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نقوم بترحيله، ألنــه ســـؤال

ـــل الــتــفــكــيــر فـــي هــــذا الـــســـؤال  وربـــمـــا ُيـــشـــكِّ
ــراغ الـــنـــاتـــج عــن  ــ ــفـ ــ  ملـــــلء الـ

ً
ــال ــ ــ ــي َحـ ــ ــــالقـ األخـ

البقاء في املنازل، الذي يشكو منه كثيرون 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل الجــتــمــاعــي هــذه 
األسئلة  التفكير في  أن  األيــام. وخصوًصا 
ـــا، 

ً
األخـــالقـــيـــة، يــحــتــاج إلــــى الـــعـــزلـــة أحـــيـــان

بــقــدر مـــا يــحــتــاج إلـــى الجـــتـــمـــاع؛ فــالــعــزلــة 
ــذا الجـــتـــمـــاع من   لــفــهــم قــيــمــة هــ

ٌ
ــة ــروريــ ضــ

ــابـــاٍت  ــة لــلــعــقــل لــيــبــدع إجـ ــروريــ جـــهـــة، وضــ
رصينة وصحيحة على التساؤلت الكبرى 
مــن جــهــٍة أخــــرى. ولــكــي نــبــدأ بتحديد هــذا 

السؤال، نضع له املدخل اآلتي:
 كونية 

ً
ــة ــ يــتــيــح كـــورونـــا لــنــا أن نــشــهــد أزمـ

فاقعة، تشبه ظاهرة اقتراب كوكٍب كبيٍر من 
لــم يصطدم بها )وهـــذا األكثر  األرض، فــإن 
 ل تتكرر كثيًرا، 

ً
واقعية(، فإنه يبقى ظاهرة

 كاملة، ول يشهد 
ً
وربما يعيش املرء حياة

مثلها. وتبدو لحظات كورونا مع البشرية 
 في خصوصيتها، بما هي لحظات 

ً
ُمغرية

الــفــرد في  فة أخــالقــًيــا، يــبــرز فيها دور 
َّ
مكث

حماية الجميع، ودور الجزء في الكل. وكأن 
الحياة اإلنسانية في مــأزٍق أكبر من مأزق 
حياة الفرد اإلنسان، فتستجديه في مشهٍد 
كان يبدو غيَر مألوٍف، إل على سبيل اللهو 
ــفــرط فــي السوريالية، أو فــي اإلبـــداع في 

ُ
امل

ــاٍل لــلــمــوت فـــي ســيــنــاريــوهــات  ــكـ ــل أشـ ــخــيُّ
َ
ت

ــارة  ــ ـــــادة اإلثــ ــكـــون غــايــتــهــا زيــ ومـــشـــاهـــد، تـ

عادل سليمان

املـــؤامـــرة ونظرياتها  بــعــيــدًا عــن أحـــاديـــث 
الـــتـــي أحـــاطـــت بــظــهــور فـــيـــروس كـــورونـــا، 
إلى  قليلة،  أيــام وأسابيع  فإنه تحول، في 
إلى  مــن شماله  كــلــه،  العالم  عــّمــت  جائحة 
جــنــوبــه، ومـــن شــرقــه إلـــى غــربــه. ول يــزال 
يــســقــط مــئــات آلف مـــن الــبــشــر فـــي بــراثــن 
الـــفـــيـــروس الــخــبــيــث، كــمــا قــضــى عــشــرات 
اآللف نحبهم. لم يفرق الفيروس بني عالم 
أول وعــالــم ثــالــث، ول بــني أغنياء وفــقــراء، 
ول بــني أبــيــض وأســــود وأصـــفـــر، ول بني 

مؤمنني وغيرهم. 
بــعــيــدًا عـــن ذلـــك كــلــه، جـــاء ذلـــك الــفــيــروس 
وتــــلــــك الــــجــــائــــحــــة كــــاشــــفــــني عـــــن عـــــــورات 
البشرية  فيه  تعيش  الــذي  العاملي  النظام 
حائط  سقط  منذ  وبالتحديد  عقود،  منذ 
برلني، وتبعه سقوط التحاد السوڤييتي، 
وانــهــيــار الــنــظــام الــعــاملــي الـــذي كــان قائمًا 
عــلــى ثــنــائــيــة األقــــطــــاب، وتـــــــوازن الـــقـــوى، 
وذلك مع نهايات القرن العشرين، ودخول 
ــثــــة، وصـــعـــود  ــالــ ــثــ ــة الــ ــيــ ــفــ ــــي األلــ ــالــــم فـ ــعــ الــ
الـــوليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة قـــوة عظمى 
إقامة  إلــى  وسعيها  العالم،  بقمة  منفردة 
النظام العاملي الجديد على أساس توازن 

املصالح، وليس فقط توازن القوى.
مـــــاذا جــــرى لــلــعــالــم فـــي ظـــل ذلــــك الــنــظــام 
من  حالة  العالم  عّمت  عقود؟  ثالثة  قرابة 
الــفــوضــى والــصــراعــات والـــحـــروب، ودخــل 
ح. تتسابق 

ّ
فــي ســبــاق رهــيــب حــول التسل

ــــي اإلنــــــتــــــاج، والـــــــدول  الـــــــــدول املـــتـــقـــدمـــة فـ
املتخلفة تتسابق في الشراء. في ظل ذلك 
الـــنـــظـــام الـــعـــاملـــي شـــهـــدت شـــعـــوب الــعــالــم 
الثالث، خصوصا شعوب الشرق األوسط، 
أكـــثـــر مـــن مـــأســـاة إنــســانــيــة، لــعــل أكــثــرهــا 
وضوحًا ما يجري للشعب السوري الذي 
ســقــط مــنــه أكــثــر مــن 380 ألـــف قــتــيــل، على 
ــد، طــبــقــًا لــتــقــديــرات  ــ يـــد نـــظـــام بـــشـــار األســ
الهيئات الــدولــيــة، إضــافــة إلــى مئات آلف 
من املصابني وأكثر من أربعة ماليني لجئ 
اليمني  ونــازح. وأيضًا ما يجري للشعب 

سمير صالحة

انــــشــــغــــال األتــــــــــراك والــــــــــروس بـــمـــواجـــهـــة 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا، لــــم يــنــســهــمــا تــنــفــيــذ 
ــو املـــعـــلـــنـــة فــي  ــكـ ــم مـــوسـ ــاهـ ــفـ تــــعــــهــــدات تـ
والتي  الحالي،  مـــارس/آذار  الخامس من 
بدأت بقرار وقف إطالق النار على جبهات 
لتحرك ميداني  إدلــب، وجوارها، تمهيدا 
ــيـــاســـي أوســـــــع. وتــســيــيــر  ــكـــري وسـ وعـــسـ
الدوريات األحادية على جانبي طريق أم 
- 4 ليس بــني األهـــداف األساسية لتفاق 
الــرئــيــســني، الــتــركــي أردوغــــــان والـــروســـي 
عليها  املتفق  األولـــويـــات  أن  غير  بــوتــني، 
هي تسريع عملية تفعيل حركة الدوريات 
العسكرية املشتركة، تمهيدا لفتح الطريق 
بني حلب والالذقية. والغاية األهم طبعا 
ــذا الــقــرار  ــه هـ ــة الــعــوائــق فـــي وجـ ــ هـــي إزالـ
»املجموعات  وهــي  تنفيذه،  تؤخر  والتي 
الراديكالية« التي حاولت الرد باتجاهني: 
ــقـــدم الـــــدوريـــــات املـــشـــتـــركـــة عــبــر  عـــرقـــلـــة تـ
لرفض  هناك،  املدنيني  السكان  تحريض 
الوجود الروسي الذي ل يضمن انسحاب 
قوات النظام من املناطق التي تقدم إليها 
وتسهيل  سوتشي،  اتفاقية  حساب  على 
عــودة عــشــرات آلف النازحني إلــى قراهم 
ومــنــازلــهــم، واســتــهــداف الــجــنــود األتـــراك 
مباشرة، كما حصل قبل أيام في الهجوم 
ــر عــن  ــفــ ــي الــــــذي شـــنـــتـــه، وأســ ــاروخــ الــــصــ

سقوط قتيلني وإصابة ثالث.
التراجع  إن  أردوغـــان يقول  الرئيس  وكــان 
ــــف والــــســــيــــاســــات الـــتـــركـــيـــة فــي  ــواقـ ــ عــــن املـ
كلفة على  أكــثــر  اآلن سيكون  بعد  ســوريــة 
ــد قــمــة  ــعــ ــاك. وبــ ــ ــنـ ــ تـــركـــيـــا ومـــصـــالـــحـــهـــا هـ
مـــوســـكـــو، لـــم يــصــبــح الـــحـــديـــث كــثــيــرا عن 
السؤال عما  بل صار  وقراراتها،  سوتشي 
إذا كــانــت أنــقــرة قــد قــبــلــت اســتــبــدال خطة 
املــنــطــقــة اآلمــنــة بــاملــمــر اآلمــــن الــــذي يجري 
الدولي  الطريق  إلنشائه شمال  التحضير 
إم 4 وجنوبه. وقد ارتفع أخيرا عدد نقاط 
املــراقــبــة والنــتــشــار العسكري الــتــركــي في 
أريــــاف إدلـــب وحــمــاة وحــلــب إلـــى نــحــو 45 
نوعية  على  خاطفة  نظرة  وتعكس  نقطة. 
والهندسية  اللوجستية  واملعدات  اآلليات 
الــتــركــيــة الـــتـــي دخـــلـــت املــنــطــقــة حــقــيــقــة أن 
الوجود  تعزيز  ليس  األول  التركي  الهدف 
شــمــال الــطــريــق الـــدولـــي أم - 4، لــلــرد على 
خــــروق الـــنـــظـــام، بــقــدر مـــا هـــو رســـالـــة إلــى 
معها  الحسم  معركة  أن  املــجــمــوعــات  هــذه 
اقترب موعدها بعد تردد أنقرة في اإلقدام 
على هذه الخطوة أشهرا، والتي كانت في 
مــقــدمــة أســبــاب وصـــول املــشــهــد العسكري 

وامليداني إلى ما هو عليه اليوم.
وقد دعا املتحّدث باسم الكرملني، ديمتري 
بناء  ب 

ّ
إلــى تجن مــرة،  مــن  أكثر  بيسكوف، 

سيناريوهات سلبّية بخصوص العالقات 
الـــروســـيـــة – الــتــركــيــة فـــي إدلــــب وســـوريـــة. 
ورّدد وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، شــاويــش 
أوغلو، منذ البداية، إن علينا أن ل نسمح 
لـــأزمـــة الـــســـوريـــة أن تـــؤثـــر عــلــى عــالقــات 
أنــقــرة وموسكو.  بــني  والتنسيق  الــتــعــاون 
والروسية  التركية  الــقــيــادات  نجحت  وقــد 
فــي قــطــع الــطــريــق عــلــى وقـــوع مــا هــو غير 

محسوب في مواجهتهما السورية.
ــرة عن  ــقـ ولــــم يــعــد الـــحـــديـــث كــثــيــرا فـــي أنـ
تــاريــخ انتهاء اإلنـــذار املــوجــه إلــى النظام 
السوري الذي لم يسحب قواته إلى خطوط 
عــن هذه  تفاهمات سوتشي، ول  مــا وراء 

والــتــســلــيــة: كـــاملـــوت فـــي فــيــلــم ســيــنــمــائــي، 
أو روايــــة، أو حــكــايــة تــرويــهــا الـــجـــدات. في 
العادة، ما أن ينتهي الفلم، أو حكاية الجّدة، 
مــن حكايات،  أكثر  أنها ليست  نــدرك  حتى 
ول شـــيء ُمــخــيــفــًا فــيــهــا، أو ُمــحــزنــًا، ألنها 
نا 

َّ
تنتمي إلى عالم الخيال. أي أننا ندرك أن

ى، وأن من مات، 
َ
تسل

َ
ا فوق الواقع، وأننا ن

َّ
ُكن

ــتــلــُه، وكـــل شـــيء ل يــتــعــّدى الــخــيــال؛ 
َ
ومـــن ق

فنهدأ ويخجل األدرينالني من الجسد بعد 
 بال جــدوى إفــرازه، فيبدأ 

ُ
أن يصدمه العقل

في النحسار، ويتالشى تأثيره، وينتج عن 
وجوده املتبوع بانحساره على هذا النحو، 
 ُمعينة، وشعوًرا بالستمتاع. 

ً
ة  جماليَّ

ً
قيمة

ا شيٌء من 
ً

ربما يكون في هذا املدخل أيض
الــدرامــا، فالفيروس أضعف من أن يتحّمل 
كل هذا التهويل في الحقيقة. ولكن ربما هو 
التعبير عن احترام األموات الذي يتخذ، في 
، كما يتخذ 

ً
 سوريالية

ً
أحد معانيه، أشكال

 دفٍن مختلفة. ويصبح هذا التعبير 
َ

أشكال
ــّرًرا أكــثــر عندما  ــبـ بــهــذا الــشــكــل الـــدرامـــي مـ
يقترن بحقيقة أننا، نحن السوريني، لم نكن 
فــي السنوات التسع األخــيــرة قــادريــن على 
دفن أمواتنا في أحياٍن كثيرة. ولذلك لدينا 
تجربة مــع نــوٍع آخــر مــن األدريــنــالــني الــذي 
لم يجد مبرًرا يجعله يخجل من أجسادنا، 
ومــن أجــســاد مــن يشاهد مآسينا فــي فيلٍم 
مرشٍح لجائزة األوسكار يصور عذاباتنا، 
ظلت  واقعية،  كانت  وحكاياتنا  آلمنا  ألن 
 على تــزويــد األدريــنــالــني بمسببات 

ً
ــادرة قــ

بالالمعقول،  الــواقــع  فيها  وانجبل  الــبــقــاء، 
بــعــد أن صــبــغــهــا بــالــتــراجــيــديــات الــتــي لم 

اليوم  تبدو  التي  املساحة  في  التساؤلت 
أكــثــر وضـــوًحـــا، وأقـــل حــجــًمــا، والــتــي تقع 
بـــني كـــرامـــة الــحــيــاة اإلنــســانــيــة والــكــرامــة 
تتعني  املــجــّردة  املساحة  فهذه  اإلنسانية، 
اليوم في املنطقة الواضحة التي تقع بني 
الن  يشكِّ اللذين  والــســالح،  قاح 

ُ
الل سباقي 

الـــيـــوم مـــادتـــني مــتــســاويــتــي األهـــمـــيـــة، في 
ــذا  نــــشــــرِة أخـــــبـــــاٍر واحــــــــــدة. ويــــبــــدو أن هـ
الــتــمــيــيــز بــــني كــــرامــــة الـــحـــيـــاة اإلنــســانــيــة 
لــحــرب كــورونــا  العالم  ــة  املحفوظة فــي هــبَّ
في سورية،  املــهــدورة  اإلنسانية  والكرامة 
يــنــعــكــس فــــي فـــيـــنـــومـــنـــولـــوجـــيـــا الـــعـــالقـــة 
ــر الـــتـــي  ــ ــاعـ ــ ــــشـ ــعــــواطــــف واملـ ــالــ ــة بــ ــلــ ــ ــمَّ ــحــ ــ

ُ
امل

الـــنـــوازل. وعلى  تــخــالــجــنــا إزاء املــــوت فــي 

التمييز  ذاتــي جـــًدا، يجعلني هــذا  صعيٍد 
ــة  ــعـ ــراجـ ــلــــى أتـــــــم الســـــتـــــعـــــداد ملـ الـــــيـــــوم عــ
قناعتي بصحة الحدود الصارمة التي تم 
الــذاتــي واملــوضــوعــي: فأمام  وضعها بــني 
مــشــهــديــن مــخــتــلــفــني لــشــكــل املــــوت )األول 
وإيــران  النظام وروسيا  بفعل  في سورية 
ومليشياتها، والثاني في العالم كله بفعل 
كورونا(، يبدو لنا أن الِعلم املوضوعي لم 
بناء  دون  مــن  الحقيقة،  لبناء  كــافــًيــا  يعد 
األخير  وهــذا  شترك، 

ُ
امل اإلنساني  الحدس 

مفهوٌم أخالقي ذاتي مستقل.   
ــأزوم،  ولــلــمــرء الـــيـــوم، وفـــي هـــذا الــوضــع املــ
أن يــتــســاءل حــــول الــتــوجــهــات األخــالقــيــة 
الكونية القابعة خلف هذا املشهد العاملي. 
ويــكــتــســب هــــذا الـــتـــســـاؤل مــشــروعــيــتــه من 
 

ّ
كــل كــورونــا  يــبــرهــن عليها  الــتــي  الحقيقة 

يــوم، وتفيدنا بــأن األخـــالق ل تضمن ألي 
جماعة إنسانية حرية أن تكون لها حياتها 
الخاصة بها، إل إذا كان تطبيق الضوابط 
ــــن مــــشــــاريــــع الـــحـــيـــاة  ــد مـ ــة ل يـــحـ ــيـ ــونـ ــكـ الـ
الخاصة ألي جماعة أخــرى، بل حتى ألي 
فرٍد آخر. يعني ذلك أن الحرية، وفق معياٍر 
أخالقي كوني، لن تتحقق، وستظل مهّددة 
كل  يتحقق مشروع  لم  ما  ُمميتة،  بعدوى 
شعوب العالم في الحرية والعيش الكريم، 
وما لم يتحقق مشروع السوريني، وحقهم 
ــذه  ــي الـــحـــيـــاة والــــحــــريــــة والــــكــــرامــــة. وهــ فــ
ليست مبالغة، هذا درٌس يفيد بأن توازن 
اإلنسانية واستقرارها مرهونان بتوسيع 
الحرب على كورونا، لتشمل الظلم، وثقافة 
أي  فــي  بــه ملصلحة محلية ضيقة،  القبول 

العالم، وعلى األســاس األخالقي  بقعة من 
ــه، فـــال يــمــكــن لــلــقــيــم الــكــونــيــة أن تظل  ــ ذاتــ
تجريًدا، بل عليها أن تراعي مواقف حياة 
ــيـــع، ومــــشــــروعــــاتــــهــــم، وتــطــلــعــاتــهــم  الـــجـــمـ
الـــفـــكـــريـــة، وهـــــذا مـــا يــتــم بــمــوجــبــه قــيــاس 
مفهوم األخالق. ومفهوم األخالق هو الذي 
يجعل الفردنة والكونية متقاطعتني، وعند 
غــيــابــه يــصــبــح الـــكـــون املـــســـكـــون بــالــنــاس 
الفيلسوف  بتعبيرات  ُيحتمل«،  ل  ــا 

ً
»كــون

ــــذي حــدد  األملـــانـــي يـــورغـــون هـــابـــرمـــاس الـ
 ومــهــًمــا، 

ً
ــا األخــــالق تــحــديــًدا جــمــيــال

ً
ســابــق

فيقول إن »األخالق هي املسائل التي تهتم 
قويمة«،  معايير  فــي  مــًعــا  العيش  بــواقــعــة 
ــَع لــأخــالق مكانتها فــي شكل حياة 

َ
فــوض

تكون اللغة بنيتها، بحيث تشكل البشرية 
 تذاوٍت غيَر ُمكرهٍة عليه.

َ
جماعة

ا ما لم 
ً

وأخــيــًرا، لن تتوازن اإلنسانية أيض
تــوســع حــربــهــا ضــد كـــورونـــا، وبــالــشــراســة 
التي  الــخــطــيــرة  ــــراض  األمـ نــفــســهــا، لتشمل 
ــا، ولـــكـــنـــهـــا ل  ــ ـ

ً
ــــض ــثـــرة أيـ تـــقـــتـــل الــــنــــاس بـــكـ

تتمتع بالشهرة نفسها، ألنها غير ُمعدية، 
ا أمراض الفقراء 

ً
كالسرطان؛ ولتشمل أيض

ــى بينهم مــن دون أن 
ّ

الــتــي مــا زالـــت تــتــفــش
تستثمر شركات األدويــة في تطوير عالٍج 
ــراء، وعـــدم  ــقـ ــفـ ــدرة الـ ــ ــدم قـ ــى عــ ــًرا إلــ ــظـ لــهــا نـ
ــدم رغــبــتــهــا( على  قــــدرة حــكــومــاتــهــم )أو عـ
دفــع تكاليف هــذه الــعــالجــات، مثل أمــراض 
املـــالريـــا، واإليـــــدز، والــســل، والــتــهــاب الكبد 
الوبائي، التي ما زالت منتشرة في مناطق 

كثيرة في أفريقيا وفي وسط آسيا. 
)كاتب سوري(

الذي يشهد مأساة إنسانية ل تقل بشاعة، 
في حرب عبثية تجاوزت الخمس سنوات، 
وســقــط فــيــهــا مــئــات آلف مـــن الــضــحــايــا. 
وقــمــة مــا حــدث ويــحــدث فــي الــعــراق، وفي 
أفغانستان، وما يجري بشكل ممنهج في 

فلسطني، وغير ذلك كثير.
ــي الــنــظــام  ــّرك ذلـــــك كـــلـــه ســـاكـــنـــًا فــ ــحــ ــم يــ لــ
الــعــاملــي، وبــقــي الــعــالــم مــشــغــوًل بالسباق 
نــحــو تــحــقــيــق أقـــصـــى قــــدر مـــن املــصــالــح. 
وفـــي ظــل ذلـــك الــســبــاق، سقطت كــل القيم 
اإلنسانية، وأصبحت العالقات بني الدول 
مصالح  ليس  لأسف  املــصــالــح.  تحكمها 
ـــظـــم الــحــكــم، 

ُ
ــعـــوب، وإنــــمــــا مـــصـــالـــح ن الـــشـ

وأصحاب السلطة والنفوذ. وتحول العالم 
ليس إلى قرية صغيرة، كما كانت أميركا 
إلى  الجديد، ولكن  العاملي  تــرّوج نظامها 
جــزر متباينة املــســتــوى فــي كــل شـــيء، من 
التعليم إلى القتصاد إلى الصحة. وهكذا 
تــحــول الــعــالــم إلـــى الـــــدول الــســبــع األكــبــر، 
والــــدول الــعــشــريــن األغــنــى، وبــاقــي العالم 
الداخلي  واقتتاله  صراعاته،  في  مشغول 

من أجل العروش وكراسي الحكم. 
ــذه األجــــــــواء املــخــيــمــة عـــلـــى الــعــالــم  ــ فــــي هـ
كوفيد  )أو  فيروس كورونا  ونظامه، جاء 
19( ليضرب العالم كله بما في ذلك السبع 
األكبر، والعشرين الكبار، وباقي الدول من 
فلم  العاملي،  النظام  وانكشف  الكبار،  غير 
القاذفات، ول منظومات الصواريخ،  جِد 

ُ
ت

ول الــغــواصــات الــنــوويــة، وكــل مــا تحويه 
ترسانات األسلحة لدول العالم األول. ولم 
النفط والغاز،  تكن هناك جــدوى ملليارات 
ــيـــروس، مــتــنــاهــي  ــفـ فـــي الـــتـــصـــدي لـــذلـــك الـ

الصغر الذي يضرب كل أنحاء املعمورة.
ــاب الــنــظــام الـــعـــاملـــي، وتــــــوارى الــقــطــب  ــ وغـ
األوحــــــد، وانــتــهــى تـــــوازن املـــصـــالـــح، وبـــدأ 
يظهر على السطح أســوأ مــا فــي البشرية 
ــلــق، تــنــافــس مــحــمــوم بــني كــل الـــدول 

ُ
مــن خ

فـــي الــبــحــث عـــن لــقــاح أو مــصــل، أو عــقــار 
تــنــســيــق،  أو  ــــاون  ــعـ ــ تـ دون  ــــن  مـ ــلــــعــــالج،  لــ
إلى  ووصــل األمــر بالدولة األكبر، أميركا، 
مــحــاولــة الســتــحــواذ عــلــى أبــحــاث شركة 

نــفــســهــا. وتـــراجـــعـــت عملية  الــتــفــاهــمــات 
درع الربيع التركية لصالح قمة موسكو. 
والحرب التي أعلنها رئيس حزب الحركة 
الـــقـــومـــيـــة، دولــــــت بــهــشــلــي، عـــلـــى دمــشــق 
املراقبة  أبــراج  بعد ساعات من استهداف 
بعدما  بنفسه،  أنهاها  إدلــب  فــي  التركية 
عاد إلى دعم التفاهمات التركية الروسية 
التسويات  نحو  مهمة  قفزة  حققت  التي 
في املدينة التي يقول بيسكوف إن الوضع 
فيها استقر بعد توقيع الرئيسني بوتني 
وأردوغــــــان مــذكــرة تــفــاهــم بــشــأن املنطقة 
الحالي، وأن  مــــارس/آذار  في مطلع شهر 
الــجــانــب الــتــركــي تعهد بــاتــخــاذ إجـــراءات 
التي  املتطّرفة  الجماعات  لتصفية  قريبة 
الــدوريــات املشتركة. وتعرف  تعيق حركة 
جبهة النصرة ومثيالتها أن ساعة الصفر 
أنقرة وموسكو أن  بــدأت. وتعرف  ضدها 
ــــذه املـــجـــمـــوعـــات الـــتـــي فـــقـــدت الــهــيــمــنــة  هـ
بالدروع  الحتماء  ستحاول  األرض  على 
البشرية فــي إدلـــب. ومــا هــو غير معروف 
بعد مــا إذا كــانــت هــذه العملية ضــد هذه 
ــيــــة  ــيــــة روســ ــكــــون تــــركــ ــتــ املــــجــــمــــوعــــات ســ

مشتركة أم ل.
ستتضح قريبا أسباب زيارة وزير الدفاع 
إلى  الخاطفة  شويغو،  سيرغي  الــروســي، 
دمــشــق، ومــا إذا كــانــت مــن أجــل التحضير 
أم هــو تحرك  إدلــــب،  لعملية جــنــوب غـــرب 
ــد الـــنـــظـــام مـــجـــددا في  ــــالق يـ تــمــهــيــدي إلطـ
مــواصــلــة هــجــمــاتــه عــلــى جــبــهــات ســراقــب 
تــحــرك  أن  أم  ــة،  ــ ــزاويــ ــ الــ وكـــفـــرنـــبـــل وجـــبـــل 
موسكو، كما تقول وزارة الدفاع الروسية، 
ويهدف  بــوتــني،  الرئيس  مــن  بتوجيه  يتم 
ــــى »بـــحـــث ســـبـــل ضـــمـــان وقـــــف مــســتــدام  إلـ
لأعمال القتالية في منطقة إدلب، وإرساء 
الستقرار في باقي أراضي سورية«. وغير 
مستبعد أن شويغو أطلع بشار األسد على 
ســيــنــاريــو الــتــفــاهــمــات الــتــركــيــة الــروســيــة 
إدلــب،  فــي  الراديكالية  املجموعات  إلنــهــاء 
حــجــر الـــعـــثـــرة أمـــــام كـــل تــنــســيــق مــيــدانــي 
وسياسي في املنطقة. تتحدث دمشق، منذ 
فترة، عن العمل العسكري التركي الروسي 
املــرتــقــب فــي إدلــــب ضــد هـــذه املــجــمــوعــات، 
وتــــتــــحــــدث أيــــضــــا عـــــن »عـــمـــلـــيـــة الـــســـطـــو 
األميركية على النفط والثروات السورية«. 
هـــل هـــي رســـالـــة تــحــيــة إلــــى أنـــقـــرة بــشــأن 
اقتراحها القديم الجديد تخصيص حصة 
مـــن مـــداخـــيـــل نــفــط شــــرق الـــبـــالد لــتــمــويــل 
احــتــيــاجــات ومــشــاريــع الـــنـــزوح والــلــجــوء، 
وتكون حلقة في خطة التفاهمات التركية 

الروسية الشاملة في سورية؟
ــرة وقــتــا  ــقــ ــن مـــنـــح أنــ تـــتـــحـــدث مـــوســـكـــو عــ
ــــات  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ إضــــــافــــــيــــــا إلنــــــــهــــــــاء مـــــلـــــف املـ
الخطوة  عــن  تعلن  ل  لكنها  الــراديــكــالــيــة، 
التي ستعقب ذلــك. ملــاذا قبلت أنقرة القمة 
التركية الروسية، وهي تسجل النتصارات 
العسكرية، وتنزل الضربات القوية بقوات 
الــنــظــام، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه لــم يــتــخــل عن 
سراقب، ولم يخرج من املناطق التي تقدم 
إلــيــهــا فـــي األشـــهـــر األخــــيــــرة؟ هـــل الــخــطــة 
التركية الروسية هي مقايضة ما سيجري 
فــي إدلــــب بــمــا ســيــجــري فــي كــوبــانــي وتــل 
رفعت ومنبج مثال؟ هل الهدف هو ضمانة 
روسية ألنقرة أن إنهاء ملف جبهة النصرة 
فـــي إدلـــــب أهــــم مـــن مـــوضـــوع تـــقـــدم قـــوات 
التفاهمات  وأن  املناطق،  هــذه  إلــى  النظام 
تعني منطقة شمال سورية وإزالة الجيوب 
املتبقية أمام أنقرة لربط مناطق عملياتها 

نـــتـــصـــّور أنـــهـــا قــابــلــة لــتــكــون واقــــًعــــا: مثل 
فغر بطون الحوامل، وحــرق اإلنسان حًيا، 
مــا هنالك مــن أشكاٍل  القبور، وإلــى  ونبش 

 يوٍم أطول. 
َّ

للموت في قائمٍة تصبح كل
كــمــا يـــحـــدث فـــي أي فــيــلــٍم خـــيـــالـــي، يمكن 
يـــرى مـــوت األطـــفـــال، وصـــراخ  للُمشاهد أن 
ــالـــى، والـــيـــتـــامـــى، والـــــرعـــــب، وصــــوت  ــكـ ــثـ الـ
»إلى  فيلم  في  بالغضب،  املجبول  النحيب 
الخطيب  وعـــد  الــســوريــة  للمخرجة  ســمــا« 
(، والذي صّورت لقطاته في حلب في 

ً
)مثال

أثناء الحصار والقصف. ولكن الخاص هنا 
شاهد، ما أن يقول انتهت الحكاية، 

ُ
هو أن امل

ويــســتــعــد ملــمــارســة عــادتــه فــي الســتــمــتــاع 
بجرعة أدرينالني لم تجد مبّررها الواقعي، 
تقول  الــتــي  ــــّرة 

ُ
امل بالحقيقة  يصطدم  حتى 

له: هذا املوُت حقيقة، بل هذا القتل حقيقة. 
بالتحديد،  الحقيقة  هـــذه  إلـــى  بــالســتــنــاد 
نضع السؤال األخالقي الذي يستنفر العقل 
النسبي  والقليل  التفاعل،  من  الكثير  أمــام 
من املوت، الذي يسببه كورونا. فمن يعرف 
ــرب يــتــعــاطــف مـــع أي مــصــاٍب  ــــوت عـــن قــ املـ
بـــالـــفـــيـــروس، ومـــــع عـــائـــلـــتـــه، وأصــــدقــــائــــه، 
ومحبيه، ويــدعــم مــن كــل قلبه كــل مجهوٍد 
ما في وسعه  كــان؛ ويبذل  لحتوائه مهما 
تطوير  ويتمنى  الــفــيــروس،  انتشار  لوقف 
ــــالج ولــــقــــاح ملـــســـاعـــدة الـــبـــشـــريـــة؛ ولــكــنــه  عـ
عندما  يتعجب  نفسه،  وبالحماس  ــا، 

ً
أيــض

يعقد املقارنة بني تفاعل اإلنسانية مع قتل 
اإلنــســان اإلنــســان مــن جــهــة، وتفاعلها مع 

قتل الطبيعة له من جهة أخرى.
ــإثـــارة  هـــكـــذا نـــبـــدأ بــتــقــلــيــب املــــوضــــوع، وبـ

أملــانــيــة واحــتــكــارهــا، بــل وصــلــت البشرية 
إلــــى مـــا هـــو أســـــوأ، عــلــى مــســتــوى الــــدول، 
ــولـــت تــشــيــكــيــا عـــلـــى شــحــنــة  ــتـ عـــنـــدمـــا اسـ
مــســاعــدات طــبــيــة كــانــت فـــي طــريــقــهــا إلــى 
إيطاليا على  ثم عندما استولت  إيطاليا، 
شحنة مساعدات طبية كانت مرسلة إلى 
الهلع  بلغ  األفــــراد،  مستوى  وعلى  تركيا. 
باملواطنني األميركان، وخوفهم من تداعي 
املــــوقــــف اجـــتـــمـــاعـــيـــا، اإلقــــبــــال عـــلـــى شــــراء 
األســلــحــة والـــذخـــائـــر، بــمــعــدلت تــجــاوزت 
الحكم عــاجــزة، حتى  ظم 

ُ
ن 350%. ووقــفــت 

لجأ الحكام في الدول، كبيرها وصغيرها، 
غنيها وفــقــيــرهــا، إلـــى الــتــضــّرع إلـــى الــلــه، 

مطالبني شعوبهم بالدعاء.
يبقى أن نسأل الله أن يكشف الغّمة، ويرفع 
الـــبـــالء. ولــكــن هـــل ســتــفــيــق الــبــشــريــة على 
ــــدرس؟ هــل ســتــدرك الــشــعــوب أن عليها  الـ
ترعى  التي  الحكم  ظم 

ُ
ن بنفسها  قيم 

ُ
ت أن 

مصالحها، بعيدًا عن أوهام توازنات القوة 
وتوازنات املصالح؟ هل ستسعى البشرية 
إلــى إقــامــة نــظــام عــاملــي، يرتكز على القيم 
البشرية  أم ستعود  والتعاون؟  اإلنسانية 

إلى سابق عهدها فور انتهاء الجائحة؟
)كاتب مصري(

الــعــســكــريــة ببعضها بــعــضــا؟ تــريــد أنــقــرة 
والنظام  تفاهمات ســوتــشــي،  إلــى  الــعــودة 
ــقــــدم إلــــــى املـــنـــاطـــق  ــتــ ــد الــ ــريــ ــــي دمــــشــــق يــ فـ
ــة، مــا  ــوريــ ــــرب ســ الــــحــــدوديــــة فــــي شـــمـــال غـ
الذي تريده موسكو هنا، وما الذي اتفقت 
عليه مع أنقرة هو بني األولويات بالنسبة 

للجميع أيضا.
هل يشمل التفاق التركي الروسي الجديد 
ــرانــــي في  مــســألــة الـــوجـــود الــعــســكــري اليــ
منطقة إدلب، وإخراج املليشيات املحسوبة 
على إيران من املنطقة، بعدما كّررت أنقرة 
أنها ستتحرك على كل املستويات، ملساءلة 
طــهــران وبــيــروت وبــغــداد عــن تجاهل هذه 
ــذه املــجــمــوعــات نحو  الـــعـــواصـــم لــتــقــدم هــ
أبـــــــراج املـــراقـــبـــة الـــتـــركـــيـــة، واملــــشــــاركــــة فــي 
عملية محاصرتها واستهدافها مباشرة؟ 
الالعب اليراني قلق مما يجري، والتقارير 
اإلعـــالمـــيـــة واألمـــنـــيـــة تــتــحــدث عـــن وصـــول 
ــة الــداعــمــة  ــيـ ــرانـ ــن املــلــيــشــيــات اإليـ مـــزيـــد مـ
لــلــنــظــام إلـــى جــبــهــات الــقــتــال فــي إدلــــب، إذ 
التركية  التفاهمات  إيــران بخطورة  تشعر 
في ســوريــة. وهي  الروسية على حسابها 
متخوفة أيــضــا مــن ضــوء أخــضــر أميركي 
خليجي داعم لهذه التفاهمات، إذا ما كان 
بــني أهــدافــهــا إضــعــاف طــهــران وإخــراجــهــا 
ــــوري. مــــا ســيــطــبــق عــلــى  ــسـ ــ مــــن املـــشـــهـــد الـ
املــجــمــوعــات املــتــطــّرفــة فــي إدلـــب هــو نفسه 
الــــذي سيطبق عــلــى املــلــيــشــيــات اإليــرانــيــة 
هناك، إذا ما كانت تفاهمات موسكو تتقدم 

باتجاه التسويات والحلحلة في سورية.
قائم  السيناريوهات  هــذه  عرقلة  احتمال 
طبعا، إذا ما استطاعت مجموعات جبهة 
الــنــصــرة إطــالــة فــتــرة املــواجــهــة والــصــمــود 
ــــب بـــدعـــم خـــصـــوم تــركــيــا وروســـيـــا  فـــي إدلـ
وأعــــدائــــهــــمــــا فـــــي ســــــوريــــــة، فــــهــــل تــلــتــقــي 
املحليني  واملتضررين  املتطّرفني  مصالح 
توحيد  إلــى  وتدفعهم  هناك،  واإلقليميني 
الــجــبــهــات فـــي شـــمـــال ســـوريـــة ضـــد أنــقــرة 
املطالب  كــيــف ستتحقق  مــثــال؟  ومــوســكــو 
قــوات  بــإعــادة  املتعلقة  التركية  والهــــداف 
الــنــظــام إلـــى األمـــاكـــن الــتــي انــطــلــقــت منها 
قــبــل أشــهــر، وتسهيل عـــودة عــشــرات آلف 
الـــنـــازحـــني والـــالجـــئـــني إلــــى مــنــاطــقــهــم في 
شمال غرب سورية، وتحقيق حلم املنطقة 
اآلمنة بتفاهم إقليمي ودولي حول تمويل 
إنشائها بجزء من عائدات النفط السوري 

في شرق الفرات؟
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

فلسفة كورونا من منظورٍ سوري

فيروس كورونا والنظام العالمي

سورية... 
في انتظار المفاجأة التركية الروسية

لن تتوازن اإلنسانية 
أيضًا ما لم توسع 

حربها ضد كورونا، 
وبالشراسة نفسها، 

لتشمل األمراض 
الخطيرة

لجأ الحكام في 
الدول، كبيرها 

وصغيرها، غنيها 
وفقيرها، إلى التضّرع 

إلى اهلل، مطالبين 
شعوبهم بالدعاء

كيف ستتحقق 
المطالب واألهداف 

التركية المتعلقة 
بإعادة قوات النظام 

إلى األماكن التي 
انطلقت منها 

قبل أشهر؟

آراء

ياسر أبو هاللة

أفاتح  البترول وصــل 28 دوالر وخــجــان  األردن »سعر  فــي  املــتــداولــة  الطرائف  مــن 
الحكومة«، فاملواطن يغض الطرف عن ارتفاع سعر املحروقات، على الرغم من انهيار 
الطرفة  تجسد  كــورونــا.  جائحة  ملواجهة  الحكومة  دعــم  سبيل  فــي  عامليا  سعرها 
القاسية للدولة، وتفهما لها. وتجاوز  القرارات  تجاوبا غير مسبوق من املواطن مع 
القبول والتفهم إلى املبادرة والتطوع والتبرع، إلى درجة أن مواطنا  املواطن األردنــي 
مع  األردن  تعامل  حظي  الصحي.  للحجر  غرفة  عشرة  الثماني  ذي  بقصره  تبّرع 
أزمة كورونا بإشادة على مستوى عربي، فالدولة لم تترّدد في فرض الحجر على 
العائدين من السفر، وتأمني أماكن الئقة لحجرهم تنوء بها دول غنية، وأعلنت حال 
الطوارئ وفرضت حظر التجول، وأنزلت الجيش على الشوارع، وفي ذلك كله لم تجد 
غير التصفيق والترحيب، حتى من معارضيها الذين أعلنوا أنهم جند محضرون 
لها في مواجهة الجائحة. ذلك كله وغيره ال يغطي أخطاء وقعت فيها الدولة واملجتمع، 
ومن املفيد لهما التعامل بواقعية، بعيدا عن الحماسة الزائدة. هنا إيجاز عن خطأين، 

يمكن تجاوزهما، وهو ما يفيد في الطريق الصعبة الطويلة في مواجهة الجائحة: 
تفريط الحكومة بالرأسمال االجتماعي الهائل، في مجتمع شاب متكافل متواصل، 
فيه آالف املؤسسات التطوعية. تصرفت الحكومة بمنطق عدم الثقة باملجتمع وقدراته، 
وتجاهلت،  وحــدهــم.  الرسميني  واملــوظــفــني  األمنية  واألجــهــزة  الجيش  على  معتمدة 
بشكل غير مفهوم، مبادرات نقابات أبرزها نقابة املعلمني، وهي تجمع بني املوظف 
واملتطوع، ومؤسسات مجتمع مدني تعنى بالتعليم والطفولة والعمل الخيري.. أذكر 
فــي الــيــوم األول لــأزمــة أن أحــد نشطاء الــحــراك كتب على حسابه فــي »تــويــتــر« أنه 
يضع نفسه وسيارته متطوعا في خدمة الدولة، فأعدت تغريدته على حساب رئيس 
الوزراء، داعيا إلى تأطير تلك الجهود واملبادرات، تلك املبادرة الفردية ومثلها اآلالف 
من أفراد ومؤسسات لم تجد غير التجاهل. إلى أن وجدت الحكومة نفسها عاجزة 

عن إيصال الخبز واملاء ومتطلبات الحياة إلى الناس في بيوتهم. 
قال وزيــر الصحة في بريطانيا، وهي دولــة عظمى تفوق إمكاناتها ما لدى األردن 
ــــوزارة 65 ألــف طبيب  مـــرات،  إن بـــاده بحاجة إلــى 250 ألــف متطوع، واســتــدعــت ال
وممّرض متقاعدين! ماذا لو شكلت الحكومة هيئة عليا تحت إشرافها، وحتى من 
املمكن أن تكون برئاسة أحد أفراد العائلة املالكة، للمتطّوعني. وبالضرورة، تظل مثل 
هذه الهيئة في هذه الظروف بعيدة عن التسييس، أو البحث عن مكاسب انتخابية. 

املهم تجميع املتطوعني وتأطيرهم باتجاه مفيد. 
الــخــطــأ الــثــانــي الـــذي وقــعــت فــيــه الــحــكــومــة إهــمــال الــتــطــور التقني الــهــائــل فــي مجال 
املتقّدمة، وربما  العربية  الدول  املتعلقة بالتواصل والتوصيل. األردن من  التطبيقات 
ثّمة مئات  الرقمي.  التقني، ولدينا وزارة لاقتصاد  على مستوى عاملي، في املجال 
أوبر وكريم وطلبات وغيرها، يمكن إضافة وتخصيص  املوجودة، مثل  التطبيقات 
بــاألردن،  تطبيق خــاص  إبــداع  واألفــضــل  االستثنائي،  الوضع  ملواكبة  فيها  خدمات 
يستفيد منها ويشبك بينها. فوق ذلك، القطاع الخاص معني بالربح وليس باألجر 
فقط، من سائق األجرة الذي يريد ماال إلطعام أطفاله إلى املخبز الذي يريد تحقيق 
أرباح تؤمن اإليجارات ومصاريف العمال واإلنتاج. إذا تجاوزنا الخطأين، وحّولناهما 
بعضهما.  على  مفتوحتان  فرصتان  وهما  كبيرة،  فــائــدة  سنحقق  فرصتني،  إلــى 
واملناطق،  التخصصات  مختلف  من  املتطوعني  من  آالف  عشرات  تشبيك  لنتخيل 
ذهبية  فرصة  الجائحة  قّدمت  فاعليتهم؟  كيف ستكون  ذكية،  رقمية  تطبيقات  مع 
تاريخية تعيد الثقة بني الدولة واملجتمع. ومن الواضح، في األردن، أن ثقة املجتمع في 
الدولة عالية، لكن ثقتها به ال تزال ضعيفة. الناشطون واملبادرون، وبعضهم مسَيس، 
ال يريدون، في هذه املرحلة، منافسة الدولة، وتحقيق حضور على حسابها، يريدون 

مساعدتها، ومساعدة أنفسهم. وعلى الدولة أن تثق بهم، وال تتوجس منهم.

أحمد عمر

بعد مائة ساعة من العزلة أو نصفها أو أنقص منها قليا، في الحجر الصحي، 
 وتمرض. فكرُت في دعوة ابنتي الكبرى 

ّ
ة تعتل ة النفسيَّ مللُت وضجرُت، والصحِّ

إلى اللعب بكرة الطائرة في الشرفة، فابنتي الصغرى في حجر صحٍي ونفسٍي 
اختياري منذ سنتني. قّررْت أن تكون نباتية، وهي تتجنب االحتكاك بنا، هي في 
عزلة عاجية، تأكل وحدها، وتحافظ على مسافة متر على األقــل بيننا وبينها 
من غير كورونا، وتتكلم معنا باإلنكليزية، ولديها آراء غريبة ما وجدناها في 
آبائنا األولني. مّرة زرتها في غرفتها، وجلسُت على سريرها، فصاحْت محتّجة، 
أبي  بنت  لحبيبة  أبــو سفيان  قاله  ما  لها  فقلت  بالبوليس،  تتصل  أن  وخشيت 
الذي نقضه:  الحديبية  أمُّ املؤمنني، وكان قد قصد املدينة إلنقاذ صلح  سفيان، 
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«. قالت ابنتي باإلنكليزية: لم أفهم، وعــادت إلــى قــراءة روايــة  ــرٌّ
َ
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»غاتسبي العظيم«. والوسطى غائبة عن الوعي منذ ثاث سنوات، تمشي وهي 
شبه نائمة، سماعتا جهاز الهاتف تطبقان على رأسها الجميل، وتسحقانه مثل 
حجري رحــى، ال تأكل إال ما نلقمه إياها، ال ترد السام، وتنام وتصحو على 
قد  الليندي  إيزابيل  ابنة  وكانت  ونومها.  بني صحوها  عندنا  فــرق  وال  عهدنا، 
افة:  العرَّ عــّرافــة، فقالت  إلــى  إيزابيل  أمها  وقعت في غيبوبة بعد حــادث، فذهبت 
أيــام، أو سبعة أشهر، أو سبع سنوات، أو سبع  قد تعود إلى الحياة بعد سبعة 
امتحانه  ــوا 

ّ
أجــل وقــد  الــشــهــادات،  معادلة  المتحان  ر 

ّ
يحض ابني  وسبعني سنة. 

بسبب تسونامي كورونا، فاهتبل الفرصة ملزيد من الدرس والتحضير، فمثله 
مثل عبد املنعم مدبولي، الذي كان يقول في واحدة من أشهر ايفيهاته: أنا عاوز 
إبرة وفتلة ومش عاوز حّد يصحيني. هناك رتق في املصير وسيرتقه باإلبرة 

والفتلة.
ة، غاضبة دومًا، كّبدتني غراماٍت كثيرة، بقيادتها  ابنتي الكبرى فيها خير، عصبيَّ

املتهورة للسيارة، والحجر الصحي سيكون رحمة لنا وزكاة.
ْت وضجرْت أيضا، سيكون اللعب مشروطًا بمساحة 

ّ
وافقْت أن تلعب معي، فقد مل

الشرفة الضيقة، ومحكومًا بالسقف الواطئ، وقصر الشرفة، وضيقها، فالشرفة 
طولها خمسة أمتار وعرضها متر. لعبنا، وما هي إال رميتان حتى طاشت الكرة 
إلى األرض، الكرة لم تطق الصبر فهربْت. الخروج إلى الشارع إلعادتها غرامته 
خمسة وعشرون ألف يورو، وهو مبلغ خرافي، لم أره في حياتي. أكبر مبلغ رأيته 
ألفا يورو، وفي التلفزيون، أو في يد صديقي، ودوريات الشرطة تجوب الشوارع 
بحثًا عن صيٍد تظفر به بذريعة تطبيق القانون، لتعويض غرامات يوم كامل في 

البلدة، من غرامة واحدة.
ــيــد. قــالــت زوجـــتـــي: انــزل  ــَهـــا ِب ـ

َ
أقــفــرت الـــشـــوارع فــهــي كــالــبــيــداء، كــأنــهــا بــيــٌد دون

ودوريــات  مني،  التخلص  تريد  وكأنها  يا جبان،  تقول:  أن  وكــادت  وأحضرها، 
الشرطة جائلة، فنحن نقيم قريبًا من ساحة واسعة ُيحضر إليها األملان كابهم 
ب الغضب والشدة، هناك لوحة شهيرة للبوة تزأر في  للنزهة. ضيق املكان يسبِّ
الزنزانة. سقطت  القفص، واألســد يقعي مــذعــورًا، والسبب هو  وجــه األســد في 
الــكــرة وتــدحــرجــْت على العشب، واســتــقــّرْت بجانب أرنــب وثــب منها، ثــم جلس 
يقرض العشب ملء فمه عن شواردها. مرِّ صديقي الروماني أوفيد، هو الوحيد 
ح لي مبتسمًا، هو  حت له، وناديته، فلوَّ الذي برز في الشارع املقفر من الناس، فلوَّ
يخرج كل مساء من أجل كلبه الذي يشبه كلب تان تان، صحُت: ممنوع، هناك 
وتابع  بيده على مؤخرته،  ثم ضــرب  وأدار ظهره،  يا صديقي، فضحك  غرامة، 
ه ال ينبح وال يموء. قال أوفيد: 

َّ
سيره مع كلبه وماكه الحارس، نبح كلبه مع أن

البيت َحْجر، والسجن َحْجز، ال يهمني.
جت وهي تنازع للنجاة من براثن  رفعُت بصري، كانت الشمس الصفراء قد توهَّ
رضع نصف العالم اآلخر ضوءها، 

ُ
املغيب الذي ابتلعها برفق. ستعود، بعد أن ت

صفراء ذهبية من جديد، في اليوم التالي.

عبد الحكيم حيدر

حينما رقص اليسار في مصر على املكيدة )واحدة ونص( في 30/ 6 صيف العام 
روا أحمد فؤاد نجم بالاسة البيضاء والعصا وهو يرقص فرحا في 

ّ
2013 )تذك

قناة أبو العينني رجل األعمال بعد 30/ 6(، هل كان اليسار ساعتها في حسابه 
أنه سيأتي عليه أي يوم أسود أو أزرق في أي كابوس أكثر بشاعة، في يوم سيأتي 
فيما بعد يتم فيه القبض على الكاتبة أهداف سويف، ابنة مصطفى سويف وابنة 
املترجمة والناقدة أستاذة األدب اإلنكليزي، فاطمة موسى، وذلك لسبب بسيط جدا، 
الورقة تطالب  أنها وقفت أمام مجلس وزراء بلدها وفي يدها ورقة وبالونة، وفي 

فيها بإطاق سراح مساجني مصر، خوفا على الجميع من مرض كورونا؟
الزيات، وهي طالبة جامعية تعبر  ابتداء من لطيفة  اليسار، بكل تاريخه،  هل كان 
كوبري الجامعة على رأس مظاهرة حاشدة، حتى انتفاضة الخبز وما بعدها، هل 
كان يتخّيل، في كل أدبياته، أنه سيأتي ضابط من الجيش يزيح حكما مدنيا منتخبا 
وا له في أحزابهم وأغانيهم ورواياتهم وقصصهم القصيرة 

ّ
من الشعب الذي كم تغن

والطويلة ولوحاتهم، فيقفون بجوار الضابط مكيدة، ويوّزعون على جيرانهم الرز 
البيضاء والعصا في  فــؤاد نجم يرقص بالاسة  أبو لنب، ويخرج شاعرهم أحمد 
قنوات رجال األعمال؟ هل كان اليسار يتخيل أنه سيتم القبض على أهداف سويف، 
وهي ليست مراهقة تتقّدم الصفوف بالعلم مضرجا بالدم والشعارات، بل سيدة 
في السبعني تحمل بالونة وورقة تطالب بإطاق سراح السجناء خوفا عليهم من 

فتك األمراض في السجون؟
صحيٌح أن اليسار، في نشوة الفرح والرقص واملكيدة بعد 30/ 6، استوزر أشخاصا 
منهم في حكومات قليلة العمر، كما أن عددهم لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة إال 
النمنم  اثنني، ثم تم االستغناء عنهم بعد قليل )جابر عصفور وحلمي  أو  بواحد 

وكمال أبو عيطة.. إلخ(، ثم عادوا إلى بيوتهم ملتابعة األحداث على الشاشات.
صحيٌح أن أموالهم لم تصادر كاإلخوان املسلمني مثا، وصحيح أن أقطابهم في 
سعادة يدخلون ويخرجون من مستشفيات القوات املسلحة، حتى إلزالة البلغم أو 
تركيب أسنان من دون تكلفة أو مصاريف، وصحيح أنهم لم يصاحبوا »اإلخوان« 
في سجن العقرب، وال تقاسموا معهم النكد كما حدث في سنة 1954 وأخواتها، 
صلوا من وظائفهم أو حرقت أحزابهم أو عياداتهم ومستشفياتهم كما حدث 

ُ
وال ف

ملحمد البلتاجي، وما زالوا يخرجون من الباد ويدخلون با حيطة أو حذر، وصحيح 
أن الجو قد خا لهم وراق، ومنهم رؤساء املهرجانات واللجان من املوسيقى حتى 
سباق اإلبـــل، وكــل فــنــادق دبــي وأبوظبي ترحب بهم مــن دون أي لــوم أو عتاب أو 
تهم ماضية، وكل جوائز جدة والرياض، وحتى الدوحة، ترحب برواياتهم وفوزهم، 
وكأنه اعتذار عن سوء تفاهم، وصحيح أن منهم رؤساء التحرير، ولهم جوائز النيل 
والتقديرية والتفوق والتشجيعية والتفرغ، واملطابع تطبع كتبهم بانتظام مع األعمال 
بهم،  إال  يرحب  ال  زال  ما  العربي  العالم  معهد  إن  منهم، حتى  للراسخني  الكاملة 
وكذلك بدالت السفر من وزارة الخارجية... صحيح ذلك كله، إال أن أهداف سويف، 
حينما سافرت إلى اإلمــارات، منذ ثاثة أسابيع، صرخت بالحقيقة في وجوههم 
ب، ال في دولــة اإلمــارات، ولكن في عقر 

َ
عاق

ُ
بشكٍل لم يتعودوه أبــدا، فكان لها أن ت

دارها املحروسة مصر، وعلى بعد أمتار من نيلها أيضا، كي تتعلم هي والجميع 
األدب في حضرة اإلخوة وتعرف قيمة البلدان، فهل فهم اليسار أن الدرس قد انتهى، 
وعليهم أن يلّموا كّراساتهم، ويذهبوا إلى الصمت إلى األبد، أو يذهبوا إلى أحزانهم 

الخاصة، وتلك عاقبة املكيدة.
هل أخطأ اليسار الحسبة، أم أن اليسار قد يدخل في إجــازة طويلة في آخر هذا 

الشتاء؟

محمد أحمد بنّيس

تبذل السلطات في املغرب جهودا محمودة ملواجهة وباء كورونا، والتخفيف من حدة 
الخسائر املواكبة النتشاره املقلق. ومع إعان حالة الطوارئ الصحية نهاية األسبوع 
املاضي، دخلت املواجهة مع هذا الوباء منعطفا حاسما يصعب التكهن بمآالته، في 
ظل االرتفاع املتواتر ألعداد املصابني، ومحدودية اإلمكانات الطبية التي تتوفر عليها 
وراء  انسياقه  ثمن  الــيــوم  يدفع  كثيرة،  املــغــرب، مثل دول  إن  قائل  يقول  قــد  الــدولــة. 
الوصفات الكارثية للمنظمات املالية الدولية، وإهماله القطاعات االجتماعية الحّساسة، 
وفي مقدمتها التعليم والصحة اللذان أثبتت التجربة أنهما عصب الرأسمال البشري. 
الحكومية  الجهود  تكاتف  تقتضي  الباد  تواجهها  التي  املحنة  ولكن  هذا صحيح، 
واملجتمعية واألهلية ملواجهة الوباء، والحد من تداعياته التي يصعب حصرها على 
وهي  تستسلم،  تكاد  واملتقدمة،  بالكبرى  توسم  دوال،  أن  خصوصا  البعيد،  املــدى 

تعاني األمّرين في مجابهة هذه الجائحة الكونية.
مناسبة هذا الكام ما حــدث، ليلة السبت املنصرم، حني تحولت دعــوات إلى الدعاء 
والتكبير من شرفات املنازل وأسطحها لرفع الباء إلى مسيرات جابت بعض املدن 
املغربية، في انتهاك سافر، ليس فقط لقرار السلطات بفرض الحجر الصحي العام، 
بل أيضا لحق املغاربة في الحياة والوقاية الازمة بتعريض حياتهم لخطر اإلصابة 
بالفيروس، وخرِق حالة الطوارئ الصحية املفروضة للحد من تفشي الوباء وتوسع 
رقعته، مع ما يعنيه ذلك من ارتفاع تكاليف مواجهته في بلٍد يعاني، أصا، من نقص 
فادح في اإلمكانات الطبية الازمة ذات الصلة. من املرجح أن خروج هذه املسيرات في 
التوقيت نفسه، في مدن وحواضر بعينها، لم يكن مصادفة، ال سيما وأنه جاء بعد 
ي الوباء والحد من انتشاره، أبرزها 

ّ
حزمة قرارات اتخذتها السلطات في مواجهة تفش

إغاق املساجد ودور العبادة، وإعان حالة الطوارئ الصحية في أنحاء الباد. وقد 
بات شبه مؤكد أن بعض تيارات اإلسام السياسي رأت في وباء كورونا فرصة غير 
التي تسيطر على املغاربة،  القلق والخوف  مسبوقة لاستثمار السياسي في حالة 
، في ذلك، 

ً
لديهم، مستغلة الديني والروحي والتاريخي  املخزون  من خال توظيفها 

العلُم، حسب  التي وقف فيها  الكفر‹‹  الــواردة من أوروبــا ›‹دار  الحصيلة املأساوية 
هذه التيارات، عاجزا عن إيجاد دواء لهذا الوباء الخطير. معيب، أخاقيا وسياسيا، 
أن تلجأ جماعات سلفية إلى الركوب على هذا الظرف االستثنائي، واستغال الخوف 
ة، من اإلصابة 

ّ
املتنامي لدى املواطنني، خصوصا داخل أوساط الفئات الفقيرة والهش

بعدوى الوباء، وذلك بهدف تصفية حساباتها األيديولوجية والسياسية مع السلطة. 
استخاص  فــي  ترغب  كــورونــا،  ملف  بإمساكها  السلطة،  أن  افترضنا  إذا  وحتى 
نها من تعزيز بنياتها السلطوية وإعــادة جدولة أولياتها بعد 

ّ
عائدات سياسية تمك

انحسار الوباء، إال أن ذلك ال يبّرر إطاقا ما أقدمت عليه هذه الجماعات. ما حدث ليلة 
ل 

ّ
السبت املاضي يمثل لعبا بالنار على أكثر من صعيد، ألنه قد يكون سببا في تشك

املغرب  يبدو  كارثية،  احتماالت  أمــام  الباب  يفتح  قد  ما  الــوبــاء،  ي 
ّ

لتفش بــؤر محلية 
في غنى عنها في ظل محدودية خياراته في هذا الصدد. املغرب في حاجة لجهود 
ها في يد السلطة في 

ُ
الدولة واملجتمع على حد سواء. وحصُر هذه الجهود ومركزت

مصلحة الجميع، ما دام األمر يتعلق بتدابير وإجراءات يمكن أن تثبت نجاعتها في 
حالة التقيد بالحجر الصحي العام. ولذلك، فإن محاولة بعضهم إرباك السلطة، وهز 
الــرأي العام فيها، وخلط األوراق بكسر حالة الطوارئ أمر مستهجن. وال يقال  ثقة 
املغرب، مثل معظم  يعيشها  التي  العصيبة  اللحظة  بل ألن  السلطة،  دفاعا عن  هــذا 
البلدان، ال تحتمل مثل هذا النوع من املكايدات غير املبررة. ال مشكلة للمغاربة في 
اللجوء إلى الدعاء والتكبير، ما دام ذلك حقهم الروحي والوجداني ملغالبة الوباء. ولكن 
املشكلة في توظيف ذلك لحشد الشارع وتعبئته من دون أفق، بما ُيفضي إلى خرق 
الحجر الصحي العام، ليس باعتباره تدبيرا احترازيا فرضته السلطات، بل باعتباره 
ي من الوباء، حسب ذوي االختصاص من أهل العلم.

ّ
الوسيلة الوحيدة، إلى اآلن، للتوق

عن خطأين للحكومة األردنية كرة في زمن الكونيرا

أهداف سويف 
ورقصة اليسار الحزينة

المغرب... 
هذا االستثمار السياسي
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آراء

دالل البزري

قــبــل الـــثـــورة الــنــســويــة، والـــتـــي بــــاَت عــمــرهــا 
للنساء  الطبيعي  املــكــان  تقريبًا،  قرنا  الــيــوم 
هو البيت. ومع هذا املكوث اإللزامي، مطلوب 
ــل املـــــهـــــارات الــخــاصــة  ــان كــ ــقــ ــاء إتــ ــسـ ــنـ ــن الـ مــ
بشؤون البيت؛ املهارات املنزلية، من اإلنجاب 
إلى الطبخ. أما الرجال، فمجالهم هو الخارج. 
ومعه، ضلوعهم في فنون السياسة والحروب 
وكسب العيش. على حّد ما كتبه مؤرخو هذا 
التقسيم للعمل بني الجنسني. هذا ما كانت 
رسْت عليه العالقة بينهما منذ انتصار ثورة 
أسبق، تعود إلى ما يقارب الخمسة وثالثني 
ألــف ســنــة، هــي الــثــورة الــزراعــيــة، وقــد انتقل 
خــاللــهــا اإلنـــســـان مــن الــصــيــد والــقــطــاف إلــى 
احتجاج  العيش. وثّمة  هــذا  لكسب  الــزراعــة، 
التاريخ، وعلى هــذا السياق. وثّمة  على هــذا 
نقاش مفتوح حول االستثناءات، وأمثلة عن 
نقيض هذا التقسيم. ولكن املهم، أنه، عشية 
الــثــورة الــنــســويــة، فــي ذاكــرتــنــا املـــدّونـــة، كــان 

الجنسان منفصلني، في األمكنة واألدوار.
وحــصــلــت الــثــورة الــنــســويــة، وشــيــئــًا فشيئًا، 
أخـــــــذت الـــنـــســـاء تـــحـــتـــل املــــجــــال الـــخـــارجـــي، 
وتــكــتــســب مـــع هـــذا االحـــتـــالل املـــهـــارات الــتــي 
ــارات الـــــرجـــــال. والـــتـــشـــّبـــه  ــ ــهـ ــ تـــنـــاســـبـــه، أي مـ
بالرجال، بعد غزو عاملهم، تماشى مع ارتداء 
تلك  تدريجيًا  واحتاللهن  البنطلون،  النساء 
املواقع التي كنا نحتفل بها، عشية كورونا، 
بالكلمة السحرية: »أول امرأة.. تفّك الحرف«، 
ــاذة، مــعــلــمــة،  ــتــ امـــــــــرأة..«، طــبــيــبــة، أســ و»أول 
نائبة،  بلدية،  رئيسة  ثــم  دكــتــورة،  مهندسة، 
رئــيــســة  رئــيــســة وزراء،  مــســتــشــارة،  وزيــــــرة، 
جمهورية.. إذ وصل باملرأة، بعد هذه الثورة، 

عادل شديد

جمع مراكز األبحاث والدراسات اإلسرائيلية 
ْ
ت

على أن منطقة الشرق األوسط لن تعود بعد 
جائحة كورونا كما كانت قبلها، فباإلضافة 
إلى اإلجراءات التي اتخذتها ملواجهة انتشار 
الوباء، تتابع إسرائيل عن كثب ما يحدث في 
دول املنطقة، وتداعيات كورونا على استقرار 
تــلــك الـــــدول وآثـــارهـــا اآلنـــيـــة والــبــعــيــدة على 
إسرائيل، خصوصا أن الوباء ضرب املنطقة 
ــت تـــمـــر فـــيـــه مــعــظــم الـــــــدول الــعــربــيــة  ــ فــــي وقـ
بظروف اقتصادية وسياسية صعبة. تتابع 
ــــر االســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة مــا  ــــدوائـ الـ
يحدث في كل دولة، ويتم نقاشه ودراسته من 
كل الجوانب في مجلس األمن القومي، التابع 
نتنياهو،  بنيامني  الــحــكــومــة،  رئــيــس  ملكتب 
وترجح تلك الدراسات انهيار أنظمة وتراجع 

أخرى بسبب الفيروس.
اكــتــشــاف أول  الـــدوائـــر املختلفة، مــع  وكــانــت 
إصــابــات بفيروس كــورونــا في إسرائيل، قد 
ترجمة الستراتيجية  أنها  بــدا  بخطٍة  بــدأت 
الوباء قبل فقدان السيطرة  صيغت ملواجهة 
ــدث فــــي أكـــثـــر مــن  ــ عـــلـــيـــه، مــســتــفــيــدة مـــمـــا حـ
دولــــــة، ال ســيــمــا الـــصـــني وإيـــــــران وإيــطــالــيــا، 
وتــضــمــنــت االســتــراتــيــجــيــة مــعــظــم الــجــوانــب 
ومؤسساتها،  الــدولــة  بتماسك  الــصــلــة  ذات 
كما الحفاظ على املناعة الفردية واملجتمعية 

عصام عبد الشافي

يستند الــنــظــام الــســعــودي، فــي أحـــد جــوانــب 
شــرعــيــتــه، إلــــى تــطــبــيــق الــشــريــعــة اإلســالمــيــة 
مباشرة، بغض النظر عن ماهية هذا التطبيق. 
وقـــــــد انـــعـــكـــســـت نــــشــــأة الــــنــــظــــام الــــســــعــــودي 
وخصائصه، على توجهات الواليات املتحدة 
جــذور  ارتبطت  فقد  اململكة،  نحو  األميركية، 
ــة األمــــيــــركــــيــــة تـــجـــاهـــهـــا بـــالـــنـــشـــاط  ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
الخدمات  تقديم  على  يــقــوم  الـــذي  التبشيري 
ظل  فــي  والتعليمية،  والصحية  االجتماعية 
األوضاع االقتصادية الصعبة لسكان املنطقة.

ــاء اكــتــشــاف الــنــفــط بــكــمــيــات هائلة  حــتــى جـ
ــاع  ــ ــفــ ــ ــه الـــــجـــــزيـــــرة الــــعــــربــــيــــة، وارتــ ــبــ ــــي شــ فــ
معدالت دخول السكان، وانتهاء حالة الفقر 
تستغلها  اإلرساليات  كانت  التي  واملعاناة 
فــي خــدمــة أهــدافــهــا، ويــحــدث تــحــّول جــذري 
فـــي الـــتـــوجـــهـــات األمـــيـــركـــيـــة تـــجـــاه املــمــلــكــة، 
النفط، واملوقع  وأصبحت تقوم على ثالوث 

االستراتيجي للمملكة، والدين. 
ــات، وفـــــــي 29  ــ ــهـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ ــذه الـ ــ ــهـ ــ ــًا لـ ــخــ ــيــ وتــــرســ
مـــايـــو/أيـــار عـــام 1933، حــصــلــت شــركــة نفط 
»ســـتـــانـــدر كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا« األمـــيـــركـــيـــة، عــلــى 
ــًا يـــشـــمـــل مــســاحــة  ــامــ ــتـــني عــ ــدة سـ ــ امــــتــــيــــاز ملــ
شــاســعــة مــن األرض فــي الــقــســم الــشــرقــي من 

أن صــــارت تــحــكــم، أي تــتــعــاطــى بــالــســيــاســة، 
تــقــود حــروبــًا، تــشــّرع، وتفعل مــا كــان يفعله 
الــــرجــــال، فـــي زمـــنـــهـــم. وذلــــــك، عــلــى مــســتــوى 
عــــاملــــي، يــــقــــوده الــــغــــرب، وخـــلـــفـــه نـــحـــن، أهـــل 

الشرق، نحذو حذوه.
كــورونــا. وصــار  بــفــيــروس  انفجر كوكبنا  ثــم 
مــطــلــوبــا مـــن الــبــشــر أن يــبــقــوا فـــي بــيــوتــهــم، 
إنسان وجــد كل  أكثر من مليار  للوقاية منه. 
واحــد منهم نفسه فجأة بني أربعة جــدران، ال 
عقابًا، إنما حماية. مــاذا يعني هــذا الحبس؟ 
والــنــســاء، وجــدا  الــرجــال  الجنسني،  أن  يعني 
أنفسهما، من دون سابق إنذار، مرغَمني على 
وعشرين  أربــع  على  وعشرين  أربــعــا  العيش، 
ى ماضيًا  ساعة، في البيت. أي في ما كان يسمَّ
»مملكة النساء«. وحيث ما زلن، في الغالبية 
ــرار  ــقــ ــبــــات الــ ــــن الــــــحــــــاالت، صــــاحــ الـــعـــظـــمـــى مـ
واملـــهـــارة فــيــه. صــحــيــٌح أنــهــن خــســرن الكثير 
منها، فلم يعدن يخبزن، أو يصنعن املونة، أو 
يْجلنب  أو  واململوحات،  واألطــايــب  الحلويات 
املالبس  أو يغسلن  النبع،  أو  البئر،  املياه من 
الرغم  إلــخ. ولكنهن، على  النهر..  على أطــراف 
النفسية  مهارات،  واكتسابهن  من خروجهن، 
أو املهنية أو السياسية »الرجالية«.. إال أنهن 
، في هذه املرحلة من ثورتهن، بشيء 

َ
احتفظن

ولو  حتى  »البيتي«،  السلطان  مــن  قليل  غير 
رن  ــه بــحــذافــيــره. عــلــى األقــــل، يــقــرِّ

َ
كــن ال يــنــفــذن

ــمــن، ويــحــصــني، يــراقــنب 
ّ
لـــوائـــح الـــطـــعـــام، يــنــظ

ـــعـــن.. إلــــــخ. فــبــقــيــت عـــنـــدهـــن مــعــرفــة 
ّ

ويـــتـــبـــض
بــالــطــبــخ، بــمــكــونــاتــه، وتــوقــيــتــاتــه، وحـــرارتـــه. 
اململكة نساًء  بــل تجد مــن بــني ساكنات هــذه 
 
َ
 أيــضــا فـــي املـــجـــال الـــخـــارجـــي، وبــقــني

َ
تــجــلــني

ن 
ُّ
التفن وكـــان  الطبخ،  مــع  عــالقــة حميمة  على 

الرجال من جانبهم، طوال  أحــد همومهن.  به 

تــمــت صياغة  حــيــث  اإلســرائــيــلــي،  للمجتمع 
االســتــراتــيــجــيــة وكــــأن إســرائــيــل مقبلة على 
حــرب كبيرة، فقد بــدا واضــحــا الـــدور الكبير 
للجيش اإلسرائيلي  وللمؤسسات اإلعالمية 
ــارز لــرئــيــس  ــبــ واالقـــتـــصـــاديـــة، كــمــا الــــــدور الــ

الحكومة، وبطبيعة الحال لوزارة الصحة.
اقتصاديًا، تزامن وصول الوباء إلى إسرائيل 
وهي تشهد وضعا اقتصاديا قويا، من حيث 
والفردي،  القومي  والناتجني  اإلنتاج،  زيــادة 
ومعدالت الدخل العالية مقارنة بأغلبية دول 
املنطقة، كما نسبة البطالة املتدنية. وبسبب 
مــركــزيــة االقــتــصــاد وأهــمــيــتــه فـــي إســرائــيــل، 
ــاء  ــه ســيــكــون أول ضــحــايــا وبـ خــصــوصــا أنــ
ــرافـــق اقــتــصــاديــة  ــا، بــســبــب تــعــطــل مـ ــورونــ كــ
نسبة  وارتــفــاع  كثيرة،  وسياحية  وإنتاجية 
ــة ألـــف  ــائـ ــثـــر مــــن مـ الـــبـــطـــالـــة، حـــيـــث خـــســـر أكـ
فــي األســبــوع األول  أمــاكــن عملهم  إسرائيلي 
مـــن انــتــشــار الـــوبـــاء. ومـــن أجـــل مــنــع انــهــيــار 
ــي، قـــلـــلـــت الــحــكــومــة  ــلــ ــيــ ــرائــ ــاد اإلســ ــتــــصــ االقــ
ومؤسسات مالية واقتصادية نسبة الفوائد 
على القروض املمنوحة للمواطنني، وشجعت 
الذين  العمال  من  املنزلي، وطلبت  االقتصاد 
فقدوا أماكن عملهم التسجيل في مؤسسات 
الــــتــــأمــــني الــــوطــــنــــي الســـــتـــــالم مــخــصــصــات 
ــة، وذلــــــك لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى االقـــتـــصـــاد  ــالـ ــطـ ــبـ الـ
اإلسرائيلي من االنهيار، على قاعدة اعتباره 
في مرحلٍة  اإلسرائيلية  املناعة  أحد عناصر 

شركة  املهمة  بهذه  للقيام  وأســســت  اململكة. 
وانضمت  الكاليفورنية«،  العربية  »ستاندر 
فتغير   ،1934 عــــام  تـــكـــســـاس،  شـــركـــة  إلــيــهــا 
العربية  النفط  الشركة وأصبح »شركة  اســم 

األمريكية )أرامكو(«.
وقـــد ظــلــت شـــركـــات الــنــفــط األمــيــركــيــة سبعة 
أعــــــوام تـــقـــوم بــعــمــلــيــات واســـعـــة الـــنـــطـــاق في 
القسم الشرقي من شبه الجزيرة العربية، من 
دون أن تتمتع بحماية حكومتها الرسمية، إال 
أن الحرب العاملية الثانية غيرت هذه املعادلة، 
فــقــد تــقــلــصــت أعـــمـــال شــركــة الــنــفــط الــعــربــيــة ـ 
احتياجات  بسبب  خطيرًا  تقلصًا  األميركية 
أكثر أهمية بالنسبة  الــحــرب، ووجــود مواقع 

لألعمال والواجبات األخرى. 
أركـــــــان  رؤســـــــــــاء  ــل  ــ ــــوصـ تـ  ،1943 عـــــــام  وفـــــــى 
بالحصول على  قـــرار  إلــى  األمــيــركــي  الجيش 
قــاعــدة جــديــدة فــي الــشــرق األوســـط تصل بني 
الـــقـــاهـــرة وكــــراتــــشــــي، لــتــســهــيــل الــــحــــرب ضــد 
الساحل  على  عبادان  قاعدة  بجانب  اليابان، 
الشرقي للخليج، ووقــع االختيار على مدينة 
أرامكو  آبــار  السعودية، حيث توجد  الظهران 
ــــاض بــعــثــة  ــريـ ــ ــت إلـــــى الـ ــلــ ومـــنـــشـــآتـــهـــا. ووصــ
أجل  مــن  أشهر  عــدة  للبقاء  أميركية  عسكرية 

تدريب الجيش السعودي. 
وخالل هذه التطورات، كان من بني التوجهات 

الــثــورة النسوية املستمرة، لم  الــقــرن مــن  هــذا 
به 

ّ
يبّدلوا مكانهم، وال اهتموا بإجادة ما يتطل

الداخل من معرفة أو تجربة. أمضوا أوقاتهم 
يغتاظون من هذا الصعود، ويفتعلون الرضا، 
تلك  النساء،  تنهال عليهم تهم معاداة  كي ال 
ــشــي األرض. ربــمــا  الــفــئــة الـــصـــاعـــدة مـــن مــهــمَّ
 في االهتمام بتربية االوالد، بغير 

ً
تقدموا قليال

السلطوية القاسية املمنوحة لآلباء. وشرائح 
ال بأس بها من شبابهم تشكل طليعة »اآلباء 
الــُجــدد«، الذين ال يجدون، على كل حــال، غير 
تهن. ونعلم كم 

ّ
تقليد النساء في حنانهن ودق

مــن »الــشــيــفــات« املشهورين الــذيــن بــرعــوا في 
اختراع وصفات الطبخ، وفي استثمارها في 
واحــدة  كل  تستحقها  التي  والنجوم  مطاعم، 
بًا 

ّ
تجن يصّرحون،  بينهم  من  واألشهر  منها. 

يبرعون هنا، في  بأنهم  بالنساء،  لتشبيههم 
مستعدين  ليسوا  ولكنهم  العام،  املجال،  هــذا 

للطبخ في البيت..
عا 

ّ
املهم أن قسمًا معتبرًا من البشرية كان موز

بني داخل وخارج، تاريخيًا، وخرجت من هذا 
النساء ليكتسنب مهاراته، فيما بقي  الداخل 
الرجال ينازعون من أجل البقاء دون غيرهم 
من الجنس اآلخر في هذا الخارج؛ هذا القسم 
ــــرة فــي  ــــد نـــفـــســـه، وألول مـ مــــن الـــبـــشـــريـــة وجـ
تــاريــخــه املــكــتــوب، فــي املــكــان نــفــســه، فــي تلك 
النساء والــرجــال، معًا، في  النسائية.  اململكة 
مكان النساء الخاص، فماذا تكون ردة الفعل؟ 
إعــداد  أي  األدوار،  مــن  انقضاض على واحــد 
منه،  الشهي  إنما  طــعــام،  كــل  الطعام؛ وليس 
عــلــن عــن حظر 

ُ
أ ن بــه، الــســائــغ.. فما أن 

َّ
املتفن

التجول، حتى دارت املطابخ بكامل قدراتها، 
وذهـــــب خـــيـــال الـــنـــســـاء بــعــيــدًا فـــي اســتــلــهــام 
هن 

ّ
الوصفات النادرة، واألطباق املنسية.. لعل

ال يعلم أحــد ما بعدها. وقــد تعطلت الحياة 
املــؤســســات  كــل  فــي  التعليمية واألكــاديــمــيــة 
اإلسرائيلية، بالتزامن مع الزيادة املضطردة 
فــي حـــاالت اإلصــابــة بــالــفــيــروس، على الرغم 
من اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة ووزارة 
الــصــحــة مــن إغـــالق تـــام للسياحة والــفــنــادق 
ومــنــع الــســفــر وفـــرض الــحــجــر الــصــحــي على 

عشرات األلوف من اإلسرائيليني.
الوظيفي  الــدور  البداية  أمنيًا، كــان الفتا من 
ــة، نــتــنــيــاهــو،  ــومـ ــحـــكـ ــذي ألــــقــــاه رئــــيــــس الـ ــ ــ الـ
املختلفة،  األمــنــيــة  واألذرع  املــؤســســات  عــلــى 
ــه إلــــى املــجــتــمــع الــيــهــودي  وفــــي أول كــلــمــة لـ
عــن انــتــشــار الـــوبـــاء، وعـــد بــبــذل كــل الجهود 
للحيلولة دون نجاح الوباء من شل الحياة. 
وقال إن سالح الجو اإلسرائيلي سيحل محل 
للبضائع،  والبحري  الجوي  والشحن  النقل 
ملــنــع حــــدوث أي نــقــص فــي الــســلــع مــن جهة، 
الجانب  في  االقتصاد  عجلة  على  وللحفاظ 
اآلخر. وأضاف نتنياهو، في الحديث نفسه، 
إن الـــجـــيـــش اإلســـرائـــيـــلـــي ســـيـــقـــوم بــتــعــقــيــم 
الــحــافــالت الــعــامــة والـــقـــطـــارات واملــؤســســات 
اهتمامه  واضحا  وظهر  وتطهيرها،  العامة 

بدور الجيش اإلسرائيلي في حرب كورونا.
ــر الــــدفــــاع اإلســـرائـــيـــلـــي، نــفــتــالــي  ــ ــان وزيــ ــ وكــ
بـــيـــنـــيـــت، قــــد أعــــلــــن، فــــي الـــعـــاشـــر مــــن شــهــر 
ــه اســتــدعــت  مــــــــارس/آذار الــــجــــاري، أن وزارتــــ
حوالي ألفي جندي إسرائيلي من االحتياط 

تدخل  عــدم  ضمان  األميركية،  االستراتيجية 
أيــة قــوة أخــرى، صديقة كانت أم معادية، في 
مـــصـــادر الــنــفــط الـــســـعـــودي. وفــــى أغــســطــس/

فــي الجيش  املــهــنــدســني  بـــدأ ســـالح  آب 1945 
العمل على إنشاء قاعدة جوية في  األميركي 
الظهران، مجاورة ملقر أرامكو الرئيسي. وفي 
1945، ومـــع نــهــايــة الــحــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، 
مرحلة  السعودية  األميركية  العالقات  بلغت 
ــقـــارب، عــكــســتــهــا مــقــابــلــة املــلــك  ــتـ عــالــيــة مـــن الـ
األميركي روزفــلــت، في  العزيز والرئيس  عبد 
يــونــيــو/  18 وفــــي   .1945 فــبــرايــر/شــبــاط   14

فـــي جــــدة على  الــتــوقــيــع  تـــم  ــران 1951،  ــزيــ حــ
اتفاقية دفاعية، بموجبها استأجرت الواليات 
املــتــحــدة قــاعــدة الــظــهــران الــجــويــة )ملـــدة تسع 
وبمقتضاها   ،)1963 إلــى   1952 بــني  ســنــوات 
من  العسكرية  املــعــدات  اململكة  تشتري  كــذلــك 
ــتـــحـــدة، وأن يـــقـــوم مــســتــشــارون  الــــواليــــات املـ

أميركيون بتدريب الجيش السعودي.
الواليات  وفى إطار هذه االعتبارات، وضعت 
في سياستها  الثوابت  من  املتحدة مجموعة 
على  ارتــكــزت  السعودية،  العربية  اململكة  مــع 
املحافظة على سيادتها واستقاللها، وتأمني 
اإلمــدادات النفطية، التي تمثل أهمية حيوية 
الغربي  العالم  اقتصادية واستراتيجية ألمن 
واســتــقــراره، بــل واســتــخــدام النفط السعودي 

ي باألكل؛ 
ّ
بذلك يقتلن ضجر الحبس، بالتسل

ــى حـــيـــز االهـــتـــمـــامـــات  ــ فــــطــــارت األصــــنــــاف إلـ
األولـــــــى، ولــــم يـــمـــّر أســـبـــوع واحـــــد عــلــى هــذا 
الحبس، حتى أخذت أوزان األجسام تتزايد. 
وتعلو الطرائف عن أجسامنا، الرشيقة قبل 

كورونا.. كيف أصبحت؟ كيف ستكون؟ 
ــة املـــأخـــوذة اآلن كــفــرحــة وتسامر 

َ
هـــذه املــأَكــل

ة، بــل وكــشــغــف عــنــد األمــزجــة املــتــطــّرفــة، 
ّ
ولــــذ

قــــد تـــتـــحـــّول إلـــــى اخـــتـــبـــار حــقــيــقــي ملــــا بــلــغ 
الــجــنــســان مـــن تــغــيــر فـــي نــظــرة ومـــهـــارة كل 
واحـــد منهما، وأحــيــانــا مــن انــفــجــار. صديق 
لــــي، أب ملــراهــقــتــني، كــــان يــبــدي عــلــى الــــدوام 
حرصا زائدا عليهما، يفوق حرص والدتهما. 
إنــه أب حنون،  كــورونــا،  كنا نقول عنه، قبل 
تثبطت  البيت،  فــي  انحبس  عندما  عاطفي. 
عــزيــمــة زوجــتــه نــهــائــيــًا. أصــيــبــت بــمــا يشبه 

العاملة  األطــقــم  إلـــى  لينضموا  ــى،  أولــ دفــعــة 
فــي مــحــاربــة فــيــروس كــورونــا، خصوصا أن 
الســتــدعــاء االحــتــيــاط وقــعــا صعبا وخــاصــا 
اعــتــاد على  الـــذي  على املجتمع اإلســرائــيــلــي 
الحروب  االحتياط فقط في  سماع استدعاء 
أيــام قليلة حتى أعلن  العسكرية. ولم تمض 
نتنياهو أنه سيكلف جهاز املخابرات العامة 
)الـــشـــابـــاك( بــمــراقــبــة حــامــلــي الــفــيــروس عبر 

تحّكم  شأنه  مــن  استراتيجيا،  مــوازنــا  عامال 
الـــواليـــات املــتــحــدة فــي أســـعـــاره، واســتــخــدامــه 
االستراتيجيني  خصومها  مواجهة  فــي  أداة 
من املنتجني الرئيسيني للنفط، وهو ما يبرز 
بــقــوة فــي مواجهة روســيــا االتــحــاديــة وإيـــران 
منذ 2002. وفي سياقه، تأتي املواجهة الراهنة 
ــيـــا ومــســرحــهــا  بـــني الـــواليـــات املــتــحــدة وروسـ
التنفيذية ولي  اململكة، وأداتها  الرئيس نفط 
ــان لــهــذا  ــ ــد كـ ــ عـــهـــدهـــا مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان. وقـ

شــيــئــا، عكس  تفعل  أن  تستطيع  ال  الـــركـــود، 
ــواتــــي أخـــــــذن املــــبــــادرة  ــلــ غـــالـــبـــيـــة الـــنـــســـاء الــ
السريعة في االنقضاض على املطبخ، فكانت 
أنــه أخــذ يقوم  رّدة فعله على سلبية زوجته 
ف بعد 

ِّ
الظرف، يطبخ وينظ ما يتطلبه  بكل 

الطبخ، وبفرحة من يكتشف في نفسه موهبة 
جــديــدة. هــذا الــرجــل ليس مستصغرا نفسه، 
ليس فاشال، بل هو مهندس ناجح، وميسور.
»الــــحــــاالت« ســــوف تـــتـــنـــّوع، تــبــعــًا لــلــطــبــائــع، 
التاريخ الشخصي، أو شــيء آخــر، فهناك  أو 
الداخلية  من كانت تعاني من »الوظيفتني«، 
والــخــارجــيــة، وال تــجــد وقــتــًا كــافــيــًا لالثنني، 
غطست فــي املــطــبــخ، ولـــم تــعــد تــتــابــع أخــبــار 
ــيـــروس. تـــقـــول إنـــهـــا اســـتـــعـــادت روحـــهـــا،  ــفـ الـ
وروح جدتها. وهــنــاك مــن ســوف تجد بهذه 
العودة الجماعية إلى البيت الفرصة املناسبة 
لـــالنـــتـــقـــام مــــن كــــل الـــــرجـــــال، وعــــلــــى رأســـهـــم 
شريكها، بإخضاع بطنه إلرادتها. واملؤكد أن 
بعض الرجال سيصابون بمزيد من الغيرة؛ 
وإذ  الخارج؛  في  النساء  يتحّملون  كانوا  ما 
بهم بــال دور وبــال وظيفة فــي هــذا الحبس.. 
ــد، يــخــضــعــون في  ــديـ ــوع جـ مــهــّمــشــون مـــن نــ
سجنهم هذا لقراراٍت تأخذها عنهم مالكات 
مفاتيح بطونهم. وربما حــاالت ال نستطيع 
التكّهن بها اآلن، فال رحلة الفيروس انتهت، 
وال الطبائع اإلنسانية تخضع كلها ملعرفتنا 

أو تفسيرنا.
ــكـــن األكــــيــــد فــــي الـــنـــهـــايـــة، ومـــهـــمـــا كــانــت  ولـ
جــســامــة الــخــســائــر الــتــي ستتركها كــورونــا 
البشر سيخرجون  فــإن  هــذا،  فــي إعصارها 
اسمه  منها، وهــم مصابون بمرض جــديــد، 

رطة.
ْ
السْمنة املف

)كاتبة لبنانية(

وسائل التكنولوجيا الحديثة، على الرغم من 
ذلك  اإلسرائيلية  العليا  العدل  حظر محكمة 
قبل سنوات، إال بعد تمرير ذلك بتشريعات 
موافقة  ثم  )الكنيست(،  البرملان  في  وقوانني 

شخصية من صاحب الشأن.
وأعلنت وسائل إعالم إسرائيلية، في صبيحة 
املخابرات  أن جهاز  الحالي،  مـــارس/آذار   19
قــام بتهريب مائة ألف  )املــوســاد(  الخارجية 
جهاز فحص فيروس كورونا من دولة عربية 
خــلــيــجــيــة ال تــقــيــم عـــالقـــات دبــلــومــاســيــة مع 
إسرائيل، و»املوساد« هو املسؤول عن تنفيذ 
لناشطني  والخطف  االغــتــيــال  عمليات  آالف 
وعلماء وخــبــراء مــن معظم الـــدول، وإشــراكــه 
في مواجهة فيروس كورونا يعطي املؤسسة 
األمــنــيــة أهــمــيــة كــبــرى فـــي الـــوعـــي الجمعي 
للمجتمع اليهودي، خصوصا في ظل مرحلة 
مصيرية تعيشها إسرائيل مع انتشار وباء 
كــورونــا. وبــعــد ذلــك اإلعـــالن بــســاعــات قليلة 
فقط، أعلن رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي، 
الــبــدء بحملة عسكرية  أفــيــف كــوخــافــي، عــن 
أسماها »شعاع النور«، والتي تضمنت جملة 
من القرارات العسكرية، حيث أعلن عن دخول 
وحدات من السالح البيولوجي والجرثومي 
اإلسرائيلي لالنضمام للحرب على كورونا. 
وأعــلــن كــوخــافــي عــن رفـــع جــاهــزيــة الجيش، 

واالستعداد للتدخل بشكل أكبر وأقوى. 
)كاتب فلسطيني(

الــتــصــاعــد فـــي أهــمــيــة الــنــفــط الـــســـعـــودي، في 
عديدة  انعكاسات  األميركية،  االستراتيجية 
للمملكة،  الــخــارجــيــة  الــســيــاســة  طبيعة  عــلــى 
بالتحوالت  تأثرًا  النظم  أكثر  أصبحت  حيث 
والـــتـــغـــيـــرات الـــخـــارجـــيـــة، وأصــبــحــت الــعــالقــة 
ــــات املـــتـــحـــدة هــــي عــالقــة  ــــواليـ ــــني الـ بــيــنــهــا وبـ
من  املتحدة  للواليات  ملا  والتوجيه،  التسيير 
وقراراتها  اململكة  مواقف  على  فعلية  هيمنة 
الــخــارجــيــة، الــتــي تحولت إلــى مــجــرد أداة من 
األمــر  األمــيــركــيــة.  الخارجية  السياسة  أدوات 
الــذي يمكن معه الــقــول إن مــا يقوم بــه محمد 
بـــن ســلــمــان لــيــس فــقــط مـــجـــرد مـــوقـــف عــابــر 
مـــن شــخــص شـــديـــد الــطــمــوح لــلــســلــطــة، وفــي 
الــقــيــام بــكــل ما  سبيلها لــيــس لــديــه مــا يمنع 
أيضًا  ولــكــنــه  املــتــحــدة،  الـــواليـــات  تمليه عليه 
جــــزء مـــن اســتــراتــيــجــيــة أمــيــركــيــة مــمــتــدة في 
التنفيذ  كــان  مــواجــهــة كــل حــكــام اململكة، وإن 
ــلـــك إلـــى  ــة يــخــتــلــف مــــن مـ ــاوتـ ــفـ ــتـ بـــــدرجـــــات مـ
آخـــر، أو مــن مــســؤول ســعــودي إلـــى آخـــر، ومــا 
ــدرات خـــاصـــة فـــي الــتــعــاطــي  ــ يــتــمــتــع بـــه مـــن قــ
للتنفيذ  استعداد  أو  األميركية،  اإلدارات  مــع 
الكامل لإلمالءات التي تفرضها هذه اإلدارات، 
والنموذج املثالي لهذا االستعداد يتمثل اآلن 
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