
أبو القاسم علي الربو

السياسية  األطـــــراف  اجــتــمــاعــات  تــتــوالــى 
الليبية فــي مــدن عــدة فــي الــعــالــم، شرقها 
اتــفــاق، بل  وغربها، من دون أن تحقق أي 
فــي ذلــك،  النية  يــكــون لديها  أن  ومــن دون 
حــيــث إن وضــعــا كــهــذا يــعــّد مــثــالــيــا لــهــم، 
فخالفهم واختالفهم هو الضامن لبقائهم، 
وأي انــفــراج أو بحث عــن قــواســم مشتركة 
أو تـــنـــازل قـــد يـــــؤّدي إلــــى خــســارتــهــم هــذا 
عون به.

ّ
الوضع، وبالتالي خسارة ما يتمت

بعد أيام عدة استغرقها لقاء وفدي مجلس 
النواب واملجلس األعلى للدولة، اللقاء الذي 
أمرت به ممثلة األمني العام لألمم املتحدة 
القاهرة،  في  وليامز،  ستيفاني  ليبيا،  في 
صصت 

ُ
والـــــذي اســتــمــر أكــثــر مـــن جـــولـــٍة خ

ملــنــاقــشــة ســبــل الـــوصـــول إلـــى اتـــفـــاٍق بشأن 
مــســودة الــدســتــور، ومحاولة الــوصــول الى 
صــيــغــة مــشــتــركــة حـــول الــنــقــاط الــخــالفــيــة، 
انتهى هــذا الــلــقــاء مــن دون أن يــكــون حظه 
أفضل من املشاورات السابقة، وهذا متوقع، 
فال يمكن أن تحصل على مخرجاٍت مختلفٍة 
من املدخالت نفسها تحت الظروف نفسها. 
حــاولــت ستيفاني ولــيــامــز إيــجــاد عــبــاراٍت 
ألطف من الفشل في وصف هذه املشاورات، 
حرصا على سيرتها الذاتية، حيث أشارت، 
فـــي خـــتـــام أعـــمـــال الــلــجــنــة املـــشـــتـــركـــة، إلــى 
ــّرت بــالــفــعــل بــأن  ــ تــفــاؤلــهــا. وقـــالـــت إنــهــا ُسـ

أسامة أبو ارشيد

كما العادة، ما أن انتشرت أنباء الجهود 
العالقة بني  لتطبيع  املبذولة وراء ستاٍر 
حركة حماس والنظام السوري، حتى ثار 
الــجــدل مــن جــديــد بــني متلمسي األعـــذار 
حركة  اعتبارها  »حماس«،  لـ والتبريرات 
استراتيجية  مــعــضــالت  تــكــابــد  مــقــاومــة 
وحصارًا من الشقيق والعدو على السواء، 
ــنـــاوئـــني واملـــحـــرضـــني عــلــيــهــا، الــذيــن  واملـ
ت طريقها، أو كشفت 

ّ
يــرون إما أنها ضل

عما يصفونه حقيقتها االنتهازية. ومن 
إلـــى أن هــذا  الـــضـــروري اإلشـــــارة مسبقًا 
املقال ال يسعى إلى محاولة تفسير دوافع 
»حماس« توّسل فتح صفحة جديدة مع 
ــد، بضغط  ــ نــظــام الــدكــتــاتــور بــشــار األسـ
إيراني وتنسيق يقوده حزب الله، وكنت 
قــد كتبت عــن هــذا تحت عــنــوان »حماس 
بني املبدئية وإكراهات الواقع«، )العربي 
إليه  يــهــدف  مــا   .)2021  /6/11 الــجــديــد، 
املقال التنبيه إلى خطيئٍة كارثيٍة يساهم 
كــثــيــرون مــنــا فــي اقــتــرافــهــا فــي مــثــل هــذه 
الخالف  ينتقل  إذ  االستقطابية،  املسائل 
مــن جــدل فــي تــصــّرف سياسي لــطــرٍف ما 
على  وبذيئة  قبيحة  وشتائم  تنابز  إلــى 
أســـاس عــنــصــري وإقــلــيــمــي، وفـــي حــاالت 
أخــرى إلى تعظيم ألم جرح شعب عربي 
ــر. وآخــــر  ــ ــــرح شـــعـــب عـــربـــي آخــ مـــقـــابـــل جـ
مـــا نـــريـــده مــزيــد مـــن الــشــرذمــة الشعبية 
 
ً
يها قوى أجنبية، فضال

ّ
العربية التي تغذ

عــن الــنــظــام الــرســمــي الــعــربــي، والــــذي ال 
وحدة  مفهوم  شعوبه  تستعيد  أن  يريد 

مصيرها فتكون نهايته.
ال يــنــبــغــي أن يــكــون تــضــامــنــنــا الــعــربــي، 
ونحن أمــة واحـــدة، رهينة اجــتــهــادات أو 
َيشاِن أو إجرام، 

َ
ضرورات أو أخطاء أو ط

)سّمها ما شئت(، أنظمة أو تيارات تزعم 
تــمــثــيــل بــعــض شــعــوبــنــا، صـــدقـــت أم ال. 
تعاضد الجسد العربي وتداعيه لبعضه 
استعرنا  إذا  والــحــمــى،  بــالــســهــر  بــعــضــًا 
املسلمة  األمــة  لجسد  النبويِّ  التوصيف 

يقظان التقي

ــقـــدت الـــقـــمـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة لــحــلــف شــمــال  عـ
ــد، فــــي خـــضـــم أكــبــر  ــ ــدريـ ــ األطـــلـــســـي فــــي مـ
أزمــة أمنية في أوروبـــا منذ نهاية الحرب 
استراتيجية  ولصياغة  الثانية،  العاملية 
ــا. حـــالـــة اســتــقــطــاب  ــيــ جـــديـــدة لـــــردع روســ
بــمــشــاركــة 40 رئــيــس دولــــة وحــكــومــة، في 
مقدمتهم الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن، 
وبـــمـــشـــاركـــة نــحــو خــمــســة آالف شــخــص، 
ــــون، وبــــــاحــــــثــــــون. هــي  ــيـ ــ ــافـ ــ ــــحـ ــم صـ ــهـ ــنـ ــيـ بـ
لحظة مــحــوريــة فــي ظــل الــحــرب الروسية 
األوكـــرانـــيـــة. يــرســل الــحــلــف إشــــارات قوية 
ــاول تــجــاوز  إلــــى الـــصـــني وروســــيــــا، ويــــحــ
ــة، وحــســم  ــقـ ــابـ ــة الـــسـ ــيـ ــلـ ــداخـ الــــخــــالفــــات الـ
مــســألــة ضـــم فــنــلــنــدا والــســويــد إلـــى حلف 
الــنــاتــو، فـــي تــوّســعــيــة »االســتــقــطــاب على 
ــــي«. فــي  ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــتــــويــــني الــــــدولــــــي واإلقـ املــــســ
من  »الالمحورية«  مصطلح  يبرز  املقابل، 
بــني املــفــاهــيــم املــســتــحــدثــة، كــأحــد الحلول 
املـــتـــداولـــة لــلــخــروج مـــن  تــداعــيــات األزمـــة 
األوكــرانــيــة، وفــي إطــار البحث عن مواقف 
سياسية رافــضــة ســيــاســات األمـــر الــواقــع، 
ــوأ، فـــي عـــالـــم عــاصــف  والــتــحــضــيــر لــــألســ
بــاملــشــكــالت املــتــقــابــلــة، واســتــحــالــة جعلها 
»الــالمــحــوريــة«  تختلف  ال  إقليميا.  شــأنــا 
ــن »الـــحـــيـــاديـــة« إال بــتــعــبــيــراتــهــا  كــثــيــرا عـ
السياسية التي ال تخضع لقواعد قانونية 
تــبــلــورت مــع ســيــاســة عـــدم االنــحــيــاز منذ 
نــشــأتــهــا فـــي مــؤتــمــر بــلــغــراد الــتــأســيــســي 
الــجــزائــر 1975،  عــام 1961، وفــي مؤتمري 
وهــافــانــا الــعــام 1999، فــالــالمــحــوريــة هي 
الــوجــه اآلخـــر مــن ســيــاســة عـــدم االنــحــيــاز. 
العالم  طــرأ على سياسة دول  تــطــور  أهــم 
الــثــالــث، مــن أجــل الــتــحــّرر مــن االستعمار، 
ورفـــض ســيــاســة الــكــتــل، وااللـــتـــزام بإقامة 

عالقات دولية سلمية.
على  والتمرد  االحتجاج  من  ولدنا  »نحن 
ــائـــدة فـــي مـــجـــال الــعــالقــات  ــظــــروف الـــسـ الــ
إلى  العالم  انقسام  الدولية، والناجمة عن 
كتلتني ضخمتني«. تعريف استند حينها 
إلى تطور السياسات في حركٍة تؤّكد على 
مــبــادئ الــســلــم واألمــــن الـــدولـــي، وإلـــى قــوة 
على  تعمل  التي  السياسية  الثالث  العالم 
إصــــالح الــنــظــام الــســيــاســي واالجــتــمــاعــي 
واالقتصادي الدولي، وفقا ملعايير املؤتمر 
الــتــحــضــيــري، الــــذي عــقــد فـــي الــقــاهــرة في 
الــزعــمــاء  مـــحـــادثـــات  نــتــيــجــة  ســنــة 1961، 
الثالثة: نهرو وجمال عبد الناصر وتيتو.

لم تتغّير فلسفة هذه السياسة، تقوم على 
أن »القرارات الدولية املصيرية لم يعد يمكن 
صدورها على مستوى الدول العظمى قط، 
الــدولــي أصبحت  تــاريــخ املجتمع  وكــتــابــة 
تحتم مشاركة جميع اعضائه«. وقد بقيت 
مــضــامــني تــلــك الــســيــاســات، فـــي مجملها، 
 بــعــد الـــحـــرب الــعــاملــيــة 

ً
تــمــنــيــاٍت ســيــاســيــة

الــثــانــيــة، ولــكــنــهــا تــأخــذ اآلن مــع اســتــمــرار 

علي سفر

ــر اكـــتـــشـــاف الـــشـــرطـــة األمـــيـــركـــيـــة في  ــ ــذّك ــ ُي
والية تكساس شاحنة مليئة باملهاجرين 
أخــرى،  بشاحنات  املختنقني،  املكسيكيني 
العالم  فــي  مختلفة  أمكنة  فــي  عليها  عثر 
خالل السنوات املاضية، أحدثها نهاية عام 
2019، في بريطانيا التي يحلم بالوصول 
إليها مهاجرون من الشرق األوسط وشمال 
أفــريــقــيــا، ومــن الــصــني أيــضــًا، فقد كــان كل 
من ماتوا في شاحنة التبريد التي وجدت 
مــتــوقــفــة فـــي مــقــاطــعــة إيــســيــكــس جــنــوب 
شرقي بريطانيا صينيني! قبل ذلك بأربع 
سنوات، وضمن موجة اللجوء العارمة التي 
شهدتها أوروبا في 2015، وجدت الشرطة 
 مطفأة على جانب أحد 

ً
النمساوية شاحنة

بالعثور  العالم  لُيصَدم  السريعة،  الطرق 
على 71 جثة لالجئني سوريني وعراقيني، 
أملانيا، فوقعوا بني  إلــى  الوصول  حاولوا 

أيدي مهّربني مجرمني من املجر.
ــذه الــــكــــارثــــة،  ــ ــا نـــســـي األوروبـــــــيـــــــون هــ ــمـ كـ
ــيـــرا،  ــــدث أخـ ــيـــون مــــا حـ ــيـــركـ ســيــنــســى األمـ
بــيــنــمــا ســيــتــوقــفــون عــنــد اتـــهـــامـــات حــاكــم 
الـــواليـــة الــجــمــهــوري لــســيــاســات الــرئــيــس 
بايدن املتراخية مع الحدود املفتوحة، على 
العكس من سلفه ترامب. ولعل ما سيسرع 
في النسيان الضّجة املستمرة منذ أسبوع 
األغلبية  ذات  العليا،  املحكمة  قــرار  بشأن 
حق  الدستورية  الحماية  إلغاء  املحافظة، 

املرأة في اإلجهاض.
الــقــتــلــى  ــوع  ــ ــــوضـ مـ أن  يــــبــــدو  ال  ــًا،  ــريــ ــظــ نــ
القانوني  بالشأن  صلة  على  املكسيكيني 
في هذه القضية، لكن السؤال عن األسباب 
الــتــي تــجــعــل بــعــض الــنــســاء يــجــهــضــن ما 
يحملنه في أرحامهن، وبقليل من توسيع 
فــرجــار الـــرؤيـــة، قــد يــجــلــب تــرابــطــاٍت غير 
البحث عن إجابات  متوقعة؟ ال فائدة من 
شرعية وقانونية، وال معنى لتكرار أسباب 
شخصية ومجتمعية، إذ ثّمة سبب حاضر 
الشائك، بل  ال يحيط فقط بهذا املوضوع 
عنها  ونقرأ  نواجهها  التي  القضايا  بكل 
أو نشاهد الصور الخاصة بها، هو الخوف 

من املستقبل.
مـــن املــفــهــوم أن يــذهــب قــضــاة مــحــافــظــون 
تــقــلــيــديــون، وفــــي تــعــبــيــر آخــــر مــتــزمــتــون، 
ا مـــن واقـــع  ــزء إلـــى إلـــغـــاء قـــانـــون يـــرونـــه جــ

اللجنة املشتركة وصلت إلى توافق مبدئي 
حول 173 مادة، وأضافت: »أسعدني بشكل 
خاص أنكم تمّكنتم من االتفاق على الباب 
الثاني املعني بالحقوق والحريات«، وهي 
أن  يــدركــون،  الليبيني  أن  تــدرك تماما، كما 
اخــتــالف مجلس الــنــواب واملــجــلــس األعلى 
لـــلـــدولـــة لـــم يــكــن حــــول 173 مـــــادة أشــــارت 
إلـــيـــهـــا، ولــــم يــكــن اخــتــالفــهــم بـــشـــأن الــبــاب 
املــواد  فتلك  والــحــّريــات،  بالحقوق  املتعلق 
اجتماعهم  قبل  بينهم  مــا  فــي  اتــفــاق  محل 
فـــي الـــقـــاهـــرة، وإنـــمـــا نــقــاط خــالفــهــم بــشــأن 
الــشــروط الــتــي يجب تــوفــرهــا فــي مــن يريد 
ــــح لـــلـــرئـــاســـة، وكــــذلــــك صـــالحـــيـــات 

ّ
ــتــــرش الــ

ــــرى. نــقــاط ال  الــرئــيــس وحــمــلــه جــنــســيــة أخـ
 اختالف وســط تمسك كل طرف 

ّ
تــزال محل

باقتراحاته التي تعكس اختالف األطراف، 
في  ــح خليفة حفتر 

ّ
تــرش بــشــأن  خصوصا 

االنتخابات الرئاسية املقبلة، والتي ال تزال 
 
ً
 مــا زالـــت عصية

ٌ
بعيدة املــنــال، وهــي نــقــاط

عــلــى الــتــفــاهــم، كــونــهــا تــتــعــّدى االخــتــالف 
إلــى ذلــك اإلقليمي والــدولــي الذي  الداخلي 
ــــالءه فـــي الـــداخـــل، بما  يـــحـــّرض ويـــدعـــم وكـ
يضمن تحقيق مصالحه. الجديد هذه املّرة 
يــدور  بــمــا  يــكــتــرثــوا  لــم  الليبيني  أن معظم 
في القاهرة، ولم يهتم كثيرون منهم بفشل 
هــــذا الــــحــــوار، فــالــجــمــيــع يـــعـــرف نــتــيــجــتــه، 
فيه وصفاتهم.  املشاركني  بأسماء  ملعرفته 
تزال  ال  أنها  فيبدو  وليامز،  أمــا ستيفاني 

خصوصا في هذه الظروف التي تتجاوز 
ــرارة املـــئـــويـــة حـــاجـــز 45  ــحــ ــة الــ ــ فــيــهــا درجـ
تــام للكهرباء في  انقطاع شبه  درجــة، مع 
يمكن ألي  فال  بنغازي وطرابلس،  كل من 
مسؤول )عاقل( أن يرفض هده الدعوة. أما 
االتفاق أو عدمه فتلك مسالة فيها قوالن، 
أو  اتفاق، كالعادة،  فإما أن ال يكون هناك 
اتــفــاق على عــمــوم املــواضــيــع وتـــرك بعض 
التفاصيل، لتكون محل خالف من جديد، 
ع أيضا. وإلــى حد كتابة هده 

ّ
وذلــك متوق

الــكــلــمــات، ليست هــنــاك أخــبــار مــؤكــدة عن 
أطلقت عليه  الـــذي  االجــتــمــاع  هــدا  نتيجة 

ستيفاني »االجتماع التاريخي«. والالفت 
للنظر هنا أنــه، وبالرغم مــن أنــه ال جديد 
ُيـــذكـــر بــخــصــوص هــــده االجـــتـــمـــاعـــات، إال 
السفير األمــيــركــي، والــتــي  أن تــصــريــحــات 
ــلـــجـــدل،  وصــــفــــت بــــأنــــهــــا األكـــــثـــــر إثــــــــــارة لـ
والــتــي تــزامــنــت مــع هــذه املــحــادثــات، أكثر 
فــي جنيف، خصوصا  يــجــري  مما  أهمية 
أن أميركا، بصفة خاصة،  والجميع يدرك 
الليبية، وأنها حتى  األزمــة  تملك مفاتيح 
ــل، عــالنــيــة وبــشــكــل مباشر، 

ّ
وإن لــم تــتــدخ

إال أنــهــا دائـــمـــا تــســعــى إلــــى إعـــــادة ضبط 
بــالــشــأن  املــهــتــمــة  والــــقــــوى  الـــــــدول  أدوار 
الليبي، وتطويعها وتوجيهها بما يخدم 
ومفادها  السفير،  تصريحات  مصالحها. 
أنه يمكن إجراء انتخابات عامة في ليبيا 
من دون شرط حل األزمــة بني الحكومتني 
املـــتـــنـــافـــســـتـــني، رســــمــــت أكــــثــــر مــــن إشـــــارة 
استفهام بشأن التغيرات الذي طرأت على 
الــســيــاســة األمــيــركــيــة، والــتــي طــاملــا نــادت 
االنتخابات  على  تشرف  واحــدة  بحكومة 
الــــتــــي يـــنـــتـــظـــرهـــا الـــلـــيـــبـــيـــون، وعـــرقـــلـــهـــا 
الــســيــاســيــون، نــاهــيــك عــن صــعــوبــة، إن لم 
تكن استحالة، اإلشــراف على االنتخابات 
ــن حــــكــــومــــتــــني تــــتــــنــــازعــــان الــــشــــرعــــيــــة،  ــ مــ
أيــضــا، حيث ستعمل  الــنــزاهــة  واستحالة 
كل حكومة على إنجاح الطرف املتضامن 
مــعــهــا، ومــهــمــا تــكــن الــنــتــيــجــة، ســيــرفــض 
الـــخـــاســـر الـــقـــبـــول بــنــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات، 

ــذه الــــدّوامــــة كــمــا خــطــط لــهــا.  وتــســتــمــر هــ
وقــد جــاء تصريح السفير األمــيــركــي بعد 
أيــــام مـــن الــبــيــان املــشــتــرك الــــذي أصــدرتــه 
واململكة  وإيطاليا  وأملانيا  فرنسا  من  كل 
املتحدة والواليات املتحدة، وجاء غامضا 
وفـــضـــفـــاضـــا، األمـــــر الـــــذي جــعــل الــطــرفــني 
يــرحــبــان بــه، واعــتــبــرتــه كــل حكومة بيانا 
داعما لها، األمر الذي يؤيد رؤية بعضهم 
ــدول الــكــبــرى،  ــ عـــن دور األمــــم املــتــحــدة والــ
والـــــذي ال يــهــدف إلــــى حـــل املــشــكــل بشكل 
جذري أكثر من تسكينه، وإطالة أمده إلى 
الـــدرجـــة الــتــي تــضــمــن اســتــمــرار اســتــفــادة 

هذه الدول من الوضع القائم. 
ــّررة كــالــعــادة.  ــكـ ــار مـ ــبـ عــلــى كـــل حــــال، األخـ
ال جــديــد فــيــهــا لــُيــذكــر، ولـــم يــعــد املــواطــن 
ــات الــيــأس  مــتــابــعــا أو مــهــتــمــا بــهــا، فــقــد بـ
السمة األبــرز في حياة الليبيني، ولم يعد 
إمكانية حدوث  عن  للحديث  هناك مجال 
انـــفـــراجـــة قـــريـــبـــة، فــمــا بـــني عــقــيــلــة صــالــح 
»الحكومتني«،  املــشــري، ورئــيــســي  وخــالــد 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة وفــتــحــي بــاشــاغــا، 
ـــصـــرف على 

ُ
ت أوهــــــام حـــلـــول ال يــمــكــن أن 

أرض الـــواقـــع، كــمــا أن مـــحـــاوالت الــتــوافــق 
واالجــتــمــاعــات واملــــشــــاورات  تثير أسئلة 
عــديــدة أكــثــر مما تــقــدم مــن أجــوبــة، ويقف 
الــلــيــبــي حــيــالــهــا عـــاجـــزا عـــن الــتــمــيــيــز بني 
الحق وذلك الذي يخبئ في ثناياه الباطل.
)كاتب ليبي(

ــدة، ال يـــعـــتـــرف بـــالـــتـــعـــاقـــديـــة وال  ــ ــواحــ ــ الــ
النفعية املتبادلة. إنما هو تعاضٌد فطريٌّ 
طبيعي من دون حسابات وغير مشروط، 
فإن لم يفهم بعضهم هذا وأصّر على عدم 
جميعًا  نجاتنا  حتمية  فــإن  استيعابه، 
، من  تقتضيه، أحببنا أم كرهنا. ومن ثــمَّ
املعيب حقًا أن نشهد سجاالت عنصرية 
بــغــيــضــة بــــني فــلــســطــيــنــيــني وســــوريــــني 
عـــــن أنـــــبـــــاء تـــــقـــــارب حــــركــــة حــــمــــاس مــع 
اعتبارات  عن  النظر  األســد. بغض  نظام 
»حماس« وضروراتها، التي تقّدم نفسها 
حركة مقاومة لتحرير شعبها وأرضها، 
فإن حساباتها تلك ال تلزمنا، تفهمناها 

واقتنعنا بها أم ال. 
األسد  نظام  رافضًا  كفلسطيني، سأبقى 
ــه، ولــــن أتــقــبــل يـــومـــًا مـــحـــاوالت  ــ ــرامـ ــ وإجـ
ــو خـــرج  ــ ــتـــى ولــ تــطــبــيــعــه وتـــجـــمـــيـــلـــه، حـ
الشعب السوري عن بكرة أبيه، وهــذا لن 
يحصل، يهتف له. هو، وغيره من األنظمة 
 لنا 

َ
االستبدادية العربية، أعداء َجمِعّيون

نحن العرب. وكما أن للشعب الفلسطيني 
الحق في أن يعيش حّرًا كريمًا، فللشعب 
ــه. وكــمــا أن إســرائــيــل  الــســوري الــحــق ذاتــ
مــــجــــرمــــة بــــحــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني، فــــإن 
ــســــوري، مـــدعـــومـــًا مـــن روســيــا  الـــنـــظـــام الــ
وإيـــران وحـــزب الــلــه، مــجــرم بحق شعبه. 
وكـــإنـــســـان يـــحـــاول أن يــكــون مــتــســقــًا مع 
اللتني  والــفــكــريــة  األخــالقــيــة  املنظومتني 
يدعيهما، أتفهم نظرة السوري والعراقي 
واليمني إلــى عــدوان إيــران وأدواتــهــا في 
الفلسطيني  يــقــارب  كما  تمامًا  املنطقة، 
إسرائيل. هذا ال يعني أنه ال توجد فروق 
االستراتيجية  السياقات  في  وتعقيدات 
التحّديات  فــي طبيعة  الــكــبــرى، وتــفــاوتــًا 
بالنسبة  وإيــــران  إســرائــيــل  الــتــي تمثلها 
املــركــزي لهذه  الــعــدو  لنا، فإسرائيل هــي 
األمة. هذه حقيقة راسخة تبقى تستدعي 
نفسها تلقائيًا عند كل عربي، مهما تاهت 
يواجهها.  ة  جمَّ تحّديات  جــّراء  بوصلته 
االعتبار  عــني  فــي  بقى 

ُ
ن أن  ينبغي  لــكــن، 

أن بسطاء كثيرين في شعوبنا سيبقون 

الـــحـــرب الـــروســـيـــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا أبـــعـــادا 
من  فقط  ليس  والتزامات حقيقية.  جديدة 
أجل املحافظة على السلم واألمن الدوليني 
ودمقرطة العالقات الدولية، بل خشية من 
قيام حرب عاملية ثالثة أكثر قسوة، فالعالم 
فـــي غـــنـــًى عـــن الـــعـــودة إلــــى أجـــــواء الــحــرب 
ــة. ثم  ــيـ الــــبــــاردة، وتــجــمــيــد الـــســـاحـــة الـــدولـ
رفــض عــذابــات الشعوب،  كما يقول ألفرد 
الــعــالــم  هـــذا  »يـــريـــد   )1990-1898( ســـوفـــّي 

الجديد أن يكون شيئا ما غير الحرب«. 
يوحي استمرار الحرب األوكرانية بلوحة 
جديدة، في قائمة مواقف دولية لم تغادر 
حــدود التكتيك السياسي. هذا نتاج حدة 
الصراع الروسي – الغربي، وانعدام الثقة 
من  بــوتــني،  فالديمير  الــروســي،  بالرئيس 
جهة، وامليل عند دول أخرى إلى استغالل 
ــرب، لـــتـــحـــقـــيـــق مــــزيــــد مـــــن املــجــتــمــع  ــ ــحــ ــ الــ
تاثير تمنع وعي  االســتــهــالكــي، وبــآلــيــات 
مشكالت املجتمعات، وال تقيم التوازن في 
الحرب  تعزز  بالعكس،  الدولية.  العالقات 
الــتــقــاســم والــهــيــمــنــة عــلــى االســـتـــثـــمـــارات 
واملوارد املالية الكبرى، هذا غير السرديات 
والصني،  لروسيا  العداء  مثل  التاريخية، 
متعّدد  عالم  يقابلها سعي موسكو نحو 
وحرب  اختالفات  الحرب  تشهد  القطبية. 
كــمــائــن مــتــبــادلــة. تــشــهــد عــلــى ذلـــك أنــمــاط 
الــتــعــاطــي املــتــبــايــنــة مــع اســتــمــرار الــحــرب 
بــني مــن يــســعــى إلـــى االســتــقــطــاب الــواســع 
جديدة  استراتيجية  لصياغة  مــدريــد  فــي 
مــا يعكس توجها أطلسيا  لـــردع روســيــا. 
ــّيـــة  ــدة وتـــوســـعـ ــ ــديـ ــ ــافــــات جـ ــفــ نـــحـــو اصــــطــ
الـــعـــام 2000، »الــتــدخــل  فـــي اســتــراتــيــجــيــة 
خــــارج الــنــطــاق«، وبـــني مــن يــريــد أن يقف 
ــدود الـــشـــراكـــة مــع  ــ فــــي املــنــتــصــف عـــنـــد حــ
فــي منطقة  أكــثــر  املــحــوريــن، يتحقق ذلـــك 
ــــط والـــهـــنـــد، وفــــي أفــريــقــيــا.  الـــشـــرق األوســ
والــــدول الــنــاشــئــة فــي جــنــوب شـــرق آســيــا، 
دول الخليج العربي ومصر والهند كانت 
حذرة جدا من التحضير لألسوأ، واخذت 
مــوقــفــا حـــيـــاديـــا. لـــم يــعــد لــهــا ثــقــة كــبــيــرة 
بالحليف االستراتيجي األميركي، وبدأت 
بــتــدويــر تــحــّركــاتــهــا. تــواصــل اتــصــاالتــهــا 
مــع الــصــني وروســيــا والــجــانــب األوروبــــي، 
ــــي تـــنـــويـــع تــحــالــفــاتــهــا، فــيــمــا املـــوقـــف  وفـ
مسألة  مــن  يعاني  البراغماتيكي  التركي 
املقايضات املعقدة. ولذلك يأتي التوصيف 
عن قّمة تاريخية لحلف الناتو في مدريد 
2022 أنها تعكس تحوال جذريا، ليحتوي 
تعّول  فــأوروبــا  التناقض،  يشوبها  أفكارا 
واإلحساس  مستقلة،  استراتيجيات  على 
األميركية  األســاســيــة  بــالــقــوة  الثقة  بــعــدم 

حقيقي عند انسحابها من أفغانستان ..
أدخلت مسألة أوكرانيا أوروبــا في صراع 
اســـتـــراتـــيـــجـــي. لـــم تــكــن بــحــاجــة إلــــى هــذا 
الــصــراع وارتـــداداتـــه، مثل تحويل روسيا 
ــا الــــصــــني.  ــي، كــــمــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ إلـــــــى عـــــــدو اســ
ــيـــجـــي  ــراتـ ــتـ ســـيـــســـعـــى هــــــذا املـــــوقـــــف االسـ

فيه  تنتعش  لهم،  بالنسبة  مستحب  غير 
الحريات الشخصية، غير املقيدة باألعراف 

والدين. 
وال يتوقع من هــؤالء أن يكونوا غير ذلك. 
وفــي املــقــابــل، ال يمكن ملثل هــذا الــشــيء أن 
يحُدث من دون أن يقاومه اآلخرون، أي ليس 
فقط الشبان والشابات الذين يرون في منع 
اإلجهاض اعتداًء على حرياتهم الشخصية، 
وتهديدًا ألمانهم، بل أيضًا كل التيارات التي 
 تشّددًا وأكثر انفتاحًا، 

ّ
تطمح إلى زمٍن أقل

، وبال قيود وسيطرة 
ً
وأيضًا أوســع حرية

تفرضها السلطات، أي سلطات، إذ إن ترك 
هذه املؤسسات تتحّكم بالبشر يعني، فيما 
يعنيه، أنها ستذهب به إلى زمن موحش 
، يــنــعــدم فــيــه الــهــواء الــنــقــي، ليصبح 

ً
فــعــال

املستقبل قاتمًا، مخيفًا ومرعبًا.
التصورات األولى عن عودة سيطرة تيارات 
مــحــافــظــة عــلــى مــقــالــيــد الــســلــطــة، ومــنــهــا 
للقوى  مرعبًا  هاجسًا  يشّكل  التشريعية، 
املــجــتــمــعــيــة الــفــتــيــة الــتــي لـــم تــعــد تــرضــى 
بالعودة إلى حظائر التبعية، واالستكانة، 
بعد أن عاشت عقودًا من الحرية عبر ثورة 
التقنية واالتصاالت، والتي جعلت الجميع 
يعرف كيف تجري األمور في العالم، أي أن 
شيئًا لم يعد مخفيًا، وبعد كل هذا التراكم 
للسيالت العصبية املنفلتة من أي قيد أو 
عاد 

ُ
أربقة، كيف يتوقع أولئك املحافظون أن ت

العقول واألجساد أيضًا إلى بيت الطاعة؟ 
هل ثّمة بديل مقنع يجعل البشر يعودون 
إلى أزمنة املاضي بكل ما تحتويه من قواعد 

ومبادئ إلزامية وتدين جامد؟
من دون أن نبحث عن أجوبة، يمكن التوقف 
أواًل عند الشعور املعّمم عند فئات مجتمعية 
كثيرة فــي الــعــالــم، يــقــوم على الــخــوف من 
املستقبل، والذي يجعلها ال تفكر بأن تنجب، 
األطفال  يعيش  ألن  فعلية  ال ضمانات  إذ 
حياة الئقة وكريمة! وهذا ليس توقعًا في 
الغيب، بل هو تحصيل شعوري ينتج من 
تراكم الكوارث ذات املنشأ البشري، أال يؤدي 
إلــى هــذه النتيجة مــرور الكوكب بتجارب 
مرعبة كالحربني العامليتني، وتدمير البيئة 
الطبيعية لألرض على يد الشركات العابرة 
ــــوال  ــاّرات، وتــقــلــيــص الــحــكــومــات األمـ ــقـ ــلـ لـ
وزيــادة  االجتماعية،  للرعاية  املخصصة 

الضرائب، وارتفاع األسعار، وغير ذلك؟  
)كاتب وإعالمي سوري في بروكسل(

مــصــّمــمــة عــلــى إضــافــة جــديــد فــي سيرتها 
الــذاتــيــة، فــدعــت مــن جــديــد رئــيــس مجلس 
ــنــــواب عــقــيــلــة صـــالـــح  ورئـــيـــس املــجــلــس  الــ
األعـــلـــى لــلــدولــة خــالــد املـــشـــري إلـــى جنيف 
ملناقشة مــســودة اإلطـــار الــدســتــوري بشأن 
رّدهــمــا  ستيفاني  تنتظر  لــم  االنــتــخــابــات. 
أن  يــعــرفــون  كــثــيــرا، فهي وهــمــا والليبيون 
عصى. 

ُ
ت ال  أوامـــرهـــا  وأن  ــــرّد، 

ُ
ت ال  طلباتها 

ـــت 
ّ
وبــالــفــعــل، وفـــي غــضــون أيــــام قــلــيــلــة، زف

إنه  قائلة  أحـــد،  ينتظرها  ال  الــتــي  البشرى 
يسّرها تأكيد قبول كل من صالح واملشري 

دعوتها إلى االجتماع في جنيف. 
لــم يــكــن هـــذا االجــتــمــاع األول، ولـــن يكون 
ــان أكـــثـــر مــن  ــ ــنـ ــ ــر، فـــقـــد اجـــتـــمـــع االثـ ــ ــيـ ــ األخـ
عــشــر مـــــرات مــنــذ بـــدايـــة األزمـــــــة، وعــقــدت 
التنافس  اجتماعات عدة حالت حسابات 
ــــة دون  ــيـ ــ ــــدولـ ــلـــيـــمـــيـــة والـ ــــوى اإلقـ ــقـ ــ ــــني الـ بـ
نــجــاحــهــا، حــســابــات جـــاءت متناغمة مع 
رغــبــة الــطــرفــني فــي الــبــقــاء وعــــدم مــغــادرة 
ــّودة  ــســ ــاء يـــــؤّكـــــده وجــــــــود مــ ــقــ ــد. بــ ــهــ املــــشــ
الــعــام 2017،  الــتــي تناقش، منذ  الــدســتــور 
أمـــام مجلسي الــنــواب والــرئــاســة األعــلــى،  
ويبدو  لالستفتاء.  عرضه  على  للموافقة 
أن سرعة استجابة  كل من عقيلة واملشري 
ــدعــــوى  ــود إلــــــى صـــاحـــبـــة الــ ــعــ لـــلـــقـــاء ال تــ
ــطــاع، 

ُ
ــتـــي تـــأمـــر فــت وجــنــســيــتــهــا فـــقـــط، والـ

ــارة جنيف والــتــمــتــع بــهــواء  بــل إلـــى أن زيــ
مقاومته،  يمكن  ال  إغـــراء  العليل  البحيرة 

عــاجــزيــن عــن استيعاب هــذا راهــنــًا، ذلك 
أنـــهـــم تــحــت عــــــدوان دمـــــوي وحـــشـــي من 
طـــرف آخــــر.  ســبــق أن كــتــبــت أن »املــكــانــة 
الخاصة بفلسطني في وعي األمة، وحتى 
وهناك،  هنا  مرحليٍة  ات 

ّ
لــهــز تتعّرض  ال 

فإن هذا يتطلب من أصحاب القضية أن 
ال  وأن  خــالفــيــة،  قضية  منها  يجعلوا  ال 
يضعوها في حالة تناقٍض مع جراحات 
الغائرة والنازفة. مركزية  األمــة األخــرى، 
أحاديتها  تعني  الفلسطينية ال  القضية 
تطلعات  عــدالــة  فــي فضائنا، وال تسفيه 
شعوب عربية أخرى تسعى إلى االنعتاق 
من ربقة القمع والظلم واالستعباد« )»عن 
مــركــزيــة فــلــســطــني فـــي الـــوعـــي الــعــربــي«، 
3 /2021/12(. وأضيف  الجديد،  العربي 
ــا، نـــحـــن املــثــقــفــني واملـــواطـــنـــني  ــنــ ــا، أنــ ــنـ هـ
الـــعـــرب الـــعـــاديـــني ال يــنــبــغــي لــنــا أبــــدًا أن 
جــهــات معينة، حتى  نتقّمص ضـــرورات 
لو اقتنعنا بصدقها، ونتحّول مسّوغني 
 لسوئها، مدافعني شرسني 

َ
عني بِّ

َ
لها، ُمط

عــنــهــا، بــحــيــث تــنــتــهــي مــعــيــارًا نــتــحــاكــم 
ــــرورات هــــؤالء، حــتــى وإن كانت  إلــيــه. ضـ
مشروعة، ليست ضروراٍت لعوام الناس، 

ونحن منهم. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(  

لــلــجــانــب األوروبـــــــي إلــــى احـــتـــوائـــه، ثـــم أن 
سنوات  خمس  تحتاجان  وفرنسا  املانيا 
لـــلـــبـــدء فــــي هـــــذه االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. األزمـــــة 
تـــفـــرض نــفــســهــا عــلــى الــجــمــيــع. هـــي أزمـــة 
عـــوملـــة مــحــقــقــة، قــلــبــت فــــي الــســبــعــيــنــيــات 
ــــان خـــاضـــعـــا لــلــثــنــائــيــة الــقــطــبــيــة.  عـــاملـــا كـ
ــقــــول إن وصــــفــــات الــضــبــط  واالقــــتــــنــــاع يــ
التقليدية األميركية لم تعد تحتفظ بكثير 
املعضالت  حــجــم  والــدلــيــل  فعاليتها،  مــن 
القضايا  في  الفاعلون  بها  يصطدم  التي 
االقــتــصــاديــة واألجــتــمــاعــيــة، وعــبــثــا الظن 
ــقـــدرة اإلفــــــالت مـــن اآلثــــــار املــتــرتــبــة على  بـ
ــار« الــتــي تــهــز االســـتـــقـــرار في  »مـــــأزق الـــجـ
أن هناك  الفوضى، ذلك  نظام عاملي تعّمه 
الجغرافية  الحتمية  بــني  كــبــيــرا  تــنــاقــضــا 
القوى  ومــيــزان  املطلقة  واإلرادة  جهة  مــن 

والسلطان املادي من جهة أخرى. 
ــكــــام  ــيــــة أحــ ــة الــــجــــغــــرافــ ــيـ ــمـ ــتـ ــفـــــرض الـــحـ ــ تـ
الـــجـــغـــرافـــيـــا عـــلـــى الـــبـــشـــر، مـــثـــل الـــقـــوانـــني 
الطبيعية التي ال مناص منها، فالجغرافيا 
ــادي لــشــعــب مــن  ــتــــصــ ــاط االقــ ــشـ ــنـ ــّرر الـ ــقــ تــ
الشعوب. ويسري هذا األمر، بالنسبة إلى 
أوكــرانــيــا، ويــريــد الــغــرب مــن األوكــرانــيــني 
مــنــع الــجــيــش الـــروســـي مـــن الـــوصـــول إلــى 
الحدود الغربية، أي منع التماّس املباشر 
مع الـــروس. وهــذا أحــد أهــداف اجتماعات 
مدريد وتسعة مليارات دوالر من األسلحة 
إلــى أوكرانيا بعد! فكرة ال شرق  لم تصل 
وال غرب من  أفكار املفكر اللبناني ميشال 
املحاصر  لبنان  عــن   )1954-1891( شيحا 
مسيرة  على  تؤثر  إقليمية  بديموغرافيا 
الــكــيــان املــهــّدد بــاالنــدثــار. فــي أيـــام الــثــورة 
اإلســـالمـــيـــة فـــي ايــــــران، اتـــخـــذت الــســيــاســة 
غربية«،  وال  شرقية  »ال  شعار  الخارجية 
التعامل  مــن  التعبير عــن نمط جــديــد  فــي 
اإليــــرانــــي مـــع الــهــيــئــة الـــدولـــيـــة. مـــع ذلـــك، 
ــن »الــبــعــد  ــي ايــــــــران عــ يـــجـــري الـــحـــديـــث فــ
االســـتـــعـــمـــاري« فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
أن هــذه املطامع  القيصر، ويــرون  لروسيا 
كانت مسؤولة عن حروب عديدة مع إيران، 
سيما في فترة ضعف الدولة املركزية عقب 
املــبــادرة  .. واســتــمــرار   . سقوط الصوفيني 
الــقــطــريــة بـــمـــوازاة الــحــركــة األوروبـــيـــة، قد 
ــر قــبــل الــــعــــودة إلــى  ــيـ تــشــكــل الــفــصــل األخـ
ــــووي الــــذي  ــنـ ــ ــــاق الـ ــفـ ــ ــع االتـ ــيـ ــوقـ فــيــنــيــا وتـ
ــران مستعجلة لـــه، وعـــدم إغــراقــه  تــبــدو ايــ
أكثر فــي الــحــرب األوكــرانــيــة. هــل يمكن أن 
»المـــحـــوريـــا«؟.  أوكـــرانـــيـــا  يــكــون مستقبل 
ــذا يــتــعــلــق  بــبــنــى مــخــتــلــفــة ودراســـــــات  ــ هـ
بنيوية وتاريخية مختلفة. .. يمكن القول 
إن الــجــغــرافــيــا هــي الــتــي تــخــلــق الــتــاريــخ، 
وتتحّكم بمصائر األمم واستراتيجياتها، 
فــيــمــا يــنــظــر إلــيــهــا الــــروســــي فـــكـــرة فيها 
ســمــات »الــفــاشــيــة«، فــيــمــا مــركــز القطبية 

العاملية يغرق في محيط من الضبابية. 
)كاتب لبناني(

في المشهد الليبي... ال جديد يُذكر والقـديم يُعاد

عن »حماس« ونظام األسد 
وداء العنصرية

االستقطاب و»الالمحورية«

إجهاض الحاضر 
والمستقبل

بات اليأس السمة األبرز 
في حياة الليبيين، 

ولم يعد هناك مجال 
للحديث عن إمكانية 

حدوث انفراجة قريبة

تحويل خالف 
شرخًا بين الشعبين 

الفلسطيني 
والسوري، عنصريٌة 

بغيضُة

تفرض الحتمية 
الجغرافية أحكام 

الجغرافيا على 
البشر، مثل القوانين 

الطبيعية التي 
ال مناص منها

آراء

بشير البكر

أجـــواء مــن الــتــرقــب املــشــحــون بالقلق فــي نهاية جــولــة اجــتــمــاعــات الــدوحــة الخاصة 
بــاالتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي، التي جــرت فــي مطلع األســبــوع الــحــالــي. وتعيش منطقة 
الخليج العربي والشرق األوسط مرحلة من العّد العكسي، قبل أن تدخل بعد أسابيع 
الجارية من أجل حسم  الجهود  قليلة في مرحلة جديدة، تحّدد مالمحها خالصة 
النقاط الخالفية بني طهران وواشنطن، بعد أن حققت مفاوضات فيينا في جوالتها 
األخيرة تقّدما كبيرا لجهة التوصل إلى صيغة معّدلة لالتفاق بني إيران ودول 1+5، 
وتبنّي من زيــارة املفوض األعلى للخارجية واألمــن في االتــحــاد األوروبـــي، جوزيب 
بوريل، طهران في األسبوع املاضي، أن توقيع النص النهائي ينتظر حلحلة الخالفات 
التي جرى فرضها في  إيــران، تلك  الغربية على  العقوبات  اإليرانية األميركية حول 
سياق االتفاق النووي وخارجه، وهذا ما حتم عقد مباحثات ثنائية غير مباشرة في 

الدوحة، بتوافق الطرفني وبرعاية قطرية.
العقدة  وتكمن  األخــيــرة،  العقبات  لتجاوز  والفشل  النجاح  نسبة  فــي  تــعــادل  هــنــاك 
الرئيسية في رفع الحرس الثوري عن الئحة العقوبات األميركية، وهو األمر الذي كانت 
واشنطن مستعّدة للقيام به، لو أن طهران قامت بخطوات متبادلة، إال أنها لم تفعل. 
وتشمل هذه الخطوات وقف أنشطة الحرس الثوري في مناطق النزاعات، مثل اليمن 
وسورية ودعم حزب الله. وحسب الرواية األميركية، لم يكن اإليرانيون جاهزين. ولذا 
بقي املوضوع خارج التفاوض، لكنه مطروٌح على جدول األعمال. ورغم تشاؤم أوساط 
ة التوصل إلى اتفاق لتسوية 

ّ
رات تميل إلى ترجيح كف

ّ
أميركية رسمية، هناك مؤش

ر على ذلك انعقاد املفاوضات في الدوحة التي تلعب دورا 
ّ

نقاط الخالف. وأول مؤش
لتقريب مواقف الطرفني، وترى في االتفاق تجنيبا ملنطقة الخليج من املواجهة. بينما 
يكمن املؤشر الثاني في التحركات الدبلوماسية التي تشهدها املنطقة، ومنها زيارة 
رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السعودية في األسبوع املاضي، وانتقاله 
بعدها إلى طهران. ومن ثم زيارة وزير الخارجية اإليراني، حسني أمير عبد اللهيان، 
أنقرة. وكان واضحا أن الهدف الرئيسي من زيارتي الكاظمي الرياض وطهران تكثيف 
جهود الوساطة العراقية بني العاصمتني، والتي تعود إلى أكثر من عام، ونجحت في 
عقد عدة جوالت بني الطرفني، ويبدو من تصريحاٍت صدرت من طهران أن تقّدما 

حصل في هذا االتجاه، ولكنه حذر وينتظر التطورات في مباحثات االتفاق. 
واضـــٌح أن طــهــران تــريــد أن تلعب هــذه الــورقــة اآلن، مــن خــالل إيــصــال رســائــل في 
من  تتخذ  ولــن  املنطقة،  في  جديدة  لفتح صفحة  مستعّدة  بأنها  االتجاهات  جميع 
 لتهديد جيرانها، وتسوية خالفاتها مع دول الجوار هي مركز 

ً
االتفاق النووي وسيلة

اهتمامها، ولذا عّبرت عن رغبتها بتحسني عالقتها مع السعودية، كون الرياض أكثر 
األطــراف معارضة لالتفاق، تحت بند أنه يخلو من ضمانات توظيفه من إيــران في 

تصعيد نشاطاتها املزعزعة لالستقرار في الخليج العربي والشرق األوسط.
يبقى أن مواقف بعض أطراف ما يسمى »منتدى النقب« جديرة باالهتمام، وخصوصا 
إسرائيل. وأعلن وزير الدفاع، بني غانتس، أن إسرائيل ليست ضد االتفاق النووي مع 
إيران، ولكنها تعارض اتفاقا سيئا، ولذلك ستعمل مع واشنطن من أجل تحسينه، 
وهذا يعني أنها لم تنجح في إلغائه، مع أنها بلغت سقفا مرتفعا في الضغط على 
الواليات املتحدة، من أجل ثني إدارة الرئيس جو بايدن عن إحياء االتفاق، وكان لها 
التراجع  إلــى  ترامب،  دونالد  السابق،  األميركي  الرئيس  إدارة  دفــع  أساسي في  دور 
عنه. وتحسني االتفاق بالنسبة إلسرائيل يهدف إلى وضع رقابة على مشروع إيران 
أن  يعني  ال  وهــذا  املسّيرة.  والطائرات  البالستية  الصواريخ  سيما  ككل،  العسكري 
التيار املؤيد في إسرائيل لضرب املشروع النووي اإليراني قّرر أن يصمت نهائيا، بل 

سيبقى هذا االحتمال مطروحا بانتظار الظرف املناسب.

عائشة بلحاج

لو سألت أّيًا كان عن عالقته بالحالق، أو الكوافير، ستجد لديه عشرات القصص؛ من 
ساء 

ّ
طرائف وكوارث غير طبيعية حصدت شعر رأسه أو جعلته أرضًا شائكة. وللن

 روتيني، 
ّ

 مع الكوافيرات؛ فصالون الحالقة لم يكن يومًا مجّرد محل
ٌ
حكاياٌت عجيبة

تقّدم  أنــبــاء، وعــيــادة نفسية واجتماعية  والجيران، ووكــالــة  األقـــارب  للقاء  بل مجمع 
األزواج  املشكالت مع  تنمية بشرية، وطرقا لحل  حصص عالج جماعي، ونصائح 
القديمة  الوصفات  أيضًا عيادة طبية تضّم كل  آخــره. هو  إلى  والكنائن،  والحموات 
الحيلة ملا  العلم وسعة  لــوال قلة  الله من سلطان،  أنــزل بها  التي ما  والــجــديــدة، وتلك 
ق محورّية في حياة إنسان العصر الحديث. ورغم 

ّ
خرجت الى الوجود. مكانة الحال

حافظة منها، 
ُ
أن تفاصيل الِحالقة مسألة ثقافية؛ ففي مجتمعات معّينة، خصوصا امل

هاب إلى صالون الحالقة على الّرجال على نقيض أخرى. لكن األمر أصبح 
ّ
اقتصر الذ

ساء زائراٍت دائماٍت للصالونات، 
ّ
اآلن سلوكًا عامليًا، أصبحت فيه نسبة كبيرة من الن

نت في خدماتها، وأنواع ما تقّدمه للجسد البشري من العناية التي تسعى 
ّ
التي تفن

إلى نفض غبار الّزمن، وعيوب األصل، ومخلفات اإلهمال السابق. 
الحثيث نحو  فالعمل  التطّور،  التي من طبعها  األشياء  هــذا كله جــزء من صيرورة 
إلى  وخدماتها،  التجميلية  الّصناعة  نشأة  منذ  ف 

ّ
يتوق لم  التجميل  مجال  توسيع 

الرجال املجال ُدفعة واحــدة، فلم يعد جزء كبير منهم يكتفي بالتسريحة  أن دخل 
الشعر  ف ذلك عند 

ّ
يتوق الرقاب. ال  ُيغّيرها ولو بقطع  يرتاح فيها، وال  التي  العادية 

فقط، بل صارت القصة تضّم الوجه في مظهر شامل. لكن ما اخترعه الحالقون من 
الشعر، عبارة عن  حى مع قصة 

ّ
الل تسريحاٍت شاملٍة كثير منها مضحك؛ فشكل 

 Devil لوك مسرحي، أكثر منه مظهر حياة طبيعية. مثال تسريحة )لحية الشيطان
pomp(، تخّيل أن هناك شبانًا يضعونها، وينظرون إلى أنفسهم في املرآة ويخرجون 

ة املوضة الشاسعة.
ّ
إلى الناس بها. وذلك كله تحت مظل

كان هذا كله، ولم يعد، فمنذ فترة صرنا نرى محالت حالقة جديدة بديكورات مدهشة، 
االعتيادية،  الشعر غير  النسائية من صبغات  الصالونات  تتوفر عليه  تقدم كل ما 
الذي  بالشمع،  الشعر  ونــزع  الحواجب  وتحديد  للوجه  العميق  والتنظيف  والترطيب 
ال يقتصر على الوجه، بل لم يعد الرجال يترّددون في نزع شعر الصدر والذراعني 
رفيه. فإذا كانت النساء 

ّ
وغيرهما، ليقتربوا من صورة الجمال الذكوري في صناعة الت

رة لهذه املقاييس، فإن الرجال اكتشفوا، أخيرًا، أنه صار مقبوال أن يهتموا 
ّ
ضحّية مبك

بمظاهرهم لتفادي عدم الثقة، بل صار بإمكانهم السعي إلى مظهر أجمل مما كان 
ة أو 

ّ
مات، مثل الحواجب الكثة أو الشعر الخشن أو البشرة الجاف

ّ
ُيقبل به سابقا كمسل

الشاحبة أو األظافر املتقصفة.  هذا امليل املفاجئ نحو التجميل إدراٌك من الرجل زيف 
، كما 

ً
كئ على جيبه ليكون جميال

ّ
املقوالت القديمة عن جمال الّرجال، فهو لم يعد يت

 
ّ

 إال
ً
كانت الخرافات القديمة تقول، ولم يعد يتزّين بالقوة الجسدية التي لم تعد مطلوبة

في قتال العصابات ومجرمي القاع، لينال إعجاب الجنس اآلخر. لكن هؤالء الشباب 
املتحّمسون للجمال ال يدركون املأزق الذي يضعون فيه أِرجلهم، فحني تنتشر ثقافة 
 

ّ
خص املهمل لبعضها سيصبح قريبًا على الرف

ّ
جميل تصبح قاعدة عامة، والش

ّ
الت

وخارج سياق الحداثة االجتماعية.
اللواتي   ما ينجّر إليه الرجال مّما كان حكرًا على النساء، 

ّ
لن يسع املجال لذكر كل

مت فيهن اآللة االستهالكية حتى العظم، وأّولها الحقائب؛ فصارت حقائب الرجال 
ّ
تحك

أكبر مقلٍب وقعن فيه.  أنه  العلم  ت، مع 
ّ

النساء في املحال إلى جانب حقائب  عَرض 
ُ
ت

ونتيجة تأثيرات الحياة املعاصرة القائمة على االمتالك وتفادي املفاجآت، أصبحت 
إلى شاحن، مع ما يستهلكه  التي تحتاج بدورها  الهواتف  الحقيبة ضــرورة لحمل 
ارات.

ّ
اريات، وحافظة املال واألوراق الثبوتية، واملفاتيح، والنظ

ّ
اإلنترنت من رصيد البط

الورقية،  املناديل  ــروري، مثل 
ّ

الــض ثم هــات، يا مسكني، ما ُيظهر نفسه في صــورة 
ساء ضرورته مع الّزمن، من مضاّد العرق والكريم الواقي 

ّ
م، وما اكتشفت الن

ّ
واملعق

من الشمس، والعطر وأحمر الشفاه والكحل، وغير ذلك. 
 من حجرة ..

ً
 حقيبة بدال

ُ
هكذا يصبح اإلنسان الحديث بروميثيوس الذي يحمل

ه فخ.
ّ
لهذا احذر، يا جورج، إن

بيار عقيقي

يدور حديٌث في الغرب خصوصًا، عن أساليب التعاطي األوروبي مع الغزو الروسي 
املــتــحــدة«، ال  لــلــواليــات  ألوكــرانــيــا، وســط تقاطع آراء عديدين بــشــأن »تبعية أوروبـــا 
األميركي  املعسكر  في  كومبارس  إلــى  بتحّولها  لها  الروسية  االتهامات  في سياق 
العباءة.  هــذه  مــن  للخروج  استراتيجية  رســم  إطــار محاولة  فــي  أيضًا  بــل  فحسب، 
 
ً
ويستّدل أصحاب هذا التفكير بتكرار القبول األوروبي بأي مقترح أميركي، فضال
 في مرحلة 

ً
عن عدم إبداء أي معارضة كافية حيال أي مسألة. بالتالي، هل أوروبا فعال

كها بشكل جذري، لتتحّول إلى »ساحة 
ّ
تراجع قد تؤّدي إلى وفاتها إكلينيكيًا وتفك

خردة« في صراع متجّدد بني األميركيني والروس؟
ال ُيمكن الجنوح بعيدًا في مثل هذه النظريات. التاريخ األوروبي زاخر بالحروب، لكنه 
أيضًا مليء بالتجّدد، وهو سمة أوروبية أكثر مما هو أميركية. والتجّدد األوروبــي 
نابع من تليني الحكم في كل بلد، ملصلحة تجديد البنية السياسية وديمومة النظام. 
والبطالة  االقتصادي  م 

ّ
بالتضخ املتعلقة  خصوصًا  خطئ، 

ُ
ت ال  األرقـــام  أن  صحيٌح 

ر سالسل التوريد، إال أن األوروبيني يعلمون أن البديل 
ّ
وتوقعات النمو والركود وتعث

عن أي محاولٍة لضبط األوضاع هو تدهور عارم في سياق القانون والنظام. ويدرك 
مــن دون  ـ 2023،  فــي شتاء 2022  التفكير  أن مجرد  األوروبــــي  االتــحــاد  سياسيو 
تأمني بدائل كافية عن مصادر الطاقة الروسية، ُيسّبب أملًا فظيعًا في الرأس. لكنهم، 
األبــواب  التصّرف، سيشّرع  للبكاء، من دون  الوقوف جانبًا  أن  يعلمون  املقابل،  في 
أمام تنامي التيارات املعادية لفكرة »الوحدة األوروبية«، وصعود القوميات املتناحرة، 
نت 

ّ
وتهاوي العواصم األوروبية فرادى أمام أي زحٍف عسكري روسي، في حال تمك

األوروبــيــني  أن  االعــتــقــاد  ُيمكن  هــنــا، ال  السيطرة على كييف.  مــن  أســاســًا  موسكو 
الروسي،  الغزو  تــجــاوزوا »صــدمــة«  أن  بعد  تحديدًا  والــتــحــّوالت،  الوقائع  يتجاهلون 
واســتــوعــبــوا فــكــرة عـــودة الــحــرب إلـــى قــاّرتــهــم بــعــد أكــثــر مــن عــقــديــن عــلــى الــحــروب 
 
ً
ليست عفوية أملانيا،  في  تحديدًا  األوروبــيــة،  الجيوش  تطوير  ومبدأ  اليوغوسالفية. 

»جيش  إنشاء  على ضــرورة  عقٍد،  نحو  منذ  الحديث،  يــدور  إذ  السياسي،  باملعنى 
أوروبي«، أو أقله جيوش فردية بميزانيات أعلى. وضع األوروبيون االهتمام بالشؤون 
 الوقت املناسب«، أي 24 فبراير/ شباط املاضي، تاريخ 

ّ
العسكرية جانبًا، حتى »يحل

قصف االنفصاليني األوكرانيني، بدعٍم من الجيش الروسي، مواقع القوات األوكرانية 
وفقًا  األوروبية سُيساهم،  لألنظمة  العسكرية  األذرع  تطوير  األوكراني.  الشرق  في 
 ضرر 

ّ
ــرازات الــغــزو الــروســي ألوكــرانــيــا بــأقــل لــتــصــّور هــذه األنــظــمــة، على تمرير إفــ

ممكن. األوروبيون يفكرون باحتمال انتشار األسلحة بني أيدي العصابات في الدول 
األوروبية، ويتعاملون مع فكرة غالء األسعار املتزايد، والنقص في مصادر الطاقة، 
مدركني أن روسيا تحاول اإلمساك بهم، ودفعهم إلى االعتقاد بأن ال بديل عنها. يعلم 
األوروبيون أن ترك األمور تجري من دون رّد حقيقي، واالكتفاء برد فعل، ال فعل، 
في السياقات االقتصادية، ومواصلة فرض العقوبات ودعم أوكرانيا في السياقات 
السياسية ـ العسكرية، من دون تكبيد الروس هزائم متالحقة، سيؤّدي إلى تصّدع 
أنظمتهم. ومن بعدها سيدفع التأثير التعاقبي إلى تدهور أحوال املجتمعات األوروبية 

وعودتها إلى تجّمعات قومية متقاتلة.
ص من مصادر 

ّ
يعلم األوروبيون ذلك، وهو ما يدفعهم إلى التحّرك أكثر باتجاه التخل

والرئيس  للتحّرر من جــاِر شرقي مزعج، يفرض عليهم شروطه.  الروسية،  الطاقة 
الروسي فالديمير بوتني ليس من النوع الذي ُيمكن التفاهم معه بعد صداٍم أو خالٍف، 
التفاوض من موقع  بالتالي،  للتعامل معه.  بل هو شخٌص سيرسم حــدودًا جديدة 
ضعف مع بوتني يشبه الطلب من فيٍل مأسور في حديقة صغيرة أال يدوس األزهار. 
الفيل سيدوس على األزهار، وسيستغل انشغال الحارس في ترميم الحديقة، للفرار 
صبح السيطرة على الفيل أصعب مما قبل. لذلك 

ُ
وتدمير األحياء املجاورة. وحينها، ست

من املهم، بالنسبة لألوروبيني، إبقاء الفيل في األسر وتهديده بالسالح، حتى يقتنع بأن 
 أكبر من االعتقاد بأن االتحاد السوفييتي خالٌد إلى األبد.

ً
غزو أوكرانيا كان خطيئة

االتفاق النووي اإليراني... 
العّد العكسي

حلّاق درب األمراء

أوروبا والفيل األسير
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آراء

أحمد مفرح

رغــم أن الــحــرب الــروســيــة األوكــرانــيــة، التي 
بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، ويكتوى 
الــعــالــم بــشــّرهــا وأزمــاتــهــا، ومــا زالـــت تهّدد 
استقراره، نتاج للديكتاتورية االستبدادية 
والــشــعــبــويــة الــغــاشــمــة، لـــم يــتــوقــف الــعــالــم 
ــّدم، الـــــذي يـــؤثـــر الـــنـــظـــرات واملــصــالــح  ــقـ ــتـ املـ
الشمولية وشــركــاء  النظم  اآلنــيــة، عــن دعــم 
ــــط، وكــأنــه يعطي  الــقــمــع، فــى الــشــرق األوسـ
ا أخضر ملزيد من االنتهاكات، ليجني  ضوًء
فى املحصلة، بال أدنى شك، حصاد صناعة 

الكراهية والتطّرف.
خــطــورة غــض الــطــرف ومــوازنــات املصالح، 
فى املطلق، ترتبط بالذكاء الشيطاني الذي 
املتفوقة  الــديــكــتــاتــوريــات  بــه  تتمتع  بــاتــت 
ــة اقـــتـــصـــاديـــا، فــهــي تــقــامــر  ــرّديـ ــتـ قــمــعــا، واملـ
بأريحية  الحبال  بكل شــيء، وتتحّرك على 
يدعم  أو  يدفع  ملن  مقّدراتها  وترهن  ودقــة، 
أو يــســانــد، وتــصــنــع األزمــــــات وتـــصـــّدرهـــا، 
وتـــتـــاجـــر بــخــســائــرهــا، وتــســتــدعــي الــعــالــم 
ره، وكــأنــهــا في 

ّ
لــيــقــّدم لــهــا الـــعـــون، وتــــحــــذ

موضع قوة، من خطورة انهيارها وتأثيره، 
وكأن العالم مدين لها بأمنه!

ــيـــاق جـــــاء تـــحـــذيـــر اإلعـــالمـــي  فــــى هـــــذا الـــسـ
املـــصـــري، عــمــاد الـــديـــن أديـــــب، وهــــو ينطق 
بلسان النظام، فــى مقال لــه أثــار جـــداًل، من 
عواقب كارثية تهّدد أوروبا والدول العربية 
املـــصـــري بشكل  ــاد  ــتـــصـ االقـ تــدعــمــا  لـــم  إذا 
بــمــبــلــغ 25 مــلــيــار دوالر.  عـــاجـــل ومـــبـــاشـــر 
وقبل تلك التهديدات بساعات، دعا الرئيس 
في  تصريحات  فــي  السيسي،  الــفــتــاح  عبد 
الحيواني  اإلنتاج  مشروعات  افتتاح  حفل 
واأللبان، دول الخليج إلى تحويل ودائعهم 
في البنك املركزي املصري إلى استثمارات. 
منها  كارثية،  سيناريوهات  أديــب  ووضــع 
الحدود  عبر  الكبير  البّري  النزوح  كابوس 
والــهــجــرة  والـــســـودان،  وفلسطني  ليبيا  مــع 
باملاليني عبر البحر املتوسط إلى أوروبا، و 
عبر البحر األحمر إلى دول الخليج، وكأنه 
الفوضويني  مــن  شعبا  أو  الفايكنغ  يصف 

مصاصي الدماء!
بــيــع األصــــول فــى غيبة مــؤســســات الشعب 
الوحيد  الفائز  خليجية،  دول  لعاب  يسيل 
ربما من الحرب الروسية - األوكرانية، التي 
أّدت إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط، وبــالــتــالــي 
زيــــادة إيـــراداتـــهـــم، خــصــوصــا بــعــدمــا أعلن 

عصام شعبان

ــا،  ــ ــــدوهـ ــــؤيـ ــة فـــــي تــــونــــس ومـ ــطـ ــلـ ــــت الـــسـ
ّ
شــــن

ــرًا، حــمــلــة هــجــوم واســـعـــة ضـــد االتــحــاد  ــيـ أخـ
للشغل، على خلفية مواقفه من رفض  العام 
املشاركة في اللجنة االستشارية االقتصادية 
الــوطــنــي، ومطالبته  لــلــحــوار  واالجــتــمــاعــيــة 
الــحــكــومــة بتنفيذ تــعــهــداتــهــا بــرفــع األجــــور. 
وتـــصـــاعـــدت الــحــمــلــة بــمــا فــيــهــا مـــن تــشــويــه 
وتخوين، منذ إعــالن االتــحــاد في 30 مايو/ 
ــار قـــــراره بــــاإلضــــراب الـــعـــام، والـــــذي نــفــذه  ــ أيـ
يــونــيــو/ حــزيــران،  فــي منتصف شهر  فعليا 
بعد فشل جوالت التفاوض. وشهد اإلضراب 
مــشــاركــة واســـعـــة تـــجـــاوزت نــســبــة 96% في 
أكــثــر مـــن 150 مــؤســســة عــمــومــيــة، مـــا يعني 
الــعــام، مــا أّدى  الــقــطــاع  شموله معظم عــمــال 
ل العمل 

ّ
إلى تعطيل مظاهر الحياة، وقد تعط

بشكل جزئي في القطاع الخاص ضمن آثار 
اإلضراب الذي شمل قطاع النقل.

ــوة  ــن قــ ــ ــه مــ ــلــ ــ ــّك ــا شــ ــمــ ــم، بــ ــ ــــخـ اإلضـــــــــــــراب الـــــضـ
ــة  تــأثــيــر، يــحــمــل دالالٍت مــهــمــة فـــي ظـــل األزمــ
الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة حــالــيــا، خصوصا 
املناهضة  الــقــوى  باحتجاجات  قـــورن  مــا  إذا 
املشاركة  زالـــت  مــا  والــتــي  السياسى،  للمسار 
ــر إلــى غــضــٍب كامن 

ّ
فيها مــحــدودة، كما يــؤش

فـــي الـــشـــارع الــتــونــســي، حــيــث تــعــد الــقــضــايــا 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة مــرتــكــزًا أســاســيــا، 
 .

ً
مــســتــقــبــال  

ً
وفــــاعــــال ــــرًا 

ّ
مــــؤث وســتــلــعــب دورًا 

ــضــح مـــن املــشــهــد مــواجــهــة بـــني الــســلــطــة 
ّ
ويــت

ــطــات 
ّ
ــى مــخــط ــ والـــحـــركـــة الـــعـــمـــالـــيـــة، نـــظـــرًا إلـ

ــيــــاســــات  ــعــــى إلــــــــى إقــــــــــــرار ســ ــة تــــســ ــيــ ــومــ ــكــ حــ
خصوصا  الــدعــم،  تقليص  منها  اقــتــصــاديــة، 
للطاقة، وتقليص عدد العاملني في القطاعات 
العمومية، وهيكلة بعض املؤسسات، بغرض 
تخفيض بند األجــور )حسب بيان لصندوق 
الــنــقــد خفضت أجـــور عـــام 2020 بــمــقــدار 150 
مــلــيــون ديــنــار عــبــر وضـــع حـــدود للتعيينات 
والترقيات وساعات العمل(. وهذه الخطوات 
املــوازنــة، وهــي ضمن  تستهدف خفض عجز 
اشـــتـــراطـــات صـــنـــدوق الــنــقــد إلقـــــراض تــونــس 
 عــن ســيــاســاٍت 

ً
أربــعــة مــلــيــارات دوالر، فــضــال

نقديٍة كمرونة سعر الصرف وتوجيه أسعار 
الــوقــت نفسه، ال  الفائدة قصيرة األجـــل. وفــي 
 مواجهة 

ّ
يمكن أن يمّرر القرض بسهولة في ظل

 
ّ
أن الــشــغــل، خصوصا  واتــحــاد  الحكومة  بــني 

الـــصـــنـــدوق شـــــّدد عــلــى كــســب تــأيــيــد أطــــراف 

رئيس الــوزراء املصري، مصطفى مدبولي، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي 15 مـــايـــو/ أيـــار 
املــاضــي، أن  إجــمــالــي األصــــول الــتــي سيتم 
بيعها خالل أربع سنوات يقدر بـ  40 مليار 
دوالر .. من حينها لم يتوقف السباق، على 
تمثل  ولكنها  الكبير.  الشعب  كعكة  التهام 
وضعا كارثيا، مع تالل الديون، عدا ذلك لم 
التهديدات  وال  القمعية  املــمــارســات  ال  تلق 
الــكــارثــيــة فـــى الـــقـــاهـــرة، وال املــخــاطــر الــتــي 
يواجهها الشعب آذانــا من الغرب، حتى أن 
اعتبرت صمت رئيسة  الحقوقية  املنظمات 
املفوضية األوروبية، أورسوال فون ديرالين، 
ــا مــــصــــر، تــــجــــاه الــقــمــع  ــهــ ــارتــ فــــي أثــــنــــاء زيــ
بالتعبير  االكــتــفــاء  أو  لنظامها،  املتصاعد 
بــعــبــارات ضعيفة غير واضــحــة،  القلق  عــن 
يشير إلــى عــدم اهــتــمــام الــقــادة األوروبــيــني 
بـــحـــقـــوق اإلنــــــســــــان. فـــيـــمـــا ذكــــــــرت صــحــف 
أن  معارضيها،  من  تسخر  وكأنها  النظام، 
زيارة املسؤولة األوروبية ستتمحور حول 

الغاز والغذاء والشراكة الجديدة.
الروسية على  القذائف  بالتزامن مع صوت 
مزيدا  املصرية  السجون  شهدت  أوكــرانــيــا، 
مــن الــقــمــع، والــتــراجــع الحقوقي، إلــى درجــة 
تغريب عشرات املعتقلني من مركز التأهيل 
واإلصــالح الجديد، الذي جرى افتتاحه فى 
نهاية ديسمبر/ كانون األول املاضي، وسط 
حمالت بروباغاندا فّجة، إلى سجني الوادي 
الــجــديــد واملــنــيــا شــديــد الــحــراســة )800 كلم 
جنوبي القاهرة(، مع االستمرار فى تجفيف 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي مــــن مـــضـــمـــونـــه، وســحــب 
الدماء املتكلسة من شرايينه، وإبطاء حركة 
ــوازي ســرعــة  ــتــ قـــــــرارات الــعــفــو الـــرئـــاســـي، لــ
السلحفاة، لنظام لديه جرأة، وتسرع يفتقد 
الــحــكــمــة، فــى اتــخــاذ الـــقـــرارات االقــتــصــاديــة 
املصيرية، أو قرارات االعتقال، وكأن الرسالة 
تــضــع سقفا مــحــّددًا لــلــطــمــوح، وتــؤكــد على 
ر 

ّ
وتحذ الــنــظــام،  يمنحه  بما  القبول  أهمية 

من التجاوز أو اإلفراط في التفاؤل.
ــفـــراجـــة فـــي الــوضــع  كــــــّررت مــــــرارًا أن أي انـ
ــع زيـــــــــــادة الـــقـــمـــع  ــ ــوقــــي املــــــصــــــري، مــ ــقــ ــحــ الــ
الـــذي مــارســتــه السلطات على  والــتــجــريــف، 
مـــدار عــقــد، وغــلــق املــجــال الــســيــاســي وعــدم 
وجود برملان حقيقي، أو مساحة للتفاوض 
ـــف مــــن مـــمـــارســـات الــقــمــع، 

ّ
الـــســـلـــمـــي، تـــخـــف

ــل، عـــلـــى عــامــل  ــامــ بـــاتـــت تــعــتــمــد، بــشــكــل كــ
لإلفراج  وحــيــدا،  سبيال  الخارجي  الضغط 
لقمع  املحتجزين تعسفيا، ووضــع حد  عن 

برنامج  رفضه  االتــحــاد  كــّرر  بينما  املجتمع، 
الحكومة   

ّ
أن واعــتــبــر  االقـــتـــصـــادي،  اإلصــــالح 

 بـــمـــرســـوٍم مـــؤقـــت، وبـــالـــتـــالـــي تفتقد 
ٌ
مــعــيــنــة

الشرعية للخوض في تفاوض من هذا النوع. 
 الــحــركــة الــنــقــابــيــة بــقــيــادة 

ّ
ـــر الــثــانــي أن

ّ
املـــؤش

 
ً
 وقوية

ً
االتحاد العام للشغل ما زالــت نابضة

التشويه  حملة   
ّ
وأن التأثير،  على  قــدرة  ولها 

والتخوين لقيادة االتحاد ومحاولة فصله عن 
قواعده عبر نقٍد مكثف لم تنجح، بل ربما زادت 
التماسك بني قيادة االتحاد وكوادره الوسيطة 
والقاعدية، وبّينت توّجهات مؤسسة الرئاسة 
ــبــــالد. ــــي الــ ــر فـ ــ ــبـ ــ ــــن املـــنـــظـــمـــة الـــوطـــنـــيـــة األكـ مـ
 هناك 

ّ
أن ــراب  ثــالــثــا، يتضح مــن مشهد اإلضــ

مـــواجـــهـــة بـــني الــســلــطــة والـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة، 
ــت، بــشــكــل صــريــح، مــع تــلــمــيــحــات قيس 

ّ
تــجــل

العام  وأمينه  االتــحــاد  على  وهجومه  سعّيد 
أكثر من خطاب، ما  الطبوبي في  الدين  نــور 
يكشف موقع  السلطوية وموقفها ومظهرها 
املعادي  االقــتــصــادي  ومضمونها  السياسي 
لـــلـــحـــق فــــي الـــتـــنـــظـــيـــم، ضـــمـــن خـــصـــومـــٍة مــع 
لم ينضّموا  الــعــام، طاملا  املجال  الفاعلني في 
لــقــطــار الــســلــطــة، لــــذا كــــان املـــوقـــف مــتــعــّســفــا 
 اإلضــراب جــزٌء من العملية 

ّ
ضد االتــحــاد، ألن

الــديــمــقــراطــيــة، وضــمــنــهــا الــحــق فــي التعبير 
والتنظيم. واقتصاديا، يطالب العمال بتأجيل 
 الظرف االقتصادي 

ّ
مطالبهم االجتماعية، ألن

الخطاب  تناقضات  تتكشف  ال يسمح. وهنا 
الشعبوي، الذي يكّرر الحديث باسم الشعب 
ــثــــورة، بــيــنــمــا مــمــارســاتــه ضـــد املــضــمــون  والــ
وجوهرها  لــلــثــورة،  والسياسي  االقــتــصــادي 
اإلنسانية،  الــكــرامــة  فــي  األســاســي  ومطلبها 
نــظــام  دون  مــــن  تـــبـــنـــى  أن  يـــمـــكـــن  ال  والــــتــــي 
ديـــمـــقـــراطـــي مــــدنــــي، وال إمـــكـــانـــيـــة لــحــصــول 
ــيــــارات  ــلـــى حـــقـــوقـــهـــم مــــن دون خــ الـــعـــمـــال عـ
خطابه  فــي  الطبوبي  أشــار  كما  ديمقراطية، 

إلى جمهور من أعضاء االتحاد.
تونس  فــي  الناشئة  السلطوية  تعيد  رابــعــا، 
استخدام قاموس الثورة املضاّدة، كما شعار 
اإلنـــتـــاج، ويضعون  حــركــة  يعطلون  الــعــمــال 
الــعــصــا فـــي عــجــلــة اإلنــــتــــاج، وهــــي مــقــوالت 
أحزاب رجال األعمال، وأذناب زين العابدين 
االحتجاجات  رفعتها  مطالب  ضــد  علي  بــن 
العمالية، منذ اندالع الثورة، وضمنها الحق 
في األجر وعالقات عمل مستقرة، والحق في 
 قــيــس سعّيد 

ّ
الــتــنــظــيــم. ويــكــشــف املــشــهــد أن

أطــراف  مــع  يتخندق  مراهناته ومعاركه  فــي 

ــدنـــي، والــتــأســيــس لــحــق حــريــة  املــجــتــمــع املـ
التعبير والتجمع السلمي. لكن على العكس 
جــاءت رّدة فعل الــدول الغربية، وفي القلب 
األبيض،  والبيت  األوروبــــي،  االتــحــاد  منها 
ــة مـــمـــارســـات  ــهـ ــّددًا فــــي مـــواجـ ــ ــــجـ ســلــبــيــة مـ
مواطنيه،  استحقاقات  على  وقفزه  النظام، 
والتطبيع على حساب  التقارب معه  وكــأن 
حقوق اإلنسان واملمارسة الديمقراطية بات 

 ووحيدًا.
ً
خيارًا أصيال

ــه مــنــذ الـــعـــام 2014 لـــم يــحــدث  والــحــقــيــقــة أنــ
ــال الــغــربــيــان مللف  ــمـ أن وصـــل اإلنـــكـــار واإلهـ
انتهاكات حقوق اإلنسان في مصر إلى مثل 
هــذا املستوى. مــع وجــود تناغم مباشر بني 
املصالح الغربية والسلطوية املصرية. وهذا 
يعني أن تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا 
ــن  ــا فـــقـــط عـــلـــى قـــضـــايـــا األمــ ــ ــارهـ ــ ــم تـــقـــف آثـ لــ
الغذائي، واألزمات االقتصادية، وإنما امتّدت 
ــي مـــع قــضــايــا  ــدولــ إلــــى تــعــاطــي املــجــتــمــع الــ
املــنــطــقــة، خــصــوصــا الــحــقــوقــيــة بــالــســلــب، ال 
بـــاإليـــجـــاب، وكـــأنـــه البـــد أن تــجــتــمــع كـــل تلك 

املآسي على كاهل مواطنيها مجتمعة.
ــــى عـــقـــد الــنــظــام  ســــنــــوات، ونـــحـــن نــشــيــر إلـ
املصري فى عقد صفقات السالح مع الدول 
الــكــبــرى، وســيــلــة ال أخــالقــيــة لـــشـــراء الــذمــم 
 الــطــرف عــن االنتهاكات، 

ّ
والــــوالءات وغـــض

عــلــى حـــســـاب مــواطــنــيــه، ومــصــالــح بــــالده، 
واآلن الحديث عــن إفــراطــه فــي »بيع أصــول 
البالد« ومقّدراتها ومياهها، ليضمن البقاء 
بعد أن أفلست خزائنه بفعل الفساد والبعد 
ــن املـــحـــاســـبـــة واإلهـــــــــــدار، بــيــنــمــا تــتــراكــم  عــ
األزمات على مواطنيه، وتترّدى أوضاعهم، 

بما يهّدد االنفجار.
يــعــانــي الــنــظــام املـــصـــري اقـــتـــصـــاديـــا، ومــن 
نتائج تلك املعاناة لجوؤه إلى لعبة الحوار 
الـــوطـــنـــي ومـــلـــهـــاتـــه، وكــــل الــســيــاســيــني فى 
مــصــر املـــوالـــني واملــعــارضــني يــعــلــمــون ذلــك، 
أيضا  فشله  نــتــائــج   

ّ
يستغل أنـــه  ويـــدركـــون 

البلطجي  الــدول الغربية، وكأنه  فى تهديد 
ــرار حــمــايــة أمــنــهــا. على  الــــذي يــمــســك بـــأسـ
ــدرك دول املــنــطــقــة مـــدى  ــ املــــنــــوال نـــفـــســـه، تــ
للطاقة  بديلة  ملــصــادر  األوروبـــي  االحتياج 
الــروســيــة، واســتــغــلــت ذلـــك فــي مناقشاتها 
مــع االتــحــاد األوروبــــي والــواليــات املتحدة، 
قمعها  وتقنني  شرعيتها،  تدعيم  أجــل  مــن 
مــعــارضــيــهــا الــســلــمــيــني. فــــي مـــقـــابـــل ذلــــك، 
فــشــلــت املــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة الــعــامــلــة على 
األبيض  األوروبـــي والبيت  االتــحــاد  ملفات 

ــــورة املـــــضـــــاّدة ضــــد الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة،  ــثـ ــ الـ
ويــصــدر خــطــابــات مــتــعــّددة ومــتــنــاقــضــة في 
الـــوقـــت نــفــســه. خـــامـــســـا، تـــقـــوم الــســلــطــة في 
تــونــس مـــن أجـــل تــرســيــخ وجـــودهـــا بعملية 
مــســاومــاٍت دائــمــة، وهـــذا يظهر فــي موقفها 
مكّونات  مع  موقفها  كما  الشغل،  اتحاد  مع 
املجتمع املدني والهيئات الوطنية للمشاركة 
في حوار جمهوريته الجديدة. لقد طلب من 
اتــحــاد الشغل املــشــاركــة فــي الــحــوار الوطني 
ضمن اللجنة االقتصادية االستشارية، وهو 
 من املشاركة السياسية 

ً
ما يعني عمليا، شكال

التي تريدها السلطة، وفي الوقت ذاته، حني 
يــطــالــب االتـــحـــاد بتنفيذ نــتــائــج مــفــاوضــات 
ــور، ويــرفــض خطط  ــ ســابــقــة بــشــأن رفـــع األجـ

خصخصة الشركات. 
 مطالب 

ّ
ويــعــتــبــر قــيــس ســعــّيــد ومـــؤيـــدوه أن

ــيـــاســـي وانـــتـــهـــازي  ــاد ذات طــــابــــع سـ ــ ــحـ االتـــ
ــه يـــتـــجـــاوز دوره  ــ ــ

ّ
ــة، وأن ــدولــ يــضــغــط عــلــى الــ

الــنــقــابــي، حـــني يــتــحــفــظ عــلــى شــكــل الـــحـــوار 
باملفاهيم  السلطة  تتالعب  وهكذا  ومــســاره. 
بــني سياسي  مــا  حسب مصالحها، وتفصل 
 
ّ
أن رغــم  تــريــد،  وتدمجهما حــني  واجتماعي، 
ــه يتحفظ  ــ

ّ
ــح ومــعــلــن، أن طـــرح االتـــحـــاد واضــ

ــلـــى املــــســــار الـــســـيـــاســـي، ومـــــا يــحــمــلــه مــن  عـ
إطار  وفــي  واجتماعية.  اقتصادية  توّجهات 
ــــك، يـــرفـــض اســتــبــعــاد الـــقـــوى الــســيــاســيــة،  ذلـ
 ذلك 

ّ
وتفريغ الديمقراطية من مضمونها، ألن

العاملة،  الطبقة  على  خطرًا  موضعا  يشكل 
وتفقد بذلك قدرتها على التحّرك والتنظيم، 
ــج إصـــــالح  ــامــ ــرنــ ــا مـــــن بــ ــتـــمـ ــّرر حـ ــتــــضــ ــتــ وســ
اقتصادي مؤلم يزيد األعباء االجتماعية في 
ظل أزمة تصاعد التضخم )األعلى منذ ثالث 

سنوات( واستمرار معدالت ارتفاع البطالة.
 اإلضــــراب األخــيــر 

ّ
ــااًل، يمكن الــقــول إن ــمـ وإجـ

يـــؤشـــر إلـــــى أن هـــنـــاك تــمــلــمــال فــــي أوســـــاط 
الطبقة العاملة وأنها على استعداد للتحرك 
وفي خط مواجهة مع رؤية قيس سعيد، وأن 
هناك مفارقة بني املشاركة النشطة والواسعة 
فـــي اإلضــــــــراب، مـــا يـــزيـــد عـــن نــصــف مــلــيــون 
عامل، ومحدودية املشاركة في االحتجاجات 
االستثنائية،  للقرارات  املناهضة  السياسية 
لــكــن يــمــكــن أن يــلــتــقــي الــفــعــل االحــتــجــاجــي 
الـــســـيـــاســـي واالجـــتـــمـــاعـــي بـــمـــا يــحــمــلــه مــن 
مـــضـــامـــني مـــشـــتـــركـــة. كـــمـــا يــشــيــر اإلضــــــراب 
ــود حـــالـــة رفــــض ملــضــمــون الــســلــطــة  ــ ــى وجـ إلــ
ــلـــى ربـــمـــا مـــن املــســار  اقـــتـــصـــاديـــا بـــدرجـــة أعـ

السلطوية،  مــع  التطبيع  تيار  مواجهة  فــي 
ومـــا تــقــوم بــه مــن تــحــّركــات، مــثــل مــبــادرات 
ــراج عـــن أعـــــداد مـــحـــدودة من  ــ ــ الـــحـــوار واإلفـ
املعتقلني، ما يهّدد امللف الحقوقي  برمته، 
ويــجــعــل املــنــظــمــات واملـــدافـــعـــني عـــن حــقــوق 
اإلنسان لقمة سائغة بمفردهم في مواجهة 

حمالت القمع والترهيب.
هناك ثالثة احتماالت: أوال، أن يستمّر النظام 
الحقوقية،  الــتــنــازالت  مــن  قليل  تــقــديــم  فــي 
على وقع األزمــة االقتصادية، مع استخدام 
االنفراجة  لتعظيم  اإلعــالمــيــة  البروباغندا 
السياسيني،  املعتقلني  ملف  فــي  املــحــدودة 
األمنية  لألجهزة  العنان  إطــالق  واستمرار 
لــلــقــمــع، والـــتـــحـــّكـــم فــــي مـــخـــرجـــات الـــحـــوار 
وافــــراجــــات الـــســـجـــون. ثـــانـــيـــا، مــؤتــمــر قمة 

ــواقـــف.  الــســيــاســي الـــــذي تـــتـــفـــاوت بــشــأنــه املـ
 في 

ً
الشغل مستقبال اتــحــاد  ويــبــرز هنا دور 

عــرقــلــة مـــســـار الــســلــطــويــة، بــمــا يــحــمــلــه من 
بالسياسي، ومن  االقــتــصــادي  خــطــاٍب يربط 
أطــــر وهـــيـــاكـــل قـــاعـــديـــة مـــمـــتـــّدة فـــي واليــــات 
تــونــس، قــــادرة عــلــى الــحــركــة والــتــعــبــئــة، غير 
ــه قـــــــاده نـــقـــابـــيـــون، فــي  ــقـ ــلـ خــــطــــاٍب ذكـــــــيٍّ أطـ
مقدمتهم نــور الــديــن الــطــبــوبــي، والـــذي كان 
 استهداف من وسائل إعالم ومؤسسات 

ّ
محل

الدولة. ويعيد املشهد أيضا التذكير بأهمية 
مــنــذ  الـــتـــاريـــخـــيـــة  وأدواره  الـــشـــغـــل  اتــــحــــاد 
وقدرته  الثورة،  ات 

ّ
بمحط ومــرورًا  تأسيسه، 

الــفــعــل والــتــأثــيــر، وإدارة حــــوار وطني  عــلــى 
ربما  وهــذا  التونسي.  املجتمع  مكّونات  بني 
يكون مستقبل أحد السيناريوهات املحتملة 
 فــي مــقــدور 

ّ
لــخــروج تــونــس مــن أزمــتــهــا، ألن

دولية  صكوكا  النظام  يعتبره  ربما  املناخ 
في مواجهة أي ضغوط قد توّجه إليه، ويبدأ 
حينها بالتراجع عن وعــوده، والعودة إلى 
واملدافعني  الحقوقية  املنظمات  اســتــهــداف 
عن حقوق االنسان فى الداخل، واستئناف 
باب  أي  السياسية، وغلق  اإلعــدامــات  ملف 
ــداد الــســريــع مــرة أخـــرى إلى  ــ لــلــحــوار واالرتـ
املــربــع صــفــر. ثــالــثــا، أن يعمل الــنــظــام على 
تعديل سلوكه، ويبدأ في العمل التدريجي 
عـــلـــى تــحــســني األوضــــــــاع فــــي ظــــل الــضــغــط 
االقتصادي واالجتماعي الذي ربما يستمر 
الى االنتخابات الرئاسية املقبلة في 2024، 
النظام  ولكن تلك االحتمالية تصدم بيقني 
أن السبب الرئيسي لثورة 25 يناير )2011( 
هـــي مــســاحــة الـــحـــريـــة الـــتـــي أطــلــقــهــا نــظــام 
مبارك، وأنه لوال ذلك ما خرجت األمور عن 

السيطرة.
الــواقــع،  إلــى  األقـــرب  الثاني هــو  السيناريو 
يــدعــم ذلـــك الــخــيــار مــعــرفــة تــكــتــيــكــات عمل 
الـــنـــظـــام وفــلــســفــتــه، والـــتـــفـــافـــه الــــدائــــم على 
وعوده، وعدم تحقيقه أيا منها منذ أحداث 
انـــفـــراجـــٍة  أي  مــــن  الـــشـــديـــد  وخــــوفــــه   ،2013
ــيـــره بــالــغــلــق  ــيـــة، فـــهـــو يــــربــــط مـــصـ ــيـــاسـ سـ
والــقــمــع. وفــي كــل األحــــوال، سيظل الوضع 
مــــا، وســـتـــشـــهـــد األوضـــــــاع 

ّ
ــلــــي مــــتــــأز ــداخــ الــ

مزيدًا  االجتماعية،  واألبــعــاد  االقــتــصــاديــة، 
ل، الذي سيظهر تأثيره 

ّ
من التدهور، والتحل

كما  وتصاعده،  املجتمعي  العنف  نمو  مع 
حـــدث فــى أســبــوع الــقــتــل، بــاأليــام املــاضــيــة، 
الـــذي بــدأ بــذبــح طالبة آداب املــنــصــورة فى 
ــن املــــــــاّرة، وتــبــعــتــه  الــــشــــارع وعـــلـــى مـــــرأى مـ
عشرات الجرائم وحــاالت االنتحار، يضاف 
إلى ذلك شيوع التطّرف، خاصة داخل مقار 
السجون ومــراكــز االحــتــجــاز، مــا يجعل من 
لــإلرهــاب  متوقعة،  مفرخة،  املــصــري  القطر 
تأثيرها  سيمتد  الــتــي  املــتــطــّرفــة  واألفـــكـــار 

ومخاطرها إلى اإلقليم املحيط.
على املدى القصير، قد تتجاوز الحكومات 
الغربية أزمة الطاقة، ويتعايش مواطنوها 
مــعــهــا، ولـــن يــتــأثــروا حــيــنــذاك كــثــيــرًا بسعر 
ــــدى الــبــعــيــد  ــالـــون الــبــنــزيــن، لــكــن عــلــى املـ غـ
ســيــدفــع هـــــؤالء ثــمــن انـــتـــشـــار الــقــمــع الـــذي 
ــد فــقــرًا 

ّ
ــــذي ســيــول تــدعــمــه حــكــومــاتــهــم، والــ

مدقعا  مغلفا بسلوكيات التطّرف ومشاعر 
الكراهية، وهي إشكاالت ال حلول لها.

)مدير تنفيذي  كوميتي 
فور جستس في جنيف(

االتـــحـــاد أن يــجــمــع الــفــرقــاء الــســيــاســيــني في 
يمارسهما  اللذين  والصلف  العناد  مواجهة 
الذي  السلطة  قطار  قيادته  في  سعّيد  قيس 

 القوى السياسية.
ّ

يريد دهس كل
ــة بــــني الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــقـ ــيـ ــة وثـ وهــــنــــاك عــــالقــ
وحقوق العمال، ويمكن رؤية نهج الحكم في 
واملــدنــي،  السياسي  املجتمعني  فاعلية   

ّ
شــل

وإضــــعــــاف املــنــظــمــات الــوطــنــيــة الــتــونــســيــة، 
والــتــقــلــيــل مـــن قــوتــهــا لــصــالــح الــســلــطــويــة، 
ــهـــر ذلـــك  ــظـ ــم تـــخـــضـــع لـــلـــســـلـــطـــة، ويـ ــ ــا لـ ــاملــ طــ
ــوٍم مـــســـتـــمـــّريـــن عــلــى  ــ ــجـ ــ فــــي مــــمــــارســــاٍت وهـ
الصحافيني واملجتمع املدني واألحزاب، وفي 
ما يخّص االتحاد من حملة تشويه ومحاولة 
الفاعل مفاوضا  احــتــواء، وتفريغه من دوره 
املنشور  يعتبر  السياق،  وفــي  العمال.  يمثل 
ــة الــحــكــومــة في  ــاسـ ــم 20 الــــصــــادر عـــن رئـ رقــ
ديسمبر/ كانون األول املاضي، إحدى الدالئل 
عـــلـــى ضـــيـــق الـــســـلـــطـــة بـــــأي شـــكـــل تــنــظــيــمــي 
إلى تقليص  املنشور  إذ سعى  فاعل ومؤثر، 
في  السلطة  مركزية  وتعميق  االتــحــاد  نفوذ 
الــتــفــاوض، مــشــتــرطــا أال تــجــري املــفــاوضــات 
بني العّمال وهيئات الحكومة من دون أن تمّر 
على رئاسة الحكومة، والتي تعني عمليا في 
لــلــدولــة أن قيس  كــتــاب  ظــل وضعية حكومة 
سعّيد هو من يفاوض التنظيم النقابي، وهو 
 رفض االتحاد، وتم 

ّ
الــذي كان محل املنشور 

إبداله بمنشور رقم 10 للعام 2014، وهو ما 
اعتبره االتحاد دليال على سوء نية السلطة، 
 النقابي، 

ّ
والــتــوجــه نحو الــتــراجــع عــن الــحــق

 عـــن ســيــاقــات 
ً
وهــــو بــالــطــبــع لــيــس مــنــفــصــال

الــتــضــيــيــق عــلــى الــفــاعــلــني فــي املــجــال الــعــام، 
الدستور ينّص على   كان مشروع 

ْ
حتى وإن

 
ّ

حرية العمل النقابي والحق في اإلضراب، إال
الــنــص على ذلــك فــي ظــل ممارسة قمعية   

ّ
أن

يـــهـــّدد الــحــق فـــي اإلضــــــراب، ضــمــن مـــهـــّددات 
نوعا  املنشور  يظهر  وعموما  الديمقراطية. 
ــه تــحــفــظ على  ــاد، ألنـ مــن االنــتــقــام مــن االتـــحـ
االقتصادية  والــســيــاســات  السياسي  املــســار 
وأخــيــرًا، ال ضمانة  الحكومة.  التي طرحتها 
لــحــقــوق الــعــمــال االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 
من دون الحق في التنظم والتعبير، وضمنه 
 دخول االتحاد 

ّ
الحق في اإلضراب. ويبقى أن

بثقله في األزمة الحالية سيعيد التفكير لدى 
السلطة، كما سيمنح املعارضني رؤية أوضح 

بشأن اتجاهات الرأي في تونس.
)كاتب مصري(

ثمن حقوقي للحرب الروسية على أوكرانيا في مصر

السلطوية في تونس وتشويه اتحاد الشغل

منذ 2014 لم يحدث 
أن وصل اإلنكار 

واإلهمال الغربيان 
لملف انتهاكات 

حقوق اإلنسان في 
مصر إلى المستوى 

الحالي

سيظل الوضع 
الداخلي متأزّمًا، 

وستشهد األوضاع 
اإلقتصادية، واألبعاد 

االجتماعية، مزيدًا من 
التدهور، والتحلّل

الحركة النقابية في 
تونس بقيادة االتحاد 
العام للشغل ما زالت 

نابضةً وقويةً ولها 
قدرة على التأثير

دخول االتحاد بثقله 
فى األزمة الحالية 

سيعيد التفكير 
لدى السلطة، كما 
سيمنح المعارضين 

رؤية أوضح بشأن 
اتجاهات الرأي
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