
ميساء شجاع الدين

أن كل  التناقض  أو  العجب  بــاب  ليس من 
األبــــواق اإلعــامــيــة املــبــشــرة بالتطبيع مع 
إسرائيل هي ذاتها التي ال تكف عن ازدراء 
اليمن وتــاريــخــه والــســخــريــة مــنــه، املسألة 
مــتــازمــة فــي مــعــظــم الـــحـــاالت، إن لــم يكن 
السياسي  أو  اإلعــامــي  فالبوق  مجملها. 
الـــــذي يــســتــخــدم عـــــادة ألكــــل الـــثـــوم بفمه 
املهام  أســيــاده لكي يقوم بأكثر  نيابة عن 
وضاعة، كترويج ما ال يمكن قبوله، وهو 
وما  صديقا،  إسرائيل  وتصوير  التطبيع 
ــــان مـــجـــّرد  ــــان بــــن الــــعــــرب وإســــرائــــيــــل كـ كـ
ــه بــالــكــيــان  ســـــوء فـــهـــم طــــــارئ ال عـــاقـــة لــ
االســـتـــعـــمـــاري، وال بــســيــاســات إســرائــيــل 

التوّسعية وطبيعتها العنصرية.
 متواٍز 

ٍّ
الافت أن هــذا كله يترافق في خــط

مع مهمة أخرى بائسة، وهي ازدراء اليمن 
اٍب 

ّ
والتقليل من شأنه، بل وصل األمر بكت

خليجين إلى أن يتساءلوا عن وجود كيان 
إلى  بينما سعى بعضهم  تاريخيًا،  يمني 
البريطاني،  االستعماري  املشروع  ترويج 
أن جــنــوب الــيــمــن لــيــس يــمــنــيــًا، بـــل اتــجــاه 
عليه  أطلق  فيما  الجنوب  يدعى  جغرافي 
 ال تقسم 

ٌ
اسم الجنوب العربي، وهي فرضية

الــشــمــال، بــل تقسم الجنوب  الــجــنــوب عــن 
نفسه، فــا شــيء يــربــط حــضــرمــوت ببقية 
الجنوب لو لم تكن الهوية اليمنية حاضرة. 
فليست  )الــجــنــوب(  الجغرافية  الهوية  أمــا 
رابطا كافيا للحفاظ على وحدة الجنوب، 
والــهــويــة الــعــربــيــة الــتــي قـــد تــجــعــل عــاقــة 
حضرموت بالجنوب مثل عاقة العراق أو 
من  أكثر  ليس  فهذا  بالجنوب،  السعودية 

أحمد ماهر

1- كان الفتا في الشهر املاضي )ديسمبر/ 
كانون األول( أن عــدة الفتات ُوجــدت في 
العاملي  باليوم  تحتفي  مصرية  شـــوارع 
فعاليات  عـــدة  بــجــانــب  الــفــســاد،  ملكافحة 
ــــي الـــــشـــــوارع،  ــيـــة فـ ــالـ ــتـــفـ كـــرنـــفـــالـــيـــة واحـ
بــحــضــور مــســؤولــن حــكــومــيــن، وإقــامــة 
أغــاٍن وطنيٍة  فعاليات مرحة مع تشغيل 
وشعبية. وألني مهتم بالرياضة، تلقيت 
عــــدة دعــــــوات إلــــى أنــشــطــة ريـــاضـــيـــة في 
اليوم العاملي، ألقى فيها مسؤولون  هذا 
كــلــمــاٍت عــن ضـــرورة مكافحة  حكوميون 
عوا الجوائز على الرياضين 

ّ
الفساد، ووز

الحلويات واملشروبات،  املشاركن، وإلى 
ّدمت هدايا رمزية على باقي الحضور.

ُ
ق

مــا عــاقــة تلك االحــتــفــاالت والــكــرنــفــاالت، 
أو حــتــى األنــشــطــة الــريــاضــيــة بــمــحــاربــة 
الـــفـــســـاد؟ ألــيــســت هـــنـــاك إجــــــــراءات أكــثــر 
لــذلــك، بــدال مــن تلك االحتفاليات،  جــّديــة 
عــــشــــرات األبــــحــــاث واألطــــــروحــــــات الــتــي 
ــراءات كثيرة  ــ ــّدمــت قــديــمــا وحــديــثــا، إجـ

ُ
ق

ومــتــطــلــبــات ملــكــافــحــة حــقــيــقــيــة لــلــفــســاد، 
مـــنـــهـــا حــــريــــة تــــــــداول املـــعـــلـــومـــات مــثــا، 
واســتــقــالــيــة األجـــهـــزة الــرقــابــيــة لــلــدولــة، 
الــفــســاد ووســائــل  جـــاّدة ملكافحة  وهيئة 
واضــــحــــة لــلــتــبــلــيــغ عــــن وقــــائــــع الـــفـــســـاد، 
وحــمــايــة الـــشـــهـــود، وتــفــعــيــل الــشــفــافــيــة. 
ــنـــاك أيـــضـــا مـــاحـــظـــة أن  ــانـــت هـ ــكـــن كـ ولـ
بــعــض الــقــائــمــن عــلــى تــلــك االحــتــفــالــيــات 
التنفيذيون  املسؤولون  هم  والكرنفاالت 
كثيرون  فيما  واألحــيــاء،  املحافظات  فــي 
الفساد  عن  كثيرة  منهم حولهم قصص 

واملحسوبية.
2- بعد أيام، كانت هناك زيارة استثنائية 
ــيـــوم الــعــاملــي  فـــي الـــســـجـــون بــمــنــاســبــة الـ
لحقوق اإلنسان. خبر مضحك ومبك في 
الوقت نفسه. يفترض أن هذا اليوم إلعاء 
الـــقـــيـــم اإلنـــســـانـــيـــة وتـــذكـــيـــر الــحــكــومــات 

أسامة أبو ارشيد

الضرر  بــدون مقدمات وال إطناب: حجم 
الــــذي ألــحــقــه دونـــالـــد تـــرامـــب بــالــواليــات 
ضح أثـــره ومــداه 

ّ
املــتــحــدة أكــبــر مــن أن يت

، وسيكون 
ٌ

 وعميق
ٌ

اآلن. إنه ضرٌر عريض
له ما بعده داخليًا، وعلى صعيد املكانة 
ــْجــِمــَع 

َ
ــْســت األمــيــركــيــة دولـــيـــًا، الــلــهــم أن َي

عــلــى  واإلرادة  ــدرة  ــ ــقـ ــ الـ ــر  ــ ــ األمـ أصــــحــــاب 
تـــجـــاوز حــقــبــتــه الـــســـامـــة، وأن يــتــجــاوب 
األميركي  الشعب  مــن   %47 قــرابــة  معهم 
ممن صّوتوا له في االنتخابات الرئاسية 
الحديث هنا عن ظاهرة مرّكبة  األخيرة. 
ومـــعـــقـــدة اخـــتـــرقـــت الــــوعــــي األمـــيـــركـــي، 
ــده الـــراســـخـــة،  ــيـ ــالـ ــقـ ــه وتـ ــ ــرافـ ــ ــــت أعـ قـ

ّ
ــز ــ ومـ

وأضــعــفــت مــؤســســاتــه الــقــويــة، وقــّســمــت 
ــفــــهــــوم الـــوطـــنـــيـــة  ــبــــه، وشــــــرذمــــــت مــ شــــعــ
واالنــتــمــاء، لــيــتــحــّول إلـــى صـــراع مفتوح 
على صورتن متخيلتن ألميركا، واحدة 
تقوم على االنكفاء والبغضاء والشحناء 
قيم  لتعزيز  والعنصرية، وأخــرى تكافح 
االنفتاح واالستيعاب والقيادة والريادة 
من  ستنتصر؟  األميركيتن  أيُّ  الدولية. 
الوحيد  األمــر  ولكن  اآلن.  الجزم  الصعب 
الــــذي يــمــكــن الـــجـــزم بـــه أن أمــيــركــا الــيــوم 
تعرف طــورًا مــن التراجع الــذي قــد يصل 
ــتـــدارك الــعــقــاء  ــول، إن لـــم يـ ــ إلـــى حـــّد األفــ

املسار، وهنا تكمن املشكلة تحديدًا.
قيمًا مؤسساتية  أميركا  في  أن  صحيٌح 
ودســتــوريــة وقــانــونــيــة وثــقــافــيــة راســخــة 
وعــريــقــة، ولــكــن املــؤســســات الــتــي تحقق 
يــقــودهــا حـــزبـــيـــون، ينتمون  االســـتـــقـــرار 
ــــن تــــــحــــــديــــــدًا، الــــجــــمــــهــــوري  ــزبــ ــ إلـــــــــى حــ
ماين  فــإن  املعنى،  بهذا  والديمقراطي. 
يعملون  الذين  البيروقراطين  املوظفن 
في الحكومة الفدرالية، والذين يحافظون 
على استمراريتها وعظمتها، خاضعون 
ــًا، أو  ــيــ ــيــــاســ ــة ملـــعـــنـــيـــن ســ ــيـــجـ ــتـ ــنـ ــــي الـ فــ
مــنــتــخــبــن عــلــى أســــاس حـــزبـــي. املشكلة 
ــلــــون الــــــــوالء  فــــــي هــــــــــؤالء عــــنــــدمــــا يــــجــــعــ
الــفــرد فوق  أو  أو اإليــديــولــوجــيــا   للحزب 

الوالء للوطن. 
يــقــوم الــنــظــام الــســيــاســي األمــيــركــي على 
الفصل بن السلطات الثاث، التشريعية 
ِظُم عاقات 

َ
ت

ْ
ن

َ
والقضائية والتنفيذية، َوت

هذه السلطات بقاعدٍة مفادها الضوابط 
والــــتــــوازنــــات. بــمــعــنــى أن كـــل ســلــطــة من 
الــســلــطــات الــثــاث تــمــلــك مــن األدوات ما 
يـــمـــّكـــنـــهـــا مــــن ضـــبـــط تــــغــــول الــســلــطــتــن 
ــة مــــا تـــمـــلـــكـــانـــه مــن  ــ ــوازنــ ــ ــــن، ومــ ــريــ ــ األخــ
تأثير ونفوذ. ولكن عندما يسيطر حزب 
ــن الــســلــطــات  عـــلـــى ســلــطــتــن أو أكـــثـــر مــ
الـــثـــاث، حــيــنــهــا يــخــتــل نــظــام الــضــوابــط 
والتوازنات، فكيف إذا خضع ذلك الحزب 
لسطوة أو نفوذ شخص فيه، خصوصًا 
رئـــيـــس  هــــــو  الــــشــــخــــص  ذلــــــــك  كــــــــان   إذا 

الواليات املتحدة؟ 
ــد أن أتـــعـــّمـــق هــنــا أكـــثـــر فـــي شــرح  ــ ال أريـ
السياسي  للنظام  الــدســتــوريــة  الفلسفة 
األميركي وكيفية عمله، وكنت قد شرحت 
ــقــــال ســــابــــق )17  ــك فــــي مــ ــ بـــعـــضـــًا مــــن ذلــ
إبريل/ نيسان 2020( بعنوان: »انكشاف 
ترامب وكورونا«.  أمام جائحتي  أميركا 
ما يهم هــذه املقالة أن تقدم صــورة حية 
لحجم الضرر الذي ألحقه ترامب بأميركا 

بشار نرش

ُيظهر املشهد السياسي في لبنان، والذي 
ــغ الـــتـــعـــقـــيـــد، أن  ــالــ ــه بــ ــأنــ ــه بــ ــفــ يـــمـــكـــن وصــ
عــبــثــيــة الــتــســويــة الــســطــحــيــة الــتــي يسعى 
إلــــى تــطــبــيــقــهــا زعـــمـــاء الـــطـــوائـــف والــكــتــل 
الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان لـــن تــجــد طــريــقــهــا 
رة، 

ّ
ــة املـــتـــجـــذ ــ ــى الــتــطــبــيــق فـــي ظـــل األزمــ إلــ

الدولة،  الذي تشهده مؤسسات  واالنهيار 
والذي ينعكس على كل القطاعات، وينذر 
نتائجها  بأخطار ال أحد يستطيع تحّمل 

إذا بقيت األمور على حالها.  
ما يدور حاليًا من مساع ملحاولة التوّصل 
الــحــكــومــة، طرفاها  ــة تشكيل  إلـــى حــل ألزمـ
الــرئــيــس املــكــلــف ســعــد الــحــريــري مـــن جهة 
عــون ومــن خلفه صهره  والــرئــيــس ميشال 
باسيل  الحر جبران  الوطني  التيار  رئيس 
من جهة أخرى، وما نتج عن ذلك من 14 لقاء 
منذ تكليف الحريري بتشكيل الحكومة في 
22 أكتوبر/ تشرين األول، لم يستطع فيها 
الــطــرفــان االتــفــاق عــلــى الــحــكــومــة مــن حيث 
أن  كله  هــذا  يؤّكد  الحقائب،  العدد وتوزيع 
الخاف ال يقتصر على تسميات الحكومة 
وشكلها، وإنما يمتد إلى حصص كل حزٍب 
وطائفة، بل ويتعّدى األمــر هــذه الحصص 
إلى ملف من ُيمسك بوزاراٍت معينٍة ترتبط 
بــمــلــفــاٍت أمــنــيــة وقــضــائــيــة، خــصــوصــًا وأن 
 بــمــســألــة 

ً
ــانــــت حـــافـــلـــة الـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة كــ

ــتـــجـــواب وتــوجــيــه االتـــهـــام ملــســؤولــن  االسـ
لــبــنــانــيــن عـــديـــديـــن عـــلـــى خــلــفــيــة انــفــجــار 
مــرفــأ بـــيـــروت فـــي أغــســطــس/ آب املــاضــي، 
فــالــخــاف عــلــى تــشــكــيــل الــحــكــومــة لـــم يعد 
يقتصر عــلــى األســـمـــاء والــحــقــائــب والــثــلــث 
ق 

ّ
املعطل، بل بدأ يتخذ مسارًا جديدًا يتعل

بالنظام السياسي والطائفي اللبناني ككل، 
ى 

ّ
األمر الذي يستتبع معه تسوياٍت تتخط

اعتاد  التي  والجزئية  املرحلية  التسويات 
عــلــيــهــا الــلــبــنــانــيــون، إلــــى تـــســـويـــاٍت كــامــلــٍة 
الداخلية  املطالب  وجذريٍة تأخذ باالعتبار 
والخارجية، من دون أن يعني ذلك أن تكون 
هــــذه الــتــســويــة لــصــالــح الــطــبــقــة الــحــاكــمــة 

الفاسدة على حساب مطالب الشعب. 
استقالة  مــن  أشهر  أربــعــة  بعد  يبدو جليًا، 
ــر الــفــرقــاء 

ّ
ــاب، أن تــعــث ــ ــ حــكــومــة حـــّســـان ديـ

الــلــبــنــانــيــن، فـــي ظـــل االنـــقـــســـامـــن، األفــقــي 
والــعــمــودي، فــي الــوصــول إلــى اتــفــاق ينهي 
دينامية  إطـــاق  م 

ّ
سيحت اللبنانية،  األزمـــة 

دبـــلـــومـــاســـيـــٍة غـــربـــيـــٍة أكـــثـــر قـــــوة، مــســنــودة 

بقوة دفع دولية تهدف إلى تسويٍة تضمن 
اللبنانية من جديد في  عدم سقوط الدولة 
محاصصاٍت طائفيٍة وإقليمية، ومن املتوقع 
 
ً
أن تنطلق هذه الدينامية بشكل أكثر جّدية

األمــيــركــيــة  اإلدارة  تــنــتــهــي  أن  بــعــد   ،
ً
وقــــــوة

بلورة  مــن  بــايــدن  الرئيس  بقيادة  الجديدة 
هيكليتها السياسية، الداخلية والخارجية. 
فحادثة انفجار املرفأ يجب أال تذهب سدى، 
فالوقت قد حان للمحاسبة واإلسقاط، ومن 
ثــم والدة لــبــنــان الــجــديــد، فــســقــوط حكومة 
حــّســان ديـــاب يمكن اعــتــبــاره خطوة مهّمة، 
لكنها غير كافية، فالخطوة املقبلة يجب أن 
تكون باتجاه إسقاط العهد وإسقاط مجلس 
الـــنـــواب وإســـقـــاط الــكــتــل الــنــيــابــيــة الكبيرة 
والـــتـــوجـــه إلــــى انــتــخــابــاٍت نــيــابــيــٍة جــديــدة 
إنــتــاج سلطة سياسية جــديــدة في  ــادة  إلعــ
الباد، بعيدًا عن الطبقة السياسية الفاسدة، 
وبعيدًا عن تجاذبات املحاور اإلقليمية ذات 
األبعاد املذهبية والطائفية، وإال فإن الباد 
الجميع  بــات  الــذي  االنفجار  ذاهبة باتجاه 
يــلــمــح لــــه، والـــــذي لـــن يــبــِقــي ولــــن يــــذر، ولــن 
يكون ألي فريق لبناني القدرة على التحّكم 
األدوات   

ّ
وأن ســّيــمــا  وحــجــمــه،  بــضــوابــطــه 

التي تملكها الطبقة السياسية الحاكمة في 
لبنان، منذ اتفاق الطائف عام 1989، والتي 
أحكمت من خالها قبضتها على السلطة، 
ســيــبــقــى لــهــا تــأثــيــر عــلــى شــريــحــٍة ال بــأس 
بها من اللبنانين، وستحاول هذه الطبقة 
اســتــخــدام هـــذه األدوات مــن جــديــد، لفرض 
 ضررًا على الدولة واملجتمع 

ّ
تسوياٍت ال تقل

من التسويات السابقة التي أوصلت لبنان 
إلى ما وصل إليه. 

انــتــقــالــيــة بحكومة  وبــالــتــالــي، أي تــســويــة 
جديدة تقوم على املحاصصة والتوازنات 
ــة والـــبـــرملـــانـــيـــة تـــضـــمـــن لــلــفــريــق  ــيـ ــزبـ الـــحـ
الحاكم استمرار نفوذه وسطوته، وتشّكل 
له مخرجًا من أزمته وانــســداد أفقه، يجب 
 أي تسويٍة من 

ّ
فــي مهدها، ألن ــرفــض 

ُ
ت أن 

هـــذا الــنــوع ســتــكــون لــصــالــح هـــذا الــفــريــق، 
ومحاولة إلنقاذه من سقوط مدوٍّ وحتمي، 
 قــدرتــه عــلــى الــخــروج مــن األزمـــة 

ّ
ســّيــمــا أن

تــــوازي صــفــرًا، فـــأي تــســويــٍة ال تــقــوم على 
ــراء  ــ ــلـــى إجــ ــكـــومـــة تـــكـــنـــوقـــراط تـــعـــمـــل عـ حـ
ــابــــاٍت نـــيـــابـــيـــة مـــبـــكـــرة، ومــحــاكــمــة  ــتــــخــ انــ
ــادة  ــعــ ــتــ ــيــــن، واســ ــيــــاســ ــفــــاســــديــــن والــــســ الــ
األموال املنهوبة، ستبقى عبثية، وستقود 

إلى أزماٍت أخرى أكبر في املستقبل. 
)كاتب سوري(

دعوة صريحة إلى تقسيم الجنوب. تقسيم 
االســـتـــعـــمـــاري  اإلرث  بـــاســـتـــدعـــاء  الـــيـــمـــن 
البريطاني في الجنوب، وليس إرث الدولة 
االشتراكية، أمر له عدة دالالت، فهي دعوة 
 وتخلفا 

ً
املــشــاريــع رجــعــيــة أكــثــر  تستدعي 

واالجتماعية،  االقتصادية  الناحيتن،  من 
الكوزموبوليتي،  عدن  نموذج  فباستثناء 
ف شديدة 

ّ
كان باقي الجنوب في حالة تخل

عــن الــعــصــر، فــا مــــدارس وال مستشفيات 
وال طرق، بل مناطق يعّمها الجهل والفقر. 
ــتــــال  ــًا دعــــــــوة تـــنـــظـــر إلــــــى االحــ ــي أيــــضــ ــ هـ
باعتبارهما  للخارج  واالرتهان  العسكري 
ميزة وليست إشكالية، على الرغم من أنه 
كثيرا من مشكات الجنوب في أصلها هي 
الــطــويــلــة، والتي  نــتــاج مرحلة االســتــعــمــار 
أول ما حاولت ضربه الهوية اليمنية لكي 
تقّسم الجنوب، وهذا ما حدث طوال مرحلة 
االستعمار البريطاني، حيث كان الجنوب 
إلــى ما يزيد عن عشرين سلطنة  منقسما 
ــوى الـــدولـــة  ــ ــم يـــوحـــدهـــا سـ ــ ومـــشـــيـــخـــة، ولـ
ــار الــهــويــة اليمنية  االشــتــراكــيــة ضــمــن إطــ

وبهدف الوحدة اليمنية.
هكذا تكتمل املتازمة الخاصة باملطّبعن، 
فإسرائيل  انتمائهم،  بوصلة  فقدان  وهــي 
صديق واليمن غير موجود سوى بوصفه 
لــه، ما يعني  تاريخ  عبئا ثقيا واسما ال 
مزيدا من االرتهان للخارج الــذي ال يمكن 
أن يكون من دون الترافق مع أكثر املشاريع 
االقتصادية واالجتماعية تخلفًا وانعدامًا 
 إلـــــى أنـــهـــا مــشــاريــع 

ً
ــة ــ ــافـ ــ لـــلـــمـــســـاواة، إضـ

فكلما خشيت  لــلــديــكــتــاتــوريــات،  صــديــقــة 
األنظمة من شعوبها زاد ارتهانها للخارج. 
ســابــقــًا فـــي الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات، 

ألسباب ذاتية تخّص اليمنين أو ألسباٍب 
اليمن،  جــيــران  بطبيعة  تتعلق  خــارجــيــٍة 

وفي مقدمتهم السعودية.
ــــن الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــاســـي بـ ــيـ ــسـ الــــتــــفــــاوت الـ
الدول  وامللكية والتفاوت االقتصادي بن 
الــبــتــرولــيــة والـــدولـــة الـــا بــتــرولــيــة، أحــدث 
تـــحـــديـــاٍت كــبــيــرة فـــي الــعــاقــة بـــن الــيــمــن 
وجيرانه الخليجين، وعوائق لم يستطع 
كـــانـــت  ــاح.  ــجــ ــنــ بــ تــــجــــاوزهــــا  مـــنـــهـــمـــا  أّي 
نموذجا مكثفا لفشل املنطقة العربية ككل 
التي  الهائلة  الثروة  التعامل مع هذه  في 
جاءت با مجهود يذكر، وتحولت العاقة 
بــــن الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة الـــبـــتـــرولـــيـــة الــثــريــة 
وتــلــك الــفــقــيــرة إلـــى عــاقــة مــأزومــة بشكل 
دائم، يشوبها الشكوك والقلق والكراهية 
ــة فــــــي فــــشــــل كـــــامـــــل بــتــحــقــيــق  ــ ــادلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ املـ
ــد األدنـــــــى مــــن الـــتـــكـــافـــل أو الـــتـــعـــاون  ــحـ الـ
منح 

ُ
االقــتــصــادي، بــل أصــبــحــت األمــــوال ت

منحًا من دول الخليج ألغــراض جيدة أو 

ســيــئــة، وفـــي جــمــيــع الـــحـــاالت هــي عطايا 
تــبــنــي عـــاقـــات مــســمــومــة بــكــل مـــا تعنيه 
الكلمة من اختاالت الهيمنة القائمة على 
املال فقط من طرف واملهانة واالستسهال 

من طرف آخر.
ــذا االخـــتـــال ســــوى تــعــبــيــر عن  لـــم يــكــن هــ
األزمـــــــة الـــتـــي وقـــعـــت فــيــهــا املــنــطــقــة بــعــد 
الوطني،  االستقال  لدولة  املبكر  التراجع 
لــحــرب 1967، ثم  الــثــقــيــلــة  الــهــزيــمــة  وإثــــر 
بداية التصّدعات العربية من حرب لبنان 
األهـــلـــيـــة، واتــفــاقــيــة كــامــب ديــفــيــد، لــيــأتــي 
للمنظومة  فعلية  نهاية  الــكــويــت  احــتــال 
بالتدريج  وانكشافها  العربية،  اإلقليمية 
 با أي 

ً
للخارج، حتى أصبحت اآلن منطقة

وزن أو قيمة حقيقية ســوى مــا تبقى من 
ثروتها. فيما عدا ذلك، أنهكتها الصراعات، 
وأصبحت تتجاذبها منافسة دول اإلقليم، 
تـــركـــيـــا وإيـــــــــران والـــــدولـــــة االســتــيــطــانــيــة 
إسرائيل. ومن الغريب أن يفّر بعض العرب 
من الرمضاء بالنار، لكن يبدو أن هذا واقع 
الحال، منذ فقدت املنطقة مقّومات إرادتها 
اتــهــا، وبــالــتــالــي فشلت  وبــوصــلــة انــتــمــاء
أولوياتها وتحديد خصومها  في ترتيب 

وحلفائها.
ــداوة، ولــيــس  ــ ــبــ ــ تــحــكــم املــنــطــقــة عــقــلــيــة الــ
بل  فــقــط  الخليج  هــنــا  باملنطقة  املــقــصــود 
املــنــطــقــة الــعــربــيــة كـــكـــل، ولـــيـــس املــقــصــود 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ بـــــالـــــبـــــداوة هــــنــــا تـــعـــريـــفـــهـــا االجـ
والتاريخي، بل هي عقلية من ال يفكر إلى 
أبــعــد مــن يــومــه، ألنــه يرتحل بخيمته من 
مــجــاورة بئر ملــجــاورة بئر أخــرى. البدوي 
القريب، ألنه  تحكم عاقته باآلخر خشية 
الــخــطــر املـــاثـــل أمــــام عــيــنــيــه، وهـــو ال يــرى 

ال  الــذي  بالغريب  يستقوي  ولــهــذا  بعيدًا، 
ــه يــتــصــّور هـــذا الــبــعــد سببا  يــعــرفــه، وألنــ

كافيا ألمان محيطه الضيق.
لهذا لجأت دول عربية، في لحظة انكشافها 
أمنيًا، وخشيتها من الداخل أو من القريب 
للطرف البعيد، وهو العدو فعليًا، فجاءت 
أن  بعد  التطبيع،  إلــى  الخليجية  الهرولة 
رأت نــفــســهــا مــكــشــوفــة أمــنــيــًا بـــا حــمــايــة 
أميركية أو عربية، بينما تتلقى صواريخ 
إيــران  تدعمه  فصيٍل  مــن  اليمن  مصدرها 
املــوجــودة فــي الضفة األخــــرى، وتــزيــد من 
ــدّمــــرة لتحسن  املــ الــخــارجــيــة  تــدخــاتــهــا 
ــا الــــتــــفــــاوضــــي، وتـــغـــطـــيـــة فــشــل  وضــــعــــهــ
نظامها داخليًا. ولكن من قال إن إسرائيل 
قـــد تـــكـــون حـــامـــيـــا؟ وكـــيـــف أصـــبـــح الــيــمــن 
ــدوا؟ تـــســـاؤالت مفزعة  مــصــدر خــطــر أو عــ
تفرضها لحظة التطبيع والسقوط املدوي 
للمنطقة في براثن االرتهان للخارج، بكل 
انقسام وتخلف  مــتــازمــات  مــن  مــا يعنيه 

وديكتاتورية وانعدام كلي للمساواة.
ليس من باب املصادفة أن يتزامن التطبيع 
مـــع تــدمــيــر الــيــمــن. املــســألــة مــتــرابــطــة وال 
شماله   

ٌ
مكشوف فالخليج  الفصام،  تقبل 

في دولٍة عراقيٍة فاشلة، ثم حالة الادولة 
اللحظة  هلع  ينتابه  بالتالي  جنوبه،  فــي 
غــيــر املــســبــوقــة بــتــحــّديــاتــهــا ومــخــاوفــهــا. 
لـــذا أيــضــًا لــيــس مــن الــغــرابــة فــي شـــيء أن 
من يطبل للتطبيع، ويتخيل فيه مصالح 
ومــزايــا غير ممكنة هو ذاتــه من يتحّمس 
بــشــدة للتقليل مــن شـــأن الــيــمــن وتــاريــخــه 
واإلساءة لشعبه، فهي البوصلة األخاقية 

والسياسية نفسها، ال تناقض فيها.
)كاتبة يمنية(

ــا، لـــلـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا  ــهــ ــرامــ ــتــ بـــأهـــمـــيـــة احــ
وتقليل معاناة الشعوب، ولوقف أسباب 
االحــتــقــان الــداخــلــي فــي الـــدول، ومحاولة 
لــتــقــلــيــل الــــصــــراعــــات والــــــحــــــروب. وهـــي 
مناسبة كذلك لتذكير الشعوب بحقوقها 
ذكر  مــن  تعّجبت  واملــشــروعــة.  الطبيعية 
كــلــمــة حــقــوق اإلنـــســـان عــلــنــا فــي وســائــل 
اإلعام، وتعجبت قليا من منح السجناء 
زيارة استثنائية بمناسبة اليوم العاملي، 
وبعضهم محبوس، في األساس، بسبب 
اهــتــمــامــه أو دفـــاعـــه أو عــمــلــه فـــي مــجــال 
حــقــوق اإلنـــســـان. ولــكــن ذلـــك الــعــجــب زال 
عندما شاهدت أكثر من حلقة حوارية في 
وســائــل اإلعـــام، وكـــان فيها طــرح جديد 
مــغــايــر لــلــمــفــهــوم الـــعـــاملـــي أو املــتــعــارف 
عــلــيــه لـــحـــقـــوق اإلنـــــســـــان، فـــقـــد تــحــدثــوا 
ــقـــوق إنــــســــان مـــغـــايـــرة لــلــمــفــاهــيــم  عــــن حـ
ما  أن  يعتبرون  فهم  الــدولــيــة،  واملعايير 
يتم تطبيقه، ومــا يــحــدث فــي مــصــر، هو 
أفضل صور ونماذج احترام الحقوق في 

العالم وتاريخ البشرية.
الهزلية  النقاش  حلقات  بعض  شــاهــدت 
فـــي بــعــض الــقــنــوات اإلعــامــيــة املــوالــيــة، 
ــّدثـــون أن مـــطـــالـــب حـــمـــايـــة حــقــوق  ــتـــحـ يـ
ــان  ــرملــ ــبــ ــن الــ ــ ــُدر مــ ــ ــــصــ ــي تــ ــ ــتـ ــ ــان الـ ــ ــ ــسـ ــ ــ اإلنـ
ــيــــة هــي  األوروبــــــــــي أو املـــنـــظـــمـــات الــــدولــ
الــــرابــــع  الـــجـــيـــل  حــــــــروب  أدوات  إحــــــــدى 
 جديٌد 

ٌ
الــجــيــوش، وأنــهــا مــدخــل وتفكيك 

مــن مــداخــل االستعمار، وأنــنــا ال نحتاج 
ــٌد بــحــقــوق اإلنـــســـان، فكل  ألن يــذّكــرنــا أحـ
األوضاع عندنا تمام، ومكافحة اإلرهاب 
تتطلب بعض االستثناءات والتجاوزات 
الطفيفة، من أجل حماية حقوق اإلنسان، 

لكن كله تمام.
ـــك، كــــانــــت وســـائـــل  ــ ــ 3- بـــالـــتـــزامـــن مــــع ذل
اإلعــــام تــتــحــّدث أن الــتــعــلــيــمــات صــدرت 
بأن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية 
مــن  كـــــــان  إذا  ــن  ــ ــكـ ــ ولـ ــل،  ــيــ ــمــ ــة. جــ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ حـ
يــحــكــمــون مــصــر يـــرغـــبـــون فـــي أن تــكــون 

وسمعتها، وهو الضرر الذي سيكون له 
عليها  مستقبليٍة  تداعياٍت  من  بعده  ما 
وعلى وحدتها ومكانتها العاملية. لم يكن 
بإمكان ترامب أن يفعل ذلك، لوال تواطؤ 
أغــلــب حــزبــه الــجــمــهــوري مــعــه، الـــذي قدم 
غالب أعضائه في الكونغرس مصالحهم 
السياسية الضيقة على مصلحة بادهم، 
طًا يعيث خرابًا 

ّ
فصنعوا من ترامب متسل

ــة، أو ربــمــا الــتــي  ــ وفـــســـادًا فـــي أعــظــم دولـ
كانت أعظم دولة حتى زمن قريب. 

الدولة،  اليوم قليل من رجــال  أميركا  في 
وكــثــيــر مـــن الــوصــولــيــن واالنــتــهــازيــن، 
خــصــوصــًا فــي الــحــزب الــجــمــهــوري. وإذا 
أردت الــدلــيــل، فــانــظــر إلـــى الـــجـــدال الــذي 
ــرًا حـــول نــتــائــج االنــتــخــابــات  ــ ـــزال دائـ ال يـ
الــتــي خسرها تــرامــب لصالح  الــرئــاســيــة 
ماين  سبعة  من  بأكثر  بايدن  جوزيف 
وأربــعــة وسبعن عضوًا  صــوت شعبي، 
 ،)232  -  306( االنـــتـــخـــابـــي  املـــجـــمـــع  فــــي 
ومع ذلك ال يزال يصر أنه ربحها. حاول 
ــابـــات عــبــر  ــتـــخـ تــــرامــــب قـــلـــب نــتــيــجــة االنـ
املجالس التشريعية في الواليات وفشل. 
درجــاتــه،  بكل  القضاء  عبر  قلبها  حـــاول 
بأغلبيتها  العليا  املحكمة  إلــى  وصـــواًل 
املحافظة، وهو الذي عّن ثاثة قضاة من 
أصـــل تسعة فــيــهــا، وفــشــل. وحــــاول سبر 
غور انقاب عسكري وفشل. واآلن يحاول 
قلب النتيجة عبر الكونغرس، وهو قطعًا 
ســيــفــشــل. لــكــن مـــا ســيــنــجــح فــيــه تــرامــب 
هـــو زعـــزعـــة ثــقــة األمـــيـــركـــيـــن بــنــظــامــهــم 
ــــسُّ بـــركـــيـــزة  ــ االنــــتــــخــــابــــي، وبـــالـــتـــالـــي املـ
يعد  بــلــٍد  فــي  للسلطة  السلمي  االنــتــقــال 
نفسه أرقى نموذج ديمقراطي على وجه 
خصوم  تسلل  األثــافــي،  ثالثة  البسيطة. 
الــواليــات املتحدة إلــى وعــي شعبها عبر 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، مشيعن 
ــــول ديــمــقــراطــيــتــهــم،  بــيــنــهــم الـــشـــكـــوك حـ

والشقاق والنزاع حول وطنهم. 
ــرامــــب لــيــنــجــح  ومــــــرة أخــــــــرى، مــــا كـــــان تــ
فـــي تــمــزيــق نــســيــج بــــــاده، لــــوال تــواطــؤ 
مــن حــزبــه، مثل عضو  سياسين جبناء 
ــيــــزوري،  ــيـــوخ عــــن واليــــــة مــ مــجــلــس الـــشـ
جـــوش هـــاولـــي، وعــضــو مــجــلــس الــنــواب 
ــا، مــــو بــــروكــــس. أعــلــن  ــ ــامـ ــ ــة أالبـ ــ عــــن واليــ
هذان نيتهما تحّدي نتيجة االنتخابات 
عـــنـــد مـــصـــادقـــة الـــكـــونـــغـــرس عــلــيــهــا فــي 
السادس من شهر يناير/ كانون الثاني 
الجاري. وهذا يعني أن الجلسة املشتركة 
والشيوخ، وهي شكلية  النواب  ملجلسي 
ــمـــع  ــة عــــلــــى تــــصــــويــــت املـــجـ ــادقــ ــمــــصــ ــلــ لــ
االنتخابي الــذي جــرى في 14 من الشهر 
املاضي )ديسمبر/ كانون األول( لصالح 
كل مجلس   وسيجتمع 

ّ
بايدن، ستنفض

عــلــى حـــدة ملناقشة الــنــتــائــج مـــرة أخـــرى، 
قبل  منفرد،  بشكل  عليها  التصويت  ثــمَّ 
للمصادقة  مشتركة  جلسة  إلــى  الــعــودة 

على النتيجة.
طبعًا، ال يوجد أمل بأن يقلب الكونغرس 
الرغم  لــتــرامــب، على  بــايــدن  النتيجة مــن 
مــن أن مــهــّرجــن حـــول الــرئــيــس يــزيــنــون 
ـــك. بــمــوجــب الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري  ــه ذلــ لـ
الــثــانــي عــشــر، دور نــائــب الــرئــيــس، مايك 
ــى، إذ  ــ ــ بــيــنــس، احــتــفــالــي بـــالـــدرجـــة األولـ
سيرأس الجلسة املشتركة بصفته رئيس 
مجلس الشيوخ، ويفتح أوراق التصويت 

وقــت الــحــراك الخليجي والــعــربــي إجــمــااًل 
نــحــو الــتــحــّرر، وتــبــنــي مــفــاهــيــم سياسية 
 ضــمــن املـــد الــقــومــي الــصــاعــد 

ً
أكــثــر حـــداثـــة

ــكـــل هـــذه  ــيـــمـــن مـــرتـــكـــزا لـ ــان الـ ــ حـــيـــنـــهـــا، كــ
ــلــــيــــج، لــيــس  ــدى شــــعــــوب الــــخــ ــ ــ ــب لـ ــالــ ــطــ املــ
فــقــط بــســبــب عــمــقــه الــتــاريــخــي والــبــشــري 
ا  الـــحـــيـــوي لــلــخــلــيــج، بــــل بـــاعـــتـــبـــاره جــــزء
أساسيا من هذا الحراك، ونموذجا ملهما 
الـــذي تكلل  فــي نضالها ضــد االســتــعــمــار 
مبكرًا  وانسحابهم  البريطانين،  بهزيمة 
ي الشمال 

ّ
من عدن عام 1967، وقبلها تبن

املتازمة  أيضًا  كانت  الجمهوري.  النظام 
ــة بـــن الـــتـــحـــّرر واملـــــد الـــقـــومـــي مع  ــحـ واضـ
تبني مشاريع اجتماعية واقتصادية أكثر 
مــســاواة، فــي تطلع جـــريء إلــى املستقبل، 
ة كما 

ّ
وليس خوفًا منبعه الهشاشة والخف

هو الحاصل حاليًا.
ظل اليمن في الوجدان الخليجي يعبر عن 
االستعانة  وتمت  وبشري،  تاريخي  عمق 
بــالــيــمــنــيــن فـــي الــجــيــش واألمــــــن، وعــمــاال 
وتـــّجـــارا أيـــضـــا، كــلــهــم ســاهــمــوا بــحــيــويــٍة 
فـــي بـــنـــاء الــخــلــيــج ونــهــضــتــه الــعــمــرانــيــة. 
واألهـــم أنــه لــم ينقص مشاركتهم فــي هذا 
الشديدة  باألمانة  سم 

ّ
تت وكانت  إخــاص، 

فـــي املــعــامــلــة. عــلــى املــســتــوى الــســيــاســي، 
اليمنية  العاقات  يشوب  كثير  توتر  كــان 
أكــبــر جــيــران  مــع  الخليجية، خــصــوصــا   -
الــيــمــن )الــســعــوديــة(، فــالــدولــة الــســعــوديــة 
بطبيعتها املحافظة، والتي ال تدعم أيا من 
أشكال التغيير، كانت دومًا قلقة، تنتابها 
املضطرب،  من جارها  واملخاوف  الشكوك 
والــــــــذي ال تـــتـــوقـــف تــقــلــبــاتــه الــســيــاســيــة 
ومحاوالته املتعثرة دومًا للنهوض، سواء 

مصر دولــة ديمقراطية حديثة حقا، فما 
هـــي أوجـــــه الـــخـــاف بــيــنــنــا؟ وملــــــاذا يتم 
حبس من يطالبون بأن تكون مصر دولة 
يريدون  أنهم  يبدو  حديثة؟  ديمقراطية 
تفصيل مفاهيم جديدة على املقاس حول 
فاملدنية  والديمقراطية،  واملدنية  الدولة 
تــعــنــي فــصــل الـــديـــن عـــن الــســيــاســة، وأن 
هما  الوضعي  والقانون  الدستور  يكون 
ق ذلك، على الرغم من 

ّ
املرجع، فهل يتحق

كل ما نراه من قضايا األخاق والوصاية؟ 
وهـــل ال يــتــم اســتــغــال الــخــطــاب الــديــنــي 
واملــشــاعــر الــديــنــيــة فــي الــســيــاســة وأمـــور 
الــحــكــم؟ أو بمعنى أوضـــح هــل استغال 
الدين في السياسة وأمــور الحكم يعتبر 
ــوان أو  ــرا قــــاصــــرا عـــلـــى جـــمـــاعـــة اإلخــــــ ــ أمــ
بــاقــي فــصــائــل اإلســــام الــســيــاســي؟ وفــي 
مــراجــع الــعــلــوم الــســيــاســيــة، تــقــابــل كلمة 
دولة مدنية فكرة الدولة العسكرية، فهل 
مصر حقا دولة مدنية، وهل الحكم فيها 

ُيصنف مدنيا؟
ــلـــك الــــخــــطــــوة، وال  ال أمــــلــــك تـــقـــيـــيـــمـــا لـــتـ
مــعــلــومــات لـــدي بــشــأنــهــا. وحــتــى يتوفر 
ــــك، يــمــكــن اعــتــبــار أي خـــطـــوة مـــن هــذا  ذلـ

القبيل إيجابية، وأفضل من السكون.
)كاتب وناشط مصري(

بحكم  يعتمدها  ثمَّ  الكونغرس،  ها  ِلَيُعدَّ
الــدســتــور. وبــمــا أن عضوين على األقــل، 
ــــوخ مــن  ــيـ ــ ــشـ ــ فـــــي مـــجـــلـــســـي الــــــنــــــواب والـ
ــّررا أنــهــمــا ســيــتــحــّديــان  ــ الــجــمــهــوريــن، قـ
ــــي ســت  ــع االنــــتــــخــــابــــي فــ ــمــ ــم املــــجــ ــ ــوائــ ــ قــ
أريــزونــا وجورجيا وميشيغان  واليـــات، 
فإن  وويسكونسن،  وبنسلفانيا  ونيفادا 
النقاشات،  مــن  إضافيًا  يومًا  يعني  هــذا 
ــفـــرز االنــتــخــابــي لــعــام  حــســب »قـــانـــون الـ
تلك  فـــي  الــنــتــيــجــة  لتغيير  لــكــن،   .»1887
القانون نفسه، ال  الــواليــات، فإنه، حسب 
النواب والشيوخ  بد من توافق مجلسي 
عـــلـــى ذلــــــك، وهــــــذا لــــن يــــحــــدث، فــمــجــلــس 
النواب تحت سيطرة الديمقراطين، وفي 
ذلك جمهورية،  بما في  أغلبية،  الشيوخ 

تقر بانتصار بايدن.
ال يعني هــذا كله تــرامــب فــي شــيء، وهو 
ال يزال يصر أن نائبه قادٌر على التاعب 
املصادقة عليها، على  بالنتيجة ورفض 
الرغم من كل محاوالت مستشاريه شرح 
األمـــر لـــه. واآلن أعــلــن الــحــرب عــلــى زعيم 
األغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، 
ميتش ماكونيل، ويعّده خائنًا وضعيفًا. 
أما أولئك األعضاء في النواب والشيوخ 
ترامب  الذين يسايرون  الجمهورين  من 
إلــى االستفادة من دعم  فإنهم يطمحون 
قاعدة الرجل العريضة في أي انتخابات 
ق تــرامــب الــحــزب 

ّ
مقبلة. وبــالــتــالــي، يــمــز

الـــجـــمـــهـــوري، ويـــجـــعـــل الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
فيه قضية  والــتــاعــب  الــدســتــور  مخالفة 
أن  أو  ــه،  ــائـ أعـــضـ بــــن  لــــه  والء شــخــصــي 
ــطــًا على 

ّ
الــنــتــيــجــة ســتــكــون غــضــبــًا مــســل

رقابهم في االنتخابات الداخلية للحزب 
عام 2022. 

عــلــى  جــــــرت  الــــتــــي  ــان  ــ ــزمــ ــ الــ إنــــهــــا دورة 
ــي تـــاريـــخ  ــ اإلمـــــبـــــراطـــــوريـــــات األخـــــــــرى فـ
اإلنسانية من قبل، وهي اآلن تجد بعض 
أصـــداء لها فــي أمــيــركــا، ولــعــل منها تلك 
ْهِلَك 
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ــذا مـــا يــفــعــلــه بــعــض االنــتــهــازيــن  16(. هـ
الجمهورين بتواطئهم مع ترامب، اللهم 
أن يــأخــذ الــعــقــاء على أيــديــهــم، ويعطوا 
املتحدة حبل حياٍة جديدًا قبل  الواليات 

أن يفوت األوان. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

موسم التطبيع وازدراء اليمن

مشاهد من 2020

كيف يمزّق ترامب وانتهازيو 
الجمهوريين الواليات المتحدة؟

لبنان وعبثية التسوية 
السطحية ألزمة متجّذرة

يتزامن التطبيع 
مع تدمير اليمن، 
المسألة مترابطة 
وال تقبل الفصام

الدولة المدنية 
الديمقراطية 

الحديثة ال تتحقق 
بالتصريحات اإلعالمية

يمّزق ترامب الحزب 
الجمهوري، ويجعل 

التصويت على 
مخالفة الدستور 

قضية والء شخصي 
له بين أعضائه

آراء

بشير البكر

أسماء  تحمل  أعــوام  هناك  القديمة  الشعبية  التقويمات  في  الحال  كــان  مثلما 
بـ 2020 هو عام  الــذي يليق  النمل األبيض، فإن االســم  أو  الجراد  غريبة كعام 
الكورونا. هذا الوباء الذي دهم البشرية فجأة، ليضرب كل األجندات بال استثناء، 
وعلى مستوى العالم ككل، من الدول الصغيرة والفقيرة حتى اإلمبراطوريات 
العظمى صاحبة الجيوش واالقتصادات الترليونية. الجميع سواسية في حالة 
عجز أمام هذا الفيروس الذي ال تزال البشرية غير قادرة على تحديد منشئه 
العضوي، وال الوسائل الناجعة للخالص منه. وإلى حني ظهور أولى اللقاحات، 
أعظم منها في  املتحدة،  الــواليــات  أي  قــوة كونية،  بأهم  الالحقة  بــدت األضــرار 
تكن  لم  أميركا  فإن  الهائل،  العلمي  التقّدم  من  الرغم  وعلى  آخــر.  بلد  أي  حال 
سباقة إلى اكتشاف اللقاحات املضادة للفيروس، وسبقتها إلى ذلك أملانيا التي 
يزال  ال  بينما  العاملية،  اللقاحات  يتصّدر  الــذي  بيوتنيك   - فايزر  لقاح  أنتجت 
مستوى  على  الواسع  التسويق  إلى  طريقه  يعرف  لم  األميركي  موديرنا  لقاح 

الواليات املتحدة والعالم.
األميركية، كما  الحياة  الفيروس تدخل في صميم  أن هذا  املفارقات هنا  ومن 
لم يحدث في أي بلد آخر، ووصل إلى لعب الدور الرئيسي في خسارة الرئيس 
دونــالــد تــرامــب االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وبــعــد أن كــان تــرامــب يــعــّول على أدائــه 
ظهوره،  لحظة  منذ  الفيروس  أزمــة  إدارة  فــي  فشله  جــاء  املتميز،  االقــتــصــادي 
أداء ترامب في  الفوز بوالية ثانية. واملشكلة ال تقف عند  ليضيع عليه فرصة 
الرئيس األميركي إلى قضية  مواجهة الجائحة فحسب، بل تتعّداها إلى نظرة 
على  تقّدمها  يتوقف  التي  األساسيات  من  أساسية  بوصفها مسألة  الصحة، 
نهوض الدولة بها، مثل شؤون الدفاع التي ال يمكن خصخصتها وتلزيمها إلى 

شركات من القطاع الخاص. 
التوقف هنا عند موقف ترامب من نظام الرعاية الصحية الذي أنشأه  ويجدر 
الــرئــيــس األســبــق، بـــاراك أوبــامــا، عــام 2010، وكـــان الــهــدف منه تــأمــني ضمان 
الرئيس  به  قام  ما  وأول  قليلة، كما في فرنسا.  بتكاليف  أميركي  لكل  صحي 
األمــيــركــي الــحــالــي أنــه قــاد معركة فــي الــكــونــغــرس، مــن أجــل إلــغــاء هــذا النظام 
املعروف باسم »أوباما كير«، وحني فشل في ذلك لجأ إلى قانون معدل، يشكل 

خطوة هامة إللغاء قانون أوباما.
يضاف إلى ذلك عدم جّدية ترامب في مواجهة وباء كورونا. منذ البداية، اتسمت 
مواقفه وردود أفعاله بال مباالة، وأعطى مثاال سيئا في ما يتعلق باإلجراءات 
االحترازية، مثل عدم ارتداء الكمامة. وعمم هذا املوقف املستهتر على فريق من 
مساعديه ومستشاريه، وأّدت النظرة التبسيطية إلى إشاعة سلوك في بعض 
الــوبــاء على نطاق واســع. ومــن هنا، ليست األرقــام  ي 

ّ
األوســط ساهم في تفش

العالية في اإلصابات والوفيات في الواليات املتحدة مصادفة أو سوء تخطيط، 
بل هي أمر يتعلق، بالدرجة األولى، بالنظام الصحي، وعالقة الدولة بهذا النظام 
الذي تبني أنه يعاني من مشكالت بنيوية كبيرة، وهذا ليس سرا، بل يكاد يكون 
ومعلوٌم  االنتخابية.  الحمالت  حولها  مــن  تــدور  التي  األساسية  القضايا  مــن 
لم  الذين  الفقراء  أوســاط  في  كانت  أميركا  في  الوفيات  من  العالية  النسبة  أن 
يتمتعوا بنظام صحي عادل، وبالتالي تعايشوا مع أمراض مزمنة، وذات كلفة 

عالج عالية، وهذه الشريحة هي األكثر تضررا من الفيروس. 
يطرح  الفيروس  إن  بل  كــورونــا،  ألزمــة  الوحيدة  النتيجة  ليست  ترامب  هزيمة 
على أميركا تحّديات كبيرة، تتعلق بإعادة بناء النظام الصحي األميركي الذي 
تعّرض الختراق كبير من كورونا. وواضٌح أن اإلدارة القادمة التقطت الرسالة، 
هزيمة  أجــل  مــن  بسرعة،  بها  العمل  على  نجاحها  أســبــاب  أهــم  أحــد  ويتوقف 

الوباء، واستعادة ما تبّدد من هيبة أميركا.

نواف التميمي

ذاكرتها  فأجابتني من  أقاربنا،  أحــد  ُعْمِر  مــرة، عن  الله،  سألت جدتي، رحمها 
أنه ُولــد في عام الحصبة. وقالت »في ذلك العام اجتاحتنا الحصبة ومــات أكثر 
أطفال القرية«. وأضافت »عامها سرق لٌص ديك الحبش الذي كنت أعلفه وأسمنه 
ليوم ميالد عّمك«. لم يفدني جواب الجّدة في شيء، ألنني ال أعلم متى كان عام 
ؤرخ أحداث امليالد والوفاة وغيرهما 

ُ
الحصبة ذاك. كما كل الجّدات، كانت جّدتي ت

بقرائن، مثل جائحة الحصبة أو الثلجة الكبيرة، أو سرقة ديك الحبش، وليس في 
العرب قبل  العرب، كما جــاء في كتاب »املفّصل في تاريخ  ذلــك عيب، فقد درج 
اإلسالم« للمسعودي، منذ ما قبل اإلسالم، على تسمية األعوام بأسماء األحداث 
الكبرى التي يشهدها كل عام، مثل عام الفيل املوافق 570-571 بعد امليالد، نسبة 
ملحاولة أبرهة األشرم الحبشي هدم الكعبة، وهو العام الذي شهد والدة رسول 
الله، صلى الله عليه وسلم. واستمرت هذه العادة بعد مجيء اإلسالم، فهناك عام 
العام  الرمادة سنة 18 هـ للمجاعة الشديدة، في عهد عمر بن الخطاب. وسمي 
الذي بايع فيه الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان بالخالفة بعام 
الجماعة وهي سنة 41 هـ. وسميت سنة 69 هـ بعام الطاعون الجارف، لكثرة من 
التاريخ اإلسالمي،  ي وباء الطاعون. ومن أشهر أسماء األعــوام في 

ّ
ماتوا بتفش

ة إلى املدينة. 
ّ
عام اإلذن، ومعه بدأ التقويم الهجري، عندما هاجر الرسول من مك

وُسميت السنة العاشرة للهجرة سنة الوداع؛ أي سنة حّجة الوداع للرسول الكريم.
ويسّمي الصينيون في تقويمهم األعوام بأسماء الحيوانات، سنة النمر ثم األرنب 
والتنني وهكذا. ويزعم الصينيون أن لكل مواليد سنة صفات من تلك الحيوانات، 
بالحكمة، وسنة  الخنزير  بالشجاعة، وسنة  التنني مثال يمتازون  فمواليد سنة 
عالم  وفــي  بالطاعة.  والغنم  بالغدر،  واألفعى  بالقوة،  والحصان  بالغرور،  الديك 
العالم  الكبير، األطــول واألعظم في تاريخ  الكساد  االقتصاد، ُيوسم 1929 بعام 
الحديث، حيث بدأ مع انهيار أسواق األسهم في ذلك العام، ولم ينته حتى 1939.

لــه منذ 1918،  لــم تمر البشرية بمثيٍل  الــذي  الــعــام 2020،  يــا تــرى، مــاذا نسمي 
عام اإلنفلونزا اإلسبانية التي أودت بحياة املاليني. ولم نشهد، نحن الناجني من 
ي »إنفلونزا الخنازير« في عام 2009، 

ّ
فيروس كوفيد 19، بمثل سوئه سوى تفش

راح ضحيتها ما يزيد عن نصف مليون شخص. هل نسّميه عام »اإلنفلونزا 
نسميه،  أم  ترامب،  دونالد  األميركي،  الرئيس  عنصرية  مع  تماشيًا  الصينية«، 
بحيادية، عام »جائحة كوفيد 19« مثل عامي الحصبة والجدري، وليس في ذلك 
تجنٍّ على أحد، فالقاتل الذي أودى بحياة نحو 1.8 مليون شخص، حتى لحظة 
كتابة هذه الكلمات، هو فيروس كوفيد 19، سواء بنسخته األصلية أو املتحورة. 
أو هو عام »الفقد العظيم«، فليس من شخٍص في هذا العالم إال فقد عزيزًا بفتك 
إرهــاق املؤسسات  العالج، بعد  التي حرمت كثيرين من  أو بتداعياته  الفيروس 
الصحية والطواقم الطبية، واستنزاف طاقاتها في مطاردة فيروس يتقن فنون 

التحّور والتنقل والتكيف.
أنفاسه  الــعــام 2020  يلفظ  إذ  الــَحــْجــر،  الــســطــور، هــو عــام  لكاتب هــذه  بالنسبة 
الخروج  الفندقي اإلجباري وحيدًا، ممنوع علّي  الحجر  أقبع في  األخيرة، بينما 
ــبــاب، وال  مــن بـــاب الــغــرفــة إال ألخـــذ وجــبــاٍت يتركها مــوظــف الــخــدمــات خـــارج ال
أعاود فتح الباب إال ألخذ كيس وجبة الطعام التالية. سوف يصل العام 2021، 
بالهاتف وعبر  الخارجي  العالم  أتواصل مع  الفندقية،  وأنا محجور في غرفتي 
 منصات التواصل االجتماعي، التي ال أتصور كيف كان لنا أن نتعايش مع الحجر 

الالاجتماعي بدونها.
يرحل عام 2020 غير مأسوٍف عليه، وقد خطف منا الكثير من األحبة ولحظات 
 عــام جــديــد، قــد نسّميه عــام الــحــيــاة واألمــــل، نــرجــو فيه السالمة 

ّ
الــفــرح، ويــحــل

والسالم للجميع.

جمانة فرحات

يــخــوض جـــزء كــبــيــر مـــن الــلــبــنــانــيــني مــعــركــة بـــقـــاٍء يــومــيــٍة فـــي وجـــه األزمــــات 
يمّر  يوم  كل  عام.  من  أكثر  منذ  أمامهم  اللبنانيني  حياة  تتهاوى  الالمتناهية. 
أدق.  القعر بشكل  أو  الـــوراء،  إلــى  دهــر. هناك مــن يصّر على شــّدهــم خــطــواٍت 
لحظة  انتظار  التي طال  اعة 

ّ
الفق بمثابة  الدوالر كان  أمام  املحلية  العملة  انهيار 

انفجارها. 
مــا دامــت  أي مــحــاوالٍت جــديــدٍة  ــجــدي 

ُ
ت ولــن  الترقيعية،  الحلول  لــم تنفع جميع 

 لدى الجزء األكبر غير الراغب في االعتراف بخطورة هذه 
ً
حالة اإلنكار طاغية

الشعب  وال  بفشله،  لإلقرار  مستعدٌّ  النظام  فال  الكارثية،  ومآالتها  السيرورة 
يــريــد إعـــالن الــعــجــز عــن مــواجــهــة املــنــظــومــة الــحــاكــمــة، عــلــى الــرغــم مــن جميع 
من  تالها  ومــا   ،)2019( 17 تشرين  انتفاضة  وكــانــت  التي جــرت،  املــحــاوالت 
النفوس،  تعتمر  التي  الغضب  حالة  عن  األمثل  التعبير  الــشــارع،  في  تحّركات 

والرغبة في عدم االستسالم والتغيير.
لهم  كلما سنحت  األدوار  يتبادلون  عليهم.  وهو يضحك  عليه  هم يضحكون 
ــام، 

ّ
الــحــك الــربــح والــخــســارة، تميل غالبًا نحو  ــة، فــي مــيــزان 

ّ
الــكــف الــفــرصــة. لكن 

يمتهنون  الحقيقة  في  إنهم  دائــم.  شبه  نحو  على  بالشعب  الهزيمة  فيلحقون 
إذالله، حتى في أبسط الخدمات. كيف يمكن تفسير حرمان املاليني عقودا من 
الكهرباء ساعات طويلة مقابل إثقال خزينة الدولة بمليارات الدوالرات بذريعة 
دات 

ّ
املول أصحاب  رحمة  تحت  املواطنون  وضــع  حيث  الكهرباء  تأمني  محاولة 

الخاصة، وإجبارهم على دفع بدل الفاتورة اثنتني لضمان عدم انقطاعها عنهم.
شراء  أمــورهــم.  لتدّبر  املواطنني  تاركني  املياه،  تأمني  عن  العجز  يفّسر  وكيف 

مياه لالستخدام املنزلي، وأخرى للطبخ وثالثة للشرب. 
الدولة  مسؤولو  يكتفي  الصهاريج  أصحاب  لــدى  بكثرة  املياه  تتوافر  وبينما 
بــاخــتــالق األكـــاذيـــب لــتــبــريــر فــشــلــهــم. حـــال هـــؤالء الــحــكــام مــع الــشــعــب كحال 
املصارف. وتلك حكاية أخرى، تصلح لكتابة مسلسالٍت بأجزاء عدة. لدى كل 

لبناني يمتلك حسابًا مصرفيًا قصة خاصة. 
بــإمــكــان اللبناني أن يــتــحــّدث إلــى مــا ال نهاية عــن تــجــاربــه وتــحــولــه مــن زبــون 
تالحقه املصارف إلقراضه وإغراقه بالديون لشراء منزل أو سيارة أو السفر 
أو حتى إجراء عملية تجميل إلى زبوٍن غير مرغوب فيه، محروم من ماله، عليه 
من  وتمنعه  مّدخراته،  على  يدها  تضع  تسرقه،  املصارف  بمراقبة  يكتفي  أن 
الرغم من  يكون تحت رحمتها، على  أن  جبره 

ُ
ت بالقطارة.  إال  االستفادة منها 

زبائن  غالبًا هيئة إشكال يحصل شهريًا من  تتخذ  التي  املقاومة  أشكال  كل 
في  للدخول  الــبــال  وطــول  والــجــرأة  الغضب  مــن  يكفي  مــا  يمتلكون  متمّردين، 
معركة كهذه. .. هو إذًا تفنن في إهانة هذا الشعب، محاولة سحقه، عدم إبقاء 

أي رغبة لديه في املقاومة.
بلوغه  بلدهم، على  بمائة عام على نشوء  اللبنانيون  أن يحتفل  وهكذا عوض 
اللبنانيني،  الــذكــرى كنذير شــؤم. كــان على  الــتــطــّور، مــرت   مــن 

ً
 جــديــدة

ً
مرحلة

يفاضلون  يومهم،  قــوت  لتأمني  يكابدون  أنفسهم  يجدوا  أن  ذلــك،  عن  عوضًا 
خبز  ربطة  أجــل  مــن  لديهم  ومــا  ثيابهم  يبيعون  أو  يقايضون  أولوياتهم،  فــي 
أو دواء يعجزون عن تأمينه.  اضات ألطفالهم 

ّ
أو مواد غذائية أو حليب أو حف

بيروت  العاصمة  تتواطأ عليهم حتى تفجير  أن يشاهدوا دولتهم  كان عليهم 
إفــالت  الحقيقة، وضــمــان  فــي وسعها إلخــفــاء  مــا  تفعل  ثــم  وتــدمــيــر نصفها، 

املجرمني من املحاسبة. 
بانتظار  يعيشون  معَدمني  إلى  مبالغة  أي  دون  من  اللبنانيني  من  تحّول جزء 
ــنـــدوق اإلعـــاشـــة واملـــســـاعـــدات املـــالـــيـــة الـــتـــي تـــوّزعـــهـــا الــجــمــعــيــات شــهــريــًا.  صـ
مت بانتظار أزمة/ 

ّ
 ينتظرون من ُيصلح لهم زجاج منازلهم وأبوابها التي تحط

كارثة أخرى.

عام الكورونا األميركي عام ثقيل وكئيب

لبنان: أزمات بال نهاية
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خيري عمر

يثير التغير في السياسة املصرية تجاه ليبيا 
النقاش حول سياسات متعّددة، في مقدمتها 
ــــدى تـــمـــاســـك انـــفـــتـــاح الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة  مـ
ــه عـــلـــى الـــتـــرابـــطـــات  ــاسـ ــكـ ــعـ واســــتــــقــــراره وانـ
اإلقليمية والدولية في املدى املنظور. وهنا، 
تبدو أهمية االقتراب من تقييم شوط التغير 
وإمــكــانــيــة االنــتــقــال إلـــى مــرحــلــٍة جــديــدة في 
السياسة الخارجية، فعلى الرغم من الطابع 
طرابلس،  إلــى  املصري  الوفد  لتكوين  الفني 
27 ديسمبر/كانون األول 2020، فإن تداعياته 
السياسي،  والتأويل  للتناول  سريعًا  ارتقت 
فـــقـــد لـــقـــي الـــتـــواصـــل املـــبـــاشـــر بــــن الــبــلــديــن 
لبناء  فرصة  حــول  دارت  وتعليقاٍت  ارتياحًا 

السلم واالنتقال إلى الوضع الدائم.
ــقــــال ســــابــــق لـــلـــكـــاتـــب بـــعـــنـــوان »عـــن  ــــي مــ وفــ
تحّول سياسة مصر في ليبيا« في »العربي 
إلــى  ــارة  ــ اإلشــ تــمــت   ،)2020/9/17( الــجــديــد 
م إجراء مراجعة املرحلة  ظهور مؤشرات تدعِّ
إشـــارات  هــنــاك  وكــانــت  الــســابــقــة وتقييمها. 
خــــاصــــة إلـــــى الـــتـــمـــاســـك الـــنـــســـبـــي لــحــكــومــة 
ــاق فـــي مــقــابــل تـــداعـــي الـــوضـــع الــقــائــم  ــوفــ الــ
فـــي شــــرق لــيــبــيــا، وأيـــضـــًا، تــعــمــل الــتــغــيــرات 
اإلقليمية املحيطة بمصر على تكوين مناٍخ 
ــواء فيما  غــيــر مــريــح للمصالح املــصــريــة، سـ
يــتــعــلــق بــالــتــطــبــيــع مـــع إســرائــيــل أو الــوضــع 
في شرق املتوسط والخليج العربي. وكانت 
ــــي أن تــنــافــر   فـ

ً
ــة الــــتــــنــــاول مـــتـــمـــثـــلـــة خــــاصــ

متبادلة  خسائر  يــراكــم  اإلقليمية  الــعــاقــات 
التطبيع سوف  لكل األطـــراف، كما أن موجة 
ــل الــــصــــراع فــــي لــيــبــيــا   مـــصـــر عـــلـــى حــ

ّ
تـــحـــث

وتهدئة املخاطر على الحدود الغربية.
الوفد  زيـــارة  ترتيبات  تكشف  عـــام،  وبشكل 
املـــصـــري الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة عـــن جـــانـــٍب من 
ثناياه  فــي  الــدبــلــومــاســيــة، يضمن  الــتــقــالــيــد 
ــرة وحــكــومــة  ــاهـ ــقـ ــل بــــن الـ ــتـــواصـ تــســهــيــل الـ
ــامـــش الـــخـــطـــأ فــي   هـ

ّ
ــل ــقـ ــاق، وبـــحـــيـــث يـ ــ ــوفـ ــ الـ

ــًا في  ــك واضـــحـ ــان ذلــ الــتــســيــيــر اإلجــــرائــــي. كــ
التنقل مــا بــن الــطــابــع الــســيــاســي واألمــنــي، 
ــتــــمــــامــــات املـــشـــتـــركـــة،  ــٍة تـــعـــكـــس االهــ ــقـ بـــطـــريـ
والرغبة في تجاوز املرحلة املاضية، توطئة 
لــبــنــاء الــثــقــة. وخـــال الــفــتــرة نفسها، شرعت 
مصر في تخفيف قيود السفر في االتجاهن، 
وافتتاح قنصليٍة في سبها، ما يشكل إقاعًا 

عن القواعد املتبعة منذ 2014.
السياسة  بتغير  الوفاق  رحبت حكومة  وقد 
عبر  الثقة  بناء  إلــى  لع 

َّ
تتط وباتت  املصرية، 

ــزام الــحــيــاد فـــي الــتــعــامــل مـــع الــتــطــورات  ــتـ الـ

سيّار الجميل

لهيئة  السنوي  املؤتمر  في  املشاركة  كانت 
دراسات املستقبل في العالم، قبل أّيام، ثرية 
باألفكار التي دارت بواسطة دائرة تلفازية 
مغلقة، وعالج املشاركون موضوع مستقبل 
ــمــُت 

ّ
الــحــيــاة واتـــجـــاهـــات الــعــالــم 2021. تــكــل

عـــن مــصــيــر الـــشـــرق األوســــــط وهــــو يــجــابــه 
تحّديات صعبة جدًا. وإذ واجهت البشرية 
في 2020 تحّديات عارمة وتغييرات كبيرة 
ــرابــــات مـــتـــحـــّركـــة، جــعــلــت اإلنـــســـان  واضــــطــ
يــفــّكــر فـــي مــتــغــيــرات ســنــة جـــديـــدة قـــادمـــة، 
 املــجــتــمــعــات؟ ما 

ّ
ــل  فـــي كــ

ّ
ــا الـــــذي ســيــحــل مـ

ــات الـــتـــي  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ خـــصـــوصـــيـــات تـــبـــلـــور االتـ
وما   2021 لعام  العمليات  مشهد  ستشكل 
بـــعـــده؟ وكـــيـــف ســيــواجــه مــســألــة الــتــهــجــن 
املــعــلــومــات؟  تكنولوجيا  تــوظــيــف  وكيفية 
وفي حن يأمل العالم كله أن تهدأ جائحة 
ــؤذيــــة بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الـــعـــام  كـــوفـــيـــد 19 املــ
الجديد، فقد أدت تداعياتها عام 2020 إلى 
تسريع وتيرة التغيرات، والتي سيكون لها 
تأثيرها العميق على كيفية عيشنا وعملنا 
وأساليب  وسفرياتنا  وتفكيرنا  وتعلمنا 
املتغيرات  بعض  على  نــظــرة  هنا  حياتنا.. 

التي أسميت التهجينات.
العالم  »التهجن« في كل مكان من  يذّكرنا 
باالقتباس املنسوب إلى صمويل كليمنس 
 
ّ
ـــا بــاســم مــــارك تـــويـــن( بـــأن

ً
)املــــعــــروف أيـــض

»الــتــاريــخ ال يــكــّرر نــفــســه، ولــكــنــه غــالــًبــا ما 
يكون له قافية«. إذ نــرى مثل هــذه املشاعر 
هنا  للتهجن  األول  االتـــجـــاه  عــمــلــيــات  فــي 
وهــنــاك، وفــي كل مكان حــول كيفية عيشنا 
وعملنا وتفكيرنا وحركتنا املقولبة، والتي 

سيعتاد اإلنسان عليها.
أواًل، قبل خمسة وعشرين عاًما، عندما تم 
إطـــاق الــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة، كــانــت تعمل 
التجزئة،  تجارة  عن  منفصلة  صومعة  في 
وكـــــــان اإلنـــــســـــان يـــشـــعـــر بــثــقــلــهــا وكـــأنـــهـــا 
قذائف الهاون، ولكنها ستكون فعالة أكثر 
الصعوبة  مــن  ســابــقــًا  كـــان  وإذا   .2021 فــي 
إرجــاعــهــا إلــى مــتــاجــرهــا، فــإن جملة هائلة 
مـــن الــتــســهــيــات ســتــبــّدل ذهــنــيــة اإلنـــســـان 
ــال بــــوزن  ــقــ لـــيـــرى فــيــهــا وكــــأنــــه »يــــرفــــع األثــ
فهم األمر 

ّ
 العماء سوف ال يكل

ّ
الريشة«! ألن

الـــســـيـــاســـيـــة. وبـــشـــكـــل عــــــام، يـــقـــوم الــتــقــيــيــم 
اعتبار أهمية  الوفاق على  املشترك لحكومة 
زيارة الوفد املصري، على الرغم من تأخرها. 
ــراف الــلــيــبــيــة،  ــ ــ وبــمــراجــعــة تــصــريــحــات األطـ
ــم  ــاٍق حـــــول تــفــهُّ ــ ــ ــود تـ ــ ــ يـــمـــكـــن مـــاحـــظـــة وجـ
العدالة  أشـــار حــزب  فقد  املــصــريــة،  السياسة 
والبناء إلى وجود مصالح مشتركة، تتطلب 
عودة العاقات الطبيعية بن البلدين ودعم 
املسار السياسي، ويمثل هذا التوجه غالبية 

القوى السياسية في غربي ليبيا.
ــتـــغـــيـــرات نـــحـــو الـــســـام،  ــر الـ ــتـــواتـ وبــيــنــمــا تـ
ــــزء مــــن حـــكـــومـــة الــــوضــــع الــقــائــم  يـــتـــحـــّدث جـ
فــي شــرق ليبيا عــن استدعاء ذرائـــع الحرب، 
بالحديث عن »إخراج املرتزقة وطرد الوجود 
التركي«. تبدو هذه محاولة للبقاء في املشهد 
الـــجـــدلـــي إلذكــــــاء الــــصــــراع، ويــصــعــب الــنــظــر 
إلــيــهــا تــعــبــيــرا عـــن الـــوضـــع الــســيــاســي، فمن 
جانب، يعد التدخل الدولي متعدد األطراف، 
املرتزقة بترتيبات  آخــر، ترتبط ظاهرة  ومن 
حكومة الشرق للحل املسلح. يمكن السير في 
ضحالة  ولــكــن  ليبيا،  عسكرة  خــطــاب  نقض 
ـــغـــري بــالــتــوقــف عند 

ُ
حــمــولــتــه الــســيــاســيــة ت

ــارة إلــى تناقضاته الــظــاهــريــة واهــتــزاز  اإلشــ
يتطلب  قــد  والــخــارجــيــة.  الداخلية  ترابطاته 
ي مواقف 

ّ
تقارب مصر مع حكومة الوفاق تبن

وإجــراء  ليبيا،  في  القانوني  الوضع  تحترم 
تقييم شامل لتحالفاتها.

ويمكن القول إن التطورات الحالية هي نتيجة 
نــهــايــة 2016، بعد  تــقــيــيــمــاٍت مــســتــمــرٍة مــنــذ 
وضـــوح ضــعــف الــحــكــومــة املــؤقــتــة فــي طــبــرق، 
وتـــراجـــع قــدرتــهــا عــلــى بــســط ســيــطــرتــهــا في 
فبراير  مــبــادرة  اقتراحات  حاولت  فقد  ليبيا، 
2017، مثا، معالجة انقسام املؤسسات ودعم 
الحوار بن طرفي األزمة، لكن هذه التصورات 
ــبـــب تــــرابــــطــــات  ــثــــر، بـــسـ ــلــــت فـــــي حــــالــــة تــــعــ ظــ
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة وبـــعـــض االخـــتـــافـــات 
بــشــأن تــقــيــيــم الـــوضـــع فـــي لــيــبــيــا. فــمــن جــهــة، 
ظـــلـــت الـــعـــاقـــات مــــع الــخــلــيــج تــمــثــل كــابــحــًا، 
وخصوصًا مع تصاعد الخاف مع قطر، كما 
مستوى  عند  توقفت  الداخلية  التقييمات  أن 
»حكومة طبرق« للوصول  ترك فرصة أخيرة لـ
إلى طرابلس. في هذه الظروف، شّكل انحسار 
لتوجه   مساندًا 

ً
عاما العاصمة  على  الحملة 

الحل السياسي في املوقف املصري.
وقـــــد أخـــــذ هـــــذا الـــتـــوجـــه فــــي الـــتـــبـــلـــور مــنــذ 
يونيو/حزيران 2020، وصار خيارًا مرّجحًا 
لـــدى مــؤســســاٍت كــثــيــرة، وتــيــارًا رئيسيًا في 
السياسة املصرية. وبدا الخاف حول خطوط 
وقف إطاق النار محاولة الستعادة التوازن 

أيــة اختاطات مــع اآلخــريــن، بــل سيكونون 
 في إصــداراٍت متصلٍة واتصاالٍت 

ً
أكثر دربة

وسيوفر  باإلنترنت،  افتراضية  ال  واقــعــيــٍة 
ذلــــك عــلــى الـــشـــركـــات الــتــعــامــل املــبــاشــر مع 
 تـــجـــار الـــتـــجـــزئـــة وحــتــى 

ّ
ــل ــقـ ــيـ الــــنــــاس، وسـ

تجار الجملة، بفعل إنشاء عمليات الفصل 
االصطناعية هذه.

ثـــانـــيـــا: إطـــــاق الـــعـــنـــان لــإنــتــاجــيــة للعقد 
املــقــبــل، أي أن 2021 ســتــبــدأ حــيــاة جــديــدة 
لعقد مــن الــســنــن، خــصــوصــا، كــمــا توضح 
)يونيسف(  للطفولة  املتحدة  األمــم  منظمة 
ــنـــدا والـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة األمــيــركــيــة  فــــي كـ
صانعو  ويشغله  مــدفــوع،  برنامج  بتفعيل 
ــا 

ً
ــون عــامل

ّ
الــتــغــيــيــر الــشــبــاب الـــذيـــن ســيــشــكــل

أفــضــل بــذكــائــهــم وقـــدراتـــهـــم املــتــفــّوقــة على 
جــيــل ســبــقــهــم.. وتــدريــجــًيــا، ســتــتــوالــد قــوى 
من الشباب، تتعامل وكأنها تجار التجزئة 
لخدمة العماء، أينما ومتى أرادوا في املدن 
وضواحيها عبر العالم، بمعنى أن التجارة 
تولد من جديد وستغدو  كأنها  العالم  في 
مــتــعــّددة الـــقـــنـــوات. ويــمــكــن لــلــعــمــاء الــيــوم 
رؤيـــــة مــنــتــج وتــجــربــتــه فـــي مــتــجــر فــعــلــي، 
وســيــكــون الـــعـــرض عــلــى الــشــاشــة، وقــــراءة 
التسوق  مقارنة  وإجــراء  العماء  مراجعات 
عبر اإلنترنت، وسيخفت الشراء من املتجر 
لــيــكــون مــتــفــّوقــًا عــبــر اإلنـــتـــرنـــت، وتــســلــيــم 
مــادي.  مكان  فــي  استامها  أو  مشترياتهم 
وستنشط حــركــة االتـــصـــاالت واملــواصــات 
مــعــًا، جــوًا وبـــرًا وبــحــرًا. وستشعر األجــيــال 
هجينة  تجربة  غــدت  الــتــجــارة   

ّ
أن السابقة 

ا، ولكن ال مناص من كلمة شاعت قوال 
ً
حق

وفعا »الديليفري«.
أخـــرى،  مــيــاديــن  فــي  ا 

ً
ثــالــثــا: نشهد تهجين

وال تـــعـــرف تـــداعـــيـــاتـــهـــا املــســتــقــبــلــيــة بــعــد، 
وخــصــوصــًا مـــا يــتــعــلــق بــالــعــمــل واملـــدرســـة 
وأوقـــات الــفــراغ، ففي أثــنــاء اجتياح الــوبــاء 
مـــثـــا، كــــان فـــي وســــع الـــذيـــن لــهــم مــيــاديــن 
الــعــمــل، بــعــد انــحــســار املــكــان والـــزمـــان معًا، 
»العمل« عن ُبعد، وكان البّد أن يفّعلوا ذلك، 
وقد اكتشفت الشركات أن هذا كان ناجًحا. 
ــر« و»مــــايــــكــــروســــوفــــت«  ــتــ ــويــ ــــال »تــ مــــن خــ
وغــيــرهــمــا، لــقــد نــجــحــت الــتــجــارب بتفعيل 
ــقـــوى الــعــامــلــة لــديــهــم مـــن أن تــكــون  دور الـ
أكــبــر  الـــــوبـــــاء.  ـــن  بـــعـــيـــدة بــنــســبــة 100٪ عـ

ــلـــف الــلــيــبــي، بــعــد كــثــافــة الـــدخـــولـــن،  فـــي املـ
ــان واضـــحـــًا أنـــه بعد  الـــروســـي والـــتـــركـــي. وكــ
بالتدخل  وقت قليل من تصريحاٍت مصريٍة 
استضافة  بصدد  القاهرة  كانت  العسكري، 
الحوار بن األطراف الليبية وتفعيله تمهيدًا 
لبدء أعمال »ملتقى الحوار الوطني«، بشكٍل 
يعبر عن إمكانية صياغة بدائل أخــرى غير 

الحرب.
الليبي،  بامللف  الــخــاصــة  الــعــوامــل  وبــجــانــب 
يــبــدو الــتــحــّرك املـــصـــري مــرتــبــطــًا بــالــتــعــامــل 
مصر  تحاول  إذ  الفلسطينية،  القضية  على 
بــنــاء ســيــاقــهــا الـــخـــاص والــتــقــلــيــدي، والـــذي 
يــقــوم عــلــى تفعيل املــســار الــتــفــاوضــي بديا 
عن االنفتاح التطبيعي على مصاريعه. وفي 
هــذا املسار، تعمل على تكوين إطــار مشترك 
مع األردن والسلطة الفلسطينية لتحييد أثر 
موجة التطبيع الحالية، فقد يساهم الخطاب 
املــشــتــرك لــأطــراف الــثــاثــة فــي التأكيد على 
تسوية قضايا الحل النهائي عبر استئناف 
ــفــــاوضــــات، وحــــق األســــــرة الــهــاشــمــيــة في  املــ
اإلشــــراف على األمــاكــن املــقــدســة. مــن الناحة 
التطلعات  هــذه  واألخــاقــيــة، تحوي  الرمزية 
فـــروقـــًا جــوهــريــة عـــن قــــــرارات الــتــطــبــيــع غير 
االنتقال  على  العمل  أقلها  ليس  املتناسقة، 
ــى الــتــطــبــيــع، فهي  ــن الـــســـام إلــ املـــحـــســـوب مـ
تعمل على إعمال الحد األدنى من االلتزامات 
الفلسطينية.  القضية  تسوية  فــي  املــتــبــادلــة 
املسارين،  تــقــارب  مــن  الــرغــم  وسياسيًا، على 
يــبــدو ميل املــوقــف املــصــري إلــى الــتــريــث إزاء 
العاقات  لترتيب  أخــيــرة   

ً
مــحــاولــة التطبيع 

اإلقــلــيــمــيــة عــبــر تـــوجـــهـــات تــطــويــر الــعــاقــة 
مــع الــعــراق والــعــمــل مــع الــعــربــيــة السعودية 

لتسوية الخافات الخليجية.
ــــن املـــحـــتـــمـــل أن  ــلـــى املــــســــتــــوى الــــــدولــــــي، مـ عـ
يــتــشــارك التغير فــي املــوقــف املــصــري مــع ما 
يمكن تسميته الحل الشرقي لأزمة الليبية، 
ــارت قـــــراءات مختلفة لــتــزامــن زيـــارة  فــقــد ســ
الوفد املصري مع زيارة وزير الدفاع التركي. 
وخلص معظمها إلى وجــود حالة تنافسية 
ز عـــدم االســـتـــقـــرار، ولــكــن 

ّ
أو تــصــارعــيــة تـــعـــز

أن  على  تــقــوم  مقابلة  ماحظة  تقديم  يمكن 
التفاعات التركية ـ املصرية في ليبيا كانت 
مــن روافـــع وقــف إطـــاق الــنــار، كما أن تزامن 
ز شرعية الحكومة في طرابلس، 

ّ
الزيارتن عز

والحــــقــــًا، يــمــكــن اكــتــمــالــهــا بــــإعــــادة تــشــكــيــل 
ــــع اجـــتـــمـــاع  ــًا مـ مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، خـــصـــوصـ
ثلثي املجلس فــي تونس وغــدامــس، فيما ال 
تــتــجــاوز اجــتــمــاعــاتــه فـــي طــبــرق عـــن بضعة 
وثاثن عضوًا. هذه التغيرات يمكن رصدها 

عشرة اتجاهات لأعمال لعام 2021، والتي 
ــل 

ّ
ــا، تــتــمــث ــهـ يـــتـــوجـــب اســـتـــعـــداد الــجــمــيــع لـ

ف عـــلـــى أســـالـــيـــب  بـــاالســـتـــكـــشـــاف والــــتــــعــــرَّ
كواليس  خلف  ل 

ّ
والتوغ الجديدة،  التفكير 

ــتــــوديــــوهــــات  أي عــــــــرض، ربــــمــــا كــــانــــت اســ
ــارتــــون قــــد عـــرضـــتـــه مــخــيــالــيــا ثــقــافــيــا  ــكــ الــ
اليوم  للمتعة في السنوات السابقة، ولكنه 
على  تمشي  مصداقيتها  لــهــا  حــقــائــق  غـــدا 
: ربـــمـــا كــان 

ً
األرض. ويــعــلــق أحـــدهـــم قـــائـــا

الجائحة،  هــذه  دون  مــن  سيتأخر  تحقيقه 
الــتــي ستجعل  الــوتــيــرة  فــي  ولكنها عّجلت 
ــدور مــعــهــا ســـريـــعـــًا، وال خــيــار  ــ ــان يــ ــســ اإلنــ
ع إلى املستقبل ال يعني 

ّ
 ذلك! التطل

ّ
أمامه إال

إبقاء القديم على قدمِه، وال اللوذ بالصمت 
ؤّدى األعمال ليس 

ُ
والخوف، بل ينبغي أن ت

ا 
ً
في املكتب فقط، بل حتى من املنزل أحيان

أخــرى. وقد يتغّير ذلك من يوم إلى آخر أو 
حتى في أثناء النهار.

وعــلــيــه، هــنــاك فــي املــؤســســات مــن لــم يألف 
الــعــمــل فــيــهــا عــلــى نــمــط الـــحـــيـــاة املــنــتــجــة 
ــــح يـــــــزاولـــــــه، بــفــضــل  ــبـ ــ الـــــجـــــديـــــدة، ثـــــم أصـ
تكنولوجيا البث املباشر لبرامج التعاون. 
وقد الحظت شركة عاملية أن العمل الهجن 
سيمتد، على حد سواء، شخصًيا بالكامل 
ــدى مــن  ــ والـــعـــمـــل عـــن ُبـــعـــد بـــاعـــتـــبـــاره األجــ
ــر يــقــتــصــر عــلــى  ــ ــم يــعــد األمـ الـــخـــيـــارات. ولــ
ــــال الـــشـــركـــات  ــمـ ــ حـــركـــة الـــعـــمـــل واملـــــــال وأعـ
واجتماعات الكوادر والعاملن واملوظفن، 
وإنـــمـــا أصـــبـــح يــلــحــق بـــقـــاعـــات الــتــدريــس 
الثقافية،  والبرامج  العلمية  واالجتماعات 
ــانـــات.. إلـــخ.  ــتـــحـ وحـــتـــى املـــحـــاضـــرات واالمـ
للمحاور«،  ــا 

ً
»تــفــريــغ املنظمات  وستشهد 

ــكــــاتــــب الــــفــــرعــــيــــة واملـــــواقـــــع  مـــــع زيـــــــــادة املــ
وسيعمل  العالم.  مع  واالتصاالت  البعيدة 
يـــكـــونـــوا  يـــمـــكـــنـــهـــم أن  األشـــــخـــــاص حـــيـــث 
 فــي املـــواقـــع املــركــزيــة لعقد 

ً
أكــثــر إنــتــاجــيــة

أو  العماء  أو  الزماء  مع  أكبر  اجتماعاٍت 
الفرعية  املـــدراء، وفــي املكاتب  األســاتــذة أو 
لــلــمــشــاريــع املستقلة.  ُبــعــد  لــلــتــعــاون، وعـــن 
أنماط  في  الخطير  التحّول  هذا  وسيؤّدي 
فخمة  مكاتب  مستقبل  تغيير  إلــى  العمل 
فــــي الــــشــــركــــات واملـــنـــظـــمـــات والـــجـــامـــعـــات 
ــى الــكــنــائــس ودور  ــوال إلــ ــ والـــكـــلـــيـــات، وصـ
ــا أخــيــرا  ــراهـ ــبـــادات. .. فـــي مــحــادثــة أجـ الـــعـ

بــاهــتــمــام، تــعــبــيــرا عـــن الــــقــــدرة عــلــى إيــجــاد 
املصالح والتقّدم نحو حل الصراع.

ــواز، بـــدت الــعــاقــات الــتــركــيــة ـ  وفـــي ســيــاٍق مــ
الروسية أقرب إلى التفاهم على تثبيت وقف 
فقد  السياسية،  العملية  الــنــار ودعــم  إطــاق 
مــّرت هــذه العاقات بشد وجــذب مــن توقيع 
مذكرتي التفاهم مع الحكومة الليبية، ولكن 
إلى  النهاية،  في  آلــت،  البلدين  العاقات بن 
الــقــبــول املــتــبــادل. لعل الــعــامــل املــشــتــرك فيما 
بــيــنــهــمــا فــــي كـــثـــافـــة الـــتـــداخـــل فــــي الـــشـــؤون 
األمــيــركــي واألوروبــــي  الليبية، واالســتــبــعــاد 
لــهــمــا مــنــذ 2011، مـــا يــمــثــل دافـــعـــًا قــويــًا إلــى 
الــتــاقــي حـــول تــكــيــيــف دورهـــمـــا الــســيــاســي، 
خـــصـــوصـــًا مــــع كـــثـــافـــة انـــتـــشـــار نـــفـــوذهـــمـــا، 

السياسي والعسكري.
وتــشــيــر الـــتـــفـــاعـــات الـــجـــاريـــة إلــــى إمــكــانــيــة 

 500  Fortune الهيئة مع شركة  أحــد زمــاء 
بـــشـــأن حـــرمـــهـــا الـــجـــامـــعـــي الـــجـــديـــد الــــذي 
الــقــادة  اعــتــرف  دوالر،  مــلــيــار  تكلفته  تبلغ 
لكان  عامن،  بعد  الهيكل  بناء  تم  إذا  بأنه 
ــا كـــان  ــمــ ــا تــــمــــاًمــــا، وربــ

ً
الــتــصــمــيــم مــخــتــلــف

ــاًء وقـــدرة  ســيــبــدو مــركــزا أصــغــر وأكــثــر ذكــ
فــي قــوة اتــصــاالتــه مــع األقــمــار الصناعية. 

تكوين شبكة تواصل مترابطة، تقوم قاعدتها 
على املصالح املشتركة بن الحكومة الليبية 
وكل من روسيا وتركيا ومصر، فقد نشطت 
حـــكـــومـــة الــــوفــــاق فــــي تـــقـــويـــة عـــاقـــاتـــهـــا مــع 
مبادراٍت  تقديم  على  ها 

ّ
لحث الثاث،  البلدان 

لــدعــم الــحــل الــســيــاســي ووقــــف إطــــاق الــنــار. 
وعــلــى الــرغــم مــن صــعــوبــات تــقــريــب املــواقــف 
ــل بــن  ــتـــواصـ الـــســـيـــاســـيـــة، تـــســـاهـــم كـــثـــافـــة الـ
ــع فـــي تــحــيــيــد االخــتــافــات  ــ الــحــكــومــات األربـ
يتعلق  مــا  خصوصًا  السلبية،  والتقييمات 
بــمــســانــدة الــحــرب عــلــى طــرابــلــس مــن جانب 
تحييد  إلــى  انتقالية  روسيا ومصر، خطوة 

التدخل السلبي في الشؤون الليبية.
ــــف فــي  ــواقـ ــ ويـــشـــكـــل الـــســـعـــي إلـــــى تــنــســيــق املـ
السام  لفرض   

ً
قوية  

ً
بــدايــة الدولية  املنتديات 

في ليبيا، فقد كشفت تجربة الحل الغربي في 
2011 عن ترك الفرصة الستمرار حالة الحرب 
بداية من تدخل حلف شمال األطلسي )الناتو( 
إلســقــاط معمر الــقــذافــي وصــــواًل بــالــبــاد إلــى 
حالة الدولة الفاشلة. وقد اتسمت هذه الفترة 
ــا وتــركــيــا  ــيـ ــاري، اســتــبــعــد روسـ ــكـ ــتـ بــنــمــٍط احـ
من التأثير في السياسة الدولية، ســواء فيما 
أو سعي  الــدولــيــة،  الـــقـــرارات  يتعلق بصياغة 
ــايـــة عــلــى الـــحـــدود  أوروبـــــــا إلــــى فــــرض الـــوصـ
الــلــيــبــيــة. وقــــد ســـاهـــم تــنــافــر مـــواقـــف الــبــلــدان 
الثاثة في تأخر فاعليتها في التعامل الدولي. 
كان تشتت مواقفها واضحًا في مؤتمر برلن 
في يناير/كانون الثاني املاضي. ولذلك، تبدو 
مــامــح الــخــطــاب الــتــركــي حـــول الــتــنــســيــق مع 
مــصــر فــي املــنــتــديــات الــدولــيــة مــؤشــرًا حيويًا 
على التساند في بناء السام في ليبيا. ووفق 
تشّكل  أن  لروسيا  يمكن  الــجــاريــة،  السياقات 
ز ســلــطــة الــحــكــومــة 

ّ
حـــافـــزًا لــتــيــار دولـــــي يـــعـــز

الوطنية عبر مسار الحل السياسي.
الــقــاهــرة وموسكو  ونــظــرًا إلــى التشابك بــن 
وأنقرة، تبدو أهمية ما يمكن أن نطلق عليه 
الحل الشرقي لأزمة الليبية، فهو ال يعتمد 
فقط على كثافة مصالحهم في ليبيا، ولكنه 
يــرتــبــط أيــضــًا بــوجــود أشــكــال مــن االعــتــمــاد 
املــتــبــادل والـــقـــدرة عــلــى تــســويــة االخــتــافــات 
الــثــنــائــيــة أو الــجــمــاعــيــة، فــالــوضــع الــحــالــي 
يــعــّد تـــطـــورًا نــوعــيــًا ومـــواتـــيـــًا لــدعــم الــحــوار 
الــســيــاســي فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــوطــنــيــة، 
 عــن تــهــدئــة املنطقة الــشــرقــيــة وإتــاحــة 

ً
فــضــا

السياسية،  نخبتها  تشكيل  إلعــادة  الفرصة 
ـــب الـــســـائـــدة 

ّ
ـــص مــــن حـــالـــة الـــتـــصـــل

ُّ
ــل ــخـ ــتـ والـ

وتــمــحــور الــســيــاســة الــلــيــبــيــة حـــول مصالح 
شخصيٍة لتنتقل إلى القضايا املوضوعية.

)كاتب مصري في إسطنبول(

ــذا الــتــهــجــن نــفــســه أيـــضـــًا في  ز هــ
ّ
ســيــتــعــز

الــعــلــمــي، وحتى  والــبــحــث  الــعــالــي  التعليم 
في املكتبات ودور األرشيف، وسوف تقوم 
الـــجـــامـــعـــات بــالــتــمــيــيــز بــشــكــل ثــنــائــي بن 
الشخصي.  والتعلم  اإلنترنت  عبر  التعلم 
اإلنترنت  عبر  م 

ّ
التعل مع  التعامل  تــّم  وقــد 

ُينظر  ما  وغالًبا  بليدة،  صومعة  أنــه  على 
م وأرخص تكلفة، 

ّ
إليه شكا أدنى من التعل

تطوير  مــع  يتاشى  ســوف  التمييز  ولــكــن 
ــم الــهــجــن الــتــي تــجــمــع بن 

ّ
أســالــيــب الــتــعــل

الــحــضــور شــخــصــًيــا، وستختصر  »غـــرف« 
ــيـــة مــــن خـــال  ــنـ املـــســـافـــات املـــكـــانـــيـــة والـــزمـ
بــالــذيــن  ســتــعــّج  الــتــي   »Zoomies« مـــواقـــع 
يــحــضــرون عــن ُبــعــد. وقـــد ال يــتــابــع بعض 
ستحتفظ  ولــكــن  الــفــصــل،  جــلــســات  الطلبة 
ذاكرة Zoomie لهم بكل األنشطة، وسيعتاد 
ــع مـــــــــرور األيــــــــــام مــن  ــ ــا مــ ــهـ ــيـ ــلـ  اإلنــــــســــــان عـ

سنة 2021.
على  ــا 

ً
أيــض الهجن  التعلم  سيعمل  هــكــذا، 

املتزامنة  وغير  املتزامنة  التعليمات  مــزج 
إلنشاء تجارب تعليمية ستكون أفضل من 
التعليم  وفــي  الخالص.  الشخصي  التعلم 
ــحــــرم الــجــامــعــيــة  الـــتـــنـــفـــيـــذي، ســتــفــســح الــ
»املحور  لنموذج  تدريجي،  بشكل  املــجــال، 
م أو األستاذ أو املدّرب 

ّ
والتحّدث« مع املعل

التدريب  أو  بالتدريس  يقوم  الذي  واملعيد 
والـــتـــمـــريـــن مـــن املـــركـــز إلــــى »مــجــمــوعــات« 
يحضرون  الذين  جغرافًيا  عة 

ّ
املوز الطاب 

الــفــصــول فـــي فــــرٍق صــغــيــرة، ســتــكــون لها 
مـــســـاحـــة عـــمـــل مـــشـــتـــركـــة، مـــثـــل الـــتـــجـــارة 
ــالـــي  ــعـ ــلـــيـــم الـ ــح الـــتـــعـ ــبـ ــيـــصـ ــــل، وسـ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ

حيادًيا في مواقعه الجديدة.
مـــن طــــرف آخــــر، نــســمــع أن الــحــيــاة لـــم تعد 
ارتـــيـــاد اإلنــســان   

ّ
منفتحة، بــحــيــث ســيــخــف

الـــتـــجـــّمـــعـــات واملــــطــــاعــــم ومــــراكــــز الـــتـــســـّوق 
ــة واملــنــتــجــعــات ومـــراكـــز الــريــاضــة  ــديــ واألنــ
الــســيــنــمــا والـــحـــفـــات والــصــالــونــات  ودور 
 األمـــاكـــن املغلقة، 

ّ
واملـــســـارح واملـــاعـــب وكــــل

وهــي التي اعتاد اإلنــســان عليها منذ آالف 
أو مئات السنن، وصقلت مواهبه، وجعلته 
ب اجتماعيًا، كونه اجتماعيا بطبعه، 

ّ
يتهذ

فــهــل ســيــتــأقــلــم بــســرعــة مـــع طـــقـــوس 2021 
الجديدة؟  

)مؤّرخ عراقي في كندا(

مصر والحل الشرقي ألزمة ليبيا

عن مستقبل الحياة واتجاهات البشرية في 2021

تشير التفاعالت 
الجارية إلى إمكانية 

تكوين شبكة تواصل 
مترابطة، تقوم 

قاعدتها على 
المصالح المشتركة 

بين الحكومة الليبية 
وكل من روسيا وتركيا 

ومصر

من المحتمل أن يتشارك 
التغير في الموقف 

المصري مع ما يمكن 
تسميته الحل الشرقي 

لألزمة الليبية

سيعمل التعلم 
الهجين على مزج 

التعليمات المتزامنة 
وغير المتزامنة إلنشاء 

تجارب تعليمية 
ستكون أفضل من 

التعلم الشخصي 
الخالص

أدت تداعيات الجائحة 
إلى تسريع وتيرة 

التغيرات، والتي 
سيكون لها تأثيرها 

العميق على كيفية 
عيشنا وعملنا وتعلمنا 

وتفكيرنا وسفرياتنا 
وأساليب حياتنا
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