
سعد كيوان

ــــط مرحلة  تــعــيــش مــنــطــقــة الـــشـــرق األوسـ
باملخاطر،  ومحفوفة  ضبابية،  انتقالية 
تتنازعها أكثر من ساحة قابلة لالنفجار 
فـــي أي لــحــظــة، مـــن ســـوريـــة إلــــى لــبــنــان 
وإلى إسرائيل، ومن فلسطني إلى العراق 
 
ٌ
اليمن. وهــي كلها ساحاٌت مفتوحة إلــى 

أذرعها  عبر  أو  مباشرة  إيـــران،  تحّركها 
املمتدة، كاألخطبوط في ثنايا تركيبتها 
السياسية واالقتصادية والديموغرافية، 
أن  إال  االجـــــتـــــمـــــاعـــــي.  ــيـــجـــهـــا  نـــسـ وفــــــــي 
بــفــارغ الصبر  الــقــيــادة اإليــرانــيــة تنتظر 
ولــــوج جــو بــايــدن عــتــبــة الــبــيــت األبــيــض 
لتتنفس الصعداء، بعد أن أذاقها دونالد 
االقتصادي  الحصار  من  األمّرين  ترامب 
األربــع،  والعقوبات خــالل ســنــوات عهده 
وباألخص في السنة األخيرة، إذ سّددت 
قــاصــمــتــني  ضــربــتــني  األمــيــركــيــة  اإلدارة 
لنظام املاللي، باغتيال قائد فيلق القدس 
ــي، قــاســم  ــ ــرانــ ــ فــــي الــــحــــرس الــــثــــوري اإليــ
ســلــيــمــانــي، الـــــذي كــــان يــتــنــقــل فـــي طــول 
العالم العربي وعرضه محّركا مليشياته 
الــثــورة  »تــصــديــر  لـــ الجنسيات  املــتــعــّددة 
الـــخـــمـــيـــنـــيـــة«، والـــثـــانـــيـــة بــتــصــفــيــة أبـــي 
القنبلة النووية اإليرانية، محسن فخري 
زاده، فــي وضـــح الــنــهــار فــي قــلــب طــهــران 
نفسها. ولن يأمن املاللي شّر ترامب، ما 
إنه  إذ  الرئاسة،  لم يتأّكدوا من مغادرته 
مستعد لتوجيه ضربة عسكرية إليــران، 
ولــو فــي آخــر يــوم لــه فــي البيت األبيض. 
وكــان الرئيس األميركي قد وضع نصب 
عــيــنــيــه، مــنــذ لــحــظــة انـــتـــخـــابـــه، تحجيم 

سمير حمدي

بــعــد إعـــــالن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة قــبــولــهــا 
مبادرة االتحاد العام التونسي للشغل عن 
الــرأي  اهتمام  تنظيم حــوار وطني، أصبح 
العام منصّبًا حول كيفية إنجاز هذا الحوار 
ــدات التي  ــنـ وطــبــيــعــة املــشــاركــني فــيــه واألجـ
تضارب  ظــل  ففي  جلساته.  فــي  سيبحثها 
 

ّ
تشق التي  السياسية  والـــرؤى  التوجهات 
رفع  الصعب  من  أصبح  التونسي،  املشهد 
ــال لــحــل األزمــــات  ــ ســقــف الــطــمــوحــات واآلمــ

االجتماعية واالقتصادية املتراكمة.
السياسي وبحث  املشهد  مــن خــالل تفكيك 
حالة  نــالحــظ  أن  يمكن  التحالفات  طبيعة 
انقسام حـــاّدة بــني الــقــوى الفاعلة واملــؤثــرة 
اتحاد  يطالب  فمن جهة  الــقــرار،  فــي صنع 
الشغل بحوار وطني، ولكنه يستثني قوى 
سياسية معينة، وتحديدًا ائتالف الكرامة، 
البرملان.  الرابعة في  البرملانية  الكتلة  وهي 
وفي املقابل، كان مقترح رئاسة الجمهورية 
إجــــراء حــــواٍر مــع اســتــبــعــاد الــقــوى املتهمة 
بالفساد، وهي تشير ضمنًا إلى كتلة قلب 
الحالي،  البرملان  في  الثانية  القوة  تونس، 
وإحــدى أهم القوى الداعمة لحكومة هشام 
الرئاسة  اشــتــراط  إلــى  باإلضافة  املشيشي، 
مشاركة ممثلني عن شباب الجهات، وهو ما 
سيظل مقترحًا غامضًا، فال أحد يدري كيف 
سيتم اختيار هؤالء املمثلني، وهل املقصود 
ــتــــي أيــــدت  ــهـــم نـــاشـــطـــو الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــات الــ بـ
الرئيس في االنتخابات الرئاسية املاضية. 
بــحــوار وطني  فتطالب  النهضة  أمــا حركة 
ال يقصي أي طـــرف، وهـــي فــي هـــذا تــحــاول 
ــتـــالف  إدمـــــــاج حــلــيــفــيــهــا، قـــلـــب تـــونـــس وائـ
الكرامة، ضمن أي حــوار وطني مقبل. وفي 
ــتــــوري الــــذي  الـــنـــهـــايـــة، بـــقـــي الــــحــــزب الــــدســ
يختصر موقفه في شرط واحد، وهو إبعاد 
حركة النهضة وائتالف الكرامة عن الحوار 
حتى يشارك فيه. وهكذا نجد أنفسنا أمام 
ي والتفتت، 

ّ
مشهد سياسي غاية في التشظ

علي العبداهلل

ــات دبــلــومــاســيــة  ــالقــ ــة عــ ــامــ ــاق إقــ ــفــ جـــــاء اتــ
ــارات والــكــيــان الصهيوني  ــ كــامــلــة بــني اإلمــ
فــي إطـــار مــا ســّمــي اتــفــاق أبـــراهـــام، يــوم 13 
أغسطس/ آب 2020، تبعتها البحرين يوم 
دفــعــة لحساب حملة  أيــلــول،  11 سبتمبر/ 
دونالد  واليته،  املنتهية  األميركي  الرئيس 
ترامب، االنتخابية، على أمل أن يحدث فارقًا 
فــي اتــجــاهــات الــــرأي الــعــام األمــيــركــي الــذي 
عكست استطالعات الرأي ميله إلى انتخاب 
املــرشــح الديمقراطي، جــوزيــف بــايــدن، عبر 
شد عصب املسيحيني الصهاينة من أتباع 
الكنيسة اإلنجيلية، بإضافة مكسب جديد 
املجانية  الــهــدايــا  بعد  الصهيوني،  للكيان 
ــن االعـــــتـــــراف بــالــقــدس  ــه مــ الـــتـــي قـــّدمـــهـــا لــ
ــه، وبـــضـــمـــه الــــجــــوالن الـــســـوري  ــ عـــاصـــمـــة لـ
املحتل، وصـــواًل إلــى إســبــاغ الشرعية على 
عــمــلــيــة االســتــيــطــان الــنــشــطــة وتــأيــيــد ضم 
الغربية وكل  الضفة  مــن  واســعــة  مساحات 
غور األردن، بحيث يقود )الفارق( إلى فوزه 
بـــــدورة رئــاســيــة ثــانــيــة، تــســمــح بــمــواصــلــة 
جمهورية  على  القصوى«  »الضغط  حملة 
ــل إضـــعـــافـــهـــا  ــ ــ إيــــــــــران اإلســـــالمـــــيـــــة، مـــــن أجـ

وإخراجها من املشرق العربي. 
بــــــــّررت اإلمـــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن اتــفــاقــهــمــا 
ــع الـــــكـــــيـــــان الـــصـــهـــيـــونـــي  ــ ــ ــــي مـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
بالضرورة األمنية، على خلفية الهواجس 
ــتـــهـــا وتــشــكــلــهــا  ــلـ ــّكـ واملـــــــخـــــــاوف الــــتــــي شـ
جمهورية إيران اإلسالمية التي لم تكتف 
بمواصلة احتالل الجزر اإلماراتية الثالث، 
ــو  ــ ــغــــرى وأبـ ــبــــرى وطــــنــــب الــــصــ ــكــ طـــنـــب الــ
مــوســى، بــل ووّســـعـــت دائــــرة تــدخــلــهــا في 
الشؤون الداخلية للدول العربية، باعتماد 
ــلــــى خــلــفــيــة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة هـــجـــومـــيـــة عــ
عــقــائــديــة تــحــت شــعــار »تــصــديــر الــثــورة« 
موجهة  األولـــى  املستضعفني«.  و»نــصــرة 
إلى الدول اإلسالمية والثانية موجهة إلى 
الدول األجنبية، حّولتها إلى التزام رسمي 
ــّص الـــدســـتـــور  ــ ــا فــــي نـ ــ ــهـ ــ ــــالل إدراجـ مــــن خـ
اإلسالمي. وقد دفعها فشلها في »تصدير 
ــورة« بـــالـــطـــرق الـــســـلـــمـــيـــة، وتــحــقــيــق  ــ ــثــ ــ ــ ال
ــدول اإلســالمــيــة؛  ــ الــتــغــيــيــر املــنــشــود فـــي الـ
وانخراطها في حالة عداء مزمن ومواجهة 
إلــى تغيير  الــواليــات املتحدة،  صفرية مع 
اإلسالمية  الـــدول  استقطاب  مــن  تكتيكها 
إلـــــى اخـــتـــراقـــهـــا؛ بـــاســـتـــثـــمـــار املــظــلــومــيــة 
الشيعة  املــواطــنــني  وربـــط  فيها،  الشيعية 
بــهــا عــبــر املــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم املــشــروعــة؛ 
وتوظيفها في كسب موطئ قدم في الدول 
التي ينتمي قسم وازن من مواطنيها إلى 
املــذهــب الــشــيــعــي االثــنــي عــشــري، املــذهــب 
الرسمي في إيران، وتوظيف قدراتها املالية 
الــضــخــمــة فــي تشييع مــواطــنــني جـــدد من 
أجل توسيع دائرة نفوذها وزيادة قدرتها 
ــثـــمـــار اســتــتــبــاعــهــم  ــتـ ــيـــر، واسـ ــتـــأثـ عـــلـــى الـ
فــي إقــامــة كــيــانــاٍت ســيــاســيــٍة ومليشيات 
مذهبية وتدريبها وتسليحها، للعب دور 
»مخلب قــط« في هــذه الـــدول، عبر تأجيج 
الــــصــــراع الـــطـــائـــفـــي، والـــتـــركـــيـــز عــلــى دول 
جوار فلسطني، وتحويلها؛ هي والفصائل 
الدعم  عبر  استقطبتها  التي  الفلسطينية 
املــــالــــي والـــعـــســـكـــري الـــضـــخـــم، إلـــــى قـــوى 
بالوكالة،  رديفة واستخدامها في حــروٍب 
ــاع لــحــمــايــة  ــ ــ وفـــــي لـــعـــب دور خــــطــــوط دفـ
األمــن القومي اإليــرانــي، وأداة ضغط على 
مهاجمتها  لردعها عن  املتحدة،  الواليات 
ــن طـــريـــق الــتــهــديــد  ــــاط نـــظـــامـــهـــا عــ ــقـ ــ وإسـ

عبد اللطيف السعدون

فــي مــثــل هـــذه األيـــــام، قــبــل قـــرن وعــقــد، ولــد 
مــيــشــيــل عــفــلــق، املــفــّكــر الــحــالــم الــــذي صنع 
ــا دار  ــنـــدمـ حـــزبـــًا عـــلـــى مـــقـــاس عــــصــــره، وعـ
أتباعه من حزبه أحزابًا على  الزمان صنع 
تــه األولـــى، وهــا هم  مقاسهم، وأفــقــدوه بــراء
يختصمون من جديد، ويتناوشون بينهم 
مـــا اعـــتـــبـــروه ســــؤال املـــرحـــلـــة: مـــن لـــه الــحــق 
هم لم يقرأوا ما 

ّ
في أن يقود الحزب؟ ونظن

يــحــيــط بــأمــتــهــم الــتــي نــظــر إلــيــهــا املــؤســس 
على أنها »أمــة واحــدة«، وهي توشك اليوم 
أن تتحّول إلى »أمم«، بعدما تراجع املشروع 
الـــقـــومـــي الـــــذي كــــان الــبــعــثــيــون مـــن بعض 
بناته. ونتذكر كيف صنع عفلق مشروعه، 
وكيف قبض على حلمه ليصنع منه حزبًا، 
وقد الزم في بداياته أبا العالء املعري، يرى 
في الحياة رأيه، ويشكو منها شكاته: »غدا 
شّك املعري ذريعة لي كي أهرب من التعمق 
والــجــهــد، وأكــتــفــي بــشــكٍّ سطحي أقـــذف به 
العالم«، وما تلبث مصادفة عابرة أن تلقي 
بــــه فــــي قـــلـــب بــــاريــــس، وهــــنــــاك تـــعـــرف إلـــى 
»ســاحــر جــديــد«، كــمــا وصــفــه، هــو الــروائــي 
الــذي وجد فيه صوتًا سحريًا  أندريه جيد 
يحمل الــحــمــاس والــيــقــني، دفــعــه إلـــى هجر 
ــارد وشــكــه الــســقــيــم«،  ــبـ »تــعــقــل )املــــعــــري( الـ
أن  »يكفيني  قــولــه:  دائــمــًا  يستعيد  وجعله 
أرّدد أن اثنني مع اثنني ال تزال تساوي أربعة 
حــتــى يمتلئ قــلــبــي غــبــطــة..«، ومـــن أنــدريــه 
جيد إلى فردريك نيتشه الذي يلتقط عفلق 
منه صرخته »عــش فــي خــطــر«، ويــتــســاءل: 

»أي خطر أكبر من خطر الفكر؟«.  
وكما أحرق جيد كل الكتب التي قرأها فعل 
عفلق مثله، وسعى إلى ما هو فردي فيه حيث 
أن يتخّصص  فــي  الكاملة هــي  »اإلنــســانــيــة 
فيها كل فرد بما ال يقدر أن يقوم به سواه«، 
وسرعان ما أخذه الروائي مارسيل بروست 
في بحثه عن الزمن املفقود، وإيمانه »أن كل 
حــيــاة فيها ســر مــجــهــول، وهــي تستهوينا 
أن نهتك سّرها ونعّريها من جمالها«. وفي 
هــذه العبارة يقول عفلق إنــه وجــد »حقيقة 
ــقــــراءات  نــفــســه املــــــــّرة«، وقــــد أعــطــتــه هــــذه الــ
الشرارت األولى التي انطلق منها ليؤّسس 
ألفــكــاره الــتــي لــم تــكــن قــد اكتملت بــعــد. في 
مــنــتــصــف عــقــد الــثــالثــيــنــيــات، تـــعـــرف على 
شيوعيني  ضــمــت  الــتــي  الطليعة«  »عــصــبــة 
األولــى لتأسيس  البذرة  ويساريني، وكانت 
الحزب الشيوعي السوري - اللبناني، ووجد 

»الــدهــور«  فــي مجلتها  الكتابة  فــي  فرصته 
 
ً
التي نشر في أحــد أعــدادهــا األولــى قصيدة
الحر«،  »الشعر  أولـــى قصائد  مــن  قــد تكون 
ضّمنها أسئلته الفلسفية التي كان يجاهد 
ــاح، قل  ــ ــا صـ لــلــوصــول إلــــى أجـــوبـــة لـــهـــا: »يــ
لنا، قبل أن نرفع الشراع، هل لك متاع؟ ألن 
ــاء/ لي  ــيـ مــركــبــنــا صــغــيــر لــيــس يــحــمــل األشـ
فــوق جسمي رداء«. »قــل لنا يــا صـــاح، قبل 
أن تزمع الرحيل، هل لك أهــل أم قريب؟ ألن 
مــركــبــنــا غـــريـــب، ال يــقــبــل غــيــر األفــــــراد/ بني 
إلــى آخــر القصيدة الوحيدة  فـــؤاد..«  جنبي 
التي نشرها في حينه، وجّرب بعدها كتابة 
القصة، وفــي إحــدى قصصه وضــع أسئلته 
في رأس بطلها، سعيد أفندي، الحائر الذي 
يستأنس بالظالم ويميل إلى الوحدة، و»لو 
 لنفسه طريقًا تحت األرض أو 

ّ
استطاع لشق

فوق الهواء من شّدة رغبته في العزلة وميله 
إلـــى االنـــفـــراد«، وقـــد جعلته أســئــلــة الحياة 
واملوت والناس يفّكر: كيف يهرب من فكره؟ 
الطليعة« على  بعدها انسحب من »عصبة 
خلفية عــدم توافقه مع طروحاتها، وأّســس 
مــع رفــيــقــه صـــالح الــبــيــطــار »حــركــة اإلحــيــاء 
الــعــربــي« الــتــي ستصبح فــيــمــا بــعــد الــنــواة 
لـــحـــزب الـــبـــعـــث. وهـــنـــا هــجــر األدب، ودخـــل 
معمعان السياسة املباشرة، بما تنطوي عليه 
مــن مــســاومــاٍت وتــســويــاٍت لــم يـــرّوض نفسه 
عليها، وقد تعّرض الختباراٍت صعبة، جهد 
نفسه ملواجهتها، لكنه انهار عند اعتقاله إثر 
األربعينيات،  نهاية  الزعيم  حسني  انقالب 
وكــتــب مــن الــســجــن رســالــة تــذلــل وخــضــوع، 
أعــلــن فيها نــدمــه على موقفه مــن االنــقــالب، 
وخــاطــب فيها الــزعــيــم بــقــولــه: »أنــتــم الــيــوم 
بمكانة األب من أبنائه، وإذا شئتم سنكون 
فــي عـــداد الــجــنــود الــبــنــائــني، وإذا رغبتم أن 
والــصــمــت، فنحن مستعّدون  الــحــيــاد  نــلــزم 
ــــدت تــلــك الـــرســـالـــة مـــن خصومه  لـــذلـــك«، وعـ
ــاءت خطيئته  ــ بــمــثــابــة خــطــيــئــة كـــبـــرى. وجــ
األخرى خالل إقامته في بغداد، بعد وصول 
»البعث« إلى السلطة، وقبوله بموقع األمني 
العام للحزب من دون صالحيات، واملبالغة 
في تمجيده صــّدام حسني، ووصفه له بأنه 
»هبة السماء إلى العراق وهبة العراقيني إلى 
األمـــة«، وكذلك صمته تجاه ما فعله صــّدام 
بقادة بعثيني على خلفية مؤامرة مزعومة، 
وقد رسم عفلق، بخطيئته هذه، نهايته قائدًا 
لحزب سياسي فاعل، إال أنــه بقي، في نظر 
العديد، مفكرًا رومانسيًا حاملًا إلى أن رحل.   
)كاتب عراقي(

نــفــوذ طـــهـــران اإلقــلــيــمــي، وإعـــادتـــهـــا إلــى 
داخل حدودها، قبل أي هدف آخر إقليميا 
ودولــــيــــا. وقــــد أعـــلـــن تـــرامـــب يــومــهــا أنــه 
وإنما  األســد،  بشار  بإسقاط  غير معني 
بـــإخـــراج الـــقـــوات اإليـــرانـــيـــة مـــن ســوريــة. 
ولــكــنــه احــتــفــظ بـــالـــقـــوات األمــيــركــيــة في 
شمال سورية، وقــام قبل أيــام بتعزيزها 
عــلــى خــط الــحــدود الــســوريــة - الــعــراقــيــة، 
عند معبر التنف الذي تسعى إيــران إلى 
تــكــريــســه طــريــقــا اســتــراتــيــجــيــا لعبورها 
إلى ضفاف املتوسط وصوال إلى بيروت. 
وقـــد تـــحـــّول ســـالح الــعــقــوبــات خـــالل كل 
هـــذه الــفــتــرة إلـــى عــامــل ضــغــط سياسي 
ــكــــري فـــتـــاك  ــــي وعــــســ ــالـ ــ ــادي ومـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واقـ
وموجع، وتم تعميمه على كل الساحات، 
مــن الــعــراق إلــى ســوريــة إلــى لبنان، وهو 
مستمر، على الرغم من األسابيع القليلة 
فقد  األبيض،  البيت  لترامب في  املتبقية 
فرضت أمس الخزانة األميركية عقوباٍت 
جديدة استهدفت هذه املرة البنك املركزي 
ــرادا من  ــ الـــســـوري، وأصــابــت كــيــانــات وأفـ
ضمنهم زوجة بشار األسد التي تمّكنت، 
ــانـــة  مــــن مــوقــعــهــا رئـــيـــســـة ملـــؤســـســـة األمـ
لتصبح  التسلل  مــن  للتنمية،  الــســوريــة 
عـــضـــوا فــــي الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــتــحــكــيــم 
ــة مــــن الـــتـــراث  ــ ــريـ ــ ــع األثـ ــ ــواقـ ــ ــيــــار املـ ــتــ واخــ
العاملي التي توضع على قائمة يونسكو، 
ــطــــوة بــمــثــابــة  ــبــــرت هــــــذه الــــخــ ــتــ وقــــــد اعــ
محاولٍة إلضفاء نوع من الشرعية للنظام 

في املحافل الدولية. 
أمـــا وقـــد تــحــّولــت الــســاحــة الــســوريــة إلــى 
ــة، لــيــس  ــهـ ــمـــواجـ ــلـ مـــجـــمـــوعـــة ســــاحــــات لـ
ــن، وإنـــمـــا  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــران وواشـ ــ ــهـ ــ ــــني طـ فـــقـــط بـ

الـــبـــعـــث، وفــــي ظـــل كـــل أنــظــمــة االســـتـــبـــداد 
ــــودا، فـــهـــو اآلن  ــقـ ــ ــي املـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة عـ فــ
يــجــهــد فــــي تــحــضــيــر حــمــلــتــه الـــرئـــاســـيـــة، 
أولها، بطبيعة  مرتكزا على عوامل ثالثة، 
الــحــال، األمــنــي، بــإعــادة تشكيل القطاعات 
إليــران  بــات والء بعضها  الــتــي  العسكرية 
ــام بتعيني  ــ ــر لـــروســـيـــا، وقـ ــ وبــعــضــهــا اآلخـ
قــائــد جــديــد لــلــقــوات الــخــاصــة، مستعينا 
بأبناء الحرس القديم. والعامل الثاني هو 
يــحــاول استمالته وتوظيفه  الــذي  اإلعـــالم 
ســوريــني،  غير  بإعالميني  االستعانة  عبر 
ــي فــلــك  وبـــخـــاصـــة لـــبـــنـــانـــيـــون يـــــــــدورون فــ
محور املمانعة، في محاولٍة إلبعاد شبهة 

الــثــالــث األهــم  لــلــنــظــام. والــعــامــل  تبعيتهم 
واملفصلي هــو خــوف األســـد مــن أن تــؤّدي 
االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي يـــحـــاول أن 
منه  تجعل  أن  إلــى  منها،  شرعيته  يــجــّدد 
رئيسا على جــزء من سورية، في ظل عدد 
النفوذ الخارجة عن سيطرته،  من مناطق 
كمناطق اإلدارة الذاتية، وفي الشمال حيث 
تسيطر تركيا، وكذلك في الجنوب، فأرسل 
وزير خارجيته الجديد فيصل املقداد إلى 
موسكو، ليقنعها بمساعدته في منع إجراء 
االنتخابات في شمال غرب سورية وريف 
إدلب، وفي الجنوب، وفي املناطق الكردية 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا وتــــديــــرهــــا »قـــــوات 
أن  ويبدو  )قــســد(.  الديموقراطية«  سوريا 
النظام يحاول إغراء الوصي الروسي بأن 
يــخــتــار املـــرشـــح املـــعـــارض ملــنــافــســة األســـد 
على الرئاسة، تمهيدا منه ربما بأن يصبح 
هذا املنافس رئيسا ملرحلة ما بعد األسد. 

ــقـــى مـــجـــرد  ــبـ ــتـ ــن أحـــــــــالم األســـــــــد سـ ــ ــكـ ــ ولـ
أوهـــام، هــذا إذا لم تتحّول إلــى كوابيس، 
ألن حــســابــات الــقــيــصــر الـــروســـي بــوتــني 
مــــغــــايــــرة، ألنــــــه ال يـــمـــلـــك تــــــرف إضـــاعـــة 
 بالنسبة 

ً
الوقت، بعد املغامرة األكثر كلفة

ملـــوســـكـــو ســيــاســيــا وعـــســـكـــريـــا ومـــاديـــا 
ــي الـــشـــرق  ــا، لــتــدخــلــهــا فــ ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ واسـ
ــّرر الــتــدخــل  ــ ــه عــنــدمــا قـ ــط. كــمــا أنــ ــ ــ األوسـ
الــعــســكــري قــبــل خــمــس ســـنـــوات إلنــقــاذ 
األســــــد لــــم يـــكـــن يــــراهــــن عـــلـــيـــه، وال عــلــى 
نــظــامــه املــتــهــالــك، وإنــمــا كــفــرصــة تسمح 
له في استعادة دور االتحاد السوفييتي 
ــيــــت رجــــلــــيــــه فــــــي بــلــد  ــبــ ــثــ الـــــســـــابـــــق، وتــ
استراتيجي بالنسبة لنفوذه في املنطقة، 
فــيــمــا كــــان رئـــيـــس أعـــظـــم وأقــــــوى دولــــة، 

ــرّدد فـــي خـــيـــاراتـــه، ثم  ــتـ بـــــاراك أوبــــامــــا، يـ
يقّرر االنسحاب من أي دور في سورية، 
مفضال توقيع االتفاق النووي مع إيران 
تــدخــل روسيا  قبل  أي   ،2015 فــي صيف 
العسكري بشهرين. ثم جاء ترامب ليقلب 
األمـــور رأســـا على عــقــب، ويعيد االتــفــاق 
النووي إلى نقطة الصفر، ويفرض واقعا 
وإنما  بوتني فحسب،  على  ليس  جــديــدا 
عــلــى خــلــفــه فـــي الــبــيــت األبـــيـــض، فــإيــران 
واقتصادها  بالعقوبات  اليوم محاصرة 
يــنــزف، عــلــى الــرغــم مــن نفسها الــطــويــل. 
ــراق، مـــع حــكــومــة مصطفى  ــعــ وانـــتـــقـــل الــ
الــكــاظــمــي، إلـــى تــحــت املــظــلــة األمــيــركــيــة، 
ولبنان، الذي يتخذ منه حزب الله قاعدة 
 مـــن دون 

ٌ
 ومــكــشــوف

ٌ
ومـــتـــراســـا، مــشــلــول

حــكــومــة مــنــذ نــحــو خــمــســة أشـــهـــر، وهــو 
الــيــوم عــلــى شــفــيــر االنــهــيــار. أمـــا الــنــظــام 
السوري فهو محاصر بعقوبات وقوانني 
ــعـــة ومـــحـــاســـبـــة تـــقـــطـــع أوصــــالــــه  ــقـــاطـ مـ
ــانـــون قــيــصــر«  وتــحــبــس أنــفــاســه بـــني »قـ
الـــــــذي يــــفــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى الـــجـــهـــات 
واألشخاص الذين يتعاملون مع النظام 
أو يـــقـــّدمـــون لـــه أي مـــســـاعـــدة، و»قـــانـــون 
مــاغــنــيــتــســكــي« الـــــذي يـــخـــّول الــحــكــومــة 
منتهكي  على  عقوباٍت  فــرض  األميركية 
ــا الــســيــادة فــهــي بـــّرا  ــان. أمـ حــقــوق اإلنـــسـ
ــيــــا وأمـــيـــركـــا وتــركــيــا  عــــة بــــني روســ

ّ
مــــوز

ــيـــل. وقــــد أصــبــح  ــرائـ وإيــــــــران، وجـــــوا إلسـ
الــجــزء الـــذي يحكمه بــشــار ال يـــوازن ثقل 
جــولــة مــن جـــوالت الــتــفــاوض الــقــادم بني 
موسكو وواشــنــطــن الــتــي تــريــد أن تضع 

ثقل املاللي في امليزان!
)كاتب لبناني(

فـــي غــيــاب شــخــصــيــة جــامــعــة، أو تــنــازالت 
أن  مــا يعني  املختلفة،  الــقــوى  بــني  متبادلة 
الحوار، منذ البداية، يفتقد لشروط إمكانه، 
، ال 

ً
أعـــنـــي أن يـــكـــون حــــــوارًا وطــنــيــًا شــــامــــال
يقصي أحدًا في السلطة أو في املعارضة.

أما إذا تم تجاوز معضلة املشاركني، وهي 
بــالــتــأكــيــد قــضــيــة أســاســيــة يــتــوقــف عليها 
نـــجـــاح مـــخـــرجـــات الــــحــــوار، فــــإن مــضــامــني 
ــــو أمـــر  ــــالف، وهـ ــوار ســـتـــكـــون مـــحـــل خــ ــحــ الــ
رئيس  تصريحات  مــن  نستشفه  أن  يمكن 
الجمهورية، قيس سعيد، إثر لقائه األمني 
إذ  للشغل،  التونسي  الــعــام  لالتحاد  الــعــام 
صـــّرح بــوضــوح أن الــهــدف مــن الــحــوار هو 
»تصحيح مسار الثورة التي تم االنحراف 
بــهــا عـــن مـــســـارهـــا الــحــقــيــقــي الـــــذي حــــّدده 
الــشــعــب مــنــذ عــشــر ســـنـــوات، وهــــو الــشــغــل 
والحرية والكرامة الوطنية«، وهو ما يعني 
أفكاره  على  للتأكيد  الرئيس  عــودة  ضمنًا 
الــســيــاســيــة املــتــعــلــقــة بــمــوقــفــه الــســلــبــي من 
ــزاب واعـــتـــبـــاره أنــهــا قـــد انــحــرفــت عن  ــ األحــ
أهداف الثورة التونسية، واألكيد أن القوى 
الــحــزبــيــة املختلفة املـــدعـــوة إلـــى الـــحـــوار ال 

تشارك الرئيس في توجهاته هذه. 
أي حـــوار سياسي بــصــورة عــامــة يقتضي 
البنيوية، حتى يحقق  الــشــروط  مــن  جملة 
ــّرًا، أي أال  ــ الــغــايــة مــنــه، أهــمــهــا أن يــكــون حـ
يكون مقيدًا بجملة من الشروط أو خاضعًا 
ألشـــكـــاٍل مـــن الــضــغــط، فــالــحــوار الحقيقي 
املتنازعة  اآلراء  ملــجــمــوع  يسمح  الـــذي  هــو 
بالتقابل، للوصول إلى نقطة لقاء مشتركة 
على األقل في الحد األدنى املمكن، وهو ما 
رًا في مقترح املبادرة الحالية، 

ّ
ال يبدو متوف

فــي ظــل حــاالت اإلقــصــاء املــتــبــادل. وينبغي 
أن يكون الحوار متكافئًا، وهو ما يقتضي 
بــاآلخــر، بوصفه طــرفــًا مساويًا،  االعــتــراف 
ألن أي عملية حــواريــة تتخذ من املصلحة 
الوطنية مقصدًا تستلزم نقاشًا بني أطراف 
مختلفة تتمتع بالقيمة نفسها، وكل منها 
فــي وضــع متكافئ مــن أجــل تجنب حــاالت 

ــلــة: إســرائــيــل. 
ّ
بــاالنــتــقــام مــن طفلتها املــدل

التابع  الــقــدس؛  لفيلق  السابق  القائد  قــال 
للحرس الثوري اإليراني، الجنرال املقتول، 
إيرانات  »إنــه خلق عشر  قاسم سليماني، 

خارج إيران«. 
كبيرًا  دورًا  االخـــتـــراق  استراتيجية  لعبت 
في اإلنجازات التي حققها النظام اإليراني 
أكثر من دولة  القريب: اختراق  الخارج  في 
عربية، والسيطرة على جزء مهم من قرارها 
الوطني، واستخدامها ورقة في املساومات 
ــة مــــــع الــــقــــوى  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ واملـــــقـــــايـــــضـــــات الــ
اإلقليمية والدولية. يتباهى قادة إيرانيون 
بــالــســيــطــرة عــلــى بـــغـــداد، دمـــشـــق، بــيــروت، 
الفارسية  وصنعاء، وبعودة اإلمبراطورية 
إلى  )إيـــران(  وعاصمتها بغداد. ما حّولها 
ــــدول عــربــيــة وإســـالمـــيـــة كــثــيــرة،  ــابـــوس لـ كـ
له  وفــرصــة  الصهيوني  للكيان  تحدٍّ  وإلــى 
في آن. تحدٍّ كونها قوة وازنة، كتلة بشرية 
كــبــيــرة؛ مساحة واســعــة ومــوقــعــًا جغرافيًا 
مــهــمــًا، ومـــــــوارد نــفــطــيــة وغــــازيــــة ضــخــمــة، 
مستويات ثقافية وعلمية جيدة، خصوصًا 
البرنامج  العسكرية:  قــدراتــهــا  تــطــّور  بعد 
النووي والصواريخ البالستية والطائرات 
املــســّيــرة والــغــواصــات الصغيرة والــــزوارق 
الــســريــعــة، وفــرصــة؛ ألنــهــا أثـــارت مشكالٍت 
بتهديد  العربية،  للدول  واجتماعية   

ً
أمنية

ســلــمــهــا األهـــلـــي عــبــر تــفــجــيــر حــســاســيــاٍت 
هويتها  وتــمــزيــق  مواطنيها  بــني  طــائــفــيــٍة 
لهذه  األول  الــعــدو  إلــى  فتحّولت  الوطنية، 
الدول، ما خفف من حّدة عداء هذه الدول له، 
على قاعدة عدو عدوي صديقي، والتحّول 
من حالة العداء إلى حالة التفهم واملغازلة 
نائب  حــّمــل  كيانه.  مــع  املفتوحة  واألبــــواب 
بــالده مسؤولية دفــع دول  إيــرانــي محافظ 

عربية إلى االرتماء في أحضان إسرائيل.
استثمرت الواليات املتحدة هواجس الدول 
الــعــربــيــة ومـــخـــاوفـــهـــا مـــن إيـــــــران، فعملت 
الكيان  مــع  الــتــعــاون  إلــى  على استدراجها 
الصهيوني، عبر تشكيل نظام أمن إقليمي، 
أو نــاتــو عــربــي، عــلــى شــاكــلــة حــلــف شمال 
)الناتو(، مكون من دول مجلس  األطلسي 
واألردن ومصر،  الست  الخليجي  التعاون 
يــنــســق مــعــهــا ومــــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، 
نفوذها  وتقليص  إيــــران  احــتــواء  بــذريــعــة 

وإعادتها إلى حدودها الطبيعية. 
الــذي شّكل،  الكيان الصهيوني  لقد تحّول 
منذ تأسيسه، قاعدة متقّدمة وقوة حراسة 
ملصالح الواليات املتحدة والدول األوروبية 
في املشرق العربي، كان الرئيس األميركي 
املنتخب، بايدن، قد صّرح أمام الكونغرس 
عــام 1986 أنــه »لــو لــم يكن هناك إسرائيل 
لــكــان على أمــيــركــا اخــتــراع دولـــة إسرائيل 
لتحمي مصالحها«، والذي )الكيان( حظي 
بــدعــم أمــيــركــي وأوروبــــي مــالــي وعسكري، 
الــدولــيــة،  املــحــافــل  فــي  سياسية  وبتغطية 
لــــة، لــــعــــدم تــنــفــيــذه  لـــحـــمـــايـــتـــه مــــن املــــســــاء
ــة املـــتـــعـــلـــقـــة بــالــحــقــوق  ــيــ ــدولــ الــــــقــــــرارات الــ
على  املتواصلة  اته  والعتداء الفلسطينية، 
العربي؛  الجوار  دول  وعلى  الفلسطينيني 
اغتصابه  لــشــرعــنــة  مــســاٍع حثيثة  وبــبــذل 
تسوية  اتفاقات  عقد  عبر  فلسطني،  أرض 
بينه وبني دول عربية، وصواًل إلى استثمار 
تــفــّكــك الــنــظــام اإلقــلــيــمــي الــعــربــي وانــهــيــار 
القوة العربية؛ في ضوء الصراعات البينية 
ــــدول الــعــربــيــة وهــشــاشــة أنــظــمــتــهــا  بـــني الــ
وفـــقـــدانـــهـــا الـــشـــرعـــيـــة الــشــعــبــيــة، وتــنــفــيــذ 
ــة عــــالقــــات  ــامــ ــإقــ ــة بــ ــيـ ــاسـ ــيـ مــــقــــايــــضــــات سـ
دبلوماسية وتعاون أمني واقتصادي مع 

ــل أبــيــب،  أيـــضـــا مـــع مــوســكــو وأنــــقــــرة وتــ
الرئيس  الــذي سيسلكه  للنهج  وتحسبا 
األميركي املنتخب، بايدن، وملا سيتخذه 
مـــن قــــــرارات، وهـــو كـــان قـــد أعــلــن مــواقــف 
مناهضة للنظام السوري، وكذلك لتركيا 
أردوغـــــــــان، فــــإن األســـــد يــســعــى اآلن إلــى 
اســتــبــاق الـــتـــطـــّورات، مـــحـــاوال اســتــخــدام 
الــحــلــفــاء - األوصـــيـــاء عــلــيــه، لــكــي يفرض 
الرابعة  للمرة  رئيسا  له  التجديد  إعــادة 
منذ عام 2000 في االنتخابات الرئاسية 
الربيع املقبل خيارا  املــقــّرر إجــراؤهــا فــي 
إليران وأمرا واقعا لروسيا التي ما زالت 
تراهن عليه ورقة للتفاوض مع الواليات 
املـــتـــحـــدة، ولــلــجــم، فـــي املـــقـــابـــل، انــدفــاعــة 
في شمال سورية.  اللدود  التركي  الجار 
قــرار  مــع مضمون  يتناقض طبعا  وهـــذا 
الــذي يلحظ عملية  جنيف األممي 2254 
انتقال للسلطة، ثم إجراء انتخابات حّرة 
ونـــزيـــهـــة تــحــت إشــــــراف األمـــــم املــتــحــدة، 
أي خـــروج األســـد مــن املــشــهــد السياسي 
ــيــــف يـــمـــكـــن إجـــــــراء  ــن كــ ــ ــكـ ــ الـــــــســـــــوري. ولـ
املصداقية،  أدنــى من  ذات حد  انتخابات 
فـــي ظـــل بــلــد مــحــتــل مـــن خــمــســة جــيــوش 
مناطق  إلــى  عمليا  وتتقاسمه  تتنازعه 

نفوذ وسيطرة بّرية وجوية؟ 
يعيش األســد حالة من اإلنــكــار ويتصّرف 
عموم  فــي  بالسلطة  يمسك  زال  مــا  وكــأنــه 
ســوريــة، ال أسيرًا لــدى من يحميه ويبقيه 
على كرسي قصر املهاجرين في دمشق، ال 
سلطة له ال على الجنوب، وال في الشمال. 
الــيــوم عــن شرعية مزعومة في  إنــه يبحث 
أو  املبايعة  االقتراع، وليس عبر  صناديق 
االســتــفــتــاء كــمــا جـــرت الـــعـــادة فـــي ســوريــة 

ــفـــرض، عــلــى سبيل  ــا يـ ــو مـ ــاع، وهــ اإلخــــضــ
املـــثـــال، أن يــعــلــق صــاحــب املـــبـــادرة )اتــحــاد 
العامة  اإلضــرابــات  إلــى  دعــواتــه  النقابات( 
والــقــطــاعــيــة عــلــى األقــــــل. غــيــر أن املـــواقـــف 
ــبــديــهــا الـــقـــوى املــخــتــلــفــة عــلــى األقـــل 

ُ
الــتــي ت

توافقات  عــن  تنبئ  ال  الحالية  املرحلة  فــي 
ممكنة، أو عن تحقيق نجاح واضح للحوار 
املـــقـــبـــل، حــتــى فـــي صـــــورة انـــعـــقـــاده بشكل 
منقوص ومجتزأ، فأفق الصراع السياسي 
احتماالت  زال مفتوحًا على  ما  في تونس 
هذا  ملصلحة  املغالبة  منطق  وأن  متعّددة، 
أن يتحقق فعليًا،  ذاك ال يمكنه  أو  الــطــرف 
مهما حرص أصحابه على الظهور بمظهر 
القوة الكبرى واألهم في البالد، وليس أمام 
االجتماعية  والـــقـــوى  الــســيــاســيــة  ــــزاب  األحـ
ومــراكــز السلطة املــتــجــّســدة فــي الــرئــاســات 
الثالث، إال التوافق على حلول مرحلية في 
انــتــظــار تــعــديــل آلــيــات االنــتــخــاب وتشكيل 
ــا سيسمح  ــو مـ املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، وهــ
لــلــديــمــقــراطــيــة الــتــونــســيــة الــنــاشــئــة بمزيد 
التجذر، وأن يشتد عودها في ظل حالٍة من 

عدم االستقرار التي تلف املنطقة.
)كاتب تونسي(

دول عربية أخرى، لخنق السلطة الوطنية 
الفلسطينية، وقطع الطريق على قيام دولة 
السياسي  والــتــمــّدد  مستقلة؛  فلسطينية 
واألمني واالقتصادي في هذه الدول وعلى 
حسابها، تحّول هذا الكيان إلى قبلة دول 
الحماية  عربية بعينها وأملها في توفير 

واألمن ألنظمتها من الخطر اإليراني.
ــة  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــة اإليــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ ــم  ــ ــهـ ــ فـ يــــمــــكــــن  ال 
ومـــمـــارســـاتـــهـــا الـــعـــنـــصـــريـــة والـــطـــائـــفـــيـــة 
وتقبلهما، ولكن هذا ال يجعل موقف الدول 
العربية املعنية ومراهنتها على الواليات 
املـــتـــحـــدة، وربــيــبــهــا الــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
ملـــواجـــهـــة جـــمـــهـــوريـــة إيـــــــران اإلســـالمـــيـــة؛ 
ــعــهــا إلـــى الــيــوم الـــذي تــقــضــيــان فيه 

ّ
وتــطــل

ــي الـــدولـــة  ــقـــّدم فـ ــتـ ــوة والـ ــل الـــقـ عــلــى عـــوامـ
واملجتمع اإليرانيني؛ مبّررًا أو مقبواًل، وال 
نتائج  ذلــك من  يرتبه  عّما  الطرف  ها 

ّ
غض

يصبح  وجيواستراتيجية،  جيوسياسية 
فيها الكيان الصهيوني القوة املهيمنة في 
في  أذالء  أتباع  ودولــه وشعوبها  اإلقليم، 

عالم مختل لصالحه.
املــعــنــيــة في  الــعــربــيــة  ــدول  الــ تكمن مشكلة 
حــالــة الــعــجــز وانـــعـــدام الــــوزن والــفــشــل في 
الـــخـــروج مــن املــســتــنــقــع اآلســــن الــــذي ألقت 
نــفــســهــا فــيــه، بــســيــاســتــهــا قــصــيــرة الــنــظــر، 
ــتــــطــــورات  ــتــــحــــوالت والــ وتـــعـــامـــيـــهـــا عــــن الــ
ــة، وانــعــكــاســهــا على  ــيــ اإلقــلــيــمــيــة والــــدولــ
كيانها وشعوبها واستسالمها للتلقائية، 
الــعــواقــب.  مجهولة  مــســارات  فــي  تسوقها 
وهذا باإلضافة إلى هدرها إمكانات البالد 
ومـــــواردهـــــا عـــلـــى املـــظـــاهـــر وشـــــــراء الـــذمـــم 
الخارجية، ووطئها  والحماية  والــوالءات، 
كرامة املواطنني، وافتئاتها على حرياتهم 
وحقوقهم وتجاهلها همومهم وتطلعاتهم 
والــثــروة، ما جعلها  بالسلطة  واالستئثار 
عــــاجــــزة عــــن مــــجــــاراة إيـــــــران فــــي مـــجـــاالٍت 
كثيرة، علمية واقتصادية وعسكرية، على 
الرغم من أن مــواردهــا تفوق مــوارد إيــران، 
ــا وتــوظــيــفــهــا  ــ ــهـ ــ وأنــــهــــا لــــو أحـــســـنـــت إدارتـ
الفارق  صت 

ّ
ولقل كثيرة،  إنــجــازات  لحققت 

معها، ولفرضت عليها الحذر في التصّرف 
ــتـــدخـــل فــي  والـــتـــعـــامـــل بـــاحـــتـــرام وعــــــدم الـ
شؤونها الداخلية، ولم تضطر إلى الهروب 
مـــن »تـــحـــت الـــدلـــف لــتــحــت املـــــــــزراب«، كما 
الكيان  إلــى  باللجوء  الشعبي،  املثل  يقول 
الصهيوني لحمايتها من إيــران، في وقٍت 

يشحذ فيه سّكينه لإلجهاز عليها.
)كاتب سوري(

عندما يبحث األسد عن شرعية في صنـدوق االقتراع

أفق الحوار الوطني في تونس

جنت على نفسها براقش

في تذّكر 
ميشيل عفلق

تحّولت الساحة 
السورية إلى ساحات 

للمواجهة، ليس 
فقط بين طهران 
وواشنطن، وإنما 

أيضًا مع موسكو 
وأنقرة وتل أبيب

المواقف التي ُتبديها 
القوى المختلفة 

على األقل في 
المرحلة الحالية ال تنبئ 

عن توافقات ممكنة

استثمرت أميركا  
هواجس الدول 

العربية ومخاوفها 
من إيران، فعملت 

على استدراجها إلى 
التعاون مع الكيان 

الصهيوني

آراء

أرنست خوري

العودة إلى الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، في ذكرى مرور ربع قرن على 
رحيله في 8 يناير/ كانون الثاني 1996، ضرورية للتحسس، بامللموس، فداحة السياسة 
في أيامنا. وألنه ال تجوز مقارنة ما ال ُيقاَرن، فإن القياس ال بّد أن يحصل على فرنسا 
نفسها، التي يفترض أن تكون إحدى عواصم السياسة بتعريفها كمجموعة مشاريع 
وأفكار وتدبير للشأن العام ورؤى لهذا التدبير ال تستقيم أو ترى النور إال من خالل 
أحــزاب بالضرورة، ومؤهالت شخصية ال بّد من توفرها من أجل تحصيل موافقة 
شعبية على إدارة سياسة تشمل، ببساطة، كل ما هو شأن عــام. إذًا، في العودة إلى 
شخصية من طراز ميتران مقارنات ال بد من عقدها مع راهن فرنسي بائس، ورئيس 
 على كيف تكون السياسة حقًا، لكي يفعل كل ما هو عكسها. 

ً
أغلب الظن أنه اطلع طويال

نعى فيه السياسة كل يوم على حساب 
ُ
ويمكن توسيع اإلسقاطات لتشمل واقعًا عامليًا ت

بتعريفها،  لــأحــزاب  املعادية  املدني  املجتمع  لها: موضة منظمات  كل ما هو نقيض 
والشعبويات القومية والعنصريات والهويات القاتلة، وأغلبها ما قبل دولتي، واالنتماءات 
الدنيا، والتفسيرات املؤامراتية للظواهر واألحداث، والفاشيات الجديدة. يصلح االنطالق 
في فانتازيا املقارنات من الراهن الفرنسي قبل عام من انتخابات الرئاسة في 2022، 
وحليفه  الفرنسي،  االشتراكي  الحزب  نفسه،  ميتران  حــزب  وأولها  منهارة،  بأحزاب 
التاريخي، الشيوعي الفرنسي. ميتران، السجني في شبابه لدى النازيني واملنخرط في 
صفوف املقاومة الفرنسية في الحرب العاملية واملنتسب باكرًا إلى حزب جان جوريس، 
ى وزارات 11 مرة قبل أن يصبح رئيسًا، من دون احتساب املناصب التي انتخب 

ّ
تول

لشغلها. عمل 40 عامًا في السياسة قبل أن يصل إلى لقب صاحب أطول والية رئاسية 
في الجمهورية الخامسة. رجل ترشح ضد شارل ديغول عام 1965 ثم ضد فاليري 
جيسكار ديستانغ وخسر مرتني قبل أن يفوز في 1981 ثم 1988. أما راهن فرنسا، 
فرئيسها شاب ثالثيني خريج مصارف وعالم املال، فخور بخلّو سجله من أي عمل 
حزبي وسياسي حقيقي. فاز بالرئاسة في زمن موت األحزاب وفوبيا آل لوبان، فقال 
لنفسه فلنؤسس حزبًا، على طريقة رجال األعمال، يجمع أحدهم أول مليون دوالر، 

فيؤسس شركة كفيلة بجعلها املليون مليارًا. هناك سياسة، وهنا أطاللها.
مــيــتــران أنــجــز معظم بــرنــامــجــه االنــتــخــابــي الــيــســاري )حــقــًا( فــي أول عــامــني من 
والريغانية.  التاتشرية  العوملة  أي في عّز زمن  رئاسته، تحديدًا حتى عام 1984، 
ربما ما سّرع في تنفيذ وعوده سريعًا أن أطباءه أعطوه، فور انتخابه في 1981، 
 بالحياة بسبب سرطان البروستات ما بني 6 أشهر وسنتني كحد أقصى، لكنه 

ً
أمال

عاش 14 سنة رئيسًا، يساريًا حتى 1984، وليبراليًا في االقتصاد حتى 1996. 
في زمن يساريته، أشرك وزراء من الحزب الشيوعي الفرنسي في أولى حكوماته، 
وأّمم عددًا كبيرًا من املؤسسات واملصارف، وسّوى األوضاع القانونية ملا بني 150 
العمل  ألفًا و200 ألف من املقيمني بصورة غير شرعية في فرنسا وأقــّر قوانني 
وألغى حكم  األدنــى لأجور  الحد  الشغل األسبوعي، ورفــع  ص عــدد ساعات 

ّ
وقل

اإلعدام وشّرع الحريات الجنسية وألغى تجريم املثلية وزاد بدل السكن واملساعدات 
أجــرى  والــيــمــني،  الــوســط  نحو  الــوجــهــة  تغيير  قــرر  وعـــام 1984، عندما  العائلية. 
انتخابات وبناًء عليها قال لناسه هذا ما لدي: اقتصاد سوق ليبرالي استحال معه 
اسم الحزب االشتراكي مزحة سمجة. وبالفعل، انفصل عنه الشيوعيون وتغّير 
املشهد، لكن بناًء على اقتراع شعبي حقيقي وتحالفات وضجيج فئات اجتماعية 
وتحّوالت مبنية على مصالح وأدبيات وصراعات أحزاب. ذاك كان ميتران وزمن 
السياسة. أما ماكرون هذا، فشيء آخر تمامًا.  استحضار ميتران بعد 25 عامًا 
على وفاته، فرصة لتكريس راهنية وصيته ونبوءته الشهيرة قبل بضعة أشهر 
مــن رحيله. وقــف العجوز املــريــض أمـــام الــبــرملــان األوروبــــي فــي ســتــرازبــورغ عام 
1995. رفع رأســه بصعوبة. رمى نظرة إلى ما سيحصل بعد بضع سنوات في 

العالم وقال للحاضرين: النزعات القومية تعني الحرب. 
ومنذ ذلك التاريخ، حروب القوميات تكتب أعمارًا مديدة لحروب أشرس تخلفها.

أنطوان شلحت

أزاحت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، األسبوع الفائت، نحو هامش الهامش، نتائج بحٍث 
جديٍد أجرته كل من جامعة تل أبيب والكلية األكاديمية تل حاي ]شمال إسرائيل[ 
أزمــة ُحكم غير مسبوقة، من فقدان  املترافقة مع  فته جائحة كورونا، 

ّ
بشأن ما خل

الوطنية«  و»املشاعر  الوطني(  النشيد  اســم  ا 
ً

أيض وهــو  بالعبرية،  )»هتكفا«  لأمل 
الكثير  العقيدة الصهيونية  في أوساط السكان اإلسرائيليني، وهما مفهومان بذلت 
من أجل زرعهما، ومن ثّم تعهدهما بالرعاية مع مسار دولة االحتالل منذ إقامتها 
الساحقة،  غالبيتهم  فــي  الــســكــان،  هـــؤالء  وقــِبــل  عــرقــًيــا،  تطهير فلسطني  بــوســاطــة 
بمبادلتهما بقيم أخرى، في مقدمها العدالة االجتماعية. أظهر هذا البحث أنه، حتى 
أكتوبر/ تشرين األول 2020، أجاب واحد من كل خمسة إسرائيليني بأن الهجرة من 
 من ناحيته. وفحص الباحثون بداية مبلغ رسوخ ُمركب 

ً
ل خياًرا محتمال

ّ
شك

ُ
الدولة ت

بات »املنعة القومية«، عبر سؤال عينة البحث حول مدى 
ّ
»الوطنية« باعتباره أحد مرك

ا للنتائج، 
ً
املوافقة على الجملة اآلتية: »إسرائيل هي بيتي، وال أنوي مغادرتها«. ووفق

قال نحو واحد من كل خمسة ُمستجوبني )18%( إن الهجرة خيار محتمل، في حني 
أن نسبة الذين تّبنوا القول عينه كانت 13% إّبان الخروج من اإلغالق الشامل األول، 
دوا أنهم ال ينوون الهجرة من %77 

ّ
في مايو/ أيار 2020. كما انخفض عدد الذين أك

في مايو/ أيار إلى 70% في أكتوبر/ تشرين األول.
فــي ســيــاق آخـــر، فحص الباحثون مــوضــوع األمـــل الـــذي يتطّرق إلــى تقدير الــفــرد أو 
توقعاته بأن تكون األوضاع على ما يرام في املستقبل. وفي هذا الصدد، تبني أن نحو 
نصف املستجوبني )47%( أعربوا في أكتوبر/ تشرين األول عن مستوى منخفض 
أو منخفض جًدا من األمل حيال املستقبل، في حني أن نسبتهم كانت أقل من الثلث 
)32%( في مايو/ أيــار. وبينما كانت نسبة الذين أعربوا عن مستوى عــاٍل جــًدا من 
األمل في مايو/ أيار 25% انخفضت نسبة هؤالء إلى 16% في تشرين األول/ أكتوبر.  
بموجب ما يقول الباحثون، ثّمة اتجاه انخفاض مستمر في مستوى األمل، يعّبر عن 
انعدام توقع مستقبل أفضل، بالتوازي مع هبوط في الروح املعنوية، يجّسد األوضاع 
العامة في الوقت الراهن، واستعداد آخذ بالتصاعد للتفكير بالهجرة خيارا ُمحتمال 
في املستقبل. من الصعب أن نعرف إلى أين ستؤّدي مثل هذه االتجاهات في مجتمع 
 املتابعة، فهي تكشف 

ّ
دولة االحتالل. ولكن من الواضح أنه، إلى جانب كونها تستحق

االقتصادي واالجتماعي، واملرتبطة  الجانبني،  املجتمع في  عن بعض سيرورات هذا 
باألساس بسياسة الحكومات اإلسرائيلية. في أول الطريق قِبل السكان، كما أشرنا 
ا التماهي مع الجرائم التي ارتكبتها 

ً
أعاله، بمبادلة »املشاعر الوطنية« التي تعني ضمن

الصهيونية، بإجراءات كان من شأنها تأطير ضمانات معيشية ضمن ما عرف باسم 
ت مبدأ التركيز 

ّ
ا على الحركة التنقيحية التي تبن

ً
دولة الرفاه، ما منح حركة العمل تفوق

ي 
ّ
على األهــداف الوطنية والسياسية فقط. ولكن مع أفــول دولــة الرفاه تدريجًيا، وتبن

اقتصاد سوق غير مكبوح الجماح، فإن أول ما أظهرته هذه األزمة جلّيا هو انعدام العدالة 
االجتماعية، كما يمكن أن نستدل من تظاهرات االحتجاج ضد استمرار حكم بنيامني 
 أن قلة من املستوطنني في األراضي املحتلة منذ 1967 ومن 

ً
الحظ مثال

ُ
نتنياهو. ومن امل

ون من صنبور 
ّ
اليهود األرثوذكس تجدهم في أوساط املتظاهرين، فأولئك ما زالوا يتغذ

الــرغــم مــن التصريحات  ــة، مــن دون أي صلة بمساهمتهم االقــتــصــاديــة. وعــلــى  الــدول
االجتماعية لجميع األحزاب الفئوية، فإن من يعرف جيًدا مواقفها، يدرك أن املصلحة 
األساس لكل واحد منها ال تتمثل في دفع قضية الرفاه عموًما وإنما في دفع رفاهية 
القطاع أو الفئة التي تمثلها هذه األحزاب. لذا فإن التوقع بشأن إمكان التغيير في مجال 
د على الحاجة إلى الرأفة التي تعني 

ّ
الرفاه قاتم جًدا. وعملًيا، تعود جميع األحزاب، وتؤك

تقديم صدقات إلى محتاجني مختلفني، ال تحسني وضع نظام الرفاه برمته.

مروان قبالن

وسط  املاضية،  القليلة  األسابيع  خــالل  الخليج  منطقة  في  التوتر  منسوب  ارتفع 
تهديداٍت متبادلة بني الواليات املتحدة وإيران بردود قاسية، في حال مهاجمة أحد 
التوتر ذروتــه منتصف ديسمبر/ كانون األول املاضي، بعد  الطرفني اآلخــر. وبلغ 
السفارة األميركية في بغداد برشقاٍت  استهداف مليشيات عراقية موالية إليران 
صاروخيٍة اضطّرت على األثر واشنطن إلى تعزيز قدراتها العسكرية في املنطقة، 

تحسبًا لتصعيد محتمل.
وتعود أسباب تصاعد التوتر بني الطرفني إلى التصورات املوجودة لدى كل منهما 
داخل  السائدة  فالتوقعات  تجاهه،  يمثلها  التي  والتهديدات  اآلخــر،  حسابات  عن 
ط لالنتقام، ملقتل رجلها العسكري األول 

ّ
إدارة الرئيس ترامب هي أن إيــران تخط

ورمز نفوذها اإلقليمي، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، في 
مطار بغداد مطلع عام 2020، وأن القيادة اإليرانية املحرجة من استمرار استهداف 
رموزها، وآخرهم رئيس برنامجها النووي، محسن فخري زادة، قد تجد فرصتها 
األخيرة لردٍّ يحفظ لها ماء الوجه قبل وصول إدارة بايدن إلى الحكم، حيث تأمل 
طهران أن تنهج نحوها سياسة مختلفة، تتضّمن العودة إلى االتفاق النووي ورفع 
ط إلفساد هذه الفرصة. في املقابل، تعتقد طهران 

ّ
العقوبات، وهي، أي إيران، ال تخط

أن ترامب الذي يبذل محاوالت أخيرة للبقاء في البيت األبيض قد يعمد، في حال 
الفشل، وهو سيفشل حتمًا، إلى تدمير فرص التقارب املحتمل بينها وبني إدارة 
بايدن، من خالل توجيه ضربة عسكرية لها. لهذا السبب، عمدت إيران إلى إرسال 
بغداد مرتني  إلى  قاآني،  إسماعيل  العميد  الثوري،  الحرس  في  القدس  فيلق  قائد 
التابعة  العراقية  املليشيات  بقادة  اجتماعه،  أقــل من شهر، حيث شــّدد، في  خــالل 
الــعــراق، بعد أن كادت  لــه، على ضــرورة تجنب استهداف أي مصالح أميركية في 
من خالل  لضربها  ذريعة  ترامب  وتعطي  مــجــّددًا،  في حساباتها  تخطئ  طهران 
استهداف السفارة األميركية. ال بل وصل األمر بإيران أن تبّرأت من أي عمل ضد 
السفارة األميركية، ورفعت الغطاء عن قادة امللشيات املتهمني بذلك، عندما أصدرت 
رات اعتقال بحق بعضهم. تفعل إيــران ذلك، وهي تدرك أن 

ّ
الحكومة العراقية مذك

قاسم سليماني دفع حياته ثمنًا ملحاولة اقتحام السفارة األميركية في بغداد العام 
 حساسية واشنطن املفرطة بهذا الشأن، وإصرار كل إدارة أميركية 

ً
املاضي، مغفلة

منذ أيام رونالد ريغان )1981-1989( بعدم السماح تحت أي ظرٍف بتكرار تجربة 
اقتحام السفارة األميركية في طهران عام 1978 وأخذ موظفيها رهائن.

خالف ذلك، إذا التزمت إيران، وهي ستلتزم على األرجح، بخطوط واشنطن الحمراء، 
ومنعت حلفاءها من مهاجمة أهداف أميركية في العراق، حتى موعد خروج ترامب 
من البيت األبيض، فسوف ينتهي التوتر الحالي إلى ال شيء، فإيران ال يعرف عنها 
أي مسلك انتحاري، وقاعدة نظامها الذهبية، على الرغم من كل الضجيج الذي يصدر 
ب مواجهة مع واشنطن بأي ثمن، علمًا أن آخر مواجهة عسكرية وقعت 

ّ
عنه، هي تجن

الثوري  الرغم من أنها حصلت في ذروة الحماس  بني الطرفني ظلت محدودة، على 
اإليراني، عندما دّمرت البحرية األميركية في إبريل/ نيسان 1988 األسطول اإليراني،  
 في أيام واليته األخيرة بإيران، أو مهتمًا بدخول مواجهٍة 

ً
ال يبدو ترامب مشغوال

الخليج،  وليس هنا في  الكبرى هناك مع خصومه في واشنطن،  معها، فمعركته 
وهو يبدو حريصًا كل الحرص على إعطاء االنطباع لقاعدته الشعبية بأنه الرئيس 

الوحيد، منذ أيام كارتر الذي لم يوّرط بالده في مواجهة عسكرية خارجية.
أنــه، في حال وقع خطأ في الحسابات، وهو أمــٌر قائم، وحصل ترامب على  يبقى 
سبٍب لضرب إيران، فاألرجح أن تتقّبل إيران الضربة وتمتنع عن الرد، فاالمتناع 
هنا يغدو حكمة، كما دائمًا، وإيران لديها »بحور« ال تنضب منها، طاملا أنها تنجح 
في حفظ النظام، حتى لو غرقت البالد كلها، وهذا ديدن األنظمة »املمانعة« لشعوبها.

استحضار ميتران بعد ربع قرن إسرائيل والجائحة... 
فقدان »األمل«

فرص المواجهة في الخليج
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آراء

ميشيل كيلو

نشرت »العربي الجديد« أمس الثالثاء الجزء 
تاليًا   .. الكاتب ميشيل كيلو  األول من مقال 

جزؤه الثاني:

البديل الثاني
مــســتــبــعــدًا، ألســبــاب  األول  الـــبـــديـــل  كــــان  إن 
التاريخي  واالفتقار  الحزبية،  األنانية  منها 
إلـــى الــخــبــرة الــضــروريــة للعمل الـــثـــوري في 
ــام، فـــإنـــه ســـيـــكـــون بــاســتــطــاعــة  ــ ــعـ ــ ســـيـــاقـــه الـ
األطــــــــراف الـــحـــزبـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة واملـــدنـــيـــة 
ــــظ عـــلـــى  ــافـ ــ ــــحـ ــــة وطـــــنـــــيـــــة« تـ ــهـ ــ ــبـ ــ ــة »جـ ــ ــ ــامـ ــ ــ إقـ
عليها  املــتــوافــق  قــيــادتــهــا  لــكــن  تنظيماتها، 
أعــمــالــهــا وتــوحــد خــطــطــهــا، لتحقيق  تنسق 
ضد  املعركة  مواصلة  استراتيجيني:  هدفني 
ــبـــداد، بــغــض الــنــظــر عـــن حـــل الــصــراع  ــتـ االسـ
الراهن أو تسويته، والدفاع عن جميع فئات 
الشعب من دون أي تمييز بينها، وعن حقها 
فــي إقــامــة نــظــام ديــمــقــراطــي بــديــل لألسدية، 

التزامًا بالخطوات الجبهوية التالية: 
أواًل: إجــــــراء حـــــوار مــعــّمــق ومــخــلــص حــول 
أســس خطط تــحــّد مــن الــخــافــات السياسية 
القائمة بني األحزاب، وتبني قراءات مشتركة 
الســتــراتــيــجــيــة الــعــمــل فـــي املــرحــلــة الــراهــنــة، 
تــحــول دون بـــروز اجــتــهــاداٍت لــدى أي منها، 
تسهم في تفريق ما بقي لدينا من حاضنة 
ــاء عــــلــــى تـــنـــاقـــضـــاتـــهـــا  ــ ــ ــقـ ــ ــ مـــجـــتـــمـــعـــيـــة، واإلبـ
وخافاتها في الحقل السياسي الخاص بها 
والعام. بتخطي الفرقة والخافات في مرحلة 
أولى، وبإزالة ما يترتب عليها من تباين في 
السورية،  القضايا  واملواقف حيال  الــقــراءات 
ومــــن أحـــكـــام مــســبــقــة تــعــّمــق الـــهـــوة الــقــائــمــة 

علي أنوزال

إلــى حني يــوم 20 يناير/ كانون الثاني 2021، 
وظهور الرئيس األميركي، دونالد ترامب، في 
املروحية  نحو  يسير  وهــو  الخلفية،  الحديقة 
ــه مــعــلــنــة نــهــايــة أكــثــر 

ّ
الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي ســتــقــل

مرحلة مضطربة في تاريخ الحكم داخل البيت 
األبيض، سيظل الرئيس املنتهية واليته يتمتع 
بجميع صاحياته الدستورية التي تخّول له 
اتخاذ قــرارات خطيرة. ومن يتابع تصريحات 
إلى  يحتاج  ال  وتصرفاته،  وتغريداته  تــرامــب 
أهبة  على  ليس  الــرجــل  أن  كثير، إلدراك  جهد 
املـــغـــادرة، بــل هــو يسعى كــل يـــوم إلـــى ترسيخ 
ادعــاءاتــه بأنه بــاٍق فــي البيت األبــيــض لوالية 
ثانية، فترامب الذي ال يريد االعتراف بخسارته 
ال يـــرفـــض فــقــط نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات، وإنــمــا 
املــتــحــدة  لــلــواليــات  رئــيــســًا  بمنصبه  يتشبث 
األمـــيـــركـــيـــة، ويــســعــى يـــومـــيـــًا، بــكــل الــوســائــل 
واألساليب، لتأكيد هــذا االدعـــاء، واألخطر من 
ذلك فرضه حتى يصبح حقيقة. فهو يحّرض 
كــبــار مــســتــشــاريــه ومــحــامــيــه عــلــى الــطــعــن في 
نتائج االنتخابات، ويسعى إلى الضغط على 
بــعــض حــكــام الـــواليـــات الــجــمــهــوريــني لتغيير 
 نائبه على إلغاء نتائج 

ّ
نتائج االقتراع، ويحث

االنتخابات برفضه املصادقة على نتائج كبار 
الناخبني الذين صّوتوا لصالح جو بايدن. لكن 

عصام شعبان

بعد مــرور عــام على انتشار وبــاء كــورونــا، لم 
لتوسع نطاق  فــرص  إنــكــاره، وال  يكن ممكنا 
روايــات املــؤامــرة لتفسيره. ولكن مع استمرار 
ــدرة كــافــيــة عــلــى مــواجــهــة  ــ األزمــــــة، مـــن دون قـ
الــجــائــحــة الــعــاملــيــة، يــحــل مــســتــوى مــن الــكــذب 
ــار. الـــفـــعـــل نــفــســه  ــ ــكـ ــ ــاف مـــحـــل اإلنـ ــفـ ــخـ ــتـ واالسـ
تمارسه حكومات وأفــراد على حد سواء، لكن 
األسباب في الحالتني، وعلى الرغم من وحدة 
الفعل، مختلفة في املنطلقات والدوافع. بينما 
الــتــقــديــر،  يجمعهما مــتــشــابــهــاٌت مــنــهــا ســـوء 
أو وحــــدة الــعــجــز عـــن مــواجــهــة األزمــــــة، فيتم 
تجاهلها أو االستخفاف بها، فاألزمة تضيف 
أعباء على دول، فتكشف نقصا في اإلمكانات، 
وضعفا في توظيف املوارد، غير إبراز لتمييز 
ــــرض، ويــضــيــف الـــوبـــاء  اجــتــمــاعــي يــظــهــره املــ
عــلــى األفـــــراد أعــبــاء احـــتـــرازيـــة، تــبــاعــد وعــزلــة 
غير ممكنة لألغلبية، وتضيع بني استخفاف 
تحديد  معها،  متواطئني  وأفــــراد  الــحــكــومــات 
طبيعة املخاطر واالحتياجات وسبل املواجهة. 
مع املوجة الثانية لكورونا في مصر، توضح 
البيانات الرسمية ارتفاع أعــداد اإلصابة منذ 
ألفًا  تجاوزت  والتي  الثاني،  نوفمبر/تشرين 
وثاثمائة يوميا في األسبوع األخير من الشهر 
املاضي )ديسمبر/ كانون األول(، وهي تقارب 

الديمقراطي  التيارين،  بــني  طويل  زمــن  منذ 
واإلسامي، وأثبتت حقبة ما بعد الثورة أن 
لــم يفد منها غير األســديــة، لكونها لم  أحــدًا 
تساعد أيًا منهما على إحــداث تحّول، مهما 
كان بسيطًا في ميزان القوى مع السلطة، أو 
لــوقــف تــدهــور الــثــورة، وكــبــح مــا شهدته من 

تراجع حثيث في أوضاعهما وقدراتها. 
ثانيًا: االنتقال من طور الخافات والتباينات 
تـــزول بفضل  أن  الــتــي يجب  الــراهــن،  العبثية 
إلى  وأســســه،  الجبهوي  العمل  على  الــتــوافــق 
مرحلة ثانية ينضبط العمل خالها بقرارات 
هــيــئــاتــه الـــقـــيـــاديـــة املـــشـــتـــركـــة، الـــتـــي ســتــقــود 
املـــرحـــلـــة الـــتـــوافـــقـــيـــة بـــحـــد أدنــــــى مــــن تــبــايــن 
حــســابــات األطــــــراف الــجــبــهــويــة وخــيــاراتــهــا، 
بــاالســتــنــاد إلـــى مـــا تــمــت بــلــورتــه مـــن بــرامــج 
وخــطــط جــبــهــويــة عــلــى الــصــعــيــديــن الــنــظــري 
والتنفيذي، تنظم شراكتها وتلزم تنظيماتها 
بــمــا بينها مــن أعــمــال مـــوحـــدة، وتــزيــل نقاط 
لــقــمــة سائغة  لــطــاملــا جعلتها  الــتــي  ضــعــفــهــا 
ــن بـــعـــض،  ــ لــــألســــديــــة، وعـــزلـــتـــهـــا بـــعـــضـــهـــا عـ
ــبـــت دومـــــــًا تــمــســكــهــا  ــلـ ــا، وغـ ــهــ ــآزقــ زت مــ

ّ
وعــــــــــز

قليلة  الحزبية،  محض  الــذاتــيــة  اتها  بانتماء
الــذي  الــوطــنــي  النتمائها  بالنسبة  الفاعلية 
بــدل رؤيته  كــان عليها رؤيــة نفسها بداللته، 
بــداللــة وضــعــهــا الــخــاص، الــضــيــق والــجــزئــي، 
الــثــورة،  قبل  لاستبداد  مقاومتها  قيد  الــذي 
وأضّر جدًا بحاملها املجتمعي بعدها، وكّرس 
رهانني متعارضني لها، قال أحدهما بالحرية 
ــة الــديــنــيــة،  ــالـــدولـ والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، واآلخــــــر بـ
يــلــعــبــا دورًا خــطــيــرًا  أن  الــحــتــمــي  مــــن  ــان  ــكـ فـ
فــي مــا آل حالها إلــيــه مــن مـــآزق، وأن يسهما 
ــدل تــركــيــز  ــ فــــي تــنــافــســهــمــا عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، بـ
جهودهما على تعبئة قدرات الشعب الثورية 

ما يخشاه الجميع هو إعــان ترامب األحكام 
واستدعاء  التمّرد  بقانون  الــتــذّرع  أو  العرفية 
الجيش للتدخل، وهو ما سيدخل أميركا في 
حــــرٍب أهــلــيــٍة غــيــر مــســبــوقــة، لـــم تــشــهــدهــا في 

عصرها الحديث. 
ولـــم يــعــد هـــذا الــخــيــار فــقــط مــجــّرد سيناريو 
يــطــرحــه بــعــض املـــراقـــبـــني، وإنـــمـــا تـــحـــّول إلــى 
املنتهية  الــرئــيــس  أن  يــعــتــقــد  قــائــمــة  فــرضــيــة 
ــيــــاٍت  واليـــــتـــــه يـــضـــعـــهـــا مـــــن بـــــني عـــــــدة فــــرضــ
أخــــرى، لــتــقــويــض كــل شـــيء قــبــل خــروجــه من 
السلطة، وهو ما دفع عشرة من وزراء الدفاع 
الحياة،  قيد  زالـــوا على  مــا  الــذيــن  األميركيني 
مـــن الــحــزبــني الــرئــيــســيــني، إلــــى تــوقــيــع مــقــاٍل 
يــطــالــبــون فــيــه بــإبــعــاد الــجــيــش عــن السياسة 

وتأمني انتقال سلمي للسلطة.
ــو املــــعــــروف بــشــعــبــويــتــه  ــ ــلـــوك تــــرامــــب، وهـ سـ
للديمقراطية  كــرهــه  يــه 

ّ
يــغــذ وديــمــاغــوجــيــتــه، 

ولــلــمــؤســســات الـــتـــي تـــقـــوم عــلــيــهــا، ويــنــســى 
عــلــى  اآلن  املــــحــــســــوب  الـــــرجـــــل  أن  كــــثــــيــــرون 
الحزب الجمهوري، عندما تقّدم أول مّرة إلى 
االنتخابات قبل واليته األولى، كان يقّدم نفسه 
فــي واشنطن،  املــركــزيــة  السلطة  حًا ضــد 

ّ
مرش

التي  نفسها  بالعقلية  حاليًا  يــتــصــّرف  وهــو 
 عنها طوال األربــع سنوات املاضية. 

ّ
لم يتخل

يضاف إلى ذلك أن لديه اليوم أكثر من سبٍب 
مــغــادرة مكتبه  قبل  األوراق  إلــى خلط  يدفعه 

ذروة املــوجــة األولــــى، حــســب بــيــانــات الجهاز 
املركزي للتعبئة واإلحصاء، بينما املشاهدات 
لـــحـــاالت الـــوفـــاة تــشــيــر إلـــى انــتــشــار مــلــحــوظ، 
إلى  تلميحاٍت  غير  الــتــقــديــرات،  هــذه  يتجاوز 
ــيـــني مـــقـــّربـــني من  مــــصــــادر حــكــومــيــة، وإعـــامـ
الــســلــطــة، خــصــوصــا بــعــد تـــوّســـع اإلصـــابـــات 
بــني زمــائــهــم، لــم يعد إنــكــار انتشار إصابات 
ــعــــدوى قــطــاعــات  ــا مــمــكــنــا، ضـــربـــت الــ كــــورونــ
القضاة والرياضيني والفنانني. وأظهرت هذه 
ــرة، اســتــغــرابــهــا مـــن حالة  الــقــطــاعــات، ألول مــ
التعتيم على انتشار معّدالت العدوى، بعد أن 
كانت في خط اإلنكار سابقا، تراخت وتأخرت 
أجهزة الدولة في اتخاذ تدابير احترازية، كما 
الجميع  يستشعر  واآلن،  األولــــى.  املــوجــة  فــي 
ـــل عــلــيــهــا إصـــابـــات فـــي املــحــيــط 

ّ
األزمــــــة، وتـــدل

االجتماعي ألفراد املجتمع، أو مشاهد متكّررة 
عن أخبار املــوت، تحولت وسائط إلكترونية، 
خصوصا فيسبوك إلى دفاتر عزاء، كما يمكن 
الــوفــاة، عبر  التدليل إحصائيا، على معدالت 
الــحــاالت املعتادة  الــفــارق بــني متوسط  تقدير 
وارتفاع معّدالتها في ظل وبــاء كورونا. وفي 
السياق شهادات متواترة عن ارتفاع تسجيل 
حــاالت الــوفــاة فــي املستشفيات نتاج أمــراض 

الحساسية وااللتهاب الرئوي.
بمؤشرات  ترتبط  وإن  والشفافية،  املصارحة 
الــديــمــقــراطــيــة، إال أنــهــا لــيــســت عــامــا وحــيــدا 

وتقنينها، واستخدامها ملواجهة ما اعترض 
سبيلها من عقباٍت فشلت في تخطيها. هذه 
املــرحــلــة، الثانية مــن الــبــنــاء الــجــبــهــوي، يجب 
أن تتأّسس على أعــظــم قــدر مــن الــوحــدة ضد 
ــتـــطـــّرف، وأن تــتــعــنّي  األســــديــــة، واإلرهـــــــاب والـ
بتوافقات سياسية وتنظيمية ال رجعة عنها، 
فــي سورية،  الــصــراع  النظر عــن نهاية   

ّ
بغض

فــــإن كــــان لــصــالــح األســــديــــة حــافــظــت أطــــراف 
الــجــبــهــة عــلــيــهــا وبــقــيــت مــــوحــــدة، وواصـــلـــت 
نــضــالــهــا مـــن أجــــل هــدفــيــهــا االســتــراتــيــجــيــني 
الـــســـابـــق ذكـــرهـــمـــا. أمــــا إذا جـــــاءت الــتــســويــة 
املوحد  نضالها  توطيد  عليها  كــان  متوازنة، 
مــن أجـــل الــنــظــام الــديــمــقــراطــي الـــذي ستدخل 
بــعــد قــيــامــه فــي مــرحــلــة ثــالــثــة، ســتــلــي تغيير 
الــنــظــام، وســتــمــّكــنــهــا مـــن اســتــعــادة وضعها 
الــحــزبــي الــخــاص، إن كــان ذلــك ال ُيفضي إلى 
أراه  النظام الجديد. أخيرًا: في ظل ما  تهديد 
رئــيــســًا لألسدية  تــدمــيــر مجتمعنا هــدفــًا  مــن 
وداعميها، أعتقد أن رفــض دمــج وتوحيد ما 
لدينا من تنظيمات وتيارات سياسية ومدنية 
طوال حقبة الصراع مع األسدية سيكون وخيم 
العواقب، وأن عدم األخذ به يعني أننا لم نفهم 
ما وقع حقًا في الحقبة التي نعيشها، وفاتنا 
بوسائل  وعالجنا  وأبــعــادهــا،  مراميها  وعــي 
ملعالجته،  ال تصلح  مــأزقــًا  ونــاقــصــة  عــاجــزة 
كما أعتقد أن رفض العمل الجبهوي سيكون 
خدمة ثمينة جدًا لألسد الذي لعبت أخطاؤنا 

دورًا ال يستهان به إطاقًا في إنقاذه. 

البديل الثالث
هناك بديل ثالث يقوم على محافظة األطراف 
ــيـــة عـــلـــى أوضــــاعــــهــــا الــتــنــظــيــمــيــة  ــيـــاسـ الـــسـ
والــســيــاســيــة الــراهــنــة، والـــحـــّد مــمــا يــازمــهــا 

الـــبـــيـــضـــاوي،  فـــهـــو يــخــشــى مــــن احـــتـــمـــال أن 
ــم ارتـــكـــبـــت قبل  ــرائـ ــه املــحــاكــمــة عــلــى جـ يـــواجـ
توليه منصبه أو في أثناء وجوده في الحكم.  
وطــــــوال ســـنـــوات حــكــمــه املـــضـــطـــربـــة، أوجــــدت 
السياسة واإلعـــام  فــي  ــداء كثيرين،  أعـ لنفسه 
والقضاء واملخابرات والجيش، بل وحتى من 
أقـــرب الــنــاس إليه الــذيــن انقلبوا ضــده بعدما 
طردهم من مناصبهم السامية بطريقٍة مهينة، 
ولـــم يستثن مــن ذلـــك أقــــرب مــســتــشــاريــه، مثل 
ستيف بــانــون وجـــون بــولــتــون، وكــبــار وزارئـــه 
مثل وزير الخارجية ريكس تيلرسون، ووزيري 
الـــدفـــاع جيمس مــاتــيــس ومــــارك إســبــر، الــذيــن 
أقالهم بتغريدة أو برسالة نّصية عبر الهاتف،  
ــــه حــتــى  ــــزاجـ ــــن اضـــــطـــــراب مـ ــم يـــســـلـــم مـ ــ ــا لـ ــمـ كـ
محاموه، باإلضافة إلى مسؤولني كثيرين كان 

يغيرهم مثلما يغّير جواربه كل صباح.
ــيــــع، مــن  ــمــ ــــب مـــــن الــــجــ ــــاضـ تـــــرامـــــب الـــــيـــــوم غـ
الديمقراطيني الذين هزموه، ومن الجمهوريني 
الــــذي خـــذلـــوه، ومـــن »الـــدولـــة الــعــمــيــقــة« الــتــي 
يّدعي أنها تحاربه، ومن اإلعام الذي يتهمه 
بنشر أخبار كاذبة عنه، ومن حكام الواليات 
الذين يتهمهم بأنهم وراء التاعب املزعوم في 
نتائج االنتخابات، ومن القضاة الذين رفضوا 
طعونه غير املبنية على وقائع، ومن املحكمة 
كل  ومــن  لــم تنصفه،  أنها  يعتقد  التي  العليا 
األميركيني الذين صّوتوا ضد إعادة انتخابه.. 

فيما تعلنه الدول من بياناٍت ومؤشراٍت حول 
األزمات، وفيما يخص حالة كورونا مصر، فإن 
الخوف من التوسع في استخدام آليات رصد 
العدوى، يرتبط، بشكل أساسي،  تظهر حجم 
بنمط الحكم الذي يرتكز على الدعاية، ويقّدم 
مستوى  على  ناجحا  نموذجا  أحيانا  نفسه 
ــدوده، وتــســويــق نــفــســه نــمــوذجــا  ــ مــتــجــاوز حــ
ُيحتذى بــه إقليميا ودولــيــا. لــذا إظــهــار حجم 
اإلصــــابــــات بــوصــفــهــا أزمــــــة، أو مـــا يــمــكــن أن 
أثناء محاصرة معدل  في  إخفاقات  ينتج من 
فـــي شرعيته،  املــــرض سيمثل طــعــنــا  انــتــشــار 
تم تعميمه بوصفه   صورته، ويبّدد ما 

ّ
ويهز

نــمــوذجــا نــاجــحــا فـــي مــواجــهــة األزمــــــة، نمط 
مواجهة  على  ظــالــه  يلقي  السلطوي،  الحكم 
ــانـــات، ينشر  ــكـ ــل تــوظــيــف اإلمـ

ّ
الــــوبــــاء، ويــعــط

يفصل طالبا  الــحــقــائــق،  على  ويعتم  الــخــوف 
املصري  التليفزيون  فــي  بــرنــامــج  فــي  اشتكى 
من ازدحــام مدّرجات الدراسة، ثم يراجع قرار 
الفصل، بعد تضامن واسع معه، يهاجم أولياء 
أمــــور حــني يــعــلــنــون مــخــاوفــهــم عــلــى أبنائهم 
في املــدارس، تعتبر أي شكوى من أزمــٍة تضّر 
الــدولــة، وربما الحاكم شخصيا، على  صــورة 
الــرغــم مــن أن الــوبــاء مختبر ومــحــطــة أزمـــة ال 
تــخــص مــصــر وحـــدهـــا، وإنــمــا اخــتــبــار ملجمل 
الــســيــاســات الصحية واالقــتــصــاديــة املــأزومــة 
وفـــرصـــة ملــراجــعــتــهــا. الــخــطــر عــلــى األبــــــواب، 

مــن تــبــايــنــاٍت وخـــافـــاٍت وتــوجــس وشــكــوك. 
الــتــيــارات املختلفة  قــيــام  الــبــديــل  يقترح هــذا 
وتـــنـــظـــيـــمـــاتـــهـــا بــــجــــهــــٍد يــــصــــّحــــح مـــــا شــــاب 
مــســاراتــهــا مـــن أخـــطـــاء وعـــيـــوب، وهـــو كثير 
تقّربها  جــدًا وخطير، وببلورة رؤى وخطط 
التزامها  وتــجــّدد  املجتمعية،  الحاضنة  مــن 
بـــالـــحـــريـــة ومـــحـــاربـــة االســــتــــبــــداد بــمــخــتــلــف 
ــم الــتــخــلــص  ــتـ ــالــــه وأنــــــواعــــــه إلــــــى أن يـ أشــــكــ
مــنــه، وبــالــدفــاع عــن الــشــعــب الـــســـوري: هــدف 
أعــــدائــــه األســــديــــني الــطــائــفــيــني، واملــذهــبــيــني 
املتطّرفني، الرئيس، على أن يطاول اإلصاح 
ــادات الــتــنــظــيــمــات واألحــــــــــزاب وبـــنـــاهـــا،  ــ ــيـ ــ قـ
وخططها، وأولوياتها، وأساليب اشتغالها، 
ومـــــمـــــارســـــاتـــــهـــــا، وعـــــاقـــــاتـــــهـــــا بـــبـــعـــضـــهـــا 
وبــاملــجــتــمــع الـــســـوري، وتــعــد نفسها ملــاقــاة 
ستكون  الــتــي  املسلح  العمل  بعد  مــا  مرحلة 

مة 
ّ

وربما هو غاضب حتى من نفسه املتضخ
إلى حني أن تنتقم له من كل خصومه. أصبح 
خــطــر الــرجــل واضــحــًا ومــبــاشــرًا عــلــى نفسه، 
األمن  يه خوفه من فقدان منصبه، وعلى 

ّ
يغذ

القومي لباده، ألنه ما زال يمسك بكل قرارات 
باده بني يديه، وعلى السلم واألمن العامليني، 
ألن ال أحد يستطيع أن يتنبأ بمفاجآته غير 
اقتربنا  كلما  يتعاظم  الخطر  وهـــذا  الـــســـاّرة، 
مــن تــاريــخ 20 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2021، 

ــرات عــلــى  ــ ــ ـ
ّ

ــؤش ــ ــ واألزمـــــــــــة مـــســـتـــحـــكـــمـــة، وال مـ
انــتــهــائــهــا عــاملــيــا فـــي وقـــت قـــريـــب، وإن كــانــت 
مصر ستوفر اللقاح، فإن من الخطوات املهمة 
للحاالت  توثيق حقيقي  يتم  أن  املواجهة  في 
االختبارات  إتاحة  في  التوّسع  عبر  املصابة، 
بأسعار منخفضة، وأن يوظف الجانب األكبر 
ــــدت ملــواجــهــة تــداعــيــات  لــلــمــيــزانــيــة الـــتـــي رصـ
الفئات التي تضّررت  كورونا من أجل طمأنة 
ــذا يــســتــدعــي تــوســيــع  ــ ــا، وهــ ــ ــــورونـ ــار كـ ــ مـــن آثــ
ها املرتبط 

ّ
مظلة الحماية االجتماعية في شق

ما  واتخاذ  املنتظمة،  غير  للعمالة  باإلعانات 
ــراءات طــبــق بعضها فــي املــوجــة  ــ يــلــزم مــن إجــ

ــٍة مـــن دون  مــرحــلــة انــتــقــالــيــة، إمـــا إلـــى أســـديـ
املمكنات  مــن  يحمل  مــســاٍر  إلـــى  أو  مجتمع، 
املتنوعة بقدر ما يتوفر ميزان قوى يرغمها 
كــان مــحــدودًا وجزئيًا،  الــتــراجــع، مهما  على 
عن الخيار البديل األول، في مرحلٍة سيملي 
أخــذهــا بــجــّديــة مــهــام نــوعــيــة وجـــديـــدة على 
ــــزاب الـــطـــرف املـــواجـــه لــألســديــة وتــيــاراتــه  أحـ
وتــنــظــيــمــاتــه، األســـديـــة الــتــي ســتــجــد نفسها 
الراهنة  أوضاعها  فــي  لها  قبل  أمــام تحدٍّ ال 
ــــروٍف  ـــيـــه، يــتــمــثــل فــــي ظـ

ّ
بــمــواجــهــتــه وتـــخـــط

جــــديــــدة ال تــــقــــارن مـــصـــاعـــبـــهـــا بــاملــصــاعــب 
التي  الفرص  من  الرغم  على  هّمشتها،  التي 
أتــاحــتــهــا لــهــا لــلــرافــعــة الــشــعــبــيــة الـــثـــوريـــة، 
وأغــرقــتــهــا فـــي الــعــجــز عـــن الــقــيــام بــواجــبــهــا 
فـــي تــرقــيــة الـــتـــمـــّرد الـــثـــوري املــجــتــمــعــي إلــى 
ثـــورة، وبــلــورة مــا كــان هــذا االرتــقــاء يتطلبه 
من برامج وخطط ضرورية لتوحيد الحراك 
وتـــنـــظـــيـــمـــه، ولـــبـــنـــاء قــــيــــادة ومـــرجـــعـــيـــة لـــه، 
 مؤهلة لإلمساك بأعنة الحدث، وقيادته إلى 

نهاية ظافرة.    
تحّول  أمــام  دولــتــنــا،  وتقف  يقف مجتمعنا، 
مفصلي، فإما أن يذهبا إلى وضع يقلعا فيه 
الـــوجـــود، حــتــى بالصيغة االســتــبــداديــة  عــن 
الـــتـــي عــرفــنــاهــا قــبــل الــــثــــورة، أو أن يــتــولــى 
إنقاذهما من األسدية واالحتال  السوريون 
االستعماري. بما أن شــروط االحتمال األول 
فــإنــه ال يبقى  الــنــضــج،  تــكــون مكتملة  تــكــاد 
مــن خــيــار للوطنيني غــيــر الــشــروع فــي عمل 
الــهــاك مــواطــنــني في  ــاذي، ينجيهم مــن  ــقـ إنـ
شعب، ومن التشّرد في أربعة أصقاع األرض، 
يكاد يصبح  ينقذها هي من مصيٍر  أن  قبل 

واقعهم وواقعها.
)كاتب سوري(

فهو اليوم أشبه ما يكون بفيل خائف وهائج 
مــحــشــور داخـــل غــرفــة قــد يكسر كــل مــا فيها، 

ويدّمرها على من بقي داخلها.
ــرامــــب مــــن الــبــيــت  ــال خــــــروج تــ ــ وحـــتـــى فــــي حـ
األبيض بأقل الخسائر، فإن خطره سيستمر، 
ألن الـــرجـــل ســيــحــمــل مــعــه كــثــيــرًا مـــن أســــرار 
الــدولــة وأســـرار األمــن القومي األمــيــركــي، وقد 
سبق له أن صّرح عانية بأنه سيغادر باده 
رئيسًا،  يعد  لم  إذا  أي  االنتخابات،  إذا خسر 
ــرار ســيــكــون مــخــرجــًا لــفــرٍد ال  ــ وبــيــع تــلــك األسـ
أخاقي، وغير مبدئي، مثله من أزماته املالية 
التي ستاحقه في حالة فتح ملفات تهّربه من 
دفع ضرائب شركاته، أو انتقامًا من خصومه 
ومــن أصدقائه الذين خــذلــوه، أو فقط إرضــاء 

م أناه املريضة.
ّ

لتضخ
ــبـــول نــتــيــجــة االنـــتـــخـــابـــات  رفـــــض الـــرئـــيـــس قـ
املــســتــمــر، حــيــث لـــم يــعــد يــفــصــلــه ســــوى أقــل 
مــن أســبــوعــني عــلــى نــهــايــة واليـــتـــه، وتمّسكه 
املـــرضـــي بــالــســلــطــة، ورفـــضـــه قـــواعـــد الــســلــوك 
ــز  ــلــــده الـــــــذي يــعــتــبــر رمـ الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي بــ
الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة، ســــوف يــتــرك إرثـــًا 
خطيرًا في الثقافة السياسية األميركية، وأثرًا 
مدّمرًا يسيء إلى صورة الديمقراطية، ويهّدد 
الـــذي كــان يــوَصــف بأنه  البلد  فــي  مستقبلها 

قلعتها الحصينة.
)كاتب وإعالمي مغربي(

األولــــى، غير دراســـة اإلخــفــاقــات والنجاحات، 
الحالية.  املــوجــة  مــع  للتعامل  أســاســا  لتكون 
بــهــذا املــنــطــق، يــمــكــن أن تــكــون الــخــســائــر أقــل 
لــلــمــجــتــمــع ولـــلـــدولـــة. وعـــمـــومـــا ال يـــزيـــد ثقل 
ــكــــّررة، أن تــنــجــح الهيئات  املــ الــدعــايــة  تـــجـــارة 
مواجهة  كــانــت  وإن  األزمــــة،  بمعالجة  املعنية 
ــاول املــجــتــمــع مــســؤولــيــة  ــطــ األزمـــــــــات الـــتـــي تــ
سياسية وأخــاقــيــة ملــن وضــعــوا أنفسهم في 
مواقع اتخاذ القرار، بينما ينتشر في بيئتنا 
الــعــربــيــة نــمــط وســـائـــط مـــن الــحــكــم يــعــايــر به 
املـــســـؤولـــني املـــواطـــنـــني عــلــى جـــهـــود يــقــومــون 
بها من منطلق مسؤولياتهم، وينتظرون في 
كــل خــطــوة شــكــرا وامــتــنــانــا. يبقى التأكيد أن 
مواجهة الجائحة ال تحتمل الحكومات فيها 
املسؤولية وحدها، فسلوك املواطنني في مصر 
وغيرها يلعب دورا في حصار كورونا، ومن 
ــتــــزام بــــاإلجــــراءات  بــيــنــهــا كـــواجـــب فـــــردي، االلــ
االحترازية، وإن كان في تفاصيل عدم االلتزام 
الــكــافــي ومــنــطــلــقــاتــه، أســبــاب عـــدة متشابكة، 
الثقافة والعوامل االقتصادية، والنظرة  منها 
إلى الصحة واملرض وجدوى الحياة وقيمتها، 
والبدائل املمكنة واإلمكانات املتاحة، وكل هذا 
أيــضــا لــيــس منفصا عــن نــمــط الــحــيــاة الــذي 
التشّكل  الدولة دورا في  فيه سياسات  تشكل 

على املدى البعيد.
)كاتب مصري(
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فيل داخل الغرفة

عن االستخفاف بالموجة الثانية من كورونا

رفض دمج وتوحيد 
ما لدينا من تنظيمات 

وتيارات سياسية 
ومدنية طوال حقبة 

الصراع مع األسدية 
سيكون وخيم العواقب

ترامب اليوم غاضب 
من الجميع، من 

الديمقراطيين 
الذين هزموه، 

ومن الجمهوريين 
الذي خذلوه

الخطر على األبواب، 
واألزمة مستحكمة، 

وال مؤّشرات على 
انتهائها عالميًا قريبًا

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  

Wednesday 6 January 2021
األربعاء 6 يناير/ كانون الثاني 2021 م  22  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2319  السنة السابعة


