
ــه، بـــحـــريـــات الــــنــــاس، وقــمــعــهــا أي نقد  ــ ذاتــ
لــة واملــحــاســبــة  ــــوة مــطــالــبــة بــاملــســاء أو دعـ
ــالـــث، يــتــشــخــص في  واإلصــــــــاح. وســـبـــب ثـ
ــفــــســــاد الـــشـــمـــولـــي الـــــــذي بـــات  وضـــعـــيـــة الــ
املعنية. ويبقى سبب  وشمًا يمّيز األنظمة 
التداخل مــا بني  رئــيــس، يتجّسد فــي حالة 
الديني والسياسي في املجتمعات املعنية، 
وذلـــك مـــرّده حــرص كثير مــن تلك األنظمة 
ــاء قــســط من  ــفـ عــلــى اســـتـــخـــدام الـــديـــن إلضـ
وتوجهاتها  ممارساتها  على  املشروعية 
إلــــى أي مــشــروعــيــة تقنع  الـــتـــي ال تــســتــنــد 

الناس. 
الحركات  املقابل، تستخدم جملة من  وفــي 
واملجموعات املناهضة لتلك األنظمة الدين 
أيــديــولــوجــيــة تــعــبــويــة، وحـــتـــى تــكــفــيــريــة. 
والــــافــــت أن الـــديـــن اســـتـــخـــدم لــيــكــون أداة 
ضمن  البينية  الخافات  سياق  في  تكفير 

عبد الباسط سيدا

لم نفهم بعد الدوافع الحقيقية وراء موقف 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي، إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون، 
املعلن من اإلســام عمومًا، والــذي  املتشّدد 
ــورو قــرب  ــ عــبــر عــنــه فـــي خــطــابــه فـــي لـــي مـ
بـــاريـــس، فـــي 2 الــشــهــر املـــاضـــي )أكــتــوبــر/ 
بــعــد  مــــا  فــــي  وتـــغـــطـــيـــتـــه  األول(،  ــريـــن  تـــشـ
مــــوضــــوع الــــرســــوم املــســيــئــة الـــتـــي أثـــــارت 
مشاعر املسلمني في مختلف أنحاء العالم. 
وهــنــا نــتــرك مــنــاقــشــة مــا جـــاء فــي مقابلته 
التوضيحية مع قناة الجزيرة إلى مناسبة 

أخرى. 
هل هو سوء في التعبير والتقدير، أم رغبة 
في تصعيد املوقف، واملـــزاودة على اليمني 
ــطـــرف، فــــي ســبــيــل تــســجــيــل  ــتـ الـــفـــرنـــســـي املـ
أهمية حساباتها  تعد  لم  انتخابية،  نقاط 
بالنسبة ملن يشكو تراجع حظوظه خافية 
على أحد؟ فالرجل لم يكتف بتوجيه اللوم 
أو االتهام إلى جهات محددة تعلن اإلسام 
أيــديــولــوجــيــة تجييشية، غــالــبــا ما  عــقــيــدة 
تكون غير متجانسة، وغير متوافقة. ولنا 
في التجربة السورية في السنوات األخيرة 
عــشــرات األمــثــلــة مــن ظــواهــر التكفير التي 
املسلحة  املجموعات  مــواقــف  فــي  تجّسدت 
»اإلســامــويــة« ضد بعضها بعضا، وإنما 
: إن اإلسام 

ً
توجه بالنقد إلى اإلسام، قائا

في أزمة في كل أنحاء العالم.
ال نعلم ما إذا كان الرئيس يقصد اإلسام 
ديــنــا، أم يــقــصــد املــجــتــمــعــات الــتــي تعتنق 
أغــلــبــيــة ســكــانــهــا الـــديـــن اإلســــامــــي، وهــي 
املـــجـــتـــمـــعـــات الــــتــــي يـــتـــم تـــحـــديـــدهـــا عــــادة 
باملجتمعات اإلسامية؟ في الحالة األولى، 
ال بد من مناقشة القضية من موقع عقائدي 
إلى  الــعــودة  ثيولوجي، وهــذا ما يستدعي 
ــخ األديـــــــــان والـــعـــقـــائـــد، حـــتـــى نــحــدد  ــاريــ تــ

سمير صالحة

اللحظات  فــي  بالعارضة  الــكــرة  اصطدمت 
ــبــــاريــــات، وتــنــفــس أرســـني  ــيــــرة مـــن املــ األخــ
تـــاتـــار الـــصـــعـــداء، بــعــد فــــوزه فـــي مــواجــهــة 
اإلياب، وحسب النتائج املعلنة في معركة 
ــابــــات رئـــــاســـــة جـــمـــهـــوريـــة قـــبـــرص  ــتــــخــ انــ
التركية، بنسبة 52% من مجموع األصوات 
ــنــــجــــي الـــــذي  ــه مـــصـــطـــفـــى أقــ ــمـ أمــــــــام خـــصـ
لــم تمّكنه  حــصــل عــلــى 48%، وهـــي نــســبــة 
مـــن الــبــقــاء فــتــرة ثــانــيــة فـــي هـــذا املــنــصــب. 
وكــانــت معركة االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
كثيرًا  تختلف  ولــم  طاحنة،  قبرص  شمال 
لناحية  انتخابات سابقة،  أربــعــة  آخــر  عــن 
املشحونة،  والحزبية  السياسية  األجــــواء 
ودخــــول عــامــل وبــــاء كـــورونـــا عــلــى الــخــط، 
مغادرة  بعدم  وتهديدهم  الناخبني،  لــردع 
منازلهم. ولكن ما أضفى على األجــواء كل 
هـــذا االحــتــقــان، هــو الــتــعــبــئــة الــتــي واكــبــت 
ــة االنـــتـــخـــابـــيـــة مــحــلــيــًا وإقــلــيــمــيــًا،  ــركـ ــعـ املـ
خصوصًا مع بروز رغبات إقليمية كثيرة 
النتيجة،  فــي  للتأثير  الــخــط،  عــلــى  دخــلــت 
ومـــحـــاولـــة إلـــحـــاق الــهــزيــمــة بـــتـــاتـــار، ومــن 
ورائــــــه تــركــيــا الـــتـــي وجـــــدت نــفــســهــا أمـــام 

مخطط إضعافها وإخراجها من الجزيرة.
ــي مـــعـــركـــة انـــتـــخـــابـــات  كـــانـــت املــــواجــــهــــة فــ
ــة قـــبـــرص الــتــركــيــة، فـــي الـــعـــلـــن، بني  رئـــاسـ
متنافسني على منصب الرئاسة، لكنها في 
الــخــفــاء كــانــت مــعــركــة مــشــروعــني وحلمني 
كــبــيــريــن يــتــصــارعــان فــي شــمــال الــجــزيــرة، 
تركيا وداعميها من جهة، وأوروبا وهدف 
الـــســـيـــطـــرة الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى قـــبـــرص إلنـــــزال 
ــقـــرة وســيــاســتــهــا  الـــضـــربـــة الـــقـــاضـــيـــة بـــأنـ

القبرصية من جهة أخرى.
صحيٌح أن أقنجي هو الذي انتقد عمليات 
ــلـــن  ــــي ســـــوريـــــة، وأعـ ــا الـــعـــســـكـــريـــة فـ ــيـ ــركـ تـ
 دعمه الحل الفيدرالي في قبرص، 

ً
صراحة

تقادم الخطيب

أّجج دونالد ترامب، صاحب الخلفية غير 
الحاكمة،  املؤسسة  )مــن خــارج  السياسية 
ــقـــراطـــي والـــجـــمـــهـــوري(،  ــمـ الـــحـــزبـــني الـــديـ
العالم، الصراع  الــذي غير وجه  الشعبوي 
الديني، من خال تبنيه خطابا عنصريا، 
ز من خطاب اليمني املتطرف وفرصه 

ّ
وعــز

ــــى الــســلــطــة فــي  ــاء إلـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة، مـــنـــذ جـ
2016، وقد تغير وجه العالم حقا، فاليمني 
كــان عليه،  قــوة عما  أكثر  املتطّرف أصبح 
ــه إلــى  ــولـ وبـــالـــتـــالـــي أصــبــحــت فــــرص وصـ
مثل  ســيــاســي،  ثقل  ذات  دول  فــي  السلطة 
فــرنــســا وأملـــانـــيـــا، كــبــيــرة لــلــغــايــة. كــمــا أن 
ــــط أصـــبـــحـــت أكــثــر  ــ مــنــطــقــة الــــشــــرق األوسـ
ــّرف  ــقـــد تـــصـ ــه. لـ ــيـ ــانــــت عـــلـ ــمـــا كــ  عـ

ً
ــة ــتــــامــ قــ

تــرامــب مــن خـــارج كــل األعــــراف السياسية 
فقد  عــقــود،  منذ  الراسخة  والدبلوماسية 
قــــام بــتــعــقــيــد الــقــضــيــة الــخــلــيــجــيــة، ودعـــم 
ــفــــروض عــلــي قـــطـــر، كــمــا أنــه  الـــحـــصـــار املــ
بإشعال  القمعية  لألنظمة  الــعــنــان  أطــلــق 
نــار الــحــروب والــتــدمــيــر وقــتــل املعارضني 
ــاًء  ــك غـــطـ ــ ــنـــهـــم، مــــوفــــرا لـــهـــم فــــي ذلــ وســـجـ
ســيــاســيــا ملــمــارســة كــل تــلــك الــجــرائــم على 
مرأى العالم ومسمعه، وقضية الصحافي 
السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل في 
قنصلية باده في إسطنبول وحرب اليمن 
مــثــاالن واضــحــان على تقديم تــرامــب هذا 
الــدعــم الــســيــاســي لــهــذه األنــظــمــة القمعية 
في املنطقة العربية، لتمارس ما يحلو لها 
من قمع وقتل وانتهاكات واسعة لحقوق 
اإلنسان، من دون أي خوف من أي ضغوط 
قد تمارسها الواليات املتحدة أو حلفاؤها 

في هذا الشأن. 
ــة الـــقـــمـــعـــيـــة هـــذا  ــمــ ــظــ ــلـــت تـــلـــك األنــ ــغـ ــتـ اسـ
ــن تـــرامـــب  ــ ــّدم مـ ــ ــقــ ــ ــاء الـــســـيـــاســـي املــ ــطــ ــغــ الــ
أمنية  قبضة  خـــال  مــن  سلطتها  لتعزيز 
غاشمة، والعصف بدولة القانون، والقيام 
بــتــعــديــات لــلــدســتــور لــلــبــقــاء فــي السلطة 
مــــدة أطــــــول، كــمــا فــعــل الـــرئـــيـــس املــصــري 
الفتاح السيسي، الذي غّير الدستور  عبد 
ليستطيع الــبــقــاء فــي الــســلــطــة حــتــى عــام 
الــرئــاســيــة  لــكــن ومــــع االنـــتـــخـــابـــات   .2030
األمــيــركــيــة، هــنــاك حــالــة مــن الــقــلــق تنتاب 
فاستطاعات  االســتــبــداديــة،  األنظمة  تلك 
ــــرأي تـــؤّكـــد تــقــدم املـــرشـــح الــديــمــقــراطــي،  الـ
بفارق  الحالي  الرئيس  بايدن، علي  جــون 
كبير، ما معناه أن بايدن قد يكون الرئيس 
الــقــادم لــلــواليــات املــتــحــدة. ولــو حــدث هذا 
فــســيــكــون مــقــدمــة لــتــغــيــيــر قـــواعـــد اللعبة 
السياسية في الشرق األوسط، ففوز بايدن 
اإلنــســان مرة  يعني تصّدر خطاب حقوق 
أخرى في أجندة الرئيس األميركي، وهذا 
في  القمعية  األنــظــمــة  لتلك  حقيقي  خطر 
ــط. فــفــي مــصــر مــثــا يتخذ  ــ الـــشـــرق األوســ
اإلنسان  لحقوق  معاديا  موقفا  السيسي 
منذ صعوده إلى السلطة في 2014، حيث 
اعتقل عشرات اآلالف، وأغلق املجال العام 
وسيطر على اإلعــام، إلى جانب الهيمنة 
والتشريعية،  التنفيذية  السلطتني،  على 
طبقا للتعديات الدستورية التي تمت في 
الــعــام املــاضــي. وهــذه املــمــارســات القمعية 
التي يقوم بها الرئيس املصري ناتجة من 
الحرية  بــأن هامش  لديه  قناعة شخصية 

الجماعات اإلساموية املتطّرفة، سواء عبر 
الــحــمــات اإلعــامــيــة أو مـــن خـــال املــعــارك 
امليدانية الدموية على األرض، فالجماعات 
اإلســـامـــويـــة املـــتـــشـــّددة كـــانـــت، ومــــا زالــــت، 
نفسها  لــفــرض  التصفية  أســلــوب  تــمــارس 
وفق  بــالــقــرار  واالســتــئــثــار  املنافسني،  على 
أكثر  الديني  التراث  من  تنتقي  تخريجاٍت 
ــدًا الــســيــاق  جــوانــبــه تـــشـــّددًا، وال تـــراعـــي أبــ
التاريخي االجتماعي؛ وال تعطي أي قيمٍة 
للمتغيرات التي طرأت على أوضاع الناس 
ومــفــاهــيــمــهــم، وتــفــاعــلــهــم مـــع املــجــتــمــعــات 

األخرى على مدى ألف وأربعمائة عام.
أمــا املخرج اآلمــن من هذ املــأزق الوجودي، 
فهو يتمثل في ضرورة الفصل بني الدولة/ 
ــــذي مـــن شــأنــه  ــر الـ ــ الــســيــاســة والــــديــــن، األمـ
ــّددة في  ــتـــشـ ــركـــات املـ قــطــع األنـــظـــمـــة، والـــحـ
الدين،  استغال  على  الطريق  ذاتــه،  الوقت 
ــــني وقـــائـــع   بـ

ً
لـــتـــصـــبـــح الـــــحـــــدود واضـــــحـــــة

املصالح  وفــق  املتغيرة  النسبية  السياسة 
والظروف واملستجّدات، والقناعات الدينية 
معتنقيها  منظور  في  تعد  التي  اإليمانية 
هنا  القول  نافل  من  ولعله  مطلقة.  حقائق 
أن نبني أن الفصل املطلوب هذا ال يقلل من 
شأن الدين ضمن املجتمع، وال يمنع حرية 
الــعــقــيــدة بالنسبة إلـــى األفـــــراد، وإنــمــا هو 
يهدف إلى تأكيد مبدأ حيادية الدولة التي 
 لجميع مــواطــنــيــهــا، تضمن 

ً
تــكــون حــامــيــة

إبعاد  أو  تمييز  دون  مــن  جميعًا  حقوقهم 
مقابل التزامهم بواجباتهم تجاه الدولة. 

أما املصطلح الذي يمكن اعتماده لتوصيف 
ــا  ــمـ ــــم، وإنـ ــهـ ــ ــــو املـ هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة فـــلـــيـــس هـ
املضمون هو املهم األهم. هذه مسألة ال بد 
حسم، وال يمكن التغطية عليها بجمل 

ُ
أن ت

ــســتــخــدم فــي إطــار 
ُ
إنــشــائــيــة مــجــامــاتــيــة، ت

مناسباٍت عامة، يعود املشاركون فيها فور 
ومواقفهم  مواقعهم  إلى  الفعاليات  انتهاء 

ــة، وتــشــخــيــص  ــ ــاألزمــ ــ ــنـــي بــ بـــالـــضـــبـــط املـــعـ
وفي  معالجتها.  كيفية  وبــيــان  مامحها، 
ــة الـــثـــانـــيـــة، يـــحـــتـــاج املــــوضــــوع إلـــى  ــالـ الـــحـ
تــحــلــيــل )ودراســـــــــــة( األنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة 
الـــتـــي تــحــكــم املــجــتــمــعــات املــعــنــيــة، وكــذلــك 
واالجتماعية،  االقتصادية  العوامل  دراسة 
وتأثيراتها الفكرية والثقافية، والتفاعات 

املتبادلة في ما بينها.
ــن عــــاملــــي يـــعـــتـــنـــقـــه أكــــثــــر مــن  ــ ــ اإلســــــــــام ديـ
مــلــيــار ونــصــف مــلــيــار إنــســان مــن مختلف 
الــثــقــافــات والــجــنــســيــات والــقــومــيــات. لذلك 
من اإلجحاف، بل من الظلم أن ُيحكم عليه 
بجريرة مجموعة محدودة النطاق واألفق، 
تـــســـتـــخـــدم الــــديــــن لـــغـــايـــات أيـــديـــولـــوجـــيـــة 
أيديولوجية،  مكاسب  لتحقيق  سياسية، 
أو نــفــعــويــة، ال عــاقــة لــهــا بــالــديــن. والــديــن 
ــلـــى جـــمـــلـــة عــقــائــد  يــــقــــوم، فــــي جـــــوهـــــره، عـ
إيــمــانــيــة، تعتبر فــي مــنــظــور املــؤمــنــني بها 
من الحقائق املطلقة. ولذلك، أي حديث عن 
وجــود أزمــة فــي هــذا الــديــن أو ذاك سيكون 
من املستحيل أن يقبله املتدينون امللتزمون 

بمبادئ هذا الدين وتعاليمه.
أما إذا كان حديث الرئيس الفرنسي يشير 
إلى وجود أزمة في املجتمعات اإلسامية، 
ــة بــهــذا املعنى  ــ ــر. ولــكــن األزمـ فــهــذا أمـــر آخــ
لــيــســت مــقــتــصــرة عـــلـــى هـــــذه املــجــتــمــعــات 
وحــدهــا، بــل هــي عــامــة، تشمل املجتمعات 
جــمــيــعــهــا، بـــل وتــشــمــل أيـــضـــًا املــؤســســات 
ــة أخــاقــيــة  واملــنــظــمــات الـــدولـــيـــة. وهـــي أزمــ
تحّول  في  تتمظهر  الجذور،  قيمية عميقة 
ــــدول  املـــصـــالـــح الــــعــــاريــــة، عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ
الــدول،  اقتصاديات  فــي  املتحّكمة  والــقــوى 
إلــــى مــرجــعــيــة أســاســيــة لــتــحــديــد املـــواقـــف 
الامباالة،  في صيغة  تأتي  ما  غالبًا  التي 
ــداد لــعــقــد أي صــفــقــٍة طـــاملـــا أنــهــا  ــعـ ــتـ واالسـ
تــحــقــق املــطــلــوب عــلــى صــعــيــد الــحــســابــات 

وأبــــدى انــفــتــاحــه الـــواســـع عــلــى الــقــبــارصــة 
ــاد األوروبــــــــي، وخــريــطــة  ــحــ الـــيـــونـــان واالتــ
برعاية  نيقوسيا  مع  الجديدة  التفاهمات 
بروكسل، وهــو الــذي اتهم أنــقــرة، مــن دون 
قبرص  شـــؤون  فــي  بالتدخل  يسميها،  أن 
الناخب،  بقرار  التأثير  ومحاولة  التركية، 
من خــال دعــم مرشٍح على حساب مرشٍح 
ـــأ مــنــافــســه، 

ّ
ــه هـــن ــر. وصــحــيــح أيـــضـــًا أنــ ــ آخـ

وقال إنه كان يتطلع إلى فوز الديمقراطية 
مــرة أخـــرى، ففشل وأملــح إلــى أنــه سيعتزل 
العمل السياسي، بعد هذه الخسارة، لكنه 
لم يترّدد، وهو يلقي كلمة الخسارة، في أن 
االنتخابية،  العملية  ناخبيه بمسار  يذّكر 
، رافــقــتــهــا 

ً
وكــيــف شــهــدت تـــدخـــاٍت كــثــيــرة

تــطــوراٌت عديدة كانت تصّب في مصلحة 
ــام  ــ خـــصـــمـــه، وتــــــــرك األبـــــــــــواب مـــشـــرعـــة أمـ
داعميه، إذا ما رأوا ضرورة في االعتراض 
على نتائج االنتخابات، وهو ما يتعارض 
االنــســحــاب من  النتيجة، وقـــرار  مــع قبوله 

املشهد السياسي.
حــتــمــًا، لــن يــتــراجــع أنــصــار أقــنــجــي الــذيــن 
 عن قرار مواصلة 

ً
دعموه مرشحًا مستقا

املــعــركــة، على الــرغــم مــن خيبة األمـــل التي 
من خروج  الرغم  وعلى  اليوم،  يعيشونها 
 
ً
مقارنة الــوبــاء،  متحّديًا  لاقتراع  املــواطــن 

ــــى من  بــنــســب املـــشـــاركـــة فـــي الــجــولــة األولــ
املــعــركــة، لــقــول مــا عــنــده، وحــســم النتيجة. 
إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة يتقّدمها  ــــراف  هــنــاك أطـ
ــاٌت يـــريـــد  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ كـــــل مـــــن لـــــه مـــــع أنـــــقـــــرة حـ
تصفيتها في شرق املتوسط. لن يستسلم 
الهزيمة.  الرغم من  أقنجي وحلفاؤه، على 
إلى ما يريدون عبر  الوصول  سيحاولون 
والتحالفات  الحكومية  التشكيات  عرقلة 
الجزيرة، ودفــع األمور  الحزبية في شمال 
على  دائــمــة  برملانية  انتخابات  أزمــة  نحو 

الطريقة اإلسرائيلية.
إلى مقعد  ال يعني انتصار تاتار وصوله 

الذي تم منحه للمعارضة قبل 2011، إلى 
جـــانـــب الــســمــاح لــلــمــنــظــمــات الــعــامــلــة في 
مجال حقوق اإلنسان بممارسة نشاطها، 
الـــثـــوريـــة  ــفــــاضــــة  ــتــ إلــــــى االنــ ــا أدى  ــ ــو مـ ــ هـ
الـــرئـــيـــس  إطــــاحــــة  إلـــــى  وأدت   ،2011 فــــي 
والدافع  الهاجس  هــذا هو  حسني مبارك. 
األساسي خلف هذه التصرفات التي يقوم 
بــهــا الــرئــيــس املـــصـــري، وقـــد ســاعــده علي 
ذلــك الغطاء الــذي منحه ترامب لــه، مقابل 
تـــنـــازالٍت ســيــاســيــٍة أو فـــي إطــــار صفقات 
ســيــاســيــة، مـــن أبـــرزهـــا مـــا تــســمــى صفقة 

القرن. 
ــيــــكــــون لــــفــــوز جـــــــون بـــــايـــــدن ودخــــولــــه  ســ
الــبــيــت األبــيــض انــعــكــاس عــلــى مــمــارســات 
ــري. وبـــالـــتـــالـــي، ستضعه  املــــصــ الـــرئـــيـــس 
تحت ضغوط دولية من الواليات املتحدة 
ــا أنـــــــه ســـيـــجـــعـــل هـــنـــاك  ــمــ ــا، كــ ــهــ ــائــ ــفــ ــلــ وحــ
مــؤســســات داخـــل الـــدولـــة املــصــريــة تــراقــب 
الــوضــع عــن كــثــب، وقــد تتدخل فــي لحظة 
الرئيس املصري. والقصد  معينة إلطاحة 
أصبحت  والتي  العسكرية،  املؤسسة  هنا 
الجهة الوحيدة القادرة على إحداث تغيير 
لــذا، مــن املفهوم مــا يتم تداوله  فــي مصر. 
الرئيس املصري  من أخبار اآلن عن تبرع 
بــأمــوال لحملة تــرامــب أمــا فــي مساعدته 
ــاء في  ــقـ ــبـ فـــي الـــفـــوز فـــي االنـــتـــخـــابـــات والـ
الرئيس  بقاء  ما سينعكس على  السلطة، 
املــصــري ذاتـــه فــي الــســلــطــة، وتــقــديــم مزيد 
مـــن الـــتـــنـــازل عــلــى حــســاب األمــــن الــقــومــي 
املـــصـــري، ومــكــانــة مــصــر اإلقــلــيــمــيــة الــتــي 

تراجعت كثيرا في عهده.
يــتــشــابــه األمـــــر ذاتـــــه فـــي الـــســـعـــوديـــة، مع 
ولـــــي الـــعـــهـــد، مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان، الــــذي 
صعد إلــي واليـــة الــعــرش فــي ظــل الرعاية 
ــالــــد تـــرمـــب.  واملــــوافــــقــــة الـــســـيـــاســـيـــة لــــدونــ
لـــإمـــارات وولـــي عــهــد أبــوظــبــي،  بالنسبة 
محمد بن زايــد، تعتبر خسارة ترامب إذا 
املشكل  اإلمــاراتــي  للولبي  حــدثــت، هزيمة 
فــي واشــنــطــن بــقــيــادة الــســفــيــر اإلمـــاراتـــي، 
نافذة  له عاقات  والــذي  العتيبة،  يوسف 
في واشنطن، وهناك أنباء تم تداولها عن 
الرئاسية  اإلمــارات في االنتخابات  تدخل 
ــا قــــد يــعــنــي فــتــح  األمـــيـــركـــيـــة املـــاضـــيـــة، مــ
تــحــقــيــقــات فـــي هــــذا املـــضـــمـــار تـــــؤدي إلــي 
إدانة بن زايد. خسارة ترامب تعني أيضا 

اإلشــــكــــالــــيــــة. وأمــــــــر كــــهــــذا لـــــن يــــحــــل عــبــر 
اجــتــهــادات بعض األشــخــاص هنا وهناك، 
بل يحتاج إلى جهد جماعي متكامل، تقوم 
به دول إسامية وازنــة، تضع النقاط على 
الــــحــــروف، يــعــاونــهــا فـــي ذلــــك جــمــع كبير 
مــن الــعــلــمــاء واملــفــكــريــن واملــخــتــصــني، ممن 
الدول  فهذه  واألهلية،  املصداقية  يمتلكون 
إذا ما استخدمت نفوذها املعنوي واملادي 
لحل هذا اإلشكال خــارج نطاق الصراعات 
 
ً
واملــنــافــســات الــبــيــنــيــة الــتــي بــاتــت أرضــيــة

التي  املنتفعة  الجماعات   النتعاش 
ً
خصبة

ــزاود فـــي مـــيـــدان الـــديـــن وتــســتــغــلــه، وهــي  ــ تـ
الــديــن والــعــبــاد. وخطوة  جــمــاعــات أنهكت 
مـــن هــــذا الــقــبــيــل ســتــجــد دعـــمـــًا كــبــيــرًا من 
املــفــكــريــن والــبــاحــثــني الــجــاديــن، خصوصا 
مــــن املـــتـــديـــنـــني املــنــســجــمــني مــــع ذواتــــهــــم، 
هؤالء الذين يعيشون الواقع املر، ويعرفون 
ــم فــــــي ظــــــل الـــوضـــعـــيـــة  ــهــ ــنــ ــكــ املـــــــخـــــــرج، ولــ
الاعقانية الشمولية التي نعيشها راهنًا 
ال يمتلكون األدوات التي تمكنهم من إنقاذ 

مجتمعاتهم من الغرق.
ــد مــــن اإلقــــــــرار بــفــشــل  ــًا، فــــا بــ ــ ــيــ ــ أمـــــا أوروبــ
فــــي دول أوروبــــيــــة  ــاج  ــ ــدمــ ــ االنــ ســــيــــاســــات 
التبصر  عــدم  منها  كثيرة،  عديدة ألسباب 
ــب، واإلجــــــــــــــــــراءات املـــســـتـــعـــجـــلـــة  ــ ــواقـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
ــل بــطــبــيــعــة الـــثـــقـــافـــات  ــهـ ــجـ املــــتــــشــــّددة، والـ
ــهــــويــــات، خـــصـــوصـــا فــــي زمـــن  ــة الــ ــيـــويـ وحـ
االســـتـــقـــطـــاب. وُيـــضـــاف إلــــى ذلــــك األحـــكـــام 
املسبقة التي غالبًا ما ال تميز، عن وعي أو 
من دونه، بني سلوكيات )ومواقف( األفراد 
والــطــابــع الــعــام لــلــجــمــاعــات الــتــي ينتمون 
ــتـــرف مــهــاجــر جــريــمــة فهي  ــإذا اقـ ــ إلــيــهــا، فـ
ــنــســب إلــــى املــهــاجــريــن عــمــومــًا فـــي غــالــب 

ُ
ت

الفاعل  كــان  إذا  املسلمني  إلــى  أو  األحــيــان؛ 
مسلمًا. 

)كاتب وسياسي سوري(

واملصالح. ولنا في أوضــاع منطقتنا خير 
مــثــال عــلــى مـــدى الــشــلــل الــــذي أصــيــبــت به 
املنظمات الدولية، خصوصا األمم املتحدة، 
ومــجــلــس األمــــن عــلــى وجـــه الــتــحــديــد الــذي 
عجز عــن اتــخــاذ مــوقــٍف صائب مما جــرى، 
ــــري، فــــي ســــوريــــة والـــيـــمـــن والــــعــــراق  ــجـ ــ ويـ
ولـــبـــنـــان، وذلــــــك بــفــعــل تــــضــــارب املــصــالــح 
والــحــســابــات الــدولــيــة الــتــي ال تستند إلــى 
أي التزاماٍت أخاقية، أو واجبات ومبادئ 
إنــســانــيــة. فــفــرنــســا نــفــســهــا، الــتــي يــتــحــّدث 
رئــيــســهــا عـــن اإلرهـــــــاب اإلســــامــــي، وأزمــــة 
ــام، لــم تــوافــق عــلــى إدراج حـــزب الــلــه،  اإلســ
التابع مباشرة لنظام ولي الفقيه اإليراني، 
ضــمــن قــائــمــة الـــحـــركـــات اإلرهـــابـــيـــة، وهــو 
ــذي أرهـــــــب، ويــــرهــــب، كــــل فــئــات  ــ الــــحــــزب الــ
الشعب اللبناني، وشارك، إلى جانب نظام 
بشار األسد، في قتل السوريني، وتجويعهم 
حتى املوت، واألمثلة الصارخة الدامغة في 

هذا املجال عصّية على الحصر.
ــنــــفــــي وجــــــــــود أزمــــــــــة فــي  ولـــــكـــــن هــــــــذا ال يــ
نــقــل أزمـــات.  لــم  املجتمعات اإلســامــيــة، إن 
أواًل  وأسباب هــذه األزمــة متعددة، تتجلى 
في التبعية املطلقة التي تجمع بني غالبية 
أنــظــمــة الــحــكــم فـــي هـــذه املــجــتــمــعــات، فهي 
بعقلية  تحكم  ذاك،  أو  الشكل  بــهــذا  تابعة 
أوكلتها  الــتــي  الجهات  لصالح  املتعهدين 
بــمــهــام الــحــكــم، بــعــد أن تــخــلــت عـــن صيغة 
االســتــعــمــار املــبــاشــر، فــهــذه الــقــوى الدولية 
الكبرى باتت في عالم اليوم قادرة أكثر من 
أي وقت مضى على التدخل، والتحكم عبر 

الضغوط املختلفة. 
أمـــا الــســبــب اآلخـــر فــهــو يتمثل فــي إخــفــاق 
األنــظــمــة املــعــنــيــة فـــي عــمــلــيــة تـــأمـــني الــحــد 
األدنى من ضرورات العيش الكريم للناس 
والصحة  والعمل  التعليم  مستويات  على 
والخدمات الحيوية؛ وتحّكمها، في الوقت 

إفشال مشروع إضعاف  بل  فقط،  الرئاسة 
تركيا في قبرص الشمالية، وفتح الطريق 
فــدرالــي معدل لخطة  أمــام مخطط تسوية 
تــدعــمــه  عـــــام 2004،  املــعــلــنــة  أنــــــان  كـــوفـــي 
املجموعة األوروبية وأميركا، وينهي حلم 
الـــدولـــة املــعــلــنــة فـــي مــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات، 
وكــــــل مـــــا بـــذلـــتـــه أنـــــقـــــرة مـــــن جــــهــــود مــنــذ 
الخمسينيات في شمال الجزيرة. كذلك إن 
أهمية فــوز تــاتــار فــي توجيه صفعة قوية 
إلى خطة إلحاق قبرص الجزيرة بمشروع 
ــلــــى مــــيــــاه شــــرق  ــنـــة األوروبــــــــيــــــــة عــ ــيـــمـ الـــهـ
املتوسط، عبر إنــزال ضربة قاسية بتركيا 
ــا الـــقـــبـــرصـــيـــة،  ــهـ ــالـــحـ ــا ومـــصـ ــهـ ــتـ ــيـــاسـ وسـ
وإخــــراجــــهــــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــًا مــــن أحـــــد أهـــم 
حصونها املــتــقــدمــة، وبــوابــة عــبــورهــا إلى  
األتــراك  القبارصة  تقاسم  حيث  املتوسط، 
قدرها هناك منذ قرون، وقطع الطريق على 
تحّركات التنقيب عن الطاقة أمام السواحل 
الــشــمــالــيــة لــلــجــزيــرة، بــنــاًء عــلــى اتــفــاقــيــات 

وعقود ثنائية مع أنقرة.
فــــارق خــمــســة آالف صـــوت بـــني املــرشــحــني 

يــعــنــي الــكــثــيــر بـــني الــنــاخــبــني فـــي قــبــرص 
ونسبة  السكان  عــدد  على  بــنــاًء  الشمالية، 
املشاركة، لكنه يعني أكثر في جزيرة قالت 
ال ملــشــروع الفيدرالية األوروبــيــة، مــن دون 
حــمــايــة قــانــونــيــة ودســـتـــوريـــة وســيــاســيــة 
واضحة لحقوق القبارصة األتــراك. وقالت 
ال أخــــرى لــلــرهــان عــلــى تــقــديــم الــشــعــارات 
الــــــرنــــــانــــــة، ومــــــــحــــــــاوالت إغـــــــــــراء املـــــواطـــــن 
األوروبــيــة على حساب هويته  بالعروض 
الـــقـــومـــيـــة والـــعـــرقـــيـــة، وعـــاقـــتـــه بــالــوطــن 
األم، والــدلــيــل أن الــعــلــم الــتــركــي لــم يــفــارق 
الساحات في مدن الشمال، بعد إعان فوز 
تاتار، بعدما كان بعضهم يستعد إلعان 
فوز أقنجي، انطاقًا من مشهد التحالفات 
الحزبية املوعودة التي فشلت أمام العامل 
ــاع عــــن هــويــة  ــدفــ ــة فــــي الــ ــبـ ــرغـ الـــقـــومـــي والـ
بالتحالف  والتمّسك  األرض،  إلى  االنتماء 
مع الوطن األم. كانت دروس الجولة األولى 
في  للجميع   

ً
مــهــمــة االنــتــخــابــيــة  للمعركة 

قــبــرص الــتــركــيــة. ولـــذلـــك جــــاءت الــنــتــائــج 
ي خريطة 

ّ
بعد محاكمة الخيارين: إما تبن

الطريق األوروبية، وقبولها رزمة متكاملة 
توفر الحل، أو التمسك بالشراكة مع تركيا 
الـــتـــي تـــعـــود إلــــى عـــقـــود طـــويـــلـــة، بــكــل ما 
شهدته من وحدة قدر ونضال، على الرغم 
فوز  وكــان  كثيرة.  من صعوباٍت ومطباٍت 
أقنجي سيتحول إلى هزيمة استراتيجية 
ــت بــتــركــيــا. وســيــعــنــي فــوز 

َ
لــِحــق

ُ
إقــلــيــمــيــة أ

تاتار العكس إذًا، سيكون له ارتداداته على 
الــعــاقــة بــني الــقــبــارصــة فــي الــشــمــال، لكنه 
يحمل رسائل إلى سكان جنوب الجزيرة، 
بعد  باإلنكليزية،  أنــه خاطبهم  خصوصًا 
إعان النتائج، يدعوهم إلى تحليل حقيقة 
ما يقوله وما يريده أبناء قبرص الشمالية 
ـــح مــشــروعــهــم 

ّ
وفــهــمــه، بــعــد هــزيــمــة مـــرش

الذي وعدهم بانتصار سياسي على تركيا 
وإنهاء نفوذها في الجزيرة. خلطت نتائج 

األوراق  الشمالية  قبرص  فــي  االنتخابات 
املــحــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة مـــجـــّددًا، وهـــي مهمة 
لسكان شمال الجزيرة، لكنها مهمة أيضًا 
لكل سكانها ولتركيا وأوروبا. ويعني فوز 
ــي الــهــادف  ــ تــاتــار تــراجــع املــشــروع األوروبـ
قــاعــدة عسكرية  إلــى  الجزيرة  إلــى تحويل 
لربيع  التركية  اليابسة  مــن  قريبة  بحرية 
آخــــــر، وهـــــي فـــرصـــة لـــتـــعـــديـــل مـــلـــف الــحــل 
األوروبـــي، بناًء على احــتــرام قــرار الناخب 
القبرصي في الشمال، فهل تفعل بروكسل 
ــل  ــواصــ ــا جــــــــرى، وتــ ــ ذلــــــــك، أم تـــتـــجـــاهـــل مـ
محاوالت طمس الهوية التركية، وتحويل 
املواطنني في تلك البقعة إلى أقليٍة عرقيٍة 
ــقـــدر األوروبـــــي  ُحــكــم عــلــيــهــا بــالــقــضــاء والـ
املــتــمــّســك بــالــهــيــمــنــة االســتــراتــيــجــيــة على 
الجزيرة، بوابة عودته إلى شرق املتوسط 
ــفـــوذيـــن،  ــنـ والـــــشـــــرق األوســــــــط ملـــنـــافـــســـة الـ

األميركي والروسي، هناك؟
ر مـــصـــطـــفـــى أتــــــــاتــــــــورك فــــــي مــطــلــع 

ّ
حــــــــــذ

ــبــــرص بــيــد  ــن وقـــــــوع قــ ــ الـــعـــشـــريـــنـــيـــات »مــ
األعداء«، ألن ذلك يعني قطع الطريق على 
خط اإلمداد والتواصل التركي البحري مع 
أكثر من بقعة جغرافية. والترجمة الحالية 
لــهــذا الـــكـــام هـــي الــتــحــذيــر مـــن مــحــاصــرة 
تــركــيــا فــي شـــرق املــتــوســط، وعــزلــهــا أمــام 
امتاكها  مــن  الــرغــم  ســواحــل ضيقة، على 
أطــــــــول ســــاحــــل بـــــني الـــــــــدول املـــتـــشـــاطـــئـــة. 
ــة  ــدالــ ــعــ ــلـــمـــت قــــــيــــــادات حـــــــزب الــ وقـــــــد تـــسـ
ووسعت  أتــاتــورك،  مــن  الرسالة  والتنمية 
مضمونها، من خال تمسكها بعاقاتها 
وقــرار  التركية،  قبرص  مع  االستراتيجية 
مــواجــهــتــهــا اصــطــفــاف الــقــاهــرة فــي شــرق 
املتوسط الذي يجمع كل من يريد االنتقام 
واقتصاديًا  وعرقيًا  تاريخيًا  األتـــراك،  من 
اإليقاع بهم  وإيديولوجيًا، وعبر محاولة 

في شمال قبرص.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

الــذي يريد  انحسار نفوذ محمد بــن زايــد 
املنطقة على حساب مصر  أن يكون رجــل 
املريضة. ستكون هذه الخسارة في املجمل 
في  املضادة  الثورة  ضربة موجعة ملحور 
املـــنـــطـــقـــة، وســـتـــضـــع حــــــّدا أيـــضـــا لــلــحــرب 

الدائرة في اليمن منذ سنوات. 
مــنــذ انـــطـــاق االنــتــفــاضــات الـــثـــوريـــة في 
الـــشـــرق األوســـــط، أو مـــا يــعــرف بــالــربــيــع 
ــة  ــولـ ــيـ ــهــــد سـ الــــــعــــــربــــــي، واملــــنــــطــــقــــة تــــشــ
وانــســيــابــيــة وتــغــيــرا فــي مــوازيــن الــقــوي، 
املتحدة وعودة  الواليات  لــدور  وتراجعا 
الدور الروسي من خال البوابة السورية. 
تعمق تراجع دور الواليات املتحدة تحت 
نتج عنه صعود  أكــثــر مما  تــرامــب  حكم 
قــوى إقليمية أخــرى، مثل تركيا وإيــران، 
إلــــى جـــانـــب تـــوحـــش األنـــظـــمـــة الــقــمــعــيــة. 
ــإن فـــوز جـــو بـــايـــدن ســيــعــنــي بــدايــة  ــذا فـ لـ
تغيرات  عــن  للمنطقة، وسيسفر  جــديــدة 
ــلـــى املــــســــتــــوى الــــســــيــــاســــي. وســـيـــكـــون  عـ
تــرامــب ولي  أبــزر املتضّررين مــن هزيمة 
الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي مــحــمــد بــــن ســلــمــان، 
ــيــــس املـــــصـــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــرئــ ــلـــيـــه الــ يـ
الــســيــســي الــــذي يـــواجـــه تــحــديــات كــبــرى 
علي املستويني، الداخلي والخارجي، قد 

تطيحه في الوقت القريب. 
ــرامـــب فـــي الــســلــطــة؟  لــكــن مـــــاذا إذا بــقــي تـ
الــوضــع سيبقى على حاله  أن  معنى هــذا 
فــي منطقة مثل الــشــرق األوســــط، وزيـــادة 
العنف من األنظمة القمعية، كما أنه سيزيد 
مـــن تــصــاعــد اإلســـامـــوفـــوبـــيـــا فـــي الــــدول 
الــغــربــيــة، وتــعــزيــز قـــوة الــيــمــني املــتــطــّرف. 
ستؤدي كل هذه األمور هناك إلى تغيرات 
واللجوء،  الهجرة  بقوانني  تتعلق  كبيرة 
وستدفع الجاليات املسلمة ثمن ذلك.  اآلن، 
صابت 

ً
وفي ظل األزمــة االقتصادية التي أ

الــعــالــم نتيجة فــيــروس كـــورونـــا، وزيــــادة 
معدالت الفقر وزيادة الفجوة بني األغنياء 
ــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة فــي  ــمـ والــــفــــقــــراء، وهـــزيـ
الرأسمالية،  وتوغل  الوباء،  أزمة  مواجهة 
ــّرف، واشـــتـــعـــال  ــطــ ــتــ ــد الـــيـــمـــني املــ ــاعـ وتـــصـ
الحروب في مناطق مختلفة، يدل هذا كله 
ة أزمٍة كبرى، 

ّ
على أن العالم يقف علي حاف

وأنه ال يتحمل وجود شخٍص مثل ترامب، 
وقــــد يــعــنــي اشــتــعــال مــزيــد مـــن الـــحـــروب، 
وتفجر الوضع القادم. فماذا تخبئ األيام 

القليلة املقبلة للعالم؟
)كاتب مصري في برلني(

تعميمات ماكرون وما نحتاجه

تركيا في انتخاب رئيس قبرص الشمالية

االنتخابات األميركية... 
إلى أين يتجه النظام العالمي؟

حالة مرعبة 
من اختالط 

التوتر والتعصب 
والالعقالنية، 

خصوصًا بعد جرائم  
مدانة تعرض لها 

مواطنون فرنسيون

خلطت نتائج 
انتخابات الرئاسة في 

قبرص الشمالية 
األوراق المحلية 

واإلقليمية مجّددًا

فوز بايدن سيعني 
بداية جديدة 

للمنطقة، وسيسفر 
عن تغيرات على 

المستوى السياسي

آراء

عيسى الشعيبي

تــنــّوعــت الــنــعــوت والــصــفــات الــتــي أغــدقــهــا معظم الــكــتــاب األمــيــركــيــني، قــدحــا وذمـــا، 
السلبية  الــصــورة  وتــعــّددت جــوانــب  ثانية،  لــواليــة رئاسية  الجمهوري  املــرشــح  على 
ص ماهية 

ّ
العالم، وهي تشخ التي فاضت بها أعمدة الصحف ومنابر اإلعــام في 

الهائج املائج في واشنطن، وتستجلي أبعاد هذه الشخصية املثيرة  دونالد ترامب، 
للجدل، ليس فقط حني بدأت حملة االنتخابات التي عّمقت الشروخ، وزادت من حدة 
العقارات  تاجر  لــدخــول  التالي  الــيــوم  منذ  وإنــمــا  املتحدة،  الــواليــات  فــي  االستقطاب 
البيت األبيض. لو خطر لك مرة أن تحصي النعوت التي حصدها ترامب في أشهر 
املعلقون، على  أورده  ما  لكل  يتسع  املقام ال  أن  االنتخابية حصرًا، ستجد  الحملة 
اختاف جنسياتهم، من تسمياٍت مهينة، وألقاٍب قبيحة، أحسب أن رئيسا أميركيا 
لم يحصل على مثلها من قبل، بــدءًا من نعت معربد وأهــوج وجاهل ومتعاٍل، إلى 
صفة وقح وسطحي وعديم الكوابح وأناني ومغرور، وغير ذلك الكثير من »األوسمة« 
غير  كــورونــا.  فيروس  أمــام  وهزمها  الديمقراطي،  نظامها  أميركا وشــل  قّسم  ملن 
أنني عثرت على ما أعتقد أنه أكثر الصفات انطباقا على من درجُت على تسميته 
املتداول  النعت  »األزعـــر«، كون هذا  أال وهي صفة  البرتقالي، دونالد ترامب،  الرجل 
لدينا، خصوصا في زمن الربيع العربي، قريبا من فهم عامة الناس الذين يطلقون 
لق، عديم الحياء، مشكلجي 

ُ
هذا النعت، بتهكم واحتقار، على كل شخٍص سيئ الخ

يتوّسل العنف لتحقيق مأربه غير املشروع، أي ممن كان ينتسب إلى فئة الشطار 
 في جماعات الشبيحة والبلطجية والفتوات 

ً
والعّيارين قديما، وصار عضوًا أصيا

وفارضي الخاوات حديثا. إذ تكاد صفة األزعر الذميمة وكأنها بدلة جوخ أنيقة من 
ثاث قطع، مفّصلة خصيصا على مقاس ترامب، وأكثرها ماءمة لشخصيٍة باتت 
تمثل الشر املطلق، ليس من وجهة نظر نصف األميركيني على األقل، وإنما أيضا، 
حسب رأي غالبية شعوب الكرة األرضية وقادتها، ممن وجدوا أنفسهم مع رئيس 
ــع عليه من 

ّ
الــدولــة العظمى الــوحــيــدة، فــي عالم أقــل أمــنــا، وأشــد قلقا إزاء مــا قــد يــوق

»قراراٍت تنفيذية« مفاجئة، ذلك املعربد في البيت األبيض، سيما وأن توقيعه العجيب 
ر درجات ريختر لقياس الهزات األرضية.

ّ
الغريب على تلك القرارات يشبه مؤش

األفاعي  الفاضات عن  الــجــدات  أطــول من حكايات  ترامب  الحديث عن  يطول  قد 
السامة، وقد يمتد الكام عن أزعر واشنطن إلى ما ال نهاية، إال إذا أتت الرياح فجر 
يوم غد، ولو ملرة واحدة في العمر، بما تشتهي سفن الشعوب في الشرق والغرب، 
في الشمال والجنوب، وصــار ترامب بعدها جــزءًا من مــاٍض مضى. ومع أن أحدًا 
األميركية  السفينة  ــة 

ّ
دف بايدن، تغيير  املحتمل، جو  ذا صــواٍب ال يرجو من بديله 

املبحرة بقوة دفٍع ال تنضب، نحو شاطئ االنحياز الكامل آلخر دولة احتال فاشية 
املأمول، بما تمثله من شّر مستطير، ومن  انتهاء واليــة ترامب  أن  وعنصرية، إال 
عدا  كله،  العالم  على  من مخاطر مضاعفة  يكتنفها  عما  ناهيك  مفرطة،  عدوانيٍة 
 من 

ً
قــدرًا ضئيا الــروع كثيرًا، وُيشيع  ، ويهدئ 

ً
النفس قليا أمر يطّيب  إسرائيل، 

األمل، ليس ألن جو بايدن الباهت، املفتقر لروح الزعامة، صاحب سياسٍة خارجيٍة 
مغايرة، بل ألن أميركا، ومعها األسرة الدولية، تستحق قيادة أفضل ممن تربع على 

سنامها في غفلة من الزمن.
في بداية ثورات الربيع العربي، هتف املصريون »الشعب يريد إسقاط النظام«، ثم 
أتبعوه بشعار أكثر براعة »يسقط حكم العسكر«، فكان ذلك فاتحة إسقاط حكم 
املجلس العسكري. وفي جديد حلقات هذا الربيع املديد، صاح اللبنانيون بشعار 
دين سابقيهم على الدرب بشعار يسقط 

ّ
»كلن يعني كلن«، ومن ثمة هتفوا مقل

حكم العسكر، إال أنهم، حني اكتشفوا عبثية هذا القول في بلٍد مثل لبنان، رفعوا 
الــثــورة، فاستبدلوه  بــدا أصغر مــن حجم  الــذي  املــصــرف«  شعار »يسقط حكم 
بشعاٍر أبلغ »يسقط حكم األزعر«، في إشارة إلى كامل الطبقة الحاكمة الفاسدة. 
وها نحن نعاود االتكاء على الشعار ذاته، متسائلني بتفاؤل حذر: أغدًا يسقط 

حكم األزعر في الصناديق األميركية؟

معن البياري

أما روبرت فيسك فهو الصحافي البريطاني/اإليرلندي الشهير، والذي أذيع نبأ وفاته 
في دبلن أمس االثنني عن 74 عاما، ولكن من نحن الذين »يربكنا« املراسل واملعلق 
املخضرم؟ إننا الذين نناهض نظام الفتك الحاكم في دمشق، كما نعارض كل مثيل 
والعدالة.  والكرامة  والحرية  الحياة  الشعوب في  االستبداد ومصادرة حقوق  له، في 
 حظي بها فيسك 

ً
هذه اإلشارة ضرورية في هذا املقام. ببساطة، ألن مرثياٍت سخية

من  أكثر  منذ  الــعــديــدة،  مواقفه  على  جــاءت  فلسطينيني،  كثيرين، سيما  عــرب  مــن 
أربعني عاما، انتصر فيها للحق الفلسطيني، وضد كل سلطات االستبداد العربية، 
وانتقد فيها السياسات األميركية، كما أنه أشهر نقده الشديد إلسرائيل، وأضاء على 
ظاهر ضد  وكتب بسخط  العربية،  الشعوب  انتفاضات  مع  وقف  وتاليا،  جرائمها. 
 أنك تكاد ال تجد واقعة عربية، لم يتابعها 

ٌ
دكتاتورية عبد الفتاح السيسي. ومدهش

والتحليل  بالكتابة  لم يعلق عليها  أو  امليدان نفسه،  روبــرت فيسك من موقعها في 
الــرأي واملوقف. ومن موقعنا، نحن املشار إلينا أعــاه في عنوان هذه املقالة،  وطــرح 
اإلمبرياليات  ومــنــاوأة  العربية  والحقوق  الشعوب  وحــريــات  الديمقراطية  ضفة  فــي 
األميركية والغربية ومناهضة الدكتاتوريات، ال نملك إال اإلعجاب الكبير بصاحبنا 
هذا، واعتباره صوتا شجاعا وجريئا لقضايانا في الصحافة العاملية. وألنه كذلك، 
بمناسبة  اســتــذكــروه،  غيرنا،  آخــريــن  عــن  هــذا  تمييز حالنا  على  نجدنا حريصني 
رحيله، بالتأشير إلى مواقفه الفلسطينية خصوصا، معطوفا إليها مواقفه السورية 
التي ظهر فيها يكتب رواية النظام في دمشق في غير واقعة وموقعة. ال، نحن لسنا 
كما هؤالء. وأن نعترف بأن صاحب »ويات وطن« يربكنا في كتاباته بشأن اللحظة 

السورية الراهنة، فذلك يعني أن »نقطة نظام« تحتاج إلى جاء الزم، في هذا األمر.
أول القول هنا إن روبرت فيسك زار سورية مرتني أو ثاثا )أو أكثر، ال أعرف(، أوالها 
مراسا  )ظــل  اإلندبندت  صحيفته  في  وكتب  بأسابيع،  االنتفاضة  اشتعال  بعْيد 
ميدانيا لها ومعلقا منذ انتقل إليها في 1989 بعد سنوات من العمل في »التايمز«(، 
إن السوريني يكرهون النظام، وأتى على العسف الذي يغالبونه تحت حكم األسد، 
را تغطيته مذبحة حماه 

ّ
وعن تعذيٍب ذاقه بريئون في أقبية أجهزة األمن. وكتب متذك

الذين  األجــانــب  الصحافيني  أوائـــل  مــن  كــان  فــي فبراير/ شباط 1982، فقد  املريعة 
دخلوا املدينة املحاصرة، ونقلوا إلى العالم نبأ املقتلة )ليس وحده، وليس صحيحا 
أنه كان مّداحا لحافظ األسد، فأجاز له هذا(. لم تجامل لغته حكم األسد، وبدا في 
الــســوري. أمــا فــي زيــاراتــه التالية، سيما فــي 2016، ملا  حــسٍّ متعاطف مــع الشعب 
»يّسرت« له السلطة دخول الغوطة الشرقية، لتغطية خروج مسلحني من تنظيماٍت 
الناس،  غيبت  بنبرٍة  هـــؤالء،  رأى  وكيف  مشاهداته،  كتب  فقد  متطرفة،  إســامــيــٍة 
التي  بلغته  وإنما  النظام،  روايــة  ناقا  فبدا  الحصار،  الشهود على جريمة  األهالي، 
ها بحياد لم تسعفها مهارة املعلق الحاذق في التعمية على موقٍف 

ُ
أوحت تقريريت

ال يتعاطف مــع الــســوريــني تحت حكم نــظــام األســـد. األمـــر الـــذي كــان قــد تــبــّدى في 
حياده غير املوفق بشأن الهجوم بالساح الكيميائي على الغوطة في صيف 2013، 
والذي لم يكن عسيرا على قارئه أن يلحظ عدم تشكيكه برواية النظام، وعدم إجهاد 
الصحافي املخضرم بتقٍص أوفى للواقعة. )لم يفعل كما سيمور هيرش الذي كتب 
إن مسلحني معارضني للنظام هم من ارتكبوا املذبحة(. وتاليا، جال روبرت فيسك 
في إدلب وحلب، وكتب مشاهدات جديرة بقراءتها بعني غير محكومة بنظرة مسبقة 
إليه، فقد كانت تلح على أن هزيمة »داعــش« لم تتحقق بعد. ال يليق اتهام روبرت 
فيسك بأنه كان يعمل مع االستخبارات السورية، وبأن املتحدثة باسم األسد، بثينة 
شعبان، استخدمته في ترويج مقوالت النظام. وليس صحيحا أنه ماأل حافظ األسد، 
وأنــه دافــع يوما عن النظام في دمشق. إنما هي يساريته األوروبــيــة، كما غيره من 
معلقني وصحافيني أوروبيني جيدين، احتلت مداركهم املخاوف من إرهاب مسلحني 
إساميني )لو نقرأ وصف فيسك ألنفار من هــؤالء، لحاهم وثيابهم وأحذيتهم..(. 
وإلى  السورية.  املعارضات  قوية نشطة متماسكة موثقة من  مــرويــاٍت  وفــي غياب 
لــنــا، نحن األغـــرار فــي الصحافة  الــتــي يــجــوز  التقصير املهني  ثــّمــة  الــيــســاريــة،  تلك 
في  عــدد،  با  حــروٍب  ميادين  في  والطويلة  املثيرة  وتجربته  فيسك  لخبرة  قياسا 
ناشطني وضحايا سوريني.  مع  اللقاء  عن  عزوفه  وفــي  معلوماته،  تنويع مصادر 
الــراهــن، مع وجــوب نزع  إذن، بإيجاز، لسنا مع روبــرت فيسك في املقطع السوري 
التباساٍت رمــاه بها بخفة ظاهرة أصدقاء سوريون حانقون. ومع روبــرت فيسك 
الذي رأى الديمقراطية في مصر ماتت في قتل محمد مرسي في املحكمة، والذي 
انحاز لهتاف املصريني في ميدان التحرير وكان بينهم في ثورة يناير، والذي كان 
ينتقد صحافيي الفنادق، الكسالى، فلم يغب عن حروب في العراق، وعن »عشرية« 
الجزائر، وال عن حرب البوسنة، وغيرها. أما لبنان، فكان موضوعه األثير سنوات 
طويلة.. لنا أن نستلهم منه قوله إن مهمة الصحافي هي تحّدي السلطة. وقد فعل 

فيسك هذا كثيرا .. قبل إرباكه لنا في سورية وبعده.

محمد طلبة رضوان

دأبت فرنسا، منذ أواخر القرن املاضي، على التدخل في »تدّين« أفرادها ومواطنيها 
من الفرنسيني املسلمني، وإعــادة هندسة دينهم، وفق الرؤية الفرنسية البيضاء. لم 
يكن تنظيم داعش قد ظهر بعد، إال أن السياسات الفرنسية، منذ ذلك الحني، ساهمت 

بدور فعال في إعداد بيئة التجنيد والتحشيد املناسبة لظهوره!
في نوفمبر/ تشرين الثاني 1997، طالب وزير الداخلية الفرنسي، جون شوفينمون، 
واضح  بشكل  الرجل  وقــال  اإلســـام،  فرنسة  مهمتها  فرنسية  مؤسسة  بتأسيس 
»نريد إساما فرنسيا«، إساما نقّدمه للفرنسيني، ولم ير أي تعارٍض بني علمانية 
فرنسا وتدخله الرسمي بالتفكير والتخطيط والتنسيق مع شيوخ مسلمني لتفصيل 
نسخٍة فرنسيٍة من اإلسام، وقال إن األمر عادي، الدين مهم، واإلسام مهم، ونحن 

مهتمون.
فشلت املحاولة، فا دين بالتوجيهات السياسية واألمنية، خصوصا في أوروبا، إال 
للداخلية  لم تتوقف. رحل شوفينمون، وجــاء ساركوزي وزيــرا  الفرنسية  الدولة  أن 
بــدوره، في إبريل/  في حكومة جاك شيراك، ورئيس الجمهورية فيما بعد، وطالب، 
نيسان 2003، بضرورة التنسيق الكامل بني الدولة الفرنسية واملؤسسات اإلسامية 
الختيار األئمة والشيوخ، واالتفاق حول محتوى البرامج الدينية التلفزيونية. وبعدها 
بشهرين، أعلن ساركوزي عن تأسيس املجلس الفرنسي للديانة اإلسامية، كأول 

مؤسسة »شبه رسمية« مهمتها تنظيم الحياة الدينية للمسلمني.
ي الدولة، ودفعها، وتشجيعها، ونصائحها 

ّ
فشلت املحاولة ثانية، على الرغم من تبن

امللزمة. ومّر عامان، وعادت الداخلية الفرنسية لتعلن عن مؤسسٍة جديدة، مهمتها 
»فرنسة اإلسام«. وأعلن وزير داخلية ثالث، هو دومينيك دو فيلبان، عن مؤسسة 
نريد  نفسها،  والــخــطــاب  نفسها،  واألجــنــدة  نفسها،  الصيغة  فــرانــس«.  دو  »إســـام 
إساما فرنسيا، إساما يشبهنا، يتحّدث بلغتنا. والنتيجة هي هي، فشلت املحاولة، 
ولم تقّدم املؤسسة أي شيء، ولم يقّدم لها املسلمون أي شي، وتوارت عن الحضور 
الفيزيائي عشر سنوات، قبل أن تعاود الظهور، وإثارة الجدل، في العام 2006، حيث 
عادت »إسام دو فرانس« هذه املرة، ليس بمبادرٍة من الداخلية الفرنسية، بل برئاسة 
وزير داخلية سابق، هو جون شوفينمون، ما يعني أن الدولة الفرنسية لم تجد في 
بمسؤوٍل  فجاءت  إساميٍة،  مؤسسٍة  لرئاسة  يصلح  واحــدا  مسلما  مواطنيها  كل 

سياسي أمني، غير مسلم، ليتولى تفصيل النسخة الحكومية من اإلسام!
 ملسؤولني، رؤساء 

ٌ
صاحبت املحاوالت الحكومية لفرنسة اإلسام تصريحاٌت رسمية

الفرنسي  التعريف  عن  بوضوح  تكشف  وقــوانــني  بتشريعات  واقــتــراحــات  ووزراء، 
للتطّرف اإلسامي، واملفهوم الفرنسي لإلسام الحالي واإلسام املأمول، فاإلسام 
املــتــطــّرف هــو اإلســــام غــيــر الــفــرنــســي. تــصــريــحــات تتابعت لــشــيــراك وســاركــوزي 
وماكرون، وغيرهم من السياسيني اليمينيني، واليساريني الذين تراوحت خطاباتهم 
تــــاّرة، والــهــجــوم عليهم وعــلــى ديــنــهــم وطقوسهم  الــدفــاع عــن حــقــوق املسلمني  بــني 
تــارة أخــرى، حسب ظــروف املــزايــدات السياسية. وظهرت قوانني منع ارتــداء الرموز 
الدينية، الحجاب والصليب والكيباه اليهودية، في 2004 ووافق شيراك. وتصريحات 
ساركوزي ضد الحجاب الذي هو فريضة إسامية في نظر مايني املسلمات، وكذلك 
البحر  ثياب  الــحــال، ورفضه  بطبيعة  الفرنسي  الــحــال، غير  األكــل  تصريحاته عن 
تسابق  الــذي  العنصري  العدائي  النفس  وهو  »البوركيني«،  املسلمات  ترتديها  التي 
الفرنسية  العنصرية  ملغازلة  وتــكــراره،  يه 

ّ
تبن فــي  ويــســاريــون  يمينيون  سياسيون 

كـــّرره ماكرون  مــا  يلبسونه، وهــو  ومــا  ومــا يشربونه  يأكلونه  ومــا  املسلمني،  ضــد 
في  االنتهاكات  جملة  من  الحجاب  فيها  اعتبر  والتي  املختلفة،  خطاباته  في  أخيرا 
حق الجمهورية، وفي تغريداته الرعناء والا مبالية، وجديدها تغريدته الكوميدية إن 

»العلمانية لم تقتل أحدا«.

أغدًا يسقط حكم األزعر؟ روبرت فيسك الذي يُربكنا

التعريف الفرنسي 
للتطّرف اإلسالمي
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آراء

مهنا الحبيل

ــر مــــــادة  ــريــ ــتــــحــ خــــــــال زيـــــــارتـــــــي بــــــاريــــــس لــ
مــــقــــاالت بــحــثــيــة تـــحـــت عــــنــــوان »الـــعـــاقـــات 
الــغــربــيــة اإلســامــيــة .. الــطــريــق الــثــالــث« في 
اتــي فـــي إنــكــلــتــرا،  عـــام 2016، وبـــخـــاف لــقــاء
كــــان أول اســتــشــكــال فـــي الــــــرواق الــبــاريــســي 
هــو ملــــاذا الــعــاقــة الــغــربــيــة اإلســامــيــة؟ ملــاذا 
العاقة  أو  العربية،   - الغربية  العاقة  ليس 
اإلسامية – املسيحية؟ ربما هنا مدخل إلى 
إشــارة الرئيس الفرنسي، ماكرون، في لقائه 
مـــع قــنــاة الـــجـــزيـــرة، واعـــتـــرافـــه بـــأن الــتــجــربــة 
التعايش  فــي  ا  ســـوًء أقــل  األنغلوساكسونية 
مع املسلمني من تجربة فرنسا، بسبب الحرب 
الدموية مع الدين. وأشار تحديدًا إلى حرب 
التي  فــرنــســا  فــي  امللكية  فــي تصفية  الــثــورة 
أورثــــت حــقــدًا واســعــًا فــي الــفــكــر الــجــمــهــوري 
السياسية  الــديــن، وبــني الصفقة  مــيــراث  مــع 
اإلنــســانــيــة لــلــتــعــايــش الــتــي أنــجــزهــا الــثــوار 
اإلنكليز من نباء وعامة مع امللكية. وليست 
مهمة هذا املقال تحديد من هو األفضل، كما 
تــســاءل مــاكــرون الــذي بــرز توتر شخصيته، 
جــّراء انعكاس حملته على اإلســام، وقضية 
الرسوم املسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. 
ــا في  واألخــطــر مــن ذلــك هــو أن تنزلق أوروبــ
إنكلترا،  يشمل  الــذي  اليميني  الصعود  ظــل 
في حرب ثقافية واسعة، تحصد أعمال عنٍف 
ر 

ّ
كالتي تجري اليوم في فرنسا، وهو ما حذ

ــرارًا منذ دعــواتــه إلــى صناعة  منه الــكــاتــب مـ
ــقــة، تــقــوم عــلــى احــتــرام 

ّ
جــســور تــعــايــش مــوث

عمر كوش

الصراع  استمرار  طَرح عن 
ُ
ت تساؤالت عديدة 

بني أذربيجان وأرمينيا على إقليم ناغورني 
ــري  ــك بــعــد فــشــل اجـــتـــمـــاع وزيــ ــ كــــارابــــاخ، وذلـ
خــارجــيــة أرمــيــنــيــا، زهـــــراب مــنــاتــســاكــانــيــان، 
التوصل  في  بيراموف،  وأذربــيــجــان، جيهون 
إلى وقف إطاف النار، إلى جانب فشل الهدن 
ــا وفــرنــســا اثــنــتــني  ــيـ ــثـــاث الـــتـــي رعــــت روسـ الـ
الثالثة، حيث  املتحدة  الواليات  منها، ورعــت 
تستمر املــعــارك لــتــدخــل شــهــرهــا الــثــانــي، في 
ظل عدم وجود أفق إليقافها في املدى القريب، 
املطالبات والوساطات  تــعــّدد  مــن  الــرغــم  على 

الدولية.
املتأخر للواليات املتحدة على  الدخول  ولعل 
خط الوساطة بني الطرفني، األذري واألرميني، 
 الـــعـــتـــب، وعــــلــــى خــلــفــيــة 

ّ
جـــــاء مــــن بـــــاب فـــــض

 من روسيا وفرنسا في رئاسة 
ً
مشاركتها كا

مــجــمــوعــة مــيــنــســك، وذلــــك فـــي ظـــل انشغالها 
التي  والتصريحات  الرئاسية،  باالنتخابات 
ــركـــي، دونـــالـــد  ــيـ ــرًا الـــرئـــيـــس األمـ ــيـ أطــلــقــهــا أخـ
ة أرمينيا، عندما 

ّ
ترامب، وكانت تميل إلى كف

وصف مقاتليها باألشخاص »املذهلني، الذين 
يــحــاربــون مــثــل الــشــيــاطــني«، وألــقــى بالائمة 
على أذربــيــجــان، ألنــهــا رفــضــت الــعــرض الــذي 

قّدمه بوقف إطاق النار.  
ومرة أخــرى، تثبت مجموعة مينسك عجزها 
حــيــال وقـــف املــعــارك الــجــاريــة بــني أذربــيــجــان 
وأرمــيــنــيــا، حــيــث لـــم يــفــلــح الــــرؤســــاء الــثــاثــة 
ــون ملـــجـــمـــوعـــة مـــيـــنـــســـك فـــــي جــعــل  ــركــ ــتــ ــشــ املــ
في  إنسانية،  هــدنــة  مــجــّرد  يلتزمان  الطرفني 

أسامة الرشيدي

ــارات، مـــرورا بالبحرين وحتى  ا مــن اإلمــ بــدء
ــودان، امـــتـــألت األخـــبـــار والــتــصــريــحــات  ــســ الــ
الخاصة بتطبيع الدول الثاث مع إسرائيل، 
.. لنبدأ  بمهازل ومساخر وكوميديا عديدة. 
باألحدث، وهو تطبيع السودان مع إسرائيل، 
فعلى مدار األشهر املاضية، وجدنا سيا من 
التصريحات الكوميدية ملسؤولني سودانيني 
عن املوضوع، فبعد لقائه رئيس حكومة دولة 
االحـــتـــال، نــتــنــيــاهــو، صـــرح رئــيــس مجلس 
الــســيــادة الـــســـودانـــي، عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
ــه »اســتــخــار الـــلـــه« قــبــل أن يـــقـــّرر املــشــاركــة  أنـ
في اللقاء! وكأنه ذاهــب إلــى فتح مبني. وفي 
أغــــســــطــــس/ آب املـــــاضـــــي، صـــــــّرح املـــتـــحـــدث 
باده  إن  وقتها  السودانية  الخارجية  باسم 
ستكون »أهم بلد تطّبع معه إسرائيل، حتى 
أهــم مــن مصر« وهــو أتفه تصريح يمكن أن 
يــقــال مــن أي مــســؤول فــي هــذا الــشــأن، إذ بدا 
إسرائيل  مــن يخدم  منافسة على  كــأن هناك 
أكثر. والطريف أن املتحّدث أقيل من منصبه 
بسبب ترويجه التطبيع، الذي حدث بالفعل 
بــعــد شــهــريــن فــقــط مــن تــصــريــحــه. يــبــدو أنــه 
ــع  ــ ــن الـــطـــبـــخـــة، ووضـ ــ اســـتـــعـــجـــل اإلعـــــــــان عـ

السلطات السودانية في حرج مبكر!

مــتــبــادل ومــعــايــيــر إنــســانــيــة لــلــقــيــم، ولــيــس 
تفوق الغرب وحداثته املادية.

أعود اليوم إلى السؤال ذاته الذي توقف عنده 
البريطانيون  يفعل  ولــم  الفرنسيون،  الــزمــاء 
البحث، وبــالــذات ذوي  الــذيــن تفهموا عــنــوان 
اإلرث اليساري العريق في لندن. إن جدل العالم 
الــغــربــي الــيــوم مــعــنــا، كــوطــن عــربــي وحــاضــر 
الــعــالــم اإلســـامـــي مـــادتـــه وقــضــيــتــه اإلســــام، 
وهــــذا لــيــس حــكــرًا عــلــى املــســلــمــني، بـــل معهم 
والــتــداخــل،  الــجــوار  بحكم  الــشــرق،  مسيحيو 
املــوحــد. ويشارك  العربي  االنــتــمــاء   عــن 

ً
فضا

جــدل اليوم وائــل حــاق وعزمي بــشــارة، وهو 
كذلك في حركة املفكرين الوجوديني في الغرب، 
الذين يؤمنون بأن بنية العاقة املنحازة مع 
اإلسام واملسلمني، هي أساس اإلشكال الذي 
نعيشه اليوم، وبالطبع وللضرورة بمشاركة 
املسلمني  املفكرين  من  مختارة،  لنخٍب  فاعلة 

اإلساميني والعلمانيني املعتدلني.
وبـــبـــســـاطـــة، ال ســـبـــيـــل إلـــــى حــــل تـــوافـــقـــي أو 
بسط قواعد أوثــق، من دون أن نعيد صياغة 
معايير  وتحديد  فيه،  نتجادل  الــذي  املنطلق 
الــقــيــاس اإلنــســانــي، ومــا هــي مرجعية الخير 
والسام للبشرية، ال سبيل إلى ذلك من دون 
حوار صريح مباشر، يحترم اإلرث الحضاري 
اإليمان  الباحث  من  يتطلب  ال  الــذي  لإسام 
به، وال أن يقّدم تزكيات مطلقة له، بل احترام 
االستعاء  تــزال عقدة  املعرفية، حتى  دالالتـــه 
العمياء التي حّددها بدقة عقل فرنسا املغّيب، 
رينيه غينون. وكان مشفقًا على قومه، ونص 
العالم الحديث، من  أزمــة  على ذلــك في كتابه 

ظــل تــبــادل االتــهــامــات بينهما بــخــرق الــهــدن 
ــكـــاب املـــجـــازر وجــرائــم  وقــصــف املــدنــيــني وارتـ
الحرب. يضاف ذلك إلى فشلها نحو 28 عامًا 
لــلــصــراع على إقليم   سياسي 

ّ
فــي إيــجــاد حــل

نــاغــورنــي كــارابــاخ بــني الــدولــتــني، لكونها لم 
 القضايا 

ّ
 للتوصل إلى حل

ً
تبذل جهودًا كافية

الــخــافــيــة املــســبــبــة لــــه، واملــتــمــثــلــة بــالــوضــع 
إنشاء  وممكنات  وكيفية  لإقليم،  القانوني 
مـــمـــرٍّ آمـــــٍن، يــوصــلــه بـــأراضـــي أرمــيــنــيــا، وفــق 
عــمــلــيــة تـــبـــادل أراٍض بـــني الـــدولـــتـــني. إضــافــة 
إلــى انــســحــاب الــقــوات األرمــيــنــيــة مــن املناطق 
التي  الحرب  التي تحتلها بعد  األذربيجانية 
توقفت في عام 1994، وعودة ما يقارب املليون 
املــحــتــلــة، ومعهم  إلـــى مــنــاطــقــهــم  الجـــئ أذري 
فــي إقليم  ــــون مــن مناطقهم  املــهــّجــرون األذريـ
كاراباخ، وكانوا يعيشون فيها قبل عام حرب 

تسعينيات القرن املاضي.
األهـــــم أن مــجــمــوعــة مــيــنــســك لـــم تــتــمــّكــن من 
ــاد تـــوافـــقـــات لــتــطــبــيــق قــــــــرارات مــجــلــس  إيــــجــ
القوات  بانسحاب  طالبت  التي  الثاثة  األمــن 
األرمينية من األراضي األذربيجانية املحتلة، 
وال إلى القرارين اللذين أّكــدا وحــدة األراضــي 
العامة  الجمعية  عــن  األذربــيــجــانــيــة، وصـــدرا 
 

ّ
الشق حدة، وراحــت تركز فقط على 

ّ
املت لألمم 

املتعلق بوقف إطاق النار، لذلك بقيت قضايا 
 
ً
النزاع األساسية من دون حل، وشّكلت فتيا

إلشعاله من جديد. 
وفي ظل فشل مجموعة مينسك، فإن الطرفني 
الــقــادريــن عــلــى وقـــف املـــعـــارك بــني أذربــيــجــان 
وأرمينيا، وحثهما على القبول باملفاوضات، 
هما روسيا وتركيا، إذ على الرغم من الخافات 

وبعد اإلعــان الرسمي عن التطبيع، خرجت 
الخارجية السودانية بتصريح غرائبي آخر، 
إذ قالت إن ما تم اإلعان عنه هو »اتفاق على 
التطبيع« وليس تطبيعا! من دون أن تتحفنا 
بالفرق بني األمــريــن، إذ سيقود هــذا االتفاق 
حــتــمــا إلـــى الــتــطــبــيــع. مــا يــذّكــرنــا بشطحات 
األخ الــعــقــيــد مــعــمــر الـــقـــذافـــي، وتــصــريــحــاتــه 
ــح، ســواء 

ّ
الــتــرش العجيبة، مثل »لــلــمــرأة حــق 

كانت ذكــرًا أو أنثى« و»بــّر الوالدين أهــّم من 
طاعة أمك وأبيك«! وغيرها الكثير. 

أمـــا املــســخــرة أو املــســاخــر الــاحــقــة لــاتــفــاق، 
فتعلقت بتبرير بعضهم التطبيع، وتصويره 
كأنه سيفتح أنهار الخير على السودان، مع 
كـــام كــثــيــر مـــن املــســؤولــني الــســودانــيــني، إن 
»املصلحة الوطنية أوال«، من دون أن يتأمل 
التي طّبعت  السابقة  الـــدول  فــي مصير  أحــد 
يتضح  إذ  واألردن،  مثل مصر  إسرائيل،  مع 
جليا أن أنهار الخير لم تتدفق على البلدين 
املليارات  وال من يحزنون، بل خسرت مصر 
ــّراء تــصــديــر الــغــاز إلـــى إســرائــيــل فــي عهد  جــ
حــســنــي مــبــارك بــأقــل مــن ســعــره فــي الــســوق 
العاملي، فضا عن دفع تعويضات لتل أبيب، 
بسبب توقف التصدير بعد ثــورة يناير، ثم 
التحّول إلى استيراد الغاز من إسرائيل، جّراء 
اتــفــاق تــم توقيعه بــني الــبــلــديــن قــبــل عــامــني، 

حــيــث رفــضــهــم أي تـــواضـــٍع واجـــــب، ملــراجــعــة 
الرؤية الكونية اإلسامية، ليس لإيمان بها، 
في تعظيم  قواعد صارمة  تعتمد  لكونها  بل 
املطالبة  هــذه  َصل 

َ
وف لإنسان،  والقيم  الــروح 

عــــن حـــيـــاتـــه الــشــخــصــيــة الـــتـــي اعـــتـــنـــق فــيــهــا 
اإلســام دينا. غير أن مراكز الفكر في فرنسا 
ظلت تحتقر غينون، ولم تعطه معشار حقه، 
على الرغم من حدبه على فرنسا وطنا ونقده 
ــــذي غــــرق في  املــخــلــص رواقـــهـــا األكـــاديـــمـــي الـ

كراهيته واستعائه.
ولم يتحّدث الرئيس الفرنسي، ولو بإشارة، 
عـــن عـــاقـــة فــرنــســا الــســيــئــة بــــاإلســــام الــتــي 
على  الساحقة  غالبيتها  في  وقامت  ذكــرهــا، 
حـــــروب إبـــــــادة، وهــيــمــنــة رأســـمـــالـــيـــة، ولــيــت 
ذلـــك كـــان فــي اســتــقــاٍل عــن مــعــاهــد الــدراســة 
املهام  الفرنسية، بل كانت تلك  االستشراقية 
األكـــاديـــمـــيـــة مــوظــفــة فـــي حـــمـــات اإلبـــــــادات، 
إدوارد سعيد  وهي قاعدة ال يختلف عليها 
الــفــرنــســي  إدانــــــــة اإلرث  فــــي  ــــاق  ووائــــــــل حــ
التوقف عنده في  األكاديمي. وهو ما يجدر 
لقاء الرئيس الفرنسي، أخيرا، مع »الجزيرة«، 
ــات عـــن الــعــالــم  ــدراسـ ــالـ حـــني قــــال »ســنــهــتــم بـ
اإلســـامـــي مــن جــديــد، ونــدعــو املــفــكــريــن إلــى 
املشاركة بآرائهم«، وهو موقف إيجابي، وإن 
ظللته الــشــكــوك فــي الــنــوايــا، فــي ظــل املعركة 
االنتخابية. ومع ذلك نقبل هذه الدعوة منه، 
لكن يجب أال تكون مــن طــرف واحـــد، يفرض 
وبالتالي  الجديد،  البحث  طــاولــة  على  رؤاه 
ــى الـــتـــطـــّرف االســـتـــعـــائـــي، فتشعل  يـــعـــود إلــ
جذوات حرٍب ال منائر سام بني األمم. دعوة 

الظهور  تــحــاول  الــتــي  أن روســيــا  إال  بينهما، 
بمظهر الــوســيــط بــني الــبــلــديــن املــتــصــارعــني، 
وتركز تصريحات مسؤوليها على أن ال حسم 
الــدائــر، ال تمانع في إشــراك  عسكريًا للصراع 
لــه، األمــر الذي  تركيا في التسوية السياسية 
يــرّجــح أن يــعــقــدا تــفــاهــمــاٍت واتــفــاقــيــاٍت على 
غرار تفاهمات واتفاقات الشراكة بينهما في 
إيــران  وقــد يشركان  الليبي،  الــســوري  امللفني، 
مــعــهــمــا الـــتـــي تــحــّركــت دبــلــومــاســيــًا فـــي هــذا 
الـــروس ال يمانعون مشاركة  أن  ذلــك  ــار،  اإلطــ
تركيا في إنهاء الحرب وحــل الــنــزاع، وفــق ما 
أعلنه الرئيس الروسي، بوتني، بعد اتصاالت 
ــا مـــع نـــظـــيـــره، أردوغـــــــــان، حــيــث طــرح  ــراهــ أجــ
مناقشة التوصل إلى ممكنات إعادة أرمينيا 
املـــنـــاطـــق الـــتـــي تــحــتــلــهــا إلــــى أذربـــيـــجـــان، مع 
إيجاد وضع خاص إلقليم ناغورني كاراباخ 
املتنازع عليه. وبالتالي، من املتوقع أن تتكثف 
االتـــصـــاالت الــروســيــة الــتــركــيــة مــع ســاســة كل 
إلى  التوصل  بغية  وأذربــيــجــان،  أرمينيا  مــن 
تثبيت هدنٍة وفق خريطة طريق جديدة للحل، 
بمشاركة روسية وتركية وإيرانية، يمكنها أن 
تسهم في وقــف املــعــارك، وعــودة الطرفني إلى 

طاولة التفاوض. 
ــان وأرمـــيـــنـــيـــا  ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــن أذربـ  مـ

ً
ــــت أن كــــــا ــــافـ الـ

موسكو،  في  للتفاوض  استعدادهما  بديان 
ُ
ت

نيكول  األرميني،  الـــوزراء  رئيس  اعتبر  حيث 
ــنــــازالٍت  ــه مــســتــعــد لــتــقــديــم تــ ــ بـــاشـــيـــنـــيـــان، أنـ
مؤملة، إال أن باده ال تقبل أي دور لتركيا في 
تسوية الصراع، وتتهمها بالقتال إلى جانب 
وليبيا  سورية  من  مقاتلني  ونقل  أذربيجان، 
إلـــى ســاحــة الــحــرب، بينما تــطــرح أذربــيــجــان 

بــأنــه سيجلب   وصــفــه نتنياهو 
ٌ

اتــفــاق وهـــو 
ــدوالرات لــلــخــزانــة اإلســرائــيــلــيــة.  ــ ــ مــلــيــارات الـ
اتفقت إسرائيل وقبرص واليونان على  كما 
ــاء خــــط لـــلـــغـــاز اســـتـــبـــعـــدت مـــنـــه مــصــر،  إنــــشــ
بـــاإلضـــافـــة إلــــى اتـــفـــاق إمــــاراتــــي إســرائــيــلــي 
سيؤدي، في حال تطبيقه، إلى نقل نفط دول 
الخليج إلى أوروبــا من دون املرور عبر قناة 
الــســويــس، وهــو مــا يشكل خطرا كبيرا على 
األمن القومي ملصر، وسيكون بمثابة ضربة 
قــاصــمــة لــاقــتــصــاد املــصــري. وحــتــى الفتات 
ــــى تـــلـــك الـــــــدول عـــلـــى شــكــل  ــقـــي بــــه إلـ ــذي ألـ ــ الــ
الفاسدون في بطونهم، ولم  أكله  مساعدات، 
املتوقع  وهـــذا  شــيــئــا،  منها  الــشــعــوب  تنتفع 
الشديد.  لألسف  أيضا  للسودان  ث  يحد  أن 
وهي مفارقة التقطها بذكاء مواطن سوداني 
قــرار رفع  مــن  فيه  نشر مقطع فيديو يسخر 
الدعم عن الوقود، بعد أيام من توقيع اتفاق 
التطبيع، قائا »شكرا ملاما أمريكا، وخالتو 
إسرائيل«، فقد أدرك هذا املواطن أن باده لن 
تنال خيرا على األغلب من هذا االتفاق، كما 

يسّوقه املطّبعون. 
بالعودة أسابيع قليلة، وتحديدا عند توقيع 
ــارات والــبــحــريــن مــن جهة،  ــ االتـــفـــاق بــني اإلمــ
وإســرائــيــل مــن جــهــة أخــــرى، نــجــد مــئــات من 
املـــواقـــف والــتــصــريــحــات الــكــومــيــديــة، والــتــي 

ي تشريعات حرب، 
ّ
تبن إلى  الفرنسي  اليمني 

املسلمني  الفرنسيني  إلـــى  يــوّجــه  منها  جـــزء 
واملــقــيــمــني، لــيــس تــهــديــدًا لــلــســامــة املــدنــيــة 
لـــهـــؤالء فــقــط، وإنـــمـــا ملــســتــقــبــل فــرنــســا، غير 
أن الــيــمــني الــعــنــصــري املــتــشــدد، لـــم يــجــد ما 
الــحــرب، ففي  بــه السقف إال تشريعات  يــرفــع 
املقابل، أغلقت املؤسسات الحاكمة وقاعدتها 
ــه، كــونــهــا  ــدتــ ــزايــ ــاب عـــلـــى مــ ــبــ الـــســـيـــاســـيـــة الــ
املسلمني  مواجهة  في  التشّدد  أقصى  ت 

ّ
تبن

ومؤسساتهم. وهو ما على الرئيس ماكرون 
أن يــهــتــم بــــه، قــبــل أن يــهــتــم فـــي وقــــف حملة 
املــقــاطــعــة، والــضــمــيــر اإلســــامــــي الــغــاضــب، 
ــذا الــضــمــيــر حــــني يــســتــمــع مــــن اإللـــيـــزيـــه  ــهـ فـ

مقابل  وأذربــيــجــان  أرمينيا  أي   ،2+2 صيغة 
األذري،  الرئيس  اعتبر  وتركيا، حيث  روسيا 
إلهام علييف، أن هذه الصيغة تناسب باده 
إطـــارًا لتسوية الــنــزاع فــي اإلقــلــيــم، وأنـــه على 

استعداد للتفاوض من دون شروط. 
وأطلقت روسيا، منذ بداية تجّدد املعارك بني 
أذربــيــجــان وأرمــيــنــيــا، دعـــــواٍت إلـــى الــتــهــدئــة، 
وراحــــت تــشــّدد عــلــى أن الــحــل الــعــســكــري غير 
مجٍد إلنهاء الصراع، ولم تسارع إلى مساندة 
أرمينيا عسكريًا، بالنظر إلى عاقاتها املميزة 
ترغب  ال  كذلك  وتركيا.  أذربيجان  من  كل  مع 
روســـيـــا فـــي دخــــول قــــوى دولـــيـــة غــربــيــة على 
خـــط الـــصـــراع األرمــيــنــي األذري، عــلــى الــرغــم 
 مـــن فــرنــســا والـــواليـــات 

ً
مـــن أنــهــا تـــشـــارك كــــا

التواصل،  مــواقــع  إمــاراتــيــون على  بها  يقوم 
لتأكيد »عشقهم« وغرامهم بإسرائيل بطريقٍة 
مثيرٍة لاشمئزاز. ُيكتفي هنا بعرض ثاثة 
أمــثــلــة فــقــط. املــثــال األول تــمــثــل فــي تصريح 
وزير الخارجية اإلماراتي عبد الله بن زايد، 
الذي قال فيه تعليقا على التطبيع »أرهقتنا 

معتقداته،  يحترم  واضحًا  تصحيحيًا  نصًا 
الضمير  الحقوقية وحق  العلمانية  ويعتمد 
والتعايش، وليس املعيار املزدوج الذي يفرز 
املــســلــمــني ويـــصـــب عــلــيــهــم آذاه وســخــريــتــه، 
ــورًا، ويـــبـــدأ وجـــدانـــه بــالــهــدوء  ــ ســيــتــجــاوب فـ
وتــقــديــر خـــطـــوات بـــاريـــس الــتــصــحــيــحــيــة إن 
وقعت، وهو ما نتمناه لكل أوروبــا وأميركا 
الشمالية، عاقة توازن واحترام تعايشي، من 
الــذي ال يختلف عنه  العلماني  الفكر  أصــول 
األفـــق اإلســامــي فــي فلسفته األخــاقــيــة، بل 
يتعّداه حيث يرفض ويدين تحقير الديانات 
 عن أن األساس في رسالة 

ً
وسبها، هذا فضا

اإلســام مساواة األنبياء، وهذا بعد تعايش 
إنساني.

ــقـــطـــة، وهـــــــي: مــــا هــو  ــم نـ ــ ــى أهــ ــ ــا نــــعــــود إلــ ــنـ هـ
الــــــدول  الــــعــــربــــي، خـــصـــوصـــا  ــانــــب  ــجــ الــ دور 
الــتــي تــمــلــك مــؤســســات وقـــضـــاء؟ وتــبــرز قطر 
هــنــا، وخــصــوصــا فــي داللــــة اخــتــيــار مــاكــرون 
»الـــجـــزيـــرة« مــنــبــر رســالــتــه، وهـــي أنــنــا الــيــوم 
ــــى مــــواقــــع مــســتــقــلــة عــــن الـــشـــروط  بـــحـــاجـــة إلـ
الغربية، تعمل في مسارين: كيف نصنع عاقة 
تــعــايــش، عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــخـــاف والـــصـــراع 
الــســيــاســي مــع الــغــرب، وكــيــف نــحــّول الــتــعــّدد 
ز الــعــاقــات 

ّ
الــحــضــاري إلـــى قــيــم مــدنــيــة تـــعـــز

اإلنــســانــيــة، وكــيــف نــطــلــق طــريــق التصحيح 
ــي املــهــجــر  الـــفـــكـــري فــــي أوســـــــاط املـــســـلـــمـــني فــ
املعرفة، وتقليص  بآفاق  اإليــمــان  الــذي ينشر 
مساحة الجهل الذي يرتد على حقوقهم وعلى 

مستقبل أجيالهم في زمنهم الحرج؟
)كاتب عربي في كندا(

بوصفها  مينسك،  مجموعة  رئــاســة  املــتــحــدة 
ــار الـــدولـــي الــوحــيــد الــجــامــع بــني روســيــا  اإلطــ
والدول الغربية في العالم األوراسي، لكن ذلك 
ال ينفي وجــود خــافــاٍت عميقٍة في العاقات 
بني روسيا وكل من الواليات املتحدة وفرنسا 

حول ملفات دولية عديدة.
غير أن روسيا بدأت تربط علنًا بني الوضعني 
فــي إدلــب وفــي جنوب الــقــوقــاز، حيث أقدمت، 
أخــيــرًا، عــلــى تصعيد خــطــيــر، عــبــر اســتــهــداف 
 
ً
ــدعـــوم مـــن تــركــيــا، مــوجــهــة ــام« املـ »فــيــلــق الـــشـ
رسالة قوية إليها، فيما وجهت تركيا اتهامًا 
مــبــاشــرًا إلــــى روســـيـــا بــعــدم »دعــمــهــا الــســام 
الــدائــم واالســتــقــرار فــي املــنــطــقــة«، وذلـــك على 
لسان الرئيس أردوغان، لكن ذلك كله ال يعني 

نهاية التفاهمات واتفاقات الشراكة بينهما.
ومــــع تــشــابــك املــصــالــح بـــني تــركــيــا وروســـيـــا، 
ووجود الخافات، فإن استمرار املعارك في كل 
كاراباخ  ناغورني  وإقليم  السورية  إدلــب  من 
 بإرادات القوى الدولية الفاعلة قبل كل 

ٌ
مرهون

شيء، إضافة إلى جملة من العوامل الداخلية 
ــــدى  ــا وأذربـــــيـــــجـــــان، ومـ ــيـ ــنـ ــيـ ــــن أرمـ ــــل مـ ــــي كـ فـ
الرغم من  األمــد، على  تحملهما حربًا طويلة 
الستمرار  الداعم  الداخلي  والتجييش  الزخم 
الــحــرب، لــكــن مــع ارتــفــاع كلفة الــحــرب بشريًا 
الــداعــمــة خطاباتها  الــقــوى  ومــاديــًا، ستراجع 
الــتــي تـــصـــّور الـــحـــرب مــســألــة حــيــاة أو مـــوت، 
بــيــنــمــا هـــي فـــي الـــواقـــع تــكــلــف الــبــلــديــن ثمنًا 
باهظًا، في ظل دعم القوى املتدخلة فيها التي 
فــي منطقة  أكــبــر  وأدوار  نــفــوذ  تــريــد تحقيق 

جنوب القوقاز.
)كاتب سوري في إسطنبول(

املــــواجــــهــــات«، وكـــــأن اإلمــــــــارات كـــانـــت تــقــود 
»جــبــهــة الــصــمــود والـــتـــصـــدي« الــعــربــيــة في 
الــســنــوات املاضية،  مواجهة إســرائــيــل طــوال 
وليس كما كشفت مصادر إسرائيلية، بينها 
ــوزراء الــســابــق، إيــهــود أوملـــــرت، إن  ــ رئــيــس الــ

العاقات تعود إلى التسعينيات.
أمـــا املــطــّبــل، وســيــم يـــوســـف، فــكــتــب تــغــريــدة 
إن  قـــال  إذ  األكــثــر عبثية وكــومــيــديــة،  تعتبر 
إسرائيل »لم تدمر سوريا، ولم تحرق ليبيا، 
ق لبنان إلى 

ّ
ولم تشتت شعب مصر، ولم تمز

طــوائــف«، لكنه نــســي، فــي غــمــرة تطبيله، أن 
إسرائيل فعلت ذلــك كله وأكــثــر فــي فلسطني 
أكثر من 80 عاما!  التي تحتلها منذ  نفسها 
فـــقـــد قــتــلــت الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وشـــردتـــه 
وسجنت مئات اآلالف طوال تلك السنوات، إال 
لو كان قد أخرج فلسطني من املعادلة العربية 
الـــتـــي هــنــدســهــا فـــي تــغــريــدتــه لــتــتــوافــق مع 
بخبر طريف،  هنا  املساخر  وتختم  تطبيله. 
ع 

ّ
تناقلته وسائل اإلعام قبل أسابيع، إذ وق

بنك إسرائيلي مذكرة تفاهم مع مصرف أبو 
ظبي »اإلســامــي«!، إذ يحار املــرء الــذي يقرأ 
هذا الخبر في توصيف البنك نفسه، ويكون 
الطبيعي وقتها »مــا عاقة اإلســام  الــســؤال 

بهذه املسخرة«؟
)كاتب مصري(

لماذا نقبل التحّدي مع الرئيس الفرنسي؟

إلى متى يستمر صراع كاراباخ؟

مساخر تطبيعية

ال سبيل إلى حل 
توافقي أو بسط 

قواعد أوثق، 
من دون أن نعيد 
صياغة المنطلق 
الذي نتجادل فيه

تحاول روسيا 
الظهور بمظهر 

الوسيط بين البلدين 
المتصارعين وتركز 

على أن ال حسم 
عسكريًا

مئات من تصريحات 
كوميدية يقوم 

بها إماراتيون على 
مواقع التواصل 
لتأكيد غرامهم 

بإسرائيل بطريقة مثيرة 
لالشمئزاز
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