات اإلقليمية
والــدولـيــة .ومــا لــم نسع إلــى تثبيت هذه
القيم ،بإجماع السوريني واجتماعاتهم،
لجسر خــافــاتـهــم وفـتــح ق ـنــوات الـحــوار
بــن مـكــونــاتـهــم ،ف ــإن ال ـحــديــث عــن باقي
الـتـفــاصـيــل ال ـســوريــة ،مـثــل شـكــل الحكم
رئــاسـيــا أو بــرملــانـيــا أو أن ســوريــة دولــة
ّ
مجرد
مركزية أو فيدرالية ،سيكون كله
ٍّ
فت خارج الصحن السوري ،وكل الوعود
ّ
ال ـت ــي ت ـق ــدم ب ـه ــذا ال ـش ــأن س ـت ـكــون حـبــرا
على ورق ،كحال دساتير سورية الستة
«امل ـغ ـي ـب ــة» .ال ــدس ـت ــور امل ــأم ــول ل ـســوريــة،
والــذي يمكن أن يولد من لجنة دستورية
ت ـت ـنــافــس أط ــرافـ ـه ــا ع ـل ــى ب ـس ــط ن ـفــوذهــا
وتغييب إرادة شعبها ،لــن يسهم إال في
والد ٍة جديد ٍة متعثرة لسورية املستقبل ،ال
تشبه ســوريــة التي يمكنها أن تجمع كل
ّ
الحرة في
السوريني تحت صفة املواطنة
بلد يحفظ كرامتها وحقوقها.
(كاتبة سورية)

االنتخابات الفلسطينية...
ثالثة مداخل للتغيير

مواجهة الوباء في
تونس والتوتر السياسي
المهدي مبروك

كالم مسترسل عن كورونا

والدة ثانية متعثرة لسورية

بسمة النسور

والحواجز بني أبناء الوطن الواحد .تؤكد
م ـص ــادر كـثـيــرة مـقـتــل أك ـثــر م ــن مليونني
و 400أل ــف ع ــراق ــي خ ــال س ـن ــوات ال ـغــزو
وأع ـم ــال الـعـنــف ال ـتــي أعـقـبـتــه ،وأك ـثــر من
خمسة ماليني ّ
مهجر في الداخل والخارج،
بــاإلضــافــة إل ــى م ـئــات آالف مــن املعتقلني
وامل ـغ ـي ـب ــن ،وه ـ ــذه األرقـ ـ ـ ــام ف ــي ت ـصــاعــد،
وال ـعــالــم ،كــل ال ـعــالــم ،يـتـغــافــل عــن ذكــرهــا،
أو اإلعــام عنها ،وكــأن العراق بــات خارج
دائرة التغطية تمامًا.
كـ ّـرســت العملية الـسـيــاسـيــة الـتــي مثلتها
م ـ ـجـ ــام ـ ـيـ ــع «املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ـ ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــة ف ــي
ال ـخ ــارج» مــا كــانــت تــريــده واش ـن ـطــن ،ومــا
ات ـف ــق عـلـيــه ف ــي مــؤت ـمــر ل ـن ــدن ،وم ــن قبله
اجـ ـتـ ـم ــاع ــات أرب ـ ـيـ ــل ،ب ــإنـ ـت ــاج مـ ــا سـمـيــت
الطائفية السياسية في الـعــراق ،واعتماد
امل ـح ــاص ـص ــة ،ب ــواب ــة واسـ ـع ــة لــاسـتـئـثــار
بــالـسـلـطــة ،وطـغـيــان املـصــالــح واألنــانـيــات
ً
الفردية والفئوية ،وإحاللها بديال للدولة
ومؤسساتها ،وإطالق املليشيات الطائفية
الــوالئـيــة لقمع املـعــارضــن ونشر اإلرهــاب
ً
والفوضى ،بديال عن األمن والسلم املدني.
لقد ّ
تحول العراق ،خالل عقد ونصف ،إلى
نموذج الستفحال الفشل اإلداري والفساد
ٍ
ف ــي ك ــل م ـفــاصــل ال ــدول ــة ،وأدى إل ــى هــدر
ثروات العراق الهائلة ،وإلى توقف تام ٍّ
ألي
مــن ّمـظــاهــر الـتـنـمـيــة ،وان ـه ـيــار الـخــدمــات،
وتفشي األوبئة ،وزوال الصناعة العراقية،
وضعف الزراعة ،وارتفاع معدالت البطالة،
وتـغـيـيــر امل ـنــاهــج ال ــدراس ـي ــة ب ـمــا أضـعــف
وبقوة قدرات األجيال الناشئة على مواكبة
التطورات في وسائل التعليم ومواده.
العراق الذي تهدر طاقاته وأمواله الهائلة
بسبب اسـتـشــراء الـفـســاد وس ــوء اإلدارات
بكل مستوياتها ،وصل إلى حافة اإلفالس،
والغرق في األزمات االقتصادية والديون.
وي ــأت ــي ه ــذا ال ـتــوص ـيــف غــال ـبــا م ــن داخ ــل
الـعـمـلـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـع ــراق ـي ــة ،ح ـتــى إن
بعضهم يصف حالة االنهيار االقتصادي
ف ــي ال ـع ــراق بــأنـهــا أخ ـطــر وأه ــم م ــن حــالــة
االن ـه ـي ــار األمـ ـن ــي أو ال ـخ ــدم ــي ،فــال ـعــراق
اليوم من بني أكثر عشرة بلدان فسادًا في
العالم ،ومدين إلى عدة دول بما يزيد عن
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تحول العراق ،خالل
ّ
عقد ونصف ،إلى
نموذج الستفحال
ٍ
الفشل اإلداري
والفساد في
مفاصل الدولة

الـحــزبـيــة الـسـيــاسـيــة والـتـكـتــات األخ ــرى
ع ـشــرات امل ـل ـيــارات مــن ال ـ ــدوالرات سنويًا.
واألزم ــة االقـتـصــاديــة الـحــالـيــة نــاتـجــة عن
أسباب عــدة ،جميعها مرتبطة ببعضها،
فتدهور قطاعات الصناعة والــزراعــة ّأدى
إلــى ازدي ــاد هائل في معدل االسـتـيــرادات،
بما جعل ال ـعــراق ســوقــا مهمة لـصــادرات
إي ــران وتــركـيــا وال ـصــن ،مــن دون أن يجد
املــواطــن الـعــراقــي أي منتج مـحـلــي ،مهما
كانت بساطة إمكانية إنتاجه.
حلم تحقيق الديمقراطية املــوعــودة التي
رفـعـتـهــا اإلدارة األمـيــركـيــة قـبــل االحـتــال
والـ ـغ ــزو وب ـعــده ـمــا أوج ـ ــد واقـ ـع ــا جــدي ـدًا
ف ــي الـ ـ ـع ـ ــراق ،ال ه ــو ب ــال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،وال
ه ــو بــالــدي ـك ـتــاتــوري ،ألن مـشـكـلــة ال ـعــراق
الرئيسة هي قدرة األطراف الخارجية على
ّ
التحكم بمشاهده ،حتى أصبح ،ولفترات
طـ ــوي ـ ـلـ ــة ،بـ ـ ـ ــؤرة ل ـل ـم ـج ــام ـي ــع اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة
وامل ـل ـي ـش ـيــات املـسـلـحــة وغ ـيــر املـنـضـبـطــة.
وقد يكون من املفيد جدًا أن يدخل العرب
بقوة على خــط التأثير على مــراكــز القوة
وصناعة القرار في العراق ،ألن هذا اإلجراء
سيدعم الخط املطالب بعودة العراق إلى
محيطه العربي ،مع الحفاظ على توازناته
اإلقليمية والدولية.
(كاتب عراقي في لندن)
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فـ ـ ـ ــي غـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرة ال ـ ـت ـ ـخ ـ ــاص ـ ــم االن ـ ـت ـ ـخ ـ ــاب ـ ــي،
واالنشقاقات والتشرذمات واملحاصصات
املـ ـت ــول ــدة ،وت ــزاح ــم ال ـق ــوائ ــم لــانـتـخــابــات
التشريعية الفلسطينية املزمع عقدها في
ّ
أواخر مايو/أيار املقبل ،يتولد انطباع لدى
ّ
مراقبني ومحللني كثيرين بأن االنتخابات،
بـشـكـلـهــا ال ـحــالــي وال ـب ـي ـئــة املـحـيـطــة بـهــا،
بعضهم
س ـت ـقــود إلـ ــى ال ـت ـغ ـي ـيــر .وي ــذه ــب
ّ
إلــى مــا هــو أبـعــد مــن ذل ــك ،ليحاجج بأنها
ال ـط ــري ــق إل ـ ــى الـ ــوحـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة وإنـ ـه ــاء
ّ
االنقسام الداخلي الفلسطيني .إال أننا ال
ّ
نملك ّ
أي معطيات أو مــؤشــرات ت ــدل على
ُ
ذل ــك ،فـفــي أفـضــل األح ـ ــوال ،قــد تـسـ ِـفــر هــذه
االن ـت ـخ ــاب ــات امل ــزع ــوم ــة ع ــن «دي ـم ـقــراط ـيــة
تغير هياكل القمع واالستبداد
صورية» ،ال ّ
والتشرذم املتجذرة .لكن ،أال يمكن استثمار
«الـلـحـظــة الــديـمـقــراطـيــة» الــراهـنــة مــن أجــل
االنـخــراط في عملية تغييرية ملا بعد هذه
ّ
اللحظة االنتخابية؟ أحاجج هنا أن مثلث
«املعاقبة ،والرفض ،والفعل» يمكن أن يوفر
بعض اإلجابات والخيارات لهذا التساؤل.
ال ـض ـل ــع األول مـ ــن ه ـ ــذا امل ـث ـل ــث م ـعــاق ـبــة
صارمة لحركتي «فتح» و«حماس» ،بعدم
ال ـت ـصــويــت ّ
ألي مـنـهـمــا ف ــي االن ـت ـخــابــات
التشريعية املزعومة املقبلة ،فحجم الضرر
واألذى الـ ـ ــذي ت ـس ـب ـبــت ف ـي ــه ال ـح ــرك ـت ــان،
ّ
بـكــل أذرعـهـمــا وتشققاتهما وتمثالتهما
الـسـيــاسـيــة ،ق ــد أصـ ــاب ال ـحــركــة الــوطـنـيــة
الفلسطينية فــي مـقـتــل ،وأن ـهــك امل ـشــروع
الوطني الـتـحـ ّـرري الفلسطيني ،وزاد من
ال ـشــرذمــة ال ـع ـمــوديــة واألف ـق ـيــة عـلــى م ــدار
األعــوام الخمسة عشر املاضية .وعليه ،آن
األوان ملعاقبة صارمة للحركتني ،لعبثهما
بالحياة اآلنية واملستقبلية للفلسطينيني
والفلسطينيات.
أسـ ـ ــوأ م ــا ي ـم ـكــن أن تـ ـف ــرزه االن ـت ـخ ــاب ــات
امل ـ ــزع ـ ــوم ـ ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة هـ ـ ــو إع ـ ـ ـ ـ ــادة إع ـ ـطـ ــاء
«الـشــرعـيــة االنـتـخــابـيــة» لكلتا الحركتني
ّ
ّ
سيقوي شوكتهما
بانتخابهما ،ألن ذلك
وسلطويتهما ،وس ـيــرزح الفلسطينيون
في مأزقهم الحالي سنوات مقبلة .الفرصة
مواتية للمعاقبة ،وعدم انتخاب ّ
أي منهما
(أو أف ــرع ـه ـم ــا) ف ــي خ ـط ــوة م ـح ــوري ــة فــي
املـعــاقـبــة وامل ـســاء لــة واملـحــاسـبــة الشعبية
لكلتا الـحــركـتــن .بــالـطـبــع ،سـتـلـجــآن ّ إلــى
ّ
كل األساليب إلقناع الفلسطينيني بأنهما
«حـ ـم ــاة امل ـ ـشـ ــروع ال ــوطـ ـن ــي» بــاالس ـت ـنــاد
إل ــى «خ ـطــاب امل ـقــاومــة» أو « ٌخ ـطــاب بـنــاء
ّ
الــدولــة» ،لكن الفرصة مواتية لتعرية كال
َ
الخطابني ّومشكلة فكرة «حماة املشروع
الوطني» ألنها ال تشكل سوى غطاء بائس
ّ
ومفلس لـكــل الـضــرر واألذى ال ــذي أصــاب
الفلسطينيني ،بـسـبــب أف ـعــال الـحــركـتــن.
اإلدالء والتصويت بـ«ال» واضحة وعالية
أمام الحركتني ،عبر صندوق االقتراع على

ّ
ّ
الــرغــم مــن كــل عــاتــه ،فعل مـقــاوم حقيقي
من أجــل املساهمة في العملية التغييرية
اإليـجــابـيــة .ال يقتضي املـضــي فــي خطوة
امل ـع ــاق ـب ــة أعـ ـ ــاه ب ــالـ ـض ــرورة أن ي ـص ـ ّـوت
الـفـلـسـطـيـنـيــون والـفـلـسـطـيـنـيــات لـقــوائــم
أخرى في االنتخابات املزعومة؛ «فاألوراق
واألصوات الالغية» يمكن أن تشكل الضلع
الثاني من هــذا املثلث التغييري ،وتشكل
خ ـط ــوة ه ــام ــة ل ـب ـنــاء ف ـعــل س ـيــاســي ق ــادم
ّ
تغييري ،وديمقراطي في جوهره .وكلما
كـثــرت هــذه «األوراق واألص ــوات الالغية»
ّ
تعزز ثقل النهج التغييري.
ّ
مـ ـ ـث ـ ــا ،لـ ـنـ ـتـ ـخ ــي ــل س ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــو يـ ـ ـق ـ ــوم بــه
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون ب ــالـ ـتـ ـص ــوي ــت ب ـ ـغـ ــزارة
بـ ــأوراق وأصـ ــوات الغـيــة تفيد ب ــ«ال لفتح
وال لـحـمــاس ومشتقاتهما» ،و«ال لنظام
س ـيــاســي ب ــائ ــس» ،و«ال ل ـت ـقــزيــم إضــافــي
ملـنـظـمــة ال ـت ـح ــري ــر» ،و«ال ل ـل ـف ـســاد» ،و«ال
لالنقسام» .ومع كثرة الــاءات الواثقة في
ّ
ه ــذه املــرح ـلــة ،تـتـعــزز األصـ ــوات الــرافـضــة
في فعل مقاوم ّ
يعري السلطات واألحزاب
ال ـ ـحـ ــاك ـ ـمـ ــة ،ويـ ـ ــرسـ ـ ــل رسـ ـ ــالـ ـ ــة واض ـ ـحـ ــة
َ
مـفــادهــا «كـفــى عبثا بمشروعنا الوطني
وبـمـسـتـقـبـلـنــا» .وهـ ــذا ب ــال ـض ــرورة يشير
إلى رفض جوهري ملنظومة اتفاق أوسلو
وإطـ ـ ـ ـ ــاره ،وإلـ ـ ــى رف ـ ــض ال ـخ ـن ــوع لـلـنـظــام
ال ـس ـي ــاس ــي وال ـح ــاك ـم ــي الـ ـق ــائ ــم .م ـ ــاذا لــو
ّ
صوت ثلث الفلسطينيني والفلسطينيات
ب ــأوراق الغ ـيــة ،تفيد فــي جــوهــرهــا رفضًا
قــاط ـعــا «ل ـل ـن ـظــام»؟ عـنــدهــا س ـن ـكــون أم ــام
مــرحـلــة مفصلية حـقـيـقـيــة ،يـمـكــن لـقـيــادة
فلسطينية جــديــدة فـعــالــة الـبـنــاء عليها،
وامل ـضــي بــإصــاح وإعـ ــادة إن ـشــاء الـنـظــام
الـسـيــاســي والـحــاكـمــي الفلسطيني نحو
نظام جامع ّ
تقدمي تحرري.
الـضـلــع الـثــالــث مــن ه ــذا املـثـلــث التغييري
ي ـش ـك ـلــه صـ ـن ــدوق االقـ ـ ـت ـ ــراع ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم
ّ
ّ
م ــن كـ ــل ع ــات ــه ،وال ـل ـح ـظــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة
ال ــراهـ ـن ــة ،وه ـ ــي أبـ ـع ــد م ــا تـ ـك ــون ع ــن ّ
أي
ّ
عـمـلـيــة دي ـم ـقــراط ـيــة ح ـق ـي ـق ـيــة؛ إذ إن ـه ـمــا
يــوفــران فــرصــة جــديــدة لتعرية السلطات
واالش ـ ـت ـ ـبـ ــاك م ـع ـه ــا ،ف ــال ـف ـع ــل ال ـج ـمــاعــي
الرافض واملشتبك يتطلب تعرية السلطات
ً
أمام الجماهير ،باعتبار هذا األمر خطوة
اس ـت ـب ــاق ـي ــة ل ـل ـت ـغ ـي ـيــر ،واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ه ــذه
الـلـحـظــة الــديـمـقــراطـيــة م ــن أج ــل مـشــاركــة
ّ
الشارع واملجتمع عالت النظام السياسي
وال ـحــاك ـمــي الـفـلـسـطـيـنــي ال ـتــي ً يعيشون
وي ــاتـ ـه ــا .س ـي ــوف ــر ذل ـ ــك ف ــرص ــة لـتـغـيـيــر
انـطـبــاعــات الـنــاس وتوجهاتهم وآرائ ـهــم،
ً
ً
والتي ستقود ،بالضرورة ،آجال أم عاجال،
إل ـ ــى ت ـغ ـي ـيــر ف ـع ـل ـهــم ع ـل ــى األرض .فـكـمــا
ح ــاج ـج ــت س ــاب ـق ــا ،أض ـح ــى الـفـلـسـطـيـنــي
م ـجـ ّـرد مــراقــب لـهـ ّـمــه وقـضـيـتــه كــالـغــريــب،
وغ ـيــر ق ــادر عـلــى الـتــأثـيــر ف ــي م ــا يحصل
اآلن ،أو ما سيحصل في املستقبل .يشكل
شـعــور الـغــربــة فــي الــوطــن واالغ ـت ــراب عن
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لنتخيّل سيناريو
تصويت الفلسطينيين
بغزارة بأوراق
وأصوات الغية تفيد
بـ«ال لفتح وال لحماس
ومشتقاتهما»

النظام السياسي واحـدًا من أشكال القهر
املضاهي لذلك القهر املتولد من االحتالل
ال ـج ــاث ــم ع ـلــى ال ـج ـســد الـفـلـسـطـيـنــي ،فما
نـحـتــاجــه ال ـيــوم ن ـظــام سـيــاســي ي ـحـ ّـررنــا،
وال ي ـس ـتـع ـبــدنــا ،ف ـت ـب ـيــان م ــواط ــن الـخـلــل
الكثيرة في النظام السياسي والحاكمي
الفلسطيني ،وتبيان مدى انفصال الشعب
عـ ــن ن ـظ ــام ـه ــم الـ ـسـ ـي ــاس ــي وت ـه ـم ـي ـش ـهــم،
وتبيان ٍّأثر ديمومة استمرار الفلسطيني
«ك ـم ـت ـل ــق تـ ــائـ ــه» فـ ــي ن ـظ ــام ــه ال ـس ـيــاســي
ّ
ٌ
معطيات يمكن البناء
الفلسطيني ،كلها
عـلـيـهــا إلي ـج ــاد ف ــرص ــةٍ س ـيــاســةٍ ج ــدي ــدة،
مــن أج ــل التغيير وإعـ ــادة ام ـتــاك النظام
السياسي والحاكمي الفلسطيني .فعلى
سبيل املثال ،يمكن فهم وتحليل ما تقوم
بـ ــه ،ف ــي هـ ــذا امل ـض ـم ــار واإلطـ ـ ـ ــار ،م ـب ــادرة
جيل التجديد الديمقراطي (ج ــد) ،والتي
تـسـعــى ،فــي ُصـلـبـهــا ،إل ــى جـســم تنظيمي
شبابي ،يهدف إلى التجديد الديمقراطي
في املنظومة السياسية .وقبل ذلك حركات
شـبــابـيــة فـلـسـطـيـنـيــة ع ــدي ــدة ظ ـه ــرت (ثــم
تالشت) ّإبان انطالق شرارات االنتفاضات
العربية ،فالبعد التشاركي لهذه الحراكات،
واملصاحب لرؤية واستراتيجية مغايرة
ملــا هــو ســائــد حــال ـيــا ،وامل ـق ــرون ب ـضــرورة
بـ ـن ــاء قـ ـي ــادة فـلـسـطـيـنـيــة ج ــدي ــدة فـعــالــة
مـسـتـجـيـبــة شــرع ـيــة وم ـح ــاس ـب ــة ،ه ــو من
الجوانب الجوهرية التي يفتقرها النظام
السياسي الفلسطيني الـســائــد ،والـتــي ال
غـنــى عنها فــي الـبـنــاء املستقبلي .كــذلــك،
العملية التغييرية الديمقراطية الحقيقية
ُ
«تطبخ وتنضج على نــار هادئة» تتسلل
ُ ّ
وفق مراحل منطقية ،تغلب الفعل املخطط
له على ّ
ردة الفعل ،وتراكم الفعل والعمل،
وت ـ ـقـ ــرن رؤيـ ـتـ ـه ــا ب ـخ ـط ــط ع ـم ـل ـيــة قــاب ـلــة
للتطبيق بـعـيـدًا عــن ال ـش ـعــارات الـطـنــانــة
الــرنــانــة ،إذ تبني مــن األسـفــل إلــى األعلى،
وتـ ــراكـ ــم ع ـل ــى وعـ ــي ال ـج ـمــاه ـيــر وتــوق ـهــا
لالنعتاق ،وتضع الجماهير وبوصلتهم
ّ
وتطلعاتهم فــي ُصلب الفعل .يتطلب كل
هذا الفعل ،الوقت والديمومة والصيرورة
وطـ ـ ـ ــول الـ ـنـ ـف ــس ،وب ــالـ ـطـ ـب ــع االسـ ـتـ ـع ــداد
ملجابهة االنقضاض املضاد ،والذي بدوره
يتطلب اسـتـخــاص الـعـبــر والـ ــدروس من
الخبرات السابقة ،خصوصًا في ما يتعلق
بـكـيـفـيــة ال ـت ـعــا ّمــل م ــع ال ـب ـنــى الـسـلـطــويــة
والقمعية املتجذرة ،فالتغريد خارج سرب
ق ــوائ ــم االن ـت ـخــابــات وزحــام ـهــا اآلن ليس
بالعمل الغريب أو الفعل االنعزالي ،بل هو
جلي وهامّ ،
فعل ّ
يؤسس ملرحلة جديدة ملا
بعد «ميمعة اللحظة الديمقراطية».
(كاتب فلسطيني في جنيف)

ّ
ّ
تعجل معلقون وكتاب ،في غير بلد وفي منابر ليست قليلة ،ملا راحوا ،بعد بضعة
أسابيع على بدء تفشي فيروس كوفيد  ،19العام املاضي ،يكتبون عن العالم ما
بعد كورونا .وكان الظن ،في تلك الغضون ،أنها أشهر ،أو سنة في أكثر التقديرات
تشاؤما ،ثم ينحسر الوباء ،قبل أن يختفي ،سيما وأن إجــراءات اإلغالقات كانت
مشددة ،وطاولت املطارات واملناسبات الرياضية الدورية واملعارض الكبرى وغيرها.
ومــع بــدء حمالت التطعيم الوطنية فــي بـلــدان عــديــدة ،مــع تنوع اللقاحات ُامل َ
نتجة
ٌ
ّ
ٌ
عريض باالطمئنان إلى أن الوباء في
شعور
للتصدي للفيروس ،وإجازتها ،شاع
سبيله إلى االختفاء ،وقد قتل نحو مليونني ومائة ألف آدمي ،وأصيب به أكثر من
 13مليونًا .ولكن البادي أن موجات التفاؤل هي األدعى إلى االنحسار ،سيما وأن
الفيروس ما زال يضرب ،وبكفاءة ،وأن موجته الثالثة الراهنة قد تعقبها أخريات.
ومما ضاعف اإلحساس الواسع بالكآبة بسبب من هــذا الحال أن دوال كانت قد
أصابت نجاحا ظاهرا في الحد من أعداد املصابني واملتوفني بسبب كورونا تشهد،
ارتفاعات مهولة في هذه األعداد ،األردن وتونس مثال .وذلك
منذ نحو ثالثة أشهر،
ّ
بالتوازي أيضا مع تناقص مطرد ،وباعث على االرتـيــاح ،ألعــداد املصابني ،جرى
في غير دولــة ،أعقبه ارتـفــاع مقلق .وقــد أحــدث هــذا الحال استنكافا عريضا في
املجتمعات عن املتابعة الدؤوبة ألخبار في هذا الخصوص ،بعد انشداد كبير إليها.
كما أحدث تسليما بأن طرائق التعاطي مع مستجدات كهذه موكولة أساسا لجهات
معنية خبيرة ،ليس عليها سوى توفير املطاعيم ،وتنوير املجتمع بجديد أرقامها،
وجديد تعليماتها .غير أنه من بني ظواهر كثيرة تبدت في األثناء أن تفاوتا ّبينا
في مستويات التعامل املجتمعي ّ
الجدي والواعي مع الجائحة ،فيما يخص االلتزام
باالحتراز املطلوب من املــرض ،فمن العجيب أن يتدنى هذا في مجتمعات عربية
تعرف مستويات عليا فــي التعليم ،ومما زاد فــي العجب نفسه أن إقـبــال بعض
هذه املجتمعات على التسجيل في املنصات الخاصة لتلقي اللقاحات كان ضعيفا،
أو ليس فــي املستوى املــرضــي ،قبل أن يتحسن الحـقــا ،وذلــك ص ــدورا عــن قناعة
بإشاعات ذائـعــة ،على أن هــذا كله ترافق مع ضعف رقابة الــدولــة وإجــراءاتـهــا في
متابعة التزام املواطنني بطرق توقي العدوى.
ّ
وهــذا هــو شهر رمـضــان الكريم قــد دلفنا إلـيــه ،ملـ ّـرة ثانية فــي الـعــام الثاني لتفشي
كورونا ،وقد أقدمت دول عربية عديدة (األردن ،قطر ،فلسطني ،تونس )... ،على تشديد
إغالقات واسعة ،طاولت املطاعم واملقاهي مثال ،فضال عن حظر التجول (أو َ
الجوالن،
تونسيا) الليلي ،ما أصاب املزاج العام ّ
بتكدر ظاهرْ ،
وإن مع تسليم بأن مقتضيات
الصحة العامة هي ما فرضت هذا كله .وفي األثناء ،يغالب العاملون في غير قطاع
أوضاعا شديدة الصعوبة ،من حيث تحصيل موارد الرزق والعيش ،األمر الذي يوجب
على الحكومات تأدية مسؤولياتها التضامنية معهم ،ومع غيرهم .وال يخلو املشهد،
بتفاصيله غير الطيبة ،من وقائع على شــيء من الطرافة ،يقع عليها واحدنا وهو
يتسقط أخبارا ال تتوقف عن كورونا في العالم ،من قبيل أن رئيس مجلس قروي في
املغرب يعطي ،في حسابه في «فيسبوك» ،ترخيصه بفتح املقاهي واملطاعم وإتاحة
التجوال الليلي من وقت اإلفطار الرمضاني حتى الحادية عشرة ليال ،في مخالفة
صريحة لتعليمات الحكومة ،وعندما تسائله النيابة العامة في هذا ،يجيب بأنه إنما
أراد الترويح عن أهالي القرية ،في أثناء ضغوط نفسية أحدثتها اإلجراءات الرسمية.
ّ
أما وزارة األوقاف في قطاع غزة فإنها تحذر عدة مساجد في خان يونس ،وتهددها
باإلغالق ،إذا استمرت بعدم االلتزام بإجراءات االحتراز من الوباء.
وفــي زحمة أخبار ال تتوقف عن الفيروس واللقاحات ضــده ،يحاول الــواحــد منا
الوقوف على ما يسر خواطره ،ال ما يعكر مزاجه من قبيل الذي طيرته «رويترز»
عن دراســة أجرتها جامعة تل أبيب ،بالتعاون مع مؤسسة للرعاية الصحية في
دولة االحتالل ،وأفادت أن ساللة الفيروس املكتشفة في جنوب أفريقيا قادرة على
«اختراق» لقاح فايزر بيونتيك .ومن أخبار شحيحة تسر الخاطر ،إلى حد ما ،أن
الراقصة فيفي عبدة أعلنت ،أخيرا ،ندمها على سخريتها من فيروس كورونا ،عند
ظهوره ،غير أنها أدركت تاليا خطورته ،ومدى فتكه بأرواح كثيرين.

سد النهضة بين السيئ واألسوأ
سامح راشد

كنت في السادسة حني رأيــت أســراب طائرات عسكرية تطير كالبرق فوق بيتنا،
يقودها نسور الجو املصريون ،بعد أولى الضربات الجوية في السادس من أكتوبر/
تشرين األول  .1973وبعد نصف قرن من هذا املشهد ،سأقفز فرحًا كاألطفال
إذا وجهت مصر ضربة لسد النهضة اإلثـيــوبــي ،وسأسعد كــأي مــواطــن صالح،
لو قامت القاهرة بــأي تصرف عملي قــوي ،لضمان حق املصريني في املـيــاه ،أي
الحياة ،وإحياء كرامة ُمهانة وحق ُمهدر .ولكن حسابات الحرب والقوة ليست بهذه
البراءة الطفولية ،ففي تلك السن الصغيرة لم أدرك أن االستعداد للحرب استغرق
ست سنوات .وأنها كانت عملية جماعية منظمة ،تجاوز نطاقها مصر واملصريني،
خاضتها معنا شعوب ودول أخــرى .بالتسليح وبالتمويل ووقــف تصدير النفط
وباملساندة اإلعالمية واملقاطعة الدبلوماسية ملؤيدي إسرائيل .وغير ذلك من أوجه
التآزر العربي وغير العربي .وبالطبع ،لم ِأع وقتئذ أن كل هذه الخطوات واملواقف
كانت مهمة ،بل ضرورية ،ليس لشن الحرب ،وإنما لتحقق أهدافها.
هكذا هي الحروب ..دماء وتضحيات وأعباء ،وتحالفات وتفاهمات وصفقات لكل
مقابل فيها أثمان باهظة .وليس ذلــك لتثبيط ّ
همة أو إحباط عزيمة أو حثًا على
تخاذل ،وإذا كان الحق في الحياة مهمًا فالكرامة أهــم .لكن ال بد أن يعرف من ال
يعرف ماذا تعني الحرب ،وماذا عليه أن ّ
يتحمل من أجلها .ملن ال يعرف ،الحرب لن
تكون على إثيوبيا وحدها ..وإنما على من وراءهــا وشركائها واملستفيدين من
دورها الوظيفي في هذه القضية .إعالن الحرب سيكون على تمويل واستثمارات
وتفاهمات وتحالفات .لذا ال بد قبل اإلقدام على استخدام القوة ،من تحييد شركاء
إثيوبيا فــي مـشــروع الـســد ،وإثـبــات أن تكلفة تعنت إثيوبيا مــع مصر والـســودان
ستكون أعلى من أن ّ
تتحملها أديس أبابا وشركاؤها.
ليست الحرب طائرات قاذفة أو قنابل حارقة أو صواريخ خارقة وحسب .ولكي
تحارب يجب أن تكون مستعدًا وقويًا باقتصاد وموارد وتماسك داخلي حقيقي،
وليس ظاهريًا أو انتقائيًا .الحرب ليست نزهة وال «طق حنك» في «توك شو» .وحني
تحارب ،تواجه خصومًا ُكثرًا وليس فقط عدوك املباشر ،وعندها تكون ُم ّ
عرضًا
ألزمات وتحديات وخيانات .لذا يجب إبعاد نافخي الكير ونفاثي العقد من دوائر
ً
الحس الوطني وحشد الناس ملساندة
القرار ومن املشهد كله .وبــدال من توظيف ُ
ُ
مطلقة ومفتوحة للسلطة ،ال بد من تنحية األجــراء والعمالء والحقراء وإزاحتهم
جميعًا إلى الــوراء .وإدارة األزمــة بإجراءات وخطوات عملية ،وليس بكالم ال طائل
منه وجعجعة عمياء وشعارات جوفاء .وعلى الرغم من الخشية من مخاطر الحرب
وتبعاتها ،إال أن الخشية من الخيارات األخرى أشد .وقد كان من املمكن تجنبها
جميعًا ،الحرب وغيرها ،لوال أن إدارة األزمة ّ
تطورت من سيئ إلى أسوأ في السنوات
العشر املاضية .على الرغم من تواتر إش ــارات الخطر وتــراكــم شواهد ترقى إلى
مستوى األدلــة ،وتعدد التحذيرات من أن املسار ليس صحيحًا ،لكن أسمعت لو
نــاديــت حيًا .على مــا فــي الـحــرب مــن مخاطر وتـحـ ّـديــات ،يظل الخيار املــرعــب في
تجنبها بتسوية متهافتة غير عادلة ،فالخطر كل الخطر في الهروب من الحرب
إلى اتفاق جزئي معيب ،ال تداري عيوبه حسن النيات .وفي «إعالن املبادئ» الكارثة
عظة وعـبــرة ملــن كــان لــه عقل أو َيعتبر .لكن ال دليل وال عالمة على أي مراجع ٍة
لألسس التي استندت إليها صياغة ذلك اإلعــان ،وليس مفهومًا سبب أو منطق
اإلبقاء عليه .بعد ثبوت قصوره واختالله مرة بعد مرة ست سنوات.
ُ
أما وإن األزمة تقترب من لحظة الحقيقة ،فإما اتفاق بشروط ُمنصفة وبنود ملزمة
ً
وأســس عادلة ،وإال فأهال بالحرب ،فاإلنسان يعيش ويموت مــرة واحــدة ،وتبقى
ذكراه في أعماله واختياراته ،فيخلده التاريخ أو يلعنه.
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آراء

األردن :أسئلة مقلقة على عتبة المئوية الثانية
مهند مبيضين

ّ
وفـ ـ ــرت ات ـفــاق ـيــة «الـ ـتـ ـع ــاون ال ــدف ــاع ــي» بني
األردن والواليات املتحدة التي وقعت أخيرا،
وصودق عليها في فبراير /شباط املاضي،
م ــزاي ــا ع ــدي ــدة ل ـل ـت ـع ــاون األمـ ـن ــي امل ـش ـتــرك
ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،وهـ ــو تـ ـع ــاون م ـق ـنــن يعكس
حجم القيمة التي يعنيها األردن للواليات
امل ـت ـحــدة حـلـيـفــا مـهـمــا ف ــي املـنـطـقــة ،ودول ــة
بدت أهميتها أخيرا بعد األزمة التي ّ
مر بها
األردن األسبوع املاضي ،وتبني خاللها قيمة
بالنسبة للغرب واإلقـلـيــم العربي،
األردن،
ٌ
وه ــي اتـفــاقـيــة لـقـيــت مـعــارضــة ورف ـضــا من
كثيرين .الـيــوم وقــد عـبــرت الــدولــة األردنـيــة
املئوية األول ــى على التأسيس ( 11إبريل/
نيسان  )1921للدخول بمئوية جديدة ،ليس
عـنــد األردن ـي ــن هــواجــس ت ـهـ ّـدد كيانيتهم،
ولـكــن لديهم أسئلة معلقة ،وبـخــاصــة بعد
حادثة ما ّ
سميت «محاولة االنقالب» أخيرا،
التي كشفت ثالث مسائل :األولى أن العائلة
واملــؤس ـســة املــالـكــة ك ـبــرت ،ول ــم يـعــد القصر
ال ـ ــذي كـ ــان ي ـح ـكــم ب ــه امل ـل ــك ح ـســن وحــولــه
شقيقه وول ــي عهد األمـيــر حسن آن ــذاك هو
امل ـس ــاح ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ذاتـ ـه ــا ،وفـ ــي األدوار
املمنوحة للعائلة ،والتي صــار لديها جيل
ثـ ــان ،ق ــد يـمـلــك ال ـط ـمــوحــات أو الــرغ ـبــة في
ّ
األدوار السياسية ،ولـكــن كــل هــذا الطموح
يجب أن يظل محكوما بقانون العائلة الذي
ينظم أمــورهــا ،والـصــادر عــام  .1937ويجب
أن يـحـتـكــم إلرث ال ـح ـســن الـ ــذي ح ــال دون
تدخل غيره وغير ولي عهده بالشأن العام،
وهو ما يجب أن يحترم مع عبدالله الثاني
وولي عهده ،ابنه األمير الحسني.
والثانية ،أن األردنيني ،ومعهم امللك عبدالله،
بعد كــل هــذا النضال والعمل إلنـجــاز دولــة
ّ
تحديات جساما،
راسخة حداثية ،واجهت
ل ــم ي ـتــوق ـعــوا أن ي ـك ــون ال ـخ ـطــر (وال ـت ــآم ــر)
على بلدهم من داخل العائلة ،ما شكل لهم
صدمة :وهــو ما قاله امللك في رسالته إلى
مواطنيه بأن الفتنة كانت من داخل البيت
وخ ــارج ــه ب ـقــولــه« :كـ ــان ل ــي األك ـث ــر إيــامــا،
ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا
ال ــواح ــد وخـ ــارجـ ــه ،وال شـ ــيء ي ـق ـتــرب مما
شعرت به من صدمة وألم وغضب .»..وهنا
يحتمل معنى البيت الواحد األردن بعامته،
والعائلة الهاشمية بخاصة وتحديدًا بيت
األمـ ـي ــر حـ ـم ــزة .أم ـ ــا خ ــارج ــه ف ــاالت ـص ــاالت
س ـت ـك ـشــف وال ـت ـح ـق ـي ـقــات س ـت ـبــن ال ـك ـث ـيــر،
واألجـهــزة األمنية قــادرة على إثبات كل ما
يمكن أن تكون قــد جــرت مــن وعــود طائشة
أعطيت لألمير.
هو شعور مؤلم وصادم أن يجد األخ أخاه
جــزءا من مخطط للنيل من حكمه ،ومع أن
هــذا األمــر ،تاريخيًا ،موجود في السالالت

الـحــاكـمــة ،إال أن ــه فــي األردن ال ــذي هــو آخــر
عـ ــروش الـهــاشـمـيــن ال ـتــي ض ـحــوا بـهــا في
ال ـح ـج ــاز وال ـ ـعـ ــراق وسـ ــوريـ ــة ،كـ ــان األك ـث ــر
ازدهـ ــارا وع ـطـ ً
ـاء لـلـعــرب ولــأردن ـيــن ،وهــو
اليوم ظهر أنه األكثر أهمية بالنسبة للغرب
واإلقـلـيــم ليكون أكـثــر اسـتـقــرارًا ،واملــوقـفــان
األوروب ــي واألمـيــركــي واضـحــان نحو امللك
عبدالله الثاني واألردن ،ووجــوب دعمهما
واسـتـقــرار الـبــاد .فــي خلفية تلك الحادثة،
ً
ووصـ ــوال إلـيـهــا ،ك ــان تـفــاعــل األردن ـي ــن مع
ّ
رس ــائ ــل امل ـل ــك واألمـ ـي ــر ك ـب ـي ــرا .ث ــم ــة حملة
تضامن هائلة مــع املـلــك ،باعتباره ضامن
االستقرار ،وله بيعة عند الناس ،وباعتباره
بــالـنـسـبــة ل ـل ـغــرب حــاك ـمــا ع ـقــان ـيــا .وثـ ّـمــة
ّ
املسجل
هـمــس وأقـ ــوال عــن حــديــث األم ـي ــر،
م ــن ط ــرف ــه ق ـص ـدًا ،واس ـت ـخ ــدم ف ـيــه تـعــابـيــر
يعرفها األردن ـي ــون ،ولــم تشكل لغة األمير
إال فهمًا خاصا بحاشيته واملنتفعني منه،
ومن مشجعي الحراك ،ولم تعكس لألسف
حــرصــا على االسـتـقــرار ،مــن قبيل «أن ــا ابن
أبوي والتخبيص والخراب» ،وكل هذا بعد
تهجمه على قائد الجيش الذي كان ّ
ّ
مؤدبًا
وم ـح ـتــرمــا ،وي ـع ـكــس ق ـيــم مــؤسـسـتــه الـتــي
يعتبر األمير ضابطًا متقاعدًا منها.
تبقى تلك الحادثة بيد األجهزة القضائية،
ولـكـنـهــا شـكـلــت نــدبــة ع ـلــى أب ـ ــواب املـئــويــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة لـ ـل ــدول ــة وق ـ ـ ــرن مـ ـض ــى بـ ـك ــل مــا
فـيــه ،لتطفو الـيــوم أسئلة اإلص ــاح والفقر
وال ــوب ــاء ،وشـكــل الـنـخــب الـتــي تحكم البلد
وتـ ـ ــديـ ـ ــره ،وهـ ـ ــو س ـ ـ ــؤال زاد بـ ـع ــد اع ـت ـق ــال
ال ــوزي ــر ورئ ـي ــس ال ــدي ــوان امل ـل ـكــي ال ـســابــق،
بــاســم ع ــوض ال ـلــه؟ ثــم مل ــاذا األردن متعثر
فــي االق ـت ـصــاد واإلص ـ ــاح الـسـيــاســي؟ ذلــك
كـلــه ي ـجــري ال ـس ــؤال ع ـنــه ،عـلــى ال ــرغ ــم مما
تحقق لألردنيني من ثــورة تعليمية وبناء
مــؤس ـســات خــدمـيــة فــي ق ـطــاعــات مختلفة،
فمخاوفهم التي يعيشونها اليوم تكمن في
توظيف القدرات العلمية ،وما أنفقوه على
تعليم أبنائهم ،وإيجاد حياة أفضل ملجتمع
فتي ،ونبذ الضعف في املؤسسات وتراجع
مخيف
تراجع
الخدمات ،وهذا يجري وسط
ٍ
ٍ
فــي امل ـشــاركــة الـسـيــاسـيــة وضـعــف الـبــرملــان
ّ
وتحول الحكومات رؤساء ووزراء إلى شبه
ّ
شـلــة ضـيـقــة ،ومــوظـفــن مـعـتــلــن يتفننون
في الخيبات والتصريحات املتضاربة عن
قطاعاتهم ،وال ـثــأر مــن إجـ ــراءات أسالفهم،
حتى وإن كانت إيجابية.
م ــا يـقـلــق ال ـن ــاس ف ــي األردن ال ـي ــوم ،ليست
أس ـئ ـل ــة اإلص ـ ـ ــاح ال ـس ـي ــاس ــي وم ـخ ــرج ــات
الحوار الذي قال رئيس مجلس النواب ،عبد
املنعم الـعــودات ،أنــه ُ
سيطلق ،بل ما ُيشعر
الـنــاس بالقلق وج ــود امل ـســؤول الضعيف،
وتخلي الدولة عن ّ
مقدراتها ،وضياع فرص
التنمية الحقيقية ،وشيوع تقليد الصاحب

يــأتــي بصاحبه للمنصب ،ه ــذا كـلــه مــع ما
ل ــدى األردنـ ـي ــن تــاريـخـيــا م ــن قـلــق وخ ــوف
ع ـلــى ج ــواره ــم الـفـلـسـطـيـنــي م ــن ال ـض ـيــاع
واإللـغــاء ،وهــم الذين يتحملون اليوم كلف
ال ـحــالــة ال ـس ــوري ــة وال ـف ــوض ــى ف ـي ـهــا ،وب ــات
اللجوء السوري إلى األردن كبير الكلفة.
ل ـي ــس امل ـج ـت ـم ــع األردن ـ ـ ـ ــي ال ـ ـيـ ــوم م ـع ـ ّـرض ــا
ّ
النـقـســامــات ،لكنه مـفـتـ ٌ
التحديات
ـوح على
الجديدة في مواجهة العيش الكريم ،ويقف
ال ـي ــوم ح ــائـ ـرًا ،أمـ ــام أس ـئ ـلــةٍ ك ـب ـيــر ٍة تتعلق
بجدوى دعــوات اإلص ــاح ،وبحتمية قبول
فكرة أن ما جرى ،عبر ثالثة عقود من العمل
والـتـحــديــث ،يحتاج إلــى تغيير وتصويب
واعـتــراف بحتمية مواجهة مطالب الناس
بالعمل األفضل وبأدوات جديدة.
ّ
السباقة
كان األردن من بني الــدول العربية
إل ــى ات ـب ــاع ن ـهــج الـخـصـخـصــة م ــن أواس ــط
الـتـسـعـيـنـيــات ،وم ــن أوائـ ــل الـ ــدول العربية
التي وقعت اتفاقية تجارة حرة مع الواليات
امل ـت ـحــدة ،وب ـعــد مــوقـفــه ف ــي ح ــرب الخليج
ال ـثــان ـيــة ذهـ ــب إلـ ــى خ ـي ــار مــؤت ـمــر ال ـســام
 ،1991ووق ــع ات ـفــاق وادي عــربــة ،وأطـلـقــت
أيـ ـ ـ ــدي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص فـ ــي ال ـج ــام ـع ــات
واملستشفيات والبنوك ،لكن ذلك لم يرافقه
تنمية حقيقية في األطراف التي زادت هجرة
إلــى عـ ّـمــان ،وزادت غضبًا على الحكومات.
ّ
ف ـف ــي ظـ ـ ــل ت ـل ــك الـ ـتـ ـح ــوالت ال ـب ـن ـي ــوي ــة فّــي
االقتصاد ،والتي كان من مظاهرها تضخم
الـقـطــاع ال ـعــام ،وإي ـجــاد مــؤسـســات مــوازيــة
مستقلة ترهق
مشوهة للوزارات من هيئات ٌ
اليوم موزانة البالد ،ظهرت طبقة من التجار
ّ
الـ ـج ــدد ،وت ـحــط ـمــت ال ـب ـنــى ال ـت ـق ـل ـيــديــة من
الزعامات املحلية ،وخصوصا في السنوات
األخ ـ ـيـ ــرة ،م ــع عـ ــدم االل ـت ـف ــات إلـ ــى مـطــالــب
ال ـنــاس الحقيقية ،وال ـتــي ب ــدأت مـبـكــرا من
الـعــام  2008و 2009باعتصامات املــزارعــن
ّ
ومربي املاشية وعمال املناجم ،ثم مطالب
املعلمني بنقابتهم ،وإضرابهم الكبير .2010
وتحطيم قطاع الــزراعــة .قــاد هــذا كله البلد
إل ــى عـقــود مــن الـتـخـبــط الـسـيــاســي ألعـمــال
الـ ـحـ ـك ــوم ــات فـ ــي إدارة م ـلـ ـف ــات اإلصـ ـ ــاح
وال ـت ـحــول الــدي ـم ـقــراطــي والـتـنـمـيــة ،والـتــي
ت ـعــود عـلـتـهــا األس ـ ــاس إل ــى االن ـق ــاب على
الــديـمـقــراطـيــة ع ــام  1993ب ـقــانــون الـصــوت
الــواحــد .ولــأســف ،كــان الــذي ّ
روجـتــه نخب
وظيفية لـكــي يـتـ ّـم لـجــم امل ـعــارضــة النامية
آن ـ ــذاك ،وال ـتــي تمثلت ب ــاإلخ ــوان املسلمني
الــذيــن مثلوا أغلبية املـعــارضــة فــي مجلس
ال ـنــواب ال ـحــادي عـشــر ،وال ــذي عــد األفـضــل
مـنــذ الـتـحــول الــديـمـقــراطــي ع ــام  .1989لكن
«اإلخ ـ ـ ــوان» آنـ ــذاك حـصـلــوا عـلــى صفقتهم
م ــع حـكــومــة مـضــر بـ ــدران (جــام ـعــة خــاصــة
وكـلـيــات شــريـعــة ومـ ــدارس ديـنـيــة  ...إل ــخ)،
ّ
والحـقــا لــم يـكــونــوا واض ـحــن ،وعلتهم في

ليس المجتمع
األردني اليوم مع ّرضًا
النقسامات ،لكنه
التحديات
مفتوح على
ّ
ٌ
الجديدة في مواجهة
العيش الكريم
ثمة من يريد ألسئلة
ّ
تتحول إلى
الناس أن
ّ
انفجار اجتماعي ،وهو
أمر تصنعه اإلدارات
الضعيفة والحكومات
المرتجفة

ّ
تتبدى اليوم في تونس واملغرب
السياسة
وق ـب ـل ـه ــا مـ ـص ــر ،وه ـ ــي مـ ــن ع ـل ــل ال ـت ـم ـث ـيــل
السياسي حني يكون باسم الدين .ومعركة
نقابة املعملني أخيرا في األردن وتدخلهم
فــي املـنــاهــج كشفت عــن رغبتهم بالهيمنة
ع ـلــى الـ ـش ــارع وج ـه ــاز الـتـعـلـيــم ومـنــاهـجــه
التي كانوا من أسباب تراجعها ،حني قادوا
وزارة التربية عقودا.
الـ ـي ــوم ،وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ك ــل م ــا ف ــي حقبة
املـلــك عـبــدالـلــه الـثــانــي مــن تــوســع وب ـنــاء من
مـسـتـشـفـيــات وم ـ ـ ــدارس وج ــامـ ـع ــات ،وبـنــى
تحتية وحرية االتصاالت واندماج في سوق
ّ
العوملة ونمو فــي القطاعات بشكل عــام ،إل
أن هناك قــدرا عميقا من الشعور العام عند
الناس بأن كل شيء بيع .ومع أن هذا الشعور
قــد ال يـكــون صــائـبــا ،إال أن اإلج ـ ــراءات على
األرض ،وفــي خـطــاب الـحـكــومــات ،ال تـبـ ّـدده،
وثمة إحساس بأن املواطن أفرغ كل ما لديه،
وأن الجميع مــرهــون للبنوك الـتــي تسيطر
نخب وعائالت ّ
محددةّ .
ٌ
ٌ
إحساس
وثمة
عليها
ع ـ ــام ب ـ ــأن الـ ـحـ ـك ــوم ــات عـ ــاجـ ــزة عـ ــن تـغـيـيــر
الشكل الـعــام لــواقــع اإلدارات .ومــع أن البلد
م ـلــيء بــال ـك ـفــاءاتُ ،ي ـصـ ّـر رج ــال الـحـكــومــات
عـلــى أن يــأتــوا بــأصــدقــاء وجـمــاعــات ضيقة

ّ
جربت سابقًا وفشلت ،أو يحتكموا للتمثيل
ال ـج ـغ ــراف ــي وه ـ ــو ح ـك ــم ق ــات ــل ،األمـ ـ ــر ال ــذي
تعكسه أيـضــا خ ـيــارات الـشـعــب فــي مجلس
الـ ـن ــواب ال ـح ــال ــي ،وامل ـن ـت ـخــب ف ــي نــوفـمـبــر/
ت ـشــريــن ال ـثــانــي امل ــاض ــيُ ،
وي ــرم ــى بــانـتـقــاد
بعض
كبير ،ففضح كثيرا من أسباب فشل
ٍ
مــن أصـ ــوات امل ـعــارضــة ال ـتــي ك ــان وصــولـهــا
إلــى الـبــرملــان أفـضــل مــن غيابها عنه الـيــوم،
كما أنــه كـ ّـرس وجــود نــواب الطاعة والــوالء،
في مقابل تغييب ٌأصحاب الــرأي والصوت
الوطني ،وهو ندبة في علم الهيئة املستقلة
لالنتخابات.
ُ
ن ـع ــم ،ال ـن ـخ ـبــة ال ـخ ـي ــرة ف ــي األردن ت ـغـ ّـيــب،
وه ـن ــاك ه ــواج ــس ك ـب ـيــرة وأس ـئ ـل ــة مـعـلـقــة،
على الــرغــم مما يمكن تقريره أن فــي البلد
خيرًا كثيرًا ،كما أن الكفاءات وفيرة ،ودرب
اإلصالح بشكل عام غير واضح ،فإما دولة
مدنية ديمقراطية ،وحكومة مساءلة أمام
ّ
شكلية
البرملان ،أو دولة تقليدية وانتخابات
ّ
وزجها لالنتخابات،
يجري اختيار كتلها
مـ ــع الـ ـخـ ـض ــوع ل ـل ـح ـك ــوم ــات ،كـ ـ ــون هـ ــؤالء
النواب مختارين وأهل مصالح في السوق.
ف ــي األردن ،وع ـلــى أب ـ ــواب م ـئــويــة جــديــدة،
ّ
مؤسسات أمنية تحظى بثقة الـنــاس ،لكن
ّ
ّ
ثمة من يريد ألسئلة الناس أن تتحول إلى
غضب وانفجار اجتماعي ،وهو أمر تصنعه
اإلدارات الضعيفة والـحـكــومــات املرتجفة،
وشيوع املحاصصة وتسخيف قيمة أسئلة
الشباب عن مستقبلهم ومشاركتهم الفاعلة.
ويخرج من يقول إن هناك عدمية وسلبية
ال تــرى اإلنـجــازات التي حققها امللك ،وهذا
لشاب مرهون اليوم
شعور ربما صحيح،
ٍ
لبنك أو مــؤسـســة إقـ ــراض ،وه ــو بـعــد على
م ـقــاعــد ال ــدراس ــة ،وه ــو مــرشــح ل ـي ـكــون من
ال ـغــارمــن لـجــامـعــة خــاصــة تــرهــن شهادته
لديها كما البنك.
وهناك شباب ال يداومون في أعمالهم التي
حظوا بها بالواسطة ويتقاضون رواتــب،
ويخرجون كمعارضة في الليل ،وفي وقت
ي ـقــول املـلــك بــوجــوب ن ــزول امل ـســؤولــن إلــى
امل ـيــدان ،ثــم كــان الـجــواب مؤملًا بعد أقــل من
شهر ،حني رأى الناس اإلهمال الذي ّ
تبدى
بــال ـف ـســاد ال ـج ـه ــوي ال ـش ـع ـبــي ال ـ ــذي صنع
كــارثــة مستشفى الـسـلــط الـحـكــومــي ،وذلــك
لغياب املساءلة والجهوية القاتلة.
أخيرًا ،لدى األردن على أبواب املئوية أسئلة
كثيرة ومـلـفــات ليفتحها ،ويجيب عليها،
ّ
يتبدد القلق ،ويشعر الناس أنهم في
لكي
حــال أفـضــل ،والـكــل يــرى أن الحل بيد امللك
الذي رأى رجال حكومات يتهاونون ويأتون
ب ــأص ــدق ــائـ ـه ــم ،ف ـي ـص ـن ـع ــون ال ـخ ـي ـب ــات أو
يكتفون بجلب أصدقائهم إلى الدوار الرابع
(في ّ
عمان) لتحسني راتبهم التقاعدي.
(كاتب وأستاذ جامعي أردني)

عن مستقبل جيبوتي في رئاسة جيلي الخامسة
الشافعي أبتدون

رافقت مسيرة الرئيس الجيبوتي املنتخب،
إسـمــاعـيــل عـمــر جـيـلــي ( 73ع ــام ــا) ،تــاريــخ
جـيـبــوتــي ال ـحــديــث ،حـيــث ال يــذكــر اسمها
إال ويــذكــر معها حــاكـمـهــا مـنــذ ع ــام ،1999
انتخابات تنازل
عندما تولى السلطة في
ٍ
بموجبها عـ ّـمــه حـســن جــولـيــد أب ـتــدون عن
حكم جيبوتي ّال ــذي ت ــواله منذ االستقالل
عام  ،1977وترشح جيلي ليصبح خليفته،
وانتخب رئيسًا لجيبوتي فــي مــايــو /أيــار
ع ــام  ،1999وم ــا زال يـسـيـطــر عـلــى مقاليد
الحكم ،فقد فــاز فــي االنـتـخــابــات الرئاسية
ً
الـثــاث األخـيــرة ،بعد أن أجــرى تعديال في
الدستور عام  ،2010إللغاء بند ّ
يحدد عدد
ٍ
الـ ــواليـ ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة ال ـت ــي ك ــان ــت م ـحـ ّـددة
بفترتني ،وتـمــديــد الـســن األقـصــى للترشح
بـ 75عامًا ،ما يعني أن انتخابه يوم الجمعة
امل ــاض ـي ــة س ـي ـكــون ه ــو األخـ ـي ــر م ــا ل ــم تــأت
مبادرة جديدة منه لتعديل الدستور ثانية،
مــا يعكس م ــدى مـصــداقـيــة الـتـهــم املـ ّ
ـوجـهــة
إل ــى الــرئـيــس املنتخب بــإقـصــاء املـعــارضــة،
وتكريس حكم االستبداد ،وعدم فرض نظام
ديمقراطي شفاف في جيبوتي التي شهدت
فــي العقدين األخـيــريــن نهضة اقتصادية،
مــن خ ــال تشغيل املــوانــئ وتـحــريــك عجلة
التنمية القتصادية ،إلــى جانب االستفادة
من االستثمارات الضخمة ،والتي تؤهلها
لتصبح بــوابــة التجارة الـحـ ّـرة فــي أفريقيا
بالتعاون مــع الـصــن .وتحلم جيبوتي أن
ت ـت ـحــول إل ــى «دبـ ــي أفــري ـق ـيــة» ف ــي غـضــون
العقد املقبل ،ولكن تحقيق هذا الحلم أمامه
ّ
تحديات اقتصادية تحتاج جهدًا جيبوتيًا
أكبر من خالل االستفادة من التوجه الغربي
تجاهها واالستثمارات الصينية والنفوذ
املتزايد في تخوم موانئها شرقًا وغربًا.
وفــي مقابل التهم التي توجهها املعارضة
ال ـج ـي ـبــوت ـيــة إل ـ ــى ال ــرئـ ـي ــس ،دي ـك ـت ــات ــوري ــة

الـنـظــام الـحــاكــم وت ـف ـ ّـرده بــالـحـكــم ،وإقـصــاء
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــات الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ،وتـ ـحـ ـجـ ـي ــم حـ ــريـ ــات
ال ـص ـحــاف ـيــن وغـ ـي ــره ــم ،ي ـن ـفــي إس ـمــاع ـيــل
عمر جيلي هــذه كلها باستمرار ،فقد قــال،
ف ــي خ ـط ــاب ان ـت ـخــابــي ل ــه أخـ ـيـ ـرًا ،إن «تـلــك
ّ
ملجرد
التهم ال تلقى آذانــا صاغية» ،وإنها
إشاعة فتنة في البالد .وبهذا ّ
يكرس جيلي
م ـب ــدأ سـ ـي ــادة االس ـت ـقــال ـيــة ،وحـ ــق نـظــامــه
ف ــي م ــواج ـه ــة ك ــل ال ـت ـهــم ال ـت ــي ت ـص ـفــه بــأن
نظامه ضد الديمقراطية .وكـ ّـرر في حملته
االن ـت ـخــاب ـيــة ب ـن ــاء ج ـي ـبــوتــي ب ـل ـدًا صــاعّ ـدًا
يختار طريقه نحو رخاء اقتصادي ،ويمني
ش ـب ــاب ج ـي ـبــوتــي بـمـسـتـقـبــل واعـ ـ ــد .ولـكــن
الحقيقة املاثلة أن مستوى الفقر املدقع في
جيبوتي يرتفع كنافورات املياه ،على الرغم
مــن امل ـشــاريــع االق ـت ـصــاديــة الـضـخـمــة التي
تشهدها جيبوتي ،حيث ّ
قدر البنك الدولي
نسبة الفقر فيها بنحو  ،%21ما يعني أن
اقتصادها املتنامي ال يستفيد منه السواد
األع ـظــم مــن الجيبوتيني .وسـيــاسـيــا تبدو
املعارضة السياسية بال دور في مستقبل
الـبــاد منذ عــام  ،2016مــا لــم يتغير النهج
ّ
ال ـس ـيــاســي لـلـنـظــام الـ ــذي ي ــوظ ــف سـيــاســة
الـتـهـمـيــش واإلق ـ ـصـ ــاء ال ـت ــي تـ ـم ــارس على
اآلخ ـ ـ ــر ،م ــا ي ـع ـنــي أن ال ـق ـب ـضــة ال ـحــديــديــة
م ـن ـص ـ ّـب ــة عـ ـل ــى الـ ـ ــداخـ ـ ــل ،وهـ ـ ــو م ـ ــا يـثـبــت
حـقـيـقــة ادعـ ــاء الـكــاتـبــة الـفــرنـسـيــة ،سونيا
لوغوريليك ،أن النظام في جيبوتي «كلما
انفتح على العالم زاد انغالقه داخليًا».
وق ـ ـ ــد ك ـ ـ ــان ف ـ ـ ــوز ج ـي ـل ــي ف ـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة الـ ـت ــي ان ـت ـظ ـم ــت ي ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة
امل ـ ــاض ـ ــي ( 9إب ـ ــري ـ ــل /نـ ـيـ ـس ــان) م ـت ــوق ـع ــا،
محليًا وخارجيًا ،بسبب عدم توفر أرضية
ـات ديـمـقــراطـيــة؛
وسـطـيــة لـتـنـظـيــم ان ـت ـخــابـ ّ
حيث تنافس مــع جيلي مــرشــح ال شــأن له
بالسياسة ،األمر الذي عكسته نسبة الفوز
التي جــاوزت  %98من األص ــوات لصالحه.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ذل ـ ــك ،ت ـم ـضــي جـيـبــوتــي
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¶

ّ
ستحدد
نحو تـحـ ّـديــات كثيرة ،وهــي الـتــي
مستقبلها الـجـيــوسـيــاســي واالق ـت ـصــادي،
فعلى الرغم من أن هذا البلد منطقة صغيرة
مليون نسمة ،إال أنها
وبعدد سكان أقل من
ّ
تمتاز بموقع جغرافي جــذاب ،يثير شهية
األق ـط ــاب الــدول ـيــة املـتـصــارعــة فــي الهيمنة
عـلــى مــداخــل الـبـحــر األح ـمــر ومـضـيــق بــاب
ّ
املـنــدب الــذي يتحكم بأهم املـمـ ّـرات العاملية
حيوية في التجارة الدولية .وتحظى الدولة
بــدعــم دولـ ــي م ــن خ ــال تــأجـيــرهــا الـقــواعــد
العسكرية ،واالسـتـثـمــارات الصينية التي
تــريــد بـكــن بـهــا أي ـضــا تـســويــق بضائعها
عبر موانئ جيبوتي ،وبتشييد سكك حديد
تــربــط جـيـبــوتــي ب ـجــارت ـهــا إث ـيــوب ـيــا ،وهــو
ً
مــا سيجعل جيبوتي مستقبال ليس فقط
ممرًا تجاريًا ّ
ثكنة عسكرية عاملية ،بل ّ
بريًا
ّ
املمرات البحرية .والسؤال هنا :هل
يــوازي
ستستفيد الطبقة الكادحة من الجيبوتيني
من هــذه النهضة االقتصادية ،وخصوصًا
في األحياء الفقيرة والقرى النائية ،أم هل
سـتـبـقــى الـ ـث ــروات م ـح ـصــورة ب ـيــد الـنـظــام
وحاشيته ،لترسيخ جذور الطغمة املنتفعة
واإلق ـ ـطـ ــاع ـ ـيـ ــة وتـ ـهـ ـمـ ـي ــش ط ـب ـق ــة الـ ـفـ ـق ــراء
واملعوزين؟
ويبدو أن مكانة جيبوتي اإلقليمية تــزداد
ضعفًا ،بعد التقارب اإلثيوبي  -اإلريـتــري،
وخصوصًا عقب مجيء آبــي أحمد رئيسًا
لـ ـل ــوزراء ف ــي إث ـيــوب ـيــا ع ــام  ،2018وتـشـعــر
القيادة الجيبوتية بأن العالقات بني أسمرة
ّ
وأديـ ــس أب ــاب ــا سـتـتـعــزز يــومــا بـعــد اآلخ ــر،
فــي مقابل تقوقعها وتــراجــع عالقاتها مع
الــدول اإلقليمية ،وخصوصًا مع الصومال
الذي يتجه أكثر نحو االرتماء في أحضان
آبـ ـ ــي أحـ ـم ــد ونـ ـظـ ـي ــره اإلري ـ ـ ـتـ ـ ــري أس ـي ــاس
أفورقي ،فالعالقات بني جيبوتي ومقديشو
متدهورة منذ االنفتاح الــذي شهده إقليم
ال ـق ــرن األف ــري ـق ــي ،وه ــو م ــا يــدفــع جيبوتي
إلـ ــى إعـ ـ ــادة ال ـ ـقـ ــراءة ب ـش ــأن ت ـلــك ال ـعــاقــات
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يبدو أن مكانة
جيبوتي اإلقليمية
تضعف بعد التقارب
اإلثيوبي ـ اإلريتري،
وخصوصًا عقب
مجيء آبي أحمد رئيسًا
للوزراء في إثيوبيا

املتذبذبة ،وتبني سياسة «صفر مشكالت»
م ــع مـحـيـطـهــا اإلق ـل ـي ـمــي ،وامل ـحــاف ـظــة على
توازنها ،والحذر من العبث بالخيط الذي
يفصل بني عالقاتها مع شركائها من الدول
ال ـك ـب ــرى ،م ــن ال ـص ــن وف ــرن ـس ــا وال ــوالي ــات
املتحدة األميركية.
إذًا ،ح ـس ـم ــت االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فـ ــي ج ـي ـبــوتــي
لصالح رئيسها منذ  23عامًا ،وهي الفترة
الخامسة التي يفوز بها هذا الرئيس على
التوالي ،لكن يتوقع أن تكون األخيرة ،طبقًا
للتعديل الدستوري الذي أجراه عام ،2010
وبـمــوجـبــه يـمـنــع جـيـلــي م ــن ال ـتــرشــح م ـ ّـرة
ســادســة ليحكم جـيـبــوتــي .لـكــن املـعــارضــة
تقول إن هذا الخصم سيبقى في الحكم ،ما
بقي حيًا ،إذا لــم يسلك طريق عمه جوليد
أب ـت ــدون ( ،)1999-1977وهـ ــذا ال ـخ ـيــار هو
األمثل ،وعلى األقل يحفظ ماء وجه الرئيس
عمر جيلي الذي يحكم جيبوتي فترة تمتد
نحو  45عــامــا بــن رئـيــس حكومة ورئيس
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ال ـ ــدول ـ ــة .ولـ ـك ــن ح ـس ــم ج ـي ـبــوتــي أم ــره ــا ال
يجعلها مــرتــاحــة مــن دون ه ــدوء عواصف
ج ـيــران ـهــا ،وخ ـص ــوصــا ف ــي إث ـيــوب ـيــا الـتــي
شهدت حربًا داخلية ،إلى جانب صراعاتها
الــدبـلــومــاسـيــة مــع مـصــر والـ ـس ــودان بشأن
ســد الـنـهـضــة ،وه ــي أزم ــة تــرتـفــع وتيرتها
ثان للسد.
كلما أعلنت أديس أبابا عن ملء ٍ
وف ــي الـصــومــال ال ي ــزال الــوضــع السياسي
مــربـكــا بـعــد فـشــل املـبــاحـثــات بــن الـشــركــاء
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــن أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا ل ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــد م ــوع ــد
لــانـتـخــابــات ،وه ــو مــا قــد يـعـطــي الــرئـيــس
ّ
ال ـج ـي ـب ــوت ــي م ـك ــان ــة جـ ــديـ ــدة فـ ــي ح ـ ــل تـلــك
الـخــافــات ،مــن خــال مـبــادراتــه للحوار بني
ال ـف ــرق ــاء ال ـص ــوم ــال ـي ــن ،والـ ـت ــي ب ـ ــدأت منذ
ان ـه ـي ــار ال ــدول ــة امل ــرك ــزي ــة عـ ــام  ،1991فهل
سيلعب دوره فــي إنـقــاذ الصومال مـجـ ّـددًا،
أم س ـي ـت ـفـ ّـرج هـ ــذه امل ـ ــرة بـسـبــب ال ـخــافــات
الصومالية الجيبوتية القائمة بشأن عالقة
مقديشو بأسمرة منذ .2018
أخيرًا ،أمام الرئيس املنتخب ،إسماعيل عمر
جيلي ،خـيــارات عــدة ،فإما أن يسلك نهجًا
جــدي ـدًا للحكم ،ويـمـنــح فــرصــة للمعارضة
الـسـيــاسـيــة ،وي ـبــدأ عـهــد انـفـتــاح جــديــد في
ج ـي ـب ــوت ــي ،ت ـس ـت ـب ــدل ف ـي ــه نـ ـظ ــام ال ـ ـتـ ــداول
ّ
املتفرد
السلمي للسلطة بدل نظام الحاكم
السلطوي ،كآخر فرصة لإلصالح السياسي
ف ــي بـلــد م ـ ــوارده الـطـبـيـعــة شـحـيـحــة ،بـقــدر
موقعه الجغرافي املتميز ،وال ــذي يــوفــر له
ق ــدرًا كبيرًا مــن االسـتـثـمــارات األجنبية ،أو
أن يبقي جيلي في الحكم مدى الحياة ،من
دون أن يخلف وراءه نظامًا سياسيًا يجمع
شـتــات الجيبوتيني فــي الــداخــل وال ـخــارج،
ّ
ويــؤطــر ملرحلة سياسية ،ملؤها املشاركة
السياسية ال املغالبة السياسية واإلقصاء
والتهميش ،حتى ال تقع فريسة التجاذبات
الــدول ـيــة فـيـهــا ،وم ــن دون أن ي ـكــرر تجربة
سياد ّ
بري في الصومال.
(كاتب وإعالمي صومالي)
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