
أحمد طه

ــّدة مــشــاهــد،  ــ ــهـــدت املــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة عــ شـ
ــيـــة، جــديــرة  ــيـــع الــقــلــيــلــة املـــاضـ ــابـ فـــي األسـ
ــف، كــونــهــا زاخـــــرة بـــــدالالت بــشــأن 

ّ
بــالــتــوق

ــات جــيــواســتــراتــيــجــيــة كــبــيــرة، بني  ــراعـ صـ
على  والنفوذ  للهيمنة  إقليمية  قــوى  عــّدة 
املــنــطــقــة. وتــبــدو املــشــاهــد، فــي الــظــاهــر، ال 
أنــهــا، حقيقة، جــاءت  بــْيــد  رابـــط،  يجمعها 

في سياق ُمتشابك الخيوط. 
أقدمت إسرائيل، في أغسطس/ آب املاضي، 
كبيرة  إيــرانــيــة تصعيدية  وبــعــد خــطــوات 
شديدة الخشونة في الخليج العربي، على 
خــطــوة خــطــيــرة، انــتــهــاك طـــائـــرات حربية 
ـــَرة، بــشــكــل ُمـــتـــزامـــن، ســـيـــادة ســوريــة  ُمـــســـيَّ
وقصفها  جوّية،  بغاراٍت  ولبنان،  والعراق 
ــة« فــي  ــيــ ــرانــ »األذرع اإليــ ــا تـــابـــعـــة لـــــــــــ ــدافــ أهــ
في  الجنوبية  والضاحية  دمــشــق،  جــنــوب 
بــيــروت، )معقل حــزب الــلــه(، حيث سقطت 
ــخــة، إلــى 

ّ
ــفـــجـــرت أخـــــرى مــفــخ ــرة، وانـ ــائــ طــ

جانب قصف مخازن أسلحة تابعة للحشد 
العراق قرب  في  القائم  الشعبي في قضاء 
رّد حزب  أسبوع،  وبعد  السورية.  الحدود 
بــإطــاق  الــلــه عــلــى التصعيد اإلســرائــيــلــي 
صـــواريـــخ مـــضـــاّدة لــلــدّبــابــات عــلــى شمال 
الرئيس  إعـــان  بعد  ــام،  ــ أّي وقــبــل  فلسطني. 
األميركي، ترامب، سحب القّوات األميركية 
مــن الـــحـــدود الــســوريــة – الــتــركــيــة، شرعت 
ــة فــــي عـــمـــلـــيـــٍة عــســكــريــٍة  ــيـ ــركـ ــتـ الــــــقــــــّوات الـ
ــــي شـــمـــال  ــع الـــــســـــام« فـ ــبــ حـــمـــلـــت اســــــم »نــ

نبيل البكيري

ربــمــا لــم يــكــن اخــتــيــار لــجــنــة جــائــزة نوبل 
للزعيم  منحها   )2019( الــعــام  هــذا  للسام 
آبي أحمد علي، مفاجئا  الشاب،  اإلثيوبي 
ألحد من متابعي هذه الجائزة، وخصوصا 
أن الخريطة السياسية العاملية تكاد تكون 
مقفرة من أي ســام، وخصوصا منطقتنا 
املنطقة  عموما،  األوســط  والشرق  العربية 
ــا، والـــغـــارقـــة بـــدوامـــة  ــهــ املــنــكــفــئــة عــلــى ذاتــ
عــنــٍف لــم يــتــوقــف. والــتــقــاط لجنة الجائزة 
ـــحـــا لــلــســام هـــو تــتــويــج لــجــهــوٍد 

ّ
لـــه مـــرش

بذلها الرجل في فترة قصيرة من صعوده 
إلى السلطة، إثر ثورة ربيعية احتجاجية 
إثيوبية صامتة ظلت ثاث سنوات مضت، 
وآتت أكلها من دون ضجيج، بصعود هذا 
القائد الذي استطاع، في فترة قصيرة جدا، 
السياسة  فــي مسار  فرقا كبيرا  ُيــحــدث  أن 
واألحداث في مجتمعه اإلثيوبي، ومجتمع 
مسكونة  كمنطقة  عموما،  األفريقي  القرن 
بــالــنــزاع والـــصـــراع واالقـــتـــتـــال الـــدائـــم بني 

شعوبها وإثنياتها املتصارعة.

ى 
ّ
خال فترة قصيرة جدا من صعوده، تبن

آبـــي ســيــاســة الــســام املــفــتــوح، وبــــدون أي 
شـــروط، وبـــدأ أولـــى خطواتها بــرفــع حالة 
السياسيني،  املعتقلني  وإطــــاق  الـــطـــوارئ 
ــعــــودة املــنــفــيــني مـــنـــهـــم، مــمــن  والـــســـمـــاح بــ
كانوا في مقدمة قائمة اإلرهــاب للحكومة 
الــســابــقــة. وكــانــت هـــذه اإلجـــــراءات بمثابة 
جــســور بــنــاء الــثــقــة مــع كــل شــركــاء املشهد 

السياسي اإلثيوبي املتكلس منذ زمن.
ســيــاســة االنــفــتــاح الــتــام مــع كــل متطلبات 
املــرحــلــة، مــن الــتــعــدد الــســيــاســي والــحــقــوق 
انفتاح  وتبني  اإلعــام،  والحريات وحرية 
اقتصادي كبير، كل هذه الخطوات أعادت 
ــة، والــــعــــمــــل الــســيــاســي  ــاسـ ــيـ ــالـــسـ ــة بـ ــقـ ــثـ الـ
 الــســيــاســة، وفقد 

ّ
عــمــومــا، فــي مجتمع مـــل

ــه، مــا  ــ ــاتـ ــ ــلـــول أزمـ ــتــــاج حـ ثــقــتــه بـــهـــا فــــي إنــ

سوسن جميل حسن

»إن كنت ال تــدري فتلك مصيبة، أو كنت 
تدري فاملصيبة أعظم«. رحم الله قائلها 
اإلمــــام ابـــن الــقــيــم فــي وصـــف الــجــنــة، فقد 
 ترددها األجيال، 

ً
أصبح هذا البيت أمثولة

ملا تحمل من قيمة معرفية وأخاقية، مع 
العلم أن ما سبقها مباشرة ال يخلو من 
إذا ما أسقطنا املعنى  أهمية، خصوصا 
عــلــى الــحــالــة الــســوريــة الـــراهـــنـــة، وكــذلــك 
السنوات التسع السابقة، »فيا بائًعا هذا 
ببخٍس معجِل، كأنك ال تدري، بلى سوف 

تعلم«.  
الــتــي أظــهــرتــهــا ســنــوات  الحقيقة املــؤملــة 
الزلزال السوري هشاشة الشعب السوري 
الذي اهترأ  ونسيجه املجتمعي املتهالك 
وتشظى باكًرا في عمر األزمــة، وانكمش 
إلـــى جــمــاعــات وفــــرق وطـــوائـــف وغــيــرهــا 
من تقسيماٍت تجاوزتها الحياة البشرية 
الــعــصــر،  إلـــى  فــي دوٍل تنتمي  املــنــتــظــمــة 
واألمــّر هو االرتهان إلى جهاٍت خارجيٍة 
من كثيرين ممن تبّوأوا مناصب مسؤولة، 
ــان لــديــهــم جــمــهــورهــم وأتــبــاعــهــم من  وكــ
الشعب، يسيرون خلفهم ويتلقون  عامة 
أقـــوالـــهـــم مــســلــمــات، وتــفــضــيــل االنــتــمــاء 
إليها على االنتماء إلى وطــٍن تم »بيعه« 
ــا عــن مـــداواة جــراحــه ورتـــق فتوقه 

ً
عــوض

ــه ودعــــمــــهــــا، وحــتــى  ــاتـ ــّدعـ وتـــرمـــيـــم تـــصـ
»بــخــس مــعــّجــل«، وأبــخــس  الــبــيــع كـــان بـــ
منه املــؤجــل. ولــم يتعلم الــســوريــون، في 
أي مقلٍب كانوا، من أي تجربة قديمة أو 
عظوا ويفهموا أن االعتماد 

ّ
حديثة، لم يت

على الغير، أًيا كان هذا الغير، لن يجلب 
ســـوى الــخــســران، خــســران الــوطــن وقبله 
ــذات والـــكـــرامـــة الــتــي ستظهر  ــ خـــســـران الـ
فــداحــتــهــا عــنــدمــا تــصــمــت املـــدافـــع ويــعــم 
الصمت فوق الخراب الذي خلفته حروٌب 
أو بالوكالة، على أرضنا،   ،

ً
ــدار مباشرة

ُ
ت

وقودها دماء هذا الشعب وأرواحــه، بعد 
أن استقوت جميع األطراف باألجنبي با 

استثناء، واحتكرت الوطن والوطنية.
 أن يـــرى الـــســـوري املــشــهــد يعيد 

ٌ
مــؤســف

نــفــســه، ويــســتــنــســخ كــمــا لـــو كــــان صـــورة 
تــتــكــّرر، مــشــهــد قــتــل املــدنــيــني مـــن ســكــان 
الحرب بني  تــدار  الشرقية، حيث  املنطقة 
مــكــونــات الــشــعــب الـــســـوري ضـــد بعضه 
بعضا، في الغزو التركي أراضي سورية، 
الـــصـــورة نــفــســهــا، صــــورة الــقــتــل بمتعٍة 
الــذي عرضته  الفيديو  ذ، كما أظهر 

ّ
وتلذ

األول  تشرين  أكــتــوبــر/   12( السبت  يــوم 
الــــــجــــــاري( بـــعـــض املــــحــــطــــات، وتــلــقــفــتــه 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، مقاتلني  مـــواقـــع 
»ســـوريـــني« ُيــعــدمــون رمـــًيـــا بــالــرصــاص 
»سوريني آخرين« بنشوة عارمة، ويطلب 
أحــدهــم مــن زميله فــي القتل أن يــصــّوره، 
وهو يمارس هذا الطقس، كما لو أنه يعد 
مشهًدا سوف يبثه على مواقع التواصل، 
ويــبــاهــي اآلخـــريـــن بـــه، فـــأي ضــــاٍل هــذا؟ 
ــًرا عـــلـــى مـــدى  ــيــ ــثــ ــّرر هــــــذا املـــشـــهـــد كــ ــ ــكـ ــ تـ
الــســنــوات التسع املــاضــيــة، ومــارســتــه كل 
األطراف املتحاربة، وكان الشعب يراقب، 
حتى إن أجيااًل كبرت وشبت على تيمات 
العداء  ومفهوم  والــثــأريــة  والعنف  القتل 
الذي تكّرس بني مكونات الشعب، سنواٍت 
السوري  والـــدم  التسع  تكمل  ان  أوشــكــت 
مـــســـتـــبـــاح، والـــــســـــوري يـــقـــتـــل الــــســــوري، 
ــســــوري بـــرمـــتـــه فــــي الـــداخـــل  والـــشـــعـــب الــ
ويشهد  القتل،  مسلسل  يتابع  والــخــارج 
عــلــى الــضــغــيــنــة الــتــي تــســتــعــر، ويستعر 
الــعــنــف مــعــهــا، ويــنــقــســم الــســوريــون إلــى 
مهلل للقتل وشامت باآلخر الذي أصبح 

إياد الدليمي

الــعــرب،  الـــعـــراق عــن بقية جــيــرانــه  يختلف 
فتداعيات احتاله األميركي عام 2003، وما 
والتغلغل  الدولة  انهيار سلطة  من  رافقها 
االنتقال  بحالة  ناهيك  الخارجي،  والنفوذ 
الــســيــاســي الــتــي رافــقــت االحـــتـــال، أســبــاٌب 
ــتـــاف عـــن بقية  مــنــحــت الـــعـــراق صــفــة االخـ
ــعــــرب، وبـــالـــتـــالـــي لـــم يــكــن على  جـــيـــرانـــه الــ
ــواء في  الــعــربــي، ســ ذات خـــط دول الــربــيــع 
الصفحة  أو   2011 عـــام  ــــى  األولـ صفحتها 
ــاري. غير  ــجــ الــثــانــيــة مـــع بـــدايـــات الـــعـــام الــ
أن كـــل أســـبـــاب الـــثـــورة كـــانـــت مــتــوفــرة في 
الــعــراق، بــل ربــمــا كــانــت أكــبــر، إال أن أدوات 
تحّول،  فالعراق  تختلف،  كانت  فيه  القمع 
أن سعت  بعد  ثيوقراطيا،  بلدا  بعد 2003، 
أحـــــزاب اإلســـــام الــســيــاســي الــشــيــعــيــة إلــى 
استنساخ التجربة اإليرانية، مستفيدة من 
أي عمل  إحباط  في  الدينية  املرجعية  دور 
املطالبة  إلــى  قــد يسعى  ثـــوري جماهيري، 
بــالــحــقــوق، هـــذا بــاإلضــافــة إلـــى الــتــحــوالت 
الــتــي صـــادفـــت ســـنـــوات مـــا بــعــد االحـــتـــال، 
ســـــواء املــتــعــلــقــة بـــالـــحـــرب الــطــائــفــيــة الــتــي 
ما  أو  و2008،   2006 عـــامـــي  بـــني  تــفــجــرت 
أعقبها من ظهور تنظيم الدولة اإلسامية 
)داعـــــــش( واحـــتـــالـــه مـــدنـــا عـــراقـــيـــة شــمــاال 
وغــــربــــا. وبـــعـــد عـــامـــني أو أكـــثـــر مـــن نــهــايــة 
قــصــة »داعـــــش«، واســتــعــادة كــل املـــدن التي 
العراقي  التنظيم، وجــد  هــذا  سقطت تحت 
نفسه يدور في الدوامة نفسها التي اعتاد 
عليها عقب 2003، فالخدمات ظلت رديئة، 
تزايد،  فــي  والبطالة  شحيحة،  والــوظــائــف 
والفساد وصل  املغانم،  تتقاسم  واألحــزاب 
إلى مستوياٍت غير مسبوقة، فما كان أمام 
الشباب العراقي إال أن يخرج في تظاهراٍت 
للمطالبة بالحقوق، إال أنها هذه املرة كانت 
هذه  مــن  تجعل  أســبــاب  وخمسة  مختلفة. 
التظاهرات تختلف عن سابقاتها في بغداد 
الــتــي شهدتها املــدن  الــبــصــرة، أو حــتــى  أو 
»الّسنية« إّبان حكم رئيس الوزراء السابق، 
نوري املالكي: أوال، لم تكن التظاهرات هذه 
بــدأت على شكل دعــوات  املـــّرة حزبية، فقد 
على مواقع التواصل االجتماعي، من دون 
اها أي جهة سياسية أو تيار ديني، 

ّ
أن تتبن

كما سابقًا. ومن هنا، يمكن عّدها تظاهرات 
شعبية عفوية. ثانيا، اقتصرت التظاهرات 

الشعب  سورية، تستهدف وحــدات حماية 
لــقــّوات سورية  الرئيسي  املــكــّون  )الكردية( 
بأنها  أنقرة  تتهمها  والتي  الديمقراطية، 
امتداد لحزب العّمال الكردستاني، وبهدف 

تأسيس منطقة عازلة مع سورية.
، تتعنّي اإلشـــارة إلــى أن بيئة الشرق 

ً
بــدايــة

األوســـــط تــتــســم بــأنــهــا صــراعــيــة مــنــذ أمــد 
بعيد، حيث تــبــرز بــني آن وآخـــر عـــّدة قوى 
ــا بـــيـــنـــهـــا عــلــى  ــ ــــي مـ ــتــــصــــارع فـ إقـــلـــيـــمـــيـــة تــ
السيطرة  ومحاولة  املنطقة،  على  الهيمنة 
ــقـــّدراتـــهـــا، وتـــقـــديـــم نــفــســهــا لــلــقــوى  عــلــى مـ
األقـــوى، واألقــدر  اإلقليمي  الــاعــب  الدولية 
على التحّكم في إيقاع التفاعات اإلقليمية 
والـــتـــأثـــيـــر فــــي مــــســــاراتــــهــــا. وفـــــي الـــعـــقـــود 
ــب«، 

َ
األخــيــرة، عرفت املنطقة ظــاهــرة »الــِحــق

املسرح،  على  األبـــرز  اإلقليمي  لاعب  وفقًا 
فــفــي نــهــايــة الــخــمــســيــنــيــات كــانــت الحقبة 
الــنــاصــريــة، نــظــرًا لــلــدور الكبير الـــذي لعبه 
ــبـــد الـــنـــاصـــر فــــي صــيــاغــة  نــــظــــام جــــمــــال عـ
الــتــفــاعــات اإلقــلــيــمــيــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي 
والقاّرة األفريقية، عبر تقديم نفسه ملحيطه 
الــوطــنــي  الــتــحــّرر  قــائــدا لعملية  اإلقــلــيــمــي 
كارثة 1967  االستعمار، حتى جــاءت  ضــّد 
بــدأ الـــدور املــصــري فــي االنــكــمــاش، وصــواًل 
إلــــى اتــفــاقــيــة كـــامـــب ديــفــيــد مـــع إســرائــيــل، 
والــتــي كــانــت بــمــثــابــة نــقــطــة األفــــول لــلــدور 
ــّدة أطــــراف  ــ ــــت تــركــتــه عـ ــــذي ورثـ املـــصـــري الـ
وإسرائيل.  وتركيا  وإيــران  السعودية  هي: 
جــاءت  والثمانينيات،  السبعينيات  وفــي 
الحقبة اآلل سعودية، بعد االرتفاع الكبير 

ليقول  أبــو ظبي،  في  املستقبل«  وتحّديات 
ــي، ملــا  ــ ــرانــ ــ بــــصــــراحــــة: »لــــــوال الــــتــــعــــاون اإليــ
ســقــطــت كـــابـــول وبـــغـــداد بــهــذه الــســهــولــة«، 
مـــؤّكـــدًا أن بـــاده قــّدمــت الــكــثــيــر مــن الــعــْون 
لــأمــيــركــان فــي حــربــْيــهــم ضـــّد أفغانستان 
والــــــعــــــراق. وكــــــان ذلـــــك الـــتـــصـــريـــح الـــافـــت 
الحقبة  املنطقة  اإلعــان عن دخــول  بمثابة 
ــة، ســّيــمــا بــعــد حــــرب تـــّمـــوز 2006  ــيـ ــرانـ اإليـ
اإليراني  الله، والدعم  بنْي إسرائيل وحــزب 
ــزامـــن مــع  ــتـ ــالـ ة، بـ

ّ
ــي غــــــــز لـــحـــركـــة حـــمـــاس فــ

سقوط العراق في براثن الفصائل الشيعية 
ــًا، والـــــــــدالالت الــطــائــفــيــة  ــيــ املـــدعـــومـــة إيــــرانــ

الــفــّجــة فــي مشهد إعــــدام الــرئــيــس الــعــراقــي 
الراحل، صّدام حسني، حيث أصبح واضحًا 
ــراع الــنــفــوذ اإلقــلــيــمــي يــنــحــصــر بني  أن صــ
إسرائيل في مواجهة إيــران، خصوصا مع 
تـــصـــّدر الــرئــيــس أحـــمـــدي نـــجـــاد، بخطابه 
السياسي  املشهد  املتطّرف،  األيديولوجي 
ــادل املـــوضـــوعـــي  ــ ــعــ ــ اإليـــــــرانـــــــي، لـــيـــكـــون املــ
لــخــطــاب املــحــافــظــني الـــجـــدد فـــي الـــواليـــات 
املــتــحــدة. واســتــمــّر هـــذا الـــطـــرح، حــتــى جــاء 
املوقف التركي في الحرب اإلسرائيلية على 
ة في يناير/ كانون الثاني 2009، 

ّ
قطاع غز

مــؤّســســًا  اإليـــرانـــيـــة،  للهيمنة  حــــّدًا  لــيــضــع 
ملعادلة استراتيجية إقليمية جديدة، حيث 
ــهــيــمــن، وإيـــران 

ُ
صـــارت إســرائــيــل الــطــرف امل

ناوئ لها، في حني جــاءت تركيا 
ُ
الطرف امل

ــواِزن بينهما مع غياٍب 
ُ
في موقع الطرف امل

عربيٍّ كامل.  
حمل قدوم الربيع العربي فرصًا ومخاطَر 
ــة فــي  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ كــــثــــيــــرة ملــــصــــالــــح الـــــقـــــوى اإلقـ
املنطقة، بعدما أسقط أقنعة كثيرة، كاشفًا 
عــن تناقضات صــارخــة )الــحــالــة اإليــرانــيــة 
الــنــمــوذج األبــــرز( بــني الــشــعــارات املرفوعة 
ــة، فــقــد رأت فــيــه تلك 

ّ
ــطــبــق

ُ
والــســيــاســات امل

الـــقـــوى تــهــديــدًا ملــصــالــحــهــا فـــي دولـــــة، في 
نفوذها  لتدعيم  مثالية  فــرصــة  رأتـــه  حــني 
في دولــة أخــرى، وانتهى الحال إلــى وقوع 
ــة الــهــيــمــنــة  ـ

ّ
ــل ــيـــمـــن وســـــوريـــــة تـــحـــت مـــظـ الـ

اإليرانية، إلى جانب العراق ولبنان، حيث 
ــران عــســكــريــًا بـــصـــورة صريحة  ــ ــدت إيـ وجــ
عبر قــّوات الحرس الثوري، وفيلق القدس 

في سورية للدفاع عن النظام االستبدادي 
اليمن،  فــي  وبــصــورة مستترة  اإلجـــرامـــي، 
عبر دعمها مليشيات الحوثي التابعة لها. 
باتريك  الــراحــل،  البريطاني  الكاتب  وكــان 
سيل، قد سّك، في منتصف القرن املاضي، 
مــصــطــلــح »الــــصــــراع عــلــى ســــوريــــة«، عبر 
املصطلح  هــذا  أن  بْيد  املعروفة،  أطروحته 
ما زال صالحًا أساسًا للتحليل، فالصراع 
عــلــى ســوريــة مــا زال ُمــســتــعــرًا ولـــم ُيحسم 
بعد، حيث أضحت ســوريــة، بفضل إجــرام 
ــاذبـــات  ــتـــجـ ــام األســـــــــــدي، مــــســــرحــــًا لـ ــظــ ــنــ الــ
فاعلني  بــني  ودولـــيـــة،  إقليمية  وصـــراعـــات 
رسميني من جيوٍش نظامية، وآخرين غير 
حة، 

ّ
رسميني من جماعات وتنظيمات ُمسل

متعّددة املشارب، في مشهٍد صراعي بالغ 
من  كبيرٍة  درجــٍة  على  والتعقيد،  التشابك 
السيولة، ومن املبّكر للغاية التنّبؤ بمآالته 
وتأثيراته. ولكن من الواضح أنها ستحّدد 

القوى اإلقليمية األقوى في املنطقة.
ــو الــغــيــاب  ـــن مـــنـــه هــ

ّ
ــق ــيـ ــتـ ـ

ُ
ــدر امل ــقــ  الــ

ّ
يـــظـــل

ي عن التفاعات والصراعات 
ّ
العربي الكل

 العالم العربي 
ّ
الجارية على أرضه، وكأن

 أخــضــُر. أّمـــا األدهــى 
ٌ

كــل ُمــســتــبــاح، وأفـــق
ــلــة 

ّ
ــراغ املــتــمــث ــ ــفـ ــ ــــاس والـ ــ ــالـــة اإلفـ فـــهـــو حـ

فـــي افــتــقــاد الــعــالــم الــعــربــي أي مــشــروع 
تقديم  باستطاعته  ثقافي،  أو  سياسي، 
نفسه نموذجا ُيحتذى، لديه املقدرة على 
 هــذا 

ّ
ـــة، وتجميع كـــل

ّ
الــتــقــّدم لــقــيــادة الـــدف

الكم من الُحطام والُركام. 
)كاتب مصري(

ساعد على بناء جسور ثقة كبيرة بني آبي 
واملجتمع  أوال،  اإلثيوبي  واملجتمع  أحمد 
اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي ثــانــيــا. فــضــا عــن ذلــك 
جزٍء  في  أيضا  الرجل  كاريزما  تكمن  كله، 
مــن هـــذا االنـــطـــاق، بــاعــتــبــاره نــتــاج تنوع 
إثني وديني، عرف كيف يصنع املشتركات 
والسام، وهو املنتمي لأكثرية األورومية 
املقصية فترات طويلة عن الحكم، وكذا أمه 
األمهرية املسيحية. وهذا في حد ذاته جزء 
الــذي يعمل  الــرجــل الشخصي،  مــن تكوين 
عــلــى بــنــاء جــســور الــتــواصــل بــني مــكــّونــات 
أيضًا  هــذه  أن  واعتقد  اإلثــيــوبــي،  املجتمع 
إحدى زوايا النظر، املهمة للجنة الجائزة، 
واعـــتـــبـــارهـــا شــيــئــا ذا أهــمــيــة فـــي رصــيــد 

الرجل.
ولكن يبقى األهم في هذا كله إيمان الرجل 
املطلق بالسام اإلنساني الشامل، املنطلق 
ــانـــه بـــالـــتـــنـــوع والـــتـــعـــدد وتــكــافــؤ  مــــن إيـــمـ
الفرص منطلقات حقيقية ألي سام شامل 
ومستدام. وهذا ما جعله ربما محل قبول 
محلي وإقليمي واضــح والفــت فــي ملفات 
املــنــطــقــة األفـــريـــقـــيـــة كــلــهــا، مـــن األزمــــــة مع 
إلى  الكينية  الصومالية  واألزمـــة  إريــتــريــا 
األزمــة السودانية، عــدا عن األزمــة اليمنية 
التي حاول مــرات، من دون أن يجد تفاعا 

جّديا من أي طرف يمني.
ربــمــا أيــضــا، صــدقــيــة الــرجــل وجــديــتــه في 
مــعــالــجــة قــضــايــا املــشــهــديــن الــســيــاســيــني، 
ــقـــي عــمــومــا،  ــلـــي، واألفـــريـ اإلثـــيـــوبـــي الـــداخـ
وتعقيدهما، هما ما منحتاه مكانة خاصة، 
السابقتني  املحاولتني  إفشال  في  ساهمت 
ــقـــاب عــلــيــه، واملــتــمــثــلــه في  الغــتــيــالــه واالنـ
االلتفاف الشعبي الكبير حوله ومشروعه 
واالنتقال  الــســام  على  املرتكز  السياسي، 
السياسي الديمقراطي للعملية السياسية 
أهل  مــا  وهــو  كلها،  واملنطقة  إثيوبيا  فــي 
ليقود مسيرة ســام حقيقية  فعا  الــرجــل 
ــر. وبــعــد ذلــك،  بالتصالح مــع الـــذات واآلخــ
لـــم يــكــن تــأهــل آبـــي أحــمــد لــلــجــائــزة ســوى 

عـــدوه الــوحــيــد الـــذي أعــمــتــه عـــداوتـــه عن 
أطــرافــهــا  أن  مــع  الحقيقة،  عــن  يبحث  أن 
يــراهــا ويمسكها،  أن  أراد  لــو  يــديــه،  بــني 
ــــى مــســتــنــكــر لــلــقــتــل عـــنـــدمـــا يـــمـــارس  وإلــ
بحق جماعته بالطريقة نفسها فيتوعد 
ويـــهـــّدد، مــع أن الــصــورة نفسها، صــورة 
أطفال سورية وهم يقتلون، نساء سورية 
ُيسمن املهانة والــذل، شبان سورية وهم 
يـــســـاقـــون إلــــى حــمــل الـــســـاح فـــي وجـــوه 
األكثر  املجاهيل  إلى  يفّرون  أو  إخوتهم، 
رأفــــــــة، مـــهـــمـــا كــــانــــت قـــســـوتـــهـــا، حـــتـــى ال 

يتوّرطوا بدماء بعضهم بعضا.
ــمـــارس الــــســــوري الــقــتــل،  ال أفـــهـــم كــيــف يـ
وكيف يقتل إخوته وشركاءه في الوطن، 
ــــدر مــــن بــعــضــهــم، ألن الــحــقــيــقــة  مــهــمــا بـ
الــســافــرة أن كــل شــرائــح الشعب السوري 
مارس بعضها سلوًكا مشابًها، وقتل ما 
قتل من الجماعات األخرى التي يعاديها 
بحّجة أن كل الجماعة التي ينتمي إليها 
هذا البعض كتلة صلدة صّماء تستحق 
االنــتــقــام والــقــتــل. وهـــا هـــو الـــعـــدوان في 
خة 

ّ
امللط الــحــالــة  يعيد  الشرقية  املنطقة 

ــل ســــــوري يــنــتــمــي إلـــــى وطــنــه  لــجــبــني كــ
ــتـــمـــاء آخــــــر. ال تــوفــر  ــا مــــن كــــل انـ ــًصـ ــالـ خـ
الحرب من هــذا النوع أحـــًدا. وعلى عادة 
الحروب التي تدار على سورية، وبأفراد 
ــإن اإلنــــســــان ال يــشــكــل أكــثــر  شــعــوبــهــا، فــ
الجماعي من  قتله  رقــم مهمل، يبدو  مــن 
ضروراتها، ال يهم كم ستقتل كل غارة من 
املدنيني وكم ستشرد من عشرات اآلالف، 
حتى صــارت كلمة »نــازح« تــرادف تماًما 
كلمة »ســـــوري«. عــلــى مــر ســنــوات تسع، 
والــســوريــون يسيرون في الــبــراري تحت 
والثلوج،  واألمــطــار  والعواصف  الهجير 
وكــل شــراســة الطقس واملــنــاخ على شكل 
قوافل تبدو با نهاية، يموت من يموت 
أين  إلــى  التي ال يعرفون  التيه  في رحلة 

ستوصلهم.  
ما جرى ويجري على األراضي السورية، 
فــي شرقها الــيــوم، هــو اتــفــاق محكم بني 
تـــركـــيـــا والـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة األمــيــركــيــة 
بــزعــامــة رئــيــس أرعــــن جـــامـــح، اعـــتـــاد أن 
يضرب عرض الحائط بكل أشكال األعراف 
على  والدبلوماسية،  والــســيــادة  الدولية 
الــرغــم مما رشــح وطفا على السطح، بل 
 وتهديده تركيا فيما 

ً
ومما أعلنه صراحة

لو قامت بالعملية العسكرية التي أطلقت 
عــلــيــهــا »نــبــع الــــســــام«، ومــــا يــحــمــل هــذا 
ازدواجية فاضحة وجريئة،  العنوان من 
فكيف لــحــرٍب أن تــوصــل إلــى الــســام؟ لم 
يكن ما جرى وليد اللحظة، ولم يكن من 
بأن  واتــفــاق مسبق يقضي  تــواطــؤ  دون 

وبــغــداد،  »الشيعية«  الجنوبية  املـــدن  على 
ــاهـــرات جــمــهــور أحــــزاب  بــمــعــنــى أنـــهـــا تـــظـ
الــســلــطــة والـــتـــيـــارات الــديــنــيــة الـــتـــي غــالــبــًا 
السياسية  للعملية  الــدعــم  تــقــّدم  كــانــت  مــا 
وأحزابها. ثالثا، غالبية املتظاهرين هم من 
ب، والذي كبر ونشأ 

ّ
فئة الشباب غير املتحز

وتــرعــرع فــي عــراق مــا بعد 2003. بالتالي، 
فإن الحديث عن أي أجندات خارجية، كما 
حاولت بغداد ترويج ذلك، أو وقوف حزب 
البعث وراء تلك التظاهرات، كان با معنى. 
ــذه الـــتـــظـــاهـــرات مــطــلــبــيــة  ــ رابــــعــــا، بــــــدأت هـ
ثــم تــحــولــت ســيــاســيــة، بمعنى أنــهــا كانت 
تــطــالــب بــالــوظــائــف ثـــم الـــخـــدمـــات، قــبــل أن 
استخدام  بعد  سياسية  مطالبات  تتحّول 
الرصاص الحي وبكثافة ضدها منذ اليوم 
إلــى رفض  املطالب  أن تحولت  األول، فكان 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــالــكــامــل، واملــطــالــبــة 
بــمــحــاكــمــة كـــل أحــــــزاب الــســلــطــة. خــامــســا، 
هذه املــرة األولــى التي تتجاوز التظاهرات 
فـــي الـــعـــراق خـــط املــرجــعــيــة الــديــنــيــة الـــذي 
القمع  كــان يعتبر خطًا أحــمــر، فبعد  طــاملــا 
الكبير الذي تعرضت له، وصمت مرجعية 
النجف عنه، وجد املتظاهرون أنفسهم با 
الــتــظــاهــرات كشفت  أي غـــطـــاء. األخـــطـــر أن 
عــــن وجـــــــود جـــهـــة أخـــــــرى يـــمـــكـــن أن تــديــر 
الــعــراق، في  السياسي واألمني في  املشهد 
حــال تعّرض ألي تهديد، وهــي، كما ذكرت 
تقارير إعامية وتسريبات، فصائل الحشد 
الوالئي التي تدين بالوالء للولي الفقيه في 
إيـــران، وهــي الجهة الــتــي يــبــدو أنــهــا كانت 
بهذا  املتظاهرين  استهداف  عمليات  وراء 
الشكل الدموي، فقد قال رئيس الجمهورية، 
بــرهــم صــالــح، بعد أربــعــة أيـــام مــن انطاق 
الـــتـــظـــاهـــرات، إنــــه لـــم يــكــن هــنــاك أي أوامــــر 
 
ً
واتهم جهة الــنــار،  بإطاق  األمنية  للقوات 

أخرى لم يسمها بالتسبب في ذلك.
تــوقــفــت الــتــظــاهــرات بــســبــب الــقــمــع الكبير 
والدموي الذي تعرضت له، ولكن هذا ليس 
ــــيء، فــتــنــســيــقــيــات الـــثـــورة الــعــراقــيــة  كـــل شـ
تأجيل  أنــه سيتم  لها،  بيانات  فــي  أعلنت، 
ــام  ــ ــا بـــعـــد أربــعــيــنــيــة اإلمـ ــى مــ ــ الـــتـــظـــاهـــر إلـ
الــحــســني الـــتـــي تـــصـــادف يــــوم 19 أكــتــوبــر، 
متوعدة السلطات بتظاهراٍت أخــرى، وهو 
مــا يــدفــع إلــى الــقــول إن الربيع الــعــراقــي قد 

 في غير موعده العربي. 
ْ
حل، وإن

)كاتب عراقي(

ــتـــصـــاديـــة  ــرة االقـ ــفــ ــطــ ألســــعــــار الـــنـــفـــط، والــ
الــكــبــيــرة فـــي املــمــلــكــة، والـــــــدور الــســيــاســي 
الكبير للسعودية، وكادت املنطقة أن تدخل 
العراقي  الــغــزو  لــوال  العراقية،  الحقبة  إلــى 
للكويت في 1990، ثم اإلجهاز على العراق 
قّوة إقليمية بعد حرب »عاصفة الصحراء« 
الــذي  األمـــن 687  فــي 1991، وقــــرار مجلس 
اشــتــمــل عــلــى أســـــوأ نـــظـــام لــلــعــقــوبــات في 
تــاريــخ الــعــاقــات الــدولــيــة ضـــّد الـــعـــراق. ثــّم 
البلد في 2003،  لهذا  األميركي  الغزو  جــاء 
في  خطيرة  استراتيجية  تــحــّوالت   

ً
حــامــا

املــنــطــقــة، أهــّمــهــا انــتــقــال أهــــداف السياسة 
ــن حـــمـــايـــة أمـــن  ــي املـــنـــطـــقـــة مــ ــة فــ ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
ــا إلـــــــى لــعــب  ــّوقــــهــ ــفــ ــل وضـــــمـــــان تــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ســـيـــاســـات  ــــي  فـ ــبــــاشــــرا  مــ دورا  إســــرائــــيــــل 
املنطقة. أّمــا األســوأ فهو اإلخــال بالتوازن 
االستراتيجي في الخليج لصالح إيران، في 
»إهداء« العراق لها، ليصير ساحة مفتوحة 
أمامها، عبر أذرعها السياسية والعسكرية، 
إيــران مع االحــتــال األميركي  فقد تعاونت 
بــصــورة غــيــر مــبــاشــرة، عــبــر حــلــفــائــهــا من 
مشاركتهم  أّيـــدت  حيث  الشيعية«،  »الُكتل 
فـــي مــجــلــس الــُحــكــم االنــتــقــالــي، كــمــا أّيـــدت 
دستور بول بريمر )الحاكم املدني األميركي 
للعراق( الذي انتهك عروبة العراق، وأّسس 
ــل تــهــديــدًا  ــّكـ لــلــمــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة، وشـ

لوحدة العراق بالدعوة إلى الفيدرالية. 
وفــــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2004، وقــف 
محمد علي أبطحي نائب الرئيس اإليراني 
األسبق محمد خاتمي، في »مؤتمر الخليج 

تحصيل حاصل، ينطلق من رغبة لجنتها 
بعد إخفاق في بعض محطات منحها، كما 
في حالة امليانمارية، أونغ سان سوتشي، 
تاريخ  في  انتكاسة  عد 

ُ
ت والتي   ،1991 في 

نوبل للسام.
ــزة نــوبــل  ــائـ ــا، فـــــوز آبـــــي أحـــمـــد بـــجـ ــامـ ــتـ خـ
لــلــســام، زعــيــمــا شــابــا وصــانــعــا حقيقيا 
للسام، وهو في بداية مشواره السياسي 
والـــوطـــنـــي، بــقــدر مـــا هـــو إنـــجـــاز شخصي 
لـــه بــقــدر مـــا هـــو أيــضــًا إنـــجـــاز وطــنــي عــام 
إلثــيــوبــيــا والــقــرن األفــريــقــي عــمــومــا، وهــي 
التي تشهد حراكا سياسيا كبيرا  املنطقة 
لــــلــــخــــروج مــــن دوامــــــــة الـــــصـــــراع والـــبـــحـــث 
عــن الــســام واالســـتـــقـــرار فــي مــنــطــقــٍة ظلت 
أنــواع  تــزال عرضة لكل  فترات طويلة، وال 
الــتــدخــات الــخــارجــيــة املــغــذيــة للصراعات 
حيوية،  منطقة  فــي  والــحــدوديــة  الداخلية 
تـــاريـــخ حـــضـــاري ومـــوقـــع ومـــــوارد  وذات 
 الـــدولـــة 

ّ
ــاف تـــؤهـــلـــهـــا ألن تـــكـــون فــــي مــــصــ

ــرار الـــســـيـــاســـي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــصــــاعــــدة نـــحـــو االسـ
املــأمــول  الحقيقي  الــديــمــقــراطــي  واالنــتــقــال 

واملرتقب.
)كاتب يمني(

تــغــض أمــيــركــا الـــطـــرف عـــّمـــا ســتــقــوم به 
تــركــيــا، مــع إطـــاق الــتــهــديــدات والــوعــود 
ــا أو  ـ

ً
ــان ــيـ والـــتـــصـــريـــحـــات املــتــنــاقــضــة أحـ

املترّددة من الرئيس األميركي الذي اعتاد 
العالم على تغريداته وتصاريحه التي ال 
يخجل من تناقضها. وها هو أخيرا يأمر 
املنطقة.  أميركي من  ألــف جندي  بسحب 
وليست روســيــا بعيدة عــن هــذا االتــفــاق، 
حتى  املقايضات،  على  تقوم  فالسياسة 
العالم كله ضالع في هذه املأساة والقرار 
الفرنسي وقبله األملاني بالوقف الفوري 
الــــذي يــمــكــن أن يستخدم  الـــســـاح  لــبــيــع 
فــي هــذه الــحــرب التركية على ســوريــة ال 
ا 

ً
أن يكون كاًما دبلوماسًيا منمق يعدو 

المتصاص غضب الشعوب التي تنتفض 
تـــكـــون  أن  دون  ــن  ــ مـ بـــعـــضـــهـــا،  لـــنـــصـــرة 
يفيد وقف  املــبــاشــر، بما  الــقــرار  صاحبة 
بيع الساح، والترسانة التركية وغيرها 
من ترسانات األسلحة في املنطقة تنمو 
أن  لو  مثلما  العقود،  مر  على  وتتضخم 
الدول املصنعة للساح تنتج لتبيع دول 

هذه املنطقة من أجل أن تدير حروبها؟
الــكــبــرى خلط األوراق  الــقــوى  تعيد هــذه 
ثانية في سورية في واحــدٍة من جوالت 
الصراع العاملي الذي يجنح نحو تغيير 
قواعد التحكم والسيادة في العالم، عالم 
مــا بــعــد الــقــطــب الــوحــيــد، وهـــا هــو بعبع 
يعود  )داعــش(  اإلسامية  الدولة  تنظيم 
ــع بــواكــيــر  ــة، خـــصـــوصـــا مــ ــهــ ــواجــ إلـــــى الــ
هـــــــروب عــــشــــرات الـــعـــنـــاصـــر أو أســـرهـــم 
مــن أحــد الــســجــون فــي عــني عيسى تحت 
وابــــــل الـــقـــصـــف، الـــبـــعـــبـــع الــــــذي تـــاجـــرت 
ــار يشكل  بـــه جــمــيــع األطـــــــراف، حــتــى صــ
رعــًبــا لــلــشــعــوب الــغــربــيــة، ويــصــعــد على 
 أمجاده البطولية في العنف والقتل وكره 
ا 

ً
العالم اليمني املتطّرف الذي يزداد تطرف

فــــي أوروبــــــــــا، ويــــرفــــع قـــضـــيـــة الـــاجـــئـــني 
ــم الــقــضــايــا في  الـــســـوريـــني بــوصــفــهــا أهــ
ــا بـــفـــتـــح بــــوابــــات  ــيـ ــركـ بــــــــاده، وتـــــهـــــّدد تـ
الــجــحــيــم، جــحــيــم الــاجــئــني الــســوريــني، 
عــلــى مــصــاريــعــهــا فـــي حـــال لـــم يتفهموا 
هجومها على سورية، ويقّروا بحقها في 

»محاربة اإلرهاب«.
إنــهــا الــحــالــة الـــســـوريـــة الــتــي تــدعــو إلــى 
الــجــنــون فــي تــعــقــيــداتــهــا وســوريــالــيــتــهــا 
وتــــداخــــاتــــهــــا وضـــالـــهـــا وتــحــالــفــاتــهــا 
التي  وأســـرارهـــا  وعــداواتــهــا وغموضها 
ــتـــاريـــخ حــتــى يــمــيــط الــلــثــام  ســيــتــأخــر الـ
عنها. قد يكون من الصعب، أو املستحيل، 
عــلــى الــشــعــب الـــســـوري فـــي كـــل مــنــاطــقــه 
اته أن يعرف من املستفيد أو  وكل انتماء
مــن الــرابــح األكــبــر مــن هـــذه الــحــرب التي 
يــمــكــن وصــفــهــا بــالــعــاملــيــة بــامــتــيــاز، وأن 
املــريــع،  اللغز  هــذا  عقد  تفكيك  يستطيع 
ولــــكــــن لـــيـــس مــــن املـــســـتـــحـــيـــل أن يــعــرف 
أنــه الــخــاســر الــوحــيــد، وأن كــل مــا قدمته 
الحرب هو الخراب ودمار وطنه وتهديم 
حياته وتبديد مستقبل أبنائه، فإن كان 
كــان يعرف  فتلك مصيبة، وإن  يــعــرف  ال 
ويصمت وينزلق مرة أخرى إلى الحروب 
واالستقواء  واالنتقام  والتشفي  البينّية 
فاملصيبة  لصالحه  والــقــتــال  بــاألجــنــبــي 
أكـــبـــر. عــلــى الـــســـوريـــني، عـــرًبـــا وكــــــرًدا، أن 
ويلملموا شتاتهم  إلى رشدهم،  يعودوا 
ويــكــبــســوا عــلــى جـــراحـــهـــم، ويـــعـــرفـــوا أن 
ــــن يـــكـــون لـــهـــم وطـــن  ال مــســتــقــبــل لـــهـــم ولـ
 إذا اتــحــدوا على هــدف وحيد، 

ّ
ودولـــة إال

الــقــادرة على  الديمقراطية  بــنــاء ســوريــة 
احــتــضــان كـــل أبــنــائــهــا مـــن دون والء أو 

انتماء إال لها.
)كاتبة سورية في برلني(

عن صراع النفوذ بين إيران وإسرائيل وتركيا

عندما يفوز آبي أحمد بجائزة 
نوبل للسالم

المصيبة أال يعي السوريون مصيبتهم

هل بدأ الربيع العراقي؟

تبرز بين آن وآخر 
عّدة قوى إقليمية 

تتصارع للهيمنة 
على المنطقة 

ومحاولة السيطرة 
على مقّدراتها

خالل فترة قصيرة 
جدًا من صعوده، 

تبنّى آبي سياسة 
السالم المفتوح، 

من دون أي شروط

تدعو الحالة 
السورية إلى الجنون 

في تعقيداتها 
وسورياليتها 

وتداخالتها وضاللها 
وتحالفاتها 

وعداواتها

آراء

عيسى الشعيبي

عن  وأشحُت وجهي  السورية،  باملجريات  الشديد  انهماكي  طويلة،  مدة  منذ  أوقفُت، 
املتعب  لم يعد في وسعي مشاهدتها، وال يستطيع قلبي  التي  تلك الصور املأسوية 
 غير معقمٍة على الجرح الغائر عميقًا في الوجدان 

ً
تحّملها، فكنت كمن وضع ضّمادة

ْرح كلما 
َ
 أن تبرأ النفس مع مرور الوقت، وأن تتوارى مفاعيل هذا الق

ً
الشخصي، آمال

ق مشهٌد إضافي راعف، يحل محل سابقه، هنا أو هناك، على 
ّ
جّد جرح جديد، أو تخل

امتداد جغرافيا املشرق العربي، ال سيما على الرقعة الفلسطينية، املفعمة بفيٍض من 
الجراح املقيمة ما أقام عسيب، على حد قول امللك الضليل امرئ القيس. غير أن النوائب 
 عن اقتحام الفضاء العام بفظاظة شديدة، واستنساخ نفسها على 

ّ
السورية ال تكف

نحو أمــّر وأدهــى من سابقتها في كل مــرة، تقتحم عوالم اإلعــالم من دون استئذان، 
ى عنه الفصل الجديد من هذه 

ّ
ملي علينا ذاتها بضراوة، تمامًا على نحو ما تجل

ُ
وت

الكارثة املديدة، عندما بدأت القوات التركية في اقتحام شرق الفرات، قبل نحو أسبوع، 
آخذة في طريقها أوهام من اّدعوا االنتصار في حرٍب لم تضع أوزارها بعد، وأحالم 
قوم تعجلوا الوقوع في وهدة االنفصال، ومزاعم دول تتحّرق لقطف ثمار امليدان قبل 
األوان. إزاء هذا االنعطاف في مجرى نهر التطورات السورية املتالحقة بسرعة تحبس 
األنفاس، لم يكن في مقدور من لم يرفع الضّمادة عن جرحه املفتوح أن يكّون رأيًا 
متماسكًا حيال هذا االقتحام العسكري املثير لشتى املواقف والعواطف والتقديرات 
الفزعة  فــي هــذه  االنــخــراط، ضميريًا،  كــذلــك  ولــم يستطع  األهــــواء،  املتضاربة حسب 
األتــراك  تــرى ســوى  ال  ديماغوجيٍة عمياء،  قوميٍة  لنزعٍة   

ً
استجابة ــرّيــة، 

َ
ــض

ُ
امل العربية 

رايــاٍت  أجنبية عاتية، وجحافل مليشيات ذات  عــدة دول  بــني جيوش  غـــزاة،  وحــدهــم 
سوداء، تمأل البر والبحر والسماء. 

بداية األمر، رحت ألوم نفسي املوّزعة بني العقل والقلب حيال هذا االجتياح الجديد، 
وأسائلها عن إطالة الوقوف على مفارق الطرق، ثم أخذُت أقّرعها على هذا االرتباك في 
تشخيص املوقف املبدئي، وتحديد قواعد االشتباك األخالقي مع العملية التركية التي 
شجبتها العواصم العربية على نحٍو شبه جماعي، ثم تبارى الساخطون على وسائل 
اإلعالم ومنابر التواصل االجتماعي في التنديد بها من »كعب الدست« جّراء ما لحق 
بقلب العروبة النابض من إهانة، وآل إليه حال القطر العربي السوري العزيز، على يدي 
غاٍز جديد. والحق أنني وددت كثيرًا ضم صوتي إلى أصوات الغاضبني ضد التوغل 
رين من عواقبه الوخيمة، لو أنني كنت قد سمعُت من لدن هؤالء مثل هذا 

ّ
التركي، املحذ

الغضب الساطع لدى التدخل اإليراني من قبل، أو لدى دخول روسيا على الخط، ولكنت 
هجوُت أوغاد اليوم على نحو أشد من هجاء أوغاد األمس، وحّدث بال حرج عن العرب 
واألميركيني والجهاديني، وكل من أثخن في الجسد السوري، وحّول بستان هشام، 
أو قل درة املشرق العربي، إلى متحٍف للخراب العظيم. حيث بدا لي االعتراض على 
 على رؤوس األشهاد، 

ً
العملية التركية، بحّجة انتهاكها السيادة السورية املنتهكة أصال

أمــرًا باعثًا على السخرية السوداء،  واملستباحة من أربعة جيوش كبرى على األقــل، 
حتى ال أقول الرثاء، فيما بدا لي البكاء على املنظمات الكردية املخذولة كابرًا عن كابر، 
تلك التي قتلت وحرقت وجرفت القرى، وهّجرت سكانها العرب، وأسمت املنطقة »روج 
سق مع أي خطاب أخالقي، 

ّ
آفا«، وقارفت كل ما يرتكبه احتالل أجنبي غاشم، أمرًا ال يت

وال يتعارض، في الوقت ذاته، مع االنحياز املعلن لجانب شعٍب ظلمته األقدار العمياء، 
ه في تقرير املصير. خالصة القول، كل املتورطني في األزمة السورية التي أعادت 

ّ
ولحق

إنتاج نفسها كارثة عامة طامة ارتكبوا أخطاًء جسيمة، وقارفوا الجريمة املوصوفة 
تل منه مئات األلوف، وجرى 

ُ
بحق شعٍب تهّجر نصفه، وتمّزق نسيجه، وتدمر بلده، وق

ترويعه قيامًا قعودًا، األمر الذي ال يمكن معه التسامح مع أيٍّ من هؤالء القتلة، ليس 
من منظور االعتبار السياسي فقط، وإنما أيضًا من منظور الخطاب األخالقي الذي 
بهذه  املتوّرطني  لكل  التاريخية  املحاكمات  إجــراء  في  أوحــد،  اعتماده مرجعا  ينبغي 

املقتلة، بمن فيهم النظام واملعارضة املسلحة.

معن البياري

التونسي، محمود املسعدي )1911 –  الكاتب واألديــب، والوزير، والفيلسوف،  ُسئل 
التونسية في فبراير/ شباط 1956،  الندوة  2004(، في مقابلٍة معه، نشرتها مجلة 
عن رأيه في إنكار »إخواننا الشرقيني« )العرب املشارقة( وجود القصة في املغرب 
العربي، باستثناء قصصه )املسعدي(، فأجاب إن »إخواننا الشرقيني« معذورون في 
حكمهم، »ألن إنتاجنا في القصة أو غير القصة قليل، وألنهم يجهلون الكثير عن ذاك 
القليل. وال أرى في ذلك علينا اآلن من ضير، وال يسّوغ لنا استنكاره ما دام أدبنا لم 
رح السؤال 

ُ
يفرض بنفسه وجوده ومعرفته على الناس في الشرق وغير الشرق«. .. ط

ا كانت معرفة أهل املشرق العربي بمنتوجات أهل املغرب العربي األدبي 
ّ
وأجيب عليه مل

الوطن  من  الغربي  الجناح  في  هناك  معرفتهم  فيما  قليلة،  غير  ألسباب  شحيحة، 
العربي بكثير من منتوجات مصر والشام كبيرة. ومعلوٌم أن القاهرة، في ذلك الزمن، 
كانت بمثابة العاصمة العربية التي يتم فيها نوٌع من االعتراف بمكانة الكاتب العربي 
ر، في محاضرة له في تونس عام 1957، 

ّ
غير املصري. ولعل تقريظ طه حسني املبك

وربما قبلها، برواية محمود املسعدي »السد« ولغتها )قال إنه قرأها ثالث مرات(، 
كان له أثره في إشاعة اسم هذا الكاتب التونسي الرفيع في املشرق العربي.

التي اتصفت بها إبداعات  الثقيلة  ما عاد األمر على ذلك الحال، ليس فقط للجدارة 
م مقولة املركز واألطراف، وإنما أيضا وأيضا 

ّ
اب املغرب العربي وفنونهم، وال لتهش

ّ
كت

للتطور املهول الذي أحدثته وسائط التواصل بني جناحي العرب، مشرقهم ومغربهم، 
انتفاء  الــرغــم مــن  أبـــدا. ولــكــن، على  قَبض 

ُ
ت الفوقية املشرقية مــا عــادت  أوهـــام  وألن 

إلى  ريهم 
ّ
ابهم ومفك

ّ
العرب وكت أدبــاء  التي كانت وراء ذيوع تقسيم  األسباب راهنا، 

مشارقٍة ومغاربة، بفعل متغيرات عديدة، إال أن املناسبات والتظاهرات واالحتفاليات، 
أدبيٍة وفنيٍة وإسهامات فكرية من تونس  إبداعاٍت  والخليج، عن  والشام  في مصر 
والجزائر واملغرب وليبيا وموريتانيا، ما زالت أقل من الالزم، وتحتاج إلى جهد أكثر 
إجــادة وإحاطة وتنويعا. ولذلك، يجوز القول هنا إن تعيني الــدورة الخامسة لجائزة 
العام  املسعودي شخصية  الثالثاء محمود  اليوم  التي تختتم  العربية  للرواية  كتارا 
 نادر 

ٌ
)بعد نجيب محفوظ والطيب صالح وغّسان كنفاني في الدورات السابقة( فعل

املثال، واستثناٌء يستحق تنويها خاصا به، سيما وأن هذه املبادرة تجاوزت التسمية 
فــي غير شــأن،  ويــعــّرف بجهوده  الكبير،  الكاتب  ــق مسيرة 

ّ
يــوث تنظيم معرض  إلــى 

أدب محمود  في  املختلفة  »الكتابة  عن  نــدوٍة  وتنظيم  عنه،  وثائقي  فيلم  عــرض  مع 
املسعدي.. بني تعّدد املرجعيات وتفاعل األجناس«، ساهم فيها أحد أهم الباحثني في 
أدب الكاتب املعروف، الناقد واألكاديمي، محمود طرشونة، واألكاديمي خالد القريبي. 
كتارا  جائزة  على  القائمني  انتباهة  أهمية  إلــى  يضيف  أن  الكلمات  هــذه  ولصاحب 
للرواية العربية إلى املثقف الرائد في تونس أن هذا الرجل لم يكن منتج أدب وكاتب 
نصوص في القص والرواية والدرس األدبي وحسب، بل ظل فاعال ثقافيا وصاحب 
بني  زاوج  عندما  فيها،  التعليم  نــهــوض  وفــي  بــلــده،  فــي  الثقافية  التنمية  فــي  منجز 
ا انتمى إلى الحزب 

ّ
اشتغاله كاتبا ومناضال في شبابه من أجل استقالل تونس، مل

التونسي للشغل، وكان ناشطا نقابيا  العام  الدستوري، وانتسب إلى االتحاد  الحر 
بــارزا، ثم شــارك في عضوية الوفد التونسي في مفاوضات االستقالل مع فرنسا 
ى وزارة التربية القومية عام 1958، 

ّ
في 1955، حتى إذا أحرز بلده هذا االستقالل، تول

له في غضونها دوره في ترسيخ  واستمر في مسؤوليته هذه عشر سنوات، كان 
الجامعة التونسية، ومجانية التعليم وإصالح املنظومة التربوية. 

وبمناسبة هذا التكريم النادر في الدوحة من نوعه عربيا لعلم مغاربي، يحسن أن 
الذي  بالنموذج  احتفال  أحد وجوهه،  باملسعدي هو، في  االحتفال  أن  أيضا  ينكتب 
يمثله، مدافعا جسورا عن اللغة العربية وتنزيلها سليمة مشرقة في الحياة اليومية 
أنه  كما  الفرنسية.  السوربون  جامعة  خريج  الرجل  أن  ومعلوم  التونسي،  للمواطن 
صاحب نظرات في عروبة تونس، وأفكاره في األدب ووظيفته ودوره، كما نشرها في 
مقاالت عديدة، من املفيد جدا أن يضاء عليها أكثر وأكثر. كما من املهم أن يعّرف بما 
كانه املسعدي إّبان توليه وزارة الثقافة )1973 – 1976(، عندما أفرد لحضور بلده 
في خريطة اإلسهام الثقافي والفني جهدا وفيرا، وإّبان رئاسته مجلس النواب الحقا 
)1981- 1987(. ولتكن بادرة »كتارا« مناسبة متجّددة لتعريف أوفى في غير بلد 

عربي بمحمود املسعدي، كاتبا ونهضويا .. وفيلسوفا وجوديا أيضا.

محمد طلبة رضوان

يظهر عبد الفتاح السيسي، منذ واقعة محمد علي، أكثر من إعالمييه. يفتعل املؤتمرات، 
والندوات، ويمسك بامليكروفون، ويتحدث كثيرا عن نفسه، يحلف على شرفه، على 
ر من املؤامرات، من الهواتف املحمولة التي تتآمر، من مواقع 

ّ
نزاهته، على صدقه، ويحذ

من  تتآمر،  التي  في مصر(  )املحجوبة  الصحافية  املواقع  من  تتآمر،  التي  التواصل 
القنوات اإلخبارية التي تتآمر، قنوات قطر، وتركيا، القنوات األوروبية، األميركية. الكون 
كله يتآمر. يتذمر السيسي من تصديق املصريني خصومه، ويطالبهم بالدعم والتأييد، 
وإال سيلقون مصير سورية، ال يسأله أحد، لكنه يجيب: نعم مطمئن، مصر مذكورة 
في القرآن، تجلى الله فيها، ولذلك مطمئن.. اللهم قوِّ إيمانك، يا ريس، سآخذ حقي عند 
ربنا، كأن القصور ال تكفي، والله العظيم نحن أقوياء، والله العظيم عندنا إنجازات فوق 
الخيال. يلوم املصريني ألنهم لم يروا اإلنجازات. دعموا جمال عبد الناصر وطالبوه 
بالبقاء في »قمة الهزيمة«، كما يقول، فيما يطالبونه هو بالرحيل في »قمة النصر«.. 
بأنفسنا، فنحن منتصرون،  أن نعرف  السيسي، ولكن علينا  أي نصر؟ ال يخبرنا 
من دون أن نشعر!   يحّمل السيسي املصريني مسؤولية كل شيء، ويرى الحل في 
استسالمهم ألي شيء. يقول ذلك بصريح العبارة: من فعل بسورية؟ يطرح السؤال، 
وينتظر اإلجابة من مؤيديه. ال تأتيه. يبدو أن السؤال عارض، عفوي، لم يتفقوا. يجيب 
بنفسه: أهلها، ليس بشار األسد، إنما السوريون هم من دّمروا بالدهم.. السوريون 
هم من استدعوا الــروس، السوريون هم من استدعوا إيــران، السوريون هم من ألقوا 
السوريون هم  أنفسهم،  السوريون هم من هّجروا  أنفسهم،  املتفجرة على  البراميل 
من حّولوا املطالبة برحيل األسد من مظاهرات سلمية طوال ثمانية أشهر، إلى ساحة 
حرب، فاتركوني أحكمكم، كي ال أفعل بكم ما فعله بشار بهم، ثم أحّملكم املسؤولية 
العبقري من مسرحية »الزعيم«، وهو يدعو  رت عــادل إمــام، في املشهد 

ّ
كاملة.  تذك

املساكني من هّمهم. كان رئيس  الزعماء  ليريح  »الشعوب كلها«،  أن يخرب بيت  الله 
املخابرات، في املسرحية، يجلس فوق رأســه، وقــوات الجيش املسلحة تحاصر بيته. 
الشيء  اآلن  يفعل  السيسي  وعــلــى شعبه.  يــدعــو على نفسه،  أن  مــبــّررا  كــان  ولــذلــك 
بيوتهم  باقتحام  مــرورا  تفتيش موبايالتهم  ابــتــداًء من  املصريني،  نفسه مع ماليني 
واختطافهم، وصوال إلى تصفيتهم، لو لزم األمر، أو لم يلزم. وعلى الرغم من ذلك لم 
يتصالحوا مع فكرة أنهم املسؤول األول، والوحيد، عن بؤسهم، ويدعون على أنفسهم 
مثلما فعل املمثل الوطني، فلماذا؟ دفعنا لكم ثمن تهجيركم من بيوتكم، يا مصريني. 
جمال عبد الناصر لم يفعل. ال يكتفي السيسي بمقارنة نفسه بعبد الناصر، بل يرى 
أنه أفضل! دفعنا لكم ثمن محطات الكهرباء، يا مصريني، دفعنا لكم ثمن تحويل مياه 
املجاري إلى مياه شرب، يا مصريني، أليس لهذه املليارات نهاية؟ يتساءل السيسي، 
فيصفق »املدفوع لهم«. في صفاقٍة، ووضاعٍة، غير مسبوقٍة، من مسؤول مصري، 
يتحّدث السيسي عن مصر، فيقول إنها تعّرت، عّرت ظهرها، وكتفيها. يشّبه بالده 
ر 

ّ
تثور على حسني مبارك. يحذ أن  لنفسها  بالعاهرة، ألنها سمحت  التي يحكمها 

من تكرار فعل الثورة معه، وإال سيحدث لكم أكثر من سورية، يا مصريني.. كل هذه 
البذاءة في مواجهة هتافاٍت لم تكتمل، كل هذا الذعر إزاء مظاهرات لم تكتمل، كل هذه 
االعتقاالت، واختطاف الفتيات، وتعذيبهن، )يا واطي(، خشية ثورٍة لم تزل فكرة، هذا 

هو النظام القوي املستقر اآلمن املطمئن إذن!
انــتــقــاالت سلسة  يــتــعــّرى ظهر تــونــس وكــتــفــاهــا. ثــالثــة  ال يخبرنا السيسي ملـــاذا ال 
للسلطة، صناديق وانتخابات، وجيش يحمي الكعكة وال يقتسمها، وماليني املواطنني 
في امليادين، يغنون لثورتهم. ملاذا نحن مخّيرون بينه أو أن نكون سورية، ملاذا ال نكون 
تونس؟ الفرق ليس بني املصريني والتوانسة. املواطنون باألخير يحلمون، ويحاولون. 
املواطن فرد، ال قبل له بمواجهة دولة. ال يخبرنا السيسي ملاذا نجحوا وملاذا فشلنا. ال 
توجد ثورات ناجحة من دون جيوش منحازة. انحاز الجيش التونسي بصدق، وانحاز 

»سيسي«، فكان ما كان.. هانت. الجيش املصري بـ

االشتباك األخالقي 
مع العملية التركية

محمود المسعدي في الدوحة

ظهر تونس وكتفاها
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مهنا الحبيل

جـــاءت هــذه الـــروح الــجــديــدة ملشاعر التغيير 
نحو األمــل العربي في أوج الهزيمة النفسية 
التي يعيشها العرب متعّددة األوجــه، وأولها 
حجم التوحش الذي عاد باملستبد العربي من 
املحيط إلى الخليج إلى حاالت تطّرف، تتراوح 
الواقع  أقطار، ويجمعها  عــدة  في بأسها بني 
والثاني  اإلنسانية،  والكرامة  الــرأي  لقهر  املــر 
حالة التحّول إلى الفوضى املدمرة، لجغرافيا 
العرب التي قادتها الثورة املضادة، وتفتيتها 
بــني قــوى انــقــســام إقليمي أو عــربــي، كحاالت 
ســـوريـــة والــيــمــن ولــيــبــيــا، وإن صــمــد مفهوم 
الدولة في ليبيا املوروث من ثورة 17 فبراير، 
ــــورة ســـوريـــة بــنــمــوذج  فــيــمــا انــتــهــى مـــيـــدان ثـ
مــرّوع من عدد الضحايا، إلى تجار االقتسام 
وا ثــورتــهــا، بــني مــعــاٍد رســمــي أو 

ّ
ــز ــتـ الــذيــن ابـ

مؤيد منافق، جّير مآسيها ملصالحه. وال تزال 
تــونــس صـــامـــدة، ولــكــن خــفــوت األمــــل، بسبب 
ــتـــصـــادي،  اضـــطـــراب الـــواقـــع الــســيــاســي واالقـ
مهد 

ُ
ت أن  الــتــي ُيخشى  ز مشاعر اإلحــبــاط 

ّ
عـــز

النــفــضــاض شعبي عــن قــيــم الـــثـــورة والــدفــاع 
تبعث  قيس سعيد  ظــاهــرة  كــانــت  وإن  عنها، 
ــاز بــمــقــعــد الـــرئـــاســـة،  ــ ــد فـ ــ ــأمـــل مــخــتــلــف، وقـ بـ
ونــجــحــت الــتــرويــكــا املــتــصــارعــة فـــي الــحــيــاة 
ــواء  ــ ــة أجـ ــاعــ الــســيــاســيــة فــــي تــــونــــس، فــــي إشــ
اســتــقــرار ونــهــضــة تــنــمــويــة، تـــغـــادر مــربــعــات 
الصراع واالستقطاب الحاد الذي يحّركه مال 
التنموي  الــعــمــل  مــفــهــوم ورشـــة  إلـــى  خليجي 

حسين عبد العزيز

فــيــمــا كــانــت الــــدوريــــات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة ـ 
األمــيــركــيــة تــــزاول عملها األحــــد، 6 أكــتــوبــر/ 
تشرين األول الحالي، داخل الشريط الحدودي 
السوري شمالي الرقة، جرت محادثة هاتفية 
فــي الــيــوم نفسه بــني الــرئــيــس الــتــركــي، رجب 
ــان، ونــظــيــره األمــيــركــي، دونــالــد  ــ طــيــب أردوغــ
ترامب، ناقشا فيها، حسب مسؤول كبير في 
الحرة،  قناة  إلى  األميركية تحدث  الخارجية 
املــطــلــب الــتــركــي بــإقــامــة مــنــطــقــة آمـــنـــة داخـــل 
الحدود السورية، إال أن الطرفني لم يتوصال 
إلى صيغة نهائية. وبعد ساعات من املكاملة، 
كتب تــرامــب على »تــويــتــر« إنــه »يــريــد بقرار 
ــراف  ــ ــــرك األطــ ســـحـــب الـــجـــنـــود األمـــيـــركـــيـــني تـ
ــه آن  ــ الــضــالــعــة فـــي الــــنــــزاع حـــل الــــوضــــع، وأنـ
األوان لكي نخرج من هذه الحروب السخيفة 
قليلة، أصدر  التي ال تنتهي«. وبعد ساعات 
قرار سحب الجنود األمركيني من نقطتي تل 
أبــيــض فــي الــرقــة ورأس الــعــني فــي الحسكة، 
الذي ُعد بمثابة ضوء أخضر أميركي لتركيا 
بتنفيذ عمليتها العسكرية، من دون أن يعني 

ذلك تأييدا أميركيا رسميا لهذه العملية.
وبــعــد تـــنـــديـــداٍت واســـعـــة جــــدا وحـــــادة لــهــذه 
ــيــــوم الـــتـــالـــي،  الـــخـــطـــوة، كـــتـــب تــــرامــــب فــــي الــ
فعلت  »إذا  تهديدية:  »تويتر«، بصيغة  على 
تــركــيــا مـــا أعــتــبــره، بــحــكــمــتــي الــتــي ال نظير 
لها، تجاوزا للحد، فسأقضي على االقتصاد 
ــره بــشــكــل كـــامـــل«. ثــم استكمل  ــ الــتــركــي وأدمـ
تهديداته لتركيا يوم الخميس، »لدينا واحد 
من ثالثة خــيــارات: إرســال اآلالف من القوات 

محمد أحمد القابسي

وفــــق الــهــيــئــة الــعــلــيــا املــســتــقــلــة لــالنــتــخــابــات 
فـــي تـــونـــس، فــــإن حـــوالـــي 59 % مـــن الــجــســم 
االقتراع  الى صناديق  لم يذهبوا  االنتخابي 
الــثــالــث بعد  الــبــرملــان  الخــتــيــار ممثليهم فــي 
الــنــســاء لم  الــثــورة. وفــي التفصيل، 64% مــن 
يــمــارســن حــقــهــن فـــي االنـــتـــخـــاب. و91 % من 
الشباب )بني 18 و25 سنة( عزفوا أيضا عن 
أعــمــارهــم  مــمــن  و%67  االنــتــخــابــيــة،  العملية 
بـــني 26 و45 ســنــة نــســجــوا كـــذلـــك عــلــى هــذا 
أن نحو  بــــاألرقــــام  إذن  والــحــصــيــلــة  ــنــــوال.  املــ
مليونني ونصف املليون مارسوا فعال عملية 
االنتخاب، ما يمثل ثلث الناخبني التونسيني.

الــســبــب األســـاســـي لتشتت املــشــهــد الــبــرملــانــي 
الــجــديــد والـــصـــادم وتــشــظــيــه ارتـــفـــاع النسبة 
ــدا الـــشـــعـــب، فــي  ــ ــقـــد بــ ــعــــزوف، فـ ــلــ ــورة لــ ــ ــذكــ ــ املــ
مجمله، غير مهتم بالشأن االنتخابي، مبديا 
تجاهال وال مباالة بهذا الفعل املهم، ما أفضى 
ــــت لــلــمــغــامــريــن والــشــعــبــويــني  ــروز الفـ ــ ــــى بــ إلـ
الجديد في  البرملاني  املشهد  و»املهّربني« في 
والتقدميني  للحداثيني  قــاس  انحسار  مقابل 
وبقياس  ومعلوم،  واليساريني.  والوسطيني 
الــربــح والــخــســارة، أحــالــت هــذه التشريعيات 
التقاعد املبكر،  التقليدية على  أغلب األحــزاب 

الكبرى التي تشارك الحكومة املنتخبة مهمة 
الــبــنــاء، وتــحــتــفــظ بــرأيــهــا الــنــقــدي النتمائها 
فــي صــورة  أو خلل تجربتها. وجـــاءت مصر 
عتبر 

ُ
مفاجئة، وسيكون من الخطأ بمكان أن ت

ظاهرة املقاول املنشق، محمد علي، قد نجحت 
في تحولها إلى خريطة طريق إلسقاط النظام 
فــال ظــاهــرة محمد علي  املــتــوحــش للسيسي، 
الحكم،  ثــوري تسقط منظومة  بنيان  خريطة 
ولــيــســت أيـــضـــا مــطــر صـــيـــٍف عـــابـــر، فــرســائــل 
لت 

ّ
مث وتضامنها  الشعب  مــن  شريحة  يقظة 

 من غليان الِقدر الشعبي الذي ظن الناس 
ً
حالة

تل في ضمير مصر.
ُ
أن وجدانه قد ق

كيف تتحول هذه الصور من الكفاح والنضال 
تعيد سكة قطار  انــطــالق،  أو عتبة  بنية  إلــى 
األمــــل إلـــى حــلــم الــنــهــضــة الــعــربــي، واســتــقــرار 
شــعــبــه ســيــاســيــا وتـــنـــمـــويـــا وثـــقـــافـــيـــا. ولــعــل 
تجربة السودان تشير إلى نجاح مختلف، في 
ظل بقاء رفيقة التجربة األخيرة، الجزائر، في 
مرحلة البرزخ الذي ال نعرف الى أين ينتهي، 
وهــل كــان التأخر في دفــع البلد إلــى انعطافة 
 مهمة 

ً
اســـتـــقـــراٍر تــحــصــد بـــه الــجــزائــر مــحــطــة

النتزاع الدولة من هيمنة العسكر التاريخية، 
أم أن هــذا األمــر  بقواعد لعبة جــديــدة نسبيا، 
 للحراك الجزائري. وهنا 

ً
لم يكن متاحا أصال

يحتاج األمــر إلــى تأمٍل دقيق، في املوقف من 
ــاهــا الــجــيــش، 

ّ
االنـــتـــخـــابـــات املــقــبــلــة الـــتـــي تــبــن

وقــائــد األركـــــان فــيــه أحــمــد قــايــد صــالــح، ومــا 
هي فرص االختراق املتبقية أمام مخاطر دفع 
الجزائر إلى وضع فوضى جديد، تعود بعده 

وتحقيق نصر عسكري، ضرب تركيا بشدة 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة املـــالـــيـــة عـــبـــر فـــــرض عـــقـــوبـــات، 
ــاق بـــني تــركــيــا واألكــــــــراد«.  ــفـ الـــتـــوســـط فـــي اتـ
وفسر بعضهم هذه الخيارات بأنها نوع من 
الــوراء، بعيد الضغوط الكبيرة  الخطوة إلى 
جدا التي تعّرض لها الرئيس األميركي. ولكن 
يتبني  الخيارات،  هــذه  في  بعناية  بالتدقيق 
تحقيقهما:  يــمــكــن  ال  ــــني  األولـ الــخــيــاريــن  أن 
إرســــال آالف مــن الــقــوات األمــيــركــيــة ملحاربة 
تركيا يتعارض مع االستراتيجية األميركية 
املتبعة منذ سنوات، وهي ليس عدم االنخراط 
فـــي ســـاحـــات الـــصـــراع الـــدولـــيـــة فــحــســب، بل 
تخفيف الــحــضــور الــعــســكــري األمــيــركــي في 
بـــؤر الـــنـــزاع. كــمــا أن هـــذا الــخــيــار يــتــعــارض 
مــع مبدأ تــرامــب نفسه الــذي أعلنه فــي أثناء 
حملته االنــتــخــابــيــة، وعــبــر عنه صــراحــة في 
مــارس/ آذار املاضي، حني قــّرر سحب القوة 
االقتصاد  أمــا تدمير  مــن ســوريــة.  األميركية 
الـــتـــركـــي فــيــعــنــي أن الـــعـــالقـــات األمـــيـــركـــيـــة ـ 
التركية وصلت إلى نقطة الصفر السياسي، 
مع ما يعنيه ذلك بالضرورة من ارتماء تركيا 
في الحضن الروسي بشكل كامل، وهــذا أمٌر 
ال تحّبذه واشنطن على اإلطالق. واالنسحاب 
األميركي من نقطتي تل أبيض ورأس العني 
قاعدة  إيــجــاد  على  أميركيا  تأكيدا  إال  ليس 
مشتركة مع األتــراك إلبقاء خطوط التحالف 
قائمة. وال يبقى سوى الخيار الثالث األكثر 
موضوعية، وقــد كلف تــرامــب فعال وفــدا من 
التوسط  على  بالعمل  األميركية  الخارجية 

بني الفريقني.
ــــي مــــا يــتــعــلــق بـــتـــهـــديـــدات تــــرامــــب تــركــيــا  وفـ

كما غيبت أحزابا أخــرى، على غــرار مكونات 
الجبهة الشعبية ونــداء تونس وآفــاق تونس 
ــشــــروع تـــونـــس، عـــن الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة  ومــ
ــه تـــعـــافـــي  ــعــ ــا يـــصـــعـــب مــ ــ ــة، مــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واالجـ
هــــذه الــتــشــكــيــالت واســـتـــئـــنـــاف ظـــهـــورهـــا في 
الفائز  النهضة،  أمــا حركة  املنظور.  املستقبل 
هي  تسلم،  لــم  فإنها  االستحقاق،  بهذا  األول 
األخــــرى، مــن تقلص حجمها االنــتــخــابــي عن 
لم  )2011- 2014(، حيث  السابقتني  العهدتني 
تونس«  »قلب  يليها  مقعدا.   52 ســوى  تحرز 
بـــ 38 ثــم »الــتــيــار الــديــمــقــراطــي« بـــ 22 مقعدا 
االنتخابات(  هــذه  )مفاجأة  الكرامة  فائتالف 
بـــ 21 مقعدا، والــحــزب الــدســتــوري الحر بـــ 17 
 14 تونس  وتحيا   16 الشعب  وحركة  مقعدا، 
قوائم  بــني   )33( املقاعد  بقية  لتتوزع  مقعدا. 
مستقلة وأحــزاب صغرى. وواضح أن مجلس 
بأغلبية  يتميز  لن  الجديد  التونسي  الــنــواب 
ــى،  ــ ــاز مــهــمــتــهــا األولـ فـــاعـــلـــة، تــمــّكــنــه مـــن إنـــجـ
القوانني  وتمرير  الجديدة،  الحكومة  تشكيل 
املتعلقة باستكمال الهيئات الدستورية، وفي 
مقدمتها املحكمة الدستورية التي يستوجب 
زة ال تقل عن 145 نائبا. 

ّ
تركيزها أغلبية معز

والسؤال األبرز هنا: كيف ستحكم »النهضة« 
ومع من؟ ذلك أن دستور 2014 يخّول للحزب 
الــفــائــز تــشــكــيــل الــحــكــومــة، شــريــطــة أن يظفر 

الدولية مع االستبداد األمني بنسخة  اللعبة 
جديدة من عبد العزيز بوتفليقة.

إلــى مسائل مهمة، يحتاج  الــصــور  كــل  تشير 
فهمها املثقف العربي، مناضال كان أم نصيرًا 

للحلم العربي:
الــتــي  الـــفـــداء  روح  هــنــا  يــســجــل  ــا  مـ أول  أوال، 
يتحلى بها الشعب العربي وحيويته، في ظل 
تعميم قاتل ملعنوياته وتقديمه شعبا عاجزا، 
يه 

ّ
ينتمي إلى عروبة حقيرة، وفاشال في تبن

الحضاري  وحملها  اإلسالمية  الرسالة  فكرة 
إلـــى الــعــالــم، وأن تــاريــخ الــعــرب املسلمني هو 
حقيبة تخلف فكري، ُيقدم في ألبوم جمع كل 
الحوادث التاريخية التي عاشها العرب بناء 
على االستبداد أو التوريث، وليس من خالل 
فرز رسالتهم الحضارية والتنويرية، وقيمهم 
ــــى اإلنـــســـانـــيـــة،  ــتـــي حــمــلــوهــا إلـ األخـــالقـــيـــة الـ
وروح كفاحهم القديم والجديد، أمام مشاريع 

االستعمار.
فتكت  العرب  إن  يقال  أن  كليا  ثانيا، صحيح 
متبادل،  وعجز  فوضوية  عاطفية  أفكار  بهم 
ــم يــحــمــل  ــك ال يــعــنــي أن تـــاريـــخـــهـــم لــ ــ لـــكـــن ذلـ
 

ٌ
رسالة حضارية، أو أن اإلنسان العربي فاشل

بطبعه، ويجب أن يلحق بالعثمانية الجديدة 
عاد هيكلة الشعب 

ُ
أو فارس الطائفية، أو أن ت

العربي ككانتونات تستدعي التجربة املدنية 
الغربية للتطبيق، بكل شروطها.

ثـــالـــثـــا، وهـــــي نـــظـــريـــة قـــديـــمـــة لـــالســـتـــشـــراق، 
أو  نسخت في أكثر من خطاب اجتماعي 

ُ
است

فلسفي، بأن العجز العربي ذاتي، وأن الرسالة 

بعدم تــجــاوز الــحــد، أو الخط األحــمــر، حسب 
ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ ــول مــــســــؤول فــــي الـــخـــارجـــيـــة األمـ ــ قــ
فـــإن املــقــصــود عـــدم ارتــكــاب الــجــيــش  التركي 
القيام بقصف  عمليات تطهير عرقية، وعــدم 
التسبب  وعــدم  املدنيني،  يستهدف  عشوائي 
التسبب بفرار  نــزوح كبيرة، وعــدم  بعمليات 

عناصر من تنظيم الدولة اإلسالمية.
أمــام هــذه التطورات، ال بد من تثبيت بعض 
تــتــحــدث  لــــم  أوال،  املــــوضــــوعــــيــــة:  املـــعـــطـــيـــات 
إطالقا  إدارتــه  ترامب ومسؤولي  تصريحات 
عن رفض أميركي للعملية العسكرية التركية. 
وما كان مواربة أصبح حقيقة موضوعية، مع 
رفض الواليات املتحدة تمرير البيان األممي 
فــي مــجــلــس األمــــن، عــلــمــا أن مــشــروع الــبــيــان 
الذي تقدمت به دول أوروبية ال يدين العملية 
وكــان  بــهــا.  بالتنديد  يكتفي  وإنــمــا  التركية، 
يــمــكــن لــواشــنــطــن االكــتــفــاء بــعــدم الــتــصــويــت 
على البيان بــدال مــن رفــضــه، غير أن رفضها 
مفادها  تــركــيــا،  إلـــى  رســالــة سياسية  يحمل 
العسكرية،  العملية  بأن واشنطن ال تعارض 
طــــاملــــا لــــن تـــــــؤدي إلـــــى أزمـــــــــاٍت إنـــســـانـــيـــٍة أو 
تهديدات إرهابية. ثم جاءت تصريحات وزير 
الخارجية األميركي، مايك بومبيو، لتوضح 
ــدرك أن  ــ

ُ
مــوقــف واشــنــطــن تــمــامــا، حــني قــال »ن

لتركيا مصالح أمنية مشروعة ولها الحق في 
الّدفاع عن نفسها«. ثانيا، لن تتوقف العملية 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة، حــتــى تــحــقــق أهــدافــهــا 
بالوصول إلى الطريق الدولي M4، أي بعمق 
إلــى نحو ثالثني كيلومترا. وقــد وسع  يصل 
ــرة االســـتـــهـــداف الــجــوي  ــ الــجــيــش الــتــركــي دائـ
واملدفعي، على امتداد أكثر من 300 كيلومتر، 

نـــــواب عــلــى األقــــــل. مـــا يعني  ــأصــــوات 109  بــ
ضــــــــرورة أن تـــتـــمـــّكـــن »الـــنـــهـــضـــة« مــــن نــســج 
تحالفاٍت مع مكونات برملانية أخرى، تمّكنها 
مـــن ذلــــك. وهــنــا الــصــعــوبــة، فــالــحــزب الــثــانــي 
)قلب تونس( أعلن رسميا رفضه التحالف مع 
حركة النهضة، وكذلك كان موقف حزب حركة 
الشعب، الذي اختار االصطفاف في املعارضة، 
عــلــى غــــرار حـــزب الــتــيــار الــديــمــقــراطــي، فيما 
تمّسكت زعيمة الحزب الدستوري الحر، عبير 
للتحالف  الــرافــض  املبدئي  بموقفها  مــوســى، 
الذي  ليلتحق بهم حــزب تحيا تونس  معها، 
يــتــزعــمــه رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــحـــالـــي، يــوســف 
التي  العددية  األغلبية  أن  يعني  مــا  الشاهد، 
قــد تــشــارك حــركــة الــنــهــضــة، وأهــمــهــا ائــتــالف 
الكرامة وبعض املستقلني ال تتجاوز 75 نائبا 
باحتساب مقاعد »النهضة«.  لقد أعلنت حركة 
الــنــهــضــة، فـــي حــمــلــتــهــا االنــتــخــابــيــة، وتــحــت 
ضغط خسارتها املدوية االستحقاق الرئاسي 
ملرشحها عبد الفتاح مورو، بأنها لن تتحالف 
ــونــــس، فــــي صــــــورة فـــوزهـــا  ــع حـــــزب قـــلـــب تــ مــ
التشريعية.  االنتخابات  فــي  األولـــى  باملرتبة 
ولــكــنــهــا أمــــام إكـــراهـــات الـــواقـــع، تــجــد نفسها 
مضطرة إلعادة حساباتهاـ ومراجعة مواقفها 
باملضي في استراتيجيات التحالف والتوافق 
إّبــان انتخابات 2014 مع حزب  التي سلكتها 

اإلسالمية هي نص تاريخي متخلف، انتهى 
ــن فــهــم اســتــقــاللــه  زمــــانــــه، ال مــعــنــى مــطــلــقــا مـ
الفلسفي، وقدرته للمشاركة في بناء مستقبل 
ناجح، ونهضة مدنية لألمة العربية وبعدها 
الـــرســـالـــي، فـــال جـــديـــد فـــي ذلــــك مــطــلــقــا، فهي 
ــع فـــي عــالــم  ــبــنــَيــت عــلــى نــطــاق واســ

ُ
 ت

ٌ
مــعــادلــة

نسخت من مثقفني عرب.
ُ
االستشراق، واست

رابعا، والغريب هنا، فشل هذه املعادلة، حني 
تــطــرح عــلــى مــســتــقــبــل الــتــطــبــيــق، فـــال إشــكــال 
أبدًا في تفنيد السلبية والتواكل العربي، وال 
العقلنْي،  غّيب 

ُ
ت التي  العاطفي  الهيجان  حالة 

هذا  أن  املشكلة  إنــمــا  والــتــنــويــري،  السياسي 
الفريق، أو هذه الثقافة التي تسعى إلى تقديم 
الـــعـــرب جــغــرافــيــا جــمــاعــات بــشــريــة مــتــعــددة، 

مـــن املــالــكــيــة شــرقــا وحــتــى تـــل أبــيــض غــربــا، 
بــعــمــق يــصــل إلـــى نــحــو أربـــعـــني كــلــم بــاتــجــاه 

اللواء 93 في ريف عني عيسى. 
ليس  الــعــســكــريــة  للعملية  الــرئــيــســي  الــهــدف 
التهديد  اإلرهــــاب، ووقـــف  الــقــضــاء على ممر 
املسؤولون  يتداوله  ما  وفــق  لتركيا،  الــكــردي 
عام  نهاية  منذ  فعمليا،  الظاهر،  فــي  األتـــراك 
كــرديــة  عمليات عسكرية  ثــمــة  يــعــد  لــم   2016
ــراد  ضــد تــركــيــا، بــعــدمــا منعت واشــنــطــن األكـ
مــن ذلـــك. الــهــدف الــتــركــي هــو ضـــرب مــشــروع 
فـــي ســـوريـــة، وال  لـــألكـــراد  الـــذاتـــيـــة«  »اإلدارة 
يتحقق هذا الهدف إال بتوغل تركي محدود، 
ـــ 30 كــلــم.  ــ ــتـــجـــاوز الـ ــا يــتــطــلــب عــمــقــا يـ ــمــ وإنــ
والهدف التركي الثاني توطني مئات آالف من 

نــــداء تــونــس، وزعــيــمــه الـــراحـــل الــبــاجــي قايد 
السبسي الفائز األول. ولكن حليف األمس لم 
يجن في انتخابات 2019 سوى ثالثة مقاعد، 
ــل زعـــيـــمـــه ومـــؤســـســـه قــايــد  ــيـ نـــاهـــيـــك عــــن رحـ
ــذه االعـــالنـــات  الــســبــســي. يـــضـــاف الــــى ذلــــك هــ
املتواترة السالف ذكرها من الرفض للتحالف 
إلى  أن تلجأ  مع »النهضة«، وكــان من املؤمل 

الغرب عنها، وتطّبقه  يقوله  بما  تقتدي  لكي 
على ذاتها. وهذا الغرب نفسه ال يقبل بها في 
ناديه، ولم يعِطها أي استحقاٍق نّدي ولو كان 
حصر العالقة 

ُ
نسبيا، وكــل مــا فــي األمـــر أن ت

االجتماعي  للتاريخ  الطوعي  التقديس  على 
لـــلـــغـــرب، ورحـــلـــتـــه الــســيــاســيــة. وعـــلـــيـــه، على 
الشرق أن يكون حديقة خلفية ملصالح للغرب 

املستنير، ال شريك نهضة وال قيم إنسانية.
خامسا، هنا جاءت رياح عربية جديدة، فهي 
الـــيـــوم تــنــفــض ِكــــال املـــســـاريـــن، روح الــهــزيــمــة 
ــانـــي نقض  ــثـ والــتــبــعــيــة املــطــلــقــة لـــلـــغـــرب، والـ
بنية الــديــن املــصــنــوع واملــســتــبــد الـــذي َصــنــَع 
ــــوارث الـــتـــراث مــذهــبــا ســيــاســيــا وثــقــافــة  مـــن كـ
ــلــغــي إنــســانــيــة الــشــعــب لصالح 

ُ
اجــتــمــاعــيــة، ت

هر 
ُ
ق الئكية  ثقافة  أو  ديــنــيــة،  بفتوى  الــحــاكــم 

بها العرب.
أن تأخذ  الفكرية ال بد من  سادسا، واملسيرة 
حظها من الوقت، في مقابل انتزاع كل مساحة 
مــدنــيــة، واســتــقــرار اجتماعي،  حــريــة ونهضة 
ــرب، حـــتـــى مــــع املــســتــبــد  ــ ــحـ ــ ــيـــه فــــض الـ بـــمـــا فـ
ــزام  ــدم إلــ ــ ــة، وعـ املـــتـــوحـــش، كــالــحــالــة الـــســـوريـ
الــربــيــع الــعــربــي الــجــديــد بــمــســطــرة تــحــوالٍت 
الشارع،  إلــى  بالخروج  تبدأ  كبرى،  سياسية 
ثــم تــعــزيــز املــظــاهــرات، ثــم دعـــوة الــجــيــش إلــى 

إسقاط نفسه، بتغيير طربوشه ال أكثر.
إلـــى  الـــطـــريـــق  بــــدايــــة  ــــالف  ــتـ ــ االخـ هـــــذا  إدراك 
مستقبل مختلف لألمل العربي املخنوق، وال 

حرج مطلقا أن يكون بطيئا، لكنه أكيد.
)كاتب عربي في كندا(

إقامتها،  املــقــّرر  اآلمنة  املنطقة  في  السوريني 
ــذا الــعــدد الــكــبــيــر الــســيــطــرة على  ويــتــطــلــب هـ
مــســاحــات جــغــرافــيــة واســـعـــة وقــــرى وبــلــدات 

عديدة.
ثــالــثــا، عــلــى الـــوحـــدات الــكــرديــة تــقــبــل الــواقــع 
الــجــديــد، فــاملــصــالــح الــقــومــيــة الــعــلــيــا لــلــدول 
تــتــجــاوز الــحــلــفــاء املــحــلــيــني، ولـــن يــكــون أمــام 
األكــــراد، بعدما أوصـــد الــنــظــام الــســوري باب 
ــبـــول بــالــوســاطــة  ــقـ الــــحــــوار مـــعـــهـــم، ســـــوى الـ

األميركية على ما فيها خذالن لهم.
رابــعــا، يشكل االنــســحــاب األمــيــركــي الجزئي 
االنـــســـحـــاب  إن  إذ  ــا،  ــيــ لــــروســ مـــهـــمـــة  فــــرصــــة 
تكرارها  يمكن  سابقة  بمثابة  هــو  األميركي 
ــو أن  ــكـ ــاطـــق أخـــــــــرى، وتـــعـــتـــقـــد مـــوسـ ــنـ ــــي مـ فـ
ــــات املــتــحــدة  ــــواليـ مـــمـــارســـة الـــضـــغـــط عـــلـــى الـ
ســيــحــقــق لــهــا مـــا تـــريـــده كــمــا فــعــلــت تــركــيــا. 
القوة  مــن سحب  قليلة  وفــعــال، بعد ســاعــات 
القوة  من  الروسية  القوات  طلبت  األميركية، 
إخــالء  فــي مدينة منبج  املــوجــودة  األميركية 
مــواقــعــهــا مــن املــديــنــة، تمهيدا لــدخــول قــوات 
النظام السوري. وال يستبعد أن ُيقدم األخير، 
مدعوما من روسيا في لحظة اشتداد املعارك 
ــدات الـــكـــرديـــة، عــلــى شن  ــوحــ بـــني األتــــــراك والــ
عملية عسكرية في املناطق الكردية الرخوة، 

مثل جنوبي محافظة الرقة.
ــزئـــي،  ــي الـــجـ ــركــ ــيــ ــاب األمــ ــحــ ــســ خــــامــــســــا، االنــ
أو إعــــــادة الـــتـــمـــوضـــع، ســيــكــون لـــه تــأثــيــرات 
من  الشرقي  الشمال  فــي  مهمة  استراتيجية 
والتحالفات  األوراق  خلط  وسيعيد  سورية، 

على املديني، املتوسط والبعيد.
)كاتب وإعالمي سوري(

حركة تحيا تونس، مرشحة زعيمها يوسف 
ــديـــدة،  ــد الـــــى تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الـــجـ ــاهـ الـــشـ
الحركة  لــهــذه  الــوطــنــي  أن املجلس  يــبــدو  لكن 
قــد اخــتــار أن تصطف فــي املــعــارضــة. وبــذلــك 
حكومة  لتشكيل  »الــنــهــضــة«  عــلــى  يستحيل 
ــتــــور، وهـــو  ــق مــقــتــضــيــات الــــدســ ــ ــقـــودهـــا وفـ تـ
أعسر بكثير على الكتل واألحزاب األخرى في 
صــورة احتمال فشل مرشح النهضة لرئاسة 
ــبــــادرة الــســيــاســيــة إلــى  الــحــكــومــة، وعـــــودة املــ
الدولة، وهو توصيف يدركه الجميع،  رئيس 
بما فــي ذلــك »النهضة«، وإن كــانــوا ال يقّرون 
ــذا املــشــهــد جعلت  بـــه ضـــــــرورة.  تــعــقــيــدات هــ
قيادات سياسية وازنة، مشهودا لها بالحكمة 
نحو  للذهاب  باقتراحاتها  تدلي  والرصانة، 
فكرة حكومة ال حزبية )أو فوق حزبية(، كأن 
تكون حكومة وحدة وطنية، أو حكومة إنقاذ 
وطـــنـــي، أو حــكــومــة تــكــنــوقــراط، هـــي املــخــرج 
الوحيد من املــأزق، إال أن ذلــك يبدو مرفوضا 
مــن مختلف مــكــونــات الــبــرملــان الــجــديــد، وفــي 
مقدمتها »النهضة« التي أعلن زعيمها، راشد 
الغنوشي، أنها جاهزة لحكم تونس، وإيجاد 
من  مستفيدة  واجتماعية،  اقتصادية  حلول 
.. لننتظر ما ستأتي به  الحكم.  تجربتها في 

تقلبات السياسة وضروراتها.
)كاتب تونسي(

ربيع العرب الثاني... مراجعة موضوعية

عن خيارات ترامب الثالثة في سورية

برلمان تونس وسؤال الحكومة

المسيرة الفكرية ال بد 
من أن تأخذ حظها 

من الوقت، في مقابل 
انتزاع كل مساحة 

حرية ونهضة مدنية

على الوحدات 
الكردية في سورية 

تقبل الواقع الجديد 
فالمصالح القومية 
العليا للدول تتجاوز 

الحلفاء المحليين

أعلنت »النهضة« 
أنها جاهزة للحكم، 

وإيجاد حلول 
اقتصادية واجتماعية، 
مستفيدة من تجربتها 

في السلطة
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