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أفــاد تحالــف دعــم الرشعيــة يف اليمــن، اليــوم الخميــس،   
ــن  ــانية م ــادرة إنس ــاً مبب ــراً حوثي ــن 163 أس ــراج ع ــيتم اإلف ــه س أن
واس. الســعودية  األنبــاء  وكالــة  أوردت  مــا  وفــق  الســعودية، 

وذكــر املتحــدث باســم قــوات التحالــف، العميــد الركــن تــريك املالــي، 
أن »قيــادة القــوات املشــركة للتحالــف ســتطلق رساح 163 مــن أرسى 
ــة،  ــة ضــد أرايض اململك ــات القتالي ــاركوا بالعملي ــن ش ــن الذي الحوثي

كمبــادرة إنســانية امتــداداً للمبــادرات اإلنســانية الســابقة«.
كــا أوضــح أن الخطــوة تــأيت »دعــاً لكافــة الجهــود واملســاعي إلنهــاء 
ــت  ــدة لتثبي ــم املتح ــود األم ــام وجه ــال الس ــة وإح ــة اليمني األزم

الهدنــة الحاليــة وتهيئــة أجــواء الحــوار بــن األطــراف اليمنيــة«.
ــع  ــن انســجاماً م ــف األرسى واملحتجزي ــاء مل ــك »لتســهيل إنه  وكذل
القيــم اإلســامية واملبــادئ اإلنســانية والتقاليــد العربيــة األصيلــة ومــا 
ــكام  ــوص وأح ــل يف نص ــاين املتمّث ــدويل اإلنس ــون ال ــه القان ــص علي ن
 2018 العــام  منــذ  تنفيــذه  واملتوقــف  الثالثــة  جنيــف  اتفاقيــة 

ــتوكهومل«. ــة س باتفاقي

الســعودية  اإلخباريــة  قنــاة  ذكــرت    
الرســمية، أن زيــارة الرئيــس الــريك رجــب طــب 

منــه«. برغبــة  »كانــت  أردوغــان 
 وأضافــت: »يســتقبل خــادم الحرمــني الرشيفني امللك 
ســلامن بــن عبــد العزيــز، قــادة العــامل اإلســامي، يف 
العــرش األواخــر مــن رمضــان مــن كل عــام لتجتمــع 

أفضليــة الزمــان واملــكان«.
 وســبق أن أظهــر الرئيــس الــريك تشــدداً يف مواقفــه 
تجــاه ويل العهــد الســعودي، األمــر محمــد بــن 
ســلامن، إىل أن خضــع لــرشوط اململكــة العربيــة 
إلعــادة  عديــدة  محــاوالت  بعــد  الســعودية، 
العاقــات بــني البلديــن. يف ســعي حثيــث مــن أنقــرة 
ــرّب  ــرة، بالتق ــة كب ــات اقتصادي ــي تواجــه صعوب الت

ــاض. ــن الري م
ــة  ــى خلفي ــن ع ــني البلدي ــات ب ــت العاق  واضطرب
الصحفــي  لقضيــة  أردوغــان  حكومــة  تســييس 
طالبــت  أن  إىل  خاشــقجي،  جــامل  الســعودي، 
ــذي  ــف، ال ــة يف إســطنبول، إغــاق املل ــة العام النياب
ــه،  ــن خال ــة م ــزاز اململك ــان ابت ــاول أردوغ كان يح

الســعودي. القضــاء  إىل  وتســليمه 
 كــام تطابقــت ترصيحــات ســابقة جــاءت عــى 
لســان مســؤولني أتــراك وإيرانيــني يطالبــون بتدويــل 
ــادة  ــة ق ــار حفيظ ــذي أث ــر ال ــج«، األم ــعرة الح »ش
ــر الخارجيــة األســبق، عــادل  اململكــة، واعتربهــا وزي
الجبــر، بأنهــا »عمــل عــدواين« ومبثابــة »إعــان 

ــرب«. ح
ويل العهد السعودي األمري محمد بن سلامن والرئيس الرتيك رجب طب أردوغان

شخصيات سعودية مؤثرة على السوشال ميديا تدين مجزرة التضامن

أمجد يوسف منفذ املجزرة

نــرشت صحيفــة »الغارديــان«،   
بتاريــخ 27 أبريــل، مقطعــاً مصــوراً جديداً 
ــى أمجــد  ــن ســوري يدع ــر رجــل أم يظه
يوســف، ورفيقــه نجيــب الحلبــي، يرتكبان 
حــي  يف  جاعيــة  إعــدام  عمليــات 

الدمشــقي. »التضامــن« 
هــو غيــض مــن فيــض، تلــك الجرائــم 
الســوري بحــق  النظــام  ارتكبهــا  التــي 
املدنيــن، لكــّن الفيديــو الــذي نرشتــه 
الغارديــان كان صادمــاً لوضــوح وجــوه 
فعــل  ارتــكاب  يف  واألريحيــة  القتلــة 
القتــل، مــا يحيلنــا إىل كتــاب »تفاهــة 
الــرش« لحّنــة آرنــت، حــن رأت أّن القــدرة 
عــى اســتاب الوعــي اإلنســاين وقتــل 
ــتدركة  ــار، مس ــة يف االختي ــة الفردي الحري
أن ذلــك ليــس تربيــراً لفعــل املجــازر.

بــادرت شــخصيات ســعودية مؤثــرة عــى 

السوشــال ميديــا إلدانــة شــديدة اللهجــة 
لتلــك املجــزرة.

عبــد العزيــز التويجــري، املديــر العــام 
الســابق لإليسســكو، اعتــرب يف تغريــدة 
عــى تويــر أّن مجــزرة التضامــن هــي 
ــد  ــام األس ــم نظ ــض جرائ ــن في ــض م غي

الدمــوي ضــد الشــعب الســوري«.
مغــرّد  الرشيــف«،  »حســان  وشــعر 
بإيــذاء نفــي وكتــب  ســعودي آخــر، 
الضحايــا  عــى  املجرمــن  »وحشــية   :
املــوت  لحفــرة  اقتيادهــم  وطريقــة 
متــّت  ال  حيوانيــة  أفعــال  جميعهــا 

بصلــة«. لإلنســانية 
وبلغــت عــدد التغريــدات يف الســاعة 371 
ــبة  ــا، ونس ــن، ك ــزرة التضام ــر مج لتقري
ــا  ــاعة، في ــون يف الس ــاهدة 1.9 ملي املش

وصــل عــدد املغرديــن 5120 مغــرّداً.
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ــياء  ــن األش ــة م ــدن األربع ــة امل ــرب حادث تعت  
العالقــة يف ذاكــرة الســورين، أولئــك الذيــن خــروا 
مناطقهــم  يف  ميلكــون  مــا  وكل  ومنازلهــم  أراضيهــم 
وخرجــوا بلباســهم الــذي يرتدونــه، مقابــل إفــراج متزعــم 
ــن  ــراين الســابق، قاســم ســلياين، ع ــوري اإلي الحــرس الث
الصياديــن القطريــن الذيــن اختطفــوا يف العــراق، حيــث 

دفــع شــيوخ الدوحــة مليــار دوالر، لقــاء ذلــك.
ــداد،  ــري بغ ــد قط ــل 2017، زار وف ــان/ أبري ويف 21 نيس
وزيــر  مستشــار  الطــايئ،  وهــاب  قــال  حينهــا،  ويف 
وزارة  »تســلمت  بــرس:  لفرانــس  العراقــي  الداخليــة 
الداخليــة الصياديــن القطريــن الـــ 26 وأجرينــا عمليــات 
التدقيــق والتحقــق مــن الوثائــق والجــوازات وكذلــك 
التصويــر وأخــذ البصــات لــكل صيــاد لتســليمهم للســفر 
القطــري«، لكنــه مل يــدِل بتفاصيــل حــول الجهــة الخاطفة.

لتــأيت اتفاقيــة املــدن األربعــة بتهجــر أهــايل مضايــا 
والزبــداين يف ريــف دمشــق باتجــاه الشــال الســوري 
ــة  ــة، يف صفق ــا والفوع ــي كفري ــايل قريت ــتبدالهم بأه واس
مطــوالً،  التاريــخ  ســيذكرها  طائفيــة  دميغــرايف  تغيــر 
ــة  ــن يف الدوح ــن النظام ــى جب ــار ع ــة ع ــون وصم وتك
وطهــران، إضافــة إىل حــزب هللا اللبنــاين املدعــوم إيرانيــاً، 
ــي تأخــذ مــن  ــل املتشــددة يف ســوريا الت ــك الفصائ وكذل

ــا. ــراً له ــب مق إدل
ويف نفــس الصــدد، كان للدوحــة دور بالتوّســط عنــد 
ــوريا  ــلمن يف س ــوان املس ــى اإلخ ــوبة ع ــل املحس الفصائ
لقتــل  جــاؤوا  الــذي  اإليرانيــن  األرسى  عــن  لإلفــراج 

البــاد. الســورين يف شــال 
ــة«،  ــوز اللندني ــت ني ــة »ليفان ــابق لصحيف ــر س ويف تقري
ــص االنتصــار« عــى  ــرئيي.. »قمي ــم لـ ــوان: مــن متي بعن
التقريــر  تطــرق  املهّجريــن،  أطفــال ســوريا وســكانها 
لتفاصيــل مــرشوع الفــوىض الــذي قادتــه الدوحــة وباركتــه 
ــت عــى إنضاجــه بإرســال مليشــيات  ــل وعِمل ــران، ب طه
ــن  ــة م ــام الســوري ملجموع ــه إطــاق النظ ــة، قابل طائفي
ــة  املتشــددين اإلســامين ممــن شــاركوا يف أعــال إرهابي

ــم. ــن اإلقلي ــدة م ــدة يف مناطــق عدي ــع القاع م
لـــ  بريطانيــا  يف  ومختــص  مطلــع  مصــدر  أشــار  كــا 
ــدث،  ــا ح ــق م ــة وتوثي ــع أدل ــن جم ــوز« ع ــت ني »ليفان
القطــري بخصــوص هــذا  النظــام  لرفــع دعــوة عــى 
املوضــوع مــن أهــايل املترضريــن، والــذي وصــف العمــل 
بالتغيــر الدميوغــرايف الخطــر، األمــر الــذي يعاقــب عليــه 
القانــون الــدويل، وأفــاد املصــدر إن القضيــة تســر بوتــرة 

ــب. ــن قري ــط وزم ــن مخط ــة وضم عالي
وقــد أكــد الخبــر الربيطــاين املطلــع بهــذا الشــأن أن 

القادمــة. القليلــة  املحاكمــة ســتكون خــال األشــهر 

كيف هّجرت قطر وإيران 4 بلدات سورية؟

ــت أشــد صــوره، يف 28 آذار/  مــرشوع الفــوىض ذاك، تجل
مــارس 2017، عندمــا توّصــل ممثلــون عــن حركــة »أحــرار 
ــة،  ــن جه ــر الشــام« م ــة تحري الشــام اإلســامية« و«هيئ
»حــزب  ومليشــيا  اإليــراين  الثــوري«  »الحــرس  وعــن 
ــدن  ــم »امل ــرف باس ــاق ُع ــة، إىل اتف ــة ثاني ــن جه هللا« م

ــة. ــى األرايض القطري ــة، وع ــة قطري ــة«، برعاي األربع
وتقــرر فيهــا خــروج املحارصيــن مــن بلــديت )الفوعــة 
وكفريــا( املواليتــن للنظــام، إىل مدينــة حلــب، مقابــل 
إجــاء أهــايل بلــديت الزبــداين ومضايــا يف دمشــق، إىل 
ــاق  ــف إط ــى »وق ــان ع ــق الطرف ــب، إذ اتف ــف إدل ري
ــذ يف 9 نيســان/  ــز التنفي ــار« لتســعة شــهور، دخــل حّي ن
أبريــل 2017، وأن يُســتكمل تنفيــذ مراحــل االتفــاق، 
ــا  ــة وكفري ــديت الفوع ــراغ بل ــي بإف ــهرين، وينته ــال ش خ

بالكامــل.
قــد  األربعــة«،  املــدن  »اتفــاق  أن  التقاريــر  وتؤكــد 
توســطت فيــه قطــر، مقابــل اإلفــراج عــن مجموعــة مــن 
ــل  ــن قب ــم م ــم اختطافه ــن ت ــن، اللذي ــن القطري الصيادي
قــوات تابعــة للحشــد الشــعبي التابــع إليــران، يف العــراق 
العــام 2017، ويف التاســع عــرش مــن يوليــو العــام 2018، 
ــا  ــي كفري ــي مدينت ــكان ومقات ــاء س ــة إج ــت عملي انته

والفوعــة بعــد اتفــاق بــن إيــران وهيئــة تحريــر الشــام”.
وعقــب انتهــاء عمليــة اإلجــاء، أصــدرت غرفــة عمليــات 
كفريــا والفوعــة بيانــاً أعلنــت فيــه أن املدينتــن منطقتــان 
عســكريتان مينــع دخــول املدنيــن والعســكرين مــن 
ــة نــزع األلغــام منهــا  غــر أصحــاب الشــأن إليهــا، ملحاول
والتأكــد مــن صاحيــة املنطقتــن للســكن، كــا منــح 
للمهجريــن  التمشــيط،  انتهــاء  بعــد  الســكن  أولويــة 

والنازحــن.

تهجير السوريين فداًء ألمراء قطر

ــر مــن  ــربه كث ــة، إذ اعت ــاق ردود أفعــال غاضب ــار االتف أث
ــعب  ــة الش ــب يف مصلح ــي وال يص ــر وطن ــورين، غ الس
ــم  ــران أن تُحقــق حل ــه ســيعطي فرصــة إلي الســوري؛ ألن
املــد الشــيعي يف بــاد الشــام، لكــن »هيئــة تحريــر 
الشــام« زعمــت أنهــا تــرى أن االتفــاق وطنــي وبــه فوائــد 
ــاق  ــت االتف ــا أبرم ــًة أنه ــرة للشــعب الســوري، مدعي كث
ــة أن  ــداين«، خاص ــا والزب ــايل »مضاي ــة أه ــى رغب ــاًء ع بن
مواطنــي تلــك املناطــق كانــوا يعانــون حصــاراً كبــراً 
ــة، إال أن  ــة العادي ــم اليومي ــة حياته ــن مارس ــم م مينعه
ــاق،  ــوا االتف ــورين رفض ــن الس ــن املواطن ــراً م ــدداً كب ع

ــه. ــدد ب ــي تُن ــرات الت ــن التظاه ــد م ــوا العدي ونظم
ــة  ــرشوط الري ــن بعــض ال ــن املراقب ــدد م ــد ع ــا أك في
ــن  ــراج ع ــا اإلف ــراين«، ومنه ــري – اإلي ــاق »القط يف االتف
ــن  ــيوخ القطري ــاء الش ــال، وأبن ــال األع ــن رج ــدد م ع
ــب  ــدى الحشــد الشــعبي، بجان ــن ل ــن املحتجزي والصيادي
ــف  ــن الصح ــة م ــن مجموع ــادرة ع ــر ص ــديد تقاري تش
األجنبيــة، عــى أن قطــر دفعــت الكثــر مــن األمــوال 
ــاق  ــل إط ــن أج ــة«، م ــدن األربع ــاق امل ــة »اتف يف صفق
ــرى يف  ــح أخ ــق مصال ــا، ولتحقي ــن له رساح األرسى التابع
ــه  ــذي دفعت ــغ ال ــر إىل أن املبل ــة، ونّوهــت التقاري املنطق
قطــر يصــل إىل 80 مليــون دوالر، وذلــك تحــت بنــد 
دعــم البنيــة التحتيــة للمناطــق املحــررة، إضافــة إىل ذلــك 

دفعــت أمــواالً طائلــة لعــدد مــن متزعمــي »هيئــة تحريــر 
ــام”.  الش

قطر والتغيير الديموغرافي في سوريا

»الغارديــان«  صحيفــة  عرضتــه  تقريــر  قــال  بينــا 
ــن  ــدد م ــة لع ــواالً طائل ــت أم ــر دفع ــة، أن قط الربيطاني
املوجوديــن  املســلمن«  »اإلخــوان  تنظيــم  متزعمــي 
الطريــق عــى املختطفــن  يف ســوريا، مقابــل تســهيل 
ــة إىل العاصمــة  ــة القطري ــت الحكوم ــا بعث ــن، ك القطري
العراقيــة بغــداد، طائــرة يــوم الخميــس املوافــق 20 أبريــل 
2017، وبقيــت يف مطــار بغــداد 5 أيــام، لتنقــل املختطفــن 

القطريــن، وكان عددهــم 26 شــخصاً.
ــن املســؤولن  ــدداً م ــاك ع ــان«، أن ُهن وشــددت »الغاردي
ــوا إىل العاصمــة العراقيــة بغــداد، ومعهــم  القطريــن دخل
أكيــاس كبــرة بهــا أمــوال نقديــة وذهــب، مل تســتطع 
للمليشــيات  وقدمتهــا  تفتيشــها،  العراقيــة  الحكومــة 

الشــيعية اإليرانيــة.
واعتــربت إيــران طرفــاً رئيســاً يف االتفاق، بســبب طموحاتها 
وأحامهــا بالتمــدد الشــيعي يف ســوريا واملنطقــة العربيــة، 
خاصــة أن إيــران هدفــت مــن هــذا التهجــر إىل إحــداث 
ــة،  ــدن األربع ــيعة يف امل ــنة والش ــن الس ــة ب ــة طائفي فتن
وعقــب عمليــات التهجــر، أعطــت إيــران للمليشــيات 
ــد  ــك امل ــًة بذل ــراً، محقق ــوذاً كب ــا نف ــة له الشــيعية التابع
الشــيعي املنشــود يف العاصمــة الســورية دمشــق، برعايــة 

ــة. ــة إخواني قطري
ــك الحــن،  ــذ ذل ــن من ــزال الســوريون مهجري ــا ي ــا م وفي
تتحنــن قطــر عليهــم مبشــاريعها الخريــة املزعومــة يف 
ــاً  ــون دّس ــدى أن تك ــي ال تتع ــوريا، والت ــرب س ــال غ ش
للســم يف العســل، عــرب مواصلــة تحريضهــا الســورين 
ــر  ــا املســتوطنات وتشــجيعها التغي ــم، وبنائه ــى بعضه ع
ــل  ــة »العم ــت يافط ــورين، تح ــري للس ــرايف الق الدميوغ

ــانية. ــن اإلنس ــايل م ــاين« الخ اإلنس

التغيير الديمغرافي في سوريا قادته إيران وقطر.. 
ونفذته قادة العصبية المذهبية
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تقارير

المرأة السعودية نحو تمكين أكثر زخمًا 
في سوق العمل المتنوع بدعم رؤية 2030

عندمــا يتصفــح الزائــر موقــع رؤيــة 2030   
ــاً  ــياحظ فض ــعودية، س ــة الس ــة العربي ــاص باململك الخ
عــن التصميــم الحداثــوي للموقــع، عقليــة منطلقــة مهتمــة 
ــة  ــرب فعالي ــة بأك ــل رســائل هــذه الرؤي ــل لتوصي بالتفاصي
ــم  ــن التصامي ــداً ع ــة بعي ــات املنص ــا تقني ــة تتيحه ممكن
الرســمية التقليديــة. إال إننــا وبعــد االســتمتاع بالبلــوكات 
املنســدلة واملنزاحــة أفقيــاً، وصــور جميلــة وبديعــة، ســنمر 

ــة. ــدرات البرشي ــة الق ــق بتنمي ــم متعل ــى قس ع
ــاد  ــة كاملعت ــة ذكوري ــر فعالي ــر بتصدي ــق األم ــا ال يتعل هن
يف كل خطــة اقتصاديــة. يبــدي العهــد الجديــد يف اململكــة 
ــا  ــؤدة مب ــي بت ــة ومت ــة بعناي ــررًة مدروس ــًة متح انطاق
يتناســب مــع تحقيــق التوازنــات لكــر التنميــط واالعتيــاد 
ــي  ــة، الت ــة املتزمت ــة والديني ــر العرفي ــد واملحاذي يف التقالي
ــن ســلان  ــة ويل العهــد محمــد ب تأخــذ زخمهــا مــن رؤي
يف  والســيا  الــراث  قــراءة  إلعــادة  مؤخــراً  الداعــي 

ــرى. ــرة أخ ــا م ــن وغربلته الصحيح
لكــن األمــر مل يعــن أن القيــادة الشــابة يف اململكــة وعــى 
رأســها ويل العهــد محمــد بــن ســلان مل تكــن عــى قــدر 
لرؤيتهــا  تأكيدهــا  واملبــارشة يف  والحنكــة  القــوة  مــن 
ــة  ــة للمملك ــة العام ــن الرؤي ــة ضم ــة املجتمعي اإلصاحي
يف 2030 التــي لقيــت يف جوانبهــا اإلصاحيــة التحرريــة 
معارضــة مــن التيــار املحافــظ التقليــدي. فربامــج اإلســكان 
وجــود الحيــاة التــي تتضمنهــا الرؤيــة كــا تظهرهــا 
املنصــة ليســت منفصلــة عــن برامــج متكــن املــرأة يف 
ســوق العمــل، فانطاقــة املــرأة )نصــف املجتمــع( كعنــر 
ناشــط وفاعــل ومنتــج يحــرك االقتصــاد وينشــط الحــراك 
ــه  ــون في ــا تك ــة عندم ــر صحي ــى أســس أك ــي ع املجتمع

ــل. ــوق العم ــة يف س ــة ومنخرط ــرأة منتج امل
ــة ودور  ــات الفني يف الســنوات األخــرة، سنشــاهد الفعالي
الســينا التــي تفتــح يف أرجــاء اململكــة، وقوانــن جديــدة 
ــيارة  ــادة الس ــن يف قي ــى حقوقه ــاء ع ــا النس ــل فيه تحص
ــوال  ــرى يف األح ــاً وأخ ــفر أيض ــردات والس ــول منف والتج

ــب.  ــّوء املناص ــخصية وتب الش
هنــاك جانــب أســايس يف التطلعــات اإلصاحيــة املجتمعيــة 
ــا أدىن شــك حضــور  التــي ترافــق رؤيــة 2030 وأهمهــا ب
املــرأة بشــكل وزان يف ســوق العمــل الســعودي، إذ مل تعــد 
ــواغر  ــاد الش ــة بإيج ــف حري ــن والوظائ ــعودة« امله »س
للمواطــن الســعودي الشــاب وتشــجيعه عــى االنخــراط يف 
ــى حــد  ــرأة أيضــاً ع ــي امل ــر يعن ــل األم ــل، ب ســوق العم
ــه ســيخلق تحــد للشــباب ليهمــوا للعمــل  ســواء، نعــم إن
ودافعــاً أكــرب لانخــراط يف بيئــات عمــل مختلطــة يف أجــواء 

أكــر صحــة ومعايــر حيــاة أكــر جــودة.

أرقام

ــل  ــياق قب ــا يف الس ــام هن ــض األرق ــع بع ــن وض ــد م ال ب
دخولنــا للترشيعــات التــي تصــدر تباعــاً ملصلحــة املــرأة يف 
الســعودية، التــي تــرشح االهتــام املكثــف والشــديد مــن 
قبــل القيــادة الســعودية ورؤيــة العهــد بتمكــن النســاء يف 

اململكــة بالرعــة املمكنــة.
ســتتفق معــي أن نعــّرج عــى بعــض التفاصيــل وســنغوص 
ــذا  ــم ه ــة لنفه ــام الحكومي ــض األرق ــع بع ــا اآلن م قلي
هنــاك  املــرأة.  بتمكــن  والجوهــري  الكبــر  االهتــام 

طمــوح حكومــي يف ســياق 2030 يتعلــق بتعزيــز دور 
املــرأة يف ســوق العمــل الســعودي وزيــادة مســاهمتها يف 
االقتصــاد الــكي للمملكــة إىل ٪28. نعــم قــد تبــدو نســبة 
ــة  ــة واملادي ــوارد البرشي ــخ يف امل ــم الض ــن حج ــرة لك كب
إلنجازهــا قــد يجعلهــا حقيقــة قريبــا، إذا مــا أخذنــا بعــن 
االعتبــار التحصيــل الجامعــي العــايل واملميــز يف اململكــة، 
ــة إىل  ــريب. إضاف ــور الع ــن الجمه ــب ع ــد يغي ــا ق وهــو م
ذلــك، هنــاك املبتعثــون مــن الشــباب الســعودي إىل 
ــك الجامعــات  ــدا والخرجــن مــن تل ــكا وكن ــا وأمري أوروب
بعــرشات اآلالف، والســيا كنــدا والواليــات املتحــدة. لقــد 
دخــل إىل ســوق العمــل 350 ألــف خريــج وخريجــة مــن 
املعاهــد والجامعــات مبجموعهــا 29 جامعــة حكوميــة 
و38 جامعــة وكليــة أهليــة خاصــة ومــن طلبــة االبتعــاث 

ــام 2018. يف ع
ــغ عــدد طــاب الجامعــات يف الســعودية يف عــام  ــد بل لق
2021 تقريبــاً 1.590.878 بينــا بلــغ عــدد طــاب املاســر 
80 ألــف طالبــة وطالــب، أمــا عــدد طــاب الدبلــوم تجاوز 
311 ألــف طالبــة وطالــب ضمنــاً املبتعثــن، وتجــاوز عــدد 
ــن  ــر م ــم أك ــة 5.119953 بينه ــدارس الحكومي طــاب امل

2692000 فتــاة.
ــة  ــات يف اململك ــاب الجامع ــن ط ــاء 60% م ــكل النس تش
العربيــة الســعودية ولكــن 21% فقــط مــن القــوة العاملــة 
هنــاك، وهــي نســبة أقــل بكثــر مــا هــي عليــه يف الــدول 

املجــاورة. 
  مــا يقــارب ثلثــي )60%( الخريجــن مــن الجامعــات 
يف الســعودية هــم مــن النســاء. يف اململكــة العربيــة 
ــكل  ــل بش ــة تعم ــَوى العامل ــن الُق ــاء م ــعودية، النس الس
رئيــس يف قطــاع التعليــم. هنــاك اآلالف مــن الربوفســورات 
النســاء يف اململكــة العربيــة الســعودية. تخرجــت أول 
مجموعــة مــن النســاء مــن برنامــج القانــون يف عــام 2008. 
ــن  ــاء تراخيصه ــع نس ــت أول أرب ــر 2013، تلق يف 6 أكتوب
ــارات  ــط كمستش ــس فق ــون، لي ــة القان ــة ملارس القانوني

ــم. ــات املحاك ــات يف قاع ــن كمحامي ــات ولك قانوني

تشريعات

إذاً تلــك كانــت جولــة رسيعــة عــى بعــض املعطيــات 
واألرقــام واإلحصــاءات تصــدت لهــا اململكــة يف العرشيــن 
ــد أن  ــربى. بي ــات ك ــرب تحدي ــزال تعت ــا ت ســنة األخــرة وم
ــدة  ــات وإدارة جدي ــع تطلع ــدوران م ــة تســتمر بال العجل
ــاً  ــر تفصي ــد يف الســنوات األخــرة بشــكل أك ونهــج جدي
واهتامــاً وانفتاحــاً وجــرأة، تحــرض فيــه قفــزات واضحــة 
ــر. ــات ومحاذي ــل ســنوات ممنوع ــا قب ــا كان يوم يف كل م

إن حقائــق ناصعــة تتعلــق بقــدرات املــوارد البرشيــة 
املؤهلــة علميــاً، وإمكانــات الدولــة الســعودية االقتصاديــة 
واملاليــة وتحدياتهــا للوصــول إىل اقتصــاد متنــوع أصبحــت 
ــة  ــت روي ــرة، فكان ــرشة األخ ــنوات الع ــس يف الس هواج
2030 تبلــور هــذا الهاجــس بربامجهــا املوعــودة واملُشــتغل 
عليهــا. لذلــك كانــت الترشيعــات نقطــة البدايــة فأصــدر 
مجلــس الشــورى عــدداً مــن القوانــن والتعديــات املقرحة 
عــى أنظمــة أخــرى مــن أجــل حايــة حقــوق املــرأة، مبــا 
يف ذلــك مبــادرات للحــد مــن البطالــة، إضافــة إىل زيــادة 

متثيــل املــرأة يف مواقــع الســلطة واتخــاذ القــرار.
ــة  ــل الحكوم ــن قب ــة م ــود الترشيعي ــذه الجه ــع له يُتوق
ــق  ــد الطري ــل ومتهي ــرص العم ــيع ف ــى توس ــاعد ع أن تس
أمــام املــرأة للعمــل يف مختلــف املياديــن. تتطلــع القيــادة 
الســعودية إىل رفــع مشــاركة املــرأة يف الُقــَوى العاملــة 
مــن ٪22 إىل ٪30 بحلــول عــام 2030، وزيــادة عــى ذلــك 

ــجيع  ــطة التش ــرأة بواس ــة للم ــاركة االقتصادي ــز املش تعزي
عــى العمــل عــن بعــد.

أيضــا، هنــاك أهــداف متعلقــة باإلرشــاد القيــادي للكــوادر 
النهاريــة،  الرعايــة  مراكــز  لدعــم  وبرامــج  النســائية، 
والتدريــب ملســاعدة املــرأة عــى تلبيــة متطلبــات ســوق 
ــق فــرص العمــل. ويف ضــوء  ــات خل العمــل، وتحســن آلي
ــن  ــة م ــة لجمل ــت اململك ــة 2030 ذهب ــتهدفات رؤي مس
الترشيعــات املتعلقــة بحقــوق املــرأة يف الســنوات األخــرة. 
ــامل  ــة حــول الع ــات أصــداًء إيجابي ــت هــذه الترشيع والق
ــا  ــق ورافقه ــة يف التطبي ــة العالي ــد والفعالي ــت باملزي طالب

ــظ. ــار املحاف ــن التي بعــض التحفظــات يف الداخــل م
مــا تــزال التحديــات موجــودة، واالنتقــادات مــن منظــات 
حقوقيــة دوليــة مســتمرة تطالــب باملزيــد وفعاليــة أكــر 
للترشيعــات عــى األرض، لكــن ال يشء يحصــل دفعــة 
واحــدة. بيــد إن الجميــع رحــب بخطــط العهــد املعلنــة يف 
8 فربايــر 2021 لدعــم التغيــرات عــى النظــام القضــايئ يف 
الســعودية، مبــا يف ذلــك إصــدار قانــون األحــوال الشــخصية 
املســاواة  مبــدأ  تطــرح  فالرؤيــة  األرسة(.  قانــون  )أو 
ــة بــن الرجــل واملــرأة مــع مراعــاة خصائــص كا  التكميلي
ــن العمــل  ــة، واملســاواة يف أماك ــق العدال الجنســن لتحقي
واألجــور والتعليــم والتدريــب واملنــح واإلعانــات والرعايــة 
ــن  ــح القوان ــات ولوائ ــة الترشيع ــن مطالع ــة، ميك الصحي
ــرأ  ــعودية. اق ــدة الس ــة املوح ــة الوطني ــة يف املنص مفصل

أكــر
ويف 2019 أدخلــت الســعودية إصاحــات مهمــة يف مجــال 
ــود الســفر منفــردة، وســمحت  حقــوق املــرأة، رفعــت قي
بقيــادة الســيارة، والحــق بتســجيل والدة أطفالهــا، وتوفــر 
الوظيفــة والتحــرش  التمييــز يف  حايــة جديــدة ضــد 
الجنــي. وأفرجــت الســلطات الســعودية عــن أغلــب 
رساح  وإطــاق  إدانــة  بعــد  الســعوديات  الناشــطات 

ــس( ــان رايت ــرشوط )هيوم م
ويف أكتوبــر 2020، أعلنــت الســلطات الســعودية إصاحات 
لنظــام الكفالــة يسء الســمعة، وستســمح اإلصاحــات 
املحــدودة للعامــل/ة الوافــد/ة بتغيــر صاحــب العمــل يف 
ــى إذن  ــول ع ــاء رشط الحص ــروف، وإلغ ــض الظ ــل بع ظ

مــن أصحــاب العمــل ملغــادرة البــاد.

آراء سيدات سعوديات 

تعتقــد هالــة التويجــري، األمينــة العامــة ملجلــس شــؤون 
ــات ســوق  األرسة »املــؤرشات الدقيقــة« املســتندة إىل بيان
وتعزيــز  اقتصاديــاً  املــرأة  العمــل ستســاعد يف متكــن 
ــة تعمــل عــى  ــوز أن اململك ــول لعــرب ني ــة. وتق اإلنتاجي
زيــادة مشــاركة املــرأة يف الُقــَوى العاملــة كجــزء مــن 

ــة 2030. ــاح رؤي ــداف إص أه
ــرى التويجــري أن توفــر نظــام متكامــل لتمكــن املــرأة  ت
ــاً ميكــن أن يســاعد التقــدم  يف ســوق العمــل أمــراً رضوري
ــل  ــوق العم ــول س ــى دخ ــرأة ع ــجيع امل ــادي وتش االقتص
ــز دورهــا  ــرأة وتعزي ــاة امل ــن حي ــوازن ب ــق الت عــى تحقي
ــيعزز  ــاً س ــرأة اقتصادي ــن امل ــي أن متك ــا يعن يف األرسة. م
االقتصــادي  التنويــع  زيــادة  يف  ويســهم  اإلنتاجيــة، 
ــق  ــاعدة يف تحقي ــن املس ــاً ع ــل، فض ــاواة يف الدخ واملس
املحــي  الناتــج  يف  والنمــو  اإليجابيــة  التنميــة  نتائــج 

اإلجــايل.
 تؤكــد التويجــري عــى أن التغيــرات الترشيعيــة لهــا أثــر 
ــة للمملكــة، وهــذا يدعــم  إيجــايب عــى املــؤرشات العاملي
ــول  ــج والخطــط والحل ــرارات وإطــاق الربام اســتمرار الق
ــرص  ــول إىل الف ــرأة يف الوص ــن امل ــم متك ــتقبلية لدع املس

ــة  ــق بيئ ــب خل ــلتويجري يج ــاً لـِ ــك َوْفق ــات. لذل والخدم
ــال ال  عمــل صديقــة لــأرسة مــن خــال، عــى ســبيل املث
الحــر، سياســات وأمنــاط عمــل مختلفــة مثــل سياســات 
ــروض  ــم ق ــزيئ، وتقدي ــدوام ج ــل ب ــرن، والعم ــل امل العم
ميــرة لرائــدات األعــال لدعمهــم يف مواجهــة تحديــات 

الســوق”.
وقالــت غريبــة الطويهــر، املرشفــة عــى قســم الطالبــات يف 
كليــات الــرشق العــريب، إن القــرارات الحكوميــة الداعمــة 
ــاً  ــكاً فاع ــاً ورشي ــن العب ــن أن يصبح ــن م ــرأة مكنته للم
ــت أن  ــة. وأضاف ــة الشــاملة واملســتدامة للمنطق يف التنمي
هــذه القــرارات تعتــرب املــرأة رشيــكاً اســراتيجياً يف قيــادة 

اقتصــاد شــامل ومســتدام يف جميــع أنحــاء البــاد.
تــرأس الطويهــر عــى جمعيــة نســاء املســتقبل وتــرى أن: 
»املــؤرشات هــي أداة علميــة مهمــة لرصــد مشــاركة املــرأة 
ــة 2030،  ــداف رؤي ــو أه ــدم نح ــاس التق ــة وقي يف التنمي
العامــة للمملكــة نحــو تحقيــق أهــداف  والتوجهــات 
ســيكون  التــي  باملــرأة،  املتعلقــة  املســتدامة  التنميــة 
التمكــن االقتصــادي للمــرأة  تأثــر إيجــايب عــى  لهــا 
للمشــاركة يف التنميــة اإلقليميــة ». وبالنســبة لصانعــي 
القــرار وواضعــي السياســات يف الســوق، فــإن »املــؤرشات 
الدقيقــة« املســتندة إىل بيانــات ســوق العمــل تعتــرب 

ــة. ــة األهمي بالغ
يســاعد هــذا يف تشــخيص التحديــات وتقييــم الوضــع 
ــم  ــايل، وفه ــوق الح ــكل الس ــم هي ــال فه ــن خ ــايل م الح
ــؤرشات  ــد امل ــل، وتحدي ــوق العم ــكانية لس ــة الس الركيب
ــاص،  ــكل خ ــرأة بش ــام، وامل ــكل ع ــوق بش ــية للس الرئيس
واملســاهمة يف التقــدم يف املــؤرشات العامليــة، وعــى هــذا 
دعــم وتعزيــز الجهــود املبذولــة لتحســن الصــورة الذهنيــة 

ــعودية. ــرأة الس للم
وتعتقــد الصحفيــة الســعودية ُســكّينة بــو حليقــة أن وجود 
املــرأة يف ســوق العمــل كان متواضعــاً ومقتــراً عــى أدوار 
مثــل موظفــات االســتقبال والرافــن والبائعــن، »لكننــا مل 
نــر نســاًء يف مناصــب تنفيذيــة أو مناصــب عليــا أخــرى«. 
وتأمــل أن يرتفــع معــدل مشــاركة املــرأة يف ســوق العمــل، 
لكنهــا قالــت إن »هنــاك حاجــة إىل الكثــر لتحقيــق ذلــك”.

وتعتقــد بــو حليقــة أن اســتقالية املــرأة يف الحصــول عــى 
عمــل، مبــا يف ذلــك القــدرة عــى القيــادة واختيــار العمــل، 
ــاد  ــى االقتص ــات ع ــن التداعي ــة م ــا مجموع ــيكون له س

الوطنــي.
سيســاعد االســتقال النســاء عــى العمــل يف املــدارس 
ودور الحضانــة واملطاعــم، عــى ســبيل املثــال، ويزيــد 
مــن قوتهــن الرشائيــة، والطلــب عــى الخدمــات األساســية، 
واســتهاك الوقــود والعطــور، عــى ســبيل املثــال - وكلهــا 

ــة. ــر عــى االقتصــادات املحلي ــا تأث له
ــة يف  ــيدي، املتخصص ــدى الرش ــول ه ــياق، تق ــذا الس يف ه
ــارعت  ــعودية تس ــرأة الس ــن امل ــي، إن متك ــث العلم البح
نتيجــة الترشيعــات لتعزيــز مكانتهــا يف املجتمــع. لقــد 
كافــة  يف  الوطنيــة  التنميــة  يف  فاعلــن  رشكاء  أصبحــن 
ــة  ــة والثقافي ــة والعلمي ــة واالجتاعي ــاالت االقتصادي املج
ــي  ــرارات الت ــن الق ــد م ــاذ العدي ــم اتخ ــد ت ــا. لق وغره
ــد  ــاعيها لتقل ــم مس ــرأة وتدع ــادة بامل ــان القي ــر إمي تظه

مناصــب قياديــة “.
ووفــق الرشــيدي، مؤلفــة كتــاب »االبتــكار يف الجامعــات«، 
فــإن املــرأة عنــر أســايس يف رأس املــال البــرشي للمملكة، 
ــوارد  ــة للم ــة االقتصادي ــن القيم ــاً م ــزءاً مه ــكل ج وتش
البرشيــة. وإن تكاملهــن ومتاســكهن، فضــاً عــن االســتثار 
إلعــادة  األســاس  هــو  وقدراتهــن،  ملهاراتهــن  الفعــال 

ــو. ــق النم ــذي يحق ــرايف ال ــكيل الدميوغ التش

وائل سليان
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ــد  ــا إىل مزي يتجــه الوضــع يف ليبي  
يف  التوافــق  اســتعصاء  مــع  التعقيــد  مــن 
ــج  ــة الخــروج بنتائ ــاع القاهــرة، وصعوب اجت
ــس  ــام يف مجل ــن االنقس ــد م ــة ومزي ملموس
األمــن حــول تعيــن مبعــوث جديــد، يف وقــت 
ــراع  ــدداً لل ــزالق مج ــبح االن ــه ش ــوح في يل

املســلح.
اختتمــت اجتاعــات ممثــي مجلــي النــواب 
املريــة  العاصمــة  يف  الليبيــن  والدولــة 
املســار  بحثــت  التــي  االثنــن،  القاهــرة، 

الدســتوري.
أصدرتــه  الــذي  اإليجــايب  البيــان  ورغــم 
لأمــم  العــام  لأمــن  الخاصــة  املستشــارة 
املتحــدة بشــأن ليبيــا ســتيفاين وليامــز، حــول 
األجــواء اإليجابيــة، إال أّن املشــاورات التــي 
جــرت عــى مــدار أســبوع مل تفــي إىل نتائــج 
ملموســة، واكتفــى البيــان بعــرض القضايــا 
التــي نوقشــت خــال أســبوع واالتفــاق عــى 

ــر. ــد الفط ــب عي ــاءات عق ــتمرار اللق اس
ــاع،  ــت يف االجت ــي نوقش ــا الت ــن القضاي وم
االتفــاق عــى الائحــة الداخليــة املنظمــة 
لعمــل لجنــة املســار الدســتوري املشــركة بــن 
املجلســن، واالتفــاق عــى اســتمرار اللقــاءات 

ــد الفطــر. عقــب عي
وأضافــت أن األمــم املتحــدة يرت النقاشــات 
بــن الطرفــن عــى مــدى األيــام املاضيــة، 
ــا إيضاحــات  ــع له ــق الخــرباء التاب ــدم فري وق
ــا الدســتورية  ــة مــن القضاي ــة حــول جمل فني
يف  بلــدان  بتجــارب  مستشــهدا  املهمــة، 

املنطقــة والعــامل.
منــذ  متنافســتن  ليبيــا حكومتــن  تتنــازع 
ــذي  ــان ال ــّن الربمل ــا ع ــايض عندم ــهر امل الش
يتخــذ مــن رشقــي ليبيــا مقــراً لــه فتحــي 
ــذي  ــوزراء ال ــس ال ــل رئي ــل مح ــاغا ليح باش
ــد  ــد الحمي ــه عب يتخــذ مــن طرابلــس مقــراً ل
ــراء  ــل إج ــي قب ــض التنح ــذي رف ــة، ال الدبيب

جديــدة. انتخابــات 
ــش  ــي الجي ــق ممث ــع تعلّي ــام م وزاد االنقس

الليبــي الــذي يقــوده الجــرال خليفــة حفــر يف 
بنغــازي رشق ليبيــا، الســبت 9 أبريــل الحــايل، 
مشــاركتهم يف املجلــس العســكري املشــرك 
»5+5« املدعــوم مــن األمــم املتحــدة، ودعــوا 
ــة  ــق ووقــف الرحــات الجوي إىل قطــع الطري

بــن رشقــي ليبيــا وغربهــا.
اللجنــة  تشــكلت   ،2020 العــام  أوائــل  يف 
أعضــاء  عــرشة  مــن  املؤلفــة  العســكرية 
ــا،  مقســمن مناصفــة بــن رشقــي وغــريب ليبي
تحــت رعايــة األمــم املتحــدة حيــث جمعــت 
مســؤولن عســكرين مــن الطرفــن املتنازعــن 
يف البــاد. ويف أكتوبــر مــن نفــس العــام وقــع 
أعضــاء اللجنــة عــى اتفــاق للســام يف جنيــف 
األجانــب  املرتزقــة  انســحاب  عــى  نــص 
عــرب  الطــرق  مــن  العديــد  فتــح  وإعــادة 

خطــوط املواجهــة.

استعصاء التوافق

ومل يفلــح اجتــاع القاهــرة يف ســد بــؤرة 
املستشــارة  محاولــة  بالرْغــم  االنقســام، 
الخاصــة لأمــن العــام لأمــم املتحــدة بشــأن 
بيانهــا،  يف  إيجابيــة  أجــواء  إظهــار  ليبيــا 
وقالــت إن هــذه الجولــة مــن مشــاورات 
إطــار  يف  تــأيت  الليبــي  الدســتوري  املســار 
الشــهر  مطلــع  أطلقتهــا  التــي  املبــادرة 
املــايض، بهــدف املــي قدمــاً للتوصــل إىل 
إطــار دســتوري وترشيعــي إلجــراء انتخابــات 
ــة،  ــة ممكن ــرب فرص ــية يف أق ــة ورئاس برملاني
يف إشــارة إىل مشــاورات تونــس، التــي رفضهــا 

الربملــان، واعتربهــا مســاراً موازيــاً.
ــادة  ــّدة إلع ــابيع ع ــذ أس ــز من ــعى وليام وتس
يف  والدولــة  طــربق  يف  النــواب  مجلــي 
لحــل  املفاوضــات،  طاولــة  إىل  طرابلــس 
ــول  ــراً ح ــا أخ ــارت بينه ــي ث ــات الت الخاف
امللــف الدســتوري وتغيــر الســلطة التنفيذيــة.

ــعى  ــدة، تس ــم املتح ــز أن األم ــدت وليام وأك
بــن  تحقــق  الــذي  التوافــق  عــى  للبنــاء 
إلعــادة  الجــاري؛  العــام  مطلــع  املجلســن 
آمــال  وتلبيــة  االنتخــايب  املســار  تفعيــل 
الليبيــن الذيــن يؤمنــون أن الحــل النهــايئ 
واألزمــات  املتعاقبــة  االنتقاليــة  للمراحــل 
املرتبــة عليهــا، يــأيت عــرب انتخابــات تســتند إىل 

إطــار دســتوري ســليم وإطــار انتخــايب مبــدد 
زمنيــة محــددة.

لكــّن بيــان وليامــز املقتضــب وغــر الواضــح، 
ــة  ــدى صدقي ــول م ــكوك ح ــارة الش ــع بإث دف
وذكــرت  عنهــا،  تحدثــت  الــذي  التوافــق 
تقاريــر إعاميــة أن بيــان وليامــز مــا هــو إال 
محاولــة مــن املبعوثــة األمميــة للتغطيــة عــى 
ــواب،  ــس الن ــاء مجل ــض أعض ــحابات بع انس

والذيــن رفضــوا اســتكال املشــاورات.
ــة  ــة األممي ــإن املبعوث ــات ف ــب املعلوم وحس
وجهــت دعــوات مغايــرة لطــريف املشــاورات؛ 
للدولــة  األعــى  املجلــس  دعــت  حيــث 
ملناقشــة القاعــدة الدســتورية مــع مجلــس 
ملناقشــة  األخــر  دعــت  حــن  يف  النــواب، 
التعديــل الدســتوري الثــاين عــرش، الــذي أقــره 

الربملــان يف فرباير/شــباط املــايض.
وكان ســبب الدعــوات املغايــرة التــي وجهــت 
طــريف  رفــض  مــن  خوًفــا  الطرفــن،  إىل 
الربملــان  أن  خاصــة  حضورهــا،  املشــاورات 
أقرهــا  التــي  الدســتورية  القاعــدة  يرفــض 
األعــى للدولــة، فيــا تراجــع األخــر عــن 

الثــاين عــرش. الدســتوري  دعمــه لإلعــان 

استمرار االنقسام
 في مجلس األمن

يــأيت ذلــك يف وقــت يســتمر االنقســام بشــأن 
ــب  ــد، حس ــذا البل ــد له ــوث جدي ــن مبع تعي
ــدويل  ــن ال ــس األم ــد مجل ــين. وعق دبلوماس
امللــف  لبحــث  مغلقــا  اجتاعــا  الثاثــاء 
ــية  ــة السياس ــة البعث ــي مهم ــي، إذ تنته الليب
لأمــم املتحــدة يف ليبيــا يف 30 نيســان/أبريل.

ــاين  ــذ النصــف الث ــس األمــن من ويشــهد مجل
مــن 2021 واســتقالة الســلوفايك يــان كوبيــش 
بشــأن  خافــات  الثاين/نوفمــرب،  ترشيــن  يف 
ــم  ــك مل يت ــا. لذل ــائل يف ليبي ــن املس ــدد م ع
متديــد مهمــة بعثــة األمــم املتحــدة يف أيلــول/

ــم  ــم ت ــهر، ث ــة أش ــن أربع ــر م ــبتمرب ألك س
متديدهــا مجــدداً يف كانــون الثاين/ينايــر لثاثــة 

أشــهر فقــط.
ونقلــت فرانــس بــرس عــن دبلومــايس طلــب 
عــدم كشــف هويتــه إن مســاعدة األمــن 
العــام لأمــم املتحــدة للشــؤون السياســية 

اجتــاع  يف  شــددت  ديكارلــو  روزمــاري 
ــة  ــة املنظم ــد بعث ــة متدي ــى أهمي ــاء ع الثاث

ــنة. ــدة س ــة مل الدولي
األمــم  باســم  املتحــدث  اكتفــى  حــن،  يف 
ــك رداً عــى ســؤال  املتحــدة ســتيفان دوجاري
حــول ليبيــا يف مؤمتــره الصحــايف اليومــي، 
بالقــول إن »الرســالة األساســية علنــاً ورساً 
هــي رضورة اتحــاد القــادة الليبيــن مــن أجــل 

مصلحــة الشــعب الليبــي”.
ــن  ــدم األم ــرب مل يق ــن الثاين/نوفم ــذ ترشي من
العــام لأمــم املتحــدة أنطونيــو غوتريــش 
ــن  ــخصيات ميك ــاء ش ــن أس ــس األم إىل مجل
ــذي  ــش ال ــان كوبي ــا لي ــوىل املهمــة خلف أن تت
ســيتم نقــل منصبــه مــن جنيــف إىل طرابلــس. 
ــة لهــذا امللــف  ــارة خاص ــّن مستش لكنــه ع
هــي الدبلوماســية األمركيــة ســتيفاين ويليامــز 
ــة األمــم املتحــدة  ــي شــاركت يف إدارة بعث الت
يف املــايض. وتنتهــي مهمتهــا مبدئيــا يف نهايــة 

ــل. نيســان/ أبري
ــل  ــي تأم ــا الت ــيون أن إفريقي ــر دبلوماس وذك
يف تعيــن إفريقــي مبعوثــا لأمــم املتحــدة 
ــى  ــخصيات ع ــاء ش ــت أس ــا، اقرح إىل ليبي
تلقــى دعــم روســيا  غوتريــش يف خطــوة 

والصــن.
عمــل  عــى  ســلباً  االنقســامات  تنعكــس 
اللجنــة والتطبيــق الكامــل لبنــود اتفــاق وقف 
إطــاق النــار، وبخاصــة تلــك املتعلقــة بوجــود 
ــل  ــد العم ــاد. وتجمي ــب يف الب ــن أجان مقاتل
باالتفاقيــات العســكرية الخاصــة بالتدريــب يف 
الداخــل الليبــي، إىل جانــب توحيــد املؤسســة 
العســكرية وحــل امليليشــيات. وكانــت اللجنــة 
قــد حققــت إنجــازات مهمــة يف اتفــاق وقــف 

إطــاق النــار، خــال بدايــة عملهــا.

مخاوف من عودة القتال 

ــد أو  ــال جدي ــدالع قت ــن ان ــاوف م ــر مخ تث
ــي. وتحــاول  ــي، الشــارع الليب انقســام مناطق
إحيــاء  الغربيــة  والــدول  املتحــدة  األمــم 
ــان يف  ــي أخفــق الطرف ــات الت ــة االنتخاب عملي
ــايض.  ــام امل ــن الع ــمرب م ــا يف 24 ديس إجرائه
الدبيبــة  حكومــة  بــن  الخافــات  وتوســع 

والربملــان.

املمثلــة  حــذرت  املــايض،  مــارس  نهايــة 
الخاصــة لأمــن العــام لأمــم املتحــدة يف 
ــة  ــال اللجن ــن إدخ ــز م ــتيفاين وليام ــا، س ليبي
الخافــات  خضــم  يف  املشــركة  العســكرية 
وطالبــت  البــاد،  يف  الحاصلــة  السياســية 
بالحفــاظ عــى التقــدم املحــرز يف املســار 

األمنــي.
يشــهد محيــط العاصمــة الليبيــة طرابلــس 
ــن  ــاء ع ــد أنب ــة، بع ــكرية كثيف ــركات عس تح
ــف  ــدة املكل ــة الجدي ــس الحكوم ــزام رئي اعت
مــن الربملــان فتحــي باشــاغا، الدخــول إىل 

العاصمــة.
ووفقــا ملــا نقلتــه وســائل إعــام ليبيــة، فقــد 
محيــط  يف  عســكرية  تحــركات  رصــد  تــم 
كبــرة  أرتــال عســكرية  وتوجــه  العاصمــة 
تحمــل أســلحة ثقيلــة ومتوســطة خرجــت مــن 
ــة نحــو  ــة متجه ــة الغربي ــدن باملنطق ــدة م ع

العاصمــة.
ومســاء الجمعــة 15 أبريــل، شــوهدت أعــداد 
ــات العســكرية قادمــة مــن  ــرة مــن العرب كب
عــى  حاملــة  والزاويــة،  والزنتــان  مراتــة 
ــن،  ــة ومقاتل ــطة وثقيل ــلحة متوس ــا أس متنه

ــس. ــو طرابل ــه نح تتج
ــي  ــلحة، الت ــات املس ــك املجموع ــت تل ووصل
أفيــد بأنهــا تابعــة لحكومــة الوحــدة برئاســة 
ــة  ــط العاصم ــة، إىل محي ــد الدبيب ــد الحمي عب

ــاً. الحق
وأشــارت إىل أن أرتــاالً مســلحة عــربت منطقــة 
الســواين ضمــت أكــر من 100 ســيارة مســلحة 
متجهــة نحــو العاصمــة، كــا متركــزت قــوات 
أخــرى أمــام مقــر األمــن الخارجــي قبــل فتحة 

الريــع.
وكان رئيــس الربملــان عقيلــة صالــح، قــد دعــا، 
الســيادية  الدولــة  مؤسســات  مــن  عــدداً 
لوقــف التعامــل مــع حكومــة الدبيبــة، أو 
التخاطــب باســمها، بســبب »انتهــاء واليتهــا”.

التوصــل  يف  القاهــرة  اجتــاع  فشــل  مــع 
لتوافــق واســتمرار االنقســام يف مجلــس األمــن 
حــول الشــأن الليبــي يبــدو أن الوضــع ينزلــق 
بحــدة نحــو رصاع جديــد كــا كان الوضــع 
بــن 2014 و2021 يف أوج حــرب أهليــة، يف 
ظــل االنقســامات التــي تشــهدها البــاد بــن 

ــرب. ــرشق والغ ــات يف ال املؤسس

استعصاء التوافق واتساع االنقسام في آفاق الحل الليبي

عبر صارم

جانب من اجتامع املسار الدستوري الليبي يف القاهرة
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تقارير

تحرك دولي لدعم أوكرانيا..
 وموسكو تحّذر الغرب من استخدام أسلحة دمار شامل

فيــه  دعــا  الــذي  الوقــت  يف   
إىل  بوتــن«  »فادميــر  الــرويس  الرئيــس 
ــون  ــل خرس ــا، لفص ــوب أوكراني ــتفتاء جن اس
ــة  ــا منطق ــاد، واعتربه ــن الب ــا ع وزابوروجي
ــام  ــن باالنض ــوح األوكراني ــن طم ــة ب فاصل
إىل االتحــاد األورويب والتخــي عــن االلتحــاق 
بحلــف الشــال األطلــي »ناتــو«، دعــت 
 40 »البنتاغــون«  األمركيــة  الدفــاع  وزارة 
دولــة حليفــة إىل االجتــاع يف أملانيا، األســبوع 
املقبــل، ملناقشــة االحتياجــات األمنيــة طويلــة 

لكييــف. املــدى 

     دولة تلّبي الدعوة

ويف مؤمتــره الصحفــي األخــر، الجمعــة، قــال 
املتحــدث باســم البنتاغــون جــون كــريب، 
ــن 20  ــراالت م ــار الج ــاع وكب إن وزراء الدف
األطلــي  أعضــاء يف حلــف شــال  دولــة 
)ناتــو( ومــن غــر األعضــاء، وافقــوا عــى 
دعــوة وزيــر الدفــاع األمــريك، لويــد أوســن، 
رامشــتاين  قاعــدة  يف  الثاثــاء،  لاجتــاع، 
الجويــة التابعــة للقــوات األمركيــة غــريّب 

ــا. أملاني
وأوضــح كــريب، أن االجتــاع عبــارة عــن 
مشــاورات ســتتطرق إىل الســبل التــي ميكــن 
يف  املســاهمة  خالهــا  مــن  أوكرانيــا  رشكاء 
تعزيــز قوتهــا العســكرية بعــد انتهــاء الحرب.

ــج  ــريب أن برنام ــن ك ــرى، أعل ــة أخ ــن جه م
ــار، مــن طــراز »فينيكــس  الطائــرات دون طي
ــدة  ــات املتح ــررت الوالي ــي ق ــت«، الت غوس
قيــد  كان  والــذي  أوكرانيــا،  إىل  تســليمها 
التطويــر قبــل انطــاق الحــرب، يف 24 فربايــر/ 

ــن  ــاع ع ــا للدف ــع طلباته ــق م ــباط، يتواف ش
ــها. نفس

وبــّن كــريب للصحافيــن: »أحــد األشــياء التــي 
يريــد الوزيــر أوســن طرحهــا، الثاثــاء، يف 
رامشــتاين، بدايــة مناقشــة مــع الــدول التــي 
لديهــا تفكــر ماثــل فيــا يتعلــق بالعاقــات 
الدفاعيــة طويلــة األمــد التــي ســتحتاجها 

ــاً”. ــا للمــي قدم أوكراني
وتابــع: »األمــر يتعلــق إىل حــد كبــر بتحديث 
الجيــش األوكــراين، والتأكــد مــن أن جيشــهم 
مــا يــزال قويــاً وقــادراً عــى املــي قدمــاً. وال 
يتعلــق األمــر بالضانــات األمنيــة فقــط، إنــه 

يتعلــق بوضعيتهــم العســكرية الفعليــة”.
ــو 30  ــود نح ــدة جه ــات املتح ــادت الوالي وق
دولــة يف إمــداد القــوات األوكرانيــة مبعــدات 
عســكرية وذخائــر وإمــدادات أخــرى مــن 

ــارك. ــة املع ــل مواصل أج

معارك طويلة األمد

ويف معــرض حديثــه، أوضــح املتحــدث باســم 
البنتاغــون، أن أوســن والحارضين سيناقشــون 
كيــف ميكنهــم االســتمرار باملســاعدة يف تلبيــة 
احتياجــات أوكرانيــا الحاليــة واألســلحة التــي 
مــع  الــرشكاء  مختلــف  يوفرهــا  أن  ميكــن 

تطــور الحــرب.
وأردف، أن ذلــك يشــمل تصنيــف اإلمكانــات 
ميكــن  كيــف  ملعرفــة  للــرشكاء  الصناعيــة 
ملصّنعــي األســلحة االســتمرار يف مســاعدة 
أوكرانيــا، مشــدداً أن االجتــاع لــن يعقــد 
برعايــة »الناتــو«، ولــن يســفر بالــرضورة عــن 

ــة. ــة فوري ــج ملموس أي نتائ

غوتيرش يزور البلدين

العــام  األمــن  يلتقــي  أن  املتوقــع  ومــن 
ــس  ــرش، الرئي ــو غوت ــم املتحــدة، أنطوني لأم
األوكــراين فولودميــر زيلينســي، يف كييــف، 
األســبوع املقبــل، بعــد محطــة لــه يف موســكو، 
للتشــاور مــع الرئيــس الــرويس فادميــر بوتــن 
ــه  ــا أعلنت ــق م ــا، وف بشــأن الحــرب يف أوكراني

ــت. ــة الفائ ــوم الجمع ــة ي ــة الدولي املنظم
وكانــت نــرشت األمــم املتحــدة، يف بيــان، 
املقبــل،  الخميــس  أن غوتريــس ســيلتقي، 
زيلينســي ووزيــر خارجيتــه بعــد زيارتــه 

الثاثــاء. موســكو، 

موسكو تنفي مسؤوليتها

والدعــوات  الغربيــة  االدعــاءات  عــى  ورداً 
ــت  ــة، قال ــوات األوكراني ــم للق ــة الدع ملواصل
وزارة الدفــاع الروســية، اليــوم الســبت، إن 
الغــرب قــد يســتخدم أســلحة دمــار شــامل يف 
أوكرانيــا »إللصــاق االتهــام« مبوســكو، بحســب 
الروســية  »ســبوتنيك«  وكالــة  نقلتــه  مــا 
العســكرية  العمليــة  تتــم  فيــا  لأنبــاء، 
ــا مــن شــهرين إىل اليــوم. الروســية يف أوكراني

وتابعــت الدفــاع الروســية أن واشــنطن تحــرض 
الســتفزازات باســتخدام ســاح كيميــاوي أو 
ــت  ــا نّوه ــا، ك ــووي بأوكراني ــي أو ن بيولوج
إىل أن كييــف تــدرس اســتهداف مســتودع 
كامينســكويه  يف  اإلشــعاعية  للمخلفــات 

األوكرانيــة.
ويف نفــس الصــدد، أوضحــت الدفــاع الروســية 
ــون  ــد يك ــل ق ــتفزاز املحتم ــدف االس ــأن ه ب

ــات عــى  ــد لفــرض عقوب ــار الصــن والهن إجب
موســكو.

ونقلــت وكالــة »إنرفاكــس« لأنبــاء عــن نائب 
قائــد قــوات املنطقــة العســكرية الوســطى يف 
ــه،  ــف، قول ــتم مينكايي ــرويس، رس ــش ال الجي
ــط  ــكو تخط ــت، إن موس ــة الفائ ــوم الجمع ي
للســيطرة الكاملــة عــى دونبــاس وجنــوب 
أوكرانيــا ضمــن املرحلــة الثانيــة مــن العمليــة 

ــكرية. العس
ــري  ــر ب ــة مم ــزم إقام ــيا تعت ــت إن روس وقال
بــن دونبــاس يف رشق أوكرانيــا وشــبه جزيــرة 
القــرم التــي ضمتهــا يف عــام 2014، وفــق مــا 

ــة. ــه الوكال نقلت
وكشــف مينكاييــف، أّن الســيطرة عــى جنوب 
أوكرانيــا مــن شــأنها تعزيــز وصــول روســيا إىل 
ــة  ــة املوالي ــريا االنفصالي ــة ترانسدنيس منطق
لروســيا يف مولدوفــا، واملتاخمــة ألوكرانيــا، 
والتــي تخــى كييــف مــن اســتخدامها نقطــة 

انطــاق لشــّن هجــات جديــدة ضدهــا.
قولــه،  مينكاييــف  عــن  »تــاس«  ونقلــت 
يف اجتــاع مبنطقــة سفردلوفســك بوســط 
روســيا: »الســيطرة عــى جنــوب أوكرانيــا 
ــد  ــث توج ــريا، حي ــر لرانسدنيس ــق آخ طري
الناطقــن  الســكان  أّن  عــى  أيضــاً  أدلــة 

لقمــع”. يتعرضــون  بالروســية 
مدينــة  أن  كييــف  أكــدت  جهتهــا،  مــن 
التــي  االســراتيجية،  الســاحلية  ماريوبــول 
تقــول موســكو إنهــا »انتــرت فيهــا« مــا 
زالــت تقــاوم القــوات الروســية، مشــرة إىل أن 
ــال  ــون القت ــن يواصل ــن األوكراني آالف املقاتل
آزوفســتال  مجمــع  عــن  للدفــاع  بــرضاوة 

املعدنيــة. للصناعــات  الهائــل 

ويف الســياق، قــال املحلــل الســيايس مكســيم 
إن  يوتيــوب،  عــى  قناتــه  يف  شيفشــينكو، 
يقــود  الــذي  الــرويس  الرئــايس  الحــرس 
العمليــات العســكرية يف هــذه املنطقــة يضــع 
عينــه عــى املنافــع االقتصاديــة الضخمــة التــي 
ســوف توفرهــا الســيطرة عــى هــذا املجمــع 

ــره. ــن دون تدم م
ــس،  ــاء الخمي ــو، مس ــرب الفيدي ــالة ع ويف رس
دعــا زيلينســي ســكّان املناطــق التي ســيطرت 
ــم أّي  ــن تقدي ــاع ع ــيا، إىل االمتن ــا روس عليه
بيانــات شــخصّية مثــل أرقام جــوازات الســفر، 
قــد تطلبهــا القــّوات الروســّية. ووجــه الرئيــس 
األوكــراين، الخميــس، اتهامــه لروســيا بالســعي 
إىل إجــراء اســتفتاء مزيــف عــى االســتقال يف 
منطقَتــي خرســون وزابوروجيــا الجنوبّيتــن 

اللتــن تحتلّهــا. 
ــراين،  ــس األوك ــن الرئي ــر، أعل ــب آخ ــن جان م
أّن بــاده تحتــاج ســبع مليــارات دوالر شــهرياً 
لإلبقــاء عــى اقتصــاده عامئــاً، وســط الخســائر 
التــي تكّبدتهــا بســبب الغــزو الــرويس، يف 
وقــت أعلنــت الواليــات املتحــدة منــح كييــف 

ــة جديــدة. مســاعدة مالي
يشــار إىل أنــه قبــل شــهرين مــن اآلن أقدمــت 
روســيا عــى غــزو أوكرانيــا يف خطــوة مفاجئــة 
للمجتمــع الــدويل، بعــد أن تــم تحذيرهــا 
مــراراً بعــدم التهــور والقيــام يف أي خطــوة 
مــن هــذا القبيــل، إالّ أن الرئيــس الــرويس 
كان لــه وجهــة نظــر أخــرى، أراد مــن خالهــا 
بعــد  الدوليــة،  الواجهــة  إىل  بــاده  إعــادة 
نتائــج مشــاركته عــام 2015 للنظــام الســوري 
الحكــم  مناهــي  املــدن وقتــل  تدمــر  يف 

ــاك. هن



The LevanT | العدد 35 - مايو 2022 www.TheLevanTnewS.comThe LevanT | www.TheLevanTnews.coM6

تقارير

ــة،  ــو الدولي ــة العف ــت منظم وثق  
يف تقريرهــا بعنــوان »يف غرفــة انتظــار املــوت: 
ــد  ــان املتعمَّ ــر الحرم ــز إث ــات يف الحج الوفي
مــن الرعايــة الصحيــة يف الســجون اإليرانيــة«، 
بشــكل  الســجن  تتســبب ســلطات  كيــف 
ــاز  ــاء االحتج ــات أثن ــوع الوفي ــي يف وق روتين
أو تســاهم يف حدوثهــا، مبــا يف ذلــك عــن 
ــجناء إىل  ــول الس ــر وص ــع أو تأخ ــق من طري

الطــوارئ. املستشــفى يف حــاالت 
وأفــادت املنظمــة الدوليــة أن وضــع الســجون 
يف إيــران واملعاملــة الســيئة التــي يتعــرض 
ــاد  ــن افتق ــداً، م ــاك عم ــزون هن ــا املحتج له
للرعايــة الصحيــة املنقــذة للحيــاة، إىل رفــض 
التحقيــق وضــان املســاءلة عــن حــاالت 
االحتجــاز،  أثنــاء  القانونيــة  غــر  الوفــاة 
ــات  ــراء أي تحقيق ــلطات إج ــض الس ــم رف ث
يف  الوفــاة  حــاالت  يف  وشــفافة  مســتقلة 
الحجــز التــي تتضمــن تقاريــر عــن الحرمــان 
مــن الرعايــة الصحيــة، وتقاعــس عــن ضــان 
ــؤوليتهم  ــتبه يف مس ــة املش ــة ومعاقب محاكم

الجنائيــة.
ــاوي،  ــا الطح ــرت ديان ــه، ذك ــياق ذات ويف الس
للــرشق  اإلقليمــي  املكتــب  مديــرة  نائبــة 
ــا يف منظمــة العفــو  األوســط وشــال إفريقي
الدوليــة: “إنَّ تجاهــل الســلطات اإليرانيــة 
ــجون  ــّول س ــد ح ــة ق ــاة البرشي ــرّوع للحي امل
املــوت  انتظــار  غرفــة  إىل  فعليــاً  إيــران 
تصبــح حــاالت  املــرىض، حيــث  للســجناء 

قابلــة للعــاج قاتلــة بشــكل مأســاوي”.
وأوضحــت أن “حــاالت الوفــاة يف الحجــز 
الناتجــة عــن الحرمــان املتعمــد مــن الرعايــة 
الصحيــة ترقــى إىل درجــة الحرمــان التعســفي 

ــوق  ــر لحق ــاك خط ــو انته ــاة، وه ــن الحي م
ــكل  ــدويل. وتُش ــون ال اإلنســان مبوجــب القان
إعدامــاً  أيضــاً  الحجــز  يف  الســجن  وفــاة 
خــارج نطــاق القضــاء، وهــي جرميــة مبوجــب 
القانــون الــدويل، إذا كان املســؤولون عنهــا 
إمــا قصــدوا التســبب يف الوفــاة أو كانــوا 
يعرفــون بدرجــة كافيــة مــن اليقــن أنَّ الوفــاة 
ســتكون النتيجــة الحتميــة ألفعالهــم غــر 
ــا”. ــتمروا بارتكابه ــك اس ــع ذل ــة، وم القانوني

واســتندت املنظمــة يف تقريرهــا، الــذي يفّصل 
مابســات وفــاة 92 رجــاً وأربــع ســيدات يف 
الحجــز يف 30 ســجناً يف 18 محافظــة يف عمــوم 
إيــران، منــذ ينايــر/ كانــون الثــاين 2010، إىل 
توثيــق العفــو الدوليــة ملجموعــة مختــارة من 
ــل  ــّم التوص ــج ت ــة، ونتائ ــاالت التوضيحي الح
إليهــا عــى امتــداد فــرة زمنيــة طويلــة تثبــت 
الحرمــان املتعمــد مــن الحــق يف الحصــول 
ــجون  ــة يف الس ــة الكافي ــة الصحي ــى الرعاي ع
ــي  ــر الت ــاملة للتقاري ــة ش ــة، ومراجع اإليراني

أعدتهــا مجموعــة حقوقيــة مســتقلة.
ومتثــل الحــاالت الـــ 96 التــي متــت مراجعتهــا 
ــن  ــث م ــة، حي ــة ال تفصيلي ــاالت توضيحي ح
للوفيــات يف  الحقيقــي  العــدد  أنَّ  املرجــح 
الحجــز يفــوق هــذا العــدد بكثــر، ألّن اإلبــاغ 
ــران ال  ــوق اإلنســان يف إي ــاكات حق ــن انته ع
ــان بســبب مخــاوف  ــر مــن األحي ــّم يف كث يت

ــام. مــربرة مــن االنتق

سجون األلم والمعاناة

ــت املنظمــة كيــف يحــرم مســؤولو  كــا وثّق
الســجن الســجناء يف كثــر مــن األحيــان مــن 

الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة الكافيــة، مبــا 
يف ذلــك الفحــوص التشــخيصية والفحــوص 
العمليــات  بعــد  مــا  والعنايــة  املنتظمــة 
الجراحيــة، طــوال فــرة ســجنهم، مــا يــؤدي 
إىل تفاقــم مشــاكلهم الصحية، وإلحــاق املزيد 
ــرىض.  ــجناء امل ــق الس ــاة بح ــن األمل واملعان م
ــم  ــة املطــاف إىل وفاته ــك يف نهاي ــؤدي ذل وي

ــا. ــاهم يف حدوثه ــرة أو يس املبك
للعيــادات  إيــران،  يف  الســجون  وتفتقــر 
واملرافــق املطلوبــة ملعالجــة املشــاكل الصحية 
املعقــدة. كــا أنهــا غــر مــزودة بعــدد كاٍف 
ناهيــك  املؤهلــن،  العامــن  األطبــاء  مــن 
عــن األخصائيــن الطبيــن، الذيــن يُطلــب 
منهــم الزيــارة ملــدة ســاعة أو بضــع ســاعات 
الحاجــة.  فقــط خــال األســبوع وحســب 
ــجناء  ــل الس ــاً نق ــب دامئ ــك، يج ــة لذل نتيج
ــة  ــة طارئ ــاالت طبي ــن ح ــون م ــن يعان الذي
ويحتاجــون إىل رعايــة طبيــة متخصصــة عــى 

ــة. ــة خارجي ــق طبي ــور إىل مراف الف
الواحــد  عبــد  وفــاة  التقريــر  وأظهــر 
ــدان،  ــس يف زاه ــجن الرئي ــادزي يف الس جمش
يف مايــو/ أيــار 2016. وكان أطبــاء الســجن 
قــد حــذروا مــن أنــه بحاجــة إىل دخــول 
رفضــوا  املســؤولن  لكــن  املستشــفى، 
ــة إنَّ  ــات حقوقي ــت مجموع ــاوب. وقال التج
الشــاب البالــغ مــن العمــر 19 عامــاً، والــذي 
كان طفــاً وقــت القبــض عليــه، تــويف بســبب 
التــي  الدماغيــة  الجلطــات  إهــال عــاج 
نتجــت عــن الــرضب الــذي تعــرض لــه أثنــاء 
اعتقالــه و/أو اســتجوابه قبــل وفاتــه بعاَمــن. 
وُرفضــت طلباتــه املتعــددة للعــاج خــال 

ــجنه. ــرة س ف

مــن   64 الســجن  يف  تــويف  أنــه  وأضــاف، 
أصــل 96 ســجيناً الذيــن راجعــت منظمــة 
ــرون  ــات كث ــم. وم ــة قضاياه ــو الدولي العف
ــي  ــا يعن ــجن، م ــم يف الس ــم يف زنازينه منه
ــياً  ــاً أساس ــاً طبي ــى إرشاف ــوا حت ــم مل يتلق أنه
ــاء  ــم أثن ــويف بعضه ــرة. وت ــاعاتهم األخ يف س
ســيئة  ســجون  عيــادات  يف  احتجازهــم 

التجهيــز تفتقــر إىل العاملــن الطبيــن.
ــن  ــل ع ــا ال يق ــويف م ــه ت ــر أن ــع التقري وتاب
وقــت  بعــد  أو  نقلهــم  أثنــاء  ســجيناً   26
قصــر مــن دخولهــم املستشــفى، بعــد تأخــر 
متعمــد مــن قبــل الطاقــم الطبــي يف الســجن 
و/أو مســؤويل الســجن، مــا أدى إىل الوفــاة.

شبان في عداد الموتى

العظمــى  الغالبيــة  أن  التقريــر  ويكشــف 
ــن  ــون م ــجناء املتوف ــاالت، كان الس ــن الح م
الشــباب أو يف منتصــف العمــر، وتراوحــت 
ــا  ــاً، بين ــن 19 و39 عام ــم ب ــار 23 منه أع
كان 26 منهــم بــن 40 و59 عامــاً، مــا يثــر 
ــد  ــد مــن املخــاوف مــن أن أرواحهــم ق املزي
ــن  ــان م ــبب الحرم ــا بس ــل أوانه ــت قب أُزهق

ــة. ــة الصحي الرعاي
ــرة  ــداداً كب ــم أع ــي تض ــجون الت ــز الس تتمي
مــن األقليــات املقموعــة، بكثافــة خاصــة، 
فقــد ُســجلت 22 حالــة وفــاة من أصــل 96 يف 
ســجن أروميــة، مبحافظــة أذربيجــان الغربيــة، 
حيــث ينتمــي معظــم الســجناء إىل األقليــات 
 13 وُســجلت  اآلذريــة.  والركيــة  الكرديــة 
حالــة وفــاة يف الســجن الرئيــس يف مدينــة 
زاهــدان مبحافظــة سيســتان وبلوشســتان، 

حيــث ينتمــي معظــم الســجناء إىل أقليــة 
ــران. ــة يف إي ــوش املقموع البل

طبيعــة  ذات  ســجيناً   20 قضايــا  وكانــت 
أو  أدينــوا  فقــد  الباقــون،  أمــا  سياســية. 
ــر  ــم غ ــكاب جرائ ــم بارت ــم ته ــت إليه وجه

سياســية.
ــة  ــو الدولي ــة العف ــررت منظم ــك، ك وإىل ذل
التابــع  اإلنســان  دعوتهــا ملجلــس حقــوق 
تحقيــق  آليــة  بإنشــاء  املتحــدة،  لأمــم 
ومســاءلة لجمــع وحفــظ وتحليــل األدلــة 
عــى أخطــر الجرائــم مبوجــب القانــون الدويل 
يف  املرتكبــة  اإلنســان  حقــوق  وانتهــاكات 
إيــران لتســهيل اإلجــراءات الجنائيــة العادلــة.

ــى  ــة ع ــلطات اإليراني ــة، الس ــت املنظم وحّث
ــل  ــأن يُنق ــة، ب ــون واملارس ــل، يف القان التكفُّ
ــن حــاالت  ــون م ــن يعان ــوراً الســجناء الذي ف
خــارج  طبيــة  مرافــق  إىل  طارئــة  طبيــة 
الســجون، وذلــك لحــن إجــراء تحســينات 

هيكليــة يف عيــادات الســجون.
وطالبــت، أن يُنقــل الســجناء الذيــن تُشــخص 
إصابتهــم بأمــراض خطــرة ســابقة، أو الذيــن 
تظهــر عليهــم عامــات أو أعــراض قــد تنــذر 
ــة  ــق صحي ــرة، إىل مراف ــة خط ــاكل صحي مبش
خــارج الســجون عــى وجــه الرعــة لتلقــي 

الرعايــة الصحيــة الكافيــة.
كــا دعــت منظمــة العفــو الدولية الســلطات 
اإليرانيــة إىل إصــاح األحــكام املعيبــة بشــدة 
يف لوائــح الســجون اإليرانيــة، والتــي متنــح 
ــاء ســلطة  ــي االدع ــري الســجون وموظف مدي
ــاذ  ــة واتخ ــورة الطبي ــض املش ــل أو نق تجاه
قــرارات الرعايــة الصحيــة املتعلقــة بنقــل 

ــاج. ــي الع ــجناء لتلق الس

منظمة حقوقية: مجازر إيران تمتد إلى سجونها ومعتقليها
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ال شــك يف أن للفــن دوراً بــارزاً يف مواجهــة   
والتشــدد واإلرهــاب يف أي مجتمــع، خاصــة  التطــرف 
املجتمعــات التــي تعــاين مــن رصاعــات ونزاعــات داخليــة 
يســتغلها عــادة املتطرفــون يف محاوالتهــم إلقامــة مناطــق 
الــرشق األوســط،  الحــال يف منطقــة  نفــوذ كــا هــو 
وتحديــداً منــذ العــام 2010، مــع بــدء ما عــرف بـــ “الربيع 
العــريب«، الــذي تــم اســتغاله أي اســتغاالً مــن قبــل 
املتطرفــن، وعــى رأســهم أفــرع تنظيــم اإلخــوان املســلمن 
يف مجموعــة دول شــهدت اضطرابــات وانتفاضــات شــعبية.

تنظيــم  إذ عمــل  اســتثناًء،  الحــال يف مــر  يكــن  ومل 
احــداث  اســتغال  عــى  هنــاك،  املســلمن  اإلخــوان 
االنتفاضــة الشــعبية عــى حكــم الرئيــس الســابق حســني 
ــذ  ــري، وأخ ــع امل ــى املجتم ــيطرة ع ــة الس ــارك، بغي مب
الدولــة املريــة رهينــة يف يــد قــوى إقليميــة، تُعتــرب 
ــوان  ــد اإلخ ــن تقل ــتفيد األول م ــول واملُس ــغل واملُم املش

للحكــم يف مــر.
يكــون  أن  املتميــز،  املــري  الفــن  يقبــل  مل  وعليــه، 
ــرف  ــن التط ــه مــن براث ــاص وطن ــة خ ــداً يف معرك ُمحاي
ــه  ــه وفرض ــوان جلب ــم اإلخ ــاول تنظي ــذي ح ــدد ال والتش
ــح  ــرة، بفض ــنوات األخ ــال الس ــدأ خ ــن، فب ــى املري ع
ــوان  ــه اإلخ ــتطاع في ــي اس ــايض، الت ــد امل ــارات العق مس
الوصــول إىل حكــم البــاد، قبــل أن تــؤدي سياســاتهم 
الطائشــة وتدخاتهــم الفجــة يف شــؤون املريــن أنفســهم 

واإلقليــم مــن حولهــم، إىل قلــب الطاولــة عليهــم.
فرصــد مسلســل »االختيــار 3« يف إطــار الدرامــا الرمضانيــة 
ــي  ــس الت ــل والكوالي ــن التفاصي ــدداً م ــايل، ع ــام الح للع
يجــري الكشــف عنهــا ألول مــرة حــول فــرة حكــم تنظيــم 
»اإلخــوان« املســلمن مبــر، مــروراً باألزمــات التــي دخــل 
ــة األمنيــة  فيهــا التنظيــم، والصــدام مــع مؤسســات الدول
املختلفــة، حيــث أخفــق التنظيــم يف تنفيــذ كل املخططــات 
التــي وضعهــا، وكانــت كل تحركاتهــا مرصــودة مــن جانــب 
إىل  وصــوالً  أعاقتهــا،  التــي  املريــة،  الدولــة  أجهــزة 

اإلطاحــة بهــا.

التباعد بين الجيش المصري واإلخوان

ــن  ــة ب ــل، مواجه ــن املسلس ــة م ــة الثالث ــهدت الحلق فش
وزيــر الدفــاع الفريــق عبــد الفتــاح الســيي يف ذلــك 
ــا  ــب فيه ــع، يعات ــد بدي ــوان محم ــد اإلخ ــت، ومرش الوق
ــن  ــا وب ــد بينه ــى التباع ــكرية ع ــة العس ــد املؤسس املرش
ــام  ــة باالنض ــاء الجاع ــاح ألعض ــدم الس ــة، وع الجاع

للقــوات املســلحة.

يف تلــك املواجهــة، يــرد وزيــر الدفــاع الســيي، بــأن 
اإلخــوان يقومــون بالتدخــل يف أمــور ال تخصهــم، وأن 
رئيــس الدولــة رئيــس كل املريــن ســواء اإلخــوان أو 
غرهــم، وال يجــوز لإلخــوان التدخــل يف مؤسســات الدولــة 
كــا يفعــل خــرت الشــاطر ومحمــد البلتاجــي بذهابهــا 

ــة. ــزة األمني ــة إىل األجه ــر الجاع ــب وأوام مبطال

اإلعالن الدستوري لمرسي

ويف الحلقــة الخامســة للمسلســل، كُشــفت ُمخططــات 
ــز  ــب اإلرشــاد )اإلخــواين(، للتجهي مؤسســة الرئاســة ومكت
لإلعــان الدســتوري الــذي يعتــرب الخطيئــة الكــربى للرئيــس 

الســابق محمــد مــريس يف حــق املريــن، حيــث اســتغنى 
بــه عــن الدســتور، ومنــح نفســه صاحيــات كاملــة، فــرض 
ــي  ــة يف مجل ــع، ممثل ــلطة الترشي ــى س ــطوته ع ــا س به
الشــعب والشــورى، وأقــال بــه النائــب العــام بعــد ســطوته 

عــى مؤسســة القضــاء أيضــاً.
وشــهدت الحلقــة اإلعــان الدســتوري الــذي فاجــأ بــه 
ــن  ــة م ــص مجموع ــث خص ــن، حي ــريس املري ــد م محم
عليــه رساً  عكفــوا  للجاعــة  التابعــن  القانــون  خــرباء 
ــوى  ــا الق ــراً يف مفاجــأة مل تتوقعه وأخرجــوه للشــعب جه
الغضــب  عــن  املسلســل  وأفصــح  حينهــا،  السياســية 
العــارم الــذي انتــاب القــوى السياســية جــراء االعــان 
الدســتوري، ومنــح الرئيــس نفســه صاحيــات مطلقــة، 
ــى حــق الســلطات،  ــٍذ بالســطو ع ــا الشــعب حينئ وصفه
ــاد  ــوع الب ــات يف كل رب ــرات واالحتجاج ــق التظاه لتنطل
لرفــض اإلعــان الدســتوري، لتواجههــا مظاهــرات اإلخــوان، 
ــاً بحــرب أهليــة بــن الطرفــن، بينــا  يف مشــهد كان إيذان
كان الفريــق عبــد الفتــاح الســيي يراقــب األوضــاع مــن 
مكتبــه يف وزارة الدفــاع، ومل يــُرق لــه مــا حــدث، فطلــب 

ــال. ــة يف الح ــس الجمهوري ــاء رئي لق

تهديدات اإلخوان للجيش المصري

يف حيــت اســتعرضت الحلقــة الثامنــة مــن املسلســل 
تريبــاً خطــراً بــن الرئيــس اإلخــواين املتــوىف محمــد 
املجلــس  رئيــس  طنطــاوي  حســن  واملشــر  مــريس، 
العســكري ووزيــر الدفــاع، بحضــور الرئيــس عبــد الفتــاح 

الســيي مديــر املخابــرات الحربيــة آنــذاك.
ــر  ــريس للمش ــد م ــد محم ــن تهدي ــب ع ــح التري وأفص
طنطــاوي بإحــراق اإلخــوان ملــر، لــو خــروا االنتخابــات 
 2012 العــام  مــن  يونيــو  يف  أقيمــت  التــي  الرئاســية 
ــاء  ــق أحمــد شــفيق، وأثن ــن الفري ــه وب ــا بين ومتــت وقته
ــات  ــوزه باالنتخاب ــن ف ــة ع ــريس بثق ــم م ــب، تكل التري
حتــى قبــل إعــان النتيجــة، ودعــا إىل عــدم تغيــر النتيجــة 
حتــى ال يجــري إرضام النــران يف البــاد، قائــاً إن النتيجــة 
إذا تغــرت ســيؤدي ذلــك إىل حالــة مــن االضطــراب ال 
ــتطيع  ــد يس ــا ال أح ــتذهب ووقته ــدى س ــم إىل أي م نعل

ــا. مواجهته
كــا كشــفت تــورط صفــوت حجــازي عضــو جاعــة 
اإلخــوان يف تهريــب شــحنة أســلحة مــن فيتنــام إىل ســيناء، 
ــي،  ــد العاط ــد عب ــل أحم ــس تحوي ــف كوالي ــب كش بجان

مديــر مكتــب رئيــس الجمهوريــة إىل »جاســوس« ملكتــب 
ــم تحــركات  ــل له ــاد داخــل مؤسســة الرئاســة، لينق اإلرش
الرئيــس الســابق محمــد مــريس، ويبلغهــم مبــا يجــري 

ــأول. ــة أوالً ب ــر االتحادي ــل ق داخ
ــيي،  ــاح الس ــد الفت ــق أول عب ــراح الفري ــت اق ــا بين ك
وزيــر الدفــاع وقائــد األركان حينهــا، عــى الرئيــس املعــزول 
القــوى  بــن كل  إقامــة حــوار وطنــي  محمــد مــريس 
السياســية لحــل األزمــة التــي تلــت إصــدار مــريس اإلعــان 
ــان بالشــارع  ــف حــدة االحتق الدســتوري املكمــل، وتخفي
ضــد مــريس وجاعتــه قبــل دخــول البــاد يف نفــق مظلــم، 
ــب  ــر مكت ــي، مدي ــد العاط ــد عب ــغ أحم ــك، أبل ــر ذل وإث
املعــزول محمــد مــريس، عــى الفــور، مكتــب اإلرشــاد 
ــق  ــارة الفري ــب املرشــد بزي ــدا خــرت الشــاطر نائ وتحدي
ــا الشــاطر  ــب بعده الســيي إىل مؤسســة الرئاســة، ليطل
مــن مــريس التدخــل وإخــراج الســيي مــن الصــورة، 
وأعلنــت رئاســة الجمهوريــة فيــا بعــد غيابهــا عــن الحــوار 

ــي. الوطن

اإلخوان والقاعدة وتقسيم مصر

يف حــن كشــفت الحلقــة التاســعة العاقــة الوطيــدة بــن 
ــر  ــلمن، إذ أظه ــوان املس ــة اإلخ ــي وجاع ــد الربادع محم
التريــب محمــد مــريس وخــرت الشــاطر مــع بعــض 
ــويل  ــن مســألة ت ــا ع ــون جميع ــم يتحدث الشــخصيات وه
ــل  ــا شــهدت تفاصي ــوزراء، ك ــد الربادعــي رئاســة ال محم
خطــة جاعــة اإلخــوان لتنفيــذ عمليــات إرهابيــة يف مــدن 
القنــاة، وأوضــح ضابــط األمــن الوطنــي زكريــا يونــس أن 
ــجون  ــن الس ــت م ــي خرج ــة الت ــا اإلرهابي ــم الخاي معظ
بعفــو مــن املعــزول مــريس، هــي الــذراع الرئيســية لتنفيــذ 

ــة. مخطــط الجاع
واســتعرض موقــع »القاهــرة 24« تفاصيــل جرائــم املتهمــن 
ــق إن  ــات التحقي ــت جه ــث قال ــارس 2014، حي يف 28 م
مخططهــم اإلجرامــي كان يســتهدف التجــارة الدوليــة 
النفطيــة،  املنطقــة  يف  وتحديــداً  الســويس،  قنــاة  يف 
ــر  ــر األحم ــة البح ــيناء ومنطق ــاذ س ــر باتخ ــيم م وتقس
ــذ  ــم لتنفي ــاز داخــل التنظي ــم، وإنشــاء جه ــة دولته إلقام
ــى  ــة ع ــري إىل أن النياب ــع امل ــار املوق ــاالت، واش االغتي
علــم مبصــدر أمــوال هــؤالء مــن خــال رســالة عــر عليهــا 
مبنــزل أحــد املتهمــن موجهــة ألميــن الظواهــري، يطلبــون 

ــة. ــم اإلرهابي ــذ أعاله ــات لتنفي ــواالً ومخطط ــا أم فيه

أمــا الحلقــة العــارشة، فقــد كشــفت عــن تريــب موثــق 
ــاطر،  ــرت الش ــواين خ ــادي اإلخ ــورة، للقي ــوت والص بالص
يهــدد عــربه بعمليــات تفجريــة وإدخــال القاعــدة ملــر، 
ودور املرشــح الرئــايس الســابق حــازم صــاح أبــو إســاعيل 
يف ذلــك، كــا تضمــن التريــب تهديــداً حقيقيــاً مــن 
الشــاطر بإحــداث تفجــرات عنــد وزارة الدفــاع واملنشــآت 
الحيويــة املريــة، إلحــداث إربــاك لأجهــزة األمنيــة 
املريــة وإنهــاك الجيــش، كــا أفصــح عــن وجــود تعــاون 
بــن اإلخــوان والقاعــدة مــن خــال حــازم صــاح أبــو 

ــاعيل. اس

الفن الكاشف للطبيعة اإلرهابية للتنظيم

وقــد علــق وزيــر األوقــاف املــري، الدكتــور مختــار 
جمعــة، عــى الجــزء الثالــث مــن مسلســل »االختيــار 3«، 
عــرب سلســلة تغريــدات نرشهــا غــى حســابه يف »تويــر«، 
قائــاً: »مسلســل االختيــار )يقصــد الجــزء الثالــث( كاشــف 
ــم يف  ــن مخططاته ــة ويشء م ــة اإلرهابي ــة الجاع لطبيع
محاولــة االســتياء عــى كل مفاصــل الدولــة والتحكــم 
فيهــا وفــق مخططاتهــم للســيطرة عليهــا مــع ســحق 
ــم  ــب عنريته ــض جوان ــف بع ــا يكش ــم ك كل مخالفيه

ــن”. ــم للوط ــه خيانته ــة وأوج املقيت
وأضــاف: »مسلســل االختيــار كشــف إىل أي حــد تعاملــت 
ــة  ــام البلطج ــة بنظ ــع الدول ــها م ــوان ورئيس ــة اإلخ جاع
وليــس ذلــك عليهــم بغريــب.. واملسلســل مجــرد كاشــف 
لطبيعتهــم بالصــوت والصــورة التــي ال نكــران ألي منها«، 
ــع أن  ــل القاط ــن بالدلي ــار بره ــل االختي ــاً: »مسلس متابع
ــرت  ــاد، وأن خ ــب اإلرش ــن مكت ــدار م ــت ت ــة كان الدول
الشــاطر ورجالــه هــم مــن كان يحكمــون ويســيطرون 
الجاعــة  لعنــارص  التمكــن  وأن  القــرار،  صنــع  عــى 
ــار”. ــوق كل اعتب ــم وف ــى رأس أولوياته ــا كان ع وعمائه

ــدد  ــار 3« ع ــل »االختي ــة مسلس ــارك يف بطول ــراً، يش وأخ
ــارس جــال،  ــن، ومنهــم ي ــار النجــوم املري ــر مــن كب كب
كريــم عبــد العزيــز، أحمــد الســقا، أحمــد عــز، عبــد 
ــي  ــواز، بيوم ــربي ف ــاوي، ص ــد الص ــون، خال ــز مخي العزي
ــد  ــاض، خال ــد ري ــايص، محم ــان الع ــؤاد، أرشف زيك، امي ف
زيك، أحمــد بديــر، وميــان الســيد، وبــدء عرضــه منــذ بداية 
رمضــان الجــاري، حيــث ووفــق املعلومــات املتوفــرة عنــه، 
فأنــه ســوف يســتعرض 30 تريبــاً خطــراً عــن اإلخــوان، 

ــة رمضــان. ــى نهاي حت

االختيار 3.. الفن بمواجهة التطرف اإلخواني بالفضح والتعرية

أحمد قطمة
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تقارير

الهيدروجن األخرض بديل واعد

مصر واإلمارات لشراكة استراتيجية نحو الطاقة النظيفة
والتكتــات يف  البلــدان  مــن  عــدد  أطلــق   
يف  لاســتثار  إســراتيجيات  األخــرة،  الســنوات 
ــى  ــدول ع ــن ال ــد م ــال العدي ــا زاد إقب ــن، ك الهيدروج
ــك  ــا يف ذل ــن، مب ــاج الهيدروج ــى إنت ــا ع ــز قدراته تعزي
كنــدا وفرنســا واليابــان وأســراليا.. إلــخ، مل تكــن البلــدان 
العربيــة مبنــأى عــن االســتثار يف طاقــة الهيدروجــن، 

ومــر. الخليــج  كــدول 
ــاج  ــدة إلنت ــات جدي ــتحداث تقني ــارات الس ــعى اإلم تس
الهيدروجــن األخــرض ومجــاالت الطاقــة النظيفــة، يف ظــل 
ســعي العــامل للتخلــص مــن االنبعاثــات الكربونيــة. ويُنظــر 
ــاج الهيدروجــن األخــرض،  إىل مــر باعتبارهــا مركــزاً إلنت
وســوقاً للتــزود بالوقــود، والتصديــر إىل أوروبــا، باإلضافــة 

إىل تعزيــز الصناعــة املحليــة.
وكان مجلــس الــوزراء املــري أعلــن يف  7 فربايــر املــايض 
مــن العــام الحــايل أن منطقــة قنــاة الســويس االقتصاديــة 
ــة إلقامــة مرشوعــات  تلقــت عــدًدا مــن العــروض العاملي
ــروض رشكات  ــة الع ــملت قامئ ــرض، وش ــن األخ الهيدروج
دمناركيــة ونرويجيــة وأملانيــة متخصصــة يف إنتــاج الطاقــة 

النظيفــة، ورشكات أخــرى.
ــة  ــرات الدولي ــات والتحذي ــك متاشــياً مــع التوصي ــأيت ذل ي
حــول رضورة تخفيــض االنبعاثــات الكربونيــة، حيــث 
حــّذرت الهيئــة الحكوميــة الدوليــة املعنيــة بتغــر املنــاخ 
ــة إىل  )IPCC( يف العــام املــايض، بشــأن الحاجــة املُلحَّ
االنتقــال مــن االعتــاد عــى اســتخدام الوقــود األحفــوري 
امللــوِّث للهــواء مصــدراً للطاقــة إىل مصــادر طاقــة أخــرى 
خاليــة مــن االنبعاثــات امللوثــة للهــواء، لــدرء آثــار أســوأ 
ــد  ــا بع ــر م ــامل يف ع ــهدها الع ــد يش ــة ق ــة مناخي أزم

ــة. الصناع
مــن الحلــول املطروحــة لتحقيــق هــذا الهــدف، كان 
الهيدروجــن األخــرض، طبقــاً لذلك، وقعــت مــر، األحــد 
للتعــاون مجــال تطويــر  أبريــل، مذكــريت تفاهــم   24
املنطقــة االقتصاديــة  الهيدروجــن يف  إنتــاج  محطــات 
لقنــاة الســويس وعــى ســاحل البحــر املتوســط، مــع 

»مصــدر« اإلماراتيــة و«حســن عــام للمرافــق”.
يــأيت ذلــك يف ضــوء تحضــر البلديــن الســتضافة مؤمتــري 
)كــوب 27( و)كــوب 28(. ملؤمتــر الــدول األطــراف يف 
اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ 
ــم االســتفادة مــن  ــن لتعظي ــوايل، وســعي الدولت عــى الت
رئاســتها املرتقبــة للمؤمتــر، والتنســيق بشــأن أجنــدة 

العمــل املناخــي واملوضوعــات املطروحــة.

مذكرتي التفاهم

مبوجــب مذكــريت التفاهــم، ستشــكل رشكتــا »مصــدر« 
ــر  ــراتيجياً لتطوي ــاً إس ــق«، ائتاف ــام للمراف ــن ع و»حس
املنطقــة  يف  األخــرض  الهيدروجــن  إلنتــاج  محطــات 
البحــر  ســاحل  وعــى  الســويس  لقنــاة  االقتصاديــة 

املتوســط.
ميتــد تطويــر املحطــات عــى مراحــل مختلفــة حتــى 
ــن  ــن م ــف ط ــل إىل 480 أل ــا يص ــاج م ــام 2030، إلنت ع
محلــات  خــال  مــن  ســنوياً،  األخــرض  الهيدروجــن 

غيغــاوات.  4 بقــدرة  كهربائيــة 
ورّصح املهنــدس عمــرو عــام، الرئيــس التنفيــذي لرشكــة 
ــدر«  ــه و«مص ــام: أن رشكت ــائل اإلع ــام« لوس ــن ع »حس
ــاء  ــرشوع إنش ــن امل ــة األوىل م ــال املرحل ــتهدفان خ تس
محطــة إلنتــاج الهيدروجــن األخــرض عــى أن تدخــل حيــز 
التنفيــذ يف عــام 2026، حيــث ســتنتج املحطــة 100 ألــف 
طــن مــن امليثانــول األخــرض ســنوياً لتمويــن ســفن النقــل 

ــاة الســويس. البحــري يف قن

وبحلــول عــام 2030، ســيتم زيــادة محطــات تصنيــع 
ــاة  ــة لقن ــة االقتصادي ــة ضمــن املنطق ــات الكهربائي املحل
ــة  ــر طاق ــط لتوف ــر املتوس ــاحل البح ــى س ــويس وع الس
ــون  ــاج 2.3 ملي ــاوات إلنت ــل إىل 4 غيغ ــد تص ــة ق إنتاجي
طــن مــن األمونيــا الخــرضاء املعــدة للتصديــر، إىل جانــب 

ــرض”. ــن األخ ــة بالهيدروج ــات املحلي ــد الصناع تزوي
ووفــق بيــان، ُوّقعــت مذكــرة التفاهــم األوىل بــن كل مــن 
ــويس،  ــاة الس ــة لقن ــة االقتصادي ــة للمنطق ــة العام الهيئ
لنقــل  املريــة  والرشكــة  الســيادي،  مــر  وصنــدوق 
ــة  ــدة واملتجــددة، ورشك ــة الجدي ــة الطاق ــاء، وهيئ الكهرب
ــة  ــة، ورشك ــة املســتقبل »مصــدر« اإلماراتي ــي لطاق أبوظب
والتطويــر  االســتثار  ذراع  للمرافــق«،  عــام  »حســن 

ــة. ــام القابض ــن ع ــة حس ملجموع
أمــا مذكــرة التفاهــم الثانيــة فُوقعــت بــن كل مــن 
لنقــل  املريــة  والرشكــة  الســيادي،  مــر  صنــدوق 
ــة  ــدة واملتجــددة، ورشك ــة الجدي ــة الطاق ــاء، وهيئ الكهرب
ــة  ــة، ورشك ــة املســتقبل »مصــدر« اإلماراتي ــي لطاق أبوظب
»حســن عــام للمرافــق« التابعــة ملجموعــة حســن عــام 

القابضــة.
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  عاصمــة  أبوظبــي،  تخطــط 
ــك  ــل وكذل ــاً للنق املتحــدة، الســتخدام الهيدروجــن محلي

للتصديــر. تعتــرب اإلمــارات بالفعــل رائــدة إقليميــاً يف 
ــاء  اســتخدام الطاقــة النوويــة التــي متثــل مصــدراً للكهرب

ــات. ــن االنبعاث ــاٍل م خ
ويف هــذا اإلطــار، أكــد رئيــس الــوزراء املــري، أن الدولــة 
تعمــل عــى تشــجيع االســتثارات يف مجــال مرشوعــات 
الطاقــة الخــرضاء، بفضــل مــا تتمتــع بــه مــر مــن 
ــاً  ــاً وإقليمي ــزاً محوري ــح مرك ــا ألن تصب ــات تؤهله إمكان
ــع أن  ــن املتوق ــذى م ــوي، ال ــال الحي ــذا املج ــا يف ه مه
يغــر شــكل نظــام الطاقــة العاملــي خــال املرحلــة املقبلــة، 
كــا أنــه مــن شــأنه أن يــرع مــن وتــرة عمليــة تحــول 

ــة. ــة يف املنطق الطاق

الهيدروجين بديل واعد

يعــّد الهيدروجــن يف حــال تــّم إنتاجــه بانبعاثــات قليلــة، 
بديــاً واعــداً للوقــود األحفــوري يف تحــول الطاقــة. وهــو 
ــة إىل  ــون، باإلضاف ــرًة يف الك ــا وف ــارص وأكره ــف العن أخ
كونــه مصــدراً لطاقــة نظيفــة ميكــن أن تكــون بديــًا 
ــر  ــامل يف توف ــه الع ــد علي ــذي يعتم ــوري ال ــود األحف للوق
قرابــة %80 مــن إمــدادات الطاقــة يف العــامل، ويُعــد 
املصــدر الرئيــي النبعاثــات غــازات الدفيئــة املســبِّبة 

ــراري. ــاس الح لاحتب
ويســاعد اســتخدام الهيدروجــن يف الطاقــة أنــه بتحقيــق 
ــات؛  ــى تهــدف إىل تصفــر االنبعاث ــة الت األهــداف املناخي
ألن الهيدروجــن ينبعــث منــه املــاء فقــط عنــد االحــراق، 
وميكــن إنتاجــه دون إطــاق غــاز ثــاين أكســيد الكربــون.

كــا ميكــن يحــل محــل الفحــم والغــاز كمــواد وســيطة يف 
صناعــة الصلــب، باإلضافــة إىل اســتخدامه يف نقــل البضائع 
ــن  ــر تخزي ــه عــى توف ــة، إىل جانب قدرت ملســافات طويل
ــول إىل  ــة الوص ــي إمكاني ــا يعن ــة، م ــد للطاق ــل األم طوي
شــبكة كهربائيــة متجــددة بنســبة ٪100 مــن خــال 

ــن املوســمي. العمــل كشــكل مــن أشــكال التخزي
وبلــغ إجــايل مرشوعــات الهيدروجــن يف املنطقــة العربية 
إلنتــاج  8 مشــاريع  منهــا  مــر  28 مرشوًعــا، حصــة 
الهيدروجــن األخــرض واألزرق، وأحــد هــذه املرشوعــات 
هــو مــرشوع تنفــذه هيئــة كهربــاء وميــاه ديب يف اإلمــارات 

ــة املتحــدة. العربي
تجريبــي  مــرشوع  أول  اإلمــارات  أطلقــت  كــا 
راشــد  بــن  محمــد  مجمــع  يف  األخــرض  للهيدروجــن 
ــد  ــه أن يولِّ ــة الشمســية، وهــو مــرشوع مخطــط ل للطاق
20.5 كيلوغرامــاً مــن الهيدروجــن األخــرض يف الســاعة، إىل 
ــة  ــرض يف مدين ــن األخ ــرشوعٍ للهيدروج ــب، تنفيذ م جان
»الرويــس« التابعــة إلمــارة أبــو ظبــي، واملرتقــب تشــغيله 

ســنة 2025. 
األزرق  الهيدروجــن  مرشوعــات  تســتحوذ  ذلــك،  إىل 
واألخــرض عــى مركــٍز مهــمٍّ يف اســتثارات مدينــة »نيــوم« 
الســعودية  تخطــط  الســعودية،  العربيــة  اململكــة  يف 
ــا  ــخص، ك ــون ش ــن ملي ــر م ــة أك ــتوعب املدين ألن تس
الهيدروجــن األخــرض وليــس  املدينــة عــى  ســتعتمد 

النفــط، مصــدًرا للطاقــة.
ــع  ــارات م ــن مــر واإلم ــة االســراتيجية ب تتســق الرشاك
طموحــات األخــرة لتحقيــق الحيــاد الكربــوين بحلــول 
العــام 2050، اســتهدافها اإلمــارات االســتحواذ عــى 25% 
مــن ســوق وقــود الهيدروجــن منخفــض الكربــون بحلــول 
للتنميــة  2030. و«رؤيــة مــر 2030« واســراتيجيتها 
املســتدامة، احتضانهــا ألكــرب االســتثارات الطاقيــة يف 
املنطقــة، عــرب خطــة الســتخدام الهيدروجــن كمصــدر 
ــة  ــة مــن الطاق ــة الكهربي ــد %42 مــن الطاق ــود وتولي وق

املتجــددة بحلــول 2030.

توقيع مذكرة تفاهم بشأن مرشوع إنتاج الهيدروجني األخرض
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مقابلة

عضو مشاورات الرياض دكتور ثابت األحمدي لـ»ليفانت«: 

السعودية واليمن شعٌب واحٌد بنظامين سياسيين 
والعصبويات اإلرهابية يتم وضع حد لها بالقوة

قــال عضــو مشــاورات الرياض ومستشــار وزير   
ــدي،  ــت االحم ــور ثاب ــي، الدكت ــياحة اليمن ــة والس الثقاف
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــدة يف اململك ــاورات املنعق إن املش
ــل الجــاري، متــت  ــا جــرت خــال شــهر نيســان/ أبري بين
ــول  ــن الق ــن، أو ميك ــل الســيايس يف اليم ــاء العم ــن فرق ب
إنهــا متــت بــن »رشكاء النضــال« الذيــن تبعــرت جهودهــم 
لخلــٍل يف القيــادة الســابقة خــال الســنوات املاضيــة، 
رغــم إمكانيــة النــر وعدالــة القضيــة، وقــد أدركــت 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي خطــورة هــذا الحــال إن 
اســتمرت عــى مــا هــي عليــه، فدعــت إىل مشــاورات مينية 
مينيــة يف مقــر األمانــة العامــة ملجلــس التعــاون الخليجــي 
ــريب ودويل،  ــإرشاف ع ــاض، وب ــعودية الري ــة الس بالعاصم
حــرضت فيهــا كل املكونــات السياســية اليمنيــة، عــدا 

ــايب. ــويث اإلره ــون الح مك
ويف حــواره مــع »ليفانــت«، أوضــح االحمــدي، وهــو أحــد 
أعضــاء دائــرة الشــؤون اإلعاميــة والثقافيــة مبكتــب رئاســة 
الســعودية  العربيــة  اململكــة  أن  اليمنيــة،  الجمهوريــة 
بقيــادِة امللــك ســلان بــن عبدالعزيــز وويل عهــده األمــر 
محمــد بــن ســلان، وكــذا كل القيــادات الســعودية عــى 
ــل يف سياســتهم، هــذا  ــٍس طوي مــر العقــود يتســمون بَنَف
ــع  ــون م ــعود، ويتعاط ــن آل س ــروف ع ــيايس مع ــج س نه
مختلــف القضايــا مبســؤولية كبــرة مــن موقعهــم كملــوك 
وأمــراء ومــن موقــع دولتهــم كمرجعيــة إســامية وعربيــة 
كبــرة، وقــد تســتغرب إذا قلــت لــك أن اإلغاثــة الســعودية 
ــيطُر  ــي يس ــق الت ــة يف املناط ــات دولي ــرب منظ ــوزع ع تت

عليهــا الحــويث نفســه.

نص الحوار
•  تتموضــع اآلن أطــر مجلــس القيــادة الرئــايس لتثبيــت 
لهــذه  تقييمكــم  مــا  الداخــل..  يف  اليمنيــة  الرشعيــة 

الخطــوة سياســيا وانعكاســاتها امليدانيــة؟
بــادئ ذي بــدء أمثّــن هــذه املقابلــة، وأســجل موقفــي 
تجــاه منربكــم الــذي يعــد رافــًدا مهــامًّ عــى الصعيــد 
الســيايس والثقــايف. والحقيقــة أن مجلــس القيــادة الرئــايس، 
ــدة  ــور رشــاد محمــد العليمــي محطــة جدي برئاســة الدكت
ــة  ــيات اإلمام ــد مليش ــي ض ــال اليمن ــات النض ــن محط م
الجاروديــة يف اليمــن، املدعومــة مــن إيــران الخمينيــة، 
وإن كانــت مشــكلة اليمــن مــع هــذه الجامعــة مــن قبــل 
ــار  ــة يف إط ــذه املحط ــأيت ه ــة. وت ــران الحديث ــأ إي أن تنش
اســتعادة رشعيــة الدولــة اليمنيــة التــي انقلبــت عليهــا تلــك 
املليشــيات يف 21 ســبتمرب 2014م. وهــي محطــة مدعومــة 
مــن دول التحالــف العــريب، بقيــادة اململكــة العربيــة 
الســعودية التــي نعتربهــا اليــوم مرجعيتنــا الكــربى، والتــي 
دعمــت أشــقاءها اليمنيــني باملــال والســاح، وال يــزال 

ــوم.  ــا إىل الي ــا متدفق خريه
إن املجلــس الرئــايس منعطــٌف جديــٌد جــاء بعــد أن تبعــرت 
الســابقة  الســنوات  خــال  الرشعيــة  منظومــة  جهــود 
ووصلــت إىل طريــق مســدود، فــكان ال بــد مــن تغيــري 
ــا. وإن  ــلام أو حرب ــة، س ــك الســيايس، لحســم املعرك التكتي
كنــا نؤمــن أن الحــويث ال يعــرف للســام طريقــا، وال عاقــة 
ــة مليشــياوية تدعــي اســتمداد  ــاره عصاب ــك، باعتب ــه بذل ل

ــامء..!  ــن الس ــية م ــا السياس رشعيته
ــة  ــان حال ــذا اإلع ــدث ه ــعبيا أح ــا وش ميداني
ــن  ــة م ــل حال ــدا، مقاب ــري ج ــعبي كب ــاح ش ارتي
اإلمامــي  الكهنــوت  أروقــة  تســود  الرعــب 
البغيــض يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا. كــام 
تــم حتــى اآلن انتقــال كل ســلطات الدولــة 
إىل العاصمــة املؤقتــة عــدن، جنــوب البــاد، 
ملامرســة أعاملهــا مــن الداخــل ولاتصــال املبــارش 
بالشــعب. وال شــك أن لهــذا الحــدث مــا بعــده 

ــة.  ــرتة القادم ــال الف خ
•  حســنا انتقلــت الســلطة إىل الداخــل.. ولكــن 
أال تــرى أن مثــة تحديــاٍت كبــرة تواجــه الدولــة؟ 
ــه كل  ــات تواج ــة تحدي ــد. مث ــذا مؤك ــم. وه نع
ســلطات الدولــة، وهنــا تكمــُن قــوة اإلرادة، 
ــات  ــذه التحدي ــة ه ــة يف مواجه ــن الصاب وتكم
ــدن نفســها ليســت  ــا. ع ــل عــى تجاوزه والعم
ــة الســتيعاب  ــة التحتي ــث البني ــة مــن حي مؤهل
الرئاســة،  الكــربى:  الســيادية  املؤسســات  كل 
إىل  إضافــة  الشــورى،  الربملــان،  الحكومــة، 
الدوليــة.  والبعثــات  والقنصليــات  الســفارات 
األمــن قضيــة محوريــة وأساســية. الخدمــات 
ــا  ــس أمامن ــن لي ــة، لك ــات ماثل ــة.. تحدي العام
ــق  ــت. ونث ــام كان ــا مه ــى تجاوزه ــل ع إال العم
بــإرادة وحنكــة مجلــس القيــادة الرئــايس برئاســة 
الدكتــور رشــاد العليمــي، وهو شــخصية سياســية 

وأكادمييــة وأمنيــة، وعــى قــدر عــاٍل مــن الكفــاءة والخــربة 
أعضــاء  إىل  إضافــة  عنــه.  املعروفــة  الوطنيــة  والــروح 
ــل  ــن ومح ــة اليم ــربون نخب ــن يُعت ــادي الذي ــس القي املجل

ــكل.  ــامع ال إج

ــذ  • لكــن الوضــع االقتصــادي واالجتاعــي املتدهــور من
ســنوات يحتــاج عمــا يف الداخــل؛ فضــا عــن الدعــم 

ــاه؟ ــذا االتج ــوات يف ه ــرز الخط ــعودي.. أب الس
هــذا مــا تدركــه القيــادة الجديــدة، ويدركــه الشــعُب 
اليمنــي قاطبــة أيضــا، ولهــذا مل تلبــث هــذه القيــادة 
أيــام عــى اإلعــان الجديــد حتــى عــادت إىل  بضعــة 
ــن الخطــورة  ــم م ــى الرغ ــة بالشــعب، ع الداخــل، ملتحم
األمنيــة القامئــة، وعــى الرغــم مــن تــردي الخدمــات، لكــن 
ــذي  ــاري ال ــار اإلجب ــط املس ــل خ ــا، أو ق ــو قَدرُه ــك ه ذل
ــا  ــاال اقتصادي ــاال واخت ــش اعت ــن تعي . اليم ــدُّ ــه بُ ــا من م
كبــريا ليــس مــن اليــوم؛ بــل مــن الســابق، زادتهــا الحــرُب 
وتداعياتهــا ســوًءا إىل ســوئها، مــع تعمــد مليشــيات الحــويث 
ــى  ــطت ع ــد س ــعب، وق ــار الش ــة إفق ــة الخميني اإلرهابي
ــرّيت  ــوم، وج ــات والرس ــت يف الجباي ــه، وضاعف كل مقدرات
ــن  ــه لصالحهــا كجامعــة عــرب النافذي ــي كل االقتصــاد الوطن
ــاء  ــات واألحي ــات واملديري ــى املحافظ ــني« ع ــن »املرشف م
الســكنية. والحقيقــة لــوال الركيــزة االقتصاديــة الكبــرية 
املتمثلــة يف »املغرتبــني« اليمنيــني يف عــرشات الــدول، وعــى 
ــكان وضــع الشــعب  ــة الســعودية ل رأســها اململكــة العربي
اليمنــي اآلن أســوأ، إضافــة إىل مبــادرات مركــز امللــك 
ــذ  ــة من ــج إغاثي ــدة برام ــذ ع ــذي ينف ــاين ال ــلامن اإلنس س

ــنوات.  س

• كيــف تــرى الــدور الــذي تقــوم بــه مشــاورات الريــاض 
يف إطــار صياغــة وضــع مســتقر بــن كافــة الفصائــل 

ــة؟  اليمين
مشــاورات الريــاض، 29 مــارس: 7 إبريــل الجــاري، متــت بني 
فرقــاء العمــل الســيايس يف اليمــن، أو قل بــني رشكاء النضال 
الذيــن تبعــرت جهودهــم لخلــٍل يف القيــادة الســابقة 
ــة  ــر وعدال ــة الن ــة، رغــم إمكاني خــال الســنوات املاضي
ــي  ــاون الخليج ــس التع ــت دول مجل ــد أدرك ــة، وق القضي
ــه،  ــا هــي علي خطــورة هــذه الحــال إن اســتمرت عــى م
فدعــت إىل مشــاورات مينيــة مينيــة يف مقــر األمانــة العامــة 
ملجلــس التعــاون الخليجــي بالريــاض، وبــإرشاف عــريب 
ــة،  ــية اليمني ــات السياس ــا كل املكون ــرضت فيه ودويل، ح
عــدا مكــون الحــويث اإلرهــايب، ناقشــت خــال هــذه الفــرتة 
ــة،  ــة، األمني ــية، االقتصادي ــية: السياس ــاور رئيس ــتة مح س
ــة  ــات متواصل ــة، يف جلس ــة واإلعامي ــة، اإلغاثي االجتامعي
ــل  ــة رؤى، متث ــت مبصفوف ــورة، وخرج ــام املذك ــال األي خ
حالــة مــن اإلجــامع اليمنــي. شــبيهة إىل حــد كبــري مبؤمتــر 
ــذي انعقــد يف صنعــاء خــال  ــي الشــامل ال الحــوار الوطن
واحــدة  مخرجاتــه  وتُعتــرب  2013م.  و   2012 العامــني: 
ــا  ــوم، جنب ــة الي ــة اليمني ــات الرئيســية للقضي مــن املرجعي
إىل جنــب إىل مــع املبــادرة الخليجيــة الشــاملة وآليتهــا 
التنفيذيــة، وأيضــا القــرار الــدويل 2216. واليــوم تُعتــرب 
ــات  ــن املرجعي ــدة م ــاض واح ــاورات الري ــات مش مخرج

ــدة.  ــة جدي ــي أسســت ملرحل ــة الت املهم

• ولكــن الســؤال الــذي يفــرض نفســه هنــا.. إىل أي 
ــروج  ــة للخ ــات نهائي ــات ضان ــذه املخرج ــل ه ــد متث ح
مــن نفــق الحــرب، والتخلــص مــن مليشــيات إيــران عــرب 

ــويث؟ ــا الح وكيله
ــوة  ــاط ق ــك: مثــة نق ــول ل ــا. وأق ــم حق ــه ومه ســؤال وجي
يف هــذه املخرجــات، أقصــد مخرجــات مشــاورات الريــاض، 
التــي رافقــت املؤمتــرات  القــوة  تختلــف عــن نقــاط 
الّســابقة، ســواء مؤمتــر الحــوار الوطنــي الشــامل يف صنعاء، 

أو مؤمتــر الريــاض الــذي انعقد يف مايــو 2015م، 
أو حتــى اللقــاءات الخارجيــة التــي متــت يف 
اللقــاءات  مــن  وغريهــا  والســويد  الكويــت 
األخــرى. أهمهــا: اإلجــامع الشــعبي اليمنــي، من 
خــال إجــامع كل املكونــات السياســية قاطبــة، 
ضــد الحــويث، وهــي مكونــات قويــة وفاعلة عى 
ــة  ــة الوطني ــون املقاوم ــا مك ــن أهمه األرض، م
الــذي ميتلــك ألويــة عســكرية عــى قــدر كبــري 
بعــد  تشــكلت  والجنديــة،  االحرتافيــة  مــن 
مقتــل الزعيــم عــي عبــدهللا صالــح، بقيــادة 
ــن  ــح، »اب ــدهللا صال ــد عب ــارق محم ــد ط العمي
أخــي الزعيــم، وقائــد حراســته«، وهــذا املكــون 
يحظــى بشــعبية كبــرية أيضــا، كــام أن لــه ذراعــا 
ــذي  ــه الســيايس« ال ــن خــال »مكتب سياســيا م
تشــكل قبــل عــام واحــد، ويجمــع نخبــة برملانية 
ــري  ــه الكث ــر ل ــزة، وينظ ــة متمي ــية ميني وسياس
باعتبــاره قــوة صاعــدة، جلهــا مــن الشــباب 
املســتنريين، مبــن فيهــم نخبــة ثقافيــة وإعاميــة 
كفــؤة وصادقــة يف توجههــا النضــايل، إضافــة 
ــو  ــويب، وه ــايل الجن ــس االنتق ــون املجل إىل مك
قــوة فاعلــة عــى األرض، وهــذا مــا مل يتوفــر يف 
املؤمتــرات الســابقة، وأيضــا اإلجــامع اإلقليمــي 
والــدويل، مســنود بالدعــم املــادي مــن اململكــة 
ــا دول مانحــة  ــد تتبعه ــة الســعودية، وق العربي
أخــرى. مــن نقــاط القــوة أيضــا شــخصية رئيــس 
مجلــس القيــادة نفســه، األكادميــي والعســكري واملثقــف، 
صاحــب املواقــف الوطنيــة والخــربات الســابقة. والحقيقــة 
أن شــخصية القائــد االســتثنائية يف أي معركــة تلعــب دوًرا 
محوريــا يف تحقيــق النــر، وتختــر الكثــري مــن املراحــل 
التــي يتعــر فيهــا مــن ال ميتلــك مؤهــات النــر، وشــواهد 

ــرية.  ــا، وهــي كث ــة بــني أيدين ــخ ماثل التاري

 • متثــل ميلشــيا الحــويث وكيــل إيــران يف املنطقــة.. 
ــرز تحديــات االســتقرار يف اليمــن. ثــم كيــف ســتواجه  أب

ــدي؟ ــذا التح ــن ه ــلطة يف اليم الس
نحــُن يف اليمــن مشــكلتنا مــع اإلمامــة الهادويــة الجاروديــة 
ــة  ــران الصفوي ــر إي ــل أن تظه ــران، وقب ــل أن نعــرف إي قب
الهادويــة  اإلمامــة  الســنني.  مبئــات  الخمينيــة  وأيضــا 
رسطــان اليمــن، ورسطــان املنطقــة بشــكل عــام. وال شــك 
ــام اســتفادت  ــة، ك ــة اإليراني ــن الخميني ــا اســتفادت م أنه
الخمينيــة اإليرانيــة منهــا، يف تهديدهــا ألمــن املنطقــة. 
مشــكلة  كونهــا  إىل  إضافــة  اليــوم  الحوثيــة  الجامعــة 
قدميــة، هــي أيضــا مشــكلة خمينيــة معــارصة، مثلهــا مثــل 
ــي،  ــعبي العراق ــد الش ــيا الحش ــاين، ومليش ــزب هللا اللبن ح
ــوداء يف  ــوب الس ــن الجي ــا م ــورية، وغريه ــة الس والنصريي
منطقتنــا العربيــة، اســتطاعت مبســاعدة العبــني إقليميــني 
ودوليــني كبــار أن تنقلــب عــى الدولــة يف 21 ســبتمرب 
2014م، وتقــوض الســلم املجتمعــي، ومؤخــرا تعتــدي عــى 

ــريان.  الج
وحاليــا فــإن موضــوع إنهــاء هــذا االنقــاب مــن أوىل 
ــادة السياســية الجديــدة، وبدعــم  ــات الكــربى للقي األولوي
واإلمــارات  الســعودية  العربيــة  اململكــة  يف  األشــقاء 
العربيــة املتحــدة. وبعــض الــدول العربيــة األخــرى، ومنهــا 
ــاه  ــايب تج ــا دور إيج ــي له ــة الت ــر العربي ــة م جمهوري

ــة.  ــة اليمني الرشعي

ثابت األحمدي

حاوره: رامي شفيق
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المجلس الرئاسي اليمني واألولوية االقتصادية

ــاد  ــع النعق ــى املتاب ــى ع ال يخف  
الجلســة األوىل للمجلــس الرئــايس اليمنــي 
الطريــق  خارطــة  لتصيــغ  جــاءت  والتــي 
املــدى  عــى  اليمنيــة  الدولــة  ملســتقبل 
القريــب والبعيــد، أن الوضــع االقتصــادي كان 
عــى رأس أولويــات عمــل املجلــس، وهــو مــا 
ــرى يف  ــي ي ــايس اليمن ــس الرئ ــد أن املجل يؤك
الوضــع االقتصــادي تحديــاً يف غايــة األهميــة 
وأولويــة يجــب العمــل عــى معالجتهــا عــرب 
ســّن سياســات اقتصاديــة تســاهم يف تخفيــف 

معانــاة الشــعب اليمنــي.
وألنــه ال ميكــن االســتهانة بتأثــري العامــل 
يف  العســكري  العمــل  عــى  االقتصــادي 

اإلرهابيــة،  الحوثيــة  امليلشــيات  مواجهــة 
بخاصــة وأن قــوة اقتصــاد الدولــة ال يقــل 
ولذلــك  العســكرية،  قوتهــا  عــن  أهميــة 
ــه  فــإن ضبــط الوضــع االقتصــادي ســيكون ل
انعكاســات عــى العمــل العســكري عــى 
اقتصاديــة  األرض، وكذلــك ســن سياســات 
ــة واضحــة للعمــل االقتصــادي  ــة رؤي وصياغ
ســيكون لــه تأثــري يف غايــة األهميــة عــى 
ــة. ــة والرشعي ــة اليمني ــد الدول ــت قواع تثبي

يعــّد العامــل االقتصــادي أداة مهمــة مــن 
كافــة  عــى  االســتقرار  تحقيــق  أدوات 
مســتوياته، ولذلــك فــإن الخــروج بــإدارة 
اقتصاديــة ذات رؤيــة واضحــة مــن شــأنها أن 
تســاهم إىل حــد كبــري يف توظيف املســاعدات 
الســعودية  قدمتــه  مــا  وآخرهــا  املاليــة، 
واإلمــارات مــن دعــم بقيمــة 3 مليــارات 
مبــا  اليمــن  القتصــاد  عاجــاً  دعــامً  دوالر 
ــك  ــي، كذل ــاد اليمن ــوض باالقتص ــدم النه يخ

فــإن إعطــاء األولويــة للمســألة االقتصاديــة يف 
هــذا التوقيــت يســاهم إىل حــد كبــري بتذليــل 
التــي  الدعــوة  إنجــاح  العقبــات يف  كافــة 
تقدمــت بهــا الســعودية إىل عقــد مؤمتــر 
ــم  ــة لدع ــة الازم ــوارد املالي ــد امل دويل لحش
ــك ســيكون  ــي، ال شــك أن ذل االقتصــاد اليمن
ــي  ــق الت ــة الطري ــم خارط ــامً لدع ــاً مه عام
ــة  ــل كاف ــا، وتذلي ــى أعتابه ــن ع ــف اليم يق
ــال  ــايس لانتق ــس الرئ ــام املجل ــات أم العقب
ــن  ــة م ــة متقدم ــة إىل مرحل ــة اليمني بالدول
تخــدم  التــي  والتنميــة  النهضــة  تحقيــق 
الشــعب اليمنــي عــى املســتوى القريــب 

والبعيــد.
اليمنــي  للشــأن  املتابــع  عــى  يخفــى  ال 
أن االقتصــاد اليمنــي منــذ عهــد الرئيــس 
ــاداً  ــح كان اقتص ــد هللا صال ــي عب ــابق ع الس
هّشــاً ينخــره تفــي الفســاد، وجــاء االنقــاب 
اليمنيــة  الرشعيــة  عــى  اإلرهــايب  الحــويث 

الشــعب  معانــاة  مســتوى  مــن  لريفــع 
ــد مــن الزيــت عــى  اليمنــي، ويســكب املزي
نــار األزمــة االقتصاديــة اليمنيــة، واليــوم مــع 
تأســيس املجلــس الرئــايس اليمنــي، يقــف 
مرحلــة  أعتــاب  عــى  اليمنــي  االقتصــاد 
جديــدة ســوف تســاهم يف معالجــة االقتصــاد 
اليمنــي، ولعــل مخرجــات االجتــامع الرئــايس 
ــل  ــل عم ــى تفعي ــددت ع ــي ش ــي الت اليمن
ــني  ــة وتحس ــاءة عالي ــة بكف ــات الدول مؤسس
حيــاة ومعيشــة املواطــن اليمنــي يف الجوانــب 
ــة  ــة والتنموي ــة واالقتصادي ــة واألمني الخدمي
جميعهــا ســوف تدفــع إىل بــدء مســار جديــد 
ملعالجــة أوجــه القصــور يف اإلدارة االقتصاديــة 
ــايف  ــة لتع ــة واضح ــق رؤي ــود إىل خل ــا يق مب

ــي. ــاد اليمن االقتص
إّن انخــراط كافــة املكونــات اليمنيــة والقــوى 
الفاعلــة يف املشــهد اليمنــي تحــت مظلــة 
املجلــس الرئــايس ال شــك أنهــا خطــوة مهمــة 

االنقســام  عــى حالــة  القضــاء  يف طريــق 
التــي عاشــها اليمــن لفــرتة طويلــة، وهــو مــا 
ســيكون لهــا تأثــري عــى مخرجــات املجلــس 
الرئــايس، وبخاصــة يف املجــال االقتصــادي، 
ــي  ــا الت ــة القضاي ــة كاف ــى حلحل ــل ع والعم
ــي، كــام ســيكون  ــاة الشــعب اليمن متــّس حي
لهــا انعــكاس عــى تثبيــت األمــن يف املناطــق 
رؤيــة  لخلــق  الطريــق  ومتهيــد  املحــررة، 
املحــررة،  املناطــق  يف  وتنمويــة  نهضويــة 
ــا  ــه الدعــم الخارجــي وفــق م وضــامن توجي
يخــدم إصــاح االقتصــاد اليمنــي، وبالتــايل 
املبــادرات  جميــع  إنجــاح  عــى  العمــل 
التنمويــة والنهضويــة التــي تســتهدف تهيئــة 
األجــواء لصناعــة دولــة يف اليمــن عــى طريــق 
الصعوبــة  مــن  خطــوات  وهــي  التقــدم، 
العمــل عــى تحقيقهــا يف ظــل اســتمرارية 
ــا  ــي كانــت ســائدة م ــة االنقســامية الت الحال

ــايس. ــس الرئ ــيس املجل ــل تأس قب

خالد الزعر

المملكة العربية السعودية.. المحارب األخير

ــزت السياســة الخارجيــة للمملكــة العربيــة  متيّ  
املنــرم  العقــد  الســنوات األخــرية مــن  الســعودية يف 
بالكثــري مــن التكتيــكات والخطــوات التــي ســعت لتحقيــق 
أهــداف مرحليــة واســرتاتيجية تتميــز بالكثــري مــن االعتــدال 
ــق هــذه  ــة لتحقي ــة الحقيقي ــة والفعالي والتمــرّس والواقعي

األهــداف.
وإذا نظرنــا بصــورة عابــرة نجــد أّن تلــك األســس التــي 
قامــت عليهــا السياســة الخارجيــة تقــوم عــى مبــادئ ثابتــة 
ومعطيــات تاريخيــة ودينيــة واقتصاديــة وأمنيــة وسياســية، 
وتلــك الثوابــت يف السياســة الخارجيــة الســعودية تــم 
ــدم  ــوار وع ــن الج ــا حس ــزات، أهمه ــق مرتك ــا وف تأطريه
املحيــط  يف  للــدول  الداخليــة  الشــؤون  يف  التدخــل 
الجيوســيايس للمملكــة العربيــة الســعودية، وبشــكل خــاص 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وباقــي الــدول يف املحيــط 
الســعودية،  العربيــة  اململكــة  مــن  القريــب  اإلقليمــي 

ــام. ــكل ع ــامل، بش ــي دول الع ــاص، وباق ــكل خ بش
ــوم  ــة تق ــس واضح ــاء أس ــعت إلرس ــزات س ــذه املرتك ه
عــى  املجــاورة  الــدول  مــع  العاقــات  تعزيــز  عــى 
والثقافيــة  والسياســية  االقتصاديــة  املســتويات،  كافــة 
واالجتامعيــة، مبــا يخــدم املصالــح الوطنيــة للمملكــة 
العربيــة الســعودية واملصالــح املشــرتكة بينهــا وبــني هــذه 
ــت  ــة كان ــذه السياس ــارة أن ه ــن اإلش ــد م ــدول، وال ب ال
ــا املنطقــة مــن خــال انتهاجهــا  املدافــع دومــاً عــن قضاي
لتكتيــكات تقــوم عــى التعــاون مــع جميــع الــدول الفاعلــة 
يف القــرار اإلقليمــي والــدويل مــن خــال املنظــامت الدوليــة 

واإلقليميــة.
الســعودية  الخارجيــة  للسياســة  املتميــز  النشــاط  إن 
بــن  األمــري محمــد  تــويل ســمو  ازدادت فعاليتــه مــع 
ــح  ــق املصال ــا وف ــة وتوجيهه ــذه السياس ــة ه ــلامن لدف س
ــامية،  ــة واإلس ــح العربي ــق املصال ــة، ووف ــة للمملك الوطني
ــن  ــت م ــة انطلق ــري سياســة فاعل ــج ســمو األم ــث انته حي
ــذ  ــوم عــى نب ــد خليجــي وعــريب وإســامي واضــح، يق بع

الخافــات يف املحيــط الخليجــي واملحيــط اإلقليمــي العــريب 
ــرب  ــة ع ــتقرار املنطق ــن واس ــامن أم ــعت لض ــاور، وس املج
وســائل مرشوعــة، مــن خــال تكثيــف وتعميــق مبــدأ 
أمــن  املنطقــة لضــامن  بــني جميــع شــعوب  التعــاون 

واســتقرار املحيــط اإلقليمــي.
ــه  ــريه يف توجي ــة السياســية لســمو األمــري ومعاي إن البوصل
هــذه السياســة تنطلــق مــن مبــدأ واضــح ورصيــح، وهــو 
أن مســؤولية أمــن منطقــة الخليــج واملنطقــة العربيــة 
هــي مســؤولية شــعوب ودول املنطقــة قبــل مســؤولية 
أي طــرف دويل أو إقليمــي آخــر، وأن مــن حــق هــذه 
الشــعوب والــدول التــرّف وتوجيــه سياســتها وفــق تحقيق 

ــة. ــكل دول ــة ب ــة الخاص ــات الوطني املتطلب
ومــن ياحــظ توجهــات السياســة الســعودية األخــرية يــدرك 
أّن سياســة اململكــة العربيــة الســعودية عــرب منظمة مجلس 
ــني  ــاون ب ــوم التع ــاء مفه ــاول إرس ــي تح ــاون الخليج التع
دول مجلــس التعــاون الخليجــي عــرب التشــاور واللقــاءات 
واالقتصاديــة  السياســية  املســائل،  جميــع  يف  والتعــاون 
ــني دول  ــزاً ملفهــوم الوحــدة والرشاكــة ب والعســكرية، تعزي
ــاع األول عــن دول  ــه، وهــذا شــكل خــط الدف ــس كل املجل
مجلــس التعــاون الخليجــي وعــن الــدول العربيــة يف وجــه 

جميــع األخطــار التــي تحيــط بــه وباملنطقــة.
ــادي والفعــال لهــذه السياســة شــكل أعــى  ــدور الري إن ال
ــدول  ــة ل ــات الخارجي ــيق السياس ــق وتنس ــات التواف درج
مجلــس التعــاون العــريب الخليجــي والــدول العربيــة، مــن 
ــات  ــال مؤسس ــن خ ــة، وم ــدول العربي ــه ال ــال جامع خ
ــة  ــا التقليدي العمــل العــريب املشــرتك، ومــن خــال زعامته

ــامل اإلســامي.  للع
ــة  ــت املنطق ــة جّنب ــف ثابت ــه مواق ــج عن ــدور نت ــذا ال ه
واملحيــط اإلقليمــي الكثــري مــن العقبــات واملشــاكل يف 
ــه  ــذي كان ل ــدور ال ــذا ال ــات. ه ــذه امللف ــع ه ــه م تعاطي
ــع  ــي م ــف يف التعاط ــذه املواق ــد ه ــري يف توحي ــر الكب األث
أزمــات دوليــة وإقليميــة، كــام حــدث ويحــدث يف الــراع 
موقــف موحــد  اتخــاذ  مــن خــال  األوكــراين  الــرويس 
ورصيــح بنبــذ العنــف وحــل املشــاكل بــني الــدول بالقــوة 
ــيق  ــة لتنس ــدول باإلضاف ــني ال ــل ب ــكال التدخ ــض أش ورف
ــة األخــرى، كاإلرهــاب  ــات الدولي ــف بالنســبة للملف املواق
ــام  ــألة الس ــق مس ــدؤوب إىل تحقي ــعي ال ــرّف والس والتط

يف املنطقــة العربيــة، وحــّل قضايــا املنطقــة وفــق التمســك 
ــة. ــرارات الدولي بالق

تجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن الــدور الســعودي وسياســته 
الخارجيــة املتزنــة كان لــه البعــد األكــرب يف رســم كثــري 
مــن سياســات الــدول الفاعلــة، عــى الصعيــد العاملــي، 
ــيايس يف  ــادي وس ــل اقتص ــن ثق ــة م ــه اململك ــع ب ــا تتمت مل
منطقــة الــرشق األوســط، حيــث ســعت اململكــة العربيــة 
الســعودية عــرب سياســتها إىل مجابهــة جملــة مــن األخطــار 
ــط باملنطقــة، وال ســيام مســألة انتشــار أســلحه  ــي تحي الت
الدمــار الشــامل واألســلحة النوويــة، ووقفــت حائــاً يف 
ــراين،  ــة، كاملــرشوع اإلي ــة يف املنطق وجــه املشــاريع الهدام
الــذي يحــاول زعزعــة اســتقرار املنطقــة، بشــكل عــام، 
ــج، بشــكل خــاص، عــرب انتهــاج مــايل طهــران  ودول الخلي
لسياســة تقــوم عــى العنــف  والدمــار والتغيــري الدميغــرايف 
يف منطقــه الــرشق األوســط إلرجــاع أمجــاد ســابقة يحلــم 

ــران. ــايل طه ــا م به
مســألة  مــن  الســعودية  العربيــة  اململكــة  موقــف  إن 
منارصتهــا  ومســألة  يتغــري،  مل  اإليــراين  النــووي  امللــف 
ــرشق األوســط يف وجــه  ــة ال ــة يف منطق للشــعوب املظلوم
هــذه املشــاريع وأدواتهــا مــن أنظمــة القتــل والبطــش هــو 
ــذي  ــي واإلنســاين ال ــه الواجــب األخاق ــت ميلي موقــف ثاب
ــة الســعودية  ــري مــن سياســات اململكــة العربي يوجــه الكث

ــة. الخارجي
ــي  ــطة الت ــة النش ــك السياس ــاهد تل ــدرك ويش ــا ي جميعن
تتحــرك بفاعليــة، يف األشــهر األخــرية، لــرأب الصــدع العــريب 
ــني  ــات ب ــز العاق ــة تعزي ــة ومحاول ــات البيني وحــل الخاف
ــات  ــكيل عاق ــات وتش ــذ الخاف ــرب نب ــة، ع ــدول العربي ال
قويــة مــع املحيــط اإلقليمــي ملجابهــة كل مــا يهــدد هــذا 

ــة. ــتقرار املنطق ــدد اس ــط ويه املحي
تقــف سياســة اململكــة العربيــة الســعودية، كاملحــارب 
األخــري يف وجــه التمــدد اإليــراين يف املنطقــة، وتحــاول 
ــج  ــري املنه جاهــدة وقــف هــذا اإلرهــاب املســتمر والتدم
اإليرانيــة  الظــام  التــي ســيطرت عليهــا قــوى  للــدول 
ــة، كــام حــدث يف ســوريا  ــا مــن ميليشــيات إرهابي وأذرعه
والعــراق واليمــن، واســتطاعت سياســة اململكــة الخارجيــة 
مؤخــراً تشــكيل نــواة تحالــف قــوي إقليمــي ملواجهــة هــذا 
التمــدد، يجمــع جميــع دول املنطقــة، حيــث وحدتهــم 

طبيعــة هــذا الخطــر الــذي يهــّدد الجميــع، ونــرى جميعنــا 
ــا  ــة الســعودية يف تحركاته ــة السياســية للخارجي الديناميكي
وقدرتهــا عــى جمــع أطــراف متناقضــة إىل حــّد مــا، 
وتوحيــد جهودهــا مــن أجــل مجابهــة هــذا الخطــر الــذي 

ــة. ــع دول املنطق ــّدد جمي يته
إن الشــعوب العربيــة تشــاهد باهتــامم بالــغ وتتابــع مــا 
تقــوم بــه اململكــة العربيــة الســعودية مــن جهــود بّنــاءة 
ــة يف  ــوى الوطني ــع الق ــن جمي ــام تثّم ــار، ك ــذا اإلط يف ه
ــة  ــا اململك ــي تنتهجه ــة الت ــك السياس ــة تل ــدول العربي ال
العربيــة الســعودية يف وجــه الخطــر الفــاريس الــذي يهــدد 
وجــود هــذه الشــعوب وتاريخهــا وحارضهــا ومســتقبلها، 
ولــن تكــون اململكــة العربيــة الســعودية وحيــدة يف 
ــة ســتقف خلــف مــن يتبنــى  ــدان، فالشــعوب العربي املي
قضاياهــا وخلــف مــن يتبنــى مصالحهــا وتتمســك جميعها 
برؤيــه اململكــة العربيــة الســعودية وتثــق -بعــد هللا-  
ــة  ــكات ومجابه ــذه املش ــل ه ــتها لح ــا وسياس بخطواته

هــذه األخطــار.

عبد العزيز مطر

سمو األمري محمد بن سلامن
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ماذا لو تعايشت إيران؟ (الجزء2633)

مــاذا لــو تعايشــت إيــران؟ و«حبة الُســم«   
ــود  ــت جه ــه، وعرقل ــل رحيل ــي بذرهــا ترامــب قب الت
ــربم  ــووي امل ــاق الن ــاء االتف ــدن، إلحي ــه، جــو باي خلف
مــع إيــران عــام 2015. والــذي وصــل إىل طريــق 
مســدود، وهــي مــن ضمــن أكــر مــن 1000 عقوبــة 
فرضهــا ترامــب عــى إيــران خــال فــرة رئاســته، مــع 
مطالبــة طهــران اإلدارة األمريكيــة الحاليــة بإلغــاء 
تصنيــف الحــرس الثــوري منظمــة إرهابيــة منــذ عــام 
2019، وتعــارض جميــع العنــارص الفاعلــة يف املشــهد 
ــص  ــا يخ ــازل في ــم أي تن ــي تقدي ــيايس األمري الس
ــن  ــة العظمــى م ــأن الغالبي ــاً ب ــوري، عل الحــرس الث
ــون  ــي ال يعرف ــعب األمري ــرس والش ــاء الكونغ أعض
بوجــود أي اختــاف بــن الحــرس الثــوري اإليــراين 

ــه. ــع ل ــدس« التاب ــق الق و»فيل
بــل ويرغــب عــدد مــن أعضــاء الحــزب الدميقراطــي 
ــاً  ــدن موقف ــذ باي ــواب يف أن يتخ ــس الن ــل مجل داخ
ــران وتوســيع نطــاق االتفــاق ليشــمل  أقــوى ضــد إي
إلــزام إيــران بوقــف مســاعيها لزعزعــة اســتقرار 
منطقــة الــرشق األوســط، التــي يقودهــا الحــرس 

العاملــي  النفــط  عــى  وتطاولــُه  اإليــراين  الثــوري 
الســعودية. باســتهداف 

ــران؟ واســتغالها دول الجــوار  ــو تعايشــت إي ــاذا ل م
ــذ 2011  ــم من ــه، لرس ــا في ــق له ــا ال ح ــال م الحت
و2015، املشــهد بطريقتهــا الخاصــة بفــرض األمــر 
الواقــع عــى األرض، مبــا يضمــن هيمنتهــا اإلرهابيــة، 
فأهلكــت الشــعب األيب الســوري، واآلن تأكُلــُه »بعضــاً 
مــن كُل«، كــا فعلــت بلبنــان وتدمــر مرفــأ بــروت، 
ــتراد  ــل اس ــة مقاب ــروض ضخم ــراق بق ــيم الع وتقس
ــارات  ــى عق ــتحوذت ع ــة، واس ــع إيراني ــلع وبضائ س
ومشــاريع عــرب صفقــات مشــبوهة تجاريــاً واجتاعيــاً 
لهندســة املشــهد كــا تراهــا ثورتهــا الفاشــلة، داخليــاً 
وخارجيــاً، والتــي أودت بشــعبها للهــاك واملــوت 
ــه ال  ــيا، بأنّ ــا باملرصــاد روس ــت له ــى وقف ــاً، حت جوع
مشــاريع كُــربى وال اســتثارات لهــا يف ســوريا، ليكــون 
ــد  ــران يف بل ــع إي ــس م ــاً للتناف ــوري باب ــع الس الواق

ــل الحــرب. ــوارده بفع ــآكل م ــوب، تت منه
ــي زادت  ــا الت ــران؟ وأطاعه ــت إي ــو تعايش ــاذا ل م
ــدود  ــا يف ح ــرك معه ــي تش ــتان الت ــقوط أفغانس بس
اإليــراين  الرئيــس  وتجديــد  كيلومــر،   900 بطــول 
النــربة التوســعية، ادعاءاتــه بــأن شــعبه  روحــاين 
ــن  ــاً م ــنوات، ومروج ــل 205 س ــه قب ــداً أن ــم جي يعل
املزعومــة،  اإلســامية«  »األمميــة  شــعاراته  خــال 
أن الكثــر مــن دول الجــوار اإليــراين كانــت »أراٍض 

ــا  ــا فيه ــن األم«، مب ــن الوط ــا م ــم اقتطاعه ــة ت إيراني
ــا  ــراق وتركي ــن الع ــزاء م ــج وأج ــع أرايض الخلي جمي
ــاز ودول  ــان والقوق ــتان وأذربيج ــتان وأفغانس وكردس
فصلــوا  عامــاً   191 قبــل  فمثــاً  الوســطى.  آســيا 
ــوا  جــزءاً آخــر مــن األرض األم، ويف 172 ســنة اقتطع
ــار  ــد انهي ــران بع ــرب إي ــال غ ــن ش ــراً م ــزءاً كب ج
االتحــاد الســوفييتي يف مطلــع تســعينيات القــرن 
ودول  وجورجيــا(،  وأرمينيــا  )أذربيجــان  املــايض 
ــتان  ــتان وبلوشس ــراين )أفغانس ــي اإلي ــوار الرشق الج
باكســتان(، ومناطــق شــال رشق إيــران )تركانســتان 
زالــوا عــى  مــا  إذاً  وأوزبكســتان وطاجيكســتان(، 
الضــال وإرهــاب دول الجــوار ثـُـم االحتــال الشــامل.

مــاذا لــو تعايشــت إيــران؟ وطمــوح طهران الســتغال 
ــز نفوذهــا  ــا لتعزي ــرويس ألوكراني ــات الغــزو ال تداعي
يف آســيا الوســطى، مــع تغــر الرهانــات الدوليــة، 
ــة  ــي؛ خاص ــوري واإلقليم ــع الس ــة الواق ــّر طبيع بتغ
بعــد مجــيء إدارة جــو بايــدن، الشــبيه الســيايس 
ــت  ــا، فعمق ــاراك أوبام ــيايس إلدارة ب ــايك الس أو املُح
طهــران تدخاتهــا املُتغطرســة بتموضعهــا االســراتيجي 
ــدف  ــورية، به ــة الس ــن البواب ــط م ــرشق األوس يف ال
وضــان  للعــراق،  الخلفيــة«  حديقتهــا  »حايــة 
وبــروت  بغــداد  بــن  والربــط  األوحــد  الطريــق 
و»حــزب هللا« عــرب العاصمــة الســورية، وتأســيس 
ــل إىل  ــل، وتص ــى إرسائي ــه ع ــل من ــدم تُط ــئ ق موط

ــط. ــر املتوس ــى البح ــة ع ــاه الدافئ املي
ــكا بتواجدهــا العســكري يف  ــُه أمري وهــو مــا قطعت
قاعــدة التنــف لقطــع )الطريــق، امليــاه، والكهربــاء( 
ــة  ــرح عضــو لجن ــي اق ــة الشــيطان، الت عــن حديق
األمــن القومــي والسياســة الخارجيــة بالربملــان، 
إبراهيــم رضــايئ، إقامــة مركــز تجــاري إيــراين يف 
دول الجــوار كإحــدى نقــاط قــوة الحكومــة الثالثــة 
عــرشة يف الدبلوماســية االقتصاديــة.. وهــذا هــو 

ــال. االحت
مــاذا لــو تعايشــت إيــران؟ وهــي باألصــل دولــة قامئــة 
عــى عــدة مكونــات شــعبية غــر فارســية، مثــل: 
ــوش  ــن والكــرد والعــرب والبل ــرك األذري )الفــرس وال
واللــور واملازيــن والجيانيــن(، ومنّــت االنتــاءات 
القوميــة بــن تلــك الشــعوب بعــد انحســار املــد 
الدينــي، ووصلــت يف بعــض األحيــان إىل ُمطالبــات 
انفصاليــة، ولعــل أبرزهــا اآلن شــعب األحــواز املقهور.. 
الفــرس  القوميــن  عــن  روحــاين  يتحــدث  فكيــف 
املُتطرفــن املعارضــن للنظــام الدينــي؟ وكذلــك أمثالــه 
ــفاً  ــة.. كاش ــة اآلري ــرس ذوي النزع ــن الف ــن القومي م
ــن  ــه م ــوه ب ــا يتف ــون م ــامل، ليك ــاً وللع ــه علن تابعيت
تُراهــات توســعية تؤكــد أن إيــران واهيــة، يُطلــق 
عليهــا يف أدبياتهــم »أم القــرى اإلســامية«، وكُلُهــا 
ــة  ــذه النزع ــرب، وه ــاداة الع ــة يف مع ــب خاص أكاذي

ــوار. ــع دول الج ــات م ــج الخاف ــتبقى تؤج س

خالد الجارس

“االختيار«.. ضرورة تاريخّية وصناعة فنّية تفضح خبيئة اإلخوان

بينــام يقــرتب مسلســل االختيــار يف نســخته   
الثالثــة مــن منتصــف حلقاتــه، فــإن مثــة حقيقــة تؤكدهــا 
تلــك الحلقــات يف الجــزء األخــري كــام يف الجزأيــن الســابقني، 
يف  الدرامــا  تؤديهــا  رضوريــة  رسديــة  وجــود  مفادهــا 
مواجهــة ليــس فقــط العــدوان اإلخــواين الــذي تعرضــت لــه 
مــر يف عــام الحكــم املشــؤوم، إمنــا لفضــح مخطــط أبعــد 
مــن الجامعــة اإلســاموية، والتــي كانــت مجــرد حلقــة فيــه 

ــي. ــدود والوظيف ــا املح ــؤدي دوره ت
ومــن ثــم، ال يعــدو املسلســل الــذي يصــل لــذروة األحــداث 
أنــه  بصعــود اإلخــوان للحكــم، وقــد اعتقــد بعضهــم 
ــى  ــه ع ــه وفرض ــي تعميم ــذي ينبغ ــني« ال ــة »التمك بداي
املؤسســات واألجهــزة، كونــه أكــر مــن رسديــة فنيــة توثـّـق 
ذلــك املشــهد الصعــب وامللغــم، سياســياً ومجتمعيــاً، وفــّض 
االلتباســات حولــه، فضــاً عــن معرفــة الشــخوص الحقيقــني 
الذيــن شــكلوا حائطــاً صلبــاً لحاميــة جــدران الوطــن مــن 

ــون. الخــدوش والفجــوات التــي يتســلل منهــا اإلرهابي
ــة  ــار إىل دمــج مقاطــع مصــورة حقيقي ــاع االختي عمــد صّن
مــن مــرح األحــداث داخــل النســيج الدرامــي للعمــل منذ 
ــش  ــوالت الجي ــج بط ــذي عال ــل، وال ــزء األول للمسلس الج
املــري ضــد اإلرهــاب يف ســيناء، ال ســيام الشــهيد أحمــد 
ــة  ــع املواجه ــن مواق ــدد م ــه يف ع ــوالت رفاق ــي، وبط من
ضــد االرهــاب. ثــم يف الجــزء الثــاين اهتــم بتحــركات 
ــة ضــد  ــة واملعلوماتي ــا امليداني ــة وجهوده الرشطــة املري
مخططــات التخريــب. غــري أن توظيــف املشــاهد الوثائقيــة 
ــة  ــن ناحي ــراً م ــار كان مغاي ــن االختي ــث م ــزء الثال يف الج
األثــر والقيمــة. وبالتــايل مختلفــاً يف أثــره وتأثــريه عــى 

ــاً. ــاهدين عموم املش
ــية  ــزّة نفس ــل ه ــا مثّ ــد م ــه التحدي ــى وج ــك ع ــا ذل رمب
ــرتوين،  ــوان اإللك ــاب اإلخ ــدى ذب ــة ل ــة رصاعي ــكل حال وش
وعنارصهــم الخفيــة واملعلنــة، واقعيــاً وافرتاضيــاً، إذ إن 
أو  ويفضــح حقيقــة  املتوهمــة  القــرشة  يزيــل  العمــل 
باألحــرى خبيئــة اإلخــوان الذيــن حاولــوا يف خضــم الربيــع 
العــريب ومــا تــاه، أن يتخــذوا مــن مؤسســات الدولــة، 
وكــذا مــن نشــاطهم الســيايس واملجتعمــي، منّصــة لتحقيــق 
اإلســام  مبــرشوع  تتصــل  التــي  الرباغامتيــة  أغراضهــم 
ــض  ــن بع ــة م ــة ودولي ــة إقليمي ــي، برعاي ــيايس األمم الس

األطــراف الخارجيــة.
ــات  ــاد رسدي ــم إيج ــرب تاريخه ــوان ع ــعى اإلخ ــا س ولطامل
تلفيقيــة مختلفــة لــكل املشــكات التاريخيــة التــي عرجــوا 
عليهــا، بحيــث يتملّصــوا مــن املســؤولية، إال أنـّـه هــذه املرة 
تباغتهــم عــدة أمــور تقــف يف مواجهــة صناعتهــم الدعائيــة 
االنتهازيــة ومتنــع قدراتهــم يف املنــاورة. إذ إن تســجيل 
ــا  ــاع دور التكنولوجي ــع اتس ــرة م ــا بوف ــوادث وتوثيقه الح
ــن دور  ــاً ع ــي، فض ــل االجتامع ــائل التواص ــة ووس الحديث
أطــراف وجهــات رســمية وغــري رســمية يف إدارة ذلــك األمــر، 
ــد  ــاح فاس ــل س ــدو مث ــام تب ــاقة بين ــم ش ــل مهمته يجع

يتوجــه ضدهــم.
ــرتجع  ــن يس ــرية م ــار ببص ــاهد االختي ــري يش ــم أن الكث أزع
أحداثــاً مضــت، فيــدرك مــا كان غائبــاً عليــه يف حينــه. 
ذلــك  عــرب  االختيــار  لدرامــا  متابعتــي  تــأيت  ولذلــك، 
التصــّور يف كثــري مــن املواقــف. فمــن الصعوبــة مبــكان أن 
ــخصياً-  ــت -ش ــام كن ــامت بين ــاءت التعلي ــف ج ــل كي أغف
ــان  ــة ظهــرية إع ــتوديو التنفيــذ يف اإلذاعــة املري يف اس
ــات الرئاســية العــام 2012، وقــد طلــب أن يغــادر  االنتخاب
مبنــى اإلذاعــة والتلفزيــون كل مــن ال يحتاجــه البــّث 
ماســبريو  مغــادرة  ثــم  القادمــة،  الســاعات  يف  املبــارش 
رسيعــاً، فضــاً عــن توفــري الكثــري مــن وســائل النقــل داخــل 

القاهــرة أو بينهــا واملحافظــات القريبــة حتــى يخــرج أكــرب 
ــت  ــرب وق ــم يف أق ــني إىل مدنه ــن املواطن ــن م ــدر ممك ق
ممكــن. وقبــل انتهــاء بيــان اللجــان املكلفــة بإذاعــة نتيجــة 

االنتخابــات الرئاســية.
وتحــرك  ســعي  االختيــار  درامــا  تعــرض  مــرة،  غــري 
الجامعــة عــرب قياداتهــا وقواعدهــا، للعمــل عــى أخونــة 
الــوزراء  واختيــار  العمــل  دوالب  يف  الدولــة  كــوادر 
ــوان.  ــارص االخ ــن عن ــة م ــة واملحلي ــادات التنفيذي والقي
إىل ذلــك هــل يســتطيعون التحايــل عــرب وســائلهم 
املختلفــة، ومنهــا لجانهــم اإللكرتونيــة، وأن يدفعــوا عــن 
أنفســهم تهمــة أخونــة الدولــة ووضــع قيــادات الجامعــة 
ــة؟  ــة املري ــذة يف الدول ــة والناف ــب املهم ــرب املناص ع
هــل ميلكــون تربيــراً واحــداً ملحاوالتهــم رشاء الذمــم 
واســرتضاء اإلعــام ليقــدم لهــم صــورة تقربهــم مــن 

الجامهــري؟ قطعــاً اإلجابــة: ال.
رمبــا البعــض يشــك يف قدرتهــم عــى ذلــك، غــري أننــي أملــك 
ــر  ــك أم ــن. وذل ــه أّي ظ ــي في ــك ال ينازعن ــو ذل ــاً نح يقين
ــه  يعــود كــوين كنــت أحــد شــخوصه وشــاهداً عــى أحداث
حــني مــى رئيــس الــوزراء آنــذاك، هشــام قنديــل، بصحبــة 
القيــادي اإلخــواين وزيــر اإلعــام الســابق، صــاح عبــد 
ــة  ــاد اإلذاع ــني يف اتح ــض الربامجي ــتدعي بع ــود، يس املقص
ــوزراء  ــس ال ــر مجل ــات يف مق ــري لجلس ــون امل والتلفزي
بالقاهــرة، ويطلــب منهــم أن يقدمــوا صــورة ملطفــة 
ومحّســنة عــن أداء الحكومــة رغــم غيــاب كافــة الخدمــات 
يف ذلــك الوقــت مــن توفــري الكهربــاء والوقــود للمواطنــني 
بحجــة األزمــة االقتصاديــة وتعّنــت صنــدوق النقــد الــدويل 
ــذه  ــب ه ــل -كات ــا تدخ ــرة وعندم ــع القاه ــه م يف إجراءات
ــس  ــي لرئي ــاً: »ال ينبغ ــوزراء قائ ــس ال ــع رئي ــطور- م الس
الحكومــة املريــة أن يتوقــع تعــاون صنــدوق النقــد 
ــاون  ــه أن يتع ــيايس يف مهام ــّل س ــن ظ ــه م ــا ل ــدويل مب ال
معنــا وهــو يــدرك الدولــة املريــة بوجــه إخــواين محــض 

وال تــرى غــري الجامعــة يف كل خطــوة وتغــرب بوجههــا عــن 
ــب  ــذي غض ــر ال ــاد«، األم ــية يف الب ــوى السياس ــة الق كاف
ــة  ــي ومحاول ــدام مع ــه لاصط ــوزراء ودفع ــس ال ــه رئي من
مقاطعتــي وكــذا وزيــر اإلعــام. كــام وجــه قنديــل حديثــه 
ــا عبــد  ــاس الــي أنــت جايبهــا ي ــاً: »شــوف الن لألخــري قائ

ــود؟”. املقص
الجامعــة يف خضــم كل مــا حدث مل تدرك بعــد أن الخصومة 
الحقيقيــة ليســت مــع الســلطة يف القاهــرة، أي ســلطة، وال 
ــا  ــرب خطوطه ــواء كان ع ــار، س ــا االختي ــق درام ــع حقائ م
الدراميــة أو مشــاهدها الوثائقيــة، بــل األزمــة مــع الشــعب 
املــري بكافــة طوائفــه وقطاعاتــه املجتمعيــة، الــذي أدرك 
مــع كل يــوم مــر منــذ اللحظــة التــي حــاز فيهــا اإلخــوان 
الســلطة يف مــر كــم املأســاة التــي وقعــت فيهــا البــاد عرب 
شــخص مهتــّز، تحركــه قيــادات مكتــب اإلرشــاد والتنظيــم 
الــدويل للجامعــة. يســعون جميعــاً لتوطئــة ســلطة تســلخ 
القاهــرة مــن أساســيات واســرتاتيجيات أمنهــا القومــي، عــرب 
ــة، تؤســس ملحــددات  ــة ودولي ــا لتحــركات إقليمي احتضانه
ــات  ــا وطموح ــال تركي ــن خ ــي م ــن االقليم ــدة لألم جدي
رئيســها رجــب طيــب أردوغــان يف قيــادة الــرشق األوســط، 
ــذ  ــت من ــي رغب ــة، الت ــات املتحــدة األمريكي ــل للوالي كوكي
بدايــات األلفيــة الجديــدة بتموضــع اإلســام الســيايس مــن 
خــال فــروع اإلخــوان محــل النظــم التقليديــة يف عــدد مــن 

الــدول العربيــة.
ــم  ــة خروجه ــني أن لحظ ــني املري ــس يق ــك، تأس ــو ذل نح
ــن  ــي م ــريس ه ــد م ــم محم ــوان وممثله ــم اإلخ ــى حك ع
اللحظــات الافتــة يف دفــرت تاريــخ الوطــن، وأّن ســنة واحــدة 
ــة  ــدو يف حال ــاء. ويب ــم الغط ــع عنه ــة أن يرف ــت كفيل كان
مكاشــفة مــع حقيقــة مخاصمتهــم للوطــن. وليــس ببعيــد 
ــختها  ــار، يف نس ــا االختي ــه درام ــا تقدم ــع أن م ــن الجمي ع
الثالثــة، هــذا العــام، مياثــل الواقــع الــذي تعيشــه تنظيــامت 

ــا. ــس واملغــرب وليبي ــة يف تون الجامع
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ــي يتحــّدث  ــر أمري ــل أســابيع خــرج تقري قب  
ــد  ــدة، فق ــم املتح ــن األم ــيا م ــرد روس ــاالت ط ــن احت ع
ــراً  ــدت تقري ــد أع ــرس ق ــاث للكونغ ــة األبح ــت خدم كان
للربملانيــن يفيــد بــأن االســتجابة املحتملــة لأمــم املتحــدة 
للحــرب يف أوكرانيــا يشــر إىل أن بعــض الــدول قــد تتحــدى 

عضويــة روســيا يف املنظمــة الدوليــة.
ويتحــدث التقريــر عــن أن عرقلــة روســيا لعمــل مجلــس 
األمــن الــدويل أعطــت دفعــة جديــدة للــرأي الــذي يقــول 
ــادئ  ــع مب ــد م ــكل جي ــق بش ــض ال يتواف ــق النق ــأن ح ب
ــر يف دور  ــادة النظ ــات إلع ــر مقرح ــد تظه ــة، وق املنظم
األعضــاء الدامئــن، هــذا الــكام وإن كنــا نــراه متأخــراً 
لعقــود إال أنــه يطــرح نفــس االســؤال الــذي يتكــرر أيضــاً 
منــذ عقــود وهــو: أمل يحــن الوقــت إلصــاح النظــام الدويل 
الــذي مل يتطــور منــذ تأسيســه عــام 1945، وتأســيس نظــام 

ــد؟ دويل جدي
ــام  ــان ع ــة، ويف نيس ــة الثاني ــرب العاملي ــاء الح ــد انته بع
ــة  ــاء عــى رغب ــد مؤمتــر ســان فرانسيســكو، بن 1945، ُعِق
ــة  ــة دولي ــاء هيئ ــث يف إنش ــرب للتباح ــن يف الح املنتري
جديــدة بــدالً مــن عصبــة األمــم  لحــل الخافــات ومنــع 
ــرج  ــام، خ ــس الع ــن نف ــن أول م ــروب، ويف 24 ترشي الح
ــة،  ــي 50 دول ــع ممث ــور بتوقي ــاق األمــم املتحــدة للن ميث
بينهــا الخمــس الكــربى دامئــة العضويــة يف مجلــس األمــن 
ــى  ــو ع ــراض أو الفيت ــق االع ــت ح ــي امتلك ــدويل والت ال
ــات املتحــدة واالتحــاد الســوفيتي  ــرارات، وهــي الوالي الق
وبريطانيــا وفرنســا والصــن، وتشــكل مجلــس األمــن، مــن 

ــر دامئــن. ــة، و10 غ ــة العضوي ــة، خمــس دامئ 15 دول
ميثــاق تأســيس هيئــة األمــم املتحــدة مل يأخــذ يف اعتبــاره 
عامــاً مهــاً يف حيــاة الــدول وهــو التطــور والنمــو، فالدول 
ــد ال  ــرة ق ــك الفف ــرة وكذل ــل صغ ــوف ال تظ ــرة س الصغ

تظــل فقــرة، لقــد تغــر العــامل جذريــاً منــذ أربعــة عقــود، 
وبــرزت قــوى جديــدة تعلــن عــن نفســها ودورهــا يف إدارة 
األزمــات العامليــة وإيجــاد الحلــول، وبــدا أنهــا تزاحــم أو 
ــن  ــة يف زم ــت مهيمن ــي كان ــة الت ــوى التقليدي ــس الق تناف
ــا،  ــام بدوره ــن القي ــاً ع ــت تدريجي ــي تراجع ــى، والت م
ــا  ــم يعــد مناســباً أن تبقــى مجموعــة بعينه ــم فل ومــن ث
مــن الــدول تتحكــم بالقــرارات الدوليــة املهمــة ملجــرد أنهــا 
متكنــت مــن الحصــول عــى مقعــد دائــم يف مجلــس األمــن.

ــوة  ــس الق ــت بنف ــاً، ليس ــا مث ــا وبريطاني ــيا وفرنس روس
واألهميــة التــي كانــت ســابقاً، لكــن مــا يــزال لهــا كلمــة 
يف املنظمــة الدوليــة، ويضطلعــون بــإدارة املجتمــع الــدويل 
حــن  يف  األمــن،  مجلــس  يف  الدامئــة  عضويتهــم  عــرب 
تجاوزتهــم دول أخــرى يف القــوة االقتصاديــة والعســكرية، 
مثــل أملانيــا واليابــان، وأصبحــت اآلن أهــم وأكــر فاعليــة 

ــدويل ــع ال ــا يف املجتم منه
ــذه  ــر يف ه ــدد التفك ــبباً يف تج ــت س ــي كان ــيا، الت روس
ــا  ــة مبزاي ــش متمتع ــت تعي ــا زال ــة، م ــة التاريخي املعضل
ــه مــن االتحــاد الســوفيتي الســابق،  ــذي ورثت املــراث ال
تســتخدمها  التــي  األمــن،  مبجلــس  عضويتهــا  وهــو 
ــاباتها  ــب حس ــية، وتحس ــا الجيوسياس ــة مصالحه لخدم
بطريقــة تضــع مصلحــة روســيا فــوق كل اعتبــار، فعــى 
ــران  ــى إي ــا ع ــِف تحفظه ــيا مل تخ ــال، روس ــبيل املث س
النوويــة، لكنهــا يف الوقــت نفســه ال تفضــل أن تتحســن 
ــاد  ــيؤدي إىل ابتع ــك س ــرب ألن ذل ــران بالغ ــات إي عاق
ــايل  ــورد امل ــية امل ــلحة الروس ــيا، واألس ــن روس ــران ع إي
األهــم  لأخــرة، وال نســتبعد لنفــس الســبب أيضــاً أن 
يكــون لروســيا دور خفــي يف تأجيــج العــداء بــن بعــض 
الــدول يف العــامل حتــى ولــو بشــكل غــر مبــارش طاملــا يف 

ــيا. ــتفادة لروس ــك اس ذل
اتهــم األمــن العــام لأمــم املتحــدة، أنطونيــو غوتريــش، 
ــاك توجهــات  ــاق األمــم املتحــدة، وهن روســيا بخــرق ميث
ــال  ــاه، فق ــذا االتج ــم ه ــن تدع ــاء الدامئ ــن األعض ــن ب م
بوريــس  الربيطــاين،  الــوزراء  رئيــس  باســم  الناطــق 

عــى  منفتحــة  الربيطانيــة  الحكومــة  إن  جونســون، 
ــال الســفر  ــدويل، وق ــن ال ــس األم ــن مجل طــرد روســيا م
األوكــراين لــدى األمــم املتحــدة، ســرجي كيسليتســيا، 
ــى أن  ــص ع ــدة تن ــم املتح ــاق األم ــن ميث ــادة 4 م إن امل
ــام،  ــة للس ــدول املحب ــط لل ــة فق ــدة مفتوح ــم املتح األم
ــك، وطلــب مــن غوتــرش  وروســيا تظهــر أنهــا عكــس ذل
ــة التــي  ــوزع عــى مجلــس األمــن املذكــرات القانوني أن ي
كتبهــا املستشــار القانــوين لأمــم املتحــدة بتاريــخ 19 
ديســمرب 1991 والتــي تســمح لاتحــاد الــرويس باالنضــام 
إىل مجلــس األمــن خلفــاً لاتحــاد الســوفيتي، وتقــول 
ــات  ــاد الجمهوري ــة التح ــات املكون ــا إن الجمهوري أوكراني
الســوفياتية أعلنــت يف عــام 1991 أّن االتحــاد الســوفيتي 
مل يعــد موجــوداً، وكان ينبغــي أن يكــون معهــا الحــق 
القانــوين ألي مــن هــذه الكيانــات، مبــا يف ذلــك روســيا،  يف 

ــيا. ــط روس ــس فق ــد ولي ــى املقع ــول ع الحص
املشــكلة ليســت يف روســيا وحدهــا، وإمنــا العــامل اآلن 
أمــام نظــام عاملــي منتهــي الصاحيــة، يكــرر فشــله منــذ 
عقــود يف حايــة الســلم واألمــن الدوليــن، ويعجــز عــن 
ــة  ــا األزم ــات، وآخره ــن األزم ــد م ــول للعدي ــاد الحل إيج
الحاليــة بــن روســيا وأوكرانيــا، التــي تهــدد بنشــوب حرب 
عامليــة ثالثــة، وطبعــاً القضيــة الفلســطينية التــي بلغــت 
ــببت يف  ــل وتس ــاً،  ب ــد ح ــاً، ومل تج ــر74 عام ــن العم م
خلــق وتعقيــد مشــاكل أخــرى كثــرة يف الــرشق األوســط 
والعــامل، مــروراً بالحــروب واملجــازر التــي ارتكبــت يف 
أفريقيــا )روانــدا(، ودول البلقــان )البوســنة والهرســك 
ــات  ــت الوالي ــا تدخل ــل إال عندم ــي مل تح ــوفو( الت وكوس

ــكرياً. ــدة عس املتح
ــدول الخمــس الكــربى  ــه ال ــع ب ــذي تتمت حــق النقــض ال
مــن دون شــك معرقــل ألي حلــول للمشــاكل التــي تواجــه 
العــامل، وال بديــل عــن إعــادة النظــر يف هــذه اآلليــة، 
ــل  ــس تعطي ــن الخم ــة م ــق ألي دول ــا يح ــي مبوجبه الت
القــرارات الدوليــة املهمــة، والــدول الخمــس بــا اســتثناء 
اســتخدمت هــذا الحــق لصالحهــا وليــس لصالــح الســلم 

ــنطن  ــا، فواش ــة مربره ــكل دول ــن، وكان ل ــن الدولي واألم
مــرة،   82 الفيتــو  اســتخدمت  املثــال،  ســبيل  عــى 
واســتخدمته روســيا 120 مــرة، بينــا اســتخدمته الصــن 
ــرة.   ــا 16 م ــرة، وفرنس ــا 29 م ــط، وبريطاني ــرة فق 18 م

ــه بإصــاح املنظمــة  ــا وصفت ــات املتحــدة ســعت مل الوالي
يف  امتنعــت  إنهــا  حتــى  عديــدة،  مــرات  الدوليــة 
التســعينيات عــن دفــع مســاهمتها املاليــة الســنوية 
للمنظمــة، التــي تشــكل أكــرب مســاهمة بــن دول العــامل، 
الســنوية، و28%  املتحــدة  األمــم  ميزانيــة  مــن   22%
ــا تدفــع الصــن  ــة قــوات حفــظ الســام، بين مــن ميزاني
%12، واليابــان %8.5، وأملانيــا %6، لكــن حتــى مســاعي 
اإلصــاح هــذه -والتــي مل تنجــح- كانــت أيضــاً مــن وجهــة 
النظــر األمريكيــة وليــس هنــاك مــا يضمــن أنهــا منزهــة 

ــي. ــوى األمري ــن اله ع
الــدول التــي خرجــت خــارسة مــن الحــرب العامليــة 
والــدول  وإيطاليــا  واليابــان  أملانيــا  وهــي  الثانيــة، 
املتحالفــة معهــا، مل يعمــل لهــا أي اعتبــار يف النظــام 
ــا  ــا عــى أنه ــر له ــذي تأســس عــام 1945، ونُظ ــدويل ال ال
ضعيفــة وخــارسة، والوضــع اآلن اختلــف متامــاً، فقــد 
منــت هــذه الــدول اقتصاديــاً وتطــورت صناعيــاً ومتكنــت 
ــي،  ــاد العامل ــل يف االقتص ــا دور فاع ــح له ــياً، وأصب سياس
ملــا متتلكــه مــن طاقــات تكنولوجيــة وبرشيــة وطبيعيــة، 
كــا أن دول مثــل أملانيــا والهنــد واليابــان واملكســيك 
ــوب  ــا وجن ــا ونيجري ــل ومــر والســعودية وتركي والربازي
أفريقيــا وإندونيســيا، تطــرح دامئــاً فكــرة توســيع نطــاق 
مجلــس األمــن، وهــذه الــدول ميكــن أن تســاهم بفاعليــة 
ــات  ــد بإمكاني ــام دويل جدي ــح نظ ــم مام ــادة رس يف إع

ــة. ــة إضافي ــة إيجابي وطاق
مل يعــد منطقيــاً أن تظــل دول بعينهــا تتــرف كــدول 
عظمــى -وهــي مل تعــد كذلــك مبفردهــا- وتبقــى دول 
مهمــة اقتصاديــاً وعســكرياً وجيوسياســياً، غائبــة عــن 
ــاً  ــو معوق ــوالً أن يظــل الفيت ــس معق ــدويل، ولي ــرار ال الق

للحلــول يف أي قضيــة.

حسام فاروق
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حروبهم المقّدسة أفسدت أيامنا المقدسة

إنهــا واحــدة مــن األوقــات النــادرة التــي   
الثاثــة،  اإلبراهيميــة  الديانــات  أتبــاع  فيهــا  يحتفــل 
واحــد  توقيــت  يف  واإلســام،  واملســيحية  اليهوديــة 
مبناســبات مقدســة ذات أهميــة روحيــة كبــرة لــكل 
منهــم. إال أن مــا يســمى بـــ »الحــروب املقدســة«، والتــي 
يحلــو لبعــض السياســين املتطرفــن إطاقهــا، بــن الحــن 
واآلخــر، عــن طريــق تأجيــج الكراهيــة بــن أتبــاع األديــان 
ــد  ــي أو الحش ــر االجتاع ــب التأث ــدف كس ــة، به املختلف
الســيايس ألنفســهم، تدخلــت بشــكل مــؤمل لتحــرم ســكان 
األرض مــن اختبــار تلــك اللحظــة الروحيــة الفريــدة التــي 

ــام. ــذه األي ــا ه ــّر به من
منــذ بدايــة شــهر أبريــل يحتفــل املســلمون بشــهر رمضــان 
ــر  ــل، لتحري ــم اللي ــاة معظ ــار والص ــوال النه ــوم ط بالص
االرتقــاء  إىل  والوصــول  املــادي  العــامل  مــن  أنفســهم 
الفصــح، يحتفــل  الروحــي. وهــذا األســبوع، يف عيــد 
املســيحيون بقيامــة يســوع عقــب أربعــن يومــاً مــن 
الصــوم الكبــر. يف نفــس األســبوع، يحتفــل اليهــود بعيــد 
الفصــح، بتذكــر تحررهــم مــن العبوديــة، عقــب أســابيع 

ــة. ــة العميق ــات الروحي ــام والتأم ــن الصي م
االحتفــاالت،  هــذه  وراء  التاريخيــة  القصــص  بتأمــل 
يف  يتمّثــل  موحــد،  معنــى  لجميعهــا  أن  سنكتشــف 
ــة  ــم قطع ــل عامله ــاً جع ــرش متام ــدي الب ــه بأي ــة أن حقيق
مــن الجحيــم، عــن طريــق إشــاعة الكراهيــة بينهــم، 

أو أن يجعلــوه قطعــة مــن الجنــة، عــن طريــق نــرش 
الحــب وقبــول اختافاتهــم. يف جميــع األديــان التــي 
ــاك  ــة أم ال- هن ــت إبراهيمي ــواء كان ــرش -س ــا الب يعتنقه
ــاق،  ــى اإلط ــا ع ــها وأهمه ــى رأس ــركة، ع ــم مش تعالي
هــو أن يحــب البــرش بعضهــم البعــض ألن جميــع البــرش 
ــكالهم أو  ــم أو أش ــات ألوانه ــت اختاف ــا كان ــواء مه س
أديانهــم. ال أحــد أفضــل وال أحــد أدىن، »التنــوع نعمــة« 
و«االختــاف رحمــة« لــن تجــد كتابــاً مقدســاً يخلــو مــن 

ــل. ــذه الجم ه
ــينة  ــة مش ــرزت أمثل ــخ، ب ــر التاري ــى م ــك، ع ــم ذل رغ
لسياســين أســاؤوا اســتخدام الديــن لتربيــر الحــروب التــي 
حصــدت اآلالف مــن األرواح الربيئــة وخربــت مئــات 
املــدن، واصفــن اعتداءاتهــم الشــيطانية بأنهــا عمــل 
اضطــراري مــن أجــل الدفــاع عــن دينهــم أو »الدفــاع عــن 
هللا«، وكأن هللا العــي القديــر ينتظــر مــن البــرش أن يقتلــوا 

ــه.  ــاً عن ــم دفاع بعضه
كان هــذا هــو الحــال يف مــر القدميــة، عندمــا اســتهدف 
فرعــون مــوىس وأتباعــه تحــت شــعار الديــن، بينــا كان 
ــان  ــك كان حــال الروم ــن عرشــه، وكذل ــاع ع ــه الدف هدف
أن  بعــد  وأتباعــه  يســوع  اســتهدفوا  الذيــن  القدمــاء 
اعتربوهــم تهديــداً لســلطتهم السياســية. بعــد ذلــك بعدة 
قــرون، انطلقــت الحــروب الصليبيــة تحــت نفــس الشــعار 
ــة، تســتخدم  ــا الحالي »الجهــاد املقــدس«. وحتــى يف أيامن
التنظيــات اإلرهابيــة اإلســامية نفــس الخطــاب الدينــي 
امللتــوي لتربيــر قتــل وترهيــب املدنيــن األبريــاء يف أرجــاء 

األرض.
عــى الرغــم مــن أننــا مل نعــد نعيــش يف العصــور املظلمــة، 
ــن  وعــى الرغــم مــن وجــود عــدد ال يحــى مــن القوان

ــز  ــكال التميي ــع أش ــرم جمي ــي تج ــة الت ــة والدولي املحلي
ــد، إال  ــن واملعتق ــاس الدي ــى أس ــيا ع ــة، ال س والعنري
أن بعــض السياســين مــا زالــوا يســتخدمون الديــن وســيلة 
ــات  ــى جاع ــط ع ــق فق ــذا ال ينطب ــوذ. ه ــب النف لكس
اإلســام الســيايس يف الــرشق األوســط التــي تحشــد أتباعها 
تحــت رايــة الديــن منــذ عقــود. ولكــن حتــى يف أوروبــا، 
حيــث احــرام حقــوق اإلنســان أمــر غــر قابــل للتفــاوض، 
ــي  ــاح اليمين ــن الجن ــة م ــين، وخاص ــض السياس ــإن بع ف
املســلمن،  لكراهيــة  خجــل  بــا  يرّوجــون  املتطــرّف، 
ــر كل  ــا للخط ــلمن يف أوروب ــن املس ــاة ماي ــن حي معرض
ــن  ــم، الذي ــن مواطنيه ــعبية ب ــاب ش ــدف اكتس ــوم، به ي
ــا  ــا جــراء م ــزع ميكــن تفهمه ــن الف ــة م يعيشــون يف حال
ــامية يف  ــة اإلس ــات اإلرهابي ــد التنظي ــى ي ــربوه ع اخت
الســنوات األخــرة. لكــن، مــع األســف، فــإن ضحايــا هــذا 
التمييــز والعنريــة هــم يف أغلبهــم مســلمون مســاملون 

ــن. ــم باملتطرف ــة له ال عاق
هــو  املتطرفــن  األوروبيــن  السياســين  هــؤالء  أحــد 
ــذي  ــودان، املحامــي الدمنــاريك الســويدي ال راســموس بال
»ســرام  باســم  متطرفــاً  ميينيــاً  سياســياً  حزبــاً  يقــود 
كــورس«، وهــو تعبــر يعنــي بالعربيــة »الخــط املتشــدد«. 
ــة كــرشط  ــن املطلوب ــات الناخب ــة لجمــع توقيع يف محاول
ــبتمرب،  ــة، يف س ــويدية املقبل ــات الس ــحه يف االنتخاب لرش
ــض  ــو وبع ــا ه ــرق فيه ــة يح ــل فاعلي ــودان عم ــرر بال ق
املتطرفــن اآلخريــن نســخاً مــن القــرآن الكريــم يف ميــدان 
عــام. بالتــوازي مــع ذلــك، عقــدت مجموعــة ماثلــة 
ــج مظاهــرة مناهضــة  ــن يف الروي مــن املتطرفــن اليميني
ــرآن  ــن الق ــات م ــق صفح ــا بتمزي ــوا فيه ــلمن، قام للمس
ــاب املســلمن  ــم كت ــوا بإهانته ــم احتفل ــه، ث ــوا علي وبصق

ــدس. املق
مــع األســف، هــذه ليســت املــرة األوىل التــي يســتفز فيهــا 
ــو  ــغ ل ــن نبال ــا ل ــة. رمب ــذه الطريق ــودان املســلمن به بال
قلنــا إن مســرة بالــودان السياســية وشــهرته قامئــة بشــكل 
أســايس عــى إظهــار الكراهيــة تجــاه املســلمن واالعتــداء 
ــب  ــا يكتس ــّج. بين ــكل الف ــذا الش ــاتهم به ــى مقدس ع
بالــودان الشــهرة والنفــوذ الســيايس بأفعالــه املشــينة 
تلــك، تســبب يف الكثــر مــن أعــال الشــغب التــي أّدت 
ــن  ــب ب ــارة الغض ــو وإث ــة مامل ــاة يف مدين ــل الحي إىل ش
أكــر مــن مليــار مســلم يف جميــع أنحــاء العــامل. اســتنكرت 
ــارات  ــف الحض ــك تحال ــا وكذل ــر وتركي ــعودية وم الس
التابــع لأمــم املتحــدة، مــا قــام بــه بالــودان، ومؤخــراً تــم 
ــة  ــة مارس ــويد، بتهم ــول الس ــن دخ ــه م ــه، ومنع توقيف

ــاً لردعــه. ــز، لكــن هــذا مل يكــن كافي التميي
ــودان،  ــال بال ــن أمث ــا، م ــن يف أورب ــن اليميني إن املتطرف
يف  اإلســامين  اإلرهابيــن  مــن  خطــورة  أقــل  ليســوا 
تنظيــات مثــل داعــش والقاعــدة. يف حقيقــة األمــر هــم 
ــر  ــاع وتربي ــد أتب ــة بتجني ــات اإلرهابي يســاعدون التنظي
عمليــات إرهابيــة، مســتخدمن الشــعور بالخــزي بــن 
ــم  ــاهدون كتابه ــم يش ــباب وه ــلمن الش ــن املس ــر م كث

ــة. ــذه الطريق ــان به ــدس يه املق
هــذه املظلوميــة والشــعور بالكراهيــة ضــد غــر املســلمن 
هــي األســاس الــذي تبنــي عليــه هــذه الجاعــات خطابهــا 
املتطــرّف يف العــادة. وتبقــى الحقيقــة املــرة يف هذا املشــهد 
املظلــم هــي أنــه ال السياســيون الجشــعون وال املتطرفــون 
الدينيــون يدفعــون مثــن ما يســمى بـــ »الحروب املقدســة« 
التــي يطلقونهــا، بــل إّن املدنيــن األبريــاء، فقــط وحدهــم، 

هــم مــن يدفعــون الثمــن.

داليا زيادة
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الثورات حين تكون عفوية وحين تكون مفتعلة

ــي  ــّية الت ــورة التونس ــأّن الث ــد ب ــادل أح ال يج  
افتتحــت ثــورات مــا ســمي بالربيــع العــريب كانــت ثــورة 
ــادر  ــا مل تب ــبقاً، ك ــا مس ــط له ــة، مل يخط ــة تلقائي عفوي

إعاميــاً. إليهــا  لتدعــو  معينــة  جهــة 
فالثــورة التونســية اندلعــت يــوم الجمعــة 17 ديســمرب 
2010 تضامنــاً مــع الشــاب »محمــد البوعزيــزي« الــذي 
أقــدم حينهــا عــى إرضام النــار يف جســده بعــد مصــادرة 
»عربيتــه« التــي كان يبيــع عليهــا بعــض املــواد مــن قبــل 
ــر  ــق 4 يناي ــاء املواف ــوم الثاث ــويف ي ــة، وت رشطــة البلدي
ــدالع  ــا أدى الن ــروق، م ــة الح ــام نتيج ــد أي 2011 بع
رشارة املظاهــرات، يــوم 18 ديســمرب 2010، وخــروج 
البطالــة وانعــدام  الرافضــن لحالــة  التونســين  آالف 
ــة واســترشاء الفســاد داخــل النظــام  ــة االجتاعي العدال

ــم. الحاك
واتّســعت رقعــة املظاهــرات لتشــمل مدنــاً عديــدة يف 
تونــس، وســقط العديــد مــن القتــى والجرحــى مــن 
املتظاهريــن نتيجــة تصادمهــم مــع قــوات األمــن، وأجــربت 
ــة عــدد مــن  ــن عــي عــى إقال ــن ب ــن العابدي الرئيــس زي
الــوزراء، بينهــم وزيــر الداخليــة، وتقديــم وعــود ملعالجــة 
املشــاكل التــي نــادى بحلّهــا املتظاهــرون، كــا أعلــن 
عزمــه عــى عــدم الرشــح النتخابــات الرئاســة عــام 2014. 
الحكوميــة  املبــاين  وازدادت شــدتها حتــى وصلــت إىل 
مــا أجــرب الرئيــس بــن عــي عــى التنحــي عــن الســلطة 
ومغــادرة البــاد بشــكل مفاجــئ، يــوم الجمعــة 14 ينايــر 

.2011
ــي  ــة الت ــورة املري ــاءت الث ــية، ج ــورة التونس ــد الث بع
ــاين 2011،  ــون الث ــر/ كان ــاء 25 يناي ــوم الثاث ــت ي اندلع
بعــد ظهــور  املعاملــة، خاصــة  عــى ســوء  احتجاجــاً 

ــاك  ــر انته ــي تظه ــورة الت ــجيات املص ــن التس ــد م العدي
رجــال الرشطــة لحقــوق اإلنســان، فتعامــل عنــارص األمــن 
املركــزي بعنــف واســتخدموا الرصــاص الحــي، وكانــت 
البدايــة يف محافظــة الســويس التــي قتــل فيهــا أكــر 
ــون يف  ــويس يخرج ــايل الس ــل أه ــا جع ــاباً م ــن 20 ش م
املحافظــات،  باقــي  تبعتهــا  ثــم  حاشــدة،  مظاهــرات 
ــة  ــع الرشط ــى قم ــاج ع ــن احتج ــرة م ــت املظاه وتحول
إىل احتجــاج عــى ســوء األحــوال املعيشــية والبطالــة 

والتوريــث.
الــذي  التجــوال  حظــر  املتظاهريــن  جمــوع  ت  وتحــدَّ
فرضتــه الحكومــة، ونــزل الجيــش املــري إىل الشــارع 
بنــاء عــى أوامــر مــن الرئيــس مبــارك لفــرض األمــن، 
خاصــة بعــد تراجــع الرشطــة أمــام املتظاهريــن، وامتنعــت 
ــتمرت  ــن، واس ــتهداف املتظاهري ــن اس ــش ع ــوات الجي ق
التظاهــرات حتــى أُعلــن عــن تنحــي الرئيــس محمــد 
ــة 11  ــاء الجمع ــي مس ــم، فف ــن الحك ــارك ع ــني مب حس

ــليان« يف  ــر س ــس »عم ــب الرئي ــن نائ ــر 2011، أعل فرباي
بيــان قصــر، عــن تخــي الرئيــس عــن منصبــه، وأنــه كلــف 
ــاد. ــؤون الب ــلحة إدارة ش ــوات املس ــى للق ــس األع املجل

ــة 18 آذار/  ــوم الجمع ــورية، ي ــورة الس ــت الث ــم اندلع ث
مــارس عــام 2011، ضــد سياســات الفســاد واالســتبداد يف 
تحــدٍّ غــر مســبوق لحكــم نظــام »بشــار األســد« متأثــرة 

ــة. ــر املري ــورة 25 يناي ــورة التونســية وث بالث
انطلقــت رشارة الثــورة الســورية عندمــا كتــب أطفــال 
مــن درعــا البلــد يف »حــي األربعــن« شــعارات عــى 
ــابقة  ــورات الس ــداث الث ــحونن بأح ــة مش ــط املدرس حائ
»جاييــك الــدور يــا دكتــور«. فاعتقلتهــم قــوى األمــن 
وعذبتهــم مبنتهــى الوحشــية وخلعــت أظافرهــم، مــا 
جعــل األهــايل يطالبــون بأبنائهــم، فــكان الــرد صادمــاً مــن 
مســؤول األمــن الســيايس العميــد »عاطــف نجيــب«، فثــار 
األهــايل مبدينــة درعــا، واقتحمــت قــوات األمــن »الجامــع 
ــم  ــن ث ــايل، وم ــة لأه ــزرة رهيب ــت مج ــري« وحدث العم

ــورة. ــتعلت الث اش
واجهتهــم  الســورية  واملخابــرات  األمــن  قــوات  لكــن 
بالرصــاص الحــي، فتحولــت الشــعارات مــن املطالبــة 
وانتــرشت  النظــام«.  »إســقاط  شــعار  إىل  باإلصــاح 
املظاهــرات لتعــمَّ العــرشات مــن مــدن ســوريا تحــت اســم 
»جمعــة العــزة« بتاريــخ 25 مــارس 2011 لتشــمل دمشــق 
وبانيــاس  والاذقيــة ودرعــا  وريفهــا وحمــص وحــاة 
والقامشــي ومناطــق أخــرى، واســتمرَّت بعدهــا بالتوســع.

الســلمية  االحتجاجــات  عفويــة  »إن  قولــه:  أريــد  مــا 
ــاً مــن  الغاضبــة يف املنطقــة العربيــة مل متنــع فريقــاً مخرب
اســتغال الحــدث التاريخــي، لتجعــل مــن الثــورات حالــة 
اســتقرار دول بعينهــا،  غائيــة بحــد ذاتهــا، تســتهدف 
وللمفارقــة فــإّن تلــك الــدول املســتهدفة تقــف يف الجبهــة 

ــة”. ــر يف املنطق ــراين املدمِّ ــرشوع اإلي ــة للم املناوئ
إنهــم جاعــة اإلخــوان املســلمن املتحالفــن تاريخيــاً مــع 
ــوا انتقائيــن  ــران، فهــؤالء كان ــويل الفقيــه« يف إي نظــام »ال
يف اختيــار املناطــق التــي يجــب أن تثــور، وهــي املناطــق 

التــي تســتهدفها إيــران مبرشوعهــا الطائفــي البغيــض.
ــل إىل  ــد وص ــريب ق ــع الع ــار الربي ــؤالء قط ــا إن رأى ه ف
ســوريا، املحســوبة عــى النفــوذ اإليــراين، حتــى جــّن 
العــريب  الخليــج  دول  تثويــر  عــى  فعملــوا  جنونهــم، 

اســتجابة لرغبــة وتوجيــه »مــايل طهــران«.
وســاندتهم »شــبكة الجزيــرة« اإلعاميــة، يف التحريــض 
عــى الثــورات دون جــدوى، فالثــورات حالــة شــعبية، تــأيت 
وحدهــا دون تخطيــط وال اســتدعاء، ويصعــب كبحهــا إن 
حدثــت، بينــا الثــورات املفتعلــة، ال تقــوى عــى الصمــود 

الفتقارهــا للتأييــد الشــعبي الــكايف.
هــو الــربكان إذاً.. فــا يســتطيع أحــد تبكــر موعــد اندالعــه، 
ــتطيع  ــا ال يس ــع، ك ــه لتندف ــم يف باطن ــض الحم وال تحري
أحــد وقفــه وإطفــاءه بعــد االنــدالع، وهــذا مــا ال يفهمــه 
اإلخــوان، الذيــن بذلــوا الجهــد الكبــر لتثويــر مــا ال يثــور، 
ومل يتعلمــوا مــن دروس التاريــخ، الفــرق بــن الثــورات 

ــة املشــبوهة. ــة، واألخــرى املفتعل ــة الربيئ العفوي

السعودية والحل السياسي باليمن يصطدم بسياسة الماللي لتفخيخ الصراع

بــكل تأكيــد، تصطــف اململكــة   
العربيــة الســعودية مــع كافــة املبــادرات 
التــي ســبق أن طرحتهــا والقــت دعــامً أمميــاً، 
بهــدف وضــع اليمــن يف يــد أبنائــه، ويف حــوزة 
املنتمــني لــه، وذلــك عــرب إطار ســيايس ســلمي 
ــة  ــذ الحــرب الهمجي ــود نحــو الحــل، وينب يق

التــي تشــنها أذرع إيــران املتوحشــة.
الريــاض القــرارات اليمنيــة وكل مــا يــؤول 
لصالــح الشــعب اليمنــي الــذي عــاىن مــن 
ويــات الحــروب يف ظــل التدخــل الســافر 
مــن قبــل وكاء إيــران الذيــن يســعون لتنفيــذ 
خــال  مــن  املؤدلــج  الطائفــي  املــرشوع 
العربيــة  الــدول  الحــويث، كــام يف  جامعــة 

األخــرى.
التعــاون  ملجلــس  العامــة  األمانــة  دعــت 
ــور  ــة بحض ــاورات ميني ــراء مش ــي إلج الخليج
مكونــات الشــعب اليمنــي، مبــا فيهــم جامعــة 
دمــاء  حقــن  أجــل  مــن  وذلــك  الحــويث، 

الشــعب اليمنــي ووجــود حــل لهــذه األزمــة 
التــي طــال أمدهــا يف ظــل االنقســامات عــى 
ــدد  ــة ع ــت مناقش ــام مت ــة. ك األرايض اليمني
ــة،  ــية، االقتصادي ــي السياس ــاور وه ــن املح م
االجتامعيــة، األمنيــة، اإلغاثيــة، واإلعاميــة. 
وكان هنــاك حضــور مــن قبــل املنظــامت 
والجامعــة  املتحــدة  األمــم  مثــل  الدوليــة 

العربيــة ومنظمــة التعــاون اإلســامي.
مثّنــت اململكــة العربيــة الســعودية بقــرار 
ــه منصــور  ــد رب ــي، عب ــس اليمن ــة الرئي فخام
ــادة  ــس القي ــني مجل ــن تدش ــادي، املتضم ه
صاحيــات  بكامــل  وتفويضــه  الرئــايس 
ــادرة  رئيــس الجمهوريــة وفــق الدســتور واملب
مــع  املشــاورات  هــذه  بعــد  الخليجيــة. 
اليمنيــة، مــا  جميــع املكونــات السياســية 
ــه مرجعيتــه  ــذي مل تســمح ل عــدا الحــويث، ال
بالحضــور،  طهــران  يف  واإلداريــة  الدينيــة 
مــن  مســتغرباً  يكــن  مل  بالتأكيــد  وهــذا 
وتكــراراً  مــراراً  ولكــن  الحــويث،  جامعــة 
تخلفهــم ونكوصهــم عــن الوعــود والعهــود يف 
ــى  ــة األزمــة حت ــع املشــاورات مــن بداي جمي

يومنــا هــذا أمــراً عاديــاً وتقليديــاً.
بعــد هــذه املشــاورات والنتائــج واملخرجــات 

كبــري  بشــكل  بهــا  املرحــب  اإليجابيــة 
مــن الجميــع، قدمــت اململكــة العربيــة 
الســعودية لليمــن دعــامً ماديــاً يقــدر بـــ 2 
مليــار و300 مليــون دوالر أمــرييك، مليــار 
اليمنــي،  املركــزي  للبنــك  دعــامً  دوالر 
و600 مليــون دوالر لصنــدوق دعــم رشاء 
دوالر  مليــون  و400  النفطيــة،  املشــتقات 
ــة أخــرى، و300  ــادرات تنموي ملشــاريع ومب
االســتجابة  خطــة  لتمويــل  دوالر  مليــون 
اإلنســانية التــي أعلنتهــا األمــم املتحــدة 
لعــام 2022، بغيــة تخفيــف معانــاة الشــعب 
املعيشــية  أوضاعــه  وتحســني  اليمنــي 
لعقــد  اململكــة  دعــت  كــام  والخدميــة. 
ــة الازمــة  مؤمتــر دويل لحشــد املــوارد املالي
ــزي  ــك املرك ــي والبن ــاد اليمن ــم االقتص لدع

اليمنــي وتوفــري املشــتقات النفطيــة.
اململكــة العربيــة الســعودية صاحبــة أيــاٍد 
بيضــاء مــع اليمــن منــذ األزل بحكــم الجــوار 
ــة واإلنســانية.  ــط االجتامعي ــة والرواب والعروب
فالشــعب اليمنــي شــقيق الشــعب الســعودي 
حضاريــة  صــات  عــدة  تربطهــم  بينــام 
واجتامعيــة حتــى روابــط النســب واملصاهــرة 
والتداخــل القــوي واملتــني، اجتامعيــاً وثقافيــاً، 

األمــر الــذي يجعــل مــن الطرفــني نســخة 
تشــرتك يف عــادات وتقاليــد، فضــاً عــن حدود 

ــاً.  ــرت تقريب ــو م ــوق 1600 كيل مشــرتكة تف
شــدد االجتــامع الرئــايس اليمنــي عــى عمــل 
ــني  ــة وتحس ــاءة عالي ــة بكف ــات الدول مؤسس
الناحيــة  مــن  اليمنــي،  املواطــن  حيــاة 
ــة.  ــة والخدمي ــة والتنموي ــة واألمني االقتصادي
تعالــج  ســوف  بالتأكيــد  الخطــوة  وهــذه 
ليتعــاىف  االقتصاديــة  اإلدارة  يف  الخلــل 
ــاين  ــذي يع ــه ال ــن مرض ــي م ــاد اليمن االقتص
منــه لفــرتات طويلــة، ســواء يف عهــد الرئيــس 
اليمنــي الســابق عــي عبــد هللا صالــح، أو 
ــة  ــا جامع ــت به ــي قام ــة الت ــرتة االنقابي الف

الحــويث عــى الرشعيــة. 
نتطلــع إىل مزيــد مــن النتائــج اإليجابيــة مــن 
خــال هــذا املجلــس بالتفــاوض مــع الحوثيــني 
ينقــل  نهــايئ  ســيايس  حــل  إىل  والوصــول 
اليمــن إىل الســام والتنميــة وينعــم الشــعب 
اليمنــي باألمــن واالســتقرار والتقــدم يف شــتى 

املجــاالت.
غــري أن الحــويث عــى مــا يبــدو مــا يــزال يعيق 
عمليــة الســام والوصــول لتســوية ســلمية 
للحــل الســيايس، حيــث إنــه كان مــن املتوقــع 

مطــار  مــن  تجاريــة  رحلــة  أول  تقلــع  أن 
صنعــاء، مطلــع األســبوع، لكــن الحكومــة 
ــك  ــن تعطــل ذل ــة كشــف ع ــة الرشعي اليمني

ــويث. ــبب الح بس
وقــال وزيــر اإلعــام اليمنــي، معمــر اإليريــاين، 
ــل  ــران، تتحم ــن إي ــة م ــيا املدعوم إن امليليش
املســؤولية الكاملــة عــن تعطــل تلــك الرحلــة 
ــة  ــة األردني ــا للعاصم ــت يف طريقه ــي كان الت
هدنــة  اتفــاق  إطــار  يف  وذلــك  عــاّمن، 
املتحــدة  األمــم  أعلنتهــا  التــي  الشــهرين 
يف اليمــن، مطلــع الشــهر الجــاري نيســان 

)أبريــل(.
وبينــام تســعى اململكــة للتهدئــة وإيجــاد 
حلــول لألزمــات واملعانــاة اإلنســانية التــي 
يواصــل  املدنيــون،  وطأتهــا  تحــت  يقــع 
الحــويث تهريــب العنــارص املســلحة واملعــدات 
الثــوري،  الحــرس  قــادة  وكــذا  واألســلحة 
لحــزب هللا  تابعــة  أمنيــة  عنــارص  ومنهــم 
اللبنــاين، كــام متاطــل امليلشــيات اإليرانيــة 
يف املطلــب املبــارش واملهــم للهدنــة واملتصــل 
بامللــف اإلنســاين، واملتمثــل يف فتــح املمــرات 
واملعابــر اإلنســانية الــذي تســتغله لحســاباتها 

العســكرية. الرباغامتيــة 

عبد النارص الحسن

نايف بن جراب

صورة البوعزيزي عى أحد املباين يف تونس
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بعد الغزو الروسي ألوكرانيا.. سوريا إلى أين؟

بــأّن  تفيــد  التــي  األنبــاء  إن   
الجــرال الــرويس ألكســندر دفورنيكــوف 
»العمليــة  قيــادة  يف  تعيينــه  تــم  قــد 
كانــت  أوكرانيــا،  يف  الروســية  الخاصــة« 
عــرب  قشــعريرة  ترســل  أن  شــأنها  مــن 
ــوف  ــورين. كان دفورنيك ــن الس ــد م العدي
لتعزيــز   2015 عــام  الحشــود  قــاد  قــد 
موقــف دمشــق والنظــام الســوري، وبالتــايل 
تحويــل املــد الــذي بــدا حتــى ذلــك الحــن 
ــه  ــا أن ــى هن ــه. يجــب أال نن ال ميكــن وقف
قــد دمــرت القــوة الجويــة الروســية ميــزان 
الــذي  آنــذاك وســمحت لأســد،  القــوى 
ــزاء  ــب وأج ــتعادة حل ــيطه، باس ــد تنش أعي

البــاد. مــن  أخــرى  اســراتيجية 
ومــع ذلــك، وبينــا تركــز األنظــار عــى 
الحــرب يف أوكرانيــا، مــا تــزال ســوريا مجــّزأة 
ــا  ــث م ــرب، حي ــة بالح ــياً وممزق جيوسياس
يــزال املايــن يعيشــون خــارج البــاد أو 
يعتمــدون عــى املســاعدات اإلنســانية يف 
دول اللجــوء واملخيــات. مــرت الذكــرى 
الســورية يف مــارس، دون  للثــورة  الـــ 11 
ــية  ــال الوحش ــن األع ــد ع ــدث أح أن يتح
التــي مــا زالــت ترتكــب يف تلــك البــاد. لــذا 
ومــع ظهــور أعــال وحشــية عــى مشــارف 

كييــف، يجــب عــى الســورين الذيــن عانــوا 
مــن محاكــات ومحــن ماثلــة أن يتســاءلوا 
ــم  ــاص به ــة الخ ــوس العدال ــا إذا كان ق ع
ــى  ــأيت ع ــن ي ــاً، أم ل ــاً أم آج ــيأيت، عاج س
اإلطــاق، بســبب األحــداث يف رشق أوروبــا.

ولــو  حاســمة  نقطــة  نؤكــد  دعونــا 
اســراتيجياً، أنــه ال يوجــد مــكان يف مختلــف 
ــة  ــن ضــد أصــداء األزم ــامل محّص أنحــاء الع
األوكرانيــة، ولكــن البعــض سيشــعر بهــا أكر 
مــن غرها. وســتتأثر بعــض الــدول باالرتفاع 
الحــاد يف أســعار الغــذاء أو الوقــود، وآخرون 
الدفاعيــة  إمداداتهــا  ساســل  أن  يــرون 
ــق  ــي تتدف ــة الت ــوة التقليدي وسياســات الق
ــرب  ــا الغ ــي يقوده ــاوالت الت ــبب املح بس
لبنــاء أقــى العقوبــات املفروضــة عــى بلــد 

ــاق. ــى اإلط ع
إن ســوريا هــي مزيــج مــن كل مــا ذكــر 
ــة مــن األحــداث،  أعــاه. بعــد أســابيع قليل
ــم  ــة تض ــت قامئ ــد وضع ــيا ق ــن أن روس تب
أوكرانيــا  يف  لنرشهــم  ســوري  ألــف   40
للمســاعدة يف غزوهــا للبــاد، ونقــل تجربــة 
الوحشــية  للطبيعــة  الســورين  املقاتلــن 
تجعلهــم  أن  ميكــن  مــا  املــدن،  لحــرب 
ــا التــي أوقفــت  رصيــداً باملــدن يف أوكراني
ــا يقــول منطــق آخــر  ــرويس. في التقــدم ال
ــه مــع تعــرض روســيا »لخســائر كبــرة«،  إن
ــم  ــاعدة ميكنه ــون إىل كل مس ــم يحتاج فه

الحصــول عليهــا.
ومــع ذلــك، فــإن االســتفادة مــن خــربة 

ــورين يف  ــن الس ــروس واملقاتل ــراالت ال الج
ــا  ــزة يف أوكراني ــى مي ــول ع ــة للحص محاول
يشء آخــر، ومــن طــرف ثــاٍن، يجــب أال 
نجهــل عــدم توقــع أن يــؤدي ذلــك إىل 
تغيــر ميــزان القــوى يف ســوريا نفســها. 
ــل  ــكرية داخ ــع عس ــل مواق ــت إرسائي قصف
ــة هــذا  ســوريا هــذا األســبوع للمــرة الثامن
فعلــت  نــادر،  تكتيــك  يف  ولكــن  العــام، 
ــار. ويف الوقــت نفســه،  ــك يف وضــح النه ذل
ــرشق عــى  ــارشة يف ال ــران غــر املب أدت الن
ضفــاف نهــر الفــرات إىل إصابــات طفيفــة يف 
صفــوف القــوات األمريكيــة، وغــارة جويــة 
الحقــة ضــد امليليشــيات املدعومــة مــن 

ــر. ــن النه ــر م ــب اآلخ ــى الجان ــران ع إي
مــن الصعــب قــراءة ورشح املزيــد مــن 
ــط  ــتثنائية وس ــت باس ــي ليس ــوادث الت الح
يف  الحــايل  للعنــف  وجــذر  مــد  عمليــة 
خطــوط  الوقــت،  بنفــس  لكــن  ســوريا، 
نســبياً  كامنــة  تظــل  أن  ميكــن  الصــدع 
ــزاالً مدمــراً.  ــج زل لســنوات أو ميكــن أن تنت
ــدة،  ــات املتح ــيا والوالي ــة أن روس إن حقيق
إرســاء  إعــادة  تحــاوالن  دولتــان  وهــا 
قواعــد هــذه الحــرب البــاردة الجديــدة، 
موجودتــان يف البــاد مــع وكاء وحلفــاء 
مســلحن مــا يجعلهــا تشــكل خطــراً واضحاً 
ــت أهــداف  ــك، لطاملــا كان ــراً. ومــع ذل وكب
ــم  ــاً عــى دع ــوريا تركــز دامئ ــيا يف س روس
ــات املتحــدة  دمشــق، يف حــن ركــزت الوالي
املناهضــة  العمليــات  عــى  اآلن  حتــى 

لداعــش. هــل ميكــن أن يتغــر ذلــك؟
هــذا هــو الَديــن الــذي يديــن بــه ديكتاتــور 
دمشــق -األســد- لبوتــن، لدرجــة أنــه ال 
ميكــن أن تكــون هنــاك فرصــة واقعيــة 
طلبــات  الســوري  املجــرم  لرفــض  تذكــر 
الدعــم مــن موســكو، ســواء يف الســاحة 
الدبلوماســية أو مــن خــال نقــل املقاتلــن. 
ــى الســؤال املطــروح هــو  ــك، يبق ــع ذل وم
مــا إذا كان تركيــز روســيا عــى أوكرانيــا 
ــزات ســيوفر الفرصــة  ونــرش ســوريا للتعزي
املناهضــة لأســد، والتــي رمبــا  للقــوات 
يتــم تنشــيطها مــن خــال مــوارد خارجيــة 
لتغيــر الديناميكيــات عــى األرض، أم أن 
الخطــر الــريك اآلخــر يف ســوريا ســيبقي 
الوضــع كــا هــو عليــه مشــتتاً ومبعــراً كــا 

ــح؟ الري
تركيــا العــب رئيس داخــل البــاد واملنطقة 
لكنهــا تحــاول تقديــم مســاعٍ حميــدة 
لأزمــة األوكرانيــة، ومــن غــر املرجــح أن 
تغــر لباقتهــا بشــكل كبــر لطموحــات 
ــة باالنضــام إىل االتحــاد األورويب.  متعلق
وبالتــوازي قــد تشــعر إرسائيــل بأنهــا أقــل 
ــداً مبهاجمــة أهــداف يف ســوريا مــع  تقيي
اســتثار روســيا بشــكل أقــل يف األعــال 
اليوميــة هنــاك. ومــع ذلــك، فــإن الســؤال 
الحاســم يف جوهــره هــو مــا إذا كانــت 
الواليــات املتحــدة تشــعر بأنهــا تســتطيع، 
ــيا يف  ــى روس ــط ع ــا الضغ ــب عليه ويج
ســوريا؟ وهــل ميكــن ملزيــد مــن األســلحة 

ــة  ــوريا الدميقراطي ــوات س ــب لق والتدري
ــاً  ــم جنوب ــي أن يدفعه ــال الرشق يف الش
يشــنون  أو  الفــرات  عــرب  لخطــوط 
ــار دمشــق  ــر« إلجب ــر والف هجــات »الك

ــرد؟ عــى ال
تغتنــم  قــد  البــاد،  غــرب  شــال  ويف 
تعتــربه  مــا  املســلحة  الفاعلــة  الجهــات 
يف  تغيــر  أي  عــن  النظــر  بغــض  فرصــة 
سياســة الواليــات املتحــدة. منــذ أيــام، تــم 
ــب  ــن إدل ــرب م ــف بالق ــن قص ــاغ ع اإلب
بجانــب الغــارات الجويــة الروســية، ويجــب 
تغيــر  ملــدى  مفيــداً  مقياســاً  اعتبارهــا 
ــا للوضــع يف ســوريا، ومــا إذا كانــت  أوكراني
لدمشــق يف  املناهضــة  الفاعلــة  الجهــات 
ــام  ــت مناســباً للقي ــك الوق ــرب ذل ــاد تعت الب

اســراتيجية. أو  تكتيكيــة  مبنــاورة 
مــا ســبق ميكــن أن نســتنتج، أنــه ويف هــذه 
املرحلــة تحديــداً هنــاك تحــول منوذجــي يف 
الجغرافيــا السياســية باملنطقــة، وأن النظــام 
ــر  ــع تبع ــاون م ــن يته ــد ل ــي الجدي العامل
قــواه اإلقليميــة واملحليــة لتمديــد عمــر 
ــدف  ــو اله ــات ه ــص الراع ــروب، تقل الح
ــاً وسياســياً،  ــدول، جغرافي ــك ال األســمى لتل
تأكيــد ســتكون  بــكل  الحالــة  ويف هــذه 
ــا يف  ــي أوكراني ــي ت ــة الت ســوريا هــي الدول
ــة للحــرب  ــج األولي ــرات، والنتائ ــك التغي تل
األوكرانيــة الروســية ســتكون واضحــة لــكل 
األطــراف يف ســوريا مهــا امتــد عمــر الراع 

ــايل. ــرويس الح ــراين ال األوك
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