
لميس أندوني

تتابعت في الشهور القليلة املاضية أحداث 
ــواقــــف بــــدت غــريــبــة ومــتــنــاقــضــة، فمن  ومــ
فيها كثير من  األردن مواقف  اتخذ  ناحيٍة 
التحّدي غير املعتاد إلسرائيل، فيما استمر 
التطبيع األردنــيــة معها،  تــســارع مــشــاريــع 
كما قّدم أهم معقل صهيوني في نيويورك 
جائزة للملك عبد الله الثاني، بدت محاولة 
تــرضــيــة وطــمــأنــة مــفــادهــا أن الــكــونــغــرس 
باعتباره  األردن  عــن  لــن يتخلى  األمــيــركــي 
بلدا حليفا للواليات املتحدة، بينما تمضي 
خطوات دولة االحتالل اإلسرائيلي في ضم 
الغربية، وعزمها ضم غور  أراضــي الضفة 
األردن. جـــرى حــفــل الــجــائــزة فــي نــيــويــورك 
فــي حــضــور أعــضــاء كــبــار فــي الــكــونــغــرس، 
ويتولون فيه مواقع مفصلية، وشخصيات 
ذات نـــفـــوذ شـــديـــد الــســلــبــيــة فـــي املــؤســســة 
الله  عبد  بامللك  احتفت  وكلها  األمــيــركــيــة، 
الــثــانــي، ســاعــاٍت بــعــد إعــالنــه أن الــعــالقــات 
ولم  السوء.  غاية  في  اإلسرائيلية  األردنية 
تعكر الحفل املواقف األردنية غير املسبوقة 
فــــي عـــهـــد املـــلـــك املـــتـــحـــديـــة بـــعـــض رغـــبـــات 
إسرائيل، فصاحب الدعوة، معهد واشنطن 
لــــدراســــات الـــشـــرق األدنـــــــى، وإن يـــؤيـــد كل 
الخطوات اإلسرائيلية، إال أنه يعلن دائما، 
فــــي مــــقــــاالٍت وتـــصـــريـــحـــاٍت لـــطـــواقـــمـــه، أن 
خطوات إسرائيلية أميركية يتم األخذ بها، 
تضر بحلفاء الواليات املتحدة في املنطقة. 
ويــــقــــدم خــــبــــراء املـــعـــهـــد أنـــفـــســـهـــم داعـــمـــن 
لألردن أمام الكونغرس، فهم الذين يقّدمون 
الكونغرس  اســتــمــاع  فــي جلسات  املــشــورة 
التي تتقرر على ضوئها املساعدات املالية 
الــغــرض هو  لـــألردن، وإن كــان  والعسكرية 

أحمد طرقجي

تـــــعـــــّددت الــــدســــاتــــيــــر الــــســــوريــــة وظــــــروف 
ولكن   .1946 فــي  االســتــقــالل  منذ  تعديلها 
دســـاتـــيـــر كـــثـــيـــرة مـــنـــهـــا، ربـــمـــا بــاســتــثــنــاء 
املجموعات  رغبات  عكست   ،1950 دستور 
الــحــاكــمــة عــلــى مـــر الــســنــن فـــي التضييق 
عــلــى الــســلــطــات الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة 
ــة الـــثـــوريـــة  ــالــ ــحــ ــة، بـــحـــجـــة الــ ــيــ ــائــ ــقــــضــ والــ
والـــظـــروف الــتــاريــخــيــة االســتــثــنــائــيــة. وقــد 
أثــرت هذه الضغوط ودوافــع التغيير على 
قدرة الدستور السوري على البقاء مرجعية 
بن  الــوطــنــي  االجــتــمــاعــي  للعقد  تاريخية 
السورين. إال أن االنتقال الدستوري القادم 
في سورية، إن حدث، سيكون األكثر أهمية 
في تاريخ الدولة. من هنا تنبع أهمية دور 
املجتمع املــدنــي الــســوري فــي الــتــفــاعــل مع 
السورين، للمساعدة على تشكيل تصور 
مقبول عن مواد هذا الدستور أواًل، وثانيًا 
لــتــحــديــد مــنــصــات وطــنــيــة مستقلة قـــادرة 
عــلــى الـــدفـــاع عــن تــطــلــعــات الــشــعــب، ومنع 
الــســوريــن  ــفــقــد 

ُ
ت الـــدســـتـــور أداة  تــحــويــل 

سيادتهم أو مواطنتهم.
التذكير بأن سورية  املهم، بداية،  لعله من 
صادقت على نحو عشرة دساتير، مؤقتة 
أو دائـــمـــة، خـــالل املــائــة عـــام املــاضــيــة، وأن 
صــيــغــة الــحــكــم الــرئــاســي طــغــت عــلــى هــذه 
الـــدســـاتـــيـــر مـــنـــذ عـــهـــد الــــوحــــدة مــــع مــصــر 
أيــضــًا  املــهــم  مـــن  أن  كــمــا   ،)1961  –  1958(
التأكيد على أن الحرب في سورية لم تبدأ 

بسبب خالف على مواد دستورية.
الحالي على  السياسي  الصراع  بعيًدا عن 
فــإن مــواد كثيرة  السلطة،  انتقال  موضوع 
فــي الــدســتــور الـــســـوري بــحــاجــة للتطوير 
التنفيذية  الــقــوانــن  لتضبط  والتوضيح، 
املتعلقة بها. وتعتبر مواد املواطنة فيه من 
األكثر حاجة للتطوير، حيث ينص دستور 
2012، في املادة 33، على أن »املواطنة مبدأ 

محمد سي بشير

بعده،  ما  له  الجزائر حاليًا حدثًا  تشهد 
 - كانوا  نــافــذون،  ُيحاكم أشخاص  حيث 
إلــى األمــس القريب - أصحاب الــقــرار في 
أعـــلـــى هــــرم املـــســـؤولـــيـــات. وأهــمــيــة ذلـــك، 
ملقاربة  بــابــًا  علينا  تفتح  املــحــاكــمــات  أن 
إليها  نفطن  نكن  لــم  للمحاسبة،  جــديــدة 
ــام الــهــائــلــة ملا  ــ مـــن قــبــل، حــيــث تـــدل األرقــ
نهبوه على حجم ما كان يمكن أن يتحقق، 
لو أن تلك األموال استخدمت في مشاريع 
وإخراجها  وتطويرها،  الجزائر  لتنمية 

مما هي فيه من ضعف هيكلي حقيقي.
 الــطــابــع الــفــريــد فـــي الـــحـــراك الـــذي 

ّ
ولـــعـــل

تشهده الجزائر، منذ عشرة أشهر، يمتّد، 
في تأثيراته وتداعياته، إلى إبداع مقاربة 
ــظــام الــبــائــد، 

ّ
ــعــامــل مــع الــن

ّ
جــديــدة فــي الــت

العام،  للمال  هب 
ّ
الن الع في عمليات 

ّ
الض

ــبـــداد،  ــتـ ــوة، وإدامـــــــة االسـ ــ ــّرشـ ــ ــفـــســـاد، الـ الـ
 

ّ
مــقــاربــة جــديــدة تــضــاعــف مــن األلــــم، بكل

البالد  مــا ضّيعته  إلــى  سبة 
ّ
أبــعــاده، بالن

مــن فــرص/ خــيــرات، حيث لــن ُيــعــَمــل، من 
اآلن فـــصـــاعـــدًا، عــلــى املــحــاســبــة عــلــى ما 
ــهــب مــن مــال 

ُ
هــــدر ومـــا ن

ُ
حـــدث، عــلــى مــا أ

ــــع مــن  ــيِّ ــ
ُ

ــى مــــا ض ــ ــقـــط، بــــل يـــتـــجـــاوزه إلـ فـ
ـــرص عــلــى الــجــزائــر الــتــي كـــان يمكن أن 

ُ
ف

فشلهم  دون  هـــــؤالء،  دون  ــيـــوم،  الـ تــكــون 
مكانة  في  الكارثية،  العاّمة  وسياستهم 
أخــرى أفضل وأرفــع، ولــم ال قــّوة إقليمية 
اإلقليمي،  الفعل  بــلــدان تصنع  فــي حجم 
اليوم، على غرار إيران وتركيا، األولى في 
الّصاروخيـــة،  واملــشــاريــع  الــنــووي   

ّ
املــلــف

ــرق 
ّ

ــمــوقــع فــي الــش
ّ
 الــت

ّ
واألخــــرى فــي مــلــف

األوسط وحيازة السالح )أس 400(.
عــنــدمــا يــنــطــلــق املــــّد اإلصـــالحـــي فـــي أّيـــة 
تــجــربــة انــتــقــالــيــة، يــكــون مــن بــن مــآخــذه 
جاه نحو القضاء 

ّ
ظام البائد االت

ّ
على الن

ــاد والـــفـــشـــل الــتــي  عـــلـــى مـــنـــظـــومـــة الـــفـــسـ
أقامها إلدامة إمساكه بزمام األمور، وهي 
مــآخــذ صــحــيــحــة فـــي املـــجـــال الــقــانــونــي، 
إرادة  دون  مـــقـــاربـــتـــهـــا  تــــجــــري  ــا  ــنـــدمـ عـ
انتقامية أو انتقائية، بل في إطار عدالٍة 
هاب 

ّ
الذ دون  من  العدل  ق 

ّ
تحق انتقاليٍة، 

ــِبــَعــت 
ُّ
إلــــى اإلقـــصـــاء أو االنـــتـــقـــام. وقــــد ات

ِشف 
ُ
واكت بلد،  من  أكثر  في  املقاربة  هــذه 

ها سريعًا ما يثبت فشلها، إذ يختلط 
ّ
أن

االنتقام واإلقصاء )خصوصًا السياسي( 
مع إرادة تحقيق العدالة ورفع الغنب عن 
لم 

ّ
الظ يمّسهما  ــذيــن 

ّ
الــل والــعــبــاد  الــبــالد 

ــه الفشل 
ّ
ــهــب، وتــكــون عاقبة ذلــك كــل

ّ
والــن

العاّمة على  السياسة  والتاّم آللة  الكبير 
األصعدة كافة. 

نصل، هنا، إلى بيت القصيد، وهو املقاربة 
الـــجـــديـــدة لــلــمــحــاســبــة، إذ يـــكـــون الــفــشــل 
التاّم، املشار إليه، يكون، زمانًا، قد ضّيع 
في  لغيرها،  فــرصــًا سمحت  الــبــالد  على 
الوقت ذاته، بركوب موجة القّوة لتصبح 
ــــوى مــتــوســطــة  ــتـــصـــاديـــات نـــاشـــئـــة وقــ اقـ
تصنع الفعل اإلقليمي. وإذا أردنا تطبيق 
هـــذه املــقــاربــة عــلــى الــجــزائــر فــي حراكها 
ــر، ســـنـــكـــون أمــــــــام فــعــل  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ لـــصـــنـــع الـ
هاب 

ّ
قانوني - قضائي، ال مناص من الذ

ات الفساد من 
ّ
فيه إلى أبعد ما يمكن مللف

العاّمة  والسياسة  الحكم  بطبيعة  تأثير 
ـــتـــن حــكــم فيهما 

ّ
طـــــوال الــعــشــريــتــن الـــل

الرئيس املستقيل. وقد كان لهذه املقاربة 
الــحــراك،  لسلمّية  مكن 

ّ
الت فــي  األثــر  أكبر 

المهدي مبروك

تاريخّي،  فضاء  مجرد  املتوسط  يكن  لــم 
لـــه زمــنــيــتــه الــخــاصــة، بـــل كـــان شخصّية 
ة تحكمت في مصائر العالم، 

ّ
تاريخية فذ

التاسع عشر، بأشكال  الــقــرن  إلــى أواخـــر 
مــخــتــلــفــة، مـــا زالــــت تــؤثــر فـــي الــتــطــورات 
ــة، كـــمـــا ذهــــــب إلــــــى ذلــــــك املــــــؤرخ  ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ الـ
الذي  بروديل،  فرناند  املرموق،  الفرنسي 
عـــشـــق املـــتـــوســـط، وتــــفــــّرغ لــــه مــوضــوعــا 
في  األكاديمية  أطروحته  منذ  لكتاباته، 
أربعينيات القرن الفارط إلى وفاته سنة 
1985. كانت روحه حاضرة في مداخالت 
عــديــدة فــي منتدى »حـــوار املتوسط« في 
روما، أيام 5 و6 و7 ديسمبر/كانون األول 

الحالي.
كان املتوسط الفضاء التاريخي لعالقات 
ــــات بــن  ــزاعـ ــ ــنـ ــ ــبــــادل واملــــنــــافــــســــات والـ ــتــ الــ
الحضارات املتجاورة التي لم تكن تصّدر 
لبعضها الــســلــع والــبــضــائــع فــحــســب، بل 
ــار والـــصـــور وطـــرق  ــكــ أيـــضـــا الــبــشــر واألفــ
لــم يعد األمــر كما كــان عليه قبل  العيش. 
قـــرون، ولــكــن كــل املــؤشــرات تفيد بــأنــه ما 
زال »فـــضـــاء« يــعــبــره الــبــشــر بــكــثــافــة في 
ــايـــات وأســـبـــاب  ــغـ ــاهـــات مــخــتــلــفــة ولـ اتـــجـ
متنوعة، على الرغم من إصرار الدول، عبر 
إجــراءات وتشريعات عديدة، إلى حصره 

في مجال تعبره السلع والخدمات.
ــام الـــــثـــــورات  ــ ــيـ ــ ــنــــذ قـ ــــط، مــ ــــوسـ ــتـ ــ شــــهــــد املـ
ــفــــاضــــات فــــي ضـــفـــافـــه الــجــنــوبــيــة  ــتــ واالنــ
مــــوجــــاٍت غــيــر  انـــــــدالع  مـــنـــد ســـنـــة 2010، 
للهجرة  املختلفة  التدفقات  مــن  مسبوقة 
)مـــهـــاجـــريـــن، الجـــــئـــــن...(، عـــدلـــت املــشــهــد 
الــفــضــاء،  الــهــجــري بشكل عميق فــي هـــذا 
وسط انهيار منظومات الحدود في أكثر 
مــن بــلــد. وفـــي ســيــاٍق تــنــامــت فــيــه نــزعــات 
 
ّ
الخوف من األجانب عموما، وهو ما حث

الــســلــطــات اإليــطــالــيــة الــتــي تــعــد الجبهة 
إلى  التدفقات  تلك  األولــى في »استقبال« 
تنظيم هذا املنتدى في دورته األولى سنة 
سنوي،  لــقــاء  إلــى  بعدها  ليتحول   ،2015
تنتمي تحديدا  ال  وبلدان  لقضايا  يتسع 
إلـــى املــتــوســط جــغــرافــيــا، ولــكــنــهــا تنتمي 
شــارك  فقد  الجيوسياسي،  باملعنى  إلــيــه 
في هذه الدورة أكثر من 50 بلدا، بعضها 
ــر مـــن أفــريــقــيــا وأمــيــركــا،  ــ مـــن آســيــا واآلخـ
وهي بلدان ال تطل مباشرة على املتوسط، 
ــه بـــحـــكـــم املــصــلــحــة  ــ ولـــكـــنـــهـــا مـــرتـــبـــطـــة بـ
ــل الــجــيــوســيــاســيــة  ــوامـ ــعـ ومــقــتــضــيــات الـ
املـــذكـــورة، فــاملــتــوســط يــطــل عــلــى الــقــارات، 
أفريقيا وأوروبا وآسيا، وثالثتها تشهد، 
ــنــــوات، مـــوجـــة غــيــر مــســبــوقــة من  مــنــذ ســ

ــثـــورات واالنــتــفــاضــات والـــحـــروب التي  الـ
كان لها صداها وارتداداتها على العالم.

كانت هذه القضايا حاضرة في األربعن 
جلسة التي انتظمت خالل األيام الثالثة، 
خــصــوصــا أن مــا يــنــاهــز 80 مــركــز تفكير 
وبــحــوث )ثــانــك تــانــك( كــانــت قــد تناولت 
القضايا،  تلك  مختلف  قّيمة  جلسات  في 
إضافة إلى مسائل أخرى، ذات بعد كوني، 
عــلــى غــــرار الــتــغــيــرات املــنــاخــيــة والـــركـــود 
ــة املـــعـــلـــومـــاتـــيـــة  ــ ــــالمـ ــــسـ االقـــــتـــــصـــــادي والـ

والجريمة العابرة للحدود.
املـــــبـــــادرة،  ــذه  ــهــ بــ إيــــطــــالــــيــــا،  أن  ــــك  شـ وال 
تـــحـــرص عــلــى الــتــمــايــز مـــع فــرنــســا الــتــي 
شكلت تاريخيا الالعب األهــم في حوض 
أهمها  لعل  تاريخية،  ألســبــاب  املتوسط، 
التاسع عشر  القرن  الــبــارز منذ  الحضور 
فـــي تـــاريـــخ الــضــفــة الــجــنــوبــيــة مــنــه: دول 
لها  مستعمرة  ظلت  التي  العربي  املغرب 
مدة تجاوزت القرن والنصف القرن تقريبا. 
أوجــدت  التاريخية  األسبقية  هــذه  ولــعــل 
بمقتضاها،  بسطت،  مــا  فرنسية  هيمنة 
التي  والــحــلــول  لــلــمــشــكــالت  رؤيــــة معينة 
عرفها حوض املتوسط أخيرا، عالوة على 
الــشــراكــة والــتــعــاون الــثــنــائــي بــن الــبــلــدان 
أن إيطاليا تريد  املطلة عليه. ولكن يبدو 
مـــن ذلــــك اســتــئــنــاف مـــا أكـــــده الــســيــاســي 
اإليطالي، رومانو برودي، سنة 2005، من 
الــجــوار األوروبــــي، قاصدا  سياسة حسن 
بذلك بلدان الضفة الجنوبية منه تحديدا، 
ــد فــطــنــت إلـــــى أهــمــيــة  خـــصـــوصـــا أنـــهـــا قــ
اســتــعــادة املـــبـــادرة عــلــى نــحــو يسمح لها 
)إيطاليا( بتعديل الكفة من أجل سياسة 

متوسطية أكثر توازنا وتعّددا.
كـــانـــت الـــخـــالفـــات الــعــلــنــيــة بـــن إيــطــالــيــا 
وفــرنــســا خــصــوصــا حـــول مــلــفــات عــديــدة 
مــنــهــا: الــــنــــزاع فـــي لــيــبــيــا والــتــعــاطــي مع 
ملفات املهاجرين، وراء هذا املنتدى. ولعل 
ــفـــردة »الـــحـــوار«  فـــي اخــتــيــار املــنــظــمــن مـ
ذكاًء تسويقيا مهما، ينزع إلى القطع مع 
فرض األمر الواقع الذي أملته فرنسا على 
جيرانها في املتوسط، بمن فيهم إيطاليا.

تزايد مخاوف  املنتدى وســط  انعقد  وقــد 
األوروبين تحديدا من اتساع رقعة النزاع 
الــنــزاع  لــم يــصــّدقــوا بعد أن  الليبي، وهــم 
الـــســـوري ذاهــــب إلـــى »الــطــي والــنــســيــان«، 
حــــتــــى ولـــــــو كــــانــــت تـــكـــلـــفـــتـــه اإلنـــســـانـــيـــة 
باهظة جدا. وتحتاج قضايا  واألخالقية 
املتوسط إلى حوار، خصوصا وقد تحول، 
فــي الــســنــوات األخــيــرة، إلــى مقبرة مائية 
عائمة شاهدة على عطب عميق، استفحل 

في الضمير اإلنساني. 
)كاتب ووزير تونسي سابق(

حماية مصالح إسرائيل، إذ يجب املحافظة 
اإلسرائيلية  األردنية  السالم  معاهدة  على 
فــي وجــه الــعــواصــف، حتى وإن كانت هذه 
الــعــواصــف يــتــســبــب فــيــهــا تــهــور عــدوانــيــة 

اليمن اإلسرائيلي.
ــالــــشــــؤون  ــد األهـــــــــم بــ ــهــ ــعــ وكـــــــــان خـــبـــيـــر املــ
ــة، دايــفــيــد شــيــنــكــر، والـــــذي أصــبــح  ــيــ األردنــ
األميركي لشؤون  الخارجية  وزيــر  مساعد 
ــارس/آذار املــاضــي،  ــ ــ الــشــرق األوســــط فــي مـ
قـــد حـــــذر، قــبــل أن يــتــبــوأ مــوقــعــه هـــــذا، أن 
األزمــــة االقــتــصــاديــة، واملــعــارضــة الشعبية 
النظام  تـــهـــددان  قــد  األردن،  فــي  املــتــنــامــيــة، 
واســـتـــقـــراره، وأن اإلجــــــراءات اإلســرائــيــلــيــة 
األحادية قد تؤدي إلى تقويض كل مساعي 
الــعــربــي اإلســرائــيــلــي، وكـــذا دمــج  التطبيع 
إســـرائـــيـــل فـــي املــنــطــقــة. وبـــذلـــك يــتــبــدى أن 
جــائــزة مــعــهــد واشــنــطــن لـــدراســـات الــشــرق 
األدنــــى للملك عــبــد الــلــه الــثــانــي جـــاءت في 
 ال تختلف عن 

ٌ
سياق طمأنته، لكنها طمأنة

باملحافظة  ترتبط  املسموم«، فهي  »الكأس 
على ربط األردن واقتصاده بإسرائيل. كما 
أن حــفــل »الــطــمــأنــة« هــــذا لـــم يــمــنــع رئــيــس 
الحكومة اإلسرائيلية، نتنياهو، من إعالنه 
قـــرب ضــم غـــور األردن، ومــحــاولــة حصول 
تأييد الــرئــيــس األمــيــركــي تــرامــب لــه. ولكن 
يبدو أن الكونغرس تنّبه إلى تداعيات ذلك 
على حلفاء الواليات املتحدة. فقرار مجلس 
الــنــواب األمــيــركــي، الــرمــزي غير املــلــزم، أول 
مــن أمــس الجمعة، دعــمــه حــل الــدولــتــن، ال 
ــة فــلــســطــيــنــيــة وحــقــوق  ــ يــعــنــي تــأيــيــده دولـ
الشعب الفلسطيني، لكنه اعتراف بالضرر 
ــلـــيـــة  ــيـ الـــــــذي تـــســـبـــبـــه اإلجـــــــــــــراءات اإلســـرائـ
ــات املـــتـــحـــدة فــــي املــنــطــقــة،  ــ ــــواليـ لــحــلــفــاء الـ
أنه  إذ  املنطقة،  ولعملية دمج إسرائيل في 

قرار  التزم  وقد  اإلسرائيلية.  الضغوط  كل 
املــــلــــك بـــنـــصـــوص مـــعـــاهـــدة الــــســــالم الــتــي 
أعطت األردن الحق في عدم التجديد، ولم 
تــكــن تــحــديــا لــهــا، لــكــن إســرائــيــل افترضت 
تــراه  أن يتعامل القصر »بــمــرونــة« مــع مــا 
اقـــتـــصـــاديـــة،  أو  مــصــلــحــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ضــاربــة بــأي حسابات أردنــيــة، خسائر أو 

مكاسب، عرض الحائط.
ــــالق ســـراح  ــّمـــان عــلــى تـــأمـــن إطـ وعــمــلــت عـ
ــيــــن، هــبــة الــلــبــدي وعــبــد  املـــواطـــنـــن األردنــ
الرحمن مرعي، بعد أن أسرتهما إسرائيل، 
وهــمــا فــي زيــارتــن عائليتن ألقـــارب لهما 
إسرائيليا  تلميحا  ورفضت  فلسطن.  في 
باملوافقة على تجديد عقد الباقورة والغمر 
اإلفــراج عنهما. ويتباين موقف  في مقابل 
الحكومة األردنية هذا مع إهمالها املعتاد 
ــــن فــــي الــســجــون  ــيـ ــ قــضــيــة األســـــــرى األردنـ

جديا  موقفا  اتخاذها  وعــدم  الصهيونية، 
بــعــد أن قــتــل جــنــود إســرائــيــلــيــون القاضي 
مــــارس/آذار 2014، بينما  رائــد زعيتر، فــي 
كان في طريقه إلى زيارة عائلته في مسقط 

رأسه في الضفة الغربية.
وفي خطوة مفاجئة، قام الجيش األردني 
 مــع الجيش 

ً
بــمــنــاورات تــحــاكــي مــواجــهــة

غــمــوضــا، فهل  ــر  ــ األمـ زادت  اإلســـرائـــيـــلـــي، 
كانت رسالة إلى تل أبيب بأن عّمان تعتبر 
إسرائيل عدوا خطرا على األردن، كما هو 
واقع الحال، على الرغم من معاهدة السالم 
أم أن املناورات رسالة  واالتفاقيات معها، 
إلى الشعب األردنــي بأن جيش بلده على 
أهبة االستعداد لحماية األردن، إذا استمر 
الــيــمــن اإلســرائــيــلــي فـــي تــهــديــد مــصــالــح 
بضم  نتنياهو  نفذ  إذا  األردن، خصوصا 

غور األردن؟ 
ــار الـــخـــطـــوات  ــبــ ــتــ ذهــــــب بـــعـــضـــهـــم إلــــــى اعــ
ــيـــة تــجــاه إســرائــيــل أخــيــرا  الــرســمــيــة األردنـ
لــيــســت أكـــثـــر مـــن مــحــاولــة لــكــســب الـــشـــارع 
األردنــــــي، وتــهــدئــة الــغــضــب املــتــنــامــي ضد 
واالقــتــصــادي، خصوصا  السياسي  النهج 
فــي ضـــوء تــزايــد الــهــجــوم الــلــفــظــي العلني 
على امللكة والعائلة الحاكمة، ولوم القصر 
في ما يتعلق بقضايا فساد واملحسوبية، 
والــتــعــبــيــر عـــن االســـتـــيـــاء مـــن بــــذخ الــقــصــر 
فيما يزداد األردنيون فقرا. ولكن التصعيد 
ــي، ولـــو كـــان شكليا مــثــل املـــنـــاورات  ــ األردنــ
ــتـــي تـــفـــتـــرض مـــواجـــهـــة ضــد  الــعــســكــريــة الـ
ــيـــس بــــاألمــــر الـــــــذي تــســتــهــن  إســــرائــــيــــل، لـ
لــيــس  األمـــيـــركـــيـــة،  واإلدارة  إســـرائـــيـــل  ــه  بــ
لــخــطــورتــهــا الــعــســكــريــة، بـــل ألنــهــا تــؤجــج 

الغضب الشعبي األردني ضد إسرائيل.
ــة الــتــي  ــيــ األرجـــــح أن هــــدف املـــواقـــف األردنــ

تتحدى خطوات إسرائيل، من دون املساس 
بجوهر العالقة معها، موجه إلى الواليات 
الرئيس  عهد  فــي  استهانت،  التي  املتحدة 
دونالد ترامب، بكل حلفائها العرب. ويبدو 
ر اإلدارة 

ّ
أن امللك عبد الله الثاني يريد أن يحذ

ــأن عــلــيــهــا أن تـــأخـــذ مــصــالــح  األمــيــركــيــة بــ
أنها  تــعــرف  الــجــد، وأن  األردن على محمل 
املواقف  أن  ويبدو  العرب.  بحلفائها  تمس 
األردنية هذه ساهمت في تنبه الكونغرس، 
واتخاذ مجلس النواب قراره )الرمزي غير 
االستراتيجية  املصالح  على  املبني  امللزم( 
لــــلــــواليــــات املــــتــــحــــدة، ولـــيـــس حـــّبـــا فــــي أي 
طـــرف عــربــي، ولــحــمــايــة هـــذه املــصــالــح من 
تـــهـــور تــــرامــــب، ووقــــاحــــتــــه بـــالـــتـــعـــامـــل مــع 
الــعــرب. أردنــيــًا وعــربــيــًا، يجب أال  الحلفاء 
ينجح قــرار مجلس الــنــواب األمــيــركــي في 
إشاعة أي أوهام، فهو ليس أكثر من وهم، 
خصوصا إذا بلعته السلطة الفلسطينية، 
واطــمــأن له صانع الــقــرار األردنـــي، ذلــك أن 
مناورة  مسألة  ليس  إسرائيل  من  املوقف 
تــكــتــيــكــيــة، فــالــغــاز اإلســـرائـــيـــلـــي املـــســـروق 
 
ٍّ
فــي خط الــضــخ  الفلسطينين سيبدأ  مــن 
ــة، وبــالــتــالــي  ــيــ ـــي زراعــــيــــة أردنــ ــ ــر أراضـ دمــ
مــصــدر رزق عــشــرات الــعــائــالت األردنـــيـــة. 
كــمــا أن بـــنـــاء املــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة الــحــرة 
اإلسرائيلي  التطبيع  بوابة  ستكون  التي 
مــع الــعــالــم الــعــربــي، أوشـــك على االنــتــهــاء، 
األردنــيــون على هيمنة  وســـوف يستيقظ 
إســرائــيــلــيــة غــيــر مــســبــوقــة. وبــالــتــالــي، ال 
يــمــكــن لــلــدولــة األردنــــيــــة اســـتـــعـــادة بعض 
العالقة  بــشــأن  املــفــقــودة  مصداقيتها  مــن 
ــاء الـــفـــوري  ــغــ مـــع إســـرائـــيـــل، مـــن دون اإللــ

للمشاريع التي تهدد سيادتها.
)كاتبة وصحافية من األردن(

أســـاســـي يــنــطــوي عــلــى حــقــوق وواجـــبـــات 
يتمتع بــهــا كــل مــواطــن ويــمــارســهــا ضمن 
ــانــــون«. وتــتــبــعــه املــــــادة 48 ب »يــنــظــم  ــقــ الــ
إال  الــســوريــة«،  العربية  الجنسية  الــقــانــون 
أن تــعــريــف املــواطــن قــد هــّمــش، ولـــم يؤطر 
الدستور أي مبادئ عامة تتعلق بتعريف 
املواطن وآليات حماية املواطنة من الضياع 
أو اإللغاء أو االنتقاص، بسبب التغييرات 
وهو  والتهجير،  والــحــروب  الديموغرافية 
ــراد الــجــزيــرة  مــا واجــهــتــه مــجــمــوعــة مــن أكــ
الـــســـوريـــة فــــي الـــعـــقـــود الـــســـابـــقـــة. وحــتــمــًا 
ســيــصــبــح جــوهــريــا لــشــريــحــٍة واســـعـــٍة من 
الشعب السوري، إذا ما تم طرح أي استفتاء 
أن  أو دستوري في املستقبل. كما  رئاسي 
بقي على أوضــاع املجتمعات 

ُ
هــذه املــواد ت

الــســوريــة غير الــعــربــيــة، كــاألكــراد واألرمـــن 
واآلشورين، في حالة تناقض مع املفردات 
الجنسية  بــتــعــريــف  املــتــعــلــقــة  الــدســتــوريــة 
 مشابه في ملف 

ٌ
العربية السورية. تناقض

ــد أمــثــلــتــه ضــوابــط  اســتــقــالل الـــقـــضـــاء. أحــ
املحكمة الدستورية العليا، فبينما توضح 
املادة 146 أن املحكمة الدستورية »تختص 
بالرقابة على دستورية القوانن واملراسيم 
التشريعية واللوائح واألنظمة«، تعاكسها 
مــبــاشــره املـــادة 148 مــن الــدســتــور الحالي 
أن  العليا  الــدســتــوريــة  للمحكمة  يحق  »ال 
تنظر في دستورية القوانن التي يطرحها 
ــلــــى االســــتــــفــــتــــاء  ــة عــ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــــس الــ ــيـ ــ رئـ

الشعبي، وتنال موافقة الشعب«. 
كــمــا يــقــع الــدســتــور الــحــالــي فـــي مناقضة 
غــريــبــة مـــن نــاحــيــة الـــرقـــابـــة عــلــى السلطة 
ــا يــــــتــــــرأس رئـــيـــس  ــمـ ــنـ ــيـ ــبـ ــة، فـ ــذيــ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
الــجــمــهــوريــة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، ويــعــن 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء )مادة 79(، 
ويـــضـــع فـــي اجــتــمــاع مـــع مــجــلــس الـــــوزراء 
برئاسته السياسة العامة للدولة، ويشرف 
ــإن مــجــلــس  ــ ــادة 98(، فـ ــ ــ عـــلـــى تــنــفــيــذهــا )مـ
الـــــــوزراء، ولــيــس رئــيــس الــجــمــهــوريــة، هو 

من ناحية، وفتح ورشات وجوب تجديد 
ــة، مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــرى،  ــمـ ــاكـ ــحـ ـــخـــب الـ

ّ
الـــن

الفساد شخصيات  ات 
ّ
ملف حيث طاولت 

ظام 
ّ
خاذ القرار في الن

ّ
مقّربة من دائرة ات

الــّســابــق، إضــافــة إلــى شخصيات تنتمي 
ــا االقــتــصــاديــة – املـــالـــيـــة، بما  ــهـ إلــــى أداتـ
 الـــفـــســـاد مــســتــشــٍر، فـــي مــركــز 

ّ
يـــوحـــي أن

الــحــكــم وهــامــشــه وأدواتــــــه، ويــســتــوجــب، 
)ليرحلوا  قـــاع«  يــتــنــّحــاو  »أن  ملــحــاربــتــه، 
ــة، شــعــار  ــريـ ــزائـ جــمــيــعــًا، بــالــعــاّمــيــة الـــجـ
يــرفــعــه املــتــظــاهــرون، مــنــذ بـــدء الـــحـــراك(، 
بــمــعــنــيــيــه، الــســيــاســي بــتــجــديــد الــنــخــب، 
خب 

ّ
والسوسيولوجي بالتمكن لتلك الن

صاحبة الكفاءة.
جه إلى 

ّ
ه، ملاذا ال نت

ّ
على الّرغم من ذلك كل

ــزاوج بــن املــقــاربــتــن  مــقــاربــة مـــزدوجـــة تــ
املــــذكــــورتــــن لـــلـــمـــحـــاســـبـــة، عــــدالــــة تــقــف 
بأدواتها القانونية لرصد قرائن الفساد 
ــات لــيــفــصــل الــقــضــاء فــيــهــا، 

ّ
وصـــنـــع مــلــف

آن  فــي  أخـــرى، معنوية وعلمية،  وعــدالــة 
الخبراء يحصون فيها  واحــد، يقوم بها 
الـــفـــرص الــتــي يــكــون الــفــشــل والــســيــاســة 
العامة املتهالكة قد ضّيعتها على البالد 

في املّدة التي حكم فيها املستبد؟
ــؤال،  ــّسـ يــمــكــن االنــــطــــالق، لــإجــابــة عـــن الـ
بالنسبة إلى الجزائر، من حقيقة أّكدتها 
مراجع علمية وأكاديمية كثيرة، خاضت 
ــأن االقــتــصــادي الــجــزائــري، وهي 

ّ
فــي الــش

 مـــن الـــجـــزائـــر، كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
ً
 كــــال

ّ
أن

ــانـــت، فـــي حـــــدود منتصف  وإســبــانــيــا كـ
ــاضـــي، فـــي مــرتــبــٍة  ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن املـ
ــمـــو االقــــتــــصــــادي، مــن  ـ

ّ
ــن ــن الـ ــٍة مــ ــقـــاربـ ــتـ مـ

تركيا  مــن   
ّ

كــل استطاعت  وكــيــف  ناحية، 
التي  تلك  من  متقاربة  بمقّدرات  وإيـــران، 
تملكها الــجــزائــر، مــن نــاحــيــة أخــــرى، من 
 القّوة املتوسطة اإلقليمية، 

ّ
بلوغ مصاف

املحاسبة  ملقاربة  تــؤّســس  حقائق  وهــي 
 تـــلـــك الـــبـــلـــدان 

ّ
ــائـــعـــة، ألن ـ

ّ
بـــالـــفـــرص الـــض

ها، ما عدا إيران، إلى 
ّ
املذكورة تنتمي، كل

أسباٍب سياسية، ملجموعة االقتصاديات 
بـــمـــجـــمـــوعـــة  ــرف  ــ ــعـ ــ يـ ــا  ــ مــ أو  الــــنــــاشــــئــــة، 

العشرين.
إذ  املقاربة على أســس علمية،  تلك  تقوم 
إنّها تلجأ إلى حساب الفرق بن الوضع 
ــع اآلخـــــــر( الســـتـــخـــدام  ــ ــــوضـ الــــعــــادي )والـ
بــمــنــهــجــيــة تحقيق  املـــــــوارد والــــكــــفــــاءات 
الــــصــــالــــح الـــــعـــــام، وبـــانـــتـــهـــاج مـــقـــومـــات 
وفيق 

ّ
السياسة العامة، باالرتكاز على الت

بــن املـــوارد واالحــتــيــاجــات، وباستخدام 
 

ّ
إال يــتــيــحــهــا  ال  الـــتـــي  الــعــلــمــيــة  األدوات 

الــعــدل فــي فــســح املــجــال أمــــام الــكــفــاءات، 
ه تنافسية 

ّ
كل فــي جــّو  لتعّبر عــن نفسها 

ونزاهة في إطار تكافؤ الفرص. وُيقصد 
ــع الـــفـــســـاد،  ــ ــا، وضـ ــنـ بـــالـــوضـــع اآلخـــــــر، هـ
ــعــامــل مع 

ّ
الـــرشـــوة واملــحــســوبــيــة فـــي الــت

تلك املقدرات/ املــوارد نفسها، وما ينتج 
ــدار لـــلـــمـــوارد/ املـــقـــدرات،  ــ مـــن ذلـــك مـــن إهـ
البالد  ومنع  الفرص  تضييع  وبالتالي، 
من بلوغ املرتبة التي تليق بتلك املوارد/ 

املقدرات.
ـــســـبـــة إلـــــى الــــجــــزائــــر، أقـــــــرت بــعــض 

ّ
بـــالـــن

الـــــّدراســـــات بــمــا تــمــلــكــه الـــبـــالد مـــن تلك 
ــدرات، ومــــا كــــان يــمــكــن أن  املــــــــوارد/ املـــــقـــ
ــِدَمــــت لــتــولــيــد  ــخــ ــ

ُ
ــت يـــنـــتـــج مـــنـــهـــا، لــــو اســ

الــتــنــمــيــة/ الـــتـــطـــور، خـــصـــوصـــًا أن تــلــك 
املــــوارد/ املــقــدرات تشير إلــى بلد بحجم 
مرتبة  لبلوغ  الكثير  منها  ويملك  قـــارة، 

التطبيع العربي  الــرغــم مــن تــســارع  وعــلــى 
العرب  أميركا  لم يعلن حلفاء  اإلسرائيلي، 
ــراف األمـــيـــركـــي بــالــقــدس  ــ ــتـ ــ تـــأيـــيـــدهـــم االعـ
عاصمة إلسرائيل، أو شرعنة املستوطنات، 
فقرار مجلس الــنــواب الــذي جــاء بتصويت 
ــــن، وتــــــصــــــويــــــت خـــمـــســـة  ــيــ ــ ــراطــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ الــ
إجـــراءات  أي  معارضة  يشمل  جمهورين، 
أحــاديــة الــجــانــب، وفـــي هـــذه الــحــالــة رفــض 
ــــي الــفــلــســطــيــنــيــة. وهــــذا تــطــور  ضـــم األراضــ
مهم، لكن املهم فهمه أن القرار هو لحماية 
إســرائــيــل مــن نفسها، كــمــا أنـــه، فــي الــوقــت 
نفسه، يؤكد أهمية عــدم االعــتــراف العربي 
الــعــلــنــي بــالــخــطــط األمــيــركــيــة اإلســرائــيــلــيــة 
التي تنفذ بتسارع خطير لتصفية القضية 
الفلسطينية. ال ُيخرج قرار مجلس النواب 
األميركي، امللك عبد الله الثاني، وال الرئيس 
مأزقهما،  مــن  عــبــاس،  محمود  الفلسطن، 
فــإســرائــيــل مــاضــيــة فـــي مــخــطــطــاتــهــا، وقــد 
ــواقــــف املـــلـــك غـــيـــر املـــســـبـــوقـــة عــن  عـــبـــرت مــ
غضبه ومخاوفه، لكن العالقة مع إسرائيل 
مــســتــمــرة وعــمــيــقــة، وخــطــرهــا عــلــى األردن 
يتعاظم، وحبوب تهدئة الكونغرس ليست 
أن  مــخــّدرة، ولكنها تظهر  أكثر من حبوب 
املوقف العربي، حتى لو كان ضعيفا وغير 
بــال معنى،   يصبح 

ْ
وإن يبقى مهما،  كــاف، 

إذا لــم يــصــدر عــن مــوقــف اســتــراتــيــجــي من 
لــفــلــســطــن واألردن  الــتــهــديــد اإلســـرائـــيـــلـــي 

واألمن القومي العربي.
ــيــــون مـــواقـــف حكومتهم  وقـــد تــابــع األردنــ
ــرا بــتــرحــيــب حــــذر،  ــيــ بـــشـــأن إســـرائـــيـــل أخــ
ــد  ــديـ ــتـــجـ ــا قـــــــــرار املـــــلـــــك عــــــــدم الـ خــــصــــوصــ
ــي الــبــاقــورة  ــ إلســـرائـــيـــل بــاســتــعــمــال أراضــ
والغمر الخصبة ألغراض زراعية، ورفضه 
تــجــديــد الــتــرتــيــبــات فــيــهــا، عــلــى الــرغــم من 

الشعب.    أمــام مجلس  حاَسب 
ُ
وامل املــســؤول 

وعدم  التناقضات،  هــذه  كثرة  من  ا 
ً
انطالق

فإن  العام لدستور 2012،  السياق  وضــوح 
مــحــاوالت إدخـــال مــواد جــديــدة، أو تعديل 
بــعــض املـــــــواد، ال يـــبـــدو أنـــهـــا قــــــادرة على 
على  قــادر  وطني  اجتماعي  عقد  تأسيس 
نقل سورية إلى مرحلة التعافي. كما تبدو 
دعوات بعضهم إلى ترجمة وتبني دستور 
إحدى الدول »املتقدمة« مستغربة، ألن هذه 
السورين  تعبر عن حاجات  لن  الدساتير 
الطرح مهن  أن مجرد  وخصائصهم، كما 
للخبرات القانونية والدستورية السورية. 
مــن هــنــا، يــأتــي طـــرح دســتــور مــؤقــت قــادر 
طر حوكمة تساعد على تعافي 

ُ
على طرح أ

بنية الدولة واملجتمع من املرحلة الحالية، 
وقادر على نقل هذا العقد االجتماعي بن 
ــم.  الـــســـوريـــن إلــــى دســـتـــور مــســتــقــبــلــي دائــ
والـــعـــقـــدة األســـاســـيـــة هــنــا هـــي فـــي كيفية 
تــشــكــيــل هـــيـــئـــة دســــتــــوريــــة، مــنــتــخــبــة أو 
وجــاهــيــة، تمثل أطــيــاف الــشــعــب الــســوري 

ومؤمنة بتنوعه. 
)رئيس تحالف املنظمات اإلنسانية 
السورية األميركية(

االقـــتـــصـــاد الـــنـــاشـــئ والــــقــــوة اإلقــلــيــمــيــة، 
ودليل ذلــك، على أقــل تقدير، أن بعضهم 
يشير إلى رقم هائل هو ألف مليار دوالر، 
فط 

ّ
هي جملة مداخيل الجزائر من بيع الن

هـــِدَرت في مشاريع لم ترفع من 
ُ
أ والغاز، 

قدر البالد، ولم تخرجها من دائرة الريع 
ف.

ّ
النفطي أو التخل

ــــد قـــامـــت  ــزائــــريــــة قـ ــــت دراســــــــــات جــ ــانـ ــ وكـ
بمحاكاة املكانة التي كان يمكن بلوغها 
في حالة االستخدام الجيد لتلك األموال 
الــذهــاب فــي تلك العملية  فــقــط، مــن دون 
االستشرافية إلى ما كان يمكن أن ينتج 
مـــن االســـتـــخـــدام الــعــلــمــي لــتــلــك املـــــوارد/ 
الطاقات  فقط، على  املــقــدرات واالرتــكــاز، 
الجزائر  )يــذكــر، هنا، تضييع  املــتــجــّددة. 
الطاقة  لتوليد  األملــانــي  املــشــروع  فــرصــة 
وتصديرها إلى أوروبا »ديزارتاك« الذي 
الــعــزيــز بوتفليقة،  الــرئــيــس عــبــد  رفــضــه 
راعــــة 

ّ
ــا زالــــــت مـــجـــهـــولـــة(، الــــز ــبــــاب مــ ألســ

)تمتلك الجزائر ما يزيد على 40 مليون 
راعــــــي، 

ّ
هـــكـــتـــار قـــابـــلـــة لـــالســـتـــغـــالل الــــــز

ومثلها بل ضعفيها إذا حسبنا احتمال 
باإلمكانات  الصحراوية  راعــة 

ّ
الــز تطوير 

التكنولوجية املتوافرة حاليًا(. واالبتكار 
)بـــاالعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــتــقــنــيــات الـــجـــديـــدة 
في  الجزائرية،  البشرية  املـــوارد  وقـــدرات 
ــارج، لـــالضـــطـــالع بــمــهــّمــة  ــ ــــخـ الــــداخــــل والـ
الـــدفـــع بــالــبــالد إلـــى األمــــــام(. وهـــي طــرق 
ــق الـــحـــريـــر  ــ ــريـ ــ ــة طـ ــلــ ــاكــ ــلــــى شــ ــة، عــ ــ ــــالثــ ثــ
الصيني، هي رهان تلك الفرص الضائعة 
ــتـــي يـــمـــكـــن، بـــإنـــجـــاح الــــحــــراك وبــبــنــاء  الـ
الدافع  لتكون  تجسيدها،  جديدة  جزائر 
اقتصاد  الحلم:  املكانة  إلى  الوصول  إلى 

ناشئ وقوة إقليمية.
الــعــمــل، في  مــقــاربــة  بالنتيجة، هـــذه هــي 
ــل املــقــبــلــة، تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة وعـــدم  ــراحـ املـ
الـــبـــكـــاء عـــلـــى األطـــــــــالل، بــــل الـــبـــنـــاء عــلــى 
ــة الــــجــــديــــدة فــــي املــحــاســبــة  ــاربــ ــقــ تـــلـــك املــ
بالفرص الضائعة، لالنطالق في مشروع 
ــل، مـــــشـــــروع االنــــبــــعــــاث لـــألّمـــة  ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ املـ
وللجزائر. ال يجب أن ُيالم، أحد، أيًا كان، 
ذلــك   

ّ
لـــلـــمـــشـــروع، ألن الـــنـــجـــاح  أردنــــــا  إذا 

مناط املصالحة االجتماعية/ املجتمعية، 
ظر 

ّ
ونقطة الولوج للعروج الحضاري بالن

، كل السواعد التي تملك 
ّ

للحاجة إلى الكل
مبيتة  نية  أيــة  عــن  بعيدًا  للبناء،  اإلرادة 
لــتــحــويــل مــقــاربــة الـــفـــرص الــضــائــعــة من 
إلى  واإلرادة  العمل  على  محفزة  مقاربة 
زخـــم انــتــقــامــي، وصـــل بــالــتــجــارب إلـــى ما 
والهـــــا تــجــربــة الــجــزائــر في 

ُ
ــراه، اآلن، وأ نــ

تسعينيات القرن املاضي.
)كاتب وباحث جامعي جزائري(

ملك األردن وكأس اللوبي الصهيوني المـسموم

الدستور السوري... بعيدًا عن السياسة

من دروس المحاكمات في الجزائر

المتوسط الذي يحتاج 
مزيدًا من الحوار

هدف المواقف 
األردنية التي تتحدى 
خطوات إسرائيل، من 

دون المساس بجوهر 
العالقة معها، موجه 

إلى الواليات المتحدة

سوريون كثيرون 
متخوفون، ألن 

الدستور قد يصنع 
بعيدًا عن الشعب، 

وعن الوطن

ألف مليار دوالر 
مداخيل الجزائر من بيع 

النّفط والغاز، أُهِدَرت 
في مشاريع لم ترفع 

من قدر البالد

آراء

حسام كنفاني

العراق حول  التي تصدر عن مستويات سياسية وأمنية في  رغم كل التصريحات 
ضرورة عدم التعرض للمتظاهرين، لكن يبدو أن قرار القتل مستمر، وهو ما تجلى 
في املجزرة التي ارتكبت خالل تظاهرات يوم الجمعة املاضي، ووصلت حصيلتها، 
، وما سبق ذلك من زّج لعناصر املليشيات 

ً
بحسب األنباء املتداولة، إلى خمسني قتيال

املوالية إليران بني صفوف املتظاهرين لتنفيذ عمليات طعن أوقعت عشرات الجرحى. 
يضاف هذا كله إلى السقوط اليومي للقتلى في املحافظات كافة، والذي يؤكد زيف 
االدعاءات األمنية العراقية، خصوصًا أن القرار األساسي يتجاوزها، ويعود بشكل 
أساس إلى سلطة الوصاية اإليرانية التي لم تتوان عن وصف ما يحدث في العراق 

»املؤامرة الصهيونية األميركية«. بـ
مجزرة يوم الجمعة، وما سبقها، تشير إلى أن قرارا إيرانيا قد اتخذ، ويتم تطبيقه 
عبر أذرع طهران في العراق، سواء على الصعيد الرسمي أو املليشيات، بإيصال القمع 
إلى درجته القصوى، على غرار الذي استخدم في إيران لقمع االحتجاجات األخيرة، 
والذي وصل عدد ضحاياه إلى أكثر من 400 خالل أسبوع. تدرك طهران جيدًا أن ما 
يشهده العراق كان له التأثير األكبر على االحتجاجات داخل إيران، وأن استمرارها 
سيكون له انعكاس جديد على داخل جمهورية والية الفقيه، لذا بات من الضروري 

بالنسبة لها إنهاء الحالة القائمة في العراق بأي وسيلة ممكنة.
منذ  أنها مستخدمة  وال سيما  الوحيدة،  ليست  لكنها  الوسائل،  هــذه  إحــدى  القتل 
بداية االنتفاضة العراقية، ولم تؤت أكلها الذي تريده طهران وأتباعها. ومع ذلك، فإن 
تصعيده ال يزال من ضمن الخيارات املعتمدة، مع إضافة عنصر جديد أساسي، هو 
إدخال البالد في مرحلة من الفوضى وإيصالها إلى مشارف االقتتال الداخلي، وهو 

ما بدأ العراق يشهده خالل األيام املاضية.
مشهد مهاجمة البلطجية التابعني لقوى إيرانية، واملستنسخ عما فعله أنصار حزب 
الله وحركة أمل في لبنان، هو جزء من االستراتيجية اإليرانية الجديدة في العراق، 
والــذي يبدو أنه في طور التصعيد مع محاولة استهداف منازل مقتدى الصدر في 
النجف عبر طائرة مسيرة، وخصوصا بعد دعوته أنصاره لحماية املتظاهرين، األمر 

الذي يعّد خروجًا عن الطوع اإليراني. 
واألمــنــي في  الشعبي  املستوى  تداعيات على  لــه  أنــه ستكون  املــؤكــد  مــن  استهداف 
إلى مواجهات مسلحة، وال سيما مع دخول مليشيات الصدر  العراق، وقد يتحول 
على خط مواجهة القوى األمنية العراقية، وهو تحديدا ما تريده إيران، وتماما مثل ما 
فعلته مع حلفائها خالل الثورة السورية، والدفع بها من السلمية إلى الثورة املسلحة، 
ما فتح باب القتل على أوسع أبوابه. وهو ما تريده طهران في العراق. فبالنسبة إلى 
جمهورية املاللي فإن عراقًا حرًا، وخارجًا عن السيطرة اإليرانية، يمثل خطرًا كبيرًا 
عليها، ولذا فهي ترى في الهتافات التي تطالب إيران بالتوقف عن التدخل في الشأن 
العراقي، تهديدًا ال يمكن السكوت عنه، وترى فيه شبح عراق ما قبل حرب الخليج 
الثانية، وهو ما ال تريد العودة إليه مطلقًا، خصوصًا مع تمدد نفوذها في املنطقة 
خالل السنوات األخيرة. بالنسبة إلى إيران، فإن عراقًا غير مستقر، وتحت الوصاية 
املباشرة من الجمهورية اإلسالمية، هو قمة ما ترغب فيه، وما فعلته خالل السنوات 
املاضية، قبل أن تفلت األمور من يدها مع االحتجاجات األخيرة، وفشل كل وسائل 
إيــران، على  لم تكن تريدها  قمعها، بل وتصاعدها وقدرتها على تحقيق إنجازات 
غــرار إطاحة رئيس الحكومة عــادل عبد املهدي، وأخيرًا دخــول أطــراف على خطها 
 هذه األمور مجتمعة تدفع طهران اليوم إلى 

ّ
لم تكن طهران تحسب لها حسابًا، كل

الزج بالسيناريو السوري في الداخل العراقي، فإشعال الصراعات الداخلية واالقتتال 
واليمن،  ولنا في سورية  إيـــران،  املحقة عن مسارها هو ما تجيده  املطالب  وحــرف 

وحتى لبنان، واليوم العراق، أمثلة ماثلة.

باسل طلوزي

ا، وهو يعيد جــزًءا من مسروقاته إلى أصحابها؛ لقاء نزع ثوب  ا عادّيً لم يكن لّصً
اللصوصية عنه، واالعتراف به فرًدا من العائلة الكبيرة، ومنحه امللكية الكاملة على 
ط لسرقته بدهاء، فقد كان 

ّ
»البيت العتيق«. خط  بـ

ً
الجزء األهم من مسروقاته، ممثال

 برهط من ذوي القربى الذين سيشاركون 
ٌ
يدرك، منذ البداية، أن البيت »العتيق« محاط

في الدفاع عنه، فرسم خطته على قاعدة سرقة أزيد من بيت، كي يكون في مقدوره 
ا على ما سرقه منهم، بعد أن يبلغ خصوُمه مرحلة اإلنهاك، واليأس 

ً
املساومة الحق

من استعادة مسروقاتهم، فينقّض عليهم بعرضه السابق.
ط لها تماًما، حيث بدأ بالبيت األكبر 

ّ
بالطبع، نجحت خطة اللص بحذافيرها، كما خط

، الذي يمثل الثقل األهم من بيوت الحّي، فاستدرجه إلى معاهدٍة تتيح للمسروق 
ً

أوال
»جـــاًرا«  بــه  وأن يعترف  الحياد،  أن يقف على  اغتصب منه، شــرط  مــا  أن يستعيد 

»البيت العتيق«، وهو ما حدث. جديًدا، وبسيادته على سرقته األهم، ممثلة بـ
والغريب أن »البيت األكــبــر« عــّد ما حــدث نصًرا مـــؤزًرا، وأبــى إال أن يقيم طقوًسا 
ا«، يضاهي عيد ميالده،  احتفالية بعودة املسروقات إلى سيادته، وجعله »عيًدا سنوّيً
على الرغم من أنه لم يستعد غير ما يملكه فقط، فلم يتجاوز بذلك »حظ الفقير« الذي 
 ملجّرد أنه عثر على حماره. وال حاجة للقول إنه التزم بعهد الحياد 

ٌ
اعتقد أنه محظوظ

التزاًما ال تخترقه ذبابة وال قنبلة نووية، ولم تحّرك فصول املأساة التي دارت رحاها 
بني جاره الضحية والسارق أزيد من نصف قرن أي شعرة في بدنه، بل اعتبرها 
ها، على الرغم من أن صدى وصية 

ّ
ل الزمان بحل

ّ
محض »منازعات جيران« سيتكف

أبيه الراحل كان ما يزال يترّدد في املكان: »ما أخذ بالقوة ال يسترّد بغير القوة«، 
لكنه ارتأى أن في وسع »السالم« أن يعيد املسروقات ألصحابها، حتى لو كان الثمن 

سرقة حقوق األخ والشقيق؛ وعلى كل امرئ »أن يقلع شوكه بيديه«.
عموًما، بعد أن استتّبت الخطة كما شاء لها اللص الداهية، اتجه، بعد نصف قرن 
ــا الجزء 

ً
لــه أيــض ونــّيــف، إلــى البيت الثاني، ليكّرر مــا فعله مــع البيت األكــبــر؛ فــأعــاد 

املستلب من مسروقاته، لقاء غّض الطرف عّما آل إلى خزائنه من مسروقات أخرى، 
هي األهم كما ذكرنا، بل إنه عمد، من باب النكاية، إلى إعالن بسط ملكيته على أجزاء 
مالصقة للبيت الثاني، تحمل اسمه، ليفسد على أهل البيت احتفاالتهم باستعادة 
ا من ذلك لم يحدث؛ إذ مّرت النكاية مرور الكرام، واستعاد 

ً
مسروقاتهم، غير أن شيئ

الفقير املحظوظ حماره، رفقة الطبل واملزمار بالطبع.
الشرعية على سرقاته،  السارق إلسباغ  الجارين، وفي محاولة من  »البيتني«  وبني 
يعملوا  بــأن  وأقنعهم  العتيق«،  »البيت  عــدد من أصحاب  اســتــدراج  إلــى  ا 

ً
أيض عمد 

لــه على بيتهم املــســروق منهم ضّد  فــي خدمته، وكــالء وأجـــراء، وأن يقفوا حــرًســا 
أشقائهم من أهل البيت اآلخرين، وال بأس أن يزينوا أكتافهم وصدورهم بالنياشني، 
وأن يعلنوا أنفسهم رؤساء ووزراء، ويحملوا ألقاًبا أطول من بنادقهم املنكفئة، لقاء 
. واألنكى أنهم 

ً
ا ما حدث فعال

ً
ي عن فكرة السيادة على ممتلكاتهم، وهو أيض

ّ
التخل

 في تنفيذ أوامر اللص، وتكريس 
ّ
تجاوزوا مرحلة الحراسة، ليلعبوا دور مخلب القط

لصوصيته على املسروقات التي اغتصبها منهم. والغريب أن الفقير املحظوظ في 
الــرغــم مــن أنــه لــم يستعد من  ــا، على 

ً
هــذه الحالة، اعتبر أن الحظ كــان حليفه، أيــض

ى رسنه.
ّ
الحمار وال حت

ا 
ً
بيوت ثمة  إن  فتقول  الزمن  مزيد من عجائب  على  النهايات  املفتوحة  الحكاية  أما 

 عن »البيت العتيق«، لم تعد تقف موقف الحياد فقط 
ً

أخرى في املنطقة، أبعد قليال
حيال ما يجري، بل أخذها اإلعجاب باللص مبلغ وضعه موضع »املسروق«، ووضع 
املسروق موضع اللص.. وأما حمير هذه البيوت البعيدة فيقال إنها اختفت، بعد أن 

أدركت أنها فقدت حظها منذ رافقت هذا الطراز من البشر.

فاطمة ياسين

لم يكن حلفاء الحرب العاملية الثانية املنتصرون متجانسني سياسيًا، وإنما جمعهم 
الخوف من توّسع السيطرة النازية بقيادة أدولــف هتلر على كامل أراضــي أوروبــا. 
العالم، فكان تحالف  أعني  أمــام  لبولندا  باجتياح مريح  العسكرية  بدأ هتلر خطواته 
املضطرين الذي أنتج، فيما بعد، نصرًا ساحقًا عليه، ولم تظَهر خالفات الحلفاء إال 
عند تقاسم األسالب، فبمجرد عزف موسيقى النصر عند بوابة براندنبرغ في أملانيا، 
حتى طفت األيديولوجيا على السطح، وتمّسكت جيوش الحلفاء املحتلة بمدينة برلني، 
وكان الوجود السوفييتي فيها مؤثرًا، وكأن الحرب لم تنتِه بعد. حاصر السوفييت 
املدينة، بمن فيها من الجيوش التي كانت حليفته، فما كان من باقي الحلفاء إال أن 
طلق عليه حلف شمال األطلسي 

ُ
تكتلوا في وجهه، ليشكلوا الحلف العسكري الذي أ

)الناتو(، ويصبح هذا الحلف أكثر قوة بعد أن انضمت إليه أميركا في إبريل/نيسان 
أملانيا  عــن تأسيس  اإلعـــالن  إلــى  فــبــادر  كــثــيــرًا،  السوفييتي  الـــرد  يتأخر  لــم   ،1949
الديمقراطية فوق األراضي التي يحتلها، وباشر بوضع الحواجز واألسالك الشائكة 
لتصبح منطقة برلني خط تماٍس ومواجهة بني دول الحلف واالتحاد السوفييتي، لكن 
شعار الحلف، والهدف منه، لم يكونا سّريني، بل توّجها بكل وضوح ضد االتحاد 
السوفييتي، وأحيطت الفقرة الرابعة من ميثاقه بعناية خاصة: إن االعتداء على عضو 
هو بمثابة االعتداء على الجميع.. بما يعني إعالنا خفيا عن حرب عاملية تالية في 

حالة الهجوم على أي عضو.
الفكاهي  للحلف، حّسه  عــام  أول سكرتير  وهــو  إســمــاي،  هاستينغز  الــلــورد  أظهر 
بتلخيصه املوجز مهمة »الناتو« بقوله: إن الحلف ُوجد إلبعاد السوفييت، واستقدام 
املهمة بشكل  هــذه  فــي  أميركية،  بقيادة  الحلف،  نجح  ــان..  األملــ وإهــانــة  األمــيــركــيــني، 
النهاية، االتحاد  التي أحرقت، في  الباردة  كبير، فقد كان بمثابة املفاعل في الحرب 

السوفييتي، وتركت أعضاءه يتسابقون ليصبحوا أعضاء في »الناتو«..
ِمَن حلف الناتو وجودًا عسكريًا أميركيًا دائمًا في أوروبا، من دون أن يشعل 

َ
وقد ض

حساسيات وطنية، فقد كان موجودًا بدعاوى األمن املبّررة شعبيًا، كما تابع مهمته 
التي ورثت االتحاد السوفييتي  الباردة، فاستمر باعتبار روسيا  بعد نهاية الحرب 
لتحاذي  الــشــرق،  نحو  والتدميرية  االستطالعية  العسكرية  معّداته  وزحــفــت  عـــدوًا، 
الغربية 2% من إجمالي دخلها  حــدود روســيــا، وكلفت هــذه املهمة شعوب أوروبـــا 
ل ضغطًا اقتصاديًا عجزت عنه، أو تهربت منه، بعض الدول 

ّ
الوطني، األمر الذي شك

من  الرغم  على  رضت، 
ُ
ف قيادة عسكرية وسياسية  لكنه ضِمن ألميركا  األعــضــاء، 

الــذي جعل  األمــر  األميركية،  النظر  وجهة  عن  التامة  االستقاللية  في  فرنسا  رغبة 
الــحــلــف، وتتبنى  الــرئــيــس ديــغــول )1959 - 1969( تنسحب مــن  فــرنــســا فــي عــهــد 
استراتيجية تقارب مع الكتلة الشرقية، ولم تنتِه املقاطعة إال في عهد الرئيس نيكوال 
ساركوزي )2007 - 2012(. يدرك األعضاء، على الرغم من التحفظات، أهمية بقاء 
الحلف بشكله العسكري الِصرف مع بعض التعديالت. وناقشت القمة التي عقدها 
استمراريته  أن  يدركون  العسكري، وهــم  الحلف  لندن وجــود  أيــام في  قبل  زعماؤه 
مرهونة بوجود األعداء، وإن لم يكونوا موجودين فال بد من تخليقهم. ولكن الوجود 
ترامب، فحث  األميركي، دونالد  الرئيس  ــز عليه 

ّ
رك يحتاج تمويالٍت كافية، وهو ما 

جميع األعضاء على االلتزام بنسبة الـ 2% الالزمة لتشغيل الحلف بكامل طاقته، وأكد 
أهمية الجبهات التي يقف الحلف إزاءها، وأهمية أن تكون هناك أهداف تضمن للحلف 
النقاش مستفيضًا عن الصني ودورهــا  وجــودًا مبّررًا قانونيًا وأخالقيًا. ولذلك بدا 
العدواني املتصاعد، ما يعني أن الحلف يضيف الصني إلى جانب روسيا واإلرهاب 
إلى قائمة أعدائه. وهذه الجبهة الجديدة، البعيدة جغرافيًا، تتطلب مزيدًا من القواعد، 
ما يعني تطويل ذراع الحلف نحو الجنوب، ويضمن بقاءه العسكري الذي ولد بعد 
انتهاء الحرب العاملية الثانية، وقد وَجد اآلن مبّررًا جديدًا لبقائه الذي قد يكون على 
حساب تجّمع اقتصادي مــواٍز هو االتحاد األوروبــي. وهذه نتيجة تدعو إلى القلق، 

بحيث يبقى ما هو عسكري، أما ما هو اقتصادي فسائٌر على طريق االنحسار.

إيران واستراتيجية 
االقتتال العراقي

اللص والحمير

»الناتو« يبحث عن أعداء جدد
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مولدي األحمر

ُكــتــبــت هـــذه الـــورقـــة، املــســتــفــزة، بــعــد مشاهدة 
ـــعـــنـــى بـــالـــشـــأن 

ُ
ــــج ســـيـــاســـيـــة ت ــرامـ ــ كـــاتـــبـــهـــا بـ

ــردد فــيــهــا ســيــاســيــون ومــحــلــلــون  الـــعـــراقـــي، يــ
عـــراقـــيـــون مــفــهــوم املــرجــعــيــة الــديــنــيــة )!(، ثم 
أن شـــابـــا عـــراقـــيـــا فـــي مــقــتــبــل الــعــمــر يــصــرح 
ــاء الــلــه،  لــلــصــحــافــة بــحــمــاســة كــبــيــرة: »إن شــ
ـــعـــّجـــل لــنــا بــحــل ملشكل 

ُ
املــرجــعــيــة الــديــنــيــة ت

الــحــكــومــة«. يــواجــه الــعــراقــيــون الــيــوم مشكلة 
ســيــاســيــة غــايــة فـــي الــتــعــقــيــد، تــراكــمــت فيها 
مــخــلــفــات اســتــبــداد الــنــظــام الــبــعــثــي، واإلرث 
ــّمــــم الـــنـــظـــام الــســيــاســي  ــيــــركــــي الـــــــذي صــ األمــ
العراقي بعد العام 2003 على مقاس مصالحه 
 – األمــيــركــي  اإلرث  إســرائــيــل، وإرث  ومصالح 
العراقي، حيث الطائفية والعرقية واملرجعية 
الدينية جعلت من فكرة تحقيق الديمقراطية 
التي ادعــت الواليات املتحدة أنها جــاءت إلى 
املــنــال، لقيامه  الــعــراق مــن أجلها، هدفا بعيد 
العراقية  الــقــوى  ولخصائص  املغالطة،  على 

املتصارعة اليوم على السلطة.
واملشكلة الحقيقية التي يواجهها العراقيون 
اليوم، ربما من دون تحديدها مشكلة، وهذا 
ــم الـــثـــوري  ــهـ ــراكـ ــا إذا كـــــان حـ ــبـــط، هــــي مــ ُمـــحـ
ترّسخ عندهم  الــذي  املفهوم  يستهدف نقض 
بــشــأن عــاقــة مــثــلــث مــفــاهــيــم وواقــــع الطائفة 
التي عليها  الحالة  إنتاج  والعرق والدين في 
اليوم بلدهم، صانع ذاكرة ومخيلة الحضارة 
الــعــربــيــة - اإلســامــيــة. كــل مــن يــتــابــع أحـــداث 
العراق ال يجد سوى ذهاب وإياب بني أضاع 
السياسيني يتحّدث  أحــد من  املثلث، وال  هــذا 
عن العاقات االجتماعية الجديدة التي دفعت 
الطاقات التي نراها اليوم إلى الشارع، لتتكلم 
عـــن الـــجـــوع والــفــقــر ونــقــص الـــخـــدمـــات، وعــن 

عالء الترتير

في غمرة الحديث عن االنتخابات التشريعية 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة، واالجـــتـــمـــاعـــات  ــيـ ــرئـــاسـ والـ
املــــــكــــــوكــــــيــــــة، والـــــــــوســـــــــاطـــــــــات اإلقــــلــــيــــمــــيــــة، 
ــة، واملـــحـــاصـــصـــات  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــات الـ ــغــــوطــ والــــضــ
التشوهات  الداخلية، يتناسى املتخاصمون 
البنيوية التي تسببوا بها للنظام السياسي 
ــي،  ــاضــ الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى مـــــــدار الـــعـــقـــد املــ
ويستمّرون في خلخلة أسس ما تبقى منه، 
من دون أن يسمحوا له باالنهيار، فقد أجاد 
املتخاصمون فنون اللعبة، وأدركوا تكتيكات 
وحـــدود بعضهم بعضا، وأمــعــنــوا فــي حالة 
الا-اكتراث؛ كيف ال وقد غيبوا الفلسطينيني 
شعبا من جوهر نظامهم السياسي، ودمروا 
قنوات املحاسبة واملسؤولية ومؤسساتهما 
وقواعدهما. واآلن، يتفاوض أقطاب الشرذمة 
الفلسطينية على أسس عقد انتخابات ملجّرد 
عقدها، ويستمرون في تسجيل النقاط ضد 
بعضهم بعضا، ومن دون أي اكتراٍث لضرورة 
تصور وبناء نظام سياسي فلسطيني جديد 

قادر على النهوض بالفلسطينيني. 
ــي 

ّ
ــة املـــلـــحـــة لــتــبــن ــاجــ ــحــ عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن الــ

استشرافيًا  استراتيجيًا  فكرًا  الفلسطينيني 
يــخــلــخــل الــنــظــم الـــســـائـــدة، ويــــؤّســــس لنظم 
جــــديــــدة بـــعـــيـــدة كــــل الـــبـــعـــد عــــن الــشــخــصــنــة 

بشار نرش

مــنــذ خــطــابــه األول بــعــد تسلمه الــرئــاســة في 
الواليات املتحدة، رفع ترامب شعار »أميركا 
الــيــمــني  تـــوجـــهـــات  عــــن  ــّبــــر  عــ والــــــــذي  أواًل«، 
العرقية  املــفــاهــيــم  األمــيــركــي، ذي  الــشــعــبــوي 
والــقــومــيــة، والــنــاقــم عــلــى الــنــخــب السياسية 

واملؤسسات املرتبطة بها.  
اتسم هذا النمط الجديد من القيادة باالرتجال 
ــاء مــســتــنــدًا إلـــى عــدائــه  والــديــمــاغــوجــيــة، وجــ
وهجومه على املؤسسات والنخبة التقليدية 
مــــن الـــحـــزبـــني، الـــجـــمـــهـــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي، 
مــتــخــطــيــًا نـــظـــام الــثــنــائــيــة الــحــزبــيــة، وقـــافـــزًا 
التقليدية  على األعراف والتقاليد السياسية 
لــيــؤســس ملــرحــلــة »ثـــاثـــيـــة« تــعــبــر عـــن أفــكــار 
الـــيـــمـــني الـــشـــعـــبـــوي املــــتــــطــــّرف، فــــي مــواجــهــة 
اليمني التقليدي املحافظ، الذي يمثله الحزب 
الــجــمــهــوري، والــيــســار الــتــقــدمــي الــلــيــبــرالــي، 

الذي يمثله الحزب الديمقراطي. 
وشهدت سنوات رئاسته تجاذبات سياسية 
الــداخــل  فــي  كثيرة  واجتماعية  واقــتــصــاديــة 
والتي  الخارجية،  سياسته  وفــي  األميركي، 
ت الــداخــل األمــيــركــي والــعــالــم، مــن إلــغــاء 

ّ
هـــز

نظام »أوباما كير«، واالنسحاب من اتفاقية 
املناخ، واالنسحاب من منظمة األمم املتحدة 
ــقـــافـــة والـــعـــلـــوم )يـــونـــســـكـــو(،  ــثـ لــلــتــربــيــة والـ

الــفــســاد املــســتــشــري فـــي كـــل مــفــاصــل النخبة 
السياسية، فا أحد يعتبر من مجمل املحّددات 
ــاة الــشــعــب  ــيــ ــــي حــ ــلــــت فـ ــتــــي دخــ الــــجــــديــــدة الــ
العراقي، لتغير كل يوم من نوع العاقات التي 
تربط بني أفــراده، وتتلف شيئا فشيئا ركائز 
ثقافته البالية، تلك التي تستدعي االنتماءات 
إلــــى الــعــشــيــرة والـــطـــائـــفـــة والــــعــــرق، وتــجــعــل 
املرجعية الدينية فوق كل شيء، وتتشبث بها 
والثقافية  الــســيــاســيــة واألخــاقــيــة  املــنــظــومــة 

التي أصبحت مرفوضة.
واملثير أن عدم وضع هذه القضايا في مقدمة 
النقاشات السياسية العراقية ليس مصادفة، 
إذ يسمح عدم التركيز عليها للمستفيدين من 
الذي  املثلث  دائــرة  في  بالبقاء  القائم  الوضع 
ــا أضـــاعـــه في  ــ يــتــلــهــى الــجــمــيــع بــتــدويــر زوايـ
كل االتجاهات، جاعلني بذلك الحلول املمكنة 
 على فكر هذه القوى التي يحاربها 

ً
مقتصرة

املهانون واملعذبون في بلدهم الغني. إمساك 
الطبقة  بدايته، بفضح خصائص  الخيط من 
السياسية في البرملان وجميع أجهزة الدولة 
القائمة عليها، سيعّري  املحاصصة  ومبادئ 
السياسي واملالي، وسيكشف  الفساد  أسباب 
والدينية.  والعرقية  الطائفية  الصمة  قاعدته 
العراقيون  لــعــّرى  ذلـــك،  على  التركيز  تــم  ولــو 
والــتــجــار،  السياسيني  مــن  الــفــاســديــن  حقيقة 
ــادة األعـــــراق واألنـــســـاب  ــ ــــوز الــطــائــفــيــة وقـ ورمـ
والـــدعـــاة الــديــنــيــني الــطــائــفــيــني، واملــتــعــاونــني 
ــقــــوى الـــخـــارجـــيـــة بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا،  مــــع الــ
ــى الــشــبــكــة نفسها  ولــفــضــحــوا انـــتـــمـــاءهـــم إلــ
املتبادلة،  والــخــدمــات  واملــعــارف  املصالح  مــن 
وفقا لقوانني اللعبة نفسها، ولكن من مواقع 
مختلفة: املــكــانــة والــوجــاهــة والــســاح واملـــال 
والسلطة الرمزية، كل حسب ما في حوزته من 
رأس مــال، وحسب مهاراته في تصريفه مثل 

ــة، يـــمـــعـــن قــــادة  ــمــ أســــاســــا لــلــحــكــم والــــحــــوكــ
أقطاب الشرذمة الفلسطينية بتصليب نظام 
سياسي مهترئ، فقد أهليته وشرعيته لقيادة 
الــفــلــســطــيــنــيــني، مـــن أجــــل تــحــقــيــق مطالبهم 
لــتــصــور  األوان  آن  ــذا،  ــ لــ حـــقـــوقـــهـــم.  وتــلــبــيــة 
نـــمـــوذج قـــيـــادة جــمــعــيــة قــــــادرة عــلــى تنفيذ 
للجميع،  مــمــثــلــة  فلسطينية  اســتــراتــيــجــيــة 
تضع في صلبها جوهر املطلب الفلسطيني 
الفاعلني  تكترث الشــتــراطــات  )الــحــريــة(، وال 
الــخــارجــيــني والــــقــــوة املــحــتــلــة ومــطــالــبــهــمــا، 
فــالــحــوكــمــة الــجــيــدة وبــنــاء الـــدولـــة وإصـــاح 
والعقيدة  املؤسسة  بناء  وإعـــادة  املؤسسات 
األمــنــيــة يــجــب أن تــنــســجــم كــلــهــا مـــع مطلب 
بــاالشــتــبــاك مع  الــــذي ال يتحقق إال  الــحــريــة 
القوة املحتلة واملستعِمرة، وعدا ذلك سيكون 
 لــــوقــــت الــفــلــســطــيــنــيــني وجـــهـــدهـــم 

ً
مـــضـــيـــعـــة

وتضحياتهم وعذاباتهم.
التحرير  القيادة في منظمة  أن نموذج  ومع 
جمعية،  طبيعة  ذو  نــظــام  هــو  الفلسطينية 
نظريا، إال إنه ليس كذلك في الواقع. وفي ظل 
كولونيالي،  استعماري  شــرط  تحت  العيش 
النظر  إعــــادة  بالفلسطينيني  حــرّيــا  أصــبــح 
بــنــمــوذج »الــقــائــد الـــواحـــد األوحـــــد« أســاســا 
للحكم والحوكمة. فعلى سبيل املثال، وبديا 
وبناء  تخيل  يمكن  الــقــائــم،  الحوكمة  لنظام 
ســيــنــاريــو ونـــظـــام مـــغـــايـــر، بــحــيــث ينتخب 

وتعديل نظام الهجرة، ومنع دخول مواطني 
املــتــحــدة، وبناء  الــواليــات  عـــّدة دول مسلمة 
الجدار مع املكسيك، ونقل السفارة األميركية 
مــن تــل أبــيــب إلـــى الـــقـــدس، واالنــســحــاب من 
روسيا،  مع  الباليستية  الصواريخ  معاهدة 
واالنــســحــاب مــن االتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران، 
واملكسيك،  كندا  مــع  »نافتا«  اتــفــاق  وتعديل 
وقـــــــد أثــــــــــارت هـــــــذه اإلجـــــــــــــــراءات الـــداخـــلـــيـــة 
والتساؤل  االرتــيــاب  من  حــاالٍت  والخارجية 
ـــــة الــســلــطــة 

ّ
ــلــــوب الـــــذي تـــــدار بـــه دف عـــن األســ

ــدور الجديد  فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، وعـــن الــ
ألميركا في العالم.

ــــي ســيــاســتــه  فـ تـــــرامـــــب،   
ّ
ــول إن ــ ــقـ ــ الـ ويـــمـــكـــن 

إلى مفهوم  ى عقيدة تستند 
ّ
الخارجية، يتبن

ــلـــحـــي، نــــابــــعــــة مـــــن عــقــلــيــة  ــاتــــي مـــصـ ــمــ ــراغــ بــ
رجـــل األعـــمـــال الــــذي يــتــعــامــل بــمــنــطــق الــربــح 
ــدأ الــصــفــقــة فــي  ــبـ ــقـــوم عـــلـــى مـ ــارة، تـ ــســ ــخــ والــ
الخارجية، وخصوصا  القضايا  التعامل مع 
مع الحلفاء، بحيث تربط بني حجم االنخراط 
ــدار املـــنـــافـــع  ــ ــقـ ــ فــــي الـــقـــضـــايـــا الـــخـــارجـــيـــة ومـ
االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يــجــلــبــهــا هــــذا االنـــخـــراط 
لــلــواليــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، فــكــلــمــا كــانــت 
املـــنـــافـــع أكـــبـــر كــــان االنــــخــــراط أكـــبـــر وأعـــمـــق. 
ــرامـــب  ــــذه الــــعــــقــــيــــدة، يـــتـــجـــه الــــرئــــيــــس تـ ــهـ ــ وبـ
ــي  نــحــو بـــنـــاء نـــظـــام ســيــاســي إقــلــيــمــي ودولــ
التحالفات  صياغة  إعـــادة  مــبــدأ  إلــى  يستند 

العملة في مختلف املجاالت، بطرٍق مسرحيٍة 
مختلفة، وبحدود ال يتجاوزها.

مـــا مــعــنــى أن يـــنـــادي شـــعـــٌب بــالــديــمــقــراطــيــة 
يجعل  بما  املــواطــنــة،  مفهوم  على  تقوم  التي 
ــلـــي لــتــنــظــيــم الــشــأن  مـــن األخـــيـــرة املـــبـــدأ األصـ
ــرى الــســيــاســيــني يــذهــبــون  ــ الـــســـيـــاســـي، ثــــم نـ
ويجيئون، في مشهٍد مضحك، يستفتون رأي 
أشخاص من املفترض أن ال يقربوا السياسة 
ــهــــري، وأن تــكــون  بــوصــفــهــا نـــشـــاطـــا غـــيـــر طــ
مشكلتهم  حـــل  عــلــى  أوال  تــقــتــصــر  مــهــمــتــهــم 
الخاصة مع الله عز وجل، وفق ما أمر به، ثم 
إن استطاعوا مساعدة املؤمنني على السلوك 
مسلكا حسنا نحو اآلخرة؟ جواب كثيرين أن 
الــفــكــرة ال تنطبق على ديننا اإلســامــي  هــذه 
ــيـــاســـة فــــي آن،  الـــحـــنـــيـــف، بـــوصـــفـــه ديـــنـــا وسـ
ولكن متى كانت األديان ميتافيزية ال تتطور 
أحوالها؟ بل أكثر من ذلك، متى كان ذلك أصا 
مــن أصــــول الــــدول الــســلــطــانــيــة الــتــي تعاقبت 
الفكرة  على تاريخنا الطويل؟ كي تكون هذه 
التي يتمسك بها بعضهم صحيحة يجب أن 
منذ جاءتنا  يتغير  لم  أن مجتمعنا  نفترض 
الرسالة املحمدية الثورية )بما في ذلك الحالة 
الــديــمــغــرافــيــة(، ويــجــب أيــضــا أن نــفــتــرض أن 
الــســنــة والـــشـــيـــعـــة، وغــيــرهــمــا مـــن الــكــيــانــات 
الـــتـــي يــتــكــلــمــون عــنــهــا أو بــاســمــهــا، حــقــائــق 
مــيــتــافــيــزيــقــيــة. هــنــاك أيــضــا مـــن يــخــاف على 
انحطاط  وهـــذا  التطور  بفكرة  قبل  إذا  الــديــن 
الــعــقــل، فجميع األديــــان تــطــّورت وجميع  فــي 
األديان الكبرى صمدت وبقيت، وأولها الدين 
اإلســامــي الـــذي مــا زال أمــامــه تــاريــخ طــويــل. 
ومعنى هذا أننا لسنا نموذجيني في الكون، 
وتــجــربــتــنــا وحـــيـــاتـــنـــا ومـــعـــتـــقـــداتـــنـــا لــيــســت 
أشياء، بل تمثات للعالم، ومعايير أخاقية، 
معتقداتنا  بــني  للعاقة  سياقية  وتــرتــيــبــات 

الشعب الفلسطيني لجنة صغيرة من القادة 
قــيــاديــًا فلسطينيًا،  مــكــتــبــًا ســيــاســيــًا  تــشــكــل 
ــادة، وأن  ــ عــلــى أن تــضــم أربـــعـــة أشـــخـــاص/ قـ
تــكــون بينهم امــرأتــان أو على األقـــل واحـــدة، 
فيضطلع كل عضو قيادي فيه بمسؤولياٍت 
منهم  لكل  ويــكــون  تكاملية،  ولــكــن  متنوعة، 
ــد مــــســــؤول عــن  ــ وزن ســـيـــاســـي مـــمـــاثـــل: واحــ
ــر عن  الـــشـــؤون الــداخــلــيــة واملــجــتــمــعــيــة، وآخــ
ــد عن  ــ الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والـــدولـــيـــة، وواحـ
الــشــؤون االقــتــصــاديــة والتنموية، وآخـــر عن 
ــــؤون الــتــعــلــيــم والـــشـــبـــاب. ويــكــفــل تقسيم  شـ
األعـــمـــال عــلــى املــســتــوى الـــقـــيـــادي عــلــى هــذا 
ــه  ــزبـ ــائــــد واحـــــــد وحـ ــو أال يـــخـــتـــطـــف قــ ــنـــحـ الـ
السياسي املشروع الوطني وفرض رؤيتهما 
وبــرنــامــجــهــمــا الــســيــاســي، ويــكــفــل مــســتــوًى 
والشفافية، وُيسفر عن  لــة  املــســاء مــن  أفــضــل 
حياة  على  تنعكس  ملموسة،  إيجابية  آثــار 

الفلسطينيني اليومية.
الفراغ،  ولــن يعمل املكتب السياسي هــذا في 
إشــرافــيــني  مــن مجلَسني  الــدعــم  بــل سيتلقى 
مــخــتــلــفــني، يــكــون مـــســـؤواًل أمــامــهــمــا أيــضــًا. 
بينما  »الحكماء«  من  املجلسني  أحــد  يتألف 
يــتــألــف اآلخـــر مــن »الــشــبــاب« )تــقــل أعــمــارهــم 
ــًا(، ويـــضـــم كـــل مــجــلــس خمسة  ــامــ عـــن 35 عــ
عشر عضوًا على األكثر، وتكون مدة الدورة 
ــــوازن املــجــلــس فــي تركيبته  ــــوام. ويـ ثــاثــة أعـ

فيها  تكون  تحالفات جديدة  وبناء  القديمة، 
املجاني،  املنتفع  املتحدة في موقع  الــواليــات 
بحيث يتحّمل الحلفاء والشركاء ما يتطلبه 
اســـتـــمـــرار تــلــك الــتــحــالــفــات والــــشــــراكــــات من 
ز القوة األميركية وتدعمها، وهذا 

ّ
موارد تعز

ما طبقه ترامب مع دول الخليج، وخصوصا 
مع العربية السعودية التي طالبها أكثر من 
مرة بالدفع مقابل التحالف والحماية، وكذلك 
بتحّمل  الجنوبية  وكــوريــا  الــيــابــان  مطالبة 
ومطالبة  لهما،  األميركية  الحماية  تكاليف 
بــزيــادة  )الــنــاتــو(  دول حلف شــمــال األطلسي 
إنــفــاقــهــم الــعــســكــري فـــي مــقــابــل االســـتـــمـــرار 
بــالــعــمــل مــعــهــم، وبــالــتــالــي هـــي مــحــاولــة من 
إلى مجّرد  الدولية  العاقات  لتحويل  ترامب 

تعامات نقدية. 
يأتي هــذا األســلــوب االبــتــزازي الــذي يتعامل 
بـــه تـــرامـــب تــرجــمــة لــكــتــابــه الــــذي نــشــره عــام 
1987 مع الصحافي األميركي توني شوارتز، 
الكبيرة  األفكار  رّكــز فيه على  الصفقة«،   

ّ
»فــن

الــتــي تـــؤدي إلــى أعــمــال كبيرة تــجــذب أمـــوااًل 
كــثــيــرة، وهـــو مــا يــحــاول تــرامــب تــنــفــيــذه، من 
الــعــمــل بشكٍل  ــل 

ّ
تــفــض الــتــي  خـــال شعبويته 

مــنــفــرد، إلعـــادة إحــيــاء الحلم األمــيــركــي الــذي 
اعــتــبــره، فــي خــطــاب إعـــان ترشحه للرئاسة 
األميركية، قد مات. حيث أظهرت السياسات 
الـــتـــي اتــبــعــهــا تـــرامـــب مــنــذ تــولــيــه الــرئــاســة 

نتطور،  أننا  وبما  العامة.  وإدارتــنــا شؤوننا 
تتطور  أن  بــد  ال  ومرجعياتنا  معاييرنا  فــإن 
أيــضــا، بما يترتب عــن ذلــك مــن بــروز ملفاهيم 
وطــــرق جـــديـــدة ومــخــتــلــفــة، يــتــطــلــب تفعيلها 
ألولوياتنا  وترتيب  فهم  إعـــادة  وممارستها 

املرجعية في تسيير حياتنا.
هــــل يــمــلــك مــــن جــعــلــهــم الـــعـــراقـــيـــون مـــراجـــع 
الفكرية  املــفــاتــيــح  شـــيء  كــل  فــي  يستفتونهم 
للعصر الحديث؟ هل طّوروا التفكير الديني، 
بــحــيــث يــصــبــح قــــــادرا عــلــى تــمــثــل الــســيــاســة 
والحياة العامة والحقوق الفردية بما يتاءم 
مع العصر؟ لو فعلوا ذلــك، النتهوا بوصفهم 
مرجعية في هذا املجال، ألن رأيهم سيتساوى 
العراقيون  دام  األخـــرى! ومــا  اآلراء  مــع جميع 
قـــد جــعــلــوا مــنــهــم املــرجــعــيــة الــعــلــيــا فـــي أخــذ 
فإنهم حكموا  املصيرية،  السياسية  الــقــرارات 
عــلــى أنــفــســهــم بـــإعـــادة إنـــتـــاج مــثــلــث الــطــائــفــة 
الــذي يطحنهم حاليا  املثلث  والدين،  والعرق 
بالفساد واالستبداد، ويمنعهم من النهوض 

 ملختلف 
ً
الرجال والنساء، ويكون ممثا بني 

أصــحــاب املــصــلــحــة والــطــبــقــات االجــتــمــاعــيــة 
بــدور حيوي في صوغ  واملناطق، ويضطلع 
االســتــراتــيــجــيــات ومــتــابــعــة تــنــفــيــذهــا ودعــم 
الفاعلني السياسيني ومحاسبتهم. إذ يهدف 
مجلسا الــشــبــاب والــحــكــمــاء املــقــتــرحــان، في 
املقام األول، إلى ترسيخ أركان املساءلة داخل 
واستحداث  الفلسطيني،  السياسي  النظام 
ــٍة الســـتـــدامـــة الــضــوابــط  مـــؤســـســـاٍت ضــــروريــ
على  املترتبة  الوبيلة  اآلثـــار  بعد  واملـــوازيـــن 
غــيــابــهــا عـــقـــودا. وســتــكــون تــلــك املــؤســســات 
بطبيعتها،  ورقابية  وإشــرافــيــة  استشرافية 

لم  أميركية جــديــدة،  الــتــزامــًا جـــادًا بشعبوية 
السياسية  املؤسسات  على  تأثيرها  يقتصر 
التي يتشّكل منها النظام السياسي الرئاسي 
ليشمل  تخطاه  وإنما  املتحدة،  الــواليــات  في 
ــا عــن  ــروجــ ــل خــ ــ ــّك ــة، وشــ ــيــ ــدولــ املــــؤســــســــات الــ
الــقــواعــد الــتــي اســتــقــر عليها الــنــظــام الــدولــي 
بعد الحرب العاملية الثانية، وترك آثاره بشكٍل 
واضــــٍح عــلــى الــعــديــد مــن هــيــاكــل املــؤســســات 
السياسية  الوظائف  اإلقليمية والدولية ذات 
واالقتصادية والبيئية، بل وامتدت تأثيراته 
كــكــل، بما فيه  الــدولــي  النظام  أيــضــًا لتطاول 

التاريخي. يعتقد بعضهم جها أن األمم التي 
الديمقراطية  مــجــال  فــي  الــيــوم  علينا  تقّدمت 
والـــعـــدالـــة واالقـــتـــصـــاد قـــد اجــتــثــت الـــديـــن من 
الفرنسية(،  التجربة  يـــروج عــن  )كــمــا  أســاســه 
أو أضعفته، أو حتى طردته من الفضاء العام 
إلى الفضاء الخاص. ليس هذا صحيحا، ألن 
كل ما فعلته هذه املجتمعات أنها جعلت من 
املواطنة  ومــن  نسبية،  فكرة  الصالحة  الفكرة 
مرجعياته،  وأعــلــى  السياسي  املجتمع  أصــل 
وكل ما عدا ذلك تحفظ مكانته، لكنه ال يمكنه 
أن ينتج مرجعية ميتافيزيقية توجه الحياة 
نزع عنها الهالة القدسية، 

ُ
العامة، من دون أن ت

ومن دون أن تخضع للمناقشة وللنسبية.
ــــي الــــــعــــــراق، ال ُيـــــــرى حـــالـــيـــا عـــنـــد الــنــخــب  فـ
ــة واملـــحـــلـــلـــني أفــــــق لـــــهـــــذا، فـــشـــأن  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
السياسيني  الاعبني  عند  الدينية  املرجعية 
إما أنه يعكس حدودهم الفكرية، أو أنه يحيل 
أمــا عند املحللني فهو  الــنــظــام.  إلــى مصلحة 
يتحقق  ال  أنــه  تفترض  سياسية،  »واقــعــيــة« 
إال ما يمكن تحقيقه )مــن دون فتح صندوق 
ــذا لــيــس مـــن صــمــيــم الـــثـــورات  ــ »يـــمـــكـــن«(، وهـ
)يــقــول الــشــاعــر أبـــو الــقــاســم الــشــابــي: إذا ما 
ــنــــى ونــســيــت  ــ

ُ
ــة/ ركـــبـــت امل ــايــ طــمــحــت إلـــــى غــ

ــبــــرامــــج  ــم الــ ــيـ ــمـ ــتــــى مـــــن صـ الـــــــحـــــــذر(، وال حــ
اإلصاحية املؤثرة الصانعة للتاريخ الجديد! 
املعذبني  بعض  مــن  فجر جديد  فهل سيبزغ 
في الشارع، الذين رأيت بعضهم عبر الشاشة 
أيــضــا ُيــحــّمــل الــجــمــيــع )مــــن دون اســتــثــنــاء( 
مسؤولية هذا االنهيار السياسي واألخاقي، 
وهل تلقى هذه التحوالت الجديدة العبارات 
للتعبير عنها، وتحويلها  املناسبة  الجديدة 
ــى مــــشــــروع انـــعـــتـــاق، بـــعـــيـــدا عــــن مـــقـــوالت  ــ إلـ

املرجعية الدينية؟ 
)أستاذ جامعي تونسي(

ولن تكون تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، 
عــلــى تعرية  قــدرتــهــا  مــن  قــوتــهــا  وستستمد 
ودعــم  الــحــاجــة ومحاسبتها،  عند  الــقــيــادات 
ــــرؤى الــوطــنــيــة وتــفــعــيــلــهــا، وإرســــــاء نهج  الــ

»املحاسبة والشفافية أواًل«.
ــات غــيــر  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ ــذه االقـ ــ ــرى بــعــضــهــم هــ ــ قــــد يــ
قــابــلــة لــلــتــحــقــيــق، نــظــرًا إلـــى واقــــع االحــتــال 
اإلسرائيلي، واالنقسام الفلسطيني الداخلي، 
ــمـــودي،  ــعـ والــتــشــتــت والـــتـــشـــرذم األفـــقـــي والـ
ــار عــمــل اتــفــاق  ــ ــة الـــوهـــن الـــعـــامـــة، وإطــ ــالـ وحـ
أوســـلـــو، وحـــل الــدولــتــني املــنــشــود. ولــكــن في 
طر العمل 

ُ
الوقت نفسه، من املهم اإلقرار بأن أ

ــا تــســتــنــد إلـــيـــه من  الــســيــاســيــة الــقــائــمــة، ومــ
سس منطقية، معيبة أساسًا، ولذا ال يمكن 

ُ
أ

الــتــدابــيــر التصحيحية  الــتــعــويــل عــلــى قـــدرة 
األوان  آن  ــقــــد  فــ ــــات،  ــكـ ــ ــشـ ــ املـ إصـــــــــاح  ــلــــى  عــ
الســتــحــداث نـــمـــاذج جـــديـــدة وغــيــر تقليدية 
وإن  حتى  الفلسطينية،  والــقــيــادة  للسياسة 
كانت تبدو غير واقعية في الوقت الراهن. ما 
وآفــاق   

ٌ
رؤيـــة هــو  الفلسطينيون  إليه  يحتاج 

مستقبلية لقدرتهم على العمل جماعيًا نحو 
ــداًل مـــن الــعــمــل ضمن  اإلنـــجـــاز واالنـــعـــتـــاق، بــ
إطـــــار قـــيـــادي وحـــاكـــمـــي عــفــا عــلــيــه الـــزمـــان، 
خرى، 

ُ
ويسير بهم من معضلٍة ومشكلٍة إلى أ

ومن ضعٍف إلى هوان فانكسار.
)كاتب فلسطيني في جنيف(

الــحــلــفــاء الــتــقــلــيــديــون لــلــواليــات املــتــحــدة في 
ــر الـــذي شّكل  أوروبــــا والــخــلــيــج الــعــربــي، األمـ
نقطة تحّول مهمة، ليس على صعيد الواليات 
املتحدة فحسب، وإنما على الصعيد العاملي، 
ــد مــــن عــصــور  ــديـ ــول عـــصـــر جـ ــ ــــال دخــ مــــن خـ
الــقــومــيــة الــشــعــوبــيــة الــتــي تــعــّبــر عـــن خــطــاب 
سياسي انتهازي، يهز عواطف املواطنني من 

أجل كسب والئهم ودعمهم.
لــكــن هـــذه الــشــعــوبــيــة الــتــرامــبــيــة، ومـــن خــال 
ــثــــاث الــتــي  ــــال الـــســـنـــوات الــ ــتـــه خـ ــا أحـــدثـ مــ
ــّرت كــثــيــرًا بمكانة  ــ ـــهـــا أضـ

ّ
ــضــح أن

ّ
مــضــت، يــت

ــة، وضـــربـــت  ــيــ ــركــ ــيــ ــتــــحــــدة األمــ الــــــواليــــــات املــ
تم  التي  الكبرى  األميركية  االستراتيجيات 
اعتمادها منذ بداية التسعينيات، وأّدت إلى 
تراجع ثقة العالم بالواليات املتحدة وهدمت 
مصداقيتها، وهو ما أشار إليه جوزيف ناي، 
أحـــد أشــهــر أســـاتـــذة الــعــلــوم الــســيــاســيــة في 
ر مــن أن أخــطــاء الرئيس 

ّ
أمــيــركــا، عندما حـــذ

تــرامــب فــي حـــال تــم انــتــخــابــه ألربـــع ســنــوات 
 
ّ
جديدة سيكون من الصعب تصحيحها، ألن
أربـــع ســنــوات جديدة  لــن تنتظر  العالم  دول 
على هذه السياسات الشعبوية التي يتبناها 
تـــرامـــب، وســتــســعــى إلـــى إيـــجـــاد أطـــر بــديــلــة، 
بعيدًا عن الواليات املتحدة التي تتعامل مع 

العالم وقضاياه بمنطق انتهازي. 
)كاتب سوري(

العراق... المرجعية الدينية فوق السياسة

نحو نظام سياسي فلسطيني تشاركي

شعبوية ترامب وتراجع القوة األميركية

مثلث الطائفة 
والعرق والدين يطحن 

العراقيين حاليًا بالفساد 
واالستبداد، ويمنعهم 

من النهوض التاريخي

نموذج القيادة في 
منظمة التحرير نظام 

ذو طبيعة جمعية، 
نظريًا، إال أنه ليس كذلك

دول العالم لن 
تنتظر أربع سنوات 

جديدة على 
السياسات الشعبوية 

التي يتبناها ترامب
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