
يحيى شقير

قــبــل إيـــضـــاح أثــــر األزمـــــة الــخــلــيــجــيــة على 
باملعايير  التذكير  يحُسن  التعبير،  حرية 
ــة لـــحـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر والـــتـــقـــيـــيـــدات  ــيــ الــــدولــ
املشروعة عليها، ومنها أن حريتا التعبير 
والصحافة من حقوق اإلنسان. وقد تؤديان 
التزاحم مع  التنازع أو  إلــى قيام حالة من 
ــــرى، وعــنــدهــا يــؤخــذ بــأنــه عند  حــقــوق أخـ
ــوازن الــقــانــون بني  ــ تـــعـــارض مــصــلــحــتــني يـ
حــقــني، يــهــدر أحــدهــمــا صــيــانــة لــآخــر، أي 
للحق األجدر بالرعاية. وهناك املثال الذي 
طــرحــتــه املــحــكــمــة الــعــلــيــا األمـــيـــركـــيـــة: هل 
أن يصرخ أحدهم في  تعتبر حرية تعبير 
املسرح بوجود حريق، مع أنه يعرف أنه ال 
يوجد حريق، فيتدافع الناس إلى الخارج 

فيموت أحدهم؟ 
مــن أهــم املعايير الــدولــيــة الــتــي تـــوازن بني 
مــتــى تــبــدأ حــريــة التعبير ومــتــى يــجــب أن 
تتوقف بل والعقاب عليها، ما نصت عليه 
املادة 19 من العهد الدولي للحقوق املدنية 
ــان الـــحـــق فــي  والـــســـيـــاســـيـــة، أن لـــكـــل إنــــســ
حريته  الحق  هــذا  ويشمل  التعبير.  حرية 
فـــي الــتــمــاس مــخــتــلــف ضــــروب املــعــلــومــات 
واألفـــكـــار، وتــلــقــيــهــا ونــقــلــهــا إلـــى اآلخــريــن 
دونــمــا اعــتــبــار لــلــحــدود، ســـواء عــلــى شكل 
مــكــتــوب أو مــطــبــوع أو فـــي قــالــب فــنــي أو 
بــأيــة وســيــلــة أخـــرى يــخــتــارهــا. وتستتبع 
ــــات  ــبـ ــ ــقــــة واجـ ــابــ مــــمــــارســــة الــــحــــقــــوق الــــســ
ومــســؤولــيــات خــاصــة. وعــلــى ذلــــك، يجوز 

سمير صالحة

العراق في  إقليم كردستان  أكــراد  ُيستفتى 
فلماذا  واالنفصال،  البالد  تفكيك  موضوع 
تغضب تركيا أكثر من العراقيني أنفسهم، 
وتــســتــعــد التـــخـــاذ خـــطـــوات الـــــرد املــبــاشــر 
على الصعد كافة؟ ملاذا يعقد مجلس األمن 
الــقــومــي الــتــركــي اجــتــمــاعــا طـــارئـــا يعقبه 
اجتماع استثنائي ملجلس الوزراء التركي، 
يعلن قبوله لتوصيات املجلس األمني، ردا 
على خطوة رئيس إقليم كردستان العراق، 

مسعود البارزاني، التصعيدية؟
من خدع اآلخر، بعد غزل وإشادات وزيارات 
التركي  الرئيس  تقارب ودعــم وتعاون بني 
رجــب طيب أردوغـــان والــبــارزانــي، كــادت أن 
الورقة  املراهنني على تحريك  ورقــة  تحرق 
الكردية في املنطقة؟ ما الذي دفع أردوغان 
ــــني تـــقـــعـــون فــــي مــشــكــلــة  ــدة »حـ ــحـ لـــيـــقـــول بـ
تــأتــون وتــطــرقــون بــابــنــا، وتحصلون على 
لكنكم تسلكون طريقكم  الــدعــم،  أنـــواع  كــل 
الــــخــــاص، عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق األمــــــر بــتــقــســيــم 
ــراق؟«. هـــي حــتــمــا خــطــوة أبــعــد مـــن أن  ــعــ الــ
والــظــروف  لــأجــواء  استغالل  تكون مجرد 
لم تسنح منذ قرن  التي  املؤاتية  اإلقليمية 
الــبــارزانــي، باحتراف،  املنطقة. لعب  ألكــراد 
ورقــــة تــنــظــيــم داعــــش ووجــــــوده فـــي شــمــال 
نفوذه نحو كركوك،  رقعة  ليوسع  الــعــراق، 
تــحــت شــعــار طـــرد اإلرهـــابـــيـــني، وهـــو يريد 
أن يدخل التاريخ الكردي املعاصر منتقما 
لـــــوالـــــده، املـــــال مـــصـــطـــفـــى، الـــــــذي فـــشـــل فــي 
وضـــع أســـس الـــدولـــة، وتحقيق حــلــم أكـــراد 
املــنــطــقــة، بــعــدمــا ســقــط ضحية املــســاومــات 
أيضا  تركيا  لكن  اإلقليمي،  والتحاصص 
بــالــغــت فـــي الــتــمــدد واالنـــتـــشـــار الــســيــاســي 
والعسكري واالستراتيجي خارج حدودها. 
ــا. لــم  ــ ــيــ ــ ــ ــبـــت كـــثـــيـــريـــن إقـــلـــيـــمـــيـــا ودول أغـــضـ
تستسلم لسيناريو 15 يوليو/ تموز 2016، 
وتحريك ورقة محاولة االنقالب العسكري 
فــي مــســاء ذلــك الــيــوم. تــحــّدت إســرائــيــل في 
غــــزة، وتــتــدخــل فــي الــخــلــيــج، نــقــطــة تقاطع 
املـــصـــالـــح األكـــثـــر تــشــابــكــا، وتـــصـــّعـــد أمـــام 
املــنــابــر األمــمــيــة ضــد الجميع فــي ميانمار 

عبد الحميد اجماهيري

ــم املـــتـــحـــدة مــــن عــــاداتــــهــــا،   أي   ــ ــــرت األمــ ــيَّ غــ
 عادات اكتسبتها منذ تأسيسها، وأعلنت 
لالستقالل ،  استفتاء  إجـــراء  قـــرار  رفضها 
بالغ   املوقف  العراق .  ويبدو   في   كردستان 
 األهــمــيــة،   بــقــدر مــا هــو   غير مــألــوف،   حتى 
ال نـــقـــول   غــيــر مـــســـبـــوق ،  فــقــد تــعــلــمــنــا من 
كــل حــولــيــات الــســيــاســة الــدولــيــة أن األمــم 
املتحدة  انبنت على أنقاض عصبة األمــم،  
املصير  تقرير  مــبــدأ  أســـاس تعزيز   وعــلــى 

واالستقالالت الوطنية منذ العام 1946.
ولــــــم   يـــســـبـــق أن عـــــارضـــــت ،  بـــمـــثـــل الـــقـــوة 
واإلجـــمـــاع    الــحــالــيــني، اســتــفــتــاء مـــا،   بقدر 
ــلــــول،   الــــحــ ــا تـــضـــعـــه أول  ــ ــمـ ــ ــانــــت دائـ ــا كــ ــ مـ
 الـــتـــوازن لــفــائــدة أطــروحــات 

ّ
 عــنــدمــا   يــخــتــل

كانت  ولــو   استقاللية، حتى  أو  انفصالية 
مـــجـــرد نـــزعـــات هــويــاتــيــة مــنــكــمــشــة على 
ــدة،  بــعــد الــحــرب  ــيـ ذاتــــهــــا ، فــالــحــالــة الـــوحـ
الـــبـــاردة ، تــجــســدت    فـــي    جــزيــرة   الــقــرم  مع 
ــارس/  ــا فــالديــمــيــر بـــوتـــني ، فــفــي   مــ ــيـ روسـ
آذار 2014، صادقت الجمعية العامة لأمم 
ــرار   مــتــمــيــز، تــجــلــى فـــي   ــ املـــتـــحـــدة    عـــلـــى قــ
 رفضها إجــراء استفتاء في  هذه الجزيرة ، 
بروسيا  لالرتباط  أوكرانيا،  عن   استقالال 
القيصر الــجــديــد . وتــأســس مــبــدأ الــرفــض 
البالد  عليه  تــوافــق  لــم  االستفتاء  أن  على 
ــا (، وعــلــيــه،  هـــو  يفتقد  ــيـ ــرانـ األصــلــيــة )أوكـ
ــه أثــــر على  أليــــة مـــصـــداقـــيـــة، ولــــن   يـــكـــون لـ
تغيير وضـــع الــجــمــهــوريــة .  ودعــــت الـــدول 
الخاصة   واملؤسسات  واملنظمات   الدولية 
ــتــــراف بــهــا، أو الــقــيــام بــأيــة   إلــــى عــــدم االعــ
معامالت قد   تفهم على أساس أنه   اعتراف 

بالكيان الجديد . 
مــــن املــــفــــارقــــات أن الـــــعـــــراق،   عـــنـــدمـــا ضــم 
الــعــام 1990 ،   ورفــض املجتمع  الكويت  فــي 
الحرب  الالتاريخي ،  قامت  الدولي   تهوره 
ــقـــرم،   ــيـــا عــنــدمــا ضــمــت الـ ــا روسـ عــلــيــه، أمــ
و رفــضــت األمـــم املــتــحــدة إجــراءهــا هـــذا، لم 
عليها ،   وتــلــك   مقدمة وال شك   الــحــرب   تقم 
واملقبلة.   الحالية  الكبرى  التحوالت   لفهم 
ويكون مفيدا دوما  أن نبحث في   مفارقات 
الكيان األممي :  ومن ذلك  طرح السؤال:  كيف  
باالستقالل    الــخــاصــة  الئحته  على   يضع 
  
ً
 األقاليم أو املناطق التي   يصنفها مطالبة
 بــاالســتــقــالل،   فــي   الــوقــت الـــذي  تــرفــض فيه 
هــي  )  األقــالــيــم واملــنــاطــق ( مــا تــريــده األمــم 
املتحدة !  فلقد وضعت األمم املتحدة الئحة 
الــــدول الــتــي   تــريــدهــا أن تــجــّرب وجــودهــا 

سامر خير أحمد

زرُت الــصــني أكــثــر مــن عشر مـــرات. يلفتني 
قوية وغنية  ذات حكومة  بــالد  أنها  دائــمــا 
وعاملة، لشعب يمضي نحو التطور ومزيد 

من التقدم، ولم يبلغه بعد.
الحكومي  التخطيط  ذات  الــبــالد،  تــلــك  فــي 
ـــف الــحــكــومــة 

ّ
ــادرات الــحــكــومــيــة، تـــوظ ــبــ واملــ

ــن أجــــــل تـــنـــمـــيـــة املـــجـــتـــمـــع، أي  ــ الـــثـــقـــافـــة مـ
بما  أكثر مدنية وتحضرًا،  ليصير سلوكه 
املنشود.  املستقبل  متطلبات  مــع  ينسجم 
وقد سمعُت مّرة من مدير املسرح الوطني 
باعتباره  املــســرح  دور  يفهم  أنــه  الصيني، 
قــيــمــهــم  وتـــطـــويـــر  ــــاس،  ــنـ ــ الـ لــتــثــقــيــف  أداة 
السلوكية، معتبرًا أن املجتمعات األوروبية 
الذي  املسرح  لكنه  املسرح؛  بفضل  تطورت 
يعرف كيف يصل إلى الناس، ويؤثر فعليا 
في سلوكهم. لفتني في ذلك الحديث يومها 
ــرا بكني  إرجــاعــه كثيرًا مــن الفضل إلــى أوبـ
في تثقيف املجتمع الصيني وتعليمه، قبل 
عــشــرات الــســنــني، حــني كــانــت الــصــني دولــة 
تـــزال، ولــم يكن ممكنا لصينيني  مــا  فقيرة 
املــدرســة، فكان  إلــى  الــذهــاب  كثيرين حتى 

على األوبرا أن تعلمهم بداًل من املدارس. 
منذ ذلك الحديث، أتيح لي أن أحضر عدة 
عـــروض ألوبـــرا بــكــني، بعضها فــي مسارح 
فخمة وبعضها اآلخر في مسارح شعبية، 
ــال مـــســـرحـــيـــة تــجــمــع الــتــمــثــيــل  ــمــ وهـــــي أعــ
ــــص الــتــقــلــيــدي؛  ــرقـ ــ ــاء والـــشـــعـــر والـ ــنــ ــغــ والــ
وتحكي عادة قصصا من الحياة اليومية، 
وقــعــت أحــداثــهــا قــبــل مــئــات الــســنــني. أوبـــرا 
بــكــني عــمــرهــا أكــثــر مــن مــائــة عــــام، تــؤديــهــا 
وأزيائها  أشكالها  في  محددة  شخصيات 
ومـــكـــيـــاجـــهـــا، لــكــنــهــا تـــــــروي، فــــي كــــل مــــرة، 
قصة مختلفة، وقد باتت ذات مكانة عاملية 
مرموقة في الفن املسرحي التقليدي، كونها 
ــّددة،  ــحــ تـــنـــطـــوي عـــلـــى رمــــــوز مـــســـرحـــيـــة مــ
بالديكور  تتعلق  ثــابــت،  معنى  منها  لــكــل 
واألزيــاء وحركات املمثلني، بحيث ال يمكن 
للمشاهد أن يفهم العرض املسرحي ما لم 
 
ً
يتمكن من »ثقافة أوبرا بكني«، فيفهم مثال
رمزية عدد املمثلني املوجودين في املشهد، 
ورمزية املكان الــذي يوجد فيه الكرسي أو 
الــطــاولــة، ومــا إلــى ذلــك مــن رمــوز مسرحية 

ثابتة.
الديكور  ببساطة  بكني  أوبـــرا  تمّيزت  وقــد 
ــادة مـــا يــتــكــون من  ــ املــســتــخــدم فــيــهــا؛ إذ عـ
طاولة واحدة وكرسيني، وبعض اإلضافات 

إخضاعها لبعض القيود، شريطة أن تكون 
هـــذه الــقــيــود مــحــددة بــنــص الــقــانــون، وأن 
تــكــون ضـــروريـــة الحـــتـــرام حــقــوق اآلخــريــن 
أو  الــقــومــي  األمـــن  أو سمعتهم، ولــحــمــايــة 
اآلداب  أو  العامة  الصحة  أو  الــعــام  النظام 
ــدول  ــ الـــعـــامـــة. وتــــوجــــب املـــــــادة 20 عـــلـــى الـ
ر بالقانون أية دعوة إلى 

ُ
األطراف أن تحظ

الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، 
تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو 

العنف.
ليست  التعبير  حــريــة  أن  يــتــضــح  وهـــكـــذا، 
»واجــبــات ومسؤوليات  وأن هناك  مطلقة، 
تــجــاه اآلخــريــن.  البشر  خــاصــة« على بني 
ــك، يـــجـــوز فــــرض تــقــيــيــدات على  ــ وعـــلـــى ذلـ
حرية التعبير، بشرط إخضاعها ملا ُيعرف 
 )Three part test( بالفحص الثالثي األجزاء
املستخلص مــن نــص املـــادة 19 مــن العهد، 
ــد بــعــيــد بـــنـــص املـــــادة  والـــشـــبـــيـــهـــة إلـــــى حــ
الــعــاشــرة مــن االتفاقية األوروبــيــة لحقوق 
اإلنسان. وكانت املحكمة األوروبية لحقوق 
اإلنسان تــوازن بني مبدأين متنافسني في 
إلــى أن تقييد  ــى، ثــم انتقلت  املــرحــلــة األولــ
حرية التعبير يجب أن يكون ضمن أضيق 

.)Narrowly construed( التفسيرات
ــا إلــى  ــمـ ــوقـــت الـــــذي نـــدعـــو فــيــه دائـ وفــــي الـ
الصحافة،  التعبير وحــريــة  حــريــة  احــتــرام 
ــرار  فــإنــنــا وبـــالـــقـــوة نــفــســهــا نـــدعـــو إلــــى إقــ
قوانني تعاقب على أية دعوة إلى الكراهية 
الدينية، تشكل  أو  العنصرية،  أو  القومية، 
ــداوة أو  ــ ــعـ ــ تــحــريــضــا عـــلـــى الــتــمــيــيــز أو الـ

الكامل للفرد، وهما عنصران أساسيان من 
عناصر أي مجتمع. ويشكالن حجر الزاوية 
لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية. 
ا باعتبار 

ً
ا وثيق

ً
وترتبط حرية الرأي ارتباط

أن حرية التعبير تتيح األداة لتبادل اآلراء 
ــا«. وتـــشـــمـــل حـــريـــة الــــفــــرد فــي  وتــــطــــويــــرهــ
التعبير عن رأيه بالضرورة حريته في عدم 

التعبير عن رأيه. 
وتنص الفقرة الثالثة على شروط محددة، 
وال تجيز فرض قيود إال إذا كانت تخضع 
لــهــذه الـــشـــروط: فيجب أن تــكــون »مــحــّددة 
إال ألحـــد  ــــفــــَرض 

ُ
ت ــون«، وأال  ــانــ ــقــ الــ بـــنـــص 

الــــواردة فــي الفقرة 3؛ وأن تكون  األســبــاب 

مــتــالئــمــة مـــع اخـــتـــبـــارات صـــارمـــة تتعلق 
ــنـــاســـب.. ال فـــي الــقــانــون  ــتـ بـــالـــضـــرورة والـ
الــذي يحدد إطــار القيود وحــده، بل أيضا 
ــة  فــي تطبيقه مــن جــانــب السلطات اإلداريـ

والقضائية.
ــثــــاق الـــعـــربـــي  ــيــ ــن املــ ــ ــنــــص املـــــــــادة 32 مـ وتــ
لــحــقــوق اإلنـــســـان )تــــم اعـــتـــمـــاده فـــي خــتــام 
العام 2004(،  العربية في تونس في  القمة 
عـــلـــى أن هـــــذا املـــيـــثـــاق يـــضـــمـــن الــــحــــق فــي 
اإلعـــــالم وحـــريـــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر، وكــذلــك 
الحق في استقاء األنباء واألفكار وتلقيها 
بــأي وسيلة، ودونما  إلــى اآلخرين  ونقلها 
هذه  وتمارس  الجغرافية.  للحدود  اعتبار 
الـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات فـــي إطـــــار املــقــومــات 
األساسية للمجتمع، وال تخضع إال للقيود 
الــتــي يفرضها احــتــرام حــقــوق اآلخــريــن أو 
سمعتهم أو حماية األمن الوطني أو النظام 

العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة. 
وتــأســيــســا عــلــى مـــا ســـبـــق، وبــالــنــظــر في 
الــتــقــيــيــدات املــقــبــولــة عــلــى حــريــة التعبير، 
للقانون  مــا  فــرض مخالفة شخص  وعلى 
ــإن فـــرض  ــ ــنــــاع(، فـ ــتــ )بـــقـــيـــامـــه بــعــمــل أو امــ
عــقــوبــة عــلــيــه يــجــب أن يــتــفــق مـــع مــبــدأي 
الــــضــــرورة والــتــنــاســبــيــة. وعــلــى ذلــــك، فــإن 
فــرض دولـــة مــا السجن مــن 3 ســنــوات إلى 
الـــــدوالرات  الــغــرامــة بــــآالف  15 ســنــة و/أو 
على شــخــٍص يتعاطف مــع دولـــة أخـــرى ال 
يتفق مــع هــذيــن املــبــدأيــن. أضـــف إلـــى ذلــك 
أن الــنــص عــلــى هــــذه الــعــقــوبــات الــقــاســيــة 
بما   ،)chilling effect( اآلخــريــن  على  يؤثر 

التعبير. وطلب بعض  عن حرية  يلجمهم 
الــــــدول مـــن الــصــحــافــيــني الـــذيـــن يــحــمــلــون 
جنسيتها االستقالة وترك العمل بوسائل 
إعـــــالم دولـــــة أخـــــرى تــحــت طــائــلــة الــعــقــاب 
يــتــعــدى الــتــقــيــيــدات املــقــبــولــة الــتــي تنص 
حكومات  وطلب  الــدولــيــة.  املواثيق  عليها 
بعض الدول من فنادق في أراضيها حذف 
جــمــيــع الـــقـــنـــوات الــتــابــعــة لــشــبــكــة قــنــوات 
الــبــث الفضائي داخــل  الــجــزيــرة مــن قائمة 
الغرف، وعقاب املخالفني بغرامات باهظة، 
وإلغاء ترخيص املنشأة الفندقية املخالفة، 
املــعــلــومــات املنصوص  يــخــالــف حــق تلقي 
عــلــيــهــا فـــي املــــــادة 19 مـــن الــعــهــد الـــدولـــي 

واملادة 32 من امليثاق العربي.
حــتــى وأنــــا أكــتــب هـــذا التعليق عــن حرية 
الــتــعــبــيــر، كــنــت مــجــبــرًا عــلــى فــــرض رقــابــة 
ــة عــلــى نــفــســي، حــتــى ال يــتــم تفسير  ــيـ ذاتـ
ــا، قد  ة لـــدولـــٍة مــ ــه إســـــاء مـــا أكــتــبــه عــلــى أنــ
في  للمرور  املصادفة  أو  الفرصة  تقودني 
للمحاكمة  وأكــون معّرضا  أحد مطاراتها، 
واملـــرمـــطـــة، وربـــمـــا الــتــوقــيــف والــحــبــس أو 

السجن.
أثــرت  الخليجية  األزمــــة  أن  يــتــبــني  وهــكــذا 
سلبا على حرية التعبير في دول الخليج 
 مـــن مشكالت 

ً
ــال الــعــربــي الــتــي تــعــانــي أصــ

في هذا املجال، وتقع في ترتيب متدٍن في 
الــســنــويــة، مثل  مــؤشــرات حــريــة الصحافة 
مؤشرات »مراسلون بال حدود« الفرنسية 

و»بيت الحرية« األميركي.
)صحافي أردني وخبير في قوانني اإلعالم(

دفـــاعـــا عـــن الـــروهـــيـــنـــغـــا، األقـــلـــيـــة املــســلــمــة 
املــنــســيــة.. حـــان وقـــت إيــقــافــهــا عــنــد حــدهــا، 
وليس هناك أفضل من تحريك األحجار في 
زاوية شمال العراق هذه املرة. تستعد أنقرة، 
مــن مؤسسات  مــا شيدته  كــل  لتهديم  إذن، 
وأبنية ومنشآت استراتيجية في أربيل في 
عشرات  وتجميد  املاضية،  القليلة  األعــوام 
من العقود واملشاريع املشتركة التي راهنت 
كــردي،  تركي  تواصل  لتكون جسر  عليها، 

يساهم في تأجيل حلم الدولة.
وقد دعت عواصم عربية وغربية أربيل إلى 
التراجع عن قرارها أو إرجائه، لكنها كانت، 
في غالبيتها، دعوات كالمية شكلية، ربما 
يهم بعض أصحابها عدم تراجع مسعود 
الــبــارزانــي عــمــا يــقــول، ألنـــه بــذلــك يصطاد 
أغصان  فــوق  الجالسة  التركية  العصافير 

شجرة املنطقة.
سخرية القدر أن نصل إلى قناعة أن إيران 
وحــدهــا مــن يستطيع أن يــخــرج أنــقــرة من 
ورطــتــهــا، ويــفــّك أزمــتــهــا، فهل تقدم لتركيا 
ــذه الـــخـــدمـــة؟ هــــل بــحــثــت زيـــــــارة رئــيــس  ــ هـ
األركــــــان اإليــــرانــــي، مــحــمــد بـــاقـــري، ألنــقــرة 
أخيرا، احتماال من هذا النوع؟ كيف ستفعل 
إيـــران ذلــك؟ ومــا هــو الثمن الــذي ستطالب 
أنــقــرة بـــه؟ هــل إقــنــاع طــهــران لــبــغــداد مثال 
بالتدخل العسكري املباشر في إقليم شمال 
املطروحة؟  االحتماالت  بني  الــعــراق خطوة 
هــل تستطيع حــكــومــة حــيــدر الــعــبــادي في 
بغداد مواجهة غضب واشنطن وتل أبيب، 
ــنـــدن، بسبب  ــاريـــس ولـ وربـــمـــا مــوســكــو وبـ

إقدامها على خطوة من هذا النوع؟
بــمــقــدور أنــقــرة أن تــقــول إنـــه شـــأن عــراقــي، 
وتسرع في بناء مزيد من الجدران العازلة 
مــع دول الــجــوار. مــا يخيفها أن يــرتــد هذا 
التدبير عليها، وتتحول األلواح اإلسمنتية 
العمالقة إلى أحجار تسد طريق التواصل 
مـــع شــعــوب املــنــطــقــة ودولـــهـــا الحـــقـــا. إنــهــا 
ــرارا أحــاديــا  ــ تـــكـــّرر دائـــمـــا أنــهــا ســتــواجــه قـ
مـــن هـــذا الـــنـــوع بــكــل مـــا تــمــلــكــه مـــن قـــدرات 
وإمكانات، ألنها خطوة غير شرعية وغير 
دســتــوريــة بــاتــجــاه فـــرض حــالــة سياسية 
ــــوع، مــن  ــنـ ــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة جــــديــــدة مــــن هـــــذا الـ

عــبــر االســتــقــالل بتقرير املــصــيــر فــي   سنة  
6491. وعلى الرغم من كل الحروب الباردة 
والحارة،   ما زالت الالئحة األممية محافظة 

على  » سكانها «  االنفصاليني .
املهتمة،   نجد  للمواقع    وبمراجعة بسيطة 
أنها تضم منطقة  طوكلو   في   نيوزيالندا،  
 عــلــى الــرغــم مــن أن هـــذه الــجــزيــرة رفضت 
 !  كتب 

َ
ــرتـــني االســـتـــقـــالل عــبــر االســتــفــتــاء   مـ

فييلد ،  الصحافي   الــنــيــوزيــالنــدي،   مايكل 
األمــــــم   ــي   ســـنـــة  4002،   تــــريــــد  ــ فـ ــرا  ــ ــاخـ ــ سـ
 تخليص العالم من آخر بقايا االستعمار،  
وهــــي    تــمــلــك    لــذلــك   الئــحــة مــن 16  منطقة 
استقاللها ،  ترفض  كلها  في   العالم،   تكاد 
وهو ما   يفهم منه أن نيوزيالندا تريد من 
األمم املتحدة أن تكف عن  »دفع طوكلو إلى 
االستقالل «.  وال تقف املفارقة عند املنطقة 
املــذكــورة،   بــل تضم    أيضا  النيوزيالندية 
من   بأزيد  صوتوا  ) السكان  املالوين   جــزر 
 89 ٪   بــالــبــقــاء ضــمــن الــنــفــوذ الــبــريــطــانــي  
الفرنسية ،  الــبــحــار (   وبولينيزيا  وراء   مــا 
فــي   1974،  ثم  اسمها   والــتــي   سبق سحب 
عادت مجددا، ما أثار   غضب باريس بشكل 

مستفز .
 والسؤال هو: ما الذي   حدث أو لم   يحدث، 
حــتــى تــغــيــرت األمـــم املــتــحــدة مــن اإلصـــرار 
عـــلـــى تـــقـــريـــر املـــصـــيـــر والـــتـــشـــجـــيـــع عــلــى 
طبيعة  وتغيير  رفضها  إلــى  االستقالالت  
ــقــــد    بـــنـــى مـــجـــلـــس األمــــن  مــــقــــاربــــاتــــهــــا؟  لــ
الــــدولــــي ،  وهــــو اآلمـــــر بــتــصــريــف املـــواقـــف 
األمـــمـــيـــة،   وبـــدونـــه ال   يــمــكــن الــحــديــث عن 
قــراراٍت جدية ،    معارضته االستفتاء على 
اإلستقالل في  إقليم كردستان العراق على 
ثالثة مستويات كبرى :  اعتبار  أن من شأن 
 الخطوة زعزعة االستقرار،  واملس بـ » سيادة 
ــه «،  ال  ــ ــيـ ــ ــه وســـالمـــة أراضـ ــدتــ ــراق ووحــ ــعــ الــ
سيما وأن    قرار االستفتاء حول االستقالل  
خطوة أحــاديــة الــجــانــب  ،   أي   مــن الحكومة 
الــكــرديــة فـــي   االقــلــيــم وحـــدهـــا .  االســتــفــتــاء  
» مـــقـــرر فـــي   وقــــت ال تـــــزال فــيــه الــعــمــلــيــات 
ضــد تنظيم   داعـــش   جــاريــة،   والــتــي   تـــؤدي  
 القوات الكردية فيها دورا رئيسيا «.  إجراء 
االستفتاء   يهدد  بـ »إعاقة الجهود الرامية 
ــــودة طــوعــيــة وآمـــنـــة ألكـــثـــر من  لــضــمــان عـ

ثالثة ماليني نازح والجئ «  إلى ديارهم . 
 وفي   املقابل، قدم مجلس األمن،   ومن ورائه 
ــا للمعضلة  ــيـ مــقــابــال دولـ املـــتـــحـــدة  األمـــــم 
الكردية، ضمن النظام السياسي   العراقي ، 
وضمن وحدته الترابية ..  وذلك عبر الدعوة  
 إلــــى  »حـــلـــول تــوافــقــيــة   يــدعــمــهــا املــجــتــمــع 

الــتــجــمــيــلــيــة فــــي الـــخـــلـــفـــيـــة، فـــيـــمـــا يــجــري 
الــتــركــيــز بـــداًل مــن تفاصيل الــديــكــور، على 
تــفــاصــيــل مــالبــس املــمــثــلــني واملــكــيــاج الــذي 
يــســتــخــدمــونــه، فــيــكــون مــبــالــغــا فــيــه وكثير 
األلوان. بالطبع، تعود بساطة الديكور إلى 
نشوء هذا الفن في ظروف من الفقر والندرة، 
أمــا الــيــوم، وقــد حافظت هــذه األوبــــرا على 
مــبــدأ بــســاطــة الــديــكــور، فــإنــهــا استعاضت 
عنها بتفاصيل السينوغرافيا، مستخدمة 
فيها كل جديد في عالم التكنولوجيا. إنها 
الــصــني الــجــديــدة والــغــنــيــة: شــكــل تقليدي، 

ومضمون طافح بالجديد!
اللغة التي  ما هو أكثر مدعاة للدهشة، أن 
لغة صينية  هــي  األوبــــرا  هــذه  تستخدمها 
لــم تعد دارجـــة في  قديمة )ربــمــا فصيحة( 
االســـتـــخـــدام حــالــيــا، ويــفــهــمــهــا كــبــار الــســن 
هــذا  لــكــن  الــشــبــاب،  يفهمها معظم  ال  فيما 
ال يــمــنــع مـــن أن يــدخــل الـــعـــرض املــســرحــي 
مــخــتــلــف الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة، حــيــث تحظى 
أوبــــــرا بــكــني بــشــعــبــيــة بــالــغــة فـــي الــصــني، 
ــــالن عن  فــيــمــتــلــئ املـــســـرح تــمــامــا عــنــد اإلعــ
عـــرض جـــديـــد، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــتــذاكــر 

تباع بأسعار مرتفعة نسبيا.
وعلى الرغم من أن الصني الغنية والجديدة، 
ذات الــعــمــق الــثــقــافــي، زاوجــــت بــني نموها 
بالثقافة،  الــكــبــيــر، واالهــتــمــام  االقــتــصــادي 
ــروا فــي  ــ ــــصــ ــم قــ ــ ــهـ ــ ــبـــر الــــصــــيــــنــــيــــون أنـ ــتـ يـــعـ
املــوضــوع الثقافي خــالل الــعــقــود األخــيــرة، 
فلم يكن تطوره موازيا لإلنجازات الكبيرة 
في املجال االقتصادي. هكذا يجري حاليا 
الثقافية  والخطط  االستراتيجيات  تطوير 
فـــي الـــصـــني، جــنــبــا إلــــى جــنــب مـــع تــجــديــد 
البنى التحتية للثقافة، وتطوير املنتجات 
تقّدم  الصني  أن  الثقافية نفسها، ما يعني 
لصالح  الثقافة  توظيف  فــي  جــديــدًا  مــثــااًل 
التنمية. نحن في العالم العربي في حاجة 
ماسة لالستفادة مما فعله الغرب والشرق 
في توظيف الثقافة من أجل تنمية اإلنسان 
ومــفــاهــيــمــه وســـلـــوكـــه. لـــيـــس مـــفـــيـــدًا أن ال 
تــكــون الــثــقــافــة فــي خــدمــة تنمية اإلنــســان، 
التقدم  نحو  تتطلع  املجتمعات  كــانــت  إذا 
ر. »الثقافة من أجل التنمية«، هذا 

ّ
والتحض

ما يفهمه العالم ويفعله، ما دام ثمة تطلع 
الثقافة«  أجــل  من  و»الثقافة  التنمية.  نحو 
بــعــد أن تــنــتــقــل املــجــتــمــعــات مـــن الــتــخــلــف 
ــر، ال قــبــل ذلــــك. والــثــقــافــة قبل 

ّ
إلـــى الــتــحــض

السياسة في كل الحاالت!
)كاتب من األردن(

التحريض  أن  تاريخيا  واملــعــروف  العنف. 
على الكراهية القائم على التمييز بأنواعه 
 لتبرير الــعــنــف ضــد فئة 

ً
قــد يــكــون مــقــدمــة

ــد يــشــكــل جــريــمــة  مــعــيــنــة مـــن الـــســـكـــان، وقــ
ــتـــي أصـــبـــحـــت تــخــضــع  ضــــد اإلنـــســـانـــيـــة الـ
للمحاكمة لدى املحكمة الجنائية الدولية، 
مرتكبيها،  محاكمة  فــي  الــدولــة  فشلت  إذا 
ــرارات  ــ أو تــحــايــلــت لــتــبــرئــتــهــم. وهــــنــــاك قــ
لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة الــخــاصــة 
ــدا، واملــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــخــاصــة  ــ ــروانـ ــ بـ

بيوغسالفيا سابقا توضح معنى ذلك. 
 General(  34 رقـــم  الــعــام  التعليق  ويعتبر 
comment( أطول تعليق عام للجنة حقوق 
ــان املــعــنــيــة بـــالـــرقـــابـــة عــلــى تطبيق  اإلنــــســ
العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية. 
للجنة حقوق  الجلسة 102  فــي  وقــد صــدر 
جنيف،  فـــي   )2011/  7/  29-11( اإلنـــســـان 
ليحل محل التعليق العام السابق رقم 10. 
إقليمية لخبراء  لــقــاءات  وصــدر بعد ثالثة 
ــا الــالتــيــنــيــة  ــركــ ــيــ ــقــــدت فــــي أوروبـــــــــا وأمــ عــ
وآســيــا؛ وقــدم كاتب املــقــال، في لقاء عقدته 
املــفــوضــيــة الــســامــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان في 
تايلند، مداخلة عن كيفية تحقيق التوازن 
بني املادتني 19 عن حرية التعبير و20 من 
العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية 
ــة دعــــــوة لــلــكــراهــيــة الــقــومــيــة  ــ عــــن حـــظـــر أيـ
الــديــنــيــة تــشــكــل تحريضا  والــعــنــصــريــة أو 
العنف. وجــاء  أو  الــعــداوة  أو  التمييز  على 
في التعليق أن »حرية الرأي وحرية التعبير 
شـــرطـــان ال غــنــى عــنــهــمــا لــتــحــقــيــق الــنــمــو 

دون طــرحــهــا ومــنــاقــشــتــهــا وقــبــولــهــا من 
مــا يقلق  الــعــراقــي.  جميع شــرائــح املجتمع 
أنــقــرة أيضا قــوة أكـــراد ســوريــة التي تنمو 
وتتسع في الشمال والشرق تحت الحماية 
إجابته  املعروفة  الــســؤال  وهنا  األميركية. 
مسبقا: هل هناك احتمال وجود تفاهمات 
رباعية بني تركيا وإيران وسورية والعراق، 
وهـــي دول االنــتــشــار الـــكـــردي املــكــثــف على 
لــوأد الحلم  خطة عسكرية جاهزة للتدخل 
الكردي في مهده، وخصوصا أنها تعترض 

وترفض وتهدد؟
ــرة أن انـــفـــصـــال  ــ ــقـ ــ ــي أنـ ــ ــن يــــــرى فـ ــ هــــنــــاك مـ
ــــؤدي إلــــى خــســائــر تــركــيــة  ــد يـ كـــردســـتـــان قـ
ــادي، وأن  ــتــــصــ كـــبـــيـــرة عـــلـــى املـــســـتـــوى االقــ
أنـــقـــرة ســتــفــقــد طــريــق صـــادراتـــهـــا املــبــاشــر 
نحو العراق، وعبره إلى الخليج، فما الذي 
ستختاره؟ االستمرار في فتح األبواب على 
اإلقليم،  أمــام  واقتصاديا  تجاريا  وسعها 
والتمسك بمصالحها التجارية مع حكومة 
الــبــارزانــي، وضــمــانــة تصدير نفط كركوك 
عــبــر أراضــيــهــا، وبــالــتــالــي إغــضــاب بــغــداد 
على حــســاب إرضـــاء أربــيــل، كما فعلت في 
ــيــــرة، أم الــعــمــل عــلــى إنــقــاذ  الـــســـنـــوات األخــ
وحـــــدة الــــعــــراق عــبــر الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
مــع الــحــكــومــة املــركــزيــة فــي بـــغـــداد؟ أو هي 
ستسقط فــي مــصــيــدة أربــيــل وبــغــداد على 
السواء، وتترك وحيدة في ساحة املواجهة؟
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

الـــدولـــي «،   وبــالــتــالــي   تــدويــل الــحــل عــوض 
ــر بــكــل مــا   ــ تـــدويـــل املــشــكــلــة، كــمــا كــــان األمـ
نوع  بالعراق سابقا . وبذلك هناك   يتعلق 
من التفسير في   القضية مرتبط    باللعبة 
الكبرى املجّددة في   املنطقة . فليس العراق 
الكردية،   والخوف   وحده معنيا  بالقضية 
واضــح لدى الــدول من لعبة الدومينو في  
 املنطقة ، والــتــي   قــد تنسف أربــع دول على 
ــل فـــي   املــنــطــقــة :  تــركــيــا،   إيـــــران،   الــعــراق  األقــ

وسورية.
وال شك أن ذلك سيشكل إعادة بناء خارطة 
جديدة للشرق األوسط،   تعود فيها اإلثنية 
ــــدول،   وهـــو مـــا قـــد   يــذّكــرنــا   أســــاس بــنــاء الــ
الــذي   »ســايــكــس بيكو «  جــديــدة ، غير أن  بـــ
 يمكن أن نحتفظ به من تاريخية التقسيم 
التوزيع  أن  بيكو «  هو  » سايكس  ومنطق  
الترابي   الذي   جاءت به كان باتفاق دولي ، 
وبناء على موازين القوة في   وقتها. وتقول 
التاريخ إن  »اتفاقية سايكس بيكو  أوراق 
عـــام  1916  كــانــت اتــفــاقــا وتــفــاهــًمــا ســرًيــا 
بــني فــرنــســا واملــمــلــكــة املــتــحــدة، بمصادقة 
مــن اإلمــبــراطــوريــة الــروســيــة، على اقتسام 
ــــني فــرنــســا  ــــالل الـــخـــصـــيـــب بـ ــهـ ــ مـــنـــطـــقـــة الـ
وبــريــطــانــيــا، لتحديد مــنــاطــق الــنــفــوذ فــي  
 غرب آسيا، بعد تهاوي   الدولة العثمانية،  
 املــســيــطــرة عــلــى هـــذه املــنــطــقــة،   فــي   الــحــرب 

العاملية األولى«.
الـــيـــوم ال تــمــلــك   بــريــطــانــيــا الــنــفــوذ نــفــســه،  
 وربما فوضه التاريخ ألميركا، وال لفرنسا 
الــنــفــوذ نــفــســه . وفـــي   املــقــابــل، هــنــاك ثــالث 
في   عليها  القفز  األقـــل   ال   يمكن  على  دول 
العثمانية   أي   توافق دولــي :  اإلمبراطورية 
لــم تعد رجال  الحديثة  تركيا  فــي   شخص 
مــريــضــا   يــمــكــن تفتيته بــــدون كــارثــة على 
املنطقة .  وإيران   ليست الدولة   غير املبالية 
بيكو «  وقتها،  التي   لم تشملها  »سايكس 
جيو-استراتيجي   للغرب،  كخزان  وتركت 
ليفعل بــه مــا   يــشــاء فــي   تــوازنــات املنطقة . 
ــتــــداب روســـــي   واضـــــح،   وســــوريــــة  تــحــت انــ
   صــــراعٍ   يحصل فــيــه اتــفــاق  

َ
 صـــارت مــيــدان

االقــل ، على مستويني من مستويات  على 
تــبــريــرات املــجــلــس األمــمــي   لــقــرار الــرفــض : 
املهاجرين   وعـــودة  التطرف   هما    محاربة 

 إذا ما حصل    تفّكك الدول…املعنية ! 
هــــل   يـــكـــشـــف الــــرفــــض األمــــمــــي   الســـتـــقـــالل 
كــردســتــان الــعــراق  أن   الــوقــت لــم   يحن بعد 
أوسطية  الشرق  الجغرافية  تدبير  إلعــادة 
بــمــا   يــخــدم الــســيــاســة الـــجـــديـــدة؟ الــســؤال 
امتحان تاريخي،   قد   يكون جوابه إيرانيا  
 تــركــيــا   روســـيـــا،   لــكــن  لــيــس فــي   الــعــرب مــن  
 يستطيع أن   يرفع تحديه إلى حد الساعة ! 
)كاتب مغربي(

األزمة الخليجية... أثر سالب على حرية التــعبير

أنقرة بعد االستفتاء الكردي

هل يعطل  استفتاء  كردستان   
 العراق »سايكس بيكو «  الجديدة؟

الثقافة والتنمية... 
المثال الصيني

التحريض على 
الكراهية القائم على 

التمييز بأنواعه قد 
يكون مقدمًة لتبرير 

العنف ضد فئة 
من السكان

ال يمكن ألنقرة أن 
تتحرك بمفردها 

في ملف االستفتاء 
الكردي في العراق

التوزيع الترابي 
الذي جاءت به 

» سايكس بيكو « كان 
باتفاق دولي ، وبناء 

على موازين القوة 
في   وقتها

آراء

صالح الدين الجورشي

الــلــواء خليفة حفتر موفقا  به فريق حراسة  قــام  الــذي  املسلح  لم يكن االستعراض 
في زيارته أخيرا إلى تونس. وخالفا ملا خططت له دائرة اإلعالم املوالية له، أثار بث 
الشريط القصير عنها تساؤالت ومخاوف لدى األوساط التونسية، إذ سبق للرئيس 
صدام حسني أن نزل بثقله األمني في مطار تونس قرطاج للمشاركة في فعاليات 
القوي في تلك  الرجل  الرئيس بورقيبة اعترض على ذلــك، ومنع  العربية، لكن  القمة 
املرحلة من أن يكون مصحوبا بهيلمانه وصولجانه، مؤكدا له أن تونس دولــة ذات 

سيادة، تتحمل مسؤولية حماية ضيوفها بدون  املساس باألعراف الدولية.
أدرك حفتر، أخيرا، أن تونس تعتبر من بني األطراف التي يمكن أن تشارك في دعم 
التسوية السياسية بني الليبيني، إذ سبق له أن اعتبر التونسيني »شعبا جائعا«، إيحاء 
منه بأن تونس طامعة في الثروة النفطية الليبية، وأن هذا العامل محّدد لسياستها 
الخارجية ولعالقتها بجارتها. وقد كان ذلك تصريحا مفعما باإلساءة واالستفزاز.

ال تبنى الدبلوماسية الجادة على املشاعر وردود األفعال، وإنما تستند على املصالح 
القرار فيها  والقواسم املشتركة. لهذا تعتبر ليبيا بلدا جــارا، والتعاون مع أصحاب 
خيار استراتيجي، بقطع النظر عن هويتهم وأساليبهم في إدارة الشأن العام، ومن 
دون النظر إلى الطريقة التي وصلوا بها إلى السلطة أو سياساتهم في التعامل مع 
التونسيني، وأن يكونوا  مواطنيهم. املهم أن يكونوا مستعدين للتعامل مع نظرائهم 
البلد  التونسي، وأن يراعوا سيادة  الشأن  التدخل في  جادين في االمتناع كليا عن 
ومصالحها الحيوية. اختلف الوضع في ليبيا اآلن مقارنة بما كان عليه بعد نجاح 
االنتفاضة ومقتل العقيد القذافي. رحبت تونس بنتائج االنتخابات األولى التي نظمت 
في ليبيا، واعتمد الجميع نتائجها. لكن عندما حصل االنقسام الكبير بني شرق البلد 
وغربها، ارتبكت الدبلوماسية التونسية، حتى أنها عمدت إلى فتح مكتبني للخارجية، 
الرعايا  أصبح  فشلت، حيث  محاوالتها  لكن  وطــبــرق.  طرابلس  ترضي  أن  عساها 

التونسيون مستهدفني بشكل مباشر من مليشيات الجانبني العديدة.
أدت املتغيرات امليدانية واإلقليمية إلى صعود نجم اللواء حفتر الذي نجح عسكريا 
في إخضاع مساحة مهمة من الجغرافيا الليبية لنفوذه، كما أسهم، من جهة أخرى، 
والــقــاعــدة. وازدادت  داعــش  عــديــدة كانت تحت سيطرة تنظيمي  مــواقــع  فــي تحرير 
سلطته املعنوية والسياسية، بفضل دعم القاهرة وأبوظبي، إلى جانب نوع من الرعاية 
التي أصبح يتمتع بها  من موسكو. وهكذا نجح حفتر في فك العزلة عنه، وأصبح، 
من املنظور الدولي، أحد الالعبني الرئيسيني داخل ليبيا، ولم يعد باإلمكان تجاهله 
أو محاولة شطبه. وهو ما فهمه األميركان واألوروبيون. وكان استقباله في باريس 
التي أصبح  الهامة والدالة على املكانة املحورية  الفرنسي من املؤشرات  الرئيس  من 
يتمتع بها الرجل، ما سمح له بتمرير بعض شروطه، مستثمرا، بشكل جيد، تعدد 
الضعيف  السياسي  األداء  إلى جانب  له،  املنافس  املعسكر  الدائرة داخل  الصراعات 

لسلطة فايز السراج ومن معه، ومن هذه الشروط تعديل اتفاق الصخيرات.
في ظل هذا السياق اإلقليمي والدولي الجديد، وتفاعال مع مساعي املبعوث األممي 
الجديد، غسان سالمة، نحو محاولة جمع مختلف األطــراف حــول حــوار جديد قد 
الرغم من تشكيك  يؤدي إلى تسوية سياسية متكافئة ومدعومة من الجميع، على 
بعد فشل  التسوية أصبحت ضــروريــة  املــســاعــي،  هــذه  نــجــاح  احتمال  فــي  كثيرين 
السالح في إنهاء األزمــة، وإخــراج البالد من أجــواء الحرب األهلية. وهو الهدف الذي 
تريد أن تساهم تونس في تحقيقه في أسرع وقت، نظرا ألنه من شروط حماية أمنها 

القومي.
كانت زيارة حفتر إلى تونس قصيرة، وربما أداها اضطرارا أكثر من كونها اختيارا، 
لكنه في كل األحــوال لم يكن من مصلحته أن يقفز على هذا البلد الذي، على الرغم 
الليبيني، وتنظر  التي يتنفس من خاللها مئات آالف  الرئة  من تعثراته، فإنه يشكل 

إليه النخب الليبية بنظرة إعجاب ملا يتمتع به من حرياٍت عالية وخدمات أساسية.

باسل طلوزي

أيــام تعيشها  كــان يمكن أن يكون صباًحا قمعّيا عــادًيــا، على غــرار مــا سبقه مــن 
ردهات القصر، كلما استيقظ الرئيس، وبدأت مراسيم االستبداد تتوالى، غير أن ذلك 
الصباح، تحديًدا، شهد مفاجأة ألجمت بطانة القصر، حني وقعت أعينهم على ذلك 
الذيل النابت بغتة من الرئيس، وهو يتجول في القصر... كان يشبه ذيل الكلب تماًما.
والغريب، أن الرئيس لم ير الذيل، ولم يشعر به، فوقع املحيطون به في حيرٍة من أمرهم، 
إذ لم يجرؤ أحد منهم على إبــالغ الرئيس بأمر الذيل الجديد؛ ألنهم كانوا يعرفون 
أي مشنقٍة سيعلق عليها من يغامر بهذه الحماقة. وبعد طول حيرة، قــّررت بطانة 

الرئيس عقد اجتماع سري للتداول بشأن معضلة الذيل التي وقعت على نافوخهم.
بالطبع، كــان أول قــرار حــاز اإلجــمــاع، ضــرورة بقاء الرئيس مغّيًبا عن ذيله، كي ال 
تقع الكارثة. لكن إلى متى، فالقصر مكتظ باملرايا. وبعد تفكير عميق، توصل وزير 
الرئيس  إقــنــاع  مــفــاده   

ّ
إلــى حــل القصر، وهــو يضرب عينيه بقبضته،  فــي  الحيطان 

بضرورة إزالة املرايا، بذريعة اكتشاف علمي جديد مفاده أن املرايا تسبب »الضعف 
الجنسي«، وال ريب أن الرئيس سيستبّد به الفزع من هذا االكتشاف الذي يمّس أحد 

أهم أنشطته الرئاسية على اإلطالق.
انتقل املجتمعون، بعد ذلك، إلى معضلٍة أخرى: ماذا لو عكست أحذية الرئيس اللماعة 
صورة الذيل؟ وهنا تدخل وزير أحذية الرئيس، وهو يضرب حذاءه بقبضتيه: »الحل 
بسيط، سأقنع فخامته بطراز جديد من األحذية الفرنسية غير اللماعة، وسأبلغه أن 
الرئيس األميركي نفسه بات يستخدمها، نظًرا لجودتها، وبما أنه متّيم بأميركا، فأنا 

واثق أنه لن يمانع، ولكم أن تثقوا بخبرتي الطويلة في التعامل مع أحذية فخامته«.
ارتاح املجتمعون القتراح وزير األحذية، غير أن املعضلة لم تنته، خصوًصا عندما 
سأل أحدهم: »لكن، ماذا نفعل بزوار فخامته، من الرؤساء األجانب، إذا قّرر أحدهم 

أن يحضر بغتة للقاء الرئيس، فنحن ال سيطرة لنا عليهم؟«.
وزيـــر حفالت  نهض  أن  لــوال  املشكلة،  هــذه  عند  باملجتمعني  يستبّد  اإلحــبــاط  كــاد 
فالحل  عليكم،  »ال  بقبضتيه:  وجهه  على  يضرب  وهــو  ه، 

َ
رفاهيت املكلف  الــرئــيــس، 

حقوق  بحماية  املسكون  املبجل،  رئيسنا  أن  العالم،  زعماء  لجميع  سأبرق  عندي. 
ر العالم 

ّ
ا منه معها، قرر أن يزرع ذيل كلب على مؤخرته، كي يذك

ً
الحيوانات، وتعاطف

كله بهذه الحقوق املنتهكة«.
ا لهذا املقترح الذي لم يخطر على بال أحدهم، وشعروا أن 

ً
صفق املجتمعون استحسان

املعضلة في طريقها إلى الحل، غير أن أحد املجتمعني املاكرين، الطامح للوصول إلى 
مرتبة وزير، نطق بعبارٍة أعادت الوجوم إلى وجوه الجميع، حني قال: »كل مقترحاتكم 
سديدة، أيها القوم، لكنكم لم تفكروا باملشكلة األهم، وهي الشعب، من يضمن لكم أن 
ا إذا رأى ذيل الرئيس 

ً
ال يجرؤ أحد من أفراده، خصوًصا املعارضني، أن يبقى صامت

في إحدى خطبه، وأنتم تعلمون كم يحب فخامته الخطب العصماء؟.. لكن ال تبتئسوا 
لدي الحل بشرط واحد..«.

تعلقت أعني املجتمعني وحناجرهم باملتحدث، كمن ينتظر قراًرا متأخًرا بانتشاله من 
الجحيم، في حني ابتسم »املنقذ«، وقال: »الشرط أن يتم تعييني وزيًرا لذيل الرئيس، 

على اعتبار أنني وجدت الحل األصعب ملعضلة الذيل«. 
تنفس املجتمعون الصعداء بال ترّدد، فقد كان الثمن يستحق هذه املجازفة التي يبدو 
أنها ستنتشلهم من محنة الذيل. ضرب وزير الذيل الجديد مؤخرته بقبضتيه، وقال: 
الرئيس، يقضي بإلزام املواطنني كلهم، بزرع ذيل  »سنصدر مرسوًما بالخفية عن 
كلب على مؤخراتهم، تحت طائلة اإلعدام، وبذريعة أن الرئيس نفسه سبقهم إلى ذلك، 

وعندها لن يثير ذيل الرئيس استغرابهم«. 
أيد املجتمعون االقتراح بشدة، وتم األمر سريًعا، وأصبح لكل مواطن ذيله الخاص.

أما الزعيم الذي فوجئ بتلك الذيول النابتة على مؤخرات شعبه، في أثناء تجواله، فقد 
راح يقهقه، وهو يردد ساخًرا: »كنت أعلم، من زمان، أنني أحكم شعًبا من الكالب«.

فاطمة ياسين

يعقد في األمم املتحدة موسم سنوي ثابت، تتبعثر فيه السياسة على شكل بالونات 
خطابية، ويمكن للرؤساء والدبلوماسيني أن يقفوا تحت األضواء املباشرة لضمان 
ـــَع الرئيس  أكــبــر كميٍة مــن كــامــيــرات اإلعـــالم املسلطة على مــخــارج حــروفــهــم.. َوسَّ
األميركي، دونالد ترامب، وجوده في الفضاء اإلعالمي، عبر خطاب ذي لهجة مختلفة 
قال ألول مرة من رئيس أميركي، لكنه 

ُ
 ت

ً
عما هو متداول، واستخدم مفرداٍت وجمال

مارس حقا تكفله له األمم املتحدة على منبر أممي خالص، دأب رؤساء كثيرون على 
استخدامه، إلبراز ما يرغبون في قوله مباشرة، أو شرح مواقفهم الغريبة، أو حتى 
مجرد الوقوف هناك للفت األنظار، متقمصني أدوار نجوم السينما، كان من أبرزهم 
وألقى  نفسه،  املنبر  على  وقــف  الــذي  كاسترو  فيديل  الكوبي  الرئيس  السابق  فــي 
ونائَبه.  األميركي  الرئيس  فيه  الساعة، شتم  أربــع ساعات ونصف  استمر  خطابا 
وألقى معمر القذافي خطابا أقصر من خطاب كاسترو، لكنه كان مشحونا بالدراما 
عندما أخرج ميثاق األمم املتحدة ومزقه على املنبر، والجدير ذكره أن القذافي نصب 

خيمته في ذلك العام في الحديقة الخلفية ألحد فنادق دونالد ترامب.
جاء خطاب ترامب هذا العام انفعاليا وهجوميا، وحّدد هدفني من ثالثة، كان جورج 
بــوش االبـــن قــد حــّددهــا مــراكــز شــريــرة على مستوى الــعــالــم، وبــعــد إســقــاط بغداد 
وإيــران،  الشمالية  كوريا  التصعيد ضد  لترامب  بقي  املعروفة  األميركية  بالطريقة 
الواليات املتحدة بإطالق  حيث تستفز كوريا الشمالية كل جيرانها املتحالفني مع 
الشامل،  التدميري  املحتوى  ذات  القنابل  تفجير  أو  لسمائها،  العابرة  الــصــواريــخ 
املحرمة دوليا، مع ظهور استعراضي للرئيس الكوري الشمالي، وهو يضحك بملء 
الزعيم الكوري  الترابط بحسٍّ كوميدي عال، وسّمى  شدقيه. استوحى ترامب هذا 
رجل الصواريخ، وهي تسمية تليق بمغّرد »تويتري« عريق، لكن ترامب هدد بمحو 
كوريا الشمالية عن وجه األرض، إن اضطر للدفاع عن أميركا، أو أحد حلفائها من 
املــزاح، فالرجل هو  التهديد على محمل  أن يؤخذ  الكورية. ال يجب  خطر األسلحة 
رئيس أميركا التي تمتلك أكبر قوة تدميرية على وجه األرض، لكن الرئيس األميركي 
يدرك أكثر من غيره استحالة تنفيذ أمٍر من هذا النوع، حتى لو أقدم الرئيس الكوري 

الشمالي على تنفيذ أيٍّ من تهديداته.
وفي حديثه عن إيــران، قال ترامب إن عليها أن توقف دعم اإلرهــاب، وتتوقف عن 
التي وقعها الرئيس  التدخل في شؤون جيرانها، ثم هاجم بشكل خاص املعاهدة 
أسوأ  واعتبرها  الكبرى معها،  الــدول  أوباما، وخمس من  بــاراك  السابق،  األميركي 
األفكار  هــذه  تــرامــب  يستخدم  بعينه.  طرفا  تخدم  وأنــهــا  توقيعها،  يمكن  معاهدة 
دائما عند الحديث عن إيران. ولكن، بما أن املناسبة هي الوقوف تحت بصر العالم 
وسمعه، فإنه اعتنى أكثر بعباراته وطريقة إخراج الصورة التي يريدها إليران، فقال 
وكأنه يحّدث صديقا حميما: »بصراحة، هذه املعاهدة هي األكثر إحراجا للواليات 
املتحدة«. لم يتحدث ترامب عن بديٍل يمكن أن يحل محل املعاهدة، وهو بالطبع لن 
يستطيع التخلي عنها، ألن شركاءه األوروبيني يرغبون باستمرارها، وهي مرتبطة 
بقرار ملجلس األمن، وهو يدرك أيضا أن إلغاءها من طرف واحد إعالن حرب. لذلك 

يمكن اعتبار حديثه عن املعاهدة مخصصا إلثبات تمايزه عن أوباما وحسب.
إلــى جــانــب إيـــران وكــوريــا، ذكــر الــرئــيــس تــرامــب األمـــم املــتــحــدة بــخــطــورة األسلحة 
الكيميائية وبشار األسد الذي يستخدمها ضد شعبه، ويبدو أنه استخدم مهاجمة 
ر العالم، وربما يقصد كوريا وإيران، بأنه شن هجوما صاروخيا على 

ّ
األسد ليذك

ذي  خــطــاٍب  سياق  فــي  الكيميائية،  األسلحة  أطلقت  التي  السورية  الجوية  القاعدة 
صبغة عسكرية عالي النبرة، ومنخفض املفعول واقعيا. 

واحــدًا،  املتحدة  األمــم  منبر  على  من  ألقيت  التي  االعتيادية  غير  الخطابات  ازدادت 
وبقيت مشكالت العالم على حالها، فقد ردت كوريا على ترامب بأن خطابه »نباح 
كالب«، أما إيران فكانت أكثر نشاطا عندما أطلقت صاروخا يصل إلى مدى ألفي 

كيلومتر، ولم ينته موسم إلقاء الخطابات في األمم املتحدة بعد.

أخيرًا... حفتر في تونس شعب الكالب

ترامب في األمم المتحدة
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ــة« لــم تعد  ــرامـ ال يــخــفــى عــلــى املــغــاربــة أّن كــلــمــة »كـ
تستعمل فــي خــطــب الــجــمــعــة، وال فــي األعـــيـــاد، وال 
فــي املــــدارس وال فــي اإلدارة، بــل حتى فــي الــحــاالت 
الــتــي يــشــار إلــيــهــا، وال يقصد منها ســوى  الـــنـــادرة 
إقناع املتلقي املغربي أّن كرامته محفوظة في الكتاب 
الــبــاب، مــادام  والسنة،  وال داعــي لالجتهاد في هــذا 
أّن الله أخبرنا بقيمة الكرامة البشرية من فوق سبع 
ــاوات، وكــذلــك فــعــل الــدســتــور وتــفــعــل الــقــوانــن  ــمـ سـ
الداخلية والخارجية. لكن في املقابل هناك  واللوائح 
»الــكــرامــة«،  كلمة  السياسين  مــن  مــفــرط  استعمال 

سواء في خطبهم أو برامجهم.
وسياسيًا، يعّد مفهوم الكرامة البشرية من املفاهيم 
الــقــلــيــلــة الــتــي تـــّوحـــد الــيــمــن والـــيـــســـار، واإلســـالمـــي 
والــعــلــمــانــي، واملـــؤمـــن والـــكـــافـــر، لــكــونــهــا تــمــثــل، في 
نظرهم جميعًا، جوهر الحقوق والحريات األساسية 
نــتــائــج هــــذا االتـــحـــاد  أّن  بـــاإلنـــســـان. إال  الــلــصــيــقــة 
تختلف من مجتمع إلى آخــر، حسب طبيعة النظام 
السياسي الذي يقود املجتمع والدولة، وهي بذلك ال 
الــحــكــام واملــحــكــومــن إال فــي مجتمع ونظام  تــّوحــد 
الكرامة  الدفاع عن تلك  ديمقراطين. وإذا كان عبء 
، ثم على الدولة ثانيًا، فإّن 

ً
يقع على الفرد نفسه أوال

تخفيض فاتورة االستبداد غالبًا ما يمّر عبر تجميل 
األفــراد والجماعات. أصبح  التنازل عنها في عيون 
املجتمع املغربي متسامحًا مع مشاهد اإلهانة، إلى 

درجة مقلقة، وال يمكن القول إّن هذا التطبيع املفتعل 
ال يــحــمــل بــصــمــات الـــفـــاعـــل الـــعـــمـــومـــي، بــاخــتــالف 
درجاته ومقامه. ولم يجد هذا األخير، يومًا، حرجًا 
في سحب العجزة واألرامـــل واألطــفــال واألشخاص 
املــوجــوديــن فــي وضــعــيــة إعــاقــة وضــحــايــا الــكــوارث 
الجود  العمومية، إلى حفالت  الطبيعية والسياسات 
يــوم أو يومن، أمام  تــّوزع فيها مؤونة  التي  والــكــرم 
الغفيرة.  الجماهير  وتصفيقات  املصورين،  عدسة 
اإللحاح، سيكولوجية  تحت ضغط  لدينا،  أصبحت 
املتسّول، منذ أصبحنا نتسّول كل شيء. فاملرشح 
والحزب يتسّوالن األصــوات، والناخب يتسّول املال 
والزردة، واملوظف يتسّول الترقية، والجمعية تتسّول 
الــدعــم، والــطــالــب يــتــســّول الــنــقــطــة، وجــمــاهــيــر الــكــرة 
الوطن  وأبطال  واملباريات،  الحافالت  تذاكر  تتسّول 
يــتــســّولــون املـــأذونـــيـــات ورخــــص الــنــقــل، وضــحــايــاه 
زعيم  وحتى  والتطبيب،  الــعــالج  تكاليف  يتسّولون 

الحزب الفائز في االنتخابات يتسّول املسؤولية.
لها  مفترضا  كــان  عمومية،  سياسات  تحولت  لقد 
خرج املواطن من هشاشته إلى وضٍع أكثر أمنا 

ُ
أن ت

واستقرارا، حفاظا على كرامته، إلى برامج للتسول 
األفقي والعمودي، وأنشأت لنا مؤسسات ذات بنايات 
شاسعة وأطر عليا وسيارات فارهة، مهمتهم، جمع 

التبرعات وإعادة توزيعها على الفقراء.
توفيق سلمون )المغرب(

بــن  ــــرب  ــــحـ الـ ــام 1975  ــ ــعـ ــ الـ ــــي  فـ اشـــتـــعـــلـــت 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن وقــــســــم مـــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، 
ــر  ــورت حـــتـــى شــمــلــت الـــقـــســـم اآلخــ ــطــ ــم تــ ثــ
مــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن الــــذيــــن أســــمــــوا أنــفــســهــم، 
آنــــذاك، الــحــركــة الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة، وانــضــم 
هـــؤالء، بسبب أهــدافــهــم املــحــقــة، إلــى جانب 
ــــدوان فلسفة  ــار عـ ــة آثــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن، إلزالـ
يوسف الحويك: نموت خلف صخورنا وال 

نتحد مع دمشق.
فــي املــضــاعــفــات الــنــاتــجــة عــن تــلــك الــحــرب، 
كـــان ال بــد مــن قـــوة منظمة ضــابــطــة إيــقــاع 
آنـــذاك، بسورية  والــتــي تمثلت،  الــحــرب،  تلك 
التي باتت تتسّمى، منذ ذلك الوقت، سورية 
ــد. وكـــان لــســوريــة األســـد تــلــك الفضل  األســ
فــــي كـــبـــح جــــمــــاح املــــتــــصــــارعــــن، مــعــســكــر 
لبنانين من  الفلسطينين ومن واالهــم من 
اآلخرين  اللبنانين  دفــع  في  بعيدًا  االنــدفــاع 
طردا نحو ما أسَمْوه »املحاكاة الحضارية« 
ــل الــســوريــون 

ّ
مــع إســرائــيــل. وبــالــتــالــي، شــك

نواة القوة الجاذبة ملفاصل الكيان اللبناني، 
واملانعة له من التشظي والتشرذم.

 بالسياسة 
ُ

وعلى الرغم من أحابيل ما ُيْعرف
الدولية التي أطالت أمَد هذه الحرب، من خالل 
الفرنسية،  ثم  اإلسرائيلية،  النجدة  تدخالت 

 بحرب التحرير، 
َ

مع ميشيل عون، وما ُعِرف
الذهبية  األســـد وجــد فرصته  أّن حــافــظ  إال 
فــي صناعة نــصــره/ مــجــده الشخصي في 
اجــتــيــاح الـــعـــراق الــكــويــت الـــذي أتـــاح لــه عقد 
صــفــقــة مــع األمــيــركــيــن، كــّرســت حــضــوره 
أبــديــًا هــنــاك. لكن األميركين  ــَوّهــَمــه 

َ
ت الـــذي 

الخاصة،  أجندتهم  لهم  كان  واإلسرائيلين 
إلى تأجيلها ولو إلى حن.  ــّروا 

ُ
والتي اضــط

أّن اإلســرائــيــلــيــن  نــتــذكــر  أن  عــلــيــنــا  وهـــنـــا 
الــرد  إلــى منع أنفسهم مــن  ــّروا أيضا 

ُ
اضــط

االستفزازية.  على صواريخ صــدام حسن 
آنذاك، وفي العام 1980، أي بعد أشهر قليلة 
 بثورة الخميني، كان 

َ
من انتصار ما ُعــِرف

ــّد  فــتــكــًا وبــصــيــرة  ــ هــنــاك رجـــل أعــتــى وأشــ
ُيْدعى  بيكو،  واملسيو  املستر سايكس  ِمــْن 
بــرنــارد لــويــس الـــذي قـــّدم مــشــروع خريطة 
الكونغرس  اعتمدها  العربي،  للعالم  جديدة 

األميركي وثيقة رسمية .
وفــي وقـــٍت كــان لــصــوص حــافــظ األســـد في 
لعموم  وإكــراهــًا  ونهبًا  يعيثون سلبًا  لبنان 
الــلــبــنــانــيــن فــي كــل مــا لــه عــالقــة بــالــعــروبــة، 
ُمــتــَوّهــمــن كــّمــًا ِمـــَن الهبل الـــذي لــن ينضب 
ــْه، كــانــت تــلــك الــوثــيــقــة/ الــخــريــطــة تمد 

ُ
َمــعــيــن

ــيــهــا. وعــلــى الــرغــم من 
ّ
ــَمــط

َ
 ت

ُ
قــرونــهــا وتـــبـــدأ

لــلــمــفــكــر إدوارد  املـــوضـــوعـــي  املــنــطــق  أنــــف 
يلعب دور  أن  لنفسه  ارتــضــى  الــذي  سعيد 
اإلمام الغزالي في مقابل برنارد لويس الذي 
لبس لبوس بطرس الناسك في أحدث حملة 
لويس  فــإن منطق خريطة  صليبية جديدة، 
هو الذي ساد ويسود حاليا، في حن دخل 
يحتاج  الغبار،  مــن  كــمٍّ  تحت  إدوارد  منطق 
قــومــًا آخـــريـــن، غــيــرنــا، وربـــمـــا  حــقــبــة غير 

حقبتنا إلزاحته.
وعلى الرغم من اعترافنا بأّن خارطة برنارد 
لويس ليست وليدة إبــداع عبقري من بنات 
له  نقّر  نا 

ّ
أن إال  البروفيسور،  أفكار حضرة 

بقدرته على قراءة سيرورة الواقع كما يقع .
املعتمدة رسميا  الخريطة  تلك  تقول  أخيرًا، 
مــن الــكــونــغــرس بتقسيم الــعــراق إلــى ثالث 
أربــع،  إلــى  التنفيذ، وســوريــة  دول، وجـــاري 
إلـــى  واألردن  أيــــضــــا،  الــتــنــفــيــذ  ــاري  ــ جــ مــــع 
العائلية  القمعية  ظل  في  والسعودية  اثنتن 
املــســتــشــرســة إلــــى أربــــــع، ومـــصـــر فـــي ظل 
في  والجزائر   اثنتن،  إلى  االنقالبي  النظام 
ظــل الــركــود اآلســـن إلـــى اثــنــتــن، وليبيا في 
ظل بؤرتها إلى اثنتن أيضًا، والسودان إلى 

اثنتن، وقد تم التنفيذ.
عدنان سقول )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

نزار كريكش

طرح مبعوث األمم املتحدة إلى ليبيا، غسان 
إعــادة االستقرار إلى  سالمة، مقترحه بشأن 
الصخيرات،  اتــفــاق  تعديل  مسار  عبر  ليبيا 
وبــــالــــتــــوازي الـــعـــمـــل عـــلـــى وضـــــع الــلــمــســات 
ــن ثــــم االنـــتـــخـــابـــات  ــ األخــــيــــرة لـــلـــدســـتـــور، ومـ
املقترح في  التشريعية والرئاسية. جاء هذا 
سياق انتقال األزمة الليبية من حرٍب داخليٍة 
إلى حرٍب بالوكالة، لعبت فيها دول إقليمية 
بالسالح  األطـــراف  بعض  بدعم  الوكيل  دور 
التابع  الــخــبــراء  بــن تقرير  والــطــائــرات، كما 
لــأمــم املـــتـــحـــدة، ثـــم بــــدأ االقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
يــنــهــار، ومــعــه زيـــادة مــؤشــرات فشل الــدولــة، 
ــيـــار الـــنـــظـــام الــصــحــي،  ــهـ جـــــراء الــــنــــزوح، وانـ
 عــن نــقــص السيولة 

ً
وهــجــرة الــعــقــول، فــضــال

وانــخــفــاض قــيــمــة الــديــنــار الــلــيــبــي، وانــعــدام 
األمن في بعض املناطق وحصار أخرى. 

ظهر هذا الفشل بوضوح في ظاهرة الهجرة 
غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــة، ووصــــــــل مــــعــــدل الـــهـــجـــرة 
خـــالل ســتــة أشــهــر فــي هـــذه الــســنــة إلـــى مائة 
ألــــف، وتــشــيــر تــقــاريــر إلــــى وجــــود مسلحن 
مــــن تــنــظــيــم الــــدولــــة اإلســـالمـــيـــة بــــن هــــؤالء 
املهاجرين، يصل إلى آالف. وبغض النظر عن 
هــذا الــرقــم وصحته، إال أن الـــدول األوروبــيــة 
واالتحاد األوروبي بدآ يشعران بقلق حقيقي 

تجاه ما يحدث في ليبيا. 
حــاولــت كــل دولـــة أن تضع حــلــواًل ملــا يحدث 
مباشر  بشكل  إيطاليا  وتعاملت  ليبيا.  فــي 
الهجرة.  ظاهرة  ملحاربة  الكتائب  بعض  مع 
تـــوجـــهـــت فـــرنـــســـا إلـــــى دعـــــم خــلــيــفــة حــفــتــر، 

والء سعيد السامرائي

انــتــخــب دونـــالـــد تـــرامـــب لــرئــاســة الـــواليـــات 
املـــتـــحـــدة ضـــد هـــيـــالري كــلــيــنــتــون مــرشــحــة 
املــؤســســة الــتــقــلــيــديــة األمــيــركــيــة، وقــيــل في 
»الجميع ما عدا  االنتخابية  الحمالت  أثناء 
هيالري. وكانت حملة ترامب تدعو إلى بناء 
أميركا قوية، والتي القــت صــدى كبيرا لدى 
البيض.  لــدى  وخصوصا  الوسطى،  الطبقة 
الــبــنــى  تـــحـــديـــث  ــي  فــ رغـــبـــتـــه  ــرامــــب  تــ ورّدد 
العمل،  بتوفير  البطالة،  ومحاربة  التحتية، 
ــة إلــى  ــاربـ ــهـ ــركـــات الــعــمــالقــة الـ وإعـــــــادة الـــشـ
الواليات  البلد، وغلق حــدود  االستثمار في 

املتحدة على الهجرة. 
مــن  دوالر  ــار  ــيــ ــلــ مــ ــة  ــائــ ــمــ بــ عـــــودتـــــه  ــد  ــ ــعـ ــ وبـ
الــســعــوديــة، تــحــدث فــرحــا لــأمــيــركــيــن عن 
ــن أجـــــل إعـــــادة  ــاريـــع حـــمـــلـــتـــه، مــ تــنــفــيــذ مـــشـ
ــا الـــجـــديـــدة الـــتـــي يــطــمــح لــهــا.  ــيـــركـ بـــنـــاء أمـ
وتــلــقــى الــعــالــم خــطــابــه هـــذا عــلــى أنـــه انكفاء 
أمــيــركــي، بــعــد حــــروب تــدمــيــريــة فــي الــعــراق 
وأفــغــانــســتــان، أفــلــســت الــخــزيــنــة األمــيــركــيــة 
وأضرت دوال كثيرة، أولها أوروبية، كما قال 
هوبير  الــســابــق،  الفرنسي  الخارجية  وزيـــر 
فــيــدريــن. لكن يــبــدو أن تــرامــب، وعــلــى خطى 
سلفه باراك أوباما، لم يصمد أمام املؤسسة 
الــعــســكــريــة – الــصــنــاعــيــة الـــتـــي أزاحــــــت عن 
ترغب  ال  الذين  ووزراءه  مستشاريه  طريقه 
بــانــون ومايك  بــوجــودهــم معه، مثل ستيف 
فلن وغيرهما، ما حدا بالصحافي األميركي، 
ســتــيــفــن كــنــزر مـــن صــحــيــفــة بــوســن كــلــوب، 

وااللتقاء برئيس املجلس الرئاسي، وحاولت 
الـــتـــوغـــل فـــي الـــجـــنـــوب، وإقــــامــــة قـــواعـــد لكي 
تراقب الحدود الجنوبية، لضمان مصالحها 
في الطرق املوصلة إلى فرنسا، سواء من أجل 
اليورانيوم، أو الحفاظ على طرق اإلمداد من 
ذلــك نفوذها  الــخــام ملصانعها، وقــبــل  املـــواد 
التاريخي في أفريقيا. حاولت بريطانيا كذلك 
عــبــر وزيـــر خــارجــيــتــهــا، بــوريــس جــونــســون، 
االتصال باألطراف الليبية، وكشفت صحيفة 
»ديـــلـــي مــيــل« عـــن عــمــلــيــات ســريــة لــأجــهــزة 
ــي لــيــبــيــا. نــحــن هــنــا أمـــــام ضــيــاع  األمـــنـــيـــة فـ
استراتيجي لقضية تــزداد خطورة كل يوم.. 
بمقاربة  يفكر  بــدأ بعضهم  هــنــا،  العمل؟  مــا 
تــوحــيــد االستراتيجيا  أخــــرى، هــي ضــــرورة 
الــروســي ينتظر، وكــان  فــالــدب  ليبيا،  تــجــاه 
هــذا في اجتماع لندن أخــيــرا، ودعيت الــدول 
الــتــي يــمــكــن أن تــخــرق هـــذه االســتــراتــيــجــيــا، 
مصر واإلمــارات، واتفق الجميع على املضي 
في حل تضعه األمم املتحدة باتفاق الجميع، 
املتحدة،  لــأمــم  العامة  الجمعية  واجتمعت 
وعرض األمن العام إمكانيه الحل في ليبيا، 
وكونها أولوية، وجــاء مقترح غسان سالمة 
املالحظ أنه يهدف إلى إيجاد حل سريع لكل 
األطــــــراف، وأنـــنـــا عــلــى مـــشـــارف نــهــايــة حــرب 
أهلية، يمكن لصدمتها أن تضعنا أمام حلول 
ــد. ويــنــطــلــق  ــ تــضــع الــجــمــيــع فـــي ســـيـــاق واحــ
ــار الــدســتــوري إلجـــراء  الــحــل مــن تــوفــيــر اإلطــ
االنـــتـــخـــابـــات. أي أن الــحــل هـــو االنــتــخــابــات 
الـــتـــي ســـتـــأتـــي بـــرئـــيـــس وبــــرملــــان جـــديـــديـــن، 
وهكذا نخرج من انقسام السلطة. وكان البند 
الوطنية.  املصالحة  هو  مقترحه  في  األخير 

ــم االنـــقـــالب الــعــســكــري على  ــــالق اســ إلــــى إطـ
الرباعي، جون كيلي والجنرال ماتيس وريك 
تيلرسون ومجموعة مهمة ومعروفه أخرى 
في وكالة االستخبارات والقضاء والداخلية، 
البيت األبيض الجديد  إلبعاد رجــال رئيس 
من حوله، ووضعه على »الطريق الصحيح«. 
العمومية  الجمعية  فــي  تــرامــب  ومــا خطاب 
لــأمــم املـــتـــحـــدة، أخـــيـــرا، إال دلــيــل عــلــى هــذا 
األميركي  العسكري  الــتــدخــل  نحو  الــتــحــول 
التي تحدث  البناء  من جديد، وطــي صفحة 
عــنــهــا فـــي الـــفـــتـــرة االنـــتـــخـــابـــيـــة، فــلــم يكتف 
ترامب بتكرار خطاب جورج بوش »من ليس 
الهجومية،  على طريقته  فهو ضدنا«  معنا 
لكنه ظهر أكثر عنفا يصرخ ويعلن نيته عن 
بالكامل، في سابقٍة  الشمالية  تدمير كوريا 
من على منصة األمم املتحدة، وفي مناسبة 
مــعــروفــة بــخــطــابــات مــتــزنــة، يلقيها رؤســـاء 
الدول يستعرضون فيها آراءهم بما يحدث 
فـــي الـــعـــالـــم، مــتــأمــلــن حـــل املــشــكــالت بــطــرق 
ــيـــس بـــالـــحـــروب  ســلــمــيــة وبـــمـــفـــاوضـــات، ولـ

والتدمير.
الطريقة  الــدول بهذه  أن يكون ردع  ال يمكن 
ــفـــزازيـــة والــتــهــجــمــيــة الـــتـــي تـــبـــدو من  ــتـ االسـ
ــــب، وبــــــــرزت عـــلـــى املـــــأ فــي  ــرامـ ــ شــخــصــيــة تـ
خـــطـــابـــه غـــيـــر املــــكــــتــــوب، وفـــــي تــصــريــحــاتــه 
السابقة ومداخالته التلفزيونية وتغريداته 
عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي املثيرة 
الــرئــيــس  انــتــخــابــه. وال يكتفي  لــلــجــدل مــنــذ 
ــتـــحـــدة، لكنه  تـــرامـــب بــخــطــابــه فـــي األمـــــم املـ
إلى  موجهة  تهديدية  تغريدات  في  مستمر 

املحافل.  كل  في  والخضراء  الحمراء  البسط 
الــدراســات،  االنتخابات، فهي حسب  أمــا عن 
ومنها ما نشرته مؤسسة روتليدج في كتاب 
ــى الــحــريــة«  ملــجــمــوعــة بــاحــثــن »الـــطـــريـــق إلــ
)2013(، ال يمكن أن تكون وحدها من عوامل 
املمارسة  يعزز  وإنما  الديمقراطي،  التحول 
الدولة، بمعنى  الديمقراطية بناء مؤسسات 
ــك الــتــحــول وبـــنـــاء الــدولــة  أن الــعــالقــة بـــن ذلـ
يــأخــذ شــكــال  سيئا، وهـــذا يعني أن العالقة 
مـــبـــاشـــرة بـــن االنـــتـــخـــابـــات والـــتـــحـــول نحو 

االستقرار.  
ومن املمكن أن نظن أن اجتماع لجنة الحوار 
النواب  ومجلس  للدولة  األعلى  املجلس  من 
ــد يــضــع حــدًا  ــو اجـــتـــمـــاع قـ بـــشـــأن االتــــفــــاق هـ
للصراع على السلطة، وهذا يعني أن املقترح 
قد جاء على العقدة األساسية في ليبيا، وهي 
واالنتخابات  الدستور  ببناء  وأنــه  السلطة، 
قـــد قــفــلــنــا املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة، ويـــأتـــي بعد 
ــات. هــــذا مــمــكــن، لكن  ــسـ ــن املـــؤسـ الـــحـــديـــث عـ

الــتــي اقــتــرفــت جــرائــم حـــرب، دانــهــا الــقــانــون 
املتحدة،  الواليات  نفسه. تصرفت  األميركي 
فــــي عـــهـــد جــــــورج بــــــوش، بــقــطــبــيــة واحــــــدة، 
ــــدول الــعــالــم األخــــرى  ــقـــدرة لـ ــــود مـ لـــعـــدم وجـ
لم يعد  ذلــك  لكن  على مواجهتها في 1991، 
اليوم. ففي فترة وجيزة، استعملت  ممكننا 
أكثر  )الفيتو(  النقض  حق  والصن  روسيا 
من خمس مرات، لتواجها الواليات املتحدة 
قــرارات  األمـــن، وتمنعا مشاريع  فــي مجلس 
طرحتها الـــواليـــات املــتــحــدة بــشــأن ســوريــة، 
ــتـــصـــادي،  ــل الـــصـــن صـــعـــودهـــا االقـ وتــــواصــ
لتزيح الواليات املتحدة من مرتبة االقتصاد 
األول واألقـــوى فــي الــعــالــم، مــا ينهي، بشكل 
للواليات  الــواحــدة  القطبية  ونــهــائــي،  كــامــل 
املـــتـــحـــدة فــــي الــهــيــمــنــة، والـــتـــحـــكـــم بـــشـــؤون 
العالم، والتدخل في إسقاط الدول واألنظمة، 

ورسم خرائط جديدة للعالم. 
ــن اإلرهـــــــــاب اإلســـالمـــي  ــب عــ ــرامــ أمـــــا كـــــالم تــ
أيــام،  أيضا يتناقض مع ما فعله، قبل  فهو 

وكيف  االنتخابات،  بعد  ما  يبن  لم  املقترح 
يمكن ضمان عدم عودة األمور إلى ما كانت 
عليه، كأن يرفض بعضهم، بإيعاز من الدول 
تــتــعــارض  أن  أو  ــابـــات،  ــتـــخـ االنـ الـــخـــارجـــيـــة، 
مــصــالــح هـــذه الــــدول مــع الــنــظــام الـــذي يصل 
أدوات  بتحريك  يبدأ  أن  فيقّرر  السلطة،  إلــى 
النزاع، أو أن يقول لنا املقترح كيف سيتعامل 
مع األزمات الخانقة التي تعيشها البالد في 
ــوعــــودة، أي مـــع اكــتــمــال املـــدة  تــلــك الــســنــة املــ

املقترحة لنهاية األزمة. 
يقول الواقع إن األمم املتحدة تتجاوز قضايا 
أســـاســـيـــة، هـــي الــســيــاق الــحــقــيــقــي لــلــصــراع، 
ــورة  ــطــ وهــــــو فـــشـــل مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة وخــ
الــوضــع االقــتــصــادي والــقــانــونــي للبلد، وأن 
ديناميات اقتصاد الحرب لن تنتهي بمجرد 

إجراء انتخابات أو صياغة دستور.
يـــنـــجـــح، إذا مــا  ــة أن  لـــغـــســـان ســـالمـ ويـــمـــكـــن 
ذهـــب إلـــى أبــعــد مـــن االنـــتـــخـــابـــات، فــفــي علم 
مخططات  وضـــع  عــلــى  الــقــدرة  املستقبليات 
أكـــبـــر زمـــنـــا قـــد تــضــع حـــلـــواًل لــقــضــايــا آنــيــة 
وعــاجــلــة، وربــمــا سيجعل هـــذا األمــــر الـــدول 
التي تعنى بالشأن الليبي أمام تحّدي العمل 
الـــجـــدي مـــع لــيــبــيــا. ويــقــتــرح بــعــضــهــم خطة 
مـــارشـــال، وهـــي بــنــاء مــؤســســات لــيــبــيــا، كما 
فعلت الـــواليـــات املــتــحــدة مــع أوروبـــــا.. لــم ال؟ 
عندما يبدأ الحديث عن املال، يمكنكم الحكم 
عــلــى جــديــة املــشــاركــة والــرغــبــة فــي الــوصــول 
التكاليف،  عّمن سيدفع  فتش  الــحــلــول..  إلــى 
ــادة االســـتـــقـــرار أم  ــ لــتــعــرف هـــل مـــا يــحــدث إعـ

تدوير لأزمة؟
)كاتب ليبي(

 2001 أيلول  11 سبتمبر/  أحــداث  بمناسبة 
في نيويورك، إذ منع  أعضاء طاقمه من أي 
ذكــر »إلســالمــيــن« بــهــذه املــنــاســبــة، علما أن 
لترامب تصريحا مصورا عقب تلك األحداث 
لقناة نيويورك، في التاسعة مساء، يقول فيه 
الــطــائــرات سبب  تــكــون  إن مــن املستحيل أن 
هــذه الــتــفــجــيــرات. قــال تــرامــب، وهــو الخبير 
بالبناء، »ماديا يستحيل أن تدمر طائرتان 

برجي التجارة العاملين، ثم البرج الثالث«.
ــيــــركــــي، فــــي خــطــابــه،  واعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس األمــ
االتــــفــــاق الــــنــــووي مــــع إيــــــــران، أســــــوأ اتـــفـــاق 
قامت بــه الــواليــات املتحدة. لكن ســرعــان ما 
لــالتــحــاد  الــخــارجــيــة  الــســيــاســة  ممثلة  رّدت 
قائلة  عليه  موغريني،  فيديريكا  األوروبـــي، 
إن عـــدة دول وقــعــت هـــذا االتــفــاق مــع إيـــران، 
وهـــي ال تــريــد إعــــادة الــنــظــر فــيــه. ألن الـــدول 
ــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا أملــانــيــا، تــرفــض  ــيــ األوروبــ
أحــاديــة تــرامــب، وتــرفــض حربا جــديــدة مثل 
حــــرب الــــعــــراق، تـــقـــّررهـــا الــــواليــــات املــتــحــدة 
وفقا ملصالحها، من دون أن تعبأ باملصالح 
ــة الـــتـــي تـــأثـــرت مــنــذ غــــزو الـــعـــراق  ــ ــيـ ــ األوروبـ

بشكل مباشر وسيئ. 
يعكس خطاب ترامب في األمم املتحدة تبنيه 
الـــخـــطـــاب الـــحـــربـــي لــلــمــؤســســة الــصــنــاعــيــة 
املتحمس  الــكــونــغــرس  وغالبية  العسكرية، 
لـــرئـــيـــس الــــــــــــوزراء اإلســــرائــــيــــلــــي، بــنــيــامــن 
نتنياهو، ولهوس خطط حزبه في املنطقة، 
للوبي  العسكرية  املصالح  مع  وتقاطعاتها 

الصناعي األميركي.
)كاتبة عراقية في باريس(

سالمة  غسان  عرضه  الــذي  الوطني  املؤتمر 
في مقترحه محاولة لتوسيع دائرة املشاركة 
توافقية  قاعدة  وإيجاد  السياسي،  الحل  في 
املقترح  الــبــنــاء عليها إلنــجــاح  أوســـع، يمكن 

األممي. 
الـــســـؤال اآلن: هــل هــنــاك مــقــاربــة جــديــدة في 
عـــرض غــســان ســالمــة؟ بــالــطــبــع الــرجــل جــزء 
ــم املــتــحــدة الــتــي ينتقدها  مـــن مــنــظــومــة األمــ
بــاحــثــون وأكـــاديـــمـــيـــون بــإهــمــال الــســيــاقــات 
الوصفة  هــذه  أن  بمعنى  للدولة،  التاريخية 
الــســيــاســيــة ال تــخــتــلــف كــثــيــرًا عـــن وصــفــات 
ــقـــد الـــــدولـــــي والــــبــــنــــك الــــدولــــي  ــنـ صــــنــــدوق الـ
القروض  مقابل  العملة  وتعويم  )الخصصة 
ــق مــعــايــيــر  ــ ــاد وفــ ــتــــصــ وإعــــــــــادة هــيــكــلــة االقــ
املتخصص  ويؤكد  الــدولــي(.  النقد  صندوق 
فـــي قــضــايــا الــــحــــروب األهـــلـــيـــة والـــنـــزاعـــات، 
إدوار نيومان، في كتبه على ضــرورة تغيير 

املقاربة لأمم املتحدة. 
ــم  كــــان غـــســـان ســـالمـــة فـــي كــلــمــاتــه أمـــــام األمـ
ــدرك  ــ ــره، فـــهـــو يـ ــ ــيـ ــ ــن غـ ــ ــدة مـــخـــتـــلـــفـــا عـ ــتــــحــ املــ
أهـــمـــيـــة الـــبـــنـــاء املـــؤســـســـي وســـيـــلـــة لــضــمــان 
ــرار الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة، بــمــعــنــى أن  ــمـ ــتـ اسـ
ــــالل االســـتـــقـــرار يــقــتــضــي ثــــالث خـــطـــوات،  إحـ
نــهــايــة الـــحـــرب وبـــنـــاء مــؤســســات الـــدولـــة ثم 
ضمان استمرار هذه املؤسسات في تحقيق 
الــســالم واالســتــقــرار والــتــنــمــيــة؛ لــكــن املقترح 
االنتخابات  على  يرتكز  يقدمه سالمة  الــذي 
والدستور، وهي نهايات غير مضمونة، فقد 
كان لدى ليبيا دستور وضع بإشراف األمم 
املتحدة، ولأسف انقلب معمر القذافي عليه، 
وبــاركــت األمـــم املتحدة الــقــذافــي، وفــرشــت له 

بالسحق  تــتــوعــده  الشمالية،  كــوريــا  رئــيــس 
وقتل شعبه وتجويعه، ما جعل األمن العام 
يطلب  غوتيريس،  أنطونيو  املتحدة،  لأمم 
الكالمية  املواجهات   عن 

ّ
الكف الرئيسن  من 

العنيفة والعودة إلى املفاوضات.
واســتــهــدف تــرامــب أيــضــا، فــي خــطــابــه أمــام 
الجمعية الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة، مــا ســّمــاه 
اإلرهـــــــــــاب اإلســــــالمــــــي ومـــــــالذاتـــــــه، والــــــــدول 
الــتــي تــدعــمــه، قــائــال إنـــه »ســيــوقــف اإلرهـــاب 
له أن يمزق  اإلسالمي املتطّرف، ولن يسمح 
شــعــبــنــا، ويــمــزقــوا الــعــالــم بــرمــتــه. علينا أن 
ــــالذات لـــإرهـــابـــيـــن وخــطــطــهــم  ــ نــمــنــع أي مـ
الــشــريــرة، علينا أن نطردهم مــن دولــنــا،  آن 
األوان أن نكشف ونحاسب الدول التي تدعم 
املجموعات اإلرهابية وتمولها، مثل القاعدة 
األبــريــاء.  الله وطالبان ممن يقتلون  وحــزب 
الــواليــات املــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا يعملون معا 
فــي الــشــرق األوســـط إليــقــاف اإلرهـــاب، ومنع 
أي مالذات آمنة يستعملونها لبدء هجماٍت 

على كل الشعوب«.  
ــذا، فـــي تصنيفه  ــ يــنــطــبــق خـــطـــاب تـــرامـــب هـ
الدول املارقة، أول ما ينطبق، على الواليات 
ــتــــي شــنــت  ــيــــة نـــفـــســـهـــا الــ ــيــــركــ ــتــــحــــدة األمــ املــ
من  غــيــر شــرعــيــة، بصناعة مجموعة  حــربــا 
ــة الــقــانــون  ــزت الـــعـــراق خـــارقـ ــ األكــــاذيــــب، وغـ
الــــدولــــي، وقــــــــرارات األمـــــم املـــتـــحـــدة، ورفـــض 
غــالــبــيــة دول الــعــالــم هـــذه الـــحـــرب الــكــارثــيــة 
لــيــس فــقــط عــلــى الــــعــــراق وشـــعـــبـــه، بـــل على 
الــعــالــم وأمــنــه واســـتـــقـــراره. وهـــي مــن جلبت 
معها 200 ألف مرتزق وشركة »بالك ووتر« 
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