
عمار ديوب

كـــحـــارٍس مــحــتــرٍف لــهــا، آمـــن بــالــثــورة في 
بالده سورية. أغواه جمالها وجمالياتها، 
فحازت على قلبه، وأصبحت رئتيه اللتني 
ى 

ّ
يتنفس بهما. عشقها بوجِد الولهان، وغن

 
ّ

إل  
ً
مناسبة يترك  لم  بأهلها.  طَب 

َ
وخ لها، 

وكان في مقدمة نشاطاتها، واحتفالتها. 
)العام 2011( يتقن الصالة؛  لم يكن قبلها 
األلم والحصار والجوع والعتقال واملوت 
ــَم 

ّ
تــســتــدعــي الـــلـــه واألنــــبــــيــــاء، حــيــنــهــا تــعــل

بــعــض أصـــول الــديــن وصــلــى لـــرب الــعــبــاد، 
ليجد للبالد خالصًا من األهوال التي بدأت 
 الــديــن 

ُ
مــعــاملــهــا بــالــظــهــور. لـــم تــكــن نـــصـــرة

هدفه، ولن تكون، فلهذه الغاية أصحابها 
وأهلها وتّجارها ومجانينها؛ كان يبتغي 
مؤازرة مدينة درعا، واإلفراج عن املعتقلني، 
والعتراف بالحريات، وإيقاف الفساد وكل 
الثامنة عشرة  ابن  َرِغــَب  التطييف.  أشكال 
بإصالٍح ُيجنب البالد املآسي التي صارت 
 هــذا اإلصــالح لم يــأِت. بعدها 

ّ
إليها، ولكن

تكثف القتل الهمجي، والذي كان سببًا في 
النتقال من اإلصالح إلى اإلسقاط. 

ة 
ّ
أحبَّ عبد الباسط الساروت سورية »جن

بل  لطائفته،  أو  لنفسه  ليس  ــة«، 
ّ
جــن ــة 

ّ
جــن

أحــّبــهــا مـــن أجـــل كـــل الـــســـوريـــني؛ فــهــو ابــن 
حـــمـــص، حــيــث الـــتـــعـــددّيـــة بــكــل أشــكــالــهــا، 
ة، بدوا ومدنيني، 

ّ
مسيحيني وعلويني وسن

فاطمة العيساوي

التاكسي، وهو يعبر شوارع  يشكو سائق 
لم يعد يعرف  أنــه  املزدحمة، من  العاصمة 
ــة الــــتــــي عــــــاش فـــيـــهـــا: تـــلـــك لــيــســت  ــنــ ــديــ املــ
ــيــــش فــي  ــنـــي أعــ ــأنـ ــتــــي كــــانــــت، كـ تــــونــــس الــ
أدغـــال أفــريــقــيــا... يقول وهــو ل يتوقف عن 
الشكوى من تراجع أحوال البالد. وماذا عن 
الديمقراطية؟ أسأله فيقول: وماذا تفيدني 
أنــا الديمقراطية؟ أنــا أريــد أن آكــل وأشــرب 
وأعيش بأمان. يجيب مسترسال في شرح 
مــا يــعــتــبــره فــشــل الــديــمــقــراطــيــة فــي العالم 
كيلوغرام  أن  ُيعقل  هل  عاملنا.  قبل  املتقّدم 
ــام بــن علي،  الــلــحــم كـــان ببضعة دنــانــيــر أيـ
وبات اليوم بأكثر من عشرين دينارًا؟ يقول 
ويــتــابــع ســـرد أمــثــلــة عــمــا يــــراه ســـوء إدارة 
فـــي تــونــس الـــجـــديـــدة. هـــل يـــمـــارس ســائــق 
الــتــاكــســي هـــوايـــة »الـــنـــق« الـــتـــي هـــي عـــادة 
عربية بامتياز، أم يتحدث بلسان آلف من 
أمثاله، ممن لم تطاولهم فوائد الديمقراطية 
الــنــاشــئــة؟ هــل كــانــت فــعــال مــرحــلــة بــن علي 
 فـــي ضـــمـــان الســـتـــقـــرار، حــســب ما 

ً
ذهــبــيــة

أم  كــثــيــرون،  ومثله  التاكسي،  سائق  يقول 
لــلــمــاضــي وتــجــمــيــلــه ردة فعل  الــحــنــني  أن 
على خيبة األمــل من التوقعات املبالغ بها 

بالتغيير.
التونسية،  العاصمة  شـــوارع  فــي  املــتــجــول 
العربية  للثورات  الوحيد  النجاح  نــمــوذج 
فــي مــوجــتــهــا األولـــــى، ل يــشــعــر بكثير من 
الـــحـــبـــور، أو حــتــى الــفــخــر، لــالنــتــمــاء لتلك 
ــٍم عـــربـــيٍّ  ــالــ الـــتـــجـــربـــة الســتــثــنــائــيــة فــــي عــ
مواظب على التراجع في سلم الديمقراطية. 
إلــى موجات  مــع توجه الهتمام اإلعــالمــي 
الــربــيــع الــجــديــدة فــي الـــســـودان والــجــزائــر، 
الهتمام  محور  التونسية  الحالة  تعد  لــم 
األبــرز، كما أنها ل تقّدم الدراما املتواصلة 
ــة ومـــصـــر ولــيــبــيــا وغـــيـــرهـــا من  مـــن ســـوريـ
مــوجــات الــربــيــع الــتــي انتهت إلــى عــنــٍف أو 
في  السياسي  املشهد  يقّدم  شديدين.  قمع 
الديمقراطية  لــآلــيــات   

ً
اســتــمــراريــة تــونــس 

كــمــا يـــواظـــب الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد عــلــى إبــــداء 
مرونٍة في استيعاب التناقضات وصهرها، 
من دون أن ينعكس ذلك في ثقافة تعايٍش 
الــســيــاســة بمفهومها  ــار  ــارج إطــ فــعــلــيــٍة خــ
الــتــقــلــيــدي. هــل هــو الســتــقــطــاب التقليدي 

علي العبداهلل

ثالثية،  أمنية  قمة  عقد  على  التــفــاق  أثـــار 
أمــيــركــيــة روســـيـــة إســرائــيــلــيــة، فـــي مــديــنــة 
الـــقـــدس املــغــتــصــبــة، خــــالل شــهــر يــونــيــو/ 
حزيران الجاري، اهتمام املحللني واملعلقني، 
إن لجهة الفكرة أو لجهة املكان الذي ستعقد 
القومي،  األمـــن  مستشاري  فاجتماع  فــيــه، 
األميركي، جون بولتون، والروسي، نيكولي 
بيتروشوف، واإلسرائيلي، مئير بن شبات، 
لــيــس حــدثــا عـــاديـــا؛ كــمــا أن اتــفــاقــهــم على 
الجتماع في القدس ليس أمرا بال مغزى. 

لعبت إسرائيل دورا بارزا في إقناع الوليات 
املتحدة وروسيا بالجتماع، والدخول في 
مساومة سياسية، على خلفية التقاطعات 
القائمة بني مصالحهما، خصوصا تجنب 
حرب واسعة في اإلقليم بني الوليات املتحدة 
وإيـــران؛ وربطه بــإخــراج إيــران من سورية، 
واســتــعــدادهــا )إســرائــيــل( لــوضــع قــدراتــهــا 
تــحــت تــصــرفــهــمــا، وفــــي خـــدمـــة التــفــاقــات 
الــتــي ســتــنــجــم عـــن املـــســـاومـــة. فــعــلــت ذلـــك؛ 
وهي تعلم ما تعنيه لكل منهما، وموقعها 
ــــل أن تــصــّب  ومــكــانــتــهــا لـــديـــهـــمـــا، عـــلـــى أمـ
نتائج املساومة والتفاهمات في صالحها، 
حصة  لها  وستكون  الطرفني،  شريك  فهي 
على  الــرئــيــس،  هاجسها  حساباتهما،  فــي 
السياسي  تحّركها  في  تركيزها  من  الرغم 
واإلعالمي على البرنامج النووي، وضرورة 
التخلص منه، برنامج الصواريخ اإليرانية 
الــتــي تعتبرها خــطــرا كبيرا ووســيــلــة ردع 
قــد حققت مكاسب  إســرائــيــل  كــانــت  ثقيلة. 
مهمة عــلــى الــســاحــة الــســوريــة، عــبــر إقــنــاع 
واشنطن باإلبقاء على النظام السوري؛ ولكن 
قا، وأغرت روسيا بمساعدتها 

ّ
ضعيفا وممز

العقوبات عنها عبر وضــع ثقلها  فــي رفــع 
في الوليات املتحدة والدول األوروبية خلف 
املوضوع، والتنسيق معها في تصدير الغاز 
 نظٍر عن غاراتها 

ّ
إلــى أوروبـــا، مقابل غــض

على املــواقــع اإليــرانــيــة فــي ســوريــة؛ وإبعاد 
املــوالــيــة لها  الــقــوات اإليــرانــيــة واملليشيات 
عن حدود الجولن السوري املحتل؛ وعّبرت 
عن استعدادها لدعم التوجهات السياسية 
الــروســيــة الــدولــيــة مقابل إخــراجــهــم )إيــران 

ومليشياتها( من سورية. 
جاء التفاق على عقد الجتماع في لحظة 
سياسية دقيقة وحاسمة؛ فالوليات املتحدة 
وروسيا في شبه قطيعٍة على خلفية تعارض 
التي  املتحدة  فالوليات  استراتيجي حاد، 
انفردت بقيادة النظام الدولي، ُبعيد انتهاء 
الحرب الباردة وانهيار التحاد السوفياتي، 
تعمل على تثبيت موقعها عبر الستحواذ 
ــقـــوة عــلــى الــصــعــد الــعــلــمــيــة  الـ عــلــى أوراق 
التغيرات  وعرقلة  والقتصادية،  والتقنية 
في توازن القوى، في حني تسعى روسيا إلى 
استعادة ما تعتبره موقعها ودورها الدولي: 
القوة الثانية في نظام ثنائي القطبية. وقد 
سبق للوليات املتحدة أن اعتبرت روسيا 
دولـــة عـــدوة، وفــق مــا ورد فــي وثيقة األمــن 
الــقــومــي الــتــي أصــدرتــهــا عــام 2015، وأنها 
األمــيــركــي في  الــنــفــوذ  تعمل على تقويض 
أخــــرى )منظمة  مـــع دول  الـــعـــالـــم، وتــنــســق 
شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس.. إلخ( 
لتحقيق ذلك، وسلوكها في ملفاٍت إقليميٍة 
ودوليٍة يشي بأنها مخادعة، كما تجلى ذلك 
في أوكرانيا، وأنها تبّيت ألعمال عدائية على 
مــصــالــح الـــوليـــات املــتــحــدة وحــلــفــائــهــا في 
البلطيق  دول  خصوصا  منطقة،  مــن  أكثر 
وأوروبـــــا الــشــرقــيــة، شبيه بــعــدوانــهــا على 
جورجيا 2008، وسلخ أجــزاء منها وإقامة 
الجنوبية  وأوسيتيا  أبخازيا  جمهوريتي 
عليها، وعلى أوكرانيا وضمها جزيرة القرم 
منفصلتني:  جــمــهــوريــتــني  وإقـــامـــة   ،2014

دونيتسك ولوهانسك.
لـــذلـــك، لـــم تــكــتــف الــــوليــــات املــتــحــدة بــعــدم 

عبد اللطيف السعدون

إذا كان العتراف بالخطأ فضيلة، فإن على 
العراقيني أن يعترفوا بأنهم أول من شرعن 
في  للتغيير  طريقا  العسكري«  »النــقــالب 
العالم العربي، وأول من تــوّرط في ارتكاب 
الخطيئة الكبرى في مواجهة أنظمة الحكم 
ق لضابط 

ّ
املدنية، وبعضهم كان أول من صف

يضع النياشني على صــدره، طارحا نفسه 
مــدافــعــا عـــن حـــقـــوق الــشــعــب، عــلــى خلفية 
أن حــكــومــة بــــالده لــم تــعــد تــهــتــم بمصالح 

املواطنني ورفاههم.
كـــان ذلـــك قــبــل ثــمــانــني عـــامـــا، عــنــدمــا ألــقــت 
الفريق بكر صدقي  الطائرات التي سّيرها 
عــلــى ســكــان بــغــداد بــيــانــه األول بــاعــتــبــاره 
الــقــوة الوطنية اإلصــالحــيــة«، داعيا  »قــائــد 
»أبناء الشعب املخلصني« إلى مؤازرته في 
مطالبته امللك غازي بإقالة حكومة ياسني 
الجيش  إلــى مرشح  وإســنــادهــا  الهاشمي، 
حكمت سليمان، وقرن ذلك بإبالغ امللك أن 
عدم الستجابة ملطلبه سيدفعه إلى تنفيذ 
ما يريده بقوة السالح. وعندما انفجرت أول 
قنبلة في بغداد، أمسك امللك بالقلم، ليطلب 
ــن ســلــيــمــان  مـــن الــهــاشــمــي الســـتـــقـــالـــة، ومــ
الضابط  وليعني  جــديــدة،  حكومة  تشكيل 
املتمّرد رئيسا ألركان الجيش الذي سرعان 
ما انفتحت شهيته على السلطة، ولم يكتف 
رها له منصبه 

ّ
باملهام والصالحيات التي يوف

فقط، بل اتخذ لنفسه موقع »الرجل األول«، 
وأخــذ يطرح اإلجـــراءات التي يفرضها في 
غير مرفق وميدان، حتى أصبح ملا يقوله قوة 
القانون، ولكن ذلك لم يدم طويال، إذ تعّرض 
لالغتيال على أيدي خصومه، بعد عام واحد 

فقط على توليه املسؤولية.
تلك كانت الحكاية التي حفظها التاريخ عن 
ولدة التدخل املباشر للعسكرتاريا العربية 
فــي شــــؤون الــســيــاســة وإدارة الـــبـــالد. وفــي 
الوسع هنا أن نرى كيف تعلم العرب اآلخرون 
منها. العسكريون السوريون انتقلت إليهم 
الــعــدوى بعد عشر ســنــوات، إذ قــاد رئيس 
تــحــّركــا عسكريا  الــزعــيــم،  ــان، حسني  ــ األركـ
على وقع األزمة الحكومية التي عانت منها 
وكشف  الفلسطينية.  النكبة  بعد  ســوريــة 
مايلز كوبالند في مذكراته »لعبة األمم« أن 
الزعيم لم يكن في وارد القيام بانقالب، إنما 
»املخابرات املركزية« هي التي حّرضته على 
النــقــالب بالكامل،  ذلــك، ووضعت له خطة 

ــيــــني، ســــفــــورا  ــســ ــركــ ــان وشــ ــ ــمـ ــ ــركـ ــ عــــربــــا وتـ
ومحجبني، شيوعيني وبعثيني وإخوانا... 
شارَك تأييده لها، وانخراطًا 

َ
وفي الثورة ت

فيها، مع باسل شحادة وفــدوى سليمان، 
وآخــريــن كــثــر، ومـــن كــل النــتــمــاءات. قوبل 
حّبه ذاك بمزيٍد من القمع والقتل واملجازر 
والـــدمـــار والــحــصــار والــتــطــيــيــف وتقسيم 

حمص على أساٍس طائفي! 
ــه وبـــالـــثـــورة،  ــراف بــ ــ ــتـ ــ ــنـــظـــام العـ ــــض الـ رفـ
وغـــــرقـــــت أغـــلـــبـــيـــة قــــــيــــــادات املــــعــــارضــــات 
ــاد، وبــــتــــرتــــيــــب عــــــالقــــــاٍت تــصــبــح  ــســ ــفــ ــالــ بــ
وتــنــفــذ ســيــاســاتــهــا  ــلــــدول،  لــ  

ً
أداة عــبــرهــا 

حِملها على طبٍق من ذهب إلى السلطة. 
َ
وت

لــيــس الـــســـاروت ســيــاســيــًا، ولـــم تــمــّد لــه يــُد 
ــر وجــــــاع وأكــــــل أوراق  ُحــــوصــ ــدة؛  ــاعــ ــســ املــ
الشجر، ونحف. ولكنه لم ُيصالح، ورفض 
كل عروض اإلغــراء، وأصبح من املطلوبني 
 أو أســــــرًا، 

ً
ــل، قــــتــــال ــبــ ــنـــظـــام وبــــكــــل الــــســ ــلـ لـ

صص ملن يقتله مال، وداهنه بتسويٍة 
ُ

وخ
عطيه امتيازاٍت ُكبرى؛ لم يقبل الحارس، 

ُ
ت

ولــم يداعبه حلم الــعــودة إلــى الطاعة وأّيــة 
طاعة أخرى.

حوصر عبد الباسط الساروت في حمص، 
وحاول الصمود بكل السبل. ويقول املوالي 
واملعارض إن األحياء التي أصبح يحكمها 
مـــع آخـــريـــن لـــم تــتــعــرض لــلــســرقــة والــنــهــب 
والــتــعــفــيــش؛ إطــالقــا ومــطــلــقــًا، فــقــط أخـــذوا 
الــطــعــام والـــوقـــود، أي مــا يقيهم مــن املــوت 

اقــتــرب مــن »داعـــش«، لــم ينضِو فيها، وتــمَّ 
ــك ألن كــــل ســـبـــل املـــســـاعـــدة أغـــلـــقـــت فــي  ــ ذلـ
وجهه وألسباب أخــرى. وحاملا تبنّي له أن 
ابتعد عنه،  الــثــوار،  لقتل  »داعـــش« فصيل 
وكـــذلـــك فــعــل مـــع جــبــهــة الــنــصــرة. نــعــم، لم 
يقبل الــرجــل تــلــويــث دمـــه وســيــرة الــثــورة، 

وعاد إلى القتال، وبأسوأ الشروط. 
الـــســـاروت هـــذا أيــقــونــة. نــعــم، فــهــو يمتلك 
ــبـــاب الـــحـــيـــاة، ويــرفــضــهــا مـــن أجــل  كـــل أسـ
ــك قــد  ــ النـــتـــصـــار لــقــضــيــتــه، ويـــعـــلـــم أن ذلـ

ُيـــفـــقـــده الـــحـــيـــاة؛ ذلــــك الـــفـــنـــاء الـــــذي سبقه 
إليه أهله ورفاقه، وما خانهم، وما صالح 
إّمــا أن تفهم  ومــا صــار سلفّيًا أو جهادّيًا؛ 
القذر،  أنــت تبتغي الصيد  أو  األمــر كــذلــك، 
اإلنــســان  قيمة  فــقــط. تتحّدد  العكر  ولــيــس 
والعمل.  الــقــول  والفعل يجمع  أفــعــالــه.  فــي 
لم يبتدع الرجل أمرًا ليس فيه، وأسطورته 
شكلتها أفعاله، وتمايزه عن سواه ومعهم، 
السورية  الجلجلة  تستحق  أل  والـــســـؤال: 
ــيـــاء ومـــالئـــكـــة وأيــــقــــونــــات؟ املــقــايــيــس  ــبـ أنـ
والتي  كإلٍه ليست صحيحة،  التي تمّجده 
خرجه 

ُ
ت والتي  صحيحة،  ليست  تشيطنه 

أيضًا  املتخيلة  الثورات  قواميس  من جنة 
مدينة  ابــن  ـــه 

ّ
أن الحقيقة  صحيحة.  ليست 

 
َ
حمص العدّية، خاض كل معاركها، وَرهن

وهو  ُمحقة،  وجدها  التي  للقضية  حياته 
بذلك انسجم مع ذاته ومع الشعب، كما قال 

هو، والتزم بذلك.
إن كــان من مــداٍن، بكل مــاآلت سورية، فهو 
تنويعاتها  بكل  واملــعــارضــة  أوًل،  الــنــظــام 
الخارجية ثالثًا، وبالتأكيد  ثانيًا، والــدول 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الــــجــــهــــاديــــة، والــــتــــي لــيــســت 
أكــثــر مــن أدواٍت ســيــاســيــٍة لــصــالــح الـــدول، 
ويقودها جهاديون منفصلون عن العصر، 
إلــى لخلف، وهــذا  الــزمــن  إعـــادة  ويبتغون 
غير ممكن. أمثال الساروت كانوا مجانني 
بــاملــعــنــى الــــثــــوري فـــقـــط؛ ســـعـــوا مــــن أجـــل 
الثورة واستشهدوا من أجلها؛ هو ورفاقه، 

وكثيرون ل يعرفونه، ول يعرفهم، وفي كل 
املدن السورية.

ــو أن الـــنـــظـــام اعـــتـــرف  لـــنـــتـــأمـــل املـــشـــهـــد: لــ
بسلمّية الــثــورة في األشهر األولــى وأفــرج 
ــريـــات والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وحــاســب  عـــن الـــحـ
فــي سورية  كــان سيحصل  الفاسدين؛ هــل 
 ،

ّ
ــل كــــــان الـــجـــيـــش ســـيـــنـــشـــق ــ ــا حـــــــدث؟ هـ ــ مـ

دمر البلدات واملدن، وُيقتل نحو مليون 
ُ
وت

ســـوري، وُيــهــجــر مــاليــني آخــــرون، ويصبح 
الــــســــوريــــون لجـــئـــني بـــاملـــاليـــني! هـــنـــا أس 
كــل الــحــكــايــا، ولــهــذا يصبح نــقــد ســيــرورة 
الساروت معدومة املوضوع، وكالما خارج 

ه كذٌب بكذب.
ّ
السياق، واألنكى أن األمر كل

قنع الساروت إل أهداف الثورة الشعبية 
ُ
لم ت

 من أجل 
ّ

كما ماليني السوريني، ولم يسَع إل
تحقيق أهدافها. ومن هنا تشارك مع فدوى 
سليمان وبــاســل شــحــادة وغــيــرهــمــا. ومــن 
هــنــا مــنــاشــدتــه كــل أهــالــي ســوريــة، ومهما 
كــانــت مــذاهــبــهــم، لــالنــخــراط بــالــثــورة التي 
 أن يستشهد من 

ّ
كان حارسًا لها، وأبــى إل

أجل حلمه بانتصارها يومًا ما. وفي سياق 
ذلك، حارب النظام وقاتل الجهاديني، وظل 
من  وبالتالي  ويتمايز.  أســطــورتــه،  ينسج 
ه ُيشبه ذاته فقط. 

ّ
الخطأ تشبيهه بسواه، إن

 
ٍّ

وفي هذا، يتمايز عن أيقونات الثورة، فلكل
مــنــهــا تــمــايــزهــا، وفـــي تــمــايــزاتــهــا تتكامل 

العزائم وتتأسطر وتشّد.
)كاتب سوري(

يزال  الــذي ل  العلمانيني واإلسالميني  بني 
يطفو عــلــى الــســطــح أنـــه املــحــور األســاســي 
املناطقي  التهميش  استمرار  أم  لالنقسام، 
ــد أبــــــرز دوافـــــــع الــــثــــورة أو  ــ الــــــذي شـــكـــل أحـ
تمتع  دون  التي حالت  القتصادية  األزمــة 
الــتــونــســيــني بـــفـــوائـــد النـــفـــتـــاح أو تــحــول 
ــنـــي الــــــذي كـــــان مــحــصــورا  ــائـ ــزبـ الـــنـــظـــام الـ
بــجــمــاعــة بـــن عــلــي إلــــى شــبــكــة مــعــقــدة من 
املصالح يلعب فيها اإلعالم دورا أساسيا؟ 
تونس ليست تونس املاضي، لكنها أيضا 
ليست التي تخيلها قسم كبير ممن شاركوا 

في الحراك املؤيد للديمقراطية.
قاتمة  القتصادية صــورة  املــؤشــرات  تقّدم 
عن الحياة اليومية للمواطن التونسي، بما 
فــي ذلــك، علي سبيل املــثــال، ارتــفــاع أسعار 
املحروقات، وارتفاع أسعار املواد الغذائية 
خالل شهر رمضان الفائت، بنسبة 30% أو 
األرقــام الصادرة أخيرا عن املعهد الوطني 
لــالســتــهــالك، عـــن وصــــول نــســبــة الــعــائــالت 
عائلة  مليون   1,8 إلــى  تونس  فــي  املديونة 
مـــن أصــــل 2,8 مــلــيــون عــائــلــة، وهــــي نسبة 
ــانــــت عـــلـــيـــه قــبــل  ــــالث مـــــــرات مــــا كــ ــفــــوق ثــ تــ
التغيير. هل تشكل الصعوبات القتصادية 
لدى  بالخيبة  الشعور  في  الوحيد  العامل 
شــريــحــٍة واســـعـــٍة مــن الــتــونــســيــني؟ أم أنها 
خيبة األمل املعتادة ملرحلة ما بعد الثورات، 
إذ يــتــوقــع أصــحــاب الـــثـــورة تــقــّدمــا جــذريــا 
غالبا  إنهم  حني  في  لتضحياتهم،  مكافأة 
ما يمرون بظروف معيشية أقل بكثير مما 

كانت عليه أحوالهم قبل الثورة.
 من مجموعة 

ٌ
تقول محّدثتي، وهي واحــدة

من الصحافيني والصحافيات التقيت بهم 
فــي جولتي البحثية أخــيــرا فــي تــونــس، إن 
الـــحـــراك الــشــعــبــي فـــي الــجــزائــر والـــســـودان 
ــرورة الــحــفــاظ على  يــأخــذ فــي العــتــبــار ضــ
الستقرار. وتلك نقطة مهمة أغفلها الثوار 
التوانسة، وهي، في حديثها، تعكس حالة 
التضارب التقليدية بني كره النظام السابق 
يقّدمه من ضمانات  كــان  إلــى ما  والحاجة 
هي أشبه باألمان الــذي يغدقه نظام أبوي 
ســـلـــطـــوي. تـــبـــدو الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
السائرة بثباٍت وهشاشٍة في آن في تونس، 
ــوا فــيــهــا،  ــاركــ بــالــنــســبــة لــكــثــيــريــن مــمــن شــ
وتوقعوا حياة أفضل، عملية فوقية معنية 
بــالــصــفــقــات الــســيــاســيــة بــني فــرقــاء أقــويــاء 

املوافقة على طلب روسيا: اإلقرار بها دولة 
عظمى؛ وإشراكها في إدارة امللفات الدولية 
واإلقليمية وحلها، في نظام ثنائي القطبية، 
بل عملت على عزلها دوليا وفرضت عليها 
عقوباٍت اقتصادية قاسية، وطبقت ضدها 
قــانــون »حــمــايــة األمـــن الــقــومــي«، والــــذي ل 
يعاقب األعــداء فقط، بل واملتعاملني معهم 
كل  على  عقوباٍت  بفرض  بالتلويح  أيضًا، 

 روسية. 
ً
دولة تشتري أسلحة

رأت روسيا في تمدد حلف شمال األطلسي 
)الناتو( نحو حدودها الغربية، بضم دول 
تقع في حديقتها األمامية، وفي التحّركات 
الــدرع الصاروخية في  األميركية، من نشر 
جوارها الجغرافي )تركيا ورومانيا وبولندا 
وتشيكيا(، ونشر منظومة »ثاد« الصاروخية 
املتطّورة في كوريا الجنوبية أخيرا، ونشر 
قــوات لحلف الناتو في دول البلطيق وفي 
البحر األسود وإجــراء مناوراٍت وتدريبات 
مــع دول شــرق أوروبــــا، وإعـــالن الحلف عن 
استعداده للدفاع عنها في وجه أي عدوان 
روســي، والعمل على عزلها دولــيــا، وخرق 
اتفاقات الحد من التسلح، وتشجيع الثورات 
امللّونة؛ واللعب داخل روسيا ذاتها بفرض 
عقوبات اقتصادية عليها والتالعب بأسعار 
ــرف الــــروبــــل وتــشــجــيــع  الــنــفــط وبــســعــر صــ
ــان عــلــى الــتــصــّدي  مــنــظــمــات حــقــوق اإلنـــسـ
لسلطة الكرملني، رأت فيها تهديدا مباشرا 

ألمنها القومي واستقرارها السياسي. 
لقد تجاوز الخالف بينهما حدود السجال 
اإلعالمي والدبلوماسي املعتاد، ودخال في 
حملة تبادل اتهامات بخرق معاهدة الحّد 
من األسلحة النووية متوسطة املدى، املوقعة 
بني الوليات املتحدة والتحاد السوفياتي 
ــردٍّ نـــووي عــلــى أي  عـــام 1987، والــتــلــويــح بـ
تهديد لألمن القومي، غير أن تطورات املشهد 
والــدولــي،  اإلقليمي  والعسكري  السياسي 
مــن صــعــود الــصــني وتــمــّددهــا القــتــصــادي 
عبر مشروع »الحزام والطريق«؛ وتحّولها 
إلى تهديد جيوسياسي وجيواستراتيجي 
لهما، باختراقها أرض خصميها اللدودين، 
في »إسرائيل«، عبر اتفاق إدارة الصني ميناء 
حيفا 25 سنة، قابلة للتمديد 15 سنة أخرى، 
ــع عــام 2015، اعتبرته الــوليــات املتحدة 

ّ
وق

مــّســا بــأمــنــهــا الــقــومــي، وفـــي ســـوريـــة، عبر 
استراتيجية  تــقــديــرات  وفـــق  اســتــعــدادهــا، 
إسرائيلية، لتمويل إعادة إعمار سورية، ما 
يرتب خروج روسيا من املولد بال حّمص، كما 
يقول املثل الشعبي، وخسارتها استثمارها 
الــســوري.  املــلــف  فــي  والعسكري  السياسي 
ــذا، إن تـــم، ســيــعــنــي قــيــام شـــرق أوســـط  ــ وهـ
جديد، يلعب فيه الصينيون دورا أساسيا، 
ــذكــــورة،  وفــــق الـــتـــقـــديـــرات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة املــ
وانــعــكــاس ذلـــك ســلــبــا لــيــس عــلــى مصالح 
املتحدة وروسيا فقط، بل وعلى  الــوليــات 
مكانة إسرائيل اإلستراتيجية، من جهة، إلى 
الدور اإليراني املزعزع لالستقرار في اإلقليم، 
وخطره على مصالحهما، الوليات املتحدة 
وروسيا، وأمن إسرائيل، أمن إسرائيل العزيز 
عــلــى قــلــبــي واشــنــطــن ومــوســكــو، والــتــوتــر 
املــتــحــدة وحلفائها  الـــوليـــات  الـــراهـــن بــني 
ــران، ومـــا يــنــطــوي عليه مــن احــتــمــالٍت  ــ وإيـ
ــــن جــهــة  ــــو تــــحــــول إلــــــى حـــــــرب، مـ ــــرة لـ ــــدمـ مـ
ثانية، إلى نجاح روسيا في  كسر الهيمنة 
األمــيــركــيــة فـــي الـــشـــرق األوســــــط، عسكريا 
وسياسيا، بالوجود على األرض السورية 
فـــي قــاعــدتــني جـــويـــة )حــمــيــمــيــم( وبــحــريــة 
)طرطوس(، وإقامة عالقات تعاون عسكرية 
الفاعلة: إيران،  واقتصادية مع معظم قواه 
السعودية، اإلمــارات، مصر، قطر، من جهة 
ثالثة، إلى بروز تباين داخل التحالف الغربي 
على خلفية تضارب املواقف واملصالح؛ إذ 
كــــّرس شــعــار الــرئــيــس األمـــيـــركـــي، دونــالــد 
ترامب، »أميركا أول« انقساما عموديا بني 
ضفتي األطلسي، وفّجر صراعات سياسية 

 مــن عـــام، ســقــط الــزعــيــم صريعا 
ّ

وبــعــد أقـــل
ضحية انــقــالٍب آخـــر، قـــاده أحــد مساعديه، 

ثم توالت النقالبات على النحو املعروف.
وفي مصر، تحقق صعود »العسكرتاريا« إلى 
السلطة على خلفية هزيمة الجيوش العربية 
الناصر  إذ تحرك جمال عبد  في فلسطني، 
ــرار،  ــ وجــمــاعــتــه فـــي تــنــظــيــم الــضــبــاط األحــ
وقبض على السلطة في لحظٍة دراماتيكية 
فارقة، شارعا في تحقيق انعطافة تاريخية، 
حقق من خاللها لشعب مصر مكاسب كثيرة، 
الــعــرب في  وأعـــاد لها عروبتها، كما وجــد 
املحافل الدولية، من خالل مصر، شخصيتهم 
التي افتقدوها زمانا، لكن تلك »النعطافة« 
ــائـــم دولـــة  ــاء دعـ ــ الـــثـــوريـــة أخــفــقــت فـــي إرســ
ديمقراطية مدنية، توفر ملنجزاتها الستمرار 
والنمو. واستغلت العسكرتاريا »عقب أخيل« 
لتتوغل في  الناصر،  هــذا، بعد رحيل عبد 
املجتمع، وترهن مؤسسات الدولة لصالحها.

وفـــي لــيــبــيــا، أراد الــعــقــيــد مــعــمــر الــقــذافــي 
الناصر، ورأى في  استنساخ تجربة عبد 
نــفــســه خــلــيــفــتــه فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، كما 
طرح نفسه »أمينا للقومية العربية«، وقد 
مــارس نهجا دكتاتوريا صارما أزيــد من 

أربعة عقود.
وفي الجزائر، أعطت حرب التحرير للعسكر 
بعد  السلطة  على  لالستحواذ  »الشرعية« 
الستقالل، وقد تآكلت تلك »الشرعية« بمرور 
الزمن، وبفعل سلوك العساكر أنفسهم الذين 
أدمنوا تدبير النقالبات في ما بينهم، وقد 
ظلت سيطرتهم على مقاليد القرار. وعساكر 
اآلخرين،  أقرانهم  أيضا مثل  الــســودان هم 
ركبوا املوجة، وقبضوا على السلطة معظم 
الوحيد  الستقالل.  أعقبت  التي  السنوات 
الــذي عــرف حــده، وأدرك قـــدره، هــو الراحل 
عبد الرحمن سوار الذهب الذي تخلى عن 
السلطة باختياره، وانصرف إلى حاله مبكرا، 
للمدنيني،  السلطة  بتسليم  وعـــده  محققا 
ون 

ّ
لكن خــلــفــاءه عــــادوا، هــذه األيــــام، يعض

الحكم بالنواجذ، ولم يقبلوا  على كراسي 
الــدائــم على  بقائهم  باستثناء  حــلــول،  أيــة 
الــكــراســي، حتى لــو أدى األمـــر إلــى سقوط 

مئات الضحايا!
العسكرتاريا العربية باقية وتتمّدد، وهي 
الغريب  أمـــام  األبــــواب  تــشــرع  مستعدة ألن 
والقريب، من أجل أن يضمن لها سلطتها، 
ويحميها من غضبة شعوبها، ومن يعش ير.
)كاتب عراقي(

جــوعــا أو بـــردًا. هــذا يــوضــح األخـــالق التي 
الــذي يسعى  الرجل، والحلم  إليها  يستند 
 ثــورّيــًا، وفــعــل كــل ما 

ّ
إلــيــه، فهو لــم يكن إل

ه، 
ُ
أهل تل 

ُ
ق غايته.  إلــى  للوصول  يستطيع 

تل رفاقه. وحينما 
ُ
وأصيب أكثر من مّرة وق

ــه، خــــرجــــوا بــأســلــحــتــهــم  ــتـ ــنـ ــديـ غــــــــــادروا مـ
ــوا مع 

ّ
الــفــرديــة، ومـــن لــم يــمــت مــن أهــــٍل ظــل

ــم املــقــاتــلــني. وبــعــزيــمــة الـــعـــودة إلــى  ــ أولدهـ
 يجول 

َّ
حمص؛ لم يغادر ذلــك الحلم، وظــل

ه حبيبته السرية، ولكنها 
ّ
في فــؤاده، وكأن

السر  فــي وجــدانــه  فتطابق  أيــضــًا،  املعلنة 
والعلن، ومات وهو يسعى إلى هدفه. كان 
في وســع الــســاروت استثمار أنــه رياضي، 
، ولــديــه حقيقة وأســطــورة الحصار 

ٍّ
ومــغــن

والصمود، واستشهاد كثيرين من عائلته؛ 
 العودة إلى ميادين القتال. من هنا، 

ّ
أبى إل

يمكن أن نفهم أسطورته، والحب الذي كان 
له قبل الستشهاد وبعده.

حاولُت تقّصي حكاية الجهادية، واألقوال 
 إلـــــى تــنــظــيــم الــــدولــــة 

ً
الــــتــــي نــســبــتــه تــــــــارة

 إلـــــى جــبــهــة 
ً
ــيــــة )داعـــــــــش( وتـــــــــارة اإلســــالمــ

ه لم ينضِو يومًا تحت أّي 
ّ
النصرة، وتبنّي أن

من رايتيهما، بل ولوحق وحوصر منهما، 
واضطر بسبب ذلــك للهرب إلــى تركيا، ثم 
عــاد إلــى وطنه؛ فهو لم يجد مبّررًا للبقاء 
فـــي الـــخـــارج. وحـــاملـــا عـــاد حــاكــمــتــه جبهة 
الـــنـــصـــرة، ثـــم أســقــطــت التـــهـــامـــات ضـــده؛ 
هـــذه هـــي الــقــصــة أيــهــا املــنــافــقــون. حينما 

لهؤلء  الكرامة  بنداء   
ٌ
أكثر مما هي معنية

الذين هّمشهم النظام السابق، وأعاد النظام 
بــشــكــل مختلف.   

ْ
وإن تــهــمــيــشــهــم،  الــجــديــد 

ــــالم غير  بــخــالف ديــنــامــيــة الــســيــاســة واإلعـ
املسبوقة في البالد، تقّدم األرقــام املتوافرة 
فــي املــجــالت األخـــرى صـــورة قاتمة: نسبة 
هجرة أدمغة غير مسبوقة، أدويــة مفقودة 
ــات، ِمــــؤســــســــات مــتــدنــيــة  ــيـ ــفـ ــتـــشـ ــن املـــسـ ــ مـ
وطنية  طــيــران  شبكة  والــجــدوى،  الفاعلية 
فــي حــالــة مــتــرديــة، نسبة انــتــســاب مرتفعة 
ــي مــنــظــمــة داعــــــش اإلرهــــابــــيــــة،  لـــلـــشـــبـــان فــ
ارتفاع فاحش لألسعار، انقسام مجتمعي 

حاد بني علمانيني ومحافظني إسالميني.
 
ً
قدرة تونس  في  النتقالية  العملية  أثبتت 

الثبات في وجــه تعاظم سطوة  لفتة على 
ــادة، وفــشــل تــجــارب املــوجــة  ــثـــورات املـــضـ الـ
األولى للربيع العربي. إل أن الصورة التي 
يــقــّدمــهــا املـــجـــال الـــعـــام الــجــديــد هـــي أشــبــه 
بشبكٍة معقدة من املصالح املتقاطعة، تعيد 
إنتاج النظام الزبائني القديم، حيث للمال 
ومنطق الصفقات اليد الطولى في تحديد 
مراكز النفوذ الجديدة. أن تكون الديمقراطية 
من فوق بخير، يحتفي بها اإلعالم الدولي 
على أنها النموذج، في حني أنها مكروهة 
فـــي حـــديـــث الـــعـــامـــة، عــلــى أنـــهـــا املــســؤولــة 
عــــن ضـــيـــق حـــالـــهـــم، فــــذلــــك خـــطـــر حــقــيــقــي 
ــبــــالد. شــبــح الـــديـــكـــتـــاتـــور الــجــديــد  عــلــى الــ
»مــنــقــذ« الــبــالد مــن الــفــوضــى لــيــس بعيدا. 
)كاتبة لبنانية(

واقتصادية حاّدة بينهما، من جهة رابعة، 
دفعت )التطورات( الوليات املتحدة وروسيا 
إلــى قــبــول الــدعــوة اإلســرائــيــلــيــة لالجتماع 
والنخراط في البحث عن تفاهماٍت بشأن 
ملفي سورية والــدور اإليــرانــي في اإلقليم؛ 

وترك القضايا الصعبة جانبا.
مـــع ذلــــك، تــبــقــى فـــرص الــتــفــاهــم والــتــوافــق 
ــوء الـــهـــوة الــواســعــة الــتــي   فـــي ضـ

ً
مـــحـــدودة

الطرفني ومصالحهما،  تفصل بني مواقف 
على  املسيطرة  العقلية  وطبيعة  جهة،  من 
صناع القرار في الدولتني، من جهة ثانية، 
فالرئيس األميركي، املهجوس بفترة رئاسية 
ثـــانـــيـــة، لـــن يـــكـــون ســخــيــا فـــي مــســاومــاتــه، 
وطاقمه لألمن القومي، بولتون وبومبيو، 
يميل إلى املواجهة في حل امللفات الخارجية. 
والرئيس الروسي الذي يوصف في اإلعالم 
»رئــيــس فــي الـــحـــرب« الــــذي جــعــل أولــويــتــه 
ــأر مـــن مــرحــلــة  ــثـ ــا، والـ ــيـ إعـــــادة عــظــمــة روسـ
الضعف والحتقار الغربي بإعادة الهيمنة 
دور  واســتــعــادة  السوفياتي،  الفضاء  على 
معركته  يــرى  العاملي،  السوفياتي  التحاد 
الرئيسة مع النظام الغربي بقيادة الوليات 
املتحدة؛ وهذا سيجعله يرّكز على إضعاف 
الدور األميركي في اإلقليم، ألن بقاءها فيه 
خسارة إستراتيجية بالنسبة له، ناهيك عن 
محدودية هامش تحّركه في امللف اإليراني، 
في ضوء تداخل املصالح في أكثر من ملف، 
من العمل على تقليص النفوذ األميركي في 
الشرق األوسط وأفغانستان ووسط آسيا؛ 
الــدور الوظيفي الــذي تقوم به روسيا  إلــى 
فـــي الـــصـــراع فـــي ســـوريـــة وعــلــيــهــا؛ مــــرورا 
ما يجعل  الواسعة،  القتصادية  باملصالح 
الــتــوّجــه األمــيــركــي اإلســرائــيــلــي إلخــراجــهــا 
مـــن ســـوريـــة اآلن لــيــس فـــي صـــالـــحـــه، ألنــه 
ما  إيـــران،  مــع  تفاهمه  غير جاهز لخسارة 
لم يحصل على تنازل استراتيجي أميركي 
حول موقع روسيا ودورها الدولي. لذا، تؤيد 
روسيا تقييد النشاط اإليراني في سورية، 
ل القضاء عليه تماما، وتوظيف الحضور 
ي 

ّ
تبن مــركــبــة:  لعبٍة سياسية  فــي  اإليــرانــي 

إيـــران،  على  والــدولــيــة  اإلقليمية  الضغوط 
التوتر  حـــدة  لتخفيف  وســيــط  دور  ولــعــب 
بينها وبني الوليات املتحدة وإسرائيل، من 
جهة، وبينها وبني السعودية واإلمارات، من 
جهة ثانية، ودفعها إلى القبول بدوٍر أصغر 
في الساحتني السورية والعربية، من جهة 
من  ودولــيــة  إقليمية  مكاسب  نظير  ثالثة، 
الوليات املتحدة والتحالف الغربي بتخفيف 
العقوبات والعزلة الدولية، ومن السعودية 
ــارات وإســرائــيــل؛ تنسيق الــعــمــل في  ــ واإلمــ
ســوريــة وفــي ســوق النفط والــغــاز لجهتي 
ــار، والــســمــاح لــروســيــا  ــعــ الــحــصــص واألســ
على  والسيطرة  اللعبة  بخيوط  باإلمساك 
الــســوري. هــذا باإلضافة  امللف القتصادي 
الــروســي من  قها 

ّ
التي سيحق املكاسب  إلــى 

الحفاظ على استقرار إيران وشراكتها في 
والتنسيق  والــــذرة  والــغــاز  النفط  مــجــالت 
تبدأ  كثيرة،  إقليمية  ملفاٍت  في  السياسي 
في آسيا الوسطى ول تنتهي في أفغانستان.
)كاتب سوري

ال مكان للساروت في قواميسكم

الديمقراطية المكروهة

قّمة أمنية... هل من صفقة؟

»العسكرتاريا« العربية 
باقية وتتمّدد

لم ُتقنع الساروت 
إال أهداف الثورة 

الشعبية كما ماليين 
السوريين، ولم يسَع 

إلّا من أجل تحقيق 
أهدافها

تقّدم المؤشرات 
االقتصادية صورة 
قاتمة عن الحياة 

اليومية للمواطن 
التونسي

أميركا وروسيا 
في شبه قطيعٍة 

على خلفية تعارض 
استراتيجي حاد

آراء

مروان قبالن

اكتست زيارة الرئيس الصيني، شي جني بينغ، موسكو األسبوع املاضي، بمناسبة 
الذكرى السبعني إلنشاء عالقات دبلوماسية بني البلدين، والتي تصادف أيضا انتصار 
الثورة الشيوعية في الصني عام 1949 اهتماما كبيرا في األوساط الغربية. وللمرة 
كون يقّرون بإمكانية تجاوز القوتني الكبريني في آسيا حالة عدم 

ّ
األولــى، بدأ مشك

الثقة التي طبعت عالقاتهما، منذ الشقاق الكبير بني ماو تسي تونغ وخروتشوف في 
خمسينيات القرن املاضي. وكان مدير املخابرات الوطنية األميركية، دان كوتس، أشار، 
في شهادة أمام الكونغرس، في فبراير/ شباط املاضي، إلى جّدية التقارب الصيني 
– الروسي، وتوجهه نحو تحالف استراتيجي، يهدف إلى »تحّدي القيادة األميركية«. 
حتى وقت قريب، كان الرهان في الغرب، وخصوصا في الواليات املتحدة، يدور حول 
صعوبة نشوء تحالٍف كهذا ألسباٍب عديدة، أبرزها: القلق الروسي من الصعود السريع 
للصني على حسابها، فالصني تسير بثباٍت لتصبح قوة اقتصادية وصناعية عظمى، 
بعكس روسيا التي ما زالت تعتمد على الريع املتأتي من تصدير النفط والغاز. وفيما 
تتقّدم الصني في بعض املجاالت تكنولوجيًا على الواليات املتحدة، كما يتضح في املعركة 
 في 

ً
الدائرة بشأن إنشاء شبكات الجيل الخامس وشركة هواوي، تبقى روسيا متخلفة

هذا املضمار. فوق ذلك، وعلى الرغم من أنها ما زالت تتفّوق لجهة قدراتها العسكرية، 
إال أن روسيا تبقى قزما اقتصاديا، مقارنة بالصني التي يبلغ حجم اقتصادها تسعة 
أضعاف حجم االقتصاد الروسي تقريبا )1,6 تريليون دوالر لروسيا مقابل 13,5 
تريليون دوالر للصني(. ويسري الفارق الكبير في حجم االقتصاد بني البلدين على 
إنفاقهما العسكري، إذ تأتي الصني في املرتبة الثانية بعد الواليات املتحدة، بحجم 
إنفاق بلغ العام الفائت 250 مليار دوالر، بحسب التقرير الصادر أخيرا عن معهد 
استوكهولم لدراسات السالم، في حني ال يتجاوز اإلنفاق العسكري الروسي ربع هذا 

املبلغ )61,4 مليار دوالر(.
وتتخّوف روسيا أيضا من الثقل السكاني الكبير للصني )1,4 مليار من البشر( في 
ك 

ّ
الوقت الذي يتناقص فيه عدد سكانها )انخفض من 163 مليون نسمة عشّية تفك

االتحاد السوفييتي عام 1991 إلى نحو 145 مليونا اليوم(، ومن غزو سكاني صيني 
لسيبيريا )إحدى أقل مناطق العالم كثافة بالسكان(. وتشعر روسيا بالقلق، فوق ذلك، 
من تنامي الدور الصيني في جمهوريات آسيا الوسطى السوفياتية السابقة، والتي 
أخذت تحتل حيزا كبيرا من اهتمام بكني في إطار »مبادرة الحزام والطريق«، والتي 

تعدها الصني طريقها للوصول إلى العاملية.
لكن كل هذه التخوفات والشكوك الروسية تجاه الصني لم تمنع حصول تقارٍب كبير 
في الرؤى االستراتيجية للبلدين، قوامه العداء للقيم الليبرالية، خصوصا في بعديها، 
اإلنساني -الحضاري والسياسي - الفكري. ومنذ عام 2014 )أزمة أوكرانيا وضم شبه 
 فشل الرهان 

ً
جزيرة القرم(، بدأت موسكو انعطافة استراتيجية نحو الشرق، زادها قوة

الروسي على الرئيس ترامب في تحقيق اختراق استراتيجي في العالقة مع واشنطن. 
طبعا السمة األساسية للتحالف الجديد الذي يرّجح أن يصمد في املدى املنظور، تتمثل 
في أن موسكو، بخالف فترة الحرب الباردة، تلعب دور الشريك األصغر لبكني، نظرا 

للفجوة املتزايدة في اإلمكانات االقتصادية والتكنولوجية للطرفني.
ويبدو أن الغرب، والواليات املتحدة خصوصا، األكثر اهتماما بالتحالف الناشئ وتداعياته 
على مكانتها وقيمها ومصالحها الدولية، إال أن املنطقة العربية تتأثر به بعمق أيضًا. 
وقد لوحظ، في السنوات األخيرة، تنامي الروابط بني نظم الحكم العربية املختلفة، بما 
فيها الخليجية، وقطبي التحالف الناشئ في آسيا، ليس فقط على صعيد املصالح، بل، 
وهو األهم، على صعيد األفكار والقيم وطرائق الحكم واإلدارة. فأنظمة الحكم العربية 
تجد تفهًما أكبر في موسكو وبكني مما تجده في عواصم الغرب، لجهة االنتهاكات 
التي ترتكبها في مجال حقوق اإلنسان وقمع الحريات وطرائق إدارتها شؤون الدولة 
واملجتمع. فالصني التي أحيت قبل أيام الذكرى الثالثني ملجزرة ميدان تيانن منه، حيث 
العنف   في تفهم موجبات استخدام 

ً
الطلبة، ال تجد صعوبة الدبابات جثث  سحلت 

في فض االعتصامات السلمية في ميادين القاهرة والخرطوم، كما ال تجد روسيا 
مشكلة في املشاركة في تدمير إدلب فوق رؤوس ساكنيها، كما فعلت في غروزني 
قبل 20 عاًما. هذه التقاطعات والتوافقات تلعب دورا رئيسا في تعزيز الروابط بني 

أعضاء نادي »الطغاة«.

أنطوان شلحت

رفضت املحكمة اإلسرائيلية العليا، في أواخر مايو/ أيار الفائت، طلب التماس تقّدمت 
به منظمتان إسرائيليتان لحقوق اإلنسان )»يش دين« و»عيمق شافيه«(، دعا إلى 
بعة في إسرائيل والعالم كله فيما 

ّ
إلزام دولة االحتالل بتطبيق املعايير األكاديمية املت

يخّص الحفريات األثرية على أراضي الضفة الغربية أيضًا، ولم يحظ بتناول واسع 
في وسائل اإلعالم العربّية.

ووفقًا لبيان أصدرته املنظمتان، قّررت املحكمة جواز بقاء أسماء املشتركني في هذه 
الحفريات طّي السرّية التامة، بادعاء أنهم قد يتضّررون من املقاطعة األكاديمية، بما 
يؤدي إلى املساس بمصدر رزقهم! كما قبلت موقف دولة االحتالل بخصوص ضرورة 
التكتم على االكتشافات األثرّية ومكان تخزينها، بحجة أن من شأن النشر عنها أن 
ُيلحق أضرارًا بعالقات إسرائيل الخارجية. وهذا يعني عمليًا، من وجهة نظر مقّدمي 
طلب االلتماس، أن هناك قانونًا خاصًا للمعلومات بشأن أراضي الضفة الغربية يختلف 
عن قانون املعلومات بشأن إسرائيل داخل الخط األخضر، والذي ُيلزم بكشف نتائج 
الحفريات األثرية أمام الجمهور، ونشرها على املأل، في حني يتم التعامل مع الحفريات 
واألغراض األثرية التي يتم اكتشافها في أراضي الضفة باعتبارها »من أسرار الدولة«.
يرتبط طلب االلتماس هذا بتقريٍر سبق أن أصدرته املنظمتان املذكورتان قبل فترة 
ر بالتاريخ 

ّ
 بمواقع وكنوز أثرية تذك

ٌ
دت، في سياقه، أن أراضي الضفة غنية

ّ
وجيزة، وأك

الذي شهدته هذه املنطقة، غير أن إسرائيل دأبت فور احتاللها هذه  الغنّي واملتنّوع 
األراضي في يونيو/ حزيران 1967 على استغالل األركيولوجيا أداة أساسية لتعميق 

سيطرتها من طريق اختالق رابطة تاريخية دينية وثقافية يهودية بها. 
وفي معرض تحليل السياسة التي تنتهجها إسرائيل في مجال األثريات في الضفة 
الغربية، يشير التقرير إلى أن السيطرة اإلسرائيلية على املواقع واملوجودات األثرية في 
لت، وما تزال، أداة مركزية إلقصاء الفلسطينيني فعليًا عن هذه املواقع 

ّ
هذه املنطقة شك

واملوجودات، بطرق ووسائل شتى، بما يؤدي إلى إضعاف الرابطة بني الفلسطينيني 
وتراثهم وتاريخهم. وباإلضافة إلى ذلك، تتيح هذه السيطرة إلسرائيل إمكان صوغ 
وتصميم الرواية التاريخية التي ترويها األثريات، على نحٍو يؤكد وُيبرز ارتباط شعب 
إسرائيل بها من جهة، بينما ُيضعف ارتباط الشعوب والثقافات األخرى بها ويطمسه 
من جهة أخــرى. وعلى الرغم من أن السيطرة على األرض من خالل األركيولوجيا 
 ذات أهميٍة استثنائيٍة، ملا 

ٌ
ليست الطريقة األساسية لنهبها في الضفة، فإنها وسيلة

تنطوي عليه من ُبعد رمزي على مستوى الوعي.
وكشف التقرير كذلك أن أهمية األركيولوجيا ازدادت أضعافًا مضاعفة عقب احتالل 
1967، حيث أجــرت دولــة االحتالل »مسح طــوارئ أركيولوجي« في 1968، وأعقبته 
الخليل في 1971.  أعمال حفريات واسعة جــرت في منطقة سوسيا جنوب جبال 
وبلغت هذه الحفريات ذروتها في العقد الثاني لالحتالل، بني 1977 و1987، خالل 
فترة تغّول املشروع االستعماري االستيطاني، وما رافقه من حمالت تجنيد ميزانياٍت 

كبيرٍة لألبحاث والحفريات األركيولوجية في أراضي الضفة. 
الحفريات،  املشتركني في  اآلثــار  إلى فضح أسماء علماء  االلتماس  لقد سعى طلب 
 على األكاديميني أكثر مما 

ً
انطالقًا من املوقف الذي يشّدد على أن ثّمة دورًا معّوال

على املؤسسة األكاديمية، كون مصطلح أكاديميا اسم علم ُمجّرد، من الصعب اعتبار 
 أخالقيًا. كما أن املؤسسة األكاديمية تشمل تناقضاٍت بنيوية بني جهات 

ً
صاحبه وكيال

ذات مصالح متعارضة، وبالتالي ال يمكن التحّدث عن دورهــا أو وظيفتها بصورة 
عامة، كما ينبغي أن تكون الحال بالنسبة إلى األكاديمي الفرد.

وقد ينطوي امليل إلى تطبيق الخطاب األخالقي على أسماء مجّردة على انزياح عن 
الهدف املشتهى، لسببني: األول، يلصق تهمة جماعّية بأفراد قد يكونون أبرياء؛ ويعفي 
أفرادًا، يتحملون مسؤولية بالفعل، من املحاسبة األخالقية الشخصية. وهنا املجال 
إلعادة التذكير بأن محاوالت دولة االحتالل املتجهة، منذ قيامها، نحو صوغ سرٍد 
ذ بدون قدر كبير مما يسميه تيري إيغلتون 

ّ
نف

ُ
مكن أن ت

ُ
واحٍد وموّحٍد، ما كان من امل

»العنف النظرّي«.

ماجد عبد الهادي

البحرين هي أصغر الدول العربية مساحة، لكن ذلك ال ينتقص من قيمتها شيئًا، 
سوى في نظر حلفائها السعوديني واملصريني واإلماراتيني، الذين أطلقوا جيوشهم 
أنها أكبر  اإللكترونية، لتعيب على قطر، دونما كلل، صغر مساحتها، متجاهلني 
من شقيقتها التي تحالفت معهم في األزمة الخليجية، بما يزيد على أربعة عشر 

ضعفًا. 
والحال أن مساحات الــدول، كبرت أو صغرت، ليست إال واحــدًا من عوامل كثيرة، 
تسهم في رفع أو خفض مكانتها السياسية واالقتصادية، إقليميًا وعامليًا. هناك 
 استطاعت أن تحرز إنجازاٍت تالئم سعتها الجغرافية، وهناك أخرى 

ٌ
بلداٌن كبيرة

من املقاس ذاته، وأوسع، غير أنها عجزت عن أن تحقق تقّدمًا مهمًا على أي صعيد، 
سع 

ّ
ألسباٍب مختلفة، قد يطول شرحها، كما إن هناك، في املقابل، بلدانًا صغيرة، يت

ها الفعلي، ليشمل بلدانًا أكبر منها بكثير.
ُ
نفوذ

، أن الواليات املتحدة األميركية 
ً
انظر إلى الخريطة، إن كنت تظن العكس، لترى، مثال

التي تهيمن على املجتمع الدولي تقوم على امتداد جغرافي شبه قاّري، ولترى، في 
الوقت نفسه، نماذج أخرى نقيضة، منها أن مساحة بريطانيا العظمى بالكاد تزيد 
 عن ُعشر مساحة السعودية الثرّية واملتخلفة في آن، والتي تكبر اليابان، ذات 

ً
قليال

التقدم التكنولوجي الهائل، أيضًا، بنحو ستة أضعاف، في حني أن مصر، الغارقة 
في الفقر والقمع واألمية،  أكبر من سبع دول أوروبية مجتمعة، هي بريطانيا وأملانيا 

والنمسا وهولندا والدنمارك وسويسرا وبلجيكا.
األمثلة، إذن، يصعب حُصرها، واملفترض أن تصّب جميعًا في صالح بلٍد صغيٍر 
قبل، في  لم تظهر من  ذيلية، ظهرت، كما   

ً
قيادته سياسة انتهاج  لــوال  كالبحرين، 

املشاركة، منذ سنتني، بحصار قطر، إلى جانب اإلمارات والسعودية ومصر، ثم ها 
هي تعّبر عن نفسها، على نحو فاضح، باستضافة ورشة عمل دولية يوم 25 من 
شهر يونيو/ حزيران الجاري، هدفها إطالق املشاريع االقتصادية ملا تسّمى صفقة 

القرن األميركية، تحت عنوان خادع هو »السالم من أجل االزدهار«.
العالقات  أبجدية  مــن يعرف  كــل  فــإن  املــوقــف،  استقاللية  أوهـــام  عــن  لكن، وبعيدًا 
الخليجية، وبعض املعلومات عن أطراف »صفقة القرن«، يعرف بالضرورة أن مقام 
البحرين في هذه اللعبة ال يتعّدى مقام »الدوبلير« الذي ينوب عن البطل، أو النجم، 

ة، أو التي تقتضي الغوص في األوحال. 
ّ
في تمثيل املشاهد السينمائية الشاق

وربما يكون األسوأ من ذلك، في هذا الفيلم األميركي، أن البطل، أو النجم املفترض، 
 في يد املخرج، بل هو أشبه بالدمية املسرحية 

ً
 طيعة

ً
ال يزيد، هو اآلخر، عن كونه أداة

املتحّركة، يقوم ويقعد، يمشي ويقف، يظهر ويختفي، يحكي ويصمت، بناًء على 
حركة أصابع شخص ثالث يتوارى خلف الستار. 

»ورشة السالم من أجل االزدهار« هي باختصار لعبة قذرة تستضيفها السعودية 
في البحرين، وكالهما، الدولة الكبيرة التي تبلغ مساحتها نحو مليوني كيلومتر 
مربع، والدولة الصغيرة ذات السبعمائة وخمسة وستني كيلومترا مربعا، تفعالن 
 لدولة طارئة على تاريخ املنطقة وجغرافيتها، اسمها إسرائيل، 

ً
ما تفعالن، خدمة

وتقل مساحتها، بكل ما احتلت من أرض العرب، عن ثالثني ألف كيلومتر مربع، 
أي قرابة واحد ونصف في املائة فقط من مساحة اململكة الثرّية التي تؤرخ لنفسها 

بظهور اإلسالم منذ ألف وأربعمائة سنة.

نصيبنا من التحالف 
الروسي ـ الصيني

حفريات أثريّة »سّر دولة«!

ما وراء »الدوبلير« البحريني

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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ــت أعــــــــــــــــــداد الـــــالجـــــئـــــني  ــ ــفــ ــ ــاعــ ــ ــــضــ تــ
ــرور ســبــعــة  ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــني بـــعـــد مـ
عـــقـــود عـــلـــى تــهــجــيــر نـــحـــو مــلــيــون 
إبــان  فلسطيني مــن مدنهم وقــراهــم 
من  أكــثــر  مضي  فبعد   ،1948 نكبة 
تعداد  وصــل  النكبة،  على  عــامــًا   70
العالم  حــول  الفلسطينيني  الالجئني 
إلى نحو 10.5 ماليني يمثلون %70 
من تعداد الفلسطينيني الذي يتراوح 
بني )13 و15( مليون نسمة حسب 
آخــر إحصاء أصدرته دائــرة شؤون 

الالجئني التابعة لحركة حماس.
ــار  ــهــ ــاهــــر إظــ ــي مــــظــ ــنـ ــغـ ــا لـــــن تـ ــ ــمـ ــ ربـ
التضامن مع الالجئني الفلسطينيني 
حـــول الــعــالــم، ومــطــالــبــة »إســرائــيــل« 
بـــاحـــتـــرام حــقــهــم فـــي الـــعـــودة -عــلــى 
ولن تستطيع  أهميتها- عنهم شيئا 
ــمـــرة، لــكــن  ــتـ ــاء مـــعـــانـــاتـــهـــم املـــسـ ــهــ إنــ
ــمـــرار طــرقــاتــهــا يــكــشــف زيــف  ــتـ اسـ
يــوم،  بــعــد  يــومــا  الصهيونية  الـــروايـــة 
ــد حــــوالــــي 200  ــاهـ فـــفـــي أوروبــــــــا شـ
مليون شخص باستمتاع قبل نحو 
شهر مسابقة األغنية األوروبية في 
أراض  أقيمت على  التي  »إســرائــيــل«، 
انتزعت قهرًا من أصحابها الذين ما 

زالوا مشتتني في املنافي.
الفلسطينيني  مــن  العديد  بــذل  حيث 
عبر  العالم جهودا  في  ومناصريهم 
عــدد من املنصات لكشف زيــف هذا 
الــتــألــق والــبــريــق، املــقــام على حساب 
سبعة عــقــوٍد مــن الــبــؤس واملــعــانــاة، 

الفريق االيسلندي  فنجحوا في دفع 
لرفع العلم الفلسطيني في قلب يافا 
احــتــفــاال بفوزه  ابــيــب-  تــل  املحتلة – 

باألغنية األوروبية.
فــي ذات الــوقــت تــصــر بــعــض الـــدول 
الــالجــئــني  الــتــي تستضيف  الــعــربــيــة 
على  أراضــيــهــا  عــلــى  الفلسطينيني 
مــضــاعــفــة مــعــانــاتــهــم عــبــر اإلصـــرار 
عــلــى الــعــمــل بـــالـــقـــوانـــني الــتــمــيــيــزيــة، 
ــع الــعــقــبــات الـــتـــي تـــحـــول دون  ــ ووضـ
ــــني عــــلــــى الـــعـــمـــل  ــئـ ــ ــــالجـ حـــــصـــــول الـ
ــة، فـــالـــدولـــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــات األسـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ والـ
اللبنانية ال تسمح لالجئ الفلسطيني 
بــتــرمــيــم بيته حــتــى ولـــو انــهــار فــوق 
رأسه، فضال عن منعه من العمل في 
نحو 30 مهنة او التملك أو الحصول 
عــلــى الــرعــايــة الــطــبــيــة والــتــعــلــيــم، وال 
إلــى منفى  لــه ســوى بالسفر  تسمح 

آخر أقل معاناة.
ــيـــره  ــفـــسـ تـ يـــســـتـــقـــيـــم  ــا ال  ــ ــ ــــن مـ ــكـ ــ لـ
هـــــو إصــــــــــرار »أونـــــــــــــــــروا«، املـــنـــظـــمـــة 
ــة املـــوكـــلـــة بـــرعـــايـــة الــالجــئــني  ــيـ ــدولـ الـ
في  االســتــمــرار  عــلــى  الفلسطينيني 
تقدر  إنها  تقول  إذ  أعــدادهــم  تقزيم 
مــاليــني الجئ   5.2 مــن  بأكثر  حاليًا 
فلسطيني مسّجل، تعيش غالبيتهم 
ولبنان وسورية  األردن  في  العظمى 
في  املحتلة،  الفلسطينية  واألراضـــي 
الــذي يصر فيه رئيس دائــرة  الــوقــت 
ــئـــني الـــتـــابـــعـــة لــحــركــة  شــــــؤون الـــالجـ
حماس عصام عدوان على أن أعداد 

املسجلني  الــفــلــســطــيــنــيــني  الــالجــئــني 
ــروا« ال تمثل كــل الالجئني  لــدى »أونــ
غير  الجــئــون  فهناك  الفلسطينيني، 
الجئني  هناك  أن  مضيفا  مسجلني، 
و1967،   1948 عـــامـــي  حـــربـــي  بـــني 
وهــنــاك املــبــعــديــن، وفـــاقـــدي بطاقات 
الــهــويــة وهـــم أيــضــًا الجــئــون، وهــنــاك 
مــن خــرجــوا مــن فلسطني قــبــل عــام 
1948، ولم يتمكنوا من العودة بسبب 
الـــحـــرب، فــهــم الجـــئـــون. وعــلــيــه فمن 
الالجئني  تــعــداد  يــصــل  أن  الطبيعي 
ــــى أكـــثـــر من  الــفــلــســطــيــنــيــني الـــيـــوم إل
حــوالــي %70  يمثلون  مــاليــني   10,5

من تعداد الشعب الفلسطيني.
مــا يلقي سحبا مــن الــشــك بـــأن هــذا 
يأتي  املتعمد ألعدادهم ربما  التقزيم 
الصهيونية  املـــحـــاوالت  مــع  تــمــاشــيــا 
ــي كــانــت  ــتــ ــ لــتــصــفــيــة قــضــيــتــهــم، وال
أحدث حلقاتها قرار الواليات املتحدة 
األميركية في 2018 قطع التمويل عن 
)أونروا(، األمر الذي أثر بشكل عميق 
على الخدمات األساسية، بما في ذلك 
الرعاية الصحية والتعليم واملساعدة 
ــائــــف،  ــــوظــ فــــي حـــــــاالت الـــــطـــــوارئ وال
األمر  الفلسطينيني،  الالجئني  ملاليني 
الذي فاقم من الضغوط على حياتهم.
األمر الذي يفرض على الفلسطينيني 
الــعــمــل فــي مـــســـارات أخــــرى لتنظيم 
لتقريب  تأثيرا  أكثر  أنفسهم بشكل 

يوم العودة.
عماد عفانة )فلسطين(

ــة، إنـــمـــا مــصــالــح  ــمــ لــيــســت صـــداقـــة دائــ
دائمة. هذا منطق الدول الكبيرة، منطق 
ال يختلف فــي فــحــواه عما قـــّرره عــروة 
بن الورد، وإن كان يومها »لوال الدراهم 
ما حياك إنسان«؛ فاليوم يمكن تعديله 
ــوال النفط  ــ  لــيــصــبــح »ل

ً
وتــحــويــره قــلــيــال

وأشباهه«.
ــيـــركـــا فــي  ــــم يـــحـــدث أن اســـتـــمـــاتـــت أمـ ل
تــمــســكــهــا بــحــلــيــف مــــا، وعـــلـــى طــريــقــة 
اإلمام الشافعي »ففى الدول أبدال وفي 
«، فــمــا يــقــدمــه زيــــٌد الــيــوم 

ٌ
ــة ــ ــ ــــرِك راحـ

َ
ــــت ال

مريد  وكلهم  عــمــرٌو،  أضــعــافــه  سيقدم 
الــقــطــب األكــبــر تـــرامـــب، يتزلفون  يــتــبــع 
للبيت األبيض آناء الليل وأطراف النهار، 
يخطبون وده يرجون قربه، وكلهم ثقة 
أنــهــا ضــمــانــة غــيــر أكــيــدة، لكنها تطيل 

جلوسهم على الكراسي حتى حني.
قبل أربعني عاًما، وفي نوفمبر/تشرين 
األميركية  اإلدارة  أعطت   ،1978 الثاني 
ــاه، وأنــــــــذرت الــخــارجــيــة  ــلـــشـ ظـــهـــرهـــا لـ
ونظامه،  الــشــاه  سقوط  موعد  باقتراب 
ومــع ذلــك حــاول كــارتــر وبريجينسكي 
الــوجــه(،  مـــاء  بــه )ربــمــا لحفظ  التمسك 
ــيـــازه األزمـــــــة، وبــعــد  ــتـ ــا عــلــى اجـ ــنــ وراهــ
8 سبتمبر/ األســـــود  الــجــمــعــة  مــذبــحــة 

أيــلــول، أرســل كــارتــر برقية يعلن فيها 
دعمه غير املشروط للشاه ولنظامه.

وبينما يجر أيلول أذياله، طلب كارتر من 
جورج  السابق،  الخارجية  وزارة  وكيل 
بــول، إعــداد تقرير عن األزمــة اإليرانية، 
ــذا الــنــســخــة الــقــديــمــة  ــ ــول هـ ــ وجـــــــورج بـ

ــان شـــديـــد الــلــهــجــة  ــ لـــجـــون بـــولـــتـــون، كـ
ن فيه  للشاه ونظامه؛ فأعد تقريًرا تكهَّ
واشترط  إيـــران،  فــي  النظام  باحتضار 
بول لنجاة الشاه أن يبادر فوًرا بالتخلي 
عـــن مــعــظــم ســلــطــاتــه لــحــكــومــة مــدنــيــة 

تستند إلى قاعدة شعبية عريضة.
التقى تقرير بول في كثير من نقاطه مع 
إلى  الفرنسية  الحكومة  أرسلته  تقرير 
الفرنسي  التقرير  وزاد  األبيض،  البيت 
لــلــتــفــاوض مع  الــخــمــيــنــي مــســتــعــد  أن 
ــه يـــعـــادي الــســوفــيــيــت عـــداء  ــ الـــغـــرب، وأن
ــتــعــاون  ــن يــتــأخــر فـــي ال ــ ــاء لـــلـــنـــار، ول ــ املـ
مــع الـــواليـــات املــتــحــدة، وســيــضــع النفط 

اإليراني تحت تصرف األميركيني.
عندها، ألقى البيت األبيض طوبة الشاه، 
وأحـــرق ورقــتــه التي راهــن عليها لوقت 
ــاز الـــبـــيـــت األبـــيـــض  ــحــ غـــيـــر طــــويــــل، وانــ
ملـــصـــالـــح أمــــيــــركــــا، وبـــــاعـــــت حــلــيــفــهــا 
ومــنــعــتــه دخــــول أراضـــيـــهـــا. ومــــا أشــبــه 
الليلة بالبارحة؛ فتسابق أبوظبي الزمن 
ــعــطــاء، وتــســعــى لــتــأمــني لــقــاء  وتـــغـــدق ال
يجمع حفتر بالرئيس األميركي دونالد 
تــــرامــــب، وتــخــطــط لــجــمــعــه بــمــســؤولــني 
يحاول  نفسه  وللسبب  البنتاغون،  في 

مستشارو حفتر منذ مدة دون طائل.
ل كل هذه املساعي بما يستحق 

ّ
لم تكل

املتقاعد  الرجل  أحــالم  وتبخرت  الذكر، 
ســريــًعــا؛ فــقــبــل أقـــل مـــن شــهــريــن )19 
إبريل/ نيسان( أعلن البيت األبيض عن 
الليبي  بالجنرال  تــرامــب  أجـــراه  اتــصــال 
ــرد، خــلــيــفــة حــفــتــر، وأثـــنـــى على  ــمـ ــتـ املـ

حمايته املنشآت النفطية الليبية.
ــعــــال أعــلــى  لــكــن الـــكـــالم رخـــيـــص، واألفــ
يحقق حفتر  فلم  الكلمات؛  مــن  ــا 

ً
صــوت

األرض،  على  له  يشفع  ملموًسا  تقدًما 
وبعد مرور شهرين لم يفلح في دخول 
الداعم  العربي  الحلف  أن  طرابلس، كما 
ــًدا، وتـــضـــاربـــت  ــ ــوحـ ــ ــم يـــعـــد مـ ــ لــحــفــتــر ل
مــصــالــح الـــريـــاض وأبــوظــبــي فــي ليبيا؛ 
فــتــراجــعــت حــمــاســة تـــرامـــب وأعــــرض 
عــن حــفــتــر، وبــعــدمــا كـــان املــلــف الليبي 
على الــرف األميركي، إذا به اآلن يخرج 
ــــى الـــنـــور لــيــوضــع عــلــى طـــاولـــة وزيـــر  إل

الخارجية األميركي، مايك بومبيو.
ــــون  فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، يـــــــرى مــــســــؤول
تــرامــب بحفتر  اتــصــال  أّن  أمــيــركــيــون 
إنما  األمــيــركــيــة،  الــتــوجــهــات  يعكس  ال 
مــجــرد خــدمــة شــخــصــيــة لــحــلــفــائــه في 
الشرق األوسط، وال تأثير لهذا االتصال 
الليبي.  امللف  في  األميركية  بالسياسة 
ووفق جريدة »ذي غارديان« البريطانية، 
تقييم  إعــادة  على  اآلن  واشنطن  تعمل 
سياستها في ليبيا، وأن امللف انتقل إلى 
السيناريوهات  وأن  الــخــارجــيــة،  وزارة 
ــًيــا أســقــطــت حــفــتــر من  املـــطـــروحـــة حــال
أطاحت  قد  واشنطن  كانت  حساباتها. 
الكرة في امللعب األوروبـــي، ولــم تتمكن 
فرنسا من توفير توافق أوروبــي حول 
م فرص حفتر مع  مشروع حفتر، وتتقزَّ
أمد  العاصمة، وإطالة  فشله في دخــول 

الحرب واستهداف املدنيني.
محمد الشبراوي )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

علي أنوزال

بــعــيــدا عـــن اهـــتـــمـــام كـــبـــرى وســـائـــل اإلعــــالم 
ــابــــات الـــرئـــاســـيـــة  ــتــــخــ الــــدولــــيــــة، تــــجــــري النــ
الــرأي  من  كبير  اهتمام  دون  من  املوريتانية 
موريتانيا  بسبب وضع  أول،  العاملي.  العام 
عــلــى مــوقــع الــخــريــطــة الــجــيــوســيــاســيــة ألهــم 
يتذّكرون  ل  ممن  العالم  فــي  الــقــرار  صانعي 
ــر  وجـــــود هــــذا الــبــلــد إل عــنــدمــا يــتــعــلــق األمـ
ــن الـــصـــحـــراء  ــــادم مــ ــقـ ــ بـــالـــخـــطـــر اإلرهـــــابـــــي الـ
األفــريــقــيــة الـــكـــبـــرى. وثـــانـــيـــا، بــســبــب تــزامــن 
ــراء هــذه النــتــخــابــات مــع حــدثــني كبيرين  إجـ
تتفاعل،  تداعياتهما  ومــازالــت  املنطقة،  ا 

ّ
هــز

وهما الثورتان الجزائرية والسودانية اللتان 
تسرقان كل األضواء، وتستقطبان كثيرا من 

الهتمام العاملي.
والــســودان مخاضني  الجزائر  تعيش  وفيما 
عــســيــريــن، ل يــعــرف حــتــى اآلن مـــا يــمــكــن أن 
يتمخضا عنه، تبدو موريتانيا بلدا مستقّرا 
رهانات  بــدون  عــاديــة  انتخابات  فيه  تجري 
ســيــاســيــة كــبــيــرة، إل تــلــك الــداخــلــيــة الــتــي ل 
الـــذي على  تعني ســوى الناخب املــوريــتــانــي 
الرغم من كل الفقر الذي يعاني منه بلده، إل 
 مع واقعه اإلقليمي، يعرف نوعا 

ً
أنه، مقارنة

مـــن الســـتـــقـــرار فـــي ظـــل هــامــش مـــن الــحــريــة، 
يكاد ل يوجد مثله في دوٍل عربية كثيرة. 

ولـــذلـــك، تــبــدو النــتــخــابــات املــوريــتــانــيــة ملن 

بدر شافعي

إلـــى التركيز  الــنــظــم النــقــالبــيــة  ربــمــا تسعى 
على فكرتي املشروعية القانونية، والشرعية 
املهمة  الشروط  من  باعتبارهما  السياسية، 
الداخل  تغازل  هي  ولذلك  الحكم.  في  للبقاء 
بــأنــهــا ل تــهــدف إلـــى الــوصــول إلـــى السلطة، 
على  الــبــالد، وستعمل  لصالح  تعمل  وإنــمــا 
كان  وإن  مــدنــي، حتى  لــنــظــاٍم  الحكم  تسليم 
ذا خــلــفــيــة عــســكــريــة ســابــقــة. ويــتــعــلــق األمـــر 
نفسه، عند مخاطبتها الخارج، إذ تؤّكد له أن 
هدفها هو القضاء على الستبداد الذي يكاد 
التفكيك،  ملخاطر  ويعّرضها  بــالــبــالد،  يفتك 
العنف الالمتناهي،  ويدخلها في دوامــٍة من 
فــضــال عــن ضــربــه نسيج الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، 
وأن األمر ل يعدو مرحلة انتقالية ل تتعدى 
سنة، أو سنتني على أقصى تقدير، وبالتالي 
على الجميع تفهم موقف العسكر من تدخله 
في السياسة، والنقالب على النظم الحاكمة، 
بغض النظر عن كونها استبدادية، أو حتى 

ديمقراطية.  
لكن وعلى الرغم من إمكانية اقتناع الخارج 
تحديدا بوجاهة مبّررات العسكر ونزاهتها، 
ــتــــراف بــالــنــظــم الــتــي  إل أن قــضــيــة عــــدم العــ
ديمقراطية  غير  بطريقٍة  السلطة  إلــى  تصل 
عبر تــداول السلطة، تظل سيفا مسلطا على 
رقــاب هــؤلء. لذا قد يفضل الخارج الصمت، 

ــو أنـــهـــا تــجــري  ــن بـــعـــيـــد، كـــمـــا لــ يــتــابــعــهــا مــ
فـــي أجـــــواء ديــمــقــراطــيــة، يـــشـــارك فــيــهــا ستة 
مرشحني ينتمون إلى عدة أحزاب سياسية، 
ــزاب سياسية،  أو مــدعــومــني مــن تــحــالــف أحــ
وكــلــهــم شــخــصــيــات مــعــروفــة فــي الــبــلــد، لهم 
امتدادات حزبية أو شعبية داخل أوساطهم، 
أو أوساط األحزاب التي تدعمهم. وبالتالي، 
ــحــون جـــّديـــون بــكــل املــقــايــيــس، ما 

ّ
فــهــم مــرش

أيضا جّدية،  اللعبة  بــأن  العتقاد  إلــى  يدفع 
ــيــــة، لــصــعــوبــة  ــة ثــــانــ ــولــ وقــــــد تـــــــؤدي إلــــــى جــ
حسم السباق فــي الجولة األولـــى مــع وجــود 

مرشحني كهؤلء داخل الحلبة.
ولـــكـــن، بــعــيــدا عـــن املـــظـــاهـــر الــشــكــلــيــة لــهــذه 
ــرافــــق حـــمـــالتـــهـــا الــتــي  ــتــــخــــابــــات، ومـــــا يــ النــ
انــطــلــقــت قــبــل أســبــوع مــن دعــايــة كــبــيــرة، إل 
تبقى في عمقها مجّرد عملية تسويق  أنها 
ــــى الســـتـــهـــالك  ســـيـــاســـي كـــبـــيـــرة، مـــوجـــهـــة إلـ
الخارجي، يقوم بها النظام العسكري الحاكم 
مرشحه  ولصالح  لصالحه،  موريتانيا  فــي 
الــذي يعتبر مــن أبــرز املــوعــوديــن بالفوز في 

هذا الستحقاق.
وحــــــســــــب مـــــــا يــــعــــتــــقــــده مــــــراقــــــبــــــون لــــهــــذه 
النتخابات، بل وتذهب إلى ذلك حتى أحزاٌب 
معارضة مشاركة فيها، تكاد نتائجها تكون 
إلى  الناخبني  ذهـــاب  قبل  حتى  محسومة، 
السلطة  مرشح  لصالح  القــتــراع،  صناديق 
املـــدعـــوم مــن الــرئــيــس املــوريــتــانــي املنتهية 

وعدم الحديث كحال معظم الدول األوروبية 
والوليات املتحدة في حالة السودان، أو قد 
مؤقتة، حتى  مهلة  بموقفه، ويعطي  يصّرح 
يــثــبــت الــعــســكــر صــــدق نــيــاتــهــم. وربـــمـــا هــذا 
الــخــيــار هــو مــا لــجــأ إلــيــه التـــحـــاد األفــريــقــي 
في الحالة السودانية، فبعد إطاحة الرئيس 
املاضي،  إبريل  نيسان/   11 في  البشير  عمر 
اجتمع مجلس السلم واألمــن بعدها بأربعة 
ــة بــــذلــــك،  ــوطــ ــنــ أيــــــــام فــــقــــط كــــونــــه الــــجــــهــــة املــ
العسكري  للمجلس  يــومــا   15 مهلة  وأعــطــى 
سيضطر  وإل  لــلــمــدنــيــني،  الــســلــطــة  لتسليم 
لتعليق عضوية السودان في جميع هيئات 
من  السابع  البند  بموجب  األفريقي  التحاد 
واألمـــن،  السلم  ملجلس  املنشئ  الــبــروتــوكــول 
والــــــــذي ل يـــعـــتـــرف بـــــأي ســـلـــطـــٍة تـــصـــل إلـــى 
الــحــكــم بــطــريــقــة غــيــر دســتــوريــة. ونــظــرا ألن 
دول عربية كانت داعمة للمجلس العسكري 
السلم  النــتــقــالــي، حــدث ضغط على مجلس 
واألمــــن إلعــطــاء مــهــلــة ثــالثــة أشــهــر للعسكر 
إلـــى حــني الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع املــدنــيــني. 
ــم يـــكـــن مــســتــســاغــا  ــذا األمــــــر لــ ــ ونــــظــــرا ألن هـ
ــرار تــوافــقــي، في  ــدر قــ ــــرى، صـ مـــن أطـــــراٍف أخـ
اجــتــمــاع املــجــلــس فــي تــونــس فــي 30 إبــريــل/ 
نيسان، بتمديد املهلة 60 يوما حــّدا أقصى، 
الجاري،  حــزيــران  يونيو/  نهاية  في  تنتهي 
ولكن قــرار فض العتصام أمــام مقر القيادة 
الـــعـــامـــة لــلــجــيــش فــــي الــــخــــرطــــوم، واملــــجــــزرة 

سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله. وقد بدت 
حتى اآلن مــؤشــراٌت كثيرة تدفع إلــى اعتقاد 
ــّرد تــــــــداول عــســكــري  ــجــ ــو مــ ــا يـــجـــري هــ أن مــ
عــلــى السلطة بــني اثــنــني مــن أقـــوى جــنــرالت 
املؤسسة العسكرية، الرئيس املنتهية وليته 
ــــر دفـــاعـــه، مـــا سيمّكن  ورئـــيـــس جــيــشــه ووزيـ
املنتهية وليــتــه مــن الســتــمــرار في  للرئيس 
الــحــكــم مــن خــلــف الــســتــار مــن خـــالل املنصب 
وزيــر  تنصيب  بعد  لنفسه،  سيختاره  الــذي 
دفاعه مكانه. وتستدل املعارضة في طعنها 
اإلســتــبــاقــي فـــي نــتــائــج هـــذه الســتــحــقــاقــات 
بالتشكيك في حياد اللجنة املستقلة املشرفة 
على تنظيم النتخابات، والتي ينتمي جميع 
أعضائها، باستثناء واحد، إلى أحزاب داعمة 
ملرشح السلطة، ما يدفع إلى العتقاد بوجود 
احتمالت كبيرة بأن تزّور هذه اللجنة التي 
عينتها الحكومة املكونة من األحزاب نفسها، 

 يرفض النقالبات، 
ْ
العضوية، فالتحاد، وإن

ــه ل يــعــارض وصــــول الــعــســكــريــني إلــى  إل أنـ
والهيمنة  العسكرية  ة 

ّ
الــبــز خلع  عبر  الحكم 

ــذا  ــلـــى الـــعـــمـــلـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، حــــــدث هـ عـ
فـــي حــــــالٍت عــــديــــدة، كــمــوريــتــانــيــا مـــن قــبــل، 
ومــصــر أخــيــرا. بــعــبــارة أخـــرى، مــجــرد إجــراء 
النــتــخــابــات، حــتــى وإن كــانــت شــكــلــيــة، يعد 
مبّررا لرفع تعليق العضوية، وعودة الدولة 
إلى املشاركة في أنشطة التحاد، بل ورئاسة 

أجهزته الرئيسية. 
رابــع هــذه املالحظات، تنسيق مجلس السلم 
واألمن مع منظمة الهيئة الحكومية للتنمية 
الـــوســـاطـــة بني  بـــــدور  لــلــقــيــام  فــقــط   )IGAD(
أسباب تحّرك رئيس  يفّسر  ما  الفرقاء، وهو 

الداعمة ملرشح السلطة، نتائج الستحقاقات 
لصالح مرشحها. تضاف إلى ذلك تجاوزاٌت 
عديدة بدأت أحــزاب املعارضة تسجلها ضد 
حملة مــرشــح الــســلــطــة، مــا يــفــقــد، مــن وجهة 
نــظــرهــم، هــــذه الســتــحــقــاقــات كـــل ضــمــانــات 

الشفافية والنزاهة املطلوبتني.
وبالنسبة للمعارضة التي تتكون من أحزاب 
املوريتاني  الواقع  خبرت  حقيقية،  سياسية 
جيدا، فهي ل تراهن كثيرا على نتائج هذه 
نتيجتها،  تــعــرف مسبقا  الــتــي  النــتــخــابــات 
ولــكــنــهــا تـــشـــارك فــيــهــا لــيــس فــقــط مـــن بــاب 
املشاركة الرمزية، وإنما أيضا من أجل إحراج 
ــرأي الـــعـــام الــداخــلــي  ــ ــام الـ الــنــظــام الــحــاكــم أمــ
والخارجي، من خالل دفعه إلى ارتكاب مزيد 
مـــن األخـــطـــاء الــتــي تــديــن ســلــوكــه، وتــفــضــح 

خطابه املزدوج.
يكون عن  ما  أبعد  موريتانيا  في  ما يحدث 
النزيهة، وإنما هو نوع  النتخابية  العملية 
املعارضة  أحــزاب  الخطابي بني  التباري  من 
والــســلــطــة )وأحــــزابــــهــــا(، تــســعــى مـــن ورائــــه 
ــواقــــف،  أحــــــــزاب املــــعــــارضــــة إلـــــى تــســجــيــل املــ
داخل  موقعها  ستقوي  التي  النقاط  وكسب 
أن  انتظار  في  الداخلية،  السياسية  الساحة 
تنضج الظروف أكثر إلخــراج موريتانيا من 
تــحــت حــكــم الــعــســكــر املــســتــمــر مــنــذ زهــــاء 57 

سنة، هي سنوات موريتانيا املستقلة.
)كاتب وإعالمي مغربي(

آبــي أحمد، والــذي تترأس  الـــوزراء اإلثيوبي، 
ــذه املـــنـــظـــمـــة حـــالـــيـــا، فــــي مـــحـــاولـــة  ــ بـــــــالده هــ
لــتــســويــة األزمــــــة. وهــنــا تــبــرز األســـئـــلـــة: ملـــاذا 
الــســودان  تعد  التي   »IGAD« على  القتصار 
املشتركة  الــســوق  وأيــن منظمة  فيها؟  عضوا 
أفــريــقــيــا )COMESA(، والــتــي  لــشــرق ووســـط 
تضم دول عربية، أبرزها مصر؟ أين جامعة 
الدول العربية، وملاذا لم ينسق مجلس السلم 
ــــن مــعــهــا، خــاصــة فـــي ظـــل رئـــاســـة دولـــة  واألمـ
عربية )مــصــر( التــحــاد األفــريــقــي  فــي دورتــه 
الحالية؟ يبدو أن املجلس استشعر أنه ربما 
لدى الدول العربية اهتمامات أكبر من قضية 
الـــســـودان. وقـــد بـــرز هـــذا بــوضــوح فــي القمة 
ركزت  التي  املكرمة  مكة  في  الطارئة  العربية 
عــلــى قــضــيــة أمـــن دول الــخــلــيــج، والــســعــوديــة 
تحديدا، في مواجهة هجمات الحوثيني. ولم 
يكن الــســودان مــطــروحــا على أجــنــدتــهــا. كما 
يبدو أن املجلس يستشعر دعم بعض الدول 
باتت  وبالتالي  العسكري،  املجلس  العربية 
وساطتها، أو حتى جهودها، غير مرحب بها 
شعبيا، أو حتى من الطرف اآلخر في املعادلة 
)قوى الحرية والتغيير(. ولذلك اضطر لتخاذ 
قــراره أخيرا بصورة منفردة، وليلقي بالكرة 
في ملعب جامعة الدول العربية، لعلها تحّرك 
ساكنا، وتتخذ خطوة أكثر إيجابية لحتواء 

املوقف املتدهور في السودان.
)كاتب مصري(

وليته محمد ولد عبد العزيز الذي أعلن عدم 
ترشحه لولية ثالثة، بما أن دستور بالده 
أكــثــر مــن وليــتــني متتاليتني.  الــحــكــم  يمنع 
املنتهية  الرئيس  يلجأ  أن  املمكن  مــن  وكــان 
وليته إلى تعديل الدستور، ليسمح لنفسه 
ــهـــدتـــني، كـــمـــا تــعــود  بـــالـــتـــرشـــح أكـــثـــر مــــن عـ
ولكن  كثيرون.  دكتاتوريون  ذلــك  فعل  على 
يبدو أن ولــد عبد العزيز الــذي يعتبر رجل 
موريتانيا القوي بدون منازع، اختار طريقة 
التداول على السلطة على الطريقة الروسية 
بتبادل األدوار مع وزيــر دفــاعــه، تماما كما 
فعل ذلك الرئيس الروسي، فالديمير بوتني، 
مـــع رئـــيـــس حــكــومــتــه ضــعــيــف الــشــخــصــيــة، 
ديــمــتــري مــيــدفــيــديــف، فــمــرشــح السلطة في 
مــوريــتــانــيــا، محمد ولــد الــغــزوانــي، جــنــرال، 
كــان قــائــدا للجيش ووزيـــرا للدفاع، ظــل في 
مــنــصــبــه حــتــى إعــــالن تــرشــحــه قــبــل أشــهــر، 
وهو قبل ذلك رفيق سالح الرئيس املنتهية 
وليـــتـــه، ورجـــل ثقته وظــلــه بــكــل مــا للكلمة 
مـــن مــعــنــى، وزمـــيـــلـــه الـــــذي شـــــارك مــعــه في 
كـــل النـــقـــالبـــات الـــتـــي عــرفــتــهــا مــوريــتــانــيــا 
ا بــانــقــالب عــام  ــيـــرة، بــــدء فــي الــســنــوات األخـ
ــاح حــكــم الـــجـــنـــرال مــعــاويــة  ــ ــــذي أطـ 2005 الـ
ولـــد الــطــايــع، وبــعــد ذلـــك انــقــالب عـــام 2008 
الـــذي أطـــاح أول وآخـــر حكم مــدنــي ورئيس 
عرفته  ديمقراطية  بطريقة  منتخب  مــدنــي 
موريتانيا منذ استقاللها بداية الستينيات، 

أثنائه في 3  املدنيني في  ارتكبت بحق  التي 
يونيو/ حزيران الحالي، دفعا املجلس لعقد 
تعليق  قـــرار  لســتــصــدار  استثنائية،  جلسة 
عـــضـــويـــة الـــــســـــودان فــــي جـــمـــيـــع مـــؤســـســـات 
التحاد، ومطالبة املجلس العسكري بسرعة 
اتخاذ  وإل سيتم  للمدنيني،  السلطة  تسليم 
تدابير عقابية على األفراد والكيانات الذين 

يعرقلون هذه العملية.
ــرار مجلس  ــدة أمــــور عــلــى قــ وهــنــا تــالحــظ عـ
األمـــن والــســلــم فــي التــحــاد األفــريــقــي، أولــهــا 
أن عــمــلــيــة فــــض العـــتـــصـــام أفــــســــدت حــجــج 
العسكري  للمجلس  املــؤيــدة  العربية  الـــدول 
داخل مجلس السلم واألمن. وعلى الرغم من 
إل  التعليق،  قـــرار  صـــدور  عرقلة  محاولتها 
املطاف.  نهاية  بــه، في  للقبول  أنها اضطرت 
وثاني هــذه األمــور أن الــقــرار لم يحّدد مهلة 
لتسليم السلطة، ومعنى هذا أنه على الرغم 
مــن نــزعــه الشرعية »املــنــشــودة« عــن املجلس 
الـــعـــســـكـــري، إل أنــــه أعـــطـــاه فــســحــة لــتــرتــيــب 
األمــــور مــن دون أيـــة ضــغــوط وقــتــيــة، سيما 
أن هذا املجلس أعلن حينها إلغاء التفاقات 
وعزمه  والتغيير،  الحرية  قــوى  مــع  السابقة 

إجراء النتخابات خالل تسعة أشهر. 
وهنا املالحظة الثالثة، ليس على قرار مجلس 
الــســلــم، وإنـــمـــا عــلــى جــوهــر مــوقــف التــحــاد 
النقالبات  قضية  من  عامة  بصفة  األفريقي 
الـــعـــســـكـــريـــة، ومـــــــدى نـــجـــاعـــة قـــــــرار تــعــلــيــق 

تداول عسكري في موريتانيا

السودان وعقوبات االتحاد األفريقي

مجّرد تداول عسكري 
على السلطة بين اثنين 

من أقوى جنراالت 
المؤسسة العسكرية

عملية فض االعتصام 
أفسدت حجج الدول 

العربية المؤيدة 
للمجلس العسكري 

داخل مجلس السلم 
واألمن األفريقي
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