
محمد أبو رمان

ــــن الــــضــــروري  ــقـــول ســـيـــاســـي أردنـــــــي »مـ يـ
ــا أنـــنـــا لــســنــا عــلــى حـــدود  ــ أن نــتــذّكــر دومـ
بحر  في  سفينة  بل  والنمسا«،  الدنمارك 
وتقلبات  شــديــدة  عاتية  وأمـــواج  متالطم 
كــبــيــرة تعصف بــالــدول واملــجــتــمــعــات في 
ــان.  جــــاء حـــديـــث ذلــــك الــســيــاســي  ــكــ كـــل مــ
ــك فــــــي نـــــــــدوة حـــــــواريـــــــة )عـــقـــدهـــا  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــحـ ــ املـ

ــي عـــّمـــان  مــعــهــد الـــســـيـــاســـة واملـــجـــتـــمـــع فــ
ــز الــــــدراســــــات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي  ــركــ ومــ
الـــجـــامـــعـــة األردنـــــيـــــة( نـــاقـــش فــيــهــا وزيــــر 
ــن الـــصـــفـــدي، مــــع نــخــبــة  ــمـ ــة، أيـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
واألكاديميني  والسياسيني  املحللني  مــن 
ــة فــي  ــ ــيــ ــ ــلـــومـــاســـيـــة األردنــ ــات الـــدبـ ــ ــويــ ــ أولــ
تــنــطــبــق  الـــجـــلـــســـة   

ّ
الــــحــــالــــي. وألن ــام  ــعــ الــ

)بمعنى    Chatham House قــواعــد  عليها 
ــن دون  ــ ــلــــومــــات واألفــــــكــــــار مـ تـــــــــداول املــــعــ
هذا  فــي  فسأشير  للمتحدثني(،  نسبتها 
املـــقـــال إلـــى بــعــض الــنــقــاط الــجــدلــيــة الــتــي 
ــذيــــن يــعــكــســون،  أثــــارهــــا املــــتــــداخــــلــــون، الــ
ــم، اتـــجـــاهـــات ســيــاســيــة وفــكــريــة  ــ ــــدورهـ بـ
ــي.  مــتــنــوعــة فــي املــشــهــد الــســيــاســي األردنــ
ــالــــح االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــي تـــعـــريـــف املــــصــ ــ فـ
األردنية وتحديدها، هنالك ملفات مهمة 
ورئيسية؛ القضية الفلسطينية والتسوية 
التي  وهـــي  الــعــراقــي.  الـــســـوري،  السلمية، 
ل األولويات الرئيسية للديبلوماسية 

ّ
تمث

ــل، فـــمـــا هــي  ــبـ ــقـ ــام املـ ــعــ األردنـــــيـــــة خـــــالل الــ

إياد الدليمي

تـــــعـــــالـــــت الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات والـــــتـــــهـــــديـــــدات 
والتهديدات املضاّدة بني طهران وواشنطن 
ــال الـــجـــنـــرال  ــيــ ــتــ ــرى األولـــــــــى الغــ ــ ــذكــ ــ ــع الــ ــ مـ
اإليراني، قاسم سليماني، في مطار بغداد 
مطلع عــام 2020، ومعه نائب رئيس هيئة 
ــعــــراق، أبــــو مــهــدي  الــحــشــد الــشــعــبــي فـــي الــ
تــه طــائــرات 

ّ
املــهــنــدس، االغــتــيــال الــــذي نــفــذ

أميركية بعد أيام قالئل من عملية اقتحام 
الــســفــارة األمــيــركــيــة فــي بــغــداد، إثـــر قصف 
ــواقـــع تــابــعــة للحشد  طــــائــــرات أمــيــركــيــة مـ
الــشــعــبــي، بــعــد مــقــتــل مــتــعــاقــد أمــيــركــي في 
قاعدة عسكرية في كركوك العراقية نتيجة 
وهــذه جردة  الكاتيوشا.  قصف بصواريخ 
ســريــعــة لفهم طبيعة مــا يــجــري الــيــوم في 
السفارة  فيه  تــعــّرضــت  وقـــٍت  ففي  املنطقة، 
أسبوعني،  قبل نحو  بــغــداد،  في  األميركية 
لـــقـــصـــف بـــــصـــــواريـــــخ الــــكــــاتــــيــــوشــــا؛ بــعــد 
هــدنــٍة غــيــر معلنة بــني واشــنــطــن وطــهــران، 
ــة عـــســـكـــريـــة فــي  ــيـ ــركـ ــيـ ــات أمـ ــّركــ ــحــ بـــــــدأت تــ
مــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــربــي، تــمــهــيــدًا ملـــا قيل 
ــه نــيــة أمــيــركــيــة لــتــوجــيــه ضـــربـــة إليــــران  إنــ
األخــيــر  الــقــصــف  عــلــى  رّدا  مليشياتها،  أو 
لسفارة واشنطن في بغداد، والذي ربما من 
 من 

ٌ
املّرات القليلة التي يصيب فيها قصف

هذا النوع مبنى السفارة إصابة مباشرة.
على وقــع تلك الــتــهــديــدات األمــيــركــيــة، جاء 
لقاسم  بالثأر  أيضا، متوعدًا  اإليراني  الرد 
سليماني، مــع تــأكــيــداٍت إيــرانــيــة أنــهــا غير 
مسؤولة عن القصف الذي استهدف سفارة 
أميركا في بغداد أخيرا، وهو املوقف نفسه 
الـــــذي أعــلــنــتــه مــلــيــشــيــات عـــراقـــيـــة مــوالــيــة 
العمليات،  تــلــك  وراء  عــــادة  تــقــف  لــطــهــران، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن حــكــومــة بـــغـــداد أعلنت 
ــد كــتــيــبــة الــــصــــواريــــخ الــتــابــع  ــائـ اعـــتـــقـــال قـ
الحق، بزعامة قيس  أهل  ملليشيا عصائب 
الخزعلي، والذي كادت مليشياته أن تطيح 
بالعشرات  نزلت  الهش، عندما  بغداد  أمــن 
بالترقب  املسكونة  العاصمة  شـــوارع  إلــى 
والقلق، قبل أن تنتهي تلك الصولة بهدنة 

أخرى غير معلنة لتسوية املوضوع.
ــت تــتــابــع مـــا يــجــري من  الـــيـــوم، تــشــعــر وأنــ

عبد الحميد اجماهيري

عــنــدمــا كــتــب الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري، عبد 
على حسابه  تسجيل  فــي  تــبــون،  املجيد 
فــي »تــويــتــر«، بــعــد غــيــاب طــويــل بسبب 
ــــوى مــمــا يظنه  أقـ  »الـــجـــزائـــر 

ّ
ــــرض، أن املــ

البعض«، تساءل الــرأي العام في املغرب 
مــن  ــريـــح  تـــصـ الــــكــــامــــن وراء  ــغـــز  ــلـ الـ ــــن  عـ
هـــذا الــقــبــيــل فـــي الـــظـــروف الــراهــنــة الــتــي 
واملغرب  عموما،  أفريقيا  شمال  يعرفها 
الكبير على وجه الخصوص. ولم يتأخر 
املــحــلــلــون فــي الــضــفــة الــغــربــيــة للجزائر، 
فــي اعــتــبــار أن األمـــر مــوّجــه إلــى بــالدهــم، 
الجزائرية،  اإلعالمية  األذرع  انطلقت  ثم 
ــلــــي أو فـــــي الــــقــــنــــوات  فـــــي اإلعــــــــــالم املــــحــ
األجــنــبــيــة، لتعطي مــضــمــونــا مــحــصــورًا 
الرئاسية.  بالعبارة  املقصود  »للبعض« 
وال يــقــف األمـــــر بــالــنــســبــة إلــــى كــثــيــريــن 
يتعّداه  بل  للبالد،  الغربية  الحدود  عند 
وأفريقيا  أفريقيا  فــي شمال  إلــى دورهـــا 
جــنــوب الــصــحــراء، فــاملــواجــهــة ال تحصل 
بـــالـــضـــرورة عــلــى الــــحــــدود، بــعــد أن أمــن 
امليدانية على الصحراء،  املغرب سيادته 
 عـــلـــى هـــذه 

ً
وحـــقـــق نــــجــــاحــــاٍت أســــاســــيــــة

إلـــى منّصة  الــجــبــهــة، مــع تــحــّول املنطقة 
مداها  يتجاوز  واقتصادية،  دبلوماسية 
إلى  املغاربية،  املنطقة  أو  الــجــوار  حــدود 
الــتــأثــيــر الـــدولـــي )أوروبـــــــي – أمــيــركــي - 

متوسطي(. 
ــا ســيــفــســر مـــضـــامـــني الـــتـــصـــريـــح كـــان  مــ
والجزائر  للمغرب  الشمالية  الجارة  في 
املوضوع  تابعت  التي  أي إسبانيا  معا، 
ات االســتــراتــيــجــيــة.  بــالــتــحــلــيــل والــــقــــراء
والرسالة منذ ذلك أن املواجهة قد تأتي 
مــن طــريــٍق مــلــتــٍو ومــلــتــف، أي مــن طريق 
ضــمــان الـــريـــادة اإلقــلــيــمــيــة، ومــحــاصــرة 
ــاّري  ــقــ الـــشـــقـــيـــق الــــلــــدود فــــي مــحــيــطــه الــ

واملغاربي.
في الواقع، كان تبون يحيل على تعريف 
ــا هــي  ــمـ ــة، بـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــقـــوة اإلقـ ــلـ مـــحـــصـــور لـ
ــة، عــســكــريــا  الـــقـــدرة الـــتـــي تــمــلــكــهــا الــــدولــ
واقــتــصــاديــا، فــي ضــمــان دورهـــا للتأثير 
فــي األمــن والسلم فــي املنطقة. وقــد كتب 
لــوكــس مـــارتـــني، فــي املــجــلــة املتخصصة 
ــار« الــتــي تــضــع مــفــاتــيــح الــعــالــم  ــااليــ »أطــ
املحصور  التعريف  أن  قرائها،  يــدي  بــني 
لــلــقــوة بالنسبة إلـــى الــجــزائــر يــكــمــن في 
واالحـــتـــيـــاطـــي  الــعــســكــريــة  ــقــــوة  الــ إدارة 
ــــو مــــا يـــفـــّســـر الــحــديــث  ــادي، وهـ ــتــــصــ االقــ
الرئاسي عن القوة املوجودة في الشقيقة 
الكبرى للدول املغاربية. وبذلك، التعريف 
الــكــالســيــكــي هـــو املــهــيــمــن عــلــى الــطــبــقــة 
دييك  لــه  نظر  الــذي  الجزائرية،  الحاكمة 
فـــرازيـــي وروبـــيـــرت ســـتـــيـــوارت، بــمــا هي 
ــنـــودة بـــاملـــركـــب الـــعـــســـكـــري -  ــسـ الــــقــــوة املـ
الــنــفــطــي، الــــذي يــحــتــل مــكــانــة مــهــمــة في 
تــدبــيــر املــنــطــقــة، فــالــبــالد تــمــلــك شساعة 
جغرافية تعطيها صورة عن نفسها قوة 
تــســارع دومــا  ثــم هــي  جغرافية حقيقية، 
إلــى ضــمــان الــتــفــوق الــعــســكــري، باعتبار 
أن الجيش الوطني الشعبي هو العمود 
ــزٌء مــــن ُهـــويـــة  ــ ــــو جــ ــة، وهـ ــدولـ ــلـ الـــفـــقـــري لـ
عــالوة  والجغرافية،  السياسية  الــجــزائــر 
على أن الجزائر هي البلد الذي يستورد 
أكــبــر كــمــيــاٍت مــن األســلــحــة، وميزانيتها 
الــعــســكــريــة تــفــوق كـــل الـــــدول األفــريــقــيــة. 
الغاز والبترول  إن احتياطيها من  كذلك 
ــــدرات مـــاديـــة كــبــيــرة، على  يــمــّكــنــهــا مـــن قـ
األقل قبل انخفاض أسعار النفط وتراجع 

مداخيله.
بــالــنــســبــة إلـــى الــقــوة الــعــســكــريــة، أحــدث 
الــجــديــد تغييرًا في  الــدســتــورالــجــزائــري 

مالك ونوس

الــســوريــني بالحزن  إجــمــاع  فــصــل  ال يمكن 
على املخرج السوري، حاتم علي، عن سياقه 
الــعــام الــــذي يــلــحــظ الــتــطــورات الــتــي طــرأت 
ــزاج الــســوريــني، مــعــارضــني للنظام  عــلــى مــ
وموالني. وقياسا إلى الفترة ذاتها من السنة 
املــاضــيــة، يــمــكــن أن نــلــمــس أن ثــوابــت لــدى 
رت، حتى بدا صوتهم  بعض املوالني قد تغيَّ
 في التعاطي مع 

ً
توفيقيا أكــثــَر، وأقــل حــّدة

 .
ً
قــضــايــا فــي الــشــأن الــعــام يــرونــهــا خــالفــيــة

ٌر لم يكن ليحدث لو لم ترِم متاعب  وهو تغيُّ
بثقلها  واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  الــحــيــاة 
فــي جيوبها  مــا  أفــرغــت  مثل غيمة  عليهم، 
 
ً
 واحدة

ً
من حبات برٍد كبيرٍة وخطيرة، دفعة

فـــوق رؤوســـهـــم واخــتــفــت، فــأتــى تعاطفهم 
املــخــرج وحزنهم عليه وكــأنــه احتجاج  مــع 

صامت على الواقع الذي أصبحوا عليه.
كــانــت تــصــريــحــات املــخــرج الـــراحـــل، والــتــي 
ــن الـــنـــظـــام أو  يــمــكــن أن تــعــكــس مـــوقـــفـــه مــ
أنه  الشعبي سنة 2011 قليلة، غير  الحراك 
ــف ضــمــن الــفــنــانــني املــعــارضــني. وجــاء 

ِّ
ُصــن

ثم واقعة  البالد بصمٍت، ومــن  خروجه من 
فصله من نقابة الفنانني في سورية، لتكون 
سببا كافيا لبعضهم لتصنيفه مع الفنانني 
ر في لقاء له مع  املعارضني للنظام. وإذ عبَّ
صحيفة مــصــريــة عــن حــزنــه ملــا يــجــري في 
ــاٍر وســفــٍك لــلــدمــاء في  ســوريــة مــن قــتــٍل ودمــ
 انــحــيــازه لــثــورات الربيع 

َ
ــوِحــظ

ُ
الـــشـــوارع، ل

الـــعـــربـــي، حـــني قــــال إنـــهـــا ســبــيــل الــشــعــوب 
للخروج من النفق الضيق الذي تعيش فيه 

إلى طريق الحريات. 
وكان الفتا هذا االجماع من السوريني على 
شخصية حاتم علي، والرثاء غير املسبوق 
الــذي حظي به منهم، إلى درجــة تدفع املرء 
للبحث في صفحات املوالني عمن كتب عنه 
يــذّمــه بسبب  كــأن  مــا يشي بموقٍف مغايٍر، 
موقفه من النظام فال يجد. وهذه من حاالٍت 
قليلٍة خالل السنوات العشر األخيرة، ُيجمع 
قضية  أو  شخصيٍة،  على  السوريون  فيها 
من واقعهم. وعلى الرغم من عدم نعي نقابة 
الفنانني له، واكتفائها بإعالنها عن وفاته، 
إال أن ذلـــك لـــم يــمــنــع املـــوالـــني مـــن مــواصــلــة 
الــحــديــث عـــن مــنــاقــبــه واســـتـــعـــادة أعــمــالــه، 
والغوص في شخصه وفي ثقافته وروحه 
التي بثها في أعمالها فالقت أرواحهم. وما 
ــر ســـوى نــبــلــه وعــمــق الــتــزامــه  مـــن شـــيء آخـ
بــاإلنــســان، هــو مــا كـــان يــقــف وراء إخــراجــه 

الفلسطيني،  الشعب  عــذابــات  يظهر   
ً
عــمــال

لــيــحــتــار املــــرء فـــي مـــا إذا كــانــت تــلــك الــعــني 
ـــدت تلك  الــتــي وقــفــت خــلــف الــعــدســة، وجـــسَّ
ــة،  ــلـــى الـــشـــاشـ الـــتـــغـــريـــبـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـ
سورية أم فلسطينية. ما يعرفه السوريون 
أن أعـــمـــال هــــذا املـــخـــرج الـــدرامـــيـــة المــســت 
الــذي يرونه  شغاف قلوبهم، وكانت حبهم 
الغرامية  مواعيدهم  ويــرون  الشاشة،  على 
ولــوعــتــهــم وبـــكـــاءهـــم الـــصـــامـــت بــســبــب ما 
ألــيــم. وكانت  القلب مــن وجـــٍد وهـــوى  يثقل 
بالنسبة آلخرين تاريخهم الحي وذاكرتهم 
التي  التاريخية  والشخصيات  ووجدانهم، 
خرجت من الحكايات والتاريخ الذي شكل 
جـــزءًا مــن ذاكــرتــهــم لتتجّسد أمــامــهــم على 

الشاشة بكامل هيبتها وألقها.
ٌر في موقف  ليس معلوما إن كان هنالك تغيُّ
الــســلــطــة مـــن املـــعـــارضـــني، أو غــيــر املـــوالـــني، 
ــتــــي قــدمــتــهــا  ــتـــى رأيــــنــــا الـــتـــســـهـــيـــالت الــ حـ
الحكومة السورية لجلب جثمانه وتشييعه 
بــالــطــريــقــة الــجــمــاهــيــريــة الـــتـــي ظـــهـــرت في 
شوارع دمشق. لكن ذلك لم يمنع كثيرين في 
سورية من نعيه وإظهار غضبهم من القهر 
الذي الزمه كما الزم كل السوريني، فأضني 
التعليقات  أجــواء  كانت  وكما  وغلبه.  قلبه 
االجتماعي  التواصل  والــرثــاء على وسائل 
 بكمٍّ كبير من الوجد، كانت جنازته 

ً
محملة

ه القهر الذي أمات السوريني مع 
ّ
مشهدًا يلف

غيره من األسباب التي أماتتهم. 
ــه، إضــافــة إلـــى كل  لــذلــك كــلــه دالالت عــلــى أنـ
ــم كــبــيــر مــــن الـــحـــزن  ــر، هـــنـــالـــك كــ ــهـ ــقـ هـــــذا الـ
والــغــضــب واالحـــتـــجـــاج عــلــى الــفــقــر والــــذل 
الــذي أصبح عليه السوريون. هــؤالء الذين 
يعيشون حربا من نوٍع آخر، تشهد معارَك 
يومية لتأمني الرغيف لالستمرار على قيد 
قــارورة  ومــع  فتجدهم،  أكثر.  ليس  الحياة، 
ــازوت  غـــاز الــطــبــخ والــتــيــار الــكــهــربــائــي ومــ
الــتــدفــئــة الـــذي أصــبــح عــزيــزًا، وقــلــة الحيلة 
الـــتـــي تــمــنــعــهــم مـــن تـــأمـــني أهــــم مــتــطــلــبــات 
الـــعـــيـــش، بـــاتـــوا بــحــاجــة لـــشـــيء يــخــرجــون 
بــه الــقــهــر املــتــمــّكــن مــنــهــم. ولـــم يــكــن ينقص 
الخبر  إال  القهر  هــذا  لكل  املسببة  الــعــوامــل 
الذي زاد الغضب واأللم واليأس، ذلك الذي 
قبل  االجتماعي،  التواصل  تناقلته وسائل 
أياٍم من وفاة املخرج، عن بيٍع سيارة باملزاد 
العلني في دمشق بمبلغ ثالثة أرباع املليار 
لــيــرة ســوريــة، أي مــا يــعــادل رواتـــب موظف 

حكومي درجة أولى 900 سنة. 
)كاتب سوري في روما(

والسيناريوهات  والــتــوقــعــات  التحديات 
وفقا لرأي النخبة األردنية؟

الرئيس دونالد   خــروج 
ّ
أن الرغم من  على 

تــرامــب مــن البيت األبــيــض رفــع عــن كاهل 
، وأنهى 

ً
صانع القرار في عّمان عبئا ثقيال

سيناريو مزعجا كان كالكابوس، لو بقي 
الــرجــل واســتــمــر صــهــره جــاريــد كوشنير 
 هــنــالــك وقـــائـــع جــديــدة 

ّ
بــضــغــوطــه، إال أن

تـــكـــرســـت وتـــرّســـخـــت ال يــمــكــن تــغــيــيــرهــا 
أو الــتــحــايــل عــلــيــهــا فـــي مــعــادلــة الــعــالقــة 
كنقل  وفلسطينيا!  أردنـــيـــا  إســرائــيــل،  مــع 
السفارة األميركية إلى القدس وبناء مزيد 
األخطر،  وربما  واألهـــم،  املستوطنات،  من 
 دواًل عربية عديدة، 

ّ
قطار التطبيع الذي أقل

اإلمارات والبحرين والسودان واملغرب.
عــلــى األغـــلـــب، ســيــتــعــامــل األردن مـــع هــذه 
الــعــالقــات الــجــديــدة بوصفها أمـــرًا واقــعــا، 
فــرضــتــه مــصــالــح تــلــك الــــدول املــطــّبــعــة، وال 
جــــدوى، وفــقــا لــهــذا االتـــجـــاه، مــن اســتــمــرار 
 ذلك سيعزل 

ّ
املعاندة وإنكار الحقائق، ألن

إســرائــيــل من  أكــثــر، ويــمــّكــن  الفلسطينيني 
القضية  تحقيق مصالحها وتجاوز عقبة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. لـــذلـــك يــقــتــرح هــــذا االتـــجـــاه 
السياسي استيعاب الدول العربية املطّبعة 
مّرة أخرى، وتجسير العالقة معها، لصالح 
إعـــادة بــنــاء الــســرديــة العربية مـــّرة أخــرى، 
بما يخدم املصالح الفلسطينية واألردنية، 
أي مـــحـــاولـــة الــــــزّج مــــرة أخـــــرى بــالــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي قــلــب املـــعـــادلـــة الــعــربــيــة 

ــــت فــكــرة  ــا دامـ االســتــراتــيــجــي الـــعـــربـــي. ومــ
التحالفات االستراتيجية  النظر في  إعــادة 
األردنــيــة غير مــطــروحــة، فــي أروقـــة الــقــرار، 
فال إيران يمكن أن تكون حليفا استراتيجيا 
لألردن، وال األجندة التركية يمكن أن تكون 
ــرار في  ــقـ ، فـــال يــوجــد أمــــام مــطــبــخ الـ

ً
ــال ــديـ بـ

ــّمـــان، وفــقــا لــالتــجــاه الــســابــق، إال العمل  عـ
مّرة أخرى على محاولة مللمة موقف عربي 
ووقــــف الــنــزيــف الــحــالــي. ووقــــف الــتــدهــور 
ــلـــيـــة الــتــي  وإيــــقــــاف املـــكـــتـــســـبـــات اإلســـرائـــيـ
يكون  أن  يمكن  ترامب  فترة  تحققت خــالل 
الــهــدف األول لــلــدبــلــومــاســيــة األردنـــيـــة، ثم 
الــعــودة إلــى »تــرمــيــم املــوقــف الــعــربــي« قدر 

 ذلـــك أدق فــي الــتــعــبــيــر من 
ّ

اإلمـــكـــان )ولـــعـــل
مصطلح »بــنــاء ســرديــة عــربــيــة جــديــدة«(، 
وهي مهمة )ترميم املوقف العربي( صعبة، 
وتــحــتــاج رؤيـــة عــربــيــة جــديــدة للمشكالت 
اإلقليمية واملتغيرات التي حدثت، وألهداف 
ــبــــّرر االحــتــفــاظ  ــم وتــ ــزخـ مــشــتــركــة تــعــيــد الـ

بفكرة العروبة إطارا سياسيا إقليميا.
تــطــويــر  عــلــى  األثــــنــــاء،  فـــي  يــعــكــف األردن، 
ــراق  ــعـ ــع الـ ــ الـــعـــالقـــة الـــثـــالثـــيـــة الـــجـــديـــدة )مـ
للمصالح  مشترك  منظور  إلنجاز  ومصر( 
االقــتــصــاديــة واألمــنــيــة بــني الــــدول الــثــالث، 
ـــل، ومـــا يـــزال، 

ّ
خــصــوصــا الـــعـــراق، الــــذي مـــث

 التقارب مع 
ّ

عمقا استراتيجيا لألردن. ولعل
بمراحل  متقّدما  يعتبر  الحالية  الحكومة 
مــتــوتــرة ومــضــطــربــة بــعــد احـــتـــالل الــعــراق 
2003، لكن ما يدركه صانع القرار في عّمان 
 الوصول إلى تعزيز عالقات تعاون جيدة 

ّ
أن

في  اســتــقــرارًا  يتطلب  ومستقرة  ومستمرة 
العراق، وهو أمر يخضع حاليا للتجاذبات 
األميركية اإليرانية. وثّمة توافق في أوساط 
الـــنـــخـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة األردنـــــيـــــة عـــلـــى دعـــم 
االستقرار في العراق وتطوير العالقات مع 
بالوسائل  العراقية، ومساعدتها  الحكومة 
ة لتجاوز األزمــات الداخلية، األمر الذي 

ّ
كاف

الثالثي  الــتــقــارب  تحقيقه  على  يساعد  قــد 
)األردني، املصري، العراقي(.

فــي الــوقــت نــفــســه، تــحــّدث رئــيــس الــــوزراء 
مشروع  عن  الكاظمي،  مصطفى  العراقي، 
الشام الجديد، الذي يضم سورية ولبنان، 

ــــدول الـــثـــالث، وهــــو أمــر  بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــ
ال يـــــزال خـــــارج إطـــــار الـــلـــقـــاءات الــثــالثــيــة 
الصريح عنه.  الحديث  يتم  ولــم  الــجــاريــة، 
ولكن األردن إذا أراد أن يتقّدم خطواٍت إلى 
األمام في مجال حماية مصالحه وتطوير 
اإلقليمي،  للوضع  االستراتيجي  منظوره 
كما يرى اتجاه في النخبة األردنية، فمن 
الضروري أن يسعى إلى ضم سورية إلى 
العالقات الثالثية، وتطوير شبكة التعامل 
مــعــهــا، لـــرد االعــتــبــار، أيــضــا، عــلــى صعيد 
الفلسطينية لدور »دول الطوق«،  القضية 
ــوازاة الــطــرح  ــ بــوصــفــهــا طــرفــا مــهــمــا فــي مـ

»السالم اإلقليمي«. اإلسرائيلي لـ
بــالــضــرورة، التقارب مــع ســوريــة والــعــراق 
يعني إعادة تعريف العالقة مع إيران، وهو 
مــا يــتــقــاطــع مــع رؤيـــة دول عــربــيــة أخـــرى، 
ترى في إيــران مصدر تهديد رئيسي لها، 
وربما يكون الوضع أقل ضغطا مع اإلدارة 
األميركية الجديدة التي تحمل طرحا أقل 

تشّددًا تجاه إيران. 
 هنالك حراكا إقليميا 

ّ
من الواضح، إذن، أن

جديد  وترتيب  املنطقة،  دول  مختلف  مــن 
ــام الــحــالــي  ــعــ لــلــحــســابــات مــــع بــــدايــــات الــ
واإلدارة األميركية الجديدة، بل واملتغيرات 
الـــدولـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة، وهــــي األمـــــور الــتــي 
الــقــراءة األردنــيــة لرسم معالم  تستدخلها 
الدبلوماسية املطلوبة في إقليٍم مضطرٍب 

ومتوتر ومشحون.
)كاتب ووزير أردني سابق(

تــحــّركــات إيــرانــيــة أميركية أن الــحــرب على 
وشـــك أن تــقــع، فـــالـــواليـــات املــتــحــدة رفــعــت 
الــعــراق، حتى وصلت  فــي  قواتها  جاهزية 
ــبـــوارج،  ــاذفـــات بـــي 52، بـــاإلضـــافـــة إلــــى الـ قـ
تــقــابــل ذلـــك تــصــريــحــات إيــرانــيــة مشفوعة 
زيــارة  إلــى حد  بتحّركات عسكرية وصلت 
مــســؤولــني عسكريني إيــرانــيــني جــزيــرة أبو 
ــة الــتــي تــحــتــلــهــا طــهــران  ــيـ ــاراتـ مــوســى اإلمـ
لتفقد القوات، واإلعالن منها عن نية إيرانية 
للرد على أي هجوم أميركي محتمل. ولعل 
في إطالق هذه التصريحات من جزيرة أبو 
إيرانية ال تخفى على أحد،  موسى إشــارة 
إذا ما تعّرضت لهجوم  إيــران  بــأن  مفادها 
ــــرد قـــد يـــكـــون بــاســتــهــداف  ــإن الـ أمـــيـــركـــي، فــ
اإلمـــــــــارات، نــاهــيــك طــبــعــا عـــن الــســعــوديــة، 
الواليات  حلفاء  لدفع  إيرانيٍة  محاولٍة  في 
املتحدة في الخليج العربي لثنيها عن أي 

نيات حقيقية لشن هذه الهجمات.
ــتـــهـــديـــدات اإليــــرانــــيــــة األمــيــركــيــة  لــيــســت الـ
ــنــــوات  ــنــــذ ســ املــــتــــبــــادلــــة جــــــديــــــدة، فــــهــــي مــ
تتصاعد، وتصل إلى الــذروة قبل أن تعود 
جذوتها إلى االنطفاء، وكأن شيئا لم يكن، 
فكال الدولتني، أميركا وإيران، تعرفان جيدًا 
حدود اللعبة في هذه املنطقة املشتعلة على 
املنطقة،  الــدوام. ولكن متغيرا جديدا دخل 
ــا وســــــط الـــلـــعـــبـــة األمـــيـــركـــيـــة  ودخـــــــل أيــــضــ
اإليـــرانـــيـــة الـــتـــي تــحــكــم املــنــطــقــة مــنــذ عقد 
»اإلسرائيلي«،  العامل  هــو  العقد،  ونصف 
فــدولــة االحــتــالل، ومــن خــالل تطبيعها مع 
اإلمــــــــارات والـــبـــحـــريـــن، بـــاتـــت هـــي األخــــرى 
عــلــى مــقــربــٍة مــن بــرمــيــل الـــبـــارود املشتعل، 
يــؤّدي إلــى تخريب اللعبة  وهــو متغيٌر قد 
األمــيــركــيــة اإليــرانــيــة، وقـــد يــســرع بإشعال 
فتيل الــحــرب املــنــتــظــرة، والــتــي ال تــقــع بني 
ــن كــل  ــم مــ ــرغــ واشـــنـــطـــن وطـــــهـــــران، عـــلـــى الــ

التصريحات والتهديدات.
ــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي إلــى  تــســعــى دولـــــة االحــ
تــدخــل فــاعــل مـــن الــرئــيــس تـــرامـــب، قــبــل أن 
جو  لخلفه  األبــيــض  الــبــيــت  مفاتيح  يسلم 
بايدن، وهي التي كثيرًا ما عّولت على مثل 
هذا الفعل طــوال السنوات األربــع املاضية، 
من دون أن يدخل ترامب في لعبتها، على 
الرغم من كل ما فعله لهذه الدولة، وما قّدمه 

كانت  الــتــي  لــلــدولــة،  الخارجية  العقيدة 
املــشــاركــة  تــقــوي جيشها مــن دون  دومـــا 
تحّول  البالد، وهو  العمليات خارج  في 
ــى مــنــافــســة  إلــ الــســعــي  ه  يـــكـــون وراء ــد  قـ
املغرب الذي سبقها بعقود في املشاركة 
السالم، األممية أساسا.  قــوات حفظ  في 
 أن الــحــديــث عــن الــقــوة 

ً
ولــيــس مــصــادفــة

اإلعــالمــي  الــفــضــاء  فــي  تكاثر  العسكرية 
ــذلــــك الـــشـــعـــور  ــيــــش بــ ــيــــاســــي، وجــ والــــســ
بالقوة، وتمجيدها، غير أن األكثر إثارة 
للتعليق، كان وال شك أن الذي كان يلوح 
بــقــوة الــبــالد هــو رئيسها املــريــض. وقــد 
مريضا،  رئيسا  شئنا،  إذا  حكمه،  أعقب 
إلى  القوة  النقاش عن  وهو بذلك يحيل 
الــســالمــة الــجــســديــة لــلــدولــة فــي شخص 
رئيسها، عالوة على ضعف املؤسسات، 
فــقــد كـــان الفــتــا أن الــرئــيــس الـــذي مضى 
هشاشة  على  يحيل  سنة  انتخابه  على 
الــدولــة،  فــي  الرئاسة  املــركــزيــة،  املؤسسة 
هو  فقط  الجزائريني  خمس  أن  باعتبار 
ــذي أعــطــى صــوتــه لــشــرعــيــة الــرئــيــس،  الــ
لــوكــاس  مــا كتبه  مــا يحيلنا عــلــى  وهـــو 
مرتني، أن املفتاح يظل، مع ذلك، في القوة 
املؤسساتية للنظام، وتماسكه الداخلي، 
وهو ما ال يمكن بالفعل الحديث عنه في 
الحراك  من  بعد سنٍة  الــجــزائــري،  الشأن 
 شــرعــيــة الــنــظــام، ثم 

ّ
الــشــعــبــي الــــذي هـــز

الـــحـــرب الــداخــلــيــة بـــني أجــنــحــة الــحــكــم، 
تبون  املجيد  أن عبد  يبدو  الــذي  الشيء 
يريد أن يــتــداركــه بــإطــالق ســراح أقطاب 
املخابرات   مدير  أمثال  الدائمني،  النظام 
املــعــروف  مــديــن  الشهير محمد  األســبــق 
بــتــوفــيــق، والــســعــيــد بــوتــفــلــيــقــة وعــــودة 
وزير الدفاع األسبق خالد نزار والجنرال 
إلـــخ. وقــد كــان اعتقالهم أحــد  طـــرطـــاق... 
مــظــاهــر فـــقـــدان الـــتـــمـــاســـك، بـــل الــخــالف 
عبد  الرئيس  بعد  ما  مرحلة  إدارة  على 
الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة الــــذي طــبــع بــوجــوده 
وشخصه النظام الجزائري عقدين. هذا 
الترميم السياسي العسكري يكشف عن 
فــجــوة أخـــرى فــي الــكــتــلــة الــحــاكــمــة التي 
الــســوداء  العشرية  منذ  متماسكة  ظلت 
ــد املـــتـــطـــّرفـــني  ــا الــــدولــــة ضــ ــهـ ــادتـ الـــتـــي قـ
ــابـــات  ــتـــخـ ــد إلــــغــــاء االنـ ــعـ ــيــــني بـ اإلســــالمــ
الــقــرن  بــدايــة تسعينيات  فــي  الــتــعــّدديــة 
املــــــــاضــــــــي، وهـــــــــو مـــــــا يــــحــــرمــــهــــا ورقـــــــة 
أســـاســـيـــة فـــي لــعــب الــــريــــادة الــجــهــويــة، 
ــراف املـــوجـــودة فــي الــدائــرة  ــ  وقــبــول األطـ

اإلقليمية بدورها.
يــضــاف إلـــى ذلـــك االنــهــيــار املــلــحــوظ في 
 مع 

ً
ــدة اقــتــصــاديــات الـــدولـــة، وقـــد زاد حــ

الكونية  الجائحة  الناجمة عن  األوضــاع 
)صـــــــادرات الــنــفــط الـــتـــي تــمــثــل 95% من 
بما يفوق %12  تراجعت  الدولة  عائدات 
بما  الــجــزائــر  تستثمر  ولـــم   .)2019 ســنــة 
يكفي تجربتها الطويلة في الحرب على 
اإلرهاب، عندما حان استعمالها إقليميا. 
الــرغــم مــن وجـــود بنيات إقليمية  وعــلــى 
)لجنة  إنشائها  أصــل  في  الجزائر  كانت 
الـــقـــيـــادة الــعــامــة املــشــتــركــة، فـــي إبـــريـــل/ 
ــالـــي ومــوريــتــانــيــا  مـ بــــني  نـــيـــســـان 2010 
والــنــيــجــر، إضـــافـــة إلـــى الــبــلــد املــضــيــف(، 
فإن الدولة األكثر حضورًا، ظاهريا، هي... 

العدو التقليدي للجزائر: فرنسا!
ة تــصــريــحــات الــرئــيــس الــجــزائــري  وقــــراء
تــكــتــســي بــعــدًا آخـــر اآلن. يــكــتــب لــوكــاس 
ــّدم  ــقــ تــ ــر  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ كــــانــــت  »إذا  مــــــارتــــــني: 
ــثــــال الــــواضــــح عـــلـــى الــــبــــالد الــتــي  لـــنـــا املــ
اســـتـــثـــمـــرت مـــجـــهـــوداتـــهـــا لـــكـــي تــتــحــّول 
مواردها الطبيعية املهمة واستثماراتها 
الــضــخــمــة فـــي مــجــال الـــدفـــاع إلـــى ريـــادة 
فإن  والساحل،  الكبير  املغرب  في  فاعلة 

اإلسرائيلية، وعدم استبعادها باملطلق في 
املقابل، ثمة  فــي  العقبات.  إقــامــة مثل هــذه 
انتقادات رئيسية لهذا الطرح، وتشكيك في 
مدى فعاليته وجدواه على صعيد الوضع 

الفلسطيني، من أكثر من زاوية:  
الجديدة؟  العربية  السردية  قيمة  ما  أواًل، 
 إســرائــيــل أخـــذت مــا تــريــد وتــدرك 

ّ
طــاملــا أن

ــــوى مــــن الـــســـرديـــات   الــــواقــــع أقــ
ّ
تـــمـــامـــا أن

 - الـــعـــربـــي  الــتــطــبــيــع   
ّ
وأن ــابــــات،  والــــخــــطــ

عربيا  قبواًل  هنالك   
ّ
أن يعني  اإلسرائيلي 

بإسرائيل سواء كانت هنالك تسوية أم ال؟
ثــانــيــا، تــمــيــل مـــوازيـــن الـــقـــوى إلســرائــيــل، 
والـــواقـــع اإلســرائــيــلــي )حــتــى مـــع مــعــادلــة 
القادمة هناك( أصبح  املبّكرة  االنتخابات 
يــتــمــايــل بـــني يــمــني ويــمــني مــتــشــّدد وآخـــر 
متشدد جدًا، وبالتالي ال يوجد هنالك من 
سينصت في إسرائيل لهذه اللغة العربية، 
ــي هـــــذا الــتــهــتــك  ــــع الـــعـــربـــي فــ ــــواقـ طـــاملـــا الـ

االستراتيجي!
تغلق  التي  العربية  السرديات  بناء  ثالثا، 
الــفــجــوات الــواســعــة فــي الــعــالقــة بــني الــدول 
العربية أمر صعب للغاية، في ظل الفجوة 
الواسعة والعميقة في رؤية الدول العربية 
التهديد،  ومصادر  وأولوياتها  ملصالحها 
ــذه املـــحـــاولـــة فــي  ــ وبـــالـــتـــالـــي قــــد تـــجـــدي هـ
تــحــيــيــد الـــخـــالفـــات الــعــربــيــة الــداخــلــيــة، أو 
انفجارها،  تجنب  وربــمــا  منها،  التخفيف 
ــور  ــدهـ ــتـ ــــع املـ ــــوضـ ــــن الـ ــــن تـــغـــيـــر مـ لـــكـــنـــهـــا لـ
العمق  انحالل  جــّراء  الفلسطينية  للقضية 

أولها  لم تكن لتحلم بها، لعل  من خدماٍت 
نــقــل ســفــارة أمــيــركــا إلـــى الــقــدس الــشــريــف، 
وصـــــواًل إلــــى مــرحــلــة دفــــع الـــــدول الــعــربــيــة 
لــلــتــطــبــيــع مـــع تـــل أبـــيـــب. وجـــــود تـــل أبــيــب 
فــي الــلــعــبــة األمــيــركــيــة اإليــرانــيــة هـــذه املــرة 
فاإلمارات،  عربي خليجي،  بغطاء  سيكون 
تــدرس إنشاء قاعدة  ووفقا لتقارير عبرية 
إســرائــيــلــيــة عــلــى مـــيـــاه الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
وهــو أمــٌر أعلنت إيــران أنــه سيكون بمثابة 
القومي، بمعنى  أمنها  اعتداء صــارخ على 
أن إســـرائـــيـــل لـــم تــعــد بــحــاجــٍة إلــــى وجـــود 
شخص مثل ترامب في البيت األبيض، من 
طــهــران  بــمــحــاصــرة  مخططها  تنفيذ  أجـــل 
موجودة  ستكون  فهي  عليها،  والتضييق 

بقوة التطبيع الذي حققه لها ترامب.
الواليات  قد تدفع إسرائيل باتجاه إحــراج 
املتحدة البايدنية إذا ما اقتضت الضرورة، 
خصوصا إذا ما سعى الرئيس بايدن إلى 
الــتــمــهــيــد التـــفـــاق نــــووي جــديــد مـــع إيــــران، 
ــة األمــيــركــيــة  ــيــ ــرانــ بــمــعــنــى أن الــلــعــبــة اإليــ
املــســتــمــرة مــنــذ 15 عــامــا قـــد تــفــســد فـــي أي 
لحظة، وبالتالي فإن حوارات التهدئة التي 
كـــانـــت تـــقـــودهـــا أطــــــراف خــلــيــجــيــة لــتــبــريــد 
املنطقة، مع كل أزمة إيرانية أميركية؛ قد ال 
، خصوصا إذا ما بدأت أعالم 

ً
تفلح مستقبال

شاهد في مياه الخليج العربي.
ُ
إسرائيل ت

)كاتب عراقي(

اإلقليمي  الــفــاعــل  نــمــوذج  املــغــرب يشكل 
الذي يسعى إلى أن يتحّول مرجعا لألمن 
بنجاعة  يستعمل  لــه،  ومـــوردًا  اإلقليمي 
أدواٍت  إلــى  بتحويلها  الضعيفة  مــوارده 
ــيـــره اإلقـــلـــيـــمـــي«.  ــأثـ ــٍة لـــلـــرفـــع مــــن تـ ــلـ ــاعـ فـ
القوى اإلقليمية  أن  ويضيف عن جــدارة 
فـــي مــنــطــقــة املـــغـــرب الــكــبــيــر والـــســـاحـــل، 
ال يــمــكــن قــيــاســهــا أو تــحــديــد تــعــريــفــهــا، 
ــلــــى قــــدراتــــهــــا  حــــصــــريــــا وبــــــنــــــاًء فــــقــــط عــ
املـــــاّديـــــة، مــــن قــبــيــل اإلنــــفــــاق الــعــســكــري 
عـــدد  أو  ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ االقـ ــتــــيــــاطــــي  االحــ أو 
التي  الرئيسية  امليزة  بل  إلــخ،  الــســكــان... 
ها على تفعيل 

ُ
ِسمها هي قدرت

َ
يجب أن ت

اإلجــراءات  من  واسعة  ترسانة  وتطبيق 
والـــســـيـــاســـات األمـــنـــيـــة الـــتـــي يـــكـــون لها 

تأثير ما وراء حدودها. 
االعــتــبــاري العبا  للمغرب وضــعــه  صــار 
إقـــلـــيـــمـــيـــا كـــبـــيـــرًا، يـــســـعـــى إلـــــى تــقــويــتــه 
ــي الــعــالقــات  وتـــكـــريـــســـه، فـــي الــــواقــــع وفــ
ــم يــعــد  ــع اآلخـــــريـــــن. وهــــــذا االرتـــــقـــــاء لــ مــ
ــه يــحــظــى  ــذلـــك فـــإنـ ــد، كـ ــ خـــافـــيـــا عـــلـــى أحــ
بــمــتــابــعــة دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة، ويــثــيــر في 
لــعــبــة الــــدول، املــنــافــســة أو الـــعـــداء حتى. 
وعــنــدمــا نــقــول الـــدور اإلقــلــيــمــي املــركــزي 
للمغرب، فنحن نفسر جزءًا من تصريح 
ــعــــني نــصــب  الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري، واضــ
أعيننا القدرة على التأثير في الهندسة 
ــرار الــــجــــهــــوي الــــذي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ األمــــنــــيــــة واالسـ
يــشــمــل املـــغـــرب الــكــبــيــر ودول الــســاحــل، 
كبوابة ألفريقيا، ثم شمال أفريقيا درعا 
لــلــشــرق األوســــــط. والــــواضــــح أن قــواعــد 
الجهوي تغيرت، وليست هي  االشتباك 
والجزائر،   املــغــرب  إلــى  بالنسبة  نفسها 
ــــذي  كـــمـــا يــتــضــح مـــمـــا ســـبـــق أعـــــــاله. والـ
التجاوب  الواقع، هو  في  مفيدًا  سيكون 
مع دعوات التقارب والخروج من منطق 
الــتــنــافــس املــقــيــد لــبــروز املــغــرب الــكــبــيــر. 
ــاملـــغـــرب، بــتــشــابــكــه الـــديـــنـــي الــثــقــافــي،  فـ
وقــــوة امـــتـــداده االقـــتـــصـــادي، بــاعــتــبــاره 
األجنبي  لالستثمار  مستقبل  بــلــٍد  أول 
ــقـــيـــة، وقـــدراتـــه  ــارة األفـــريـ ــقـ ــالـ املـــبـــاشـــر بـ
ليبيا  في  السالم  في  والشراكة  األمنية، 
ومـــالـــي، والـــجـــزائـــر بــقــدراتــهــا الــنــفــطــيــة 
وشــســاعــتــهــا الـــجـــغـــرافـــيـــة، فــــي الــــواقــــع، 
النفوذ  لتحجيم  وضروريان  متكامالن، 
الخارجي )التركي - الروسي - األوروبي 

- الصيني( في املنطقة.
مــن املــفــارقــة، يــقــول الــخــبــراء اإلســبــان، إن 
الـــذي يجعل  الــجــهــوي  الــتــوتــري  التفاعل 
الــجــزائــر تــعــاكــس كــل مــجــهــودات جــارهــا 
املغرب في تعزيز وحدته، هو أكبر عائق 

أمام تسريع الريادة اإلقليمية.
)كاتب مغربي(

اإلبحار في محيط عاصف

إسرائيل في اللعبة اإليرانية األميركية

كيف تدير الجزائر الريادة اإلقليمية؟

أن يُجِمع السوريون 
على حاتم علي

هنالك حراك إقليمي 
من دول المنطقة، 

وترتيب جديد 
للحسابات مع واإلدارة 

األميركية الجديدة

دولة االحتالل، ومن 
خالل تطبيعها مع 

اإلمارات والبحرين، 
باتت على مقربةٍ من 

برميل البارود

التفاعل التوتري 
الذي يجعل الجزائر 

تعاكس مجهودات 
جارها المغرب في 
تعزيز وحدته، أكبر 
عائق أمام تسريع 

الريادة اإلقليمية

آراء

عيسى الشعيبي

مسرحيني  ــاب 
ّ
وكــت حداثيني،  فالسفٍة  أيــدي  على  سنامه  ذروة  العبث  مسرح  بلغ 

لــأحــوال  الــصــارمــة  النقدية  ــــرواد، ونصوصهم  ال طليعيني. وانــطــوت عــوالــم هـــؤالء 
مــقــاربــاٍت الذعــة  العامليتني، على  الحربني  بــني  مــا  فــي حقبة  األوروبــيــة املضطربة، 
للمفاهيم والقيم واملبادئ الرائجة في حينه، على نحٍو يعكس حالة القلق اإلنساني، 

والضياع الفكري، ناهيك عن الشعور بالال جدوى، وفقدان الثقة، وانعدام الهدف.
 بالغرائبية 

ً
كان خطاب هذا الجنس املسرحي مبنيًا على املجهول، وكانت رسائله مثقلة

ابه، 
ّ
 بالدماء والدموع والتشاؤم والخراب العظيم، وكان من أبرز كت

ً
والسوريالية، راعفة

فرانز كافكا، واضع مسرحية »املسخ« وصموئيل بكيت »في انتظار غودو« وألبير 
 عن يوجني يونسكو، وجان بول سارتر، وغيرهم 

ً
كامو »صخرة سيزيف« فضال

من نجوم مسرح الالمعقول. وبتأويل تلك املسرحيات املبكية املضحكة إلى نماذج 
إجــراء محاكاة سياسية مستلهمة من  اليومية، مع  املجريات  لراهن  واقعية موازية 
حيثيات الواقع املتغير، سنعثر على ما يماثل العبث السائد في مواقف وسياسات 
دول وجماعات وزعماء، يظهرون ما ال يبطنون، وكأنهم يؤّدون أدوارًا تمثيلية على 
خشبة مسرح العبث سالف الذكر، يبثون رسائل مبهمة، مثيرة للقلق والشك، وباعثة 

للمخاوف، وفق ما كان عليه خطاب مسرح الالمعقول قبل نحو قرن.
في املجال العام الفلسطيني، تجلت في أواخر العام املشؤوم، املنصرم لتّوه، جملة 
من مشاهد العبث املفاجئة، واحدة جرت في حفٍل موسيقى صاخب داخل مقام 
والثانية  بــصــورة سيئة.  ذيولها  معالجة  تّمت  وقــد  الــقــدس،  موسى شرقي  النبي 
حدثت في مدينة سخنني الجليلية، وتمثلت بإحراق شجرة عيد امليالد، في سابقة 
 عنها 

ً
خارجة عن تقاليد عاصمة يوم األرض الخالد، وقد أضيئت شجرتان بدال

على الفور. فيما وقعت في بحر األسبوع األخير من السنة الفارطة، ثالثة مشاهد 
ز على تسطير هذه املطالعة.

ّ
عبثية متتابعة على مسرح غزة وحده، األمر الذي حف

تمثل أولها بدعوة لجنة الوعظ واإلرشاد، التابعة ألوقاف حركة حماس، الغّزيني إلى 
عدم املشاركة في أعياد املسيحيني، وقد رّد على هذه الدعوة املستهجنة عدد وافر 
من املثقفني الوطنيني الديمقراطيني الفلسطينيني، وبعٌض من مريدي الحركة، وفي 
ذلك ما يكفي ويزيد لتبيان مدى عبثية تلك الدعوة الصادمة. وتجّسد الثاني في 
رفع صورة كبيرة لقاسم سليماني في أحد شوارع غزة، إحياًء لذكرى مقتله قبل 
نحو سنة، وقد قام نفر ممن أساءهم وصف سليماني بشهيد القدس، بعد ساعات 
فقط، بتمزيق صورة من قتل مئات ألوف السوريني والعراقيني، وهذا كان كافيًا، 
أيضًا، إلظهار عدمية مشهد العبث الثاني. أما ثالثة أثافي حاالت العبث املتزامنة، 
فقد كانت تلك املناورة العسكرية ألجنحة املقاومة في القطاع املحاصر، تحت سمع 
وبصر قوات االحتالل التي سجلت كل ما جرى خالل ساعات املناورة، ليس فقط 
لرصد مكامن ما لدى هذه األجنحة من مقّدرات تكتيكية متواضعة، وإنما للزعم أن 
غزة تعسكرت، وبات عندها جيش نظامي ال حركة مقاومة مشروعة، وأنها تمتلك 
عدة حربية مكافئة، وهيئة أركــان، وطائرات مسّيرة، ما قد يسّوغ للقتلة، والحالة 
 
ً
هذه، استخدام حق الدفاع عن النفس، لضرب القطاع املنهك بصورة أكثر وحشية

مما جرى في الحروب الثالث السابقة.
العام، ويتفهم عمق  الفلسطيني  الوجدان  السالح في  املــرء مدى مركزية  يــدرك 
ــتـــزاز بــالــبــنــدقــيــة املــقــاتــلــة، ويــعــي بــالــضــرورة حــســاســيــة الــتــعــرض  مــشــاعــر االعـ
اتهامات  من  تجره  قد  مما  ويتحسب  القداسة،  مرتبة  من  القريبة  املسألة  لهذه 
مسبقة، غير أنه يدرك باملقابل أن تزييف املشهد الهش على هذا النحو املفارق 
أنه يحوز ترسانة أسلحة  الفقير املحاصر املعزول على  القطاع  للواقع، وإظهار 
حة، تحاكي ما لدى كوريا الشمالية، ينتج بالضرورة املوضوعية 

ّ
صاروخية مجن

صــورة متخّيلة، فيها خــداع كثير للنفس، تطاوس وعبث زائــد، أحسب أنه آخر 
مظاهر العبث املتبقية على خشبة املسرح الغّزي.

معن البياري

تعّرض مشهد الثقافة العربية في العام الذي غادرنا )2020( إلى جائحتني: واحدة 
مــن ضحايا  أوقــعــه  مــا  إلــى  الفيروس ووبــائــه.  انتشار  كله،  العالم  كونية كابد منها 
وثقيلة.  كبيرة  العربية،  ومنها  املجتمعات،  فــي  الثقافية  تداعياته  فــإن  ومــصــابــني، 
الثانية محض عربية، أن أنظمة اإلمارات والبحرين والسودان واملغرب أعلنت إقامتها 
عالقات كاملة مع دولة االحتالل. بدت األولى على فجور شديد الغرابة وهي تمارس 
هذه العالقات، فيما ظهرت الحكومة املغربية على بعض الحرج، عندما أسرفت في 
الفلسطيني.  الشعب  مساندتها  ثبات  على  إلحاحها  وفــي  عليه،  أقدمت  ما  تسويغ 
ضربت جائحة كوفيد 19 األنشطة والتظاهرات واملهرجانات الثقافية والفنية باإللغاء 
والتأجيل، وإن انتظمت بعض املسرحية والسينمائية منها )في مصر خصوصا(، 
ا ألغت معارضه في غير مدينة عربية. وفي األثناء، 

ّ
وأضّرت كثيرا بسوق الكتاب، مل

زاد الحضور النافذ للشبكة العنكبوتية، وتقنيات الثقافة التواصلية الرقمية، فكانت 
بالثقافة واملنتجات  هذه املسعف والوسيلة لإلبقاء على كثير من مظاهر االحتفاء 
الفنية واإلبداعية، كما صارت األداة في التعليم في مستوياته كافة. وكانت املجتمعات 
املهول  االتــســاع  بفعل  املستجّد،  لهذا  مهيأة  فيه،  واســعــة  وفــئــاٍت  قــطــاعــاٍت  العربية، 
لإلنترنت والحواسيب والهواتف الجّوالة الذكية، املتسارعة التطور والغزيرة الخدمات، 
الجموسي في  العربي صار شبكيا، على ما ذهب جوهر  املجتمع  إن  القول  فصح 
كتابه »االفتراضي والثورة .. مكانة اإلنترنت في مجتمع مدني عربي« )املركز العربي 

لأبحاث ودراسة السياسات، 2016(. 
الثقافي، في متنه  الجسم  أن  امللحوظ في شأنها  فأهم  العربي  التطبيع  أمــا جائحة 
د حفاظه على نبذ أي اعتراٍف بأي نوع بدولة االحتالل، ورفض مجّددا كل 

ّ
األوسع، أك

سقوط عربي، على أي مستوى. وفيما عبرت تشكيالت أهلية ومدنية، في السودان 
والبحرين واملغرب، في بياناٍت معلنة، وفي أنشطة ظاهرة )وإْن محدودة وضعيفة( عن 
رفض إقدام حكومات بلدانها على التطبيع مع إسرائيل، فإن مثقفني من هذه البلدان 
باغتونا بسقوطهم، ليس بالخرس عن إدانة الفعل الشائن، وإنما بالجهر بتبريراٍت 
تدافع عنه، وبتشاطٍر بائٍس أحيانا، ومبعث املباغتة أن من هؤالء من دأبوا على مناوأة 
االستبداد، وناصروا ثورات التحرر من أنظمة التسلط والفساد، وكذا على التعريض 
بكل ألوان اإلسالم السياسي. أما في اإلمارات، فلم يعلن أي تجمع ثقافي أو إعالمي 
موقفا يعارض الفعل الفاضح الذي تمارسه السلطة مع إسرائيل، بل إن اتحاد كتاب 
اإلمــارات أعلن بيانا يساند اتفاقية أبراهام في معرض رفضه انتقاد اتحاد الكتاب 
التونسيني لها. أما الجديد هنا، بشأن جائحة التطبيع هذه، أن جمعية املنبر الوطني 
اإلسالمي في البحرين، واملنتسبة إلى تنظيم اإلخــوان املسلمني، لم ترفض التطبيع 
أقامته حكومة بــالدهــا، بل أصــدرت )مــع جمعيتني أخــريــني( بيانا بدا  الــذي  العلني 
ت عن املشاركة مع 17 تشكيال سياسيا وثقافيا ومدنيا في البلد 

ّ
تأييدا، بعد أن شذ

في بيان موحد رافض. ويثير هذا الفعل حزمة من األسئلة بشأن »تخفف« تشكيل 
إســالمــي إخــوانــي مــن الــتــزام بــواحــٍد مــن ثــوابــت مكينٍة فــي الثقافة اإلخــوانــيــة. وعلى 
صلٍة بهذا الحال، جاء بياٌن لحزب العدالة والتنمية، املغربي، اإلسالمي املرجعية )غير 
للحزب، بوصفه  العام  االتفاقية مع إسرائيل، بعد توقيع األمني  إخواني( ال يرفض 
رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عليها، ممثال لبلده، بتكليف من امللك. والظاهر 
أن تدافعا في الحزب يحدث، بعد هذا املستجد الثقيل، والذي جعل العثماني )طبيب 
ع فيها االتفاق، وقد قال إنه في الذي فعله استعان 

ّ
نفسي( ال ينام تلك الليلة التي وق

بفتوى البن تيمية عن تعارض الحسنات والسيئات .. وكان تصريحه هذا مدهشا، 
تلك  الفتوى  وأن  والتطبيع. سيما  عــام جائحتي كوفيد  األخير من  اليوم  به  وّدعــنــا 

يستعني بها الداعشيون ومقترفو اإلرهاب، نجانا الله وحمانا.

محمد طلبة رضوان

يعرف أي مشاهٍد ألفالم السيناريست الراحل، وحيد حامد، أن اإلسالميني لم يكونوا 
هّمه األول، وأن االستبداد السياسي وتغّول رأس املال، والتحالف بينهما، كان شاغله 
الرئيس، كّما وكيفا. يختلف األمر لدى قطاع كبير من اإلسالميني، هم أصحاب الصوت 
األعلى واألكثر تأثيرا، في فصائلهم، فهم، نظرا إلى سنوات العزلة والعمل تحت األرض، 
َيــَرْون غير ما يرى باقي خلق الله، وما دام الرأي يجد من يــرّدده، ويشاركه، وينحاز 
إليه، وما داموا باآلالف، فإن الكثرة تغلب الحقيقة، والخطأ الشائع خير من الصحيح 

املهجور، وال يهم إن كان الواقع غير ذلك، فالواقع هو ما يقّرر »السواد« أنه كذلك!
رحل وحيد حامد، رحمه الله، وثار الجدل حول أعماله. وقّرر اإلسالميون الشعبويون 
على »تويتر« محاسبته وإدانته وإدخاله النار بتهمة محاربة اإلسالم، اإلسالم نفسه، 
تقرأ  أن  يمكنك  السياق  وفــي  تدينهم.  ونمط  وأفكارهم  اإلسالمية  الحركات  وليس 
»معلومات«، وليس قراءات أو رؤى فنية، عن وحيد حامد وأفالمه، لم يسمع بها أحد 
سواهم، منها مثال أنه أخطأ في تصوير صورة اإلسالمي في فيلم »اإلرهابي«، وأنه 
قّدمه في صورة نمطية، وغير صحيحة، ومنفرة، وكاذبة، ومترّبصة، وأمنية. وعلى 
الرغم من كونه تقييما مبالغا فيه للفيلم، إال أن املشكل ليس في صورة اإلسالمي 
الجهادي هنا، املشكل أن فيلم »اإلرهابي« الذي تدور حوله أغلب إدانات اإلسالميني 

لوحيد حامد ليس من تأليف وحيد حامد أصال!      
ال يحتاج األمر إلى االلتفات السم املؤلف أو املخرج أو حتى للفيلم موقع التقييم، يكفي 
أن يهتف واحد من »نخب« تويتر أو فيسبوك: »وحيد حامد عدو اإلسالم«، حتى تندفع 
الجموع باتجاه التفسيق والتكفير، وال يستطيع أحد إيقافها. ومع ارتفاع األصــوات 
وكثرتها، تصبح الحقيقة غريبة. وكما استطاع إسالميون موتورون أن يستخرجوا من 
نصوص الرحمة والعدالة أحكاما بالقتل، على الهوية، والكراهية، على االختالف الديني 
أو املذهبي، وتجاوزوا بذلك النصوص وتفسيراتها، وما دار حولها من علوم وتراث، 
واّدعــوا، كذبا، ووجــدوا من يصدقونهم، بأنهم املمثل الرسمي ألربعة عشر قرنا، وأن 
الرحمة ميوعة، والعدالة دياثة عقدية، والتسامح هزيمة وانبطاح، فإنهم يستطيعون فعل 
الشيء نفسه مع الفنون واآلداب، وهي أهون، في خطورة تشويهها، من تشويه الدين 
نفسه. يصبح نجيب محفوظ كافرا، وأسامة أنور عكاشة كافرا، ووحيد حامد كافرا، 
وأي ناقد كافرا، وأي ناجح كافرا، وأي منافس كافرا، وأي مختلف كافرا، ولو أخطأه 
التكفير فلن يخطئه التشويه واالغتيال املعنوي الذي يصل به في وجدان املتابعني إلى 
ا، 

ً
الكفر، ولو لم يصرحوا به. األخطر من ذلك قدرة الكثرة على جّر القلة الفاهمة أحيان

ي طرحهم، واملشاركة 
ّ
وإقناعهم أو خداعهم أو إجبارهم بالتخويف واملزايدة على تبن

معهم، خوفا أو طمعا أو تقية، في تسميم املجال العام، فتجد من الباحثني املرموقني 
من ينجّر إلى هذا السجال، ويختبئ خلف لغة أكاديمية رصينة، ليرّدد الهراء نفسه، 
فيما يسكت آخرون، يفهمون ويكتمون، بدال من أن يمارسوا دورا توعويا، مع آالٍف من 
الشباب التائه الذي ال يجد من يتبعه، ويضطر لتسليم دماغه لهوالء األنطاع، وهو ما 

يعني انعدام أي فرصٍة حقيقيٍة في التغيير واالتجاه دوما صوب األسوأ.
الجدل حول موقف وحيد حامد من اإلسالميني، ومبالغات اإلسالميني  في سياق 
في تضخيم هذا املوقف وتقييمه، أعد الزميل حسام الهندي »إنفوغرافا« عن خريطة 
انحيازات وحيد حامد في أعماله الفنية. تناول حامد اإلسالميني بشكل مباشر في 
ثالثة أعمال، »دم الغزال« »والجماعة« بجزءيه. فيما تناول النظام الحاكم في مصر 
املــال في ستة أعــمــال، وجمع بني  في عشرة أعــمــال، وتــنــاول تحالف السلطة ورأس 
أربعة أعمال. مشروع وحيد حامد 41  املال في  السلطة واإلسالميني ورأس  انتقاد 
فيلما وثمانية مسلسالت، ما يعني أن نسبة حضور اإلسالميني في مجمل أعماله ال 
تتعدى 17%، هذا هو الرجل الذي كّرس حياته وقلمه ملهاجمة اإلسالميني، أو اإلسالم 

وأهله، كما يتخيلون، فهل شاهدوه حقا؟

غزة تهجر مسرح العبث كوفيد والتطبيع وابن تيمية 
في 2020

أفالم وحيد حامد »النسخة 
اإلسالمية!«
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آراء

ميشيل كيلو

مالحظات تمهيدية
أواًل، تــخــطــيــنــا فـــي ســـوريـــة، مــنــذ فـــتـــرة غير 
قــصــيــرة، دور الــحــلــول الــجــزئــيــة فـــي إصـــالح 
ــا نــســمــيــهــا الــــثــــورة الـــتـــي نــتــحــّمــل  أوضــــــاع مـ
جميعنا، وإن بأقدار جد متفاوتة، املسؤولية 
ــــوال كــارثــيــة، يــزيــد من  عــّمــا آلـــت إلــيــه مـــن أحـ
ــكـــار  ــــى األفـ فـــداحـــتـــهـــا الــتــخــبــط واالفــــتــــقــــار إلـ
إلخــراجــنــا  الــضــروريــة  والــوســائــل  واألدوات 
مما وصلنا إليه، والمتالك القدرة على تقرير 
ــنـــا مـــن شــؤونــنــا  مـــا يــجــب أن يــرتــبــط بـــإرادتـ
ــاًء فـــي االئــتــالف  ـــا أعـــضـ

ّ
الــخــاصــة، ســــواء أكـــن

السورية،  الــثــورة واملــعــارضــة  لــقــوى  الوطني 
أم لم نكن، علما أن الذين يعلنون، منذ فترة، 
الرغبة في إصالحه يقصرون جهودهم على 
جوانب تقنية، ال تطاول مشكالتنا ومشكالته 

الحقيقية، بل تتجاهلها، وتقفز عنها. 
وتــخــطــيــنــا، كـــذلـــك، زمـــن الــحــلــول الــتــرقــيــعــيــة، 
وتـــلـــك الـــتـــي تـــريـــد ســــّد نـــواقـــص هــنــا وإزالـــــة 
عــيــوب هـــنـــاك، العــتــقــاد أصــحــابــهــا أن العمل 
الوطني السوري يعاني من شوائب وحسب، 
ومستفحلة  عميقة   

ً
بنيوية  

ً
أزمـــة يــواجــه  وال 

تــخــتــرق تــعــبــيــيــراتــه وتــمــثــيــالتــه كـــافـــة. هــذه 
املحاوالت الترقيعية جزء من عجزنا الفاضح 
والـــكـــارثـــي ومـــن أزمــتــنــا، عــلــى الـــرغـــم مــمــا قد 
ــٍة فــــي تــحــســني أداء  ــبــ يــكــمــن وراءهــــــــا مــــن رغــ
»مؤسسات املعارضة«، ومن شعوٍر بخطورة 
واقعها الذي ينحدر بها يوميا من سّيئ إلى 
أسوأ. ومع أن هذه املحاوالت العبثية تكّررت 
غير مرة خالل األعــوام الخمسة املاضية، فإن 
الفشل كــان دومــا بانتظارها، بما أنها سعت 
إلى إصــالح مؤسسة تمثيلية تقاوم بنيتها، 
وآلــيــات اشــتــغــالــهــا، ويــتــنــاقــض وجـــود ودور 
ــرار فــيــهــا مـــع تــغــيــيــرهــا  ــقــ بــعــض أصـــحـــاب الــ
بـــإصـــالحـــهـــا، بــعــد أن هــيــمــنــت األمـــــة عــلــيــهــا، 
بـــجـــهـــودهـــم بـــالـــدرجـــة األولــــــــى، خـــــالل قـــرابـــة 
أن وضعها  مــن فيها  عــقــد، حتى خــال معظم 
ــداٍف  الــطــبــيــعــي، وأن ربــطــهــا بــمــمــارســاٍت وأهــ
ــــدف  ــع الـــوطـــنـــيـــة الــــســــوريــــة وهـ ــ تـــتـــنـــاقـــض مـ
الــحــريــة، يغنيانها عــن وضــع بــرامــج وخطط 
واستراتيجياٍت تعّبر عن هويتهما الجامعة، 
الــثــورة مــن دون مرجعية  فــال عجب أن بقيت 
تحظى باعتراٍف داخلي وخارجي، وينضبط 
بــالــقــيــادة الــتــي تــتــولــى تطبيقها حــقــل ثــوري 
إطــار مقاومة األســديــة،  موحد سياسيا وفــي 
كّرس غيابه غربة العمل املعارض عّما يفترض 
الذي  أنه حامله املجتمعي، وتعبيره املطابق 
يــلــتــزم مــواقــفــه وخـــيـــاراتـــه، وأّدى غــيــابــه إلــى 
تبعية »االئتالف« واملعارضة، تبعية تزايدت 
راد لجهاٍت وعالقاٍت أبعدتها أكثر فأكثر 

ّ
باط

عن وظيفتها الوطنية، وقيدت حركتها.
ثــانــيــا، عــلــى اإلصــــالح الـــجـــّدي االنـــطـــالق من 
واقـــعـــنـــا الــــراهــــن، الـــــذي يــتــعــني بـــعـــامـــٍل غير 
مـــســـبـــوق فــــي عــــالقــــات الـــحـــكـــام بــالــحــاكــمــني 
خالل تاريخنا الطويل، بعامٍل نوعي يطرح 
علينا تحّدياٍت لم نعرفها من قبل، وال خبرة 
لــديــنــا فـــي الــتــعــاطــي مــعــهــا، هـــو اســتــهــداف 
ى 

ّ
األسدية مجتمعنا وتدميره بطريقٍة تتخط

الــســيــاســة إلــــى وجـــــــوده، بـــدعـــم مـــن روســيــا 
وإيــــــران، ونــجــاحــهــا، بــالــتــعــاون مـــع تــيــارات 
ــي تـــقـــويـــض وحـــدتـــه  األســـلـــمـــة املـــتـــطـــّرفـــة، فــ
وهويته كمجتمع انهارت عالقاته الداخلية، 
وثــأريــة.   

ٌ
دامــيــة  

ٌ
فــئــويــة تناقضاٌت  وحكمتها 

هــــذا املـــــآل املـــرعـــب يـــحـــّدد مـــا عــلــيــنــا الــقــيــام 
التي  بــه  للتصّدي لنتائج هــذا االســتــهــداف 
تيار حزبي  أو  أي تنظيم سياسي،  ى 

ّ
تتخط

وتطوي صفحة  مسلح،  أو  ديني، سلمي  أو 

مهنا الحبيل

هــنــاك ســــؤال مــهــم لــلــغــايــة فـــي رحــلــة الــكــاتــب 
الكويتي، عبد الله النفيسي، الثرية، لتجربته 
ــة، الــتــي  ــيـ ــاسـ ــيـ الــشــخــصــيــة والـــفـــكـــريـــة والـــسـ
ــــي بــــرنــــامــــج الــــصــــنــــدوق األســــــود  عـــرضـــهـــا فـ
الكويتية  الــقــبــس  صحيفة  مــوقــع  )يــوتــيــوب، 
الكويتي نموذج  الــنــمــوذج  اإللــكــتــرونــي(: هــل 
ــــي الـــحـــقـــيـــقـــة مـــرتـــبـــط بــكــل  مـــنـــعـــزل أم أنــــــه فـ
دول الخليج الــعــربــي، فــي ظــل تــشــابــه جــذور 
األبــوي  )الـــرعـــوي(  الحكم  الــشــعــوب، وطبيعة 
الــذي يحتاج إلى تشريح واســع للحكم عليه، 
ــفـــج، في  لــيــس مـــن خــــالل تــعــظــيــم نــمــوذجــه الـ
تقديس أسر الحكم، ولكن في فهم طبيعة هذا 
التشكل للجغرافيا السياسية وديمغرافيتها.

تقف هذه القضية اليوم عند مفصل مهم، في 
مــراجــعــة تــاريــخ الــديــمــقــراطــيــة الــعــربــي، كيف 
نحّدد الضابط، لهدف املشروع املطلق للدولة 
الحلم، أو الدولة املمكنة في منظور الواقعية 
 ممكن، 

ً
السياسية، وهل طرح هذا السؤال أصال

فــي ظــل كـــون هـــذه الــــدول تــقــوم عــلــى كــيــانــاٍت 
عشائرية، ال قاعدة دولة ومجتمع شريك، أم أن 
هذا السؤال بذاته قد انتهى عمليا، وبالتالي 
بعد  الخليج،  فــي  القومية  املعارضة  اعــتــراف 
حرب 1967، كان من خالل منظور واقعي، ففي 
نهاية األمر، هذه الدول هي كيانات لتشكلها 

ويــنــوء شعبنا  الــوطــن ومجتمعها،  ســوريــة 
بمختلف فئاته، وعلى جانبي الصراع، تحت 
ت 

ّ
وطـــأة مــا نجح فــي إنــتــاجــه مــن كـــوارث حل

إلــى  بــهــا جميعها، وســتــحــول دون عــودتــهــا 
مــا كــان لها مــن أوضـــاع طبيعية، بسبب ما 
تعّرضت له من تهتك عميق وتدمير مدروس، 

هنا وهناك، عند املعارضة والسلطة. 
ــقــــول: إن مـــا يــخــرجــنــا  ملـــا تـــقـــدم، ال بـــد مـــن الــ
 
ً
مـــمـــا نـــحـــن فـــيـــه ال يـــمـــكـــن أن يــــكــــون خـــطـــوة

 أو تــرقــيــعــيــة، وأن يــقــتــصــر عــلــى فئة 
ً
جــزئــيــة

بابتداع  ويلزمنا  غيرها.  دون  السوريني  من 
تــخــتــلــف  لــحــقــل ســـيـــاســـي  ــام  ــ عـ عـــمـــٍل  أدوات 
عــرفــنــاه منهما،  أن  لــنــا  عــّمــا ســبــق  ويختلف 
فــيــه وعــــي ضـــرورتـــهـــمـــا وبـــرمـــجـــة دوريــهــمــا 
 لن ننجح إن اقتصر 

ً
وحدهما  تجاوز كارثة

تصّدينا لها على وضعها الراهن، ولم نواجه 
كــذلــك احــتــمــاالتــهــا املــســتــقــبــلــيــة الــتــي تـــراوح 
بــــني تـــكـــريـــس نـــتـــائـــج الـــتـــدمـــيـــر الــــراهــــن عــبــر 
رفــض روســيــا الــســمــاح ببلوغ حــل سياسي، 
لتعارضه مع الوضع الراهن ملا كان مجتمعا 
املعقول  غير  من  وبتسويٍة سياسيٍة  سوريا، 
أن تكون »املعارضة« طرفا فيها، بعد أن غّيب 
مـــن كـــان ُيــفــتــرض أنــهــا تــمــثــلــه مـــن ســوريــني، 
 قليلة الشأن في تناحر فئاٍت لم 

ٌ
وغــدت جهة

يعد يجمعها جامع وطني. باستحالة الحل 
الراهنة،  أبعاد عابرة لألمة  الــذي ينطلق من 
تتصل بتكوين مجتمٍع ودولٍة يراهن الروس 
إلــى وجودهما  واألســـد على جعل عودتهما 
الــســابــق ضــربــا مـــن االســتــحــالــة، واســتــحــالــة 
ــوريــــني  ــســ ــلــــعــــات الــ ــن تــــطــ ــ ــٍة تـــعـــبـــر عــ ــ ــــويـ ــــسـ تـ
استمرار  على  القائم  الحل  يبقى  وحريتهم، 
ــي الــــذي  ــارجـ ــخـ ــتــــالل الـ الـــنـــظـــام فــــي ظــــل االحــ
»تــدمــيــر مجتمعه«.  الــرئــيــس  إنــجــازه  يحمي 
ويضمن دوام سلطته في إطار محاصصاٍت 
دوليٍة وإقليمية كانت خياره الدائم منذ بدأت 
الثورة، وأنقذته عامي 2012 و2015، وشاركته 
الــســوري، والــقــضــاء على  فــي تدمير املجتمع 
وطــنــه، ويــريــد الحــتــاللــهــم أن يـــدوم إلـــى زمــٍن 
ي نصف 

ّ
تقول اتفاقاته مع روسيا إنه سيغط

الــقــرن املــقــبــل، فــي أقــل تــقــديــر، بينما سيكون 
نــا تحت  ــادم، بــقــاء ــ نــصــيــبــنــا، فـــي أي خــيــار قـ
ركام ما كان مجتمعنا، بعد أن فشلت جميع 
السياسية  وتــيــاراتــنــا  وتنظيماتنا  أحــزابــنــا 
واملدنية، ومؤسساتنا املدنية في إقامة وضع 
يــؤســس، أول األمـــر، شيئا مــن الــتــوازن بيننا 
العالم  إقناع  القدرة على  أعدائنا، ومن  وبني 
بـــضـــرورة تــغــيــيــر مــواقــفــه مـــن قــضــيــتــنــا، بما 
يعترف  مــا  بقدر  إال  ق 

ّ
تتحق لــن  أن مصالحه 

ــإذا نــحــن عــجــزنــا عن  بــحــقــوقــنــا وحــريــتــنــا، فــ
مبارحة وضعنا  مــن  يمّكننا  بما  ذاتــنــا  بناء 
ــا،  الــحــالــي، تــالشــى الــقــلــيــل الــبــاقــي مـــن دورنــ
واكتمل ارتهاننا لقوى إقليمية ودولية تفيد 
 ستتخلى عنها 

ً
أداة من ضعفنا، وتــرى فينا 

متى وجدت أنه ال نفع لها فيها. 
إذا تــأمــلــنــا مـــا حــــدث خــــالل األعــــــوام الــقــلــيــلــة 
املاضية من تقاسم طاول بالدنا بني واشنطن 
وموسكو، وأنــقــرة وطــهــران وتــل أبيب، وحال 
دون الـــتـــوصـــل إلــــى الـــحـــل الـــــذي تـــحـــدث عنه 
ــن 2118  بــيــان جــنــيــف 1، وقـــــرارا مــجــلــس األمــ
و2254، كان علينا االعتراف بأننا أمام خطر 
االســتــســالم مـــن دون قــيــد أو شـــرط ألعــدائــنــا 
الداخليني وللغزاة الروس واإليرانيني، ولألمر 
تحّديه  نستطيع  ال  الـــذي  واالقليمي  الــدولــي 
أو تــغــيــيــره بــوضــعــنــا الـــذاتـــي الــــراهــــن، وبــمــا 
عالقات  مــن  ونمتلكه  سياسات،  مــن  نمارسه 
رى، ماذا يبقى لنا، من اآلن فصاعدًا، 

ُ
وقدرات. ت

ــادة نــظــر جــّديــة، شــامــلــة وعــمــلــيــة، في  غــيــر إعــ
أوضــاعــنــا، بــمــا هــي الــخــيــار الــوحــيــد الــبــاقــي 

السياسي، ببعدها العشائري، مئات السنني، 
ولــــم تــســقــط فـــي مـــشـــروع )الـــجـــهـــاد( الــديــنــي 
الــقــديــم والـــحـــديـــث، وال فـــي مـــشـــروع موسكو 
األحـــمـــر، عــبــر أيــديــولــوجــيــة الــيــســار الــقــومــي، 
خــصــوصــا أن نـــمـــوذج غـــزو الـــعـــراق الــكــويــت، 
كـــان مــحــل إجــمــاع رفـــض مــن تــيــارات الخليج 

الفكرية، بما فيها التشكيالت القومية.
ــيـــســـي ومـــــــذكـــــــرات أحـــمـــد  ــفـ ــنـ ــة الـ ــ ــلـ ــ وفـــــــي رحـ
الفكرة  بــني  الــشــرســني،  الخصمني  الخطيب، 
اإلســـــالمـــــيـــــة والـــــيـــــســـــار الـــــقـــــومـــــي، ســتــجــد 
املساحة واحدة، في قضية االعتراف العملي 
بالتعاطي مع هذه الدول التي تشكلت تحت 
أمارة جديدة، وهو كذلك في التجربة الثرية 
الدولة  فــي  واليساريني  للقوميني  الــواســعــة، 
الــســعــوديــة، ومــتــكــّررة فــي ُعــمــان والــبــحــريــن 
وقــطــر واإلمــــــارات. وقـــد انــســحــب هـــذا الــجــدل 
الــصــراع مــع التيار اإلســالمــي الصاعد،  على 
الــُســلــطــة. لسنا  مــن  بــغــطــاء  السبعينات،  فــي 
هنا نطرحه مدخال إدانة للصعود اإلسالمي، 
الــذي  الــوطــنــي  التفكير  وإنــمــا ألجـــل طبيعة 
والسؤال  األخيرة.  الخمسني سنة  تشّكل في 
بالفعل هناك مساحة أساسية،  هنا هو هل 
التيارات،  الشخصية داخــل هذه  القناعة  في 
تعتقد أن كل ما يمكن تحقيقه هو البناء على 
الفكرة )الرعوية لألنظمة(، لكن عبر تأطيرها 
فاعلة  ديمقراطيٍة  تشريعيٍة  مــؤســســاٍت  فــي 

لنا، على الرغم مما فيه من تعقيد، ويتطلبه 
 لــحــال الــشــلــل والــتــشــتــت، ولــدورهــا 

ٍّ
مــن تــخــط

الخطير فــي مــا آلــت إليه إحــدى أعظم ثــورات 
التاريخ، ثورة الحرية التي نهض بها شعبنا، 

وضّحى بكل شيء من أجلها.
ثالثا، ال خيار لنا غير بديل إنقاذي يستهدف 
وضــعــنــا الــــذاتــــي، عــلــى أن يــبــدأ بــالــتــمــثــيــالت 
إلـــخ، ويفعلها  واملــقــاومــة...  الحزبية واملــدنــيــة 
بــأســٍس توحيديٍة  أطـــٍر جــديــدة، وُيلزمها  فــي 
تــتــعــنّي بــداللــة الـــصـــراع بيننا وبـــني األســديــة 
على مجتمعنا الــذي ال يجوز أن يكون لدينا 
أي هدف يسمو على إعادة وحدته وتحصينه 
ــانـــب،  ــزاة األجـ ــغــ ضـــد ســـيـــاســـات األســــديــــة والــ
والعمل لتحويله إلى قوة حسٍم في صراعنا من 
أجل حريتنا ودولتها، على أن يكون مدخلنا 
قــدراٍت  إليها بناء مــيــزان قــوى بما لدينا مــن 
تفعيلها  تفعيل، يسمح  إلى  لة وتحتاج 

ّ
معط

ببلوغ تسويٍة سياسيٍة تكبح خطط األسدية 
والـــــروس واإليـــرانـــيـــني، املــبــنــيــة عــلــى اإلمــعــان 
فــي تحطيم مــا بقي مــن مجتمع ســـوري، بما 
ترى  توفيره من مرجعيٍة  الــذاتــي  البناء  على 
نــفــســهــا بـــداللـــة الــوطــنــيــة الــســوريــة وأســســهــا 
تــــــرى وطـــنـــهـــا ومــجــتــمــعــهــا  ــة، وال  ــعــ ــامــ الــــجــ
بدالالتها التنظيمية واأليديولوجية الجزئية 
ـــب تــنــاقــضــهــا الـــعـــدائـــي مع 

ّ
والـــضـــيـــقـــة، وتـــغـــل

األسدية الذي ال يحل بغير تغلب، على ما كان 
إلى  لطاملا حّولتها  بينيٍة  بينها من خالفاٍت 
تناقضاٍت عدائية، فيما حّولت تناقضها مع 
األســديــة إلـــى خـــالٍف مجمد أو مــؤجــل الــحــل. 
الــســوريــني، جميع  لــن تخاطب هــذه املرجعية 
الـــســـوريـــني، بــغــيــر صــفــتــهــم الــحــقــيــقــيــة شعبا 
واحــدًا، وليس طوائف وفرقا ومزقا متناحرة 
ــن تــتــعــامــل مــعــهــم بــغــيــر منطلق  مــقــتــتــلــة. ولــ
وبالدفاع  بحقوقهم  واملعلن  املطلق  االلــتــزام 
عنهم وعــنــهــا. وســتــمــد يــديــهــا لــهــم بوصفهم 
مواطنني يتساوون في حقوقهم وواجباتهم، 
لكل واحٍد منهم ما لغيره وعليه ما عليه، فال 
تمييز وال إقصاء وال أحكام مسبقة وال فئوية 
مــذهــبــيــة مجانية  خـــدمـــات  مــذهــبــيــة، وال  وال 
لــألســد، ألنــه مــن دون إعـــادة الشعب السوري 
 للصراع من أجل حريته، لن 

ً
إلى موقعه حامال

يكون بناء ميزان القوى املطلوب ممكنا، ولن 
يعيد داعمو األسدية النظر في مواقفهم، ولن 
ُيحسب حساب الثورة في أي حل أو تسوية، 
من  املتدخلني حصصهم  أخــذ جميع  أن  بعد 
إنــه لــن يبقى لنا  الــقــول  بــالدنــا، حتى ليمكن 
منها شيء، إن نحن فشلنا في تغيير وضعنا 
الــــذاتــــي بـــتـــثـــويـــره، عـــلـــى جــمــيــع مــســتــويــاتــه 

القيادية والقاعدية. 
ــا، إذا مـــا قــــّرر املــتــصــارعــون الــدولــيــون  ــعـ رابـ
واإلقــلــيــمــيــون تــكــريــس حصصهم عــبــر حــل، 
ملا  معاكسا  انتقاليا  وضــعــا  ســنــواجــه  فإننا 
أقــره بيان جنيف والــقــرار 2118 مــن »انتقال 
ــوال  ديــمــقــراطــي«، وسنشهد فــي أفــضــل األحـ
ــال ملـــصـــلـــحـــة األســــديــــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــمـــطـــني مـــــن االنـ نـ
العائد  على  كالهما  يقوم  الــغــزاة،  وحماتها 
االســـتـــراتـــيـــجـــي الــــــذي يـــتـــرتـــب عـــلـــى تــدمــيــر 
املــجــتــمــع وشــطــبــه مـــن حـــســـابـــات وعـــالقـــات 
الـــقـــوى والــســيــاســة، ومــــا ســيــنــتــجــه ذلــــك من 
ــراد  لــــألفــ فـــيـــهـــا  دور  وال   

ّ
ــل ــحــ مــ ال  أوضــــــــــاٍع 

والــجــمــاعــات، إال بــمــا يــنــســجــم مـــع اســتــقــرار 
األســديــة واســتــمــرارهــا فــي طــورهــا الــجــديــد: 
على  مطلقة  هيمنة  بــمــفــردهــا  تهيمن  جــهــة 
بالدنا ومن يعيشون كعبيد فيها. ومن يوّد 
معرفة األسدية في طورها الجديد، فليراقب 
مــا تفعله فــي مــنــاطــق »الــهــدن واملــصــالــحــات 
الــوطــنــيــة«، حــيــث لــلــقــتــل واإلخـــفـــاء الــقــســري 

واملوت تحت التعذيب ضحايا يوميون.   

وليس  مدنية،  حقوقية  ومنظومات  ملزمة، 
طري ديمقراطي بديل.

ُ
تأسيس إطار ق

ــذه الــتــيــارات  وتـــبـــدو الـــيـــوم كـــل أطــــروحــــات هــ
ــة، مــــــع هــــــــذه الـــــــــزاويـــــــــة، حــــتــــى تــلــك  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مـ
الــشــخــصــيــات الـــتـــي ال تـــــزال تــحــت املــــطــــاردة، 
واملــنــع مــن الــظــهــور اإلعــالمــي، وهــو مــا يطرح 
ســؤااًل مهما، على ماذا إذن يقوم هذا الصراع 
ــه أنـــظـــمـــة الــخــلــيــج  ــكـــري الــــــذي تـــالعـــبـــت بــ ــفـ الـ
الـــعـــربـــي، فــيــمــا كـــلـــيـــات الـــطـــمـــوح ال تــخــتــلــف 
ّرة للتيارات، وواقع 

ُ
اليوم، بعد هذه التجربة امل

التراجع الضخم، للحقوق املدنية والسياسية 
فــي الخليج الــعــربــي، وســقــوط فــكــرة االتــحــاد 
الــخــلــيــجــي الـــوهـــمـــيـــة، وكــــل مـــا هــنــالــك الــيــوم 
إلـــى االتــفــاقــيــات األمنية  الــعــودة  الخشية مــن 
املجّرمة التي تواطأت عليها دول املجلس قبل 
األزمة الخليجية. وهنا نموذج مهم في الصراع 
ــــرى، بـــني الــفــكــرتــني مـــن خــــالل مــوقــف  ــــذي جـ الـ
عبد الله النفيسي واليسار القومي الكويتي، 
املوقفني، وخصوصا في  بــأن كال  التأكيد  مع 
طــريــقــة تــوظــيــف فــكــرهــمــا، لــيــس بــالــضــرورة 
ل كل اإلسالميني، وال كل القوميني العرب. 

ّ
ُيمث

النفيسي،  الشرس بني  الــصــراع  لنا هنا  يبرز 
ــة، وتــــأيــــيــــده مـــشـــاريـــع  ــ ــيـ ــ ــــالمـ بــخــلــفــيــتــه اإلسـ
ــران بعد  ــ لــحــكــومــات الــخــلــيــج )املـــوقـــف مـــن إيــ
2003(، والنموذج هنا ثورة ظفار الذي واجه 
فيها رفاق وطنه اليساريني القوميني، كأحمد 

المقترحات. البديل األول
أواًل، ال حاجة لبراهني على واقعة أننا نفتقر 
إلى قوة ديمقراطية أو إسالمية أو قومية أو 
مدنية أو مستقلة، تستطيع إسقاط األسدية 
بــجــهــودهــا املـــنـــفـــردة: الـــيـــوم أو فـــي أي يـــوم. 
تمثيالتنا  أن  أمـــريـــن:  تــقــول  الــحــقــيــقــة  هــــذه 
السياسية لم تخدم ثورتنا، بسبب أوضاعها 
الذاتية التي أثبتت عجزها عن خدمتها، وأن 
واقعها هــذا ال يترك لنا خيارًا غير الخروج 
من الفشل بابتكار صيغة أو صيغ تنظيمية 
قـــدرات شعبنا  مــن حشد  تمكننا  وسياسية 
مجّربة،  أو  مسبوقة  غير  بطرق  وتوحيدها 
يمليها عــلــيــنــا االنــتــمــاء الــوطــنــي مـــن جــهــة، 
ــلـــى إســــقــــاط االســــتــــبــــداد مــن  والـــتـــصـــمـــيـــم عـ
جــهــة أخــــرى. قــلــت فــي فــقــرة ســابــقــة إن هناك 
مواجهتهما،  علينا  مستقبليني  احــتــمــالــني 
يتطلب كــل منهما إعـــادة نظر جــذريــة لسبل 
تعبئة وتنظيم قدراتنا السياسية التي يجب 
قـــرار تتخذه أحــزابــنــا بتجميد  أن تنجم عــن 
التي  والــضــيــقــة،  الــحــزبــيــة  أنشطتها مــحــض 
عــجــزت عــجــزًا فــاضــحــا عــن تــحــّدي األســديــة، 
وفــشــلــت، عــلــى الــرغــم مــن الــثــورة املجتمعية 
ــان مــطــلــوبــا منها  ــا كــ ــتـــاج مـ الــهــائــلــة، فـــي إنـ
مــن بــرامــج وخــطــط ضــروريــة لــبــنــاء هيكلية 
عالقاتها  في  واندماجية  موحدة  سياسية، 
التي  لألسدية  املــضــاّدة  ومواقفها  الداخلية 
وتنتج  الــجــبــهــوي،  العمل  ى 

ّ
تتخط أن  يجب 

عكس ما أنتجته متفرقة عشرة أعوام مضت، 
وتــــــــدرأ عــــن الــــســــوريــــني مــــا ســـيـــأتـــي بــــه حــل 
كان  بينما  أنقاض مجتمعهم،  على  سيبنى 
إعــادة  قيادتهم  واّدعــــوا  الــذيــن مثلوهم  على 
انطالقا  الحزبية والسياسية  أدواتهم  إنتاج 
ــان يـــعـــد بـــكـــســـر قــيــود  ــ مــــن الــــوضــــع الـــــــذي كــ

ت قدراتهم.
ّ
األسدية التي لطاملا شل

بصراحة: أحزابنا وتنظيماتنا، التي ال ينكر 
 نياتها الوطنية وعداءها لالستبداد، 

ٌ
منصف

لــن تــنــجــح فــي تحقيق مــا تــعــد بـــه، إن بقيت 
ستزول  وهــي  وعجزها،  بتبعثرها   

ً
محكومة

 بقي عملها السياسي فئويا، ولعله 
ْ
تماما، إن

لفت نظرها إلى أن تصاعد النشاط الشعبي 

االتهامات،  وتبادال  الربعي،  وأحمد  الخطيب 
بني إذاعة الثوار من عدن، ذات العمق املاركسي 
الدموي الشرس، وبني إذاعــة ظفار من صاللة 
املتنقلة، التابعة للبالط السلطاني في ُعمان. 
وعلى الــرغــم مــن كــل ذلــك اإلرث الصعب الــذي 
الــنــفــيــســي، إال أن روح  ــاءات  ــقــ لــ فـــي  انــعــكــس 
الربعي  الــراحــل  وبــني  بينه  الجميلة  الصداقة 
بقيت حاضرة، على الرغم من ذلك اإلرث، كما 
أن نقده دور الخطيب في دعم ماركسيي ظفار، 
وفــي الــصــراع الــتــيــاري الــعــربــي، لــم يمنعه من 

ز أوضاعها بل همشها. لذلك، لن يكون 
ّ
لم يعز

تجميد نشاطها الحزبي الضيق، واندماجها 
في كيانية وطنية تتجاوز أوضاعها الراهنة، 
تخليا عنها كأدوات صراع فاعلة، بل سيكون 
يا عن أدوات عاجزة وفي طور التالشي، 

ّ
تخل

تتربص بها كــارثــة لــن تنجح فــي صــّدهــا إن 
حافظت على حالتها الراهنة، ولم تنتقل إلى 
ــاٍل تــتــجــاوز نفسها مــن خــاللــهــا، تجمعها  حـ
عــلــى هــــدٍف واحــــد، هــو انــتــقــالــهــا إلـــى تنظيم 
تــشــاركــي وديــمــقــراطــي، قــيــامــه شـــرط تــجــاوز 
املجتمع السوري واقعه الراهن ألول مرة في 
تـــعـــّددي، لكنه،  تــاريــخــه، عــبــر تنظيم وطــنــي 
باألحزاب  أســوة  اندماجي،  الوقت نفسه،  في 
وقادت  الوطني«،  »املؤتمر  رسم  التي حملت 
نــضــال شعبها مــن أجـــل االســتــقــالل وطـــردت 
االستعمار من بلدانها، على أن يكون اختيار 
من  بالتناوب،  العام  وأمينه  املوحدة  قيادته 
صـــف شـــبـــاٍب يــتــمــتــعــون بــاملــعــرفــة، تـــزّودهـــم 
 بــمــا يكفي مــن خــبــرٍة في 

ٌ
جــهــاٌت اســتــشــاريــة

ــاد  ــتــــصــ ــول الـــســـيـــاســـة واملـــجـــتـــمـــع واالقــ ـــقــ حـ
والثقافة، ويضم كل معاٍد لالستبداد وعامل 
ــن أيــديــولــوجــيــتــه  لـــلـــخـــالص مـــنـــه، بـــعـــيـــدًا عــ
ومــذهــبــه وانــتــمــائــه الــســيــاســي، فــــردًا كـــان أو 
البديل،  أجــل  مــن  العمل  بــذلــك  ليبدأ  تجمعا، 
وتبرز الجهة التي ستقوده، بطابعها الوطني 
ــــراج »املـــعـــارضـــة« مـــن تيهها  الـــقـــادر عــلــى إخـ
الشامل، وإلدراج مجمل أوجه وجوانب العمل 

العام في برامجها، وصواًل إلى:
أواًل، توحيد النخب التي نشأت قبل الثورة 
ــحــد حـــول نــقــاط ثقل 

ّ
وبــعــدهــا، وبـــدل أن تــت

سبأ،  أيـــدي  تفرقت  وبــرنــامــجــيــة،  سياسية 
وخـــلـــت أكـــثـــر فــأكــثــر مـــن نـــقـــاط اســتــقــطــاب 
وتفاعل تتمحور حولها، وتتكفل بتفعيلها، 
وها هي تتناحر حول كل كبيرة وصغيرة، 
ــدًا، وتـــحـــل مــا  ــ وتــلــتــقــي الــــيــــوم لــتــتــبــاعــد غــ
على  وتثقل  بــالــكــالم،  مــن مشكالت  توجهه 
الشعب املضحي بما تنخرط فيه من بؤس، 
مــع أنها قــد تكون إحــدى أكبر قــوى الثورة 

وأكثرها تأثيرًا وفاعلية. 
ثانيا، بناء ساحة خارجية للثورة تستكمل 
تشهده  ومــا  املــتــجــّددة،  الداخلية  ساحتها 
من تطورات إيجابية تتيح لها النشاط في 
وقانونية  وسياسية  إعالمية  دوائـــر  إطـــار 
ومــالــيــة وثــقــاقــيــة، لــكــل دائــــرة منها مكاتب 
تغطي بلدان انتشار السوريني، ومندوبني 
ــره  ــ فـــي الــتــشــكــيــل الــســيــاســي املـــوحـــد ودوائـ

القيادية والتوجيهية.
املــدنــي،  املجتمع  تنظيمات  تــوحــيــد  ثــالــثــا، 
الــنــاشــطــة فـــي الـــداخـــل خــصــوصــا، ويــتــســم 
عملها بالجّدية والقبول الشعبي، التصالها 
التنظيمات  هــذه  ووطنيا.  خدميا  بالناس 
نخبوية  تشكيالت  لتضم  تتسع  أن  يمكن 
دورًا  تلعب  ومثقفة  متعلمة  وفئات  عديدة 
وازنا في إحياء الحراك السلمي واملدني في 
السوري  الداخل  وفــي  أيضا،  اللجوء  بلدان 
ــن الـــبـــحـــر إلـــــى حــــدود  بــجــمــيــع مـــواقـــعـــه: مــ
العراق، ومن حدود األردن إلى حدود تركيا.   
ــع الـــــثـــــورة الــــذاتــــي  ــ ــذا الـــتـــحـــول فــــي وضــ ــ هــ
ــرة فــــي تــاريــخــنــا  ــ ســـيـــدمـــج ويــــوحــــد أول مـ
ــة مـــتـــنـــوعـــة،  ــيــ ــدنــ ــيـــة ومــ ــيـــاسـ ــيـــالت سـ ــثـ ــمـ تـ
وسيلزمها بعمل داللته الوحيدة حاضنته 
الــتــي سيعظم  املــوحــدة وطــنــيــا،  املجتمعية 
ــا الـــتـــكـــامـــل بــــني ســـاحـــتـــي الــــثــــورة  ــهــ قــــدراتــ
املنظمة والــعــفــويــة، الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
واملقاومة،  السياسية  والقاعدية،  القيادية 
 وســـُيـــبـــقـــي شــعــلــتــهــا وهــــاجــــة، ومــطــالــبــهــا 

راهنة وضاغطة.
)كاتب سوري(

التنويه بشخصية الخطيب، ودوره اإليجابي 
في رحلة العمل الوطني الكويتي.

وقضية ظفار التي وردت في ذكريات النفيسي 
ال يختلف عليها أحٌد اليوم في ضرورة وحدة 
ُعـــمـــان، ويــكــفــي أنـــه مــوقــف لــلــقــومــيــني الــعــرب 
اليوم أنفسهم، في إقليم الخليج العربي، من 
زت بعد 

ّ
أن وحدة السلطنة الوطنية التي تعز

ذلــــك داخــــل نــســيــجــهــا االجــتــمــاعــي الــُعــمــانــي، 
الــذي قــاده السلطان قابوس في عهد ما بعد 
الحرب، انخرط في نشر قيمه كل أبناء األقاليم 
إعــادة  ولكن  ظفار.  إقليم  فيها  بما  الُعمانية، 
موقف التيارات الفكرية الكويتية، وخصوصا 
الــــصــــراع بـــني الــنــفــيــســي والـــقـــومـــيـــني الـــعـــرب، 
بالخلفية املاركسية، يحتاج إلى تقويم فكري 
عميق، عند العقل اإلستراتيجي الذي يحتاج 
أن يــفــهــمــه الــشــبــاب الــعــربــي الــخــلــيــجــي، قبل 
التقّدم إلى مساحات الصراع واملشاركة فيها، 
فــهــو درس كــبــيــر، فــمــا قــدمــه الــنــفــيــســي ليس 
كافيا لتقديره، من خالل موقفه تأييد مشاركة 
إيـــــران الـــشـــاه واإلنــكــلــيــز ملــســقــط، ومــــن طــرف 
املاركسيني والقوميني العرب، في دعم األحالم 
الشيوعية تحت غطاء بكني وموسكو لفصل 
ظفار، وإن كان دفع النفيسي هذا امللف إيرانيا 
يمثل حالة صدمة ووعي تاريخي، يستوجب 

إعادة تقييم موقعه الفكري للخليج العربي.
)كاتب عربي في كندا(
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الصندوق األسود للصراع الفكري الخليجي

ما يخرجنا مما نحن 
فيه ال يمكن أن يكون 

خطوًة جزئيًة أو 
ترقيعية، وأن يقتصر 

على فئة من السوريين

نفتقر إلى قوة 
ديمقراطية أو إسالمية 

أو قومية أو مدنية 
أو مستقلة، تستطيع 

إسقاط األسدية 
بجهودها المنفردة

قضية ظفار التي 
وردت في ذكريات 
النفيسي ال يختلف 

عليها أحٌد اليوم في 
ضرورة وحدة ُعمان

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد اإللكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :لالشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :لإلعالنات  ¶

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  

Tuesday 5 January 2021
الثالثاء 5 يناير/ كانون الثاني 2021 م  21  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2318  السنة السابعة


