
سمير سعيفان

أين تسير  إلى  املقلق دائًما:  السؤال  يترّدد 
ــقـــريـــب؟ الــرئــيــس  ســـوريـــة فـــي املــســتــقــبــل الـ
الــروســي بوتني هــو الــاعــب الرئيس، وهو 
مــصــّمــم عــلــى إعــــــادة تــأهــيــل نـــظـــام األســـد 
على  فرضه  على  والعمل  رئيسه،  وتأهيل 
املجتمع الدولي، فهو يرى مصلحة روسيا 
له في سورية قد أعاده 

ّ
في ذلك، إذ كان تدخ

العًبا رئيًسا على مسرح السياسة الدولية، 
تجارب  حقل  وشعبها  ســوريــة  واستعمل 
ــــي ومــــيــــدان تـــدريـــب  ــل رمـ ــقـ لـــأســـلـــحـــة، وحـ
األســد  عــن  يتخلى  لــن  وبالتالي  لعساكره. 
أحــًدا  ثّمة  أن  يبدو  إال مجبًرا. وال  ونظامه 
مع  متوافقون  فاألميركيون  إجــبــاره،  يريد 
بوتني، فهم ال يريدون تغيير النظام، وإنما 

اطة. 
ّ
تغيير سلوكه، وهذه عبارة مط

يصمم بوتني اليوم على مد سيطرة نظام 
إلــى بقية مناطق  األســد )سيطرة روســيــا( 
ريــف حــمــاة الشمالي وإدلـــب وريـــف حلب، 
وحــتــى حـــدود مــنــاطــق الــســيــطــرة املــبــاشــرة 
الــفــرات  درع  منطقتي  فــي  التركية  لــلــقــوات 
وغــصــن الــزيــتــون، على الــرغــم مــن صعوبة 
ــة، بـــســـبـــب وجــــــــود مـــجـــمـــوعـــات مــن  ــمــ ــهــ املــ
الــفــصــائــل املــســلــحــة املــتــمــّرســة فـــي الــقــتــال، 
ــائــــل مـــــتـــــشـــــّددة، وبـــســـبـــب  ــا فــــصــ ــهــ ــبــ ــالــ وغــ
تكاليف  يرفع  ما  الجبلية،  املنطقة  وعــورة 
وهذا  املناطق.  تلك  على  السيطرة  تحقيق 
األرض  سياسة  ممارسة  إلــى  بوتني  يدفع 
املـــحـــروقـــة، عــبــر قــصــف كــثــيــف، يــــؤدي إلــى 
قتل ودمــار وتهجير كبير. وكذلك يحرص 
على أن يعيد سيطرة النظام على املناطق 
االتــحــاد  قـــوات حـــزب  الــتــي تسيطر عليها 

والء سعيد السامرائي

أعــلــن مــديــر شــركــة هــــواوي ريــتــشــارد هــو، 
»أو  الجديد  التشغيل  نــظــام  طــرح  رسميًا 
إس« الذي تعمل عليه الشركة منذ سنوات، 
ــام تـــشـــغـــيـــل الـــشـــركـــات  ــظــ  نــ

ّ
ــل ــحــ  مــ

ّ
لـــيـــحـــل

الــواليــات املتحدة  بــه  األمــيــركــيــة، ليفاجئ 
ــّرر مــنــع شـــركـــات بـــاده  ورئــيــســهــا الــــذي قــ
مـــن الــتــعــامــل مـــع الــشــركــات الــصــيــنــيــة في 
التجسس  بحجة  املعلومات  تقنية  مجال 
االقتصادي، فامتثلت شركتا غوغل وآبل 
ألوامـــــــر الـــحـــكـــومـــة األمـــيـــركـــيـــة، فـــتـــم مــنــع 
»هـــواوي« مــن استخدام نظام »انــدرويــد« 
وخــدمــاتــه و«أبـــل ســتــور«، على الــرغــم من 
أنــهــا ســاهــمــت بــشــكــل واســــع فـــي انــتــشــار 
»غوغل«، وخصوصًا في السوق الصينية 
ــا لـــلـــتـــلـــفـــون  ــيـــعـــاتـــهـ ــبـ ــاع مـ ــ ــســ ــ ــا التــ ــ ــيــ ــ وآســ
الـــذكـــي فــيــهــا. تــحــركــت »هــــــواوي« بسرعة 
ــام الــعــقــوبــات األمـــيـــركـــيـــة، وهــي  ــ فــائــقــة أمـ
تهيئ هـــذا الــنــظــام مــنــذ ســـنـــوات، تحسبًا 
لــتــدهــور الــعــاقــات بينها وبـــني الــشــركــاء 
األمــيــركــيــني، ولــعــل هــذه الشركة هــي املثل 
ــحــــرب االقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  األبـــــــرز عـــلـــى الــ
الصني،  املتحدة ضــد  الــواليــات  تخوضها 
كتب  كما  العاملية،  الهيمنة  على  للحفاظ 
املحافظون الجدد في برنامجهم )قبل غزو 
ــرٍن أمــيــركــي )الــحــادي  الـــعـــراق(، مــن أجـــل قـ
والعشرين( لهيمنة الواليات املتحدة على 
الجانب  يشكك  أن  الطبيعي  ومــن  الــعــالــم. 
الصينية،  بالقدرات  )والغربي(  األميركي 
وطــرحــهــا حـــلـــواًل مــقــابــل الــعــقــوبــات، لكن 
قطاراتها  كما  زمـــن،  منذ  انطلقت  الــصــني 
الــــجــــديــــدة فـــائـــقـــة الـــســـرعـــة الــــتــــي أبـــهـــرت 
ــات املــتــحــدة،  ــواليــ بــهــا الـــعـــالـــم، وأولــــهــــا الــ
فإن  األغلب،  وعلى  االقتصادية.  للصدارة 
آمــــال املــحــافــظــني الـــجـــدد، مــهــنــدســي غــزو 
الهيمنة  استمرار  بشأن  وتدميره،  العراق 
األميركية في العالم ستخيب، فقد أوردت 
الــصــحــافــة األمــيــركــيــة أخــيــرًا مــا جـــرى من 

سيف الدين عبد الفتاح

تـــــــطـــــــّرق مــــــقــــــال ســــــابــــــق لـــــكـــــاتـــــب هـــــذه 
ــــى هــــوامــــش عـــلـــى الـــظـــاهـــرة  الـــســـطـــور إلـ
االســــتــــبــــداديــــة، فــــي ســــيــــاق حــــديــــٍث عــن 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة والـــتـــحـــول الــســيــاســي، 
ــذا عـــن الــحــكــم الـــرشـــيـــد، بــاعــتــبــارهــا  ــ وكـ
ــيــــرة  مــــن املــــوضــــوعــــات والــــقــــضــــايــــا األثــ
لــديــنــا فــي الــبــحــث والــتــنــاول، وكـــأن هــذا 
مــن املــوضــوعــات الــتــي تــفــرضــهــا أجــنــدة 
بناء  بقضية  واهــتــمــامــه  الــســيــاســة،  علم 
الــنــظــم الــســيــاســيــة، والــعــمــل عــلــى تمكني 
املــؤســســات الــازمــة لــذلــك. كــان ذلــك أمــرا 
مقبوال داخل الجماعة العلمية في حقل 
العلوم السياسية، ربما من باب األماني 
والــرغــبــات والــتــمــنــيــات، وكـــان أســتــاذنــا 
ــا  ــرنــ ــ ــذّك ــــري يــ ــــشـ ــبـ ــ ــار طـــــــــارق الـ ــشــ ــتــ ــســ املــ
ويــحــثــنــا، فــيــمــا نــهــتــم بــالــديــمــوقــراطــيــة 
والحكم الرشيد؛ على ضرورة أن نؤسس 
علما لفهم االستبداد والظواهر املقترنة 
بــه، أطــلــق عليه علم االســتــبــداد؛ ذلــك أن 
وتفكيكها،  االســتــبــداديــة،  الــظــاهــرة  فهم 
ــبــا ضـــروريـــا ومــســبــقــا بــشــأن 

ّ
يــعــد مــتــطــل

والحكم  الديموقراطي  التحّول  عمليات 
الراشد.

ــن أجــــــل ذلــــــك مـــواصـــلـــة  ــ ربــــمــــا عـــلـــيـــنـــا مـ
وعطفا  االســتــبــداديــة،  الــظــاهــرة  تشريح 
عــلــى مـــا ســبــق مـــن الــحــديــث عـــن الــحــالــة 
ــنــــاك بـــيـــئـــة داعـــمـــة  الـــعـــشـــوائـــيـــة، فـــــإن هــ
لــتــلــك الــظــاهــرة االســتــبــداديــة والــتــمــكــني 
السادرة  املستبّدة،  السلطة  أن  ذلك  لها؛ 
فـــي طــغــيــانــهــا، تــعــلــم يــقــيــنــا أنــهــا تبني 
ــر  ــ ــزويـ ــ ــتـ ــ ــل والـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ مـــجـــتـــمـــع الــــــزيــــــف الـ
فيما  الــكــاذب،  الــرضــا  الــشــامــل وتشكيل 
ــاٍل مــــن الـــتـــوجـــس والـــريـــبـــة  ــ تـــظـــل فــــي حــ
ــعــــرف أن  مــــن الـــشـــعـــب والـــجـــمـــاهـــيـــر، وتــ
ــى الــلــحــظــة الــتــي تــزول 

ّ
الــجــمــاهــيــر تــتــمــن

بأيدي  أو  بأيديها  ســواء  السلطة،  فيها 
احتياطات  السلطة  تأخذ  ولــذلــك  الــقــدر. 
أمــنــيــة كــثــيــرة، ومــبــالــغــا فــيــهــا، عــلــى قــدر 
بها،  ثقتها  الجماهير وعدم  من  خوفها 
أو احــتــقــارهــا لــهــا. أتـــذّكـــر حــديــث مــديــر 
ــّرب بــلــيــل،  ــ املـــخـــابـــرات املــصــريــة الــــذي ُسـ
وهــــو كـــاتـــم ســـر عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
ومــــديــــر مـــكـــتـــبـــه، واصــــفــــا ذلـــــك الــشــعــب 
أحد  لُيكمل  بنيلة«؛  املتنيل  بـــ«الــجــعــان 
اللي  »إحنا  العسكري:  املجلس  قياديي 
بــنــقــَعــده )أي الــشــعــب( ونــقــومــه، ونــأخــذ 
اللقطة ونلبسه العمة«؛ في إهانٍة كاملٍة 
واســتــهــانــٍة شــامــلــة بالشعب ومــقــدراتــه، 

وفعالياته.  بفعله 
مــــــــن جــــــــــوف هــــــــــذا الــــــتــــــصــــــور لـــلـــشـــعـــب 
ــتـــي  ــغ الـــســـلـــطـــة الـ ــالــ ــبــ والــــجــــمــــاهــــيــــر؛ تــ
تــحــتــقــر الــجــمــاهــيــر كــثــيــرا فـــي الــحــلــول 
واالحـــتـــيـــاطـــات األمـــنـــيـــة، فــهــي تــــرى في 
الــجــمــاهــيــر بــــوادر الــخــداع والـــغـــدر، كما 
أنــهــا تـــرى هـــذه الــجــمــاهــيــر غــيــر جــديــرة 
بــالــحــوار الــســيــاســي أو الــثــقــافــي. وإنــمــا 
هـــي تــســتــحــق الـــتـــأديـــب بــعــصــا غــلــيــظــة، 
الــجــهــاز األمــنــي ألي  فــي بــطــش  متمثلة 
نــبــضــٍة تــبــدر مــنــهــا، حــتــى ال تــعــتــاد ذلــك 
ــا عـــلـــى الــــنــــص الــــــــذي يـــجـــب أن  ــ ــروجـ ــ خـ
تؤديه أداًء علنيا، فهذه السلطة ترى في 
العّدة  تعد  ولذلك  عــدو.  أكبر  الجماهير 
 يفيق 

ً
ملقاومته وقهره، وال تدع له فرصة

وهي  وعافيته،  وعيه  يستعيد  أو  فيها، 
حلقة  فــي  تعني،  مــا  ضمن  تعني،  كذلك 
ــــاص لــهــا  أمـــنـــهـــا أن الــجــمــاهــيــر مـــلـــك خـ

حسن عبد العاطي

العارمة  الشعبية  تظاهراتهم  انطاق  منذ 
األول 2018، يطالب  كــانــون  ديــســمــبــر/  فــي 
السودانيون باستعادة حقوقهم السياسية 
بعد عقود من املصادرة. وقد تمّكنت »قوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر« مـــن تــحــقــيــق إنـــجـــازاٍت 
ا من  بــالــغــة األهــمــيــة فـــي هــــذا اإلطــــــار، بـــــدًء
ــقـــاط  ــّرك وإسـ ــحـ ــتـ الـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســلــمــيــة الـ
 إلى االنخراط 

ً
الرئيس عمر البشير، وصوال

في حــوار مع املجلس العسكري، سعت من 
خــالــه إلـــى تــأمــني انــتــقــاٍل ســلــمــيٍّ للسلطة 
ــة، غـــيـــر أن  ــيـ ــدنـ ــبــــاد إلـــــى حـــكـــومـــة مـ فــــي الــ
قـــوى الـــثـــورة املـــضـــادة فــي الـــســـودان راحــت 
تتحايل على الدعوات الدولية لتحقيق هذا 
االنـــتـــقـــال، فــضــربــت عـــرض الــحــائــط بمهلة 
االتــحــاد األفــريــقــي، الــقــاضــيــة بــطــي صفحة 
في  مدنية،  وفتح صفحة  العسكري  الحكم 
مهلٍة أقصاها نهاية شهر يونيو/ حزيران 
الجاري. وقد خطا املجلس العسكري أخيرا 
خطوة كبرى في االتجاه النقيض ملا تعمل 
غالبية السودانيني على إنــجــازه، ومِلــا دأب 
االتــحــاد األفريقي على الــدعــوة إلــيــه، فدَهم 
مركز اعتصام قوًى حافظت على سلميتها، 
عــلــى الــرغــم مــن تــعــّرضــهــا لــاعــتــداء مــــراًرا، 
وأراق دمــاء غــزيــرة وعــزيــزة، إثــر استهدافه 
ــرة،  ــذه املـ الــنــاشــطــني الــســلــمــيــني مــبــاشــرة هـ
ومن دون مواربة، أو عبر أطراف ثالثة، كما 

كان يحصل في السابق.
ثّمة حاجة ملّحة، أكثر من أي وقــت مضى، 
من جهوده  األفريقي  االتحاد  ُيضاعف  ألن 
الديمقراطي  التحّول  إنجاز  باتجاه  للدفع 
املــنــشــود فــي الـــســـودان. لــقــد ابــتــدع املجلس 
وذرائــع  أعــــذاًرا  واختلق  حجًجا،  العسكري 
شــتــى لــلــتــنــصــل مـــن املـــفـــاوضـــات مـــع قــوى 
زوًرا  الــثــورة  اتهم  فــتــارة  والتغيير،  الحرية 
بــأنــهــا لـــم تــُعــد ســلــمــيــة، فـــي وقــــت كــــان فيه 
ناشطوها يتلقون الرصاص في صدورهم، 
وطــــــــــــوًرا اتـــهـــمـــهـــا بــــمــــحــــاولــــة االســـتـــئـــثـــار 
بــالــســلــطــة، فــيــمــا الــحــقــيــقــة أن نــضــالــهــا ما 
هــو إال إلنــهــاء االســتــئــثــار، وتــدشــني أســس 
دولـــٍة تــقــوم على مــبــادئ املــواطــنــة والحرية 
اء 

ّ
واملساواة، وتعود إلى لعب دور حيوي بن

النزاعات  طــّي  بعد  اإلقليمي،  فــي محيطها 
واملآسي اإلنسانية في محافظاتها الغربية 
والــجــنــوبــيــة والـــشـــرقـــيـــة، دارفـــــــور وجــنــوب 
تــبــرز  ــــوم،  ــيـ ــ والـ األزرق.  والـــنـــيـــل  ــان  ــ ــردوفـ ــ كـ
الحاجة إلى ثني بعض الدول في املنطقة عن 
العسكري، وتسويق شرعيته  املجلس  دعم 

املصطنعة، أو املفروضة على القسم األكبر 
الحاجة  تبرز  كذلك  قــســًرا.  السودانيني  مــن 
 تنّدد 

َ
إلــى ما يتجاوز مجّرد إعـــاِن مــواقــف

بـــاالعـــتـــداء عــلــى املــتــظــاهــريــن واملــعــارضــني 
في عموم الباد، وتدين تسويفات املجلس 
املفاوضات  أفرغت  التي  املتكّررة  العسكري 
ــراٍء  ــ مــــن مــضــمــونــهــا، وجــعــلــتــهــا عــمــلــيــة شـ
وخلط  صفوفه،  تنظيم  منها  ُيـــراد  للوقت، 
بــقــوى  والـــتـــنـــكـــيـــل  األرض،  ــلـــى  عـ األوراق 
ــادة إحـــيـــاء هياكل  ــ الــحــريــة والــتــغــيــيــر، وإعــ
ــتــــي كـــّرســـهـــا  الـــــدولـــــة األمــــنــــيــــة الـــعـــمـــيـــقـــة الــ
الرئيس السابق وممارساته. رهاننا اليوم 
عــلــى ضــغــط الــشــعــوب املــحــّبــة لــلــحــريــة، في 
على  والــعــالــم،  أفريقيا  وفــي  العربي  العالم 

حكوماتها لتحقيق هذه األهداف.
لقد آن األوان إلرسال بعثات دولية لتقصي 
األطــراف  ولتحميل  األرض،  على  الحقائق 
التي تدفع األمور نحو الهاوية املسؤولية 
 
ٌ
عن أفعالها على املأ. ثّمة محاوالٌت حثيثة
من السلطة العسكرية للتعتيم الكامل على 
ما يجري حالًيا من انتهاكات، ولتقويض 
ــئــــات مــن  ــع مــ ــ ــتــــي دفــ ــفــــاوض الــ ــتــ جــــهــــود الــ
 

ً
 واعـــتـــقـــاال

ً
ــتــــا ــا قــ ــهـ ــا لـ ـ

ً
ــن ــمـ ــيــــني ثـ الــــســــودانــ

. وقــطــع شــبــكــات الــتــواصــل مــثــال 
ً

وتــنــكــيــا
على نية طمس الصور التي يجري تناقلها 
من داخل السودان إلى كل متابع لأحداث 
فــي الـــدول القريبة والــبــعــيــدة. وقــد صــارت 
 دعــــوة مــفــوضــيــة األمــــم املــتــحــدة 

ً
ضــــروريــــة

السامية لحقوق اإلنسان إلى التعجيل في 
عقد جلسة طــارئــة لبحث تــطــور األوضـــاع 
فـــي الــــســــودان، وبـــــات الــعــمــل عــلــى تفعيل 
املــعــمــول بها  لــة واملــحــاســبــة  املــســاء أدوات 
في االتحاد األفريقي بالغ األهمية. قبل أقل 
من ثاثة أسابيع من انتهاء مهلة االتحاد 
للسلطة  سلمي  انتقال  لتحقيق  األفــريــقــي 
ــتــــي أّكــــــد عــلــيــهــا  ــيـــة، والــ ــــى حـــكـــومـــة مـــدنـ إلـ
أخيرا،  اجتماعه  في  الدولي  األمــن  مجلس 
نقف فــي الــســودان أمــام مفترق طــرق، فإما 
إلــى  التغيير  بــمــســار  الــدفــع  مــن  نتمّكن  أن 
بمعزٍل  ســودانــي،   

ّ
لكل تتيح  التي  نهاياته 

ــيـــة، الــتــمــتــَع  ــنـ عــــن خــلــفــيــتــه اإلثـــنـــيـــة والـــديـ
ــّرا كــريــمــا،  ــ بــحــقــوقــه بــاعــتــبــاره إنـــســـانـــا حـ
ــراٍح طـــال نــزيــفــهــا، أو تنجح  ــ وتــضــمــيــَد جـ
الـــدولـــة الــعــمــيــقــة فــي إعــــادة إنــتــاج نفسها 
إلرادة  ا 

ً
تجاوز بالقوة،  شرعّيتها  وتفرض 

أعداد غفيرة ممن كانوا يحلمون بمستقبل 
أفــضــل، وتفتح الــبــاب واســًعــا أمــام نزاعات 

مسلحة جديدة في الباد. 
)األمني العام للمنتدى املدني القومي في السودان(

ــال خـــروج  الــديــمــقــراطــي )الـــكـــرديـــة( فـــي حــ
األميركيني منها.

عــلــى الــرغــم مــن غــضــب أردوغـــــان، يتجاهل 
التركي، والــدور  اتفاقاته مع نظيره  بوتني 
الـــذي لعبته تــركــيــا عــبــر شــراكــتــهــا بمسار 
ــة الــــــذي أدى إلـــــى تــفــكــيــك فــصــائــل  ــانـ ــتـ أسـ
ــدة، وإجـــــــــــراء املــــصــــالــــحــــات، وعــــــودة  ــ ــديــ ــ عــ
ا من  سيطرة النظام على عدة مناطق، بــدًء
مــديــنــة حــلــب والــغــوطــة ودرعـــــا والــقــلــمــون 
إلى  الــيــوم  وغــيــرهــا. ولــذلــك، تسعى تركيا 
والنظام ومليشيات  الــروس  جعل سيطرة 
إيران على شمال حماه وإدلب وريف حلب 
املهاجمة  الــقــوات  وتكبيد  ومكلفة،  صعبة 
خــســائــر أكــبــر، بقصد الــتــأثــيــر عــلــى موقف 
روسيا، إذ بسبب عدم ثقة أردوغان بالتزام 
بــوتــني بـــأي اتـــفـــاق، لــم تــفــّكــك تــركــيــا جبهة 
الفصائل  قوة  زت 

ّ
النصرة وحلفاءها، وعــز

األخرى. ولكن يتوقع أن يستمر الروس في 
نهجهم الــدمــوي هــذا للوصول إلــى حــدود 
منطقتي السيطرة التركية املذكورتني. وال 
يتوقع أن يهاجم الروس هاتني املنطقتني، 
مــا قد  إحـــراج كبير لتركيا،  ملــا يسببه مــن 
يدفعها إلى الــرد، وإيجاد توتر قد يتطور 
إلى نــزاع تركي روســي، خصوصا مع نمو 
الــغــضــب الــتــركــي مـــن ســلــوك روســـيـــا الــتــي 
تتنصل من اتفاقاتها مع تركيا، بالوصول 
إلى حل سياسي في سورية، في حد مقبول 

من التوازن.  
الــشــكــلــي، يسعى  الــســيــاســي  عــلــى الصعيد 
بـــوتـــني إلــــى تــشــكــيــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
تــحــت مــظــلــة األمـــــم املـــتـــحـــدة بــحــســب قـــرار 
مجلس األمن 2254. أما عملًيا فيصر على 
أن يكون أكثر من ثلثي اللجنة الدستورية 

فـــي الــحــكــومــة، وفــــي مــنــاصــب قــيــاديــة في 
 إلــــى اإلفــــــراح عن 

ً
الــــدولــــة، وقــــد يــدفــع مــثــا

املعتقلني وإصدار عفو عام، يشمل األحكام 
الــصــراع وبسببه  عــلــى خلفيات  الـــصـــادرة 
يضمن  أن  بعد  ولكن  سياسية،  وخلفيات 
عـــدم تــأثــيــر هـــذه اإلجـــــراءات عــلــى اســتــقــرار 
ــــروط مــنــاســبــة  ــــا إيـــجـــاد شـ

ً
الـــنـــظـــام، وأيــــض

االنتقام  سياسات  ولجم  الاجئني،  لعودة 
ووقف االعتقال، وتقليص نشاطات إيران، 
ـــا، مثل 

ً
ذات الــطــابــع غــيــر الــعــســكــري أيـــض

ــدد مــن  ــ ــل عـ ــ ــــوري، وحـ ــسـ ــ ــه الـ ــلـ ــزب الـ ــ حــــل حـ
أنـــشـــأت  تــنــظــيــمــاتــهــا وحـــســـيـــنـــيـــاتـــهـــا، إذ 
مدنية  منظمة خدمات  أربعني  نحو  إيــران 
التشيع وتعزيز  نشر  غايتها  فــي ســوريــة، 
الناس  اإليــرانــي باستغال حــاجــة  الــنــفــوذ 
 تستطيع 

ً
أي ستصمم روسيا حا املادية. 

تــســويــقــه بــني فــئــات ســوريــة واســـعـــة، وفــي 
املــحــافــل الــدولــيــة، بــاعــتــبــاره حــا سياسيا 
األميركيني واألوروبــيــني ودول  مقبوال من 

الطريق  يفتح  بما  الــجــوار،  ودول  الخليج 
ــادة اإلعـــمـــار املـــادي  ــ ــام املــســاهــمــة فـــي إعـ أمــ
واملــجــتــمــعــي، وهـــي مــهــمــة شــاقــة، فــســوريــة 
بــدون إعـــادة إعــمــار بالنسبة لروسيا ربح 

أسوأ من الخسارة.
في حال بقاء أميركا في منطقة شرق الفرات 
لن يقترب الــروس أو النظام أو األتــراك من 
قــوات  مــا سيشجع  الــواســعــة،  املنطقة  تلك 
ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي، الـــكـــرديـــة،  ــ ــحـ ــ حـــــزب االتـ
يقطن  والــتــي  فيها،  وجــودهــا  تعزيز  على 
مــعــظــمــهــا عـــــرب، وال تـــزيـــد نــســبــة األكـــــراد 
فيها عن 15 - 20% من السكان، وسيسرع 
الحزب في استكمال بناء مؤسسات كيان 
ــم أمـــيـــركـــي عـــلـــى غــــرار  شـــبـــه مــســتــقــل بـــدعـ
شــمــال الــــعــــراق، وســيــســرع الــخــطــى لــبــنــاء 
تمثيل شبه دبلوماسي، بانتظار ما تسفر 
عنه األيام من احتمال إعان االستقال، في 
العراق.  تناغم مع مسار مماثل في شمال 
األميركيني، سيضطر  انسحاب  وفــي حــال 
الـــحـــزب الـــكـــردي إلــــى االتـــفـــاق مـــع الــــروس 
والــنــظــام لــلــحــصــول عــلــى أكــبــر قـــدر ممكن 
مـــن املـــكـــاســـب، وســتــعــود ســيــطــرة الــنــظــام 
على تلك املناطق، وهو الخيار الذي يخدم 
ــدة، فـــي مــواجــهــة  ــواحــ مــســتــقــبــل ســـوريـــة الــ
مشاريع التقسيم واالقتطاع. ولكن األتراك، 
مــن جــهــتــهــم، ســيــســتــمــرون بــالــضــغــط ملنع 
قــيــام كــيــان كــــردي شــبــه مستقل آخـــر على 
باملوقف  التكهن  يصعب  ولكن  حــدودهــم، 
ــيــــركــــي فــــي مــــا إذا كـــــان ســيــســتــجــيــب  األمــ
الــتــركــيــة أم ال، وخـــصـــوصـــا أن  لــلــمــطــالــب 
إســرائــيــل تــدعــم قــيــام كــيــان كـــردي مستقل 
مــحــاط بــمــنــاخ مــن الـــعـــداوة، مــا يــدفــع هــذا 
ا، 

ً
الــكــيــان إلــــى الــتــحــالــف مـــع إســـرائـــيـــل. إذ

يرتبط تطور األوضاع في سورية، إلى حد 
األميركية تجاه سورية.  بالسياسة  بعيد، 
ولــكــن مــن الــصــعــب الــجــزم بــتــوجــهــات هــذه 
ــكـــون مــن  ــيـ ــيــــوم أو غـــــــًدا، وسـ الـــســـيـــاســـة الــ
الـــصـــعـــب الــتــنــبــؤ فــــي أي اتــــجــــاه ســتــســيــر 
أوضــــاع ســوريــة، فـــإن بــقــي اإليــرانــيــون في 
سورية، وبقي األميركيون في شرق شمالي 
ــــد الــحــزب الــكــردي برنامجه 

ّ
ســوريــة، ووط

االنــفــصــالــي فـــي مــنــطــقــٍة واســـعـــٍة بحماية 
أميركية، وبقيت منطقتا السيطرة التركية 
ــــروس في  فـــي الــشــمــال الــغــربــي، ومــضــى الـ
هجومهم على ريف حماة الشمالي وإدلب 
وريـــــف حـــلـــب، فــســيــحــدث مـــزيـــٌد مـــن الــقــتــل 
العالم  سيبقى  بينما  والتهجير،  والــهــدم 
مــتــفــّرًجــا، وســتــبــقــى الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة 
وغير األميركية، وقد يصدر الرئيس ترامب 
»قـــانـــون قــيــصــر« الــــذي ســيــضــيــق الــخــنــاق 

أكثر على سورية ونظامها وشعبها.
اإلرادة  مــســلــوبــي  الــســوريــون  اســتــمــر  وإذا 
عــاجــزيــن عــن املـــبـــادرة، فـــإن ســنــوات سبًعا 
ــا أخــــرى ســتــكــون الــســيــنــاريــو األكــثــر 

ً
عــجــاف

ــتـــمـــاال فــــي ســــوريــــة، وســتــبــقــى ســـوريـــة  احـ
ــــرص عــمــل،  بــــا إعــــــــادة إعـــــمـــــار، وبــــــــدون فــ
والــفــوضــى،  الفقر  يعّمها  وبـــدون خــدمــات، 
مهّجرين  ســـوري  مــايــني  سبعة  وسيبقى 
الــخــارج ونحو ستة مايني مهجر في  فــي 
ــة بــيــئــة طــــاردة  ــوريـ الــــداخــــل، وســـتـــســـود سـ
وحياة  عمل  فــرص  عــن  الباحثني  للشباب 
في بلدان أخرى، فهل سيستمر السوريون 
فـــي ســلــبــيــتــهــم وتــشــرذمــهــم وتــــرّددهــــم في 
املبادرة؟ وهل يمكن أن تؤدي مبادرتهم إلى 

أي تغيير في هذا املصير؟
)كاتب سوري(

الحالي  األميركيني،  الرئيسني  حديث بني 
ــالـــد تـــرامـــب والــســابــق جــيــمــي كــارتــر،  دونـ
قال  الصينية.  ـ  األميركية  العاقات  بشأن 
كارتر: تخافون من تقّدم الصني علينا؟ أنا 
ملــاذا ستتفوق  تعرفون  فهل  معكم،  متفق 
ــقـــد قــمــت  ــا؟ لـ ــاوزنــ ــجــ ــتــ الــــصــــني عــلــيــنــا وتــ
بكني  مع  الدبلوماسية  العاقات  بتطبيع 
1979. ومــنــذ ذلــك الــحــني، هــل تــعــرفــون كم 
ــان؟ وال  حــربــًا خــاضــتــهــا الــصــني مـــع أي كــ
مـــرة، ونــحــن بقينا فــي حـــرٍب على الـــدوام. 
ــات املــتــحــدة، يــســتــطــرد كـــارتـــر، هي  الـــواليـ
الــــدولــــة املـــولـــعـــة بـــالـــقـــتـــال، الــــدولــــة األكــثــر 
ــم، ألنـــهـــا تــريــد  ــالـ ــعـ عـــدائـــيـــة فــــي تــــاريــــخ الـ
فرض قيمها على بقية دول العالم. بينما 
تستثمر الصني مواردها في مشاريع، من 
السرعة،  فائقة  والقطارات  الحديد  السكك 
ــدل إنــفــاقــهــا فـــي املــــيــــدان الــعــســكــري، كم  بــ
كــيــلــومــتــرًا مـــن الــســكــك الــحــديــد نــمــلــك في 
رنـــا ثــاثــة آالف مليار 

ّ
هـــذا الــبــلــد؟ لــقــد بـــذ

لم  بينما  عــســكــريــة،  مــصــاريــف  فــي  دوالر 
تصرف الصني دوالرًا واحــدًا على الحرب. 
البنية  على  املــلــيــارات  هــذه  استعملنا  لــو 
لدينا  سيصير  كـــان  األمــيــركــيــة،  التحتية 
طرق معتنى بها، بما فيه الكفاية، ونظام 
تــعــلــيــمــي جــيــد، مــثــل نــظــام تــعــلــيــم كــوريــا 

الجنوبية أو هونغ كونغ.
ــمـــي كـــــارتـــــر عـــــن بـــلـــده  ــيـ ــم جـ ــلـ ــكـ هــــكــــذا تـ
الــــذي يستمر فــي الـــحـــروب، وكــلــفــه غــزو 
أكــثــر مــن ستة تريليونات دوالر  الــعــراق 
ــاده وعــجــز  ــتــــصــ ســــّرعــــت فــــي تــــراجــــع اقــ
ميزانيته. وتشكل مصاريفه نسبة %45 
مـــن إجــمــالــي املـــصـــاريـــف الــعــســكــريــة في 
الــعــالــم، وهـــي الــبــلــد الــوحــيــد الـــذي يملك 
725 قاعدة عسكرية في الخارج، تتطلب 
الـــدوالرات سنويًا. بينما تسير  مليارات 
الصني، بسرعة قطاراتها، نحو الصدارة 
االقـــتـــصـــاديـــة. إذ أحــــــدث نـــمـــّوهـــا طــبــقــة 
مـــتـــوســـطـــة، تـــصـــل إلـــــى مـــجـــمـــوع ســكــان 
ــات املـــتـــحـــدة من  ــان الــــواليــ ــكـ ــا وسـ ــ ــ أوروبـ

ــد، فـــإن نــازعــهــا أحــٌد  ال يــنــازعــهــا فــيــه أحـ
ــاول بـــث روح الــوعــي  ــ ــن حـ قــصــمــتــه، ومــ
مبّكرا  االســتــبــداد  سلطات  اتهمته  فيها 
قـــاطـــعـــة الـــطـــريـــق عـــلـــيـــه، ومــــن دافـــــع عــن 
واملتاجرة  باملزايدة  وسمته  مصالحها 
بــهــمــوم الــشــعــب والــجــمــاهــيــر، ومــحــاولــة 
تــعــطــيــل مـــســـيـــرة الــســلــطــة وســيــاســتــهــا 
ــل الــجــمــاهــيــر  ــاهــ ــاة عــــن كــ ــانــ ــعــ ــرفــــع املــ لــ

وتحقيق اإلنجازات من أجلها. 
وكثيرا ما تقوم السلطة في هذه األنظمة 
تهوى  بما  تشنها  استباقيٍة  بعملياٍت 
واألسانيد  الحجج  لها  وترّكب  وترغب، 
لــلــتــســويــغ والــتــبــريــر. ومـــن أهـــم أهـــداف 
تلك  االستباقية  عملياتها  فــي  السلطة 
حقيقيٍة،  مــحــاولــٍة  أي  إجــهــاض  هــدفــهــا 
الغاضبة  الجماهير  أو متخّيلة، لتجمع 
املـــتـــمـــّردة على  أو  بــحــقــهــا،  املــطــالــبــة  أو 
ــــي ســـبـــيـــل ذلــــــك إلـــى  ــا، فـــتـــلـــجـــأ فـ ــلـــمـــهـ ظـ
ــدار الـــقـــوانـــني الـــتـــي تـــحـــول دون أن  ــ إصــ
الحرجة(  )الكتلة  كتلة جماهيرية  تكون 
قـــــادرة فـــي الــحــاضــر أو املــســتــقــبــل على 
تــحــريــك الــجــمــاهــيــر األوســـــع ضـــدهـــا أو 
نظر  مــن وجهة  خــطــرٍة  لتجمعاٍت  تكون 
أن تعتبر بعضها  السلطة، بشكل يمكن 
خـــطـــرا عــلــى »األمـــــن الـــقـــومـــي«، وتــحــظــر 
ــات واملـــــســـــيـــــرات، وتـــســـتـــخـــدم  ــعـ ــمـ ــتـــجـ الـ
التي  العرفية  قوانني الطوارئ واألحكام 
تسمح بالحركة السريعة للسيطرة على 
أي بادرة تجمٍع أو تظاهر؛ أو أي فاعليٍة 
املستبدة  فالسلطة  ممكنة،  أو  محتملة 
ــة، أو  ــيـ غـــيـــر املـــنـــطـــقـــيـــة، أو غـــيـــر الـــشـــرعـ
ــدة، ال تــســتــطــيــع االســتــمــرار  ــراشــ غــيــر الــ
بعمليات  قــامــت  إذا  إال  طــويــلــة،  فـــتـــرات 
تريد  فهي  الجماهيري،  الــوعــى  تزييف 
يقبل منظومة  الوعي كي  أن تشكل هذا 
الــســلــطــة وتــوجــهــاتــهــا ومــصــالــحــهــا من 
فــي استخدام  اإلفـــراط  إلــى  الحاجة  دون 
القمع األمني. لذلك هي في هذا السياق 
تشكل أجهزة الدعاية واإلعام واإلعان 
ــن  ــع األمــ لـــــدى الـــســـلـــطـــة، فـــيـــكـــون هـــــذا مــ
ــهـــزة  ــــذه األجـ قـــدمـــني لـــلـــنـــظـــام، فـــتـــقـــوم هـ
بــاملــبــالــغــة فــي إظــهــار إنـــجـــازات السلطة 
وتـــبـــريـــر أفـــعـــالـــهـــا، وتـــحـــويـــل هــزائــمــهــا 
إلـــى انـــتـــصـــارات تــاريــخــيــة، كــمــا تضفي 
والتضحية  والــحــكــمــة  الــبــطــولــة  صــفــات 
ملهم،  فهو  املستبّدة،  السلطة  رمــز  على 
وهــو الزعيم األوحـــد، وهــو الــذي يصدر 
وتماثيلهم  صورهم  وتضع  التوجهات، 
في كل مكان.. وهي حالة إعانية بالغمر 
فحيثما  واإللــحــاح،  والــتــكــرار  والتعبئة 
ذهبت يطالعك وجه القائد أو صوره أو 
أقواله أو إنجازاته.                                                                                    
فشيئا  شيئا  السلطة  صاحب  ويتحّرك 
إلى سلوٍك ادعائي ودعائي غير طبيعي، 
فيلبس قناعا يراه مناسبا لتحقيق هذا 
الهدف في استمرار السلطة أو توريثها 
في  وتفكيرها  الجموع  وعي  يشكل  بما 
اتــجــاه مصالحه الــخــاصــة.. إنــه نــوٌع من 
دائرة التمثيل التي يجيدها أهل سلطة 
السلطة  فيها صاحب  يــقــّدم  االســتــبــداد، 
تــزيــيــف  لــتــكــتــمــل دائــــــرة  تــمــثــيــلــيــا  دورا 
الــوعــي. ومــع هــذا الــوضــع، تبقى الصور 
املــزيــفــة ســيــدة املـــوقـــف فـــي الــعــاقــة بني 
ــار مــن عــبــارٍة  الــحــاكــم واملــحــكــوم، فــي إطـ
تــجــعــل األمــــر بــرمــتــه »كـــلـــه تـــمـــام«. ومــن 
ثــــم، فــــإن أصـــحـــاب الــســلــطــة والــســلــطــان 
ــي لــدى  ــة وعــ ــارقـ ــل بـ ــدام كـ ــ يـــحـــاولـــون إعــ
الــجــمــاهــيــر، حــتــى تــحــافــظ عــلــى عملية 

مــن مــنــاصــري الــنــظــام، أو مــمــن يخضعون 
لضغوطه، وذلك كي يضمن صوغ دستوٍر 
ال يــبــدل فـــي طــبــيــعــة الـــنـــظـــام، أي مــحــتــوى 
روســي وغــاف أمــم متحدة إلعطاء اللجنة 
صــفــة الــحــل الــســيــاســي الـــدولـــي، وبــمــجــّرد 
تشكيل اللجنة سيتم تجاهل الهيئة العليا 
لــلــمــفــاوضــات، مثلما تــم تــجــاهــل االئــتــاف 
الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية، 
بــعــد تشكيل الــهــيــئــة، وســيــتــم حــصــر كامل 
مـــا ُيـــدعـــى الــحــل الــســيــاســي بــهــذه اللجنة 
الــدســتــوريــة. ثـــم مـــن بــعــدهــا تــريــد روســيــا 
االستفتاء  الــنــظــام  داخــلــيــة  وزارة  تــديــر  أن 
ــة  ــة الـــســـوريـ ــقـ ــريـ ــلـــى الـــطـ واالنــــتــــخــــابــــات عـ

املعتادة بنتائجها مسبقة الصنع. 
وثّمة متغير قد يؤدي إلى تغيير في مسار 
الحل السياسي جزئًيا، فعلى الرغم من أن 
النظام  تغيير  على  يعملون  ال  األميركيني 
وال إطاحة األسد، وقد أعلنوا ذلك صراحة، 
ـــ12 الــتــي أعــلــنــوهــا  ــ فـــإن تــنــفــيــذ الـــشـــروط الـ
ضــد إيــــران، وتــهــدف إلـــى قــطــع أذرعــهــا في 
املنطقة، وحل مليشياتها، سيشكل تغييًرا 
في مسارات الصراع ونتائجه في سورية، 
إذ سيقوي ذلك موقف روسيا في سورية، 
وســـيـــصـــبـــح مــــوقــــف األســـــــد أضــــعــــف أمــــام 
بوتني، بعد انسحاب إيــران التي يستقوي 
بــهــا الــنــظــام ويـــنـــاور بينها وبـــني روســيــا. 
إلى مناطق  النظام سيطرته  وفي حال مد 
شمال غربي سورية ومناطق شرق الفرات، 
األســد  على  أكثر  بوتني  يضغط  أن  يتوقع 
اٍت يسّميها »حا  ــــراء ونــظــامــه، التــخــاذ إجـ
سياسيا«، يرضي فئات أوسع من الشعب 
الــدولــي، ويحافظ على  الــســوري واملجتمع 
ــام، ويــــشــــرك شـــخـــصـــيـــات مـــعـــارضـــة  ــظــ ــنــ الــ

350 مــلــيــون نــســمــة، أفـــرزهـــا االنــتــعــاش 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ ــادي والـــــتـــــطـــــور االقـ ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ
اقتصاديًا،  الــصــني  وستتقدم  املــتــســارع. 
بـــهـــذه الــطــبــقــة الــعــامــلــة املــنــتــجــة، وبــمــا 
ــاريـــع ضــخــمــة  تــخــفــيــه وتــعــلــنــه مــــن مـــشـ
املــتــحــدة وعقوباتها  الـــواليـــات  ملــواجــهــة 
ــًا بــشــركــة  وحــربــهــا االقـــتـــصـــاديـــة، وأيـــضـ
هـــواوي، ومــا طرحته من بديٍل ملنتجات 
شركات تقنية املعلومات األميركية دليل 
الصينية على  االقتصادية  املسيرة  على 
الـــطـــريـــق الـــــذي ســيــوصــلــهــا إلــــى مــقــدمــة 

اقتصاديات دول العالم بعد عقود. 
املستقبلية  بمشاريعها  الصني،  ستنتزع 
الــضــخــمــة، مــثــل مـــشـــروع طــريــق الــحــريــر، 
الـــدول الــصــاعــدة التي  وغــيــره مما تسّمى 
ــّصــــص مــــيــــزانــــيــــات ضـــخـــمـــة لــلــبــنــى  تــــخــ
ــلـــحـــروب، مــوقــع  الــتــحــتــيــة لــبــلــدانــهــا، ال لـ
الصدارة في االقتصاد العاملي بعد بضعة 
التي  املتحدة  الــواليــات  عــقــود، وستنكفئ 
أزهقت حروبها مئات آالف الضحايا منذ 
نــهــايــة الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، ودمـــرت 
ــعـــراق، وذهــبــت بــاقــتــصــاده إلـــى الــركــود  الـ
ــات املــالــيــة الــتــي لــن يــتــعــافــى منها  ــ واألزمــ

حسب كل املؤشرات االقتصادية.
)كاتبة عراقية في باريس(

قواها  وتــنــويــم  الــزائــف،  وعيها  تكريس 
املــزيــفــة،  الــصــور  إطـــار  وفــي  وفاعليتها. 
بني  للعزلة  وقابلة  مواتية  البيئة  تكون 
ــداث حـــالـــة انـــفـــصـــال مــن  الـــطـــرفـــني، وإحـــــ
»البطانة«  تشكلها  عازلة  منطقة  خــال 
السلطة  التي ال يكون هناك اتصال بني 
خـــالـــهـــا،  مــــن  أو  بـــهـــا  إال  ــيـــر  والـــجـــمـــاهـ
وتـــصـــيـــر الــــصــــورة فــــي مــجــمــلــهــا زائـــفـــة 
وغير حقيقية، حتى تسوء حالة الناس، 
وتتراكم أزماتهم، ويتعّرفون على الوهم 
املــتــحــّكــم فــي حــيــاتــهــم، وتــصــيــر السلطة 
 بــتــأديــة واجـــبـــاتـــهـــا، أو الــقــيــام 

ً
مــطــالــبــة

بــــإصــــاح أو تـــغـــيـــيـــر، فـــتـــواصـــل حــركــة 
زيــفــهــا فـــي إطـــــار مـــا تـــراهـــا إصـــاحـــاٍت 
ــــة«، فــي  ــــوريـ ــكـ ــ زائــــفــــة، أو تـــغـــيـــيـــرات »ديـ
اإلصاح؛  حقيقة  على  التفافية  محاولٍة 
ــالـــة الــــزيــــف تـــلـــك تــمــثــل بــيــئــة  ذلــــك أن حـ
خصبة، ليس فقط لتسويغ الكذب في ما 
يتعلق باإلنجاز وبيع األوهام وتصدير 
األحـــــام وصــنــاعــة الــفــنــاكــيــش الــزائــفــة، 
من  وتسمع  تــرى  أن  حقا  العجيب  فمن 
هـــذه السلطة حــديــثــا مــكــّررا مــســتــمــّرا ال 
من  يمنعها  فماذا  اإلصــاح،  ينقطع عن 
إصاح وهي تحكم وتتحّكم؟ إال أن ذلك 
يندرج في خانة الغطاء الزائف واملزور، 
وهي في واقع أمرها وفعلها تحاول أن 
تــدفــع وتــدافــع عــن فــســاد رمــوزهــا الذين 
يـــتـــســـاقـــطـــون، الــــواحــــد تـــلـــو اآلخـــــــر، مــن 

اتجار بالبشر وآالمهم، بل وبحياتهم. 
بني احتقار الشعوب ضمن إدراك سلطات 
ــر املــســتــور  ــاهـ ــظـ االســــتــــبــــداد الـــكـــامـــن والـ
واملــعــلــن عــنــه، وصــيــاغــة األمـــن املستباح 
فــي تمرير طبعٍة أمــنــيــٍة تــتــواءم مــع هذا 
للشعب،  واالحـــتـــقـــار  للسلطة  االحــتــكــار 
الـــرؤى واإلدراكــــات،  ونتيجة تفاعل هــذه 
تــتــولــد طبعة تــزيــيــف الــوعــي، والــحــرص 
ــادة تــعــريــف  ــإعــ ــزائــــف بــ عــلــى تــشــكــيــلــه الــ
و«فيرستها«  كــثــيــرة،  سياسية  مفاهيم 
بما يوافق الحالة االستبدادية، والتمكني 
ــا. إنـــهـــا بحق  ــتـــمـــرارهـ الســـتـــقـــرارهـــا واسـ
ــرى لــعــمــلــيــة االســـتـــخـــفـــاف  ــبــ صـــنـــاعـــة كــ
بأضاع ثاثة في »املثلث االستبدادي«؛ 
ــبـــعـــة األمـــنـــيـــة  ــعــــوب، والـــطـ احـــتـــقـــار الــــشــ
للسلطة االستبدادية التي تتخذ أشكاال 
ســّمــيــنــاهــا، »األمــــن املــســتــبــاح«؛ والــوعــي 
االستبدادية هوامش  وللظاهرة  الزائف، 

أخرى تستحق املتابعة. 
)كاتب مصري(

عن احتماالت تطور األوضاع في سورية

هواوي ومسيرة الصين

االستبداد بين األمن وتزييف الوعي

عن االنتهاكات في 
السودان: اإلدانة ال تكفي

هل يستمر 
السوريون في 

سلبيتهم وترّددهم 
في المبادرة؟

ستتقدم الصين 
بالطبقة العاملة 

المنتجة، وبما تخفيه 
وتعلنه من مشاريع 

تبالغ السلطة التي 
تحتقر الجماهير 

كثيرًا في الحلول 
واالحتياطات األمنية 

فهي ترى في 
الجماهير بوادر 
الخداع والغدر

آراء

بشير البكر

املصري  الرئيس  استنساخ تجربة  قــّرر  السودان  العسكري في  املجلس  أن  يبدو 
أغسطس/   14 في  العدوية  رابعة  ميدان  اعتصام  منذ فض  السيسي  الفتاح  عبد 
آب 2013. ومــا حصل صباح األحــد املــاضــي فــي مــيــدان االعتصام فــي الخرطوم 
تتعلق  الــتــي  التفاصيل  بعض  فــي  اخــتــاف  مــع  املــصــري،  السيناريو  على  يحيل 
بأعداد الضحايا من قتلى وجرحى، كانوا باآلالف في حالة »رابعة«. وصدرت من 
املجلس العسكري السوداني إشارات واضحة في اليوم املوالي، تذهب إلى تحريك 
الشارع من أجل تفويٍض لتصعيد موقفه ضد التظاهرات السلمية، التي نجحت في 
إطاحة الرئيس السابق عمر البشير. واملطلوب من هذه الخطوة أن يتسلح املجلس 
العسكري بشرعية الشارع، كي يبقى في الحكم، ويوقف املسار الديموقراطي الذي 
قامت من أجله الثورة الشعبية، ويمارس كل التجاوزات، بما في ذلك قمع الحراك 

السلمي بالرصاص الحّي.
 لألوساط كافة، لكونها جاءت من دون 

ً
لت عملية فّض االعتصام بالنار صدمة

ّ
شك

مقّدمات أو مبّرراٍت تبيح للمجلس العسكري استخدام القوة إلنهاء الحراك السلمي، 
 وأكثر من مائة جريح. ويضاف إلى ذلك 

ً
وهو ما ترتب عليه سقوط قرابة 60 قتيا

تراجع املجلس العسكري عن االتفاق الذي تم التوصل إليه مع قوى إعان الحرية 
والتغيير، والخاص بترتيبات املرحلة االنتقالية، وتشكيل السلطة في هذه املرحلة، 
وحــصــة العسكر واملــدنــيــني فيها. واألمـــر األكــثــر إثـــارة لاهتمام صـــدور إشـــارات 
واالنفراد  السلمي،  الحراك  لطّي صفحة  العسكري  املجلس  من  نيٍة صريحٍة  إلــى 

بالسلطة، وهذا ما يمكن تلّمسه من خال العزف على وتر التفويض الشعبي.
التغير في مواقف املجلس العسكري، بعد جوالت خارجية قام بها رئيس  جرى 
املجلس عبد الفتاح البرهان إلى اإلمارات واالجتماع مع ولي عهد أبوظبي محمد بن 
زايد، ونائبه محمد حمدان دقلو )حميدتي( إلى السعودية واجتماعه مع ولي العهد 
محمد بن سلمان. وشارك البرهان في القمتني العربية واإلسامية في السعودية، 
وحظي بمعاملة خاصة، وعقد لقاءاٍت مع بن سلمان. وباإلضافة إلى ذلك، نشطت 
االتصاالت بني الرئيس املصري وأعضاء املجلس العسكري، األمر الذي طرح أسئلة 
بشأن سّر االهتمام السعودي اإلماراتي املصري بالوضع السوداني، وما يمكن أن 
يسفر عنه في ظل مواقف الدول الثاث من الثورات الشعبية التي شهدتها املنطقة 
العربية منذ إطاحة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 14 يناير/ كانون 
املشهد:  هــذا  فــي  ثــاث عــامــات أساسية  أمــام  التوقف هنا  الثاني 2011. ويمكن 
الــثــورة املــضــادة؛ السعودي اإلمــاراتــي املــصــري، ألقى بكل ثقله من أجل  أن ثاثي 
لألمن  السعودية ضــرورة  في  السودانية  القوات  أن وجــود  السوداني.  الحراك  وأد 
اليمن. أن السعودية  ها السعودية واإلمــارات على 

ّ
التي تشن السعودي، في الحرب 

الخرطوم  تبقى  كــي  العسكري،  للمجلس  كبيرة  مالية  إغـــراءات  قدمت  ــارات  واإلمــ
ضمن هذا السرب.

وعلى الرغم من الهجمة الشرسة ضد ثورة الشعب السوداني، من الخطأ االعتقاد 
أن عملية فض االعتصام  في الخرطوم سوف تشكل نهاية للحراك الشعبي الذي 
يتراجع  لــم  املــاضــي، وإذا  األول  كــانــون  أخـــرى، منذ ديسمبر/   وراء 

ً
مــوجــة تنامى، 

للتطور على نحٍو غير  ــح 
ّ

مــرش املــوقــف  فــإن  السلوك،  هــذا  العسكري عــن  املجلس 
محسوب. وفي حني تتمّسك املعارضة بامليدان، يأتي إعان املجلس العسكري عن 
تعليق التفاوض والتراجع عن االتفاقات مع قوى إعان الحرية، والدعوة النتخابات 
م 

ّ
بعد تسعة شهور، لينقل املسألة إلى مستوى متقدم من التصعيد، ال يمكن التحك

عما  مباشرة  مسؤولية  ومــصــر  واإلمــــارات  السعودية  تتحّمل  ومــآالتــه.  بمساره 
الــســودان. ويبدو من تدخل األطــراف الثاثة في  ســوف يترتب على التصعيد في 
الشأن الداخلي السوداني، أن النتائج لن تكون أفضل مما هي عليه من التدخات 

في اليمن وليبيا، التي أدت إلى حروٍب أهليٍة مفتوحة.

نواف التميمي

لــم تكن يومًا  الــســودان أن هــذه الجيوش العربية  ُيثبت مــا يجري مــن مــجــازر فــي 
ظهيرًا للوطن أو سندًا للمواطن، بل هي ظهر للحاكم، وعصا غليظة لحماية األنظمة 
الدكتاتورية. ُيبرهن انقاب الجيوش على ثورات الشعوب، واغتيال أماني الناس في 
الحرية والعدالة والكرامة، أن أيادي هذه الجيوش لم تكن يومًا بأيادي الشعوب، بل 

كانت دائمًا مسلطة على رقابها.
ب مصلحة النظام ودولته 

ّ
في التجربة املصرية انقلب الجيش على ثورة »الغابة«، وغل

 املصرية، وأعاد مصر 
َ
العميقة على مصلحة الشعب. أجهض انقاب الجيش الثورة

إلى عصور الدكتاتورية وحكم الفرد املتفّرد بمفاصل الحياة وقوت الناس. لم ينَحز 
 من ذلك، عزل الشعب وحشره في معاقل 

ً
الجيش لحماية الشعب األعزل، واختار، بدال

الفقر وغياهب املعتقات. في الظاهر، أعلن الجيش، في بيانه رقم 1، انحيازه لثورة 25 
يناير في 2011، و »تأييده مطالب الشعب املشروعة للحفاظ على الوطن ومكتسباته 
وطموحات شعب مصر العظيم«، ولكن سرعان ما فتح في 2 فبراير/ شباط، بوابات 
ميدان التحرير لبلطجية موقعة الجمل الذين داسوا الثوار بالبغال والجمال والحمير. 
وبذلك بدأت حلقات انقاب الجيش على الثورة، حتى اكتملت بانقاب الجيش على 
نتخب واستياء الجيش على الحكم في صيف 

ُ
امل الرئيس  الثورة ومنجزاتها بعزل 

2013. في التجربة الليبية، وقف الجيش في مواجهة الشعب وانقض على ثورته. ُرفع 
الذي مّوله الشعب في وجه الشعب، واستعرض جنراالت الجيش عضات  الساح 
شجاعتهم املفقودة في ساحة االقتتال الداخلي لـ«ضبع« الناس، وكأن أربعني عامًا 
 إلنهاك هذا الشعب املضبوع أربعني سنة من 

ً
من القمع والدكتاتورية لم تكن كافية

الجفاف السياسي، لم ير فيها أخضر إال كتاب العقيد. ومع انتصار الثورة على نظام 
الوطن،  ليتولى مهامه في حماية  الجيش،  ترتيب  إعــادة  املنتصرون  القذافي، حــاول 
وصون سيادته والدفاع عن مؤسساته، غير أن حفنة من هذا الجيش اختارت معاداة 
أنــه وطني، حتى كشفت ضــراوة معاركه، وشراسة  بتأسيس جيٍش زعمت  الــثــوار 
انتقامه عن وجه بشع ملرتزقٍة معادين لثورة الشعب ومطالبه العادلة. وفي التجربة 
الــســوري شجاعة غير مسبوقة في  الجيش  أبـــدى  الــســوريــة، حـــّدث وال حـــرج، فقد 
قمع ثورة الشعب. تألق »نسور الجو« في قصف املدن والقرى بالبراميل املتفّجرة، 
وأحسنت دبابات الجيش في حرث األخضر واليابس، وفي تسوية املنازل باألرض، 
وقهرًا.  ظلمًا  ديــارهــم  من  أخــرجــوا  الذين  الفقراء  منازل  بتعفيش  املشاة  راح  بينما 
الــورود ورفع  الثائر استمالة الجيش إلى جانب ثورته، مــّرات بتوزيع  حــاول الشعب 
شعارات »الشعب والجيش إيد وحــدة«، ومّرة بتسمية أحد أيام التظاهرات بـ«جمعة 
الــذي اختار  أيــار 2011(، إال أن ذلــك كله لم يــردع الجيش  الــديــار« )27 مايو/  حماة 

مسك بمقابض السلطة. 
ُ
االنحياز للنظام امل

ها هو الجيش السوداني الذي تظاهر بتأييد الثوار يرتد منقلبًا على ثورة الجياع 
تشكيل  بتهم  الشعبي  االعتصام  ساحات  يقذف  الخبز،  لقمة  أجــل  من  الثائرين 
»خطٍر على أمن السودان القومي«، ونشر الفوضى، والتحول إلى »وكر للجريمة«، 
قبل االنقضاض عليهم، مسترشدًا بـ »كتالوغ« قّدمه له من فض اعتصامي ميداني 
رابعة العدوية والنهضة، في أغسطس/ آب 2013«. يختار الجيش فض االعتصامات 
أكثر  بنظاٍم عسكري  العميقة  الدولة  أركــان  ُيثّبت  والــبــارود، حتى  بالنار  السلمية 
العربية األخــرى أحسن  الجيوش  البشير املدحور. ال تبدو   من حكم عمر 

ً
بشاعة

الشعوب، بل تبدو  الحقيقية مع مطالب  املواجهة  إذا ما وضعت على محّك   ،
ً
حــاال

 في التجربتني التونسية والجزائرية( أقل انحيازًا لخيارات الشعب ومطالبه، 
ً
)مثاال

وأكثر تمّسكًا بأهداب الدولة العميقة، وأشّد والًء لناهبي مقّدرات الوطن وثرواته.
الغليان أو  تـــزال فــي أطـــوار  الــتــي ال  ــجــهــضــة، أو 

ُ
امل العربية  ــثــورات  ال ظهر تــجــارب 

ُ
ت

املخاض أن شعاراٍت من قبيل »الجيش والشعب يد واحدة« ما هي إال كذبة، أو وهم 
رومانسي في صدور املقهورين. 

أرنست خوري

يجهد حكماء في محاولة إقناع جيل الشباب العربي بأنه ال مجال إلشهار العداء 
لجيوش األنظمة العربية، ذلك أنها تشغل، شئنا أم أبينا، مواقع ضخمة، مجتمعية 
واقتصادية وأمنية وسياسية، وألنها بحكم ترسخها في مجتمعاتنا، راكمت من 
إطار  يتعّدى  الــذي  نفوذها  لحماية  شــيء  أي  لفعل  مستعّدة  يجعلها  ما  السلطة، 
الحكم وحده إلى ميادين بعيدة في اقتصاد البلد وعشائره وطبقاته االجتماعية. 
يجهد الحكماء إياهم في القول للساخطني على القوات املسلحة سيئة السمعة، في 
معظم البلدان العربية، إن الحل األنسب هو محاولة استمالة دوائر نافذة في الجيش، 
الــنــاس، خصوصًا  إلــى مــواقــع  إلــى موقعها، أي  الــتــفــاوض والــحــوار، لجذبها  عبر 
من  الديمقراطي  االنتقال  مراحل  تفرضه  ما  مع  الشعبية،  االنتفاضات  زمــن  في 
العسكر من  ملمثلي  السلطة  وتنازالٍت ضروريٍة وحجز مساحاٍت من  مساوماٍت 
املنحازين إلى القوى الشعبية إياها. كام ال بد أن يكون صحيحًا، على األقل نظريًا، 
ألن البديل، مثلما عرفناه، ال يعني إال حربًا أهلية، بما أنه ال مجال بعد للكام عن 
املجتمع  قوانني  تقلب  العربي،  عاملنا  في  مسلحة  ثــورة شعبية  لقيام  احتمال  أي 
املطروح  ، بل إن 

ً
البلشفية مثا أو  الفرنسية  والسياسة واالقتصاد، على األنساق 

هو تحول ديمقراطي تدريجي، وعدالة انتقالية، يفرضان إلزامًا مساوماٍت بني قوى 
اجتماعية، وتسوياٍت بني أطراف سياسية، وسحب القوى الشعبية الراغبة بالكرامة 
خب، 

ُ
وبالديمقراطية وبالحرية، ما أمكن من دوائر ولوبيات وطبقات اجتماعية ون

الــحــراك  فــي  إدارة حسنة  ، فــي حــال ُوجـــدت 
ً
إلــى صفوفها، وذلـــك ليس مستحيا

الشعبي، وتنظيم يتوفر فيه الحد األدنى من االلتزام والهيكلية لتسيير التفاوض.
لكن املبدأ النظري ذاك، وهو صحيح إن صّدقنا ما يفيدنا به التاريخ في كل مكان، 
ُيستنفد كل يوم في منطقتنا، ويفقد املزيد ممن كان ممكنًا إقناعهم به في كل 
واملليشياوية  منها  النظامية  العربية،  إصــرارالــجــيــوش  مشاهد  تــوالــي  مــع  دقيقة، 
التابعة لها، على تكذيب أي حكمة تاريخية، وعلى رمي كل خاصٍة منطقيٍة في 
سلة املهمات، فترى جيوشنا تأخذ مجتمعاتها بيدها صوب االقتتال األهلي الذي 
القوات  أي  هــي،  أنها  بما  طبعًا،  العسكر  أنظمة  وهــي  األنظمة،  إنــتــاج  بـــدوره  يعيد 
على  الحفاظ  في  وخبرة  وقــوة  تنظيمًا  األكثر  الطرف  تبقى  حالتنا،  في  املسلحة 
أي  والخارجية،  واملناطقية،  والعشائرية،  الطائفية،  كافة:  بـــاألدوات  القائم،  الوضع 
الحفاظ على مصالح  أو  األمــن  استقرار  عبر معزوفة  املنافق  الغرب  في مخاطبة 
 إلى توظيف فزاعات 

ً
الرجل األبيض في العالم العربي، النفطية واإلسرائيلية، وصوال

الاجئني والهجرات السرية لفقراء العالم.
ــّدرت لــنــا اســتــشــارة فــانــوس ســحــري بغية فــهــم مــا يـــدور فــي عــقــل أحــدهــم،  ــ ـ

ُ
لــو ق

الخترنا اقتحام رؤوس جنراالت الدم في السودان ومصر وسورية وليبيا.. ملحاولة 
بـــارد، قتل  بــدم  ويــقــّررون يوميًا،  ــّرروا  قـ فــكــروا ويفكرون عندما  استيعاب كيف 
لن تخفف  بــذور حقد  بذلك  بأنهم يزرعون  يفكروا  ألم  والتنكيل فيهم؟  شعوبهم 
مجال ملصالحة  أي  يقتلون  بذلك  أنهم  يفهمون  أال  السنوات؟  وطأته عشرات  من 
مستقبلية مع الشعوب، تؤّسس الحتماالت إعادة تقسيم سليمة ألدواٍر ال تأخذ من 

؟ 
ً
الجيوش وظيفتها واحترامها، وال تعطيها ما ال يجب أن تملكه أصا

يكيل  الخرطوم، كان حميدتي  العامة في  القيادة  اعتصام  قبل يومني من جريمة 
 عنده: قال إن قوى الحرية 

ً
االتهامات لقوى املعارضة، فقال ما لم يتم التوقف كفاية

والتغيير »تريد إعادة الجيش إلى الثكنات العسكرية«. هكذا نطق حرفيًا في إطار 
ما يظّن أنه اتهام فظيع للمعارضة التي جاهرت بالكبائر، عندما اعتبرت أن دور 
القوات املسلحة هو حماية البلد من األخطار، بينما وظيفة السياسيني هي الحكم 
الــحــال فــي أي حــيــاٍة سياسيٍة  الــدولــة، مثلما يــجــدر أن يــكــون عليه  وإدارة شـــؤون 
ال  العرب:  الــدم  نظرائه جنراالت  باسم  للحديث  تطّوع  وكــأن حميدتي  ديمقراطيٍة. 
نريد مصالحة مع شعوبنا، وال نحن في وارد القبول باالنتقال إلى دول »طبيعية«... 

وأعلى خيلكم اركبوه.

استنساخ السيسي في السودان كذبة »اليد الواحدة«

اتركوا مجاًال للصلح يا عسكر
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D

من أين له بكل هذه الدماء، على الرغم مما 
يلفظه من أنفه وفمه ودبره ومسام جلده؟! 
ومــن أيــن له بكل هــذه الــدمــاء حتى يتشبث 
ــذي ال  ــ بــحــيــاة حـــرة كــريــمــة رغـــم الــنــزيــف ال

ينقطع برهة واحدة؟!
بعدها،  وال  قبلها  ليس  مــعــانــاة  يتكبد  هــو 
ولعل ما يؤزم املوقف ويثير غيظه وحنقه، 
أنــه لــم يخطر لــه قــط على بــال أو خــاطــر أن 
ــتــجــارب الــقــاســيــة املــريــرة،  يــمــر بــكــل تــلــك ال
ينتب  ولم  إنسانيته،  مقومات  لكل  واملهينة 
وتشاؤما،  تطرفا  وأشــدهــا  هواجسه  أعتى 
الحياة  على  هكذا  ويــهــون  مطية  أن يصبح 
إلى تلك الدرجة البشعة، كأن هناك ثأرا أزليا 
مبّيتا، بينه وبينها. لقد أغلظت كافة أيمانها 
قوانني  من  أوتيت  ما  بكل  الباطلة، حشدت 
وأعراف جائرة حشودها املدججة املشيدة، 
أخذت العهد اآلثم على نفسها، على بحارها 
ومحيطاتها، براكينها وزالزلها، ظام ليلها 
أخــذت  الــحــارقــة،  ولهيب شمسها  املــوحــش 
الــعــهــد عــلــى صـــروفـــهـــا ومــصــائــبــهــا، على 
شياطني إنسها وجنها، أخذت العهد على أن 
تكسر أنفه وتذله وتهشم أضلعه وجوانبه، 
فإما أن تحيا وفق هواي أو فليقصم ظهرك 
ــك وكــرامــتــك  وتــفــقــأ عــيــنــاك وتــســتــبــاح روحـ
ــارق األرض  ــشــ ــن مــ لـــلـــقـــاصـــي والـــــدانـــــي مــ
ومــغــاربــهــا، تــثــأر مــنــه، ال شـــيء ســـوى أنــه 

فكر وعارضها يوما، تمّرد بقلبه قبل عقله 
على لعبتها الدائرة، لم يرغب أن يكون أحد 

أطراف تلك اللعبة القذرة.
حــاول جاهدا أن يستجمع كل قــواه القلبية 
والنفسية والذهنية والبدنية كي ال يستسلم، 
استحضر كــل مــا لــه مــن تــاريــخ حــضــاري 
وأمـــمـــي وشــعــبــوي حــتــى يــصــمــد، حــتــى ال 
ينهار. لكن لألسف الدماء ال تزال تخرج من 
كــل مــكــان، ففي الــبــدايــة، ظــن األمــر بسيطا، 
حسبه طفحا أو جرحا طفيفا على جانبي 
األنـــف وعــلــى شــدقــه الــســفــلــي، وبــأســرع ما 
يمكن سيتغلب على هذا الطفح، لكنه لم يكد 
يضمد جراحا ظنها بسيطة، حتى تفجرت 
الــجــمــيــع وينشر  كــالــبــركــان يغشي  الـــدمـــاء 
الهلع، فهل يتعلم من جراحه املثخنة، ويبقي 
ــــو ضــئــيــلــة،  ــة رقـــعـــة مـــن جـــســـده، ول عــلــى أيــ
ــاء؟ تــهــيــج هــائــجــتــه، تــحــمــلــق عيناه  ــ بـــا دمـ
الاشيء،  في  تحملق  الفراغ،  في  الداميتان 
يــتــلــوى، يتمضمض، يــفــرغ مــن جــوفــه دمــا 
فــــــدم، وبـــعـــد مـــحـــاوالت  ــم دم  ثــ يــعــقــبــه دم 
بائسة يائسة من أن يفرغ كامل جوفه من 
ويصمت  يستسلم  يــنــضــب،  ال  ــــذي  ال ــــدم  ال
القوى والعزيمة، ويقع فريسة نفسه  خائر 
وحطامه  شتاته  يلملم  املنكسرة،  املهمومة 

سائا ذاته: ما عساي فعلت؟!
سليمان موسى باكثير )مصر(

بمجرد أن نزلت بساحتها هفا قلبي نحوها فلم 
الكرنك،  بجوار  أنني  حينها  وشعرت  غيرها،  أَر 
وقلبي،  عقلي  سلبت  الــتــي  معشوقتي  هــي  وهــا 
منصوبة بالصرح السابع من صروحه. ياااه... كم 
هي لحظات جميلة تلك التي قضيتها وأنا أتجول 
األربعة؛  جوانبها  أمــام  مشدوها  وأتوقف  حولها 
حتى كادت عيني أن تدمع، وصوتي أن ُيسمع لوال 

تهم بالجنون. 
ُ
خوفي أن أ

السلطان  ميدان  في  املقامة  املصرية  املسلة  إنها 
أحمد في إسطنبول، وهي ترجع إلى عصر امللك 
ت 

ّ
ظل وقــد  ق.م(،   1425-1481( الــثــالــث  تحتمس 

قـــرون حتى  الــكــرنــك عـــدة  فــي مكانها فــي معبد 
 316-337( الثاني  قسطنطني  رومـــا،  ملك  نقلها 
العشرين  للذكرى  تخليًدا  اإلســكــنــدريــة،  إلــى  م(، 
اإلسكندرية  من  قلت 

ُ
ن ثم  العرش؛  على  لجلوسه 

إلى القسطنطينية في عهد اإلمبراطور البيزنطي 
ثيودوسيوس األول عام 390 بعد املياد.

واملسلة من الغرانيت األحمر، طولها الحقيقي 30 
أثناء نقلها  أنها تعّرضت للضرر في  مترا، غير 
مترا،   18.45 الحالي  طولها  فأصبح  مــصــر،  مــن 

وكان وزنها الفعلي في البداية 380 طنا. 
ومسلتنا الرائعة التي ال تزال سليمة، على الرغم 
مــن مــــرور أكــثــر مــن 3500 عـــام عــلــى إنــشــائــهــا، 
هيروغليفية  نــقــوشــا  ــة  ــعـ األربـ جــوانــبــهــا  تــحــمــل 
واضحة؛ تبدأ باسم امللك تحتمس الثالث، وتتحدث 
عن انتصاراته في معركة الفرات في سورية، كما 

يظهر عــلــى جــوانــبــهــا أيــضــا املــعــبــود آمــــون، وهــو 
يقدم عامة الحياة )عنخ( للملك تحتمس الثالث، 

في حني نرى امللك يقدم القرابني للمعبود آمون. 
ــهـــي بـــيـــزنـــطـــيـــة، أنــشــئــت  ــلــــة، فـ ــا قــــاعــــدة املــــســ ـــ أمـ
ــقــشــت 

ُ
ن ثـــيـــودوســـيـــوس األول؛ وقــــد  فـــي عــصــر 

ــور وعــائــلــتــه  ــراطــ ــبــ ــورة اإلمــ ــ بــمــنــاظــر تــحــمــل صــ
ــــب األنــــشــــطــــة الـــريـــاضـــيـــة  ــراقـ ــ وجــــــنــــــوده، وهــــــو يـ
ــلــــت املـــســـلـــة،  ــة، وظــ ــ ــارعـ ــ ــــصـ ــيـــل واملـ ــبـــاق الـــخـ كـــسـ
ــــزالزل واالضــطــرابــات التي   ال

ّ
على الــرغــم مــن كــل

ـــا، ثــابــتــة، وهــا 
ً
تــعــّرضــت لــهــا إســطــنــبــول 16 قـــرن

يلتفون حولها  واملغنني  العازفني  نــرى  اآلن  نحن 
ــقـــدمـــوا عـــروضـــهـــم أمـــــــام جــــمــــوع الــســائــحــني  ــيـ لـ
الـــذيـــن يــقــبــلــون عــلــيــهــا مـــن شــتــى بـــقـــاع األرض. 
ــثــالــث، ُمــنــشــئ املــســلــة، فهو  ــا املــلــك تحتمس ال أمـ
ســادس حكام األســـرة الثامنة عــشــرة، وُيــعــد من 
أعظم امللوك املحاربني خال عصر الدولة الحديثة، 
فهو مؤسس أول إمبراطورية يشهدها العالم، وقد 
العسكرية  وعبقريته  القوية،  اشتهر بشخصيته 
الفذة؛ فاهتم بالجيش، وزوده بالفرسان والعربات 
الحربية، فلم يكن كحتشبسوت التي سبقته على 
والرخاء،  بالهدوء  واتصف عهدها  عرش مصر، 
والنوبة  فلسطني  في  مع جيرانها  تعاملت  والتي 
باملنهج السلمي؛ ما دفع بلدانا في سورية وغيرها 
إلى انتهاز هذا الهدوء للتمّرد على الحكم املصري 
الثالث سياسة  ومعاداته، ولذا فقد غير تحتمس 
حتشبسوت عقب اعتائه العرش، وأصر على أن 

يعيد السيطرة ملصر على املناطق املتمردة؛ فقام 
بنحو ست عشرة حملة عسكرية على فلسطني 
وسورية واستطاع خالها أن يدعم نفوذه هناك، 
النوبة. ومسلتنا هذه  كما دعمه جنوبا في باد 
لم تكن الوحيدة التي أنشأها تحتمس الثالث، فقد 
أنشأ غيرها ستًا، معظمها موّزع اآلن بني عواصم 
عاملية عــّدة، فقد كانت مصر تضم ما يقرب من 
 مــنــهــا اآلن ســوى 

َ
ــم يــتــبــق 30 مــســلــة فــرعــونــيــة، ل

إلى  ونقلها  عليها  االستياء  تم  والباقي  ثماني، 
دول أجنبية عديدة، من خال الرومان والفرنسيني 
أّن  مــصــر. كما  إلــى  نهبوها عند مجيئهم  الــذيــن 
أســرة محمد علي أهــدت عــددا منها لكسب والء 
الـــدول؛ وأهــم تلك املسات ما يوجد اآلن في  تلك 
رومــــا ونــيــويــورك وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا؛ كمسلة 
كليوباترا بحديقة سنترال باراك بنيويورك، والتي 
أهدتها ابنة الخديوي إسماعيل للواليات املتحدة 
أهداها  السويس، ومسلة أخرى  قناة  افتتاح  بعد 
محمد علي لبريطانيا عام 1831، كما يوجد عدد 
آخر من املسات املصرية في باريس، وأهمها التي 
أهــداهــا محمد علي أيضا مللك فرنسا، وهــي من 
عصر رمسيس الثاني، أما في روما فتوجد حاليا 
ثماني مسات، تعود إلى عصور تحتمس الثالث 
وتحتمس الرابع ورمسيس الثاني وبسماتيك األول 
وغيرهم، ومنها ما يرجع لعصر أمنحتب الثاني 

كتلك التي تنتصب اآلن في ساحة الفاتيكان.
حسين دقيل )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

أسامة أبو ارشيد

واقعنا،  توصيف  في  قوله  يمكن  كثير  هناك 
ُه لن يكون إيجابيًا، اللهم إال 

ُّ
نحن العرب، َوُجل

ا نبحث عن تعزيٍة للذات، وإبقاٍء لجذوة 
َّ
إذا كن

قدة في نفوسنا، في زمٍن يبدو فيه أن 
ّ
أمٍل مت

األمل يتاشى. بمعنى آخر، قد يكون الحديث 
عن أسباٍب تدعو إلى التفاؤل عربيًا أقرب إلى 
إلــى اعــتــراٍف بالحقيقة، وهو  حالة إنكاٍر منه 
قد يدخل في سياق األماني واألمنيات ال واقع 
الحال. قد ُيطرح اعتراض هنا بشأن اإلحالة، 
ــا إذا  راهـــنـــًا، إلـــى الــعــروبــة هــويــة جــامــعــة، ومـ
، ومــا إذا كــان بقي 

ً
كانت مــا زالــت قائمة فــعــا

 
ٌ

اعتراض انتماًء ومشروعًا، وهو  هناك عــرب، 
لــه منطق، فالعروبة الــيــوم هــويــة، تــنــدرج في 
سياق حديث األشجان والوجدان، أكثر منها 
في سياق الهوية والرؤية واملشروع واملصير 
املشترك. املشكلة هنا أننا ال نعاني في سياق 
إننا  بــل  فحسب،  ــِة  الــَجــمــِعــيَّ العربية  هويتنا 
إطــار  فــي  كــأفــراد،  بــل  نعاني كهويات فرعية، 
الــعــروبــة، وهــو مــا يستدعي نقاشًا أعمق في 

أزمتنا وأوجهها املتعددة.
لن يكون في وسع مقال سريع وعابر اإلحاطة، 
ال كــلــيــًا وال حــتــى جــزئــيــًا، بــمــوضــوٍع جـــذري 
وعميق كهذا، وهو على األرجح سيدخل أكثر 
في باب مزيٍد من توصيف الحال، وطرح مزيٍد 
من األسئلة، غير أنه يبدو أن ال خيارات كثيرة 
أمامنا، وخصوصًا أننا ما زلنا نتلّمس طريق 

حسن شاهين

ــه إلـــــى الــبــيــت  ــولــ بـــعـــد أشـــهـــر قــلــيــلــة مــــن وصــ
ــيــــض، أعـــلـــن الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي دونـــالـــد  األبــ
تــــرامــــب أن لــــديــــه خـــطـــة لـــلـــســـام فــــي الـــشـــرق 
األوســــط ســمــاهــا اإلعــــام »صــفــقــة الـــقـــرن«. لم 
يــعــرف أحــد عنها شــيء ســوى اســمــهــا، ولكن 
ــا عــربــيــة خـــرجـــت مــرحــبــة ومــشــجــعــة  ــواتــ أصــ
الرئيس األميركي الجديد للمضي في تنفيذ 
صفقته املــجــهــولــة. وعــلــى مـــدى نــحــو عــامــني، 
اتــســع الـــجـــدل، وتــصــاعــدت املـــواقـــف. خــرجــت 
دعواٌت إلى التصّدي والتكتل في وجه صفقة 
الـــقـــرن، وثــانــيــة لــلــتــعــاون وثــالــثــة مــتــحــفــظــة، 
لـــكـــن »الـــصـــفـــقـــة« بــقــيــت مـــجـــهـــولـــة، ال ُيـــعـــرف 
عنها إال ما يتداوله اإلعــام من تسريباٍت أو 
مبهمة  تــصــريــحــاٍت  مــن  استشفافه  يمكن  مــا 
ملــســؤولــني أمــيــركــيــني. وأخـــيـــرًا، أكـــد مستشار 
تــرامــب وصــهــره، جــاريــد كــوشــنــر، أن اإلعـــان 
عــن الخطة سيكون قــريــبــًا. وتــا ذلــك اإلعــان 
عـــن مــؤتــمــر لــطــرح »الــصــفــقــة« فـــي الــبــحــريــن، 
ــة عــمــل اقــتــصــاديــة،  لــيــتــضــح أنـــه مـــجـــّرد ورشــ
الغربية وقطاع  الضفة  االستثمار في  تبحث 
ــــدول أعــمــال  ــــوح جـ ــزة، أيـــضـــًا مـــن دون وضـ ــ غـ
الورشة، وال من سيحضرها، إال عبر تسريباٍت 
صحافية وتصريحات مسؤولني، كما العادة 
»صفقة القرن«، منذ اإلعان  في كل ما يتعلق بـ

عن وجودها.
فــي ظــل حــالــة الــضــبــابــيــة واإلبـــهـــام، املتعمدة 
»صفقة  واملخططة على األرجح، التي تحيط بـ
الــقــرن«، ال بــد مــن الــعــودة إلــى ســؤال جوهري 
وأساسي: هل اإلدارة األميركية الحالية يمكن 

الخروج من هذا الواقع اآلسن، وفي ضوء ِفْعِل 
قوى الشّد العكسي النافذة وأثرها. ضمن هذا 
مركزية  أسئلة  ثاثة  ثمة  أن  أحسب  السياق، 
ُرْمــنــا نهضة  لــهــا، إن  ينبغي أن نــقــّدم إجــابــة 
وانــبــعــاثــًا جــديــديــن، بــاعــتــبــارنــا عــربــًا، يمكن 
ــاذا نــريــد؟ ومــا  تلخيصها فـــي: مــن نــحــن؟ ومــ
أسئلة  اتجاهها؟ هي  ومــا هو  هي بوصلتنا 
 بعضها عن بعض، إذ 

ً
ال يمكن أخذها منعزلة

إنها تشكل نسق األزمة، ونسق الخروج منها، 
إن اســتــطــعــنــا اإلجـــابـــة عــنــهــا، وإيـــجـــاد صيغ 
ومعادالت تدمج بينها ضمن مشروٍع ورؤية، 

ومنهجية َبْعٍث وعمل جديدين.   
في سؤال الهوية، يبدو أن أزمتنا فيها أعمق 
من مجّرد تشكيٍك بعروبٍة وعرب، إذ إنه حتى 
في سياق الهويات الفرعية، وتحديدًا الوطنية، 
قًا وتمييعًا فيها، ســواء على أسس 

ّ
نجد تمز

أم عــرقــيــة أم  أم مــنــاطــقــيــة  قــبــلــيــة أم جــهــويــة 
مذهبية أم دينية. بل حتى على أسس سياسية 
ا، بحكم الخبرة املعاشة، 

َّ
وأيديولوجية. وإذا كن

ق على أسس قبلية وجهوية 
ّ
ندرك معنى التمز

ومناطقية وعرقية ومذهبية ودينية، فإننا لم 
نلق كثير باٍل ملا هو أخطر منها، وهو األساس 
أكثر  تبلور  الــذي  واأليــديــولــوجــي،  السياسي 
منذ انطاق الثورات العربية، مطلع عام 2011، 

وإن لم يكن وليدها. 
ــر الــــيــــوم لــــوجــــدنــــا أن  ــظـ ــنـ ــا الـ ــنـ ــعـ ــا لــــو أمـ ــنــ إنــ
الــوطــنــيــة فــي الــفــضــاء الــعــربــي، عــلــى األغــلــب، 
مناطها، تعريفًا، هو مدى القرب أو البعد من 

مــــشــــروع ســيــاســي  بــــاألســــاس أي  تـــطـــرح  أن 
حقيقي لحل القضية الفلسطينية؟ واملقصود 
بـــالـــحـــل الـــســـيـــاســـي هـــــذا الـــــــذي يــســتــنــد إلـــى 
القانون الدولي، بما يشتمل عليه من قرارات 
واتفاقيات دولية، والذي ال بد أن يفضي إلى 
ــة فــلــســطــيــنــيــة، وحــــل لــقــضــيــة الــاجــئــني؟  ــ دولـ
هذا بغض النظر عن عدالة هذا الحل وقبول 
 مــحــاولــة 

ّ
ــه... إن ــ ــــدمـ الــفــلــســطــيــنــيــني بــــه مــــن عـ

اإلجـــابـــة يــجــب أن تــأخــذ بــاالعــتــبــار تــطــورات 
مؤشرة وكاشفة، حصلت أخيرا، مستندة إلى 

الواقع املوضوعي في فلسطني واملنطقة:
لــلــســام في  املــبــعــوث األمـــيـــركـــي  ــوة  ــ أواًل، دعـ
الشرق األوسط، جيسون غرينبات، ومن داخل 
إلــى حل وكالة غــوث وتشغيل  األمــم املتحدة، 
الاجئني الفلسطينيني )أونروا(. ولم تأت هذه 
الدعوة من فــراغ، بل جــاءت في ظــرٍف افتقدت 
من  كثيرًا  الفلسطينيني  الاجئني  قضية  فيه 
ثــقــلــهــا الـــديـــمـــغـــرافـــي، بــعــد تــدمــيــر مــخــيــمــات 
سورية وتهجير سكانها، من النظام وداعميه 
»املعارضة«  وعصابات  الــدولــيــني،  ومحّركيه 
ومحّركيها،  داعميها  خلفها  ومــن  اإلسامية 
عــلــى حــد ســــواء. والــتــهــجــيــر الــصــامــت املنظم 
لـــاجـــئـــني الــفــلــســطــيــنــيــني فــــي لـــبـــنـــان الـــذيـــن 
اصــبــح عـــددهـــم، حــســب آخـــر إحــصــاء رســمــي، 
نحو 170 ألفًا فقط، هذا التهجير الذي يجري 
على قدم وساق بمشاركة وتواطؤ من جميع 
اللبناني،  الطائفي  السياسي  النظام  أطياف 
يه، املسيحي واإلسامي، وهذا األخير  بيمينيَّ

يه السني والشيعي. بيمينيَّ
كما خسرت قضية الاجئني عمقها السياسي، 
بــتــهــمــيــش الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة املــهــيــمــنــة 

داخــلــي، وهـــوان وإهــانــة على املــســرح الــدولــي. 
إننا نقتل بأيدي أنظمة ومليشيات منا وفينا، 
واملدنية،  الحضارة  تزعم  دوٍل  بأيدي  ونقتل 
تــرى فــي سفك دمائنا واحــتــال أراضينا  وال 
ّدعاة عنها. ومن ثم، 

ُ
سببًا لنزع تلك الصفة امل

فإن صياغة مشروع النهضة واإلحياء عربيًا 
تجد نفسها أمام إعاقات ذاتية جزئية يصعب 

مُّ شعثها لكثرتها وتفرقها.
َ
ل

تتعلق املسألة الثالثة في هذا السياق بسؤال 
ــإذا كـــــان مــــا ســبــق  ــ ــ الـــبـــوصـــلـــة واتــــجــــاهــــهــــا، فـ
 بكل تأكيد، فكيف 

ٌّ
توصيف واقعنا، وهو ُمِخل

لنا أن نتفق على نوعية البوصلة ووجهتها، 
أي  االتفاق على  أننا ال نستطيع  وخصوصًا 
هــويــٍة تــجــمــعــنــا، وأي نــتــيــجــٍة نــريــد أن نصل 
إليها؟ إنك لو اكتفيت بأخذ بعض التعبيرات 
ِة الشوفينية التي يطلقها دعاة ثقافة  الَعَصِبيَّ
ودهماء، ألدركت صعوبة الحديث عن بوصلٍة 
ٍة ووجهة لها. إننا اليوم، استنادًا  عربية َجَمِعيَّ

االعتماد على الوكاء املحليني. ظهر هذا األمر 
واضحا مع  بدء إدارة ترامب، الــذي تراجعت 
الواليات املتحدة في عهده عن االتفاق النووي 
مع إيــران، وانقلبت على تطوير العاقات مع 
كوبا، ووجهت باالنسحاب من سورية بأسرع 
وقـــــت. وهـــــذا الـــتـــوجـــه إن بــــدا جــلــيــًا فـــي عهد 
في تطبيقه،  الخشن  األسلوب  ترامب، بسبب 
إال أنه بدأ عمليًا منذ الوالية الثانية ألوباما، 
بــالــتــوازن االستراتيجي  لــهــا عــاقــة  ألســبــاٍب 
املــجــال للحديث عنها. لكن  الــدولــي، ال يتسع 
باملحصلة، إن قوة عظمى تقوم بإعادة انتشار 
يتطلب  باتفاق سياسي   

ً
معنية ليست  عاملي 

منها حضورًا طويل األمد لتوفير الضمانات 
أولوياتها،  مقدمة  في  تعد  لم  منطقٍة  في  لــه، 
خصوصا مع صعود الصني الذي جعل شرق 
آسيا الساحة األكثر أهمية للواليات املتحدة. 
ومن الدالئل على ذلك دعم إدارة ترامب مشروع 
حلف ناتو عربي، يضمن املصالح األميركية 

في املنطقة بواسطة قوات الحلفاء.
اإلدارة  تـــطـــرح  أن  املــســتــبــعــد  ــن  مـ طـــاملـــا  إذن، 

ــْدٌو، كانوا حفاة عــراة،  َبـ العصبيات،  إلــى تلك 
تتغّير طبائعهم  لم  ولكن  بالبنيان،  تطاولوا 
 حاسد 

َ
ة مَّ

َ
البدائية، ونحن »عرب الشمال«، َوث

 شعوب في جيناتها 
َ
ــة ــمَّ

َ
َوث ومحسود عربيًا، 

استمراء للذل واملهانة، وأخرى باعت أعراضها 
وأراضــيــهــا لأجنبي. وهــكــذا دوالــيــك مــن تلك 
ْعييِر 

َ
الت في  والتنابز  اإلحالة  في  التعميمات 

الــبــْيــنــي، إلـــى حــد وصــلــنــا فــيــه إلـــى أن يخرج 
علينا من يزعم انتماًء عربيًا معلنًا، من دون 
خجل وال وجل، بالقول إن إسرائيل أقرب إليه 
مــن أخيه العربي، وآخــر يــرى فــي سفك إيــران 
التي  املقاومة  دماءنا مندرجًا ضمن مشروع 
نحتاج، نحن العرب، ملن يذكرنا بها ويعلمنا 

إياها!
ذلــــك هـــو بــعــض نــســق أزمــتــنــا الــكــبــرى الـــذي 
نحن بحاجة إلى النظر إليه في كليته، ونحن 
نبحث عن سؤال النهضة واإلحياء العربي، وال 
ينبغي أن نهمل هنا أمرًا شديد األهمية، مكانة 
الــديــن فــي مــشــروع الــنــهــضــة وإعـــــادة الــبــعــث. 
ــــؤال جـــديـــد، عـــن أي مــفــهــوم  ولـــكـــن ســيــبــرز سـ
للدين نتحّدث، وأي دور له؟ هذا موضوع آخر 
رى، أبعد ذلك كله، 

ُ
ا سبق. ت ال يقل تعقيدًا عمَّ

هل ترون أسباب اإلحباط والتشاؤم؟ إننا إن 
أردنــا الخروج مما نحن فيه، فا بد أن نكون 
على قدر التحّدي، ونقّدم إجابات كلية ألزماتنا 
ومعضاتنا، وحينها فقط، يمكن لنا االتفاق 

على البوصلة ووجهتها.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــدًا، فما  ــديــ األمـــيـــركـــيـــة مـــشـــروعـــًا ســيــاســيــًا جــ
ــرن«؟ هــــي بــبــســاطــة مــجــرد  ــ ــقـ ــ هــــي »صـــفـــقـــة الـ
»هــــولــــوغــــرام« ســـيـــاســـي، والــــهــــولــــوغــــرام هــو 
تـــصـــويـــر تــجــســيــمــي، ُيـــظـــهـــر صــــــورة ثــاثــيــة 
األبــعــاد لــجــســٍم مــا عــلــى مــســرح، فــيــبــدو كأنه 
ــي، وهــــو لــيــس إال وهـــــم. صــفــقــة الــقــرن  ــعــ واقــ
ــام بـــحـــل ســـيـــاســـي،  ــ ــهـ ــ ــرد عـــمـــلـــيـــة إيـ ــجــ ــــي مــ هـ
اتــفــاق، 

ّ
حــل والــا

ّ
الــواقــع تثبيت لــا لكنها فــي 

الدوليني  القانون  وقواعد  للسياسة  وإخــراج 
مــن املــعــادلــة، لنبقى أمـــام أمــر واقـــع، ساهمنا 
نــحــن لـــأســـف فـــي إيــــجــــاده، ويـــجـــري الــعــمــل 
نسمع  بتنا  السبب،  لهذا  شرعنته.  على  اآلن 
النبرة، من  اليوم خطابًا غير معهود، وعالي 
قيادات فلسطينية وعربية ضد صفقة القرن، 
الفلسطينية،  القضية  أو مؤّكدة على مركزية 
فأن ترفع عقيرتك غاضبًا في وجه الاشيء، 
واقــعــي، أمــر ال يتطلب أي 

ّ
أو تعلن دعــمــك لــا

شجاعة، ولــيــس فيه جـــرأة، ولــن يتحقق منه 
شيء، حتى على مستوى تسجيل موقف.

ــــو«، واالنـــقـــســـام  ــلـ ــ الــــواقــــع الـــــذي أحـــدثـــه »أوسـ
التحرير  منظمة  دور  وتغييب  الفلسطيني، 
وطمسه، والصمت على جريمة اإلبــادة بحق 
التواطؤ معها  بل  ال  الفلسطينيني،  الاجئني 
للقضية  العربي  الدعم  والتراجع عن  أحيانا، 
الفلسطينية الذي تقونن في ما يعرف بمبادرة 
الــــســــام الـــعـــربـــيـــة، ثــــم الــتــطــبــيــع الــعــلــنــي مــع 
إسرائيل، كل ذلك هو صفقة القرن الحقيقية. 
وعــلــى مــن يــريــد أن يعمل ضــد »الــصــفــقــة« أن 
ــا الــتــصــويــب على  يــنــاضــل ضـــد ذلــــك كـــلـــه، أمــ
»الهولوغرام« األميركي فلن يعود بأي نتيجة.
)كاتب فلسطيني(

مع سياسات  كــان  فمن  الحكم،  أنظمة  موقف 
 أو مخطئة، فهو وطني، ومن 

ً
النظام، مصيبة

خالفها يجّرد من تلك الصفة، وُينعت خائنًا 
خـــارجـــًا عــلــى اإلجـــمـــاع الــوطــنــي. وبـــهـــذا، فــإن 
الــوطــنــيــة فــي بــعــض الــــدول الــعــربــيــة تحولت 
إلـــى شــوفــيــنــيــة ســيــاســيــة وأيــديــولــوجــيــة، بل 
أيديولوجية  تحّولها  إرهــاصــات  نشهد  إننا 
نازية باسم الوطنية التي ال تمّت إلى الوطن، 
 بحكم عصابات عائلية 

ٌ
بقدر ما هي مرتبطة

ِبَية. إذًا، نحن نتحّدث 
ُّ
ل

َ
غ

َ
وعسكرية وحزبية َوت

عن عملية طرد وإقصاء داخل منظومة هوية 
فرعية، وهي في املحصلة تقود إلى حالٍة من 
ِة األشمل  العزلة والنفور داخل الهوية الَجَمِعيَّ

واألوسع، العروبة.
هذا يقود إلى السؤال الثاني، ماذا نريد؟ وهو 
ال ريب مرتبط بالسؤال األول، من نحن حتى 
نعرف مــاذا نريد. إنك لو سألت عربيًا اليوم، 
ضــمــن تــفــريــعــات هـــذه الــهــويــة الــكــثــيــرة، مــاذا 
أزماتنا  تريد، فلن تجد جوابًا جامعًا مانعًا. 
وكوارثنا كثيرة، ووجوهها أعقد وأكبر من أن 
تحصر. تــرى من أي أولــويــٍة ستنطلق إجابة 
العربي، أمن حالة اإلفقار التي يكابدها، أم من 
واقع السحق الذي يعيشه، أم من حالة الهوان 
التي يعانيها، فردًا وأمة؟ العربّي، ونحيل على 
في  اشتراكنا  لناحية  هنا  ــِة  الــَجــَمــِعــيَّ الــهــويــة 
املصائب، يعاني كل ما سبق وأكثر، فحضارتنا 
 عن الركب اليوم تكنولوجيًا وإداريــًا 

ٌ
متخلفة

وإنسانيًا. وفــوق هــذا، نعاني من كبت وقمع 

السياسي  الوطني  اإلنجاز  التحرير،  منظمة 
األهم للشعب الفلسطيني، لصالح سلطة حكم 

ذاتي أو ما تبقى منها. 
ــأن  ــًا، تـــــصـــــريـــــحـــــات غـــــريـــــنـــــبـــــات بــــشــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ثــ
اعتبر  التي  الغربية  الضفة  في  املستوطنات 
أنــهــا ليست عقبة فــي وجــه اتــفــاق ســـام. ولم 
الخطير املستجد  األميركي  املــوقــف  يــأت هــذا 
ــر لخطيئة القيادة 

ُ
مــن فـــراغ، بــل هــو الثمن امل

املــعــاصــرة،  الفلسطينية  لــلــثــورة  الــتــاريــخــيــة 
وقبولها  أوســلــو،  اتــفــاقــيــات  عــلــى  بتوقيعها 

سلطة ذاتية قبل الوصول إلى حل نهائي. 
الــعــربــي الــرســمــي مع  ثــالــثــًا، مــوجــة التطبيع 
سياسية  تصريحات  مــع  مترافقة  إســرائــيــل، 
وإعــامــيــة عــربــيــة عــن تــراجــع أهــمــيــة القضية 
العربية  الــدول  الفلسطينية، وأن الخطر على 
إيـــران، ما يعني  ال يأتي من إسرائيل، بل من 
لــلــقــضــيــة  الــــعــــربــــي  الــــعــــمــــق  ــيــــًا أن  مــــوضــــوعــ
 أكثر من أي 

ً
الفلسطينية أصبح اليوم ضحا

وقت مضى.
رابــعــًا، الــقــرار األمــيــركــي االعـــتـــراف بالسيادة 
اإلســرائــيــلــيــة على الــجــوالن الــســوري املحتل، 
مــا يــعــنــي تــحــواًل جــذريــًا فــي نــظــرة الــواليــات 
املتحدة إلى النظام الدولي، وأطره القانونية 
والــســيــاســيــة، وأن هــذا الــنــظــام وأطـــره تراجع 
وزنها النسبي محّددا أو ناظما، حتى باملعنى 
الــشــكــلــي، ألمــيــركــا فـــي تــحــّركــهــا وفــعــلــهــا في 

السياسة الدولية.
ــلــــتــــراجــــع  خـــــامـــــســـــًا، الـــــتـــــوجـــــه األمــــــيــــــركــــــي لــ
واالنسحاب السياسي والعسكري من ساحات 
الــعــالــم، واملــيــل إلــى  جيوسياسية كــثــيــرة فــي 
تقليل التدخل املــبــاشــر، واالتــجــاه إلــى زيــادة 

في معضلة البوصلة ووجهتها عربيًا

»هولوغرام« صفقة القرن

الوطنية عربيًا 
على األغلب، يحددها 
مدى القرب أو البعد 

من موقف أنظمة 
الحكم

صفقة القرن 
هي عملية إيهام 

بحل سياسي، لكنها 
في الواقع تثبيت 
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خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
¶ عنكر  حكيم  التحرير    سكرتير      ¶ منعم    إميل   الفني     المدير     ¶ 

السياسة  جمانة فرحات  ¶  االقتصاد مصطفى عبد السالم  ¶  الثقافة  
نجوان درويش  ¶  منوعات  ليال حداد  ¶  الرأي  معن البياري  ¶  المجتمع  
محمد  تحقيقات     ¶ التليلي   نبيل  الرياضة     ¶ علي   حاج  يوسف 
عبد الرحمن الشيال التنفيذي   الرئيس     ¶ نزار قنديل   مراسلون    ¶ عزام  

الجمعة 7  يونيو/ حزيران 2019 م  4  شوال 1440 هـ  ¶  العدد 1740  السنة الخامسة
Friday 7 June 2019


