
أسامة عثمان

ــاب االنـــتـــخـــابـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــتــ عـــلـــى أعــ
رة في السابع عشر من شهر سبتمبر/ املقرَّ

أيلول الجاري، تزداد املزاودات على رئيس 
ــــال، بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو،  ــتــ ــ حـــكـــومـــة االحــ
ســيــمــا مـــن زعــيــمــي حــزبــي »كـــحـــول لــفــان«، 
لنتنياهو،  تــهــديــدا  األكــثــر  غــانــتــس،  بيني 
لــيــبــرمــان.  أفــيــغــدور  بيتينو«  و»يــســرائــيــل 
ويترّكز هجوم املنافسن على إظهار ضعف 
غــزة،  فــي قطاع  املقاومة  ردع  عــن  نتنياهو 
ب الــحــرب مــع حركة حــمــاس، وسائر 

ُّ
بتجن

الــفــصــائــل املــقــاومــة؛ مــا يــســمــح بــاســتــمــرار 
من  غــزة.  غــاف  التهديد على مستوطنات 
ذلك ما قاله غانتس على »تويتر«: »يسافر 
القصص،  ويخترع  العالم،  حــول  نتنياهو 
أمام الكاميرات، في وقت يمرُّ فيه سبٌت آخر 
على أطفال سديروت في املاجئ، وتحترق 
حــقــول املــزارعــن، بــدال مــن اســتــعــادة الــردع 
اإلسرائيلي، ردعت حماس نتنياهو«. ومن 
 ليبرمان: »مصطلحات االحتواء 

ُ
ذلك أقوال

حول  نتنياهو  ُيطلقها  والــتــي  والتسوية، 
تعامله مــع حركة حماس فــي غــزة، مــا هي 
لــإرهــاب«،  الخضوع  ملصطلح  تجميل  إال 
ــر 

ُّ
مــشــيــرا إلـــى أن أكــثــر مــا ُيــقــلــقــه فــي الــتــوت

في  الفلسطينية  والفصائل  إســرائــيــل  بــن 

علي أنوزال

مــّرة أخـــرى، يأتي الــحــدث مــن تــونــس، مهد 
ــّدت  ثــــــورات الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة، عــنــدمــا شـ
نظمت  متتالية،  ليال  ثاثة  األنــظــار  إليها 
الــهــواء  على  تلفزيونية  مــنــاظــرات  خالها 
 26 الكتشاف  ملواطنيها  للسماح  مباشرة، 
الجولة  مــن  أســبــوع  قبل  للرئاسة  مرشًحا 
األولى للتصويت على رئيس جديد للباد. 
ــــي مــنــطــقــتــنــا  هــــــذا الـــــحـــــدث، وهــــــو نـــــــادر فـ
الـــعـــربـــيـــة، بـــكـــل حــمــولــتــه الــــرمــــزيــــة، وضـــع 
تــونــس فـــي مــصــاف الـــــدول الــديــمــقــراطــيــة، 
وأتـــــــــاح لـــلـــتـــونـــســـيـــن ولـــلـــعـــالـــم اكـــتـــشـــاف 
الــوجــه اآلخـــر لــتــونــس الـــثـــورة، حــيــث وقــف 
ــاري،  املـــتـــنـــافـــســـون يـــتـــبـــارون بــشــكــل حـــضـ
بهدف  االنتخابية،  برامجهم  يستعرضون 
إقـــنـــاع الــنــاخــبــن لــلــتــصــويــت لــهــم يــــوم 15 
ســبــتــمــبــر/ أيــلــول الـــجـــاري، مــوعــد الــجــولــة 

األولى من االنتخابات السابقة ألوانها.
لــتــذّكــرنــا بــأن  جـــاءت املــنــاظــرات التونسية 
ــثــــورة الــتــونــســيــة الـــتـــي ألــهــمــت شــعــوبــا  الــ
عربية كثيرة عام 2011 ما تزال قادرة على 
مــفــاجــأتــنــا فـــي كـــل لــحــظــة بــجــديــد وفــريــد. 
الديمقراطية  أن  امللموس  بالدليل  وكشفت 
التونسية الفتية ما زالت بخير، على الرغم 
من كل الصعوبات االقتصادية واملشكات 
االجــتــمــاعــيــة، والــصــعــوبــات األمــنــيــة، التي 
تعرفها تونس. وأظهرت أن واحدا من أهم 
الحرية  جو  هو  التونسية  الثورة  مكاسب 
ــذي يـــجـــري فـــيـــه الـــتـــنـــافـــس االنـــتـــخـــابـــي،  ــ الــ
والــــــــروح الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــي تــحــلــى بــهــا 
عندما  صــورتــهــم،  واختزلتها  املــرشــحــون، 
ــــف اإلســــامــــي والــــيــــســــاري والــعــلــمــانــي  وقـ
والقومي وأنصار النظام القديم جنبا إلى 
جنب، كل منهم يدافع عن مشروعه بأسلوب 
ــٍة حـــضـــاريـــٍة  ــقـ ــريـ ــوار، وبـــطـ ــ ــحــ ــ ــــاع والــ ــنـ ــ اإلقـ
راقيٍة، قل نظيرها حتى في الديمقراطيات 
السياسية  املناظرات  هــذه  حملت  العريقة. 
أوال  جـــاءت  عـــدة دروس.  الــتــونــســيــة معها 
ــثـــورة الــتــونــســيــة مـــا زالـــت  لــتــذّكــرنــا بــــأن الـ
ــراء،  ــخــــضــ الــ تــــونــــس  أرض  عــــلــــى  تــــتــــجــــذر 
ــاوالٍت يـــائـــســـٍة يــقــوم  ــ ــــحـ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مـ
بــهــا أعـــداؤهـــا فــي الــداخــل والـــخـــارج، وبــأن 
االنتقال الديمقراطي التونسي، على الرغم 
من التعثر الذي عرفه، وضع، منذ البداية، 
عــلــى املـــســـار الــصــحــيــح فـــي اتـــجـــاه الــعــبــور 
بتونس نحو نادي الديمقراطيات الكبيرة. 

إسالم أوزكان

ــيـــة الـــتـــركـــيـــة،  ــيـــاسـ ــة الـــسـ ــدت الــــســــاحــ ــهــ شــ
خمسة  استقالة  استثنائيا،  حدثا  أخــيــرا، 
ضـــبـــاط كـــبـــار مــمــن احــتــلــوا مـــواقـــع مهمة 
فـــي الــجــيــش الـــتـــركـــي: الـــجـــنـــراالت أرجــــان 
ــغـــرول  شـــوربـــاجـــي ورجــــب أوزدمــــيــــر وأرطـ
صــاغــام وبــولــنــد أجـــاربـــاي وعــمــر فـــاروق 
ــاء تــقــديــم االســتــقــاالت عقب  بــوزدمــيــر. وجـ
فــي 21 أغسطس/  ــة  إجـــراء تغييرات دوريـ
ــورى  ــشــ الــ قــــــــــرارات مـــجـــلـــس  آب بـــمـــوجـــب 
ــلــــى الــــــذي اجـــتـــمـــع الــشــهــر  الـــعـــســـكـــري األعــ
املاضي )أغسطس/ آب( ملناقشة الترقيات 
ــقــــاعــــد فـــــي الـــجـــيـــش  ــتــ واإلحـــــــــــــاالت إلـــــــى الــ
التركي. وتعطي القرارات فكرة عن أسباب 
استقاالت الجنراالت الخمسة، حيث انتقد 
ــــام  خــــبــــراء عـــســـكـــريـــون فــــي وســــائــــل اإلعــ
الـــقـــرارات، وخــصــوصــا فصل  التركية هــذه 
في  حــاســمــة  أدواًرا  لــعــبــوا  كـــبـــار  ضـــبـــاط 
تموز  يوليو/   15 انقاب  مقاومة محاولة 
2016، وأعــرب بعض هؤالء الخبراء، حتى 
مــمــن لــديــهــم عــاقــات جــيــدة مــع الحكومة، 
عن قلقهم بسبب القرارات التي من شأنها، 
ــاف الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي،  ــ ــعـ ــ بـــحـــســـبـــهـــم، إضـ
واإلضــرار بدوره في التصدي لانقابين 
مــن جــمــاعــة فــتــح الــلــه غــولــن. وبــالــتــوازي، 
ســّربــت صــحــف تــركــيــة أن هـــؤالء الضباط 
خـــدمـــوا فـــي مــنــاطــق الـــقـــتـــال فـــي ســـوريـــة، 
وحــقــقــوا إنـــجـــازات مــشــهــودة فــي مواجهة 
التنظيمات اإلرهابية من »داعــش« وحزب 
العمال الكردستاني. وإن هذه االستقاالت 
قـــرارات  تــكــون بمثابة احتجاج على  ربــمــا 
فصل  بسبب  العسكري،  الــشــورى  مجلس 
ضــبــاط مــمــن كـــان لــهــم دور مــهــم فــي حفظ 

األمن واالستقرار في الباد.
ووفقا ملعلوماٍت مسّربة، ربما كان الضباط 
على  يحتّجون  باستقاالتهم  املستقيلون 
العسكري ضباطا  الــشــورى  إقــالــة مجلس 
أكـــفـــاء مـــن وجـــهـــة نـــظـــرهـــم، وبـــاعـــتـــبـــار أن 
هــؤالء  دور  تضعف  واإلقــــاالت  التعيينات 
الــجــنــراالت وشأنهم، كما أن هــذه اإلقــاالت 
لـــم تــتــبــع مــعــايــيــر صــحــيــحــة، بــمــا يتعلق 
بــالــكــفــاءة والــــجــــدارة. وقـــد يــســبــب اإلتــيــان 
في  دورا  يلعبوا  لــم  مؤهلن  غير  بضباط 
مكافحة اإلرهاب إلى مواقع عليا مشكات 
عميقة مستقبا، بسبب عدم جدارتهم لهذه 
الوظائف، في حن أن ضباطا مقاتلن في 
األراضــي السورية، وتولوا وظائف مهمة، 
وقّدموا خدمات كبيرة، وقاموا بتضحيات، 
تــمــت إحــالــتــهــم إلــــى الـــتـــقـــاعـــد. وبــاعــتــبــار 
أن الـــجـــنـــراالت املــســتــقــيــلــن كـــانـــوا يـــؤدون 
مهامهم على الجبهة السورية، وفي مواقع 
خطرة، وأن توقيت االستقاالت يتزامن مع 
التفاهمات املعقودة بن الواليات املتحدة 
وتــركــيــا بــشــأن املــنــطــقــة اآلمـــنـــة، وتــعــّرض 
نــقــطــة املـــراقـــبـــة الــتــابــعــة لــلــجــيــش الــتــركــي 
للقصف والحصار في مدينة إدلب، فلربما 

رضوان زيادة

الاتوقعية هي ما حكمت سياسة الرئيس 
األمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، الخارجية منذ 
البيت األبيض، وهــي تخالف  إلــى  وصوله 
ــه، ومــا  ــلـ ــا ُبــنــيــت املـــؤســـســـات ألجـ تــمــامــا مـ
به، بمعنى 

ّ
تسعى التحالفات الدولية لتجن

الــدول  فــي  بنى 
ُ
ت السياسية  املــؤســســات  أن 

الديمقراطية، من أجل تخفيف عبء قرار الفرد 
أو مساعدته على تحسن جودة قراراته على 
الوقت  وفــي  الخارجية.  السياسة  مستوى 
نفسه، تسعى الدول إلى املشاركة في العبء 
فــي تحالفاٍت دولــيــٍة، تخفف  الــدخــول  عبر 
األعباء السياسية واملالية والعسكرية، كما 
جـــرى فــي الــتــحــالــف الـــدولـــي لــلــقــضــاء على 
تغّير  أن  ولــكــن  اإلســامــيــة.  الـــدولـــة  تنظيم 
قرار  التحالف،  في  رئيسية  أو  كبرى،  دول 
مشاركتها بن يوم وليلة، أو عبر »تويتر«، 
فــذلــك يسّبب  بـــه،  إعـــام حلفائها  مــن دون 
بلبلة، وربما يهّدد صمود التحالفات الدولية 
بأكمله، ال سيما إذا تحولت الاتوقعية هذه 
إلـــى ســيــاســة يــومــيــة، وأنــهــا أتـــت مــن أكبر 
دولة، هي من أسست التحالف وقادته على 
مدى السنوات املاضية. هذه حال السياسة 
الخارجية األميركية تحت إدارة ترامب في 
موقفها من سورية، إذ أعلن، وعبر »تويتر«، 
األميركية،  القوة  أنه سيسحب من سورية 
من دون إشراك الحلفاء الذين لديهم قوات 
على األرض السورية، وفي مقدمتهم فرنسا 
وبــريــطــانــيــا، وهــو مــا انــتــقــده وزيـــر الــدفــاع 
األمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، جــيــمــس مــاتــيــس، في 
كــتــابــه الــصــادر حــديــثــا الـــذي أفـــاد فــيــه بــأن 
وقيادة  التحالفات  بناء  تهدد  الاتوقعية 

الواليات املتحدة على مستوى العالم.
لم تكن آثار االنسحاب األميركي من سورية 
ــا عـــلـــى مــســتــوى  ــمــ عــســكــريــة فـــحـــســـب، وإنــ
الساحة الدولية وعلى املستوى السياسي، 
فاالنسحاب من امللف الروسي سمح لروسيا 
أن تأخذ مقعد القيادة بشكل كامل من دون 
مــحــاســبــة أو مـــراقـــبـــة، والـــكـــل يـــعـــرف مــدى 
استخفاف روسيا بمفاهيم مثل املحاسبة 
والــعــدالــة وحــقــوق اإلنــســان الــيــوم، بــل إنها 
ـــــراغ هــذه  ــل إفـ ــة مـــن أجــ ــيـ تـــقـــود هــجــمــة دولـ
املؤسسات  وتهديد  معناها،  مــن  املفاهيم 
املاضية،  العقود  التي بنيت خال  الدولية 
من أجل الدفاع عن هذه املفاهيم وحمايتها، 
ــيــــوم، وعــطــفــا على  فـــالـــواليـــات املـــتـــحـــدة الــ
هــذه السياسة، لم تقف في وجــه السياسة 
الــروســيــة فــي ســوريــة الـــيـــوم، وإنــمــا يبدو 
بالتمّدد  لروسيا  سمحت  بسلبيتها  أنها 

ة الردع اإلسرائيلية؛ ما  غزة، هو »غياب قوَّ
يــســّرع املــواجــهــة والــحــرب بــن الــجــانــبــن«. 
ويــضــيــف »يــقــصــد نــتــنــيــاهــو فــي االحــتــواء 
والــتــســويــة الـــــُرزم اإلنــســانــيــة الــتــي تسمح 

إسرائيل بدخولها القطاع«. 
وهــم بــذلــك ُيحسنون االســتــفــادة مــن نقطة 
لة في حرصه على 

ِّ
املتمث نتنياهو،  ضعف 

اســـتـــمـــرار زعـــامـــتـــه، وتـــافـــي أّي مــخــاطــرة 
ــابـــات  ــتـــخـ ه فــــي االنـ

َ
د فــــــــوز مـــحـــتـــَمـــلـــة تــــهــــدِّ

املــقــبــلــة. وهــــو يـــــدرك أن الـــحـــرب الــواســعــة 
ــى 

َّ
ــع غـــــزة لــيــســت أمــــــرا ســـهـــا، وال يــتــأت مــ

أنــه يدرك  حسُمها بخسائر مــحــدودة، كما 
 

َ
ل الــســيــاســيــن ســيــكــونــون أوَّ أن خــصــومــه 

ــن أجـــل  ــر؛ مــ ــائـ ــن يــســتــغــلــون تـــلـــك الـــخـــسـ مــ
إســـقـــاطـــه ســيــاســيــا، أو إضـــعـــافـــه، ولــــو لم 
ــَح ورطــة 

ْ
ــت

َ
ف  

َّ
إن إذ  ذلــك بشكل مباشر،  يكن 

 حــكــم حركة 
ُ
ــى إســـقـــاط

ّ
غـــزة، حــتــى لــو تــســن

حـــمـــاس، وتـــجـــّرعـــت إســـرائـــيـــل خــســائــرهــا، 
ـــا ليس 

ً
املـــاديـــة واملــعــنــويــة، ســُيــنــِشــئ مـــأِزق

ــــذي ســيــتــركــه  ــل فـــي الــــفــــراغ الـ
ّ
ـــا، يــتــمــث

ً
ـــن هـــيِّ

ذهــــــاُب حــكــم »حــــمــــاس«، وهـــنـــا نــصــل إلــى 
مستقبل  فــي  املتمثل  االستراتيجي  الُبعد 
غـــــــزة؛ هــــل تـــقـــبـــل دولـــــــة االحـــــتـــــال بـــعـــودة 
يتماشى  وكم  إليها؟  الفلسطينية  السلطة 
طاِتها السائرة بوتائر عالية، 

َّ
ذلك مع مخط

واملتعلقة بالضفة الغربية والقدس؟  

ـــب نــتــنــيــاهــو خــيــار 
ُّ
ــع تـــجـــن ــا مــ ــامـ وانـــســـجـ

ــس 
ِّ
ــزة، راح يــنــف ــ الــــحــــرب الـــواســـعـــة ضــــد غــ

يها االحتال  االحتقان في القطاع، بما يسمِّ
ــيـــود  ــقـ عــــــــادة تــــســــهــــيــــات، ومــــنــــهــــا رفـــــــع الـ
املـــفـــروضـــة عــلــى دخـــــول شــحــنــات الـــوقـــود 
لتوليد الكهرباء. وتشغيل عشرات آالف من 
ن في مستوطنات غاف غزة  زيِّ

َ
ال الغ العمَّ

وغيرها. بالتوازي مع دعوة االحتال عّدة 
دول إلى استيعاب فلسطينين يرغبون في 
الهجرة من دون رجعة. ومع ذلك، ال يمكنه 
حربية  »ردودا«  ــيــهــا  يــســمِّ عــّمــا  يمتنع  أن 
على هجمات صاروخية تأتي من القطاع. 

وهو يبني على تقديرات أن حركة حماس 
ة، في هذه املرحلة، بحرٍب واسعة. غير َمعنيَّ

نتنياهو مستجيبا  يبدو  ال  األخــيــر،  وفــي 
ــيــــة، وهـــو  ــابــ ــتــــخــ ملــــــــــــزاودات خـــصـــومـــه االنــ
 وإقليمية، 

ً
يستطيع أن يبِرز نجاحاٍت دولية

بزخٍم  يستقوي  فهو  احتالية؛  ونجاحات 
متواصل، ونجاحات ملموسة، ســواء على 
العالم،  فــي  إســرائــيــل  مكانة  تعزيز  صعيد 
وال سيما لــدى أمــيــركــا، وبــعــاقــات أفضل، 
وتنسيق مستمرٍّ مع روسيا، وحتى الدول 
األوروبية ال تبدو قــادرة أو راغبة، كما في 
ز عــن املــوقــف  الــســابــق، فــي لــعــب دور متميِّ
األمــيــركــي؛ مــوقــف مــبــادر، أو حــتــى منتِقد 
االستيطانية  االحتالية  للسياسات  بقّوة 
التي تفاقمت، وأصبحت أكثر انفرادية، في 
املحتلة،  فلسطن  فــي  الــوضــع  تقرير شكل 
 خــطــوات الــضــم، وإعــــان نتنياهو 

ّ
فــي ظـــل

أنــــه ســيــضــمُّ املــســتــوطــنــات إلــــى إســرائــيــل، 
ى ذلك في إعانه، من قلب مدينة 

َّ
وكما تجل

الخليل،  فــي  غــربــاء  ليسوا  »أنــهــم  الخليل، 
وأنهم سيبقون فيها إلى األبد«. 

ــذا الــتــحــّســن عــلــى الــســاحــة  وال يــقــتــصــر هــ
إلــى املنطقة العربية،  يــتــعــداه  بــل  الــدولــيــة، 
ولدولة  لنتنياهو،  األهمية  بالغ  أمــر  وهــو 
موقف  نتنياهو  استثمر  وهــنــا  االحــتــال. 
واإلمــاراتــي،  البحريني  الخارجية،  وزيــري 

حن أعلن ترحيبه بوقوفهما ضّد ما سّماه 
ــه حــــزب الــلــه عــلــى قــوة 

ّ
الــــعــــدوان الــــذي شــن

 
َّ
عسكرية إسرائيلية. وقد تباهى أخيرا بأن

التطبيع بن الدول العربية ودولة االحتال 
العربي،  العالم  في  »كثيرون  قائا  يتزايد، 
عــلــى مــســتــوى الــقــادة والــشــعــوب، يــدركــون 
ا لهم، وإنما باتت  أن إسرائيل لم تعد عــدّوً
حليفا أساسيا في مواجهة عدوان إيران«. 
ــه اآلن فـــي مـــوســـم انــتــخــابــي  وال يــخــفــى أنــ
جـــعـــلـــه يـــنـــســـى، أو يـــتـــنـــاســـى، تــصــريــحــه، 
 املــعــضــلــة 

ّ
ــيــــدة، أن لـــيـــســـت بــــعــ ــرة  ــتــ فــ قـــبـــل 

ــام إســرائــيــل فــي املنطقة الــعــربــيــة رفــض  أمـ
مــعــهــا، خافا  للتطبيع  الــعــربــيــة  الــشــعــوب 
.. وليس من  ٍم عربية تسارع إلــى ذلــك. 

ُ
ظ

ُ
لن

مــوقــف من  انعطاف على  يــطــرأ  أن  املعقول 
التطبيع هذه الشعوب بهذا العمق، في مثل 

هذه الفترة.
وبـــــهـــــذا، يـــجـــمـــع نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــــن مــصــلــحــة 
ــة فــي  ــيـ ــه الـــشـــخـــصـ ــتـ ــلـــحـ ــل ومـــصـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
تؤّهله  املقبل  الكنيست  فــي  بمقاعد  الــفــوز 
َعِقب  لتشكيل حكومة، فشل في تشكيلها، 
االنــتــخــابــات الــســابــقــة، قــبــل أشـــُهـــر قليلة، 
وأدواُت  الفلسطينية،  القضية  هو  والثمن 
ها دولية، وإنما في القلب 

ُّ
نجاحه ليست كل

ألسف، عربية.
َ
منها، ويا ل

)كاتب فلسطيني(

الــــــــدرس الـــثـــانـــي الـــــــذي جـــــاء هـــــذا الـــحـــدث 
ــه أن الــديــمــقــراطــيــة هـــي الــحــل،  لــيــذّكــرنــا بـ
واالضطرابات  الفوضى  من  ســنــواٍت  فبعد 
واملـــشـــاحـــنـــات الـــســـيـــاســـيـــة والـــتـــخـــبـــط فــي 
املشكات االقتصادية واالجتماعية، اقتنع 
الــتــونــســيــون بـــأنـــه ال ســبــيــل لــهــم لــلــعــبــور 
ببادهم من حالة الغضب والفوضى التي 
أعــقــبــت الـــثـــورة إال بــالــعــودة إلـــى الــتــمــّســك 
بــالــقــواعــد الــديــمــقــراطــيــة، واعــتــمــاد أسلوب 
الحوار في اإلقناع  واالحتكام إلى الشعب، 

صاحب اإلرادة والشرعية. 
ــرات  ــ ــاظـ ــ ــنـ ــ الــــــرغــــــم مــــــن أن هــــــــذه املـ وعـــــلـــــى 
تــأتــي بــعــد نــحــو ثــمــانــي ســـنـــوات مـــن قــيــام 
الـــثـــورة الــتــونــســيــة، وبـــعـــد تــجــربــة انــتــقــال 
ديمقراطي متعثرة، قّوضت ثقة التونسين 
كثيرين  وجعلت  والسياسين،  بالسياسة 
مــنــهــم يـــعـــزفـــون عـــن املـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة 
فــي االنــتــخــابــات الــســابــقــة، إال أنــهــا جــاءت 
هي  التونسي  الشعب  إرادة  بــأن  لتذّكرهم 
الــتــي ســتــقــّرر فـــي الــنــهــايــة، وكــــان لــعــنــوان 
هــذه املــنــاظــرات رمــزيــة كبيرة دالـــة، عندما 
يقول  كبيرا  عــنــوانــا  أصحابها  لها  اخــتــار 
ــارة إلـــى الــتــحــّول  »تــونــس تــخــتــار«، فــي إشــ
الـــكـــبـــيـــر والــــــهــــــادئ الــــــــذي يـــشـــهـــده تـــطـــور 
الحياة الديمقراطية في تونس. فمن شعار 
»الــشــعــب يـــريـــد« الــــذي رفــعــتــه الـــثـــورة عــام 
2011 إلـــى شــعــار »تــونــس تــخــتــار«، تكون 
تونس قد مــرت من زمنن، عابرة من زمن 
الفيصل،  إرادة الشعب  الثورة، حيث كانت 
للناس  تتيح  الــتــي  الديمقراطية  زمــن  إلــى 
أن يختاروا في جو من الحرية من سيقود 

بادهم طوال السنوات الخمس املقبلة. 
ــا، ولــم  ابــ

ّ
ــذ صــحــيــٌح أن الــنــقــاش لـــم يــكــن جــ

تسّجل طوال املناظرات الثاث لحظة قوية 
واحدة، تعكس مدى حرارة أجواء التنافس 
الــواقــع، وربــمــا يعود  التونسي على أرض 
هــذا إلــى »قــواعــد« التناظر التي الــتــزم بها 
املرشحون، حيث منع عليهم االحتكاك فيما 
بينهم، بل وحتى ذكر أسماء منافسيهم في 
أثناء حديثهم، ما أفقد املناظرات كثيرا من 
متعة املشاهدة، ولكن التمرين في حد ذاته 
على  التونسين  مّكن  متميزا  حدثا  يبقى 
األقـــل مــن الــتــعــّرف عــلــى وجـــوه مرشحيهم 
على  واالطـــاع  توجهاتهم  ومعرفة  الــٌكــثــر، 

كيفية تفكيرهم. 
وبهذه املناظرات، تكون تونس، مرة أخرى، 
سّباقة إلى وضع الخطوة األولى في نادي 

تكون هذه االستقاالت اإلشكالية سببا في 
للجيش  القتالية  املعنويات  على  التأثير 

في هذه املنطقة الساخنة.
ــــذي تــغــيــر فـــي الــجــيــش الــتــركــي بعد  مـــا الـ
مــحــاولــة االنـــقـــاب فـــي 15 يــولــيــو/ تــمــوز 
ألــفــا   17 عــــن  يـــقـــل  ال  ــا  مــ طـــــرد  ــم  تــ 2016؟  
و380 شخصا من القوات املسلحة التركية 
إجـــمـــاال، 15 ألــفــا و242 مــنــهــم خـــال حــالــة 
ــوارئ، وألـــفـــان و138 مــنــهــم بــعــد حالة  ــطـ الـ
ــي فـــرضـــتـــهـــا الـــــدولـــــة بــعــد  ــتــ الــــــطــــــوارئ الــ
محاولة االنــقــاب. ومــا ال يقل عن 150 من 
الضباط من ذوي املراتب العليا جنراالت، 
وهـــــذه نــســبــة تـــعـــادل أكـــثـــر مـــن 40 % من 
ــدل هـــذا األمـــر  الـــجـــنـــراالت فـــي الــجــيــش. ويــ
على أن املستوى األعلى من القيادة خضع 
بأنه  ذلــك  تفسير  كبيرة. ويمكن  لتحوالت 
محاولة لتقليل دور الجيش وتدخاته في 
السياسة في فترة ما بعد »15 يوليو«، بعد 
الباد  إدارة  فــي  قــوة مهمة  كــان يعتبر  أن 
حتى وقت قريب. وإلى ذلك، صارت قيادة 
األركـــــــان لــلــجــيــش الـــتـــركـــي تــابــعــة لـــــوزارة 
الدفاع، بعد االنتقال إلى النظام الرئاسي.. 
وفــي إطــار اإلصــاحــات في الجيش، حدث 
العسكرية،  املـــدارس  آخــر في مجال  تغيير 
تم إغاق األكاديميات العسكرية، وفتحت 
الدفاع بداًل  لــوزارة  جامعات مدنية تابعة 
منها. ومن شأن إغاق هذه األكاديميات في 
للشباب  الطريق  يمهد  أن  التركي  الجيش 
ذوي األصول غير العسكرية للصعود إلى 
املراتب األعلى. ويعتبر محللون عسكريون 
أن اعــتــمــاد نــظــام الــتــعــاقــد داخــــل الجيش 
ــــى تـــغـــيـــيـــرات جـــذريـــة  الـــتـــركـــي ســــيــــؤدي إلـ
تــه  فــــي هــيــكــلــة الـــجـــيـــش، لــجــهــة قـــلـــة كــفــاء
االحــتــرافــيــة. وقــد وّجـــه بعضهم انــتــقــادات 
لهذه التغييرات في نظام تجنيد الضباط 
محاولة  بعد  خصوصا  الجيش،  وهيكلة 
االنقاب. وعلى الرغم من أنها ساهمت في 
تحقيق الديمقراطية، واالنتقال إلى اإلدارة 
إيجابًيا،  دوًرا  ولعبت  الــبــاد،  فــي  املدنية 
املسلحة  لــلــقــوات  املــؤســســي  الهيكل  أن  إال 
ضــعــف فــي الــوقــت نــفــســه، األمـــر أثـــر سلًبا 
عــلــى اســتــقــال الــجــيــش عــن الــســيــاســة، ما 
تسبب في مشكات خطيرة على مستوى 
ــيـــة  ــرافـ ــتـ جـــــــودة الــــجــــنــــود فــــي زيــــــــادة االحـ
للضباط بشكل عام. وُيعتقد أن التعيينات 
ــل  ــدخــ ــتــ ــر والــ ــمــ ــعــ ــة وقـــــــــــــــرارات الــ ــثــ ــديــ ــحــ الــ
الــحــكــومــي فـــي الــهــيــكــل الـــهـــرمـــي للجيش 
تــســبــب مــشــكــات فــنــيــة ومــهــنــيــة. ويــبــدو 
يشاركون  الجيش  فــي  الضباط  بعض  أن 
القناعات، ويوافقون على  األقــل هــذه  على 
أن قضية الـــجـــدارة والــلــيــاقــة ال تــؤخــذ في 

االعتبار وفي الترقيات.
تكمن خــلــف هـــذه اإلقــــاالت مــخــاوف وقلق 
الــتــركــيــة مــن مغبة استياء  الــحــكــومــة  مــن 
رفيعي  الضباط  من  والقومين  الكمالين 
الجيش،  فــي  املهمة  املــواقــع  على  املستوى 
واحــتــمــال حـــدوث مــحــاولــة انــقــاب جديدة 

فـــي املــلــف الـــســـوري، والــقــيــام بــمــا يمكنها 
انعكاسات  لذلك  ولذلك سيكون  بــه.  القيام 
بعيدة املدى على سياسة الواليات املتحدة 
األوســط،  الــشــرق  فــي منطقة  ومصداقيتها 
فالواليات املتحدة، على الرغم من استثمارها 
الكبير في املنطقة على مدى العقود املاضية، 
بدأت بالتراجع واالنسحاب، وجعل اآلخرين 
أكبر املستفيدين من هذا االنسحاب، وربما 
تكون إيران املستفيد األكبر أوال في العراق، 
وثــانــيــا فــي ســوريــة، الــتــي تعمل اآلن على 
على  هناك،  العسكرية  قواعدها  أكبر  بناء 
الرغم من التحذيرات األميركية واإلسرائيلية 
والضربات العسكرية اإلسرائيلية في سورية، 
لم  األميركية  التحذيرات  أن  إلــى  يؤشر  ما 
تعد تؤخذ على محمل الجد، وأن مصداقية 
ذلك  ويقابل  املحك.  على  املتحدة  الــواليــات 
تــمــّدد روســـي مــن خـــال الــبــوابــة الــســوريــة، 
وهـــو مــا شــجــع أطـــرافـــا عــربــيــة، مــثــل مصر 
التقرب  على  وغيرها،  والسعودية  وليبيا 
من موسكو التي يرون فيها تأثيرا أكبر في 
املــدى البعيد. منطقة الشرق األوســط على 

وفي كل األحوال، فقدان الثقة بن الحلفاء هو 
غالبا ما يكون أول نتائج سياسة الاتوقعية 
التي تنتهجها إدارة ترامب، وهو ما حصل 
بن الواليات املتحدة وفرنسا، عندما أعلن 
قــواتــه من  تــرامــب، وبشكل مفاجئ، سحب 
سورية، وهو ما يبدو أحد النتائج التي قد 
تؤثر في لعب األطراف األوروبية دورا فاعا 
في امللف السوري، وهي تعرف أنه ال يمكن 
الوثوق بالحليف األميركي الذي يغير رأيه 
من دون استشارة الحلفاء، أو التشاور معهم، 
وهـــو مــا يفسر انــعــدام املـــبـــادرة األوروبــيــة 

باتجاه حل األزمة السورية بشكل مطلق.
ولكن، يبدو أن آثار سياسة الاتوقعية هذه 
 - التركية  العاقة  فــي  األكــبــر  بثقلها  تلقي 
األمــيــركــيــة فــيــمــا يتعلق بــاملــلــف الــســوري، 
فتغير املوقف األميركي الدائم من تركيا حتى 
التهديد لجهة فرض عقوبات على حليف 
في شمال األطلسي )الناتو(، والتهديد عبر 
»تــويــتــر« بــضــرب االقــتــصــاد الــتــركــي، كلها 
حدث 

ُ
مواقف جاءت من الرئيس ترامب، لت

شكا دائما في العاقة املضطربة بن تركيا 
والـــواليـــات املــتــحــدة، تــقــوم بــشــكــل رئيسي 
على عدم ثقة أنقرة بواشنطن شريكا يمكن 
االعتماد عليه، فإدارة ترامب تغير مواقفها 
بشكل دائم في امللف السوري، من دون إطاع 
الجانب التركي على أسباب هذه التغييرات، 
توترا  مــا سبب  وهــو  موجباتها،  أو حتى 

دائما في العاقة بن الطرفن.
)كاتب سوري(

إليها  يستند  التي  األساسية  الركيزة  لعل 
نــتــنــيــاهــو فـــي دفـــاعـــه عـــن ســيــاســتــه الــتــي 
تتافى الحرب مع غزة تكمن في استهدافه 
ـــــل، بــحــســب 

ّ
الــــخــــطــــر األكــــــبــــــر الــــــــــذي يـــــمـــــث

ــران التي  تــوصــيــفــه، رأس األفــعــى، وهـــي إيــ
وهو  القطاع،  في  حة 

َّ
املسل الفصائل  تدعم 

بتكثيف حــربــه على الــوجــود اإليــرانــي في 
املنطقة العربية، من العراق إلى سورية إلى 
لــبــنــان، وربــمــا إلــى الــيــمــن، ضــد الحوثين، 
إنــمــا ُيــضــِعــف قـــدرة إيــــران، ليس فقط على 
دعـــم حــركــتــي حــمــاس والــجــهــاد اإلســامــي 
ــا أيـــضـــا إضـــعـــاف قــدراتــهــا  ــزة، وإنـــمـ ــ فـــي غـ
عــلــى مـــّد دعــمــهــا هـــذا إلـــى الــضــفــة الغربية 
التي هي الساحة األكثر أهمية في املشروع 
االحتالي االستيطاني التهويدي، في هذا 

التوقيت.
وســيــتــأثــر هــــذا االســـتـــهـــداف اإلســرائــيــلــي 
إليــــــران وحــلــفــائــهــا فـــي املــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
الت الــرئــيــس  ــاملـــوقـــف األمــــيــــركــــي وتـــــحـــــوُّ بـ
دونـــالـــد تـــرامـــب؛ حــيــث يــتــرك إشــــــاراٍت إلــى 
إمكانية اقترابه من اتفاٍق جديد مع إيران، 
أو ســيــر نــحــو مــســار الــتــهــدئــة. كــمــا أوضــح 
وزير الدفاع األميركي، مارك إسبر، الجمعة 
ــران تــقــتــرب بــبــطء، عــلــى ما   »إيــ

ّ
الــفــائــتــة، أن

يــــبــــدو، نـــحـــو وضـــــع يـــمـــكـــن خــــالــــه إجـــــراء 
محادثات«.

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــعـــريـــقـــة، لــتــشــكــل، فــيــمــا 
الــدول والشعوب  بعد، مصدر إلهام لباقي 
العربية التواقة إلى الحرية والديمقراطية. 
واألكـــيـــد أن كــثــيــريــن مـــن مــواطــنــي الــعــالــم 
العربي الذين تابعوا تلك املناظرات حلموا 

ق مثلها ذات يوم فوق أرضهم. 
ّ
بأن يتحق

ــالــــة حــمــلــتــهــا املـــنـــاظـــرات  ــم رســ ــ وتـــبـــقـــى أهـ
التونسية هي التي تسعى إلى أن تثبت أن 
الرغم  على  الفتية،  التونسية  الديمقراطية 
من كل املشكات االقتصادية واالجتماعية 
الــبــاد، تبقى  التي تتخبط فيها  واألمــنــيــة 
على   

ً
وقـــادرة تتجّدد  مستمر،  نجاح  قصة 

عبور مرحلة االنتقال الديمقراطي بمرونة 
ــذا الــنــجــاح  ــ ــأقــــل األضـــــــــرار. ويـــحـــســـب هـ وبــ
مــرة  كــل  يفاجئنا  الـــذي  الــتــونــســي  للشعب 
بمستوى وعيه السياسي الكبير، وللنخبة 
السياسية التونسية التي جاءت املناظرات 
بلغته  الـــذي  النضج  مستوى  عــن  لتكشف 
وشعبها،  بلدها  قضايا  مــع  التعاطي  فــي 
بعدما اقتنعت بأن السبيل الوحيد للعبور 
ــان يــمــر عــبــر ســلــوك  ــ بـــبـــادهـــا إلــــى بـــر األمــ
طــريــق الــديــمــقــراطــيــة الــتــي جــنــبــت بــادهــا 
ابتلعت دوال عربية  مــطــبــاٍت  فــي  الــســقــوط 
قــــت أخــــــرى. وكــيــفــمــا ســتــكــون نــتــائــج 

ّ
ــز ومــ

االنتخابات التونسية، التي قد تحسم بعد 
الــجــولــة الــثــانــيــة، فــــإن تــونــس ربــحــت منذ 
الجولة األولى الرهان، عندما رفعت السقف 
عاليا في مجال البناء الديمقراطي، وأّمنت 
الــدخــول الــهــادئ إلــى نــادي الديمقراطيات 

الغربية من بابه الواسع.
)كاتب وإعالمي مغربي(

ضــدهــا. وعــلــى هــذا األســـاس، يــهــدف حزب 
العدالة والتنمية )الحاكم( إلى أال يسيطر 
التي  العليا  املواقع  أي تيار سياسي على 
تــلــعــب دورا مــصــيــريــا فـــي الـــجـــيـــش. ومــن 
الــتــصــرفــات إلى  ناحية أخـــرى، تلمح هــذه 
الــرئــيــس أردوغـــــــان، وإلــــى أنـــه عــلــى الــرغــم 
املستوى،  رفيعي  الضباط  إقالة مئات  من 
وعلى الرغم من اعتقال آالف من املوظفن 
العسكري  التدخل  خطر  فــإن  الجيش،  فــي 
ما زال قائما، ولــم تتمكن الــدولــة من إزالــة 
املـــخـــاطـــر والـــتـــهـــديـــدات. ولــــم يــقــم الــحــزب 
الحاكم بإقالة بعض الضباط األتاتوركين 
عن وظائفهم، ربما من أجل إحداث نوع من 
التوازن داخل الجيش التركي من انتماءات 

مختلفة.
ــراع  ــالــــصــ الـــقـــضـــيـــة األخـــــــــــرى مـــرتـــبـــطـــة بــ
التركي بعد  الجيش  داخــل  األيــديــولــوجــي 
انقاب »15 تموز« وقبلها. هناك  محاولة 
تيار في الجيش يدافع عن فكرة التحالف 
مــع روســـيـــا، وزيـــــادة الــتــنــســيــق والــتــعــاون 
معها، ويرّوج فكرة آوراسيا التي تم طرح 
أســســهــا الــفــلــســفــيــة الــســيــاســيــة فـــي بــدايــة 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، وصـــّورهـــا مــنــظــرو هــذه 
العقيدة الجيوسياسية أبنها تخالف فكرة 
شموليتها،  أو  الغربية،  الحضارة  عاملية 
وتدافع عن تعّدد الحضارات والسياسات. 
وتركز الفكرة األوراسية على وحدة مصير 
تعتبر  الــتــي  والتركية  السافية  الشعوب 
قاعدة تأسيس اإلمبراطوريات الكبرى في 
قارة آسيا وأوروبا تاريخيا، حسب نظرية 
املفكر الروسي ألكسندر دوغن. وتم ترويج 
الفكرة في الطبقات السياسية، بعد أن بات 
الروسية  التركية  الــعــاقــات  وصــف  يمكن 
بأنها ممتازة، بفضل التطورات أخيرا في 
املنطقة، وفــي األزمــة السورية، ومــا تبعها 
من تفاهمات وتنسيق. ولذلك، بات أنصار 
هذا التيار يسيطرون على مفاصل الدولة 
والــجــيــش بشكل مــتــزامــن، عــلــى الــرغــم من 
قلق الطبقة املسيطرة من التيار اإلسامي 

في الحكومة والحزب الحاكم.
عــلــى الــرغــم مــن أن الــرئــيــس أردوغــــــان هو 
ــا حــالــيــا، ســــواء في  ــيـ الـــداعـــم لــفــكــرة أوراسـ
املــجــال السياسي  املــجــال العسكري أو فــي 
العدالة والتنمية  أن حــزب  املــدنــي، يبدو   -
ال يمكن أن ينسى تدخل »انــقــاب مــا بعد 
الـــحـــداثـــة« فـــي 28 فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 1997، 
ــتــــاف بــزعــامــة  والــــــذي أطـــــاح حــكــومــة االئــ
ــة رئــاســة  نــجــم الـــديـــن أربـــكـــان، وكـــذلـــك أزمــ
الجمهورية التي حاول هؤالء بمن فيهم من 
أنصار هذا التيار عام 2007 التدخل لعدم 
انتخاب رئيس من حزب العدالة والتنمية. 
ويــمــكــن اســتــخــاص مــوقــف الــحــكــومــة أن 
املتعلقة  والــــرؤى  االســتــراتــيــجــيــات  جميع 
بالكامل  يرسمها  ســوف  تركيا  بمستقبل 
املـــدنـــيـــون، وأن هـــذه الــعــمــلــيــة ال يــمــكــن أن 
تـــدخـــلـــهـــا قــــطــــاعــــات أخـــــــــرى، وخـــصـــوصـــا 
الــقــول إن حرًبا  الــجــنــراالت. ولــذلــك، يمكن 
بـــــاردة بـــن الــحــكــومــة وبــعــض الــجــنــراالت 

مرتقبة في املستقبل.
)كاتب تركي(

غزة... المزاودات االنتخابية والبُْعد االستراتيجي

الدرس التونسي

عن استقاالت في الجيش التركي

الالتوقعية في سياسة 
عهد ترامب الخارجية

َفْتح ورطة غزة 
سُينِشئ فراغًا 

سيتركه ذهاُب 
حكم »حماس«

ربحت تونس منذ 
الجولة األولى الرهان 

عندما رفعت السقف 
عاليا في البناء 

الديمقراطي

جميع االستراتيجيات 
والرؤى المتعلقة 

بمستقبل تركيا سوف 
يرسمها بالكامل 

المدنيون

آراء

أرنست خوري

ي ال األغنية، أحيانًا كثيرة، فإن قائل الخطاب أو مطلق النظرية، 
ّ
مثلما أّن األهم هو املغن

. أن تكون 
ً
اعتباطية كانت أم حكيمة، هو الذي يضفي على ما يقوله بهتانًا أو نضارة

اللبناني  الحقبة العثمانية مرت على لبنان مرور إرهــاب الدولة كما أخبرنا الرئيس 
ميشال عون قبل أيام، فهذا كالم قد يصّح في وجوه شتى من التتريك ومن القمع 
العثمانية على  للهيمنة  القرون األربعة  التي احتلت حيزًا من  واإلعدامات والظالمية 
منطقتنا وخارجها. لكن ألن الشكل ال يقل أهمية عن املضمون على ما يذهب إليه 
 ما، سرعان ما تخسر جوانب من 

ً
علم القانون، فإن نظرية عون، وإن حملت صحة

املصداقية كان يمكن أن تكتسبها لو أنها صدرت عن سواه، وفي غير مجلس إحياء 
ذكرى تاريخية يعود عمرها إلى 99 سنة، ولم تعد تربطها ذيول مع الذاكرة الجماعية 

للبنانيني.
أشكال  وأخــطــر  والديماغوجيا.  األيديولوجيا  أدوات  أخطر  هــو  الــتــاريــخ  أن  والــحــال 
ومد  التاريخ  اجتزاء  إال من  الفارغة  الشعبوية  والديماغوجيات، هي  األيديولوجيات 
جسور تصل ما بني الحاضر وماٍض سحيق بمجرد صيحة، بإحالة عابرة، بانتقاء 
لحظة وفصلها عن سياقها، بتكرار وقائع أو أساطير، ال يهم، على املسامع، إلى أن 
يصبح أي تفكير نقدي فيها محرمًا يدنو من رتبة الخيانة العظمى املعروف عقابها. 
يكفي اصطفاء مناسبة عناوينها تفوح بالتاريخ، في لحظة أزمة وطنية مثلما هو حال 
 ،

ً
لبنان دائمًا على كل حال، ورفع الصوت، ثم تتكفل وسائل التواصل االجتماعي أوال

واإلعالم »التقليدي« من بعدها، بالباقي. وهل من لحظة أفضل من ذكرى 99 عامًا على 
إعالن »دولة لبنان الكبير« لكي يضرب سياسي شعبوي مثل ميشال عون ضربته، 
وليستعيد زمام النجومية من سياسيني كثيرين سرقوها منه في األشهر املاضية؟

في السياسة، وفي الخطاب الوطني وفي البرامج االنتخابية أو خالل السعي إلى تأمني 
إجماع وطني ضد عدّو، العودة إلى التاريخ إما تكون من بوابة شّد العصب أو من زاوية 
، أو على العكس من 

ً
فتح نقاش عام بغية إجراء مصالحة تاريخية غداة حرب أهلية مثال

هذا وذاك، تحصل االستعانة بالتاريخ لتعميق انقسامات، داخلية أو مع الخارج. فما 
الذي أراده ميشال عون من اختصار تاريخ 400 عام بكلمتي »إرهاب الدولة« العثمانية؟ 
تركيا، حصلت  أي  العثمانية،  السلطنة  ووريثة  لبنان  بني  املصالحة  أن  علمنا  على 
ة الهوية اللبنانية، أي اللبنانيني ــ األرمن 

َ
بالفعل، إال بالنسبة لطيف قليل جدًا من َحَمل

الذين يتحالف معهم ميشال عون وحزبه. هؤالء، أو غالبيتهم الساحقة، يرفضون طي 
كتاب دموي، وهو ما ال يساعدهم فيه حكام تركيا منذ تأسست الجمهورية. وإن كانت 
املصالحة اللبنانيةـ  العثمانية حصلت منذ عقود ولم يعد يذكرها أحد إال من مصطادي 
العداوة السنية ــ الشيعية، ما الجدوى من إثارة ميشال عون هذا السجال في مناسبة 
احتفالية ال يفترض أن يكون النكد شعارها؟ ما الداعي لفتح ملف صار منذ قرن إال 
عاما، بعهدة أهل التاريخ ودارسيه؟ لو كان الزمن عهد انتخابات، لقلنا إن الحسابات 
الوضيعة لالقتراع ولسرقة أصوات الناخبني ربما أملت على الرجل قول ما قاله. ولو 
أن تركيا التي نعرفها، ال تلك العثمانية التي تشغل بال عون، تناصب لبنان الرسمي 
هم شتم أجداد أردوغان. وإن كان ميشال عون يدرك الحساسيات 

ُ
والشعبي العداء، لف

التركية )املفرطة واملؤسفة( إزاء التاريخ العثماني، وتقّصد رغم ذلك شراء أزمة مجانية، 
تكن مصيبة. وإن لم يكن يعرف شيئًا عنها، فنحن أمام مصيبة مضاعفة. 

قبل عامني، أطلق وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان كالمًا علنيًا )ال مسربًا( 
هو فضيحة مكتملة األركــان في كل مكان إال في لبنان. قال الوزير األرمني مثلما 
هو واضح من اسمه ومن كنيته: »ال أرحب أبدًا بوفود تركية سياحية تزور لبنان، 
فأنا أكره تركيا بمن فيها ولن أتعامل مع منتجات هذا البلد أو سياحته«. ربما نكون 
فهمنا في األمس فقط، عندما استمعنا إلى الدرس التاريخي الذي ألقاه ميشال عون، 
ملاذا لم يحصل الوزير األرمني ــ اللبناني في حينها على تأنيب أو إقالة أو محاسبة.

أنطوان شلحت

 عن مواقف الرأي العام فيها من جهة، وعن 
ّ

تتعّدد املؤشرات في إسرائيل التي تشف
أبرز الوجهات التي تسير نحوها من جهة أخرى. ومن جديدها يمكن التوقف على 
العام،  للرأي  الــذي يشمل استطالعًا  الصوت اإلسرائيلي«  نحو سريع عند »مؤشر 
كل شهر،  مــرة  بمعّدل  أشهر،  قبل  بإجرائه  للديمقراطية«  اإلسرائيلي  »املعهد  وبــدأ 

واستبدل »مؤشر السالم« الذي أجري خالل األعوام القليلة الفائتة.
املاضي  الشهر  األخير من  األسبوع  املعهد في  أجــراه  للصوت،  آخــر مؤشر  وأظهر 
الثالثاء  يوم  التي ستجري  العامة  البرملانية  االنتخابات  أعتاب  )أغسطس/آب(، على 
املقبل، أن نحو نصف الجمهور اليهودي في إسرائيل )48.5%( يؤيد ضم ما تسمى 
مناطق ج التي تمتد على نسبة 60% من أراضي الضفة الغربية املحتلة، وفرض السيادة 
اإلسرائيلية عليها، بجعلها جزءًا رسميًا من حدود دولة االحتالل. وال يعني هذا املعطى 
أن نصف الجمهور الباقي يعارض ضّمًا كهذا، إذ قال 24% من هذا الجمهور إنهم 
ال يعرفون ماذا سيكون موقفهم في مثل هذه الحالة، في حني قال 28% فقط إنهم 
يعارضونه. ويوضح »املؤشر« كذلك أن تأييد الضّم عابر لكل ألوان الطيف السياسي، 
وأن مؤيديه موزعون على النحو التالي: 63% منهم من مصوتي أحزاب اليمني، و%34 
عطيات 

ُ
من مصوتي أحزاب »الوسط«، و12% من مصوتي أحزاب »اليسار«! ومن امل

امللفتة األخرى التي أظهرها »املؤشر« ما ورد في معرض اإلجابة عن السؤال: »في 
حال ضم إسرائيل مناطق ج، هل ستؤيد أم ستعارض إقامة دولة فلسطينية في سائر 
املناطق )من أراضي الضفة الغربية والتي لن يشملها الضم(؟«، فكانت اإلجابات: %37 

من اليهود قالوا إنهم سيؤيدون، مقابل 40.5% قالوا إنهم سيعارضون.
ال يسمح املجال بمقارنة نتائج هذا املؤشر بنتائج مؤشرات سابقة. ولكن فيما يتعلق 
بموضوع الدولة الفلسطينية تحديدًا، ربما تلزم اإلشارة إلى أن مؤشرًا سابقًا كان 
أجــري عام 2004  إسرائيل«  والعرب في  اليهود  املواطنني  بني  »العالقات  موضوعه 
أظهر أن 72% من السكان اليهود يؤيدون فكرة »دولتني لشعبني«. ومن شأن املقارنة 
الشارع اإلسرائيلي في  الــذي طــرأ على مواقف  التغيير  أن توضح جوهر  به  العامة 
بنى أوهام على هذه النسبة، وما آلت إليه 

ُ
هذا الصدد، عقدا ونصف العقد. ولكي ال ت

من تراجع في املؤشر الراهن، ينبغي إضافة أن الفكرة السالفة بشأن »حل الدولتني« 
حصدت ذلك التأييد الكبير، لكونها غائمة وغير منطوية على أي ملموسيات جوهرية 
بالنسبة إلى تلك الغالبية. وأبلغ دليل على ذلك أنه في »مؤشر العالقات« نفسه قال 
50% من السكان اليهود إنهم يعارضون رغبة غالبية الفلسطينيني في إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة في األراضــي التي احتلتها إسرائيل في يونيو/حزيران 1967، 
فيما قال 15% منهم إنهم يميلون إلى معارضة ذلك، ما يعني أن 65% من السكان 

اليهود يعترضون على قيام دولة فلسطينية في حدود 1967.
في ضوء ذلك، يظل القاسم املشترك بني املؤشرين هو صعوبة العثور على ما يمكن 
املواقف  الفلسطينية« في  الــدولــة  اعتماده أساسًا إلصــدار حكم عــام حــول »صــورة 
العامة للجمهور اإلسرائيلي. ويرجع أحد أهم أسباب ذلك إلى حقيقة أن أي حضور 
بالحاجة  مــأســورًا  يــزال  وال  كــان  اإلسرائيلية  الثقافة  فــي  املختلفة  العربية  للصور 
فًا بأحكام هي أقرب إلى 

ّ
 ودائمًا، مغل

ً
اليهودية إلى هذا الحضور. ولذا هو يبقى، أوال

البديهيات أو املفهوم ضمنًا. وبالتالي، يبقى االستثناء الوحيد من نصيب الحضور 
املتسلل من الشقوق التي تصيب »اإلجماع« أو البديهي.

ومنذ أن رسخ مصطلح »حل الدولتني« في قاموس الصراع مع دولة االحتالل، أمسى 
من الثابت في املمارسة السياسية اإلسرائيلية أن حضور »فكرة الدولة الفلسطينية« 
شتهاة، إنما برغبة »الحفاظ على الدولة 

ُ
يرتبط أكثر شيء ال برغبة الفلسطينيني امل

اليهودية« من ناحية، وبفكرة االنفصال عن الفلسطينيني إلى جهة تحصني أسوار 
الدولة اليهودية من ناحية أخرى.

مروان قبالن

أنهى الرئيس األميركي، دونالد ترامب، بطريقة عصبية، شهورا من املفاوضات مع 
حركة طالبان، بعد أن أوشك الطرفان على التوصل إلى اتفاق لسحب القوات األميركية 
من أفغانستان. وقال إنه فعل ذلك بسبب مقتل جندي أميركي )إلى جانب 11 جنديا 
ذته الحركة في كابول األسبوع املاضي. وتمثلت املفاجأة 

ّ
حكوميا أفغانيا( في هجوم نف

األكبر في إعالن ترامب إلغاء اجتماع سّري كان مقررا أن يستضيف فيه قادة من 
»طالبان« في منتجع كامب ديفيد يوم األحد املاضي، لإلعالن عن »اتفاق سالم«.

وفيما ال يبدو أن ترامب أقنع أحدا أنه أوقف املفاوضات بسبب مقتل جندي أميركي 
خالل  قتلوا  أميركيا  جنديا   15 أن  علمنا  إذا  خصوصا  بــورتــريــكــو،  مــن  »مــلــون« 
لقاء  التراجع عن  قــراره  دافــع  فــإن  عــام،  الجارية مع »طالبان« منذ نحو  املفاوضات 
الرئاسي  املنتجع  فــي  »طــالــبــان«  قــادة  استقبال  أن  االعتقاد  يكون  قــد  ديفيد  كامب 
قد يمثل كارثة انتخابية، نظرا لتحميلهم املسؤولية عن هجمات »11 سبتمبر« في 
العالية، مثل لقاءاته مع  القيمة اإلعالمية  2001، علما أن ترامب مولع باللقاءات ذات 
زعيم كوريا الشمالية، وسعيه إلى لقاء الرئيس اإليراني. وربما كان ترامب يعّول على 
إعالن دراماتيكي باتفاق سالم مع قادة »طالبان«، ينهي الحرب األطول في التاريخ 

األميركي، وأسفرت عن مقتل 2400 جندي أميركي.
يئس ترامب من إمكانية هزيمة »طالبان«، بعد أن جّرب استخدام مستوى أعلى من 
القوة إلخضاعها. إذ أمر، في شهر إبريل/نيسان 2017، بإلقاء أكبر قنبلة في التاريخ 
على أفغانستان، دعاها »أم القنابل«، وتعادل قدرتها التدميرية قدرة القنبلة النووية التي 
ألقيت على هيروشيما. كما قام ترامب بتغيير قواعد االشتباك التي يتبعها الجيش 
األميركي، لتقليل اإلصابات بني املدنيني، والتي كانت تؤّجج مشاعر الغضب الشعبي. 
وألول مرة هذا العام، يقتل األميركيون عددا أكبر من املدنيني مما قتلت »طالبان«. ولكن 
هذا كله لم ُيجد نفعا، إذ تسيطر الحركة اليوم، بحسب الجيش األميركي، على %45 

من أراضي أفغانستان، وعلى نحو ثلث سكانها البالغ 35 مليون نسمة.
وإذا كان إلغاء اللقاء مع قادة طالبان مفهوما، تبقى، بناء على ذلك، أسباب إلغاء نتائج 
االنتخابي  وعــده  بدا مستعجال إلنفاذ  ترامب  وأن  املفاوضات غامضة، خصوصا 
االنسحاب من أفغانستان قبل موعد االنتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 

2020، وهذا ما يفسر موافقته على جدول انسحاب من 16 شهرا بدال من 36.
اآلن، يجد ترامب نفسه أمام احتمالني: إما أن يأمر بانسحاب أحادي من دون اتفاق، 
من  االنسحاب  فكرة  أصــال  تعارض  التي  )البنتاغون(  الــدفــاع  وزارة  ترفضه  وهــذا 
القتال  أفغانستان بعد عقدين من  القوات في  بقاء جزء من  ترتيباٍت تضمن  دون 
لحماية مصالح أميركا فيها، فما بالك بانسحاب أحادي يشعل التنافس اإلقليمي، 
والهند  والصني  روسيا  املصلحة:  الرئيسة صاحبة  الخمس  القوى  بني  الفراغ  ملــلء 
وإيران وباكستان. وقد يؤدي ذلك إلى صعود »داعش«، كما حصل في العراق، هذا 
إذا لم يحصل السيناريو األقل سوءا، وهو سقوط حكومة أشرف غني وعودة حكم 
»طالبان«. االحتمال الثاني أن يعود ترامب عن قراره وقف املفاوضات مع »طالبان«، 

كما عاد عن قراره االنسحاب من سورية، وإنجاز اتفاق السالم.
إذا تركنا ذلك كله جانًبا، يبقى أنه ال نعرف ما إذا كان ترامب يعرف أن أفغانستان 
الليثيوم، عصب صناعة  مثل  نــدرة،  املعادن  أكثر  لبعض  عاملي  احتياط  أكبر  تملك 
الواليات  إلى  وتوريده  إنتاجه  اليوم  الصني  وتحتكر  اإللكترونية،  األجهزة  بطاريات 
املتحدة. نشرت »CNBC« األسبوع الحالي مقاال مهما يرد فيه أن هدف ترامب من 
الحرب التجارية مع الصني ليس خفض عجز امليزان التجاري معها، بل إحداث طالق 
بائن بني االقتصادين، األميركي والصيني، بحيث يتخلص األول من االرتهان للثاني، 
في استيراد املواد التي تدخل في صناعة اإللكترونيات. هل لهذا عالقة بقرار وقف 
مفاوضات أفغانستان؟ ربما، لكن األكيد أن هذا ما دعا ترامب إلى طلب شراء جزيرة 

غرينالند من الدنمارك.

ماذا يريد ميشال عون؟ الدولة الفلسطينية 
والجمهور اإلسرائيلي

لماذا أوقف ترامب 
مفاوضاته مع »طالبان«؟
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الـــضـــمـــيـــر املــجــتــمــعــي اإلنــــســــانــــي بــعــيــد عــن 
ــب املـــعـــقـــدة  ــيــ ــراكــ ــتــ ــ الـــســـفـــســـطـــة الـــلـــغـــويـــة وال
التي  والثقافية  الفكرية  امللكات  واســتــعــراض 
تـــــؤدي إلــــى الـــفـــتـــور عــنــد املــتــلــقــي. فــتــعــريــف 
الــضــمــيــر مــجــمــوعــة مـــن »املـــبـــادئ األخــاقــيــة 
الشخص  أعمال  في  تتحكم  أو  تسيطر  التي 
ــاس الــداخــلــي  ــاره، وهــــو يــشــمــل اإلحـــسـ ــكــ وأفــ
ــا هـــو صــحــيــح أو خـــاطـــئ فـــي ســلــوك  بــكــل مـ
الــشــخــص أو دوافـــعـــه، وهـــو مــا يــدفــعــه للقيام 
بــالــعــمــل الــّصــحــيــح، وهــــو إحـــســـاس أخــاقــي 
عليه تصرفاته،  بنى 

ُ
ت اإلنــســان،  عند  داخــلــي 

ويحدد الضمير درجة نزاهة وأمانة اإلنسان، 
ــالـــســـام الـــداخـــلـــي نــتــيــجــة نــقــاء  وشــــعــــوره بـ

ضميره«.
املعلوم لدى الجميع، أن غرف العناية املركزة هي 
التي تكون في جناح خاص لدى املستشفيات 
الكبرى، يتم فيها تقديم عناية صحية فائقة 
الــتــي تستقبلها،  الــحــاالت  لــخــطــورة  وحــرجــة 
وأنا أتصورها مثل إشارة املرور في الشارع 
إما  التحذيرية،  بأضوائها  السير  تنظم  التي 
مرور، أو توقف. وهنا في معرض البيان، إما 
لم يستوف  إن  الحياة من جديد  الى  بالعودة 
األجل حسب املقدر من رب العاملني، أو نقطة 

النهاية في الحياة الدنيوية البشرية، واالنتقال 
إلى الحياة البرزخية.

وهما  والعناية،  للضمير،  التعريفني  بني  ومــا 
شقا الــرحــى فــي الــعــنــوان، نغوص معًا لسبر 
ــــذي أتــمــنــي أن يــصــل الــى  أغــــوار هـــذا املــقــال ال
املحيط  املجتمع  شــرائــح  مــن  والكثير  الكثير 
األرض  بقاع  الخليج، وشتى  إلــى  املحيط  مــن 
لــخــطــورة مــحــتــواه ومــامــســتــة ألدق أســــرار 

الحياة السوية في مجتمعاتنا املعاصرة. 
عند تناول فكرة هذا املقال كانت تراودني أسئلة 
على الجميع األجابة عنها، ونفض الغبار املاكث 
ما  واملجتمعي:  النفسي  التصالح  أشــاء  فــوق 
والضمير؟  املركزة  العناية  بني  الربط  وجه  هو 
ــا هـــي أســـبـــاب اعـــتـــال الــضــمــيــر املجتمعي  ومـ
اإلنــســانــي؟ وهــل هناك غــرف عناية كافية في 
املــجــتــمــعــات الســتــقــبــال الـــضـــمـــائـــر؟ ومــــا هي 
نسبة الخروج من غرف العناية املركزة بسام 
وصـــفـــاء؟ ومـــن هــم األطـــبـــاء فــي غـــرف العناية 
املركزة؟ وهل هنا أدوات وأجهزة كافية في تلك 

الغرف لتؤدي دورها؟
هنالك أسئلة كثيرة يمكن اشتقاقها من رحم تلك 
الحياتية  الخبرة  اكتسبته بحكم  وذلك  األسئلة، 
في مجال التحقيق الجنائي، أو التقديم اإلعامي.

ال يــخــفــى أن الــضــمــيــر املــجــتــمــعــي اإلنــســانــي 
يعيش أســـوأ حــاالتــه، فــهــو فــي ســبــات طويل 
الــقــارات  فــي  الشتوي  السبات  تــجــاوز مرحلة 
السلوكيات  فــي  جليًا  يظهر  وذلـــك  القطبية، 
واألخـــاقـــيـــات املــنــتــشــرة كــالــنــار فــي الهشيم 
فــي شــوارعــنــا، وبـــادنـــا، وشـــاشـــات إعامنا 
ــو مـــن عــامــات  وتــواصــلــنــا االجـــتـــمـــاعـــي، وهــ
االضطراب السلوكي املرضي الذي يحتاج الى 
والثورة  الحاضر  الشافي من سموم  الترياق 
التكنولوجية التي أحدثت طفرة غير مسبوقة 
املجتمعات  بني  الثقافات  ونقل  التواصل  في 
واستخداماتها التي تدور بني فلك اإليجابيات 

والسلبيات.
ولألسف، كان الدور السلبي هو السائد األعم، 
الدخول  إلــى  تحتاج  الضمائر  تلك  مما جعل 
ســريــعــًا فــي تــلــك الــغــرف لــتــقــديــم اإلســعــافــات 
إيقاظه من ضمائر  يمكن  ما  العاجلة إلنقاذ 
حـــــادت عـــن الــــــدرب الــســلــيــم، وأعـــادتـــهـــا إلــى 
الـــحـــيـــاة الـــدنـــيـــويـــة مــــن جــــديــــد، حـــتـــى يــســود 
ولألسف  والــذاتــي.  النفسي  والتصالح  الــوئــام 
الحالية  مجتمعاتنا  إن  أقــول  أيــضــًا،  الشديد، 
أجــد فيها غــرف عناية مــركــزة الستيعاب  ال 
ــم الـــبـــشـــري الـــرهـــيـــب مــــن املــصــابــني  ــكـ ــذا الـ ــ هـ

فقد  املجتمعي،  الضميري  االعــتــال  بــحــاالت 
ــوارئ الــتــمــهــيــديــة تلفظ  ــطــ ــ أصــبــحــت غــــرف ال
هــؤالء األصــنــاف مــن أحشائها إلــى الطرقات 
األســاس،  مــن  االستيعاب  على  قدرتها  لعدم 
الحاالت  تلك  ترسل  أن  تستطيع  ال  وبالتالي 

إلى غرف العناية املركزة.
حتى ال أكــون صاحب نظرة تشاؤمية، ال بد 
أن نقول، وبكل وضــوح، إن مجرد ولــوج تلك 
الحاالت املصابة باعتال الضمائر إلى غرف 
الــعــنــايــة املـــركـــزة هـــو بـــدايـــة الــخــيــط الصحيح 
ــكـــون مــرتــفــعــه  ونـــســـبـــة الـــشـــفـــاء يــمــكــن أن تـ
ــنـــات والـــعـــاجـــات  بـــإعـــطـــائـــهـــا بـــعـــض املـــســـكـ
تلك  اســتــقــرار  عــلــى  تــســاعــد  الــتــي  التمهيدية 
الحاالت نوعًا ما، في محاولة إلعــادة دمجها 

وتأهيلها في املجتمعات من جديد. 
املعالجون  األطــبــاء  هــم  مــن  بعضهم  يتساءل 
ــغــــرف، وهــــو ســـــؤال لــيــس بــاألمــر  ــ فـــي تــلــك ال
العمل، وطوق  آلية  اليسير، فهو يحتوي على 
الــنــجــاة فــي الــتــوقــيــت نــفــســه. ولــلــرد عــلــى هــذا 
ــدور  ــ ــ ــتـــوجـــب عــلــيــنــا تــنــشــيــط ال ــاؤل يـ ــتــــســ ــ ال
العقائدي والروحي لدى األطباء )املصلحني(، 
أو رسل املجتمعات، كما أطلقت عليهم سلفًا 
والعلماء  املثقفني  مثل  املنابر،  من  العديد  في 

ورجال الدين واإلعام والسياسة واالقتصاد، 
التواصل، وإمكانية  لديه وسيلة في  وكل من 
 من األسرة الصغيرة، 

ً
التفاعل مع املجتمع بدال

إلى املدرسني في املراحل الدراسية التأسيسية 
 إلى مرحلة سوق العمل. 

ً
وصوال

ــر: وهــل هــنــاك أجهزة  ويــتــســاءل البعض اآلخـ
الـــطـــمـــوحـــات  تـــلـــك  لــتــحــقــيــق  كـــافـــيـــة  وأدوات 
النرجسية في حروف املقال للتطبيق الفعلى 

على أرض الواقع؟ 
كثيرة  وصعوبات  عراقيل  هنالك  بصراحة، 
يــتــم غــرســهــا فــي أجــســاد مــحــاولــي اإلصـــاح 
وأنياب  العقارب،  ذنــب  غــرس  مثل  املجتمعي، 
الــثــعــابــني، فــي األجــســاد، واتــهــامــهــم بالشطط 
أحيانًا، والتمرد على الواقع، لكن يبقى اإليمان 
الحقيقي  الــتــريــاق  والــرســالــة  والــهــدف  بالغاية 
لــديــهــم مـــن ســـمـــوم الـــعـــراقـــيـــل، والـــســـعـــي با 
كلل، أو ملل، وهــذا دور الــرســل فــي كــل وقت 
الــقــائــل سبحانه وتعالى  ــدق  وكـــل حـــني، وصـ
ِدي 
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شحات خلف اهلل عثمان )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

راتب شعبو

لم يكن تحرير جنوب لبنان، في مايو/ أيار 
التماسك  لتعزيز  مناسبة   ،2000 العام  من 
الــوطــنــي الــلــبــنــانــي، ألن فــعــل الــتــحــريــر لم 
يــكــن مــن صــنــع لــبــنــانــيٍّ عــمــومــي، ولـــم يكن 
مطابقًا للفكرة الوطنية، ال من حيث جسد 
مـــن حيث  ــلـــه( وال  الـ )حـــــزب  الــتــحــريــر  أداة 
فـــاألداة، مثل كل تنظيمات اإلســام  فكرها، 
وفكرها  الطابع،  مذهبي  جسٌد  السياسي، 
مع  ويتماشى  الوطنية،  الفكرة  عــن  مــنــزاٌح 
»الــوطــن«  قيمة  فيها  تقل  دينية  تــصــّورات 
ومتطلباته، أمام قيمة الدين ومتطلباته. ال 

شيء يعلو فوق »التكليف الشرعي«.
ــان لــبــنــان طــــوال عــقــديــن تــقــريــبــًا )1982 -  كـ
أساسيٍة  وطــنــيــٍة  إنــجــاز مهمٍة  أمـــام   )2000
ــة، نــقــصــد أنــهــا  ــيـ ــنـ ــوة غـــيـــر وطـ ــا قـــ ــتـــوالهـ تـ
تــقــتــصــر فـــي جــســدهــا عــلــى فـــئـــٍة مــذهــبــيــٍة، 
وتــصــدر فــي دوافــعــهــا وفـــي كفاحيتها عن 
فــكــر مــذهــبــي، ال مــحــل فــيــه ملــفــهــوم الــوطــن 
الــطــبــيــعــي أن ال يجد  لـــذلـــك مـــن  الـــحـــديـــث. 
األمــــني الـــعـــام لــحــزب الــلــه أي تـــعـــارٍض بني 
كفاحه »الوطني« في لبنان وإعانه الوالء 
الجهاز  )إيــــران( تمثل  لــدولــة أجنبية  الــتــام 
الــحــركــي لــلــمــذهــب الــديــنــي املــشــتــرك الـــذي 

يعتبر الحزب نفسه جزءًا منه. 
لبنان  فــي  الله  لحزب  العسكري  األداء  كــان 
ضد إسرائيل باهرًا، وقد فرض على جيش 
ــــال االنــــســــحــــاب مــــن جــــنــــوب لــبــنــان  ــتـ ــ االحـ
الــــحــــزب حــظــي  بـــالـــقـــوة. وال عـــجـــب فــــي أن 
العربية  الــبــاد  طـــول  فــي  واســعــة  بشعبية 
ــحــــدود بني   تــخــطــت الــ

ً
ــا، شــعــبــيــة ــهـ وعـــرضـ

منذر الحوارات

تــتــمــيــز عـــّمـــان بـــســـاحـــاٍت رصــــدت تــطــّورهــا 
بــالــدوار  ابــتــدأت  تاريخها،  عبر  وتوّسعها 
األول وتوقفت عند الثامن من حيث األرقام، 
 إنشاءها استمّر بأسماء مختلفة في 

ّ
ولكن

وغيره.  الداخلية  دوار  مثل  املدينة،  أنــحــاء 
التحّكم  إلــى  الــدواويــر، باإلضافة  ميز هــذه 
في حركة السير وضمان انسيابيتها، أنها 
كانت، في أحياٍن كثيرة، متنفسا للفقراء من 
الــوقــت،  املــديــنــة يقضون فيها بعض  أبــنــاء 
كثيرا  أنفسهم، كونها تحوي  للترويح عن 
من عناصر الخضرة وأماكن للجلوس، كما 
سقًا مع 

ّ
 عامًا مت

ً
أنها أعطت للمدينة شكا

الــجــبــلــيــة، أضــفــى جــمــالــيــة مــمــيــزة.  بيئتها 
بقي الحال هكذا إلى أن برز دور جديد لهذه 
األماكن، أعطتها إياه سعتها وقابليتها ألن 
مـــارس/آذار   24 ففي  للتجمع،  مكانًا  تكون 
انطلقت شــرارة احتجاجاٍت  في عــام 2011، 
إلــى حــراك شعبي، أدى  سرعان ما تحولت 
إلى نتائج سياسية، وإن كانت جزئية، إال 
 مــن الــرمــزيــة فــي نفوس 

ً
أنــهــا أخـــذت شــكــا

أردنــيــني كثيرين، حــولــت الـــدوار مــن مجّرد 
مـــكـــان لــتــنــظــيــم حـــركـــة الــســيــر إلــــى مــفــهــوم 
وطني، غرس في أذهان الكثيرين الربط بني 
الدوار وتاريخ 24 آذار كانطاقة كان لها ما 

بعدها.
ــة هــذا  ــيـ أدرك الــعــقــل الــبــاطــن لــلــدولــة األردنـ
الــتــحــول ملــفــهــوم املـــكـــان وانــفــتــاحــه، ليكون 
على  فــيــه  يجتمعون  املختلفني  لــكــل  ــارًا  إطــ

الدول، وتخطت الحدود الدينية واملذهبية، 
دفعت  السياسية.  الــفــروق  حــدود  وتخطت 
الله وثباته وبطولته بعض  كفاحية حزب 
الشيوعيني، على سبيل املثال، إلى اعتباره 
الــتــجــســيــد الــصــحــيــح لـــحـــزب شـــيـــوعـــي. ال 
عــجــب، فـــأول مـــرة تــجــد الــشــعــوب العربية 
 على إعادة أرٍض 

ً
هزم وتجبر فعا

ُ
إسرائيل ت

مــغــتــصــبــٍة تــحــت ضـــربـــات تــنــظــيــم عسكري 
قتالية مثيرة  ومــيــزات  ــاٍل،  عــ انــضــبــاط  ذي 
لإلعجاب. غير أن هذا اإلنجاز لم يكن مقّدرًا 
له أن يمضي خطوة واحدة على طريق بناء 
أن  مــن  الــرغــم  دولـــة وطنية متماسكة. على 
الحزب أظهر قدرًا كبيرًا من املسؤولية غداة 
الــتــحــريــر، فــلــم يـــمـــارس ســيــاســة انــتــقــامــيــة 
ضـــد مـــن تـــعـــاون مـــع إســـرائـــيـــل، ولــــم يعط 
لنفسه األحقية بحكم الباد بوصفه »بطل 
التحرير«. مع ذلك، سارت األمور في اتجاه 
مــعــاكــس لــبــنــاء اجـــتـــمـــاع ســـيـــاســـيٍّ وطــنــيٍّ 
مــتــمــاســٍك فــي لــبــنــان. كـــان الــخــيــار األفــضــل 
للبنان، من الزاوية الوطنية، أن يحل الحزب 
نفسه، بعد التحرير، بوصفه قوة مذهبية، 
وأن يضع قدراته وخبراته العسكرية تحت 
هنا،  هــذا  ينكتب  اللبنانية.  الدولة  تصّرف 
ويعلم كاتبه أنه من باب الخيال االفتراضي 

ال أكثر.
الــيــوم، ونظرًا إلــى هــذا التعارض بني األداة 
واملهمة، بني األداة الدينية واملهمة الوطنية، 
نجد أن تــاريــخ 25 مــايــو/ أيـــار مــن كــل عــام، 
هو عيد لحزب الله أكثر مما هو عيد وطني 
لكل اللبنانيني. أكــثــر مــن ذلـــك، ربــمــا ال تقل 
سوءًا  التحرير  لــذاك  السياسية  املنعكسات 
عــن بــقــاء االحــتــال. فــي الــحــالــني، نحن أمــام 

هدٍف واحد هو التغيير. سارعت ألجل ذلك 
إلى تغيير معامله، وغلق كل مساحٍة يمكن 
باألشجار  فمأته  اثــنــان،  فيها  يجتمع  أن 
اإلسمنتية  واإلطـــــارات  الجميلة.  ــــورود  والـ
املــنــمــقــة ارتــفــعــت فــوقــهــا دربـــزيـــنـــات فــائــقــة 
 إضــافــيــة، 

ً
ــكـــان جــمــالــيــة ــة، أعـــطـــت املـ ــروعــ الــ

ــن إمـــكـــانـــيـــة حـــصـــول أي  لــكــنــهــا حـــرمـــتـــه مــ
تجمعاٍت ذات قيمة مؤثرة، يمكن أن تتخذ 
الــدوار مكانًا تنطلق منه، أو هكذا كان  من 
الــعــقــل الــبــاطــن ملــن فــكــروا فــيــه يتمنى. وقــد 
أثبت هذا األمر حالة من القصور لدى نخبة 
صانعي القرار ملاهية الظواهر االجتماعية، 
وأنها، وإن اتخذت من األماكن رموزًا، لكنها 
ثـــبـــتـــت هــــذه الــحــقــيــقــة 

ُ
ال تــتــوقــف عـــنـــدهـــا. أ

تظاهرات الدوار الرابع في يونيو/حزيران 
النقابات  فيها  اتحدت  والتي   ،2018 للعام 
مــع قــوى املجتمع املــدنــي األخـــرى ضــد رفع 
إلى  الخامس،  يومها  فــي  وأدت،  الضريبة. 
أخــرى،  ومــرة  امللقي.  إسقاط حكومة هاني 
ــاًء يحتوي فــي داخــلــه كل  يشكل الــــدوار وعـ
أطياف الشعب األردنــي، فأي قوة يمتلكها 
الجميع، وصهر  اإلمكانية الحتواء  تعطيه 
خــافــاتــهــم وتــوحــيــد طــاقــتــهــم تــجــاه هــدف 

واحد.
املـــؤســـف أن الـــدولـــة األردنــــيــــة تــعــامــلــت مع 
الحالة االجتماعية التي أنتجت احتجاجات 
دوار الداخلية، وبعدها الدوار الرابع، بشكل 
لها، وإلى  العميقة  الــدوافــع  قاصر عن فهم 
أيــن ســتــؤول، فــبــداًل مــن الــذهــاب عميقًا إلى 
داخــــل الـــظـــاهـــرة، واجـــتـــراح حــلــول جــذريــة، 

الــســوريــني بــالــقــوة، وتــســتــخــدم كــل مــقــّدرات 
املعنوية لفكرة  القيمة  الــدولــة، بما في ذلــك 
الدولة، كي تغلق كل سبل التغيير السياسي 
فــي الـــبـــاد. وقـــد وضـــع هـــذا الـــواقـــع غالبية 
السوريني في حالة اغتراٍب متزايد عن الدولة 
امللكية الخاصة  إلى ما يشبه  التي تحّولت 
ــفـــجـــر املــجــتــمــع  ــــني انـ لــطــغــمــة حــــاكــــمــــة. وحــ
الحاكمة، وجد نفسه  الطغمة  السوري ضد 
العاقة  فتحولت  ككل،  الــدولــة  مواجهة  فــي 

مع الدولة إلى عاقة عداء. 
إلــى معاداة  كثيرين  األمــر بسوريني  انتهى 
ــم، وإلـــــــى رفـــض  ــهــ ــتــ ــا دولــ ــهــ ــتـــرض أنــ ــفـ مــــا يـ
رفضوا  الوطني.  والنشيد  كالعلم  رمــوزهــا 
حــتــى فـــريـــق كــــرة الـــقـــدم الــتــابــع لـــلـــدولـــة. لم 
يعد لــدى قسم كبير مــن الــســوريــني مشاعر 
الذي  الوطني«  انتماء مشترك مع »الجيش 
إلــى قــوة لقمع املجتمع وإخــضــاعــه.  تــحــّول 
مـــن املــــعــــروف أن بــعــض الـــســـوريـــني قـــامـــوا، 
تابعٍة  أسلحٍة  بتدمير  ثورتهم،  في غضون 
أن تستخدم  يــمــكــن  الـــســـوري، وال  لــلــجــيــش 

ــرارات  ــ ـــاع قـ
ّ
دولــتــهــم بـــاتـــت قــاحــلــة مـــن ُصـــن

حـــكـــيـــمـــة، تـــجـــيـــد فـــهـــم الــــــدوافــــــع الــعــمــيــقــة 
لـــلـــمـــوجـــات املــجــتــمــعــيــة الـــتـــي تـــتـــدفـــق بــني 
حني وآخر، والتي ال تسقط الحائط، لكنها 
أن  إلــى  فــي عناصر صــمــوده،  تغّير عميقا 
يأتي تيار جارف، ال يستطيع أحد أن يقف 
 
ً
فــي وجــهــه، فــهــذه املــوجــة، وإن كــانــت قابلة

للتوسع، ولكن ستليها موجات أخرى. وقد 
اتضح أن ُصناع القرار ما زالــوا يتعاملون 
مــــع الــــحــــال كـــأنـــهـــم يــمــتــلــكــون كــــل عــنــاصــر 
الــذي شجعته  املجتمع  أن  القوة، متناسني 
أثقاله  يــكــّون  بــدأ  البلد،  فــي  السيولة  حــالــة 
للدفاع عن  الخاصة به، والتي يستخدمها 
مصالحه، اختلف معها اآلخرون أو اتفقوا، 
فهو يمتلك أدواتــه للدفاع عن ذاتــه. وبذلك 
يــكــون الــحــديــث بــالــصــيــغــة الــقــديــمــة شيئًا 
من الحمق، والدولة تمتلك القوة والقانون 
بــه الحكومة فــي مواجهة قوة  الــذي لوحت 

هذا  الجوي.  الدفاع  أسلحة  مثل  القمع،  في 
يــعــبــر، بــطــبــيــعــة الـــحـــال، عـــن رفــــض عــدائــي 
تام للجيش، بوصفه الجزء األهــم من دولٍة 
»عـــدو«. ومــعــروف أيضًا أن قسمًا مهمًا من 
السوريني أضحوا ال مبالني، وعلى األرجح 
الجيش  يتلقاها  التي  بالضربات  مرّحبني، 
الـــســـوري مــن الــطــيــران اإلســرائــيــلــي. يــتــكــّرر 
املوقف الذي اتخذه قسم من اللبنانيني ضد 
حــزب الله في 2006 في سورية ضد الدولة 
املوقفني  رد  يمكن  2011. وال  بعد  الــســوريــة 
إلى ال وطنية شعبية هنا أو هناك، كما يكّرر 
»قطاع خاص«  استياء  إلــى  بل  املمانعون، 

على القيم واملؤسسات الوطنية العامة.
لتستقر على  املقاومة،  لبنان، تدهورت  في 
حاٍل ال عاقة له باملقاومة، وليس با داللٍة 
شــيــوع مــفــردة املــمــانــعــة بـــداًل مــن املــقــاومــة، 
 للحفاظ 

ً
فاملمانعة هي جعل املقاومة وسيلة

عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، ولـــيـــس لــلــتــحــريــر، أو هــي 
تدهورت  سورية،  وفي  باملقاومة.  املتاجرة 
لكي  عموميتها  وخسرت  الــدولــة،  مؤسسة 
تصبح مجّرد طــرٍف في صــراع داخــلــي. من 
اللبناني  الــحــزب  طبيعة األمـــور أن يــســارع 
الـــذي اســتــولــى على املــقــاومــة، وخــنــق فيها 
ــنـــي الــــعــــام، لـــنـــجـــدة الــطــغــمــة  بـــعـــدهـــا الـــوطـ
السورية التي استولت على الدولة، وخنقت 
فيها بــعــدهــا الــوطــنــي الــعــام. الــوطــنــيــة هي 
ــى لــهــؤالء »الــوطــنــيــني« هنا  الــضــحــيــة األولــ
ــاك. وقـــــد تـــعـــقـــدت املـــشـــكـــلـــة الــوطــنــيــة  ــ ــنـ ــ وهـ
أكثر، حني استجّر هذا التحالف التدميري 
استجاباٍت من طبيعٍة مشابهة له، ومخّربة 

لاجتماع الوطني في سورية وفي لبنان.
)كاتب سوري(

املعلمني العددية، وتحّكمهم بواحد من أهم 
املفاصل، فهل تتحّول األمور إلى كسر عظم؟ 
تحاول الحكومة تأليب اآلباء وذوي الطاب 
على املعلمني، وتستخدم أدواتها من بعض 
اإلعاميني إللباس هذا الحراك ثوبًا تآمريًا. 
لن يجدي ذلك كله هذه املرة، فأركان الدولة 
ــام أي مـــقـــاربـــة لــلــحــال  ــ تــســقــط حــجــجــهــم أمـ
الــتــي أوصـــلـــوا الــبــلــد إلــيــهــا، والــتــي جعلت 
الــحــال يــضــيــق عــلــى املــعــلــمــني وغــيــرهــم، ما 
تحكمه  منقسمًا  الــحــكــومــة  مــعــســكــر  جــعــل 
الــرؤيــة األمــنــيــة، يفتقر إلمــكــانــيــة املــنــاورة، 
الــطــرف اآلخــر،  الــثــقــة. وفــي  لفقدانه عنصر 
املعلمون متماسكون، ال تظهر في صفوفهم 
انقسامات، على الرغم من محاوالٍت إليجاد 
شــــرخ، ويــبــقــى لـــدى الــحــكــومــة تــألــيــب ذوي 

الطاب عليهم.
ــا تــتــســع ظــــاهــــرة املــعــلــمــني فــــي وزارة  ــمـ ربـ
التربية والتعليم في األردن، وتنضم لهم في 
املطالب نقابات أخــرى، بسبب أن الحكومة 
ــــودا كــثــيــرة لـــم تــلــتــزم بــهــا، فهل  راكـــمـــت وعـ
 جــارفــًا 

ً
تشكل هـــذه املــطــالــب املــؤجــلــة ســيــا

من االحتجاجات. وحتى لو لم يحصل ذلك، 
وإن  تتراكم نجاحاٌت،  دوار،  إلــى  دوار  فمن 
كانت صغيرة، لكنها ستشكل ذات يوم قوة 
حقيقية قادرة على التغيير. ولهذا سيبقى 
املــــكــــان هــــاجــــس أصــــحــــاب عــــقــــول عــــاجــــزة، 
جاءت بهم إلى مواقع املسؤولية اعتبارات 
الكفاءة، ولكن هؤالء سيفوتهم  ليس منها 

القطار يوما.
)كاتب أردني(

دولــة  وبجهاز  نفسه،  على  منقسم  مجتمع 
ضعيف، وال يسيطر على مجاليه، الجغرافي 
والــســيــاســي. ولــم يكن خــافــيــًا، فــوق هـــذا، أن 
في  انــحــازت  اللبنانيني  مــن  قليلٍة  غير  فئة 
قلبها إلى إسرائيل ضد حزب الله في حرب 
تموز 2006. وهذه الحقيقة مؤملة، وتعبر عن 
مــســتــوى عــمــيــٍق مــن الــخــراب الــوطــنــي الــذي 
حتكر قيمة 

ُ
يمكن أن يحل في الباد، حني ت

عــامــة )املــقــاومــة( فــي يــد قـــوٍة خــاصــٍة )حــزب 
مذهبي(، وتخسر بذلك قيمتها الوطنية.

في الواقع، ال يكون في استطاعة حزب الله 
التحّرر من املسار الذي قاده إلى ما هو فيه 
الــيــوم، حتى لو افترضنا أنــه يريد ذلــك، إال 
بــأن يحل نفسه. ألنــه ال يستطيع أن يخرج 
من االستراتيجية اإليرانية التي نشأ فيها، 
وأنــشــأ كــــوادره على اعــتــبــارهــم جـــزءًا منها. 
ولم يكن باستطاعته أن يمنع تحول عاقته 
مع إسرائيل، بعد حرب تموز 2006 بصورة 
خاصة، من عاقة تضاّد، )مقاومة ومحتل(، 

إلى عاقة تعايش، )مصلحة متبادلة(.
صحيح أن حزب الله ظل يردع إسرائيل من 
ــذا وجـــه جــيــد، ولكنه،  اســتــبــاحــة لــبــنــان، وهـ
مــن ناحية أخـــرى، ظــل »يـــردع« تشكل دولــة 
بقية  كـــدور  ذلــك  فــي  دوره  لبنانية،  وطنية 
األحــــــزاب الــطــائــفــيــة فـــي لــبــنــان، ولـــكـــن قــوة 
دوره الخاص تنبع من قوته العسكرية التي 

تفوق قوة الدولة اللبنانية.
شيء مشابه لهذا االنزياح املدّمر لاجتماع 
الــســيــاســي فـــي لــبــنــان ُيـــشـــاَهـــد فـــي ســوريــة 
الــيــوم. الــدولــة الــســوريــة الــتــي يفترض أنها 
ــة اســـتـــولـــت عــلــيــهــا،  ــامـ مـــؤســـســـة وطـــنـــيـــة عـ
 تفرض نفسها على 

ٌ
استياء »أبديًا«، سلطة

ــار الــشــكــل، أعـــنـــي كـــانـــت مــرة  ــ بــقــيــت فـــي إطـ
أخرى تصب جام غضبها على املكان، تنتقم 
منه وتغيره. بدليل أنه قبيل يوم من موعد 
ملتقاها  كــان  املعلمني  لنقابة  احتجاجاٍت 
 باإليفاء 

َ
الدوار الرابع، تطالب فيها الحكومة

بما تقول إنها التزاماٌت من األخيرة بعاوٍة 
مــقــّررة قبل أربــع ســنــوات، مــا حــدا بهم إلى 
استخدام ثقلهم العددي وتنظيمهم املتميز، 
وتحّكمهم بمفصل مهم من قطاعات الدولة، 
املعلمني  التعليم، ما ترافق مع وفــاة نقيب 
ــا أوجــــــد حــالــة  فــــي حــــــادث ســـيـــر مـــفـــجـــع، مــ
عاطفية موحدة جمعت املعلمني ووّحدتهم 
بمطلبهم هذا، قبيل يوم من املوعد، حفرت 
الحكومة فجأة الــدوار الرابع مقابل رئاسة 
ــدوار إلــى  ــ ـــررت تــغــيــيــر شــكــل الــ الـــــــوزراء، وقــ
العمل.  لــم تتضح معامله بعد، ألنــه قيد  مــا 
وفي اليوم املوافق لتحّرك املعلمني، تحولت 
غلقت الطرق في 

ُ
عّمان إلى ثكنه عسكرية، أ

الشوارع  في  السيارات  تكّدست  اتــجــاه،  كل 
وقــوفــًا ســاعــات عــديــدة. ضــّجــت الــنــاس بما 
يــحــدث، إلــى درجــة أن املخيات ذهبت إلى 
أبعد مــن حــراك املعلمني، وذلــك كله حركته 
عقول قاصرة، كانت تقول إال الدوار، وأرادت 
بــهــذه االزدحـــامـــات ان تــؤلــب املجتمع على 

املعلمني.
انقلب السحر على الساحر، فخبرة املجتمع 
ــكــــومــــة جــعــلــتــه  ــيــــب الــــحــ ــالــ ــة بــــأســ ــقـ ــيـ ــمـ الـــعـ
يــصــطــف إلـــى جــانــب املــعــلــمــني ومــطــالــبــهــم، 
يومًا  أنتجت  الــتــي  والــســذاجــة  فالسطحية 
كئيبًا ســيــتــذّكــره األردنـــيـــون كــثــيــرًا هــو أن 

خراب االجتماع الوطني في سورية ولبنان
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