
أسامة أبو ارشيد

، يــوم  وقــفــت أمــيــركــا والــعــالــم َمـــشـــدوَهـــْنِ
ــام مــشــهــد اقــتــحــام  ــ ــي، أمــ ــاضــ ــاء املــ ــ ــعـ ــ األربـ
مبنى الكونغرس في واشنطن من أنصار 
الرئيس دونالد ترامب، الذي حرضهم هو 
نفسه على العنف، بذريعة أن االنتخابات 
ــرقــــت مـــنـــه. كـــانـــت الــعــظــمــة  ــة ُســ ــيـ الـــرئـــاسـ
التلفزة،  أمــام شاشات  تتهاوى  األميركية 
وبـــدت صـــور عــصــابــات بــيــضــاء مــتــطــّرفــة، 
وهي تعبث برمز الديموقراطية األميركية 
العالم  من  آتية  كأنها  سه، 

ّ
وتدن »املقّدس« 

ــا، تلك  ــيــ أو روســ الـــصـــن  مـــن  أو  ــالـــث،  ــثـ الـ
األجــزاء من العالم التي توّبخها الواليات 
املتحدة مــرارًا في تصريحات مسؤوليها، 
أو فــي الــتــقــاريــر الــســنــويــة الــتــي تصدرها 
ــان  اإلنـــسـ ــقـــوق  حـ عــــن  خــارجــيــتــهــا  وزارة 

والديمقراطية. 
ــــي جــبــن  ــة عـــــــار فــ ــ ــمـ ــ ــا جـــــــرى كـــــــان وصـ ــ مــ
الــديــمــوقــراطــيــة األمــيــركــيــة، جــعــلــت منها 
محل سخرية بن خصومها الذين لطاملا 
جــّرعــتــهــم مــن الــكــأس نــفــســهــا. األخــطــر أن 
ــرى، وهـــو مـــا لـــم تــنــتــه فــصــولــه بعد  مـــا جــ
لحظة كــتــابــة هـــذه الــســطــور، قــد تــكــون له 
وفــي  آنــيــة  كـــارثـــيـــة،  تـــداعـــيـــات مستقبلية 
أميركا  تعيش  والبعيد.  املتوسط  املدين 
عموديًا  ــاّدًا،  حــ مجتمعيًا  انقسامًا  الــيــوم 
وأفقيًا، وهو قد يزداد عمقًا وتتسع هوته، 
خصوصًا في وجود سياسين انتهازين، 
وإيديولوجين سطحين نافخن في كير 

فاطمة العيساوي

لم يكن ببال بائع الفاكهة املتجّول، محمد 
الـــبـــوعـــزيـــزي، أن مــشــهــد انـــتـــحـــاره املــريــع 
ســيــطــلــق غــضــبــا يــتــجــاوز بــكــثــيــر صفعة 
شــرطــيــة الــبــلــديــة الــتــي حــاولــت مــصــادرة 
عربته، بحجة أنها مركونة في مكان غير 
مــســمــوح بـــه. ولـــم يــكــن فـــي بــالــنــا، ونــحــن 
نــراقــب فــصــول الــربــيــع أن شــرارتــه األولــى 
ستنطلق مــن تــونــس، أحــد أكــثــر األنظمة 
انغالقا، والبلد املنسي في قائمة األحداث 
الكبرى في املنطقة. لم يكن باإلمكان أيضا 
كنظامي  دمــويــة،  أنظمة  أن  لنا  يخيل  أن 
ــّردا، وأن  ــمــ ــذافـــي، ســتــواجــه تــ ــقـ ــــد والـ األسـ
الشارع  إلــى  سينزلون  مساملن  مواطنن 
لــلــمــطــالــبــة بــالــتــغــيــيــر فـــي مـــا كــــان يعتبر 
لقدره. تعب  نائما ومستسلما  رأيــا عاما 
العالم من مراقبة تداعيات ثورات الربيع، 
بعدما تحّولت معظم فصوله إلى عنف أو 
املقولب  الخطاب  عــاد  مسبوق.  غير  قمع 
عــن الــعــالــم الــعــربــي لــيــركــز عــلــى مكافحة 
اإلرهـــــــاب، لــتــأكــيــد »اســتــثــنــائــيــة« منطقة 
عــاجــزة عــن الــتــغــيــيــر. وكــمــا فــاجــأ الربيع 
فــــي مـــوجـــتـــه األولــــــــى املــــراقــــبــــن، ال يــــزال 
من  متوقعة  وغير  متجّددة  فصوال  يقّدم 
الــغــضــب، مــن دون أن يــنــجــح الــغــاضــبــون 
في االنتقال من حيز الغضب ورومانسية 
ــثـــورة إلـــى الــتــخــطــيــط لتأثير  ــارات الـ ــعـ شـ
فاعل من أجل تغيير حقيقي في الهياكل. 
ال تزال ثقافة قبول الرأي املختلف بعيدة 
ــال، فـــي ظـــل تـــجـــّدد الــقــمــع وشــيــطــنــة  ــنــ املــ
اآلخــــر، وعــــودة الــقــيــود بــاســم الــتــابــوهــات 

السياسية أو الدينية.
يـــبـــدو الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي الـــيـــوم أكـــثـــر تعبا 
وتفّككا وانهيارا مما كان عليه قبل عشر 
التغيير،  سنوات، عندما انطلقت موجات 
وزادت  تعب،  اليوم  بأجمعه  العالم  أن  إال 
السياسات  غوغائية  مــن  كــورونــا  جائحة 
ــات املـــتـــحـــدة إلـــى  ــ ــــواليـ الـــشـــعـــبـــويـــة، مــــن الـ
ــبــــرازيــــل، فـــي ظـــل نـــزعـــة مــتــصــاعــدة من  الــ
اإلعالمي  التضليل  يها 

ّ
يغذ الثيوقراطية 

فـــي وســـائـــط الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي، كما 

سمير الزبن

تاريخًيا، شّكل االستقالل الكامل وعلى كل 
التحّرر،  الوطنية هــدف حــركــات  األراضـــي 
ولـــم يتغير الـــهـــدف، عــلــى الــرغــم مــن تغير 
ــــرى، وقــد  أدوات الـــصـــراع بــن تــجــربــٍة وأخـ
ــا طــــوال صــــراع حــركــات الــتــحــّرر 

ً
بــقــي ثــابــت

قادة  امِلستعمرة. وكانت وظيفة  الــدول  مع 
لــلــحــصــول على  الـــصـــراع  إدارة  الـــحـــركـــات 
أقــرب وقت ممكن، وبأفضل  االستقالل في 
ــل هـــــذه الــــتــــجــــارب كـــان  ــل، فـــفـــي كــ ــائــ الــــوســ
ــا، وكـــانـــت الــوســائــل تختلف 

ً
الـــهـــدف ثــابــت

حــســب ظـــرف حــركــة الــتــحــّرر هـــذه أو تلك، 
االستقالل  الثابت،  بالهدف  املــس  دون  من 

ورحيل االستعمار.
عـــلـــى عـــكـــس الـــتـــجـــارب األخــــــــرى، افــتــقــدت 
على  الــهــدف،  ثــبــات  الفلسطينية  التجربة 
تــحــّرر وطني.  مــن طبيعتها قضية  الــرغــم 
ــــالل الـــتـــجـــربـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــحــديــثــة،  خـ
تغير الــهــدف الــنــهــائــي عـــدة مــــرات، وشكل 
التجربة  في  البنيوية  املشكالت  أعقد  هــذا 
الفلسطينية، فقد كان على القرار السياسي 
الــفــلــســطــيــنــي أن يـــخـــدم ويــــبــــّرر تــغــيــرات 
الهدف الرئيسي في التجربة الفلسطينية.

ــدأت تــجــربــة الــعــمــل املــســلــح فـــي الــســاحــة  بــ
الفلسطينية في العام 1965، وكان املطروح 
»االحــتــالل  الــواقــعــة تحت  تحرير فلسطن 
قد  تكن  لم  انطالقتها  فعند  الصهيوني«، 
ولدت مشكلة احتالل 1967. رفعت الفصائل 
التي  فلسطن  تحرير  شعار  الفلسطينية 
احتلت في 1948، أو توريط الدول العربية 
في حرب مع هذا »الكيان« من أجل تحرير 
الفلسطينية  املشكلة  ولــدت  فقد  فلسطن، 
جّراء استيالء العصابات الصهيونية على 
األرض الفلسطينية وطرد سكانها. طرحت 
الفلسطينية هدف تحّرر فلسطن  القيادة 
»من النهر إلى البحر«، وهي القيادة ذاتها 
الــتــي بــقــيــت عــلــى رأس مــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
الفلسطينية، عقودا.  وعلى رأس الفصائل 
بــعــد هــزيــمــة 1967 والـــظـــروف الــتــي تلتها 
أدارت  الــتــي فرضتها،  الــجــديــدة  والــوقــائــع 
ليتحول  الفلسطينية،  الــســيــاســة  الــقــيــادة 
التراب  كامل  »تحرير  مــن  النهائي  الــهــدف 
الوطني ..« إلى »إقامة الدولة الفلسطينية 
املطلق،  الرفض  والــقــطــاع«، من  الضفة  في 
في نهاية الستينيات، للتعامل مع القضية 
الجــئــن«،  »قــضــيــة  بوصفها  الفلسطينية 
وبالتالي رفض قرار مجلس األمن 242، إلى 
كان  أي تسوية.  فــي  الحل  أســاس  اعتباره 
مبّررات  عن  البحث  السياسي  الــقــرار  على 
االستراتيجي،  الهدف  في  التغيرات  لهذه 
وتــبــريــر الــقــبــول بـــأهـــداٍف كــانــت مرفوضة 
من القوى ذاتها والقيادات ذاتها. لتتحّول 
إلــى مطالب وأهـــداف مقبولة، ومــن حلول 
خـــيـــانـــيـــة واســـتـــســـالمـــيـــة وتـــصـــفـــويـــة إلـــى 
حلول وطنية. وأصبح هذا االنتقال يعتبر 
الفلسطيني،  السياسي  الفكر  في  تحوالٍت 
وتــحــواًل  فلسطيني،  نضج  عــن  تعبيرًا  أو 

إلى الواقعية والعقالنية. 
ــــوالت بـــوصـــفـــهـــا  ــحــ ــ ــتــ ــ لــــــم تــــفــــّســــر هــــــــذه الــ
ــد تــم  ــقـ اســــتــــمــــرارا لـــــأهـــــداف الـــســـابـــقـــة، فـ
للحركة  إجبارًيا  تفسيرها بوصفها ممًرا 
الفلسطينية، لحماية نفسها من التصفية. 
ــة فــي  ــيـ ــعـ ــواقـ ــتـــى دعــــــاة الــعــقــالنــيــة والـ وحـ
يقّدموا تصّورهم  لم  الفلسطينية  الساحة 
بوصفه الحل األفضل، بقدر ما قّدموه أنه 
املعطيات  فــي ظــل  املمكنة  الــحــلــول  أفــضــل 
ــّرفــــوا وكــــــأن الــــدعــــوة إلـــى  الـــقـــائـــمـــة، وتــــصــ
إرغــاًمــا.  عليها  ُيــرغــمــون  قباحة  التسوية 
للتنازالت  الفلسطينية  املعارضة  أن  حتى 
ــة كـــــانـــــت تــــــبــــــّرر مـــواقـــفـــهـــا  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
كــانــت ترفضها  الــتــي  الــجــديــدة  السياسية 

ممدوح الشيخ

نــعــم .. هـــنـــاك عـــواصـــم عــربــيــة قـــد تــدفــع 
مـــع الــرئــيــس األمـــيـــركـــي، تـــرامـــب، فــاتــورة 
التي  الفاتورة  هــذه  مفردات  أول  الواقعة. 
يمكن أن تدفعها عواصم بسبب خطيئة 
اقــتــحــام الــكــونــغــرس األمــيــركــي قــد تكون 
الديمقراطية  للحالة  اعتبار كبيرة  إعادة 
في العواصم الحليفة لواشنطن، كمعيار 
أكــثــر تــأثــيــًرا فــي قـــوة الــعــالقــات العربية 
ــنــــوات الــقــلــيــلــة  ــــالل الــــســ ــ األمــــيــــركــــيــــة. وخـ
العربية  ترامب  تحالفات  كانت  املاضية، 
 وقــصــيــرة الــنــظــر بشكل بــائــس. 

ً
غــرائــزيــة

واالعـــتـــمـــاد قــصــيــر الــنــظــر عــلــى تــحــالــف 
عربي أميركي مع أنظمة مغرقة في العداء 
للديمقراطية، كانت في الواليات املتحدة، 
باستثناء  طويلة،  قضية جدلية سنوات 
هــدنــة قــصــيــرة خـــالل الــفــتــرة الــثــانــيــة من 
ــن، وأرّجــــــح أن  ــ ــــورج بــــوش االبــ رئـــاســـة جـ
تــتــحــّول إلــــى قــضــيــة مــفــصــلــيــة، ألســبــاب 

موضوعية وأخرى آنية.
دول  قدمتها  الــتــي  املتعجلة  واالتــفــاقــات 
فــي سياق  إســرائــيــل  مــع  للتطبيع  عربية 
بــإدارة ترامب استهدفت، بشكٍل  عالقتها 
ترامب  فــرصــة  الــعــن، تحسن  ال تخطئه 
لــلــفــوز بــفــتــرة رئــاســيــة ثــانــيــة، كــمــا أنــهــا 
ي 

ّ
استهدفت إجبار اإلدارة املقبلة على تبن

أجندة هذه العواصم، كجزء من األجندة 
توهموا  أنهم  أي  املنطقة،  فــي  األميركية 
إمكان »اقتياد« أميركا من خالل »شراء« 
 مــن االتــســاق مع 

ً
الرئيس شخصًيا، بــدال

سياسة أميركية تمثل الدولة.
من ناحية أخرى، فإن األموال العربية التي 
وشركات  الضغط  جماعات  على  تدفقت 
األمــيــركــيــة، بحجم غير  العامة  الــعــالقــات 
مـــســـبـــوق، ولــتــحــقــيــق أهـــــــداف لــــم يــســبــق 
تحقيقها،  إلــى  أن سعت  عربية  لعاصمة 
ص قدرة 

ّ
ستكون موضوع مراجعة ستقل

ص جرأتها 
ّ
بعض هذه العواصم، وستقل

في الوقت نفسه، على السعي إلى تحقيق 
مثل هــذه األهـــداف مــّرة أخــرى، وبخاصة 
فــي ظــل املــكــاســب الــكــبــيــرة الــتــي حققتها 
روســيــا فــي املــنــطــقــة، بــرعــايــة بــعــض هــذه 
يــعــيــد  ــتـــي  الـ أوبــــامــــا  وإدارة  الــــعــــواصــــم. 
بايدن إنتاجها تقلق كثيرين في الخليج 
وخـــارجـــه، والـــثـــارات الــتــي ظــلــت حــاضــرة 
في ممارسات حلفاء ترامب )وفي خطاب 
تـــرامـــب نــفــســه بــعــد انــتــهــاء حــكــم أوبــامــا 

الكراهية، اللهم أن تكون هناك إرادة وقدرة 
 شامل 

ٍ
على إنــفــاذ مــشــروع إصــالح وطــنــي

فيه، في ظل  أمــر مشكوك  ٍر، وهــو  َبصِّ
َ
وُمت

 .
ً
 لم يكن مستحيال

ْ
املعطيات الراهنة، وإن

ال أريــــــد أن أقـــفـــز إلـــــى حـــكـــم قــيــمــي حـــول 
انــهــيــار »الـــنـــمـــوذج األمـــيـــركـــي«، فــفــي هــذا 
الفحص  من  مزيدًا  األمــر  تعّجل، ويحتاج 
والتدقيق، ولو أنه قد ُيجادل كثيرون في 
أن »النموذج األميركي« مجّرد وهم، سواء 
واالقتصادية  العرقية  االختالالت  لناحية 
افتراق  لناحية  أو  البالد،  في  والسياسية 
القيم  عــن  األميركية  الخارجية  السياسة 
ــتـــي تــبــاهــي  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة الـ
ــالــــم. لـــكـــن، فــــي كــــل األحــــــــــوال، إن  بـــهـــا الــــعــ
حــجــم الــضــرر املــريــع الـــذي لــحــق بنموذج 
والصورة  داخليًا،  األميركية  الديمقراطية 
وعراقة  مؤسساتها  رســوخ  عــن  املستقّرة 
أكبر  الصارم،  وأمنها  وتقاليدها  أعرافها 

َكَر أو أن يتجاهله أحد. 
ْ
من أن ُين

هناك حديث فــي الــواليــات املــتــحــدة، ومن 
أقطاب كبيرة في مؤسسات الحكم والفكر 
واإلعــالم، عن أن الديموقراطية األميركية 
ــرامــــب، بـــل فضحها  ــا تــ اهــ ــرَّ هـــشـــة. لــقــد عــ
على رؤوس األشــهــاد، وال يمكن أحـــدًا أن 
يجادل بعد اليوم بأن في أميركا شرائح 
تــعــانــي من  مجتمعية واســعــة وعــريــضــة 
جهٍل مطبق، وعنصرية بغيضة، وكراهية 
مجرد  هــي  فيها.  متأصل  وعــنــف  عميقة، 
براميل بارود تنتظر صاعق تفجير، وكان 
تــرامــب واحـــدًا مــن تلك الــصــواعــق. وحتى 

كل هذا الضرر الفادح بالواليات املتحدة، 
ــًا وقـــيـــمـــًا ورمــــزيــــات  ــمــــوذجــ مــجــتــمــعــًا ونــ
لــوال وجــود سياسين  ومؤسسات حكم، 
جبناء في حزبه، يتوّسلون رضــاه، علهم 
االنتخابية  قاعدته  بعض  بدعم  يحظون 

من الغوغائين.
الــثــانــي، نــجــده فــي كيفية تعامل  الــعــطــب 
املتطّرفة  العصابات  مع  األمنية  األجهزة 
ــيــــة  ــي اقــــتــــحــــمــــت رمـــــــز الــــديــــمــــوقــــراطــ ــ ــتـ ــ الـ
األمــيــركــيــة »املـــقـــّدس«، وعــاثــت فيه فسادًا 
وتـــخـــريـــبـــًا، مــــهــــّددة ســـالمـــة أعـــضـــائـــه في 
مـــجـــلـــســـي الــــــنــــــواب والـــــشـــــيـــــوخ، ونــــائــــب 
ــه. كــــثــــيــــر مـــــــن اإلعـــــــــالم  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــــس نـ ــيــ ــ ــرئــ ــ الــ

ــيـــن تـــكـــلـــمـــوا فــي  ــركـ ــيـ والـــســـيـــاســـيـــن األمـ
بــالــذات، عاقدين مقارنة بن  النقطة  هــذه 
احتجاجات  مع  الخشن  السلطات  تعامل 
أشهر،  قبل  أغلبها،  فــي  السلمية،  الــســود 
تجّرأت  بيضاء،  عصابات  مــع  وتعاملها 
عــلــى تــدنــيــس مــقــر الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة 
األميركية. لقد تأخرت الحكومة الفيدرالية 
فــي نشر قـــوات الــحــرس الــوطــنــي لحماية 
معلومات  هناك  كانت  الكونغرس.  مبنى 
اســتــخــبــاراتــيــة عـــن أن بـــن املــتــظــاهــريــن 
املؤيدين لترامب من ينوي القيام بأعمال 
شغب في العاصمة، بل إن الرئيس نفسه 
هو من وّجههم نحو الكونغرس. لم يقف 
األمــــر عــنــد ذلـــك الـــحـــد، حــيــث رأيـــنـــا كيف 
كانت عناصر األمن، ومن ثمَّ قوات الحرس 
ـــــِشـــــَرت بـــشـــكـــل مـــتـــأخـــر، 

ُ
الـــوطـــنـــي الــــتــــي ن

تــتــعــامــل بــضــبــط نــفــس كــبــيــر مـــع الــذيــن 
اعـــتـــدوا عــلــى أحـــد رمــــوز الــحــكــم والهيبة 
األميركية، بل وعليهم. ترى، لو كان هؤالء 
في غالبهم األعظم بيضًا، أكانت السلطات 
الطريقة؟ هذا سؤال  تعاملت معهم بهذه 
يــطــرحــه كـــثـــيـــرون فـــي أمـــيـــركـــا، وأظـــــن أن 
اإلجابة واضحة، ونماذجها املغايرة أكثر 

من أن تعد وتحصى هنا. 
العطب الثالث، يتمثل في سقوط الرمزيات 
األميركية على يد بعض أبنائها أنفسهم. 
كانت املـــّرة األولـــى واألخــيــرة التي اقتحم 
كان  حينها   .1814 عــام  الكونغرس  فيها 
املقتحم جيشًا أجنبيًا غازيًا، هو الجيش 
الــبــريــطــانــي، الــــذي دمــــر املــبــنــى وأحـــرقـــه. 

وفــي الــســادس مــن يناير/ كــانــون الثاني 
لــه  ــّربــــون  ــخــ واملــ املــقــتــحــمــون  ــان  ــ كـ  ،2021
مواطنن أميركين، بذريعة أنهم يريدون 
التي  الرئاسية  االنتخابات  نزاهة  حماية 
ــــذه لــحــظــة فـــارقـــة  خـــســـرهـــا مـــرشـــحـــهـــم. هـ
فـــي تـــاريـــخ الـــواليـــات املــتــحــدة، وتــؤّســس 
ــقـــة خـــطـــيـــرة قـــــد تــــقــــود إلــــــى املـــــسِّ  ــابـ لـــسـ
ــِة األمــيــركــيــة.  بــالــهــويــة الــوطــنــيــة الــَجــَمــِعــيَّ
 على ذلــك، فليتابع صور 

ً
وملــن أراد دلــيــال

بــعــض املــعــتــديــن عــلــى الــكــونــغــرس الــذيــن 
جــــابــــوا أروقــــتــــه وقــــاعــــاتــــه، حـــامـــلـــن عــلــم 
أهلية  الذين أشعلوا حربًا  الكونفدرالين 
االنفصال  بغرض   )1865-1861( أميركية 

عن االتحاد.  
املتحدة  الــواليــات  شهدته  مــا  باختصار، 
مــن أحـــداث فــي الــســنــوات األربـــع املاضية، 
ــــت تــحــت رئـــاســـة تـــرامـــب، مـــا هي  ــا زالـ ومــ
ــة بــنــيــويــة يعيشها  إال تــعــبــيــراٌت عـــن أزمــ
»النموذج األميركي«. وإذا كانت واشنطن 
قد سقطت في السادس من شهر يناير/ 
ــك يــنــذر  ــإن ذلــ ــاري، فــ ــجــ ــانـــون الـــثـــانـــي الــ كـ
بانهيار كامل لذلك األنموذج في السنوات 
املقبلة، وقد يذهب األمر إلى أبعد من ذلك، 
وصواًل إلى تفّكك الواليات املتحدة نفسها 
بــأيــدي أبنائها. هــل هــذا قــدر محتوم؟ ال. 
تــبــقــى الــــقــــدرة األمــيــركــيــة عــلــى اإلصــــالح 
الذاتي كبيرة، في ظل وجود قيم وأعراف 
وتقاليد عريقة، ومؤّسسات قوية ما زالت 

قادرة على تمتن بنائها.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

فـــي اإلعـــــالم الــتــقــلــيــدي.  بــاخــتــصــار، بــات 
لم يعد مختلفا  العالم  إن  القول  باإلمكان 
كــثــيــرا عـــن مــشــكــالت املــنــطــقــة، وإن رقــعــة 
الـــتـــبـــاعـــد بــــن الـــعـــاملـــن انـــكـــمـــشـــت، لــيــس 
بــنــشــوء أنــظــمــة ديــمــوقــراطــيــة جـــديـــدة في 
عاملنا، بل بتراجع الديمقراطية في الغرب، 
والــتــشــكــيــك بـــجـــدواهـــا. لــيــس مـــن املــبــالــغــة 
ــارع الــعــربــي  أيـــضـــا الـــقـــول إن حـــــراك الــــشــ
الحركة  مــن  مماثلة حديثا،  حــركــاٍت  ألــهــم 
ــدة لــلــديــمــقــراطــيــة فـــي هـــونـــغ كــونــغ  ــؤيــ املــ
إلــــى الــــحــــراك املـــنـــاهـــض لــلــعــنــصــريــة ضد 
الــســود فــي الـــواليـــات املــتــحــدة وتــظــاهــرات 
اإلرهــــاب  مــكــافــحــة  قــانــون  الفيليبن ضــد 
الجديد، وتقييده حرية التعبير. تنافست 
في  العربي  العالم  في  االحتجاج  حركات 
أشكال االبتكار ضد القمع، للسخرية منه، 
أو مــحــاولــة اخـــتـــراق حـــواجـــزه فـــي فــضــاء 
اإلنترنت وخارجه، في تظاهرات متنّوعة 
يصعب إحصاؤها على كثرتها وفرادتها. 
تخطر في بالي أوال مبادرة مجموعة من 
النفايات  أكياس  الستخدام  دمشق  نساء 
ــد فـــي أولـــى  ــ فـــي رســــم شـــعـــارات ضـــد األسـ
أشــــهــــر ثــــــــورة ســـلـــمـــيـــة نــــجــــح األســــــــد فــي 

تحويلها إلى حرب أهلية. 
لم تسقط األنظمة لكن جدار الخوف سقط، 
واألهم منه سقوط الهيبة التي استخدمها 
آلية  لحماية  ما  مشروعية  لكسب  الطغاة 
تهديد.  أو  مساءلة  محاولة  أي  من  القمع 
لــيــس مــفــاجــئــا أن تــكــون كــنــيــة »بــلــحــة« ال 
تزال تؤّرق عبد الفتاح السيسي في مصر، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــســجــون الــواســعــة الــتــي 
حشر فيها معارضيه. توفي الشاب شادي 
حــبــش، مــخــرج أغــنــيــة »بــلــحــة«، فــي سجن 
طرة، إال أن مسلسل السخرية من السيسي 
ونـــظـــامـــه ال يـــــزال مـــتـــواصـــال فـــي أغــنــيــاٍت 
يتداولها الناشطون، على الرغم من عنف 
غــيــر مــســبــوق. فـــي الــســجــون الــســعــوديــة، 
تواجه الناشطات النسويات السعوديات، 
مــنــهــن لــجــن الـــهـــذلـــول، عــقــوبــات الــســجــن 
بـــتـــهـــمـــة اإلرهــــــــــــاب، ملـــطـــالـــبـــتـــهـــن بــحــقــوق 
العام  شهد  اململكة.  فــي  للنساء  أســاســيــة 
املــاضــي تــصــاعــدا كــبــيــرا فــي حــجــم تقييد 

ا، بأنها مجبرة عليها، وأنها تؤيدها 
ً
سابق

ــنـــازالت  ــة« عـــلـــى تـ ــيـ ــتـــراضـ ــع اعـ ــاريـ »مـــشـ ـــ كـ
»القيادة اليمينية« ملنظمة التحرير. ولكن 
في نهاية الثمانينيات، كانت كل الفصائل 
ــلـــول كــانــت  الــفــلــســطــيــنــيــة تــــوافــــق عـــلـــى حـ
تعتبر في السنوات األولى النطالقة العمل 
الــفــلــســطــيــنــي املــســلــح املـــعـــادل املــوضــوعــي 

للخيانة.
مـــن الـــســـقـــوف الــعــالــيــة جــــــًدا، بـــــدأت رحــلــة 
ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــي كـــــــــان عـ ــ ــتــ ــ الــــــتــــــحــــــوالت الــ
بــــقــــراراٍت عبر  الــفــلــســطــيــنــيــة أن تــكــّرســهــا 
الرحلة  بــدأت  التحرير.  منظمة  مؤسسات 
ا، وهو مطلب »الدولة 

ً
من أقل الحلول خالف

الــفــلــســطــيــنــيــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة« كــصــيــغــة 
لــلــتــعــايــش الــيــهــودي ـ الــفــلــســطــيــنــي داخـــل 
فلسطن املــحــّررة. ومنها كــان االنتقال في 
1974 إلــــى بــرنــامــج »الــســلــطــة الــوطــنــيــة«، 
وهو التحول الــذي ارتبط مع حرب 1973، 
 فــــي الــــوصــــول 

ً
ــهــــال ــكـــن الــــطــــريــــق ســ ــم يـ ــ ــ ول

إلـــى »بــرنــامــج الــنــقــاط الــعــشــر«، فــقــد شق 
إلــى  الفلسطينية  الــســاحــة  الــبــرنــامــج  هـــذا 
فريقي »الــرفــض« و»الــقــبــول«. وقــد جّمدت 
الجبهة الشعبية، على أثر إقــرار البرنامج 
ــي املـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي، عـــضـــويـــتـــهـــا فــي  ــ فـ
»جبهة  املنظمة، وشكلت ما ُعرف وقتها بـ
الــــرفــــض لـــلـــحـــلـــول االســــتــــســــالمــــيــــة«. وقـــد 
افــتــتــح الــبــرنــامــج املــرحــلــي مــرحــلــة طويلة 
الفلسطينية،  الــتــحــوالت والــتــراجــعــات  مــن 
ــلـــت، فـــي الــنــهــايــة، إلــــى اإلقــــــرار بــقــرار  وصـ
مجلس األمن 242 أساسا وحيدا للتسوية 

مع إسرائيل. 
الوحدة  إلى  الفلسطينية  الساحة  وعــادت 
الوطني لسنة 1977،  املجلس  برنامج  في 
الخمس عشرة،  النقاط  ببرنامج  املعروف 
لــــم يـــــرد ذكـــــر لــســلــطــة الـــشـــعـــب الــوطــنــيــة 
ــة وطــنــيــة  ــ ــ ــلـــت مــحــلــهــا »دولـ املـــقـــاتـــلـــة، وحـ
مستقلة فــوق الــتــراب الــوطــنــي«، وقــد بقي 
ــة غــيــر واضـــــح املــعــالــم.  مـــكـــان هــــذه الــــدولــ
ــامــــج نـــقـــطـــة الـــوســـط  ــرنــ ــبــ ــل هــــــذا الــ ــ ــّكـ ــ وشـ
اإلجماعية التي نقلت نقلتها األخيرة في 
املجلس الوطني في دورته التاسعة عشرة 
في الجزائر 1988، والتي جاءت باملوافقة 
الــصــريــحــة واإلجـــمـــاعـــيـــة، عــلــى الـــرغـــم من 
تحفظات بعضهم، على أن قــراري مجلس 
األمـــن 242 و338 أســـاس ملــشــاركــة منظمة 
ربطها  بعد  الــدولــي،  املؤتمر  في  التحرير 
الفلسطيني.  للشعب  املصير  تقرير  بحق 
وجاء النص واضًحا على ضرورة انعقاد 
املــؤتــمــر الـــدولـــي الــفــعــال الــخــاص بقضية 
ــا الــقــضــيــة  ــ ــرهـ ــ ــــوهـ الـــــشـــــرق األوســــــــــط وجـ
الفلسطينية. وباعتبار أن املؤتمر الدولي 
ينعقد على قاعدة هذين القرارين وضمان 
الفلسطيني  للشعب  املــشــروعــة  الــحــقــوق 
وحــقــه فـــي تــقــريــر مــصــيــره. وبـــذلـــك تــكــون 
التحوالت  استكملت  قــد  التحرير  منظمة 
الــتــكــيــفــيــة الــتــي شــرعــت فــيــهــا مــنــذ مطلع 
 ،1948 احــتــالل  قضية  لنقل  السبعينيات، 
ــراع، إلــى  ــلـــصـ بــوصــفــه األســــــاس املـــكـــون لـ
اعــتــبــار احــتــالل الــعــام 1967 هــو األســـاس، 
وبـــذلـــك تــكــون قـــد اســتــكــمــلــت الــتــحــّول من 
تحرير »كامل التراب الوطني الفلسطيني« 
ــة الـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة وفـــق  ــ ــامـ ــ إلــــــى إقـ
ــرارات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة«. وقـــد عبرت  ــ »قــ
هـــذه الــتــحــوالت عـــن الــتــكــيــف مـــع الــســيــاق 
من  ا  جــزًء باتت  املنظمة  باعتبار  العربي، 
الــنــظــام الــرســمــي الــعــربــي، بــعــد االعــتــراف 
بها ممثال شرعيا ووحيدا، وليس غربًيا 
إقرار  االعتراف تقريًبا مع  أن يتزامن هذا 
والذي   ،1974 العام  في  املرحلي  البرنامج 
كان البداية الواضحة للتكيف الفلسطيني 

مع متطلبات النظام العربي.
حاولت القيادة الفلسطينية إبقاء الخطاب 

املــيــاه. وقد  حة ألن تعكر 
ّ

بــســنــوات( مرش
كان اقتحام الكونغرس مشهد الختام في 
ملهاة سياسية عربية/ أميركية، ارتبطت 
بمساٍع  لواشنطن  حليفة  عــواصــم  فيها 
معلنة ملنع الديمقراطين بـ »أي ثمن« من 

العودة إلى السلطة.
وقـــائـــمـــة مــــخــــازي تــــرامــــب الـــطـــويـــلـــة فــي 
ــــاض وأبـــوظـــبـــي،  ــريـ ــ ســـيـــاســـاتـــه تـــجـــاه الـ
ــعـــواصـــم، شــكــلــت عــامــل  وغــيــرهــمــا مـــن الـ
اســتــقــطــاب ديــمــقــراطــي/ جــمــهــوري حــاد. 
صـــحـــيـــٌح أنـــــه كـــــان لــلــقــضــايــا الـــداخـــلـــيـــة 
ــــوى، لــكــن  ــــصـ ــقـ ــ ــة األولـــــــويـــــــة الـ ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
حــضــوًرا  أكــثــر  أصبحت  العربية  املنطقة 
العربي«،  »الــربــيــع  بــدأ  فــي واشنطن منذ 
ــة  ــفـ ــاصـ ــــب عـ ــلـ ــ ــي قـ ــ ــ وكـــــــــــان حـــــضـــــورهـــــا فـ
الصراع على مستقبل أميركا، وفي الكفة 
ــع الــحــريــات  الــخــطــأ. والــتــغــاضــي عـــن واقــ
فــــــي املــــنــــطــــقــــة، خــــــــالل ســــــنــــــوات رئــــاســــة 
 إلـــى االغــتــيــال املــأســاوي 

ً
تــرامــب، وصــــوال

خاشقجي،  جمال  السعودي،  للصحافي 
ســـوف يـــكـــون، عــلــى األرجـــــح، ســـالًحـــا من 
أســلــحــة تــصــفــيــة الــحــســابــات مـــع تــرامــب. 
وتصفية الحساب هذه املرة ستكون عبر 
الذين  تــرامــب  نــفــوذ حلفاء  إعـــادة هيكلة 
ا أميركًيا في اليمن وليبيا 

ً
اشتروا صمت

وســـوريـــة... وغــيــرهــا مــن املــلــفــات، ال على 
حساب القيم األميركية وحسب، بل على 
حساب املصالح كذلك، والوجود الروسي 
املتنامي على سواحل البحرين، املتوسط 
واألحـــمـــر، والــتــحــالــف الـــروســـي الــتــركــي، 

ليس كل الخسائر.
ــا مــع جمع 

ً
واقــتــحــام الــكــونــغــرس، مــتــرافــق

الحزب الديمقراطي أغلبية في الكونغرس 
بــمــجــلــســيــه، مــنــح الــديــمــقــراطــيــن مشهد 
خــتــام صــاخــبــا، وزخـــًمـــا ربــمــا لــو ذهــبــوا 
بخيالهم إلى أبعد حد ملا تخيلوه، والرغبة 
فــــي تـــقـــويـــض الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة األمــيــركــيــة 
ــور، الــتــعــبــيــر  ــظـ ــنـ ــل املـ ــ ســـتـــكـــون، فــــي األجــ
إثــارة لغضب األميركين، فصورة  األكثر 
الصادمة،  الهزلية  بتفاصيلها  االقتحام، 
وفرت للرئيس املنتخب، بايدن، رأس املال 
األميركين،  لحشد  قيمة  األكــثــر  الــرمــزي 
وراء عملية إعادة هيكلة قادمة ال محالة، 
لــلــعــالقــات األمــيــركــيــة مــع الــحــلــفــاء الــذيــن 
مساعداٍت  االنقالبي«  »الرئيس  ســاعــدوا 
 مــالــيــة وســيــاســيــة، بــأمــل اإلمـــالء 

ً
ســخــيــة

على عاصمة القوة الكبرى في العالم. 
)كاتب مصري(

براميل  فــإن  حقبته،  أميركا  تــجــاوزت  إذا 
البارود هذه ستبقى جاهزة لالنفجار، في 
انتظار صاعق جديد، الذي لن يطول أمد 
 ألسباب 

ٌ
 جذرية

ٌ
غيابه، إال أن تتمَّ معالجة

الغضب، خصوصًا بن نسبة معتبرة من 
البيض، وهي قضية أخرى سبق أن كتبت 

فيها مرات عدة في »العربي الجديد«.
فـــي ســـيـــاق األعــــطــــاب الـــتـــي يــعــانــي منها 
»الــــــنــــــمــــــوذج األمــــــيــــــركــــــي«، يـــمـــكـــن ســــرد 
ثــالثــة مــنــهــا اآلن تــتــصــل بــاقــتــحــام مبنى 
ــديـــق أعـــضـــائـــه  ــغــــرس، خــــــالل تـــصـ ــونــ ــكــ الــ
عــلــى نــتــائــج االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
فـــاز فيها جــو بــايــدن، ويــرفــضــهــا تــرامــب، 
الواسعة  الشعبية  وقــاعــدتــه  هــو  ويعتبر 
جـــّدًا أنــهــا خضعت لــلــتــزويــر مــن »الــدولــة 

العميقة«. 
يــــزال،  حـــــّرض، وال  مـــن  أن  األول،  الــعــطــب 
ــد الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا  عــلــى الــعــنــف ضـ
ــو الــرئــيــس  ــيـــهـــا، هــ ــنـ وقـــيـــاداتـــهـــا ومـــواطـ
نفسه. األدهى أن الدوغمائي ترامب، على 
ــــع ســـنـــوات تــمــتــع بــحــصــانــة من  مــــدى أربـ
حــزبــه الــجــمــهــوري فـــي الــكــونــغــرس، ضد 
 بعضها 

َ
كــثــيــر مـــن أفـــعـــالـــه الـــتـــي ُوِصـــــــف

الرئيس،  نائب  يصحو  فــجــأة،  بالخيانة. 
مايك بينس، وزعيم األغلبية )األقلية اآلن( 
ميتش  الشيوخ،  مجلس  فــي  الجمهورية 
بجنون  الرجل مصاٌب  أن  على  ماكونيل، 
ــوازع  ــ ــه نـ ــ الـــعـــظـــمـــة، ومــــريــــض نــفــســيــًا، ولـ
اســتــبــداديــة فــاشــيــة تــشــّكــل خــطــرًا داهــمــًا 
لُيحِدث  تــرامــب  كــان  مــا  الجمهورية!  على 

أنــه جــاء مصحوبا  إال  التعبير وأشــكــالــه، 
بــقــدرة مــتــزايــدة عــلــى الــصــمــود لــأصــوات 
لم  لــن تصمت.  أنها  التي يبدو  املــعــارضــة 
تسقط األنظمة، إال أن التغيير انطلق ولم 
ــرز إنــجــازاتــه ما  تــتــوقــف عجلته، ولــعــل أبـ
الفرد  يمكن وصفه بمواطنة جديدة  بن 
والنظام. مواطنة أكثر إيجابية وتشاركية 
لم يسجل  ال تكتفي باإلنصات والخنوع. 
التقليدية،  السياسة  تغيير كبير في بنى 
إال أن الربيع فتح الباب أمام نزعة تحّررية 
تحّدي  إلــى  التقليدية  السياسة  تــجــاوزت 
أكثر التابوهات حّدة. النساء تقّدمن حراك 
ــارع فـــي مــعــظــم الــــــدول الـــتـــي شــهــدت  ــشــ الــ
تــظــاهــرات احــتــجــاج. الــحــركــات الــنــســويــة 
اســـتـــغـــلـــت الـــــــحـــــــراك، لـــيـــصـــبـــح مـــنـــاســـبـــة 
في  الحق  من  أساسية،  بحقوق  للمطالبة 
منح الجنسية إلى الحق بالحياة في وجه 
عنٍف غير مسبوق باسم »الــشــرف«. أفــراد 
تجاربهم،  عن  علنا  الحديث  على  تجرأوا 
يمثل  األمـــر  كــان  بعدما  الجنس،  كمثليي 
عارا اجتماعيا. تجاوز األفراد، بتجاربهم 

الخاصة، ذواتهم.
)كاتبة لبنانية في لندن(

السياسي الفلسطيني متسًما بالغموض، 
ا، أو يقول 

ً
يــقــول كــل شـــيء، وال يــقــول شيئ

الوقت  فــي  املتناقضة  السياسية  املــواقــف 
ــرفــــت، فــي  ذاتـــــــه، وهـــــي الـــســـيـــاســـة الـــتـــي عــ
الثمانينيات،  وبــدايــة  السبعينيات  نهاية 
ترضي  أن  تحاول  التي  »لعم«  الـ بسياسة 
ــا، مـــن دون أن  ــًيـ الــجــمــيــع داخـــلـــًيـــا وخـــارجـ
تــــرضــــي أحــــــــــًدا. وكــــانــــت لــــهــــذه الــســيــاســة 
أســبــابــهــا الـــتـــي جــعــلــتــهــا تــحــكــم الــســاحــة 
ــادة  ــيـ ــقـ ــن الـ ــكـ ــم تـ ــلـ ــــرة، فـ ــتـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
بسرعة  االنــقــالب  على  قـــادرة  الفلسطينية 
ــــى، واحــتــاجــت وقتا  عــلــى شــعــاراتــهــا األولـ
لــتــمــريــره، ووقــعــت فــي ســيــاق تكيفها مع 
النظام العربي فريسة مطلبن الصطفافن 
متناقضن في العالم العربي، مطلب الدول 
الـــدول املحافظة، وكــان  املــتــشــّددة، ومطلب 
»لــعــم« يــحــاول إرضـــاء الطرفن.  خــطــاب الـــ
كما حاول الخطاب إرضاء قوى املعارضة 
يحافظ  وأن  التحرير،  منظمة  إطــار  داخــل 
ــه عــلــى مــســاحــة لــلــمــنــاورة  ــ فـــي الـــوقـــت ذاتـ
»اللعب على  بن الجميع، وهــو ما ُعــرف بـ

التناقضات العربية ـ العربية«.
ــــدود مــن  ــــحـ ــك عــــــدد مـ ــســ ــل، أمــ ــ ــويـ ــ ــن طـ ــزمــ لــ
الفلسطيني  السياسي  بالقرار  األشخاص 
في غياب املؤسسات الفاعلة، وكانت الفردية 
استقّرت  التي  السياسية  املمارسة  عنوان 
منذ  الفلسطيني  الــقــرار  صنع  آلية  عليها 
النصف الثاني من السبعينيات، وبفقدان 
لـــة الـــتـــي تتيح  آلـــيـــات املــحــاســبــة واملـــســـاء
فــي كــل مرحلة،  قــيــادتــه،  لــة  للشعب مــســاء
السياسي  الــقــرار  عــلــى  الهيمنة  تــّمــت  فــقــد 
الفلسطيني، وبهيمنة القيادة الفلسطينية 
على اإلطار السياسي الفلسطيني )منظمة 
الـــتـــحـــريـــر( وجــــــدت نــفــســهــا تــهــيــمــن عــلــى 
التجّمعات الفلسطينية، من دون أن تملك 
محاسبتها،  على  الــقــدرة  التجمعات  هــذه 
ــمـــارس  ــادة الــفــلــســطــيــنــيــة تـ ــيــ ــقــ ــانـــت الــ ــكـ فـ
أبــوي، من  السياسة من موقع بطريركي/ 
ذاتــه، وألن  الشعب  دون مسؤولياٍت تجاه 
ع على عــدة دول، 

ّ
الشعب الفلسطيني مــوز

فقد عنت هذه املمارسة نوعا من الفوضى 
السياسية. وعنت، وهذا األهم، عدم وجود 
استراتيجية سياسية فلسطينية مدروسة 
تــتــحــّرك الــقــيــادة الــســيــاســيــة مـــن خــاللــهــا، 
أساسها.  على  اليومية  السياسة  ــبــنــى 

ُ
وت

وبــــذلــــك، ال تـــتـــحـــّول الـــســـيـــاســـات الــيــومــيــة 
بتضحيات  التالعب  ويتم  استراتيجيات، 

الشعب. 
ال يختلف الحال في الساحة الفلسطينية 
الـــيـــوم، وعــلــى الــرغــم مــن كــاريــكــاتــوريــة ما 
 فـــي حــبــل قـــوي مع 

ٌ
يـــجـــري، فــهــو مـــوصـــول

األداء التاريخي للقيادة الفلسطينية.
)كاتب فلسطيني(

يوم سقطت واشنطن

ربيع شائك ومتجّدد

تبّدل األهداف الفلسطينية الثابتة

فاتورة عربية لخطيئة 
اقتحام الكونغرس

تبقى القدرة 
األميركية على 

اإلصالح الذاتي كبيرة، 
في ظل وجود قيم 

وأعراف وتقاليد 
عريقة

يبدو العالم العربي 
اليوم أكثر تعبًا 

وتفّككًا وانهيارًا 
مما كان عليه قبل 

عشر سنوات، عندما 
انطلقت موجات 

التغيير

الفردية عنوان 
الممارسة السياسية 
التي استقّرت عليها 

آلية صنع القرار 
الفلسطيني منذ 
النصف الثاني من 

السبعينيات

آراء

بشير البكر

 من أخطر وأطول األزمات التي عرفها منذ 
ً
تجاوز مجلس التعاون الخليجي واحدة

الثالثاء املاضي، لتطوي صفحة  العال، يوم  تأسيسه في عام 1981. وجــاءت قمة 
السعودية،  الــذي فرضته كــل مــن  الجائر  الــعــام مــن الحصار  أعـــوام ونصف  ثالثة 
مصر، اإلمــارات، والبحرين، على قطر، وكان يهدف إلى تقويض نظام الحكم. وإذ 
يسجل اليوم أن املجلس تجاوز األزمة، ويتجه إلى االنتقال إلى مرحلة جديدة، فإن 
األمر الذي على درجة عالية من األهمية هو أخذ العبر، والعمل، بروحيٍة مختلفة، 
فت جراحا 

ّ
على ترميم البيت الخليجي، وتجاوز املفاعيل النفسية لألزمة، ألنها خل

ب وضع ضوابط جديدة للعالقات الخليجية، 
ّ
في عموم منطقة الخليج، وهو ما يتطل

وتحصينها من خالل عدم السماح ألطــراف أخــرى، لــدّس أنفها في شــؤون البيت 
اإلمــارات هي  أن   

ٌ
للتدخالت املصرية. ومعروف بالنسبة  الحال  الخليجي، كما هو 

املسؤولة مباشرة عن تفجير األزمــة، إال إن أحــدا ال ينكر أن مصر هي محّرض 
ومحرك أساسي لها. وحسب املعلومات املتداولة في الكواليس، بقيت القاهرة، حتى 
اللحظة األخيرة، تعارض املصالحة الخليجية، وتتمّسك ببعض الشروط الـ13. ومع 
أن األزمــة انتهت رسميا في قمة العال، فإن الــدور اإلماراتي في األزمــة يحتاج إلى 
التعاون في مطّبات جديدة، وذلك  يقع مجلس  مراجعة وتفنيد ومحاسبة، كي ال 
بالنظر إلى املمارسات السابقة لإلمارات التي أرادت أخذ األزمة إلى مسافات بعيدة، 
دت إعالمها أكثر من ثالثة أعوام من أجل 

ّ
ليس أقلها إعالن الحرب على قطر، وجن

العالم، وكلف ذلــك إهــدار كثير من  أمــام  تشويه سمعة دولــة قطر، وهــز صورتها 
اإلمكانات والجهود، وترتبت عليه خسائر سياسية واقتصادية وآثار أضّرت بكل 

مناحي الحياة.
أصابت األزمة اإلعالم في املنطقة، وأفقدت بعض وسائل اإلعالم املصداقية، حتى 
أن صحفا رصينة ومهنية وجدت نفسها وسط املعمعة، وسارت في مجاراة تيار 
البروباغندا والتهريج، مخافة الضغوط األمنية والسياسية واالقتصادية. ولم تراع 
اإلمارات االنعكاسات السلبية على إعالم منطقة الخليج، وقادت حملة في وسائل 
ضخمة  مالية  إمكانات  وظفت  كما  ميديا«.  »السوشيال  وعلى  التقليدية  اإلعــالم 
لتوجيه وسائل إعــالم عاملية من أجــل كسب رأي عــام دولــي ضد قطر التي تولت 
الدفاع عن نفسها بجدارة، ومن دون أن تنجّر إلى مستوى وسائل إعالم اإلمارات 
أو حمالت »السوشيال ميديا« التي أشرفت عليها أبوظبي مع بعض املستشارين 
السعوديني. وعلى الرغم من الجانب السلبي لألزمة، فإنها كشفت عن الفرق بني 
اإلعالم الذي يحترم نفسه ومتابعيه ويتمتع بأخالقية مهنية، واإلعالم الذي يقوم 
على عدم مراعاة املعايير واألخــالق املهنية. وساهم هذا الفرز في صعود اإلعالم 

املحترم، وتراجع اإلعالم الهابط.
وإعالمها،  بقيادتها وشعبها  الــكــويــت،  دولــة  فــإن  األزمـــة،  هــذه  تــجــاوز  وبمناسبة 
الــحــرص على األخــوة  تستحق تحية خــاصــة، ألنــهــا تــصــّرفــت حيالها مــن مــوقــع 
الخليجية ووحدة مجلس التعاون. وبذل أمير الكويت الراحل، صباح األحمد، جهودا 
جبارة من أجل تطويق األزمة، ومنع تفاقمها، في وقت كان بعضهم يريد نقلها إلى 
 املواجهة العسكرية. وكان للوساطة التي قادها الشيخ صباح مفعولها على 

ّ
مصاف

هذا الصعيد، ويشهد على أحد األطوار الخطيرة من األزمة تصريحه الشهير في 
سبتمبر/ أيلول 2017، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس األميركي دونالد 
ترامب، في البيت األبيض، بأن »املهم إنه عسكريا أوقفنا إنه يكون شيئا عسكريا«، 
معتبرا أن »األمل في حل األزمة الجارية لم ينته«. وما يبعث على االرتياح أن اإلعالن 
األول الذي صدر عن رفع الحصار عن قطر جاء من وزير خارجية الكويت قبل يوم 

من قمة العال، وليس من الواليات املتحدة.

نواف التميمي

خسارة الرئيس دونالد ترامب االنتخابات األميركية للعام 2020 أكيدة، وغير قابلة 
للجدل، بعد كل الذي جرى في ساحات القضاء، حيث خسر ترامب والجمهوريون 
بايدن  الديمقراطي جو  االنتخابات، وبعد فوز  نتائج  أكثر من 60 قضية طعن في 
املتحدة، ما  للواليات  املقبل  الرئيس  الذي يحّدد رسميا  االنتخابي  املجمع  بأصوات 
يعني فشل مساعي حملة الرئيس ترامب لقلب نتائج االنتخابات. وقد حصل بايدن 
النصاب  رسميًا  الديمقراطي  ليتجاوز  االنــتــخــابــي،  املجمع  أصـــوات  مــن   306 على 
ذلك  وقــبــل  تــرامــب على 232.  بالرئاسة وهــو 270 صــوتــا، وحــصــل  للفوز  املطلوب 
تشرين  نوفمبر/  من  الثالث  بانتخابات  الخاصة  نتائجها  الــواليــات  جميع  اعتمدت 
وبذلك،  بايدن.  فوز  على  بغرفتيه  الكونغرس  بعد مصادقة  وأخيرًا  املاضي.  الثاني 
سيؤدي الرئيس املنتخب بايدن، يوم 20 من شهر يناير الجاري، ليكون الرئيس 46 
الحد،  ذلك  الخسارة ظلت عند  أن  لو  ى 

ّ
يتمن ترامب  الرئيس  ولعل  املتحدة.  للواليات 

فقد تضاعفت خسارته مساء األربعاء املاضي، مع تبدد آماله في نيل تأييد الحزب 
الجمهوري لترشحه في انتخابات العام 2024، وهو الذي أعلن، في وقت سابق، أن 
حملته االنتخابية لتلك االنتخابات قد بدأت في اليوم التالي إلعالن نتائج انتخابات 
العام 2020، مراهنًا في ذلك على رصيد  يزيد عن 74 مليون صوت حصل عليها في 
االنتخابات أخيرا. ما حدث مساء األربعاء املاضي قلب الطاولة على رأس ترامب، فقد 
خسر في ليلة واحدة كثيرين من حلفائه في الحزب الجمهوري، في مقدمتهم نائبه، 
مايك بنس، الذي دان بشدة اجتياح الغوغاء مبنى الكابتول هيل. »إنه مشهد مقزز 
االنتخابات في جمهوريات  نتائج  الخالف على  الطريقة يقع  .. بهذه  القلب  ويكسر 
املوز، ال في جمهوريتنا الديمقراطية«. هكذا وصف الرئيس األميركي األسبق جورج 
الــنــواب والشيوخ في  تــرامــب مقر مجلسي  أنــصــار  الغوغاء مــن  بــوش االبــن قتحام 
تغريدته  في  ترامب،  عبر  املقابل،  وفي  املاضي.  األربعاء  واشنطن، مساء  العاصمة 
األخيرة، قبل تجميد إدارة تويتر حسابه 12 ساعة، عن حّبه ملا قام به أنصاره الذين 
االنتخابات«  إليقاف »سرقة  هيل،  الكابتول  مبنى  نحو  بالزحف  لدعوته  استجابوا 

و«استعادة البالد بالقوة«. 
بـــدأ يـــوم األربـــعـــاء األســــود للجمهوريني وتــرامــب بــخــســارة تــاريــخــيــة ملــقــعــدي واليــة 
الحكومة  الكاملة على  الديمقراطيني  يعني هيمنة  الشيوخ، ما  جورجيا في مجلس 
ومجلسي النواب والشيوخ، وانتهى برفض الكونغرس، بغالبية ساحقة، الطعن الذي 
أريزونا، وما  الرئاسية في واليــة  قّدمه جمهوريون على فوز بايدن في االنتخابات 
مسؤولني  دفــع  ما  هيل،  الكابتول  مبنى  ترامب  أنصار  اقتحام  اليوم  شهد  بينهما 
حّرض على 

ُ
الرئيس ترامب، بوصفه امل النظر في عدة خيارات ضد  جمهوريني إلى 

ذلك، بغرض منع املشّرعني من املصادقة على فوز بايدن في االنتخابات. ومن بني 
الخامس  التعديل  عبر  عزله  أو  إقالته،  أو  لترامب،  اللوم  توجيه  املطروحة  الخيارات 
الـــوزراء،  مجلس  أمناء  وأغلبية  الرئيس،  لنائب  يتيح  الــذي  الدستور  من  والعشرين 
إعالن ترامب »غير قادر على االضطالع بصالحيات وواجبات مكتبه«، وإقالته من 
منصبه. ما جرى مساء األربعاء حدث استثنائي في تاريخ الواليات املتحدة، وكان 
بمثابة الطلقة األخيرة التي صّوبها دونالد ترامب على مستقبله السياسي، وتبّددت 
معها آماله في نيل أي تأييد من الحزب الجمهوري الذي لن يسجل في تاريخه تأييد 
وتقويض  الشرعية،  املؤسسات  على  لالنقالب  أنصاره  ح حشد 

ّ
مرش تسمية(  )أو 

الفاشلة  االنــقــالب  محاولة  أن  املفارقة  والبلطجة.  بالهمجية  األميركية  الديمقراطية 
التي نفذها أنصار ترامب، بتحريض مباشر منه، تمت بالتزامن مع بدء شخصيات 
جمهورية التحضير النتخابات 2024 في اجتماع اللجنة الوطنية للحزب في والية 
حني، كان يتصّدرها هذا الرجل، واألرجح أنه لم ُيعد 

ّ
فلوريدا، والنظر في قائمة مرش

مرشحا قويا، يحظى بمعدالت رضا عن أدائه وصلت بني الجمهوريني إلى 86% في 
استطالعات وطنية أجريت قبل يوم األربعاء األسود.

جمانة فرحات

ال َيكتب املنتصرون دائمًا التاريخ. يصّح القول إّن ذلك ينطبق على ما يحمله الكتاب 
الصادر حديثًا، »مذكرات جار الله عمر - الصراع على السلطة والثروة في اليمن« 
)دار املــدى، بيروت، 2021(. يقّدم الكتاب فرصة للحصول على توثيق متسلسل 
وسلس لشهادة السياسي اليمني الراحل جار الله عمر، لألحداث اليمنية واملحطات 

السياسية التي عايشها، وإن جاء صدوره بعد 18 عامًا على اغتياله. 
من جهٍة يعيد جار الله عمر في الكتاب التذكير بدروس الصراع في اليمن، واضعًا 
التوازن  املــحــدودة، وداعيًا إلى إعــادة  إيــاه في سياق الصراع على السلطة والثروة 
بينهما وبني إنتاج املعرفة وحمل السالح لكي يتجنب اليمن العنف. ومن جهة أخرى، 
ط جار الله عمر، عن قصد، الضوء على املراجعات التي أجراها 

ّ
ال تقل أهمية، يسل

هذا القيادي اليمني املحنك الذي دافع عن القومية واالشتراكية والقومية، على مدى 
عقود من العمل السياسي والعسكري والنضال في شمال اليمن وجنوبه. وحدث 
ذلــك كله مــن دون أن يــتــرّدد فــي الــقــول إنــه دفــع ثمن ذلــك فــي كــل مــرة اخــتــار فيها 
االغتيال في  لحظة  إلى   

ً
والدفاع عنها ومحاولة تطبيقها، وصــوال بآرائه  املجاهرة 

صنعاء في ديسمبر/ كانون األول 2002 التي وضعت حدًا ملالعبته املوت ونجاته 
منه مّرات عدة، مثلما وضعت حدًا لشهادته التي كانت توثقها األكاديمية األميركية، 
والكاتب  للمؤرخ  وتقديمه  بمهمة تحريره  الــذي عهدت  للكتاب  تمهيدًا  وديــن،  ليزا 

فواز طرابلسي. 
لم يكن األمني العام املساعد السابق للحزب االشتراكي اليمني جار الله عمر مجّرد 
كــان غالبًا في صلبها، منذ ستينيات  بل  اليمنية،  األحـــداث  كــان على هامش  راٍو 
القرن املاضي، بما في ذلك االنخراط املبكر في الدفاع عن الجمهورية بوجه الحكم 
اإلمامي، مرورًا بفترة سنوات السجن. والحقًا عايش وانخرط في محطات عّدة ال 
تقل أهمية، بما في ذلك حرب الشمال والجنوب، وبذور الخالفات بني رفاق الصف 
 إلى أكثر املحطات الدموية 

ً
الواحد في الجنوب، وفشل محاوالت احتوائها، وصوال

املعروفة بأحداث يناير/ كانون الثاني )1986( التي نجا منها، وما أعقبها من مسار 
وحدوي متعّجل ثم تعثره، وحرب 1994 وما تالها من منفى اختياري، بعد موقفه 
الرافض للحرب واالنفصال في آن معًا، ثم عودته إلى النضال من الداخل حتى يوم 

االغتيال.
راتهم، 

ّ
قوا مذك

ّ
وعلى عكس معظم الساسة اليمنيني في الشمال والجنوب، والذين وث

فأخفوا جزءًا من الحقيقة، أو في أقل تقدير احتفظوا بها، امتلك جار الله عمر جرأة 
املراجعة الفعلية لألحداث التي واكبها، أو ساهم في صنع عدد كبير منها، فلم يمنع 
نفسه عن اإلقرار بارتكاب األخطاء والندم عليها. ولعل في قوله عن نفسه »اعتدت 
أن أكون دائمًا في الجانب الخاسر« إعادة تعريف واقعية ملفهوم الهزيمة واالنتصار 
 الصفوف 

ّ
شق

ُ
في اليمن، على قاعدة أن االعتقاد بالنصر وهم، خصوصًا عندما ت

وتسيل الدماء ويموت األبرياء.
 بني قناعاته التي 

ً
 شخصية

ً
كما يحضر االعتراف املستفيض عن كيف عاش أزمة

كانت بمثابة مسلمات والوقائع على األرض، ليشكل ذلك كله صراعًا فكريًا لديه 
قاده إلى املراجعات التي جعلته السّباق في طرح أفكار عدة بشأن اإلصالح ونقد 
يمكن  ال  »االشتراكية  أن  عن  ودفــاعــه  الديمقراطي  الجنوب  في  السياسي  املسار 
لها،  السياسية وتطوير رؤيته  التعّددية  للديمقراطية«، وعن أهمية  أن تكون عدوة 
 إلى االنتقال من صوغ املبّررات ملنع اإلسالميني من املشاركة في التعّددية 

ً
وصوال

إلى االعتراف بأهمية مشاركتهم فيها، قبل أن يقود الحزب االشتراكي إلى التحالف 
معهم )حزب التجمع اليمني لإلصالح( في وجه علي عبد الله صالح، ويلقى حتفه 

من على منبرهم.
ولعل الدرس األول واألهم الذي فطن له جار الله عمر أن »التاريخ ليس فيه لو«. أما 
الدرس اآلخر، فإن »التاريخ في اليمن يكّرر نفسه أكثر من مرة، ولكن على عكس 
ما يقول ماركس: »في املرة األولى مأساوي وفي الثانية ملهاة ومهزلة مضحكة«. 
يناير 1986 مأساويًا، وفي عام  )التاريخ( في  الله عمر »كــان  إلى جار  وبالنسبة 
1994 كّرر التاريخ نفسه، بحيث لم يكن قادرًا على القول إنه مأساوي أو تراجيدي«.

دروس من حصار قطر ترامب يخسر انتخابات 2024

مذّكرات جار اهلل عمر
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آراء

برهان غليون

1
ضوء  فــي  اإلقليمية،  الـــدول  تتسابق  بينما 
اســتــعــراض  عــلــى  األمــيــركــيــة،  اإلدارة  تــغــيــر 
 

ّ
الكعكة السورية، ال تكف عضالتها لتقاسم 

الوقائع الجديدة املأساوية عن فرض نفسها 
عــلــى األرض. ومــــع تـــراجـــع قــــوى املــعــارضــة 
ــا، وبــــــــــروز اإلفــــــــــالس الـــســـيـــاســـي  ــهــ ــكــ ــّكــ ــفــ وتــ
واألخـــالقـــي، منقطع الــنــظــيــر، لــلــنــظــام الــذي 
يصّر على أن يبقى حتى على خراب سورية 
يـــزال هناك  ومـــوت شعبها، ال أعــتــقــد أنـــه ال 
ــار  أســــــاس عــمــلــي ومـــــــــاّدي يـــضـــمـــن، فــــي إطــ
املجتزأ  التطبيق  الــراهــنــة، حتى  الــتــوازنــات 
لقرار مجلس األمن 2254، فما بالك باالنتقال 

السياسي نحو نظام ديمقراطي جديد.
ــراف بــذلــك ال يــحــل املــشــكــلــة، فمع  ــتـ لــكــن االعـ
ــات الـــدولـــيـــة،  ــاوضـ ــفـ اســـتـــمـــرار الــعــقــم فـــي املـ
ــــطء ظـــهـــور صــحــوة  الــعــلــنــيــة والــــســــريــــة، وبــ
وطنية سورية سورية، لن يحصل شيء آخر 
ــراع الــقــوى القائمة  ســـوى مــا يسفر عــنــه صـ
اســتــهــتــاٍر ملفٍت  مــن  على األرض. ومــا ظهر 
للنظر من الدول املعنية بمصير املفاوضات، 
وســمــاحــهــا بــالــتــالعــب بـــالـــقـــرارات الــدولــيــة 
يــدل على  املاضية،  الطويلة  السنوات  خــالل 
تــكــن تعتقد،  لـــم  الـــدولـــيـــة  الــدبــلــومــاســيــة  أن 
ربــمــا مــنــذ الــبــدايــة، أو ال تــريــد أن تــقــوم من 
جديد دولــة سورية موحدة، وليس مركزية 
تـــزال رسم  فحسب. وأنــهــا كــانــت تنتظر وال 
حــــدود املــنــاطــق واإلمـــــــارات الــبــديــلــة بــالــدم، 
كما ذكــر ذلــك أحــد رؤســـاء اإلمـــارات الكبيرة 
ــا حــــــدود مــنــاطــق  ــتـــي هــــي أيـــضـ الـــقـــائـــمـــة، الـ
الــنــفــوذ املــنــتــظــرة مــن الــجــمــيــع. حــيــث يمكن 
ــا بعد  ــهـ ــرافـ أن تـــبـــدأ بــرعــايــتــهــا وتـــحـــت إشـ
ذلــــك الـــتـــســـويـــات/ املـــســـاومـــات بـــن الــنــخــب 
الـــجـــديـــدة املــنــاطــقــيــة وحــمــاتــهــا، خـــــارج أي 
مرجعياٍت وطنية أو أممية. ففي غياب هذه 
املــرجــعــيــات وتـــأخـــر نــشــوء نــخــبــة سياسية 
ــدة تــضــمــن الــحــفــاظ  ســـوريـــة فــعــالــة ومــــوحــ
للنخبة  بديال  نفسها  وتــطــرح  الــدولــة،  على 
االستبدادية الحاكمة، تشعر الدول املتنازعة 
أنــه ال توجد ضمانات للحفاظ  النفوذ  على 
سوى  الــخــاصــة  مصالحها  تسّميه  مــا  على 
املحلية  القوى  بالتحالف مع من ينجح من 
في فرض سيطرته في هذه املنطقة أو تلك، 
ما دام األسد ونخبته العسكرية والسياسية 
املــلــوثــة بــالــدم والــدمــار لــم يــعــودا محاورين 
مــقــبــولــن ألغــلــبــهــا، عـــدا عـــن أنــهــمــا أصبحا 

مرتهنن للوصين، اإليراني والروسي. 
اإلعــالن  »البلقاني«  املــســار  ال يستدعي هــذا 
الرسمي عن إقامة دويالٍت تخضع للسيطرة 
ــلــــدول املـــتـــنـــفـــذة، وتــعــتــمــد عــلــى  املـــبـــاشـــرة لــ
املــكــّرر  الــحــديــث  يتناقض  ال  كــمــا  حمايتها. 
عــن ضــــرورة تطبيق الـــقـــرارات الــدولــيــة عن 
سورية املوحدة، مع ترك األمور تنضج على 
نار هادئة، لكن حارقة بشكل أكبر للسورين 
ة املجاعة، بانتظار 

ّ
الذين يعيشون على حاف

أن تــأخــذ الــصــراعــات املــنــاطــقــيــة مـــداهـــا، مع 
الدعم العلني والسري لهذه الجماعة املحلية 
تــلــك، ومــســاعــدتــهــا عــلــى حـــل مشكالتها  أو 
الخاصة أو مع القوى والـــدول األخـــرى. لكن 
ال يمكن أن ننفي أننا أصبحنا منذ اآلن أمام 
»إمـــارات  ملــا ينبغي تسميتها  عــدة مشاريع 
األمر الواقع«، من بينها مشروع إمارة إدلب 

عمر كوش

خــرجــت الــقــمــة الــحــاديــة واألربـــعـــون ملجلس 
التعاون الخليجي، وأعلن في ختامها انتهاء 
املقاطعة أو الحصار الذي فرضته السعودية 
واإلمارات والبحرين )إضافة إلى مصر( على 
قطر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، ما يعني 
أن خطوة أولى هامة اتخذت في إطار اختراق 
الــتــي سبقها إعـــالن السعودية  ــة  جـــدار األزمـ
البرية والبحرية مع  فتح األجـــواء والــحــدود 
قطر عشية انعقاد القمة، ونقلت وكالة أنباء 
عاملية عن مسؤول أميركي قوله إن هذا مقابل 
ي قطر عن دعاوى قضائية، رفعتها أمام 

ّ
تخل

املــؤســســات واملــنــظــمــات الــدولــيــة ضــد كــل من 
السعودية واإلمارات.

وإذا كانت قمة العال قد أعادت العالقات بن 
الـــدول األربـــع وقــطــر إلــى مــا كــانــت عليه قبل 
األزمــــة، وبــالــتــالــي تخلي هـــذه الــــدول عــن 13 
شرطا طالبت بها غداة قرار الحصار، إال أن 
خطوات أخــرى منتظرة من جميع األطــراف، 
 رأب الصدع الذي أحدثته األزمة 

ً
كي يتم فعال

ــنــــوات ونــصــف  ــثــــالث ســ ــقــــارب الــ ــا يــ ــــالل مــ خـ
الــســنــة، وإزالــــــة األســـبـــاب والــحــيــثــيــات الــتــي 
أفــضــت إلــيــهــا، بــمــا يــتــطــلــب اتـــخـــاذ خــطــوات 
ووضع محّددات ملنع تكرارها في املستقبل. 
املــصــالــحــة  دوام  ــلـــى  عـ ــان  ــ ــرهـ ــ الـ أن  ويــــبــــدو 
اإلرادة  ــلـــى  عـ ــقـــود  مـــعـ ــات  ــعــــالقــ الــ وتـــطـــبـــيـــع 
قــادة دول الخليج، بوصفها  السياسية لدى 
أهم ضمانٍة لتحقيق اتفاق املصالحة، حسب 
ــــول وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي، فــيــصــل  قـ

عليها  تسيطر  والــتــي  ذاتــيــا،  املستقلة  شبه 
قــــوى إســـالمـــيـــة، بــمــا فــيــهــا جــبــهــة الــنــصــرة، 
ــــع االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة  ــــاط مـ ــبـ ــ ــــاالرتـ بـ
ــع مـــشـــاريـــع حـــــزب الــعــمــال   فــــي صـــراعـــهـــا مــ
لعب دور  إلى  الطامح  التركي،  الكردستاني 
مليشيا »أممية« إقليمية. ومنها أيضا إمارة 
الــتــي تسيطر عليها  الـــفـــرات  شـــرق وشــمــال 
وأحد  )قسد(،  الديمقراطية«  سورية  »قــوات 
فـــروع الــحــزب املــذكــور نفسه: حــزب االتــحــاد 
ــارات  ــ الــديــمــقــراطــي الـــســـوري، وهـــي مـــن اإلمـ
الــتــي تــحــظــى بــشــكــل عــلــنــي بــدعــم الـــواليـــات 
املتحدة األميركية والتحالف الدولي. وهناك 
ــــارة غـــرب ووســــط ســـوريـــة الــتــي تــضــم ما  إمـ
رعاية  تحت  النظام  سيطرة  مناطق  تسمى 
الـــــروس وحــمــايــتــهــم، مـــع تــطــلــعــات إيــرانــيــة 
لــفــرض املــشــاركــة الــنــّديــة فــي هـــذه السيطرة 

واإلدارة والحماية العسكرية. 
ــد مـــوســـكـــو عـــلـــى أنــــــه ال بـــديـــل  ــؤكــ ــا تــ ــمــ وكــ
لألسد في املنطقة التي تخضع لسيطرتها 
ونفوذها، تريد واشنطن، حسب تصريحات 
ــــى ســـوريـــة  املـــبـــعـــوث األمـــيـــركـــي الـــســـابـــق إلـ
ــفـــرات  ــــرق الـ ــكـــون شـ جــيــمــس جـــيـــفـــري، أن يـ
وشــمــالــه منطقة »حــكــم ذاتـــي ســيــاســي« مع 
قــــوة عــســكــريــة مــســتــقــلــة، أي دولـــــة حــزبــيــة 
على شاكلة دولــة األســد. ما يعني أن األمر 
يــتــجــاوز حــتــى مـــشـــروع االتـــحـــاد الـــســـوري 
الــبــائــد لــلــعــشــريــنــيــات نــحــو الــكــونــفــدرالــيــة 
الــتــي تجمع بــن دول ذات ســيــادة تفاهمت 
عــلــى إقـــامـــة عـــالقـــات تـــعـــاون فـــي مـــا بينها 
ــل واحـــــــــدٍة مــنــهــا بــجــيــشــهــا  ــاظ كــ ــفـ ــتـ ــع احـ مــ
املركزي،  ومصرفها  الخارجية  وسياستها 
وكلها من عالمات السيادة، وهي تستطيع، 
في أي لحظة، أن تستقل بنفسها. في املقابل، 
يــبــقــى الــجــنــوب الـــســـوري املــنــطــقــة األخــيــرة 
الــقــوة املحلية  الــتــي لــم تتبلور بــعــد مــعــالــم 
التي ستنجح في فرض سيطرتها الرئيسة 
 
ً
عـــلـــيـــهـــا. وهـــــي املـــنـــطـــقـــة األكــــثــــر حــســاســيــة
األهلية  تكويناتها  بسبب  ســواء  وتعقيدا، 
للقوى  بالنسبة  االستراتيجي  موقعها  أو 
املتنافسة، وفي مقدمها إسرائيل  اإلقليمية 
وإيــــــــــــران. وربـــــمـــــا تــــدخــــل زيـــــــــارة املـــبـــعـــوث 
األمــيــركــي جـــول ريــبــرن، أخــيــرا، إلـــى األردن 
واإلمارات، في سياق البحث في تجاوز هذه 
ــة، ورســـم خــطــوط الــكــانــتــون الجنوبي  األزمــ
وهــــويــــتــــه، بـــمـــا يـــمـــكـــن أن يـــشـــرعـــن أيـــضـــا 
االســـتـــعـــدادات األمــيــركــيــة املــتــزايــدة لتقديم 

دعم أكبر لكانتون شرق الفرات. 
ــــادة  ــــع أن مــــا لــــم يـــعـــد مــــن املـــمـــكـــن إعـ ــــواقـ والـ
نموذج  أي  املــركــزي،  الصعيد  على  تأهيله، 
الجميع  يسعى  الوراثية،  الجمهورية  نظام 
إلـــى تعويضه بــنــظــم  بــديــلــة ومـــن الــنــمــوذج 
الــبــائــس ذاتــــه، لــكــن عــلــى مــســتــوى املــنــاطــق، 
ــة لـــحـــكـــم  ــ ــعـ ــ ــــاضـ ــــل دويـــــــــــــالت خـ ــكـ ــ ــــى شـ ــلــ ــ وعــ
بما  واألجنبية،  املحلية  التابعة،  املليشيات 
في ذلك بالطبع دويلة األسد املتبقية من إرث 
 ،

ً
 وساكنة

ً
أكبرها مساحة الجمهورية، وهي 

ــا وإشـــكـــالـــيـــة، والـــتـــي  ــأزمــ ــا تــ ــثـــرهـ لــكــنــهــا أكـ
يصعب حسم أمورها بوجود األسد، قبل أن 

تستقر أوضاع اإلمارات الجديدة األخرى.
وإنما  توقعات،  أو  استنتاجات  ليست  هــذه 
ما يحصل على الطبيعية أمام ناظرينا، وما 
خبرة  دون  مــن  عــــادي  إنــســان  أي  يستطيع 
سياسية أن يكشفه بالعن املــجــّردة،  فنحن 
أمـــام ظــاهــرة تفّكك الــبــالد إلــى مجموعة من 

بــن فــرحــان، إضــافــة إلــى وجـــود رغــبــٍة لديهم 
التي  والدولية  اإلقليمية  التحّديات  ملواجهة 
تــواجــهــهــا دول الــخــلــيــج، بــمــا يــقــتــضــي طــّيــا 
النقاط  الــســابــقــة، وتــســويــة  للخالفات  كــامــال 
ـــع نـــحـــو بــنــاء 

ّ
ــل والـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقـــة، والـــتـــطـ

مستقبٍل تسوده الثقة والتعاون والتنسيق.
وتضمن بيان القمة الختامي 117 بندًا، أهمها 
ــــدم املــســاس  الــتــأكــيــد عــلــى تــضــامــنــهــا فـــي »عـ
بسيادة أي منها أو تهديد أمنها، أو استهداف 
ــة الــــوطــــنــــيــــة لـــشـــعـــوبـــهـــا ونــســيــجــهــا  ــمـ ــلـــحـ الـ
األشكال، ووقوفها  بأي شكل من  االجتماعي 
الــتــام فــي مــواجــهــة مــا يــخــل بــاألمــن الــوطــنــي 
بأن  يشي  الـــذي  األمـــر  منها«،  ألي  واإلقليمي 
صعوبة  األكثر  امللف  يشكل  األمني  الهاجس 
واألكـــثـــر أهــمــيــة واألكـــثـــر تــعــقــيــدًا بــالــنــظــر إلــى 
أســبــاب عــديــدة، وصــرفــت عليه أمــــوااًل طائلة 
الــدول  ووقتًا مديدًا. ومــا يزيد من أهميته أن 
املنضوية في إطار مجلس التعاون الخليجي 
يــصــل بن  مــــدارًا سياسيًا وجــغــرافــيــًا،  تشكل 
نــقــاط حــيــويــة ضــمــن منطقة شــديــدة الــتــوتــر 
ــار الـــصـــراع الـــدولـــي من  والــحــســاســيــة فـــي إطــ
الطاقة  والهيمنة على مصادر  الوصول  أجــل 

الوفيرة في منطقة الخليج العربي.
واإلقليمية  الدولية  املتغيرات  ساهمت  وقــد 
ــــول إلـــــى املـــصـــالـــحـــة الــخــلــيــجــيــة،  ــــوصـ ــي الـ فــ
خصوصا بعد فوز جو بايدن في االنتخابات 
الرئاسية األميركية، واقتراب تسلمه مقاليد 
ــيـــــض، حـــيـــث تــشــهــد  ــ ــي الـــبـــيـــت األبـ الـــحـــكـــم فــ
دول املــنــطــقــة عــمــلــيــة إعــــــادة اصــطــفــافــاتــهــا 
الجيوسياسية، في إطار حاجتها إلى بلورة 

الــدويــالت الــخــاصــة، باستغالل كــل الــذرائــع 
الـــقـــومـــيـــة والـــطـــائـــفـــيـــة والــقــبــلــيــة والـــدولـــيـــة 
ــلـــهـــا تــــهــــدف لــخــدمــة  واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وكـ
مــنــهــا  أليٍّ  عــــالقــــة  وال  ــا،  ــهـ ــاتـ ــمـ حـ ــالـــح  مـــصـ
بــمــراعــاة مــصــالــح ســاكــنــيــهــا حــتــى ال نــقــول 

خطأ املوطنن السورين. 

2
يــأتــي هـــذا الــتــفــكــيــك بــمــثــابــة مــرحــلــة ثانية 
ذاتها  »املعنية«  الـــدول  كانت  مــا  الستكمال 
ــة األولـــــــى مـــنـــه، عــنــدمــا  ــلـ ــد أنــــجــــزت املـــرحـ قــ
قــســمــت املــمــلــكــة الــســوريــة وبــــالد الــشــام في 
غير  جميعها  دول،  عــدة  إلــى  العشرينيات 
قادرة على الوفاء بشروط قيام دولة سيدة 
قــــــادرة عــلــى االســـتـــقـــالل بـــقـــرارهـــا، ومــالــكــة 
ــة والـــبـــشـــريـــة الـــضـــروريـــة  ــ ــاّديــ ــ ــمــــوارد املــ ــلــ لــ
ــا وانــدمــاجــهــا  ــواردهــ لــتــطــّورهــا وتــنــمــيــة مــ
الفعلي في مجتمع العصر الراهن. لألسف، 
وبعكس األوهام التي يبنيها بعضهم على 
هذا التحول الجديد، لن يقدم تحطيم الدولة 
الحريات  السورية أي فرٍص جديدة لتطور 
الــفــرديــة والــســيــاســيــة والــفــكــريــة، وال لــدفــع 
والحضاري  والتقني  العلمي  التقّدم  عجلة 
عموما، وإنما سيزيد من الضغوط الداخلية 
ــــزارع  ــــى مـ بـــمـــقـــدار مــــا ســـيـــحـــول املـــنـــاطـــق إلـ
القوية،  والعشائر  واألســر  األحـــزاب  لبعض 
ويضع مجتمعاتها في طريق مسدود. ولن 
بناء  تعيد  أن  محلية  جماعة  أي  تستطيع 
هويتها الخاصة أو خصوصيتها من خالل 
دويـــالٍت ســوف تتحول سريعا إلــى أقفاص 
لــســاكــنــيــهــا، ولــكــنــهــا ســــوف تــتــحــد، هــويــة 
الــحــروب والنزاعات  وثقافة واقــتــصــادا، في 
الــتــي لــن تــتــوقــف بــن الــعــصــائــب املــتــنــازعــة 
على السلطة واملوارد الشحيحة والحمايات 
األجنبية، كما رأينا ذلك خالل أكثر من قرن 
ــارت مــفــردة  ــ فـــي مــنــطــقــة الــبــلــقــان، حــتــى صـ
ــارة إلــــى منطقة  الــبــلــقــنــة مــصــطــلــحــا لــــإشــ
الـــحـــروب والـــنـــزاعـــات الــصــغــيــرة الــهــويــاتــيــة 
التي ال تهدأ، والتي لم تخمد إال بعد إدخالها 
في حماية االتحاد األوروبــي. والبلقنة هي 
خفق 

ُ
مصير كــل الــجــمــاعــات األهــلــيــة الــتــي ت

فــــي الـــتـــفـــاهـــم عـــلـــى إقــــامــــة دولـــــــٍة ســيــاســيــٍة 
الهوية  مفهوم  تجاوز  من  تمّكنها  قانونيٍة 
وتمّكنها  الثقافية،  والخصوصية  اإلثنية 
من مواكبة العصر، بينما ال تملك أي واحدة 
والسياسية  االستراتيجية  الــشــروط  منها 
واالقـــتـــصـــاديـــة إلقـــامـــة هـــذه الـــدولـــة. ولــذلــك 
تــبــقــى عــلــى الـــرغـــم مــنــهــا مــحــكــومــة بــهــوس 
إضاعة هويتها الخاصة. وقد بقيت إمارات 
عام،  ثمانمئة  وممالكها  الصغيرة  إيطاليا 
بــعــد اخـــتـــفـــاء الــــدولــــة والـــحـــكـــومـــة املــركــزيــة 
الذي ساهمت فيه الغطرسة البابوية، حتى 
بداية  فــي  أن تستعيد وحدتها  فــي  نجحت 
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، بــالــرغــم مـــن أن فــكــرة 
املــمــلــكــة اإليــطــالــيــة لـــم تــخــتــف مـــن املــخــيــال 
ــر الـــثـــورة الــفــرنــســيــة وتــطــور  الـــعـــام، عــلــى أثـ

الحركات القومية الحديثة. 
املتنامية  الــســوريــة  البلقنة  هــذه  نتائج  أول 
وأهـــمـــهـــا إلـــغـــاء الــشــعــب الــــســــوري بــاملــعــنــى 
طوائف  إلى  وتحويله  وتحييده،  السياسي 
ــاعـــات تـــتـــنـــازع عــلــى إثــبــات  ــمـ ــيـــات وجـ ــلـ وأقـ
الهوية، وتمييز نفسها بعضها عن بعض، 
بالبحث عن التفاصيل ونسيان الرئيسيات، 
ــة كــقــوة  ــوريــ ــا وراء ذلـــــك إخــــــــراج ســ وفـــــي مــ

خــطــط واســتــراتــيــجــيــات لــلــتــعــامــل مـــع إدارة 
بايدن املقبلة، التي يتوقع أن تقوم بخطوات 
ــنــــووي مـــع إيـــــــران. ولــعــل  ــاق الــ ــفــ إلحـــيـــاء االتــ
الــرئــيــس األمــيــركــي املنتهية واليــتــه، دونــالــد 
تـــرامـــب، قــد أســهــم فــي إفــســاد الــعــالقــات بن 
الخليجية،  األزمــة  نار  الخليج وإشعال  دول 
واســتــثــمــر فــيــهــا اقــتــصــاديــًا وســيــاســيــًا، بل 
ولــجــأ إلـــى االبـــتـــزاز واملــقــايــضــة فــي التعامل 
مـــع دول الــخــلــيــج، إال أنــــه أســـهـــم أيـــضـــًا في 
حلحلة أمور املصالحة الخليجية لحسابات 
أهمية جهود  التشديد على  مــع  بــه،  خــاصــة 
دولة الكويت، الصادقة، والهادفة إلى تقوية 

منظومة املجلس الخليجي. 
وفــيــمــا يــعــد اتــفــاق املــصــالــحــة خــطــوة مهمة 
في االتجاه الصحيح، إال أنه ال يعني نهاية 
متشعبة،  جـــذورًا  تمتلك  فهي  تمامًا،  األزمـــة 
تــتــلــخــص فــــي عــــالقــــات الـــزعـــمـــاء واخـــتـــالف 
رؤاهم وتحالفاتهم وتوجهاتهم حيال القوى 
اإلقليمية والدولية، وخصوصا حيال كل من 
 عــن املوقف 

ً
إيـــران وتركيا وإســرائــيــل، فضال

مــن الــجــمــاعــات والــقــوى اإلســالمــيــة، جماعة 
ــا. ويــبــدو أن من  اإلخـــــوان املــســلــمــن وســـواهـ
دول  )وتــحــالــفــات(  توجهات  تغيير  الصعب 
التوجهات  تختلف  حيث  وســواهــا،  الخليج 
حيال إيــران ما بن السعودية وكــل من قطر 
قطر  ترتبط  فيما  ُعــمــان،  والكويت وسلطنة 
بــعــالقــات تـــعـــاون إســتــراتــيــجــيــة مـــع تــركــيــا، 
وتقيم كــل مــن الــكــويــت وُعــمــان عــالقــة جيدة 
مــعــهــا أيـــضـــًا، بــيــنــمــا تـــســـود عـــالقـــات تــوتــر 
ــة مــع  ــوديـ ــعـ ــسـ ــا بــــن كــــل مــــن اإلمـــــــــارات والـ مــ

ــات اســتــراتــيــجــيــة  ــابـ ــن أي حـــسـ مــشــرقــيــة مــ
إنجاز  فــي  االســتــمــرار  إقليمية. وهـــذا يعني 
املهمة التي ضمن تنفيذها لألسد االعتراف 
ــه بــمــا يــشــبــه مــمــلــكــة وراثــــيــــة رســـمـــيـــة، من  لـ
املــجــتــمــع الـــدولـــي، مــع صـــرف الــنــظــر عــن أي 
انتهاكات، مهما بلغت من الخطورة، لحقوق 

اإلنسان في سورية ومحيطها معا.
ال يمنع ذلك من أن بعض املجتمعات املحلية 
سوف تشعر، على األقــل في املرحلة األولــى، 
ــذا مــــا يـــثـــيـــر حـــمـــاســـة بـــعـــض املــثــقــفــن،  ــ ــ وهـ
أمني نسبي يعّوض خمسن عاما  بانفراج 
ــم اإلرهــــــــاب الــــــذي مـــارســـه  ــكـ مــــن الــــرعــــب وحـ
نـــظـــام ســيــطــرة هــمــجــي ومـــتـــوحـــش، وعــقــدا 
كــــامــــال مــــن الـــقـــتـــل املـــنـــهـــجـــي واملــــــــوت تــحــت 
بالجملة.  واالخــتــطــاف  واالعــتــقــال  التعذيب 
أن يتمتع بعضهم، في فترات  فمن املحتمل 
الهدوء، بهامش أكبر من الحريات السياسية 
ــيـــرة االعــتــقــاالت  أو الــفــكــريــة مـــع تـــراجـــع وتـ
واإلذالل  العشوائي،  واالختطاف  الجماعية 
ــهـــدف الـــتـــأديـــب والـــتـــربـــيـــة عــلــى  املـــتـــعـــمـــد، بـ
الــعــبــوديــة، فــســوريــة املــبــلــقــنــة ســــوف تــكــون 
بـــالـــضـــرورة مــفــتــوحــة عــلــى الــعــالــم، أو على 
بــعــض دولـــه املــتــمــّدنــة، ومــرتــعــا للجمعيات 
ومــقــّرا  الــعــاملــيــة،  املــدنــي  املجتمع  ومنظمات 
لقواعد عسكرية وأجهزة مخابرات أجنبية. 
وهــــذا مــا يــصــّعــب قــيــام نــظــام أمــنــي مــركــزي 
القديم.  استعبادي على شاكلة نظام األســد 
االنفتاح  هــذا  أن يساعد  أيــضــا  املمكن  ومــن 

تركيا. يضاف إلى ذلك اختالف مواقف دول 
إسرائيل  مــع  التطبيع  حــيــال  الــســت  الخليج 
ــــك.  وال يــمــنــع اخـــتـــالف الــعــالقــات  وســــوى ذلـ
والــتــوجــهــات الــدولــيــة لــــدول الــخــلــيــج وجــود 
مــمــكــنــات لــوضــع أســـس ومـــبـــادئ تــجــعــل من 
هـــذه الــتــوجــهــات مــصــدر قـــوة لــهــا، مــن خــالل 
الخليج،  فــي خــدمــة شــعــوب دول  تــوظــيــفــهــا 
الحقيقية في  إنها هي صاحبة املصلحة  إذ 
االســتــفــادة مــن عــالقــات دولــهــا وتوجهاتها، 

ــي الـــحـــركـــة  ــ ــاة فــ ــ ــيـ ــ ــــحـ ــعــــض الـ ــعــــث بــ ــى بــ ــلــ عــ
خصوصا  عموما،  واالقــتــصــاديــة  التجارية 
مـــع تـــوفـــر جــيــش الــعــاطــلــن والـــيـــد الــعــامــلــة 
جميع  املتوسط  املــدى  على  لكن  الرخيصة. 
الدولة  فــي  منها  نعاني  كنا  التي  املشكالت 
القديمة، والتي حــاول نظام األســد التغطية 
فساد  مــن  تتضاعف:  بالعنف ســوف  عليها 
الــقــانــون وانــعــدام  ومحسوبية وغــيــاب حكم 
االهتمام بالتنمية وتوفير فرص العمل وفي 
والتقنية،  والعلم  الصناعية  في  االستثمار 
واســـتـــمـــراء الــتــبــعــيــة لــلــحــمــاة الــخــارجــيــن، 
وانــتــشــار الــفــوضــى واالقــتــتــال ومــعــه تنامي 
واالغتياالت  االختطاف  وعمليات  الجريمة 
ــرة بــن  ــ ــواتـ ــ ــتـ ــ ــة واملـــــواجـــــهـــــات املـ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
املــلــيــشــيــات والــطــامــحــن لــلــســلــطــة ومـــواقـــع 

السيطرة. 
لــكــن مــا يــمــكــن أن يــكــون أكــثــر مــأســاويــة من 
نتائج التقّدم في هذا املسار، فيما لو استمر 
وتــكــرس بــالــفــعــل، هــو نــهــايــة الــحــلــم بــعــودة 
أكثرية الالجئن، أو إطالق سراح املعتقلن، 
ــم الــحــرب  ــرائـ أو مــعــاقــبــة املـــســـؤولـــن عـــن جـ
تكريس  سيريح  وربما  الجماعية.  واإلبـــادة 
هذه البلقنة بعض الوقت املجتمع الدولي ملا 
النسبي، وانحسار  االستقرار  به من  يوحي 
خطر تجّدد موجات الهجرة الجماعية التي 
عــرفــنــاهــا فـــي الــعــقــد املـــاضـــي. واألخـــطـــر من 
ذلك احتمال خسارة سورية جميع أراضيها 
ا  جزء كانت  واعتبارها  اإلقليمية  وحقوقها 
مــن ســوريــة الــتــي لــم تــعــد قــائــمــة، وانــشــغــال 
زعــــــامــــــات مـــلـــيـــشـــيـــات اإلمـــــــــــــارات الـــنـــاشـــئـــة 
التفكير حتى  عــن  بــنــزاعــاتــهــا وصــراعــاتــهــا 

بإثارة قضيتها في املحافل الدولية. 
تبدو بلقنة املشرق للمجتمع الدولي مخرجا 
سهال، أو أسهل املخارج، من األزمة التاريخية 
العميقة التي تضرب املشرق ألسباب داخلية 
فيها.  للتفصيل  هــنــا  مــجــال  ال  وخـــارجـــيـــة، 
هي  وإنما  الحقيقة،  في  كذلك  ليست  لكنها 
تعميق لــهــا، والـــدفـــع بــشــعــوب املــنــطــقــة إلــى 
الــكــانــتــونــات الضعيفة  املــجــهــول، وتــحــويــل 
ــــى قـــنـــابـــل مـــوقـــوتـــة، وحـــواضـــن  واملـــفـــقـــرة إلـ
لــلــتــطــّرف والــعــنــف واإلرهــــــــاب. والــســبــب أن 
جــوهــر هـــذه األزمــــة الــطــاحــنــة هــو بالضبط 
الفشل في بناء هذه الدولة الفاعلة والقادرة 
على أن ترد على تطلعات األفراد والشعوب، 
ــافـــع واملـــكـــتـــســـبـــات املـــاديـــة  ــنـ وتــــقــــّدم لـــهـــم املـ
واملــعــنــويــة، وفـــي مقدمها الــكــرامــة والــحــريــة 
وفــــرص الــعــمــل والـــتـــرقـــي االجــتــمــاعــي الــتــي 
افـــتـــقـــدوهـــا. ويــكــمــن الـــحـــل فـــي إعــــــادة بــنــاء 
اإلنسانية  والتنمية  واملدنية  املواطنة  دولــة 
ــتـــصـــادي،  ــّدم الــتــقــنــي والــعــلــمــي واالقـ ــقـ ــتـ والـ
ــــذا هـــو الـــــدرس األهـــم  ال فـــي تــحــطــيــمــهــا. وهـ
الذي قّدمته لنا في هذين العقدين التجربة 
الجماعات  اكتشفت  الغنية، بعدما  العراقية 
األهلية، املذهبية واملناطقية والقومية، كيف 
لطبقة  يفتقر  بلد  فــي  الكونفدرالية،  جـــّردت 
مضمونها،  من  ووطنية،  حقيقية  سياسية 
وأصبحت مدخال لشرعنة اإلمارات العائلية 
والشخصية ونهب الدولة وتحكم املليشيات 
الــطــائــفــيــة بــالــشــأن الـــعـــام وتــعــمــيــم الــفــســاد 
ــريـــس الــتــبــعــيــة تـــجـــاه قـــــوى االحـــتـــالل  ــكـ وتـ
ــلـــوالءات الــخــارجــيــة،  األجــنــبــيــة والــتــســلــيــم لـ
على حساب تعزيز روح الوطنية واملواطنة 
والكرامة الشخصية والعدالة وحكم القانون.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

إنها  كذلك، حيث  الخليجية  املصالحة  ومــن 
عــّبــرت عــن فرحتها فــور إعــالن فتح الحدود 
السعودية وقطر، وانتشرت على مواقع  بن 
التواصل االجتماعي فيديوهات عّدة الحتفاء 
قــطــريــن بــعــد ســمــاعــهــم خــبــر فــتــح الـــحـــدود، 
وأخــــرى ملــظــاهــر احــتــفــال وإطــــالق مفرقعات 
نارية في مدن سعودية. ولذلك من الضروري 
أن يضع قادة دول مجلس التعاون الخليجي 

وسواهم مصالح الشعوب فوق أي اعتبار. 
ــة فــي  ــرقـ ــعــــل الــــحــــديــــث عــــن »مــــرحــــلــــة مـــشـ ولــ
ــة خــالــيــة مـــن أي عــــوارض  ــويـ الـــعـــالقـــات األخـ
ــي تــصــريــحــات  فــ ــا«، حــســبــمــا ورد  ــهـ تـــشـــوبـ
وزيـــر الــخــاجــيــة الــســعــودي عــقــب الــقــمــة، فــإن 
الخليجي  ذلك يقتضي معرفة بنود االتفاق 
الذي يمكنه أن ينهي األزمة، وإزالة الغموض 
الخليجية  املــصــالــحــة  إن  إذ  يــعــتــريــه،  الــــذي 
إذا اكــتــمــلــت قـــد تــفــتــح آفـــــاق »االنـــتـــقـــال من 
االتـــحـــاد«، لكن  إلــى مرحلة  الــتــعــاون  مرحلة 
الشعوب  بمصالح  باالهتمام  مــرهــون  األمــر 
وإشراكها، وتمتن التعاون املثمر في املجال 
ــبـــدء فـــي اســتــكــمــال قضايا  االقـــتـــصـــادي، والـ
الــتــعــاون والــتــنــســيــق االقـــتـــصـــادي، وتفعيل 
مـــســـار الــعــمــل الــخــلــيــجــي املـــشـــتـــرك، والــنــظــر 
فــــي املـــشـــاريـــع الــتــكــامــلــيــة املــســتــقــبــلــيــة بــن 
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الــجــمــركــي، والــوصــول إلــى الــوحــدة النقدية. 
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التأمينية لسكان دول املجلس.
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