
سمير صالحة

األوزبكي  واعتقال  املداهمة،  عملية  كانت 
عبد القادر شاريبوف، منفذ الهجوم على 
مــطــعــم ومــلــهــى ريــنــا فـــي إســطــنــبــول ليلة 
رأس السنة، والذي أودى بحياة 39 بريئًا، 
غالبيتهم من الدول العربية، كانت ناجحة 
بجميع املقاييس، أعدت ونفذت باحتراف 
كــامــلــن. وســـيـــؤدي هــــذا اإلنـــجـــاز إلــــى رد 
الـــصـــاع صـــاعـــن عــلــى الــجــهــة اإلرهـــابـــيـــة 
الفاعلة، وهو ما كانت تحتاج له األجهزة 
وتريده  التركية،  واالستخباراتية  األمنية 
ــتــــي ســـارعـــت  ــًا، وهــــــي الــ ــ ــــضـ الـــحـــكـــومـــة أيـ
على  مهمًا  انــتــصــارًا  العملية  إلـــى وصـــف 
اإلرهـــــــــاب، لـــرفـــع املـــعـــنـــويـــات والـــــــرد عــلــى 
االنتقادات الكثيرة املوّجهة إلى السلطات 
أكثر من هجوم  بعد  والسياسية،  األمنية 
مدنًا  استهدفت  انتحار  وعملية  إرهــابــي 

تركية أخيرًا. 
حصلت الشرطة التركية التي قبضت على 
كــان يختبئ  شاريبوف، في مداهمة شقٍة 
فيها في مجمع سكني فاخر في حي أسان 
يـــورت غـــرب إســطــنــبــول، عــلــى صــيــد ثمن 
أيضًا، هو اعتقالها في املكان نفسه شابًا 
عــراقــيــا وثــــاث نــســاء قــيــل إنــهــن مصرية 
وصومالية وسنغالية، سيساعدون بشكل 
املعلومات  الكشف عن مزيد من  في  كبير 
الــذي  بــشــأن تــحــركــات التنظيم اإلرهـــابـــي 
يتبعونه وطريقة عمله واتصاالته وطرق 
ــي والــتــخــطــيــط. لــيــس مـــعـــروفـــًا ما 

ّ
الــتــخــف

جو معكرون

يمكن أن ُيقال الكثير في رثاء والية الرئيس 
األمــيــركــي، بـــاراك أوبــامــا. خيبة األمـــل منه 
كبيرة في العالم العربي، ال سّيما بن من 
يـــرى أنـــه بـــاع فلسطن وســـوريـــة والــعــراق 
واليمن، من أجل محاربة »داعش« وتمرير 
االتــفــاق الــنــووي اإليـــرانـــي. لــكــن، ال بــد من 
بعد  يتركه  الـــذي  اإلرث  فــي  متأنية  قـــراءة 

ثماني سنوات في الحكم.
ــــدون أيــديــولــوجــيــة  كــــان أوبـــامـــا رئــيــســا بـ
تـــحـــّركـــه، وبــاســتــراتــيــجــيــة تـــحـــت عـــنـــوان 
عــــدم تـــوريـــط أمـــيـــركـــا فـــي حــــــروٍب مكلفة 
ــدة. كـــــــان مــــســــكــــونــــًا بـــــــــإرث ســـلـــفـــه،  ــ ــ ــديـ ــ ــ جـ
ــراق  ــعـ ــزو الـ ــ ــــول غـ ــــوش االبـــــــن، حـ جــــــورج بـ
والــــركــــود االقــــتــــصــــادي، كــمــا كــــان مــثــالــيــًا 
ــــاق مــعــتــقــل غــوانــتــانــامــو وحــل  حـــيـــال إغـ
وحتى  اإلســرائــيــلــي،  الفلسطيني-  الــنــزاع 
فــي مــقــاربــة بــدايــات »الــربــيــع الــعــربــي«. ما 
االقتصاد  فــي تركيبة  تــحــّوالٍت  مــن  حققه 
ــركــــي وأنـــظـــمـــة الـــتـــربـــيـــة والـــرعـــايـــة  ــيــ األمــ
أوبــامــا  قــادمــة.  ألجــيــال  الصحية سيبقى 
الذي وصل إلى الحكم بشعارات وحدوية، 
تـــــــــرأس اســـتـــقـــطـــابـــًا أيــــديــــولــــوجــــيــــًا غــيــر 
فــي املجتمع األمــيــركــي. ال يأخذ  مــســبــوق 
ــا تــاريــخــيــة مــســيــرتــه  ــامــ هــــذا كــلــه مـــن أوبــ
السياسي  االستقرار  السياسية، وتوفيره 
األشهر  إليه واشنطن في  الــذي ستشتاق 

والسنوات املقبلة.
بـــجـــائـــزة  اإلرث  ــذا  ــ هــ اخـــتـــصـــار  يـــمـــكـــن  ال 
نــــوبــــل لــــلــــســــام، واالنـــــــخـــــــراط مـــــع إيـــــــران 
ــن أي شـــــيء آخـــــر عــقــيــدة  ــا. أكـــثـــر مــ ــ ــــوبـ وكـ
ــا الــــطــــائــــرات مــــن دون  أوبــــامــــا هــــي ســـاحـ
االقتصادية.  والعقوبات  )الــدرونــز(  طيار 
تحّولت »الــدرونــز«، خــال واليــتــه، إلــى آلة 
أي  مــن دون  فــي واشــنــطــن،  املفضلة  القتل 
اليسار  ضــغــوط  وبــعــد  محاسبة.  أو  رادع 
األمــيــركــي، أخـــرج أوبــامــا هـــذا الــســاح من 
إلى  املركزية  االستخبارات  وكالة  غموض 
عــســكــرة الــبــنــتــاغــون، كــمــا حــــرص، أخــيــرًا، 
على مأسسته، ليترك في أيدي إدارة خلفه، 
في   

ً
األسلحة خطورة أكثر  ترامب،  دونالد 

رضوان زيادة

ــــب رئــيــســًا  ــرامـ ــ ــم يـــشـــّكـــل فــــــوز دونـــــالـــــد تـ ــ لـ
فحسب،  للعالم  صاعقة  املتحدة  للواليات 
وإنــمــا أيــضــًا لــأمــيــركــيــن الــلــيــبــرالــيــن، أو 
املقيمن في واليات شرق الواليات املتحدة 
ــا لــقــنــاعــة هــــــؤالء أنـــــه مــن  ــمــ وغــــربــــهــــا، وربــ
رئــيــســًا،  يــنــجــح  أن  تــرامــب  عــلــى  املستحيل 
أقل مما حصل  ، وبأصوات 

ً
فقد نجح فعا

عــلــيــه املـــرشـــح الــجــمــهــوري الــخــاســر، ميت 
رومني، أمام بــاراك أوباما في العام 2012، 
كلينتون  هـــيـــاري  الــديــمــقــراطــيــة  فــقــاعــدة 
االنتخابية لم تذهب إلى التصويت بكثافة، 
ــال قــاعــدة تــرامــب الــتــي نــجــحــت في  كــمــا حـ
حشد األصوات الكافية إليصاله إلى البيت 

األبيض.
كيف يمكن أن نفّسر أو على األقل نفهم فوز 
ترامب، فالواليات املتحدة الذي أوصلت إلى 
البيت األبيض أول رئيس أسود من أصول 
)بـــاراك أوباما(  الرئاسة  إلــى ســدة  أفريقية 
هــا هــي تــوصــل عكسه تــمــامــًا فــي الصفات 
وفي السياسات تقريبًا إلى البيت األبيض، 
من  األكــثــريــة  تسامح  نفهم  أن  يمكن  كيف 
األمــيــركــيــن مــع تــصــريــحــاٍت عــنــصــريــٍة قــام 
املكسيكين  تجاه  الجمهوري  املرشح  بها 
واملــســلــمــن والــنــســاء وغــيــرهــم، عــلــى الــرغــم 
 في السابق 

ً
 منها كانت كافية

ً
من أن واحدة

إلسقاط أي مرشح سابق، جمهوريًا كان أم 
ديمقراطيًا.

هل يكفي القول إن هناك ثورة من »البيض« 
ضد أوباما، ورد فعل على انتخابه، لتبرير 
وصــول ترامب؟ بالتأكيد ال. هل نقول إنها 
ــورة املــهــمــشــن والــريــفــيــن فـــي الـــواليـــات  ــ ثـ
الــوســطــى والــجــنــوبــيــة ضــد نــخــب الساحل 
في الواليات الشرقية والغربية، أو ما يطلق 
هذه  وكاليفورنيا،  نــيــويــورك  نخب  عليهم 
كلها تبسيطات ربما تنجح، إذا ركزنا على 
لن  لكنها  التفسير،  فــي  الثقافية  الــعــوامــل 
تفلح فــي تفسير نجاح تــرامــب فــي واليــات 
ساحليٍة ومتقدمٍة مثل فلوريدا، أو صناعية 
أعتقد  ولــذلــك  ووســكــنــســن.  ميتشغان  مثل 
أو  رئيسية ساعدت  ثاثة عوامل  أن هناك 

لعبت دورًا مركزيًا في نجاح ترامب:
الــعــلــيــا، فمنذ  الــدســتــوريــة  املــحــكــمــة  األول: 
الــقــاضــي سكاليا،  تــوفــي  تقريبا  11 شــهــرًا 
املحافظن  القضاة  أشــهــر  مــن  يعتبر  وهــو 
أول  وكــان  العليا،  الدستورية  املحكمة  فــي 
الرئيس  عّينه  أصــول مكسيكية  مــن  قــاٍض 
دونـــالـــد ريــغــان قــاضــيــًا فــي هـــذه املحكمة، 
واشتهر بمواقفه وتفسيراته النّصية، كما 
كان يقال عنها، لنصوص الدستور، وكان 
املحكمة بن  فــي  تــوازنــًا حقيقيًا  قــد شــكــل 
الليبرالين واملحافظن، وهي قضية بالغة 
الــحــســاســيــة فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة، فبعد 
 كبير لدى الجمهورين، 

ٌ
وفاته ساد تخّوف

ولـــــــدى املـــحـــافـــظـــن بـــشـــكـــل أكــــبــــر، أن فـــوز 
هـــيـــاري كــلــيــنــتــون يــعــنــي أنـــهـــا ســتــرشــح 
شخصًا ليبراليًا للمحكمة، وهو ما سيخل 
ــوازن املـــحـــكـــمـــة لـــصـــالـــح الـــلـــيـــبـــرالـــيـــن،  ــ ــتـ ــ بـ
مــا يتعلق بحقوق  فــي  ويــدعــم قــضــايــاهــم 
القضايا  من  املثلين واإلجهاض، وغيرها 
الــحــســاســيــة، وخــصــوصــًا بالنسبة  بــالــغــة 
ــات الـــوســـطـــى  ــ ــ ــواليـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ لـــلـــمـــحـــافـــظـــن وفـ
التصويت  كثافة  كانت  ولذلك  والجنوبية. 
اإليفانجليكان   جدًا بن من يسمون 

ً
عالية

لترامب بنسبة 82%، وهي  الــذيــن صــّوتــوا 
أعلى من النسبة التي صّوتوا فيها لجورج 
ــــذي اشــتــهــر بــوصــفــه  ــــن نــفــســه الـ بــــوش االبـ
وصل إلى البيت األبيض بسبب أصواتهم 
)يــطــلــق عليهم املـــولـــودون مــن جــديــد(. في 
أيضًا  الــرأي  استطاعات  أظهرت  الحقيقة 
أن مـــن بـــن خــمــســة أمــيــركــيــن صـــوتـــوا في 

شورش درويش

كــشــفــت الـــدعـــوات الــتــي وجــهــهــا الــقــائــمــون 
ــي أســتــانــا  ــات الــــســــوريــــة فــ ــاوضــ ــفــ عـــلـــى املــ
ــداه الــــروس ألكبر  حــجــم الــتــجــاهــل الـــذي أبــ
حة )وحدات حماية 

َّ
املكونات الكردية املسل

الشعب( وتمثيلها السياسي حزب االتحاد 
الــديــمــقــراطــي، نـــــزواًل عــنــد الــطــلــب الــتــركــي 
ــتـــمـــرار  الـــــــذي يـــتـــبـــّدى شــــرطــــًا رئـــيـــســـًا السـ
لم  الروسية، وذلــك حن   – التركية  العاقة 
التفاوضية  العملية  على  القائمون  يوجه 
بـــن الــنــظــام واملـــعـــارضـــة املــســلــحــة الــدعــوة 
ــى الــفــصــيــل الــــكــــردي الـــوحـــيـــد والـــــــوازن  ــ إلـ
الـــــســـــوريـــــة، أي وحـــــــدات  ــلــــى األراضــــــــــــي  عــ
سورية  قــوات  وتوسعتها  الشعب،  حماية 

الديمقراطية )قسد(. 
في مقابل ذلك، وفيما يشبه عملية تجهيز 
ديــكــور عمل مــســرحــي، مـــّرر األتــــراك أسماء 
ســيــاســيــن أكـــــراد مــنــضــويــن فــــي  املــجــلــس 
االئتافات  أكبر  الكردي، وهو من  الوطني 
رئاسة  بدعم  ويحظى  الكردية،  السياسية 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق، لــلــمــشــاركــة في 
التفاوضي الخاص باملسار  أعمال املؤتمر 
العسكري، علمًا أن تلك األسماء الكردية ال 
قـــوة مسلحة داخـــل األراضـــي  تحتكم عــلــى 
ــاع فـــــي الـــعـــمـــل  ــ ــ الـــــســـــوريـــــة، ولــــيــــس لــــهــــا بـ
العسكري، حتى يمكن القول إنهم يمثلون 
 بــمــدنــيــن مـــن املــعــارضــة، 

ً
)تــقــنــيــن( أســـــوة

تمت دعوتهم بوصفهم تقنين.
الكردي  للطرف  الداعمن  أبــرز  هي  أميركا 
ــج وعـــاقـــات  ــائــ الــــغــــائــــب، إذ تـــربـــطـــهـــا وشــ
لــوجــســتــيــة وعــســكــريــة كــبــيــرة ومــتــنــامــيــة، 
ضمن سياق عملية محاربة تنظيم الدولة 
اإلسامية )داعش(. ولعل غياب أميركا عن 
مفاوضات أستانا )املرّجح( ساهم في منح 
 أكــبــر لحجب هـــذا الفصيل 

ً
ــــراك فــرصــة األتـ

الــكــردي عــن الــحــضــور، وبــالــتــالــي إخــراجــه 
مــن األلــعــاب التفاوضية واملــؤتــمــرات، ومن 
ثــم إلـــزامـــه بــقــبــول مــا ســيــتــم االتـــفـــاق عليه 
في  الفاعلة  والدولية  اإلقليمية  القوى  بن 

املسألة السورية.
ال تبدو على وحدات حماية الشعب أمارات 
الـــرضـــا عـــن هــــذا االســـتـــبـــعـــاد، وقــــد عــبــرت 
بنتائج  ملزمة  »غير  إنها  بالقول  ذلــك  عــن 
ــل مـــا يــمــكــن أن تــقــولــه،  ــذا أقــ ــ ــتـــانـــا«، وهـ أسـ
التي تشعر باغتراب كبير في غياب  وهي 
األمـــيـــركـــان عـــن املــشــهــد الـــســـوري، ألســبــاب 
تــمــس انــتــقــال السلطة واســتــحــكــام الـــروس 

إذا مـــا كـــانـــت مــنــظــمــات حـــقـــوق اإلنـــســـان 
ستتحرك للدفاع عن اإلرهابين املوقوفن 
فـــي املـــكـــان، بــعــد الـــصـــور املـــوزعـــة لعملية 
ظهر رجــل أمــن يضع حــذاءه 

ُ
الدهم التي ت

عــلــى رأس احـــد املــعــتــقــلــن، وكــذلــك ظهور 
ــلــــى وجــــهــــه آثـــــــار كـــدمـــات  ــبــــوف وعــ ــاريــ شــ
ودمـــــاء، وهـــو مــن يتحمل مــســؤولــيــة قتل 
أي  دون  ومــــــن  بـــــــــارد،  بــــــدم  شـــخـــصـــًا   39
تــــــــرّدد، فــــي مــــجــــزرٍة يــرتــكــبــهــا لــيــلــة رأس 
الــســنــة فــي اســطــنــبــول، ويــبــدو أنـــه فوجئ 
الــوصــول  مــن  ولـــم يتمّكن  الــدهــم،  بعملية 
إلـــى ســاحــه، كــمــا تــقــول إحـــدى الـــروايـــات. 
وحــســب روايـــٍة أخـــرى، استسلم اإلرهــابــي 
سريع،  بشكل  انتهى  بــاأليــدي  عـــراك  بعد 
وأخذ يصرخ بعد تطويقه إنه سيستسلم، 
وأن ال يطلقوا النار عليه. هذا السيناريو 
فإنه ال يتطابق مع  كــان صحيحًا،  مــا  إذا 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات عــــن ســـلـــوكـــيـــات عــنــاصــر 
ــنـــوع، ما  ــــش« فـــي مـــواقـــف مـــن هـــذا الـ »داعــ
يفتح الطريق أوسع أمام تحّركه، بناء على 

أوامر أجهزة استخباراتية ينسق معها.
ــذا لـــقـــب هـــذا  ــ ــو مــحــمــد املــــهــــاجــــر«، وهــ ــ »أبــ
ــتـــرف بــجــريــمــتــه، بعد  ــذي اعـ ــ ــي الـ ــابــ اإلرهــ
الـــعـــثـــور عـــلـــيـــه مــخــتــبــئــًا، قــــاتــــل مــحــتــرف 
تــدريــبــه وتجهيزه  تــم  لــغــات،  أربـــع  يجيد 
بشكل مميز بدنيًا وعسكريًا في مخيمات 
»الــقــاعــدة« و»داعــــش« فــي مربع باكستان 
وأفغانستان وســوريــة والــعــراق، وهــو إذا 
مـــا تـــعـــاون مـــع املــحــقــقــن فــقــد يــســاهــم في 
الــكــشــف عـــن تــفــاصــيــل مــهــمــة فـــي تنقاته 

واضحة  شالشكان،  مصطفى  إسطنبول، 
قبل ساعة مــن إعــطــاء األوامـــر إلــى الفريق 
الصعبة  باملهمة  للقيام  بعناية  املــخــتــار 
والــخــطــرة. كــان يريد اإلرهــابــي حيًا مهما 
الكثيرة  االنتقادات  الثمن، وذلــك بعد  كان 
ــرة الـــتـــي قتلت  ــقـ الـــتـــي وجـــهـــت لــشــرطــة أنـ
بدل  الــروســي،  السفير  الهجوم ضد  منفذ 

أن تعتقله الستجوابه.
وقال شاهن إن اإلرهابي األوزبكي تسلل 
شرعية  غير  بطريقة  ودخلها  تركيا،  إلــى 
عبر الحدود الشرقية. هل هذه إشارة إلى 
إيران، ودعوة إليها لتتعاون مع تركيا إذا 
، أم أنها 

ً
ما ثبت دخوله عبر أراضيها فعا

رسالة ضمنية أبعد من ذلك حول احتمال 
وجـــــود أصـــابـــع إيـــرانـــيـــة، بــســبــب الــتــوتــر 
الــتــركــي اإليـــرانـــي فــي املـــواقـــف مــن ملفات 

ســيــاســيــة وأمــنــيــة كــثــيــرة، أولـــهـــا الــحــرب 
على التنظيمات اإلرهابية واتهام اإلعام 
اإليراني الدائم ألنقرة بدعم تنظيم داعش 
أو الــتــغــاضــي عـــن تــحــركــاتــه فـــي املــنــاطــق 

الحدودية بن تركيا وسورية؟
اعتقال منفذ هجوم رينا حيًا إنجاز مهم 
ــن الــتــركــي، ألن ذلـــك سيساعد  لــجــهــاز األمـ
حتما في الكشف عن خيوط ونقاط كثيرة 
متعلقة بالهوية الحقيقية للجهة الفاعلة 
الــتــي تــقــف وراء الــجــريــمــة، خــصــوصــًا أن 
تحّدثوا  السلطة  في  مسؤولن سياسين 
ــزة  ــهــ ــع ألجــ ــ ــابــ ــ ــن احــــتــــمــــال وجـــــــــود أصــ ــ عــ
استخباراتية دولية في هذا العمل. وكانت 
التركية  األمن واالستخبارات  خطة رجال 
تــقــوم عــلــى تضييق الــخــنــاق عــلــيــه، ومنع 
تنقله لكي ال يتمّكن من مغادرة األراضي 
الــتــركــيــة، وهــــذا مـــا نــجــحــت فـــي تحقيقه، 
حـــيـــث دهــــمــــت أكــــثــــر مــــن 150 مـــكـــانـــا فــي 
الـــبـــاد ألشـــخـــاص مــشــتــبــه بــهــم، وأوقــفــت 
50 شخصًا إلى جانب اعتقال مهربن في 
املناطق الحدودية، بعد اتصاالت أجروها 

مع أشخاص بهدف نقلهم إلى سورية. 
آخر ما حاول القاتل فعله كان التوجه إلى 
اتــصــاالت مع  مدينة قونيا، بعدما أجــرى 
الشرطة  نجحت  هــنــاك،  التنظيم  عناصر 
أماكنها،  وتــحــديــد  تثبيتها،  فــي  التركية 
ما أوصلها إلى الخيط الرفيع الــذي حّدد 

مكان إقامته. 
في اليومن األخيرين قبل تنفيذ العملية، 
األمنية قد حسمت قرارها  كانت األجهزة 

بــوجــوده فــي الــشــقــة املــداهــمــة، بــعــد رصــد 
ــــي املـــجـــمـــع الـــســـكـــنـــي ألعـــضـــاء  مـــبـــاشـــر فـ

املجموعة.
ــقــــود إلــــــى عــامــة  ــعـــف أخـــــــرى تــ نـــقـــطـــة ضـ
ــة املــنــفــذ  ــام جــــديــــدة بــــشــــأن عــــاقــ ــهـ ــفـ ــتـ اسـ
تمّسكه  هـــي  اإلســـامـــيـــة،  الـــدولـــة  بتنظيم 
بــأســرتــه وإبــقــاؤهــا معه فــي تنقاته. هي 
ربــمــا كــانــت حــجــر عــثــرة سهلت الــوصــول 
إلــيــه واعــتــقــالــه، لكنها تــقــول أيــضــا إن ما 
فــعــلــه هــــو لـــيـــس مــــن املـــتـــعـــارف عـــلـــيـــه، أو 
التنظيم  هــذا  املقبول في صفوف عناصر 
الذين يدخلون في الــوالء الكامل ألميرهم 

وقائدهم، متخلن عن أسرهم وأهلهم. 
بــــدأ بــعــضــهــم، مــنــذ اآلن، يـــكـــّرر أن تــركــيــا 
ــع  تـــدفـــع ثــمــن ســيــاســة فــتــح الــــحــــدود ورفـ
التأشيرات أمام الوافدين من دول الجوار، 
وعــواصــم غربية عــديــدة، مــا سهل دخــول 
مـــئـــات مـــن املــرتــبــطــن بـــهـــذه الــتــنــظــيــمــات 
األمني مطلب ال يمكن  التشّدد  اإلرهابية. 
التخلي عنه، خصوصا أن الداخل التركي 
ــة تــنــظــيــمــات  ــعــ ــن أربــ ــيــــوم مــ مــســتــهــدف الــ
لكن  عليها،  الحرب  تركيا  أعلنت  إرهابية 
التأشيرات  وإلــغــاء  األبــــواب  غلق  سياسة 
ــرد عــلــى  ــلــ ــــب لــ ــــسـ ــل األنـ ــحــ ــون الــ ــكــ ــد ال تــ ــ قـ
التخلي  من خــال  اإلرهابين وهجماتهم 
التي  اإلقليمية  االنفتاحية  السياسة  عــن 
بدأتها تركيا في األعــوام األخــيــرة، والقت 
من  والتشجيع  اإليجابي  والــرد  الترحيب 

شعوب املنطقة ودولها.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

الــتــرســانــة األمــيــركــيــة. مــع أوبـــامـــا، تــكــّرس 
أيضًا أسلوب إخضاع األصدقاء والخصوم 
من خال قوة النظام املالي األميركي عبر 
إغــــاق األســـــواق الــعــاملــيــة بــوجــه مــصــارف 

البلدان املستهدفة ومؤسساتها. 
كان أوباما أيضًا أكثر رئيس أميركي أنفق 
على الشؤون الدفاعية. ميزانية البنتاغون 
لعام 2011 كانت األكبر منذ الحرب العاملية 
الكبير  االنــحــســار  مــن  الــرغــم  الثانية، على 
فـــي حــجــم الـــقـــوات األمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق 
وأفغانستان خال واليته. نفوذ الشركات 
واشنطن  محيط  فــي  عة 

ّ
املصن العسكرية 

ــه، وحــرص على توفير  ازداد في ظل إدارتـ
ص 

ّ
العقود الدولية لها، لكي تتكيف مع تقل

النفقات في الحروب األميركية. كان أوباما 
يـــرّدد أنــه ليس ضــد الــحــروب باملطلق، بل 
ضـــد »الــــحــــروب الــغــبــيــة« الـــتـــي تــســتــنــزف 
ل دائمًا عدم املبادرة بالهجوم 

ّ
املوارد. فض

أي  السريع،  االنسحاب  من  التأكد  بعد  إال 
عمليات عسكرية جراحية، مثل قتل زعيم 
تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن الدن، أو 
واشنطن  خــاصــة خلف حلفاء  قـــوات  نشر 

إلسداء املشورة، وليس لقيادة املعركة. 
ليس  األميركي  العسكر  أن  أوبــامــا  عقيدة 
لــحــل املــشــكــات اإلنــســانــيــة حــــول الــعــالــم، 
وأمـــيـــركـــا ال يــمــكــنــهــا أن تــتــحــّمــل وحــدهــا 
ــة. عــنــد  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــل الـــقـــضـــايـــا الـ ــ ــــل كـ عــــــبء حـ
انطاق الربيع العربي، كانت البيرقراطية 
األمـــيـــركـــيـــة، وحـــتـــى الــغــربــيــة، قـــد خــرجــت 
»بناء  أو  الديمقراطية  تــرويــج  عقلية  مــن 
ــــم«. وبــالــتــالــي، لــم يــكــن هــنــاك وضــوح  األمـ
ملاهية الدور األميركي في هذه التحوالت 
العربية. االفتراض أن مجّرد إسقاط نظام 
ز العاقات 

ّ
حسني مبارك في مصر سيعز

ــم يـــكـــن صــائــبــًا،  ــة - املـــصـــريـــة لــ ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
املــدنــيــن يكفي  الــتــدخــل لحماية  واعــتــبــار 
لبناء سلطٍة مفقودٍة في ليبيا باء بالفشل. 
وفيما كانت االستخبارات األميركية تركز 
على شل قدرات تنظيم القاعدة، لم تتمّكن 
إدارة أوبــامــا مــن تــوقــع صــعــود »داعـــش«، 
 فــي اســتــيــعــاب مخاطر 

ً
كــمــا كــانــت بطيئة

املــتــشــّدد. هـــذا على  صــعــود هـــذا التنظيم 

االنتخابات األخيرة هناك واحد على األقل 
كان دافعه في التصويت الفراغ في املحكمة 
ــاة الــقــاضــي  الــدســتــوريــة الــعــلــيــا. وعــنــد وفــ
ــا، رفــــــض الــــجــــمــــهــــوريــــون الـــذيـــن  ــيــ ــالــ ــكــ أســ
يــســيــطــرون عــلــى مــجــلــس الــشــيــوخ تعين 
أي عــضــٍو آخــــر، واعــتــبــروا ذلـــك يــعــود إلــى 
الرئيس املقبل الذي سينتخب في نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2016. وبالتالي، لم يستطع 
لــه، وبقي  أوبــامــا تعين أي خلف  الرئيس 

املقعد فارغًا أكثر من 11 شهرًا. 
قــرأ ترامب ذلــك جيدًا. ولــذلــك، وكــي يضمن 
ــه، وبـــكـــثـــافـــة، عــلــى  ــ تـــصـــويـــت املـــحـــافـــظـــن لـ
الــفــارهــة وغــيــر املحافظة  الــرغــم مــن حياته 
بــكــل تــأكــيــد، عـــّن نــائــبــًا للرئيس لــه شديد 
الـــذي كــان محافظًا  املحافظة، مـــارك بــنــس، 
لوالية أنديانا. واألهم أنه قال، في املناظرة 
االنــتــخــابــيــة الــثــالــثــة لـــه مـــع كــلــيــنــتــون، إنــه 
اإلجــهــاض  وضــد  محافظًا  قاضيًا  سيعن 
ــلـــيـــا، وهـــو  فــــي املـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوريــــة الـــعـ
الحزب  اليمينية، وال يتبناه   شديد 

ٌ
موقف

الــجــمــهــوري رســمــيــًا. وبــالــتــالــي، اســتــطــاع 
ــتـــصـــويـــت لـــه،  ــالـ ــاع األفـــانـــجـــلـــيـــكـــان بـ ــ ــنـ ــ إقـ
ــن أن فــــوز كــلــيــنــتــون يعني  وتــخــويــفــهــم مـ
بــيــد  ــة  ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ املـــحـــكـــمـــة  تـــنـــتـــهـــي  أن 
القوانن  مــن  املــزيــد  وبالتالي  الليبرالين، 
والــتــشــريــعــات الــلــيــبــرالــيــة الــتــي يــنــظــر لها 
العقيدة  أنها ضد  أميركيون كثيرون على 

املسيحية وضد توجهاتهم املحافظة.
الــعــامــل الـــثـــانـــي: االقـــتـــصـــاد، ورث أوبـــامـــا 
االقتصاد األميركي في عام 2008 في أسوأ 
أزمة مالية تعصف بالواليات املتحدة منذ 
فــي عــام 1929، واســتــطــاع،  الكبير  الــكــســاد 
بــفــضــل ســيــاســاتــه االقـــتـــصـــاديـــة، تجنيب 
األســـــوأ لـــلـــواليـــات املــتــحــدة ولــلــعــالــم، عبر 
للمؤسسات  الحكومي  الدعم  برامج  تبنيه 
عمليًا  وهــو  الــخــاصــة،  والصناعية  املــالــيــة 
إجــراء تبناه الرئيس جــورج بــوش سابقًا، 
لكن أوباما وسع هذا البرنامج بشكل أكبر، 
فــشــمــل الــبــنــوك الـــكـــبـــرى، وخــصــوصــًا بنك 
في  كانت  التي  السيارات  أميركا وشركات 
طريقها إلى اإلفاس، مثل جنرال موتورز. 
ــا، فــي ســنــواتــه الــثــمــانــي،  ــامـ واســتــطــاع أوبـ
 
ً
تاريخية اعتبرت  للعمل،  فرصًا  يخلق  أن 

مـــقـــارنـــة بـــمـــن ســـبـــقـــوه مــــن الـــــرؤســـــاء، فــقــد 
أقل  إلــى  املاضي  العام  في  البطالة  وصلت 
نسب البطالة في تاريخ الواليات املتحدة، 
لكن املشكلة كانت في نسبة النمو التي لم 
تتعّد 2%، وفي بعض السنوات أقــل، وهي 
ــل نــســب الــنــمــو فـــي تـــاريـــخ الـــواليـــات  مـــن أقـ
ــرب الـــعـــاملـــيـــة الـــثـــانـــيـــة.  ــحــ ــدة مـــنـــذ الــ ــحـ ــتـ املـ
وبالتالي، يجد أميركيون كثيرون أنفسهم 
األقــل.  أكثر ويحصلون على  أنهم يعملون 
كبير،  املعيشة بشكل  تكاليف  ارتفاع  ومــع 
ــور ال تــتــنــاســب مــطــلــقــًا مع  ــ أصــبــحــت األجــ
الــــرواتــــب، ومـــع دخــــول الـــواليـــات املــتــحــدة، 
كأكبر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، إلــى مــا يسمى 
مرحلة  وهـــو   ،)Sharing economy( عــصــر 
اقتصاد  أو  الرقمي،  االقتصاد  متقدمة عن 
يــفــوق  بـــشـــكـــل  الـــفـــجـــوة  ازدادت  ــة،  ــرفــ ــعــ املــ
300% بــن الفقراء واألغــنــيــاء فــي الــواليــات 
التي  الوسطى  الطبقة  املتحدة، وتضاءلت 
على  واقتصادها  املتحدة  الــواليــات  ميزت 
 %32 مــن  نسبتها  لتنخفض  عــقــود،  مـــدى 
مـــن الــشــعــب األمــيــركــي إلـــى 27% فــقــط من 
الــشــعــب، وهــــذا مـــا اســتــغــلــه تـــرامـــب بشكل 
فــي عالم   

ً
 غــريــبــة

ً
كبير، لكي يشكل ظــاهــرة

جمهوريًا  ليس  فهو  األمــيــركــي،  السياسة 
التجارة  اتفاقيات  تقليديًا، ألنه وقف ضد 
الحرة وضد العوملة، فالتجارة الحرة تشكل 
الجمهورية، وال  العقيدة  في  رئيسيًا  مبدأ 
هـــو ســيــاســي تــقــلــيــدي، إذ هـــو أول رئــيــس 
فــي تــاريــخ الـــواليـــات املــتــحــدة لــم يسبق له 

ــكـــري، خــــا ســبــب  ــعـــسـ بـــمـــفـــاصـــل الـــعـــمـــل الـ
عــلــى محاربة  املقتصر  األمــيــركــي  الــوجــود 

»داعش«.
عــبــر جــمــيــع املـــؤتـــمـــرات الـــدولـــيـــة الــخــاصــة 
ــم اســـتـــبـــعـــاد حـــزب  ــة، تــ بـــاملـــســـألـــة الــــســــوريــ
ــدات  ــ ووحـ  ،PYD(( الــديــمــقــراطــي  االتـــحـــاد 
حــمــايــة الــشــعــب عــن الــحــضــور، نــــزواًل عند 
الــرغــبــة الــتــركــيــة الــتــي تــمــتــلــك أكــبــر شبكة 
تحالفاٍت مع املعارضة املسلحة، األمر الذي 
سيسهل جلب املعارضة املسلحة املتصلبة 
إلى طاوالت التفاوض. وعليه، كانت تركيا 
 فـــي كـــل الــتــفــاصــيــل الـــتـــي حــالــت 

ً
ــرة حــــاضــ

ــذا الــطــرف الـــكـــردي الــــوازن  دون حــضــور هـ
 ،

ً
قــلــيــا عــلــى األرض. ربـــمـــا اخــتــلــف األمـــــر 

منذ تولت وحدات حماية الشعب، ومن ثم 
مهمة  )قــســد(،  الديمقراطية  ســوريــة  قـــوات 
الــتــحــول إلــــى ذراع بــــّري لـــقـــوات الــتــحــالــف 
الــدولــي املناهض لـ »داعـــش«، إال أنــه يبقى 
مـــن الـــجـــائـــز الـــقـــول إن إرضــــــاء الــتــحــالــف، 
أميركا، تركيا يأتي دومــًا على  ومــن خلفه 
ــراد، وعــلــى حــســاب تطلعاتهم  ــ حــســاب األكـ
فــي التمثيل الــدولــي، والــجــلــوس إلــى بقية 
املتفاوضن، ما يشكل حالة إحباط مديدة 
قــد تــؤدي إلــى الــيــأس مــن فكرة التحالفات 

التي تتوقف، أبدًا، أمام املاكينة التركية. 
ــا عـــلـــى خــــط األزمــــــة،  ــيــ ــة دخــــــول روســ ــدايــ بــ
ــــي لــلــمــشــروع الـــكـــردي  ــٌم روسـ ــ كــــان ثــمــة دعـ
الــــذي يــقــوده االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي، وكــان 
ــم  ثـــــّمـــــة حــــــمــــــاٌس روســـــــــي يـــــدعـــــو إلــــــــى دعــ
املقاتلن األكـــراد، لكن األمــر برمته سرعان 
ظــهــر  تـــركـــيـــا  أدارت  أن  ملـــجـــرد  ــّدد،  ــ ــبـ ــ تـ ــا  مــ
عبر  ومـــالـــت،  والـــغـــرب،  لتحالفاتها  املــجــن 
ــــورة، صــــــوب روســـيـــا  ــهـ ــ ــشـ ــ ــا املـ ــهــ ــدارتــ ــتــ اســ
والحقًا إيــران. وعليه، لم يبق أمام االتحاد 
العاقة  على  التعويل  ســوى  الــديــمــقــراطــي 
ــة بـــاألمـــيـــركـــان الـــتـــي أســاســهــا  ــأرجـــحـ ــتـ املـ
ــإن شكل  مـــحـــاربـــة »داعــــــــش«. وبـــالـــتـــالـــي، فــ
العاقة الكردية – األميركية قابل للتصدع 
في ظل وصول إدارة أميركية تؤمن بالدور 
الروسي في سورية والعاقات الجيدة مع 
تــركــيــا. وملــعــرفــة مــا الـــذي ســيــكــونــه مصير 
ــراد الــســوريــن فــي ظــل هــذه التعقيدات  األكـ
الــســوريــة،  والــداخــلــيــة  والــدولــيــة  اإلقليمية 
ــى الــــتــــاريــــخ، حــيــث  ــ ــرة إلــ ــ ــر مــ ــنـــظـ يــــجــــدر الـ
مــن عاقتها  تتنصل  الكبرى  الــقــوى  كانت 
بـــاألكـــراد، وتــتــراجــع فــي دعــمــهــا لــهــم، كلما 

حققت تلك القوى مصالحها. 
)كاتب سوري(

واتــــــصــــــاالتــــــه وأمـــــــاكـــــــن وجـــــــــــــوده، تــــقــــّدم 
احــتــمــاالت وجــود  بــشــأن  معلومات مهمة 
ـــذت 

ّ
ــف ــة أجـــنـــبـــيـــة نـ ــيـ ــاراتـ ــبـ ــتـــخـ أجــــهــــزة اسـ

العملية وأدارتها عن بعد.
أنجزت العملية في عشرين دقيقة، ضبط 
وأوراق  نقالة  وهــواتــف  خالها مسدسان 
تــحــمــل عــــبــــارات مـــشـــفـــرة، كـــمـــا عـــثـــر عــلــى 
مبلغ 180 ألف دوالر أميركي مخبأ خال 
تفسيرًا  معه  يحمل  مــا  التفتيش،  عملية 
أمنيًا يعتبر أن املكان نقطة تجمع وتوزيع 
مهمة لتنظيم داعــش في إسطنبول. ومع 
غياب أي مواد في املنزل تدل على التوجه 
الديني، توجد أدوات زينة وأطعمة جاهزة 
ــانـــب رســـائـــل  ــــى جـ ومــــشــــروبــــات غــــازيــــة إلـ
كانت إلبعاد  باإلنكليزية  غرامية مكتوبة 
ــكـــان املـــجـــمـــع الـــفـــاخـــر عــن  كــــل شـــبـــهـــات سـ

املوجودين في املكان.
لــــم يـــكـــشـــف مـــحـــافـــظ إســـطـــنـــبـــول واصــــف 
ــعــــدادات الــتــي  ــتــ ــن طــبــيــعــة االســ شـــاهـــن عـ
ــاء عــمــلــيــة الـــدهـــم،  ــنـ ــن فـــي أثـ ــ اتـــخـــذهـــا األمـ
الـــعـــثـــور عــلــى مخبأ  واكـــتـــفـــى بـــالـــقـــول إن 
ــي تــحــقــق بـــعـــد تـــحـــريـــاٍت دقــيــقــة  ــ ــابـ ــ اإلرهـ
ومراقبة صور املارة ومعلومات تبرع بها 
التحقيقات  مـــن  املـــســـرب  لــكــن  مـــواطـــنـــون، 
ــابــــي شــاريــبــوف  ــأن اإلرهــ األولـــيـــة يــفــيــد بــ
كان يخطط ملهاجمة مكان آخر في ميدان 
ــّدل خــطــتــه بــعــد أوامـــر  تــقــســيــم، غــيــر أنـــه بــ
ــراء الــتــنــظــيــم املــرتــبــط  ــ تــلــقــاهــا مـــن أحـــد أمـ
بهم مــن داخـــل ســوريــة، ونــفــذ عمليته في 
ملهى رينا. وكانت تعليمات رئيس شرطة 

األرجــــح مــن أكــبــر إخــفــاقــات إدارة أوبــامــا، 
على الرغم من نجاحها في إبعاد الداخل 

األميركي عن رادار مخططات »داعش«.
هناك أيضا ثاثة عوامل رئيسية في إرث 
أوباما السياسي فيها دالالت عربية، ال بد 
من الوقوف عندها. أواًل، كان أول رئيس في 
التاريخ الحديث ينهي اعتماد أميركا على 
النفط العربي. أدى هذا العامل، باإلضافة 
إلى تقاطع املصالح بن واشنطن وطهران 
فـــي الـــعـــراق، إلـــى ســعــي إدارة أوبـــامـــا إلــى 
إنــــجــــاز االتــــفــــاق الــــنــــووي اإليـــــرانـــــي، بــعــد 
انــتــخــاب الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي. ثــانــيــًا، 
الـــقـــرار االســتــراتــيــجــي فــي واشــنــطــن بعدم 
خــوض مــواجــهــٍة مــع إيـــران، بشكل مباشر 
الــعــرب.  نــيــابــة عــن حلفائها  بــالــوكــالــة،  أو 
كان التفسير العربي لهذا القرار باعتباره 
ــــي املـــنـــطـــقـــة.  ــــدور األمــــيــــركــــي فـ ــلـ ــ انــــكــــفــــاًء لـ
وبـــالـــتـــالـــي، أصـــبـــح فــشــل الـــربـــيـــع الــعــربــي 
نتيجة عدم مواجهة واشنطن نفوذ إيران 
اإلقــلــيــمــي. ثـــالـــثـــا، كــســر أوبــــامــــا أســـطـــورة 
نفوذ إسرائيل في واشنطن، عندما خاض 
معركة تمرير االتفاق النووي اإليراني في 
الكونغرس ضد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو. كــــمــــا نــــقــــل أوبــــامــــا 
الـــــرأي الـــعـــام األمـــيـــركـــي، ال ســيــمــا الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي، إلــى مــوقــٍع أكــثــر تعاطفًا مع 

القضية الفلسطينية. 
)كاتب وباحث لبناني في واشنطن(

أن احــتــل أي مــوقــع حــكــومــي ســابــق، ســواء 
وبذلك،  الــوطــنــي.  أو  املحلي  املستوى  على 
كان من السهل عليه أن يقول إن كل النخب 
ــاد،  ــتــــصــ ــدة، وعـــطـــلـــت االقــ ــ ــاســ ــ الـــســـابـــقـــة فــ
وأنــنــي أنــا مــن يستطيع إعـــادة أميركا إلى 
من  من جديد،  اقتصاديًا  الذهبي  عصرها 
الرغم من  خال تجربته االقتصادية، على 
أن خــبــرتــه تضمنت ســنــوات فــشــل كــثــيــرة، 
حيث أعــلــن إفــاســه أربـــع مـــرات على األقــل. 
لــكــن خــبــرتــه االقـــتـــصـــاديـــة دفـــعـــت كــثــيــريــن 
مــمــن فــقــدوا وظــائــفــهــم، أو شــعــروا أنــهــم ال 
يــحــصــلــون عــلــى الــكــافــي مــن األمـــــوال، على 
الــطــويــل، إلــى التصويت  الــرغــم مــن عملهم 
ــلـــوا كــــل تــصــريــحــاتــه  ــه بـــكـــثـــافـــة، وتـــجـــاهـ لــ

العنصرية وتصرفاته الشخصية.
الــعــامــل الــثــالــث: كلينتون ذاتــهــا. يــقــال في 
الواليات املتحدة اآلن إن ترامب كان املرشح 
الــوحــيــد الــــذي كــــان لــكــلــيــنــتــون أن تــهــزمــه، 
والعكس صحيح أن كلينتون هي املرشحة 
الـــوحـــيـــدة الــتــي يــمــكــن لــتــرامــب هــزيــمــتــهــا، 
ــم يشفع  فــتــاريــخــهــا الــســيــاســي الـــطـــويـــل لـ
ــا، حـــيـــث لــــم تــحــصــل عـــلـــى ثـــقـــة الـــحـــزب  ــهـ لـ
ــفـــس، وأظــهــرت  الــديــمــقــراطــي إال بــشــق األنـ
تــســريــبــات الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي أن قــيــادة 
الحزب تآمرت ضد املرشح ساندرز من أجل 
وبالتالي،  الترشيح.  إلى  كلينتون  وصــول 
، حـــتـــى داخــــل 

ً
ــيــــرة ــبــ لــــم تـــكـــن شــعــبــيــتــهــا كــ

حزبها، وهذا ما أثر على كثافة التصويت 
بقوة،  تــرامــب  استغله  مــا  وهــو  لصالحها، 
ففاز بأصوات أقل مما حصل عليه املرشح 
ــي. وكـــونـــهـــا  ــ ــنـ ــ الـــجـــمـــهـــوري الـــخـــاســـر رومـ
ترشحت بوصفها امتدادًا للرئيس أوباما، 
ــا  ــامـ فــقــد كـــانـــت وزيــــرتــــه لــلــخــارجــيــة، وأوبـ
دعــمــهــا بــقــوة خـــال حملتها االنــتــخــابــيــة. 
وبـــالـــتـــالـــي، هـــي رفـــضـــت انـــتـــقـــاده مـــن أجــل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى أصـــــــوات األمـــيـــركـــيـــن مــن 
أصــل أســـود. وبــالــتــالــي، اعــتــقــدت كلينتون 
أنها ربما تستطيع النجاح باالعتماد على 
أوصلت  الــتــي  نفسها  االنتخابية  الــقــاعــدة 
أوباما إلى البيت األبيض مرتن، في عامي 
كل  أنها حملت  املشكلة  لكن  2008 و2012، 
االقتصادي،  النمو  عــدم  في  أوباما  أخطاء 
ــيـــة،  ــة الـــخـــارجـ ــيـــاسـ ــفـــشـــل فــــي الـــسـ ــي الـ ــ وفــ
وخـــصـــوصـــًا ظـــهـــور »داعــــــــش« وســيــطــرتــه 
عــلــى مــنــاطــق كــبــيــرة مــن الـــعـــراق وســوريــة. 
 النتقادات ترامب 

ً
ولذلك، كانت هدفًا سها

الــفــشــل االقــتــصــادي  فــي تحميلها أســبــاب 
ــن أكــثــر  ــا مــ ــ ــامـ ــ والــــخــــارجــــي، وملـــــا كـــــان أوبـ
، فقد أخاف هذا أميركين 

ً
الرؤساء ليبرالية

ــول بـــيـــضـــاء أن تــســتــمــر  ــ ــ كـــثـــيـــريـــن مــــن أصـ
كلينتون على السياسة نفسها. 

ولذلك، اعتقد أكثر من 72% من األميركين 
أن الـــواليـــات املــتــحــدة فــي الــطــريــق الــخــطــأ، 
أن األكــثــريــة )62%( تعتقد  الــرغــم مــن  على 
ــقـــرارات   التـــخـــاذ الـ

ً
أن تـــرامـــب لــيــس مـــؤهـــا

الصحيحة.
)كاتب وباحث سوري في واشنطن(

اعتقال شاريبوف إنجازًا أمنيًا تركيًا

في وداع أوباما

كيف نفهم فوز ترامب؟

لماذا استبعاد السالح 
الكردي في »أستانا«؟

تحدث مسؤولون 
أتراك عن احتمال 

وجود أصابع ألجهزة 
استخباراتية دولية

أول رئيس في 
التاريخ الحديث ينهي 

اعتماد أميركا على 
النفط العربي

اعتقدت كلينتون 
أنها تستطيع النجاح 

باالعتماد على 
القاعدة االنتخابية 

ألوباما

آراء

معن البياري

الــســوريــة الرسمية )ســانــا( ببيان )املــدعــو( فــايــز ســـارة عن  احتفت وكــالــة األنــبــاء 
الثورة  لقوى  السوري  الوطني  »االئتالف  نفسها(  تسّمي  التي  )املجموعة  مغادرته 
)أقــّر( بأن  املعروف  الكاتب  واملعارضة«، وأشهرت خبرًا عنه، واعتبرت أن صديقنا 
»االئتالف« ليس إال »مجّرد أداة بيد دول إقليمية ودولية ووسيلة لتحقيق املصالح 
الخاصة والضيقة واملحدودة ألعضائها«. واختارت الوكالة املذكورة من بيان سارة 
الذي تعّرفه بأنه »املتحّدث الرسمي باسم مجموعة الرياض« سطورًا من النقد القوي 
الذي سّدده نحو االئتالف، من قبيل أن أعضاء فيه حّولوه إلى »شركة خاصة«. لم 
يها هذا، بل في وسعها أن تقع على رصيٍد 

ّ
 في تشف

ً
 مبتكرة

ً
تجترح »سانا« شطارة

بها  ويدلي  يكتبها  تتوقف،  ال  ومــداخــالٍت  وبياناٍت  مــقــاالٍت  في  ُيطربها،  مما  وفير 
قياديون في املعارضة السورية وأجسامها، يعلنون فيها مؤاخذاٍت غير قليلة على 
القائمون على أمر وكالة األنباء هذه أن هذا يصّب في  »االئتالف« وغيره. وإذا ظّن 
طاحونة املجموعة الحاكمة في دمشق التي تنطق باسمها، فإنها لن تجني في حماقٍة 

مثل هذه سوى السخرية منها. 
ولكن، ليست القضية هنا، وإنما في الذي يجري في »االئتالف« نفسه، منذ أيام، من 
 يتراكم، بشأن هذا التكتل 

ّ
، بما ظل

ً
انسحابات واستقاالٍت، وهو أمر موصول، بداهة

السياسي السوري املعارض األعرض، من أسباب املؤاخذة والنقد واالنتقاد، وتجعل 
نــداٍء واٍف  الدنيا. وفــي  األمــور في  السورية من أيسر  املعارضة  »الــطــّخ« على عموم 
 طيبة من األفكار التي في 

ٌ
أصدره مثقفون وناشطون سوريون، قبل أيام، ثّمة حزمة

إلى حال آخر، فاعل  املعلوم  البائس  القائمة من حالها  املعارضات  انتشال  وسعها 
ومؤثر إلى حّد ما، غير أن أكثر ما يبعث على االنتباه فيه أنه يدعو إلى إنشاء جسم 
سياسي معارض جديد. ومع كل التقدير الواجب ملا تضّمنه النداء من »نّيات« حسنة، 
 سيطرح نفسه )مع االعتذار عن 

ً
التنظيري، إال أن ســؤاال ومن »تماسٍك« في مبناه 

الت 
ّ
تقليدية هذا التعبير الرتيب( عّما إذا لم يضجر السوريون بعد من إنشاء التكت

 حسنًا، فإنه سرعان 
ً
املعارضة، حتى إذا قام واحــٌد، وحاز زخمًا ودعمًا واستقباال

ما يذوي ويحتضر، ثم تكثر السكاكني لذبحه، أو لألخذ بمقولة تكريم امليت بدفنه. 
 من الجمهور السوري في 

ً
عوين هذا األمر بشأن املجلس الوطني الذي احتفي به أوال

الداخل، وكان قد نودي، في مظاهرات غير جمعٍة، باسم أول رؤسائه، برهان غليون، 
 غير معلنة 

ً
 وطنية في األثناء. تآكل املجلس، وقبل أن ينتهي نهاية

ً
ليتولى مسؤولية

، وبعد مطالعتنا معلقاٍت في مديح هذا 
ً
)إلى اآلن!(، أنشئ االئتالف األوســع تمثيال

نطالع  املحتل، صرنا  السوري  للشعب  السياسي  العنوان  وهــذا  الــوحــدوي،  اإلنجاز 
معلقاٍت أطول في ذّم »االئتالف« من شخصياٍت وقياديني فيه، أما جوالت التجريح 
ل 

ّ
 له، مث

ٌ
والنهش بهذا وذاك من أعضائه وناسه، فحّدث وال حرج. وهذا رئيس سابق

سورية في قمة عربية في الكويت، آل إلى انشقاٍق ظريف )!(، سانده سفير روسيا 
في القاهرة ومحمد دحالن. ومع رئاساٍت تتالت لالئتالف، ومع جداالٍت وسجاالٍت 
أهلية كالمية،  الذخائر في حــروٍب  بإطالق  أشبه  بــدت  خاضها أعضاء في هيئاته، 
التذاكي  مــن  وبمقادير  للتفاوض.  العليا  الهيئة  استجّد،  الــذي  الجسم  أمــام  صرنا 
الــدم، قيل لنا إن هذه الهيئة جهة التفاوض مع النظام، فيما »االئــتــالف« هو  خفيف 
املمثل الشرعي والوحيد للمعارضة السورية. ال يهم إن صّدقنا هذا أو لم نصدقه، 
البحصة  البحصة،  أخيرًا  استقاالتهم  تتابعت  الذين  أصدقاؤنا   

ّ
يبق أن  املهم  وإنما 

كلها، من دون أي لعثمٍة أو تأتأٍة، ويجهروا بالقصة بالضبط: أين هي مطارح عدم 
ى 

ّ
تأت أيــن  بــني إخـــوان مسلمني وعلمانيني؟ مــن  التفاهم واالنــســجــام، هــل هــي حقا 

للفاسدين أن يصيروا فاسدين؟ وهل االنسحابات واالستقاالت هي الحلول العملية؟
بصراحة، ومــن دون زعــل، ثّمة يــأس كثير جــدًا بني السوريني، والــعــرب املناصرين 
التحّرر، يأس من املعارضة وائتالفها وكل أجسامها. ليس  إلى  ثورتهم وأشواقهم 
ثّمة زعامة حكيمة. ثّمة ترهل مضجر وركاكة ظاهرة. وليس في وسع معلٍق، منفعٍل 
بعض الشيء، كما صاحب هذه الكلمات، أن يعرف ما إذا كان الدواء لعالج هذا الحال 
طرب »سانا« ومثيالتها، وفي إصدار النداءات 

ُ
هو في االستقاالت واالنسحابات التي ت

ذات اللغة النقدية العالية.. هل هناك أحٌد يعرف؟

محمد أبو الغيط

هل أطلق مسلسل كوميدي شرارة انهيار الحضارة الغربية؟ كان هذا عنوان مقال 
تأثير  منتقدًا  املــاضــي،  آذار  مـــارس/  فــي  نشره  هوبكنز،  ديفيد  األمــيــركــي،  للكاتب 
كانت سخرية  للمسلسل  الرئيسية  املــحــاور  أحــد  أميركا.  على  »فــرنــدز«  مسلسل 
الدكتور روس جيلر، كلهم ظرفاء، ويهتمون بأمور  الدائمة من  مجموعة األصدقاء 
 من االستغراب واالستهزاء، كلما فتح فمه متحدثًا 

ً
لطيفة، بينما يتلقى روس وابال

عن أي اهتمام جاد، حتى أنه يظهر كأنه أغبى الشخصيات.
يقول هوبكنز »عام 2004 هو الذي استسلمنا فيه وتقبلنا الغباء كقيمة«. في ذلك 
العام ُعرضت آخر حلقات املسلسل. وفي العام نفسه، انطلق موقع »فيسبوك«، وأعيد 
انتخاب جورج بوش االبن، وبدأ برنامج »أميريكان أيــدول« عهدًا من احتالل املركز 
األول في املشاهدات ثماني سنوات، وأطلقت باريس هيلتون كتاب سيرتها الذاتية، 

وفاز ألبوم »األميركي األحمق« بجائزة غرامي كأفضل ألبوم للروك.
في ذلك العام، كان هوبكنز يعمل مدرسًا، وكان يدّرب نادي الشطرنج في املدرسة، 
الــطــالب األذكــيــاء املتفوقني، والــذيــن يتعّرضون لسخريٍة  والـــذي كــان أعــضــاؤه مــن 
ومضايقات قاسيٍة من طالب آخرين. كان يدافع عن طالبه بحماٍس، ألنه يرى فيهم 
»روس« الذي يجب أن يدافع عنه ضد قيم الشعبوية والتسطيح. يقول هوبكنز: »حني 
أرى مؤخرة كيم كارديشيان في أعلى الصفحة الرئيسية ملوقع سي إن إن يصيبني 

شعور بالرعب«.
ما  أوضــح  الظاهرة  تبدو  آخـــرون.  وأكاديميون غربيون  ــتــاب 

ُ
ك عنه  عبر  قلق شبيه 

 في جامعة ستانفورد 
ً
تكون في فروع العلوم النظرية التي يتراجع االلتحاق بها. مثال

املرموقة يعمل 45% من هيئة التدريس في العلوم اإلنسانية، بينما تراجع الطالب إلى 
15% فقط. وشهدت جامعة هارفارد انخفاضًا في دارسي العلوم اإلنسانية بنسبة 

20% خالل العقد املاضي. 
خضعت العلوم التطبيقية لقيم السوق. في عشية تكريمه بجائزة نوبل لعام 2013، 
قال عالم الفيزياء، بيتر هيجز، لصحيفة الغارديان البريطانية، إنه لو كان يعيش في 
لم يكن  إنه  بل  »بــوزون هيجز«،  املهمة  اكتشف نظريته  ملا  الحالي  األكاديمي  املناخ 

 .
ً
سينتج بما يكفي ليحتفظ بوظيفته أصال

وحسب دراسٍة أجرتها مجلة نيتشر، عن الباحثني الشباب، تزداد األوضاع صعوبة، 
العاملية  املنظومة  مــن  يعانون  ناشئني،  علماء  مــن  سلبية  رســالــة   300 املجلة  تلقت 
الحالية التي يتم استنزاف جهد الباحث فيها بأنشطة أخرى، باإلضافة إلى اعتماد 
التمويل والوظائف، إلى حد كبير، على مدى جاذبية االكتشاف العلمي، ثم على جهد 
الباحث في تسويقه.  وأظهر استطالع »نيتشر« أن 38% فقط من وقت عمل الباحث 
يذهب إلى البحث العلمي، بينما يذهب الباقي إلى أنشطة أخرى، مثل واجبات املشرف 

وأنشطة التدريس التي تتطلبها الوظيفة الجامعية.
جانب آخر من الصورة هو سحر السوق الحالي. ستيف جوبز وإلــون ماسك هما 
النموذج املثالي لدمج العلم بعالم األعمال، ليدر املاليني واملليارات. لذلك، يتزايد عدد 
اآللي، وينتقلون  التكنولوجيا والذكاء االصطناعي واإلنسان  من يلتحقون بأقسام 

سريعًا من البحث األكاديمي إلى العمل في الشركات أو إنشاء شركات.
في  »أعــيــش  تايمز:  نيويورك  لصحيفة  ستانفورد  فــي  التاريخ  تــدرس  طالبة  تقول 
البرنامج  فــي  مــا  أفضل  ومايكروسوفت..  وغــوغــل  أمـــازون  بها  يحيط  التي  سياتل 
لن  إذن،  اإلنسانية؟  العلوم  تــدرس  لن تجد من يقول: هل  أنــك  الصيفي لستانفورد 
تحصل على وظيفة على اإلطالق«.  تنشأ، في العالم الغربي، في مقابل هذه اإلنذارات 
املليارات  بتوفير  ســواء  »روس«،  عن  يدافع  من  هناك  الخلل،  ملقاومة  املبكرة حركة 
مختلفة  بتوجهات  أو  خيرية،  مؤسسات  من  أو  حكومية  بمصادر  البحثية  للمنح 
إعالميًا لنقل االحترام والتقدير إلى العلماء، مثل التركيز على شخصياٍت، كستيفن 

هوكنغ، عالم الفيزياء النظرية الذي تحّول رمزًا عامليًا. 

بيار عقيقي

م منصبه أمس 
ّ
 للعالم التوّجس من الرئيس األميركي، دونالد ترامب، الذي تسل

ّ
يحق

وللمفارقة،  والتي،  األميركي،  املجتمع  يشهدها  انقساٍم  حالة  أكبر   
ّ

ظل في  الجمعة، 
 ألميركا 

ّ
تلي أكــبــر حــالــة إجــمــاع على رئــيــس منذ زمــن طــويــل: بـــاراك أوبــامــا. يــحــق

والعالم التعبير عن مخاوفهم، بناًء على ما رفعه ترامب من شعاراٍت في أثناء الحملة 
رجل  فهناك  حــصــرًا،  بترامب  تتعلق  ال  املسألة  لكن  وبعدها.  الرئاسية  االنتخابية 

ح ألن يؤدي دورًا أكبر بكثير من مجرد نائب رئيس: مايك بنس.
ّ

مرش
 في التاريخ األميركي، تحديدًا بعد الحرب العاملية 

ً
لم تكن أدوار نواب الرئيس كبيرة

الثانية )1939 ـ 1945(، بل وجد معظمهم، في تلك املرحلة، في نيابة الرئيس جواز 
الــرئــاســة، كريتشارد نيكسون وجــيــرالــد فـــورد وجـــورج بــوش األب، أما  عــبــور إلــى 
ـ 1963(،   1961( كينيدي  غتال جــون 

ُ
امل للرئيس  نائبًا  كــان  فقد  ليندون جونسون، 

 واليته )1963 ـ 1965(، قبل أن يفوز بوالية أخرى )1965 ـ 1969(. وبرز أيضًا 
ً
مكّمال

نواب رؤساء بشكل الفت، من دون أن يتمتعوا بلقب »السيد الرئيس«، كآل غور وديك 
ن أي نائب للرئيس، منذ 

ّ
تشيني ووالتر مونديل ونيلسون روكفلر. مع ذلك، لم يتمك

جورج بوش األب )1989 ـ 1993(، من الوصول إلى البيت األبيض رئيسًا.
 ضجيجًا وأكثر دهاًء. تختلف شخصيته عن 

ّ
يبدو بنس، قياسًا إلى أسالفه، أقل

شخصية جو بايدن، نائب أوباما. كان بايدن بمثابة »مرافق« الرئيس، ومخّصص 
، في وقٍت كان فيه كل من هيالري كلينتون 

ً
مللفات »ثانوية« أميركيًا، كأوكرانيا مثال

إيــران  الدبلوماسية فــي  العمليات  أوبــامــا، أســاس  وجــون كــيــري، وزيـــري خارجية 
وسورية وليبيا والشرق األوسط وغيرها. بايدن »املرح« و»العاطفي«، والذي عانى 
من مآٍس عائلية عدة، لم يكن الشخص املؤثر على قــرارات أوباما، على عكس ما 

سيكون عليه بنس بالنسبة لترامب.
الفوارق بني بنس وبايدن كثيرة، تبدأ من أن بنس كان حاكمًا لوالية إنديانا، الوالية 
الـ16 من حيث املساحة أميركيًا، بينما يأتي بايدن من أصغر الواليات األميركية: 
ف بنس نفسه محافظًا 

ّ
ديالوير )الوالية رقم 49 في حجم املساحة أميركيًا(. يصن

متشّددًا، أما بايدن فأقرب إلى »الواقعية البراغماتية«. قد تجد بنس يولي االهتمام 
ت في قوانني 

ّ
لوضع خطط يعتبرها »مهمة«، انطالقًا من قناعاته الدينية التي تجل

متعلقة باإلجهاض في إنديانا، أما بايدن فقد تجده يمنح األولوية للتنّزه في حديقة 
، على حساب أي أمر آخر.

ً
سنترال بارك في نيويورك مثال

الــزّر  الــذي فــي وسعه الضغط على  الــرجــل  باتت شخصية تــرامــب شبه مــعــروفــة: 
النووي ساعة يشاء، والرجل الذي سيبني سورًا مع املكسيك، والشخص الذي يريد 
 مجّددًا«. 

ً
 عظيمة

ً
أمــة أميركا  يريد »جعل  الــذي  والفرد  ترحيل 11 مليون مهاجر، 

ع خطوات ترامب، كونه واضحًا في ما يريد، ولو أن ما يريده ُيمكن 
ّ
 توق

ً
بات سهال

إدراجـــه في خانة الجنون والــتــطــّرف، لكنه واضــح. أمــا بنس فهو »كــل شــيء«. إنه 
ر مرتني. إنه 

ّ
»الرجل الثاني« الذي يبحث عنه كل من يشبه ترامب، أي كل من ال يفك

»املستشار« بلغة رجال املافيا. أي من تجب الخشية منه أكثر من أي شخص آخر.
أنصار  كــان من  بل  االنتخابية،  الحملة  أثناء  ترامب في  لم يكن بنس من مؤيدي 
الرئيس الجديد، قــال إن »دونــالــد تــرامــب يــدرك  تيد كـــروز، لكنه، وبعد أن اخــتــاره 
آمال الشعب األميركي ومستقبله، كما لم يدركهما أي زعيم منذ رونالد ريغان«. 
في  املاضية  الثالثة  العقود  على  ناقم  وكأنه  بنس  يظهر   ،

ً
مثاال ريغان  وباختياره 

البالد. وهو األمر األكثر رعبًا، فال سياسات بيل كلينتون االقتصادية تعجبه، وال 
خطوات جورج بوش األب وجورج بوش االبن العسكرية تلهمه. ربما يريد اإلتيان 
التمهيد  إلــى  أو  إلــى ترسيخ صــورٍة أكثر انقسامًا ألميركا  إمــا  بجديد، قد يــؤدي 

لخالفة ترامب في لحظٍة حاسمة. بنس هو من تجب الخشية منه، ال ترامب.

يحدث في »االئتالف« ال تسخروا من »روس«

اخشوا بنس ال ترامب
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D

كــتــب صــديــق لــي يــومــًا، واصــفــًا حــالــة معينة نعيشها 
ه في املاضي كان يجد كتابًا في إحدى مكتبات 

ّ
اآلن، إن

»الـــفـــراشـــة« األرضـــيـــة، ويــكــتــشــف بــعــد إكـــمـــال الــكــتــاب 
كتب  أو  النهضة،  فــي عصر  عــاش  الكاتب  أّن  بسنوات 
قــصــائــده فـــي زمـــن حــكــم بــنــي أمـــيـــة، أمـــا اآلن فــالــحــال 
يّرد  فتجده  بكاتب،  تشيد  أو  كتابًا  تنتقد  إذ  مختلف، 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي  عــلــيــك فـــي مــنــشــور عــلــى مــوقــع ال
إلى جلسة نيلية، سألني  التعليق  )فيسبوك(. أرجعني 
فيها أستاذنا  السمؤال الشفيع: كم  كان يعرف أبوك  
من األدباء  والشعراء معرفة شخصية؟ وكم تعرف أنت 

من مشاهير هذا  املجال اآلن؟
بني جيل  الكبير  الفرق   ألعــرف 

ً
برهة األمــر  استلزمني 

والدي الذي كانت عالقته باألدباء عبر الصحف  الورقية 
ــبــرق وشــخــص مــعــروف كــل الــذي  ورســـائـــل  الــبــريــد وال
احتاجه للوصول إليه أو ألحد أعماله كتابة اسمه على 

خانة البحث في إحدى املواقع   اإللكترونية.
قادني ذلك كله إلى التفكير في مداخلة وردت في حوارية 
فكرية،  ثقافية  مجلة  وهــي  الــســودانــيــة،  الــحــداثــة  مجلة 
ــدودة، إذ طرحت  وصــاحــبــة املــداخــلــة الــدكــتــورة غـــادة كــ
الــســودانــي  املثقف  املــثــقــف؟ وتعني  أيــن يصنع   :

ً
ســــؤاال

خصوصًا. املثقف الــذي كــان فــي املــاضــي يصنع أمــام 
واملــدارس  الجامعات  وصحف  الثقافية  املكتبات  نوافذ 
أثمن  الطرقات، حيث تعرض  أو على أرصفة  الحائطية 
بكثير  أسهل  اليوم  )الكتب( صارت صناعته  البضائع 
الشخصية  واملدونات  العنكبوتية  الشبكة  منتديات  في 
اإللكترونية، وحتى في مواقع التواصل االجتماعي التي 

ال تــعــتــرف بــمــن يــحــق لــه اإلطــــالع مــن غــيــره بفضائها 
التعبير  املجاالت، تجسيدًا ملبدأ حرية  املفتوح على كل 
وعدم الحكر على األفكار، تلك السياسات التي تنتهجها 
ذلــك جعل  املــواقــع.  تلك  تدير  التي  األميركية  الــشــركــات 
خصوصًا  ضالتهم،  يــجــدون  واعــديــن  كثيرين  شبابًا 
في مواضيع  القراءة والكتابة والشعر، أرضية خصبة 
ــــوراع  ــد فــــي شـ ــــم تـــوجـ ــتــــمــــام والـــتـــعـــبـــيـــر، ل لــلــفــهــم واالهــ
الجامعات واألحــيــاء، فبهاتفك هــذا تستطيع نقد روايــة 
أو كتابة قصة قصيرة أو مقالة أو قصيدة، حتى لوحة 
ــواٍن، وتــالقــي أكــبــر عدد  وصـــورة ثــم تجد النشر فــي ثــ
كانت  وإن  الفكري،  أو  األدبـــي  الفعل  لهذا  املتابعني  مــن 
بالكتاب والشعراء  الناس  تمثل ديمقراطية في تعريف 
ناقد  بــني  أنــهــا  تعّرضت النتقاد كثيرين  إال  ــاء،  واألدبــ
لجودة املقدم في اإلعالم الجديد، ولكن في النهاية الفن 
يحّدده امللتقي وليس الناقد يحّدد نسبة قبوله  وإعجابه 
االنفتاحية غير  التواصل االجتماعي بسياستها    . به 
لــهــوالء املثقفني  مــحــتــكــرة األفـــكـــار، فتحت بــابــًا كــبــيــرًا 
واألدباء، وحتى من يريد السير في أحد دروب الثقافة، 
تعنى   التي  الثقافية  واملجموعات  املنتديات  فانتشرت 

بالشعر والرسم  والتصوير وحتى الغناء.
اليوم بطريقة  املثقف  الــســرد، يصنع  وأخــيــرًا، بعد ذلــك 
غير منتظمة في فترة زمنية، مقدارها ما بني  دخوله 
log in وخروجه log out، فهل استغلت  تلك املنصات 
 مــن مــراكــز ودور الــثــقــافــة ووزارتـــهـــا 

ً
 كــامــال

ً
اســتــغــالال
الحكومية؟

خالد سراج الدين )السودان(

الـــرئـــيـــس   :1965 أيـــــــار  مــــايــــو/  بــــدايــــة 
الجزائري الراحل، هواري بومدين، عدّو 
دود، ُيوفد إلى الخصم علنًا، 

ّ
فرنسا الل

ــّرًا، الــرئــيــس شـــارل ديــغــول،  والــحــكــم سـ
على  موافقته  ويطلب  يستشيره،  مــن 
االنقالب على الرئيس الراحل، أحمد بن 
الـــرواة، مــن الساسة  بلة، والــُعــهــدة على 
واملــــؤرخــــني؟ ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول 
ُيقّبل  لــفــرنــســا،  ــّي  وفـ 2012: جــزائــري 
هــوالنــد،  الفرنسي  الــرئــيــس  يــد  بلهفة، 
فــظــهــرت عــلــى األخــيــر مــالمــح الــرضــى 
واالرتياح. أبريل/ نيسان 2016: رئيس 
ــســتــقــيــل، مانويل 

ُ
ــوزراء الــفــرنــســي امل ــ الـ

فالس، يتجول في العاصمة الجزائرية، 
وسط استقبال شعبي، ورسمي بهيج. 
الضيافة،  على حسن  ســريــعــا،  رّد  ثــم 
بنشره صورًا ُمهينة للرئيس بوتفليقة.

أما بعد:
ــهــمــا في 

ّ
ــزائـــري يـــومـــًا مــت ــم يــكــن الـــجـ لـ

مــبــادئــه، وال شــجــاعــتــه. لــكــن، وبــعــد أن 
اهتدى قادتنا إلى وصفة تقتير املعيشة 
وفرض الفقر واملرض وضرائب أخرى 
ــّي  ــار لــغــالــبــيــة الــشــعــب األبــ كــثــيــرة، صــ
الــنــفــس  ازدراء  فــــي  مــجــنــونــة  قــابــلــيــة 
ملسالك  ر 

ّ
والتنك واملــقــدســات،  والــرمــوز 

ــــزوم 
ُ
الــّســلــف فـــي الــحــريــة والـــكـــرامـــة ول

ــدان.  ــوجــ ــ ــقــنــاعــة بــصــحــة الـــلـــســـان وال ال
ــّم الـــظـــروف  الـــجـــزائـــريـــون، وفــــي خـــضـ
وقــاعــدة »الــلــه غــالــب«، يــرضــون قناعة 
ون لشّد 

ّ
بالتواكل، والخضوع، ويصطف

أزر، مـــوت الـــســـيـــادة، ونـــكـــوص الــهــّمــة، 
ونكبة الذاكرة؟

 
ّ
حط ما 

ّ
كل جــلــّيــا،  تظهر  بنكبة،  ذاكـــرة 

ــال فـــي بـــالدنـــا فــرنــســي رســمــي،  الـــرحـ
رئيس أو وزير، مير أو عسكري، برتبة 
غــفــيــر. زيــــارات حـــالل، بــغــيــض، يجني 
ــاريـــخ واملــصــيــر  ــتـ فــيــهــا أحــبــتــنــا فـــي الـ
ــيـــرة، ثـــم يــخــطــبــون علينا  الـــغـــالل الـــوفـ
ــع، فـــيـــمـــســـحـــون ويـــــجـــــردون  ــ ــــواضـ ــتـ ــ بـ
ويتباكون على فعال آبائهم وأجدادهم، 
ــنـــة، كــمــا فــعــل هــوالنــد  طـــــوال 132 سـ
ــــى قــبــل أربـــع ســنــوات.  فــي زيــارتــه األول
ُيراد  طب في ثناياها، طمس خبيث، 

ُ
خ

ــــدوالرات،  ال ماليير  تقنص  بــه شفاعة، 
مناصفة مع إخوان الداخل.

ــوائـــد،  ــعـ ــوائـــد والـ ــفـ وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـ
تستكثر علينا فرنسا اعتذارًا نرضى 
الــتــصــفــيــة البشعة  بـــه كــديــة لــضــحــايــا 

واإلمعان في القتل على الهوية.
جــرائــم يــنــدى لها الــجــبــني، ولــن تسقط 
ــتــقــادم أو تــمــحــوهــا كــلــمــاٌت رطــبــة،  بــال
ما  عقيمٍة،  كغيمٍة  ُزعــافــا،  سّما  تنفث 

اســتــقــامــت لـــوال تــنــازالت مــن يخشون 
املــحــاســبــة هــم كــذلــك، مــن جــهــة وغـــرام 
ــد إدمـــــاجـــــا، وتـــســـعـــى إلـــى  ــريــ ــ

ُ
ــة ت ــ ــّي رعــ

تــأشــيــرات الــخــلــود واملـــجـــد الــفــرنــســي. 
تــوارثــت  أجــيــال،  تستوفيه  لــن  مصير 
فــرنــســا، من  ألحقه بها عــار عظمة  مــا 
الفرنسيون  يعترف  وسخرية.  مسّبة، 
يتهكمون  يـــعـــتـــذرون،  وال  الــرســمــيــون 
األقــدام  لشقائق  مجاملة  ويضحكون، 
ــة الـــجـــدد  ــونــ ــخــ ــ الـــــــســـــــوداء، وأذنـــــــــــاب ال
والقدامى. تلّصص سافر، وتنّدر بآالم 
طّبلون 

ُ
وامل قّبلون، 

ُ
امل يحفظ  لم  ماليني، 

قون، ماء وجوههم ليثبتوا دوما 
ّ
تمل

ُ
وامل

ودائـــمـــا، انــبــطــاحــا، وانـــكـــســـارا. عــيــوب 
وكــبــائــر، وعــبــث آثــم بالشهداء األبـــرار، 
وبشهادات الرجال األخيار، ينبري لها 
املجتمع السياسي والنخبوي، بالصمت 
املطبق، وغّض الطرف عن أربابهم، من 
شركاء استنزاف البالد، وإهانة العباد. 
متواصلة،  فرنسا  مع  مطباتنا  فجيعة 
ــيـــة  فــــــي ســـــيـــــاق »مـــــــــؤامـــــــــرة« ســـيـــاسـ
واقتصادية وثقافية واجتماعية وحتى 
ريــاضــيــة، هــــّدت كـــل مــقــّومــات الــكــيــان 
الجزائري الواحد، فمتى تنتهي وصاية 

فرنسا علينا؟
محلي الحاج )الجزائر(

فضاء مفتوح

آراء

نزار بدران

أن الحضارات تتطّور فقط  قد يظن بعضهم 
 مـــبـــاشـــرًا وحــــيــــدًا، عن 

ً
ــاعـــا بــفــعــل اإلنــــســــان فـ

وغيره  االجتماعي،  أو  العلمي  التقدم  طريق 
من األنشطة اإلنسانية النبيلة، لكن الحقيقة 
ــذه األنــشــطــة نـــتـــاج لــلــفــعــل الــحــضــاري،  أن هــ
ــارة أو  ــحــــضــ ــيـــســـت ســـبـــبـــا لــــــه. أســــبــــاب الــ ولـ
املــؤرخــون، وخصوصًا من  شروطها حددها 
ُيسمى  مــا  أو  الــشــامــل،  بالتاريخ  اهــتــم منهم 
سسه 

ُ
الــتــاريــخ طويل األمـــد، والـــذي وضعت ا

في النصف األول من القرن العشرين.
لـــم تــوضــع هــــذه الـــشـــروط اعــتــبــاطــيــًا، وإنــمــا 
بــعــد دراســــــات تــاريــخــيــة مــوثــقــة، عـــن كيفية 
ــــوء الـــــحـــــضـــــارات وانــــتــــهــــائــــهــــا، واألمـــــــم  ــــشـ نـ
واإلمــبــراطــوريــات، وأول مــن اهتم بــاألمــر ابن 

خلدون، في القرن الرابع عشر امليادي.
ولـــيـــســـت مـــثـــل هـــــذه األبــــحــــاث والــتــحــلــيــات 
الــتــاريــخــيــة ُوجـــهـــات نــظــر املــــؤرخــــن، وإنــمــا 
حـــقـــائـــق عــلــمــيــة، ثـــبـــت بــــالــــدراســــة تـــكـــرارهـــا، 
مـــا أّكـــــد حــقــيــقــتــهــا. يـــذكـــر مـــؤســـس الــتــاريــخ 
الحضارات  دارس  بــروديــل،  فيرنان  الشامل، 
املتوسطية ومرجعيتها، أن نشوء أي حضارة 
اســتــوجــب ثــاثــة شـــروط، وهـــذا ينطبق على 
اإلمـــبـــراطـــوريـــتـــن، الـــرومـــانـــيـــة واإلســـامـــيـــة، 
متكاملة  واســـعـــة  شــاســعــة  أرض  وغــيــرهــمــا. 
هذه  يسكنون  كــاف  بعدد  أنــاس  ومتناسقة، 
األرض ويــعــمــلــون فــيــهــا، تــجــمــعــهــم قــواســم 
ــن الــســلــم،  مـــشـــتـــركـــة، فـــتـــرة زمـــنـــيـــة كـــافـــيـــة مــ

محمود الريماوي

على الرغم من أن محكمة التمييز العليا في 
البحرين قد صادقت، في التاسع من يناير/ 
قـــرار قضائي  الــجــاري، على  الثاني  كــانــون 
سابق بإعدام ثاثة شبان بحرينين، إال أن 
تنفيذ هــذه العقوبة يــوم 15 يناير الجاري 
بــحــق الــثــاثــة بــــدا مــفــاجــئــًا وغــيــر مــألــوف، 
األقل  وعلى  السائدة،  الحياة  قيم  ويخالف 
منذ عشرين عــامــًا، تــاريــخ آخــر حكم إعــدام 
ــم عــبــاس  ــ ــة، وهــ ــثــــاثــ ــفـــذ هــــنــــاك. وكـــــــان الــ نـ
السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس، 
ــعـــام 2015  بــقــتــل رجــلــي  ــنــــوا فـــي الـ قـــد أديــ
شــرطــة وضــابــط إمـــاراتـــي فــي الــعــام 2014. 
 
ً
الــثــاثــة تغطية الــشــبــان  تــنــل محاكمة  ولـــم 

إعامية كافية، وال استغرقت وقتًا يتناسب 
مــع حــجــم الــجــريــمــة الــتــي وقــعــت، واالتــهــام 

املسند للثاثة.
وفــيــمــا شــكــكــت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة، أبــرزهــا 
إجــراءات  في سامة  الدولية،  العفو  منظمة 
املحاكمة، واعتبرت أن تنفيذ الحكم باإلعدام 
ــان، فــإن  ــســ يــمــثــل يـــومـــًا حــزيــنــًا لــحــقــوق اإلنــ
في  الشيعية  املــعــارضــة  شملت  الفعل  ردود 
الــداخــل، والنظام اإليــرانــي وحــزب الله ذراع 
إيــران في لبنان، وجــاءت البيانات الصادرة 
تــحــمــل نـــبـــرة تــنــديــد قـــاســـيـــة، وكـــذلـــك نــبــرة 
البحرينية  للسلطات  تهديد شبه صريحة  
الـــتـــي امــتــنــعــت عــــن  الــتــعــلــيــق عــلــى أصــــداء 
هذا الحدث. ولم يقتصر األمــر على  صدور 
املراجع  بيانات ومواقف لفظية، فقد أعلنت 

حتى تستطيع شعوب هــذه األرض أن تبني 
حضارة مشتركة. هذه حقيقة أشياء بسيطة 
قنع 

ُ
ومنطقية، وال نحتاج لجهد كبير حتى ن

بعضنا بصوابها. 
لو أردنا تطبيق هذه الشروط على أوضاعنا 
الــعــربــيــة، لــوجــدنــا أنــنــا بــأيــديــنــا أنــهــيــنــا كل 
أن ننتمي  نـــريـــد  الــــشــــروط، وكـــأنـــنـــا ال  هــــذه 
ألي حـــضـــارة، وال نــريــد أن يــنــشــأ عــنــدنــا أي 
مستقبل ألبنائنا. لنا في الوطن العربي أرض 
شاسعة، متناسقة ومتكاملة، وتحوي ثروات 
متنوعة، من املعادن والزراعة واملاء والشمس 
سمت 

ُ
والــهــواء وغــيــرهــا، ولــكــن هــذه األرض ق

إلـــى 22 قــطــعــة، ُمــحــاطــة بــحــدوٍد ال يستطيع 
حتى الذباب تجاوزها، وكأن هناك من يريد 
الــتــي  الـــخـــروج مـــن األقـــفـــاص  أن يمنعنا مـــن 

ُوضعنا فيها.
الكبير العدد، واملتناغم  عندنا أيضًا الشعب 
عتقدات، 

ُ
امل األحــيــان  والــعــادات، وأغــلــب  اللغة 

ـــســـمـــوا إلـــى 
ُ
ــن، لــكــنــهــم ق ــ ــواطـ ــ ــلـــيـــون مـ 400 مـ

شعوب وقبائل ُمتنافرة، ال تستطيع االتصال 
الحدود، بل تتقاتل فيما بينها، داخل  بفعل 
ولتثبيت  ــتــات. 

ُ
الــف لتأكل  الضيقة،  أقفاصها 

هـــذه الـــحـــدود، وهــــذه الـــصـــراعـــات الــداخــلــيــة، 
أوجدنا ألنفسنا حكوماٍت وسلطاٍت ال يهمها 
إال نفسها، وتتصّرف كأن الوطن الصغير لكل 
غلق عليه كل النوافذ 

ُ
شعب ملكها الخاص، ت

للسلم، فلست  الطويلة  الفترة  أمــا  واألبـــواب. 
أكثر  منذ  ننعم  لــم  إذ  عنها،  للكتابة  بحاجة 
مــن قـــرن بــيــوم مــن الـــســـام، فــإمــا حــــروب بن 

الشيعية فــي الــبــحــريــن الـــحـــداد ثــاثــة أيـــام، 
فــي مسيراٍت  الــشــبــان  عــشــرات  فيما تجمهر 
العاصمة  متنقلٍة شملت أنحاء مختلفة من 
مبنى  منها  ممتلكاٍت،  إحـــراق  وتــم  املــنــامــة، 
للبلدية. وتثير هذه التطورات، في مجملها 
وفـــي إيــقــاعــهــا الــحــاد املــتــوتــر، الــقــلــق، بشأن 
مآل الوضع املحتقن في هذا البلد، واألجواء 
الــضــاغــطــة الــتــي يــتــعــّرض لــهــا فـــي الـــداخـــل، 
ــك أن  ومــــن طــــرف الــــجــــوار اإلقـــلـــيـــمـــي. وال شـ
ــم، بل  ــّيـ ـــخـ

ُ
ــذا الـــتـــطـــور ال يــطــفــىء الــقــلــق امل هــ

يزيد جــذوتــه. والــواضــح أن مصدر التهديد 
هـــو الــجــانــب اإليـــرانـــي الــــذي قــطــعــت مملكة 
البحرين العاقات الدبلوماسية معه، أسوة 
بــــدول الــخــلــيــج األربـــــع األخـــــرى )بــاســتــثــنــاء 
سلطنة عمان(، فطهران تتصّرف باعتبارها 
البحرينية،  للمعارضة   

ً
سياسية  

ً
مرجعية

ــلـــى مـــرجـــعـــيـــتـــهـــا الــــديــــنــــيــــة، فــيــمــا  عـــــــاوة عـ
ــذا الـــوضـــع، وتعتبر  تــســتــمــرئ املــعــارضــة هـ
 واقــيــة لــهــا. وقــد 

ً
الــتــدخــات اإليــرانــيــة مــظــلــة

كان أمرًا غريبًا ومثيرًا للتأمل أن يحتّج البلد 
تنفيذ  على  اإلعـــدام  لعقوبة   

ً
ممارسة األكثر 

هذه العقوبة بشكل ضيق وآني في بلد آخر، 
مــا يــدلــل عــلــى أن االعـــتـــراض اإليـــرانـــي ليس 
ذا طــابــع قــانــونــي، وال عــاقــة لـــه بــالــحــقــوق 
بل هو من طبيعٍة  اإلنسان،  الثابتة لحقوق 
سياسيٍة صرفة، حيث يجري استغال هذا 
الظرف الطارئ والتطور املقلق من أجل إدامة 
سياسة التدخل، وتغذية التوترات، وتعميق 
االستقطاب الطائفي في الداخل البحريني. 

، منها 
ٌ
وبــيــنــمــا نــــــّددت مــنــظــمــاٌت حـــقـــوقـــيـــة

جمعوا أرضهم في أرض واحــدة، وشعوبهم 
ــة واحـــــدة، وأنـــهـــوا حــروبــهــم الــداخــلــيــة  فــي أمـ
الــعــقــيــمــة، وأســـســـوا للسلم الــداخــلــي، الــدائــم 
والــطــويــل، املبني على الــعــدل واملـــســـاواة بن 
ــاس، مـــهـــمـــا كــــانــــت طـــوائـــفـــهـــم ولــغــاتــهــم  ــ ــنـ ــ الـ
ــــتــــحــــضــــرة 

ُ
ــنــــى األوطـــــــــــــان امل ــبــ ــ

ُ
وأعــــــراقــــــهــــــم. ت

الحضارية بسواعد أبنائها، خصوصًا الذين 
ُيوفرون لها شروط نجاحها، كما فعل غيرنا 
لنا  فنحن  السابقة،  مــن حروبهم  الــرغــم  على 
أمة  ولنا  الــلــه،  باركها  التي  الواسعة  األرض 
واحدة كبيرة، ولو اختلفت أديانها وأعراقها 
ولــغــاتــهــا، وننتمي لــحــضــارة واحــــدة، حققت 
في السابق الشروط الثاثة، فمتى ستنتهي 
تخدم  ال  التي  الداخلية وصراعاتنا  حروبنا 

إال أعداءنا؟
هــوغــو،  لفيكتور  ــــي  األوروبـ بالحلم  ولــنــذّكــر 
مــؤلــف »الــبــؤســاء«، فــي خطابه أمـــام مجلس 
السلم العاملي في باريس، عام 1848، أي قبل 
أكثر من قــرن على بناء االتــحــاد، والــذي تلته 
وســبــقــتــه حــــروب ضــــروس بـــن بــعــض دولـــه. 

إلــى اجــتــذاب دعــٍم خارجي من هنا وهناك، 
وبما ال يقتصر على إيــران. علمًا أن األزمة 
فــي الــبــحــريــن فــي األســــاس أزمـــة سياسية، 
على  العربي  الربيع  ريــاح  بهبوب  وتتعلق 
هذا البلد. وسبق أن تشكلت لجنة تحقيق 
من الخارج، ضمت خبراء قانونين، وقد تم 
لوم السلطات على كثيٍر من تدابيرها، حيث 
جرى تدارك مواضع التجاوزات واالعتراف 
بها، كما جرت جوالت حوار طويلة، وبينما 
 مــوقــف الــســلــطــات مـــن تـــشـــّدٍد هنا 

ُ
لـــم يــخــل

ــإن املـــعـــارضـــة بــــدورهــــا ســارعــت  وهــــنــــاك، فــ
إلى طرح مطالب قصوى، مثل إقامة ملكية 
دســـتـــوريـــة، عــلــمــًا أن مـــن شـــأن هـــذا املطلب 
إحــــداث تغيير جــوهــري فــي هــويــة الــنــظــام 
السياسي القائم، وليس أقل من ذلــك، وهو 
أمر شبيه بأن يتخلى املرجع في إيران عن 
رئيس  لصالح  والفعلية  الواسعة  سلطاته 
املــرجــع  املــنــتــخــب، وأن يكتفي  الــجــمــهــوريــة 
الديني  الــثــورة اإلســامــيــة( بموقعه  )قــائــد 
فــقــط. ومــعــلــوٌم أن الــتــغــيــيــرات الــدســتــوريــة 

ــام ُســخــريــة بعض  ــ قـــال الــكــاتــب الــعــاملــي، وأمـ
اليوم وأقــول معكم، كلنا  الحضور: »تقولون 
ــقـــول لــفــرنــســا وإنـــجـــلـــتـــرا ولــبــروســيــا  هـــنـــا نـ
ولــلــنــمــســا وإلســـبـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا وروســـيـــا، 
األسلحة  فيه  تسقط  يــوم  سيأتي  لهم:  نقول 
الــحــرب ُسخفًا،  فيه  يــوم ستبدو  أيديكم،  مــن 
وبريطانيا،  فرنسا  بن  مستحيلة  وستكون 
وبــن ســان بطرسبورغ وبــرلــن، وبــن فيينا 
وتورينو. سيأتي يوم، ال تكون هناك ساحات 
قتال، وإنما أسواق مفتوحة، للتجارة وعقول 
ــســتــبــدل فيه 

ُ
تــتــفــتــح لــأفــكــار، ســيــأتــي يـــوم ت

القنابل والرصاص، باالنتخابات وباالقتراع، 
حترم لهيئة ُمستشارين ُعظمى، 

ُ
بالتحكيم امل

البرملان  هــو  مثلما  ــا،  بالنسبة ألوروبــ تــكــون 
ــلـــس الــتــشــريــعــي  بــالــنــســبــة إلنـــجـــلـــتـــرا واملـــجـ
ــيـــاســـة  ــا فـــــــإن هـــــــدف الـــسـ ــنــ ــن هــ ــ ــا. مــ ــســ ــرنــ ــفــ لــ
العظيمة، السياسة الحقة، هو االعتراف بكل 
الجنسيات، وإعادة إحياء الوحدة التاريخية 
بن األمم، وجمعها كلها في حضارة واحدة، 
ــــام، جـــمـــاعـــة حـــضـــاريـــة  ــســ ــ ــارة الــ ــ ــــضـ ــي حـ ــ هـ
ــتـــي ال تــــزال  ــم الـ  لـــأمـ

ً
ــثـــا ــــضــــرب مـ

ُ
واحــــــــدة، ت

بربرية متوحشة، ليكون للعدل الكلمة العليا 
واألخيرة، التي كانت في املاضي للقوة«.

تــحــقــق ُحـــلـــم فــيــكــتــور هـــوغـــو، بــعــد قــــرن من 
سقطوا  الــذيــن  القتلى  ماين  وبعد  خطابه، 
فــي الــحــروب الــعــاملــيــة بــالــقــرن الــعــشــريــن. هل 
نــســتــطــيــع بــأمــتــنــا الــعــربــيــة، أن نــوفــر علينا 

هؤالء القتلى، وهذه السنن الضائعة؟
)كاتب عربي(

تــحــتــاج إلـــى تــوافــق وطــنــي واســــع، فــيــمــا ال 
كبيرة  قـــفـــزاٍت  الــبــحــريــنــي  الــوضــع  يحتمل 
ــبــــدو نـــحـــو األمــــــــام ونــــحــــو املــــجــــهــــول فــي  تــ
القفزات  لــو كانت هــذه  الــوقــت نفسه، حتى 
ابـــة، فــاألصــل هــو تــطــويــر الحياة 

ّ
تــبــدو جـــذ

الــســيــاســيــة بـــصـــورة تـــدّرجـــيـــة، وفــــي األطـــر 
االجتماعي،  السلم  يحفظ  بما  الدستورية، 
طبيعة  ذات  التطوير  دينامية  تــكــون  أن  ال 

عنفية وإقصائية، ومن شرائح بعينها. 
أمر  الثاثة  الشبان  بإعدام  املتعلق  التطور 
في  الثاث  الضحايا  أن سقوط  كما  مقلق، 
العام 2014 نتيجة موجة العنف، شرطيان 
وضــابــط، هــو أيــضــًا أمـــٌر مقلق، فلم يسقط 
هؤالء نتيجة اشتداد حوار معهم من طرف 
محتجن، بل سقطوا نتيجة انفجار مدمر، 
مما يوصف هذه األيام حدثًا إرهابيًا. وقد 
دانت املعارضة البحرينية آنذاك بشدة ذلك 
الضحايا،  على  وترّحمت  املــدّبــر،  االنفجار 
وتــمــّســكــت بــمــا أســمــتــه »حــرمــة الــــدم« التي 

تشمل الجميع من دون استثناء. 
فـــي هـــذا الـــظـــرف الــصــعــب، تــبــدو الــبــحــريــن 
بحاجة إلى إشاعة مناخ سلمي صحي، ال 
محل فيه للعنف اللفظي والرمزي واملادي، 
مع تعليق العمل بعقوبة اإلعــدام، واحترام 
درءًا  وذلـــك  تمييز،  بغير  الــعــدالــة  مقتضى 
أن يتحقق  أمل  ألية تطورات سالبة. وعلى 
  سياسي يكسر استعصاء األزمــة، 

ٌ
اخــتــراق

ممثلي  يعيد  شجعان،  حكماء  لــه  وينبري 
الشعب الواحد إلى مائدة حوار وطني.

)كاتب من األردن(

هذه الدول املشكلة لأمة أو قمع عنيف لحراك 
جماهيرها، أو قتال مع الجيران، كما الحرب 
ــعــــراق وإيــــــــران. تــتــوفــر إذن لـــأمـــة كل  بـــن الــ
األمــة نفسها دمرتها  لكن  الحضارة،  شــروط 
االستعمار  أيضًا بسبب  نقول  وقد  بأيديها، 
وتــدخــل إســرائــيــل والــقــوى األخــــرى، لكن هذا 
ما كان ليحصل، لو حققنا شروط الحضارة 

فيما بيننا، بدل التقاتل والتجزئة.
حقق االتحاد األوروبي الشروط الازمة لبناء 
حضارة عريقة، فهناك األرض الشاسعة، ولو 
 من األرض العربية، 

ً
كانت أقل ماءمة وتكاُما

وهــنــاك 500 مــلــيــون مـــواطـــن، ولـــو كــانــوا أقــل 
تناغمًا وتشابهًا من الشعوب العربية، فهؤالء 
لحضارات  وينتمون  عديدة،  لغات  يتكلمون 
مختلفة، لكنهم أمنوا ألنفسهم الشرط الثالث: 
أكــثــر مــن ســبــعــن عــامــًا مــن الــســام الــداخــلــي 
الــحــروب  أن قسمتهم ودمــرتــهــم  الــدائــم، بعد 
العاملية األولى والثانية وما سبقها، ألف عام 
قبل تلك الفترة، لم تعرف أوروبا يومًا واحدًا 
من دون حــرب. والــواليــات املتحدة األميركية 
أمــنــت الــشــروط الــثــاثــة، مــن شعب كبير 320 
مليونا، على أرض شاسعة وشعوب مختلفة 
داخلي  بسام  تعيش  لكنها  ولــغــويــًا،  عرقيًا 
مــنــذ عــشــرات الــســنــن. قــد نـــرى الــشــيء نفسه 
إزاء الهند أو الصن الحديثة أو إزاء البرازيل.
لــن يستطيع الــعــرب بــنــاء حـــضـــارة، كــل على 
حــــــدة، وداخـــــــل أقـــفـــاصـــهـــم الـــصـــغـــيـــرة، حــتــى 
لـــو امــتــلــكــوا الـــبـــتـــرول والـــذهـــب والـــفـــضـــة. لن 
إذا  مــعــنــى، إال  بـــنـــاء شــــيء ذي  يــســتــطــيــعــوا 

التطور، وهو  هيومن رايتش ووتــش، بهذا 
إذ ترفض هــذه املنظمات  كــان متوقعًا،  أمــر 
الــغــربــيــة عــقــوبــة اإلعـــــــدام مـــن حــيــث املـــبـــدأ، 
فــعــل رسمية  يــثــر ردود  لـــم  مـــا جـــرى  أن  إال 
ــاء مختلفة مــن الــعــالــم. ربما  ــذكــر فــي أرجــ

ُ
ت

ألن مـــســـرح الــعــنــف والـــقـــتـــل فـــي مــنــطــقــتــنــا، 
املــســرح الــشــاســع والــدائــم الــنــشــاط، ال يترك 
كبير فرصٍة اللتقاط تطّوراٍت جزئية وآنية 
مقلقة فـــي  الــبــحــريــن. ومـــن املــعــلــوم أن هــذا 
البلد يتمتع بعاقاٍت دوليٍة واسعٍة مع دول 
الــشــرق والــغــرب. ومــا رد الفعل التحريضي 
والتدخلي الصادر عن  الخارجية اإليرانية 
ســـوى مــوقــف روتــيــنــي، دأبــــت طـــهـــران على 
اتخاذه، لكي يخدم مسعاها للحصول على 
موطئ قدم ما في هذه الجزيرة التي ما زالت 
من   إليها  والسياحة  االستثمارات  تجتذب 

دول مجلس التعاون، كما من دول أخرى.
املؤسف  الــتــطــور  هــذا  فــي  الكامنة  الخشية 
هــي فــي إشــاعــة مــنــاخ مــن الــعــنــف، وإطـــاق 
نزعات التحدي الصفرّية، بما ينقل الوضع 
من مــدار أزمــة سياسية إلــى مسرٍح لصراع 
ترتفع  بالطبع،  وطائفي  ومناطقي،  أهــلــي 
فيه الحواجز بن شرائح املجتمع، وتتبّدد 
اللغة الوطنية املشتركة. وهو أمٌر يجد املرء 
شبيهًا لــه فــي بلد عــربــي آخـــر، هــو الــعــراق. 
لكن أحــدًا ال يتمنى، من قريب أو بعيد، أن  
العكس،  بــل على  الــداخــلــي،  الــنــزاع  يتعرقن 
ــإن مــــن الــــواجــــب الـــتـــحـــذيـــر مــــن اســـتـــمـــرار  ــ فـ
ــبـــاعـــد بــن  ــفـــي الـــــــذي يـ ــائـ ــفــــاف الـــطـ ــطــ االصــ
الـــنـــاس، ويــضــرب فــكــرة املــواطــنــة، ويسعى 

معايير الحضارة وحلم فيكتور هوغو

البحرين: العنف أسوأ بديل عن الحوار

هوغو: هدف 
السياسة العظيمة 

االعتراف بكل الجنسيات

تبدو البحرين بحاجة 
إلى إشاعة مناخ 

سلمي صحي ال محل 
فيه للعنف
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الرياضة     ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع       ¶ البياري   معن 
محمد عبد العظيم  ¶  الرئيس التنفيذي  عبد الرحمن الشيال  
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