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العالم

سوريا

يهللون
أطفال أتراك ّ
لقوات بالدهم خالل عبورها
بلدة الريحانية الحدودية نحو
سوريا (أ ف ب)

«القاعدة» لن يتخ ّلى
عن «إمارة إدلب»

الجوالني يتر ّنح
وال يسقط

خالفات ومبادرات ،خطوط اتصاالت
ٌ
مفتوحة بين «الجهاديين» في سوريا
مبعوث من قبل
ونظرائهم خارجها،
ٌ
زعيم «تنظيم القاعدة» أيمن الظواهري
محمد
التقى زعيم «النصرة» أبو ّ
مما يدور
الجوالني في إدلب .هذا بعض ّ
«الجهادية» تمهيدًا
في الكواليس
ّ
لـ«استعادة التوازن وترتيب األوراق».
ووفقًا للمؤشرات المتوافرة حتى اآلن،
سيفلح في استعادة
يبدو أن الجوالني
ُ
ثقة كثير من «المهاجرين واألنصار»،
ويعيد جمع شملهم تحت رايته
»بوصفه «أمير إدلب
صهيب عنجريني
ّ
ّ
محمد الجوالني
مرة أخرى ُيفلح أبو
في إمساك العصا من الوسط .العاصفة
ال ـت ــي كـ ــادت ت ـط ـيـ ُـح ق ـبــل ف ـت ــر ٍة أوراق
ّ
«القاعدية» املمنوحة للزعيم
االعتماد
ُ«ال ـج ـهــادي» تــوشــك أن تنحسر ،وإذا
ّ
ّ
«الشرعية»
املرجعيات
ق ّيض لجهود
الـنـجــاح فــي وســاطــة «الـصـلــح خـيــر»،

ُ
ف ـس ـت ـكــون بــراغ ـمــاتـ ّـيــة ال ـج ــوالن ــي قد
َ
نجحت فــي إطــالــة عمر «إم ــارة إدلــب»
عـ ـل ــى أقـ ـ ـ ــل ت ـ ـقـ ــديـ ــر .وك ـ ـ ـ ــان عـ ـ ـ ــدد مــن
ّ
ّ
ّ
االعتبارية
«الجهادية»
الشخصيات
قــد أطلق قبل أيــام مـبــادرة تهدف إلى
ـادة ال ـتــوازن إلــى البيت «الـقــاعــدي»
إع ـ ّ
ـرنــحّ ،
ورد ّاالعـتـبــار إلــى الجوالني
املـتـ
ُ
بــوص ـفــه امل ـم ــث ــل ال ـح ـصــري للتنظيم
العاملي في «الشام» .وخاطبت املبادرة
ًّ
كــا من «هيئة تحرير الـشــام ،وجيش
أح ـ ـ ـ ــرار الـ ـ ـش ـ ــام ،واإلخـ ـ ـ ـ ــوة امل ـبــاي ـعــن
ل ـت ـن ـظ ـيــم الـ ـق ــاع ــدة فـ ــي ب ـ ــاد الـ ـش ــام،
وجـمـيــع الـفـصــائــل وال ـج ـمــاعــات التي
عــزمــت أم ــره ــا عـلــى تـحـكـيــم الـشــريـعــة
وسيادة سلطانها» ،داعية ّإياهم إلى
«إلــى الــرجــوع ألهــل العلم وتسليمهم
ِّ
ال ــزم ــام ل ـحــل امل ـع ـضــات وال ـف ـصــل في
ق ـضــايــا الـ ـخ ــاف» ،تـمـهـيـدًا لـ ــ«إع ــادة
ت ـ ُـرت ـي ــب األوراق تــرت ـي ـبــا ص ـح ـي ـحــا».
وذ ّي ــل البيان ّ
األول للمبادرة بأسماء
ّ
ّ
ع ـ ــدد مـ ــن امل ــرجـ ـع ــي ــات «الـ ـجـ ـهُ ــادي ــة»
ّ
املـ ـع ــروف ــة ،وعـ ـل ــى رأسـ ـه ــم امل ــن ــظ ــران
الـقــاعـ ّ
ـديــان أبــو محمد املـقــدســي وأبــو
ق ـت ــادة الـفـلـسـطـيـنــي ،ق ـبــل أن ت ـت ــوارد
حــب الـفـلـسـطـيـنــي
أمـ ــس أن ـب ــاء ع ــن س ـ ّ
ٌ
«ملتزم بقراره
اسمه من املبادرة ،ألنه
السابق بعدم التدخل بشأن جماعات
س ــوري ــا» .وقــالــت م ـصــادر «ج ـهـ ّ
ـاديــة»
ّ
إن خـطــوة الفلسطيني ج ــاءت بسبب
«اس ـتــدعــائــه مــن قـبــل األم ــن األردنـ ــي»

الكويت

حكومة أخرى تستقيل:

«الديموقراطية
الهجينة» تجدد نفسها
للمرة السادسة منذ بداية العقد
يتكرر مشهد استقالة الحكومة
الماضيّ ،
في الكويت على خلفية استجوابات
مشهد بقدر ما
برلمانية لوزراء فيها.
ٌ
يكسر جمود الصوت الواحد المطبق
يجدد رسم
على منطقة الخليج ،فإنه ّ
عالمات استفهام متقادمة حول
نجاعة الديموقراطية «الهجينة»
الحاكمة في هذه اإلمارة

دعاء سويدان
ي ــوم أمـ ــس ،ت ـقــدمــت ال ـح ـكــومــة ،الـتــي
يرأسها جابر مبارك الحمد الصباح
م ـن ــذ ع ـ ــام  ،2011بــاس ـت ـقــال ـت ـهــا إل ــى
الجابر
أمـيــر ال ـب ــاد ،صـبــاح األح ـمــد َ
ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ،الـ ـ ـ ــذي س ـ ــرع ـ ــان م ـ ــا ق ـ ِـب ــل
ّ
استقالتها وكلفها «تصريف العاجل
من األمور» .جاء ذلك قبيل يوم واحد
من املوعد الذي كان مقررًا للتصويت
ع ـلــى طـ ــرح ال ـث ـقــة ال ـبــرملــان ـيــة بــوزيــر
الدولة لشؤون مجلس الــوزراء ،وزير
اإلع ــام بــالــوكــالــة ،املنتمي إلــى أســرة
الـصـبــاح ،محمد العبدالله الصباح.
َبـ ـل ــغ ع ـ ــدد ال ـ ـنـ ــواب امل ــؤي ــدي ــن ل ـطــرح

ّ
بتعهد ســابـ ٍـق كــان قــد التزم
وتذكيره
ُ
ّ
بـ ـ ــه ،وإن «الـ ـشـ ـي ــخ س ـ ـيـ ــواصـ ــل دع ــم
ّ
املبادرة والحث على تطبيقها من دون
أن يخوض علنًا في هذا الشأن أو أي
ش ــأن س ــوري آخـ ــر» .وت ـهــدف امل ـبــادرة
ف ــي جــوهــرهــا إل ــى إعـ ــادة جـمــع شمل
«الجهاديني» بعد أن ّ
تعرض ألزمتني
خطيرتني :أوالهما موجة االستقاالت
املتتالية التي عصفت بـ«هيئة تحرير
الـ ـش ــام» ،أم ــا الـثــانـيــة ف ــإص ــرار معظم
«امل ـهــاجــريــن» (وه ــم الـجـهــاديــون غير
السوريني) على الخروج من تحت راية
الجوالني والعمل على تشكيل تنظيم
جديد باسم «جماعة أنصار الفرقان
في بالد الشام»ّ ،
يتكون من «مهاجرين
وأن ـ ـصـ ــار م ـ ّـم ــن ح ـض ــر أغ ـل ــب أحـ ــداث
ال ـشــام األول ـ ــى» .وكــانــت م ـصــادر عـ ّـدة
قــد تـنــاقـلــت قـبــل ثــاثــة أســابـيــع أنـبـ ً
ـاء
بالفعل،
عــن تشكيل التنظيم املــذكــور
ّ
إضافة إلــى مجموعة أوراق قيل إنها
ُ ّ
ت ـش ــك ــل «م ـ ـبـ ــادئ ال ـت ـن ـظ ـي ــم» .وس ــرت
ّ
إشــاعــات ُ
مفادها أن حمزة أســامــة بن
ّ
الدن (نجل مؤسس تنظيم «القاعدة»)
ُ
سيكون على رأس التنظيم .وحصلت
ّ
«األخ ـ ـبـ ــار» ع ـبــر م ـص ــادر «ج ـه ــادي ــة»
ع ـ ـ ـ ـ ـ ّـدة ع ـ ـلـ ــى تـ ـف ــاصـ ـي ــل م ـ ــا ش ـه ــدت ــه
الـ ـك ــوالـ ـي ــس «ال ـ ـج ـ ـهـ ـ ّ
ـاديـ ــة» فـ ــي خ ــال
الـشـهــريــن األخ ـيــريــن ف ــي ه ــذا ال ـشــأن.
ُ
وتعود الشرارة األولــى إلى تسريبات
ّ
ص ــوت ــي ــة لـ ـلـ ـج ــوالن ــي يـ ـه ــاج ــم فـي ـهــا

ال ـث ـق ــة ب ــال ـص ـب ــاح ،ب ـع ــد اس ـت ـجــواب ــه
يوم األربعاء املاضي ً
بناء على طلب
ال ـن ــائ ـ َـبــن ري ـ ــاض ال ـع ــدس ــان ــي وعـبــد
الكريم الكندري (اتهم النائبان الوزير
بمخالفات إداري ــة ومالية) 30 ،نائبًا
مـ ــن أص ـ ــل  .50رق ـ ـ ـ ٌـم ح ـ ّـص ـل ــه م ـق ـ ّـدم ــا
االسـ ـتـ ـج ــواب ب ـعــدمــا ان ـض ــم إلـيـهـمــا
نــواب املعارضة الذين كانوا يأملون
أن تـ ــؤدي امل ـف ــاوض ــات م ــع الـحـكــومــة
إلــى إلـغــاء َاالسـتـجــواب مقابل إعــادة
الجنسيات ِلن ُسحبت منهم ألسباب
ً
سياسية قبل أن تفشل الصفقة ،فضال
عــن ن ــواب محسوبني عـلــى الحكومة
وجدوا الفرصة سانحة للتخلص من
الوزير الصباح.
كــان بإمكان األعـضــاء املنضمني إلى
ال ـعــدســانــي وال ـك ـن ــدري سـحــب الـثـقــة
م ــن ال ـص ـب ــاح ،وح ــرم ــان ــه ح ــق تــولــي
حـقـيـبــة وزاري ـ ــة م ــدى ال ـح ـيــاة؛ لـكــون
هــذا اإلج ــراء يتطلب موافقة النصف
زائ ـدًا واح ـدًا فقط من أعضاء مجلس
األمة (البرملان) ،وهو ما كان متوافرًا.
ّ
إال أن انـ ـتـ ـس ــاب الـ ــوزيـ ــر إل ـ ــى أسـ ــرة
الـ ـصـ ـب ــاح ،وك ــون ــه ال ـح ـف ـيــد امل ـبــاشــر
ال ــوحـ ـي ــد ملـ ــؤسـ ــس ال ـ ــدول ـ ــة ،مـ ـب ــارك
الـ ـصـ ـب ــاحَ ،ح ـ َـمـ ـي ــاه ،ع ـل ــى م ــا ي ـب ــدو،
م ــن مـصـيــر زم ـي ـلــه ،ال ــوزي ــر األص ـيــل،
س ـل ـمــان ال ـح ـم ــود ،ال ـ ــذي اض ـط ــر إلــى
ت ـقــديــم اسـتـقــالـتــه ف ــي ش ـهــر ش ـبــاط/
فبراير املاضي ،بعدما تشكلت أغلبية

ُ ّ
«الـشــرعـيــن» ويصفهم بــ«املــرقـعــن»،
م ــا اسـتـتـبــع اسـتـقــالــة اث ـنــن ب ــارزي ــن،
هما الـسـعــوديــان عبدالله املحيسني
ومـصـلــح الـعـلـيــانــي ،وم ــن ث ـ ّـم اإلع ــان
ع ــن ان ـش ـق ــاق ك ـت ـلــة «ج ـي ــش األحـ ـ ــرار»
ع ــن «هـيـئــة تـحــريــر الـ ـش ــام» .ل ــم تلبث
ال ـت ـع ـق ـي ــدات أن ت ـف ــاق ـم ــت مـ ــع دخـ ــول
ال ـجــوالنــي ف ــي م ـف ــاوض ــات س ـ ّ
ـري ــة مع
ٍ
ُ
أطـ ــراف اسـتـخـبـ ّ
ـاريــة تــركـ ّـيــة لــم يـطـ ِـلــع
عـلـيـهــا م ـع ـظــم امل ـح ـي ـطــن بـ ــه .ودارت
امل ـفــاوضــات امل ــذك ــورة فــي فـلــك ترتيب

أغلب االستقاالت
الحكومية تأتي على
خلفية استجواب وزراء
من آل الصباح

بــرملــانـيــة م ــؤي ــدة لـسـحــب الـثـقــة مـنــه،
وغابت أي إشــارات إلى نية الحكومة
ُ ّ
ً
التضحية به .تعزز
االستقالة بدال من
ُ
َ
الـفــرضـيــة املـتـقــدمــة حـقـيـقــة أن أغلب
االستقاالت الحكومية التي شهدتها
الكويت في السنوات األخيرة جاءت
على خلفية اسـتـجــواب وزراء مــن آل
ال ـص ـب ــاح ،ك ـمــا حـ ــدث ف ــي عـ ــام 2007
عندما استقالت الحكومة بعد يومني
ف ـق ــط م ــن اسـ ـتـ ـج ــواب وزي ـ ــر الـصـحــة
آنــذاك ،أحمد العبدالله الصباح ،وفي
عام  2008حينما استقالت الحكومة
إث ــر ت ـق ـ ّـدم نــائـ َـبــن بـطـلــب اسـتـجــواب
رئيس مجلس الــوزراء ،ناصر املحمد
الـ ـصـ ـب ــاح ،وفـ ـ ــي عـ ـ ــام  2011ع ـنــدمــا
ُ َّ
وحل البرملان على
استقالت الحكومة

املـشـهــد فــي إدل ــب لــدخــولـهــا عـلــى خط
«مناطق خفض التصعيد» ،ووضعت
ال ـ ـجـ ــوالنـ ــي أمـ ـ ـ ــام خ ـ ـيـ ــاريـ ــن :ال ـق ـب ــول
بعرض يكون ّ
مقدمة لتفكيك «املشروع
الـجـهــادي فــي ال ـشــام» ويضمن لــه في
املقابل «خــروجــا مـشـ ّـرفــا» ،أو الدخول
فــي ح ــرب مـبــاشــرة وجـ ّ
ـديــة مــع أنـقــرة.
ٍ
ٍ
وكانت «األخـبــار» قد أوردت تفاصيل
ال ـع ــرض ال ـتــركــي ف ــي مـنـتـصــف أيـلــول
املاضيّ ،
ورجحت سعي الجوالني إلى
إيجاد «حل وسط» بفعل الضغوطات

خلفية السبب األخير نفسه.
ّ
بيد أن الخصوصية التي تبعث عليها
األسـ ـم ــاء املــرت ـب ـطــة ب ــأس ــرة الـصـبــاح
ال تلغي حقيقة وج ــود مظهر شامل
«غ ـي ــر ص ـح ــي» ف ــي ال ـك ــوي ــت ،متمثل
في العالقة املضطربة بني السلطتني
الـتـشــريـعـيــة وال ـت ـن ـف ـيــذيــة .اض ـط ـ ٌ
ـراب
يمنع الـنــواب مــن ممارسة دور فعال
في تحسني سياسات الحكومة ،كما
يمنع األخيرة من مقتضى االستقرار
الـ ــذي تـحـتــاجــه ف ــي تـنـفـيــذ أي خطة
تنموية .ذلك أن التشكيلة الحكومية
ن ــادرًا مــا تعكس نـتــائــج االنـتـخــابــات
ال ـبــرملــان ـيــة ،األمـ ــر الـ ــذي يـخـلــق نــوعــا
م ــن الـ ـع ــداوة ب ــن الـ ـ ـ ــوزراء والـ ـن ــواب.
وف ــي امل ـقــابــل ،ي ـعــوق غ ـيــاب األح ــزاب
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ب ـم ـع ـنــاهــا الـ ـح ــدي ــث ،ال
ب ـم ـع ـنــى ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات وال ـج ـم ـع ـيــات
والكتل ،تشكل أغلبية مريحة بإمكان
مجلس ال ـ ــوزراء االس ـت ـنــاد إلـيـهــا في
أعماله ومشاريعه .هــذه التناقضات
َ
التي تندر وسائل تسويتها في حال
نشوب نــزاع بني البرملان والحكومة،
تــدفــع أمـيــر الـبــاد ،دائـمــا ،إلــى سلوك
الـ ـط ــرق األسـ ـه ــل (ت ـش ـج ـيــع اسـتـقــالــة
ال ـح ـكــومــة أو ح ــل الـ ـب ــرمل ــان) ،تــافـيــا
للمواجهة السياسية.
ً
خـ ـي ــار ي ـم ـث ــل اخـ ـ ـت ـ ــاال واض ـ ـحـ ــا فــي
ال ـت ـجــربــة الــدي ـمــوقــراط ـيــة الـكــويـتـيــة،
إلى جانب اختالالت أخرى تضاعفت

