
حسن نافعة

هــا هــو الــرئــيــس األمــيــركــي، تــرامــب، ُيــقــدم 
غــبــاًء، ويأبى  أكثر حماقاته  ارتــكــاب  على 
في  املتبقية  القليلة  أيــامــه  يختتم  أن  ال  إ
البيت األبيض بمشهٍد ال يليق إال برؤساء 
املـــافـــيـــا، وأن يلحق  عــصــابــات وزعـــمـــاء  ـ ـ ل ا
بالنظام السياسي األمــيــركــي كله وصمة 
ر مـــحـــوهـــا فــــي املــســتــقــبــل 

ّ
عـــــار قــــد يـــتـــعـــذ

ــان تــرامــب قــد رفـــض االعــتــراف  الــقــريــب. كـ
بهزيمته فــي االنتخابات الرئاسية التي 
ف 

ّ
انتظمت أخيرًا، بدعوى أنها زّورت، وكل

فــريــقــه الــقــانــونــي بــرفــع دعـــــاوى قضائية 
أمـــــام املـــحـــاكـــم األمـــيـــركـــيـــة، بــمــســتــويــاتــهــا 
ــي ذلــك املحكمة الفدرالية  املختلفة، بما ف
الـــعـــلـــيـــا نـــفـــســـهـــا، وصـــــل عــــددهــــا إلـــــى 62 
دعوى. لكن هذه الدعاوى رفضت جميعًا، 
الفتقارها للجّدية، ولعجزها عــن تقديم 
أية أدلة مقنعة عن حدوث تزوير واسع. لم 
ى 

ّ
يستسلم ترامب، وراح يمارس ألوانًا شت

من الضغوط على املشّرعني، وعلى حكام 
الواليات الجمهوريني، لحملهم على تغيير 
التوّجه التصويتي في املجمع االنتخابي. 
وحــــني بــــاءت هــــذه املـــحـــاولـــة بــالــفــشــل، بل 
وتم فضحها بعد نشر صحيفة واشنطن 
 صوتيًا ملكاملته الهاتفية 

ً
بوست تسجيال

مع سكرتير والية جورجيا، لم يعبأ بهذه 
الفضيحة املدوّية، وراح يدعو أنصاره إلى 
االحــتــشــاد أمـــام البيت األبــيــض فــي اليوم 
ــغـــرس عــلــى  ــونـ ــكـ املـــخـــصـــص لـــتـــصـــديـــق الـ

النتائج الرئاسية. 
هــنــا بــــات واضـــحـــًا أن تـــرامـــب عــلــى وشــك 
تجاوز كل الخطوط الحمراء، فما إن اعتلى 

سمير صالحة

رحــبــت تــركــيــا بــاتــفــاق املــصــالــحــة إلنــهــاء 
األزمــة الخليجية، وقالت إن »اإلعـــالن عن 
ــادة تــأســيــس الــعــالقــات الــدبــلــومــاســيــة  ــ إعـ
ــر يــبــعــث عــلــى الــــســــرور«، لكن  مـــع قــطــر أمــ
الـــالفـــت عــرضــهــا عــلــى دول الــخــلــيــج بعد 
إعــــادة تــأســيــس الــثــقــة بينها اســتــعــدادهــا 
»لبذل الجهود من أجل االرتقاء بتعاونها 
ــاون  ــعــ ــتــ ــع مـــجـــلـــس الــ ــ االســــتــــراتــــيــــجــــي مــ
ــيــــس أردوغـــــــــان  الـــخـــلـــيـــجـــي«. وكـــــــان الــــرئــ
واضحا منذ اليوم األول لألزمة » نرحب 
باملصالحة الخليجية الخليجية بأسرع 
ما يكون، وأنقرة ليست متخوفة من عودة 
الـــعـــالقـــات بـــني دول الــخــلــيــج، ألنـــهـــا هي 
الــتــي تــحــّركــت لــعــرض خــدمــات الــوســاطــة 
ــة الـــتـــي تـــخـــدم مـــصـــالـــح تــركــيــا  ــدئـ ــهـ ــتـ والـ

وأهدافها اإلقليمية«.
ــى أن بــيــان الــقــمــة الخليجية  ال خـــالف عــل
ــديــــث عــن  ــحــ فـــــي الــــعــــال الــــــــذي »نـــــســـــي« الــ
تــركــيــا أســعــد أنـــقـــرة. و»الـــعـــقـــدة« الــتــركــيــة 
التي طرحت في صيف 2017 على الئحة 
الـــشـــروط واملــطــالــب لــم تــكــن مـــوجـــودة في 
الــقــمــة. وعــنــدمــا تــتــجــاهــل بــيــانــات الــقــمــة 
وتصريحات قياداتها تركيا وسياساتها 
ــقـــال قبل  اإلقــلــيــمــيــة، عــلــى غــيــر مـــا كــــان يـ
سنوات، فهذا رسالة واضحة أن ما جرى 
تم بعد تفاهمات تركية عربية دارت بعيدا 
عن األضــواء. وقد كان للوساطة الكويتية 
على خــط أنــقــرة الــقــاهــرة وأنــقــرة الــريــاض 
مفعولها كــمــا يــبــدو، كــمــا أن دبلوماسيا 
ســعــوديــا يــعــرف تــركــيــا جــيــدا لــعــب دورا 
مهما في تسهيل التواصل بني خارجيات 

أنقرة والرياض والقاهرة.
وبــــمــــقــــدور تـــركـــيـــا أن تـــســـتـــرد مــوقــعــهــا 
ودورها األكبر في الخليج، إذا ما نجحت 
فـــي تــســجــيــل اخـــتـــراقـــات حــقــيــقــيــة بشكل 
ــذ مـــصـــالـــحـــهـــا ومـــصـــالـــح  ــأخــ مــــــتــــــوازن، يــ
بـــقـــيـــة الــــــــدول بـــعـــني االعــــتــــبــــار، وهـــــــذا مــا 

أبو القاسم علي الربو

يستذكر ليبيون كثيرون، وهم يتابعون 
استمرار تشكيل اللجان املنبثقة من لجنة 
الحوار السياسي الليبي، القول املشهور 
ميع موضوعًا، فشّكل له 

ُ
»إذا أردت أن ت

لــجــنــة«. تلك الــلــجــان الــتــي ال يــعــرف أحد 
سوى بعثة األمــم املتحدة )أو الراسخني 
فـــي الــعــلــم( أهــدافــهــا او آلــيــة اخــتــيــارهــا. 
كلتها 

ّ
ولعل جديدها تلك اللجنة التي ش

بــعــثــة األمــــم املــتــحــدة، وســّمــيــت »اللجنة 
االســتــشــاريــة ملــلــتــقــى الـــحـــوار الــســيــاســي 
الليبي«، وقــد ُحــّدد لها 18 عضوا. يبدو 
أنها كانت محاولة من البعثة ملنع إفراغ 
ــلـــحـــوار الــســيــاســي من  مــلــتــقــى تـــونـــس لـ
هـــدفـــه الــرئــيــســي، االتـــفـــاق عــلــى اخــتــيــار 
ــبـــالد فـــي فــتــرة  ســلــطــة تــنــفــيــذيــة تـــديـــر الـ
انتقالية مــحــدودة. وقــد صرحت املمثلة 
الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة في 
ليبيا بــاإلنــابــة، ستيفاني ولــيــامــز، بــأن 
لجنة الحوار السياسي هي من اختارت 
أعــضــاء هــذه اللجنة، وتــم تحديد العدد 
»لضمان التنوع الجغرافي والسياسي 
على أوســع نطاق، باإلضافة الــى ضمان 
ــبــــاب واملـــكـــونـــات  مـــشـــاركـــة املــــــــرأة والــــشــ
الـــثـــقـــافـــيـــة«. وأفــــــــادت املـــنـــدوبـــة األمــمــيــة 
بـــأن واليـــة اللجنة االســتــشــاريــة مــحــّددة 
زمنيا بشكل صـــارم، وســتــكــون مهمتها 
الــرئــيــســيــة مــنــاقــشــة الـــقـــضـــايـــا الــعــالــقــة 
ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية، 
وتـــقـــديـــم تـــوصـــيـــات مــلــمــوســة وعــمــلــيــة، 
لتقّرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى 
الـــذي انعقدت أولـــى جــوالتــه فــي التاسع 
مــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2020 في 
تونس، تحت اشراف بعثة األمم املتحدة، 
من دون التوصل إلى مقترحات توافقية 
حــول آلــيــات اخــتــيــار الحكومة الــجــديــدة. 
وال تــزال تلك اآلليات عائقا أمــام تحقيق 
أي تـــوافـــق بـــني األطـــــراف الــســيــاســيــة في 
ليبيا، ولم يتمخض عن هذه االجتماعات 
سوى اتفاق واحد، يتعلق بتحديد موعد 
إلجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر/ 
كــانــون األول 2021، عــلــى الــرغــم مــن أنــه 
ــة الـــدســـتـــوريـــة الــتــي  ــ ــيـ ــ ــم تـــحـــدد األرضـ لــ

ستعتمد عليها هذه االنتخابات. 
اختارت بعثة األمم املتحدة إلى ليبيا 75 
عضوا، ليمثلوا لجنة الحوار السياسي، 
ف املمثلة الخاصة لألمني 

ّ
من دون أن تكل

ــام بــــاإلنــــابــــة نــفــســهــا عـــنـــاء إيـــضـــاح  ــعــ الــ
ــتـــي اعــتــمــدتــهــا فــــي اخــتــيــار  املـــعـــايـــيـــر الـ
هؤالء عددا وأسماًء، واكتفت، في معرض 
ردها على االنتقادات التي ُوجهت إليها 
ــأن، بــقــولــهــا »إنـــــه ال داعـــي  ــشــ فـــي هــــذا الــ
لــلــخــوض فـــي الــتــفــاصــيــل، وإن الــتــركــيــز 
يـــجـــب أن يــــكــــون عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج ولــيــس 
على الحضور«. انتظر الجميع النتائج 
)كــمــا أوصـــت املــنــدوبــة(، ولكنها لــم تكن 
ســوى مزيد من التشظي واالنقسام بني 
أعضاء لجنة الــحــوار، والــذي يعكس في 
ــع مـــا آلــــت إلــيــه األمـــــور فـــي املــشــهــد  ــواقـ الـ
ــراف  السياسي فــي ليبيا، مــن خــالل األطـ
املــتــصــارعــة عــلــى الــســلــطــة، تــلــك األطـــراف 
ــاء لــجــنــة  ــتـــي حــــاولــــت اســـتـــمـــالـــة أعــــضــ الـ
الــحــوار، بــل ووصــل األمــر إلــى تهمة دفع 
ــــاوى، مــا جــعــل املــنــدوبــة تــصــّرح بــأن  رشـ
األمـــم املــتــحــدة ستنظر وتحقق فــي هذه 
املــزاعــم، وقــالــت إن الــتــقــاريــر أحيلت إلى 
فــريــق الــخــبــراء األمــمــي، »بالنظر إلــى أن 

املــنــصــة وســــط حـــشـــود هــائــلــة مــشــحــونــة 
بالغضب، حتى راح يصب جــام سخطه، 
ــقـــراطـــيـــني الـــذيـــن  ــلـــى الـــديـــمـ لـــيـــس فـــقـــط عـ
ارتكبوا، من وجهة نظره، واقعة التزوير، 
لــكــنــه راح يــــوّجــــه، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، كل 
أنواع السباب إلى املشّرعني الجمهوريني 
الـــذيـــن يــرفــضــون االعـــتـــراض عــلــى نتائج 
االنتخابات، بمن فيهم نائبه مايك بنس 
 ما 

ً
نفسه، والذي طلب منه ترامب صراحة

هو أكثر من مجرد االعتراض على نتائج 
االنتخابات، ولكن العمل على قلبها أيضًا، 
تمهيدًا إلعالنه فائزًا بوالية ثانية!! وفي 
غــمــرة هــذا الــحــمــاس، راح يــحــّرض أتباعه 
على التوجه نحو مبنى الكابيتول »لدعم 
املشّرعني الشجعان والتنديد بالجبناء«. 
وألنه لم يكن في مقدور أحد السيطرة على 
حــشــود غــاضــبــة تــتــلــقــى تــوجــيــهــاتــهــا من 
رئيس الدولة مباشرة، لم يكن مستغربًا أن 
تندفع هذه الحشود القتحام الكونغرس، 
ــه، وأن تشتبك مع  ــات ــمــحــتــوي وأن تعبث ب
رجـــــال األمــــــن، مـــا أّدى إلــــى ســـقـــوط قتلى 
ــدا واضـــحـــًا، بــمــا ال يــدع  وجـــرحـــى. هــنــا بــ
مــجــااًل للشك، أن رئيس الــدولــة األميركية 

حًا!
ّ
يقود بنفسه تمّردًا مسل

ذ 
ّ
املثير في األمر أن ترامب بدا وكأنه يتلذ

بــمــتــابــعــة هـــذا املــشــهــد الــفــريــد فـــي تــاريــخ 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة األمـــيـــركـــيـــة، بـــل وبـــدا 
واضــحــًا أنــه لــم يتحّرك لوقف املــأســاة، إال 
ــرئــيــس املنتخب ذلــك.  بعد أن طلب منه ال
ــّرك مــطــالــبــًا الــجــمــاهــيــر  ــتـــحـ وحـــــني بـــــدأ يـ
بــالــعــودة إلــى منازلها، لــم ينس أن يوجه 
 فرغوا 

ٌ
التحية إلى أتباعه، وكأنهم أبطال

ــــب وطــــنــــي يــســتــحــق  ـ ـ لـــلـــتـــو مـــــن أداء واجـ

ــيــل، بكل  املستبعد مطلقًا أن تعمل إســرائ
السبل املتاحة أمامها، وبالتنسيق الكامل 
ــام أمــر  ــ مـــع تـــرامـــب، عــلــى وضــــع بـــايـــدن أمـ
واقـــع جــديــد، قبل دخــولــه البيت األبــيــض، 
ولـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون تــمــكــيــنــه مــــن الــــعــــودة 
إلــى االتــفــاق الــنــووي مــع إيــــران. ولــكــن هل 
ــرامــــب، خــصــوصــًا بــعــد واقــعــة  ســيــكــون تــ
الــكــونــغــرس، فــي وضـــع داخــلــي يسمح له 
باتخاذ قراٍر بتوجيه ضربة إليران، منفردًا 
أو بالتنسيق مع نتنياهو، على الرغم من 
أنــه قــد يترتب على توجيه هــذه الضربة 
إشعال حــرٍب إقليمية واسعة النطاق في 
املــنــطــقــة؟ أصــبــح وضـــع تــرامــب الــداخــلــي، 
ــيــــاح الـــكـــونـــغـــرس،  ــتــ خـــصـــوصـــًا بـــعـــد اجــ

ــعــــف مـــمـــا كــــــان عـــلـــيـــه قـــبـــلـــه، فــهــنــاك  أضــ
رات كثيرة على أن الحزب الجمهوري 

ّ
مؤش

بدأ يستشعر خطورته، ويتخلى عنه. بل 
وليس مستبعدًا أن تكون شرائح عديدة 
مــن قــاعــدتــه الشعبية قــد بـــدأت تستشعر 
أنـــــه أصـــبـــح يــشــكــل بــالــفــعــل خـــطـــرًا عــلــى 
ــركــــي، وتــتــخــلــى  ــيــ تـــمـــاســـك املـــجـــتـــمـــع األمــ
ح في 

ّ
بدورها عنه، وعــن مشروعه للترش

ــام 2024، بـــل إن  ــعـ انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة لـ
ــدأت تــطــرح،  قـــيـــادات جــمــهــوريــة مـــؤثـــرة بــ
عــلــنــًا، فـــكـــرة عــــزل تــــرامــــب، بــالــلــجــوء إلــى 
تفعيل املـــادة 25 مــن الــدســتــور األميركي. 
صحيح أن الوقت املتبقي على 20 يناير 
يبدو قصيرًا، إلى درجة تجعل من وضع 
رًا، إن 

ّ
هــذا االقــتــراح موضع التنفيذ متعذ

. ومع ذلك، مجرد إثارته 
ً
لم يكن مستحيال

في هذا التوقيت قد يشيع أجواء داخلية، 
تجعل مــن الــصــعــب عــلــى تــرامــب أن يفّكر 
في القيام بعمل عسكري واسع ضد إيران. 
وتلك كلها متغيراٌت تصب لصالح إيران. 
ومع ذلك، من الصعب التكهن بما يدور في 
عقل ترامب، خصوصًا وأنه ُعرف بقابليته 
التــخــاذ أخــطــر الـــقـــرارات فــجــأة، ومــن دون 
ــقــة لــلــعــواقــب. أمــا نتنياهو 

ّ
حــســابــات مــدق

فـــال يــبــدو مــســتــعــّدًا عــلــى اإلطـــــالق لقبول 
مجّرد احتمال عودة الواليات املتحدة إلى 
االتــفــاق الــخــاص ببرنامج إيـــران النووي 
الــذي يعتبره تهديدًا وجــوديــًا إلسرائيل. 
ــه أصـــبـــح فـــي مـــوقـــف ســيــاســي بــالــغ  ــ وألنـ
الــصــعــوبــة، ومـــهـــّددًا بــاملــحــاكــمــة ودخـــول 
السجن إذا لم يتمّكن من قيادة الحكومة 
ــتــخــابــات املقبلة،  ــتــي ستسفر عنها االن ال
ــّرر القيام بتوجيه ضربة منفردة  ــق فقد ي

وخــاطــفــة إليـــــران، بــشــرط حــصــولــه طبعًا 
على ضوء أخضر من ترامب، وربما على 
غطاٍء عربي، يضمن له تعاونًا لوجستيًا. 

وليس هذا االحتمال مستبعدًا.
في املقابل، تبدو إيران صامدة ومتحّدية 
وقادرة على اتخاذ خطواٍت محسوبة، لكن 
مؤثرة، فقد فضلت عدم الــرد على اغتيال 
عاملها الــنــووي، محسن فخري زاده. وفي 
الذكرى السنوية األولــى الغتيال الجنرال 
قــاســم ســلــيــمــانــي، أعــلــنــت عــن استئنافها 
بــالــفــعــل عــمــلــيــات تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم 
ـــمــــاح  ـــّسـ ـــدم الـ ـ ـ ـ ـ ـــك عـ ـ ـ ـــذلـ ـ ـ بـــنـــســـبـــة 20%، وكـ
ـــابـــعـــني لــوكــالــة 

ّ
ــشــني الـــّدولـــيـــني الـــت

ّ
لــلــُمــفــت

ــة بــزيــارة ُمنشآتها النووّية،  الطاقة الــذرّي
ــهــريــن. صحيحٌ 

ّ
ة الــش

َ
ــغــاء ُمهل وبالتالي إل

أنــهــا أعــلــنــت عــن اســتــعــدادهــا لــلــعــدول عن 
هـــذه الــــقــــرارات، فــي حــالــة عــــودة الــواليــات 
املتحدة إلى التزام كل األطــراف بكل بنود 
االتـــفـــاق، لــكــنــهــا تــــدرك جــيــدًا أن مـــن شــأن 
اإلقدام على خطوة مثل هذه أن تضعها في 
موقف تفاوضي قوي مع الرئيس الجديد، 
 من شأنها 

ً
بايدن، حتى ولو كانت خطوة

استفزاز إسرائيل إلى أقصى درجة.
أسبوعان ويغادر ترامب البيت األبيض. 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن وضــــعــــه الـــداخـــلـــي 
ًا ومهزوزًا، إال أن العالم ما زال 

ّ
أصبح هش

يــحــبــس أنــفــاســه، ويــنــتــظــر بــفــارغ الصبر 
دخــول بايدن البيت األبيض. وفــي جميع 
حًا 

ّ
األحوال، فقد بات الشرق األوسط مرش

لتغييرات في الحالتني، ولكن في اتجاهني 
مــتــنــاقــضــني، أي ســــواء تــم تــوجــيــه ضربة 

إليران أو لم يتم.
)أكاديمي مصري(

ستفعله بعد إنجاز املصالحة الخليجية 
تــحــّول فــي املــواقــف التركية  ــ ل الخليجية. ا
والنبرات والرسائل بــدأ أصــال منذ أشهر 
ــــدروس،  بــشــكــل بـــطـــيء، ولـــكـــن مــبــرمــج ومــ
واالتصاالت التركية مع الرياض والقاهرة 

خير دليل على ذلك.
يـــقـــول عــضــو املــجــلــس املـــصـــري لــلــشــؤون 
الــخــارجــيــة، السفير رخــا أحــمــد حــســن، إن 
املـــوقـــف الــنــهــائــي مـــن املــصــالــحــة يــتــوقــف 
عــلــى مــا ســيــقــّدم مــن رؤى تــدفــع قــطــر إلــى 
االستجابة إلــى مطالب الرباعي العربي. 
ويــنــقــل اإلعــــــالم الـــعـــربـــي املـــحـــســـوب على 
اإلمـــــــارات أن قــطــر لـــم تــعــلــن عـــن مــراجــعــة 
موقفها من دعم جماعة اإلخوان املسلمني 
وتــمــويــل تــنــظــيــمــات مــتــطــّرفــة، فــضــال عن 
 من تركيا وإيران، ولم ترشح 

ّ
العالقة مع كل

أّي تحركات من الدوحة توحي بإمكانية 
ــادة الــنــظــر فــي هـــذه الــقــضــايــا، وهـــو ما  إعــ
يجعل الشكوك تراود القاهرة. ولكن وزير 
الخارجية الــســعــودي، فيصل بــن فرحان، 
ــادة  ــ ــه »تــــقــــرر إعــ ــ ــقـــولـــه إنــ يـــحـــســـم األمـــــــر بـ
العالقات الدبلوماسية بني دول الحصار 
األربــع وقطر، وتسوية القضايا العالقة .. 
القمة كان عنوانها املصارحة واملصالحة، 
وأفضت إلى طّي صفحة املاضي، والتطلع 

إلى مستقبل يسوده التعاون«.
ال ضــــرورة لــنــكء الـــجـــراح، ونــحــن نتحّدث 
عـــن األمــــل والـــتـــفـــاؤل واملــســتــقــبــل، لــكــن ما 
جرى على هامش قمة العال، وداخل قاعة 
الــجــلــســات، وإعـــــالن املــصــالــحــة، يـــلـــزم كل 
املــؤســســات الــرســمــيــة والــخــاصــة فــي هــذه 
الــــدول مــن ســيــاســيــة وتــجــاريــة وإعــالمــيــة 
وأمنية. ويعني بالتالي مراجعة املواقف 
الــتــصــعــيــديــة واالنــتــقــاديــة الــســابــقــة الــتــي 
تعني الجانبني، لكنها تعني عالقاتهما 

مع العبني إقليميني كثر بينهم تركيا. 
كان الغرض قبل سنوات تحويل األزمة من 
خليجية إلــى عربية مــع قطر، ثــم توسيع 
رقعتها إلى مواجهة مع تركيا، لكن العبني 

مــثــل هــــذه األنـــشـــطـــة إذا ثــبــت حــدوثــهــا، 
يمكن أن تشكل إعاقة للعملية السياسية 

وتخضع لعقوبات«.
وكــغــيــرهــا مــن الــلــقــاءات والـــحـــوارات بني 
الفرقاء الليبيني، املختلفني على املناصب 
والـــكـــراســـي، وعـــقـــدت فـــي عـــواصـــم ومـــدن 
عربية وغربية، شهد الــعــام 2020 كثيرا 
منها، لم يكن الجتماع تونس الذي عّول 
عليه الليبيون كثيرا أي دور فــي إنهاء 
ــة لــيــبــيــا الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة  ــ أزمــ
واالجتماعية، والتي ألقت بظاللها على 
كــل مناحي الــحــيــاة، حيث لــم تفلح املــدة 
ــتـــي منحتها  اإلضـــافـــيـــة )ثـــالثـــة أيــــــام( الـ
املــنــدوبــة األمــمــيــة فــي تحقيق أي تــقــّدم. 
ولـــم تــكــن االجــتــمــاعــات الــتــي عــقــدت عبر 
تقنية »الفيديو كونفرانس« أحسن حاال 
مــن تلك املــبــاشــرة، حيث استمر الفرقاء 
فــي التشبت بــآرائــهــم، مــن دون أن تكون 
البعثة قادرة على إيجاد كلمة سواء فيما 
بينهم، فاكتفت املندوبة بالقول إنــه »ال 
يمكن وضــع حلول لــصــراع استمر عشر 

سنوات في أسبوع«. 
وقد سبق تشكيل هذه اللجنة التشاورية 
ــداث أخــــــــــــرى، ســــّمــــيــــت الـــلـــجـــنـــة  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ اســ
القانونية، من 18 عضوا تم اختيارهم من 
بني أعضاء لجنة الحوار السياسي أيضا، 
تهدف )حسب بيان البعثة( إلــى متابعة 
مناقشات اللجنة الدستورية املشكلة من 
مجلسي النواب واألعلى للدولة، وتقديم 
ــدة، ومــنــهــا  ــاعــ ــســ ــات بـــهـــدف املــ ــيـ ــتـــوصـ الـ
مقترحات الترتيبات الدستورية املناسبة 
املـــؤديـــة إلـــى االنــتــخــابــات الــوطــنــيــة. كما 
تختص اللجنة القانونية بتقديم املشورة 
مللتقى الــحــوار بــشــأن املسائل القانونية 
املتعلقة باإلطار القانوني الــالزم لتنفيذ 
االنــتــخــابــات املــقــتــرحــة، حــســب مــا ذكــرتــه 

ديباجة قرار تشكيلها. 
يــتــوالــى تشكيل الــلــجــان، بينما مجلس 
النواب، وهو الجسم الوحيد املنتخب في 
ليبيا، يعاني مــن عـــدوى االنــقــســام التي 
أصابت معظم املؤسسات الرئيسية في 
الــدولــة، على الــرغــم مــن أن تشكيل لجنة 
الــحــوار الليبي، مع إعطائها صالحيات 
واســعــة، جعل الــنــواب يشعرون بــأنــه قد 
يسحب البساط من تحت أرجلهم، األمر 
ــــذي أّدى، مـــؤقـــتـــا، إلــــى اتــفــاقــهــم على  الـ
ضرورة مواجهة هذا الكيان املستحدث، 
وتم التئام هذا الجسم بشقيه، طرابلس 
وطــبــرق، فــي اجــتــمــاع احتضنته طنجة، 
أّكدوا فيه على رفض إيجاد أي جسم مواٍز 
يساهم في إربــاك املشهد، في إشــارة إلى 
صالحيات لجنة الحوار السياسي )بيت 
الــقــصــيــد(. وبــمــجــّرد لــقــاء غــدامــس الــذي 
عقد مباشرة بعد لقاء طنجة، وبتوصية 
منه، اختفت تلك الــحــرارة، وعجز اللقاء 
عن إذابــة الجليد، التي أشــار إليها وزير 
ــيـــة املــــغــــربــــي، نـــاصـــر بـــوريـــطـــة،  الـــخـــارجـ
عــنــدمــا خــاطــب أعـــضـــاء مــجــلــس الــنــواب 
في اجتماع طنجة »كنا نقول، في بداية 
االجتماع، إن الرغبة هي تذويب الجليد، 
لكنكم تجاوزتم ذلــك، بــأن خلقتم حــرارة 
في هذه القاعة، وجوا أخويا، سيكون له 
تأثير إيجابي على هذا االجتماع، وعلى 

االجتماع الذي بعده«. 
ــل جـــديـــدة،  أصـــيـــب الــلــيــبــيــون بــخــيــبــة أمــ
أضيفت إلــى خيباتهم املــتــكــّررة، عندما 
انتهى لقاء غدامس بخالٍف على املناصب 
ــادة(، حـــيـــث طــالــبــت  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ مـــــرة أخــــــرى )كـ

 لالستغراب 
ً
اإلشادة والتقدير! األكثر إثارة

أن ترامب لم يدرك أنه ارتكب خطأ شنيعًا، 
يمكن أن يــحــول دون تحقيق أهـــدافـــه، إال 
بعد أن بــدأ زعماء الحزب الجمهوري في 
ــر، وبــعــد  ــ ــي عــنــه الــــواحــــد تــلــو اآلخــ

ّ
الــتــخــل

أن قــــرر الــكــونــغــرس اســتــئــنــاف الــجــلــســة، 
فــــور الــســيــطــرة عــلــى الـــفـــوضـــى، والـــعـــودة 
ة النتائج، والتصديق  إلــى مواصلة قـــراء
عليها. حينها وجد ترامب نفسه مضطّرًا 
للرضوخ واالستسالم، ومن ثم صرح، ألول 
مرة منذ االنتخابات، بأنه سيقبل تداواًل 
سلسًا للسلطة فــور تصديق الكونغرس 

على نتائج االنتخابات، وهو ما تم.
كـــانـــت عـــواصـــم الـــعـــالـــم كـــافـــة تـــراقـــب هــذا 
املــشــهــد الــغــريــب وتــتــابــعــه بــاهــتــمــام بــالــغ، 
نظرًا إلى ما له من تأثيراٍت واسعة النطاق 
على الداخل األميركي، وعلى الخارج سواء 
بسواء. وفي تقديري أن طهران وتل أبيب 
كــانــتــا مـــن أكــثــر عـــواصـــم الــعــالــم اهــتــمــامــًا 
ــا تـــقـــودان  ــمـ ــهـ بـــمـــا جــــــرى، خـــصـــوصـــًا وأنـ
مـــشـــروعـــني إقــلــيــمــني مــتــنــاقــضــني تــمــامــًا 
تجّسدهما عالقة صفرية. لذا من الطبيعي 
أن يراهن كل منهما على حصاٍن مختلف. 
فبينما ال تعّول طهران كثيرًا على بايدن، 
إال أن من املؤّكد أنها تعول أكثر على رحيل 
ترامب. أما تل أبيب فتدرك تمامًا أن رحيل 
تــرامــب سيمثل خــســارة صافية لها، ومن 
ثم يتوقع أن تسعى إلى استثمار وجوده 
في البيت األبيض حتى اللحظة األخيرة. 
وألنه بات في حكم املؤكد، خصوصًا بعد 
ــغـــرس، أن بـــايـــدن ســيــبــدأ  ــونـ ــكـ ــيـــاح الـ ــتـ اجـ
حتمًا في ممارسة سلطاته اعتبارًا من 20 
يناير/ كانون الثاني الــجــاري، فليس من 

كـــثـــيـــريـــن لــــم يــلــتــحــقــوا بــــاملــــشــــروع، وهـــم 
أنــفــســهــم الــيــوم الــــذي يـــقـــودون الــوســاطــة. 
التحرك التركي االنفتاحي نحو القاهرة 
والرياض كان من العوامل املساعدة على 
تــســهــيــل الــــحــــوار الــخــلــيــجــي الــخــلــيــجــي، 
ــارب الــخــلــيــجــي  ــقــ ــتــ ــتـــحـــّول الــ ــيـ وبــــذلــــك سـ
الخليجي والقطري السعودي إلى مقدمة 
ألكــثــر مــن خــطــوة إقــلــيــمــيــة، مــنــهــا إســقــاط 
االصـــطـــفـــافـــات الـــتـــي حــــــاول بــعــضــهــم أن 
يبنيها ضــد تــركــيــا فــي ســوريــة والــعــراق 

وشرق املتوسط.
ال بـــأس أن ُيــعــلــن أن تــنــازالت وتــراجــعــات 
وتعهدات كثيرة سبقت العناق السعودي 
الــقــطــري فـــي قــمــة الـــعـــال الــخــلــيــجــيــة. وقــد 
تــرّدد في تركيا بشكل واســع السؤال عما 
إذا كانت قطر ستساوم على الدعم التركي 
لها لتحسني عالقاتها مــع دول الخليج، 
غير أن الواقع يقول إن مطلب خفض قطر 
مستوى عالقاتها مع تركيا ذهب باتجاه 
معاكس تماما، على ضوء حجم التنسيق 
العسكري واألمــنــي واالقــتــصــادي التركي 

القطري. 
)كاتب تركي(

مجموعة من النواب بعزل رئيسه عقيلة 
صالح، باعتباره شخصية جدلية، أّدت 
قراراته إلى إضعاف املجلس وانقسامه. 
بينما تمسك بــاقــي الــنــواب بــالــدفــاع عن 
شرعية رئاسته، وما بني هؤالء وأولئك، 
انتهى االجتماع بشكل يؤّكد ضعف بنية 
هـــذا املــجــلــس الــتــشــريــعــي، والــــذي يـــؤّدي 
ــتـــالف، وعـــاد  إلـــى االنــقــســام عــقــب كـــل اخـ
 إلــى 

ٌّ
نـــــواب طـــرابـــلـــس ونــــــواب طـــبـــرق كــــل

مجلسه، في انتظار بعثة األمــم املتحدة 
 الخالف بينهما، ولو أدى األمر إلى 

ّ
لتحل

تشكيل لجنة خاصة بذلك.
أما املجلس الرئاسي وحكومته، فأمره ال 
يختلف كثيرا عن مجلس النواب، فرئيس 
املجلس الرئاسي، فائز السراج، ومحافظ 
مصرف ليبيا املركزي، الصديق الكبير، 
يـــديـــران مــعــركــة مــن نـــوٍع آخـــر )قـــد تكون 
أهم من توحيد املؤسسات الليبية( حول 
السيطرة على املصرف الليبي الخارجي، 
والـــتـــي طــفــت عــلــى الــســطــح، عــنــدمــا قـــّرر 
السراج تشكيل جمعية عمومية، تتولى 
تــســمــيــة مــجــلــس جــديــد إلدارة املــصــرف، 
بــعــد اتــهــام رئــيــســه الــســابــق بتهم فساد 
وتـــــجـــــاوزاٍت تــتــعــلــق بـــأصـــول املـــصـــرف، 
وإحــالــتــه إلــى الــقــضــاء، فــي وقــت يتشبث 
فيه الكبير بأحقية املصرف املركزي الذي 
يرأسه في هذا االختيار، باعتباره املالك 
الوحيد للمصرف الخارجي. وبالتالي، 
املصرف املركزي هو الذي يمثل الجمعية 
العمومية للمصرف الخارجي، ومــا بني 
من يرسم السياسة النقدية للدولة ومن 
دها، التعنت سيد املــوقــف، وال يــزال 

ّ
ُينف

ــــرٍف يــتــحــّجــج بــقــانــونــيــة تــصــّرفــه،  كـــل طـ
في انتظار بعثة األمم املتحدة لحل هذه 
ــيــة، ولـــو أّدى األمــــر إلـــى تشكيل  اإلشــكــال

لجنة وساطة فيما بينهما.
ــّدم، وفــــي ظـــل هــذه  ــقــ ــادا إلــــى مـــا تــ ــنـ ــتـ اسـ
الفوضى التي تعصف بالبالد، ونتيجة 
انــشــغــال الــســاســة بالبحث عــن املناصب 
واقـــتـــنـــاص الـــفـــرص بــالــفــوز بــالــكــراســي، 
وأمـــام هــذا التعنت املستمر، قــد ال تملك 
بعثة األمم املتحدة حال إال تشكيل لجان 
أخرى، علها تجد مخرجا يضمن تقاسم 
السلطة بني هؤالء، في حني يبقى املواطن 
الليبي يرّدد سؤاال لم يتلق إجابة شافية 
ــلـــجـــان سيحل  عــنــه بـــعـــد: هـــل تــشــكــيــل الـ

املعضلة أم سُيميعها؟
)كاتب ليبي(

إيران وإسرائيل بعد اجتياح مبنى الكونغرس

تركيا بعد المصالحة الخليجية

ليبيا: لجان تتشكل وأزمة تراوح مكانها

تبدو إيران صامدة 
ومتحّدية وقادرة 

على اتخاذ خطواٍت 
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ميشيل كيلو

ثّمة مسّوغات متعّددة ملا أطالب به من تسوية تاريخية بني أطياف العمل السياسي 
إلــخ، منها   ... أو مدنية  أو قومية  أو إسالمية   كانت 

ً
املــعــارض، ديمقراطية وري  ســ ــ ل ا

أن مطالب هــذه األطــيــاف جميعها ال بــد مــن أن تتقاطع فــي التسوية التي يجب أن 
أن يكون تحقيقها على حساب  مــن دون  فيها،  طــرٍف  لكل  الرئيس  هــدف  ــ ل ا تحقق 
غيرها، بما أن أيا منها لن تبقى بعدها على وضعها السابق، وإنما ستمر جميعها، 
خالل إنجاز التسوية، في تحّول ستفقد معه ما ال يتفق مع هدف التسوية املشترك: 
القوة املعنوية واملــاديــة، السياسية والتنظيمية، من شأنه أن  يقلب  در من  قــ تراكم 
موازين القوى بني الشعب واألسدية، ويعد الشروط الضرورية إلقامة نمٍط من الدولة، 
الوظيفية من  التي تنخرط فيه، بكل ما تعنيه كلمة  التيارات  وظيفي ومتفاعل مع 
ترجيح واقعي لقيام سورية الجديدة على اإلفادة من تشابكات الفاعلني، السياسيني 
واملدنيني، التي يلتزمون بتطويرها ويتعهدون بتنميتها عبر التسوية، بحيث ال يعتقد 
الديمقراطيون أو اإلسالميون أو القوميون .. إلخ أن النظام الجديد ليس من صنعهم، 
وليس تشاركيا بينهم، ولجميع السوريني. إلى جانب العامل الحاسم، وهو أن أيا من 
ن من إسقاط األسدية بمفرده، هناك عوامل أخرى كثيرة 

ّ
القوى السياسية لن يتمك

تبّرر »التسوية التاريخية«، أهمها: 
أوال، تناقض قــوى )وتــيــارات( التسوية مع األسدية عدائي، وال يحل بغير إزاحتها 
له، أو إزاحته لها، بينما تعتبر خالفات تياراتها وأحزابها مشكالٍت يمكن تخطيها 
بالحوار، والتسويات، والحلول الوسط، والتنازالت املتبادلة، أو ما يفترض بالتسوية 
تحقيقه، في سياق إقامتها من دون عنف أو إزاحة، وبالتكافل والتكامل هدفا لجهود 
القائمني عليها. في وضعنا الراهن، ترقى خالفات املعارضة إلى سوية تناقضاٍت 
عدائية، لن يمكن التخلص منها من دون تنافس متبادل بينها، ما يخدم األسدية: 
نه طرقها في االختالف من التالعب بها، مثلما 

ّ
عدوها املشترك املزعوم الــذي تمك

حدث طــوال فترة ما قبل الثورة وما بعدها، عندما تحّول عداؤها لنظام القتل إلى 
تزاحم عبثي بينها على سلطٍة وهميٍة، خال معظم أطراف املعارضة أنها توشك على 
سقط واشنطن األسد، فال مفّر من إبعاد اآلخرين عنها 

ُ
السقوط في حجره، ما إن ت

بأي وسيلة وطريقة من وسائل وطرق اإلزاحة السرية والعلنية، وصوال إلى تكبير 
حصته على حساب اآلخرين.  ثانيا، أّسس دخول الشعب االقتحامي واملوحد ساحة 
الديمقراطية  ورة بيئة غير مسبوقة في تاريخ سورية إلعــادة تعريف األحـــزاب  ــ ث ــ ل ا
لقومية واملدنية على أرضــيــٍة تاريخيٍة جــديــدة، تحّررها من طابعها  واإلسالمية وا
نها من إعادة تأسيس 

ّ
النخبوي املحدود، وعالقاتها الواهية، والبّرانية، بالواقع، وتمك

أولــويــة  نفسها فــي إطـــار مشترك وتــوافــقــي، ال ينهض على حــزبــيــٍة مفصولٍة عــن 
املصالح الوطنية والجامعة التي تستوجب، بل وتحتم، توحيد تعبيراتها، وما يتصل 
من أنشطتها بالعمل العام، وتحّررها من عزلتها وتناقضاتها القائمة على اإلزاحة 
والتنافس املفعم بالعداء الذي لطاملا عّزز ضعفها وتبعثرها، وخدم األسدية، وأّدى إلى 
تراجع الثورة واستيالء عدوهم اإلرهابي/ األصولي واألسدي على معظم مواقعهم. 
 كاملة األركان، إن استمرت 

ً
 سياسية

ً
سيرتكب العاملون في الحقل السياسي جريمة

تناقضاتهم في تفتيت حاضنٍة اجتماعيٍة فشلوا في التموضع داخلها، حتى بعد أن 
صنعت الثورة، بيد أنهم لم يقرأوا دالالتها التاريخية، ومعانيها االستثنائية األهمية 
لم يدركوا خطورة ما  بالنسبة لحاضر الصراع ومستقبله في وطننا وعليه، كما 

ألحقه تزاحمهم من ضرٍر كارثي بالشعب، وبتمّرده العظيم. 
ثالثا، لترقية السياسة، يجب ترقية تمثيالتها عبر تسوية تاريخية تبّدل دورها في 
لعام، الوطني والديمقراطي، باإلفادة من تمّرد الحرية، وتضحيات الشعب  الشأن ا
وصموده األسطوري الذي حّوله إلى طليعة تفتقر اليوم إلى تمثيل سياسي منظم، 
ستكون التسوية التاريخية حاضنتها املعبرة عن جديد التاريخ، والتي ستخرجها 

من العجز، وتلبي حاجة السوريني إلى الحرية.

محمد أبو الغيط

بــايــدن، بالتزامن مع  الرئيس األميركي املنتخب،  ألــقــاه  الــذي  فــي الخطاب املقتضب 
ة«. وهو 

ّ
أحداث اقتحام الكونغرس، قال إن ما حدث »تذكير مؤلم بأن الديمقراطية هش

طرح ليس جديدا، لكنه يحمل داللة مهمة، حني يأتي من صاحب لقب »قائد العالم 
 يعملون للصالح 

ً
الحر«. .. ولكن بايدن ذكر أن الحفاظ على الديمقراطية يتطلب »قادة

العام، وليس للسلطة واملصالح الشخصية«، أي أنه اكتفى بتحميل املسؤولية للعوامل 
الشخصية للنخب، وعلى الرغم من أنه عنصر بالغ األهمية، لكنه ال يكفي وحده.

من املفيد هنا التذكير بتجارب تاريخية معروفة، فقد كانت أملانيا وإيطاليا مطلع 
 ديمقراطية، ترتفع بها نسب التعليم، إال أن هــذا لم يحمها من 

ً
القرن املاضي دوال

التحّول إلى النازية والفاشية، وذلك باستخدام اآلليات الديمقراطية نفسها في حالتها 
»الصندوقراطية«!

بعد مشاركة هتلر في محاولة انقالبية عسكرية فاشلة على »جمهورية فايمار«، تم 
ن من رفع حظر الحزب، بعدما أظهر للمسؤولني 

ّ
سجنه وحظر حزبه، لكنه الحقًا تمك

أنه اقتنع بالعمل عبر القنوات الشرعية. وعام 1924، حصل الحزب على 3% فقط من 
األصــوات، لكن الصورة تغّيرت بدرامية، مع تأزم األوضــاع االقتصادية بعد الحرب 
العاملية األولى. وتصاعد الشعور الشعبي باإلذالل بسبب قيود االستسالم، وتصاعد 
االنقسام في املجتمع األملاني بني شيوعيني وقوميني، وعموم الفوضى واإلضرابات، 
ت بني األحــزاب. هكذا قفزت 

ّ
وتزايد مخاوف البرجوازية، وعدم فاعلية البرملان املفت

أصوات الحزب النازي إلى 37.4% في 1932، ليقود هتلر حكومة ائتالفية.
سرعان ما دّبر النازيون حادث إحراق مبنى البرملان، وتم تحميل اللوم للشيوعيني، 
لتنطلق موجة عنٍف على يد آالف من املليشيا الشبابية للحزب. بعد تسلسل أحداٍث 
أمكن لهتلر الحصول على تصويٍت من أغلبية ثلثي البرملان على ما يسّمى »قانون 
التمكني«، وينص على تفويض مجلس الــوزراء بسلطات تشريعية أربع سنوات. تم 
ذلك تحت ضغط الرعب املعنوي واملــادي على النواب، وكذلك تقديمه إغـــراءات، مثل 
التعهد لحزٍب بحقوق أوسع للكنائس. لم يستغرق األمر أشهرًا حتى صدر قانون 
بحظر األحـــزاب، ثم سلسلة قوانني جمعت كل السلطات بيد هتلر، وتــم تأييد ذلك 
باستفتاء شعبي عام 1934.  في إيطاليا، حصل الحزب الفاشي في انتخابات 1919 
على أقل من 2% من األصوات. ولكن لظروف اقتصادية وسياسية شبيهة باألزمة 
الــذي سيعيد  األملانية، حــدث صعود انتخابي سريع ملن يقّدم نفسه الرجل القوي 

إيطاليا »عظيمة مرة أخرى«، وإْن لم يصل إلى األغلبية. 
عام 1922، أطلق موسوليني مسيرة »الزحف إلى رومــا«، أتى عشرات آالف من 
أنصاره ذوي »القمصان السوداء« إلى العاصمة، يحملون تراثا من أعمال العنف 
واالغتيال والتفجير. رأت النخب واملؤسسات أنها أضعف من مقاومته، فضال عن 
تقاطعات مصالح أو عــداوات مشتركة، فتم تكليفه برئاسة الــوزراء. وفي 1924، 
للقائمة  املقاعد  ثلثي  يمنح  انتخابي جديد،  قانون  تمرير  ن موسوليني من 

ّ
تمك

 عن ربع األصوات، وهكذا نال حزبه 
ّ

التي تحصل على النسبة األكبر على أال تقل
السيطرة التامة على التشريع، وسرعان ما أصدر البرملان قوانني بحل األحزاب 
غير الفاشية، والــنــقــابــات، واســتــعــادة عقوبة اإلعــــدام، وغــيــرهــا.  اســتــفــادت الــدول 
الغربية من تجاربها املؤملة على الصعيد اإلجرائي، حيث تم تسليح الديمقراطية 
أمكن سحق  واستقرارا، وهكذا  استقالال  أكثر  أكثر حزمًا، ومؤسساٍت  ٍت  ا ي ل آ ب
محاوالت الرئيس ترامب العبثية، على الرغم من استلهامه مشاهد حشد األنصار 

لحصار البرملانيني وإرهابهم.
الحريات والحقوق.  إلى مزيد من  لدستور األميركي أي تعديالت ال تهدف  ا يحظر 
هذه أمور تم منع إخضاعها للتصويت أو األغلبية. وفي املقابل، ما زالت جذور األزمة 
أبرزها تصاعد  اقتصادية واجتماعية،  الحل، وجوهرها أسباب  ية بعيدة عن  لحال ا

أزمة الالمساواة العاملية، وغضب فئات عمالية ووسطى فقدت مكتسباتها.

بيار عقيقي

 في السنوات العشرين األخيرة. حقًا لم يعد كما كان في مطلع 
ً
تغّير العالم فعال

. وسائل التواصل االجتماعي لم تعد »جزءًا أساسيًا« من اإلعالم 
ً
عام 2000 مثال

ع 
ّ
والتصن ف 

ّ
والتزل التمثيل  كــان  وإذا  فيه.  األساسية  الركيزة  بل أضحت  عاملي،  ل ا

مــات التلفزيون والسينما والــراديــو واإلعـــالم املــكــتــوب، فــإن املــواقــف الفّجة  مــن ِســ
والصادمة وجــدت نفسها في وسائل التواصل االجتماعي. لذلك، يبقى صداها 
أقوى من تحقيق تلفزيوني. أن ترى موظفًا يسرق مال الدولة على فيديو متداول 
في وسائل التواصل االجتماعي مدة 30 ثانية أقوى وأكثر تأثيرًا من تحقيق مدة 
عشر ساعات عبر برنامج تلفزيوني. بالتالي، لم يكن الرئيس األميركي الخاسر، 
دونالد ترامب، بعيدًا عن هذه األجواء. ُيسّجل له أنه من رّواد االعتماد على وسائل 
التواصل االجتماعي إليصال رسائله. وفي سنواته األربع في الرئاسة، كان يكفي 
السياسية.  املالية واألوضـــاع  ه نشر تغريدة على »تويتر« حتى تهتّز األســـواق  ــ ل
م بالتلفزيون والراديو 

ّ
تًا، وأوحى األمر وكأنه ُيمكنك التحك

ّ
كان يبدو الوضع متفل

م بمواقع التواصل االجتماعي. 
ّ
والصحف، من دون أن تجد القدرة على التحك

كل شيء تغير في األشهر القليلة املاضية، خصوصًا بعد االنتخابات األميركية 
في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي. حارب موقع تويتر تغريدات ترامب الرافضة 
نتائج االنتخابات، ملنع تدهور مصداقيته. بدا »تويتر« في صــراٍع قاٍس مع البيت 
األبيض، مدركًا أن انتصاره عليه سيضعه على مشارف تغيير شامل في سياسة 
»تويتر« و»فيسبوك« و»إنستغرام« للحصول  املوقع عامليًا. منح ترامب الفرصة لـ
على ما يريدونه في 6 يناير/ كانون الثاني الحالي، عندما واكب اقتحام أنصاره 
ه للعنف 

ّ
الكونغرس في العاصمة واشنطن، بتغريداٍت وفيديوهاٍت غير رافضة أقل

املتمادي. شعرت منّصات التواصل االجتماعي وكــأن ضــوءًا أخضر ومــض في 
ــنــاء هـــروب أعــضــاء مــن الــكــونــغــرس مــن وجــه املــتــظــاهــريــن، فأعلنت عــن توقيف  أث
حسابات ترامب، في أكبر عقاب جماعي لشخص، ال منظمة أو حزبًا، من إدارات 
وسائل التواصل االجتماعي. لم يرفع ترامب العلم األبــيــض، ســوى بعد شعوره 
بالعزلة عن العالم. ال وسيلة إعالمية تستنطقه، وال »فوكس نيوز«، وال حسابه على 
»تويتر« ُمتاح أمامه، فأعلن إدانته للعنف في العاصمة، مقتنعًا بتسليمه السلطة 
لحالي لخلفه املنتخب جو بايدن بسالسة. لم يكن ترامب ليتخذ  ا 20 يناير  في 
قــف االنهزامية، وفقًا لشخصيته، إال بسبب الحصار اإللكتروني الذي  وا ملــ ا ذه  هــ
طبق عليه. شخص مثله وبعقليته، ال يقبل عادة التراجع عن مواقفه، سقط أمام 

ُ
أ

منّصات التواصل االجتماعي، في تأكيد على أمرين: وصول العالم إلى املستقبل 
م بمليارات الحسابات بسهولة، 

ّ
اآلن، وتأكيد إدارات تلك املنصات قدرتها على التحك

سواء بحجبها أو إقفالها. العالم تغّير. وسائل التواصل االجتماعي باتت أكبر مما 
مت فيها في العقد املاضي، ستختفي تباعًا في 

ّ
كان متوقعًا، والفوضى التي تحك

السنوات املقبلة. فمن يمنع رئيس أكبر قوٍة عظمى في العالم من استخدام حساباته 
على مواقع التواصل االجتماعي سيمنع، الحقًا، وفق قوانني وسياسات متحركة، 
كل شخص في الكوكب من اإلدالء بموقف مخالف لتلك القوانني. التشّدد إزاء سيد 
البيت األبيض سيتيح تشّددًا أوسع تجاه كل إنسان على هذه األرض. في البداية، 
العنصرية واملــتــشــّددة واملحّرضة  الخطابات  ، أي ستخفت 

ً
ر جميال ـ األمـ سيكون 

على العنف بشّدة، ثم يتحّول األمر إلى محاولة للجيل التالي من األنظمة في كل 
صبح مواقع 

ُ
، ت

ّ
دولة للسيطرة على تلك املنّصات بالكامل. وفي غضون عقد أو أقل

التواصل االجتماعي أشبه بتلفزيوناٍت رسميٍة في جمهوريات بائدة.
هنا يمكن طرح سؤالني: ما مصير املستوى الجديد من وسائل التواصل املستقبلية.. 
ل حاليًا أم ستتمّرد عليه؟ السؤال الثاني 

ّ
هل ستنخرط في النظام الجديد الذي يتشك

م بها؟ 
ّ
واألهــم: ما هي حدود إدارات تلك املنّصات، أين تبدأ وأين تنتهي ومن يتحك

ُيمكن لكثر الغوص في عالم املؤامرات، لكن الواضح أن إدارات تلك املنّصات لن تكتفي 
بالسيطرة على العالم اإللكتروني، بل ستصنع السياسة في العالم.

محمد أبو رمان

الــنــواب  األردنـــي بعض خطابات  الــشــارع  مــن  السياسية وشريحة  لنخبة  ا تابعت 
لــدى األغلبية  القناعة  لثقة في حكومة بشر الخصاونة، مع رســوخ  ا في جلسات 
للسيناريو نفسه؛ وأّن  أمــام استنساخ رديء ومتكّرر  ــنــا 

ّ
أن شــارع  ــ ل ا ي  ــ ف لعظمى  ا

مسألة تحصيل الثقة املريحة )كما وصفتها وسائل إعــالم قريبة من الحكومة( 
ع أن يتغّير شيء، إذن، مع مجلس النواب الجديد، 

ّ
بمثابة تحصيل حاصل. ال يتوق

ه يضم قرابة مائة شخصية جديدة )من أصل 130(، ولبعضها 
ّ
على الرغم من أن

توجهات سياسية نقدية ومعارضة، وأكثر شّدة من املعارضة التقليدية املوجودة 
بتمثيل ضئيل في مجلس النواب )ثمانية أعضاء(، مع ذلك، لن يؤدي السياق املحيط 
في املجلس إلى أي تحول، بل من الطبيعي أن يفقد املجلس، بسرعة قياسية، ثقة 

الرأي العام فيه، كما حدث مع املجالس السابقة.
في األثناء، ترتفع وتيرة األزمة بني الدولة ونقابة املعلمني، بعد صدور قرار قضائي 
مني، لكن من 

ّ
ــو أمــر صــدم النخبة السياسية وعشرات آالف املعل بحل النقابة، وه

كانوا يتابعون ملف األزمة يعرفون أّن هنالك اتجاهًا رسميًا يرى أّن املوافقة على 
تأسيس النقابة )خالل لحظة الربيع العربي 2011( خطأ كبير يجب تصحيحه!

ل القوة الكبرى في املعارضة 
ّ
ال يختلف األمر مع جماعة اإلخوان املسلمني، التي تمث

لتقليدية، إذ تبدو األمـــور فــي غاية التأزيم مــع اإلصـــرار الرسمي على مصادرة  ا
أموال الجماعة وممتلكاتها، وإنهاء وجودها قانونيًا، والحال كذلك في العالقة بني 
الدولة والنشطاء السياسيني والقوى السياسية املعارضة األخرى، من زاوية التأزيم 
يــتــزاوج ذلــك مع انطباٍع عــام مهيمن على النخب السياسية،  والتصعيد املتبادل. 
رات عديدة، أّن الدولة تتجه إلــى اليمني، مع حكومة الخصاونة، من 

ّ
مرتبط بمؤش

حيث تشكيل الحكومة وتركيبة مجلس األعيان والسياسات والقرارات والتعامل مع 
املعارضة السياسية عمومًا، ما نالحظه أيضًا في التعامل مع ملف الحريات العامة 
وحقوق اإلنسان واإلصالح السياسي. قد يفهم بعضهم أو يفّسر هذه االنعطافة 
بالوضع الدولي واإلقليمي؛ على صعيد مواجهة صفقة القرن وما قد تثيره من قلق 
لدى األردنيني )من أصول شرق أردنية؛ على هوية الدولة، مع التحفظ على كثير من 
املصطلحات واملفاهيم هنا(، والسياسات العربية ضد اإلسالم السياسي واملوقف 
الــعــام نحو مــا تسمى  لربيع العربي وممارساته فــي الجملة، والتوجه  ار ا كــ فــ مــن أ
برت، ضمن هذه الحسبة، مرحلة ارتخاء 

ُ
تقوية صورة الدولة في مواجهة مرحلٍة اعت

وتهاون أّدت إلى إضعاف صورة الدولة لدى الرأي العام. 
ــات مهمة، هنا: األولـــى، مــن بــاب التقييم والــقــراءة، ال يوجد فرق  ــارق ف ــ ثّمة ثــالث م
بني الحكومتني، الحالية والسابقة، من زاويــة التوجهات االقتصادية، فالكل يطّبق 
ــــرزاز التي  فــة نفسها، وال يــوجــد فــرق أيــضــًا سياسيًا، ألّن حكومة عمر ال ــوصــ ل ا
وصفت بالليبرالية لم تتقّدم أي خطوة في مجال اإلصالح السياسي، وأبقت على 
قانون االنتخاب، وقد يكون الفرق فقط في التوصيف والتعريف وخلفية بعض 
الــوزراء في الحكومتني، مع العلم أّن رئيس الــوزراء السابق أبقى، في البداية، على 
أغلب الفريق الوزاري للحكومة التي سبقته )حكومة هاني امللقي التي رحلت بسبب 

احتجاجات الدّوار الرابع 2018(!
أّما املفارقة الثانية التي يمكن إعادة صياغتها عبر سؤاٍل رئيٍس لتعريف املعالم 
ل أّن هـــذه الــســيــاســات والــتــركــيــبــات، 

ّ
ــي وتــحــديــدهــا، فتتمث ــحــال ــعــام ال ل ــ السياسية ل

لت في ظل بيئة دولية وإقليمية مختلفة، 
ّ
وبعبارة أعــّم »املعادلة السياسية«، تشك

مع السياسات الترامبية وهواجس صفقة القرن والعداء للمعارضة، واالستقطاب 
اإلقليمي؟ فيما يبدو اليوم املشهد الدولي واإلقليمي في حالة حراٍك وتغّير وتطّور، 
ما سينعكس بوضوح على السياسات األميركية في ملفات الديمقراطية والحريات 
العامة وحرية التعبير واإلعــالم، وعلى دور املجتمع املدني الدولي تجاه ما يحدث 
قاته، باإلضافة إلى توقف القلق إزاء 

ّ
في داخل الدول، وعلى املوقف اإلقليمي ومتعل

صفقة القرن والهواجس املرتبطة بها. 

التسوية التاريخية ومسّوغاتها عن هشاشة الديمقراطية

وسائل التواصل تهزم ترامب األردن ... إلى »اليمين« ُدر
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آراء

محمود الريماوي

انقالب على مرأى من الجميع، بثت الشاشات 
وقائعه لحظة بلحظة... كــان ذلــك أبــرز ما في 
انتخابات  نتائج  على  املــصــادقــة  يــوم  هد  ش م
الرئاسة األميركية التي فاز فيها جو بايدن بـ 
306 مقابل 232 صوتا من املجمع االنتخابي 
للرئيس املنصرف دونالد ترامب. أتى وصف 
ــــن مــــشــــّرعــــني، مــنــهــم  ــا جــــــرى بــــاالنــــقــــالب مـ ــ مـ
الــنــائــب الــديــمــقــراطــي، ولــيــام بــاســكــريــل، الــذي 
غــــّرد »نــشــهــد مــحــاولــة انـــقـــالب بــتــشــجــيــع من 
 املحاولة محكوم 

ّ
مجرم البيت األبــيــض. لكن

عــلــيــهــا بــالــفــشــل«. فــيــمــا قــالــت الــنــائــبــة ديــانــا 
ديغيتي »هــذه ليست تظاهرة، إنها محاولة 
ــم الـــجـــمـــهـــوريـــني فــي  ــيـ ــــالب«. ووصــــــف زعـ ــقـ ــ انـ
مجلس الــشــيــوخ، ميتش مــاكــونــيــل، مــا جرى 
ــاء، فــي مقابلة مــع »فــوكــس نــيــوز«، إن  ــعـ األربـ
االحتجاجات فــي مبنى الكونغرس »ال تمت 

ألميركا بصلة«.
كـــــانـــــت مـــــوجـــــة الـــبـــلـــطـــجـــة الـــــتـــــي شـــهـــدتـــهـــا 
واشــــنــــطــــن مـــتـــوقـــعـــة، إذ ســـبـــق لــــتــــرامــــب أن 
تـــوعـــد بــالــزحــف عــلــى الــكــونــغــرس »مــــن أجــل 
عــمــل الــســلــيــم«، والــســلــيــم هـــو بــالــضــبــط غير 
الــســلــيــم: االنـــقـــضـــاض عــلــى نــتــائــج االقـــتـــراع، 
وترهيب املشّرعني، وتخريب األجواء في بيت 
التشريع الذي وصفه الرئيس املنتخب بايدن 
ــا املــحــّرض عــلــى هــذه  بــأنــه قلعة الــحــريــة... أمـ
االرتكابات فهو ترامب الذي يضع نفسه اآلن 
امــام سلطة القانون، وفــي مواجهتها وتحت 
طائلتها. وكــان نائب الرئيس مايك بنس قد 

جمال محمد إبراهيم

)1(
اتــفــاقــيــة أبــــراهــــام )أو إبـــراهـــيـــم( هـــو عــنــوان 
االتــفــاقــيــات الــتــي أبــرمــتــهــا حــكــومــة إســرائــيــل 
مع اإلمـــارات والبحرين وأخيرًا مع السودان. 
واالســــم مــن اخـــتـــراع الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة، 
وأطلق الرئيس األميركي، تــرامــب، مزحة أنه 
كان يظن أن تلك االتفاقية ستحمل اسمه هو، 
ال اســم النبي إبــراهــيــم، كما أوحـــْت إسرائيل. 
يتعّجب السودانيون، وهم يتابعون مسرحية 
توقيع الحكومة االنتقالية في بلدهم »اتفاقية 
إبراهيم« تلك مع الجانب األميركي، واألعجب 
ــاب الـــطـــرف الــثــانــي  ــيـ أن يــتــم الــتــوقــيــع فـــي غـ
الــرئــيــســي، مــمــثــل إســـرائـــيـــل. مـــا شــوهــد على 
الشاشات حفل توقيع غاية في الغرابة، طرفاه 
وزيــر أميركي ووزيــر العدل الــســودانــي، فيما 
نّص االتفاق على تفعيل تعّهد سابق قطعته 
القيادة السودانية، عبر محادثة هاتفية مع 
الــرئــيــس املـــغـــادر تـــرامـــب، لــتــطــبــيــع الـــســـودان 
عالقاته مع دولــة إسرائيل، ثمنًا غير مباشر 
لرفع اســم الــســودان مــن قائمة الـــدول الراعية 

لإلرهاب. 

)2(
 النظر عن محتوى االتفاق الــذي نسب 

ّ
بغض

 سياسي 
ٌ
ــأن إلـــى الــنــبــي إبـــراهـــيـــم، فــهــنــالــك شــ

لــه تــداعــيــاتــه الــخــطــيــرة، لــيــس عــلــى الــواليــات 
املـــتـــحـــدة وال عــلــى دولـــــة إســـرائـــيـــل، بـــل على 

عمار ديوب

ــاٌع كــبــيــٌر عــلــى قــيــمــة حــاتــم عــلــي مــخــرج  ــمـ إجـ
 هذا 

َّ
درامــــا، وحـــول شخصه. وهــنــاك مــن شــق

. هو 
ّ

ــه، وفقط لــو لــم يــســف
ّ
اإلجــمــاع، وهــذا حــق

 ُيثبت القيمة واألهــمــيــة. جــال الــراحــل 
ٌ
شـــذوذ

بــفــنــوٍن مــتــعــددة: املــســرح والــتــمــثــيــل والقصة 
ــراج  ــ ــألـــق فـــي اإلخـ والــســيــنــاريــو وغـــيـــرهـــا، وتـ
 مقولة 

َ
التلفزيوني والسينمائي؛ وأثبت فشل

تتكّرر، عن أن اإلنسان يبدع في حقٍل ويفشل 
في حقول أخرى. وبذلك ينتمي حاتم للتمّرد، 
للتعّدد، للتفلسف، للقديم األصيل، ويرفض 
الــبــديــهــيــات املــتــهــافــتــة، أي الــــــدوران فــي حقل 

االختصاص، والقطيعة مع سواه.
ــالـــة حـــاتـــم عــلــي مـــن خــــالل تــشــريــح  ــرزت أصـ ــ بـ
الـــحـــاضـــر، وتــقــديــمــه درامـــــا راقـــيـــة ومــشــغــولــة 
فكريًا واجتماعيًا، واألمـــر ذاتـــه حينما اتجه 
نحو التاريخ، وأصاب في اختيار ممثليه. لقد 
شكل ثنائيًا متينًا مع أكثر من كاتب، وتميز 
مع وليد سيف في أكثر من عمل، سيما ثالثية 
األندلس و»التغريبة الفلسطينية«، وكذلك مع 
ممدوح عدوان في »الزير سالم«. إنتاجه غزير، 
ومــواضــيــع أعــمــالــه الــدرامــيــة دقيقة وجــذريــة؛ 
ففّكك الفساد واالستبداد، وأضــاء واقع املرأة، 
وأشار إلى ضرورة رفع الغنب عنها. فعل الشيء 
ذاتــه بالتراث »صقر قــريــش، ملوك الطوائف، 

رفض االعتراض على نتائج التصويت، وهو  
ما يملكه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، 
ــعــيــد اإلدالء  أمــا دوره فاحتفالي كما قـــال. وُب
بأقواله هــذه، ومــع تمّكن أفــراد من مليشيات 
الــيــمــني املــتــطــّرف املــؤيــد لــتــرامــب مــن اقــتــحــام 
الكونغرس، فقد  خــرج  نائب الرئيس بأماٍن 
ــانــــون ســـوف  ــقــ مــــن املــــبــــنــــى، وصــــــــّرح بـــــــأن  الــ
ــي الــصــفــعــة الــثــانــيــة  ــاول املــقــتــحــمــني، وهــ ــطـ يـ
خالل 24 ساعة التي يوجهها بنس لرئيسه، 
وذلـــك باعتبار األخــيــر محّرضًا على اقتحام 
ــلــد 

ُ
الـــكـــونـــغـــرس. وال ريــــب أنــــه قـــد دار فـــي خ

ترامب إقالة نائبه بنس من موقعه، وبما أن 
ذلــك غير ممكن دســتــوريــا وقانونيا، فسوف 
يــصــبــح هـــذا الــرجــل هــدفــا لــتــفــوهــات رئــيــســه، 
ــه. وبــمــوازاة  بعد أن ارتــضــى أن يكون نائبا ل
ذلـــك، كــان الديمقراطيون ينتزعون األغلبية 
فــي مــجــلــس الــشــيــوخ مــن الــجــمــهــوريــني، بعد 
أن مـــألوا مقعدين عــن واليـــة جــورجــيــا، فيما 
كانت  أجــواء االدعــاء العام في الوالية تحقق 
في مكاملة لترامب مع سكرتير الوالية، سعى 

خاللها إلى تغيير نتيجة االنتخابات.   
كــان من شــأن جملة الوقائع هــذه )لــو تعلقت 
ــى من  بشخص مندفع لكنه يتمتع بحد أدنـ
االتزان أو السالمة النفسية( أن تجعل الرئيس 
يــرعــوي، ويتوقف عن معاندة الحقائق، غير 
ة بـــاإلثـــم أخــــذت هـــذا الــشــخــص الـــذي 

ّ
ــز ــعـ أن الـ

ال يــتــوقــف عـــن ارتـــكـــاب األخـــطـــاء  الجسيمة. 
ــد أبـــــاح لــنــفــســه اقـــتـــراف جملة  والـــحـــال أنــــه قـ
مــخــالــفــاٍت ســيــاســيــٍة وقـــانـــونـــيـــٍة بــتــصــّرفــاٍت 
مــمــجــوجــٍة تــجــافــي الـــــذوق الــســلــيــم، وال تــمــّت 

الــســودان الـــذي دفــع شبابه ثمنًا غاليًا حتى 
أســقــط حــكــم عــمــر الــبــشــيــر قــبــل نــحــو عــامــني، 
فــــإذا مـــن يــمــثــلــونــه ال يــســمــعــون صــوتــه وهــم 
يسارعون في التطبيع مع دولة إسرائيل، ومن 
دون تفويض يذكر. وتبرز هنا عدة مالحظات، 
قد يراها بعضهم أمــورًا شكلية غير ذات أثر، 
ولكن دالالتها ال تخفى على املتابع الحصيف. 
تتصل أوالهـــا بمن وقــعــا ذلــك االتــفــاق املــقــّدر 
أن يــفــضــي إلــــى تــطــبــيــع كـــامـــل بـــني الـــســـودان 
ــي، وهـــو  ــودانــ ــســ ــل. عــــن الـــجـــانـــب الــ ــيــ ــرائــ وإســ
ــع وزيــر العدل على االتفاق، 

ّ
الطرف األول، وق

ولـــم يحضر مــن يمثل الــجــانــب اإلســرائــيــلــي، 
وهــــو الـــطـــرف الـــثـــانـــي املــعــنــي بـــاالتـــفـــاق، في 
ــّراب املـــؤقـــت، فهو  ــعــ ــا الــ الــحــفــل املـــراســـمـــي. أمــ
وزير الخزانة األميركي، والذي بدا أن العّراب 
األصلي، وهو الرئيس دونالد ترامب، فّوضه 
للتوقيع. أما وأن االتفاق يتصل، في محتواه، 
بتطبيع الــعــالقــات بــني خصمني، واستئناف 
عــالقــاتــهــمــا الــدبــلــومــاســيــة، يــتــبــادر إلـــى ذهــن 
 عن غياب وزيري الخارجية في 

ٌ
املراقب سؤال

الــســودان وإســرائــيــل املختصنْي بهذا الشأن؟ 
ــر الــخــارجــيــة الــســودانــي املكلف  وإذا كــان وزيـ
موجودًا في الخرطوم، ملاذا لم يكلف بالتوقيع 
على اتــفــاق التطبيع، وذلــك ملف وزارتـــه، وال 
يــعــالــجــه وزيــــر الـــعـــدل الـــســـودانـــي، وهـــو غير 

مختص بالعالقات الخارجية؟

)3(
أمــا الــطــرف الــذي وقــع على »اتــفــاق إبراهيم«، 

عمر، صالح الدين األيوبي، وغيرها«؛ وبذلك 
 حـــاتـــم بـــذاتـــه، وال بـــالـــتـــاريـــخ، أو 

ّ
ال يــســتــخــف

بقيمة الدراما. َسحَر الشارع العربي في ثالثة 
مــســلــســالت عـــن األنــــدلــــس، وفــــي الـــزيـــر ســالــم، 
 في »التغريبة الفلسطينية«. نــال ذلك 

َ
ــق

ّ
ل وَحــ

علن 
َ
ل مــّرٍة. وبوفاته، أ حني ُعِرضت أعماله أوَّ

كثٌر إن مسلسالته كانت حاضرة في بيوتاتهم، 
وهو بذلك يعيد إنتاج الهوية السورية التي 
تصّدعت منذ أحكم االستبداد سلطته، وبدأت 
عيد بــث مسلسالته. هــذا ليس 

ُ
الفضائيات ت

بسيطًا، هذا يعني أن لدى هذا الرجل مشروعا 
ثقافيا يبثه فــي أعــمــالــه، ولـــو أضفنا شــروط 
سورية الكارثية لجهة الحريات، فإنه أبدع في 
ــصــادر الحريات 

ُ
أســوأ بيئة سياسّيٍة، حيث ت

واإلبــــداع والــصــحــافــة والــســيــاســة، وبــل واألنــا 
ــا قــضــيــة حــاســمــة لـــدى كـــل مــبــدع  ــ كـــذلـــك. واألنـ
وكاتب ومخرج، وكل عامٍل في الوسط الثقافي 
واألدبــــي، أي مــن دون أنــا عالية ومستقلة، ال 
يمكن إنجاز أعمال ثقافية وأدبية ذات أهمية 
ــرفــع القبعات لــهــذا الــرجــل، ابن 

ُ
حقيقية. إذًا ت

الــقــنــيــطــرة، والــــــذي خــــرج مـــن مــخــيــم الــحــجــر 
األســود في دمشق، واملجاور ملخيم اليرموك، 
وراح يعمل على مشروعه الثقافي عبر إنتاجه 
اإلبداعي. أثار رحيله الصادم نقاشاٍت بائسٍة، 
هي تتكّرر كثيرًا ومنذ بداية الثورة السورية 
2011. وتتناول عالقة الفن بالسياسة والثورة. 

بصلٍة ألميركا الداخلية التي تفخر بإنفاذها 
الــقــوانــني وبــتــقــيــدهــا بــالــدســتــور، مــن دون أن 
تكون أجسام السلطة، بالضرورة، على درجٍة 
عالية مــن الــنــزاهــة واملــوضــوعــيــة. وال شــك أن 
األميركيني قد عاينوا بأنفسهم، في ساعات 
حظر التجّول، الخطر الــذي يحيق بنظامهم 
السياسي الـــذي ارتــضــوه، وذلـــك عبر انتهاك 
أقــدس املؤسسات الدستورية، وإعاقتها عن 
عملها، إذ تــم بالفعل فــض جلسة التصديق 
ــنــــواب  ــتــــي جـــمـــعـــت مـــجـــلـــســـي الــ املـــشـــتـــركـــة الــ
والشيوخ على نتائج االنتخابات. على وقع 
االقتحام، وانتشار أدخنة قنابل الغاز املسيل 
لــلــدمــوع، قــبــل أن يستحوذ الــحــرس الوطني 
على مباني الكونغرس، ثم يتاح للمشّرعني 
االجــتــمــاع مــجــّددا، أول مــن أمــس الخميس 7 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي، الستئناف املصادقة 
على النتائج، وقد صادقوا بالفعل عليها، بما 

جعل من بايدن رئيسا بصورة رسمية.
ــيـــني،  ــيـــركـ ــرت أذهــــلــــت األمـ ــ ــتــــي جــ ــع الــ ــائــ ــوقــ الــ
وأذهلت معهم  الغرب، الليبرالي. فيما ظلت 
اآلمـــــال تـــســـاور الــيــمــني الــشــعــبــوي املــتــطــّرف، 
كالذي يمثله بنيامني نتنياهو في إسرائيل 
ــر  ــيـ ــايـ ــر بــــوتــــني فـــــي روســـــيـــــا وجـ ــيــ ــمــ وفــــالديــ
بولسونارو في البرازيل، في أن تقع معجزة 
في الساعات األخيرة، ويتم إبطال فوز بايدن 
ــك جريا على إيمان  بالرئاسة األميركية، وذل
هؤالء، ومن يشاكلهم، باملؤامرات واملعجزات 
والـــســـحـــر الـــســـيـــاســـي والـــشـــخـــصـــي لــلــزعــمــاء 
ــقـــارات، دونــالــد  املــلــهــمــني، ومــنــهــم مـــطـــّور الـــعـ
تــرامــب، الـــذي وصـــف فــتــرتــه الــرئــاســيــة بأنها 

وهو ممثل الحكومة األميركية، أليس للمراقب 
أن يــتــســاءل عـــن مــاهــيــة الــتــكــيــيــف الــقــانــونــي 
إلخــراج حفل التوقيع من الناحية املراسمية، 
أو إن تــّم الــصــورة املناسبة؟ لرّبما يسأل َمن 
ــّم التأكد مــن التفويض القانوني   ت

ْ
يــســأل، إن

ــعــوا ذلــك ذلــك االتــفــاق مــن حكوماتهم، 
ّ
ملــن وق

ــــدى تــــوافــــق اإلجــــــــراء مــع  ــــى مـ ــنـــان إلـ ــئـ ــمـ واالطـ
مـــقـــتـــضـــيـــات الــــقــــانــــون الــــــدولــــــي  والـــتـــقـــالـــيـــد 

الدبلوماسية املرعية؟ 
ذلك أمر ال ينبغي التغافل عن أهميته، إذ هو 
يتصل  بإلزامية  بنود ذلك االتفاق بني طرف 
حاضر قام بالتوقيع وطرف غائب لم يشارك 
مــن يمثله. ثّمة أسئلة قــد تشّكك فــي صدقية 

ذلك االتفاق وإلزاميته. 

)4(
أمــر شكلٌي آخــر، قد ال يفطن إليه مــراقــٌب غير 
مـــدرك ألهميته، يتصل بــاملــكــان الـــذي تــم فيه 
تنظيم حفل توقيع »اتفاق إبراهيم«  واتفاقية 
منح الــواليــات املتحدة مليار دوالر للسودان 
ســـدادًا ملــتــأخــراٍت يطلبها البنك الــدولــي، فقد 
تـــّم ذلـــك كــلــه فـــي مــكــاتــب الــســفــارة األمــيــركــيــة 
فـــي الـــخـــرطـــوم. وتــلــك مــفــارقــة تــثــيــر الــعــجــب، 
وفـــيـــهـــا مـــفـــارقـــة بـــيـــنـــة لــلــتــقــالــيــد واألعــــــــراف 
الدبلوماسية. من الطبيعي أن تتولى وزارة 
الــخــارجــيــة الــســودانــيــة تنظيم حــفــل التوقيع 
على »اتــفــاق إبــراهــيــم« فــي مقّرها، ال فــي مقّر 
الــــســــفــــارة األمـــيـــركـــيـــة. ذلـــــك واجــــــب املــضــيــف 
تجاه ضيفه، بــل هــو مــن أبــجــديــات األتيكيت 

ــلـــك الـــنـــقـــاشـــات مــذهــبــيــتــهــا  ــفــــات تـ أســـــــوأ صــ
 عــلــى األفــــــراد أن 

ّ
وعــقــائــديــتــهــا: إّمــــا أو، وكـــــأن

يكّرروا أنفسهم، ويقولوا، وبالفم املآلن، إنهم 
 فهم ينامون في حضن النظام، 

ّ
مع الثورة، وإال

قريري العني، هادئي البال، وعكس ذلك يكّرر 
ة كبيرة في 

ّ
 وخف

ٌ
»صبيان النظام«. هذا إسفاف

فهم التنوع والتعّدد واختالف آليات التعبير، 
وهـــو، بأبسط األحــــوال، هــدر لــكــرامــة اإلنــســان 
وحقه في االختيار لشكل املشاركة في الثورة 

واالنحياز للشعب، أو رفض ذلك كله كذلك.
ُيـــرَوى أن حــاتــم عــلــي، وزوجــتــه السيناريست 
ــي إحــــــدى الـــوقـــفـــات  ــا فــ ــاركــ دلـــــع الــــرحــــبــــي، شــ
االحتجاجية أمام السفارة الليبية في دمشق 
فــــي فــــبــــرايــــر/ شـــبـــاط 2011، وأطــــلــــق عــالــيــًا، 
جملة منّددة بعناصر األمن السوري حينها، 
ه وقضيضه. 

ّ
توضح أنه يرفض النظام، بقض

لــم يــشــارك فــي تــظــاهــرات الــثــورة وفعالياتها 
حينما حــدثــت فــي ســوريــة وطـــال أمــدهــا، كما 
فعل فنانون آخــرون. ووفقًا لهذا القياس لدى 
ه رمادي أو مستفيد 

ّ
بعضهم، يبدو الرجل كأن

من النظام. ويرى هؤالء أن كل رمادي سلطوي 
بالضرورة. ولكن لكل حقٍل من حقول اإلبــداع 
طريقته في التعبير، وفي اإلعالن عن مواقفه، 
وفـــي ظــل االســتــبــداد الــشــديــد، هــنــاك الــخــوف. 
نعم الخوف؛ من حق اإلنسان أن يخاف، بكل 
بساطة، ومــن حقه أن يكون جريئًا وشجاعًا، 

»أعظم فترة رئاسية في تاريخ أميركا«. وأمام 
هذه التطورات الدراماتيكية، فإن في الوسع 
تصّور إنتاج أشرطة سينمائية ومسلسالت 
تلفزية عن  الرئيس »األعجوبة«، غير أن ذلك 
لن يكون كافيا ملحو خطايا هذا الرجل وعبثه 
بتقاليد الــحــيــاة املــهــنــيــة فــي أرفــــع املــنــاصــب، 
وبــســنــن االحـــتـــرام املــتــبــادل بــني الــبــشــر. ولئن 
وصـــف بــأنــه لــيــس عــلــى ســويــة نــفــســيــة، وأنــه 
يــشــكــو مـــن نــرجــســيــة خـــاصـــة، تــجــعــلــه ينظر 
بافتتان شديد إلــى نفسه، ال على أنــه إنسان 
مميز، بــل على أنــه »شـــيء جــمــيــل«، فــإن ذلــك، 
على أهميته، لن يكون كافيا ملعالجة الندوب 

الــدبــلــومــاســي. أمــا اتــفــاق املنحة املــالــيــة الــذي 
قـــدم الــوزيــراألمــيــركــي بــشــأنــه إلـــى الــخــرطــوم، 
فــكــان مــتــوقــعــًا أن يــوقــعــه، فـــي مــكــاتــب وزارة 
املالية، وزير املالية السوداني ووزير الخزانة 

األميركي الزائر. 
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يرى مراقبون سودانيون تلك األمور، وإن بدْت 
شكلية، أنها عكسْت سوء تقدير من الضيف، 
وهو وزيــر أميركي زائــر، ومن املضيف، وهي 
الحكومة االنتقالية في الخرطوم. والخشية أن 
تثير هذه التجاوزات زوبعة لن تهدأ، إذ يرى 

ــا إدانـــة أحدهم فتكون عبر مواقفه املعلنة.  ّم أ
هذا ما لم يفعله حاتم علي، لم ينضم للثورة، 
ــت أعــمــالــه  ــانــ ــم يــنــضــم لـــلـــنـــظـــام، وكــ ولـــكـــنـــه لــ
الــالحــقــة عــلــى 2011، وحــتــى املـــوقـــف الــســيــئ 
لــنــقــابــة الــفــنــانــني الــســوريــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام، 
ن على 

ّ
وكذلك عدم مشاركتها في تأبينه، يدال

 وال نــكــرة، بــل رافــض 
ًّ
أن الــرجــل لــيــس رمـــاديـــا

العميقة التي تركها في اإلدارة العامة، وفي 
العالقة مــع القضاء ووســائــل اإلعـــالم، عــالوة  
على تلطيخه صورة بــالده، علمًا أنها ليست 
 منفّرة، إذ 

ٌ
صورة زاهية ناصعة، وال هي داكنة

تختلط فيها النقائض، فيجد فيها مناصرو 
النظام السياسي وخصومه، كما املحايدون، 
كل ما يرغبون برؤيته، ويشهد على حصافة 
نظرتهم. ولسوف يكون منطقيا ومتوقعًا أن 
ترفع دعاوى قضائية من أطراف متعّددة ضد 
هذا الرجل، وأن تتولى العدالة إصدار األحكام 
عليه في الشهور والسنني املقبلة،  وأن يعاد 
االعتبار ألشخاص ومسؤولني تمت اإلساءة 
إلــيــهــم بــصــورة مــتــقــصــدة مــن هـــذا الــشــخــص، 
وذلــك حتى ال تتكّرر حقبة تــرامــب مستقبال، 

عبر وجوٍه أخرى.  
وفــــي أجـــــواء مـــن تــفــعــيــل مــقــتــضــيــات الــعــدالــة 
ــه، فـــإنـــه ســـــوف يـــكـــون مــمــكــنــا تــفــّحــص  ـ

ّ
ــق بـــحـ

بعض قراراته السياسية، وإعــادة تصنيفها، 
فــي ضــوء مــالبــســات شخصيته، ومنها على 
ــد  مـــواطـــنـــي بـــلـــدان  ــ ــه ضـ ــ ــراراتـ ــ الـــخـــصـــوص قـ
إسالمية، وصفقته التي حملت اسمه، والتي 
أريــد بها منح اليمني االستيطاني فــي دولــة 
االحتالل اإلسرائيلي أكثر مما يريد. مع األخذ 
فـــي االعــتــبــار أنـــه اتــخــذ قــــــراراٍت قــبــل اإلعـــالن 
عن الصفقة، وبعد اإلعــالن عنها، وكانت، في 
ا مــن الصفقة بــني الجناح  واقـــع الــحــال، جـــزء
الــشــعــبــوي املــتــطــّرف فــي الــحــزب الــجــمــهــوري 
األميركي، ممثال بترامب، وتكتل االستيطان 

والعنصرية  الليكودي، ممثال بنتنياهو.
)كاتب من األردن(

بعضهم، خصوصًا من األطــراف التي تشارك 
فــي الحكومة االنتقالية، وتــعــارض التطبيع 
مع دولة إسرائيل، أن في سوء تنظيم توقيع 
االتفاقني شبهة  تفريط في أمــور سيادية لم 
تراَع  فيها األعراف الدبلوماسية التي تحفظ 
ــبــالد. مــن املستهجن أن يذهب وزراء  كــرامــة ال
سودانيون كبار إلى سفارة أجنبية ليوقعوا 
اتفاقيات مع مسؤولني من دولة تلك السفارة.
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ــة بــــني مــــراســــم تـــوقـــيـــع وزيـــــري  ــقــــارنــ وفـــــي املــ
خارجية اإلمارات والبحرين »اتفاق إبراهيم« 
فـــي واشـــنـــطـــن، وبـــحـــضـــور األطـــــــراف الــثــالثــة 
املعنية، والعّراب دونالد ترامب بشخصه، فإن 
مراسم التوقيع التي تمت في الخرطوم عكست 
استخفافًا ال يليق، واستسهاالً مــن الرئيس 
األمــيــركــي املــغــادر الـــذي بــعــث بــوزيــر خزانته 
لينجز املهمة، ولــم يعبأ حتى بإخطار دولــة 
إسرائيل إلرسال مندوب عنها ليوقع االتفاق 
مـــع رصــيــفــه الـــســـودانـــي فـــي الـــخـــرطـــوم. وأقـــل 
 يتبعها ترامب، 

ّ
وصٍف للدبلوماسية التي ظل

وهو يرفع شعاره »أميركا أواًل«، خالل أعوامه 
األربعة في البيت األبيض، يجول كالثور في 
مستودع الــخــزف، أنها دبلوماسية أساسها 
ــذا إن لــم نــقــل إنــهــا دبــلــومــاســيــة  املــقــايــضــة، هـ
ــــي األذرع.  يــبــقــى عــلــى الــحــكــومــة 

َ
االبـــتـــزاز ول

السودانية االنتقالية ضبط ملفاتها، واتباع 
الشفافية املطلوبة مع شعبها.

)سفير سوداني سابق(

للنظام. رجل مثل حاتم علي، واألضواء كاملة 
عليه، ويــرفــض االنــضــمــام للنظام، هــذا ليس 
بسيطا عــلــى اإلطـــــالق. املــعــّبــرون عــن الــثــورة، 
وأقــصــد املــعــارضــة، ظــهــروا رديــئــني فــي كــل ما 
قّدموه، وهذا بعكس مشروع حاتم علي الذي 
كان وطنّيًا بامتياز، وعروبّيا عبر »التغريبة 
ًا بتاريخه كذلك. 

ّ
الفلسطينية« بامتياز، ومعتز

صفات كثيرة يتميز بها مخرجنا، وهي ترغب 
بثورة جذرية في وطنيتها، ولكن ذلك لم يره، 
فصمت عــن ظاهر الــقــول، على الــرغــم مــن علو 
صوته أمام السفارة، وفي النهاية ترك البالد، 
وهذا إعالن احتجاٍج واضح، ولو رغب بتأييد 
النظام لكان اآلن يحتل رئاسة مجلس الشعب 
ها. إطالة عمر الثورة ليست مسألة َهّينة، 

ّ
أقل

ــذا حــال أهــل الــثــورة  فهي ُمــرِبــكــة للجميع، وهـ
وأهل النظام والثورة ذاتها؛ فتغّيرت املواقف، 
والــــحــــدود واملـــــــدن، بـــل وطــــــاول األمـــــر مــاليــني 
الــنــاس، فُهجروا وأفــقــروا أكثر فأكثر، وهناك 
االحتالالت واملستقبل املفتوح على احتماالٍت 
شتى. في هذه األجواء، يترك حاتم البالد، كما 
يرغب جميع السوريني، حيث كان أمام مصيٍر 
يشبه مصير املخرج نجدت أنزور أو الهجرة، 
فــاخــتــار الــهــجــرة والــصــمــت بــــداًل عـــن املــوقــف 
العلني، وتابع إخراج أعمال تلفزيونية، وكان 

يعدُّ لسواها. 
)كاتب سوري(

هل تقول العدالة كلمتها في »االنقالبي« ترامب؟

التطبيع... ما هكذا تدار الدبلوماسية في الخرطوم

التغريبة السورية تفتقد حاتم علي

يكون منطقيا 
أن ترفع دعاوى 

قضائية من أطراف 
متعّددة ضد ترامب، 

وأن تتولى العدالة 
إصدار األحكام عليه

مستهجن أن يذهب 
وزراء سودانيون 

كبار إلى سفارة أجنبية 
ليوقعوا اتفاقيات 

مع مسؤولين 
من دولتها

كارثية الوضع 
السوري، منذ 2011، 

تدفع المبدع إلى 
الجلوس جانبًا، سيما 

أصحاب األعمال 
الدرامية التي تبتغي 
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