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ــاٍت هــــي األســــــــوأ عـــاملـــيـــا،  ــيـ ــطـ ــعـ فــــي ظــــل مـ
عــلــى الــصــعــد الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
ــة والــــفــــكــــريــــة  ــيــ ــحــ واالجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــصــ
تراجعات  وتواصل  كافة،  واالستراتيجية 
ــن الـــســـلـــطـــة، وتــــــــرّدي  ــ الـــنـــخـــب املــــقــــّربــــة مـ
الحاجة  تــزداد  االستبدادية،  السلطويات 
إلــــى مــــعــــاودة فــعــالــيــات الـــربـــيـــع الــعــربــي، 
بإطالالته املستجّدة مجّددا، في فضاءات 
ــيــــة«،  ــكــ ــلــ ــات املــ ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ عـــــديـــــد مــــــن »الـ
وأشـــبـــاهـــهـــا ومــثــيــالتــهــا مـــن ســلــطــويــات، 
الــتــمــعــت فــــي ســـمـــاواتـــهـــا االســـتـــحـــواذيـــة 
واالستمالكية، نجوم استبداداٍت لم تتغير 
أو تــتــبــدل عــلــى امــتــداد عــقــود مــن ســنــوات 
ــتـــك ســلــطــويــات  ــهـ ــب، وتـ ــغــــضــ ــر والــ ــمـ الـــجـ
الطغاة، على اختالف طوائفها ووظائفها 
ــتـــي أضـــحـــت هــــي ذاتـــهـــا  ومــلــيــشــيــاتــهــا الـ
ركيزة القوى الرسمية املتحّولة إلى سلطة 
تــنــافــح عــن مصالحها ومــصــالــح  عــمــيــقــة، 
أسيادها من طغاة وأشباههم من زعامات 
ــاع الـــســـيـــاســـي والــــديــــنــــي وأمــــــــراء  ــ ــطــ ــ اإلقــ
الثابتني على سياسات  الطوائف،  وملوك 
ــة واملــــصــــالــــح  ــنــ ــاع والــــشــــخــــصــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ االسـ
الــشــخــصــيــة والــخــاصــة والــزبــائــنــيــة الــتــي 
ــبـــات ســيــاســيــة  ــوائــــف وتـــمـــذهـ أفــــســــدت طــ
ودينية، بل بالدا بأكملها تجّوع من أجل 
أن تــركــع لــقــوى الــنــظــام الــعــاملــي الــجــديــد، 
بعد حني،  تبلوراته حينا  بتسريع  اآلخــذ 
بغرض االقتراب أكثر من ربيب هذا النظام 

سالم الكواكبي

ــركــــي،  ــيــ ــكــــونــــغــــرس األمــ ــي الــ ــ ــا حـــصـــل فـ ــ مـ
 

ٌ
دلـــيـــل  ،)2021/1/6( املــــاضــــي  األربـــــعـــــاء 
ســـاطـــٌع جـــديـــد ومـــلـــمـــوس عــلــى مـــا يمكن 
للتحشيد العاطفي والشعبوية السياسية 
العامة.  فــي جــمــوع  أن يفعاله  االنــتــهــازيــة 
وهـــــــذا االســــتــــعــــراض املــــشــــني لـــيـــس نــــادر 
الـــحـــدوث فــي الــتــاريــخ الــبــشــري الــحــديــث، 
فــلــنــا فـــي تــحــشــيــد أدولــــــف هــتــلــر وحــزبــه 
ــي عـــلـــى هــامــش  ــ ــانـ ــ ــازي الـــشـــبـــاب األملـ ــ ــنـ ــ الـ
الــديــمــقــراطــيــة األملــانــيــة فــي الــعــقــد الــثــالــث 
ــقـــرن املـــاضـــي خــيــر نــــمــــوذج. كــمــا ال  مـــن الـ
كفرانشيسكو  طـــغـــاة،  أن  نــنــفــي  أن  يــمــكــن 
فرانكو وبينيتو موسوليني، لم يحصلوا 
قد  متفاوتة،  بنسٍب  شعبي  تعاطف  على 
ترتفع وقد تنخفض بشكل متواتر حسب 
الفترة املقروءة. وقد ساهم هذا التعاطف 
بــاقــتــنــاع جــــزٍء ال ُيــســتــهــان بــه مــن الــعــامــة 
ــذه الـــرمـــوز الــقــيــاديــة من  بــمــا اخــتــطــتــه هــ
ممارسات  مــن  إليه  لجأت  ومــا  سياسات، 
في الحقبة األولى من بدء سيطرتها على 

الحكم في أقل التقديرات. 
رأى  الـــذي  الشعبوية،  أن مفهوم  بــدا  وقــد 
الـــنـــور فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، قـــد صــار 
 بصورة شبه اعتباطية، لوصم 

ً
مستعمال

ــا بـــأنـــه يــخــتــلــف مع  ــُدنــ كـــل مـــا يــعــتــقــد أحــ
قناعاته السياسية والفكرية، أو في سعينا 
ــى انـــتـــقـــاد تـــوجـــه ســيــاســي قـــد نختلف  إلــ
املبدأ أو في األداء أو في كليهما  معه في 
مــعــا. وبــالــتــالــي، يــمــكــن أن نــجــد تصنيفًا 
يضع الفنزويلي هوغو شافيز إلى جانب 
األميركي دونالد ترامب إلى جانب املجري 
ــان مـــع الــفــرنــســي جـــان لــوك  ــ فــيــكــتــور أوربــ
مــيــالنــشــون ومــواطــنــتــه مــاريــن لــوبــني في 
ــذا مــبــدئــيــًا غــيــر دقــيــق  الــســلــة نــفــســهــا، وهــ
ومــن جهة سياق  املفاهيمية  الناحية  مــن 
فقط  لــيــس  ضــــروري،  والتمييز  التحليل. 
املفهوم وتحويله  استعمال  إســاءة  لكثرة 
ــادر عــلــى حــمــل خليط  ــع قــ ــاء واســ إلـــى وعــ
هــجــني مـــن املـــتـــنـــاقـــضـــات، لــكــنــه ضــــروري 
أيـــضـــًا ألهــمــيــة هــــذه الـــظـــاهـــرة وتــعــديــلــهــا 

وائل السواح

ترامب،  دونالد  األميركي،  الرئيس  اختار 
الـــخـــاتـــمـــة الــــتــــي تـــنـــاســـب طـــبـــعـــه وخــلــقــه 
أطلق  والسياسية.  الشخصية  ومسيرته 
العنصريني  الــرعــاع  مــن  ملجموعة  العنان 
تــغــيــيــر  أرادوا  الــــــذيــــــن  ــــني  ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــراديـ ــ الـ
نـــتـــائـــج االنـــتـــخـــابـــات بــــالــــقــــوة. اقــتــحــمــت 
ــذه الــعــصــابــات مــبــنــى الــكــونــغــرس في  هــ
الـــعـــاصـــمـــة، حــيــث كــــان أعـــضـــاء مجلسي 
ــيـــوخ والـــــنـــــّواب مــجــتــمــعــني لــتــثــبــيــت  الـــشـ
ــدن رئـــيـــســـا لـــلـــواليـــات  ــايــ ــو بــ ــاب جــ ــتـــخـ انـ
تلت امرأة من املهاجمني، ومات 

ُ
املتحدة. ق

أربــــعــــة آخــــــــرون، بــيــنــهــم شــــرطــــي، بــســبــب 
ــرح آخــــــــرون، ثـــّم  ــ ــهـــجـــوم، وجــ ــات الـ ــيـ ــداعـ تـ
بينما سينسحب  بيوتهم،  إلى  انسحبوا 
تـــرامـــب مـــن الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة قــريــبــا جـــدا، 
السياسية والشخصية  لــّوث سيرته  وقد 

بأسوأ خاتمٍة ممكنٍة ألي رئيس. 
فـــي الـــســـادس مـــن يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي، 
وضع الرئيس ترامب نهاية تشبهه تماما، 
حيث ذلــك الــيــوم بــدأ الــيــوَم بوقاحة أخــرى 
ــاءه  ــ ــــف اّدعــ ــّرر لــلــمــّرة األلـ ــ تــنــاســبــه، حـــني كـ
ــل عــن ســرقــة االنــتــخــابــات، 

ّ
الـــخـــادع واملــضــل

أمـــــام تــجــمــع حـــاشـــد فـــي الــحــديــقــة جــنــوب 
ــو حـــّرضـــهـــم بــشــكــل  ــ ــيـــت األبـــــيـــــض. وهــ ــبـ الـ
ــال لــهــم: »نحن  مــبــاشــر وصـــريـــح، عــنــدمــا قـ
الــكــابــيــتــول. سنحاول  إلـــى مبنى  ذاهـــبـــون 
والــجــرأة  الفخر   .. الجمهوريني.  نعطي  أن 
اللذين يحتاجون إليهما الستعادة بلدنا«. 
كثيرا مــا قــال تــرامــب أشــيــاء مــدّمــرة تماما، 
ليخرج بعدها محاموه ومساعدوه ليبّرروا 
ســلــوكــه غــيــر املــســؤول بــالــقــول إن كــالمــه ال 
يــعــدو مــزحــة بــريــئــة. ولــكــن مــنــاصــريــه من 
حثالة العنصريني البيض عرفوا، في هذه 
ــّرة، أن كالمه كــان دعــوة جدية إلــى حمل  املـ

وا برملانهم.
ّ
ذوا أوامره واحتل

ّ
السالح، فنف

بالنسبة ألي شخٍص زار مبنى الكابيتول 
األميركي، كانت املشاهد التي تلت ذلك غير 
مفهومة، إلى درجة أن األمر استغرق زمنا 
الستيعاب ما كان يجري هناك. في العقدين 
الحادي عشر من سبتمبر/  املاضيني منذ 
ــان الــكــونــغــرس مــحــاطــا بحلقاٍت  أيـــلـــول، كـ
القّوات  تلك  اختفت  وفجأة  متعّددة.  أمنية 
على  بالسيطرة  للغوغاء  وُســمــح  األمــنــيــة، 
الشرطة، فحطموا النوافذ وفتحوا األبواب 
ــوا املــكــاتــب، وتــســّكــعــوا عــنــد مكاتب 

ّ
واحــتــل

شوا 
ّ
والنواب، وفت الشيوخ  أعضاء مجلس 

األدراج ولّوحوا بما غنموه أمام املصورين، 
اق خطر 

ّ
من دون خجل أو مواربة، وجلس أف

على مكتب رئيسة مجلس النواب، نانسي 
ــة،  ــاولـ ــطـ ــا قـــدمـــيـــه فـــــوق الـ ــعــ بـــيـــلـــوســـي، رافــ

عارضا نفسه للتصوير. 
تـــراجـــع رجــــال الــشــرطــة إلــــى الـــــــوراء، حيث 

خليل العناني

ليس أكثر بؤسًا مما حدث في أميركا يوم 
اقتحم  حني   ،)2021/1/6( املاضي  األربعاء 
ترامب،  دونــالــد  املنصرف،  الرئيس  أنــصــار 
ــًا  ــتـــراضـ ــي اعـ ــركــ ــيــ مـــبـــنـــى الـــكـــونـــغـــرس األمــ
عــلــى خــســارتــه الــســلــطــة، ســـوى االنــتــقــادات 
الــتــي يــوجــهــهــا الــســلــطــويــون حــــول الــعــالــم 
ــا. تــمــامــًا مثلما  ــيـــركـ لــلــديــمــقــراطــيــة فـــي أمـ
ق مسؤولوها 

ّ
فعلت الصني وإيران التي عل

عــلــى مـــا يـــحـــدث بـــقـــدٍر ال يــخــلــو مـــن الــفــرح 
والــشــمــاتــة فـــي مـــا يـــحـــدث. قــطــعــًا، ال ضير 
فـــي تــوجــيــه االنـــتـــقـــادات إلـــى أمــيــركــا وإلـــى 
ــار حـــالـــيـــًا أســئــلــة  ــثـ ــتـــي تـ ديــمــقــراطــيــتــهــا الـ
كثيرة بشأن رسوخها وصالبتها، فهذا ما 
والصحافيون  والــبــاحــثــون  ــاب 

ّ
الــكــت يفعله 

النقد  يأتي  أن  ولكن  أنفسهم،  األميركيون 
الديمقراطية يومًا،  تــمــارس  لــم  أطـــراٍف  مــن 
ــل وتــــقــــتــــل كـــــل مــن  ــقـ ــتـ ــعـ بـــــل تـــحـــتـــقـــرهـــا وتـ
ــنـــادي بـــهـــا، فــتــلــك هـــي املــــأســــاة واملـــهـــزلـــة.  يـ
ــدأت  ــة، فــمــنــذ بــ ــيـ ــربـ ــعـ  الـــحـــالـــة الـ

ً
ــذ مـــثـــال خــ

قبل شهرين،  أميركا  فــي  السياسية  األزمـــة 
ــتــــراف بهزيمته  تـــرامـــب االعــ بــســبــب رفــــض 
في  أجريت  التي  الرئاسية  االنتخابات  في 
الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي، 
ــيـــون الـــعـــرب الــذيــن  بــــدأ املــثــقــفــون واإلعـــالمـ
يــخــدمــون فــي بـــالط الــســلــطــويــات بتوجيه 
النقد واللوم إلى النموذج األميركي، بسبب 
. ولـــو نــظــر هــؤالء 

ً
مــا يــرونــه ضــعــفــًا وفـــشـــال

 قــبــل أن يــتــكــلــمــوا، لــربــمــا 
ً
فـــي املــــــرآة قــلــيــال

ألسنتهم  ولبلعوا  الحياء،  ببعض  شــعــروا 
ــل أفــواهــهــم. فكما يــقــول املــثــل الــعــربــي:  داخـ
»مــن كــان بيته مــن زجــاج فــال يقذف الناس 
بـــالـــحـــجـــارة«. وبــيــت هــــؤالء الــســلــطــوي من 
أســــوأ وأردأ أنــــواع الـــزجـــاج الــــذي يــتــهــاوى 
بمجرد النفخ عليه، وليس قذفه. ويكتشف 
ــم مــجــازي  ــــالم املـــصـــري )اســ مـــن يــتــابــع اإلعـ
وليس حقيقيًا( حجم الشماتة والفرح بني 
املــوالــني للنظام الــســلــطــوي الــحــالــي فــي ما 
يــحــدث فـــي أمــيــركــا، خــصــوصــًا فـــي تعامل 
قــوات األمــن مع املتظاهرين. وهو أمر ظهر 
استخدمت  حني  املاضي  الصيف  بوضوح 
ــن األمــيــركــيــة الــعــنــف املـــفـــرط في  ــوات األمــ قــ
قمع مظاهرات حركة »حياة السود مهمة«، 
وذلـــــك فـــي مـــحـــاولـــة لــتــبــريــر قــمــع األنــظــمــة 
ليست  مــقــارنــة  وهــي  معارضيها.  العربية 
الكبير بني  فقط ســاذجــة بسبب االخــتــالف 
السياقني، العربي واألميركي، ولكنها أيضًا 
تــكــشــف إفـــالســـًا ســيــاســيــًا وأخــالقــيــًا كبيرًا 
لـــدى هــــؤالء، فــحــق التعبير والــتــظــاهــر من 
األميركيون،  بها  يتمتع  التي  الحقوق  أهــم 

وقـــد رأيــنــا ذلـــك بــوضــوح طـــوال فــتــرة حكم 
تـــرامـــب الـــــذي لـــم يــســتــطــع أن يــفــعــل شيئًا 
مــع االنـــتـــقـــادات الــتــي وجــهــهــا إلــيــه اإلعـــالم 
ـــي، فــحــق  ــارثـ ــكــ ــيــــركــــي بــســبــب أدائــــــــه الــ األمــ
التعبير مقّدس يصونه الدستور للجميع، 
وال يمكن أحدًا، وإن كان الرئيس، أن ينتقص 
أو يجور عليه. وقــد شهدنا  أو يمنعه  منه 
قناة  مراسل  الصحافي  ترامب  منع  عندما 
مــــن حــضــور  ــا،  ــتـ أكـــوسـ إن، جـــيـــم  إن.  ــــي.  سـ
األبــيــض،  البيت  فــي  الصحافية  مــؤتــمــراتــه 
رفض القضاء األميركي قرار ترامب، وأعاد 
الصحافي ليمارس عمله بحرية. األنكى من 
ذلـــك يتمثل فــي فــريــق آخـــر مــن اإلعــالمــيــني 
واملثقفني العرب الذين يدافعون عن ترامب 
أكثر من دفاع أنصاره عنه، بينما في الوقت 
نفسه، يلعنون الديمقراطية األميركية التي 
ى بعضهم أن 

ّ
أوصلته إلى السلطة. بل تمن

الذي صعد  الديمقراطية  م 
ّ
يلقي ترامب سل

األبيض جانبًا، وممارسة  البيت  إلى  عليه 
يمارسها  الــتــي  نفسها  بالطريقة  السلطة 
بها حكامهم السلطويون. وقد حّمل بعض 
هؤالء الحزب الديمقراطي مسؤولية األزمة 
ي 

ّ
الراهنة في أميركا، بل وصل األمر إلى تبن

يتعّرض  التي  املؤامرة  ترامب حول  نظرية 
ــــالم األمـــيـــركـــيـــة، ومــن  ــائـــل اإلعــ لــهــا مـــن وسـ
الــيــســار الــديــمــقــراطــي، وتــوجــيــه انــتــقــادات 
الذعــة إلــى معارضيه، حتى وإن كــانــوا من 

داخل الحزب الجمهوري. 
لدينا على مدار  آخــر، كما تبلورت  بمعنى 
السنوات املاضية ظاهرة الصهاينة العرب، 
ــيـــني  مــــن الــســيــاســيــني واملـــثـــقـــفـــني واإلعـــالمـ
العرب، فإن لدينا اآلن من يمكن أن نسميهم 
»الــتــرامــبــيــني الـــعـــرب« الـــذيـــن يــدافــعــون عن 
له  ويلتمسون  وقــراراتــه،  تــرامــب  سياسات 
الــعــذر فــي كــل قـــراراتـــه وأفــعــالــه، إلـــى درجــة 
الــدفــاع  أن بعضهم أصــبــح أكــثــر تطّرفًا فــي 
كتب  أنفسهم.  األميركيني  أنصاره  من  عنه 
أحــد هــؤالء أخــيــرًا مــقــااًل ينعى فيه خسارة 
ترامب االنتخابات، ويحّمل األزمة الحالية 
لـــفـــتـــرة حـــكـــم الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي الــســابــق 
ــل ويــلــقــي بــالــالئــمــة على  بــــــاراك أوبــــامــــا، بـ
اإلعــــــالم األمـــيـــركـــي، ألنــــه حــســب قـــولـــه قــام 
وقواعدهم  للجمهوريني  »شيطنة  بعملية 
االنتخابية«. ويرى صاحبنا أن هذا اإلعالم 
منحاز إلى اليسار الديمقراطي وإلى حركة 
السود مهمة«. بالطبع، ال يستطيع  »حياة 
الرجل كتم صدمته من خسارة ترامب، مثله 
في ذلــك مثل كثيرين ممن كانوا يراهنون، 
ــنـــوات أربــــــع أخــــرى  ــفـــس، بـــسـ ــنـ ـــون الـ

ّ
ويـــمـــن

لترامب في البيت األبيض. 
)كاتب وأكاديمي مصري(

»كــيــان االحـــتـــالل االســتــيــطــانــي« وتطبيع 
ــه، والـــســـمـــســـرة لــصــالــحــه  ــعــ ــات مــ ــالقــ ــعــ الــ
أونــروا  وكالة  إنهاء  على  العمل  بمحاولة 
التي شكلت عنوانا بارزا لقضية الالجئني 
الفلسطينيني وحق عودتهم، منذ احتالل 
وعــقــد صفقات   ،1948 الــعــام  فــي  فلسطني 
وأمــنــيــة؛  واقــتــصــاديــة  تحالفية وتــجــاريــة 
ــــد الــــحــــقــــوق الـــوطـــنـــيـــة  ــة ضـ ــهـ كـــلـــهـــا مـــوجـ
الــفــلــســطــيــنــيــة والــــعــــربــــيــــة، كـــمـــا وحـــقـــوق 
ــّرر  ــتـــحـ ــالـ اإلنــــــســــــان وحـــــقـــــوق األوطـــــــــــان بـ

واالستقالل.             
لــم يــفــت أوان الــربــيــع الــعــربــي بــعــد، بــل إن 
ــرورات اســتــمــراره مــا فتئت  ــ الــحــاجــة وضــ
فيها  حدثت  أماكن  في  تواصله،  تقتضي 
منذ  والثانية  األولـــى  املــوجــتــني،  فعاليات 
املوجة  إلــى فعاليات  العام 2011، وصــوال 
وإلــى  الــعــامــني 2019 و2020،  فــي  الــثــالــثــة 
الــعــام 2021، طاملا  تــوقــعــات تــمــّددهــا فــي 
انــطــلــقــت منها  الــتــي  لــم تتحقق األهـــــداف 
ــى بــشــائــر الــربــيــع الــعــربــي،  وبــســبــبــهــا أولــ
والنخب  السلطويات  تشابه  منطلق  مــن 
ــة وعــــصــــابــــاتــــهــــا  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ ــة الــ ــ ــمــ ــ ــظــ ــ واألنــ
الـــحـــاكـــمـــة، وانــــحــــطــــاط قـــطـــعـــان الــســلــطــة 
ومزايداتها  بمواقعها،  العميقة وتشبثها 
ــل الــســلــطــة وتــمــّســكــهــا بــاســتــبــداد  عــلــى أهـ
ــم لـــصـــالـــح  ــهــ ــنــ الــــــطــــــغــــــاة، واملـــــنـــــافـــــحـــــة عــ

مصالحهم الخاصة والشخصية. 
لذا نظلم ربيعنا، إن حكمنا عليه، كونه لم 
ق كل املــراد، كما نظلمه كذلك إن قلنا 

ّ
يحق

الفشل،  إنــه حمل، في جيناته، كل أسباب 

فــمــشــوار ثــــورات ربــيــعــنــا الــعــربــي مــا فتئ 
ــــة، ومـــــن املــبــكــر 

ّ
ــل مــســيــرتــه الــــغــــض يــــواصــ

الحكم عليه بشكل كامل أو نهائي، طاملا أن 
أنظمة الطغيان واالستبداد ما تني تذيق 
شعوبها ويـــالت الــعــيــش املـــر والــظــالمــات 
ــدود، تــحــت ظــــالل ســلــطــانــهــا  ــ الـــتـــي بـــال حــ
ــابـــات ســلــطــاتــهــا  الـــجـــائـــر، ومــــمــــاألة عـــصـ

العميقة وتواطؤاتها.
ــّرات املــقــبــلــة، ال  ــ ــّرة/ املـ ــ   وبــالــتــأكــيــد فــي املـ
يــنــبــغــي لـــقـــوى الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي أن تــكــّرر 
ــاد في  ــا عــ إخـــفـــاقـــات املــــــّرات الــســابــقــة، ومــ
ــع ســـلـــطـــات الـــقـــهـــر والـــغـــلـــبـــة الــنــجــاح  ــ وسـ
فــي خــداعــهــا ومــخــادعــاتــهــا، فــهــي أضحت 

انكشافا  وأكثر  تعتقد،  مما  شفافية  أكثر 
وانــفــضــاحــا فــي ارتــكــابــاتــهــا وســرديــاتــهــا 
ــهـــب والـــســـرقـــة  ــنـ ــفـــســـاد والـ ــة فــــي الـ ــلـ املـــوغـ
والـــخـــيـــانـــات الــوطــنــيــة، وتــحــالــفــاتــهــا مع 
أعــداء شعوبنا وأمتنا، واندراجها بكامل 
ــام الــعــاملــي  ــظـ ــنـ وعـــيـــهـــا فــــي مـــخـــطـــطـــات الـ
الكارتيالت  أصحاب  من  وأربابه  الجديد، 
عصابات  بإشراف  ينساقون  وهم  املالية، 
ومافيات الدولة/ الدول عندنا، إلى الدفع 
نحو  ديموغرافيا،  السكانية  بالهندسات 
الــســكــان وتــخــفــيــضــه؛ حتى  تقليص عـــدد 
ــرٍب أو حـــروٍب  ــر شـــن حــ ولـــو اقــتــضــى األمــ
بــيــئــيــة بــيــولــوجــيــة أو أمــنــيــة وعــســكــريــة، 
واالســتــثــمــار بــاإلرهــاب الــدولــي. ويتطلب 
السلطوية  األنظمة  على  الحفاظ  كله  هــذا 
واالســتــبــداديــة، وإشــراكــهــا فــي مخططات 
القديم/ الجديد،  الكولونيالي  النظام  ذاك 
الثروات واالستثمار  تكديس  الباحث عن 
بــكــل مـــقـــّدرات الــعــالــم ملــصــالــحــه الــخــاصــة، 
عاملية  ما يشبه حكومة  إلــى  انقياده  عبر 
غير منظورة تتحّكم بمقدرات دوٍل لم تعد 
وحتى  سلطاتها  رؤوس  فعليا،  موجودة 
حــكــومــاتــهــا تـــعـــني، ويـــتـــم اخـــتـــيـــارهـــا من 
الخارج؛ وإال فإن الفوضى وعدم االستقرار 
هي  واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي 
الفاشلة،  الـــدول  لنماذج  الغالبة  السمات 
الـــربـــيـــع  ــا أضــــحــــت تـــعـــيـــشـــه دول  ــ عـــلـــى مـ

العربي بغالبيتها. 
لم يعد االستقرار السياسي إذا هو األكثر 
أهمية في دول الربيع العربي، بقدر ما هو 

األهم استقرار عصابات السلطويات، وما 
انتهكت  عميقٍة  سلطٍة  قــوى  مــن  يحيطها 
الـــدولـــة، وعــمــلــت عــلــى انــهــيــارهــا، فــلــم يبق 
مــن الــدولــة ســوى االســـم، فــي ظــل تــحــّوالت 
ــاٍت تــعــمــل على  ــيـ ــافـ »أهـــــل الــــدولــــة« إلــــى مـ
سرقة )ونهب( أموال الدولة والناس، حتى 
املــودعــة فــي الــبــنــوك، واالنــحــيــاز للعمالت 
األجــنــبــيــة عــلــى حــســاب الــعــمــالت الوطنية 
ــيـــاراٍت مــاحــقــة،  الــتــي شــهــدت وتــشــهــد انـــهـ
وإفـــقـــارا بــال حــــدود، ومــجــاعــاٍت متالحقة، 
حــتــى لــنــاس الــطــبــقــات الــعــلــيــا والــوســطــى، 
والتي  دون،  ومــا  الدنيا  بالطبقات  فكيف 
ــتـــرول الــســلــطــة  يـــجـــري ســحــقــهــا عــبــر كـــونـ
الحاكمة، وقطعان السلطة العميقة، األكثر 
رثاثة، من قوى أمنية ومليشيات الزعامات 
الشوارع،  وزعــران  والطوائفية،  اإلقطاعية 
ــورة  ــة قـــــوى ثــ ــزقـ ــرتـ ــن مـ  لــفــهــم مــ

ّ
ومـــــن لـــــف

مضاّدة، منظمة وممّولة من قوى خارجية، 
يهمها بقاء السلطويات على حالها.

ــاع كـــهـــذه، مـــن الــصــعــب، بل  ــ فـــي ظـــل أوضــ
ــــدوث مــوجــات  االســـتـــحـــالـــة، عــــدم تـــوقـــع حـ
جــديــدة مــن ربــيــع عــربــي مــســتــمــر، وإن لم 
ــلـــداٍن عــديــدة  يــكــن بــشــكــل مــتــواصــل، فـــي بـ
عـــاشـــت ربــيــعــا ســابــقــا، ولــــم تــحــســم قــوى 
الــثــورة خــاللــهــا أمــورهــا فيها بــعــد، ولكن 
الـــثـــورة فيها قــد حصلت من  طــاملــا كــانــت 
قبل، فهي بالتأكيد يمكن أن تحصل ثانية 
وثــالــثــة، وقــد يــتــمــّدد ربــيــع الــثــورات فيها، 

ليصل إلى بقاع لم يصل إليها من قبل.
)كاتب فلسطيني في بيروت(

واالجــتــمــاعــي،  السياسي  لــلــحــراك  لفهمنا 
مــــــن خــــــــالل مــــالحــــظــــة االنـــــــحـــــــرافـــــــات فــي 

املمارسات العامة. 
غــالــبــًا على  يــحــمــل  الـــضـــروري ال  التمييز 
الــنــفــي املــطــلــق للصفة عــن هـــذا الــزعــيــم أو 
إنه  أو تلك، بل  ذاك، أو عن هــذه السياسة 
ــادة عــــدد أشــكــال  ــ حــتــمــا ســيــســاهــم فـــي زيــ
الــشــعــبــويــة وأنــــواعــــهــــا. كـــمـــا أن املــفــهــوم 
يتبنون  لكثيرين ممن  ذاتــه ال يمثل  بحد 
مــســاره مــســألــة سلبية بــامــتــيــاز، بــل على 
ــي 

ّ
الــعــكــس، فــبــعــض مــنــهــم يــعــتــبــر أن تــبــن

أنــواع  الــعــام هــو مــن  الشعبوية فــي األداء 
القائمة  الــســيــاســيــة  املــؤســســات  مــواجــهــة 
والتقليدية التي صار الشك في شرعيتها، 
ــــي أســـالـــيـــب عــمــلــهــا، قـــاســـمـــًا مــشــتــركــًا  وفـ
فـــي بـــلـــدان ديــمــقــراطــيــة كـــثـــيـــرة، فــهــو إذًا 
به  املقتنعون  مساٌر يكاد يصفه أصحابه 
باملسار الــثــوري. ومــن جهة أخــرى، يقذف 
ون 

ّ
أصحاب القناعات التقليدية ممن يتبن

االستقرار  أن  ويـــرون  القائمة،  املؤسسات 
ــان بـــاســـتـــمـــراريـــتـــهـــا  ــطـ ــبـ ــرتـ واالزدهــــــــــــار مـ
ــار دورهـــــا، كــل مــن خــالــفــهــم الــــرأي،  ــ وازدهــ
لم  وإن  الشعبوية،  بصفة  ويــســارًا،  يمينًا 

تكن قد وضحت فيه أبدًا.
ــة  ــ ــويـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ مـــــــفـــــــهـــــــوم  ارتــــــــــبــــــــــط  وإن 
أنه  إال  غالبًا،  اليمينية  باأليديولوجيات 
لــم يسلم مــن وقــوعــه أيــضــًا مطية لبعض 
التوجهات اليسارية، وبالتالي، فقد صار 
 مــشــتــركــًا بــني الــيــســار والــيــمــني من 

ً
عــامــال

وجهة نظر من يقرأ األداء في الشكل وفي 
املسارات وفي الوسائل، أما املضمون فهو 
عامل متغير من توّجٍه إلــى آخــر، وبنسب 

كبيرة أحيانًا. 
مــا جـــرى فــي واشــنــطــن األســـبـــوع املــاضــي 
حــلــقــة مــهــمــة فــــي مــســلــســل تـــطـــور مــســار 
األميركية،  الحالة  في  واملستند،  املفهوم، 
رّســخــه دونــالــد  الـــذي  التأثير  إلــى تعاظم 
ترامب منذ أربع سنوات، والذي لم يستند 
الحزبية،  الجمهورية  القاعدة  إلى  أساسًا 
أعـــدادًا هائلة  أن يجذب  مــا استطاع  بقدر 
من املواطنني األميركيني، والذين لم يكن، 
حتى للحزب الجمهوري، عبر أكثر برامجه 

ــــدوا غير  فـــاق عـــدد املــهــاجــمــني عـــددهـــم، وبـ
واثقني من كيفية الرّد. لو أن هؤالء الرعاع 
العرب،  أو  املكسيكيني  أو  السود  كانوا من 
الجرحى  ومئات  القتلى  بعشرات  لسمعنا 
مــن أنصار  كــانــوا  واملعتقلني، ولكن هــؤالء 
ـــحـــني وعــنــصــريــني 

ّ
ــــب، بـــيـــضـــا ومـــســـل ــرامـ ــ تـ

وبدون شفقة. واليوم ال أحد لديه ثقة تامة 
بـــأن أيـــا مــن عــصــابــات تــرامــب ســـوف يــقــّدم 

فعال للمحاكمة. 
فــــي املــــقــــابــــل، تـــأخـــر إرســـــــال الـــتـــعـــزيـــزات 
ــحــــرس الـــوطـــنـــي الـــفـــيـــدرالـــي  األمـــنـــيـــة والــ
عــمــدا، إلخــافــة الــنــّواب وإثــــارة الــرعــب في 
ــقـــد نـــجـــح تـــرامـــب  ــيـــني. ولـ ــيـــركـ ــلـــوب األمـ قـ
وعصابته في ذلك، فقد انتاب األميركيني 
قلق عميق  العالم  للحدث في  واملتابعني 
وعدم يقني. وتجّسد ذلك في نبرة صوت 
ــلــني واملـــســـؤولـــني الــذيــن 

ّ
املــذيــعــني واملــحــل

ظهروا على شاشات التلفزة، وتهّدج هذه 
النبرة وارتعاشها أحيانا.

ــّرة هـــوجـــم فــيــهــا مــبــنــى الــكــابــيــتــول  ــ ــر مـ آخــ
األميركي في واشنطن كانت في عام 1812، 
على يد الجيش البريطاني، املحتل وقتها. 
واليوم، نجح ترامب في ربط اسمه بهجوم 
جــديــد، بــعــد أكــثــر مــن قــرنــني عــلــى الهجوم 

األول، وهو ما يليق بالرجل فعال. 
في مقال نشرته في مجلة ذي أتالنتيك عام 
سالينا  األميركية،  الكاتبة  الحظت   ،2016
ــو، أن الــصــحــافــة كـــانـــت تـــأخـــذ تــرامــب  ــتـ زيـ
»حـــرفـــيـــًا، ولـــكـــن لــيــس عــلــى مــحــمــل الــجــد، 
بينما كــان أنــصــاره يــأخــذونــه على محمل 
ــيـــا«. وعـــلـــى مـــدار  الـــجـــد، ولـــكـــن لــيــس حـــرفـ
ــع القاتمة مــن حكم تــرامــب،  الــســنــوات األربـ
ــار يــــــــرّدده الــجــمــهــوريــون  ــعـ ــاك شـ ــنـ ــان هـ ــ كـ
لــتــهــدئــة خــواطــرهــم فــي مــا يــخــّص بــربــريــة 
ــبـــريـــر الــــدعــــم الـــــــذي كـــانـــوا  ــتـ رئـــيـــســـهـــم، ولـ
يقّدمونه له. كانوا يرّددون فكرة أنه ال يجب 
أخذ ترامب حرفيا. ولكن في هذه املّرة أخذ 

فـــالـــثـــورات وتــجــاربــهــا وخــبــراتــهــا ليست 
ــا هـــي اســتــمــرار  رهــيــنــة الــلــحــظــة، بـــقـــدر مـ
ــلــهــا انـــقـــطـــاعـــات في 

ّ
وتــــواصــــل، قـــد تــتــخــل

أحـــايـــني كــثــيــرة، ولــكــن عــلــى عــاتــق الــقــوى 
ــلـــى تـــطـــويـــر أســـالـــيـــب  ــة الـــعـــمـــل عـ ــثــــوريــ الــ
ــال، وتـــطـــويـــر خــبــراتــهــا الــكــفــاحــيــة  ــنـــضـ الـ
فـــي ضـــوء تـــطـــّور بــرامــجــهــا ومــراجــعــاتــهــا 
ونـــقـــدهـــا عـــلـــى الـــــــــدوام، فـــالـــثـــورة ال تــبــدأ 
بــتــوجــيــه ضــربــتــهــا الــقــاضــيــة فــي ســاعــات 
ــا هــي  فـــجـــر انـــطـــالقـــتـــهـــا األولـــــــــى، بـــقـــدر مــ
الــقــوى، وتكتيلها  كــل  إلــى تجميع  تسعى 
وحشدها، وهي املفترض أنها تسعى إلى 
ي 

ّ
التغيير، عبر بناء عالقات كفاحية، وتبن

الــثــورة،  الستمرار   
ً
نجاعة األكــثــر  البرامج 

بديمومتها  الكفيلة  التكتيكات  وتنفيذ 
حية، وصوال إلى تحقيق إنجازاٍت ممكنٍة 

على طريق التغيير املنشود.
وإذا كان ثّمة أمل تتطلبه املراحل الثورية، 
فــهــو أمـــل الــحــفــاظ عــلــى وضــــوح الــبــرامــج 
ــن الــنــخــب  ــامـ ووحـــــــدة الــــشــــعــــارات، وتـــضـ
وقدرتها  وكوادرها  بقياداتها  وتكافلها، 
عـــلـــى الـــحـــشـــد والـــتـــنـــظـــيـــم الـــجـــمـــاهـــيـــري، 
ــرامــــج الــتــفــصــيــلــيــة  ــبــ ورســــــم الـــخـــطـــط والــ
ــــذي تسعى  ــاس الـ ــ ضــمــن الــبــرنــامــج األســ

الثورة إلى تحقيقه.
ــة وضــــــــــرورة تـــلـــح عـــلـــى قـــوى  ــاجــ ــة حــ ــّمــ ثــ
الــثــورة الــيــوم، بــضــرورة مــراجــعــة تجارب 
ثـــورات الــربــيــع الــعــربــي، بكل مــا حفلت به 
مــن إنــجــازاٍت وإخــفــاقــات، واالســتــفــادة من 
مجموع الخبرات والتجارب املستحصلة، 

، أن يجتذبهم. وقد ساهم في هذا 
ً
يمينية

ــذب، الـــخـــطـــاب الـــشـــعـــبـــوي الــتــرامــبــي  ـــجــ الـ
املستند إلى التخويف والتحشيد والكالم 
خارج األطر التقليدية للخطاب السياسي، 
 

ّ
ُجل أن  الرغم من  وحتى األخــالقــي. وعلى 

إلــى خسارة شبه مؤكدة  شير 
ُ
ت املتابعات 

بعينه،  للشخص  ســيــاســي  مستقبل  ألي 
إال أن الــتــوجــه الـــذي أّســـس لــه صــار وازنــًا 
ــًا، وفـــي  فــــي املـــشـــهـــد األمــــيــــركــــي خـــصـــوصـ
الــغــرب الــديــمــقــراطــي عــمــومــًا. وُيــجــمــع من 
على  الداخلي  األميركي  بالشأن  أعلم  هو 
السياسية من  أنهى حياته  قــد  تــرامــب  أن 
خالل تحشيده ضد الكونغرس. وبالتالي، 
في  أساسية  سياسية  مسؤولية  يتحّمل 
أحداث الشغب التي عصفت بالكونغرس، 
وقد تكون مسؤولية جنائية، ربما يحاكم 
عليها في املستقبل غير البعيد. في املقابل، 
لم تصل الترامبية إلى نهايتها مع نهاية 
رة 

ّ
 ومتجذ

ً
هذا الرجل، بل هي قد بدت قوية

وبالتالي،  املنقسم.  األميركي  املجتمع  في 
لـــديـــهـــا الـــفـــرصـــة إلعــــــــادة إنــــتــــاج ظـــواهـــر 
ـــــت بــالــذكــاء السياسي 

ّ
مــمــاثــلــة ربــمــا تــحــل

أكثر من مؤّسسها. على الرغم من ممارسٍة 
األميركي  املشهد  طبعت  للسياسة  هزليٍة 
خالل السنوات األربــع األخيرة، صــّوت 74 

مليون مواطن لصاحب هذه املمارسة. 
)كاتب سوري في باريس(

مــنــاصــرو الــرئــيــس تــرامــب كــلــمــاتــه حرفيا 
الــذي جعل  بالعمل  فقاموا  جـــّدي،  وبشكل 
قي شبكة ســي إن إن، فــان جونز، 

ّ
أحــد معل

قا على أحداث 6 يناير: »مصيرنا 
ّ
يقول معل

الرغم  أشــبــه اآلن بمصير ســوريــة«. وعــلــى 
مــمــا فــي هـــذا الــكــالم مــن ألــــم، قــد نــغــّص به 
نحن العرب أو السوريني، فإن فيه لألسف 

كثيرًا من الصحة. 
وبلغ ذلك من الصفاقة حّدا جعل حتى قادة 
منه  يتبرأون  الكونغرس  في  الجمهوريني 
ظ. وبينما قال ترامب 

ّ
ويدينونه بدون تحف

للغوغاء إنه يحبهم وإنهم مميزون، طالب 
نــائــب الــرئــيــس، مــايــك بــنــس، الـــذي كــان هو 
نفسه عرضة للهجوم، أن يقّدم املهاجمون 
إلــى الــعــدالــة. وذهــب عضو مجلس النواب 
ــنــــوي، الــــجــــمــــهــــوري، آدم  ــيــ ــلــ ــن واليــــــــة إيــ ــ عـ
كينزينغر، أبعد من ذلك، حني طالب بإقالة 
الرئيس دونالد ترامب، باستخدام التعديل 
الخامس والعشرين للدستور الذي يسمح 
الحكومة  أعــضــاء  وأغلبية  الرئيس  لنائب 
األمــيــركــيــة إقـــصـــاء الــرئــيــس عـــن مــنــصــبــه، 
ألنـــه غــيــر قـــادر عــلــى أداء ســلــطــات منصبه 
الرئيس  نائب  ويتولى حينها  وواجــبــاتــه، 
عــلــى الـــفـــور ســلــطــات املــنــصــب وواجـــبـــاتـــه، 
كينزينغر  وأدلــى  باإلنابة.  رئيسا  بصفته 
بـــهـــذه الــتــصــريــحــات الــخــمــيــس فـــي مقطع 
شر على تويتر، مؤّكدا أن الرئيس 

ُ
فيديو ن

ترامب لم يعد »مؤهال« وأنه رجل »مريض 
»، ولذلك عليه »اآلن أن يتخلى عن السيطرة 

على الفرع التنفيذي طوعا أو كرها«. 
ــالـــصـــدق   الــــجــــمــــهــــوريــــني بـ

ّ
 كـــــــل

ّ
لـــــم يــــتــــحــــل

كــروز  تيد  فالسيناتور  هــذيــن،  والشجاعة 
من  للرئاسة  ح 

ّ
بالترش النفس  ي 

ّ
يمن الــذي 

جــديــد فـــي 2024 يــريــد أن يــجــتــذب قــاعــدة 
إلى  البغيضة،  العنصرية  ترامب،  الرئيس 
ــدد مـــن الــــنــــواب وأعـــضـــاء  ــذلـــك عــ ــه، وكـ ـ

ّ
ــف صـ

مجلس الشيوخ في املناطق املؤيدة لترامب 
وا يقفون معه حتى النهاية، غير 

ّ
بكثافة ظل

جاه املعاكس للتاريخ، 
ّ
أنهم يسيرون في االت

ــرة أن الــتــأثــيــر  ــ ــيـ ــ فـــقـــد أثـــبـــتـــت األيــــــــام األخـ
ص، وأن 

ّ
املدّمر يتقل للرئيس ترامب  املدّمر 

مؤيديه من املعتدلني واملؤمنني الحقيقيني 
السلبية  القّوة  بــدأوا يدركون  واملثقفني قد 
ون 

ّ
التي يشيعها الرجل من حوله، وينفض

املتطّرفني  للعنصريني  الحلبة  تاركني  عنه 
ــة املــجــتــمــع  ــالــ ــثــ ــفــــوقــــني الـــبـــيـــض وحــ ــتــ واملــ
الجمهوري  الحزب  ولذلك خسر  األميركي. 
آخر معركة انتخابية يوم 5 يناير/ كانون 
الثاني الحالي في والية جورجيا، حني فقد 
عضوا مجلس الشيوخ عن والية جورجيا 
مــقــعــديــهــمــا لــصــالــح وجــهــني جــديــديــن في 
ــيـــاســـي، وهــــــزم الـــديـــمـــقـــراطـــي  املـــشـــهـــد الـــسـ
رافــائــيــل وارنـــــوك الــســنــاتــور الــجــمــهــوريــة، 
ــلـــر، وهــــــزم الـــديـــمـــقـــراطـــي جـــون  كــيــلــي لـــوفـ
ــــوف الــســيــنــاتــور ديــفــيــد بــيــرديــو. لقد  أوسـ
ــني  ــّررت الـــواليـــة إقـــصـــاء هــذيــن الــســيــاســيَّ ــ قـ
القريبني من ترامب، واللذين طاملا تباهيا 
أرسلت  املــقــابــل،  فــي  لــه.  املطلق  بتأييدهما 
الــواليــة إلـــى واشــنــطــن بـــدال عنهما، وألول 
مرة في تاريخ الوالية، رجال أسود البشرة 
وآخــــــر يـــهـــوديـــا، فــــي صــفــعــة لــلــمــحــافــظــني 
التاريخ  أن  إلــى  إشـــارة  وفــي  الجمهوريني، 

يسير في االتجاه املغاير.
واختصارا، لم يكن مفاجئا سلوُك الرئيس 
أنه  املتابعني  بــدا لكثيرين مــن  بــل  تــرامــب، 
العنصرية  لسياساته  املنطقية  النتيجة 
نفسه  ولــوضــعــه  املــتــعــاظــمــة،  ولنرجسيته 
ومــصــالــحــه قــبــل مــصــالــح األمــــة األمــيــركــيــة 
والعالم.  كان )رغم ضخامته( أصغر بكثير 

من منصبه، فوقع عنه بجدارة.
)كاتب سوري(

ربيعنا العربي مستمر ويتمدد

كبوة الشعبوية المؤقتة

نهاية مأساوية لرئيس كوميدي

السلطوي حين ينتقد 
الديمقراطية األميركية

الثورات وتجاربها 
وخبراتها ليست 

رهينة اللحظة، بقدر 
ما هي استمرار 

وتواصل، قد تتخلّلها 
انقطاعات

لدى الترامبية الفرصة 
إلعادة إنتاج ظواهر 

مماثلة ربما تحلّت 
بالذكاء السياسي أكثر 

من مؤّسسها

لم يكن مفاجئًا 
سلوك ترامب، بل بدا 

لكثيرين أنه النتيجة 
المنطقية لسياساته 
العنصرية ونرجسيته 

المتعاظمة

آراء

حسام كنفاني

لم يكن باإلمكان تخيل نهاية أفضل من تلك التي حدثت للرئيس األميركي دونالد 
ترامب بعد اقتحام أنصاره الكونغرس، وما تبع ذلك من استقاالت وإدانات ومساٍع 
لعزل الرئيس فــي األيـــام العشرة األخــيــرة مــن واليــتــه. منذ بــدايــة حكمه كــان من 
الواضح أن رئاسة ترامب غير مسبوقة في الواليات املتحدة، وما راكمته شعبويته 
تــداعــيــات خــطــرة على مستقبل  ليمضي مــن دون  كــان  مــا  تأييد جماهيري  مــن 
الواليات املتحدة. وحتى مع خسارته االنتخابات األخيرة، وفي ظل هذه الشعبية، 
ه 

ّ
كان الحديث عن أن ترامب قد يعود في االنتخابات املقبلة أقوى، فاملسار الذي خط

 ما 
ّ

لم يكن لينتهي مع خروجه من البيت األبيض ودخول خلفه جو بايدن، وأن ظل
»الترامبية« سيبقى ملقيًا بثقله على السياسة األميركية، وتحديدًا  يمكن تسميته بـ

داخل الحزب الجمهوري.
غير أن ذلك كله بات من املاضي بعد »غــزوة الكونغرس«، والتي قضت نهائيًا على 
، وكبلته في 

ً
أي دور سياسي قد يلعبه دونالد ترامب في الحزب الجمهوري مستقبال

أيامه األخيرة في الحكم، خصوصًا أن املخاوف كانت قائمة من أن »جنون العظمة« 
لدى هذا الرئيس قد يدفعه إلى خطوة جنونية عبر توريط الواليات املتحدة في حرب 
البيت األبيض. األمــر هذا تداركه  مع إيــران أو غيرها، في محاولة لعدم الخروج من 
رئاسة  فــي  مــع شخصيات  التواصل  عبر  األســـود«،  »األربــعــاء  بعد  الديمقراطيون، 
األركان األميركية لعدم التجاوب مع ترامب في أي خطوة مماثلة قد يحاول القيام بها. 
غير أن هذه املشاهد من نهاية ترامب، على أهميتها، ليست الختام، فيبدو أن هناك 
املزيد من الحلقات في الطريق، بدأت إحداها أول من أمس حني قررت إدارة موقع 
»تويتر« إغالق حساب الرئيس األميركي على موقع التغريدات الشهير، والذي كان 
سالحه األمضى منذ ما قبل الوصول إلى رئاسة الواليات املتحدة، وخالل الفترة 
»فيسبوك«  موقعي  مــن  مماثلة  أخــرى  سبقتها  »تويتر«  خطوة  فيها.  حكم  التي 
 عن العالم الخارجي، وغير قادر على الدفاع 

ً
و»إنستغرام«، ما جعل ترامب معزوال

عن نفسه، في حال كان لديه ما يدافع به عن نفسه، أو حتى مخاطبة أنصاره في 
حال أراد العودة إلى فكرة التجييش التي قام بها خالل اقتحام الكونغرس، وهو 
كان قد بدأ بذلك بالفعل حني استغل فترة ما قبل الحظر في »تويتر« إلعادة التركيز 

على أهمية دور الذين انتخبوه في املرحلة املقبلة من مستقبل الواليات املتحدة.
الكثيرة  االستقاالت  بعد  إدارتــه  االجتماعي، وداخــل  التواصل  العزل على مواقع 
الحديث حاليًا عن مساٍع  الكونغرس، ليس كل شــيء، في ظل  اقتحام  التي تلت 
لعزل الرئيس من منصبه دستوريًا. املفارقة تكمن في أن هذه املساعي بدأت منذ 
انطالق عهد ترامب، وسط الكم الهائل من املعطيات التي كانت تشير إلى أن هذا 
اإلفــالت من مقصلة  أن ترامب نجح في  السلطة، غير  الرئيس يسيء استخدام 
العزل في املرة األولى، وعمد إلى تصوير الحملة ضده كأنها »مطاردة ساحرات«، 
وهو ما القى أصداء لدى أنصاره ومؤيدي الحزب الجمهوري. غير أن هذه املرة 
إال  يبق  لم  إذ  الوقت  الــعــزل، بسبب ضيق  أفلت من خطوات  إن  مختلفة، وحتى 
عشرة أيام من حكمه، إال أن اإلجماع القائم على الفكرة، حتى بني نواب ومسؤولني 
من داخل الحزب الجمهوري، يحمل مفعول تحقيق هذه الخطوة، وهو ما يدركه 
ترامب نفسه الذي بات يشعر أنه منبوذ، لذا قرر التغيب عن تنصيب جو بايدن 
الرئيس  بأعمال  القائم  بــات  األخــيــر  نائبه مايك بنس، وكــأن   منه 

ً
بــدال وأن يحل 

األميركي في هذه األيام األخيرة.
 لرئيس أميركي يحمل خليطًا من الجنون والغباء والتهور 

ً
هي نهاية مثالية فعال

فه من 
ّ
الواليات املتحدة من قبل. وحتى تفكيره في استغالل ما خل لم تشهده 

شعبية في محاولة للمضي في طريق السياسة، وإن من خارج الحزب الجمهوري، 
لن يكون ممكنًا، خصوصًا أن مساعي املحاسبة القانونية لن تتوقف مع خروجه 

من البيت األبيض.

باسل طلوزي

الوحيدة  الدولة  األردن  يكون  أعضاء مجلسها،  املعلمني وحبس  نقابة  بإعالنه حل 
من دول العالم الثالث الذي نجح بالتوصل إلى لقاح فّعال ضد فيروس كورونا، وما 
ا على 

ً
ا، حفاظ عليه سوى إبالغ منظمة الصحة العاملية بهذا االبتكار، لتسجيله رسمّيً

حقوق »امللكية الفكرية«، ولكن مع ضرورة وضع تنبيٍه على دليل االستخدام املرفق 
بالدواء، يشير إلى أن هذا العالج مخّصص لشعوب العالم الثالث، وال يفيد غيرهم، 
وال بأس من إدراج مقولة كيبلنج في ذيل الدليل لضرورات اإلضاءة املعرفية: »الشرق 

شرق والغرب غرب ولن يلتقيا«. 
املـــزاح؛ ألنــه يتعلق  فــاالخــتــراع ال يحتمل  املــطــروح،  ال عــالقــة للسخرية بموضوعنا 
باملصائر، فقد كان مفهوًما، منذ البداية، أن للغرب كورونه الخاص، وللشرق كذلك، 
وهو ما يفضي، في النهاية، إلى تباين اللقاحات بني وبائني وجائحتني، تبًعا للتمايز 
ها 

ّ
السياسي والثقافي بني عاملني، يرى األول في الوباء مهّدًدا خطيًرا لشعوبه وحق

 
ً
في الصحة والعالج والحياة الخالية من األمراض، بينما يرى الثاني في الوباء فرصة
واجبة االقتناص للقضاء على »أوبئة« الحراكات الشعبية والنقابية، ووأد الرأي اآلخر.
رنا 

ّ
منذ بدء الجائحة، حبسنا أنفاسنا، ال من الوباء القادم، بل من القرارات املقبلة، وحذ

من أن إعالن األحكام العرفية، وإغالق الحدود، وحبس الناس في منازلهم، لن تكون 
غير »أكسسورات« تجميلية ملا هو أخطر، وكان تحذيرنا واضًحا: »سينقشع الوباء 
وتبقى األحكام العرفية«؛ ألن أنظمتنا استمرأت هذه األحكام، منذ قّررت وحدها أن 
بالدنا »مهّددة« باألخطار »الداخلية والخارجية«، ومستهدفة من األعداء واألصدقاء، 
ة توازنه. أما الهدف املستتر وراء تلك األحكام، فلم يكن غير 

ّ
وكأننا محور الكون وقش

توطيد أركان النظم الحاكمة، وتأبيد سلطتها، وتكميم أفواه املعارضة.
جاء الوباء فرصة سانحة لم تضيعها الحكومة األردنية، التي كان على رأسها آنذاك 
عمر الرزاز، املتحّدر من ساللة عربية طليعية تحمل أفكاًرا تنويرية تؤمن بالتغيير 
والتحديث والوحدة، غير أنه ضرب بتلك السيرة العطرة عرض الحائط، وهو يعتلي 
أن  مثقفون  وقد حــاول  الوباء.  بذريعة مكافحة  أحكام عرفية،  ا سريان 

ً
معلن املنبر 

يلتمسوا له عذًرا، في البداية، مسترشدين بما فعله »الغرب« من إعالنه حالة الطوارئ، 
الغرب فعلها فال تثريب علينا«،  وإغــالقــات حــدوده، ولسان حالهم يقول: »إذا كــان 
تباين  والغرب، غير مدركني  الشرق  كيبلنج بشأن  آنــذاك عن مقولة  تغافلوا  لكنهم 
 نقابة املعلمني 

ّ
ت الصاعقة األولــى بحل

ّ
الدوافع بني حضارة وفلول حضارة. ثم حل

ا على عهد خلفه، ليتضح الهدف  ا إبان حكومة الرزاز ذاته، ثم قضائّيً األردنيني عرفّيً
الحقيقّي غير املعلن من إصدار األحكام العرفّية، فقد كانت الفرصة سانحة للغاية 

ا بسبب الجائحة. 
ً
مع إغالق املدارس وجمود النشاط النقابي للمعلمني مؤقت

ها أن نقابة املعلمني األردنيني كانت سّباقة 
ّ
 املفارقة املحزنة في هذه املأساة كل

ّ
ولعل

الفئات  ملساعة  نفسه  الــرزاز  وّجهها  التي  الحكومية  التبّرع  لطلبات  االستجابة  في 
األزيد تضّرًرا من الجائحة، فقد وصل تبّرعها إلى مائة ألف دينار، عبر شيك مقّدم 
ا لجنس العمل، وال أدري متى صرف 

ً
إلى الرزاز بصفته الوظيفية، فجاء الجزاء نقيض

 أم بعده؟
ّ

الرزاز الشيك، قبل الحل
ها التبجيال«، ألنها 

ّ
ا اآلن، فاملهم أن نقف اآلن لألحكام العرفية »ونوف لم يعد ذلك مهّمً

صاحبة الفضل األول واألخير في ابتكار اللقاح املنشود ضّد الوباء »الخطير« الذي 
الخطورة  بالغ  األولــى، بدليل مرور قرار  »النقابية«  اجتاح شرقنا، ونجاح اختباراته 
 نقابة املعلمني، مرور »البؤساء«، من دون أن يترك صدًى واحًدا ال من الثيران 

ّ
مثل حل

البيضاء، خصوًصا من النقابات التي تنتظر دورها على موائد اللئام، وال من الثيران 
السوداء، وأعني بها كومة األحزاب التي لم تكلف نفسها إصدار بيان شجب بائس 
فتح  الرسمي عن  اإلعــالن  بانتظار  اليوم   

ّ
فالكل الحجم،  بهذا  ضّد جريمة حكومية 

الحدود و»إغالق العقول«.

فاطمة ياسين

انتهت الحرب العاملية الثانية وأوروبا قاّرة شبه مدمرة، ينبعث من بقايا حرائقها 
الدخان، مع حيرة سياسية تسود أحزابها التقليدية والجديدة. وفي بريطانيا، خسر 
حزب املحافظني معركته االنتخابية، وألقي ونستون تشرشل خارج »10 داونينغ 
ستريت«، فاستفاد من كونه شخصية محترمة ذات تاريخ عريق ودور رئيسي 
ر بوحدة األوروبيني، على 

ّ
رة يبش في هزيمة النازيني، وتجّول في أنحاء القاّرة املدمَّ

أن يكون التقارب الفرنسي األملاني نواة لها. وفي خطاب مفصلي ألقاه ببالغة في 
ه بريادتها،  د مناقبها ونوَّ جامعة زيورخ، أشاد تشرشل بنبل القاّرة العجوز، وعدَّ
ثم دعا إلى نوع من الواليات املتحدة األوروبية، فكان تشرشل من أوائل األصوات 
املنصب  تبعات  مــن  وتــحــّرره  املرموقة  مكانته  واستغل  أوروبـــي،  باتحاد  املنادية 
يكون  أن  على  بها  تتجمع   

ً
لنفسها طريقة تجد  أن  على  أوروبـــا  وحــّث  الحكومي، 

النصيحة  مــن  الــنــداء نوعًا  ذلــك  كــان  أملانيا وفرنسا.  بالتحديد حــول  التجمع  ذلــك 
يقّدمها تشرشل الذي أخرج نفسه وبريطانيا خارج القارة، فحني نادى باالتحاد 

كان يعتبر بريطانيا كيانًا آخر ال يمّت إلى أوروبا بصلة، وليس لديه مشكالتها.
 لهذا 

ً
قّدم تشرشل املشروع من موقع متعاٍل، فقد كان ينظر إلى بريطانيا داعمة

واالتــحــاد  املتحدة  الــواليــات  بمستوى  فيضعها  فــيــه،  مشاركة  وليست  املــشــروع، 
السوفييتي. كان السير تشرشل ما زال يعيش أحالم اإلمبراطورية التي ال تغيب 
عنها الشمس، وأوروبــا املوحدة يمكن أن تخفف عن بريطانيا بدل أن تسبب لها 
صداعًا بني فترة وأخرى. لكّن البريطانيني اكتشفوا، في بداية الستينيات، أن جزرهم 
يمكن أن تكون ذات أداء اقتصادي أقوى، لو تطلعوا إلى جيرانهم األوروبيني. وكان 
إلى  البريطانية  االنضمام  آخــر، فقد رفض كل طلبات  حينها لشارل ديغول رأي 
أوروبا التي قّدمت طوال الستينيات، ولم ُيقبل الطلب إال بعد وفاة ديغول. استثمرت 
ع رئيس 

ّ
بريطانيا في أوروبا بقوٍة فاقت استثماراتها في دول الكومنولث، حتى وق

الــوزراء املحافظ، إدوارد هيث، وثيقة االنضمام الكامل عام 1973، وجــاءت نتيجة 
الــذي جــرى عــام 1975 بموافقٍة جارفة، فتركت  البقاء في أوروبــا  االستفتاء على 
السياسة البريطانية مكانها اإلمبراطوري الحالم، حني طحنها االقتصاد املأزوم في 
، تعاني من إضرابات عمال مناجم الفحم 

ً
بداية السبعينيات، حيث عاشتها محبطة

التي أودت بإدوارد هيث وحزب املحافظني.
بــأوروبــا  ارتباطها  مــن  الــرغــم  الــعــاملــي. وعلى  عــن حلمها  كليًا  بريطانيا   

ّ
تتخل لــم 

وتمتعها بعضوية كاملة، إال أنها حافظت على عملتها الوطنية، وعالقاٍت مميزة مع 
 عن عالقة أوروبا بها. يسكن بريطانيا هاجس عاملي يجعل 

ً
أميركا تختلف قليال

من سياستها تقفز فوق أوروبا، وأمنها يرتبط بما هو أوسع، ولعل الهيمنة األملانية 
الفرنسية على االتحاد أشعرتها بعجز ونفور رجعا بها إلى حلمها القديم، فأعادت 
تقييم عالقاتها بنيوزيلندا وكندا وتطويرها مع أميركا، وهذا قاد في عام 2016 إلى 
»نعم« على خروجها من االتحاد. ثم تخّبطت مرة أخرى، وهي تحاول  التصويت بـ
أن تتلمس طريقًا منظمًا لهذا الخروج الذي فقدت على إثره تيريزا ماي منصبها 
في رئاسة الوزراء، ليخلفها بوريس جونسون، العراب الحقيقي لالنفصال ووريث 

الحلم التشرشلي.
النظام السياسي في إنكلترا على تماسكه بعد الخروج، وبدا في الحقيقة  حافظ 
أكثر تماسكًا عندما أعيد انتخاب جونسون مع بحبوحة كافية في مقاعد مجلس 
العموم، تشعره براحة سياسة أكبر، فحقق ما عجزت عنه ماي التي خرجت من 
برملانيًا  استعصاًء  خلفها  وتركت  بدموعها،  رة 

ّ
متعث والحكومة،  الحزب  رئاسة 

 تخرجه من استعصائه، وافق 
ً
وسياسيًا عميقًا، فقّدم جونسون للبرملان اتفاقية

 عن زعيم حزب العمال، كير ستارمر. 
ً
عليها صقور املحافظني وحمائمهم، فضال

أعاد جونسون بريطانيا إلى أحالم تشرشل الذي كان ينظر إلى أوروبا بوصفها 
 يقّدم لها النصيحة، لكنه من موقعه اآلن خارج أوروبا عليه أن ينظر 

ً
 مريحة

ً
جارة

بعني جديدة إلى أميركا، بعد أن خلعت دونالد ترامب، وجاءت بشخٍص مختلف.

ترامب... الخاتمة المثالية األردن يكتشف اللقاح

بريكست وإمبراطورية تشرشل

1415

فهدكاريكاتير 

Sunday 10 January 2021 Sunday 10 January 2021
األحد 10 يناير/ كانون الثاني 2021 م  26  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2323  السنة السابعة األحد 10 يناير/ كانون الثاني 2021 م  26  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2323  السنة السابعة

)Getty/أوقفوا االنقالب الفاشي لترامب«، شيكاغو )سكوت أولسون«



16
آراء

عائشة البصري

ــِغ مـــجـــلـــس األمـــــــن الـــــدولـــــي لــطــلــب  ــ ــم ُيـــــصـ ــ لـ
السودانيني املشّردين في مخيمات النزوح، 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــتــــحــــدة واالتـ ــم املــ ــاء بـــعـــثـــة األمــــــ ــقــ ــإبــ بــ
إلى  )يوناميد(،  دارفــور  إقليم  األفريقي في 
حــني يستتب األمـــن ويــتــحــول اتــفــاق جوبا 
للسالم من حبر على ورق إلى حقيقة على 
األرض. قّرر باإلجماع أنه حان وقت رحيل 
ــــد من  حــفــظــة الـــســـالم، تـــاركـــني وراءهــــــم أزيـ
مليوني نازح، ال يجرؤون على العودة إلى 
ديـــارهـــم وأراضـــيـــهـــم، وقـــد اســتــولــى عليها 
مستوطنون مدّججون بالسالح. في ظاهر 
األمـــــر، يــبــدو ملــتــتــبــع الـــشـــأن الـــســـودانـــي أن 
مجلس األمن قد أتّم مهمته، ولم يّدخر جهدا 
لحماية املدنيني في هذا اإلقليم، منذ دخلت 
املتمّردة في مواجهة مسلحة مع  الحركات 
نــظــام الــرئــيــس الــســابــق، عــمــر الــبــشــيــر، في 
خذ بالفعل عدة خطوات، 

ّ
ربيع 2003. لقد ات

واعــتــمــد حــزمــة قـــــرارات، اعــتــبــرهــا بعضهم 
جاّدة، في حني أن كل واحد منها لم يكن في 
واقــع األمــر إال فصال من الفصول الخمسة 

ملسرحية دامت ستة عشر عاما.
ــداع األمـــمـــي فـــي صيف  انــطــلــقــت لــعــبــة الـــخـ
العام 2004، أي بعد أزيد من سنٍة من هجوم 
ْصِفه 

َ
وق العربية،  غير  القبائل  على  النظام 

القرى في شمال دارفـــور، وتطويقها  مئات 
بــدبــابــاتــه واســتــبــاحــة دم أهــلــهــا وعرضهم 
وأرضهم من طرف جيٍش بال رحمة، شّكلت 
مليشيات الجنجويد العربية رأس حربته. 
اضـــطـــر املــجــلــس إلــــى االســـتـــجـــابـــة لضغط 
ــــور« األمــيــركــي، الــذي  تــحــالــف »أنـــقـــذوا دارفـ
ضم أكثر من 190 منظمة دينية وسياسية 
وحقوقية، خاضت حملة مناَصرة لم تشهد 
أميركا لها مثيال منذ حرب فيتنام. لم يكن 
في وســع إدارة الرئيس جــورج بــوش االبن 
أن انضم  الحملة، بعد  تــجــاُهــل هــذه  ــذاك  آنـ

إليها مشاهير هوليوود.
ــان الـــخـــمـــس الــــكــــبــــار فــــي مـــجـــلـــس األمــــن  ــ كــ
ــر، حـــول  ــيـ ــبـ ــى حــــد كـ ــ ـــحـــديـــن، إلــ

ّ
ــا مـــت ــهـ ــتـ وقـ

ــــني حـــكـــم الــبــشــيــر  ــمـ ــ ــســــــودان، وداعـ مـــلـــف الــــ
الشعب  حساب  على  خدمتهم  في  املتفاني 
الصني  استثمارات  كــان يسهل  الــســودانــي. 
واستغاللها نفط السودان وموارده، ويفتح 
لروسيا األبواب املوصدة ليصبح السودان 
بـــوابـــتـــهـــا إلـــــى أفـــريـــقـــيـــا، ويــــخــــدم أمـــيـــركـــا 
ـــني فـــي »الـــحـــرب ضد  ــيـ وحــلــفــاءهــا األوروبــ
البشير من تزامن بداية  اإلرهـــاب«. استفاد 
حـــروبـــه فـــي دارفـــــور مـــع مــحــادثــات الــســالم 
لتحرير  الشعبية  والــحــركــة  الــحــكــومــة  بــني 

محمد سي بشير

ونــحــن نشاهد مــا جــرى طـــوال الــعــام 2020، 
 األمر ال يعدو مخاضا 

ّ
ال يمكن القول إاّل أن

ــي لم 
ّ
ملــيــالد عــالــٍم يكسر رتــابــة األحــــداث الــت

ــقـــب، إاّل  ــا عـــلـــى عـ ــ تـــكـــن لــتــقــلــب األمـــــــور رأســ
التي  املعطيات  الكم من  بكونها تحمل هذا 
أن  العالم كذلك، حيث  أن تجعل  من شأنها 
الجائحة، تصاعد األزمات في كامل مناطق 
الــعــالــم والــتــداعــيــات االقــتــصــاديــة، مضافا 
بشركات  رقمي،  كله  لعالم  التحضير  إليها 
معقدة  جــد  تطبيقات  تستخدم  افــتــراضــيــة 
ــاعـــي، ذلـــك  ــنـ وتــعــتــمــد عـــلـــى الــــذكــــاء االصـــطـ
ــر لــلــعــام 2021، 

ّ
كــلــه جــعــل تــحــّدي مــا ُيــحــض

لنا  الخيال  علم  بمثابة  املقبلة،  للعقود  بل 
 

ّ
ــاك بــكــل ــعــه، ولــكــن مـــن دون اإلمـــسـ

ّ
أن نــتــوق

مشاهده وخيوطه.
تعود املقالة على حصيلة عام لم يكن كمثله 
مــن األعـــــوام، انــطــلــق، فــي بــدايــاتــه، بحدثني 
ـــهـــمـــا قــــدوم أخـــبـــار مـــن الــصــني 

ّ
كــبــيــريــن، أول

تعلن عن وبــاء غريب، بــدأ يخرج عن نطاق 
 إذا استمّر في 

ً
السيطرة وقد يصبح جائحة

االنــتــشــار، خصوصا خـــارج حـــدود الصني،  
 الــحــدث اآلخــر كــان اغتيال قائد 

ّ
فــي حــني أن

كبير فــي الــحــرس الــثــوري اإليـــرانـــي، قاسم 
ع رّد من طهران، 

ّ
سليماني، ما أّدى إلى توق

الـــذي يشهد  فــي الخليج  الــحــرب  قــد يشعل 
صراعا في اليمن وحصارا على قطر صُعب 

 له.
ّ

وليني إيجاد حل على الفاعلني الدُّ
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، شـــهـــدت بــــدايــــات الــعــام 
إرهاصات عمليٍة كبرى، كانت تنذر بإكمال 
الفلسطينية،  القضية  عــلــى  املــبــرم  الــقــضــاء 
ــتــــراف الــــواليــــات املـــتـــحـــدة بــالــقــدس  بــعــد اعــ
ــيــــونــــي، ثــــــّم نــقــل  ــهــ ــ ــان الــــصُّ ــيـ ــكـ ــلـ عـــاصـــمـــة لـ
املــقــّدســة. وكــانــت تلك  املدينة  إلــى  سفارتها 
ـــفـــاقـــيـــات تــطــبــيــع واســـعـــة مع 

ّ
ر هـــي ات

ّ
ــــذ

ُّ
الــــن

عــواصــم كــانــت متوقعة، ولــم تــحــدث إاّل في 
ل على 

ّ
لتدل الــعــام، وجـــاءت متتالية،  صيف 

 ثّمة استراتيجية أميركية لفسح املجال، 
ّ
أن

واســـعـــا، أمــــام صــفــقــة الـــقـــرن، وفـــق الــتــصــّور 
هيوني - اإلماراتي،  الثي: األميركي – الصُّ

ّ
الث

كّرس وتصبح واقعا 
ُ
ى ت

ّ
بصفة أساسية، حت

ــاءت تلك  ــ ــــط. وجـ مــعــاشــا فـــي الـــشـــرق األوســ
ــفــاقــيــات لــتــعــزيــز فـــرص نــجــاح الــرئــيــس 

ّ
االت

فــي صيف 2002  انطالقتها  الــســودان، منذ 
للسالم  نيفاشا  باتفاق  انتهائها  إلــى حني 
في يناير/كانون الثاني 2005. كانت أميركا 
تحابي النظام وتغازله، كي تضمن تسهيله 
انــفــصــال جــنــوب الــســودان فــي الــعــام 2011، 

وإن كان ذلك على حساب دارفور.  
ــل هـــــــذه الـــــخـــــدمـــــات الـــــســـــديـــــدة وضـــعـــت  ــ كــ
ــوم تـــحـــت حـــمـــايـــة الـــخـــمـــس الــكــبــار  ــرطـ الـــخـ
الــذيــن ســيــوهــمــون الــعــالــم أنــهــم يــقــفــون في 
وجــــه نــظــام الــبــشــيــر، فـــي حـــني أنــهــم كــانــوا 
مزيد من  وارتــكــاب  البقاء،  يساعدونه على 
الفظائع واإلفالت من العقاب. تبدأ املسرحية 
ــي مــجــلــس 

ّ
بــتــبــن يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 2004  فــــي 

اعــتــبــر مليشيات  الـــذي  الـــقـــرار 1556  األمـــن 
الجنجويد »طرفا« في النزاع، وكأنها كيان 
قائم بذاته، ال صلة له بالنظام الذي جّيشها 
ــع رواتـــبـــهـــا وأمــــرهــــا بــقــتــل  ــ ـــحـــهـــا ودفــ

ّ
وســـل

املــدنــيــني واالســـتـــيـــالء عــلــى أراضــيــهــم بعد 
تــهــجــيــرهــم. نــســب املــجــلــس لـــ«الــجــنــجــويــد« 
كـــل الــجــرائــم مـــن »هــجــمــات عــشــوائــيــة ضد 
القسري،  والتشريد  واالغتصاب،  املدنيني، 
وأعـــمـــال الــعــنــف، خــاصــة مــا يــنــطــوي منها 
على ُبعد عرقي«. تجاهل الخمس الكبار أن 
هذه املليشيات جزء من جيش عرمرم، يضم 
أيــضــا الـــقـــوات املــســلــحــة والــشــرطــة وجــهــاز 
األمــــن واملـــخـــابـــرات. وحــســب تــوزيــع محكم 
ــذه الـــقـــوات ينطلق  ــان هــجــوم هـ لــــــأدوار، كـ
غالبا بقصف جوي يستهدف القبائل غير 
الــعــربــيــة، وتــدخــل بــعــدهــا مــســرح الجريمة 
القوات البّرية، بجيشها وشرطتها وأمنها 
وجنجويدها، يقتلون وينهبون ويحرقون 
ويغتصبون جنبا إلى جنب، ثم ينسحبون 
وخيلهم  ومدّرعاتهم  عرباتهم  فــي  جميعًا 
وجـــمـــالـــهـــم، لـــيـــنـــســـبـــوا بـــعـــدهـــا جــرائــمــهــم 

لعناصر »متفلتة«.
ـــل هـــذه  ـــن كـ ــــرف عـ ـ

ّ
ــط ــ ــرار 1556 الـ ــ ــقـ ــ غــــض الـ

ــالـــب مــجــلــس األمـــن  الــحــقــائــق املــــؤكــــدة، وطـ
الحكومة السودانية بنزع سالح الجنجويد، 
واعـــتـــقـــال قــادتــهــم الـــذيـــن »حــــّرضــــوا« على 
ارتكاب الفظائع. بهذه السردية الكاذبة، بّرأ 
تطبيق  مهمة  إليه  وأوكــل  النظام،  املجلس 
يبدو  أن  ثم حــاول  مليشياته،  العدالة على 
ــاّدا وصـــارمـــا، فـــهـــّدده بــاتــخــاذ مــزيــد مـن  جــ
اإلجـــــــراءات فــي حـــال عـــــدم امــتــثـــــالــه لــقــراره. 
الدائمني في  أن األعضاء  البشير يعلم  كان 
املجلس غير جاّدين في تهديداتهم، فمضى 
ــة املــلــيــشــيــات، بــــاملــــوازاة مع  يـــؤّســـس لـــدولـ
األجهزة النظامية التي قّرر أن يهّمشها سنة 
بعد سنة. وبدل أن ينزع سالح الجنجويد 
ويــســّرحــهــا، أدخـــل عـــددا كبيرا منها ضمن 

األميركية،  االنتخابات  في  ترامب،  املزاجي، 
والــتــي انــتــهــت إلـــى هــزيــمــتــه، ولــكــن بخلفية 
أحداٍث لم نكن لنتوقعها في بلد ديمقراطي، 
ــتــائــج الــتــي أفــضــت إليها 

ّ
حــيــث رفــضــت الــن

ــجــوء إلـــى املــحــاكــم، 
ّ
االنــتــخــابــات، كــمــا تـــّم الــل

ــل تـــّمـــت االســـتـــعـــانـــة،  ــال نـــتـــائـــجـــهـــا، بــ ــطــ إلبــ
على غــرار مــا يحدث فــي جمهوريات املــوز، 
ـــارع فـــي تـــظـــاهـــراٍت ضــخــمــة زادت من 

ّ
بـــالـــش

الّصحي في بلد دفع فاتورة  الوضع  تفاقم 
ثقيلة، من حيث عدد اإلصابات أو الوفيات، 
بل تفاقم األمر إلى درجة سعى معها ترامب 
التصديق  مــن  التشريعي  الجهاز  منع  إلــى 

على فوز بايدن بالرئاسة.
ولم يمر شهران، من بداية العام 2020، حتى 
انتشر الوباء في أرجاء العالم، لتبدأ مراحل 
ـــف لــالقــتــصــاد، 

ّ
مـــن اإلغـــــالق لــلــمــدن والـــتـــوق

الرئيس  يقودها  املــؤامــرة،  نظرية  وتنطلق 
الفيروس هو جندي   

ّ
األميركي، ترامب، بأن

في حرب بيولوجية بطلتها الصني، تهدف 
ــا إلـــى الــســيــطــرة عــلــى االقــتــصــاد  مـــن ورائـــهـ
العاملي، وخصوصا في جانبها االفتراضي، 
 

ّ
وهي، أميركا التي كانت تجّهز نفسها، بكل
مــقــّومــاتــهــا، لــتــنــقــل ثــقــل الــعــالقــات الــدولــيــة 
إلـــى مــنــطــقــة الــبــاســيــفــيــكــي الــتــي اســتــشــرف 
ــروهــا، ســيــاســيــون واقـــتـــصـــاديـــون، بل 

ّ
مــنــظ

ها ستكون قلب 
ّ
وإستراتيجيون، أيضا، بأن
العالم في العقدين املقبلني. 

األوســـط،  الــشــرق  إقليمنا،  إلـــى  نــظــرنــا  وإذا 
فإن بطلة العام، بدون منازع، هي اتفاقيات 
الــتــطــبــيــع الـــتـــي يــمــكــن الــنــظــر إلـــيـــهـــا، رفــقــة 
استمرار تركيا في االرتفاع، على الرغم من 
املتوسط  فــي شــرق  العراقيل، وبخاصة  كــل 
األوروبـــي وحلف  االتحاد  وعلى مستويات 
شــمــال األطــلــســي )الــنــاتــو( عــلــى أنــهــا ثمرة 
ــك الـــتـــوجـــه األمـــيـــركـــي املــســتــقــبــلــي نــحــو  ــ ذلـ
الباسيفيكي، وحاجتها إلى تصفير اإلقليم 
ــع الــتــصــديــق عــلــى وكــالــة  ــن املـــشـــكـــالت، مـ مـ
تسيير الشؤون الخاصة باملنطقة، برمتها، 
ز بــذلــك التطبيع 

ّ
لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي املـــعـــز

الذي تتوّسع رقعته، وصوال إلى غرب العالم 
ــا، حــتــمــا، بــانــتــهــاء الــقــضــيــة  ــذانــ الـــعـــربـــي إيــ

الفلسطينية، بل تصفية تامة لها.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، وفـــي صــمــت رهــيــب، بلغ 
عــقــده األول بنتائج،  الــعــربــي  الــعــالــم  ربــيــع 

قــــوات »حــــرس الـــحـــدود« الــتــابــعــة للجيش 
السوداني، ثم أصدر الحقا قرارًا خّول »قوات 
نــســخــة للجنجويد  آخــــر  الـــســـريـــع«،  الـــدعـــم 
وأخــطــرهــا، أن تــصــبــح تــحــت إمـــرتـــه. ولكي 
واستقاللها  املــلــيــشــيــات  هـــذه  والء  يــضــمــن 
عن أجهزة الدولة، منحها النظام امتيازاٍت 
تجارية وسمح لها باالستيالء على مناجم 
الـــذهـــب، إلــــى أن أصـــبـــح قـــائـــد الــجــنــجــويــد، 
محمد حمدان دقلو، املدعو حميدتي، يدير 
الــذهــب، ويجني  »الــجــنــيــد« لتعدين  شــركــة 

ماليني الدوالرات مما يقترفه في دارفور.
ــــوءًا فـــي هــــذا اإلقــلــيــم،  ازدادت األوضــــــاع سـ
ى 

ّ
وتبن مسرحيته،  األمـــن  مجلس  وواصـــل 

 ،2004 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  فـــي   1564 ــقــــرار  الــ
ــيـــة للتحقيق  لــجــنــة دولـ بــإنــشــاء  الــقــاضــي 
فــي جــرائــم دارفـــــور، أي الــفــصــل الــثــانــي من 
تــمــثــيــلــيــتــه. بــعــد ثـــالثـــة أشـــهـــر مـــن تقصي 
إلى  اللجنة  صت 

ُ
األرض، خل على  الحقائق 

لم تنهج سياساٍت  السودانية  الحكومة  أن 
بنّية اإلبــادة الجماعية، إال أن الجرائم ضد 
اإلنــســانــيــة وجــرائــم الــحــرب الــتــي ارتكبتها 
 عن 

ً
ــور ال تــقــل خـــطـــورة ــ الــحــكــومــة فـــي دارفــ

اللجنة لم تستبعد أن يكون  اإلبـــادة. ولكن 
ــم مــــســــؤولــــون  ــهـ ــيـ بــــعــــض األفـــــــــــــراد، بــــمــــن فـ
اإلبــادة  بنّية  بأفعال  قــامــوا  قــد  حكوميون، 
ــة، فــــأوصــــت أن يـــحـــيـــل مــجــلــس  ــيـ ــاعـ ــمـ الـــجـ
األمن قضية دارفــور إلى املحكمة الجنائية 
الـــدولـــيـــة، وطــالــبــتــه بــــأن يــنــظــر فـــي فــرض 

عقوبات على السودان. 
فــي ظــل ضــغــوط ائــتــالف »أنــقــذوا دارفــــور«، 
واســـتـــفـــحـــال جـــرائـــم الـــنـــظـــام واملـــتـــمـــّرديـــن، 
مـــارس/آذار  القرار 1593 في  املجلس  ى 

ّ
تبن

2005، وأحـــــال مــلــف دارفــــــور إلــــى املــحــكــمــة 
أكثر  الثالث  الفصل  كان  الدولية.  الجنائية 
بدت  إذ   ،

ً
درامــيــة األممية  املسرحية  فصول 

جــرأة  املجلس  قـــرارات  أكثر  كأنها  الخطوة 
والـــتـــزامـــا بـــإقـــرار الـــعـــدالـــة. لــعــبــت املــحــكــمــة 
ــدرت مـــذّكـــرات تــوقــيــف بحق  ــ ــا، وأصــ ــ دورهــ
البشير، بتهم ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية 
باإلضافة  وإبــــادة جماعية،  وجــرائــم حــرب 
آخرين.  توقيف بحق متهمني  إلى مذكرات 
ولكن سرعان ما تبني للجميع أنــه ال حول 
على  تتوفر  ال  التي  املحكمة  لهذه  قــوة  وال 
م 

ِّ
ُيَسل أن  وتنتظر  املتهمني،  لتوقيف  آلــيــٍة 

املتهمون أنفسهم للعدالة الدولية، أو أن يتم 
اعتقالهم وتسليمهم من الدول األعضاء في 
أميركا والصني  أن  املحكمة. واتضح أيضا 
وروســـيـــا هــم أكــبــر أعــــداء املــحــكــمــة، بـــدل أن 

يكونوا أحد أعضائها.  
يواصل  مسرحيته،  مــن  الــرابــع  الفصل  فــي 

 
ّ
ــثـــر مــــن كـــارثـــيـــة، ألن ــا أكـ ــهـ يــمــكــن الــــقــــول إنـ

املــواطــن،  العدالة وكــرامــة  الحرية،  ــرات 
ّ

مــؤش
لم تتحّرك إلى األمام. بل، في بعض البلدان 
التي شهدت ثورات ذلك الربيع، في موجته 
ــٍة تمنى  ــ ــــرّدت األوضـــــاع إلـــى درجـ األولـــــى، تـ
 محمد البوعزيزي لم 

ّ
معها ساكنوها، لو أن

 خالد سعيد 
ّ
يضرم النار في نفسه، ولو أن

ــــرى، وعـــلـــي عــبــد الـــلـــه صـــالـــح مكث  بــقــي ذكــ
رئيسا لليمن.

بلغ الّربيع عقده األول، وما زالت األوضاع 
انــهــيــارا  االقــتــصــاديــة مــتــرّديــة، بــل ازدادت 
ــــهــــا 

ّ
ــات الــــتــــي بـــــــدت وكــــأن ــاســ ــيــ ــســ ــعـــل الــ ــفـ بـ

ــّرأ،  ــــن تــــجــ ــــواطـ ــــن مـ إجـــــــــــراءات انـــتـــقـــامـــيـــة مـ
يـــــومـــــا، عــــلــــى املــــطــــالــــبــــة بـــالـــتـــغـــيـــيـــر ورفـــــع 
للمطالبة  عاليا،  صوته،  رفــع  نعم،  صوته، 
بــمــحــاســبــة املـــســـؤولـــني عـــن حــالــة الـــتـــرّدي، 
والديمقراطية  السياسية  األوضــاع  أن  كما 
ــــوراٍت مـــضـــاّدة، حــيــث تـــرّدت  تــحــولــت إلـــى ثـ
للرقص،  كرنفاالت  مجرد  إلــى  االنتخابات 
منظومة  ازدادت  كــمــا  والـــتـــزويـــر،  الــتــعــيــني 
أضحت  راٍت 

ّ
بمؤش انهيارا  اإلنسان  حقوق 

تفي  ال  الحقوقية  املــنــظــمــات  تــقــاريــر  معها 
بــالــغــايــة، بــل أصــبــحــت الــقــضــيــة ال تقتصر 
على بلد واحد في صورٍة تجّسد معها املثل 
ــت«. فــي طــول العالم العربي 

ّ
»إذا عــّمــت خــف

وعرضه مواطن مسجون، مختف قسريا أو 
صامت ال يخشى على نفسه، إلى زّر هاتف، 
يـــكـــون قــــد أخـــطـــأ فــــي اســـتـــخـــدامـــه بــكــتــابــة 
منشور، على وسائل التواصل االجتماعي، 

قد يغيبه عن بيته وأبنائه أو...
ال يمكن مــغــادرة الــشــرق األوســــط، مــن دون 
ــارة إلــى اســتــمــرار اجــتــراره الــصــراعــات  اإلشــ
ــه،  ــ ــربـ ــ ــه وغـ ــ ــرقـ ــ ــــي شـ واألزمــــــــــــــات نـــفـــســـهـــا، فــ
ــردي االقـــتـــصـــاد  ــ ــــرات تــ ـ

ّ
ــــؤش ــمـــرار مـ مــــع اســـتـ

ومـــؤشـــرات الــحــكــامــة لــلــشــأن الــعــام وغــيــاب 
الــتــخــطــيــط لــســيــاســٍة عــامــة نــاجــعــة لتغيير 
ــوال  ــ ــه، بــمــرجــعــيــة األحــ ــلـ الــــوضــــع. وذلـــــــك، كـ
األمــنــيــة، أو مــا تــرســمــه الــقــوى الــكــبــرى من 
يمكن  ال  للمنطقة،  إستراتيجية،  مخططاٍت 
ــرة بــفــتــح مـــجـــال الــتــغــيــيــر أو  ــامـ ــغـ مــعــهــا املـ
املــعــّرض، كونه يشّكل  االنفتاح على اآلخــر، 
 
ً
أداة وقــد يكون  األمـــن،  خطرا وتهديدا على 

ــا يــخــطــط لــلــمــنــطــقــة، وهـــــو مــا  لـــتـــخـــريـــب مــ
ــاع الـــقـــرار هــنــا وهــنــاك، 

ّ
ال يــرضــى عــنــه صــن

املـــجـــلـــس جــعــجــعــتــه، ويــعــتــمــد فــــي الــســنــة 
على  بموجبه  يفرض   ،1591 الــقــرار  نفسها 
جزئيا  أسلحة  حظر  الــســودانــيــة  الحكومة 
وعقوبات غير مجدية، إذ سمح للنظام بأن 
يشتري ويستخدم ما يشاء من األسلحة في 
السودان، شريطة أال يستعملها في دارفور، 
ر على األرض آلية مستقلة 

ّ
من دون أن يوف

ودائمة لرصد هذا الحظر العجيب. وفرض 
أيضا عقوباٍت، أو باألحرى تهديداٍت، بحظر 
ســفــر وتجميد حــســابــات وأصــــول عـــدد من 
األشخاص؛ عقوباٍت رمزية لم تكن ذات أثر 
رجعي، ولم تحدث فارقا هي األخرى. طفت 
على السطح فضائح حظر األسلحة، عندما 
تسّربت أكثر من مرة تقارير لجنة الخبراء 
املعنية برصد هذه العقوبات في السودان، 
ــأن الــحــكــومــة الــســودانــيــة تستعمل  تــفــيــد بـ
طـــائـــراٍت حــربــيــة وصـــواريـــخ اشــتــرتــهــا من 
من  اقتنتها  وذخــائــر  وبيالروسيا،  روسيا 
الصني. لم يتخذ مجلس األمن أية إجراءات 
ناهيك  الــســودانــيــة،  الحكومة  ضــد  عقابية 
اعتماد  بمنع  واكتفى  عن روسيا والصني، 
تقارير الخبراء، والتكتم على هذه الحقائق.  

كونه ال يخدم الغد املنشود، بلغة البيانات 
 ،2020 العام  مع  اكتشفنا،  طبعا.  الّرسمية، 
 الــنــيــولــيــبــرالــيــة أضـــحـــت عــقــيــدة 

ّ
ــا، أن أيـــضـ

الــعــالــم لــلــعــقــود املــقــبــلــة، حــيــث ال أهــمــيــة إال 
الــعــاملــيــة ومــؤشــرات  الــبــورصــات  ملنحنيات 
فــي هذا  املستثمرة  الــرســامــيــل  الــعــائــد على 
املجال أو ذاك، مع التركيز على مجالني اثنني، 
الرقمية،  والــخــوارزمــيــات  الصناعي  الــذكــاء 
مـــضـــافـــا إلـــيـــهـــا، بـــفـــعـــل الـــجـــائـــحـــة، املـــجـــال 
الذي  اللقاح  اكتشاف  وراء  سعيا  الصحي، 
الشركات  أمـــواال كثيرة على خــزائــن  ســيــدّر 
الــصــحــيــة املــمــلــوكــة لـــقـــالع الــنــيــولــيــبــرالــيــة، 
حــتــمــا، واملــتــنــافــســة عــلــى مــقــاعــد الـــصـــدارة 
فــي الــعــالــم الــجــديــد، عــالــم مــا بــعــد كــورونــا. 

اعتداءاتهم  في  واملــتــمــّردون  النظام  استمر 
ــل الـــفـــشـــل املــــــدروس  عـــلـــى املـــدنـــيـــني، فــــي ظــ
الــقــرارات السابقة، ولــم يبق فــي جعبة  لكل 
 ،1769 الـــقـــرار  يعتمد  أن  إال  األمــــن  مــجــلــس 
ــــالم بـــالـــشـــروط  ــــسـ ويـــنـــشـــر بـــعـــثـــة حـــفـــظ الـ
الـــخـــرطـــوم. دام الفصل  الــتــي أمــلــتــهــا عــلــيــه 
ــر مــــن مــســرحــيــتــه ثــالثــة  ــيــ الـــخـــامـــس واألخــ
عــشــر عــامــا، وقـــف خــاللــهــا املــجــلــس يتفّرج 
ــلـــى نــــظــــام الـــبـــشـــيـــر وهـــــو يـــهـــاجـــم قــــوات  عـ
 

ّ
»يــونــامــيــد«، ويــقــتــل حفظة الــســالم، ويــشــل

عملهم  تفاصيل  كل  في  ويتحّكم  حركتهم، 
ويعرقلها. وعلى الرغم من إعرابهم املتكّرر 
عــن الــذعــر والــقــلــق الــبــالــغ إزاء الــوضــع في 
دارفــور، لم يستجب الخمس الكبار، أو أية 
امللّحة،  »يوناميد«  لطلبات  أوروبــيــة،  دولــة 
ولو  الالزمة،  باملعدات  أحدهم  يزودها  ولم 
بطائرة هليكوبتر واحدة تمّكنهم من رصد 
وضع املدنيني، والتدخل في الوقت املناسب 
الحق  »يوناميد«  املجلس  منح  لحمايتهم. 
في استخدام القوة بموجب الفصل السابع، 

لكنه لم يمنحها القوة.  
عــلــى الــرغــم مــن خــــذالن مــجــلــس األمــــن لها، 
ومن محاربة النظام لوجودها، وعلى الرغم 
من القهر والقتل الذي طاول موظفيها، ظلت 
اليومية،  بدورياتها  تقوم  األممية  البعثة 
الــنــازحــني، وظــلــت مكاتبها  أحـــوال  وتتفقد 
الــنــظــام  قــصــف  مـــن  الـــفـــاّريـــن  آالف  تستقبل 
قراهم، وتضّمد جروح الناجني، بمن فيهم 
ضــحــايــا االغــتــصــاب الــجــمــاعــي واملــمــنــهــج. 
واليوم وقــوات »يوناميد« تحزم حقائبها، 
لــم يــعــد لــلــمــشــّرديــن مــن أبــنــاء الــقــبــائــل غير 
الــعــربــيــة مــــالذ، لـــم يــعــد فـــي وســعــهــم إال أن 
يــحــبــســوا أنــفــاســهــم، فـــي انــتــظــار أن تنشر 
املشتركة  القوات  الله حمدوك  عبد  حكومة 
ــد مـــن ثــمــانــيــة  ــ الـــتـــي أعــلــنــت عــنــهــا مــنــذ أزيـ

أشهر.
الـــيـــوم ُيـــســـدل الــســتــار عــلــى آخـــر فــصــٍل من 
ــن، وتنجلي  األمــ مــســرحــيــة مجلس  فــصــول 
الحماية  مهمة  ُيسند  وهــو  سخريته،  قمة 
ــّدر لها أن تنتشر،  ـ

ُ
فــي دارفــــور لــقــواٍت، إن ق

ــتـــل واعـــــتـــــدى عــلــى  ســـيـــشـــتـــرك فـــيـــهـــا مــــن قـ
املـــدنـــيـــني، مـــن جــيــش الــبــشــيــر، والـــحـــركـــات 
بقيادة  السريع  القتل  ومليشيات  املتمّردة، 
حميدتي الــذي كان من املفترض أن يحاكم 
على ما ارتكبته القوات التابعة له من جرائم. 
اليوم يتضح أن مجلس األمن لم يأبه في أي 
يــوم بمصير املدنيني فــي دارفـــور، بقدر ما 
كان حريصا على حماية نظام البشير، وما 

زال حليفا لبقايا هذا النظام وأفوله.
)كاتبة مغربية(

استثنائي،  لعام  الحصيلة  إنهاء  يمكن  هل 
عــلــى كــل املــســتــويــات، مــن دون الــحــديــث عن 
ــن دون  األيـــديـــولـــوجـــيـــات الـــتـــي تــتــغــّيــر، ومــ
الحديث عن ترّدي القيم الديمقراطية، بفعل 
ــــب احـــتـــرام تلك  ــاك الــغــربــي بـــني واجـ ــبــ االرتــ
وكرامة  للحرية  املتضمنة  اإلنسانية  القيم 
ــغــــوط الــتــي  ــان، بــــل نــــشــــرهــــا، والــــضــ ــ ــســ ــ اإلنــ
تشكلها املنافسة اإلستراتيجية على ريادة 
الـــشـــؤون الــعــاملــيــة، وهــــي وضــعــيــة أضــحــت 
ى لتلك القيم في الغرب، نفسه، مع 

ّ
مربكة حت

ما نراه في أميركا من الحديث عن التزوير 
في االنتخابات، أو عمليات التالعب بعقول 
املــواطــنــني، الخــتــيــار اتــجــاه سياسي بعينه 
فــي أفـــق انــتــخــابــاٍت يـــراد لــهــا أن تــجــري في 
ــزيـــون، ولــيــس  ــفـ ــلـ ــتـ ــات الـ ــاشــ بــــالتــــوهــــات شــ
وفــق أداء الــبــرامــج االقــتــصــاديــة، بــل يجري، 
التالعب  معقدة،  رقمية  بخوارزمياٍت  فيها، 
ــا لــنــتــائــج  بـــاتـــجـــاهـــات الـــــــرأي الــــعــــام، فـــرضـ
مزورة، ولكن بسحر الشفافية الديمقراطية، 

كما نراها ماثلة في الغرب. 
ــام، أيـــضـــا، مـــن دون  ــعـ ــادرة الـ ــغـ هـــل يــمــكــن مـ
الذي  اإللكتروني  الغزو  على حدث  ركيز 

ّ
الت

كانت املؤسسات الرسمية األميركية ضحية 
ــادم، حــتــمــا،  ــقــ ــورة الــعــالــم الــ ــ  صـ

ّ
ــك أن ــه، ذلــ لــ

سيكون بصراعات الجيل غير الحامل لرقم 
محدد و لكن نعلم أنه العالم الذي سيغيبنا، 
تماما، عن ساحة القيم التي لم نصل إليها 
وقـــد ال نــصــل إلــيــهــا، مستقبال، فــي حــني أن 
الــعــالــم يــتــنــافــس عــلــى أشــيــاء أخــــرى بــدأنــا، 

بالكاد، نسمع بها أو ندرك كنهها.
هــذه مــجــّرد أفــكــار بــشــأٍن عــام سيكون لــه ما 
بعده، والّسؤال: أين مكاننا من هذا كله، وهل 
تلك  فــي  التفكير،  مــجــرد  التفكير،  نستحق 
رات واألحداث؟ ذلك أن التفكير مناطه 

ّ
املؤش

إلى  الوصول  الكرامة حرية  ومناط  الكرامة 
الــحــدث،  الــتــي يملكها مــن يصنع  املــعــلــومــة 
ويــــصــــّوره كــمــا يـــشـــاء، لـــنـــدركـــه كــمــا يــريــد. 
وهناك سؤال آخر ال يمكن تجاوز املقالة من 
دون طــرحــه، واملــتــصــل بــأجــواء التفكير في 
أن اللقاح، في جزئه األكبر، من إنتاج عقول 
مهاجرة:  عربية  منها  كبير  وجــزء  مبتكرة، 
ملـــاذا يــا تـــرى؟ يجيب املــنــطــق، هــنــا، إن تلك 

املقدمات ال تؤدي إاّل إلى تلك النتائج.
)كاتب وباحث جامعي جزائري(
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