
مالك ونوس

 بـــهـــاء الــديــن 
ُّ

بـــن الــفــيــنــة واألخــــــــرى، يـــطـــل
ــــوزراء اللبناني  الــ الــحــريــري، نــجــل رئــيــس 
الراحل، رفيق الحريري، برأسه على املناخ 
ــواء،  لــبــنــان، ليستطلع األجــ الــســيــاســي فــي 
 حــظــوظ لــه لــلــعــب دوٍر 

َ
ــان ثــّمــة ويــــرى إن كـ

الــبــاد السياسية، أســـوة بأخيه  فــي حــيــاة 
ــوات بــن  ــ ــنــ ــ ــل ســ ــفــــصــ ــد. وتــ ــ ــعـ ــ ــر سـ ــ ــغــ ــ األصــ
اإلطالة واألخــرى، من دون أن نعلم ما إذا 
كان سبب إدباره موضوعيًا، يتعلق بحال 
ذاتيًا،  أو  تعانيها،  التي  واملشكات  الباد 
يتعلق به وبقدرته على إدارة ملفات الباد 
الــشــائــكــة الــتــي ســتــلــحــق بـــه تــهــمــة الــفــشــل، 
كــمــا لــحــقــت بـــأخـــيـــه، وبـــغـــيـــره مـــن رؤســــاء 
الــحــكــومــات والــســيــاســيــن الـــذيـــن نــســخــوا 
ــارب مــــن ســـبـــقـــوهـــم، والــــذيــــن جــانــبــوا  تــــجــ
ــا فــــــزادوا مــشــكــاتــهــا  ــهــ الـــصـــواب فـــي إدارتــ
ــه ال يــقــيــم في  ــقــًا. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنــ تــعــمُّ
ــا يــجــهــل تــفــاصــيــل الــحــيــاة  ــمــ ــان، وربــ ــنـ ــبـ لـ
ــا، إال أن ذلـــك لم  ــرارهــ الــســيــاســيــة فــيــه وأســ
يــمــنــع بــهــاء الــحــريــري مـــن تـــكـــرار مــحــاولــة 
الحصول على منصب رئيس الحكومة، أو 
على األقل تنصيب نفسه  زعيمًا، مستفيدًا 
ــي الــــذي  ــالــ ــده الـــســـيـــاســـي واملــ ــ ــ مــــن إرث والـ
استفاد منه أخوه سعد من قبل، ومستفيدًا 
القائم  اللبناني  الــنــظــام  طبيعة  مــن  كــذلــك 
على التوريث السياسي وإمكاناته. ولذلك 
 أخــيــرا، عبر بــيــان غــريــٍب عــن ثقافة آل 

َّ
أطـــل

الــحــريــري، أصـــدره بــدايــة شهر مــايــو/ أيــار 
الــحــالــي، ســانــد فــيــه مــطــالــب ثـــورة الشعب 
 عبر 

َّ
الــلــبــنــانــي لــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام. كــمــا أطــــل

الفترة  فــي  أسسها  »منتديات«  يت  سمِّ مــا 

غازي دحمان

يــبــدو بــشــار األســـد مطمئنًا لــوضــعــه، على 
الرغم من أن سورية، الدولة، تكاد تنقرض. 
ــارك  ــعــ ــــوض مــ ــخـ ــ ــــي لـ ــافـ ــ ــكـ ــ ــت الـ ــ ــوقــ ــ ــد الــ ــجــ يــ
وســجــاالت، ويــقــوم بتصفية حــســابــات مع 
مــراكــز الــقــوى لــديــه، فــي الــوقــت الـــذي يمّرر 
سيد الكرملن، املفترض نظريًا أنه املخطط 
ــه املـــوســـكـــوفـــيـــة  ــ ــامـ ــ ــق، أيـ ــ ــشـ ــ لـــيـــومـــيـــات دمـ
بالساعات  األيــــام،  ويــعــد  بــالــغــة،  بصعوبٍة 
ي 

ّ
إلــى مــوعــد ذروة تفش والــدقــائــق، ليصل 

ــا، واســـتـــعـــادة أســـعـــار الــنــفــط  ــاء كــــورونــ ــ وبـ
عافيتها، بأقل قدر من الخسائر.

يتعاطى بــشــار األســـد مــع الــزمــن الــســوري 
على أنه ملك له، فما دام قد نجا من السقوط 
يوم كان ثوار دمشق على بعد مئات األمتار 
مــن قــصــره، وبــعــدمــا قـــام بتنظيف الــجــوار 
وما بعد الجوار من هــؤالء املتمّردين على 
حــكــمــه، هــم وأوالدهـــــم وأحـــفـــادهـــم، وبــاتــوا 
ــة بـــعـــيـــدًا، فـــإن  ــربـ ــغـ ــراء والـ ــعــ ــارعـــون الــ يـــصـ
الــزمــن الــســوري صـــار ملكًا لــه حــتــى يسلم 
ــنـــه حـــافـــظ الـــســـلـــطـــة.  يـــدخـــل خـــافـــه مــع  ابـ
ابــن خاله رامــي مخلوف ضمن هــذا الفهم. 
القضية ليست خافات مالية بحجم مئتي 
فــي  تــفــصــيــل صــغــيــر  هـــــذا  مـــلـــيـــون دوالر، 
ط األسد لها. املسألة أن 

ّ
مسيرة مديدة يخط

مخلوف بات جزءًا من أثاث انتهت موضته، 
وبـــات وضــعــه نــافــرًا فــي ســيــاق الترتيبات 
ــتـــولـــى الـــســـيـــدة أســـمـــاء  ــتــــي تـ ــدة الــ ــديــ الــــجــ
تــجــهــيــزهــا ملــرحــلــة الحـــقـــة، اســمــهــا مرحلة 
حافظ بشار األسد. يبدو أن رامي مخلوف 
أول من فهم الحكاية، فلم يجد مخرجًا من 
هذه األزمــة سوى »الحوقلة«، واإلكثار من 
الشريفة،  القرآنية واألحــاديــث  اآليـــات  ذكــر 
ليس بسبب إيماٍن هبط عليه فجأة، وليس 
بل  املــؤيــدة،  البيئة  تعاطف  كسب  بــغــرض 
ــذا املــنــطــق في  ــه يستحيل عــلــيــه فــهــم هـ ألنـ
إطار قواعد اللعب السياسي، وال التنافس 
االقـــتـــصـــادي، وال حــتــى الـــصـــراع املــافــيــوي 

أنور الجمعاوي

ــاول اآللـــــة اإلعـــامـــيـــة املـــوالـــيـــة لعملية  تـــحـ
التهوين  الــكــرامــة، داخـــل ليبيا وخــارجــهــا، 
املتقاعد،  الــلــواء  أنــصــار  مــن قيمة خــســارة 
ــيـــة الـــجـــوّيـــة،  ــاعــــدة الـــوطـ خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، قــ
ــدان الـــقـــاعـــدة لـــيـــس مــهــّمــا  ــقــ  فــ

ّ
وتــــــــرّوج أن

 ما حصل تــّم على سبيل 
ّ
ــر، وأن

ّ
وغير مــؤث

 املــتــابــعــة 
ّ
ــاب الـــتـــكـــتـــيـــكـــي. ولــــكــــن ــحــ ــســ االنــ

املــوضــوعــيــة إلحــداثــيــات املــيــدان ومــوازيــن 
الــقــوى ومــســتــجــّدات الــحــرب عــلــى الساحة 
الليبية تثبت خاف ذلك، فالقاعدة املذكورة 
وفقدانها،  بالغة،  إستراتيجية  أهّمية  ذات 
ملعسكر  معتبرة  خــســارة  بــآخــر،  أو  بشكل 
حــفــتــر، لــهــا مــفــاعــيــل عــســكــريــة وســيــاســّيــة 
ــّدة. تــتــمــّيــز قــاعــدة الــوطــيــة الــجــويــة التي  عــ
شــّيــدهــا األمــيــركــيــون فــي ليبيا سنة 1942 
بموقع استراتيجي مهّم لبعدها عن املدن، 
وصــعــوبــة الـــوصـــول إلــيــهــا، ملــا يحيط بها 
على مساحة  وتمتّد  وعـــرة،  مــن تضاريس 
شاسعة، ومن خالها يمكن تأمن تغطية 
جــوّيــة لــحــدود ليبيا مــع تــونــس والــجــزائــر 
ولـــكـــل املــنــطــقــة الـــغـــربـــّيـــة. ولـــلـــقـــاعـــدة بنية 
تـــحـــتـــّيـــة ضـــخـــمـــة، وتـــحـــصـــيـــنـــات داخـــلـــيـــة 
وخارجية متينة، وهو ما يجعل اقتحامها 
ــيـــرة،  ــثـ ــيــــط بــــهــــا مـــــراصـــــد كـ ــبــــا. وتــــحــ صــــعــ
ــيـــرة، ومــهــبــط  ــلـــذخـ ــتـــودعـــات لـ وفـــيـــهـــا مـــسـ
لــلــطــائــرات، ومـــخـــازن خــرســانــيــة، ومحطة 
ــع لـــزهـــاء  ــَســ ــ

َ
ــود، ووحــــــــدات ســكــنــيــة، وت ــ ــ وقـ

سبعة آالف جندي. واستولت عليها قّوات 
إّبان  حفتر  لخليفة  املوالية  الكرامة  عملّية 
الــحــرب األهــلــيــة ســنــة 2014، ورابـــطـــت بها 
ــــوات، واســـتـــخـــدمـــتـــهـــا لــتــحــشــيــد  ــنـ ــ ســـــّت سـ
املناصرين لها القادمن من الشرق الليبي، 
ولــتــجــمــيــع املـــرتـــزقـــة األجــــانــــب، ولــتــوجــيــه 
ــّوات  ضــربــاٍت جــوّيــة لــتــمــركــزات الـــثـــّوار، وقـ
حكومة الوفاق الوطني، واألحياء السكنية 
واملواقع املدنية في املنطقة الغربّية عموما، 

ومدينة طرابلس خصوصا. 
وعــلــى خـــاف مــا يــّدعــيــة إعـــام »الــكــرامــة«، 
 خروج كتائب حفتر من القاعدة لم يكن 

ّ
فإن

بل كان  انسحابا تكتيكّيا،  طوعا، وال كان 
أملته  استراتيجي،  ُمكرٍه من موقع  هــروب 
مــســتــجــّدات املـــيـــدان وتــــطــــّورات االشــتــبــاك 
ــّوات حــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي، فقد  ــ ــع قــ مـ
ــة 

ّ
ــارســـت كــتــائــب »بــــركــــان الـــغـــضـــب« خــط مـ

استنزاف طويلة املدى، أرهقت أتباع حفتر 
املرابطن بها، ودفعتهم إلى الهروب منها 
ــى ذلــــك فـــي فــرض 

ّ
والــتــفــريــط فــيــهــا. وتــجــل

حصار مطبق على القاعدة، وقطع خطوط 
ــداد املــوّجــهــة إلــيــهــا، وتكثيف الــغــارات  اإلمــ
الجوّية عليها، واستهداف أّي آليٍة عسكريٍة 
ــلـــة إلــيــهــا أو خـــارجـــة مــنــهــا، وتــوجــيــه  داخـ
ضرباٍت موجعة، دقيقة، استهدفت قياداٍت 
ــقــــاعــــدة، ومـــخـــازن  تـــشـــرف عـــلـــى تــســيــيــر الــ
ومنظومات  لــلــطــائــرات،  ومــرابــض  أسلحة 
دفــــاع جــــّوي »بــانــتــســيــر« روســـيـــة الــصــنــع. 
أفــاد،  الليبي   ســاح الجّو 

ّ
وبــدا واضحا أن

ــــت لــلــنــظــر، مــــن خــــبــــراء لــيــبــيــن،  بــشــكــل الفـ
فاقية 

ّ
ات إطـــار  فــي  أتــــراك  ومـــن مستشارين 

الــتــعــاون األمـــنـــي والــبــحــري بـــن الــبــلــديــن، 
واســـتـــفـــاد أســـاســـا مـــن الـــطـــائـــرات املــســّيــرة 
 في 

ً
 هــائــلــة

ً
الــتــركــيــة الــتــي أظـــهـــرت نــجــاعــة

ة، وساهمت في ترجيح 
ّ
إصابة األهداف بدق

الغضب« على  قــّوات »بركان  ة لصالح 
ّ
الكف

الــتــي اشتّد  الــكــرامــة  حــســاب كتائب عملّية 

األخيرة، لكسب أنصاٍر له من أبناء الطائفة 
السنية، عبر تقديم األموال. وبذلك اكتسب 
موالن استعار غالبيتهم من تيار املستقبل 
وا عنه بعد 

ّ
الــذي يرأسه أخــوه، ممن انفض

إثــَر  اللبنانين،  بــن  التيار  تــراجــع شعبية 
واالعامية  التجارية  إمبراطوريته  تراجع 
ــان. وظـــهـــر أنـــصـــاره  ــنـ ــبـ فــــي الـــســـعـــوديـــة ولـ
لــــدى إحـــيـــاء ذكــــرى اغــتــيــال والــــــده، فـــي 14 
فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط املــــاضــــي، واشـــتـــبـــكـــوا مع 
أنـــصـــار أخـــيـــه بــجــانــب الـــضـــريـــح. وواظــــب 
أخــاه  بهاء على استغال أي وهــٍن يصيب 
 لــه، وهــو الـــذي شــاءت 

ً
ليطرح نفسه بــديــا

األقدار استبعاده عن وراثة والده سياسيًا، 
الــســعــوديــة بينه وبــن أخيه  حــن فاضلت 
ــذا املـــوقـــع، فــوقــع  األصـــغـــر ســـعـــد، لــشــغــل هــ

اختيارها على سعد. 
قبل اآلن، جرى تداول اسم بهاء في يوليو/ 
 أول مرٍة عبر مكتٍب 

َّ
حزيران 2010، حن أطل

 
ً
باعتباره مستقا بــيــروت،  في  اسمه  حمل 
عــــن الـــعـــائـــلـــة، فــــي مـــحـــاولـــٍة لــحــجــز مـــوقـــٍع 
للباد.  السياسية  الخريطة  على  سياسيٍّ 
ــراز الــرجــل.  ــ ولــكــن هـــذا املــكــتــب فــشــل فـــي إبـ
ثـــم عـــاد اســمــه إلـــى الــظــهــور بــعــد اســتــقــالــة 
الحكومة، في 4 نوفمبر/  أخيه من رئاسة 
قـــدمـــهـــا مــن  ــتـــي  الـ ــثـــانـــي 2017،  الـ تـــشـــريـــن 
التلفزة  إحــدى قنوات  الرياض عبر شاشة 
عليه،  فرضت  إنها  قيل  والــتــي  السعودية، 
ع 

َ
وإنه رْهن اإلقامة الجبرية هناك، يوم َوض

بــن سلمان،  الــســعــودي، محمد  العهد  ولــي 
أمـــراًء ورجــال أعمال رْهــن اإلقــامــة الجبرية 
فـــي فـــنـــدق ريـــتـــز كـــارلـــتـــون فـــي الــــريــــاض... 
السعودية  الحديث عن طــرح  يومها جــرى 
 لــســعــد فــي لــبــنــان، فــاقــى هــذا 

ً
بــهــاء بــديــا

ــابـــت لـــبـــنـــان، هي  ــريـــري، الـــتـــي أصـ آلل الـــحـ
تحل  ال  مرضيٍة  متازمٍة  مثل  وممثلوها، 
؟ هذه العائلة التي 

ً
عن البلد السقيم أصــا

بسماتها،  القريب  تاريخه  مــراحــل  وسمت 
املتوحش، منذ  الرأسمال  ل 

ِّ
تمث باعتبارها 

تــوقــيــع اتــفــاق الــطــائــف، ســنــة 1989. وكــان 
لــرفــيــق الـــحـــريـــري دوٌر فـــي االتـــفـــاق الــــذي، 
وعلى الرغم من أنــه أنهى الــحــرب، لكنه لم 
س زعــمــاء املليشيات  يــنــِه أســبــابــهــا؛ إذ كـــرَّ
الطائفية التي كانت تتصارع خال الحرب 
زعماء في فترة السلم. وكّرس أيضًا قوتهم 
الـــعـــدوانـــيـــة الـــتـــي صــــــادرت أصــــــوات أبــنــاء 
سياسي  دور  أي  مــن  وحرمتهم  طوائفهم 
 عــنــهــم. وعــلــى الــرغــم 

ٍّ
أو اقــتــصــادي مستقل

م للبنان أي مشروع نهوٍض  من أنها لم تقدِّ
اقتصادي، منع القمع الذي مارسته الطبقة 

ــلـــة عـــلـــى املـــواطـــنـــن،  الــــتــــي تــمــثــلــهــا الـــعـــائـ
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة االقـ ــ ــــصـ ــــاصـ ــحـ ــ وســـــيـــــاســـــة املـ
واإلعامية التي اتبعتها، ظهور أي مشروع 
عن   

ً
بديا يكون  جامٍع،  واجتماعيٍّ  وطنيٍّ 

ــتـــصـــاده، والــتــي  بـــت اقـ ــرَّ املـــشـــاريـــع الـــتـــي خـ
 قبل 

ً
ــبــعــة

َّ
ــن الـــتـــي كـــانـــت مــت  مـ

ً
تــعــد نــســخــة

رت جزءًا كبيرًا من أبنائه، 
َ
الحرب، والتي أفق

وأوصــلــت الــبــاد إلــى الــحــرب األهلية التي 
. أما اللبنانيون الذين ما 

ً
استمرت 15 سنة

زالوا يتنّدرون بعبارة بهاء »يا أيها القوم«، 
حـــن نـــاداهـــم بــهــا فـــي أثـــنـــاء الـــصـــاة على 
ــــده، يـــوم حــمــلــوه عــلــى األكــتــاف  جــثــمــان والـ
ــده الــســيــاســي،  ــ ــًا إلرث والــ ــثـ لــتــكــريــســه وريـ
الــشــعــارات  إلــى  فليسوا فــي وارد االلــتــفــات 
األيــام، والتي  التي يطرحها هــذه  املذهبية 
تعود إلى تلك الفترة. هذه الشعارات التي 
املذهبي إلعــادة تجييش  الوتر  تلعب على 
الشارع السني من أجل سحب ساح حزب 
ــفـــوذ إيـــــــران فــــي لــبــنــان.  ــلــــه، وتـــقـــويـــض نـ الــ
 
ً
ــه تــخــلــل فـــتـــرة ــ ــبــــدو مــجــيــئــه نــــافــــرًا، ألنـ ويــ

عن  ون 
ُّ

ينفض اللبناني  الشعب  أبــنــاء  أخــذ 
طوائفهم وزعاماتهم الطائفية، ويلتجئون 
أوضاعهم  لتحسن  املطلبي،  النضال  إلــى 
املعيشية وتغيير الطبقة الحاكمة، وهو ما 
ظهر جليًا في انتفاضة 17 أكتوبر/ تشرين 
األول املـــاضـــي، حــن اكــتــشــفــوا زيـــف وعــود 
زعــمــائــهــم، وخـــداعـــهـــم لــهــم فــرفــعــوا شــعــار 
 ،

ً
 كثيرة

ً
إسقاطهم. يطرح ظهور بهاء أسئلة

مــنــهــا ســبــب ظـــهـــوره املـــفـــاجـــئ هــــذه املـــــّرة، 
لــيــكــون مــواجــهــًا ومــنــافــســًا ألخـــيـــه، ولــيــس 
 عنه، وهو ما تأكد حن اشتبك أنصار 

ً
بديا

الــرجــلــن عــنــد ضــريــح والــدهــمــا. كــمــا تأكد 
قبل ذلـــك، فــي أثــنــاء انتخابات مــايــو/ أيــار 

أٍخ منافسي مرشحي   
ّ

2018، حــن دعــم كــل
داعميه،  عــن  أسئلة  اآلخـــر. كما يطرح  األخ 
هل هي السعودية التي خيب سعد آمالها؟ 
تلك اآلمال التي جاءت في خطاب استقالته 
ر بأن أيادي إيران في 

َّ
من الرياض، حن بش

ــقــطــع، ووعـــد فيه 
ُ
املنطقة الــعــربــيــة ســـوف ت

اللبنانين بـ »جــوالت مليئة بالتفاؤل بأن 
«، أي بعيدًا عن تدخل 

ً
يكون لبنان مستقا

إيران وسيطرة حزب الله.
بــدا واضحًا في الفترة األخــيــرة أن الشعب 
ــذي يــــصــــارع لــلــبــقــاء بــســبــب  ــ الـــلـــبـــنـــانـــي، الــ
ــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة وبــســبــب اجــتــيــاح  أزمــ
فــيــروس كــورونــا، ليس بحاجٍة إلــى ظهور 
العـــٍب جــديــٍد عــلــى الــســاحــة الــســيــاســيــة في 
الواحدة ضد  الطائفة  أبناء  ش  بــاده، ُيجيَّ
بعضهم. وليس بحاجٍة إلى توتير األجواء 
ــٍر جـــديـــٍد بـــن أبــنــاء  ـ

ُّ
ــوت املــذهــبــيــة إليـــجـــاد تـ

هذا  ويأتي  والشيعية.  السنية  الطائفتن، 
كــلــه فــي وقــــٍت تــســرق فــيــه املـــصـــارف أمـــوال 
لــهــا إلــى الــخــارج  املــودعــن الــصــغــار، وتــحــوِّ
لــحــســاب الــســيــاســيــن وزعـــمـــاء الــطــوائــف، 
وهــو مــا أّدى إلــى تــراجــع قـــدرة اللبنانين 
الشرائية مع تضاعف سعر صرف الدوالر 
واألهـــم من  اللبنانية.  الــلــيــرة  على حــســاب 
ذلـــك كــلــه أن ظــهــوره جـــاء فــي املــرحــلــة التي 
خـــرج فــيــهــا الــشــعــب الــلــبــنــانــي بــانــتــفــاضــٍة 
التقليدين،  السياسين  مــن  زعــمــائــه  ضــد 
 
ً
بديلة لتكون  املواطنة  دولــة  ببناء  وطالب 

ــــات الـــطـــوائـــف واملـــحـــاصـــصـــة، ما  عـــن دويــ
 قطعًا مع السلطة، وصل إليه 

َ
ة يؤكد أن ثمَّ

اللبناني، سيكون عائقًا أمام بهاء  الشعب 
 للوصول إلى الحكومة. 

ً
الستخدامه مطية

)كاتب سوري(

الذي هو أقرب أشكال الصراع التي يتقنها 
الذي  مــاذا سيفعل بوتن،  ويفهمها. ولكن 
ال يجيد الحوقلة وال يعرف تأديتها؟ كيف 
سيصبر نفسه على قضاء زمن بشار األسد 
طويل األمد! بوادر أزمة بوتن، وإحساسه 
باملقلب الكبير الذي وقع فيه، بدأت بالظهور 
ها عبر اإلعــام، فضح 

ّ
منذ فترة، حــاول حل

آليات عمل نظام األســد، وضعفه وفساده، 
ــد إليه  ــع أن يــرســل األسـ

ّ
ــان بــوتــن يــتــوق وكـ

»فهمتكم«  واحــــدة  كلمه  مــحــتــواهــا  رســالــة 
ــر بــوتــن كــلــيــة. لـــم يحسب  ــ ويــخــضــع ألوامـ
اسمها  بــورقــة  األســـد سيفاجئه  أن  بــوتــن 
خــالــد عــبــود، عــلــى اعــتــبــار أن هـــذا الــرجــل، 
صاحب نظرية املربعات والدوائر، قد فات 
ــه، وخـــرج مــن املــعــادلــة منذ بدأ  زمــنــه وأوانــ
بوتن تدوير الزوايا في الصراع السوري. 
الـــتـــطـــورات في  إنـــضـــاج  تستعجل روســـيـــا 
ســوريــة لــتــبــدأ بــجــنــي ثــمــار تــدخــلــهــا الــذي 
تأخر كثيرًا، مئات مليارات الدوالرات التي 
للشركات  اإلعمار  إعــادة  ستمنحها عملية 
ميناء طرطوس  تشغيل  عــوائــد  الــروســيــة، 
ــط روســيــا إلـــى تــحــويــلــه مــركــزًا 

ّ
الــــذي تــخــط

واألردن  لــلــعــراق  الــخــدمــات  يــؤمــن  إقليميًا 
عن   

ً
فضا العربي،  الخليج  وحتى  وإيـــران 

أرباح الفوسفات واألسمدة، باإلضافة إلى 
الــذي  والــغــاز  النفط  براميل  عــوائــد ماين 
اكتشفته الــشــركــات الــروســيــة فــي ســوريــة، 
وتــنــتــظــر اســتــخــراجــه بــعــد حــصــولــهــا على 
الــتــمــويــل الـــــازم لـــهـــذه الــعــمــلــيــة. يـــبـــدو أن 
بينه وبن  االتفاقات  لم يفهم بنود  بوتن 
األســد، أو أنه لم يقرأ ما بن السطور، ولم 
يتنبه إلى الثغرات التي تنطوي عليها تلك 
التفاهمات، إذ يفهم بوتن أن األسد منحه 
الــثــوار عنه،  كــل هــذه األرزاق، ليفّك حصار 
فمن أوحى لبوتن أن األسد، في تلك األثناء، 
كان مأزومًا إلى هذه الدرجة، ألم تكن لديه 
بدائل، مثل خيار اللجوء للساحل وتشكيل 
دولة هناك، من دون الحاجة لتدخل بوتن 
ــتــــه؟ فــكــيــف  ــة الــــســــوخــــوي خــــاصــ ــفــ وعــــاصــ

وتــوالــت عليها  والــحــصــار،  القصف  عليها 
الــهــجــمــات املــبــاغــتــة، وتــــعــــّددت خــســائــرهــا 
ــتــــاد والـــــــّرجـــــــال، فـــأصـــبـــحـــت تـــرى  ــــي الــــعــ فـ
الــبــقــاء فــي قــاعــدة الــوطــيــة انــتــحــارا ماحقا. 
وعــنــدمــا هــاجــمــت قــــّوات »بــركــان الغضب« 
بـــّرا مــن خمسة مــحــاور وبمرافقة  الــقــاعــدة 
 عناصر 

ّ
جوّية )05/2020/18(، لم يجد جل

 غير أن يتجّردوا من 
ٍّ

كتائب الكرامة من حل
القاعدة  مــن  ويــفــّروا  العسكرية،  مابسهم 
نحو الرجبان أو الزنتان أو مناطق أخرى. 
 
ٌ
وللتفريط في القاعدة استتباعاٌت عسكرية
العسكرية،  الناحية  من  عديدة.   

ٌ
وسياسية

يــفــقــد مــعــســكــر حــفــتــر بــــطــــرده مــــن قـــاعـــدة 
الــوطــيــة إحــــدى غـــرف عــمــلــّيــاتــه الــرئــيــســيــة 
 
ً
ــدة ــاعــ ــــي املـــنـــطـــقـــة الــــغــــربــــيــــة، ويـــخـــســـر قــ فـ

 كانت منطلق هجماته الجوية 
ً
استراتيجية

ان 
ّ
ــر خــز

ّ
تــوف املكثفة على طرابلس، وكــانــت 

إمداد بالساح والرجال ملقاتليه على تخوم 
العاصمة. وباستعادة الوطية، سيكون في 
مقدور قّوات حكومة الوفاق الوطني إعادة 
لتأمن  واستخدامها  وترميمها  تأهيلها، 
الغربي، وحماية مدنها من  الجبل  منطقة 
كما  حفتر.  لكتائب  ارتـــداديـــٍة  هــجــمــاٍت  أّي 
يتيح استرجاع القاعدة وإصاح مدارجها 
فيها،  الطيران  حركة  استعادة  ومهابطها 
ــة لــتــغــطــيــة كــامــل  ــويـ والـــقـــيـــام بــطــلــعــات جـ
ــدود مــع  ــحــ ــة الــ ــبـ ــراقـ املــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة، ومـ
ع 

ّ
الــجــارتــن: الــجــزائــر وتــونــس. ومــن املتوق

ارتــكــاز وحاضنة   نقطة  القاعدة  أن تصبح 
تـــدريـــب لـــقـــّوات حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي، 
الوطأة  تخفيف  من  استخدامها  وسيمّكن 
ها  

ّ
على مطار معيتيقة الدولي، خصوصا أن

تقع في مكان منيع، وفي منأى عن قصف 
مدينتا  تــكــون  أن  ويــفــتــرض  حفتر.  كتائب 
تــرهــونــة وقــصــر بــنــي غــشــيــر، بــعــد أن تمت 
الوجهة  األصــابــعــة،  مدينة  على  السيطرة 
التالية لقّوات بركان الغضب، حيث توجد 
ألتــبــاع حفتر،  رئيسية  عملّيات  غرفة  آخــر 
مــتــواتــرة،  تــقــاريــر  وحــيــث يتمركز، بحسب 
الروسية  األمنية  فاغنر  عناصر من شركة 
الــخــاّصــة، ومــنــاصــرون لــلــجــنــرال مــن فلول 
النظام القديم. وستعني استعادة ترهونة 
قــطــع آخـــر تــمــويــن وإمـــــداد لــكــتــائــب حفتر. 
ويـــــــؤّدي ذلــــك إلــــى انـــدحـــارهـــا مـــن مــحــاور 
الغربية.  املنطقة  وعــمــوم  طرابلس  جــنــوب 
ومن غير البعيد أن يتّم  بعد ذلك التوّجه 
ــاعــــدة  ــة ســـــــرت، وقــ ــنـ ــديـ ــو اســــتــــعــــادة مـ نـــحـ
لسيادة  تحقيقا  الــنــفــط،  ومــنــابــع  الــجــفــرة، 
الحكومة الشرعية املعترف بها دولّيا على 
تراب الباد وثرواتها الطبيعية، وتحقيقا 

ملصالح شركاء ليبيا االقتصادين.
السياسية، نجمت عن هزيمة  الناحية  من 
ــة عــــــــّدة اســـتـــتـــبـــاعـــات،  ــيــ ــوطــ ــتـــر فـــــي الــ ــفـ حـ
الــقــوي«،  ليبيا  تــهــاوي مقولة »رجـــل  منها 
ــرم« الــــذي  ــرمــ ــعــ ــيـــش الــ وبــــروبــــاغــــنــــدا »الـــجـ
حة 

ّ
نا إزاء جماعات مسل

ّ
يقوده، فقد تبّن أن

التي  املهّمة  املواقع  تترك  مرتبكة،  تة، 
ّ
مشت

حازتها بمجّرد علمها بتوّجه قّوات بركان 
للهجوم عليها قصد استعادتها،  الغضب 
جيد 

ُ
 كــتــائــب حــفــتــر ال ت

ّ
وهـــو مــا ُيــخــبــر أن

وضـــع خــطــط دفــاعــيــة نــاجــعــة ومــســتــدامــة. 
وبعث ذلك شكوكا في نفوس أنصار حفتر 
وداعــمــيــه اإلقــلــيــمــيــن بــشــأن إمــكــان كسبه 
ــّدد يقينهم  املــعــركــة فــي الــغــرب الــلــيــبــي، وبــ
بإمكان دخوله طرابلس. وفي املقابل، مّكن 
اســتــرجــاع قــاعــدة الــوطــيــة حــكــومــة الــوفــاق 

ــن الـــــشـــــارع املـــؤيـــد  ــ ــــرح اســـتـــهـــجـــانـــًا مـ ــطـ ــ الـ
املؤيدين  نسبة  زيـــادة  فــي  لسعد، وســاهــم 
لــه الــذيــن أحـــّســـوا بــالــظــلــم الـــذي وقـــع عليه 
الـــريـــاض، وزاد مــن معارضتهم  مــن حــكــام 
لتدخلها في شــؤون بادهم. ووصــل األمر 
بــبــعــض تـــيـــار الـــحـــريـــري، نـــهـــاد املــشــنــوق، 
ــر الــداخــلــيــة،  الـــذي كـــان يشغل منصب وزيـ
قـــال فــيــه رّدًا  ــٍت،  ــ إلـــى االدالء بــتــصــريــٍح الفـ
عــلــى نــيــة الــســعــوديــة تــبــديــل ســعــد بــبــهــاء: 
ــور فـــي لــبــنــان بــاالنــتــخــابــات،  ــ »تـــجـــري األمـ
السعودية  قناة  مــن  غــامــزًا  باملبايعات«،  ال 
ــابـــات. وأضــــاف  ــتـــخـ م مـــبـــدأ االنـ الـــتـــي تـــحـــرِّ
محتّدًا: »لسنا قطيع أغناٍم أو أرضًا تنتقل 

ملكيتها من شخٍص إلى آخر«. 
يحاول بهاء استخدام انتفاضة 17 أكتوبر/ 
غاياته،  إلــى  للوصول   

ً
مطية األول  تشرين 

إلى  ينتبه  أن  دون  مــن  شــعــاراتــهــا،  ى 
ّ
فتبن

التوريث،  مبدأ  ترفض  االنتفاضة  هــذه  أن 
ــل الــطــبــقــة  ــعـــت شـــعـــار الــتــخــلــص مـــن كـ ورفـ
الــحــاكــمــة ومــبــادئــهــا، فيما هــو يتكل على 
إرث والده، اإلرث الذي جاء مّدعيًا محاولة 
إحــــيــــائــــه لــــلــــوصــــول إلــــــى الــــحــــكــــم. والحــــظ 
نــاشــطــو االنــتــفــاضــة أن خــطــتــه تــتــعــارض 
الــرافــضــة وعــود  انتفاضتهم  مــع شــعــارات 
واضــحــة،  لخطط  تفتقر  الــتــي  السياسين 
وهو ما ينطبق عليه، كونه يفتقد ملشروٍع 
كهذا ينقذ الباد من الكارثة التي تعيشها، 

ومن االنهيار الذي على وشك الوقوع. 
 من 

ِّ
 لـــكـــل

ً
ولـــكـــن ملـــــاذا يــبــقــى لــبــنــان ســـاحـــة

 عــلــى بــالــه لــعــب دوٍر ســيــاســي، حتى 
ّ
يــعــن

لـــو لـــم يــكــن مــقــيــمــًا فـــي الـــبـــاد، وال يــعــرف 
شيئًا عن زواريبها السياسية؟ كذلك يطرأ 
ــاذا ســيــبــقــى لــبــنــان أســيــرًا  ــؤال مـــفـــاده: ملــ ســ

سيقبل األسد بصيغة تجّرده من كل شيء 
إلرضــــاء بــوتــن! يــفــهــم األســــد األمــــر بشكل 
ــازات،  ــيــ ــتــ مـــخـــتـــلـــف، أنـــــا أمـــنـــحـــك هـــــذه االمــ
مــقــابــل أن تــحــمــل أنـــت »الــشــيــلــة« بقمحها 
ــادة تــأهــيــلــي  ــ ــذا يــتــضــمــن إعــ ــ وزؤانــــهــــا، وهـ
لــلــحــكــم، والــقــبــول بــتــوريــثــه البــنــي حــافــظ، 
لك يغطي مستحقات  دفعته  الــذي  والثمن 
ــة. أمــــــا أن تــــقــــول لـــــي إنــــــك أعـــــدت  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
االســتــقــرار والــنــظــام لــســوريــة وســواهــا من 
هذه القوالب، فهذا ال يعنيني. لو أردت ذلك 
الذين  املتمّردين  أولئك  لقبلت بتسوية مع 
لم  باملناسبة  ثـــوارًا، وهــم  أنفسهم  يسمون 
يــطــالــبــوا بــأكــثــر مـــن إقـــالـــة عــاطــف نجيب، 
ابــن خالتي، الــذي لم أكــن أحبه في األصــل، 
وكانوا سيستقبلونني في درعــا استقبال 
األبطال. وأحب أن أذّكــرك، على هامش هذا 
الــســجــال بيننا، بــأن وفـــدًا مــن درعـــا زارنــي 
في القصر في أيــام التمّرد األولــى، وجلس 
رئــيــســه، الــشــيــخ أحــمــد الــصــيــاصــنــة، على 
.. ال على يساري،  طقم الكنب، على يميني 
حتى أكــون صادقًا في الحلفان،  ووعدني 
مــلــيــحــي، هــل تعرف  بــاســتــقــبــالــي بمنسف 

ماذا يعني مليحي سيد بوتن؟
)كاتب فلسطيني(

الـــوطـــنـــي مـــن كــســب ثــقــة ســـّكـــان طــرابــلــس 
ها تبذل 

ّ
وعموم املنطقة الغربية، فأثبتت أن

 على إيقاف 
ٌ
ها عازمة

ّ
الجهد لحمايتهم، وأن

ها 
ّ
املتمّرد ودحر العدوان على طرابلس، وأن

 بــإســنــاد مــن الــثــّوار وقــــّوات بركان 
ٌ
مــاضــيــة

الكبير«،  االنتصار  »تحقيق  نحو  الغضب 
على حّد تعبير رئيس حكومة الوفاق، فايز 
السّراج، وذلك ببسط نفوذ حكومة الوفاق، 
الــشــرعــيــة املـــعـــتـــرف بــهــا دولــــّيــــا، عــلــى كل 
التراب الليبي، ووضع حّد للثورة املضاّدة 
ــة، فــبــعــثــت بــذلــك  ــدولــ ومــــشــــروع عــســكــرة الــ
رسائل طمأنة إلى عموم الليبين واملجتمع 
الدولي. وساهمت تقّدمات قّوات »الوفاق« 
في تطّور مواقف بعض البلدان من الهجوم 
على طرابلس، وفي تزايد االهتمام الدولي 
باملسألة الليبية. وتعالت أصوات وازنة في 
األجنبي  ل 

ّ
بالتدخ منّددة  األممي،  املنتظم 

 
ً
منادية إليها،  الــســاح  ق 

ّ
وبتدف ليبيا،  فــي 

كتائب  انتهاكات  ب 
ّ
وتعق الــحــرب،  بإيقاف 

حفتر، ووضع حّد ملغامرته الخاسرة التي 
أهلكت الــبــاد والــعــبــاد. وفــي هــذا السياق، 
قــالــت رئــيــســة بــعــثــة األمــــم املــتــحــدة لــلــدعــم 
ويليامز،  ستيفاني  )بــاإلنــابــة(،  ليبيا  فــي 
 
ّ
فــي إحاطتها أخــيــرا أمــام مجلس األمــن إن

»مــعــظــم اإلصــــابــــات فـــي صـــفـــوف املــدنــيــن 
ــة لـــحـــفـــتـــر«.  ــيــ ــوالــ تـــســـبـــبـــت فـــيـــهـــا قــــــــوات مــ
النفطية  الــحــقــول  أتــبــاعــه  قــفــل   

ّ
أن ــــرت  وذكـ

أّدى إلــى خــســارة أكــثــر مــن أربــعــة مليارات 
ــات املــتــحــدة  دوالر. وقـــالـــت مــنــدوبــة الـــواليـ
 بــادهــا تــعــارض هجمات قـــّوات حفتر 

ّ
»إن

في  بريطانيا  ل 
ّ
ممث ونــّبــه  املــدنــيــن«،  على 

 »الــتــكــلــفــة الــبــشــريــة 
ّ
مــجــلــس األمــــن إلــــى أن

واملادية الناجمة عن استمرار قصف أحياء 
حرصت  فيما  مقبول«.  غير  أمــر  العاصمة 
روســيــا على فــّك مــحــاوالت ربطها بحفتر، 
ــهــامــهــا بتصدير 

ّ
ات بــشــّدة شبهة  ورفــضــت 

واتفق  الــحــرب.  إلــى ميدان  أسلحٍة متقّدمٍة 
الــرئــيــســان، األمـــيـــركـــي  تـــرامـــب والــفــرنــســي 
مــاكــرون، في مهاتفٍة بينهما على ضــرورة 
ـــل الـــخـــارجـــي في 

ّ
وقــــف الــتــصــعــيــد والـــتـــدخ

ليبيا. ومن ثّمة بدأ يتبلور، على التدريج، 
مـــوقـــف دولــــــي وســـبـــق أن صــــــّرح الــســفــيــر 
األمـــيـــركـــي فـــي لــيــبــيــا، ريـــتـــشـــارد نـــورالنـــد، 
يـــوم )…(   »تــأثــيــر حفتر يتناقص كــل 

ّ
ــأن بـ

والــــدول الــداعــمــة لــه بـــدأت يتجه نحو دعم 
الــشــرعــيــة، والــضــغــط مــن أجـــل إنــهــاء حــرب 
مصالح  وأفــســدت  الليبين،  أرهقت  عبثية 

شركائهم اإلقليمين والدولين«.  
)كاتب وأستاذ جامعي تونسي(

لبنان ومتالزمة آل الحريري

بوتين أسيرًا عند األسد

مفاعيل استعادة قاعدة الُوطية 
في ليبيا

الشعب اللبناني ليس 
بحاجٍة إلى العٍب 

جديٍد على الساحة 
السياسية يُجيَّش أبناء 

الطائفة الواحدة 
ضد بعضهم

تستعجل روسيا 
إنضاج التطورات في 

سورية لتبدأ بجني 
ثمار تدخلها الذي 

تأخر كثيرًا

يجد حفتر نفسه 
معزوًال، متراجعًا 

في ميادين االشتباك 
العسكري، وبعيدًا عن 

طاولة المفاوضات 
السياسية

آراء

ميشيل كيلو

بشار  تساؤالٍت جّدية بشأن مصير  الروسية،  فيها  بما  العاملية،  الصحافة  تطرح 
األسد. وتدور سجاالت وحوارات عديدة، تتناول شتى االفتراضات املتعلقة به، وبما 

إذا كان سيبقى في املوقع الذي ورثه عن أبيه. 
يقتصر الحديث في هذه التساؤالت على األسد وروسيا، الدولة التي أنقذته، ويقال 
ر بتغيير موقفها منه، من دون أن تتخلى بالضرورة عنه، على الرغم 

ّ
إنها أخذت تفك

من تراجع ثقتها به، الذي ُيحتمل أن ينتهي بإخراجه من السلطة، كما قال املوسادي 
ـــح بــديــا لــه، حتى بـــادر نفر من 

ّ
اإلســرائــيــلــي، إيـــدي كــوهــن، الـــذي مــا أن أقــالــه ورش

السورين إلى إعان نجاحهم في االنتخابات التي قد تجري بعد نيف وعام، وشاهد 
الشعب وجوههم أول مرة في التاريخ السوري القديم واملعاصر!

مــاذا لو حدث شــيٌء آخــر، كأن يستبدل بشار بشقيقه، فيبقي الوضع على حاله، 
وتعّزز طهران وضعها السوري، وترفع »سعرها« عند موسكو وواشنطن وأنقرة 
وتل أبيب، وتفتح بابا للخروج من مأزقها السوري العصيب، عبر صفقٍة مع موسكو 
تتعهد فيها بمساعدة بوتن على تحقيق هدفيه: االنفراد بسورية، ودعم مشروعه 
الستعادة حضور ونفوذ السوفيات السابقن في الدول العربية، مقابل عدم تعاونه 
مع واشنطن على إخراجها من سورية. سيكون هذا العرض مغريا لروسيا، ومثله 
العرض الذي يمكنها أن تقدمه عندئذ لواشنطن، ويقوم على القبول بتفكيك دورها 
املالي  وقبول  عليها،  تفكيك عقوباتها  إلــى  مــبــادرة واشنطن  الــســوري في مقابل 
األبيض  البيت  بواسطة  يتم  إسرائيل،  مع  واســع  استراتيجي  تعاون  في  االنــخــراط 
وتحت إشرافه، هدفه عدوهما املشترك: العالم العربي الذي سيوضع تحت يدها، من 
دون أن تتعب نفسها معه، ما دامت ستنسق خطط وبرامج قيامهما بضبط حركته 
التي ستوسع كثيرا دور إسرائيل فيه، وسيجعل منها سيدة املنطقة بتعاون آيات 

الله الذين يسيطرون على شرقها.
ماذا يبقى إليران إن بقيت مكتوفة اليدين، ونجحت روسيا بإبقاء بشار وأصلحت 
نظامه، وتعاونت مع أميركا إلخراجها من سورية، تنفيذا لطلب يقدمه النظام الجديد؟ 
وهل لدى طهران أي بديل النفجار داخلي، غير رفع الحصار األميركي والتعاون مع 
الروسية  إسرائيل، والقيام بإجراء استباقي تستبدل بواسطته الصفقة األميركية 
املحتملة ضــدهــا بصفقٍة تنجزها هــي مــع واشــنــطــن، تــزيــح بــشــار، وتــقــّوي وضع 
حرسها الثوري فترة تتفق خالها مع واشنطن، من دون أن تقطع مع موسكو، أو 
تهّدد موقعها السوري الذي تعّرض لتهديداٍت أطلقها بهجت سليمان، لواء املخابرات 

املتقاعد الذي قال كاما خطيرا عن طردها من سورية خال نصف ساعة! 
ما الذي يمنع إيران من القيام بخطوة استباقية، تحولها من أداة بيد اآلخرين إلى 
طرف فاعل، ولديه خيارات مرشحة لقلب وضعه العام، العصيب، وال بد أن تخرج 
منه إلى فرصٍة قد تستمر سنوات مقبلة، من دون أن تتطلب إخراجها من جوارها،  
وتدفع األمور باتجاه إعادة هيكلة دورها في إطار عاقات جديدة، على العكس مما 
سيحدث، إذا ما نجح الخيار الروسي، وأحكم بوتن قبضته على سورية عبر ما 
يشاع اليوم عن مفاوضات عن صفقٍة تمهد لحل دولي شامل ملشكاتها، إن قاومته 
تعاون الجميع على طردها من سورية باعتبارها عدوة للسام، وإن قبلته تعّرضت 

لنتائج كارثية تعّمق أزماتها وتجعلها قاتلة.
أنصح طهران بالتحّرك قبل فوات الوقت، وبضرورة أن تتحّرك بن شهر يوليو/ 
تموز املقبل، حسب نصيحة املوسادي كوهن، وآخر العام، حسب أقوال العارفن 
بخبايا السجال األميركي/ الروسي/ التركي الراهن وآرائهم بشأن توزيع الكعكة 

السورية.
هل تتحّرك إيران، وتعلن قريبا نبأ تولي ماهر األسد الرئاسة، في نقلٍة تقلب الطاولة 
تغيير  فيحدث  الفقيه،  الولي  مستعمرة  من  طون إلخراجها 

ّ
يخط من  رؤوس  على 

جّدي في وضعها السوري وعاقات اآلخرين معها، ويتم إنقاذ نظام وليها الفقيه.

محمد أبو الغيط

حسنا فعلت قناة الجزيرة بحذفها املقال املنشور في موقع مدوناتها، والذي وصف 
ضابط الصاعقة املصري املنشق هشام عشماوي باملقاوم، مسبغا عليه املدائح. قال 
املوقع إن القرار جاء لتعارض املادة مع سياسته للنشر، مؤكدا أن ما حدث كان »خطأ 

مهنيا فرديا، وسيتم اتخاذ اإلجراءات املناسبة ملحاسبة املسؤول عنه«.
ذلك الفعل هو املتوقع، ليس فقط ملخالفة املقال التامة ألدنى املعايير الصحافية املهنية، 
أو على  املــصــري  الشعبي  الصعيد  على  األمـــر، ســواء  لحساسية  بالنظر  أيضًا  بــل 
اعتباٌر  وهــذا  القاعدة،  لتنظيم  مــواٍل  لتنظيم  قائدا  كــان  فعشماوي  العاملي،  الصعيد 
يذكرنا بالواقعة القريبة بشأن حذف فيديو قصة الهولوكوست في »الجزيرة«، والذي 

 ضد املسؤول.
ً
استدعى اعتذارا وإجراًء مماثا

ولــكــن ُيــحــســب لــلــمــادة املــحــذوفــة أنــهــا كــانــت »نــصــف صــريــحــة«، فــالــكــاتــب قـــال إن 
عشماوي حاول االستقالة منذ العام 2010، نافيا كل األكاذيب التي رّددهــا سابقا 
صانع الفيديو عبد الله الشريف، مثل فصل عشماوي من الخدمة ملجّرد أنه كان يقرأ 
القرآن واألذكار. وللمفارقة، رد عليه بوقتها كل من محامي عشماوي خالد املصري، 
 هنا أن كثيرين من الجمهور املعارض للنظام 

ٌ
ومحامي زوجته نزار غراب. ومؤسف

له،  بــّرروا  أو  أيــدوا عشماوي  املصري، انطاقا من قاعدة »شرعية محمد مرسي«، 
وجــود حديٍث  الرغم من  وعلى  فعل.  كــرد  العنف  الخاصة عن  بخياالتهم  متأثرين 
يطول حول نقد هذا الطرح، فإن عشماوي بعيد عن ذلك الجدل تماما، وهو الذي لم 
يذكر أبدا في كلماته ألفاظ »شرعية، انقاب، مرسي«، بل خطابه هو خطاب السلفية 
الجهادية املعروف بأركانه الثاث: تكفير الديمقراطية، رّدة الحاكم وجنوده )الجيش 

والشرطة(، الدعوة للجهاد العاملي.
»أبــو عمر  أيــلــول 2015، بوصفه  فــي سبتمبر/  املــثــال، نشر عشماوي،  على سبيل 
املهاجر«، تسجيله الصوتي األطول »وال تهنوا وال تحزنوا«، مخّصصا الجزء األكبر 
منه لنقاش نظري بحت عن الديمقراطية: »هل يعقل أن نجعل شرع الله معلقا على 
هوى األغلبية من الناس؟ إن وافقوا أن يحكمنا شرع الله وافقناهم، وإن لم يوافقوا 
لم نعارضهم؟ .. فأي عبٍث هذا؟«. وهي القضية نفسها التي شغلت حيزا بارزا من 
وصية الرائد وليد بدر، االنتحاري منفذ محاولة اغتيال وزير الداخلية األسبق محمد 
إبراهيم، في العام 2013. وللمفارقة، لم يفتتح وصيته بأنه يفعل ذلك ثأرا للمذبحة في 
ميدان رابعة، كما قال كاتب مقال الجزيرة، بل افتتحها بنقد حاد لإلخوان املسلمن 
والشرطة  الجيش  أفــراد  العتبار  التنظير  إلــى  انتقل  وبعدها  الديمقراطية.  لقبولهم 
كاتب  امتدح  الصّديق.  بكر  أبو  بالشوكة«، مستشهدًا بحروب  رّدة ممتنعة  »طائفة 
مقال الجزيرة حرص عشماوي على انتظار خلو شارع مقر املخابرات الحربية في 
اإلسماعيلية قبل تفجيره. وبالفعل، هذا موقف تنظيم القاعدة في عدم تكفير العوام. 
لكن في املقابل، كان واردا أن يقتل التفجير نفسه عامل نظافة أو موظفا مدنيا داخل 
الضحايا  »التترس«، حيث سيبعث  بفتوى  القاعدة  تنظيم  املبنى، وهو ما يستحله 
»على نّيتهم«. ومن الافت واملؤسي هنا أن كاتب مقال »الجزيرة« ذكر بشكل عابر 
أن عشماوي اعترف بمسؤوليته عن هجوم الفرافرة اإلرهابي في يوليو/ تموز 2014، 
كأنه من الطبيعي بالنسبة له أن ُيقتل 22 ضابطا وجنديا من دون ذنب )استشهد 
بالتأكيد كان  الجامعة(.  أحــد زمــاء دفعتي في  كــان  الهجوم طبيب مجند  في هــذا 

بريئًا ال »طاغوتا«!
ببساطة ووضوح، نعارض دول االستبداد العربي، ألننا نحلم بدول مدنية ديمقراطية، 
فمن السفاهة اتخاذ أي تقاطع مع من سيفرضون دولة دينية استبدادية بالنار والدم. 

نسعى إلى نيل دعم شعوبنا، ال معاداتها أو تحريرها رغما عن أنفها.

محمد أبو رمان

يسّمى  ما  تنظيم  يستثمر  أن  خطورة  إلــى  عديدة  وتحذيرات  أممية  تقارير  تشير 
والــدول بمحاربة  الحكومات  الراهنة بانشغال  الظروف  »الدولة اإلسامية« )داعــش( 
وباء كورونا، ليقوم بإعادة هيكلة بنيته وعملياته وتنشيط خاياه للقيام بعمليات 

جديدة، والعودة إلى السيطرة على بعض األراضي التي فقدها.
ب خبرًا بالفعل، إذ نشط، في اآلونــة األخيرة، ولم يثنه مقتل الصف 

ّ
التنظيم لم يكذ

األول، فبدأ قائده الجديد، أبو إبراهيم الهاشمي، بإعادة الهيكلة وبناء استراتيجيات 
جديدة للمرحلة الحالية. ومن خال التجربة التاريخية، فإّن تنظيمي داعش والقاعدة 
أعاد  »القاعدة«  فـ مما حــدث معهما،  املاضية،  األعـــوام  في  كبيرة،  تعلما دروســًا  قد 
األفغانية 2002،  الحرب  بعد  الامركزي،  العمل  إطار  إلى  واالنتقال  بنيته،  تأسيس 
الــزرقــاوي  الــعــراق، بعد مقتل  بينما اكتسب تنظيم داعــش »خــبــرة« من تجربته في 
انطاقة  وشهد  واستراتيجياته،  خاياه  بناء  قياداته  يد  على  الحقًا  فأعاد   ،2006
التي تمت إطاحتها بجهود  العام 2011، قبل أن يتوسع، ويعلن الخافة  أخــرى في 

دولية وإقليمية ومحلية، ليخسر جميع األراضي التي أعلن قيام دولته عليها.
من الضروري اإلشارة، هنا، إلى أّن اإلعان عن نهاية التنظيم بخسارة قياداته ودولته 
التنظيم سريع  وأراضيه كانت متسّرعة وغير مدروسة، ففي األعــوام املاضية كان 
»التكّيف« مع األحداث، وانتقل مّرة أخرى إلى الصحراء واملخابئ، وحروب العصابات، 

وقام بتنفيذ مئات العمليات.
)الــنــبــأ( عــن ضــرورة  أزمـــة كــورونــا خططه، فكشفت مجلته  التنظيم فــي  ُيــخــف  لــم 
استثمار الظرف الراهن، والقيام بعمليات واملضي في إعادة البناء. وبالفعل، تراجعت 
بالحرب على كورونا،  الــدول  انشغال  مع  واملحلية  واإلقليمية  الدولية  الجهود  كثيرًا 
وإعان عديد من حكومات التحالف »ضد اإلرهاب« سحب قواتها، ووقف عملياتها. 
ولكن قبل ذلك، كانت الخافات السياسية، دوليًا وإقليميًا ومحليًا، في العراق وغيرها 
التنظيم، خصوصا مع  العمل ضد  قــاد  الــذي  والتحالف  التنسيق  تطيح  الـــدول،  من 

ارتفاع وتيرة التصعيد األميركي - اإليراني في العراق.
الجزء  املعادلة فقط، ولكن  الظروف والحيثيات جــزءًا من  مع ذلــك، تشكل مثل هــذه 
أّن قــوة التنظيم وصــعــوده  إلــى »املــربــع األول« كــالــعــادة، هــو  الـــذي قــد يعيدنا  األهـــم 
ونشاطه ترتبط بما هو أهم من ذلك، بمدخاٍت من السياسات العقيمة، االستبدادية 
والتسلطية، والشعور بغياب العدالة والتهميش وتعاظم األزمات السياسية، بما يخلق 

 مناسبة للتجنيد والدعاية والعمل لدى التنظيمات املتطرفة.
ً
بيئة

أخطر ما في األمر أّن سياسات كورونا العربية تقوم على استثمار مواجهة الوباء 
الصحي من خال قوانن الدفاع والطوارئ وتعزيز القبضة األمنية، وقمع الحريات، 
رها، مع تنامي األزمات االقتصادية واملجتمعية 

ّ
بما يعّزز األزمات السياسية ويجذ

املترتبة على تداعيات كورونا اقتصاديًا، ما يجعل من حجم الغضب واإلحباط وخيبة 
الخانقة، كبيرًا  الــذي يبحث عن متنفٍس من هــذه الظروف  لــدى جيل الشباب  األمــل 
في مختلف  والتطرف  لإلرهاب  الحاضن  البيئة  في صعود  السّر  كلمة  وهنا  جــدًا، 
ه التحول في السياسات الدولية، خصوصا 

ّ
الدول العربية وتناميها. يعّزز من ذلك كل

األميركية، مع حقبة الرئيس األميركي، دونالد ترامب، إذ دفنت السياسات األميركية 
التاريخية«  الديمقراطية وحقوق اإلنسان، وأعــادت تجديد »الصفقة  أي دعــواٍت عن 
مع األنظمة السلطوية، تلك الصفقة التي حّملتها مراكز التفكير األميركية والخبراء 
االستراتيجيون بعد أحداث »11 سبتمبر« في 2001، مسؤولية صعود القاعدة، ثم 
ى جيدًا على هذه األزمات السياسية واالقتصادية واملجتمعية 

ّ
تنظيم داعش الذي تغذ

والفجوة بن األنظمة والشعوب، وخصوصا جيل الشباب العربي.
فجوٍة  إيجاد  عبر  املستنقع،  من  للخروج  للجميع   جيدة 

ً
فرصة العربي  الربيع  كــان 

التي قادتها  املــضــادة«  »الــثــورة  لــدى الشعوب واملجتمعات، ولكن  في جــدار اإلحباط 
دت األزمات، ثم تأتي اليوم 

ّ
الحكومات أعادت الجميع إلى السياسات نفسها التي ول

يمكن  ال  الحالة! من جديد،  هــذه  لتعّزز  كــورونــا  في  و»االستثمار«  األمنية  القبضة 
دة، والخروج من وباء كورونا، أو حتى 

ّ
بة ومعق

ّ
الفصل بن أزمة وأخــرى، فهي مرك

 بالتخلص من وباء االستبداد والفكر السلطوي 
ّ
وباء داعش والتطّرف، ال يكون إال

العقيم الذي أوصل سفن املجتمعات العربية إلى الغرق في هذا املستنقع.

بيار عقيقي

في عالم كرة القدم، ُيعتبر فوز منتخبات، مثل البرازيل وأملانيا واألرجنتن، بكأس 
العالم »إنجازًا« ُيحتفى به، وُيعّد فوز منتخبات من الصفن، الثاني والثالث، على 
اطة، ألن 

ّ
هــؤالء ولــو في مــبــاراة وديــة »إنــجــازًا« بحّد ذاتــه. اإلنــجــازات عمليًا، مط

ومـــوارد وبنى تحتية وغيرها.  قــدرات  مــحــّددة، من  يتّم عبر معايير  مقياسها 
»إنــجــاز«.  القاعدة هو  تمامًا، فكل شــيء يخرج عن  الوضع مختلف  لبنان،  في 
»اإلنجازات« هنا عبارة عن »أنا لم أسرق كغيري«، أو »لم أقم بتوظيف أنسبائي 
إنها  الجمهور.  ق 

ّ
الــخــارج«. يصف إلــى  أقــم بتحويات مالية  »لــم  أو  الــدولــة«،  فــي 

إنجازاٌت حقًا عظيمة، على اعتبار أن توقيف السارقن ووقف توظيف األنسباء 
واسترداد األموال املحّولة أو املنهوبة لن تكون »إنجازات« إذا حصلت. ُيقال إن 
 

ّ
، ألن املاضي كان مليئًا بالشبهات والفساد واألخطاء الكبرى بحق

ٌ
األمر مقبول

الناس، لكن ال أحد يريد اإلمساك  اللبناني وودائــع  الدولة واالقتصاد  ميزانيات 
طبعًا،  مــهــّددًا«.  يصبح  األهــلــي  »السلم  أن  اعتبار  على  والــفــاســديــن،  باملجرمن 
فوفقًا لهم إن الواقعية السوداء تقتضي، في مثل هذه الظروف، الخضوع ملنظومة 
سمن. 

ُ
غني وال ت

ُ
محّددة، تحت شعار »حكم األمر الواقع« والتلّهي بإنجازاٍت ال ت

في املقابل، نستجدي الكوكب بأسره ألن »لبنان سيجوع مع نهاية العام الحالي« 
.. أي إنجازاٍت هذه إن لم تأخذ بعن االعتبار مفهوم االنتفاضة على كل ما سبق؟
تقع  وآخـــر  أن تحققها، فبن حــن  الحكومة  عــدة على  إنـــجـــازاٌت  هــنــاك  حسنًا، 
اشتباكات في مناطق لبنانية بن عشائر وعائات، تنتهي بالصلح العشائري 
وتقبيل اللحى. نعم، نحن في العام 2020، وال تزال عائاتنا تتقاتل وكأنها في 
وينتهي  قتلى وجرحى،  والصواريخ، ويسقط  بالقذائف  الوسطى،  القرون  زمن 
 من قيام الدولة بأدنى واجباتها، 

ً
األمر بإشراف حزبي على إجراء مصالحة، بدال

 لسكانها من جهة، ومنع فرز جيل جديد 
ً
وهو فرض األمن في تلك املنطقة، خدمة

ينخرط في القتال العبثي من جهة أخرى.
الكهرباء  فواتير  دفــع  من  اللبنانين  لتمنع  إذًا  حقيقيًا؟  إنــجــازًا  الحكومة  تريد 
الــذي نشأ على  القطاع  املــولــدات،  للدولة وأخـــرى ألصــحــاب  مرتن شهريًا، مــرة 
خلفية التقنن الكهربائي منذ تسعينيات القرن املاضي. لتوّحد قطاع الكهرباء، 
م الدولة قطاع النفايات، ال يحتاج األمر إلى أكثر 

ّ
فالحلول أبسط مما تظّن. لتنظ

من قراٍر صغير، إلزالة جبال القمامة في كل أرجاء الباد، ولم ال، تحويلها إلى 
لــم يكن  فــيــروس كــورونــا  فــي مسألة  الحكومة  أن ســلــوك  طــاقــة كهربائية. كما 
الحْجر  لناحية  الفيروس،  ن من وضع خطة فعلية ملواجهة 

ّ
لم تتمك واضحًا، إذ 

الصّحي ومنع التجّول، ولم تضع خطة لتأمن حاجات الناس في حال الحْجر، 
 شعبيًا في منطقة مكتظة، 

ً
فترى تعبئة عامة مشّددة بضعة أيام، ثم ترى احتفاال

وكأن ال فيروس وال وباء في الكوكب.
هل يعني هذا أن البديل من حكومة حسان دياب هو األحزاب التي حكمت لبنان؟ 
انتظار  لنا  إلــى مــا هــي عليه. ال يمكن  الــبــاد  املــدّمــر أوصــل  طبعًا ال، فتأثيرها 
والتسويق لشخصيات محّددة تحت شعار  السلطة،  ما من رحم هذه  »منقٍذ« 
»أحسن من غيره«. يبدو األمر وكأننا نطلق النار على أقدامنا. أنظروا فقط إلى 
سجاالتهم وتصريحاتهم في األسابيع األخيرة، منهم من فتح معركة رئاسية 
مبكرة في بيته أو قصره، من دون الشعور بجوٍع أو فقٍر، فا يهّم هؤالء الرقص 
على تال من الدماء والفقر والجوع، طاملا انتصروا على اآلخر، وأشبعوا »األنا« 

النرجسية، على الرغم من أن الرئاسيات اللبنانية مقّررة في عام 2022. 
تريد الحكومة إنجازات؟ هناك ملفات في القضاء اللبناني موضوعة في األدراج، 
يمكن »مكننتها« وتصحيحها وإخراجها إلى العلن. لن تجد الحكومة ورئيسها 
دياب فرصة أفضل من هذه ملحاسبة أركان املاضي البائس، وكسب ثقة الناس 
في لبنان، أمــا غير ذلــك فــإن أي بناٍء على أســس املاضي وأفــكــاره سيؤدي إلى 

انهياره بصورٍة أسرع مما يمكن تخّيله.

هل هذا ممكن؟ لماذا نعادي »اختيار عشماوي«؟

داعش وكورونا و»المربع األول«

لبنان: 100 يوم حكومية
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آراء

محمود الريماوي

سوف تكون االنتخابات الرئاسية األميركية، 
إذا جــرت فــي موعدها املــقــّرر خــال نوفمبر/ 
املناسبات  أكثر  املقبل، إحدى  الثاني  تشرين 
ألنها  فقط  ليس  لاهتمام،  جذبًا  السياسية 
ســـتـــحـــدد مــــن ســـيـــقـــود الــــدولــــة الــعــظــمــى فــي 
ــا  ســوف  ــهـ ــل ألنـ الـــســـنـــوات األربــــــع املــقــبــلــة، بـ
تجري في أجواء كارثٍة متعّددة األبعاد وغير 
مسبوقة، فعدد الضحايا خال  ثاثة أشهر 
يفوق عدد قتلى حرب فيتنام التي استغرقت 
الـــضـــحـــايـــا  ــدد  ــ ــ ــا زال عـ ــ ــ عــــشــــريــــن عـــــامـــــًا، ومـ
يتضخم كل يوم، وليس من إشارات تعاطٍف 
ــم لـــدى الــرئــيــس  ــهـ ـــذكـــر مـــع الــضــحــايــا وذويـ

ُ
ت

دونــالــد تــرامــب، فهو منشغل فــي حــربــه على 
وعلى  الصن  وعلى  الديمقراطين  منافسيه 
منظمة الصحة العاملية، وعلى ترويج دوائه 
املــفــضــل »هـــيـــدروكـــســـي كـــلـــوروكـــن« املــعــالــج  
نتيجة فحوصاته  أن  الــرغــم  عــلــى  لــلــمــاريــا، 
التاجي كانت  الفيروس  من اإلصابة بمرض 
الــرجــل يــريــد أن يسلب  سلبية! والــواضــح أن 
الوطني ألمــراض  املعهد  األضـــواء من رئيس 
ــــعــــديــــة، أنــطــونــي 

ُ
الــحــســاســيــة واألمـــــــــراض امل

واألخير  اختصاصه،  في  ويتدخل  فاوتشي، 
خضع للعزل، وعدد من أركان البيت األبيض، 
ــاء، كـــمـــا انــتــقــل  ــالــــوبــ لـــاشـــتـــبـــاه بـــإصـــابـــتـــه بــ
تـــرامـــب، خـــال أســابــيــع، فـــي تــقــديــراتــه لــعــدد 
ألفا   60 من  األميركين  من  بالوفاة  املهددين 
إلــى مئة ألــف ضحية. وبــمــا أن عـــداد األرقـــام 
يقترب، هذه األيام، من هذا الرقم، فمن املقّدر 
أن يرفع ترامب قريبًا العدد املتوقع للضحايا، 
وهـــو املـــولـــع بــــاألرقــــام. وإلــــى الــضــحــايــا، فــإن 
املتوسطة  الشركات  وآالف  الوظائف  ماين 

مهيب الرفاعي

ــة وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل  ــبــ ــيــ ــركــ ــتــــوجــــب تــ تــــســ
االجتماعي القائمة على قياس نسب التفاعل 
بـــن املــســتــخــدمــن واملــشــتــركــن ازديــــــــاًدا في 
على  وعــرضــه  اليومي  املحتوى  على  الطلب 
للمناقشة  املــنــّصــات والــتــطــبــيــقــات، وطــرحــه 
ومتطلباتهم.  املــتــابــعــن  لــرغــبــات  تــلــبــيــة  أو 
ا تكوين 

ً
وربما كان الهدف من املحتوى أيض

ــا يـــفـــّســـر ســبــاق  ــمـــهـــور، مــ ــات لـــــدى الـــجـ ــبــ رغــ
مشرفي الصفحات واملجموعات االفتراضية 
بالضرورة  وليس  الجديد،  املحتوى  إلعــداد 
اب مــن فيديوهات وصـــور أو 

ّ
الــجــّيــد، والــجــذ

حــتــى نـــصـــوص مـــن شــأنــهــا أن تــشــكــل رأًيــــا 
وبحسب  للتفاعل.  معينة  ظــاهــرة  تــطــرح  أو 
اإلعانات  أو  )بمنشورات  التفضيات  مبدأ 
أو بتسلسل الفيديوهات املعروضة من ذات 
إلــيــه منصات  الـــذي تحتكم  املــفــضــل(  النمط 
املحتوى  صناعة  فــإن  االجتماعي،  التواصل 
غالًبا ما تتم بحسب الظواهر األكثر انتشاًرا 
البناء  ليتم  الــواقــعــي،  املجتمع  فــي   

ً
ــداوال ــ وتـ

عليها في إعــداد املــواد التفاعلية وإنتاجها. 
ــــي الـــنـــتـــيـــجـــة، مـــهـــمـــة وســــائــــل الـــتـــواصـــل  وفــ
ــال لــلــتــعــبــيــر  ــــاد مــــجــ ــــجـ ــــي إيـ االجــــتــــمــــاعــــي هـ
عــام حــول قضايا  رأي  تكوين  أو  واملناقشة، 
ــّدة الــتــفــاعــل اإللــكــتــرونــي  واقــعــيــة. زاد مــن حــ

علي الذهب

ــعـــّرض ســفــيــنــة تـــجـــاريـــة تــحــمــل الــعــلــم  ــار تـ ــ أثـ
ــِحــن عــلــى منت 

َّ
الــبــريــطــانــي لــهــجــوم مـــن مــســل

ــــن، بــيــنــمــا كــانــت مــبــحــرة عــلــى بــعــد 80  زورقــ
اليمني فــي حضرموت   

َّ
ــكــا

ُ
امل  مــن ميناء 

ً
ميا

الحالي،  أيــار  أواســط شهر مايو/  )الساحل(، 
جداًل واسعًا بشأن طبيعة الحادثة، وتوقيتها، 
وجــنــســيــة الــســفــيــنــة، وارتـــبـــاط ذلـــك بــالــصــراع 
ــالـــي الــجــنــوبــي  ــقـ ــتـ املـــســـلـــح بــــن املـــجـــلـــس االنـ
)االنـــفـــصـــالـــي( والــحــكــومــة الــشــرعــيــة، والــــذي 
ــدور مــعــاركــه فـــي مــنــاطــق مــشــاطــئــة لخليج  تــ
الــهــنــدي، خصوصا محافظة  عـــدن، واملــحــيــط 
أْبــــَن، فــي مــحــاولــة مــن الــحــكــومــيــة الســتــعــادة 

السيطرة على محافظة عدن.
أبـــعـــاد عــــودة الــتــهــديــدات األمــنــيــة فـــي خليج 
عـــدن، عــلــى نــمــط العملية أعــــاه، بــعــد تــراجــع 
ــيـــة، لن  ذلــــك خــــال الـــســـنـــوات الــخــمــس املـــاضـ
تفّسر في إطــار األهــداف التقليدية للقراصنة 
التي شهدتها أواسط العقد املاضي، بل وفي 
أطر أخــرى، سياسية، وجيوسياسية، يتعلق 
جزء كبير منها بالصراع الدائر اآلن، جنوبي 
اليمن، وذلك على غرار ما قيل بشأن الهجمات 
قبالة ميناء  لها سفن تجارية  التي تعّرضت 

الفجيرة اإلماراتي، في مايو/ أيار 2019.  
مــلــفــت لــلــنــظــر أن تــوقــيــت الــحــادثــة جـــاء بعد 

والصغيرة في طريقها إلى االندثار. وبما أن 
تقريبا  هي  االنتخابات  على  املتبقية  الفترة 
ي الوباء، 

ّ
ضعف الفترة التي مضت على تفش

الـــكـــوارث، عــلــمــًا أن  فــلــلــمــرء أن يتخيل حــجــم 
فترة األشهر الثاثة املاضية بــدأت من صفر 
ــتـــرة الـــتـــي تــفــصــلــنــا عــن  ــفـ إصــــابــــة، بــيــنــمــا الـ
االنــتــخــابــات تــبــدأ بــأزيــد مــن مــلــيــون ونصف 

مليون إصابة بالوباء سريع العدوى.
ويـــبـــدو املـــرشـــح الــديــمــقــراطــي املــنــافــس، جو 
بايدن، أفضل حااًل في التعاطي مع الكارثة، 
املصيرية،  أهميتها  من  التقليل  عن  ويعزف 
ــلـــى اهــــتــــمــــامــــات مـــايـــن  ــّم عـ ــيـ ــخـ وكــــونــــهــــا تـ
من  لها  وملــا  اليومية،  وحياتهم  األميركين 
انــعــكــاٍس حــاســم وبعيد املـــدى على أرزاقــهــم 
إدارة  أداء  ويــعــتــبــر  عـــائـــاتـــهـــم.  ومــســتــقــبــل 
تــرامــب فــي التعامل مــع الــوبــاء مــن القضايا 
)لــم يتم ترشيحه  املحورية في حملة بايدن 
رسميا عن الحزب الديمقراطي، لكنه ال يجد 
منافسن جــّديــن لــه فــي تــرشــيــحــات الــحــزب 
بعد انسحاب بيرني ساندرز(. ومن الطرائف 
أن ابـــنـــًا لـــتـــرامـــب، هـــو إريــــــك، ويــعــمــل نــائــبــا 
لــلــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ملــنــظــمــة تـــرامـــب )تــكــتــل 
اعتبر  وأبنائه(،  لترامب  استثماري  تجاري 
أن وباء كورونا سوف يختفي في نوفمبر/ 
تــشــريــن الــثــانــي املــقــبــل )مـــوعـــد االنــتــخــابــات 
بعدها  الديمقراطيون  يجد  ولــن  الرئاسية(، 
ما يتحّدثون به. والقصد أن الحزب املنافس 
ــر مــن  ــثـ ــاء، ويــنــشــغــل أكـ ــ ــوبـ ــ ـــم خـــطـــر الـ

ّ
يـــضـــخ

الـــازم بــه، مــن أجــل تسجيل نقاط انتخابية 
ضــد تــرامــب الــذي يشّجع رفــع اإلغــاقــات في 
أقــرب اآلجـــال، وبينهم حكام الــواليــات الذين 
فيما  والــتــشــّدد،  باملبالغة  الــرئــيــس  يتهمهم 
يــمــزج الــديــمــقــراطــيــون بـــن تــحــّســن الــوضــع 

ظهور طفرة التطبيقات ذات التصميم عالي 
الوقت ذاتــه، ملجموع  الــجــودة، واملائمة، في 
الــثــقــافــات والــبــيــئــات فــي الــعــالــم، ويمكن ألي 
شــخــص أن يــســتــخــدمــهــا بـــنـــاء عــلــى شـــروط 
ــة، يــضــعــهــا  ــنـ ــيـ ــعـ ــة مـ ــيـ وســــيــــاســــة خـــصـــوصـ
مطّورو التطبيقات. وبعد ازدهار »فيسبوك« 
ــرام«،  ــغــ ــتــ ـــســ ــــوب« و»إنـ ــيـ ــ ــوتـ ــ و»تــــويــــتــــر« و»يـ
ينتشر  والــتــي  األســاســيــة،  التطبيقات  وهــي 
ــتـــوى، يــأتــي  عــبــرهــا الــقــســم األكـــبـــر مـــن املـــحـ
فــي طليعة مجموعة   )Tik Tok( تــوك«  »تيك 
مستخدميه  عـــدد  ليرتفع  ــذه،  هـ التطبيقات 
ا بن عامي 2016 و2017 إلى 

ً
من 45.8 مليون

800 مــلــيــون مــســتــخــدم نــشــط فــي إحصائية 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2020، مــع مــا يــقــارب 
مــلــيــارا ونــصــف مــلــيــار عــمــلــيــة تــحــمــيــل منذ 
تم تأسيسه في 2016 إلى غاية مــارس/ آذار 
في  تحميل  عملية  مليون   33( الفائت   2020
ا 

ً
فــقــط مــن عـــام 2019(، متفّوق الــربــع األخــيــر 

واليــكــي   )Majisto( مــاجــيــســتــو  عــلــى  ـــا 
ً

أيـــض
الـــتـــي  الـــتـــطـــبـــيـــقـــات  ــــن  مـ ــا  ــيــــرهــ وغــ  )Likee(
تــســتــخــدم فــي صــنــاعــة املــحــتــوى ونــشــره في 
آن واحــد، باإلضافة إلى قابلية املشاركة مع 

تطبيقات ومنّصات أخرى. 
ــادة بتصميم  ــ الــفــيــديــو عـ تــســمــح تــطــبــيــقــات 
أن  إال  للواقع،  مقاطع مصّورة تكون مطابقة 
»تيك توك«، بوصفه تطبيقا إلكترونيا يعمل 

ــاريــــخ إعــــــان املــجــلــس  ــن تــ ــيـــع مــ ــابـ ثـــاثـــة أسـ
االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي املـــدعـــوم إمـــاراتـــيـــًا، عن 
في  الجنوبية،  املحافظات  في  الذاتية  اإلدارة 
املــنــصــرم، ومسارعته  إبــريــل/ نيسان  ــر  أواخـ
إلــــى الــســيــطــرة عــلــى مــصــلــحــة )هـــيـــئـــة( خفر 
السواحل اليمنية، وقطعها البحرية، في إطار 
 عن تحّكمه في 

ً
تنفيذه اإلدارة الذاتية، فضا

التي يناط بها، عبر ما  البحرية  قاعدة عدن 
القيام  تبقى لديها من سفن وزوارق حربية، 
بــمــهــمــات حــفــظ األمـــــن فـــي الــبــحــر اإلقــلــيــمــي 

اليمني في خليج عدن.
تحمل  سفينة  ليكون  الهدف،  اختيار  تفسير 
الــعــلــم الــبــريــطــانــي، ال ُيــســتــبــعــد أن تــكــون له 
بوصفه  والجيوسياسية،  السياسية  أبــعــاده 
ـــت بــلــيــل، وال صــلــة لـــه بــالــقــرصــنــة،  حـــدثـــًا بـــيِّ
ولــعــل مــا يــقــود إلــى هــذا التفسير التهديدات 
ــة الــــتــــي يـــطـــلـــقـــهـــا قــــــــادة املـــجـــلـــس  ــلــ ــواصــ ــتــ املــ
االنتقالي: أن أمن املاحة البحرية، في خليج 
عــدن وبـــاب املــنــدب، لــن يــكــون فــي أحــســن حال 
إذا لم تقف الدول ذات املصالح في املنطقة مع 
مشروعهم االنــفــصــالــي، عــارضــن، فــي الوقت 
ــه، اســتــعــدادهــم لحماية هــذه املــصــالــح في  ذاتـ
حال حققوا غايتهم، وذلــك، كما يبدو، رسالة 
لدى  دعــت، عبر سفيرها  التي  بريطانيا  إلــى 
والحكومة  االنتقالي  املجلس  مــن   

ً
كــا اليمن، 

الشرعية إلى تنفيذ اتفاق الرياض الذي وقعه 

الوبائي والرفع التدريجي لإلغاقات، وعلى 
نحٍو ال يتم فيه الفصل بن املسألتن.

ــر االســـتـــطـــاعـــات إلــــى تــقــّدم  وإذ تـــؤشـــر آخــ
حظوظ بايدن على ترامب، إال أن التقلبات، 
التي ستقّرر  هــي  االنــتــخــابــات،  حتى موعد 
خـــيـــارات الــنــاخــبــن. وعــلــى رأي املــســتــشــار 
استطاعات  فــإن  فـــارس،  وليد  الجمهوري، 
األول  تشرين  أكتوبر/  أو  أيــلــول  سبتمبر/ 
هــي األكــثــر أهــمــيــة. وهـــو أمـــر صــحــيــح، لكن 
إذ تبدأ  التوجهات ال تتبلور دفعة واحــدة، 
ــوقـــت، وتــكــتــســي مـــزيـــدا من  فـــي مــثــل هــــذا الـ
األهـــمـــيـــة، مــــع اقــــتــــراب مـــوعـــد االســتــحــقــاق 
االنتخابي. علمًا أن حظوظ ترامب ما زالت 
كــبــيــرة، خــافــا ملــا كــانــت عليه قــبــل سنتن، 
ــي مـــســـلـــســـل الـــتـــخـــّبـــط فــي  ــ وهــــــو يـــنـــدفـــع فـ
اإلقـــــاالت واالســـتـــقـــاالت لــشــاغــلــي الــوظــائــف 
الرجل تقاليد  ــه، فقد أشــاع  إدارتـ العليا في 
املباشرة  التعليقات  في  الشعبوية  الثقافة 
والفّجة، وفي شخصنة الخافات السياسية 
واإلداريـــــــــة، وفــــي الــتــحــلــل مـــن الـــوقـــار الـــذي 
ــيـــــض، وفـــي  ــ يـــســـم عــــــادة ســـاكـــن الـــبـــيـــت األبـ
هجاء املهاجرين واألغــراب واألعــراق »األقل 
مستوى«. وخا ذلك، لم يتدهور االقتصاد 
ــلــــى الـــصـــن  ــمـــــات عــ ــ  حـ

ّ
فـــــي عـــــهـــــده، وشـــــــــن

واالتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــي، وحـــتـــى عـــلـــى حــلــف 
شــمــال األطــلــســي )الــنــاتــو(. وهــو مــا يرضي 
املزاج الناقم لشرائح اجتماعية واسعة غير 
مسيسة، سواء لدى بعض أصحاب الياقات 

الزرقاء أم من الطبقة العاملة.
ليس بايدن من قماشة املرشح »اليساري« 
املــنــســحــب ســـانـــدرز، والـــــذي يــولــي املــســألــة 
االجــتــمــاعــيــة اهــتــمــامــا فــائــقــا، ويـــنـــزع إلــى 
رؤيــــة أمــيــركــا »تــقــّدمــيــة« تــنــاصــر الــشــعــوب 

بمبدأ صناعة ومشاركة املحتوى الذي يريده 
املـــســـتـــخـــدم، يــتــيــح الـــفـــرصـــة إلنـــشـــاء مــقــاطــع 
فيديو قصيرة مع عرض موسيقا تصويرية 
يزّودها  التي  الفاتر  يمكن ضبطها بحسب 
الـــتـــطـــبـــيـــق. وبـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى ذلــــــــك، يـــؤمـــن 
التطبيق خاصية تحميل موسيقى من مئات 
األنـــمـــاط واســتــخــدامــهــا، ســــواء كـــان بــإنــشــاء 
فــيــديــو جــديــد أو تــعــديــل فــيــديــوهــات قديمة 
لكن بفاتر متنوعة، مع قابلية عــرض ردود 
أفــعــال املــســتــخــدمــن حـــول فــيــديــوهــات تمرر 
وتــعــرض ضــمــن فــيــديــو نــهــائــي. ومــنــذ بــدايــة 
2020، اجتاحت فيديوهات »تيك توك« جميع 
املنافذ اإللكترونية األخــرى من فيسبوك إلى 
ويتم  يوتيوب،  وحتى  إنستغرام  إلــى  تويتر 
تــداولــهــا على واتــســاب وتــلــغــرام وإنستغرام 
لتشكل عــامــة »تــيــك تـــوك« عــامــة فــارقــة في 
القول إن ميزة  املنصات اإللكترونية. ويمكن 
الــجــذب فــي مــقــاطــع فــيــديــو »تــيــك تـــوك« التي 
أعلى  مــشــاهــدات  تحقق نسب  أن  مــن شأنها 
هي قصر مدتها وتقديم فكرة كاملة خال ما 
يقارب 15 ثانية. يلغي »تيك توك« الحدود بن 
املستخدم  الحال  )في هذه  املنتج واملستهلك 
واملتابع( بحيث إن املتابعن يشكلون شبكة 
رغباتهم  مع  يلتقون  الذين  املستخدمن  مع 
وتفضياتهم. يمكن اإلشــارة هنا إلى نظرية 
»االســتــخــدام واإلشــبــاع« املطبقة فــي وسائل 

 ،2019 الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي  الــطــرفــان 
 كان هنالك من يثير الشكوك بشأن الدور 

ْ
وإن

البريطاني في الحرب اليمنية عموما.
بــطــبــيــعــة الـــحـــال، قـــــدرات املــجــلــس االنــتــقــالــي 
املتواضعة، تجعل من توّرطه، مباشرة أو عبر 
فاعلن غير دولين، في هذا الهجوم محل شك؛ 
وهنا يبرز دور الفاعلن اإلقليمين املرتبطن 
بالصراع اليمني، خصوصًا إيران واإلمارات، 
فإيران تمثل الداعم الرئيس للحوثين الذين 
ــــوات، لــتــثــبــيــت  ــنـ ــ ــلـــون، طــــــوال خـــمـــس سـ ــاتـ ــقـ يـ
ــــؤول دون عــــــودة الــحــكــومــة  ــحـ ــ ســلــطــتــهــم والـ
الشرعية، فيما تمثل اإلمارات الداعم الرئيس 
للمجلس االنتقالي الجنوبي الذي يعد واحدًا 
الحوثين  ويشاطر  اليمن،  فــي  مخالبها  مــن 
إقحام  لــذلــك،  السياسية.  أهــدافــهــم  مــن  جانبًا 
بريطانيا في الصراع اليمني على نحو أكبر 
ــح مــمــا تضطلع بــه حــالــيــًا، حــيــث تعد  وأوضــ
حــامــل الــقــلــم فـــي املــلــف الــيــمــنــي لـــدى مجلس 
األمن، إنما يحقق مصالح هذه األطــراف، بما 
فيها بريطانيا نفسها التي يربطها بجنوب 
الــيــمــن إرث اســتــعــمــاري طـــويـــل، اســتــمــر بن 

عامي 1839 و1967.
اتــجــاهــات فـــرض الــــدور الــبــريــطــانــي املــبــاشــر، 
قــد تخدمها  اليمن،  فــي  بــالــقــوة،  أو  السياسي 
مــبــّررات أخـــرى، مثل: ســوء الــوضــع اإلنساني 
ــاء كـــورونـــا  ــ ــّراء تــفــشــي وبـ ــ فـــي مــديــنــة عــــدن جــ

هــنــا وهــنــاك، غــيــر أن املــرشــح الــديــمــقــراطــي 
السابق  الرئيس  املرجح )76 عاما(، ونائب 
بـــاراك أوبــامــا، ذو مــنــزع ليبرالي فــي مرّبع 
الــيــمــن، ويــؤمــن بــــدور قــيــادي أمــيــركــي في 
الديمقراطية  إرســـاء  قضية  ويــولــي  العالم، 
ــتـــرّدد بــقــوة أنـــه سيعن  اعــتــبــارا كــبــيــرا. ويـ
ســيــدة فــي منصب نــائــب الــرئــيــس. وال يقل 
عــداء للصن عن ترامب، بل يرى أن األخير 
ــاون مــعــهــا، فــيــمــا يــتــخــذ مــوقــفــا نــقــديــا  ــهـ تـ
ــاّدا مــن روســيــا خــافــا لــتــرامــب، ويـــرى أن  حـ
موسكو لعبت في الخفاء دورا في تصعيد 
تــرامــب إلــى ســدة الــرئــاســة، وهــو أقــل نفورا 
من االتحاد األوروبي، وأكثر التزاما بحلف 

الناتو وديمومته.
ويسترعي االنتباه أن ترامب نجح في تكييف 
الــعــالــم مــعــه، وفـــي تــخــفــيــض مـــا هـــو منتظر 

التواصل االجتماعي، على أساس أن املتابعن 
الــــــذي يــلــتــقــي مــع  ــتـــوى  يــبــحــثــون وراء املـــحـ
رغباتهم ويشبع اهتماماتهم، وبالتالي، فإن 
عوامل نفسية واجتماعية وثقافية تؤثر على 
اإلنترنت،  على  املعروض  املحتوى  استهاك 
إال أنه من املمكن االنتقال من هذه النظرية إلى 
القول إن تكرار التعّرض للمحتوى على مدار 
بتحّريه  املتابع  لدى  الرغبة  ُيحِدث  قد  اليوم 
ومــتــابــعــتــه بــعــدهــا، خــصــوصــا أن املــحــتــوى 

لألمطار  الكارثية  والتداعيات   ،)19  - )كوفيد 
الــتــي تــعــّرضــت لها املــديــنــة قبل شــهــر، وعجز 
املجلس االنتقالي عن القيام بأعباء املسؤولية، 
بعد إعانه اإلدارة الذاتية. وقد يجري تعزيز 
الــصــراع  استطالة  على  بالعمل  االتــجــاه  هـــذا 
املــســلــح بـــن الــحــكــومــة واملــجــلــس االنــتــقــالــي، 
بــمــا يلقي بــظــالــه، حقيقة، عــلــى أمـــن املــاحــة 
البحرية فــي خليج عــدن، إليــجــاد مــبــّرر أقــوى 
مماثل  نحو  على  عــدن  مدينة  لترتيب وضــع 

املوقف  من  الرغم  فعلى  القيادية،  املراكز  من 
الشائن لترامب من قضية الشرق األوسط، إذ 
أخذ يزايد على اليمن املتطّرف اإلسرائيلي، 
في إنكار الحقوق الفلسطينية، كما تبدى في 
صفقته التي أسماها »صفقة القرن«، إال أنه 
الــخــوف اإلقليمي  اللعب على وتــر  فــي  نجح 
 حقيقي، 

ٌ
مــن األطــمــاع اإليــرانــيــة، وهــو خـــوف

أن األطماع جّدية، وتتحّدث عن نفسها  كما 
يــبــدو، بنصائح  كــمــا  قــايــض،  بنفسها. وقـــد 
العربية  الحقوق  ازدراء  الليكودي  فريقه  من 
ــــي املــحــتــلــة عـــام 1967 بــالــوقــوف  فـــي األراضــ
فــي وجـــه إيــــران. وبـــالـــذات مــع خـــروج إدارتـــه 
مــن االتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي الــغــربــي، فيما 
يعلن بايدن التزامه بهذا االتفاق، من غير أن 
ويتخذ  اإليــرانــي.  للسلوك  كافيًا  نقدًا  يوجه 
املرشح الديمقراطي موقفًا أفضل من ترامب 
ــراع الــفــلــســطــيــنــي اإلســـرائـــيـــلـــي،  بـــشـــأن الــــصــ
معلنا الــتــزامــه بحل الــدولــتــن، وعـــدم إغــاق 
الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية، ورفض 
 فيه 

ّ
ــة. هــــذا فـــي وقــــت كــــف ــاديــ ــرارات األحــ ــقــ الــ

ترامب عن تناول هذه القضية، مانحًا أركان 
إدارته من الليكودين )جاريد كوشنر ومايك 
بــنــس ومــايــك بــومــبــيــو( صــاحــيــة التنسيق 
على  الصفقة  لتطبيق  االحــتــال  مــع حكومة 
األرض في الوقت املناسب. ولعل هذا املوعد 
لـــن يـــكـــون ُحــكــمــًا أبـــعـــد مـــن نــهــايــة أكــتــوبــر/ 
بالوباء  ُمفعم  فالعالم  املقبل،  األول  تشرين 
ومـــخـــاوفـــه وانـــشـــغـــاالتـــه، وهــــو ظــــرف ذهــبــي 
ــــي كـــتـــاب  ــــدة فـ ــــديـ ــتـــح صـــفـــحـــة جـ ــــن أجــــــل فـ مـ
الصهيونية املعاصرة )كما يتشّدق بنيامن 
نــتــنــيــاهــو(، وبــطــبــعــتــهــا الــجــذريــة الــصــافــيــة 

األشد لصوصية وعنصرية.
)كاتب من األردن(

لــيــس واحـــــًدا عــنــد املــســتــخــدم نــفــســه )صــانــع 
املـــحـــتـــوى(. فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن »تــيــك تـــوك« 
يعتمد نظاًما مشابًها لنظام »يوتيوب« من 
نــاحــيــة مــشــاركــة املــحــتــوى وعـــرضـــه، وعــرض 
تفضياتهم،  بحسب  للمتابعن  فيديوهات 
اعــتــبــاره منصة  يــمــكــن  »يـــوتـــيـــوب« ال  أن  إال 
الهائل  الكم  فــي ظــل وجــود  صناعة محتوى 

من التعديات على »تيك توك«. 
يــعــتــمــد »تــيــك تــــوك« عــلــى مــعــدل االســتــخــدام 
ــاع املــحــتــوى أو 

ّ
الــيــومــي، ســـواء مــن جهة صــن

من جهة املتابعن على حد سواء. ازداد معدل 
االستخدام من 2016 إلى بداية 2020 ليصبح 
الــتــطــبــيــق أول أكـــثـــر تــطــبــيــق يـــتـــم تــحــمــيــلــه 
ا بــذلــك على »يــوتــيــوب« 

ً
الــعــالــم، متفوق حــول 

و»إنــســتــغــرام«. إال أن أزمـــة فــيــروس كــورونــا 
ــدام  ــتـــخـ ــلـــى مـــشـــهـــد اسـ أرخـــــــت بــتــبــعــاتــهــا عـ
التطبيقات اإللكترونية وتطبيقات التواصل 
ــتــــمــــاعــــي، وكـــــــان لــتــطــبــيــق »تــــيــــك تــــوك«  االجــ
الحصة األكــبــر فــي االنــتــشــار واألثـــر فــي 155 
ــة، خــصــوصــا فــي ظــل فـــرض دول عــديــدة  دولــ
احترازيا ووقائيا ضد  إجــراء  حجرا منزليا، 
الفيروس. انفجر عدد مستخدمي »تيك توك« 
منذ اإلعــان عن انتشار فيروس كورونا في 
الصن، ليترك التطبيق بصمة في هذه األزمة 

من أكثر من زاوية. 
)كاتب سوري(

لوضع مدينة الحديدة التي أبقى عليها اتفاق 
الحوثين،  عــام 2018، في قبضة  استوكهولم 
تهيئتها، شكليًا،  يــجــري  قــد  عــدن  أن  بمعنى 
للمجلس االنتقالي، في سياق مصالح دولية 
يـــطـــول أجــلــهــا وأبــــعــــادهــــا. فـــي هــــذا الــســيــاق، 
ُيذكر أن السفن والــزوارق الحربية اإلماراتية، 
الــتــي تعمل ضــمــن بــحــريــة الــتــحــالــف الــعــربــي، 
قبالة  البحار،  أعالي  في  األبــرز  الحاضر  تعد 
الهندي  للمحيط  املشاطئة  اليمنية  السواحل 
وخليج عدن، وال يقتصر مبّرر وجودها على 
مــراقــبــة تــهــريــب األســلــحــة إلـــى الــحــوثــيــن، بل 
خليج  فــي  ظهورها  منذ  القرصنة،  ومكافحة 
عــــدن، وقــبــالــة الــســواحــل الــصــومــالــيــة، غــربــي 
العقد املاضي، حيث  أواســط  الهندي،  املحيط 
ــلــت اإلمــــــــارات الـــطـــرف اإلقــلــيــمــي املــنــافــس 

ّ
مــث

للسعودية في ما ُعرف بـ«مدونة قواعد سلوك 
والسطو  القرصنة  ملكافحة   ،2009  - جيبوتي 
املــســلــح عــلــى الــســفــن، غــربــي املــحــيــط الــهــنــدي، 
وخليج عدن«، وال تزال، كذلك، في ما بات ُيعرف 
لة املتعلقة بقمع أعمال  بـ«مدونة السلوك املعدَّ
ــح الـــتـــي تــســتــهــدف 

ّ
الــقــرصــنــة والــســطــو املــســل

السفن والنشاط البحري غير الشرعي، غربي 
التي  عـــدن«،  الــهــنــدي، ومنطقة خليج  املحيط 
عليها  ع 

َّ
املوق السابقة،  للمدّونة  تحديثًا  تعد 

في جدة، في فبراير/ شباط 2017.
)كاتب يمني(

أميركا: شعبوي وليبرالي وبينهما كورونا

»تيك توك« شريك الحْجر المنزلي

من يستهدف السفن قبالة الموانئ الجنوبية لليمن؟

تؤشر آخر االستطالعات 
إلى تقّدم حظوظ 

بايدن على ترامب، إال أن 
التقلبات، حتى موعد 

االنتخابات، هي التي 
ستقّرر خيارات الناخبين

لجأ الناس إلى »تيك 
توك« أيًضا، وعّدوه 
أداة لتفريغ ضغط 

الحْجر المنزلي، 
ففاضت حساباته 

بفيديوهات لحظية

ال تزال اإلمارات 
تحتفظ بوجود 

عسكري بحري في 
موانئ يمنية على 

خليج عدن 
وبحر العرب
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