
عائشة بلحاج

ظر من بعيد«، يقول الكاتب 
ّ
»التاريخ هو الن

الــبــولــونــي فيتولد غــومــبــروفــيــتــش. لــكــن ال 
ــظــر مـــن بــعــيــد ونــحــن فـــي هــذه 

ّ
يــمــكــنــنــا الــن

لنؤّرخها  كبئر،  عتمة 
ُ
وامل البئيسة،  الّسنة 

ــاال قــبــل تــوديــعــهــا.  ــمـ ونــقــلــبــهــا يــمــيــنــا وشـ
ربما يمكن أن نصف ما تحت أقدامنا، وما 
 تكون 

ّ
نستطيع رؤيته في العتمة، آملني أن

خرج من 
َ
فق، وامل

ّ
نهاية الّسنة هي نهاية الن

البئر...
الــفــريــد واملــمــّيــز والـــخـــارق فـــي ســنــة 2020 
ــي أيــضــا   مــصــيــبــتــنــا فــيــهــا واحـــــــدة، وهــ

ّ
أن

مــّرت بنا جميعا، كيانصيب  أكبر مصيبة 
 آدمــي يــدّب على األرض. 

ّ
ضخم، خسره كــل

واتباعا لعادة جرد حصيلة الّسنة، سنعّدد 
 ومصيبته. قد نغرف 

ّ
مصائبنا الخاّصة، كل

بع نفسه، ونحن نوّدعها غير 
ّ
جميًعا من الن

، وئــيــًدا، 
ً

 شــهــٍر منها مــّر ثــقــيــا
ّ

آســفــني؛ فــكــل
. مــا مــن شـــيء أثــقــل مــنــهــا، ســوى 

ً
ومــتــمــهــا

 الكابوس لن 
ّ
وعود الخبراء املشؤومة، بأن

ينتهي، إلى غاية منتصف الّسنة الجديدة 
أو نهايتها، وربما بعد سنوات.

يـــمـــكـــن أن نـــكـــتـــب جــمــيــعــا عــــن مــصــائــبــنــا 
األم، من خسارة  املصيبة  تفّرعت عن  التي 
بــعــضــنــا مـــنـــصـــب عــــمــــل، وفـــــقـــــدان آخـــريـــن 
والعقد، ومن  فسية 

ّ
الن األمــراض  أحبة؛ من 

االخــتــنــاق والــحــرمــان والــحــبــس .. وغيرها 
الّسنة من  هــذه  أغدقته كورونا علينا  مما 
 شيء آخر غيرها، 

ّ
عطايا. ربما نكتب عن كل

إسالم أوزكان

في  للغاية  تركيا خــطــوات جريئة  أحـــرزت 
الــشــرق األوســــط والبحر  جــبــهــٍة تمتد مــن 
املـــتـــوســـط حـــتـــى أوروبــــــــا وأمـــيـــركـــا طــــوال 
أي  تحقيق  لم تستطع  لكنها   ،2020 العام 
تجاه  خطابها  كــان  فقد  ملموسة،  نتيجة 
منافسيها وجــيــرانــهــا، وحــتــى أحــيــانــا مع 
عالية، وتعبيرات شديدة  بنبرة  حلفائها، 
الــقــســوة. فـــأي لــغــٍة هـــذه الــتــي تضعها في 
موقٍف محرج، حتى ولو كانت على صواٍب 
في معظم القضايا، ما يجعلها تفقد بعض 
فرص التعاون، وربما خسارتها في طاولة 
الـــصـــفـــقـــات، على  ــفــــاوضــــات، أو ضـــيـــاع  املــ

الرغم من انتصارها في ساحة املعركة.
ــبـــاط املـــاضـــي،  كــــانــــت، نـــهـــايـــة فـــبـــرايـــر/ شـ
ــة، فــقــد خسر  تـــحـــركـــات فـــي شـــمـــال ســــوريــ
الــجــيــش الــتــركــي 39 جــنــديــا هــنــاك، بسبب 
مــواجــهــات مــع روســيــا والــنــظــام، فمخاطر 
تــحــول الــتــوتــر إلــــى الـــحـــرب جــعــلــت الــــرأي 
بــدأت تركيا  ثم  قلقا تماما.  التركي   العام 
في أزمــات مع دول أوروبــيــة، في مقدمتها 
فــرنــســا والـــيـــونـــان، بــســبــب الـــتـــطـــورات في 
شرق البحر املتوسط الناجمة عن أنشطة 
عـــِلـــن 

ُ
األتـــــــراك لــلــتــنــقــيــب عـــن الـــنـــفـــط، فــقــد أ

ــلـــو األخـــــــرى،  ــيـــكـــس« واحــــــــدة تـ ــتـ عــــن »نـــافـ
ــرة ســفــنــا إلـــــى املـــنـــطـــقـــة. ثــم  ــقــ وأرســــلــــت أنــ
وصـــلـــت املـــشـــكـــات مـــع الـــيـــونـــان وفــرنــســا 
ــن عـــلـــى الـــرغـــم  ــكـ ــى نــقــطــة املــــواجــــهــــة. ولـ ــ إلـ
ــهـــديـــدات الــتــي  ــتـ مـــن هــــذه الـــتـــراشـــقـــات والـ
السفينة  فـــإن  األزمــــة،  أطــــراف  كــل  أطلقتها 
املتوسط  شــرق  إلــى  تركيا  أرسلتها  الــتــي 
لم  إذ  أنطاليا،  فــي خليج  تــحــّرك ساكنا  ال 
ــب عـــن الــنــفــط أو تــعــلــن »نــافــتــيــكــس«. 

ّ
تــنــق

بـــدأت تــركــيــا تمهد الطريق  الـــفـــور،  وعــلــى 
أمــام انطاق املهاجرين إلــى أوروبــا الذين 
قبلتهم فــي أراضــيــهــا ألغــــراض إنــســانــيــة، 
ــره األوروبــــــيــــــون عــنــصــر  ــّســ األمــــــر الــــــذي فــ
ــا. ولــذلــك تــواجــه أنقرة  ابــتــزاز تــجــاه أوروبــ
اآلن عقوباٍت من االتحاد األوروبــي بسبب 
في شرق  أنشطتها  هــذا، وبسبب  موقفها 
البحر املتوسط، والتهديدات التي أطلقتها 

لميس أندوني

التغيير  شــرارة  انطاق  بعد  عشر سنوات 
من تونس أواًل، امتدادا إلى مصر، وصوال 
ــن، مــــــــرورا بـــــــــاألردن ولــبــنــان  ــريـ ــحـ ــبـ إلـــــى الـ
وســــوريــــة، مـــا تـــــزال نــظــريــة أنـــهـــا مـــؤامـــرة 
على  تسيطر  عضوية  انتفاضات  وليست 
أذهــــــــان مــثــقــفــني وســـيـــاســـيـــني ومـــواطـــنـــني 
ل 

ّ
تدخ تداعيات  مــن  فجعوا  كثيرين،  عــرب 

خـــارجـــي، ومـــن حـــروب دامــيــة وانــقــســامــات 
طائفية.

كــــانــــت املــــــؤامــــــرة، إذا صــــح الـــتـــعـــبـــيـــر، فــي 
ــثــــورات ومــــصــــادرة طــمــوحــات  اخــتــطــاف الــ
ثــورات مضادة  وفــي  املنتفضة،  الجماهير 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــن »الـ ــ جــــــــاءت عـــبـــر عــــــدة جـــبـــهـــات مـ
ــتــــدخــــل الــــخــــارجــــي،  الـــعـــمـــيـــقـــة«، وقـــــــوى الــ
ومــجــمــوعــات رفــعــت شــعــار اإلســــام غــطــاًء 
ــــول تنظيم  ــا، فــمــا دخـ ــهـ ــرامـ لــتــطــّرفــهــا وإجـ
ــيـــة )داعـــــــش( وتــنــظــيــمــات  ــة اإلســـامـ الــــدولــ
الــســوريــة إال  مماثلة على خــط االنــتــفــاضــة 
ــة، ومــا 

ّ
مـــصـــادرة ملــطــالــب جــمــاهــيــريــة مــحــق

االنتفاضات  مــوجــة  دخـــول واشــنــطــن على 
إال لتطويعها واستغالها، للسيطرة على 
األنظمة،  تخرج  ال  حتى  املنطقة،  مستقبل 

قديمة وجديدة، عن طوعها.
صحيح أن غــيــاب وعـــي الــقــيــادات الــشــابــة، 
ــى ربــــط  ــلــ ــا عــ ــ ــهـ ــ ــــدرتـ ــه، وعـــــــــدم قـ ــفــ ــعــ أو ضــ
ــة االجــتــمــاعــيــة  ــدالـ ــعـ الـــحـــريـــات املـــدنـــيـــة والـ
بمفهوم التحّرر واالستقال، أوقعها تحت 
تــأثــيــر قــــوى داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة مــتــعــّددة 
ــك ال يــلــغــي املــظــلــومــيــة  األجــــنــــدات، لــكــن ذلــ
البوعزيزي  محمد  دفــعــت  الــتــي  الحقيقية 
فـــي تــونــس إلـــى حـــرق نــفــســه، والــجــمــاهــيــر 
ــــوارع والـــســـاحـــات،  ــشـ ــ ــــى الـ فــــي الــــخــــروج إلـ
مــتــحــّديــة رصــــاص األنــظــمــة الــقــمــعــيــة، وال 
عقوٍد  ضــد  االحتجاجات  مشروعية  يلغي 
مــن الــكــبــت واالســـتـــبـــداد، فضعف األحـــزاب 
الــعــربــيــة الــتــقــّدمــيــة، مــن يــســاريــة وغــيــرهــا، 
نتيجة سنواٍت من املنع والبطش الرسمي، 
إلـــى  ــة  ــ ــافـ ــ الـــتـــهـــمـــيـــش والــــتــــجــــريــــم، إضـ أو 
التجديد  التي فشلت في  ضعف تركيبتها 
واســتــقــطــاب الــجــمــاهــيــر الــتــي تــرتــعــب من 
أصابتها  التي  أو  الحزبي«،  »العمل  تهمة 
خيبة أمل في أداء األحزاب، كان عاما مهما 
فــي افتقاد قــيــادٍة مــوحــدٍة، ورؤيـــة واضحة 

للقيادة الشبابية في امليدان.
ــة اإلخــــــــــوان املـــســـلـــمـــني أكــثــر  ــاعـ ــمـ ــانــــت جـ كــ
ة القيادة، لكن 

ّ
تنظيما واملهيأة الستام دف

عاجزة  جعلها  لرؤيتها  الدينية  الصبغة 
الطبقي ومركزية  الــصــراع  عن فهم طبيعة 
ترى  التي  االجتماعية  والحقوق  الحريات 
فـــي بــعــضــهــا تــهــديــدًا لــتــعــالــيــم الـــديـــن كما 
تفهمها، إضافة إلى قصورها في فهم أسس 
العدالة االجتماعية، فا يوجد في أدبياتها 
عن دور الدولة في الرعاية االجتماعية، أو 
فهم لعمل املؤسسات العاملية، مثل صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، ســـوى مـــن مــنــظــور الــحــال 
النظر،  قصيرة  لبراغماتية  وفقا  والــحــرام، 
الــذي تقدم به الرئيس املنتخب  فالدستور 
محمد مــرســي فــي مصر كــان أوضـــح دليل 
عــلــى قــصــور الـــرؤيـــة، فــجــرى الــتــركــيــز على 
تحّدي الحريات االجتماعية في تنازل مهم 
لــلــحــركــة الــســلــفــيــة، واحـــتـــوى عــلــى لــغــٍة قد 
في  الدستور  وفشل  دينية،  لدولة  تؤّسس 
إرساء أسس قانونية للعدالة االجتماعية، 
الشعبية  االحــتــجــاجــات  تــوســيــع  إلـــى  أدى 
ــــي، وخـــــــــروج الـــنـــاس  ــــرسـ ــيــــس مـ ــد الــــرئــ ــ ضـ
التحرير. ولكن ال يمكن  إلى ميدان  مجّددًا 
هنا الفصل بني »أخطاء اإلخـــوان«، بسبب 
طبيعة الــجــمــاعــة غــيــر الــثــوريــة، وحــمــات 
ــــام املـــصـــري،  ــ الـــتـــحـــريـــض املـــنـــظـــم مــــن اإلعـ

ممدوح الشيخ

ــدواء الــكــي«.  ــ فــي كــتــاب »األمــــثــــال«: »آخــــر الـ
وفي كتاب السياسة: »آخر الدواء الحرب«. 
األمويني، معاوية بن  قال داهية  .. وقديًما 
أبي سفيان: »ال أضع سيفي حيث يكفيني 
صــوتــي، وال أضـــع ســوطــي حــيــث يكفيني 
لــســانــي، ولــو أن بيني وبــني الــنــاس شعرة 
وإذا  مّدوها خليتها  إذا  كنت  انقطعت،  ما 
ــا تـــشـــهـــده املــنــطــقــة  ــ خـــلـــوهـــا مــــددتــــهــــا«. ومـ
الـــعـــربـــيـــة، وجـــــوارهـــــا، فــــي األيـــــــام الــقــلــيــلــة 
الباقية من عهد الرئيس األميركي، ترامب، 
ــــن »انــــقــــطــــاع شـــعـــرة  ــقـــضـــي، تـــعـــبـــيـــر عـ ــنـ املـ
ــلـــى مــســار  ــة« بــــني املـــتـــصـــارعـــني عـ ــاويــ ــعــ مــ
الحرب  إلــى  واللجوء  ومصيرها.  شعوبنا 
في املدارس السياسية املختلفة يكون بعد 
اســتــنــفــاد الــوســائــل األخــــرى الــتــي يمكنها 
ــراه الــخــصــم عــلــى تغيير  ــ تــحــقــيــق هـــدف إكـ
ــام  ســـلـــوكـــه. وعـــلـــى ســبــيــل املــــثــــال، خــــال أيـ
مـــعـــدودة، أصــبــح تــرامــب ونــتــنــيــاهــو وأبــي 
يتحّدثون  وغيرهم  حفتر...  وخليفة  أحمد 
عن الحرب، أو يقتربون من اتخاذ قرارها. 
وفي خطوة هي، على وجه القطع، ال سابقة 
لها في تاريخ إسرائيل، امتنعت عن إصدار 
تـــأكـــيـــد أو نـــفـــي رســـمـــي لـــتـــوّجـــه غـــواصـــٍة 
إســرائــيــلــيــة نــحــو الــخــلــيــج. وخـــال ســنــوات 
كــان توجيه ضــربــة عسكرية  تــرامــب،  حكم 
ــا إســرائــيــلــًيــا يبحث عــن »قفاز 

ً
إليـــران هــدف

أميركي«!
التي  الكبيرة  الدولية  التعقيدات  وبسبب 
ل أال تخرج 

َّ
ض

َ
ينطوي عليها النمط الذي ُيف

عــنــه املـــواجـــهـــة األمــيــركــيــة اإليـــرانـــيـــة، كــان 
القرار األميركي بالسماح بضربة عسكرية 
قائمة طويلة  ر في 

ّ
يتعث إسرائيلية إليــران 

مــخــاوف روســيــة، وتخّوفات  املعيقات:  مــن 
أوروبية، وتحفظ صيني. وفي املقابل، كان 
فــقــط، بتحريض خليجي  الــقــرار مــدعــوًمــا، 
إسرائيلي. والحرب في إثيوبيا: واقع مثير 
للقلق، وفي السودان: برميل باروٍد تنقصه 
شرارة االشتعال، وفي ليبيا: تهديد معلن، 
وفــي الخليج أعـــواد ثقاب كــل األيـــدي التي 
تــحــمــلــهــا مــرتــعــشــة حــتــى الــلــحــظــة. .. فهل 
نضجت صفقة؟ واألرجح أن قراًرا أميركًيا 
بـــضـــرب إيــــــران أصـــبـــح أبـــعـــد مـــن أي وقـــٍت 
سياسي  غطاء  توفير  احتمال  وأن  مضى، 
أمـــيـــركـــي لـــضـــربـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي طــريــقــه 
عــقــبــات كـــثـــيـــرة، واإليــــرانــــيــــون فـــي مــوقــٍف 
يــشــبــه مـــوقـــف جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر عشية 
نــكــســة يــونــيــو )حــــزيــــران( 1967: يــحــّركــهــم 

العكسي،  فس 
ّ
الن علم  بنظريات  مدّججني 

متظاهرين أنها غير موجودة.
لــكــن مــــاذا؟ ومـــن نــتــذّكــر غــيــرهــا؟ فــنــحــن لم 
نــلــتــق أحــــــًدا نــعــرفــه مــنــذ زمـــــن، وانــقــطــعــت 
أخباره عنا، ولم نلتق أحًدا جديًدا طرحنا 
عليه ســـؤال: أيــن كنت منذ نصف قـــرن، أو 
ــم نلتق  ــا لـ ــنـ ـ

ّ
ــه؟ وكـــيـــف ضـــّيـــعـــنـــاك؟ ألن ــعـ ربـ

أحًدا على اإلطاق، ال ممن نعرف، وال ممن 
نتعّرف عليهم .. فقد كانت سنة مليئة با 

أحد.
ــادت به  ــ ــنــا نــكــتــب عـــّمـــا قــــرأنــــاه مــمــا جـ

ّ
لــعــل

؛ مثا 
ً

مكتباتنا، مما لم نجد الوقت له قبا
يــومــيــات  ــقـــراءة  لـ ـــا مستفيضا 

ً
وقـــت أخـــــذُت 

وروايـــة  بــجــزأيــهــا،  غومبروفيتش  فيتولد 
ــا املــــرهــــق لــخــولــيــو  ــارهـ ــمـــسـ »الـــحـــجـــلـــة« بـ
كورتثار. وداخل املشهد الشعري، احتفينا 
بــفــوز لــويــز غليك بــجــائــزة نــوبــل، فــي سنة 
عــدة شعراء، خصوصا محمد  فيها  فقدنا 
ــلــذيــن حما 

ّ
م، ال

ّ
عيد إبــراهــيــم ورفــعــت ســـا

ـــعـــر كـــتـــابـــة وتـــرجـــمـــة عــــقــــودا. 
ّ

مـــشـــعـــل الـــش
ــارض الـــكـــتـــب لــتــغــيــب مــعــظــم  ــعــ ــت مــ ــابــ وغــ
اإلصــــــــــــــدارات الـــــجـــــديـــــدة. وبــــســــبــــب غـــيـــاب 
التي نجت  الكتب  إلينا  املــعــارض لم تصل 
مــن مقصلة كــورونــا. وفــي الــبــال شخصيا، 
اقــتــنــاء يــومــيــات تــولــســتــوي الــتــي صـــدرت 
ترجمتها هذه السنة، وتقع في عدة أجزاء. 
وسأسعى للحصول على كتاب عن إحدى 
الــشــاعــرات الــروســيــات املــفــضــات، مــاريــنــا 

تسفيتايفا، بعنوان »بعض حياة وشعر«.
التي كانت خير  لعلنا نستجير بالّسينما 

جـــاســـوســـيـــة ســــّريــــة تـــســـافـــر عـــبـــر الــــزمــــن. 
ــبــخ، ومــا أنــجــزنــاه من 

ّ
نا نكتب عــن الــط

ّ
لعل

فـــتـــوحـــات، خــصــوصــا لــلــذيــن كــــان الــَحــْجــر 
لــهــم فـــتـــرة مــهــّمــة لــتــعــلــم الـــطـــبـــخ، ولــلــذيــن 
ــوال خارج 

ّ
الــط كــان ضغط العمل وساعاته 

الــبــيــت يمنعهم مـــن االســتــمــتــاع بــوجــبــات 
نا نكتب عن دوراٍت تكوينية 

ّ
منزلية. أو لعل

جارة والّصباغة والّرسم 
ّ
في البستنة، والن

والـــرقـــص والــيــوغــا والــتــمــاريــن الــّريــاضــيــة 
التي جربناها مرة واحدة.

عنها؛  ونكتب  كــورونــا  نلعن  ببساطة،  أو 

عن مئات الِكمامات التي وضعنا، وغسلنا، 
وغــّيــرنــا، ورمــيــنــا، ورفــعــنــا عــلــى وجــوهــنــا، 
وعلقنا على آذاننا، وربطنا بأيدينا .. كانت 
الــكــمــامــات بــامــتــيــاز، وســنــة املعقمات  سنة 
خــاص،  بشكل  أيدينا  جلود  التهمت  التي 
التي  الكيماويات  بــروائــح  البيوت  ومــأت 
حــّولــتــهــا إلـــى مـــا يــشــبــه املــســتــشــفــيــات. عن 
حوص 

ُ
إصابتنا أو إصابة أحّبة لنا، عن الف

التي أجرينا والعيدان التي وخزت أنوفنا 
ــّرات عــديــدة. عــن ورق  بحثا عــن كــورونــا، مـ
ــيـــض وهــــو يــعــتــلــي ســــال الــتــســّوق  املـــراحـ
بــفــخــر، ويــتــشــاجــر عليه أبــنــاء الــحــضــارات 
وارع 

ّ
 الش

ّ
املتقّدمة. وعن البلديات التي ترش

الـــوبـــاء،  أّول  فـــي  ـــمـــات، 
ّ
بـــاملـــعـــق واألشــــجــــار 

ا.
ً
 النظر عن وجوده الحق

ّ
وتغض

ــّرر  ــكـ ــتـ ــل املـ ــغـــسـ عــــن وســــــــواس مــــتــــازمــــة الـ
الجدوى  عديم  الروتيني  واملـــرور  لليدين، 
من مجّسات الحرارة في املقاهي واملّحات. 
التي وحدها  اإلنترنت  من  عن مشترياتنا 
من جعلنا نضحك في هذه الّسنة الكئيبة، 
ــنــا أنفقنا مــبــالــغ مــحــتــرمــة، بــغــبــاٍء على 

ّ
ألن

املحرجة  املــواقــف  نتذّكر  ربــمــا  تالفة.  سلع 
تــطــبــيــق »زووم«، ونــحــن  بــهــا  ــّرم  ــكـ تـ الـــتـــي 
نحضر اجتماعات بنصف بيجامة ونصف 
الكاميرات بالغلط في أوقات  بدلة، ونفتح 

غير مائمة.
عــــن الـــــقـــــرارات الـــغـــريـــبـــة لـــلـــمـــســـؤولـــني، عــن 
الشعبويني وهــم يواجهون  الــّرؤســاء  غباء 
الكاذبة  األخبار  تدفق  عن  كورونا،  حقيقة 
ــراء املــفــاجــئ لــأطــبــاء  ـ

ّ
ــث ــاعــــات. عـــن الـ واإلشــ

التجارية  واملحات  والخياطني،  النفسيني 
الــكــبــرى، وشــرطــة فـــرض حــظــر الــســفــر على 
ساء با ماكياج، 

ّ
حدود املدن. عن خروج الن

واالحتفال  شعر،  تسريحات  بــا  والــّرجــال 
ــزواج ســـّرا، مــا دفعت  بــاألعــيــاد وحــفــات الــ
 

ّ
ــر مــبــالــغ مــحــتــرمــة ملـــن يــغــض ــ بــعــض األسـ

الطرف عنه.
عن املدن املطّوقة وسيادة الهاجس األمني، 
طبيع مع 

ّ
عن فقدان معنى االنتماء، وعن الت

ملناعة  نفسه  القطيع  وتطبيق  الــفــيــروس، 
الــقــطــيــع الـــتـــي انــتــفــضــنــا جــمــيــًعــا فـــي أّول 
استسلم  واآلن  عنها،  سمعنا  حــني  الــوبــاء 
من، 

ّ
الجميع لضرورة الخروج مهما كان الث

ــّم مــن غــريــزة الــبــقــاء،   الــحــريــة أهــ
ّ
وتــبــنّي أن

ونوعية الحياة أهم من مدتها. 
 ،»In Time« في آخر أيام 2020 شاهدت فيلم
وهو من إنتاج سنة 2011، يتحّدث عن قيمة 
من الذي يصبح أغلى ما في الحياة، فهو 

ّ
الز

إال  الفقراء  يملك  ال  اليومية وغالًبا  العملة 
بضع ساعات منه.  في هذا الّسياق يتبادل 

البطان هذا الحوار:
- لــو امــتــلــكــَت الــكــثــيــر مــن الـــوقـــت، هــل كنت 

لتَهبه كله؟
- لــم أحـــز يــومــا أكــثــر مــن يــــوم، هــل يحتاج 

األمر أكثر من ذلك؟
ــــذا لــوصــف  ــثـــر مــــن هـ ــر أكـ ــ هــــل يـــحـــتـــاج األمــ
 

ّ
ها األطــول واألقــل جــدوى، إال

ّ
2020؟ غير أن

في تعليمنا ما سننساه سريًعا حني تعود 
الحياة إلى مجراها الّسابق.

)كاتبة مغربية(

تــجــاه االتــحــاد األوروبــــي. وبــاإلضــافــة إلى 
أنقرة  املتحدة على  الــواليــات  ذلــك، تفرض 
عقوباٍت بموجب قانون مكافحة اإلرهاب، 
الصواريخ  منظومات  أنــقــرة  شــراء  بسبب 
الــعــقــوبــات  أس - 400 مـــن روســـيـــا. وتــعــد 
األميركية هذه الخطر األكبر الذي تواجهه 

تركيا منذ أزمة قبرص عام 1974.
بــاخــتــصــار، حـــاولـــت أنـــقـــرة تـــحـــّدي الــــدول 
واثقة  كانت  ألنها   ،2020 عــام  فــي  الغربية 
من أنها ستكون الطرف الفائز في التراشق 
اإلعامي الذي خاضته مع الدول الغربية، 
فلغة االتصال الصعبة هذه، التي تحتوي 
على تعبيرات قاسية ونبرة عالية تسبب، 
في الواقع، تفويت فرص التعاون مع الدول 
 أي مــشــاعــر سلبية 

ّ
الــغــربــيــة الــتــي لــم تــكــن

ــداث، حيث  األحــ أثبتتها  كما  تركيا  تــجــاه 
أبدت أملانيا على لسان املستشارة أنجيا 
املــثــال، حــرص بادها  ميركل، على سبيل 
على التعاون فــي عــدة مــجــاالت، بما فيها 

التنسيق في ملف التجارة واالقتصاد.
الــلــغــة غــيــر الــدبــلــومــاســيــة عــالــيــة الــنــبــرة 
الـــتـــي تــمــارســهــا أنـــقـــرة ال تــعــنــي ســيــاســة 
خــارجــيــة نــاجــحــة، إذ لــم تــغــيــر هـــذه اللغة 
بالطبع،  تركيا.  الــواقــع شيئا ملصلحة  في 
ــــارس الــرئــيــس الـــتـــركـــي، أردوغــــــــان، هــذه  مـ
اللغة بنجاح في أول أعوامه بعد أن تولى 
التي يستخدمها  اللغة  هــذه  لكن  السلطة، 
أردوغــــــــــــان، والــــــــــــوزراء الــــذيــــن تـــبـــنـــوا هـــذا 
الخطاب الناري، تحولت، منذ بداية الربيع 
الـــعـــربـــي، إلــــى حــاجــز أمــــام إقـــامـــة عــاقــاٍت 
ســلــيــمــٍة، وتــكــويــن لــغــة اتـــصـــال هـــادئـــة مع 

املجتمع الدولي والدول املجاورة.
بعد أن يتولى جو بايدن، صاحب الخبرة 
والـــســـيـــاســـة  الـــــدولـــــة  إدارة  ــــي  فـ الـــعـــالـــيـــة 
ــلـــواليـــات  ــا لـ ــيـــسـ ــة، مــنــصــبــه رئـ ــيــ الــــخــــارجــ
ى 

ّ
املتحدة، سيكون ملصلحة أنقرة أن تتخل

عـــن نــبــرتــهــا الــعــالــيــة هــــــذه.  وفــــي الــوقــت 
ــــذي تــســعــى فــيــه بــعــض الـــبـــلـــدان لــتــكــون  الـ
املناطق املتأزمة داخل مجال نفوذها، محل 
منافسة جيوسياسية شديدة، لجأت أنقرة 
إلى القوة العسكرية الصلبة، بداًل من اللغة 
الدبلوماسية التي تخدم املصالح الوطنية 

ودول خليجية في مقدمتها اإلمارات. وهذا 
ال يـــبـــرر الــخــلــل الــفــكــري والــســيــاســي عند 
الحكم  إلــى  فوصولهم  املسلمني،  ــوان  اإلخــ
في مصر أخاف قطاعا واسعا من الشعوب 
غير  وأخــرى  موضوعية،  ألسباب  العربية 
للتحشيد  استجابت  أنها  أي  موضوعية، 
الذي شنته الدولة العميقة في مصر ودول 

أخرى ضد الرئيس مرسي.
ــة  ــركــ لـــــــم يـــــــــأت االنــــــــقــــــــاب الـــــعـــــســـــكـــــري حــ
ــــع كــثــيــرون عــنــه في  تــصــحــيــحــيــة، وإن دافـ
حــيــنــه، لــكــنــه كــــان، مــن أول لــحــظــة، انــقــابــا 
ــورة املـــصـــريـــة بـــكـــل مــكــونــاتــهــا،  ــ ــثـ ــ ــلـــى الـ عـ
 أخــطــاء الــرئــيــس مــرســي، وخــوف 

ً
مــســتــغــا

 على 
ّ

الــنــاس مــن حكم »اإلخـــــوان«، لينقض
ثبت  كما  املصرية  االنتفاضة  مكونات  كل 
بعد فترة، وشن حمات االعتقاالت والزج 
وامتدت  باإلساميني،  بــدأت  السجون،  في 
قادوا  وأكاديميني وشباب ممن  اب 

ّ
كت إلى 

احتجاجات »30 يونيو« في عام 2013 ضد 
حكم مرسي. ولم يع كثيرون أن صعود عبد 
الــثــورة املــضــاّدة  الفتاح السيسي جــزء مــن 
األمــل  أيقظت  فاالنتفاضات  فــتــرة،  بعد  إال 
بنشوء دولة مدنية علمانية، فكان صعود 
اإلخــــوان املسلمني مــصــدر خـــوف وغــضــب. 
ــة املــدنــيــة  ولـــكـــن شـــتـــان بـــني مــفــهــوم الــــدولــ
ــة والـــعـــدالـــة  ــنـ الـــتـــي تـــؤســـس لـــدولـــة املـــواطـ
أدخــل مصر  وانقاب عسكري  االجتماعية 
إلى  قتل وتعذيب غير مسبوقة،  في حقبة 
حـــد الــتــســبــب فـــي وفــــاة الــرئــيــس املنتخب 

والسجني محمد مرسي.
ــــوان  ــادات اإلخــ ــيــ ــــول قــ ــا، ســـاهـــم دخــ وأيــــضــ
املــســلــمــني عــلــى خــط االنــتــفــاضــة الــســوريــة، 
قــوي بني فئات شعبية،  وللجماعة وجــود 
فـــي انــقــســام حــــاد بـــني املــثــقــفــني واألحـــــزاب 
ــا مــــؤامــــرة،  ــبـــارهـ ــتـ ــثــــورة واعـ بــــني تـــأيـــيـــد الــ
لـــم يــكــن تـــاريـــخ الــنــظــام الـــســـوري الــقــمــعــي 
والـــدمـــوي خــافــيــا عــلــى أحـــد، وال يستطيع 
املتحدة  الــواليــات  ي 

ّ
تبن لكن  إنــكــاره،  أحـــٌد 

ــــن املــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة أضـــعـــف  ــات مـ ــئــ فــ
من  وانتقص  السياسية،  االنتفاضة  تأثير 
تــدعــم حريات  ولــن  لــم  فواشنطن  حريتها، 
السيطرة  بــل تعمل على  الــســوري،  الشعب 
على مستقبل سورية التي تتصارع أطراف 
بها،  والتحكم  إلضعافها  ودولــيــة  إقليمية 
ــران الــنــظــام ال يمكن  ــ فــحــمــايــة روســـيـــا وإيــ
تــغــلــيــفــهــا بــــدعــــم مــــحــــور املــــقــــاومــــة؛ إذ أن 
النشاط اإليراني أسهم ويسهم في تعميق 
انــقــســام طــائــفــي غــيــر مــســبــوق فــي ســوريــة، 
قرب  تقوم موسكو بتسيير دوريـــات  فيما 
هضبة الــجــوالن املحتلة، إلبــقــاء حــزب الله 

بعيدا بهدف طمأنة إسرائيل.
ال يمكن فهم كيف تحّولت الثورات العربية 

الطمع في عودة الرئيس األميركي املرتقب، 
بايدن، إلى االتفاق النووي، وعليهم انتظار 
الضربة املحتملة والفوز بوسام: »الرد في 
الــشــرعــي«، بينما تريد  الـــدفـــاع  ــار حــق  إطــ
ى 

ّ
تتمن استباقيٍة  ضــربــٍة  توجيه  إسرائيل 

أن يبتلعها الحلفاء والخصوم بأقل درجة 
ممكنة من االمتعاض، وأن يعتبروها ضمن 

استحقاقات »االستثناء اإلسرائيلي«.
والــســنــوات الــعــشــر املــاضــيــة، )أكــثــر مــن أي 
وقـــت فــي تــاريــخ املــنــطــقــة الــحــديــث(، كانت 
حــلــبــة مــاكــمــة مــزدحــمــة بــأشــكــال الضغط 
املمكنة كافة لتحقيق هدف »إكراه الخصم 
عــلــى تــغــيــيــر ســـلـــوكـــه«، والــجــمــيــع تــقــريــًبــا 
مــا في  كــل  فــي مواجهة خصومه  استخدم 
ــــرب إعـــامـــيـــة شــــرســــة، تــمــويــل  جــعــبــتــه: حـ
مـــحـــاولـــة انــــقــــاب عـــســـكـــري فـــاشـــلـــة، حـــرب 
اقــتــصــاديــة، حــشــد مـــرتـــزقـــة، عــقــوبــات هي 
األقسى، حصار شامل، تنافس واسع على 
إنشاء قواعد عسكرية، مناورات وتدريبات 
 إلى 

ٌ
عسكرية مشتركة ذهبت فيها جيوش

باٍد لم تذهب إليها من قبل، شراء جماعات 
ضــغــط فــي الـــغـــرب،.. وبــعــد هـــذا كــلــه، بقيت 
ا 

ً
املواقف كما هي، وازداد االستقطاب عمق

.. فهل بقي إال الحرب؟
ً
وحدة

وتغير ساكن البيت األبيض من املعطيات 
الــرئــيــســة فـــي الــتــصــاعــد الـــســـريـــع لــلــتــوتــر 
ــدا أن  ــ الــــــذي تـــشـــهـــده املـــنـــطـــقـــة، فــبــعــد أن بـ
املــنــطــقــة تــقــتــرب مـــن تـــهـــدئـــة، جــــاء خـــروج 
ــايــــدن لـــيـــكـــون كـــابـــوًســـا  تــــرامــــب/ دخــــــول بــ
انقطعت  وبــهــذا  آلخــريــن.   

ً
وأمــــا لبعضهم 

»شــعــرة مــعــاويــة«، فــارتــفــع صــوت الحديث 
ــن الـــخـــطـــأ، بـــل ربـــمـــا تــبــنّي  عـــن الــــحــــرب. ومــ
متأخًرا أنه خطيئة، معالجة أزمات املنطقة 
املــتــشــابــكــة بــنــاء عــلــى الــتــشــابــه السطحي 
بــني الــظــواهــر. ونــعــنــي بــذلــك الــتــشــابــه بني 
الــكــي، بوصفه آخــر مــا كــان الطبيب قديًما 
يلجأ إليه بعد أن تفرغ جعبته من األدوية، 
ــيـــر الـــذي  والـــحـــرب بــوصــفــهــا الــخــيــار األخـ
يلجأ إليه السياسي بعد أن يجرب البدائل 
كافة، ويفشل في »إكراه الخصم على تغيير 
إلــى  الــلــجــوء  يــقــال إن  ســلــوكــه«. واألدق أن 
في  املتشابكة  التعقيدات  ظــل  فــي  الــحــرب، 
املنطقة وجوارها، يشبه االنتحار بمشنقٍة 
نــجــدلــهــا مــن »شــعــرة مــعــاويــة«. ومـــا يعبر 
عن هذا الحال، على نحو أفضل، هو املثل 
البائس العدمي: »وداوني بالتي كانت هي 
ــداء«. وخــــارج عــالــم الــخــيــال الــشــعــري، ال  ــ الــ

يتداوى بالداء إال أحمق!
)كاتب مصري(

ــدران الـــحـــْجـــر، ونــكــتــب عن  ــ جــلــيــس بـــني جــ
األفــام التي جذبت االهتمام األكبر، ونبدأ 
»Never Rarely Sometimes Always«، وهو  بـ
فيلم يتتّبع مسار فتاة حامل في الّسابعة 
عشرة من عمرها، تعيش في بلدة صغيرة 
قيود  فيها  ــفــرض 

ُ
ت بنسلفانيا،  ــة  واليـ فــي 

على إجراء عمليات اإلجهاض، ما يجعلها 
ص من 

ّ
تــتــوّجــه ســـًرا إلـــى نــيــويــورك للتخل

وحميمية،  بباغة  الفيلم،  يتناول  حملها. 
ما يواجه املرء من خياراٍت وما يحمله من 

أسرار.
أفــام  عــشــرة  أفــضــل  أحـــد   »Bombshell« أو 
الــفــيــلــم حــول  لـــعـــام 2020. وتــــــدور أحــــــداث 
إلى  أّدت  التي  الجنسي  التحّرش  فضيحة 
رحيل مؤّسس شبكة »فوكس نيوز« روجر 
بكة. حيث تلعب كل من نيكول 

ّ
آيلز، عن الش

كيدمان وتشارليز ثيرون ومارغوت روبي 
آيلز بالتحرش.  أدوار ثاث سيدات اتهمن 
قصة  فيحكي   »The Lighthouse« فيلم  أمــا 
رجلني يتم إرسالهما للعمل في منارة »نيو 
إنــغــانــد« الــبــعــيــدة. ال يمضي وقـــت طويل 
قبل أن يبدأ الخاف بينهما، وتطغى على 
يومياتهما غرائز التستوسترون القتالية. 
شــبــكــة  عـــبـــر   »The Platform« فـــيـــلـــم  أو 
نــتــفــلــيــكــس، وهــــو مـــن أقـــــوى أفـــــام الــرعــب 
النفسي لعام 2020، عن شخٍص يجد نفسه 
 )Tenet أو عقيدة  فــي سجن رهــيــب.  ــا 

ً
عــالــق

ــــام الــخــيــال الــعــلــمــي  (، وهــــو مـــن أجـــمـــل أفـ
هـــذا الـــعـــام، مــن إخــــراج كــريــســتــوفــر نـــوالن. 
إلــى شبكة  الفيلم  انــضــمــام بطل  ويــتــنــاول 

التركية. لذلك يمكن القول إن هذه املنافسة 
هـــي الـــتـــي تــقــف وراء الـــتـــوتـــرات األخـــيـــرة 
عوامل  إلــى  باإلضافة  وتركيا،  فرنسا  بني 
أخرى في منطقة واسعة، تمتد من القوقاز 
إلـــى شـــرق الــبــحــر األبــيــض املــتــوســط. وفــي 
التركي  العسكري  الــنــشــاط  أّدى  النتيجة، 
إلى توسيع نفوذ القوات املسلحة التركية 
من سورية إلى ليبيا، إلى انتشار جغرافي 
ــع مـــن الــصــومــال إلـــى أذربـــيـــجـــان. في  واســ
ــا فـــي الــنــصــف الــثــانــي  ــنـ غـــضـــون ذلـــــك، رأيـ
مــن 2020 فــي شــرق املتوسط أن استخدام 
»القوة الصلبة« أصبح إحدى أهم أولويات 

تركيا.
ومـــع ذلــــك، قــد يــــؤّدي احــتــمــال تــعــزيــز هــذا 
الصلبة  الــقــوة  عــلــى  الــــذي يعتمد  املــوقــف 
واللغة النارية هذه إلى خطر تقليل أهمية 
ــانــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة تـــركـــيـــا و»الــــقــــوة  ــكــ إمــ
الناعمة« لها، إال أن تركيا، من وجهة نظر 
ــــي،  طــلــب عــضــويــتــهــا فـــي االتـــحـــاد األوروبــ
خال الفترة التي جرى فيها تنفيذ جميع 
ــن مــنــظــور  اإلصـــــاحـــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــ
مركز  إلــى  أيضا  الناعمة«، تحولت  »القوة 
جذب يعمل على جغرافيا شاسعة، تمّكنت 

من ممارسة تأثير كبير.
)كاتب تركي(

ـــل، مـــن دون مـــحـــاولـــة فهم  ــى خــيــبــات أمــ إلــ
مــا حـــدث فــي مــصــر وســـوريـــة مــن تجليات 
اإلقليمية  القوى  تــرد  املــضــاّدة، فلم  للثورة 
أو الــدولــيــة تــقــبــل تــغــيــيــرات ثــوريــة فــي أي 
من  الــرغــم  فعلى  املحوريتني،  الدولتني  مــن 
عــــداء واشــنــطــن لــنــظــام األســـــد، فــــإن نــجــاح 
ثـــــورة حــقــيــقــيــة تـــهـــّدد مــصــالــحــهــا. ولــهــذا 
 ضيق 

ً
دخلت على خط االنتفاضة، مستغلة

ــنـــظـــام وغـــيـــاب  الـــشـــعـــب الــــســــوري بــقــمــع الـ
ــى الــعــقــلــيــة  ــ ــة إلـ ــافــ الــــوعــــي الــــتــــحــــّرري، إضــ
ــزاق  ــ االنــتــهــازيــة الــتــي تــصــل إلـــى حـــد االرتـ
ــة الـــســـوريـــة.  ــعـــارضـ فـــي بــعــض صـــفـــوف املـ
الــــوعــــي أو قــــصــــوره عــامــل  ــاب  ــيـ كـــمـــا أن غـ
بــالــغ األهــمــيــة، كما الـــذي شــوهــد وُيشاهد 
فــي صــفــوف حــركــات مــعــارضــة فــي الــوطــن 
الــعــربــي وفـــي تــجــمــعــات ومــنــظــمــات أهلية 
مــن قــبــول مستهجن بــاألجــنــدة األمــيــركــيــة 
وفصل مخيف بني الحقوق املدنية ومفهوم 
الــتــحــرر الــوطــنــي، األمـــر الـــذي يجعل فئات 
لاستغال،  عــرضــة  أكــثــر  وفــاعــلــة  شبابية 
ــاّدة لــلــثــورات  ــدول املــــضــ ــ فــتــقــع بـــني قــمــع الــ
الغربية،  الـــدوائـــر  تــأثــيــر  وخــطــر  والتغيير 
 سهلة للقمع، 

ً
وتجعل تهمة العمالة ذريعة

كــمــا نـــرى فــي مــصــر، حــيــث يــجــّســد النظام 
القائم التبعية الذيلية، لكنه ُيحاكم أعضاء 

منظماٍت أهلية بتهمة العمالة للغرب.
ــرارة  وتــحــولــت بــعــض االنــتــفــاضــات مـــن شـ
أمـــل إلـــى شــبــح عــنــف وقــتــل طــائــفــي وعـــدم 
ــأن عــلــى الــشــعــوب أن تختار  اســـتـــقـــرار، وكــ
االستبداد  والفوضى، وبني  االستقرار  بني 
وحكم اإلرهــاب الداعشي، وبني الحكومات 
الوطنية على سوئها واالستعمار، لكن ذلك 
لم يطفئ أمل األجيال الجديدة التي تجّدد 
ــم مـــن كـــل االنــتــكــاســات.  ــرغـ الــــثــــورة عــلــى الـ
ــذه االنــــتــــفــــاضــــات فــي  ــ ــ وفــــشــــلــــت قـــــيـــــادة هـ
ونقص  الــدمــوي  الــقــمــع  نتيجة  صيانتها، 
ــّرري والــتــنــظــيــمــي، ونــتــيــجــة  ــتـــحـ الـــوعـــي الـ
التدخل اإلقليمي والدولي، والخوف من مد 
اإلســام السياسي، ونتيجة إفــاس بعض 
املعارضة نفسها وفسادها. ولكن ال  فئات 
ألهبت  التي  مكان لاستسام، فاملظلومية 
وأصبحت  واتسعت،  تعمقت  االنتفاضات 
األنظمة أكثر وقاحة، إلى درجة التضحية 
ــادة الـــوطـــنـــيـــة إلرضـــــاء  ــيــ بـــالـــحـــقـــوق والــــســ
إســـرائـــيـــل. لــكــن ال مــجــال لــلــشــلــل؛ املــقــاومــة 
ــا مـــتـــقـــّدمـــا وحــــركــــة تــضــامــن  ــيـ تــتــطــلــب وعـ
اعتقاالت  عــن  السكوت  يمكن  فــا  حقيقية، 
وتعذيب أو ضرب للحريات، وعن تقويض 
سيادة في أي بلد عربي. .. الثورة املضادة 
مــنــتــشــيــة بـــانـــتـــصـــاراتـــهـــا، ولـــكـــن ال بــــد أن 

تترنح وتنهار.
)كاتبة من األردن(

كيف تنجو من 2020؟

لغة أنقرة غير الدبلوماسية ونتائجها

االنتفاضات العربية لم تكن مؤامرة

آخر الدواء... الحرب

استسلم الجميع 
لضرورة الخروج 

مهما كان الثّمن، 
وتبيّن أّن الحرية أهّم 

من غريزة البقاء، 
ونوعية الحياة أهم 

من مدتها

لجأت أنقرة إلى 
القوة العسكرية 

الصلبة، بدًال من 
اللغة الدبلوماسية 

التي تخدم المصالح 
الوطنية التركية

شتان بين مفهوم 
الدولة المدنية التي 

تؤسس للمواطنة 
والعدالة االجتماعية 

وانقالب عسكري 
أدخل مصر في 

حقبة قتل وتعذيب

آراء

حسام كنفاني

 باألحداث والتطورات على الصعد 
ً
لم يكن 2020 عامًا عاديًا، منذ بدايته كان حافال

قائد فيلق  اغتيال  مــع  كــان  الــعــام  افتتاح  للعالم.  التي رسمت مــســارًا جــديــدًا  كافة 
القدس، قاسم سليماني، وما تبع ذلك من تحسب عاملي النــدالع حرب كبيرة في 
تندلع،  لم  الحرب  العالم.  أخــرى في  بقاع  إلــى  تتمدد شرارتها  األوســط قد  الشرق 
والرد اإليراني على االغتيال كان مضبوطًا، فتنفس العالم الصعداء بأن محنة مرت 
عامليًا،  كــورونــا  فيروس  انتشار  تلتقط، حتى ظهر  تكد  لم  األنــفــاس  لكن  بسالم. 
ليمضي في مسار تصاعدي دفع العالم إلى اإلغالق على نفسه، وهو األمر الذي ال 

يزال مستمرًا حتى اليوم، ويحمل في طياته تغييرًا في طبيعة النظام العاملي.
أحــداث أخرى أقل وقعًا كان هذا العام مسرحًا لها في كثير من البقاع في العالم، 
الــعــام بأنه األســـوأ فــي التاريخ الحديث،  مــا دفــع املــراكــز العلمية إلــى تصنيف هــذا 
وجعل البشرية بأسرها تترقب انقضاءه على أحر من الجمر. ورغم أن احتفاالت 
أقــل صخبًا على الصعيد االحتفالي، بسبب إجــراءات  أيــام كانت  العام قبل  نهاية 
اإلغالق والعزل العامة في غالبية الدول، إال أن بهجة رحيل 2020 لم تكن لتضاهيها 
بهجة أخرى، وهو ما ظهر في االحتفاالت االفتراضية التي عمت وسائل التواصل 

االجتماعي.
األمل اليوم في أن يمحي العام الجديد ما حمله سلفه من أزمات ومآس للبشرية، 
وهو أمل مشروع، غير أنه ال يمكن اإلفراط في التفاؤل، وخصوصًا أن بداية العام 
بني  القائم  التوتر  لجهة  الــذي سبقه،  العام  لبداية  عناصر مشابهة  تحمل  الجديد 
الواليات املتحدة وإيــران واملخاوف العامة من حرب كبيرة، لها كثير من األسباب 

والخلفيات.
قــد تــكــون ذكــــرى اغــتــيــال سليماني أحـــد أســبــاب هـــذا الــتــوتــر، وســـط الــتــحــذيــرات 
)األميركية خصوصًا( من إقدام إيران على تنفيذ عملية في الذكرى السنوية األولى 
لالغتيال، وما يترافق مع ذلك من أجواء حربية بفعل نشر قطع بحرية أميركية في 
الخليج العربي. ورغم أن قراءة السياسة اإليرانية اليوم تستبعد أي خطوة انتقامية 
أن  االنتقالية األميركية، إال  الفترة  املرحلة، وخصوصًا خالل  من طهران في هذه 
هناك معطى آخر يزيد من احتماالت املواجهة. فالرئيس األميركي املنتهية واليته، 
الرئيس  إلــى  السلطة  التهرب من تسليم  إلــى  الوسائل  بكل  ترامب، يسعى  دونالد 
املنتخب جو بايدن، أو على األقل يرغب في توريطه بأزمات منذ بداية عهده، لذا فمن 
غير املستبعد اإلقدام على خطوة تصعيدية ضد إيران، مشابهة الغتيال سليماني، 

وجر طهران إلى مواجهة تساعده في تمديد فترة حكمه.
هذه األجواء الحربية الحالية تحيل إلى بدايات العام املنصرم، رغم أنها حتى اليوم 
لم تصل إلى حدود الفعل املباشر كما كان اغتيال سليماني، غير أنها ستمضي 
تعاطي  لخلفه، وترقب  السلطة  ترامب  التوتر حتى تسليم  الوتيرة من  على نفس 

األخير مع امللف اإليراني.
بداية مشابهة، إلى حد ما، في ما يتعلق بجائحة كورونا. فمع نهاية 2020 كان 
له، في طور التحضر  اللقاحات  الفيروس، ورغم اكتشاف عدد من  الوضع بدا أن 
النطالقة جديدة مع الطفرات التي أحدثها وما خلفته من مضاعفة سرعة انتشاره، 
التي قاربت، وربما زادت في  انعكس في عــدد حــاالت اإلصابة والوفيات  وهــو ما 
بعض الـــدول، عــدد اإلصــابــات والــوفــيــات فــي املــوجــة األولـــى مــن انتشار الفيروس. 
معطيات العام الجديد تدفعنا إلى الترقب والحذر من التفاؤل املفرط، مع التمسك 
باألمل الذي له ما يبرره، خصوصًا في ما يتعلق بالجائحة العاملية، مع توقع تعميم 
اللقاحات بحدود خريف العام الحالي، ما قد يدفع الفيروس إلى حدود املرض القابل 

لالحتواء والعالج.
بكل األحوال، فإن مجرد انقضاء 2020 بكل ما حملته هو مدعاة للفرح، فأيًا كان 

ما يحمله العام الجديد، لن يكون بمستوى سوء الذي سبقه.

باسل طلوزي

في أّي قائمة ندرج الربيع العربّي الضائع؟ ال أحد يستطيع اإلجابة عن هذا السؤال 
بــني مرحلتني، على  الفاصلة  الــفــتــرة  أعــنــي ضحايا  املــوتــى،  مــن  فئة معينة  ســوى 
النار حّيز  الذين يسقطون ُبعيد دخول إعالن وقف إطالق  غرار ضحايا الحروب 
هم 

ّ
التنفيذ بمّدة وجيزة، وقبيل استتباب الهدوء التاّم، فهؤالء املوتى يكون سوء حظ

، وباإلهمال ثانًيا؛ ذلك أنهم ال ُيحَسبون من ضحايا وطيس 
ً

ا: باملوت أوال
ً
مضاعف

املعارك، وال من ضحايا السالم أو الهدنة املؤقتة، بحسب املبعث الكائن خلف توقف 
ا في تبديل مالبس 

ً
الحرب، وال أحد يتوقف عند موتهم؛ ألن الجميع يكون منهمك

الحرب والتهيؤ للعودة إلى املنزل، وليس على استعداٍد لبذل طقوس املهابة والتكريم 
»الوقت  في  املــوت  إلــى  طالعها  برصاصٍة طائشة، ساقها ســوء  على جثة ساقطٍة 

الضائع«.
كذلك كان الربيع العربي الذي ننتحب اليوم بمناسبة مرور عشر سنوات على دفنه؛ 
 هو اآلخر 

ّ
أمثالنا الشعبية، فقد حل لم يكن »ابــن عيشة«، كما تقول  ألنه ببساطة 

التاريخية، ونصبوا  الهوامش  العرب فيه قد بلغوا حضيض  في زمــٍن ضائع، كان 
القتيل  دم  تــوّزع  أن  بعد  ا  القاتل مهّمً السؤال عن  يعد  ولــم  خيامهم على تخومها، 
على القبائل العربية برّمتها. كان علينا أن ندرك أن الربيع العربي ولد في مرحلٍة 
ا آنذاك، وأعني به 

ً
عنوانها هذا املصطلح الذي بات يترّدد في أدبياتنا، ولم نعره التفات

»الوقت الضائع«، فقد قيل الكثير عن العقود الضائعة في الحياة العربية، على غرار 
»عقد التنمية الضائع« الذي ورد في تقارير التنمية البشرية الخاصة بالعالم العربي، 
الضائعة، من صحافة  الحريات  املتحدة، وعــن عقود  األمــم  الــصــادرة عن منظمات 

وإعالم وتعبير وديمقراطيات لم تر النور.
ــنــا، مــنــذ فــجــر االنــقــالبــات  ــا لــكــل الــتــحــوالت الــتــي شهدتها دول

ً
جـــاء املصطلح رديــف

العسكرية، مروًرا بجداول األولويات التي وضعتها أنظمتنا، وغّيبت فيها اإلنسان 
لصالح الشعار. وفي أحسن األحوال، قرنت الحريات بشروط تحقق الغايات الكبرى، 
كالتحرير، والوحدة، والتكامل. أما اإلنسان العربي فكان »الغاية الصغرى« الذي ال 
ى عن 

ّ
تتحقق كينونته إال عندما يفقد كينونته، بأن يرهن إرادته، ويؤّجر عقله، ويتخل

حواّسه. وكانت بروباغندا األنظمة بأذرعها األخطبوطية تسعى إلى إقناع مواطنها 
بأن »الخصوصية الغربية« ال تنسحب على نظيرتها العربية، بقصد ماكر يستبطن 
حرمان اإلنسان العربي من الحرية، وتصويرها خروًجا على »العادات والتقاليد«، 
الجنسّية  الحريات  على  التركيز  عبر   ،

ً
مثال أنــويــة.  إلــى  القشور  تحويل  خــالل  من 

فباتت  املجتمعات.  تلك  عليه  تقوم  الــذي  األســاس  الغربية، وجعلها  املجتمعات  في 
مجتمعاتنا على ثقة أن الحرية السياسية ستقود حتًما إلى الحرية الجنسية، وإلى 
خلخلة املعتقد الديني، وكذا األمر بالنسبة لحريات التعبير واالنتخاب والديمقراطية.

درجة  عند  العربي  الجمعي  الفكر  تجميد  بُجرم  الحاكمة  األنظمة  ندين  كنا  ولئن 
الجمود، ال  وافــٍر من هــذا  الشعوب من تحّمل قسٍط  املئوي، فإننا ال نبرئ  الصفر 
 البتة عن تفكيرها 

ّ
ا ألنها لم تتخل

ً
بخنوعها وقابلّيتها لالستبداد وحسب، بل أيض

اشب في صلب معتقداتها الفكرية والسياسية والدينية، وهي األحادية 
ّ
األحادي الن

 بفكرة الزعيم األوحـــد، والــحــزب األوحـــد، والــديــن األوحــد، 
ً

التي جعلتها أزيــد قــبــوال
والفرقة الواحدة. أما التعّدد فمصطلح ال يزال ممنوع الصرف في الذهن العربي.

ت ثورات الربيع 
ّ
وفي املحّصلة، تتابعت عقود الحريات العربية الضائعة، إلى أن حل

آماال  الكبرى، وحملت  العربية  املتاهة  التي جاءت خارج سياق  قبل عشر سنوات، 
رقــاب شعوبها، غير  العربية على  األنظمة  التي ضربتها  الشرنقة  بتحطيم  كثيرة 
النتيجة خّيبت اآلمــال؛ ألن هناك ممن مــأوا الشوارع بالهتاف كانوا ما يزالون  أن 
يحملون الفكر األحادي نفسه؛ وكان أعظم ما يصبون إليه استبدال مستبّد ظالم 
أو حــزٍب شمولّي حاكم بحزب  بحاكم »مسلم«،  كافر  أو حاكم  »عـــادل«،  بمستبّد 

شمولّي معارض، وملسنا ذلك في بالٍد عربية شهدت والدة تلك الثورات ثّم دفنها.
الهتاف  اليوم من يسفح دمعة واحــدة على ربيع لم يحمل غير  على ذلــك، لن نجد 
والشعار، لكنه لم يفلح في تحويل وعينا األصفر إلى أخضر، أو إلى إحراز أي هدٍف 

يتيٍم في »الوقت الضائع«.

فاطمة ياسين

التمترس  الــحــرب فــي ســوريــة أجــبــر األطـــراف على  الـــذي استغرقته  األمـــد الطويل 
وراء استحكاماتها الخاصة، فأبرزت أسلحتها األيديولوجية والعسكرية، والفنية 
أيضا.. سقط النظام أخالقيا منذ فترة طويلة، منذ اللحظة األولى، حني استسهل 
إطالق النار على املدنيني، وسّجل خالل العقد األخير أسوأ أخالٍق حربيٍة عرفها 
من  الكيميائية  األسلحة  استخدم  حني  الثانية،  العاملية  الحرب  بعد  الدولي  النظام 
اللحظة،  أبقته، حتى  بها  ع 

ّ
تمت التي  الحماية  ولكن  واســع،  نطاق  تــردد وعلى  دون 

بمنأى عن مالحقة قضائية حقيقية أو محاسبة جّدية، وبقيت بني يديه أدواته التي 
م 

ّ
استخدمها في القبض على السلطة وصناعة الحلفاء املدافعني عنه، وهو يتحك

اآلن في نصف الشعب السوري املقيم في مناطقه ولم يجد سبيال للخروج.. يقف 
ما،  انتظار معجزٍة  في  والغاز ساعاٍت طويلة  الخبز  السوريون هناك في طوابير 
وبعضهم ينصاع لالنضمام إلى الجيش، وللبقاء على مقربٍة من هؤالء، يستخدم 
 نظرية يسوقها عبر إعالمه، وقد تكون إحدى أسلحته املهمة الدراما 

ً
النظام مادة

واملسلسالت التلفزيونية، وبنيتها التحتية من ممثلني وكتاب ومخرجني.
منذ بداية االنتفاضة الشعبية في سورية، تنّبه النظام إلى الدراما، وكانت قد وصلت 
الــســوري رواجــا  املسلسل  إلــى مكانٍة عربية رفيعة، والقــى  العام 2010  مع نهاية 
النظام يستدعي ما  لذلك كان   معروفة ومطلوبة، 

ً
جعل نجومه شخصياٍت عربية

لقاًء معهم في مايو/أيار 2011،  للقاء بشار األسد شخصيا، وَعقد  تيّسر منهم 
أي بعد أشهر قليلة من انــدالع الثورة، وكان املوقف الشعبي من حضور الفنانني 
الـــذي طرحته  الشعار  بــني   

ٌ
واملــســافــة شاسعة اثــنــني،  على  التقسيم  يقبل  ال  للقاء 

الشوارع الغاضبة والرد الذي تبناه النظام وحافظ عليه، فارتسم خط أخالقي من 
إلى حال مختلفة. صــّرح ممثلون، من الصف  أن ينتقل من حال  املمكن ملخترقه 
األول، وجاهروا بمناصرة النظام بقوة، وبالوقوف وراءه، ودعم كل أساليبه، وظلوا 
السورية  الــدرامــا  فــتــضــّررت  املــوقــف بشكل مجاني،  هــذا  لــم يمر  لــه.  »مخلصني« 
فيها،  يختفون   جماعية 

ً
كتابية ورشــاٍت  يجدون ألنفسهم  اب 

ّ
الكت وبــدأ  بمجملها 

بـ »بان  التي عرفت  فيما صار املمثلون أيضا يندّسون في املسلسالت املشتركة 
الحرب ومواقف  املميزة، ولعبت  الدراما السورية سمتها وعالمتها  أراب«، وفقدت 

الفنانني منها دورا أساسيا في هذا الواقع.
في أوســاط الجمهور السوري، وهو صاحب الــرأي األهم في الدراما ونجومها، لم 
أعطت  فالثورة  الفنان،  لتقييم  وحيدة  أســاســاٍت  والخبرة  والحضور  املوهبة  تعد 
وسائل قياس جــديــدة، وهــي مــدى توافق الفنان مع الــثــورة ومــدى قــوة موقفه من 
النظام. وباالنقسام العمودي في الشارع السوري، أصبح مستوى أداء الفنان ينال 
عالمة الصفر من جانب، والعالمة الكاملة من الجانب اآلخر. وبهذا التقسيم، فقد 
التقدير ملا قدموه  ممثلو الصف األول بعضا من نجوميتهم وتأثيرهم، وتضاءل 

للدراما بسبب موقفهم املنافي لجوهر املهنة التي يعملون فيها.
استمّر الشرخ عميقا وطويال، إلى أن جاء نعي املخرج حاتم علي قبل أيام، فشاهدنا 
إجماعا شعبيا جارفا بني السوريني، على اختالف مواقفهم، وبدا الحزن والصدمة 
 عاشها الجميع بموت هذا املخرج، وتسابقت املواقع لوضع نبذة عن تاريخه 

ً
حقيقة

وفنه وأعماله.. ما لبثت املوجة بعد يومني أن هدأت، ليبدأ طرح األسئلة التقليدية عن 
مكان حاتم علي وأين يمكن وضعه! ذهب النعش إلى دمشق في مقصورة األمتعة 
صدر نعيًا قصيرًا لهذا املخرج 

ُ
من دون أن تكلف نقابة الفنانني السوريني نفسها لت

رت أنها فصلته من عضويتها منذ سنوات. وبعد أن فصلته أخرج 
ّ
املتميز، فقد تذك

حاتم علي »العراب«، في جزءين، ليشير بوضوح إلى مكان الفساد ومصدره في 
السورية عن نعيه. وعلى  النقابة  امتناع  بالطبع توقع سبب  سورية. ولهذا، يمكن 
على  للبقاء  املستمّرة  السوريني  الفنانني  مــحــاوالت  نتابع  زلنا  مــا  أننا  مــن  الــرغــم 
مسافة أقرب إلى النظام في سبيل كسب العيش، لكنهم بالتأكيد يخسرون معركة 

حاتم علي، ويفقدون نقاطًا أخالقية في كل مناسبة.
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مهند مبيضين

أمرًا  والحاضر  املاضي  بني  التعارض  يعّد 
ــة لــلــحــصــول عـــلـــى وعـــي  ــيـ ــمـ فــــي غـــايـــة األهـ
بــالــزمــن، كما يــرى جــاك لــوغــوف فــي كتابه 
»الذاكرة والتاريخ«، ذلك التعارض بني واقع 
أردنـــي وعــربــي راهـــن، وبــني زمــن عربي آلت 
مــصــائــره، إلـــى ظـــروف مختلفة تــمــامــا عما 
كـــان يــؤمــن بــه مــضــر محمد عــايــش بـــدران، 
ــة عـــام  ــ ــيـ ــ ــــرش األردنـ املــــولــــود فــــي مـــديـــنـــة جـ
1934، واملنحدر من أســرة نابلسية األصل. 
وألن السياسي يتحّدث عن تاريخ املجتمع 
 ما يطالعه 

ّ
والــدولــة ومصائرهما، فــإن ُجــل

القارئ في الذاكرة السياسية زمن سياسّي 
ــيــــه لــلــحــيــاة  مــــحــــض، لــــأســــف ال مــــكــــان فــ
 في 

ّ
االجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والــديــنــيــة، إال

يتحّدث  وتمهيدية، حني  قصيرٍة  ومــضــاٍت 
ــال الـــســـيـــاســـة عــــن حــيــاتــهــم ونــشــأتــهــم  ــ رجــ
األولـــى، كأنها حــيــاة مسحوبة مــن الــوعــي، 
وال مــكــان فــيــهــا إال ملـــا تــؤّســســه الــتــجــربــة، 
عة 

ّ
والتي في حالة مضر بدران، تجربة موز

بني صنع الــذات وإسهام الدولة، فقد درس 
على نفقة والـــده، واخــتــار دمشق ألنها أقل 
كلفة مــن مصر على أســـرٍة أرســلــت أوالدهــا 
لتتعلم خارج األردن، وهي بعد العام 1957، 
وتقلبات  الوظيفة  بفعل  الــدولــة  صنع  مــن 

مصائرها، وخيارتها املّرة أو املريحة. 
ــرات ســيــاســيــة  ــ ــذكـ ــ ــارئ مـ ــ ــقـ ــ مــــا بــــني يـــــدي الـ
تاريخ  التعقيد من  ُمفصلة، لحقبة شديدة 
األردن والـــعـــرب خـــال الــنــصــف الــثــانــي من 
الــقــرن الــعــشــريــن، وهــي ليست يــومــيــات، أو 
سيرة ذاتية، بل هي حديث ُمملى على كاتب 
تهذيب وحــذف،  لعمليات  الــنــص، خضعت 
كون ما جاء في بعض الحلقات التي نشرت 
فـــي صــحــيــفــة مــحــلــيــة حــديــثــا فـــي الـــذاكـــرة 
 فـــي الــكــتــاب فـــي الــســيــاق 

ً
لـــم تــعــد مـــوجـــودة

نــفــســه، وحـــني يــكــون الــفــاعــل غــيــر صاحبه 
الــنــهــائــيــة لعلميات  فــقــد تــخــضــع الــنــســخــة 
حــذف، غير مــبــّررة مطلقا. ومــع أن مذكرات 
مــضــر بــــدران »الـــقـــرار« )املــؤســســة العربية 
2020( سجل  بـــيـــروت،  والـــتـــوزيـــع،  لــلــنــشــر 
حافل بالتفاصيل السياسية، وتتسم رؤيته 
بــالــوضــوح الــتــام فــي املـــوضـــوع واملــصــالــح 
قلّما كان  أيضا وعيا   فيها 

ّ
األردنــيــة، ولكن

حــيــاديــا عــنــد بــــدران، عــلــى األقـــل فــي رؤيــتــه 
وأهمية محاربة  األردن  في  العامة  لـــإدارة 
الــفــســاد، والــنــظــرة إلـــى الــعــدو اإلســرائــيــلــي، 
أو فـــي املـــوقـــف مـــن الـــعـــراق الــــذي سيجعله 
يــخــوض مــغــامــرة ســيــاســيــة بــالــرهــان على 
ــــرب الــخــلــيــج الــثــانــيــة  ــا بـــعـــد حـ بـــقـــائـــه قـــويـ

وخالها عام 1991.
أكاديميا  أو  إصــاحــيــا  مفكرًا  الــرجــل  ليس 
لديهم،  املحّبب  َسْمته  الطاب  اعتاد  ُمسنا 
ــتــــى ُيــــحــــاســــب بـــأثـــر  ــيــــد درســــــــــه، حــ ــالــ ــقــ وتــ

أمجد أحمد جبريل

ــدة  ــتـــحـ ــــل لــــقــــاء ســـــفـــــراء الـــــــواليـــــــات املـ
ّ
ــث يــــمــ

ــا وإيـــطـــالـــيـــا وفـــرنـــســـا  ــيــ ــانــ األمـــيـــركـــيـــة وأملــ
واملــمــلــكــة املـــتـــحـــدة، بــحــضــور مــمــثــلــني عن 
املجلس  ورئيس  ليبيا،  في  األممية  البعثة 
الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، في 
30 الشهر املاضي )ديسمبر/كانون األول(، 
رًا مهّما، على عودة »املسألة الليبية«، 

ّ
مؤش

إلى واجهة األحــداث، ما يكشف إجمااًل عن 
الدولية  السياسات  تأثير  تصاعد  احتمال 

في ليبيا، في الشهور املقبلة. 
وفي هذا اإلطــار، تنشط عدة دول أوروبية، 
 عـــن مــصــر وتـــركـــيـــا، عــلــى مــســاريــن؛ 

ً
فـــضـــا

أحــدهــمــا إعــــادة تــرتــيــب أوراقـــهـــا فــي ليبيا، 
ــاء خــطــابــات  ــيـ ــارات وإحـ ــزيــ عــبــر تــنــشــيــط الــ
الـــــــوســـــــاطـــــــات واملــــــصــــــالــــــحــــــات وعـــــــــروض 
املـــســـاعـــدات الــفــنــيــة والـــتـــدريـــب واســتــئــنــاف 

العاقات الدبلوماسية.. إلخ.
ـــر، تــطــويــر اصــطــفــافــاتــهــا في  واملـــســـار اآلخــ
الــذي يمرُّ بـ  الــشــرق األوســـط عموما،  إقليم 
نتائج  بسبب  خــطــيــرة،  انتقالية«  »مــرحــلــٍة 
ــي املــنــتــهــيــة  ــركــ ــيــ ســــيــــاســــات الــــرئــــيــــس األمــ
 عن تداعيات 

ً
واليته، دونالد ترامب، فضا

ــا، وذلــــــك كـــلـــه فــــي انــتــظــار  ــ ــــورونـ جـــائـــحـــة كـ
اتـــضـــاح ســيــاســات الــرئــيــس املــنــتــخــب، جو 
بـــايـــدن، ومــــدى تــطــابــقــهــا أو اخــتــافــهــا عن 

خطابه االنتخابي. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، ربــمــا يمكن فــهــم زيـــارة 
رئــيــس املــخــابــرات الــعــامــة املــصــريــة، الــلــواء 
عــبــاس كـــامـــل، إلـــى بــنــغــازي شــرقــي ليبيا؛ 
حيث التقى مع اللواء املتقاعد خليفة حفتر، 
ورئــيــس مجلس الــنــواب عقيلة صــالــح، في 
األول(  )ديسمبر/كانون  املاضي  الشهر   19
القاهرة، وربما عدم  ترّيث  قد تعكس  التي 
رغبتها في التخلي السريع عن ورقة حفتر، 
الضغوط  لزيادة  توظيفها الحقا،  في   

ً
أمــا

على حكومة الوفاق الليبية، في حال نجاح 
االنتخابات  إلــى  السياسي، وصــواًل  املسار 
ديــســمــبــر/كــانــون   24 فــي  املــرتــقــبــة،  الليبية 

رجعي. وهــو ليس صاحب مؤلفات، وإنما 
بــيــروقــراطــي عــتــيــد، ورجـــل إدارة فـــذ. تــدور 
وهـــي   ،1989-1956 عـــامـــي  بــــني  ــه  ــراتــ ــ ــذّك مــ
بدأ  أردنية وعربية.  أزمــاٍت محلية  سنوات 
بدران العمل األمني عام 1956 في األمن العام 
الحكومة  النابلسي،  سليمان  حكومة  أيــام 
الوحيدة في تاريخ األردن، والتي  الحزبية 
يــمــر عــلــيــهــا فـــي مـــذكـــراتـــه بـــاقـــتـــضـــاب، وال 
تحفل منه تجربة الوحدة املصرية السورية 
إال قليل الــقــلــيــل، مــتــجــاوزًا عــن جــمــال عبد 
الــنــاصــر وحـــضـــوره الــطــاغــي، ومــوقــفــه من 
األردن، ويحصر عنايته باملسألة املصرية، 
لبلده  أميركية  بتابعية  يحلم  رآه  برئيٍس 
البقاء في كرسي العرش،  فقط، كي يضمن 
وهـــو أنـــور الـــســـادات، الـــذي هــو فــي موضع 

غير ثقة عنده وعند امللك حسني.
ــدران فــي ســـرد حــكــايــاتــه عــن امللك  ــف بــ

ّ
تــلــط

حسني، رحمه الله، لكن السجال الذي فتحه 
عــلــى رجــــال املــلــك كــبــيــر، ولــيــس فــيــه إقــحــام 
للشخصنة، بقدر ما هي رؤية مغايرة لطبقٍة 
من املحافظني وأبناء رجال اإلقطاع األردني 
االنــتــدابــيــة،  الــنــخــب  الفلسطيني وبــقــايــا    -
لأدوار األردنية العروبية الوطنية، ورفض 
اتهم املتغّيرة، حاملا  لفساد رجال امللك ووالء

يتركون املنصب أو خاله. 
هــي مـــذّكـــرات زمـــن الــتــجــديــدات واملـــبـــادرات 
ـــني أحــــــــام الـــتـــحـــريـــر  ــا، بــ ــيــ ــربــ الـــطـــائـــشـــة عــ
الطوق« و»الردع  والوحدة، ومقوالت »دول 
العربي«، والتي انتهت إلى الاشيء، بل إلى 
استشعر  الــذي  للعدو  ثمن  بــا  االستسام 
موجعا،   

ً
سبيا معه  الــعــاقــة  نهاية  بـــدران 

فــي املشهد السياسي، وآثــر  الــبــقــاء  فــرفــض 
االنسحاب منه، انتصارًا ملبادئ تعلم ونشأ 
عليها بعد النكبة على أيدي معلمني قدموا 
من فلسطني إلى مدينة الكرك، حيث طفولته 
األولى وتشكل وعيه، فهو يكشف لقارئه أن 
الكرك تأثرت بالنكبة ثقافيا، إذ بدأ بعدها 
قدوم معلمني من فلسطني »وكانوا أكفاء«، 
واملقارنة كانت واضحة في مستوى التعليم 
الـــذي كــانــوا يتلقونه بــعــد ذلـــك، كــمــا يقول 
للعمل  الفلسطينيني  املعلمني  انتقال  بعد 
الدراسي  »ُرفــع مستوانا  الكرك  في مدرسة 
ــلـــمـــون  ــيــــث تـــــــرك املـــعـ بـــشـــكـــل واضــــــــــــح«، حــ
بالشأن  االنــشــغــال  فلسطني  مــن  الــقــادمــون 

الفلسطيني لنظرائهم األردنيني.
ــن الــــكــــرك، ســيــتــجــه إلــــى دمـــشـــق إلكــمــال  ومــ
الــتــعــلــيــم، يــحــمــل مــعــه رســـالـــة تــوصــيــٍة من 
والده الفقيه، إلى »األفندي« رفيقه بالسكن 
ــان قـــاضـــيـــا فــــي الـــزمـــن  ــ ــوم كـ ــ ــمـــص، يـ فــــي حـ
ــيـــق الــــســــوري كــانــت  ــرفـ ــذا الـ الـــعـــثـــمـــانـــي، هـــ
السياسة قذفته إلى ســّدة رئاسة الحكومة 
ــذاك، وهــــو حــســن الــحــكــيــم ابــن  الـــســـوريـــة آنــــ
ــان قــد  ــ الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــصـــلـــيـــة، ويـــومـــهـــا كــ
في   1951 ــام  عــ ــة  ســـوريـ وزراء  رئـــيـــس  ــدا  غــ

تكتيك  فــهــم  فـــي  واســـتـــطـــرادًا   .2021 األول 
بايدن  سياسة  لتوّجهات  املصري،  ب 

ّ
الترق

ــارة الـــوفـــد املــصــري  ــ ــاءت زيــ ــ الـــخـــارجـــيـــة، جـ
األمــــــنــــــي/ الــــدبــــلــــومــــاســــي إلـــــــى طـــرابـــلـــس 
املــخــابــرات  وكــيــل  بــرئــاســة   ،)2020/12/27(
املصرية  اللجنة  مــســؤول  املــصــريــة،  العامة 
املعنية بالشأن الليبي، اللواء أيمن البديع، 
ملناقشة دعـــم اتــفــاق وقـــف إطـــاق الــنــار في 
لــيــبــيــا، ومـــنـــاقـــشـــة مـــخـــرجـــات لــجــنــة 5+5، 
ــم املــتــحــدة بــشــأن الــحــوار  ــم جــهــود األمـ ودعـ

السياسي. 
ــم لــــهــــذه الــــزيــــارة  ــ ــ وقـــــد يــــكــــون الــــهــــدف األهـ
ــــاق عــلــى  ــــوفـ ــة تــشــجــيــع حـــكـــومـــة الـ ــريـ املـــصـ
فــي غــرب ليبيا،  أكبر  بــدور مصري  القبول 
 إلـــى عـــدم تـــرك تــلــك املــســاحــة خالية 

ً
إضــافــة

عن  القاهرة  تبتعد  أن  يقتضي  مــا  لتركيا، 
رغبة ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، في 
تفعيل الخيار العسكري مجّددًا، ولكن هذه 
املرة بالهجوم على مصراتة التي تعد رأس 

حربة معسكر الغرب الليبي.
بهذا املعنى، ال يمكن الجزم بأن التحّركات 
أو  »تــحــواًل كليا«  األخــيــرة تعكس  املصرية 
الليبية  املسألة  مقاربة  في  جذريا«  »تغيرًا 
أو غـــيـــرهـــا مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة؛ حــيــث 
ــرة فـــي مــجــمــل ســيــاســاتــهــا  ــاهـ ــقـ تـــتـــحـــّرك الـ
الخارجية، ضمن منظور أمني/ اقتصادي/ 
»اســتــراتــيــجــيــة  وتــفــتــقــد  مـــحـــدود،  تكتيكي 
ــرى«، مـــا يــعــكــس تــأثــيــر أربـــعـــة عــوامــل  ــبــ كــ
العسكري  األمني/  ب  املركَّ تحّكم  متداخلة؛ 
الخارجية، وهيمنته  السياسة  في صناعة 
إلــخ،  االقــتــصــاد واملجتمع واإلنـــســـان..  على 
ــاوب »شـــبـــه الــــكــــامــــل« مــــع ضــغــوط  ــجــ ــتــ والــ
مـــصـــادر الــتــمــويــل الـــخـــارجـــي )األمــيــركــيــة 
اإلماراتية  والسعودية  أساسا،  واألوروبية 
فــي 2013(، وتصاعد  انــقــاب 3 يوليو  منذ 
ــال والــســاســة  ــمــ ــال واألعــ ــ نـــفـــوذ أصـــحـــاب املـ
ــّربـــني مـــن نـــظـــام الـــرئـــيـــس عــبــد الــفــتــاح  ــقـ املـ
وزارة  دور  تــهــمــيــش  ــرًا  ــ ــيـ ــ وأخـ الـــســـيـــســـي، 
الـــخـــارجـــيـــة خـــصـــوصـــا، والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة 
ــا، فــــي اقــــتــــراح الــســيــاســات  ــمـــومـ ــيـــة عـ املـــدنـ

حكومته الــثــانــيــة. وتــطــرح مـــذّكـــرات بـــدران 
عـــن الــحــيــاة الـــســـوريـــة مــســألــة الــنــظــرة إلــى 
الــتــاريــخ الــســوري قبيل الــوحــدة مــع مصر، 
1958 -1961، والجدل الذي نشب آنذاك وأثر 
الــوحــدة على األردن، ومــا قــّدمــه بـــدران عن 
تلك الحقبة أردنــيــا مــن أحــكــام، يجد أخيرا 
ــاريـــخ الــحــاضــر  ــتـ ــام فــــي الـ ــكــ أصــــحــــاب األحــ
مواقفهم  تــدعــم طرحهم وصــوابــيــة  حججا 
تجاه دولة وحدة كانت تريد ابتاع الدولة 

التي في طريقها، وهي األردن.
غــيــر أن الــقــارئ يستبصر فــي املـــذكـــرات أن 
مــهــمــة صــاحــبــهــا كــانــت اســتــعــادة لــلــذاكــرة 
 غــيــر مــدّعــمــة بــوثــائــق أو 

ْ
الــشــخــصــيــة، وإن

مقارنات من مراجع معاصرة، هي متيسرة 
لــو بـــذل جــهــد أكــبــر والئــــق بــهــا، عــلــى األقــل 
فــي املــشــاركــة بــني تــواريــخ وطــنــيــة مصرية 
وسورية أردنية، وكيفية تفاعل الرجل معها 
من خال نشأته العلمية في جامعة دمشق، 
أو في موقعة الوظيفي ودوره في العاقات 
املشتركة بني األردن ومصر وسورية، وبني 
األردن وفلسطني على وجه الخصوص. ولم 
يكن هذا التفاعل مع املسألة السورية طارئا 
عــنــد بــــدران، بــل إنـــه جعله يــذهــب أكــثــر في 
تفاصيلها، وكان الدفاع عن الدولة هاجسا 
املركزية في  اللجنة  عاما، »كنت عضوًا في 
الجامعة، حزُت هذا املوقع على اعتبار أني 
طالب سوري ولم ينتبه أحد أو يدقق بأنني 
الرئيس  ملقابلة  .. ذهبنا كمجموعة  أردنــّي 

شكري القوتلي..«. 
وعـــن مــصــر الــســاداتــيــة، وفـــي ســيــاق العمل 
بشكل لصيق مع امللك حسني، يكشف بدران 
أن املخابرات األردنية كان لها مصدر »مهم 
في القصر الجمهوري« في القاهرة، و»كان 
يـــرســـل لــنــا مــحــاضــر اجــتــمــاعــات الــرئــيــس 
محمد أنور السادات أواًل بأول«، و»السادات 
ال يحب امللك الحسني«، وكما يشير املصدر: 
»أبــلــغــُت املــلــك حــســني بــذلــك واســتــغــرب من 
أن  بـــدران  ولــيــس مستغربا على   .»... األمـــر 
يكشف ســرًا من أســرار عمله االستخباري، 
الــذي ال شــك فــي أنــه شمل دوال أخـــرى، لكن 
ملــاذا يكشفه عن الــســادات ومصر فقط، هل 
ألنــه نجح فــي هــذا وفشل فــي غــيــره، أم هي 
املطّبع  بوصفه  بالسادات  خاصة  انتقائية 
الحــقــا، وهــو خيار ال يؤمن بــه بـــدران، فبدا 
السادات، حسب املذكرات، مستعدًا للتخلي 
عــن أي شـــيء لــلــجــلــوس فــي حــضــن أمــيــركــا 
بـــــداًل مـــن إســـرائـــيـــل؛ وفــيــمــا بــــــدران حسب 
امللك الحسني على تقارير  كــان ُيطلع  نصه 
ومع  وُيفاجأ.  يقرأ  الحسني  كــان  التجّسس 
ذلــك، يختار مضر بـــدران، فــي تلك املرحلة، 
التضامن مع مصر وسورية، ألن في املسألة 
مــوضــوعــا إســرائــيــلــيــا، فــيــلــّوح هــو وعــدنــان 
أبو عودة بتقديم استقالتهما، من حكومة 
زيد الرفاعي: »إن لم نشارك في الحرب عام 

ــدائــــل واملـــــــبـــــــادرات.. إلــــــخ، نـــاهـــيـــك عــن  ــبــ والــ
صنعها أو تنفيذها.

وإلــى ذلــك، يواجه الــدور املصري في ليبيا 
ص من فرص استعادة 

ّ
عقباٍت إضافية تقل

مصر حــضــورهــا هــنــاك، ناهيك عــن الــقــدرة 
عــلــى الــتــأثــيــر الــحــاســم فــي الــعــالــم الــعــربــي، 
أو إقليم الــشــرق األوســــط؛ أوالهـــا األخــطــاء 
املصرية،  الخارجية  السياسة  املتراكمة في 
في فهم سياقات البيئة الدولية واإلقليمية 
منذ توقيع الرئيس أنور السادات اتفاقات 
كامب ديفيد عام 1978، وصواًل إلى اندماج 
ــقــــاهــــرة فــــي ســـيـــاســـات مــــحــــور الــــثــــورات  الــ
تــعــطــي  ــتــــي  ــام 2013، والــ ــ عـ مـــنـــذ  ــاّدة  ــ ــــضـ املـ
 إقليمية مهيمنة إلسرائيل، 

ً
جميعها مكانة

على حساب مصر والدول العربية جميعا، 
التي تتآكل أوضاعها الداخلية والخارجية 
راد، وتندفع نحو التطبيع مع إسرائيل، 

ّ
باط

 في تأمني بقاء النظم العربية، وتخفيف 
ً
أما

الضغوط الخارجية عليها.
»تدويل«  حقيقة  في  الثانية  العقبة  تتمثل 
»البعد  الليبية، بحيث يكاد ينعدم  املسألة 
فــــي صــــورة  إذا جـــــاء  إال  فـــيـــهـــا،  ــعــــربــــي«  الــ
»وظــيــفــيــة« تــخــدم الــســيــاســات الــدولــيــة أو 
إحدى القوى الدولية، ما يؤكد انهيار وزن 
»اإلطار العربي« في حقبة أمني عام جامعة 
الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ناهيك عن 
 

ّ
تراجع كل األدوار العربية اإلقليمية، في كل

ليبيا  فــي  ولــيــس  االستراتيجية،  القضايا 
والسعودية،  مصر،  أدوار  )تــراجــع  فحسب 
والجزائر، واملغرب.. إلخ، سيما بسبب عدم 
ومنظمات  أطــر  فــي  تنسيقها،  أو  تعاونها 
عربية أو أفريقية أو إقليمية، لزيادة وزنها 
الــجــمــاعــي وتـــقـــويـــة مــواقــفــهــا الــتــفــاوضــيــة 

وأوزانها االستراتيجية(.
ــــذا األمــــــــــر، مـــــن املــــتــــوقــــع أن  ــهـ ــ واتـــــــصـــــــااًل بـ
وأدوار  لــيــبــيــا،  فــــي  اإلمـــــــــارات  دور  يــشــهــد 
ــبـــني املــحــلــيــني )مـــثـــل خــلــيــفــة حــفــتــر،  الـــاعـ
الورفلي، وأشرف امليار وغيرهم،  ومحمود 
وتـــشـــكـــيـــات الــســلــفــيــة املـــدخـــلـــيـــة املــقــاتــلــة 
عموما، واملليشيات املتقاتلة في معسكري 

1973 إلــى جانب مصر وســوريــة«. وحسب 
ــــدران، لــم يــكــن الـــســـادات مــوضــع ثــقــة، ولــم  بـ
كما  إلــيــه  االطمئنان  على  املــؤشــرات  تبعث 
لــم ينجح باختبار  الــرجــل  أن  يــقــول: »كــمــا 
الثقة.. إن للسادات مشروع مختلف، ظاهرُه 
الــــحــــرب مــــع إســــرائــــيــــل، وبـــاطـــنـــه تــحــســني 
ــتـــفـــاوض مـــع الــــواليــــات املــتــحــدة  شـــــروط الـ
أميركا  فره بمقعد قريب من 

َ
األميركية، وظ

كنظام يتوسع ويبسط نفوذه«.
املذكرات  في  كــان  الكبير  العربي  االشتباك 
ــي املـــلـــف الــفــلــســطــيــنــي، فـــتـــبـــدو مــمــتــلــئــة  فــ
بــقــواســمــهــا املــشــتــركــة ومــحــطــاتــهــا الــهــامــة 
ــيــــة الـــخـــاصـــة بــظــرفــيــة  والــتــقــيــيــمــات األردنــ
العاقات ومآالتها، وهو ما برز في حديثه 
عن حقبة ما بعد النكسة ذات األثــر البالغ، 
على العرب عامة واألردن، خاصة كونه فقد 
فــيــهــا نــصــفــه الــثــانــي، وحـــــاول األردن أخــذ 
حركة الفدائيني بعدها إلى مواجهة داخليه 
للفدائيني  نــقــول  أن  فــي فلسطني، »حــاولــنــا 
املــعــركــة صــعــبــة...«، وكـــان تعامل األردن  إن 
»كانت عاقتنا  الشعبية جيدا  الجبهة  مع 
جــيــدة«. وآنـــذاك بـــدأت املــصــارحــة مــع ياسر 
وليس  هناك  جماعتهم  »ليوجهوا  عــرفــات 
كــانــت تسير بالبلد  الــطــريــق  أن  هــنــا«، بيد 
إلى مواجهاٍت مفجعٍة عرفت باسم »أيلول 

شـــرق ليبيا وغــربــهــا(، مــزيــدًا مــن الضبط، 
الـــتـــزم  الـــتـــضـــيـــيـــق، خـــصـــوصـــا إذا  وربــــمــــا 
الرئيس املنتخب، بايدن، بالعودة إلى خط 
الــســيــاســة األمــيــركــيــة الــتــقــلــيــديــة، )الــقــائــمــة 
الدولية،  االتفاقات  واحترام  التعّددية  على 
أدوار األمــم املتحدة، والتعاون مع  وتفعيل 
الحلفاء في أوروبــا وحلف شمال األطلسي 

وخطاب حقوق اإلنسان.. إلخ(.
تتعلق العقبة الثالثة أمام السياسة املصرية 
في  التركي،  املناِفس  دور  بــبــروز  ليبيا  فــي 
وتفاهمات  اإلقليمي«،  أردوغـــان  »مبدأ  ظل 
أنقرة مع موسكو في قضايا سورية وليبيا 
تركيا  إصــرار  عن  ناهيك  القوقاز،  وجنوب 
منظومة  صفقة  استكمال  فــي  املــضــي  على 
الرغم من  صــواريــخ S - 400 الروسية على 
 
ً
العقوبات األميركية واألوروبية، هذا فضا

التركية  للطائرات  التكنولوجي  التقّدم  عن 
املسّيرة، من طرازي »أنكا« و»بيرقدار«.

ــرادًا فـــــي الـــتـــحـــلـــيـــل، ثــــّمــــة ثـــاثـــة  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ واســ
مــؤشــرات تــوحــي بــقــدرة تــركــيــا عــلــى فــرض 
مــصــالــحــهــا فـــي لــيــبــيــا؛ مــصــادقــة الــبــرملــان 
مــــذّكــــرة  ــلـــى  عـ  ،)2020/12/22( ــركــــي،  ــتــ الــ

ــدران أنهم  األســـــود«. ومـــع ذلـــك، ال يخفي بــ
كمخابرات تعاونوا مع الفدائيني وتهريبهم 
لــلــداخــل »لــيــصــلــوا إلـــى الـــقـــدس«. وفـــي هــذا 
ــة تــحــيــك مــؤامــراتــهــا  الــــوقــــت، كـــانـــت ســـوريـ
على األردن، »فــي أحــد األيــام من عــام 1968 
اقتحام  الــســوريــة  الصاعقة  فصيل  »حـــاول 
 
ً
ــّمــــان«، وفــعــا مــقــر مــديــريــة الــشــرطــة فـــي عــ

دخلوا إلى عّمان بأسلحتهم وسياراتهم..«. 
ووسط هذه الظرفية القلقة، لم يكن األردن 
مــحــّصــنــا حــســب مـــقـــوالت بـــــــدران، فــيــروي 
ــتـــهـــداف لــأمــن  ــات مـــن الــتــوتــر واالسـ

ّ
مــحــط

ــه بــصــفــتــه مــديــر  الــــوطــــنــــي، والـــشـــخـــصـــي لــ
ــــور األمــنــيــة تشير  مـــخـــابـــرات، وكـــانـــت األمــ
بــــدران كانت  ــوأ. ولــعــل شخصية  ــ إلـــى األسـ
مــقــبــولــة لـــدى بــعــض املــنــظــمــات، فــهــو على 
صلٍة طيبٍة بعمليات الكفاح املسلح، سمير 
 
ً
الخطيب. أما ياسر عرفات فهو يراه »رجا

مناورًا« لكنه كان قــادرا على التعامل معه، 
وهــو يصّرح بذلك »لقد كنت مع أبــو عمار 
 يتهّرب من مصارحتي، 

ّ
دائم الجدال .. وظل

بينما كنت احتاط له دائما باملعلومات من 
دون أن أتركه يمارس مراوغته..«.

وعن الخليج العربي، واضح أن بــدران كان 
يــــرى فـــي الـــريـــاض »الــــــدار الــكــبــيــرة« يصل 
إليها ويفاوض قادتها وينتظر دعمها حّد 
املساومة على ثمن للديمقراطية املستعادة 
عام 1990، وإن لم يكن الدعم سعوديا كان 
بــدران يراه عراقيا، بيد أن هواه الشخصي 
أقــرب للعراق، وهــو وإن أنصف، في مجمل 
حــديــثــه، دور الــســعــوديــة فــي إســنــاد األردن 
 
ً
بـــديـــا ــانــــت  كــ ــداد  ــ ــغـ ــ بـ أن  إال  ــا،  ــاديــ ــتــــصــ اقــ

الــريــاض، وليس دمشق في  موضوعيا عن 
أمر املساعدات.

كانت مأمونية بغداد والرياض على األردن 
 عــلــى اســتــقــرار 

ٌ
عــالــيــة، ولــيــس مــنــهــا خــــوف

الــدمــشــقــيــة، بــدت  الــحــالــة  لــكــن فـــي  األردن، 
عاقة األردن في حالة حذر وريبة وتخّوف، 
وهذا ما تحقق في األزمات التي وقفت بها 
بغداد والرياض لصف األردن، إال أن حرب 
للكويت،  الــعــراق  واجتياح  الثانية  الخليج 
إلــى اللعب منفردا مع العراق،  أحــال األردن 
ومواجهة عقوباٍت دوليٍة على ذلك املوقف، 
وقذفت سورية ومصر ليحا بديا عنه مع 

الرياض وعموم عواصم الخليج.
ومــــن الــنــاحــيــة الــخــارجــيــة، تــبــدو مـــذّكـــرات 
ــيـــة  ــدران مــهــمــة لـــدراســـة الـــعـــاقـــات األردنـ ــ بــ
مـــع جــيــرانــه الـــعـــرب، ومــــع حــلــيــفــه الــغــربــي 
ــا، لــكــنــهــا مــهــمــة جـــدا  األمـــيـــركـــي خـــصـــوصـ
ـــل األردنـــــــــي، وخــصــوصــا  ــداخـ ــة الــ ــ ــ فــــي راويـ
الــطــريــق إلـــى االنــهــيــار االقـــتـــصـــادي نهاية 
هبة  أحــــداث  إلـــى  والـــوصـــول  الثمانينيات، 
حكومة  ومسؤولية   1989 )إبــريــل(  نيسان 

زيد الرفاعي عن ذلك االنهيار.
)كاتب وأستاذ جامعي أردني(

 18 ليبيا  فــي  ــراك  أتـ نشر عسكريني  تمديد 
شهرًا إضافية، زيــارة وزيــر الدفاع التركي، 
خلوصي أكار، إلى ليبيا، في 26 ديسمبر/

بــاده  قــوات  لتأكيد جهوزية  كــانــون األول، 
التسوية  الــوفــاق، وتعزيز  في دعــم حكومة 
الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــاد، الـــتـــي ربـــمـــا جـــاءت 
اللواء حفتر  رّدًا عمليا سريعا على وصف 

الوجود التركي بأنه »احتال«. 
وأخـــيـــرًا، اســتــمــراريــة ســيــاســة تــركــيــا تجاه 
ــاق الــلــيــبــيــة، كــونــهــا تــنــدرج  ــوفــ حــكــومــة الــ
ــة إقــلــيــمــيــة أوســـــع؛ إذ تــربــط  ــ ــار رؤيـ ــ  فـــي إطـ
املوضوع الليبي بغاز شرق املتوسط، وكذا 
الــتــنــافــس املــحــتــدم مــع فــرنــســا، ومــحــاوالت 
ــنـــتـــدى شـــرق  ــلـــى دول مـ ــيـــر عـ ــتـــأثـ أنــــقــــرة الـ
ــبــــرص، إســـرائـــيـــل،  ــتـــوســـط )الــــيــــونــــان، قــ املـ
مصر(، عبر استقطاب القاهرة إلى تفاهماٍت 
إقليميٍة، ولو على الصعيدين االستخباري 

واالقتصادي.
تواجه  أساسية  تــحــّديــات  ثــّمــة  باختصار، 
الــســيــاســة املــصــريــة »الــجــديــدة« فــي ليبيا، 
حتى  أو  مهيمنا،  العــبــا  تحولها  يعيق  مــا 
ــتــــي تــم  ــــحــــا فــــي املــــســــألــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، الــ مــــرجِّ
»تـــدويـــلـــهـــا« بــالــفــعــل، ســيــمــا بــعــد مــؤتــمــر 
الــثــانــي 2020(،  يــنــايــر/كــانــون   19( بــرلــني، 
وقد يصعب إعادتها إلى »مسألة إقليمية«، 
بدون تعاون مصري فّعال مع تركيا ودول 
األفريقي.  االتحاد  ومنظمة  العربي  املغرب 
 عــمــلــيــا، إذا لم 

ً
وقــــد يــكــون ذلــــك مــســتــحــيــا

يــــطــــرأ تــــحــــّول جــــــذري عـــلـــى بـــنـــيـــة الـــنـــظـــام 
التي  الخارجية،  سياسته  وتوجه  املصري 
تنوء تحت وطأة تحالفات دولية وإقليمية 
ــرة، عـــلـــى الـــــرغـــــم مــن  ــاهــ ــقــ ــلــ غـــيـــر مـــفـــيـــدة لــ
مــحــاوالتــهــا هــي والـــريـــاض، إحــيــاء خطاب 
على  والــعــربــيــة«،  الخليجية  »املــصــالــحــات 
نــحــٍو قــد ال يعكس تــحــواًل فــي السياسات، 
بــقــدر مـــا يــنــطــوي عــلــى »خـــطـــاٍب تــكــّيــفــي«، 
لـــدرء الــســيــنــاريــوهــات األســــوأ، والــضــغــوط 
املــتــوقــعــة الــتــي تنتظر الـــدول الــعــربــيــة، في 

عهد بايدن.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

الباشا والسياسي: األردن والعرب في مذّكرات مضر بدران

ليبيا ومصر التي بال »استراتيجية كبرى«

مذكرات سياسية 
ُمفصلة لحقبة 

شديدة التعقيد من 
تاريخ األردن والعرب 

خالل النصف الثاني من 
القرن العشرين

تبدو مذّكرات بدران 
مهمة لدراسة 

العالقات األردنية 
مع جيرانه العرب، 

ومع حليفه الغربي 
األميركي خصوصًا

تحّديات أساسية 
تواجه السياسة 

المصرية »الجديدة« 
في ليبيا، ما يعيق 

تحولها العبًا مهيمنًا، 
حًا أو حتى مرِجّ
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خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
االقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السالم   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Sunday 3 January 2021
األحد 3 يناير/ كانون الثاني 2021 م  19  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2316  السنة السابعة


