
محمد سي بشير

ــر هـــــذه األعــــــوام  ــزائــ ــن املــــفــــارقــــات، فــــي جــ مــ
األخــــيــــرة، أن كـــل شــــيء قـــابـــل لــلــتــســيــيــس، 
اد، باعتبار 

ّ
حتى مجّرد االحتفال بلغة الض

ــد حــفــظ هــويــة الــجــزائــريــن،  ــ أنــهــا مـــن روافـ
إلــى جــانــب األمــازيــغــيــة، واملــكــون الــروحــي، 
وعــمــود ذلــك كله اإلســـام. نتحّدث عــن هذا 
ــا آلــــت إلـــيـــه األوضـــــــاع، فقد  وكــلــنــا أســــف ملـ
اتخذ بعضهم من هذا اليوم مطّية للتنّمر 
العربية،  الــلــغــة  ــداء  أعــ يسّمونهم  مــن  عــلــى 
لهم  عليهم مسّميات ويرسمون  ويطلقون 
صــفــاٍت هــم أبــعــد عــنــهــا، ألنــهــم لــم يــكــونــوا، 
ــاد، بــل هــم مــن عمل، 

ّ
يــومــا، أعـــداء للغة الــض

بكل ما أوتوا من قوة، للحفاظ عليها. وهذا 
مــوضــوع املــقــالــة، فــتــحــا لــأعــن وإخــراســا 
التي تنطق بما ال تعرف، وتهرف  لألُسن 

بكل ما تظن أنها تعرف.
ــة، كـــفـــى الـــجـــزائـــريـــن تــســيــيــســا لــكــل  ــ ــــدايـ بـ
ــم تقيهم  ــن قـــواسـ الـــقـــضـــايـــا، ولــيــبــحــثــوا عـ
القواصم، وبلدهم ما يكاد يرفع رأســه من 
أزمة حتى يقع في أزمات ليعود فيرفع رأسه 
تحّدياٍت  فــي  العيش  على  دأب  ألنــه  منها، 
يحاول، على الــدوام، االستجابة لها. ولعل 
أفضل من فهم هذه الدورة الامتناهية من 
التحّدي واالستجابة مالك بن نبي، عندما 
انــطــلــق مــن تــجــارب الــبــاد املـــريـــرة ليرسم 
معالم العروج الحضاري من جملة املطّبات 
التي ما فتئ الجزائريون يقعون فيها على 
مــر الــتــاريــخ، حيث تــحــّدث عــن ريــاح تموج 

عالء الترتير

بعنوان  ســنــوات  قبل سبع   
ً
مــقــالــة كتبت 

 
َ
ــيـــري«، نـــقـــدُت فــيــهــا الــخــطــة »مـــلـــيـــارات كـ

ــة االقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـــــأراضـــــي  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
الــفــلــســطــيــنــيــة املــحــتــلــة، والـــتـــي تضمنت 
وعــــــًدا مـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــي، 
جــــون كـــيـــري فـــي إدارة أوبـــامـــا - بــايــدن 
مليارات   4 ما بن  بتلقي  للفلسطينين، 
ــادرة  ــبــ »املــ خــــال  مـــن  دوالر  مــلــيــار  و11 

االقتصادية الفلسطينية«.
هــــدفــــت الـــخـــطـــة إلــــــى تـــطـــويـــر اقـــتـــصـــاد 
الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة عــلــى مــدار 
للتسوية  سابقا  متطلبا  ســنــوات،  ثــاث 
ــة الــــتــــي ســـتـــنـــهـــي »الـــــصـــــراع  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
الــفــلــســطــيــنــي – اإلســـرائـــيـــلـــي«، ووعــــدت 
بنسبة  اإلجمالي  املحلي  الناتج  بــزيــادة 
50% على مدى األعوام الثاثة، وتخفيض 
معدل البطالة بمقدار الثلثن، ومضاعفة 
مــتــوســط أجـــــور الــفــلــســطــيــنــيــن. وصــف 
كيري الخطة حينها بأنها »نموذج جديد 
اللجنة  ممثل  وصفها  بينما  للتنمية«، 
الرباعية حينئذ، توني بلير، بأنها خطة 
رُت حينها من 

ّ
»غير مسبوقة«. وقــد حـــذ

ــــن تــصــمــيــمــهــا  اســـتـــحـــالـــة تــحــقــيــقــهــا، ومـ
اإلشكالي، وتداعياتها املضّرة، ومنطقها 
ــا من 

ً
االقــتــصــادي املــعــيــب. وحــــذرُت أيــض

أن »الــســام االقــتــصــادي« ال يمكنه شراء 
ا 

ً
اتــخــاذه شرط السياسي«، وأن  »الــســام 

ا لازدهار معيٌب باألساس، لغياب 
ً
مسبق

فــــق الــســيــاســي. وبــالــفــعــل، غـــادر كيري 
ُ
األ

األبيض،  البيت  بايدن(   - أوباما  )وإدارة 
الـــدوالرات في واشنطن  وبقيت مليارات 
العاصمة، وفشلت الخطة في تحقيق أي 
نتائج ملموسة مّما تصورته ووعدت به. 
 أو مستغربة، 

ً
 مفاجئة

ُ
لم تكن هذه النتيجة

 ضمن نهج/ نموذٍج 
ً
ألنها كانت مؤطرة

ــمــلــيــه 
ُ
ــٍل مــــن الـــتـــدخـــل الــــخــــارجــــي، ت فــــاشــ

النزيه  غير  األميركي  الوسيط  حسابات 
وحليفه اإلسرائيلي ومعاييرهما. واآلن، 
يتحضر جــو بــايــدن لــلــعــودة إلـــى البيت 
األبيض رئيسا، والخشية أن التحذيرات 

أسامة عثمان

األميركي  الرئيس  د  تعهُّ مــن  الــرغــم  على 
املــنــتــخــب، جــو بـــايـــدن، بــانــضــمــام بـــاده، 
ــاريــــس لــلــمــنــاخ،  ــاق بــ ــفــ مــــــجــــــّدًدا، إلـــــى اتــ
بقيمة 1700   

ً
ة

َّ
إقـــراره خط إلــى  باإلضافة 

مــلــيــار دوالر، تــهــدف إلــــى بــلــوغ مــرحــلــة 
املتحدة،  الواليات  الكربوني، في  الحياد 
عات واملخاوف 

ُّ
بحلول 2050، إال أن التوق

الحراري  من استمرار ظاهرة االحتباس 
ــــا، بل  ّيً لــم تــجــد، بــعــد، مــا يــواجــهــهــا، ِجــــدِّ
تــحــقــقــت األخــــطــــار الــبــيــئــيــة والــصــحــيــة 
ــة عــلــى  ــبــ ــ

ِّ
ــرت ــتــ ــا االقــــتــــصــــاديــــة املــ ــ ــًيـ ــ ــالـ ــ وتـ

ا  االحتباس الــحــراري، في وقــت أقــرب ممَّ
ون. عه املختصُّ

َّ
توق

فــي مكافحة هــذه األزمــة  الفشل  ويعكس 
ــم املـــتـــحـــدة عــــن درء  ــ  األمــ

َ
ــْجــــز الـــعـــاملـــيـــة عــ

د أهـــــمَّ مــبــادئــهــا األســـاســـيـــة،  خـــطـــٍر يـــهـــدِّ
ــعــــاملــــي«، و«تـــطـــويـــر  ــــام الــ ــــسـ ومـــنـــهـــا »الـ
عــاقــات تــعــاون بــن الــــدول تــســاعــد على 
السياسية واالقــتــصــاديــة  املــشــكــات   

ِّ
حــل

واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة واإلنــســانــيــة«. 
ــا ملـــيـــثـــاق األمــــــم املــــتــــحــــدة، والـــــذي  ــ ـ

ً
ــق ــ ووفـ

 الــســيــادي فـــي اســتــغــال 
َّ

ــن الـــحـــق يــتــضــمَّ
ــلــــى الــــدولــــة  ــقــــع عــ ــة، تــ ــ ــــاصـ ــخـ ــ املــــــــــــوارد الـ
املسؤولية الكاملة في أال تقع ايُّ أنشطة 
ب ضرًرا للبيئة. وفي  داخل واليتها، تسبِّ
املقابل، يعكس تفاقم أزمة املناخ العاملي 
تضاؤل قدرة الدول على العمل املشترك، 
وفشلها في اجتراح سياساٍت اقتصاديٍة 
عامليِة املردود، وبشكل عام، ضعف الدول 
عن تحقيق مفهوم األمــن الجماعي، ولو 
ه األدنى، واملاّس، وبكلمة واحدة،  في حدِّ
اإلنسانية،  باملسؤولية  الشعور  ضعف 
ــــدول  ــارج، وشــــعــــوب الـ ــ ــخـ ــ ــــجــــاه الـ

ُ
لـــيـــس ت

ــا،  ـ
ً

ــــل، أيـــض ــــداخـ ــــجــــاه الـ
ُ
األخــــــــرى، ولـــكـــن ت

وشعوب تلك الدول الفاعلة.   
إذ على الرغم من توقيع دوٍل كثيرة على 
ــا 

ً
اتـــفـــاق بـــاريـــس لــلــمــنــاخ الــــذي ُعــــدَّ حــدث

بــلــًدا في  ــع عليه 195 
ّ
وق إذ  ا،  ا مهّمً عاملّيً

بمشاركة   ،2015 األول،  كانون  ديسمبر/ 
وهي  الدفيئة،  بالغازات  بن  املتسبِّ كبار 
الــصــن والــــواليــــات املــتــحــدة والــهــنــد، إال 
أن تساؤالٍت تبقى عن مدى التزام الدول 
ــعــــة عـــلـــى اتــــفــــاق بــــاريــــس )املــــلــــزم(  ــ

ِّ
املــــوق

ــي االتــفــاق 
ِّ
بــقــواعــده وآلـــيـــاتـــه، فــبــعــد تــلــق

 قــويــة بـــقـــرار الــرئــيــس األمــيــركــي، 
ً
ضـــربـــة

ــــاده مــنــه،  ــب، انـــســـحـــاب بــ ـــرامــ ــد تـ ــالــ دونــ
وإصـــــــراره عــلــى الـــدفـــاع عـــن الــصــنــاعــات 
املعتِمدة على مصادر الطاقة األحفورية، 
املــنــاخــي،  ــر  الــتــغــيُّ حقيقة  فــي  والتشكيك 
الشؤم«،  »أنبياء  بـ املناخ  نشطاء  ا 

ً
واصف

ــيــــون أن الــصــن،  الَحــــظ الــخــبــراء األوروبــ
 مــــن خـــفـــض نــســبــة انــبــعــاثــاتــهــا، 

ً
وبـــــــدال

بــعــد تــوقــيــع اتــفــاقــيــة بـــاريـــس لــلــمــنــاخ، 
ــــال عـــام  ــادة بــنــســبــة 5%، خـ ــ ــ شـــهـــدت زيـ
ترامب  انسحاب  مــن  عـــاٍم  بعد  أي   ،2018
مـــن االتــــفــــاق. كــمــا يــأخــذ مــنــتــقــدو اتــفــاق 
عة عدم إدراجها 

ِّ
باريس على الدول املوق

ا؛ لخفض 
ً
دة، مسبق ِنَسًبا واضحة ومحدَّ

االنبعاثات، ونصيب الفرد في ذلك.
واالحــتــبــاس الــحــراري الـــذي سيطر على 
ــنـــذ مــنــتــصــف  ــئـــة، مـ ــيـ ــبـ جـــــــدول أعــــمــــال الـ
ــاثـــات  ــعـ ــبـ الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، نـــــاتـــــٌج مـــــن انـ
ــــاف  ــغـ ــ »الــــــــــغــــــــــازات الــــــدفــــــيــــــئــــــة«، فـــــــي الـ
الــخــارجــي املــحــيــط بـــــاألرض، واســتــمــرار 
األوزون  بــطــبــقــة  وإنـــقـــاصـــهـــا  إضــــرارهــــا 
البنفسجية  فـــوق  تــمــتــص األشــعــة  الــتــي 
بــارتــفــاع درجــة حـــرارة األرض،  بة  املتسبِّ
الجنوبي  القطبن،  فــي  الجليد  وذوبـــان 
والشمالي؛ ما يؤدي إلى ارتفاع منسوب 

بــخــط بــيــانــي لــحــضــارة يــأتــي عــلــيــهــا يــوم 
تخفت، لتخلفها ريــح أخــرى، تصنع دورة 
جـــديـــدة لــلــحــضــارة بـــن تـــحـــّد واســتــجــابــة 
فـــي تــنــاغــم تــــام مـــع مـــبـــدأ لـــم يــكــن هـــو من 
اخترعه )التحّدي واالستجابة(، بل نظيره 
 أرلــونــد توينبي، 

ّ
الــبــريــطــانــي، املـــؤرخ الــفــذ

ه يناسب الحالة 
ّ
ولكن مالك بن نبي وجد أن

اإلسامية، عموما، والجزائرية، فاستلهمه، 
وعمل على توصيف الدورة الحضارية به، 
بــل جــعــلــه، رفــقــة ثــاثــيــة اإلنـــســـان/ الــزمــن/ 
الــتــراب، إضافة إلــى الــّديــن، مفعوال منتجا 

للفعل ثم العروج الحضارين.
ــة، ملــــــاذا ديــــدن  ــئـ ــتـــوطـ ــن هـــــذه الـ ــا مــ ــطـــاقـ انـ
الجزائرين التسييس لكل القضايا، وملاذا 
عندنا،  الفعل  االستقطاب هي محّرك  روح 
إن ُوجـــــد، طــبــعــا. وحـــتـــى فـــي االحـــتـــفـــاالت، 
ــألـــة ال  ــلـــن، ونـــنـــســـى أن املـــسـ نــعــمــل الـــعـــامـ
تتعّدى مجّرد تنوع لغوي، بل ثراء يعطي 
املــعــّرب،  الــتــي كتب عنها  للهوية روافــدهــا 
كــمــا كــتــب عنها املــفــرنــس، وكــاهــمــا محب 
للوطن، ومنافٌح ومدافٌع عن قضاياه؟ نقول 
هذا، وكلنا أسف على ما قرأناه لجزائرين 
التواصل االجتماعي من تنّمر  في وسائل 
ــّدون أعـــــداء للغة  ــعـ بــاملــفــرنــســن، أو بــمــن يـ
وكأنما  بعينها،  منطقٍة  أبناء  من  العربية 
هــؤالء مــن أردى الــجــزائــر إلــى مــا هــي عليه 
مــن حــالــة مــتــرّديــة. كــيــف ال تــغــضــب، وأنــت 
تـــقـــرأ أن االحـــتـــفـــال بــلــغــة الـــضـــاد مــنــاســبــة 
 االحــتــفــال ذاتــه 

ّ
ــداء، أو أن ــ للكشف عــن األعـ

اد؟ 
ّ

الض شوكة في حلق من يقف ضد لغة 

132 سنة من االستاب الهوياتي.
توضيحاتهم  إلــى  املتأسفون،  أضــاف  كما 
تــلــك، إشــــــاراٍت إلـــى إســهــامــات املــنــطــقــة في 
الــدفــاع عــن إشــكــاالت الــبــاد بكل مــا أوتــوا 
بـــالـــفـــرنـــســـيـــة أو  قـــــوة ووســـــائـــــل، وإن  مــــن 
األمازيغية، ولكن في إطار اللحمة الوطنية 
فرنسا هي من   

ّ
أن إلــى  الجزائرية، منبهن 

اســتــخــدمــت مـــبـــدأ »فـــــّرق تـــســـد« بـــن أبــنــاء 
ــّرر، من  ــمــ الـــجـــزائـــر، لــتــجــعــل مــنــه جـــســـرا تــ
خـــالـــه، اســتــراتــيــجــيــاتــهــا الــخــبــيــثــة الــتــي 
ها قد 

ّ
يبدو، من خال التنمر املشار إليه، أن

حريش بن 
ّ
 للت

ً
نجحت في اإلبقاء عليه أداة

ــح 
ّ

أبــنــاء الــوطــن الــواحــد. وفــي األخــيــر، وض
 املفرنسن 

ّ
املتأسفون على حاالت التنّمر أن

ــوا، هــــم أنـــفـــســـهـــم، ضـــحـــايـــا االســـتـــاب  ــانــ كــ
الــهــويــاتــي، ولكنهم كــانــوا وطــنــيــن، وذّكـــر 
هـــؤالء بــمــالــك بــن نــبــي، مــحــّمــد ديـــب، آسيا 
جــــبــــار، وغـــيـــرهـــم مـــمـــن لــــم تـــكـــن لــــديــــه إاّل 
ليستخدموها،  للتعبير   

ً
وسيلة الفرنسية 

ــــف املـــمـــارســـات  ولــكــنــهــم نـــجـــحـــوا فــــي وصـ
االستيطانية الفرنسية بل فضحها، ولعل 
حرمان آسيا جبار ومحّمد ديب من جائزة 
نوبل لــآداب كــان من تداعيات ذلــك العمل 
ــي الـــرفـــيـــع، ولــكــنــه الــفــاضــح لــفــرنــســا  ــ األدبــ
ــانــــي والــــحــــضــــاري فــي  وتـــاريـــخـــهـــا اإلنــــســ

بادنا، وفي كل شبر أرٍض احتلته.
ــاء تـــلـــك املـــنـــطـــقـــة الـــتـــي وســمــوهــا  ــنــ أّمــــــا أبــ
اسهاماتهم،  على  زيـــادة  فإنهم،  بــالــدشــرة، 
عبر التاريخ، في الحفاظ على هوية الباد، 
فانهم عانوا كما عانى كل الجزائرين من 
ظــلــم االســتــعــمــار االســتــيــطــانــي الــفــرنــســي، 
وحـــاولـــوا، مــن خـــال الــحــفــاظ عــلــى الهوية 
العمل  بل  الباد،  تمزيق  ليس  األمازيغية، 
ــــراء هــذه  بــجــزئــيــات الــهــويــة الــجــزائــريــة إلثـ
ــار تــعــدد  ــ الــهــويــة وإعـــــاء مــكــانــتــهــا فـــي إطـ
روافد تلك الهوية، ولكن داخل جسم الجزائر 
ــثــــري بــكــل أبـــنـــائـــه. هل  الــــواحــــد الــغــنــي والــ
بل  واألمازيغية،  العربية  تتحدث  أن  يضّر 
وتتحكم في الفرنسي، فتكون غير وطني؟ 
وهل سماعك ألغاني آيت منقات، معطوب، 
الـــحـــاج الــعــنــقــة، الــعــنــقــيــس، الــحــســنــاوي، 
مسعودي، حــمــادي، إيــديــر، عـــزام، عــاوة و 

أطــوار  يــضــّر بوطنيتك؟ غريبة هــي  نـــورة، 
هم يملكون زمام لغة 

ّ
هؤالء املتنّمرين، وكأن

غيرهم،  دون  مــن  بها  فيستأثرون  الــضــاد، 
املنطقة،  تلك  أبــنــاء  أن  يعلمون  ال  وكــأنــهــم 
من  يمّكنهم  ما  الشعر  من  يعلمون  بينها، 
ـــاد، فهم 

ّ
مــبــاراتــهــم فـــي الــتــحــّكــم بــلــغــة الـــض

يتغنون  لكنهم  وشــعــره،  املتنبي  يــعــرفــون 
ــنــــد، ويـــرفـــعـــون  بــشــعــر ســــي مــحــنــد أومــــحــ
رؤوسهم بكتابات مولود معمــــري وكاتب 
يــاســن، وال يــنــســون مــولــود فــرعــون الــذي 
قتلته أيادي الغدر الفرنسية في 1961، في 

العاصمة الجزائرية.
على  املتأّسفة  تلك،  كتاباته  الجميع  أنهي 
الــتــنــمــر، بــتــذكــيــرهــم بــفــضــل لــغــة الـــضـــاد، 
ــهــم لــم يــســاهــمــوا قــط فــي قـــرار إبــطــال 

ّ
وبــأن

تعميم استعمال اللغة العربية، كما أوصوا 
بــوجــوب االجــتــمــاع، اجــتــمــاع الــكــلــمــة على 
تـــعـــّدد روافـــــد الــهــويــة، ولــكــن فـــي إطــــار من 
املجتمعين،  الوطنين  اللحمة واالنسجام 
فـــي جـــزائـــر نـــافـــح عــنــهــا الــجــمــيــع، ويــنــعــم 

بخيراتها الجميع، وهي للجميع.
.. الزوايا التي تصدح بتحفيظ القرآن تلزم 
مالك  ابــن  ألفية  مــن  بحفظ  كلهم،  الطلبة، 
التي نحفظها عن ظهر قلب. .. هل يحفظها 
الواحد  قــرأ  يتنّمر؟ هل  قرأها حتى من  أو 
العلم،  مجالس  األلفية؟  لتلك  شرحا  منهم 
القرآن بحفظ  املنطقة، تلزم حافظ  في تلك 
ملــا كفتنا  لــو ذكــرنــا عناوينها  للغة،  متون 

الصفحة والصفحتان.
)كاتب وأستاذ جامعي جزائري(

أعـــاه ال تـــزال قــائــمــة، مــع فـــارق التسمية 
مــن مــلــيــارات كــيــري إلــى مــلــيــارات بــايــدن. 
ر بالسام 

ِّ
بش

ُ
ت املعتاد« ال  »القديم  عودة 

واملساواة  الحرية  ناهيك عن  العدالة،  أو 
للفلسطينين.

الـــحـــيـــاَد عن  ــايـــدن  بـ لـــن تــســتــطــيــع إدارة 
مقاربتي »السام االقتصادي« و»عائدات 
رتــــن فـــــي الـــســـيـــاســـة 

ّ
الــــــســــــام« املــــتــــجــــذ

ولــذلــك،  الفلسطينين.  ــجــاه 
ُ
ت األمــيــركــيــة 

لــن يــكــون مــســتــغــرًبــا إذا اخــتــارت إدارتـــه 
الستئناف  مدخا  األميركية  املساعدات 
الــعــمــل مـــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بعد 
ــال فـــي عهد  ــمــ ــنـــوات الــتــهــمــيــش واإلهــ سـ
تــرامــب. وبذلك ســوف يسلك بايدن درًبــا 

ه ُكلهم وفشلوا.
ُ
سلكه أساف

الــســام  اســتــحــدثــت إدارة كـــارتـــر »إطـــــار 
ــتـــصـــادي«. وفـــي عــهــد ريـــغـــان جـــاءت  االقـ
ــاة«. وفـــــي عــهــد  ــيــ ــحــ »مـــــبـــــادرة نـــوعـــيـــة الــ
كلينتون ظــهــرت فــكــرة »عــوائــد الــســام«، 
بــمــبــادرة  بــــوش  إدارة  جـــــاءت  وبـــعـــدهـــا 
»خــريــطــة الــطــريــق مــن أجــل الــســام« ذات 
ــتــــصــــادي املــــدفــــوع بــقــطــاع  الـــتـــركـــيـــز االقــ
تلك  حــــذو  تـــرامـــب   

ُ
إدارة ت 

َ
ــذ ــ ــ وَحـ ــن.  ــ األمــ

اإلدارات السابقة، وطرحت خطة »السام 
القائمة على املنطق  مــن أجــل االزدهــــار« 
ليس  ولــهــذا،  نفسه.  املعيب  االقــتــصــادي 
حيد 

َ
ت لكي  بايدن   

َ
رئاسة يدفُع  ما  هناك 

ــن مـــقـــاربـــة »الــــســــام االقـــتـــصـــادي« في  عـ
السياسة األميركية تجاه فلسطن. وكل 
ما عليها فعله ابتداع »مسّمى« جديٍد أو 
»مــــرادف« لخطط »الــســام االقــتــصــادي« 
وعليها  ا. 

ً
آنف املذكورة  السام«  و»عوائد 

ــا« 
ً
ــا هــجــيــن ــوذًجــ ــمــ ــا أن تـــبـــتـــكـــَر »نــ ــ

ً
أيــــض

أن  بمعنى  طفيف،  تــعــديــٍل  على  ينطوي 
على  األرجــــح،  على  يقتصر،  لــن  تدخلها 
تقديم املساعدات املشروطة، بل سيشمل 
ـــا االســـتـــثـــمـــار املــــشــــروط. ونـــمـــوذج 

ً
أيـــض

»املساعدات - االستثمارات« الهجن هذا 
يتماشى فــي ضــوء اتــفــاقــات أبــراهــام مع 
مسار »التطبيع اإلقليمي« بن إسرائيل 

وبعض الدول العربية.
استئناف  يقتضي  َسبق،  ما  على  وبناًء 

ســطــح الــبــحــر؛ تــلــك االنــبــعــاثــات الــتــي ال 
ــهــا. 

ِّ
تــظــهــر نــتــائــُجــهــا فــــور إنــتــاجــهــا وبــث

في  ب  تتسبَّ االنــبــعــاثــات  ولــذلــك، ستظل 
ي  نقص األوزون، في عقود آتية. والتحدِّ
األبــــــرز الـــــذي يـــواجـــه خــفــض انــبــعــاثــات 
ب  التسبُّ وتــالــًيــا،  الــكــربــون،  أكسيد  ثاني 
التغيرات املناخية، وزيادة االحترار،  في 
الصناعية  الـــدول  تقبل  إذ ال  اقــتــصــادي، 
ها االقتصادي،  بسهولة التضحية بنموِّ

حتى من أجل هذه الغاية.
ــن االحـــتـــبـــاس  ــ ــدَّ مـ ــ ــحـ ــ ــاول الـــــــــدول الـ ــ ــحـ ــ تـ
الوقود  على  االعتماد  بتقليل  الــحــراري؛ 
البديلة  الطاقة  إلــى  األحــفــوري، واللجوء 
النظيفة، أو بزرع مزيد من األشجار، كما 
أعــلــن تــرامــب  فــي مــنــتــدى دافــــوس، الــذي 
انــعــقــد فـــي شــهــر يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
املــتــحــدة  ــات  ــ ــواليـ ــ الـ أن  وإعــــانــــه   ،2020
تــريــلــيــون  ــادرة زرع  ــ ــبـ ــ مـ ــــى  إلــ ســـتـــنـــضـــمُّ 
شــــجــــرة، ولــــكــــن الـــنـــجـــاح الــــواقــــعــــي، فــي 
الــحــاّدة، ليس ســهــا، أو  هــذه االنعطافة 
العام لأمم  مضمونا. وهنا، دعا األمــن 
ة  قمَّ خال  غوتيريس،  أنطونيو  املتحدة 
فــي الـــذكـــرى الــســنــويــة الــخــامــســة إلعــان 
 )2020/12/12( للمناخ  بــاريــس  اتفاقية 
إلى إعــان حالة »الطوارئ  العالم  زعماَء 
املــنــاخــيــة«، فــي بــلــدانــهــم؛ لــدفــع الــجــهــود؛ 
نب ارتــفــاع كــارثــيٍّ فــي درجـــة حــرارة  لتجُّ
األرض. وقال إن  »كوفيد - 19« لم يوقف 
االقتصادي،  الصعيد  املناخ. وعلى  أزمــة 
واألعمال  االقتصاد  أبحاث  مركز  خلص 

ــبــــرى بــعــضــهــم لـــيـــســـأل هــــــؤالء عــن  وقـــــد انــ
ــة هــــي فــي  ــــوكــ

ّ
ــن الــــش ــ ــم، وعــ ــ األعـــــــــداء مــــن هــ

الــجــمــيــع،   
ّ
ألن الـــجـــزائـــريـــن،  مـــن  أيٍّ  حــلــق 

املتحّكم في لغة الضاد أو املفرنس، منهم، 
في  العربية  اللغة  مــركــزيــة  على  مجمعون 
الهوية الجزائرية، أقله بقراءتهم القرآن أو 
بصاتهم بها وسماعهم خطب األئّمة في 
الجمع واألعياد ويصدحون بوصايا الدين 
الوضع  املتـأسفون لهذا  بلغة الضاد. كتب 
املترّدي، ليس رّدا، بل توضيحا للمتنّمرين، 
بــــأن مـــن تــــّم تــوصــيــفــهــم بــتــلــك األوصــــــاف، 
وخصوصا من أبناء تلك املنطقة، بعينها، 
هــو مــن دافـــع عــن لغة الــضــاد، وذكــــروا لهم 
أمثلة الوزير األسبق بلقاسم نايت بلقاسم 
وأرزقي فراد وغيرهما ممن تطول القائمة 
بذكرهم، وأثروا املكتبة العربية بكتاباتهم، 
بزواياها  املنطقة،  أسهمت  مــا  مثل  تماما 
الــقــرآنــيــة، فــي زمــن االســتــاب االستيطاني 
الهوياتي الفرنسي، في الحفاظ على هوية 
الـــبـــاد مـــن املـــســـخ، ودفـــعـــت، مـــن أجـــل ذلـــك، 
الــثــمــن غــالــيــا مــن أبــنــائــهــا مــمــن تــم قتلهم، 
ــم، بــــل نـــفـــيـــهـــم، إلـــى  ــرهـ ــيـ ــهـــجـ بــــــــــاآلالف، وتـ
الجديدة  كاليدونيا  منها  بعيدة،  مناطق 
فــي املــحــيــط الـــهـــادئ، فــي أعــقــاب مــقــاومــات 
الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، 
أنشأها  التي  العلماء  إلــى جمعية  وصــوال 
عبد الحميد بن باديس الصنهاجي، والتي 
أسهمت في إذكاء روح اإلصاح في الهوية 
ــــورة الــتــحــريــر  الـــجـــزائـــريـــة، نــتــجــت مــنــهــا ثـ
املــبــاركــة واســتــقــال الــبــاد، فــي 1962، بعد 

املــــســــاعــــدات لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــن 
الـــقـــوانـــن  ــدٍد مــــن  ــ إلــــغــــاء عــ بــــايــــدن  إدارة 
والتشريعات املوضوعة في عهد ترامب، 
 

َ
ل لن يشكِّ ذلــك  االلتفاف عليها، ولكن  أو 

الـــســـيـــاســـي  الـــــزخـــــم  ُكــــــبــــــرى، ألن   
ً
 عــــقــــبــــة

ســــوف يــهــيــمــن عــلــى الــحــيــز الــتــشــريــعــي 
والقانوني.

. وقد هدفت املساعدات األميركية للسلطة 
ــا مــقــاوال فــرعــيــا لــدى  إلـــى تــرســيــخ دورهــ
االحتال اإلسرائيلي، وهي تعود بالنفع 
لها  بتحمُّ اإلســرائــيــلــي  االقـــتـــصـــاد  عــلــى 
ا من تكاليف االحتال وإطالة أمده،  جزًء
ــُحــول 

َ
وت الفلسطيني،  الــتــشــرذم   

ُ
ــخ وتــرسِّ

دون قيام الديمقراطية الفلسطينية. ومع 
تدفق حزمة مساعداٍت جديدٍة من اإلدارة 
األميركية املقبلة، تشتّد هذه الديناميات 
ــقـــوى، وتــجــعــل آفــــاق تحقيق  ــّرة وتـ املـــضـ

السام الحقيقي والدائم أكثر قتامة.
املعتاد  »الــوضــع  لــتــجــاوز  األوان  آن  لــقــد 
 اإلدارة األميركية القادمة 

َّ
القديم«، بيد أن

غير  الفلسطينية  الــســيــاســيــة  والــقــيــادة 
قادرتن على االنتقال إلى »وضٍع معتاد 
ــد«، ُيـــقـــّربـــنـــا مــــن تــحــقــيــق الـــســـام  ــ ــديـ ــ جـ
 

ً
أصــا راغبتن  وغــيــر  والــدائــم،  الحقيقي 

في ذلك.
)كاتب فلسطيني في جنيف(

ه بلندن، إلى أن القضايا  التجارية، ومقرُّ
البيئية ستبدأ في التأثير، بشكل خطير، 
مــدار  على  العاملي،  االقتصاد  شكل  على 
الــخــمــســة عــشــر عــاًمــا املــقــبــلــة، بــعــد فــتــرٍة 
ظــهــرت فــيــهــا آثــــار االحــتــبــاس الـــحـــراري، 

ا. 
ً
بسرعة أكبر مما كان ُيخشى سابق

ال مــبــالــغــة فـــي الـــقـــول إن مـــا انــتــهــى إلــيــه 
ــوم، مــــن األضــــــــرار املـــبـــاشـــرة  الـــعـــالـــم، الــــيــ
املناخي  ــر  والــتــغــيُّ الـــحـــراري،  لاحتباس 
ل الــدول، تحت ضغوط 

ُّ
هو حصيلة تحل

أزمــاتــهــا االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة، من 
ــقـــاديـــر كـــبـــيـــرة مــــن الـــقـــيـــم الـــضـــروريـــة،  مـ
ــلــــك الـــتـــي  ــة فــــقــــط، ولــــكــــن تــ ــ ــيـ ــ ــــاقـ ال األخـ
وحتى  العملية،  الحياة  عليها  س  تتأسَّ
 من أشكال 

ً
االقتصادية، وهذا يمثل شكا

ــتـــي ال تــــراعــــي، إال املــصــالــح  الـ األنـــانـــيـــة 
مرافعة  كانت  ولــذلــك  السريعة.  واملــنــافــع 
الـــنـــاشـــطـــة الــبــيــئــيــة الـــســـويـــديـــة، غــريــتــا 
املحِرجة  تها  وحجَّ األســاســيــة،  تــونــبــرغ، 
ــه لـــزعـــمـــاء  ــتــ ــهــ ــ ــا الــــــــذي وجَّ ــهـ ــابـ ــطـ فـــــي خـ
الدولية  ة  القمَّ الذين اجتمعوا في  العالم 
ــر املـــنـــاخـــي فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  لــلــتــغــيُّ
مــن الــعــام الــفــائــت، فــي نــيــويــورك، ضمن 
العامة  للجمعية  الــــ74  الــــدورة  فعاليات 
لأمم املتحدة، )أعلنت »تسريع االنتقال 
إلــى مستقبل أنــظــف وأكــثــر اخـــضـــراًرا«(، 
 عن هذا الخلل األخاقي الفاضح، 

ً
كاشفة

 مـــن االســـتـــمـــرار عــلــيــه، إذ جــاء 
ً
رة

ِّ
ــذ ومــــحــ

فــي خــطــاب تــونــبــرغ: »لــقــد قضيتم على 
ذلك  ومــع  الفارغة.  بأحاديثكم  طفولتي، 
 .. ما زلــت أنــا املحظوظة. الناس يعانون 
ينهار،  البيئي  نظامنا  يموتون،  الناس 
ونـــواجـــه مــخــاطــر االنـــقـــراض الــجــمــاعــي، 
وأنــتــم تتحّدثون عــن املـــال، وعــن قصص 
األبدي.  االقتصادي  النمو  الخيال بشأن 
ق 

ْ
ما هذه الجرأة؟«. صحيٌح أن الدول، َوف

النظرة الواقعية، ال تحتكم إلى مرجعيٍة 
عليا ملزمة، ولكنها حن تصل إلى هذا 
وتهديدات  ة،  الُكليَّ املخاطر  من  املستوى 
األمن الجماعي، بمفهومه الذي يستوعب 
مــا هــو أوســع مــن التهديدات العسكرية، 
حينها، هي ملزمة بعبور خافاتها، إلى 

أرضّية مشتركة بالغة الحيوية. 
ــة األكــــثــــر هـــشـــاشـــة،  ــيـ ــربـ ــعـ ــا الــــــــدول الـ أمــــ
ــفــة مـــن الــــــدول الــصــنــاعــيــة، 

ّ
وغـــيـــر املــصــن

األضـــرار،  بــادهــا وشعوبها تجني   
َّ
فـــإن

 من املكاسب؛ فهي 
ً

ولــم تستفد، إال قليا
مـــة عـــن إحــــداث  ــَجــــز مـــن الــــــدول املـــتـــقـــدِّ أْعــ
الت شاملٍة وعميقٍة ومستدامة، في  تحوُّ
الــازم  ِبــنــاهــا التحتية، أو غــيــرهــا؛ )كــمــا 
نظًرا  البديلة(؛  الطاقة  اعتماد  نحو  هنا 
واالستقرار  الحقيقية،  الــرؤى  إلــى غياب 
)في حن االستقرار مقتصٌر على مجّرد 
ولغياب  الــحــاكــمــة(،  ــم 

ُ
ــظ

ُّ
الــن على  الحفاظ 

لــاســتــمــراريــة، فــي أيِّ  الــازمــة  الشفافية 
الحياة.. فهل الحكومات  حقٍل من حقول 
العربية التي ال تنقص شعوبها األزمات 
لــلــحــدِّ من  ، بــمــا يــكــفــي، 

ٌ
املتفاقمة مــؤّهــلــة

اآلثار الخطيرة لتلك االختاالت البيئية 
ا مباشًرا مفردات الحياة  التي تمسُّ مّسً
متها الغذاء، مع سائر  الحيوية، وفي مقدِّ
للعيش؟ وخصوًصا  اإلنسانية  الشروط 
عات بانخفاض أسعار النفط، مع 

ُّ
مع توق

الــــدول خططا لانتقال  وضـــع مــزيــد مــن 
إلى اقتصاد خاٍل من الكربون، في العقود 
املــقــبــلــة، وفــــق مـــركـــز أبـــحـــاث االقــتــصــاد 
ع أن الطلب 

ّ
واألعمال التجارية، الذي توق

األحفوري سيكون أضعف،  الوقود  على 
إلى  الخام ستنخفض  برميل  تكلفة  وأن 

أقل من 30 دوالًرا، بحلول عام 2035.
)كاتب فلسطيني(

احتفال بلغة الضاد تنّمرًا... في الجزائر

مليارات بايدن الوشيكة للفلسطينيين

التغيُّر المناخي وتراُجع التضاُمن الضروري

كيف ال تغضب، وأنت 
تقرأ أن االحتفال 

بلغة الضاد مناسبة 
للكشف عن األعداء، 

أو أّن االحتفال ذاته 
شوكة في حلق من 
يقف ضد لغة الّضاد؟

هدفت المساعدات 
األميركية للسلطة 

الفلسطينية إلى 
ترسيخ دورها مقاوًال 

فرعيًا لدى االحتالل

تتحلُّل الدول، تحت 
ضغوط أزماتها 

االقتصادية 
واالجتماعية، من 
مقادير كبيرة من 

القيم الضرورية، 
ال األخالقية فقط

آراء

ميشيل كيلو

بعد وصــول مــوازيــن الــقــوى إلــى درجــة معينة تحتم وجــود رابــح وخــاســر فــي أي 
ل الذهاب إلى تسويٍة مع 

ّ
صراع، يرفض املنتصر التوصل إلى حل سياسي، ويفض

خصومه، بما أن الحل يتعني بثوابت سياسية وحقوقية تتنافي مع التسوية التي 
أمامه  الذي ال يبقى  املهزوم  املنتصر على  ة 

ّ
القوى، وبأرجحية كف تتعنّي بموازين 

غير العمل لبلوغ تسوية، ال يهزم فيها. 
يقول هــذا التعريف األولــى ملــآالت الــصــراع الــســوري إن ما ينتظرنا لن يكون حال 
بــل سيكون  الــســوريــة،  والوطنية  الحرية  ثــورة  وثــوابــت  بمقومات  يتعني  سياسيا 
 لصالح األســد، تترك لنا خيارا ال خيار غيره: أال نرى فيها نهاية الصراع 

ً
تسوية

 نعمل لتغييرها منذ اليوم: عبر إعادة نظر جّدية في 
ً
 مؤقتة

ً
مع االستبداد، بل حالة

الغلبة  بقوة  كمهزومني، ســواء  معنا  والتعامل  روسيا  بني  تحول  الــذاتــي،  وضعنا 
عن  بالتخلي  واشنطن  وتقنع  استعمار سورية،  في  موسكو  رغبة  أو  العسكرية 
الشعب  بحق  يعترف  الــذي  السياسي  الدولية  الــقــرارات  حــل  مــن  السلبي  موقفها 
لديها من  ما  باستخدام  وتبدأ  بديٍل لألسدية،  ديمقراطيٍّ  نظام  بناء  السوري في 
وسائل كفيلٍة بدفع روسيا إلى التخلي عن األسد. هذا الخيار، الذي أقترحه، يراهن 
بــدوٍر يقنع اآلخرين بربط  على خــروج املعارضة من ضعفها وعجزها، وقيامها 

 سياسي لصالح السوريني.   
ٍّ

مصالحهم بحل
موسكو  بقوة  هزيمتنا  يــكــّرس  احتماال  وبالتسوية  السياسي،  الحل  باستحالة 
له واشنطن لحساباٍت ال تدور حول حقوقنا، مصالحنا، يدخل 

ّ
العسكرية، وتعط

الوضع السوري في حالٍة من الجمود، يرّجح أن تستمر ريثما يتفق املتصارعون 
اإلقليميون والدوليون على تفاهٍم يبقي لهم الحصص السورية التي توّزعوها فيما 
بينهم خالل الصراع، ويعني حصولهم عليها قبل الحل والتسوية ما نعيشه من 
ركود واستمرار ملا صار مأساة قرننا، وسط ما يسود الساحة من توازناٍت غير 
متعادلة بني واشنطن وبقية املتدخلني الذين يعملون لحماية حصصهم، وتحسني 
شروط الصفقات القادمة حولها، والتي لن يكون لألسدية واملعارضة كلمة فيها.  

 رفضت تطبيق قراراتها، وكانت 
ٌ
لته سياساٌت دولية

ّ
إذا كان الحل السياسي قد عط

التسوية معطلة أميركيا، وكانت روسيا عاجزة عن تغيير هذا الواقع الذي تعتبر 
غير  فترة  تستمر  أن  يرّجح  التي  القائمة  العطالة  فــإن  أطــرافــه،  أضعف  املعارضة 
قصيرة، تملي علينا اإلفادة من الوقت الضائع لتحسني شروط التسوية، عبر إعادة 
ننا من الحصول على حصٍة من 

ّ
نظر حاسمة في وضعنا الذاتي الذي يجب أن يمك

وطننا، بقدرات شعبنا وتعاوننا مع اآلخرين، ورفع مصالحنا إلى مستوى تتوافق 
فيه مع مصالحهم، وصوال إلى تحولنا إلى طرٍف يمكنه بلوغ تسويٍة متوازنة، تقبل 
املختلفة من  السياسية  قــواه  بما ستطّوره  ديمقراطي  إلــى حل سياسي  التطوير 
توافٍق يتيح لها بلورة خطط مشتركة، تبلغ بواسطتها حال تدريجيا يقّرر مصير 

شعبنا، انطالقا من مصيره الوطني الجامع. 
قد تبدو هذه املهمة صعبة التحقيق، لكن الصراع الذي سيدور بشأن نمط التسوية 
بجهوٍد  القيام  علينا  يفرض  فيه،  وازن  إسهام  لنا  يكون  أن  وحتمية  السياسية، 
ما  تدريجيا  بواسطتها  نبلغ  تطّور توجهه خطط مدروسة وتفصيلية،  يضبطها 
كنا نريد تحقيقه بخطوٍة واحدة، وآن لنا أن نقتنع أنها غدت مستحيلة، وأن تحسني 
شروط التسوية وعائدها هو املتاح لنا اليوم، الذي سُيخرجنا من عطالٍة مديدٍة لعب 

وهم االنتصار بخطوة واحدة دورا كبيرا في ما ألحقته بنا من كوارث. 
لــيــس انــخــراطــنــا فــي صــــراع جــــّدي حـــول الــتــســويــة املــنــتــظــرة غــيــر الــبــديــل الــوحــيــد 
مليه عالقات 

ُ
ت الـــذي  الــحــل  بــالدنــا،  الــدولــي حــول  التفاهم  استعصاء  يجعله  الـــذي 

املتحاصصني، ورغبتهم في املحافظة، بأي ثمن، على حصصهم، من دون صراع 
يبّدلها أو يهّددها، فنخرج نحن، عندئذ، صفر اليدين من الصراع على وطننا، كأننا 

لم نكن طرفا فيه، أو لم يدفع مواطنونا ثمنا يفوق الخيال النخراطهم فيه.

محمد أبو الغيط

في مقطع مصّور ظهر البرملاني املعارض السابق، أحمد طنطاوي، ليقدم لجمهوره 
 عن أسباب قراره االنضمام لحزب سياسي لم يسمه. املدهش أن خطابا 

ً
سردًا مطوال

تتجاوز مشاهداته نحو  الشعبي،  املــوضــوع غير  وبــهــذا  دقــيــقــة(،  الــطــول )40  بــهــذا 
املليون ونصف. 

والبساطة، خطابا  العمق  املستوى، يجمع بني  قــّدم طنطاوي خطابا سياسيا رفيع 
والنظرات. وبخالف خطاب معارض  االبتسامات  يوزع  الخطابية،  بعيدًا عن  هادئا، 
معتاد، يغرق في الشكوى من سلبيات الوضع القائم، يركز طنطاوي على بث األمل. 
وأنه  دائــرتــه،  انتخابات  تزوير  لحديٍث مقتضٍب عن  دقائق معدودة  إال  لم يستغرق 
سيواصل املسار القضائي، بينما خّصص املساحة األكبر للحديث بصيغة الجماعة 
عن »مشروعنا«، ووجــوب استكماله عبر عمل منظم. ال عجب أن معلقني عديدين 

وصفوا هذا الخطاب بأنه »رئاسي«.
سرعان ما تم اإلعالن عن انتخاب طنطاوي رئيسًا لحزب تيار الكرامة، في مشهد 
الــراحــل،  الرئيس  الــقــاعــدة صــور  جـــدران  تمأل  حيث  الناصرية،  الكالسيكية  شديد 
التطبيع.  وأقواله، والفتات تحمل علم فلسطني وشعارات ضد  الناصر،  جمال عبد 
وفي مسار مواز، كان النائب السابق هيثم الحريري يعلن انضمامه لحزب التحالف 
الشعبي، وسرعان ما تم تصعيده إلى عضوية املكتب السياسي، وسبقهما النائب 

البارز محمد فؤاد في الحزب املصري الديمقراطي االجتماعي. 
 في 

ً
يمثل الثالثي صفوة ما أنتجته املعارضة املصرية في السنوات األخيرة، وأمال

تجديد الروح بثالثة من التيارات السياسية املصرية الرئيسية. ومن املهم هنا اإلشارة 
ابــن أســرة وفدية  إلــى أن ثالثتهم أبناء العمل الحزبي ال دخــالء عليه، فمحمد فــؤاد 
عريقة، وهيثم الحريري نجل املناضل الراحل أبوالعز الحريري أحد مؤسسي حزب 
التحالف، أما طنطاوي فقد كان قبل الثورة أمينًا لحزب تيار الكرامة في مدينته قلني 
بكفر الشيخ. وبعد الثورة، صعد إلى عضوية املكتب السياسي ثم الهيئة العليا، إلى 
استقالته كان  أن سبب  املصرية  السياسية  الدوائر  أن استقال عام 2014.  تعرف 
ح حمدين صّباحي في أول انتخابات رئاسية أمام عبد الفتاح السيسي، 

ّ
رفضه ترش

لذلك مثل مشهد تسليم رئاسة الحزب وتسلمه نموذجًا غير معتاد بني املختلفني 
سياسيا، لم يتبادلوا عبارات التخوين، بل وصلنا إلى مشهد احتفاء صباحي بفوز 

طنطاوي، وقال إنه وجيله »سلموا الراية مرفوعة« لجيل تاٍل.
ال تــخــلــو الــســيــاســة املــصــريــة مــن ســيــاســيــني نــاضــجــني وشــجــعــان، إال أن ثالثتهم 
يمتازون بتحولهم إلى رموز شعبية يعرفها ماليني املصريني، وفي الوقت نفسه، لم 
يكونوا متوّرطني فاعلني في التقلبات السياسية املاضية، ما أبعدهم عن االستقطاب 
الحاّد، كما أنهم أبعد ما يكونون عن خطابات شعبوية معارضة تطرح حلوال خيالية 

للمشكالت املصرية، أو تمجد الثائر الحر املتطهر من السياسة. 
أيضا. ومن  السياسية واالجتماعية  البرملاني فرزًا مهمًا لالنحيازات  أداؤهــم  وكان 
املفارقات أن حزب الوفد )الليبرالي( قّرر فصل محمد فؤاد بعد أزمة سببها تبرؤ 
الحزب من مشروع قانون األحوال الشخصية الذي قّدمه. وكانت أزمة قانون العمل 
الــدولــة، عن  األهلي كاشفة بــدورهــا، حيث انحاز نــواٌب »معارضون« آخــرون لــروايــة 

مؤامرة التمويل األجنبي.
طرح بعضهم مزايدات حول سبب ترك السلطات املصرية لهم، ومن املثير للسخرية 
الحالي ليس نظام حسني مبارك، وهو ال يرغب بأي معارضة ال  النظام  أن  تكرار 
ديكورية وال جزئية. قد يتسع الهامش بفعل موازنات داخلية أو خارجية، لكن يبقى 
الواقع، وهو أن صعود الثالثي، في جزء منه، جاء مللء فراغ خلفته الضربات األمنية 
إلى  أشــار طنطاوي  فــوزه،  الحزبية بجيل سابق. في خطاب  الــكــوادر  القاسية ضد 
ونــصــف، حسام  عــام  منذ  والسجني  الــكــرامــة،  تيار  لحزب  السياسي  املكتب  عضو 
مؤنس. وباملثل، يشدد فؤاد على أولوية إطالق سراح عضو الهيئة العليا للحزب، زياد 
العليمي. بينما كان هيثم الحريري عضوا مؤسسا في حزب الدستور، والذي قّدم 
رئيسه السابق، خالد داود، سجينًا بدوره، وانضم إلى التحالف الشعبي، الذي يقبع 

حاليا نائب رئيسه، عبد الناصر إسماعيل، في السجن، والقائمة تطول!
حني النتخابات املحليات الذي قّدمه 

ّ
ال تغيرات درامية منتظرة، وسيناريو دعم مرش

بًا ألحد أبرز املخاطر 
ّ
لت تجن

ّ
طنطاوي يمثل بناء للمدى الطويل، لكن حالة الثالثي مث

الــتــي واجهتها الــتــيــارات املــعــارضــة املــصــريــة، وهــو انــقــطــاع الــتــواصــل الجيلي بفعل 
أمــا مــدى إمكانية مواصلة هــذا املسار فهو ســؤال تجيبه تقلبات  األمــنــي.  القصف 

األوضاع الداخلية والخارجية في املرحلة املقبلة.

محمد أبو رمان

يقّدم التقرير الصادر عن معهد السياسة واملجتمع للدراسات واألبحاث ومؤسسة 
فريدريش أيبرت األملانية ومركز الفينيق للدراسات املعلوماتية أخيرا )حصيلة جلسات 
التجاهات  مهمة  قــراءة  األردن(  في  الشباب  الناشطني  عشرات  مع  فة 

ّ
مكث حــواريــة 

الشباب األردني تجاه العمل العام واملشاركة السياسية وحجم االغتراب السياسي 
الذي يشعرون به تجاه مؤسسات الدولة والسياسات الرسمية، ومن ذلك االنتخابات 

النيابية التي انتظمت في نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي.
شر التقرير من خالل كتاب بعنوان »الشباب األردنــي وجدل املشاركة السياسية 

ُ
ن

النيابية 2020«، من إعداد أحمد القضاة وعبدالله الجبور، بالعربية  في االنتخابات 
والنتيجة  العام،  والعمل  الشباب  وتناول قضايا عديدة مهمة في ملف  واإلنكليزية، 
دها استطالعات الرأي العام عمومًا، والدراسات املماثلة لواقع الشباب 

ّ
الرئيسية التي تؤك

في العالم العربي عمومًا، أّن هنالك حالة من اإلحباط واالحتقان لدى الشباب، وعدم 
إما من خالل سلوك  تنعكس  واقتصاديًا،  الراهنة، سياسيًا  األوضــاع  رضى تجاه 
املقاطعة السياسية أو ثقافة االحتجاج في الشارع، والتي أصبحت ممارسة منتشرة 
بصورة واضحة منذ ثورات الربيع العربي 2011. ال تقتصر الفجوة مع مؤسسات 
الدولة وال تجاه الشكوك العميقة في جدوى املشاركة السياسية، بل أيضًا هنالك فجوة 
عميقة اليوم ما بني األحزاب السياسية التقليدية، بما في ذلك القوى املعارضة وشريحة 
واسعة وعريضة من جيل الشباب اليوم، الذين يرون أّن خطاب األحزاب السياسية ال 
يقترب من همومهم اليومية، وال يعكس ثقافة الجيل الجديد وطموحاته، وال يرون في 
 ومنصفًا، بل يصّرح 

ً
نسبة حضورهم وتمثيلهم في األحزاب السياسية أمرًا عادال

هم ديكور أو تجميل 
ّ
عديدون منهم بأن التعامل معهم داخل أغلب األحزاب يتم وكأن

لواقع األحزاب على صعيد الخطاب والقيادة والتواصل مع الشارع.
تتمثل بعض األمور املهمة التي يسلط عليها الشباب الضوء في غياب البيئة الحاضنة 
إلدماج الشباب في العمل السياسي العام، وغياب البنية التحتية للتأسيس لذلك في 

املدارس والجامعات واإلعالم ومؤسسات الدولة.
ويالحظ رئيس معهد السياسة واملجتمع، جعفر حسان، أّن االتجاه العام للشباب يحّث 
على اإلصالح والتغيير واالندماج، لكنهم ال يزالون يتلمسون الطريق إلى تحقيق ذلك 
عمليًا. وعليه، يطالب حّسان بضرورة العمل على نقل الشباب من سياسات الشارع 
إلى اللعبة السياسية، األمر الذي يحُدث من خالل إدماجهم في مؤسسات الدولة والعمل 
العامة، وتوفير البيئة الحاضنة لتحقيق ذلك. وتكمن قيمة التقرير بما يتوفر عليه من 
رسالة الشباب تجاه الدولة بضرورة مراجعة الخطاب الرسمي والسياسات الواقعية، 
وتقييم مدى نجاعة السياسات واللقاءات والبرامج املطبقة حاليًا ونجاحها، وبصورة 
خاصة بناء تصور استراتيجي في إدماج الشباب وإخراجهم من الحالة الراهنة التي 

تتسم بخيبة األمل وغياب الثقة بمؤسسات الدولة وخطابها.
مثل هذه الرسالة على درجة كبيرة من األهمية، ونحن نضع أقدامنا في العام 2021، 
الذي ستظهر عليه نتائج جائحة كورونا من خالل زيادة معّدالت البطالة بدرجٍة ملموسٍة 
في ظروف اقتصادية ومالية ومعيشية صعبة، وانتهاء الدور الرعوي للدولة بتوفير 
نا أمام قوٍة كبيرٍة مهمٍة وحيويٍة تضع 

ّ
الوظائف، وخصوصا في املحافظات، ما يعني أن

الدولة أمام خيارين؛ إما النظر إليها فرصة لإلصالح والتغيير واإلدماج والشراكة أو 
تهديدا سياسيا، وربما أمنيا إذا تم اختطاف بعض الشباب من الجماعات الراديكالية!

بيار عقيقي

اختار البشر على كوكب األرض تنظيم حيواتهم وفقًا لروزنامة سنوية، تختلف 
بني شعٍب وآخر ودين وآخر، لكنها تتوافق على مبدأ واحد: »الجميع يأمل خيرًا 
بالعام الجديد«. منهم من يطلق النار »ابتهاجًا«، وهي من أسوأ العادات املجتمعية، 
الجميع تقريبًا، يضع  الــراحــل«.  الــعــام  »الــخــالص مــن  ومنهم مــن يحتفل بحافز 
الخطط املنوي تحقيقها في العام الجديد، بعٌض يريد ممارسة الرياضة وبعض 
 إلى شراء منزل أو بدء عمل جديد، وغيره. ذلك كله 

ً
آخر وقف التدخني وصــوال

جميل ومنطقي، قياسًا على تراكمات كل عام، خصوصًا السلبية منها، وتحديدًا 
في عام 2020، الذي تشاركت فيه البشرية وباء كورونا وتداعياته املدّمرة.

ــر أن االنــســان هــو مــن وضــع الــروزنــامــات، 
ّ
ولــكــن، حــني نــعــود إلــى الــجــذور، نــتــذك

وفقًا ملسار كل شعب ومجتمع، بناء على الحركة الطبيعية، من شروق الشمس 
ومغيبها وحراك القمر وتتالي الفصول. بالتالي، ستختلف الروزنامات املسيحية 
عــن اإلســالمــيــة عــن الــيــهــوديــة. وكلهم سيختلفون عــن روزنــامــات شــعــوب املايا 
والهندية  والفييتنامية  والــكــوريــة  الصينية  والتقاويم  األميركيتني،  فــي  واإلنــكــا 
أعماله،  لتنظيم  الروزنامات،  التماشي مع هذه  اإلنسان  أن حــاول  وغيرها. وبعد 
ولتأكيد تطّور الشعوب، بات أسيرًا لها، أي أسير الحدود التي صنعها. ولم تعد 
تلك الروزنامات مجّرد دفتٍر لتدوين جدول أعمال ما، بل أضحت سببًا للضغط 
بعد  تحديدًا  األخــيــرة،  العقود  في  كبير  بشكل  تراكم  والــذي  واملعنوي،  النفسي 
وبــدء  مــاٍض  عــاٍم  ـ 1945(. ال يشبه طــّي صفحة  الثانية )1939  العاملية  الــحــرب 
ظهر االحتفاالت والنوايا 

ُ
، حسبما ت

ً
آخر جديد، باالنتقال من منزل إلى آخر مثال

املعلنة بشأن كل عام، بل يكّرس عمليًا ظاهرة الغرق في الحدود التي صنعناها، 
والتي ندفع أنفسنا بشكل مبالغ إلى االلتزام بها، بما يزعزع استقرارنا النفسي. 
واالستقرار هو أهم جزء من جزئيات تكويننا البشري، وال يحتاج إلى الضغط 

الدائم عليه كي ال ُيدّمرنا. 
في الواقع، ال نحتاج إلى عاٍم جديد كي نقّرر ما نريد. نستطيع فعل ما نشاء في 
كل لحظة. نستطيع التوقف عن التدخني في أي وقٍت، وُيمكن لنا أن نخلد إلى النوم 
باكرًا ليلة رأس السنة، والسهر في يوٍم آخر، نستطيع البدء بممارسة الرياضة 
االنتقالية  للمرحلة  أسسا  نفسها  رّســخــت  تقاليد  على  الــتــمــّرد  لنا   

ّ
يحق فـــورًا. 

 على مواضيع دون 
ً
 لنا هذا، ألن الحرية ليست مقتصرة

ّ
من عاٍم إلى آخر. يحق

أخرى، وألن اإلنسان لم يعرف نفسه بالكامل بعد، على الرغم من أن الفيلسوف 
اإلغريقي، سقراط، شّدد على ضرورة إدراك الذات منذ أكثر من 2500 عام.

وألن الحدود النفسية املصطنعة غالبًا ما تكون بالغة القسوة، برز دور املتنبئني 
والعّرافني، والذين يحاولون دائمًا استغالل هذه املحطة من الروزنامة، وممارسة 
عملية غــســل دمـــاغ دائـــم عــلــى الــشــعــوب، بــمــشــاركــة وســائــل إعــالمــيــة وإعــالنــيــة. 
روا بالتالي: لو قّيض لكم الحصول على املعلومات نفسها التي يحصل عليها 

ّ
فك

املتنبئون والعّرافون، وتحليلها، لكنتم قّدمتم توقعاٍت أفضل منهم. ألن ما يقوله 
يوميًا،  العاملية  األخبار  الدائمة  متابعتهم  منها  إلى جملة عوامل،  هــؤالء مستند 
ومنها دراستهم تاريخ وجغرافيا وعلم اجتماع والنظام السياسي في كل بلد أو 
منطقة إقليمية، ومنها حاجتهم إلى كسب املال من أشخاص أثرياء. في الواقع، 
إن بعضا من هؤالء العّرافني واملتنبئني أذكياء بما فيه الكفاية ملراكمة املعلومات 
واملعرفة، لكنهم عمليًا سيسقطون أمام أي نقاش طبيعي بينهم وبني آخرين، وهو 
األمر الذي لن يحصل، ألن جزءا من دورهم هو إقناع الناس بجدواهم من جهة، 
وألن بعض وسائل اإلعالم واإلعالن مستفيدة منهم من جهة أخرى. إذًا، التنبؤ 

في ليلة رأس السنة عادة استهالكية رأسمالية، تحتاج إلى قلعها من الجذور.
تــريــدون فعله. ال تحتاجون  لتقّرروا ما  إلــى نهاية عــام وبــدء آخــر  ال تحتاجون 
بــأي خطوة. سيطروا على  للقيام  لكم  املناسب  الوقت  اختيار  إلــى   ســوى 

ً
أصــال

الروزنامات، وال تدعوها تسيطر عليكم.

ال حل وال تسوية أحمد طنطاوي ورفاقه...

الشباب واالغتراب السياسي

إنه عام جديد؟
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محمود الريماوي

ــــاض )أو مــديــنــة  ــريـ ــ ــار إلـــــى الـ ــ ــــظـ تــتــجــه األنـ
العال( التي تشهد انعقاد القمة الـــ41  لدول 
 5( الثالثاء  يــوم  الخليجي  التعاون  مجلس 
الــجــاري(، وقــد جرت  يناير/ كــانــون الثاني 
العواصم  القمم دوريــا في  العادة على عقد 
الــخــلــيــجــيــة خــــالل شــهــر ديــســمــبــر/ كــانــون 
األول مــن كــل عــام، وتــم تبديل مكان انعقاد 
هذه الدورة من املنامة إلى الرياض، ويشي 
القمة  الطفيف في موعد عقد هذه  التأخير 
ٍحثيثٍة  تبذل منذ أسابيع، وبعيدا  بمساع 
عـــن األضـــــــواء، لــتــســويــة األزمـــــة الــخــلــيــجــيــة. 
نــتــائــج إيجابية  املــســاعــي  وقـــد حققت هـــذه 
عكستها تصريحات كويتية رسمية، حيث 
الفرقاء  بــن  التقريب  جهود  الكويت   تقود 
ــة فــــي يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران  ــ ــ ــدالع األزمـ ــ ــ مـــنـــذ انـ
2017، وتحظى في ذلك بدعم ُعماني،  ودعم 
دولـــي مــن الـــواليـــات املــتــحــدة. وإضـــافـــة إلــى 
الكويتية، صدرت تصريحات  التصريحات 
ارتياحا  تعكس  مماثلة  وقطرية   سعودية 
ألجــــواء املــبــاحــثــات، وتطلعا لــوضــع األزمـــة 
)ممثلة   الرياض  الحل. وتتولى  على طريق 
مع  التباحث  ومــصــر(  والبحرين  لــإمــارات 

الدوحة، والراجح برعاية كويتية.
ــرات مـــســـتـــنـــدة إلـــى  ــديــ ــقــ ــمـــع تــ ـــجـ

ُ
وبـــيـــنـــمـــا ت

فــحــوى الــتــصــريــحــات والــســيــاســات املتبعة 
على أنه سوف يتم نزع فتيل األزمــة ووقف 
األجــواء،  وفتح  اإلعالمية  والحرب  القطيعة 
ــــودة الــعــالقــات  فـــإن املــصــالــحــة الــشــامــلــة وعـ
الدبلوماسية، كما عودة املياه الى مجاريها 

عمر كوش

األميركية حالة غير  التركية  العالقات  تشهد 
مسبوقة من الترّدي، وصلت إلى درجٍة فرضت 
فيها الواليات املتحدة عقوباٍت على مؤسسة 
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة الــتــركــيــة، عــلــى خلفية 
شراء تركيا منظومة الصواريخ الدفاعية إس 
400 الروسية، على الرغم من أن تركيا عضو 
في حلف شمال األطلسي )الناتو(، وأن سالح 
العقوبات ال يتماشى مع طبيعة العالقات بن 

الدول األعضاء في هذا الحلف. 
الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة على تركيا،  كــانــت  وإن 
بــمــوجــب قــانــون »مــكــافــحــة خــصــوم الــواليــات 
املـــتـــحـــدة عــبــر الـــعـــقـــوبـــات« )كـــاتـــســـا(، فــرديــة 
وليست مشّددة، إال أن احتمال اتخاذ واشنطن 
خــطــواٍت إضــافــيــة ضــد تركيا مــا يـــزال قائما، 
األميركي  الرئيس  إدارة  م 

ّ
تسل مــع  خصوصا 

الـــجـــديـــد، جـــو بـــايـــدن، مــفــاتــيــح صــنــع الـــقـــرار 
تقييم سياساتها  عليها  الــتــي  واشــنــطــن  فــي 

العاملية، ومنها سبل تعاملها مع تركيا. 
ــــلــــوا عـــدم 

ّ
ويــــبــــدو أن الــــســــاســــة األتــــــــــراك فــــض

التصعيد مع الواليات املتحدة حيال إعالنها 
فــرض عقوباٍت على بــالدهــم، إذ دعــا الرئيس 
التركي، رجب طيب أردوغان، إلى فتح صفحة 
ــا خالل  جــديــدة مــع الــواليــات املتحدة وأوروبــ
»عـــالقـــات  أن  مــــؤّكــــدًا   ،2021 الـــجـــديـــد  ــام  ــعــ الــ
والعسكري  واالقتصادي  السياسي  التعاون 
ليست  تركيا  تبنيها  الــتــي  الــجــوانــب  مــتــعــّدد 
رة مـــع الـــواليـــات 

ّ
ــتـــجـــذ  عـــن الــــروابــــط املـ

ً
بـــديـــال

هشام يوسف

توالي  في  اآلن  اإلنساني  الفكر  معاناة  تكمن 
النزاالت الفكرية املؤّرقة، والصراعات الناجمة 
عـــن االلـــتـــبـــاســـات فـــي املــفــاهــيــم والـــخـــلـــط في 
املفكرين  إلــى تقوقع  ذلــك  القيم، وربــمــا يعود 
وانزواء املثقفن املنوط بهم مسؤولية توجيه 
واملساهمة  اإلنسانية؛  للمجتمعات  البوصلة 
ــبـــادئ  فـــي بـــنـــاء املــفــاهــيــم وتـــعـــزيـــز الــقــيــم واملـ
والفضائل، بعيدًا عن مأزق التنميط، وإشكال 
األيديولوجيا والتوظيف السياسي، الذي قد 
الحاّدة  املنافسة  املفاهيم؛ بسبب  تلك  يطاول 
الــتــي أحــدثــتــهــا املــنــّصــات الــرقــمــيــة فــي مــيــدان 
وتــداول  وإدارتـــه،  املحتوى  التعبير وصناعة 
املعرفة عليها؛ إذ سرعان ما تثور، بن الفينة 
ــى، تلهب 

َّ
واألخـــــرى، ســجــاالٌت ومـــــداوالت شــت

حماس املفكرين واملثقفن، ويتجاذب أطرافها 
املنصات  رواد  وخصوصا  املريدين،  جمهور 
وآخرها  وانــتــشــاًرا،  تقنًيا  املتفوقن  الرقمية 
هــــذا املـــعـــتـــرك الـــفـــكـــري الـــــذي تــمــتــرس خــاللــه 
كـــل فــريــق نــحــو قــنــاعــاتــه وانــحــيــازاتــه بــشــأن 
ومفاهيمها  اإلنسانية،  والقيم  الدينية  القيم 
الحداثية  والعلمانية  تــاّرة  املحافظة  الدينية، 
، غير أن 

ً
 وتأويال

ً
 أخرى: تعريفا وتأصيال

ً
تاّرة

د عن سبر  الراصد املستنير، والباحث املتجرِّ

على الصعد كافة،  سوف تحتاج إلى مزيد 
مـــن الـــوقـــت، وإلــــى جــهــود إضــافــيــة وتــوفــيــر 
التوافق  على  قائمة  بيئة سياسية مالئمة، 
ــــات. وقــد  ــــويـ فـــي الـــرؤيـــة  لــلــتــحــّديــات واألولـ
ذكرت تقارير عديدة أنه تمت دعوة الرئيس 
القمة،  إلــى  السيسي،  الفتاح  عبد  املــصــري، 
ــر إضافي 

ّ
مــؤش فــي  بالفعل،  وقــد يحضرها 

عــلــى أن جــهــود معالجة األزمــــة قــد أصــابــت 
الفرصة قائمة لكسر  النجاح، وأن  قــدرا من 

الجليد بن القاهرة والدوحة.
ويبقى التفاؤل )بغير إفراط( سيد املوقف، بأن 
ينجح مجلس التعاون في نــزع فتيل األزمــة، 
وهــو مــا ســوف ينعكس إيجابا على شعوب 
املنطقة، وحتى على املقيمن العرب في منطقة 
الخليج، في وقٍت تقترب فيه الذكرى األربعون 
عقودا يستحوذ  الــذي ظل  املجلس  لتأسيس 
عــلــى االهـــتـــمـــام، ويــعــتــبــر مـــن أبــــرز الــتــكــتــالت 
أضعفت  الخليجية  األزمــة  أن  غير  اإلقليمية، 
من مكانته، وكبحت انطالقته أكثر من أربعن 
شــهــرا. وُيـــؤمـــل مــع وضـــع األزمــــة عــلــى طريق 
 

ٌ
الحل أن يعود إلى هذا اإلطار اإلقليمي بعض

من وهجه  ووزنــه املعنوي الــذي تضّرر على 
وقـــع األزمــــة وفـــي ســيــاقــهــا. علما أن مؤسسة 
ــادر إلــى  ــبـ ــم تـ ــم تــنــجــح، ولــ املــجــلــس بـــذاتـــهـــا لـ
السعي إلى حل األزمة عقب وقوعها، وما كان 
ممكنا لها أن تفعل، وذلك لغياب هيئة تسوية 
املنازعات، على الرغم من أن النظام األساسي 
ع في أبو ظبي  25 مايو/ أيار 

ّ
للمجلس، املوق

الهيئة ضمن  إقامة هــذه  1985، قد نص على 
بنية املجلس التأسيسية.

ــم مــجــلــس الـــتـــعـــاون  ــيـ ــــي واقــــــع األمـــــــر، أقـ وفـ

ــأن بــايــدن  ــن اعـــتـــقـــاده بــ ــتـــحـــدة«، وأعــــــرب عـ املـ
التركية  للعالقات  املطلوبة  األهمية  سيولي 
األمــيــركــيــة، و»عــــدم وجـــود أي أحــكــام مسبقة 
وعــداوة وخصومة ألحد لديهم«. غير أنه في 
أنقرة  الراهنة يصعب على  الدولية  السياسة 
املــــوازنــــة فـــي عــالقــاتــهــا مـــع كـــل مـــن واشــطــن 
ومــوســكــو، ألن عــالقــتــهــا مــع روســيــا يختلط 
فــيــهــا الــتــعــاون مـــع املــنــافــســة، ولــيــســت قابلة 
للتطبيق مــع الـــواليـــات املــتــحــدة. إضــافــة إلــى 
تــنــافــر اســتــراتــيــجــيــات كــل روســيــا والــواليــات 
املتحدة ومصالحهما، وسعيهما إلى توسيع 
مــنــاطــق الــنــفــوذ والــســيــطــرة الــعــاملــيــة، كــمــا أن 
غاية ساسة موسكو، في عالقاتهم مع أنقرة، 
اســتــمــالــتــهــا نــحــوهــم، وإبـــعـــادهـــا عـــن املــحــور 
األمـــيـــركـــي، بــيــنــمــا تـــرى واشــنــطــن أن اقــتــراب 
أنــقــرة مــن مــوســكــو يعني دخــولــهــا فــي حلٍف 
مناهض لها، لذلك تــرى األوســاط السياسية 
االبتعاد  أنقرة  تريد من  أن واشنطن  التركية 

 لتطبيع العالقات معها.
ً
عن موسكو سبيال

ــات الــتــركــيــة  ــالقــ ــعــ ــامـــي الــ ــنـ ــر إلــــــى تـ ــظـ ــنـ ــالـ وبـ
الــروســيــة فــي الــســنــوات القليلة املــاضــيــة، فإن 
أنقرة باتت غير مستعّدة للتضحية بعالقات 
الــتــي بنتها مــع موسكو  الــتــعــاون والــشــراكــة 
فــي مــلــفــات إقليمية عــديــدة، مــن أجـــل إرضـــاء 
ــن الــرئــيــس   مــ

ً ّ
 كــــــال

ّ
واشــــنــــطــــن، خـــصـــوصـــا أن

التركي  ونــظــيــره  بــوتــن،  الــروســي، فالديمير 
رجـــب طــيــب أردوغــــــان، يــريــد الــحــفــاظ عليها، 
ــع إلـــى مــزيــد مــن الــتــعــاون والتنسيق 

ّ
ويــتــطــل

املشترك. 

أغــوار هذه اإلشكالية؛ يجد أن األمــر غاية في 
الــيــســر مـــن دون ضــجــيــج صـــــارخ، خــصــوصــا 
قــد جــرت تحت جــســور هذه  أن مياها كثيرة 
الــرؤى  على  اعتمادًا  والــتــأويــالت؛  التعريفات 
هــذه  مــع  املتعايشة  والتصالحية  الــتــوافــقــيــة 

القيم، والتي نعّول كثيرًا عليها.
منها؛  اإلسالمية  الدينية، سيما  القيم  ل  تشكِّ
ــارًا مــرجــعــيــا لضبط  ــ الــفــطــرة اإلنــســانــيــة، وإطـ
ســلــوك املــؤمــنــن وتــرشــيــد عالقتهم بــذواتــهــم 
واآلخرين في املجتمع اإلنساني بأسره، وآلية 
مهمة لتوجيه خياراتهم في الحياة، وتقويم 
 عــن 

ً
ســـلـــوكـــيـــاتـــهـــم، والـــتـــحـــّكـــم فـــيـــهـــا، فــــضــــال

حمايتهم من االنحراف، باإلضافة إلى دورها 
فـــي حــلــحــلــة أيـــة نـــزاعـــاٍت وصــــراعــــات، تحفظ 
تماسكها،  وللمجتمعات  حمتها 

ُ
ل لــأوطــان 

ــــي بـــنـــاء  ولــــــأفــــــراد حـــيـــاتـــهـــم؛ لـــيـــســـاهـــمـــوا فـ
املجتمعات اإلنسانية، وتنميتها وتطويرها، 
واملشاركة الجاّدة في مسيرة التنمية البشرية 
املستدامة كافة، وتقدمها وازدهارها، من خالل 
قيمة  بإنسانيتهم ودينهم من خالل  االرتقاء 
»اإلحسان«، عبر ربطهم بالخالق واملخلوقات 
ــرى؛  الــبــشــريــة والــحــيــوانــيــة والــطــبــيــعــيــة األخــ
اإلنسان.  إنسانية  األخــيــر،  الــديــن، في  ل  ليشكِّ
ــل الــقــيــم الــديــنــيــة بـــذلـــك قــيــمــا ومـــبـــادئ 

ِّ
وتــمــث

قـــي؛ كالحياة  ــرُّ أخــالقــيــة غــايــة فــي الــســمــو والـ

الخليجي على غرار جامعة الدول العربية، 
الـــدول األعــضــاء هــذه املؤسسة،  حيث تقود 
يــكــون لها أي اســتــقــالل نسبي عن   أن  بغير 
الدول األعضاء، أو أن يكون لها وجود قائم 
التعاون هو  ولــذاتــه، فوجود مجلس  بذاته 
امـــتـــداد لـــلـــدول األعـــضـــاء الـــســـت، ولـــيـــس له 
كيان قانوني أو مؤسسي على درجــٍة، ولو 
طفيفة، من االستقالل عن هذه الدول. ولهذا 
بدا املجلس شبه مشلول منذ أواسط العام 
الخليجية  األزمــــة  شـــأن وضـــع  ومـــن   ،2017
عــلــى طــريــق الــحــل أن تــعــود بــعــض الــحــيــاة 
والحيوية إليه، على أن هــذه األزمــة لم تكن 
املستجد الوحيد، إذ نشأت خالل العام 2020 
ــديـــدة، أهــمــهــا مــســلــســل التطبيع  عـــوامـــل جـ
ــــذي ضــــم اإلمـــــــــارات والــبــحــريــن  الـــســـاخـــن الــ
ــة الـــعـــبـــريـــة. وقــــد تـــرافـــق مـــع ذلــك  مـــع الــــدولــ
وسبقه بروز أجندات تناصب تركيا وإيران  
الحليف  العداء، وتضع إسرائيل في مرتبة 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــبـــلـــديـــن، مـــا يــجــعــل تــحــديــد 
 خالٍف 

ّ
الخصوم واألعـــداء واألصــدقــاء محل

الست، فسلطنة  الــدول األعــضــاء  شديٍد بن 
ُعمان ترفض الخصومة مع طهران أوال ثم 
مع أنقرة، والكويت تجمعها عالقات وثيقة 
مـــع أنـــقـــرة وعــــاديــــة مـــع طــــهــــران. وتــتــقــاســم 
الكويت مع الدوحة، وكذلك مسقط، القناعة 
بأهمية التحاور مع طهران، على الرغم من 
اإلقــــــرار بــالــخــالفــات وتــســجــيــل املــالحــظــات 
ــيـــة، وتـــقـــوم عــالقــات  عــلــى الــســيــاســة اإليـــرانـ
ــا الـــريـــاض  ــقــــرة. أمــ وثــيــقــة بـــن الـــدوحـــة وأنــ
فقد أبـــدت، فــي األســابــيــع األخــيــرة، انفتاحا 
ــقــــرة، وجـــــرت اتــــصــــاالٌت عــلــى أعــلــى  عــلــى أنــ

الروسية  التركية  الــعــالقــات  تنامي  وانعكس 
فـــي انــتــقــالــهــا إلــــى مـــســـتـــويـــاٍت جــــديــــدة، منذ 
طوت الدولتان أزمة إسقاط طائرة السوخوي 
توّسعت مجاالت  إذ   ،2015 عــام  في  الروسية 
ــتـــعـــاون بــيــنــهــمــا عــلــى املــســتــوى  الـــشـــراكـــة والـ
االقـــتـــصـــادي، وخــصــوصــا فــي مــجــال الــطــاقــة. 
الدولتان  السياسي، توّصلت  وعلى املستوى 
ــى بـــنـــاء تــفــاهــمــات واتـــفـــاقـــيـــات فـــي مــلــفــات  إلــ
ــدة، بـــــدءًا مـــن ســـوريـــة ومـــــرورًا  ــديــ إقــلــيــمــيــة عــ
فــي ليبيا ووصـــــواًل إلـــى نــاغــورنــي كـــارابـــاخ. 
وفـــي املـــجـــال الــعــســكــري، تــتــّوجــت فـــي صفقة 
الصواريخ الدفاعية إس 400، غير أن املشكلة 
في العالقات التركية الروسية اعتمادها على 
الــعــالقــة الشخصية بــن الــرئــيــســن، أردوغـــان 
املشتركة بن  الــقــواســم  إلــى  بالنظر  وبــوتــن، 
شخصية كل منهما، وإلى ما يسميه بعضهم 
وصف  إذ  للزعيمن،  السياسية«  »الكيمياء 
»رجــل  بــأنــه  التركي  نظيره  الــروســي  الرئيس 
يــلــتــزم بكلمته ويــفــعــل كـــل مـــا بــيــده مـــن أجــل 
بــالده«، وبــدوره اعتبر أردوغــان أنه »منذ أول 
 ذا كلمة، يتمتع بأمانة 

ً
لقاء معه، عرفته رجال

كبيرة، ويحافظ على كل تعهداته«. 
وإن كان املديح املتبادل بن بوتن وأردوغان 
ــل إلــــــى واشـــنـــطـــن  ــ ــائـ ــ ُيـــــــــراد مـــنـــه تـــوجـــيـــه رسـ
وســواهــا، إال أنــه يجّسد أيضا سعيهما نحو 
تــطــويــر عــالقــات بلديهما، عــلــى الــرغــم مــن أن 
الخالف والتنافس بينهما في  ذلــك ال يخفي 
الزعيمن حالت  عــالقــات  لكن  عــديــدة،  ملفات 
التي  املناطق  إلــى مشكالت في  دون تطّورها 

والــرحــمــة والــتــراحــم والــخــيــر والــحــق والــعــدل 
والحرية واملساواة.. إلخ، حيث تركت األديان 
مــهــمــة الـــتـــوافـــق عــلــى تــفــســيــرهــا وتــوظــيــفــهــا 
ــة وقــــــوانــــــن؛ ألتـــبـــاعـــهـــا  ــمــ ــع وأنــــظــ ــ ــرائـ ــ ــــي شـ فـ
فـــي املــجــتــمــع بــمــخــتــلــف أديــانــهــم وثــقــافــاتــهــم 
وتوجهاتهم  املذهبية  وتنوعاتهم  وأعراقهم 
وراســخــة  ثابتة  دينية  قيما  لتكون  الــفــكــريــة؛ 
رسوخ الجبال وسامية، تنتمي لـ »اإلنسانية« 
رصدنا  لــو  ببساطة،  ألنــنــا،  وتصونها؛  كافة 
تصور اإلسالم لـ »اإلنسان« ومفاهيم حركته 
في الكون والحياة واملجتمع؛ لالحظنا، بما ال 

يدع مجااًل للشك، عمق إنسانيته. 
ال ينفي هذا التفسير مفهوم القيم اإلنسانية 
 ،

ً
 حضارية

ً
قيمة بوصفه  اإلنسان  تنشد  التي 

ــاق فــلــســفــيــة مــــغــــايــــرة، جــعــلــت  ــســ ــــدتــــهــــا أنــ
َّ
ول

ــان كــائــنــا مــتــمــتــعــا بـــصـــفـــاٍت غـــايـــة في  اإلنــــســ
ــل، وحـــده،  ــــالق والــكــمــال والـــجـــمـــال، يــشــكِّ األخـ
محور الكون وتركيزه، وصواًل به إلى النموذج 
ــراز جــمــيــع إمــكــانــاتــه  ــ ــقـــادر عــلــى إبـ الــكــامــل، الـ
املستوى  والطبيعية. ولم يكن هذا  الوظيفية 
بــعــد حــصــاده  إال  غــربــيــا  التطبيق ممكنا  مــن 
حالة القهر التي لحقت باألوروبي في القرون 
الــوســطــى؛ بــســبــب انـــحـــراف الــســلــطــة الدينية 
فسادت حاالت  املـــزري،  التي شرعنت وضعه 
الــتــذمــر عــلــى رجــــال الـــديـــن، الــذيــن اضــطــهــدوا 

مــســتــوى بــن الــعــاصــمــتــن. أمـــا عــن العالقة 
الكويت وقطر  أبيب فترفض كل من  مع تل 
الــقــرارات  إطـــار تطبيق  فــي  التطبيع ســـوى 
الدولية، على الرغم من وجود قنوات اتصال 
بـــن الـــدوحـــة وتـــل أبـــيـــب. وتــــدل جــمــلــة هــذه 
املؤشرات على أن الرؤية ليست موحدة بن 
الدول األعضاء حيال التحّديات الخارجية. 
وهو ما ينعكس على مجلس التعاون الذي 
ــواٍت مـــضـــت، يـــتـــحـــّرك كــكــتــلــة  ــنــ ــان، فــــي ســ ــ كــ
واحــــدة داخــــل جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة وفــي 
أن  الدولية، ويصعب حاليا تصور  املحافل 
يستأنف مجلس الــتــعــاون ذلــك الـــدور الــذي 

تختلف فيه املصالح، وتمّكنا من إدارتها في 
كل من سورية وليبيا والقوقاز.  

ال ينطبق األمــر نفسه على حــال روسيا التي 
ــه، وال تــوجــد  ــزبــ يــحــكــمــهــا رئـــيـــس واحـــــد وحــ
ولــوبــيــات ضاغطة  أو مجموعات  مــؤســســات 
عــلــى بــوتــن فــي صنعه الــقــرار الـــروســـي، كما 
هي الحال في الواليات املتحدة. وهذا ال يمنع 
بعض األوســاط الروسية من أن تتوّجس من 
امللفات،  التركي واملنافسة في بعض  السلوك 
مثل املوقف التركي الرافض ضم شبه جزيرة 
القرم وتوطد عالقة تركيا بأوكرانيا، وحديث 
أوساط روسية عن توجه تركيا نحو مشروع 

بمفاهيم رجعية،  طــويــلــة،  فــتــرات  »اإلنـــســـان« 
بالله  »اإليــمــان  تاريخية بن  أحدثت شروخا 
ــلــت هــذه الفترة  تــعــالــى« و»اإلنــســانــيــة«. وشــكَّ
بعدما  البشرية،  عانتها  فترة  أحلك  القاتمة 
بداعي  واإلبــــداع  والتطوير  التحديث  حــورب 
ُدْور  مــن  وجـــرى تحويل محاكمها  الــهــرطــقــة، 
إلقصاء  سلطويٍة  أداٍة  إلــى  الــعــدالــة،  لتحقيق 
الخصوم وتدميرهم؛ فارتكبت أبشع الجرائم 

كان يؤّديه، إذ لم تعد دول املجلس على قلب 
رجل واحد.

ــول الــديــمــقــراطــي،  وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن وصــ
ــّدة الــرئــاســة األمــيــركــيــة  جـــو بـــايـــدن، إلـــى ســ
قـــد أســـهـــم فـــي تــوفــيــر ظــــرف »مـــوضـــوعـــي«  
لـــلـــتـــقـــارب الـــخـــلـــيـــجـــي، نـــظـــرا إلـــــى اخـــتـــالف 
مــفــاهــيــم بــــايــــدن لــلــتــحــالــفــات عــــن مــفــاهــيــم 
الرئيس املنتهية واليته، دونالد ترامب، إال 
الخليج  تتفق دول  أن  املنتظر  غــيــر   مــن  أن 
على اتباع سياسة واحدة أو متجانسة في 
صداقتها مع الواليات املتحدة، أو حتى من 
غير  أو  املباشرة  املزمعة،  املفاوضات  خــالل 
ــران، بــخــصــوص  ــ ــ املـــبـــاشـــرة بـــن أمــيــركــا وإيـ
ــنــــووي املــتــعــلــق بـــإيـــران،  ــفــــاق الــ مــصــيــر االتــ
 
ً
ــــوة ــــدعـ مـ الـــخـــلـــيـــج  دول  ــكــــون  ــتــ ســ ــــث  ــيـ ــ وحـ
األطــراف  متعّددة  مفاوضاٍت  في  للمشاركة 
ــهــــران، وذلـــــك الخـــتـــالف الــــــرؤى حــول  مـــع طــ
املــجــلــس وســبــل معالجة  بـــن دول  طـــهـــران 

الخالفات معها.
العمل  يــواصــل  أن  الــتــعــاون  ملجلس  ويبقى 
ــازاٍت لــلــتــقــريــب فــــي املـــجـــال  ــ ــجــ ــ لــتــحــقــيــق إنــ
الـــخـــلـــيـــج، وبــغــيــر  ــــن دول  بـ ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
طــمــوحــات كــبــيــرة كـــإصـــدار ديــنــار خليجي 
موحد على غرار اليورو األوروبي، ومجاالت 
أخرى مثل التعاون العلمي وتنظيم املواسم  
الرياضية، وبغير طموح إلى أن يؤّدي دورا 
في اإلطار العربي، وذلك في غمرة التبّدالت 
ــدى أطــــــــــراف فـــــي املـــجـــلـــس   ــ ــ فـــــي املــــفــــاهــــيــــم لـ
وعالقاتها  الخليجية  املنطقة  هوية  بشأن 

باملكونات اإلقليمية والدولية.
)كاتب من األردن(

»طــوران العظيم«، وأن تأثيرها ودورهــا بات 
ــدود الـــتـــي رســمــتــهــا مــوســكــو،  ــحــ يـــتـــجـــاوز الــ
وبـــمـــا يــشــكــل مــشــكــلــة لــلــمــصــالــح الـــروســـيـــة 
طويلة األجــل. والــواقــع أن بوتن يــدرك تماما 
أن الغاية من فرض العقوبات األميركية على 
تركيا تخليها عن صفقة الصواريخ الروسية، 
ووقف انتشار مبيعات األسلحة الروسية في 
األســـواق العاملية. ولــذلــك يبذل مــا فــي وسعه 
 يتراجع الساسة األتراك عنها. أما 

ّ
من أجل أال

هؤالء فيرون أنه في ظل رفض بيع الواليات 
املتحدة منظومة صواريخ باتريوت لبالدهم، 
فإنهم لن يتخلوا عن الصفقة الروسية، وفي 
طريقٍة  إلــى  التوصل  يحاولون  نفسه،  الوقت 
لتحسن عالقات بالدهم مع الواليات املتحدة.

ــق املـــعـــطـــيـــات الــســيــاســيــة  ــ ــبــــدو أنــــقــــرة، وفـ وتــ
بعالقتها  للتضحية  مستعّدة  غير  الــراهــنــة، 
ــن، ألن  ــطــ ــنــ ــكـــو بـــغـــيـــة إرضــــــــاء واشــ مــــع مـــوسـ
املعيار الرئيسي للساسة األتراك بات مرهونا 
املدين  على  لتركيا  االستراتيجية  باملصالح 
املتوسط والبعيد املدى. ولذلك يطالبون إدارة 
الخاصة  بالحسابات  تقّر  بــأن  املقبلة  بــايــدن 
لــتــركــيــا، وتــتــفــّهــم دورهـــــا الــجــديــد فـــي ضــوء 
مصالحها في املنطقة والعالم. ولكن من غير 
املــتــحــدة مواقفها  الـــواليـــات  تغير  أن  املــرجــح 
سورية  فــي  خصوصا  املنطقة،  ملفات  حــيــال 
ولــيــبــيــا والــــصــــراع فـــي شــرقــي املـــتـــوســـط، وال 
يعني ذلك أن إدارة بايدن ستعامل تركيا وفق 

ما كانت عليه إّبان فترة والية باراك أوباما.
)كاتب سوري في إسطنبول(

ضــد املــكــونــات الــديــنــيــة املــتــنــوعــة )األقــلــيــات(؛ 
فتعالت النداءات لحفظ كرامة اإلنسان، إعالًء 
الكنسي.  الــالهــوت  قيمة  عــن  عــوضــا  لقيمته، 
وقد تضاعف، على أثر ذلك، الحراك لإنساني 
الغربي مع تباشير عصر النهضة األوروبي، 
إذ أســـبـــغـــت فــلــســفــتــهــا عـــلـــى الـــعـــقـــل )الــعــقــل 
اإلنـــســـانـــي( حــقــيــقــة مــقــدســة واعــتــبــرتــه بـــداًل 
الالهوتية؛ بوصفه  الطبيعة  وراء  ما  ملفاهيم 
ِإلـــهـــا لـــِإنـــســـان الــــذي يــعــيــش مــعــه عــلــى وجــه 
نظامية  تشريعات  إرســاء  تم  فيما  البسيطة! 
ــــودة أي  وقــانــونــيــة وفـــكـــريـــة؛ لــضــمــان عــــدم عـ
سلطٍة بشريٍة مستمّدة من األديان! وبالطبع، 
هذا اإلشكال األخير مرفوض في هذه املقاربة 
اإلنسانية التي تفصل »اإِلنسانية« عن منهج 
 شأنه، منشئ هذا الكون ومصدر 

َّ
الخالق، جل

 حق وخير وجمال وكمال فيه. وبعد ويالت 
ِّ

كل
الــقــرن املــاضــي، وحــروبــه العبثية التي قضت 
على األخضر واليابس؛ ازداد الشعور العاملي 
بـــ »الــقــيــم اإلنــســانــيــة«؛ وتــضــاعــف اإلحــســاس 
الجسور  التعاون والتضامن وبناء  بضرورة 
إلرساء السلم بن املجتمعات اإلنسانية، وتم 
تــرويــج الــنــظــام الــعــاملــي الــجــديــد الــقــائــم على 
العلمانية والليبرالية، وتعزيز قيمة اإلنسان 

بداًل من قيمة األديان!
)كاتب مصري(

تقارب خليجي ومشهد إقليمي متغير

أنقرة بين موسكو وواشنطن

ويسألونك عن القيم؟

المصالحة الشاملة 
وعودة العالقات 

الدبلوماسية، كما 
عودة المياه الى 

مجاريها على الصعد 
كافة، تحتاج إلى مزيد 

من الوقت

أنقرة غير مستعّدة 
للتضحية بعالقات 
التعاون والشراكة 
مع موسكو في 

ملفات عديدة، إرضاًء 
لواشنطن

ل القيم الدينية،  تشكِّ
سيما اإلسالمية منها؛ 

الفطرة اإلنسانية، 
وإطارًا مرجعيًا لضبط 
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