
عمر كوش

كـــان الفــتــا أن تــركــيــا مــن أوائــــل الــــدول التي 
رحـــبـــت بـــاملـــصـــالـــحـــة الــخــلــيــجــيــة، إذ فـــور 
إعالن وزير خارجية الكويت، أحمد ناصر 
الصباح، التوصل إلى اتفاق بني السعودية 
وقطر يقضي بفتح األجواء والحدود البرية 
والبحرية بينهما، سارعت وزارة الخارجية 
أن  بــيــان، اعتبرت فيه  إلــى إصـــدار  التركية 
 األزمة 

ّ
هذا التطور يمثل خطوة هامة لحل

الخليجية املتواصلة منذ يونيو/ حزيران 
2017، وثّمنت »جهود القوى الدولية التي 
إلى  الــتــوصــل  فــي  عبر وساطتها  ساهمت 
الــقــرار، وفــي مقدمتها دولــة الكويت«.  هــذا 
وبعد التوقيع على اتفاق املصالحة، أعربت 
الخارجية عن تمنياتها في أن يسهم »بيان 
 نهائي لألزمة، 

ّ
العال« في التوصل إلى حل

وأن تــركــيــا »مـــع إعــــادة تــأســيــس الــثــقــة بني 
الــدول الخليجية، ومستعّدة لبذل الجهود 
مــن أجــل االرتــقــاء بتعاونها املــؤســســي مع 
تعتبر  الـــذي  الخليجي«  الــتــعــاون  مجلس 
أما  لــه.  استراتيجيا  شريكا  نفسها  تركيا 
ــتـــركـــي، رجــــب طــيــب إردوغـــــــان،  الـــرئـــيـــس الـ
الخليجية وبــاركــهــا،  املــصــالــحــة  فــقــد حــّيــا 
معتبرًا أنها تمثل »خطوة إيجابية ستعود 
بــالــخــيــر عــلــى املــنــطــقــة، وأن »مــكــانــة تركيا 
مــهــمــة فـــي الـــعـــالقـــات الــتــركــيــة الــخــلــيــجــيــة، 
إلــى مكانتها ستكون  تركيا  عــودة  وأيضا 
التعاون  أجــل  املقبلة، من  الفترة  في   

ً
قريبة

رندة حيدر

ــٍة  ــيــ ــالــ ــٍة ومــ ــيــ ــر أزمــــــــــٍة صــــحــ ــ ــطـ ــ فـــــي ظـــــل أخـ
لبنان،  يعيشها  واجــتــمــاعــيــٍة  واقــتــصــاديــٍة 
يــبــدو أن الــعــراقــيــل الــكــثــيــرة الــتــي تعترض 
العالقة  وتــصــّدع  جــديــدة،  حكومة  تشكيل 
بـــــني رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة مــــيــــشــــال عــــون 
والـــرئـــيـــس املـــكـــلـــف ســـعـــد الــــحــــريــــري، بــعــد 
تــســريــب فــيــديــو لــلــرئــيــس عــــون يــتــهــم فيه 
الحريري بالكذب، أصبحت تتعّدى مسألة 
خالفاٍت بني األحزاب على توزيع الحصص 
الـــوزاريـــة، وتــنــطــوي ربــمــا على هـــدٍف أكبر 
وأخــطــر هــو مــحــاولــة تغيير قــواعــد اللعبة 
السياسية املتعارف عليها في لبنان، كي ال 
نقول عملية انقالب سياسي على الصيغة 
الــلــبــنــانــيــة، كــمــا وردت فــي اتــفــاق الــطــائــف 
ــاق الــوطــنــي  ــفــ ــعــــروف بـــاســـم وثــيــقــة االتــ املــ
في  اللبناني  النيابي  املجلس  أقــّرهــا  التي 
األهلية  للحرب  حــدًا  والتي وضعت   ،1989
فـــي لــبــنــان، وأعــــــادت تـــوزيـــع الــصــالحــيــات 
بني الرئاسات الثالث، ال سيما بني رئاسة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة املــــخــــّصــــصــــة لــلــمــســيــحــيــني 
ــة الــثــانــيــة الـــتـــي تــمــثــل املــســلــمــني  والـــرئـــاسـ

السنة في لبنان.
الـــــــخـــــــالف الـــــــحـــــــاد الــــــــدائــــــــر الـــــــيـــــــوم عـــلـــى 
ــهــــره جـــبـــران  ــون وصــ ــ الـــصـــالحـــيـــات بــــني عـ
باسيل وبني الرئيس املكلف سعد الحريري 
من مظاهر تغيير قواعد اللعبة السياسية، 
الـــذي يــرغــب فــريــق رئــاســة الجمهورية في 
تحقيقه في املــدة املتبقية لوالية عــون، من 
أجـــل ضــمــان انــتــخــاب بــاســيــل رئــيــســا بعد 
عــامــني، وذلـــك بــاالعــتــمــاد على دعــم حليفه 
حزب الله. والسؤال هنا: ما القاسم املشترك 
ــران بــاســيــل الــــرامــــي إلــى  ــبـ بـــني مـــشـــروع جـ
تــغــيــيــر قـــواعـــد الــلــعــبــة الــســيــاســيــة ونــظــرة 

حزب الله إلى إعادة صياغة هذه القواعد؟
مــعــلــوم أن مــيــشــال عـــون وقـــف ضـــد اتــفــاق 
فــي 1989، واعــتــبــره  مــنــذ توقيعه  الــطــائــف 
ــاء عــلــى حـــســـاب املــســيــحــيــني في  اتـــفـــاقـــا جــ
الجمهورية  رئاسة  موقع  وأضعف  لبنان، 
وهــــــّمــــــش دورهــــــــــــــا، وانـــــــتـــــــزع مــــــن رئـــيـــس 
 حل املجلس النيابي، وقّيد 

ّ
الجمهورية حق

تــكــلــيــفــه رئـــيـــس الــحــكــومــة بـــاالســـتـــشـــارات 

خيري عمر

فــي  املـــصـــريـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  نـــشـــرت 
تـــقـــريـــرًا   ،2021 الـــثـــانـــي  كــــانــــون  يـــنـــايـــر/ 
تحت عــنــوان »أهـــم مــالمــح وجــهــود وزارة 
يـــرصـــد   ،»2020 عــــــام  خــــــالل  الــــخــــارجــــيــــة 
تحّركات السياسة املصرية تجاه الشؤون 
اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، ويــأتــي صــــدوره في 
الخارجية،  للسياسة  تقييم  عملية  إطـــار 
تـــقـــوم عــلــى تــعــزيــز الـــعـــالقـــات اإليــجــابــيــة 
ــلـــى الـــرغـــم  مــــع دول الــــشــــرق األوســــــــط. وعـ
مــن الــعــرض الـــســـردي، فــإنــه يثير النقاش 
السياسة املصرية وقدرتها  بشأن طبيعة 
ــا، وخـــصـــوصـــا مــا  ــهـ ــفـ ــواقـ عـــلـــى تـــعـــديـــل مـ
يــرتــبــط بــتــداعــيــات التطبيع مــع إســرائــيــل 
والتغيرات املرتبطة بالعالقات الخليجية.

ومــع بــدايــة الــعــام املــاضــي )2020(، عملت 
السياسة املصرية في ظل قيود وتحّديات 
اســتــراتــيــجــيــة، كــانــت أهـــم مــصــادرهــا في 
النهضة، واستمرار  رتابة مفاوضات سد 
األزمة األمنية في ليبيا، غير أن ما يتعلق 
بالقضية الفلسطينية أضاف أعباًء نوعية، 
ــادرة الـــســـالم األمــيــركــيــة،  ــبــ فــقــد جـــــاءت مــ
صــفــقــة الــــقــــرن، عـــلـــى دمـــــج إســــرائــــيــــل فــي 
رعت   ،2020 آب  أغسطس/  ومنذ  املنطقة. 
الواليات املتحدة إصدار إعالناٍت سياسيٍة 
شملت اإلمارات والبحرين ثم املغرب. وكان 
 في تدشني 

ً
العامل املشترك بينها متمثال

)أو اســـتـــئـــنـــاف( عـــالقـــات تـــعـــاون شــامــلــة 
السالم  مــســارات  بمعزل عن  إسرائيل،  مع 
اإلمــارات  السياسة  السابقة. وشملت هذه 
والبحرين واملغرب، وهناك محاوالت لضم 
إلــى مربع التطبيع فــي مجاالت  الــســودان 

االقتصاد واألمن والثقافة والسياحة.
ــا مــشــتــركــا فــي  ــرفـ ــــدت اإلمـــــــــارات طـ ــد بـ ــ وقـ
ــذه الــعــمــلــيــات ونـــطـــاقـــهـــا، فـــهـــي لــم  ــ كــــل هـ
تقتصر على إقامة عالقات ثنائية عادية، 
ــيــــل لــتــحــقــيــق  ــرائــ ولـــكـــنـــهـــا تـــعـــمـــل مــــع إســ
الــدول  مــع  دبلوماسية إضافية  إنــجــازات 
ــــدت خــــطــــوات اإلمــــــــارات  ــد بــ ــ األخـــــــــرى. وقــ
املشتركة،  الــبــيــانــات  وبحسب  مــتــســارعــة. 
حلفاء  شبكة  تكوين  فــي  األهــــداف  تتركز 
إلســرائــيــل والـــواليـــات املــتــحــدة عــبــر بناء 
عالقات سياسية تساند توسيع التعاون 

الدبلوماسي والتجاري واألمني.
على  الــفــوريــة  الفعل  ردود  أهمية  وتكمن 
طــــرح الـــرؤيـــة األمــيــركــيــة فـــي الــكــشــف عن 
الــعــربــيــة إزاء تـــطـــورات  الــــــدول  تـــوجـــهـــات 
األردن  كانت  الفلسطينية.  القضية  حــول 
للسالم،  األميركية  للرؤية  انــتــقــادًا  األكــثــر 
عــنــدمــا اعــتــبــرتــهــا مــمــاثــلــة لـــوعـــد بــلــفــور، 
لكنها دعت إلى مفاوضات مباشرة بشأن 
قـــضـــايـــا الــــوضــــع الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى أســــاس 
الفلسطيني،  للشعب  املــشــروعــة  الــحــقــوق 
ويمكن تفسير املوقف األردنــي من وجهة 
النهائي،  الحل  بقضايا  مباشرة  ارتباطه 
وخــصــوصــا تــجــاه اإلشــــراف على األمــاكــن 
املقّدسة والالجئني، وهي تتقاطع مباشرة 
ــــي وشــرعــيــتــه  مـــع مــكــونــات الــنــظــام األردنــ
الــتــاريــخــيــة، ويــتــقــارب مــع املــوقــف التركي 

الذي اعتبرها »ميتة« وغير قائمة.
ــــروق الــتــجــربــة املــصــريــة،  وبــالــنــظــر إلــــى فـ
يمكن مالحظة أنها حافظت على وضعية 
الــســالم الـــبـــارد حــتــى عـــام 2004، لــكــنــه ما 
لــبــث أن ظــهــر تـــحـــّول جـــوهـــري، تــمــثــل في 
ــال الـــغـــاز  الــتــطــبــيــع االقــــتــــصــــادي فــــي مـــجـ
عبر اتفاقات تجارية، فيما ظلت الطبيعة 
الحذرة في العالقة مع إسرائيل. وتفرض 
املوجة الحالية للتطبيع تحّديا للسياسة 
املـــصـــريـــة، فــهــي تــأتــي فـــي ســيــاق تــنــاســق 

ــلـــيـــجـــي املـــــشـــــتـــــرك«. وتــــأتــــي  الــــتــــركــــي الـــخـ
املــصــالــحــة الــخــلــيــجــيــة فـــي وقـــــٍت تستمر 
التركية  العالقات  تطبيع  نحو  مساع  فيه 
مــع كــل مــن الــســعــوديــة والــبــحــريــن ومصر، 
ــــر يــســهــم فـــي تــعــزيــزهــا، وربـــمـــا تمتد  األمـ
الــعــالقــات التركية مع  هــذه املــســاعــي نحو 
اإلمـــــــــارات، خــصــوصــا بــعــد تــعــيــني سفير 
تـــركـــي جـــديـــد فـــي أبــــو ظـــبـــي، تــعــبــيــرًا عن 
رغــبــة أنــقــرة فــي تحسني الــعــالقــات معها، 
ثــم جـــاء تــصــريــح لــوزيــر الــدولــة اإلمــاراتــي 
ل من 

ّ
أنــور قرقاش، قل للشؤون الخارجية، 

شأن الخالفات بني بالده وتركيا، وتذكيره 
بأن »اإلمــارات هي الشريك التجاري األول 
أن  واعتباره  األوســـط«،  الشرق  في  لتركيا 
اإلمــارات غير سعيدة بالخالف مع تركيا، 

وال تسعى إلى تأجيجه.
التركية  املصالحة  أجـــواء  عــن  بعيد  وغــيــر 
ــوزراء  ــ ــارة رئــيــس الـ ــ الــســعــوديــة، جــــاءت زيـ
اللبناني املكلف، سعد الحريري، إلى تركيا 
بعد انقطاع دام سنوات، حيث تطرح أسئلة 
كثيرة حول أسباب هذه الزيارة وخلفياتها، 
كونها تأتي على وقع املصالحة الخليجية 
وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عـــلـــى تـــركـــيـــا. إضــــافــــة إلـــى 
أن اآلونــــة األخـــيـــرة شــهــدت رســائــل تــقــارب 
متبادلة بني كل من أنقرة والرياض، وذلك 
بعد االتصال بني الرئيس أردوغــان وامللك 
انعقاد قمة  العزيز، عشية  سلمان بن عبد 
الـــعـــشـــريـــن بـــرئـــاســـة الــــريــــاض )بــالــفــيــديــو 
كونفرنس(، و»اتفقا على إبقاء سبل الحوار 

ــيـــــض، إذ تــخــشــى  ــ ــدن إلـــــى الـــبـــيـــت األبـ ــايــ بــ
تـــمـــارس عــلــيــهــا اإلدارة  الــســعــوديــة مـــن أن 
ــاول  ــطـ ــدة ضــــغــــوطــــا، تـ ــديــ ـــجــ األمــــيــــركــــيــــة الـ
ــة إلـــيـــهـــا ومـــلـــف حــقــوق  ــلـــحـ مــبــيــعــات األسـ
اإلنـــســـان فـــي املــمــلــكــة والـــحـــرب فـــي الــيــمــن، 
إلــى تخّوفها مــن احــتــمــاالت اتباع  إضــافــة 
ــيــــركــــي املـــنـــتـــخـــب ســـيـــاســـات  الـــرئـــيـــس األمــ
بــاراك  األســبــق،  الرئيس  لسياسات  مقاربة 
ــا، حـــيـــال إيــــــران؛ خــصــوصــا فـــي ظل  ــامــ أوبــ

وعده بالعودة إلى االتفاق النووي معها.  
أما تركيا فتعيش أخيرا على وقع متغيرات 
بــدأت  حيث  مختلفة،  صعد  على  سياسية 
األوســــــــاط الــســيــاســيــة الـــتـــركـــيـــة الــحــاكــمــة 
تتحّدث عن تغييرات اقتصادية وسياسية 
وديــمــقــراطــيــة، وأخــــذ الــخــطــاب الــســيــاســي 
الــتــركــي الــرســمــي يــمــيــل إلــــى انــتــهــاج لغة 
ناعمة باتجاه التهدئة والحوار في ملفات 
إقليمية ودولــيــة، بــرزت فــي دعــوة الرئيس 
التركي، أردوغــان، إلى فتح صفحة جديدة 
مــع الـــواليـــات املــتــحــدة وأوروبـــــا، وإلـــى حل 
إلى جانب  اليونان وفرنسا،  الخالفات مع 
امللف  فــي  االتــصــاالت مــع مصر والحلحلة 
ــوادر تــوّجــه  ــ ــذي يــعــكــس بـ ــر الــ الــلــيــبــي، األمــ
تصفية  نحو  التركية  السياسة  فــي  جديد 
الـــجـــوار  مــــع دول  املـــشـــكـــالت والــــخــــالفــــات 
ّكـــــر بــالــســيــاســة 

ُ
واملـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم، ويـــــذ

الــتــركــيــة بــقــيــادة حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الــحــاكــم الــتــي اتبعها فــي بــدايــات وصــولــه 
عــام 2002، وكــانــت مبنية على  الحكم  إلــى 
ــكــــالت مـــــع الـــــجـــــيـــــران، ومــــع  ــشــ تـــصـــفـــيـــر املــ
العربي واإلســالمــي، ومــع املحيط  العاملني، 

التركي بشكل عام.
ــأن عــــودة الــعــالقــات  مــن الــصــعــب الــتــكــهــن بـ
مــع الــســعــوديــة، ومـــع مــصــر ربــمــا، وتليها 
ــارات، ستكون من أجــل بــروز تحالفات  اإلمـ
جديدة في املنطقة، أو أن يرتقي االصطفاف 
الــجــديــد إلـــى مــســتــوى تشكيل جــبــهــة ضد 
التركية مع  فالعالقات  إســرائــيــل،  أو  إيـــران 

إيـــران قــويــة، حيث تــتــعــاون وتــنــّســق أنقرة 
مع طهران في ملفات عديدة، على الرغم من 
املميزة  العالقات  أن  التنافس بينهما، كما 
مــا بــني تــركــيــا وقــطــر لــن تــتــأثــر بمتغيرات 
إلى  بالنظر  التركية،  الخارجية  السياسة 

جملة من العوامل والحيثيات.
ليست  الــدولــيــة  السياسات  أن  والــحــاصــل 
ثـــابـــتـــة، بـــل مــتــغــيــرة عــلــى الـــــــدوام بتغير 
الظروف واملستجّدات، على الرغم من أنها 
الداخلية  محكومة باملصالح والحسابات 
والـــخـــارجـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن احــتــمــاالت 
السعودية  التركية  الــعــالقــات  فــي  تحسن 
الخليجية،  املــصــالــحــة  اتــفــاق  بــعــد  تــــزداد 
بما يفتح اآلفاق أمام تطّورها بني القوتني 
ومتغيرات  حيثيات  ظل  في  اإلقليميتني، 
ــدة، ووجـــــود رغــبــة  ــديـ دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة عـ
ــا  ــ ــة الـــبـــلـــديـــن فــــي تــــدويــــر زوايـ ــاسـ ــــدى سـ لـ
نــقــاط االخـــتـــالف وتــخــفــيــف حــــّدة الــتــوتــر 
ــــور قـــد ال تــشــهــد تغيرًا  بــيــنــهــمــا، لــكــن األمـ
ــات الــــدولــــتــــني بــاتــجــاه  ــالقــ ــي عــ ســـريـــعـــا فــ
القضايا  في  املشترك  والتنسيق  التعاون 
إلــى اختالف  الــخــالفــيــة، بالنظر  واملــلــفــات 
الــــــرؤى والـــتـــوجـــهـــات والـــســـيـــاســـات. ومــع 
ذلك، تفترض مصالح الدولتني والشعبني 
الطبيعية  محاريها  إلــى  الــعــالقــات  عـــودة 
املواقف  من  التخفيف  يعني  بما  بينهما، 
ــادرات ســيــاســيــة  ــبــ ــمــ ــاّدة، والــــقــــيــــام بــ ــ ــحــ ــ الــ

وإعالمية تصالحية.
)كاتب سوري في إسطنبول(

امللزمة، وفرض قيودًا على قدرته  النيابية 
ــاذ الـــــقـــــرارات، وألـــحـــقـــه بمجلس  ــخـ عــلــى اتـ
ــوزراء. لــذا كــان الشعار الــذي رفعه عــون،  الــ
منذ عودته إلى لبنان من منفاه الباريسي 
في عام 2005، استرجاع حقوق املسيحيني، 
وهــــــــذا مـــــا يـــــواصـــــل املـــطـــالـــبـــة بـــــه جـــبـــران 
بــاســيــل، صــهــر الــرئــيــس واملـــرشـــح األقـــوى 
ملــنــصــب الـــرئـــاســـة، مـــن خــــالل اســتــنــهــاض 
الــعــصــبــيــة الـــطـــائـــفـــيـــة، وحـــمـــلـــة تــحــريــض 
املسيحيني ضــد الــرئــيــس املــكــلــف، وإعــالنــه 
عـــدم أهــلــيــتــه، واتــهــامــه بــأنــه يــريــد تحويل 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة إلــــى »بــــاش كـــاتـــب« ال 
رأي له وال سلطة، حتى في تسمية الوزراء 
املسيحيني أســوة بتسمية الــوزراء الشيعة 
من زعاماتهم السياسية، ودعوته إلى عقد 

سياسي جديد.
فــي الــصــراع الــدائــر حاليا، مــارس الحليف 
ــاســـي لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة ولــتــيــاره،  األسـ
علنا  يقف  فهو  التقية،  الله، سياسة  حــزب 
الحكومة،  تشكيل  وعــرقــلــة  التعطيل  ضــد 
لكنه ضمنيا يدعم فريق رئيس الجمهورية، 
سعد  بأهلية  باسيل  تشكيك  مــع  وتــعــامــل 
»أزمة  على   

ً
دليال لتولي منصبه  الحريري 

الله  الطرفني. ولكن موقف حــزب  ثقة« بني 
الفعلي من الخالف على الصالحيات، ومن 
يقوم  ال  الــســيــاســيــة،  اللعبة  قــواعــد  تغيير 
ــــروف ســيــاســيــة آنـــيـــة مــتــغــيــرة، بل  عــلــى ظـ
يستند إلى نظرة أكثر عمقا تتعلق برؤيته 

ملستقبل النظام السياسي في لبنان.
منذ 2012 واألمــني العام لحزب الله، حسن 
نصر الله، يدعو إلى إعادة النظر في قواعد 
اللعبة السياسية الحالية في لبنان، وإقامة 
جــمــعــيــٍة تــأســيــســيــٍة تــضــع دســـتـــورًا جــديــدًا 
السياسية  للقوى  الفعلية  املوازين  يعكس 
فــي الــبــلــد. والــفــكــرة الضمنية الــتــي يسعى 
إلــيــهــا الـــحـــزب هـــي حـــصـــول الــشــيــعــة على 
ــهــــم  ــكـــس وزنــ ــعـ ــر يـ ــ ــبـ ــ ــيــــاســــي أكـ تـــمـــثـــيـــل ســ
 املثالثة محل املناصفة 

ّ
الحقيقي، وأن تحل

يتحّول  بحيث  واملسلمني،  املسيحيني  بني 
إعطاء  قبان، ويمكنهم  بيضة  إلــى  الشيعة 
رئاسة الجمهورية إلى باسيل بعد انتهاء 

والية ميشال عون. 
عــنــد هـــذه الــنــقــطــة، يــلــتــقــي جـــبـــران باسيل 

ــلـــى تــشــبــيــك عـــالقـــات  ــلـــيـــمـــي عـ دولـــــــي وإقـ
ــل، كــصــيــغــة لــتــطــويــر  ــيـ ــرائـ ثــنــائــيــة مـــع إسـ
عـــالقـــات غــيــر رســمــيــة ومـــكـــاتـــب الــتــمــثــيــل 
الـــتـــجـــاري، وتــمــثــل اإلمــــــارات طــلــيــعــة هــذه 
املـــوجـــة، ولــعــل الـــتـــحـــّدي يــتــمــثــل فـــي أنــهــا 
تركز على التسليم الثقافي واالقتصادي، 
فيما يقل االهتمام بقضايا الحل النهائي 

وحالة التهديد األمني.
وعـــلـــى خــــالف تــركــيــز مــعــاهــدتــي الــســالم 
املـــصـــريـــة واألردنـــــيـــــة مــــع إســـرائـــيـــل عــلــى 
الشؤون الثنائية، تقوم اتجاهات التطبيع 
الجارية أخيرا على بناء عالقات جماعية، 
فيشير مــحــتــوى الــبــيــانــات الــرســمــيــة إلــى 
ــروع صــفــقــة  ــشــ تـــطـــلـــعـــات لــلــعــمــل تـــحـــت مــ
ــرن، بــمــا يــعــكــس تــغــيــرًا جـــوهـــريـــا في  ــقــ الــ
تـــوجـــهـــات الــــســــالم مــــع إســــرائــــيــــل، حــيــث 
أساسها  يكون  تحالٍف  لعالقات  يــؤّســس 
جر اإلقليم لالنضواء تحت مظلة العالقة 

مع إسرائيل من دون شروط مسبقة .
ظت مصر على ترتيبات 

َّ
وبشكل عام، تحف

صفقة القرن، وأعلنت في 28 يناير/ كانون 
الـــثـــانـــي 2020 عــــن ضـــــــرورة فـــتـــح قـــنـــوات 
الــــحــــوار تــهــيــئــة الســتــئــنــاف املـــفـــاوضـــات، 
ولـــذلـــك ربـــطـــت أهــمــيــة املــــبــــادرة بــالــقــدرة 
إلــى تسوية سياسية تعيد  التوُصل  على 
وفقا  حــقــوقــه  كــامــل  الفلسطيني  للشعب 
اجــتــمــاع جامعة  وفـــي  الــدولــيــة.  للشرعية 
ــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة،  ــ الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، أكـ
فـــبـــرايـــر 2020، عــلــى  فــــي  ســـامـــح شــــكــــري، 
التسوية العادلة التي تضمن إقامة الدولة 
وفي  املحتلة.  األراضـــي  علي  الفلسطينية 
هــذا الــســيــاق، رفــضــت االعــتــراف األميركي 
بــالــقــدس عــاصــمــة إلســـرائـــيـــل، واعــتــبــرتــه 
وجديدها  املتحدة،  األمــم  لقرارات  مخالفا 
قرار مجلس األمن رقم 2334/ 2016 بشأن 
عــدم االعــتــراف بــأي تغييرات على حــدود 

1967 بغير طريق املفاوضات.
اتجاهاٍت  الرغم من وجــود  داخليا، وعلى 
متماهيٍة مع التطبيع، ظل املوقف السائد 
فــــي الـــســـيـــاســـة املـــصـــريـــة يــــؤكــــد االلــــتــــزام 
ــة واســـتـــئـــنـــاف عملية  ــيـ الـــدولـ ــقــــرارات  ــالــ بــ
ــتـــني. وقــــد بــــدا تــوجــه  ــدولـ الـــســـالم وحــــل الـ
وزارة الخارجية مؤكدًا االلتزام باملسارات 
التقليدية واملتباعدة مع خطة  السياسية 
الـــســـالم األمـــيـــركـــيـــة، حــيــث تــبــنــت مــواقــف 
مناهضة لالستيطان والتصّرفات املضادة 
لحل الدولتني. وفي املرحلة األخيرة، ذهبت 
الفلسطينية  القضية  بــقــاء  أن  إلـــى  مــصــر 
من دون حل عــادل يــؤدي إلــى قيام الدولة 
القدس  املستقلة وعاصمتها  الفلسطينية 
الفلسطينيني  مــعــانــاة  مــن  يــزيــد  الشرقية 
واستنزاف مــوارد شعوب الشرق األوسط 
ومـــقـــّدراتـــهـــا، وأعــلــنــت صــالحــيــة املـــبـــادرة 
العربية لتأسيس عالقات إقليمية تضمن 

املصالح األمنية واالقتصادية املشتركة. 
الرغم من  اتخذت مصر هذه املواقف، على 
العالقة الوثيقة بني الرئيسني، عبد الفتاح 
السيسي ودونالد ترامب، وهو ما يشير إلى 
وجود هامش في السياسة املصرية يحول 
املتحدة. ولعل  الــواليــات  التماهي مع  دون 
األميركية ملصر  املساعدات  حجز جــزٍء من 
البلدين،  التوتر بني  يكشف عن جانٍب من 
بــســبــب ســعــي مــصــر إلــــى تــنــويــع مــصــادر 
ــقــت الــجــهــات األمــيــركــيــة 

َّ
الــتــســلــيــح. وقـــد عــل

روسية.  أسلحة  بشراء  يرتبط  السبب  بــأن 
ة الــعــالقــات  ــراء ــ تــبــدو أهــمــيــة الــنــقــطــة فـــي قـ
ما  وخــصــوصــا  الــطــرفــني،  بــني  املستقبلية 
يتعلق برغبة مصر في االحتفاظ بهامٍش 
ما  وهــذا  األميركية،  السياسة  عــن   

ٍّ
مستقل

يقلل من أهمية الجدل حول تأثير اختالف 

مفتوحة بهدف تحسني العالقات الثنائية 
وتــســويــة املــشــاكــل«، ثــم عــّبــرت املــمــلــكــة عن 
مئات  ملقتل وإصــابــة  بالغ حزنها وأسفها 
ــــاب مــديــنــة  مـــن األتـــــــراك، نــتــيــجــة زلـــــزال أصـ
إزمــيــر الــتــركــيــة أخـــيـــرا، وأمـــر املــلــك سلمان 
ــال مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة عــاجــلــة إلــى  ــإرسـ بـ

تركيا لصالح املتضّررين.
وتوالت االتــصــاالت بني مسؤولني في كال 
تشي  تصريحات  إثرها  وأطلقوا  البلدين، 
بينهما،  للتقارب  حقيقية  جهودًا  ببذلهم 
وســادت فيها لغة تصالحية، حيث اعتبر 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، فــيــصــل بن 
فــــرحــــان، أن لـــــدى بــــــالده »عــــالقــــات طــيــبــة 
ورائعة مع تركيا«، وأنه »ال توجد بيانات 
ــود مــقــاطــعــة غــيــر رســمــيــة  ــ تــشــيــر إلــــى وجـ
لــلــمــنــتــجــات الــتــركــيــة«. فـــي املــقــابــل، اعتبر 
مــولــود جــاووش  التركي،  الخارجية  وزيــر 
ــلــــو، أن »الـــشـــراكـــة الـــقـــويـــة بـــني تــركــيــا  أوغــ
واململكة العربية السعودية ليست لصالح 
بأكملها«،  للمنطقة  بــل  فحسب؛  البلدين 
ــارة الـــتـــركـــيـــة،  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ كــــمــــا أكــــــــدت وزيــــــــــرة الـ
روهـــصـــار بــيــكــجــان، عـــدم وجــــود مقاطعة 

رسمية للبضائع التركية.
وتــأتــي الــتــطــورات أخــيــرا فــي ظــل متغيرات 
مـــهـــمـــة، عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف الـــصـــعـــد الـــدولـــيـــة 
واإلقــلــيــمــيــة والــداخــلــيــة، حــيــث بــــدأت دول 
ــط إعـــادة  عــديــدة فــي منطقة الــشــرق األوســ
ــر فــــي ســـيـــاســـاتـــهـــا واصـــطـــفـــافـــاتـــهـــا  ــنـــظـ الـ
الــســيــاســيــة، عــشــيــة وصـــــول الـــرئـــيـــس جو 

فــي مــوضــوع تغيير الصيغة  الــلــه  وحـــزب 
يعني  هل  ولكن  حاليا.  السائدة  اللبنانية 
ــبـــدأ املــثــالــثــة  ــــذا مـــوافـــقـــة بـــاســـيـــل عـــلـــى مـ هـ
مع  الــرئــاســة  منصب  على  حصوله  مقابل 
كل التداعيات التي ينطوي عليها ذلك على 
صورة لبنان املستقبلية ومكانته وعالقته 
ــم وبـــاملـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي؟ مــن  ــيـ ــلـ بــــــدول اإلقـ
الصعب اإلجابة عن هذا السؤال، لكن الرغبة 
الــجــامــحــة واملــحــمــومــة لــجــبــران بــاســيــل في 
تدفع  للجمهورية  رئيسا  انتخابه  ضمان 
إلى القلق. اعتماد باسيل بصورة أساسية 
على الدعم السياسي لحزب الله الذي يملك 
أكـــبـــر قــــوة عــســكــريــة فـــي لــبــنــان لــلــوصــول 
إلــى الــرئــاســة، والحليف األســاســي إليــران، 
ال بــد أن تــكــون لــه ارتــــــداداٌت عــلــى وضعية 
املــســيــحــيــني فــــي لـــبـــنـــان وخــصــوصــيــتــهــم، 
وعلى دورهم في تقرير مستقبل هذا البلد. 
ويمكن لهذا االعتماد أن يحّولهم، مع مرور 
ارتــبــاطــا وثيقا  أقلية مرتبطة  إلــى  الــوقــت، 
بموازين القوى السياسية في اإلقليم، كما 

حدث ويحدث في سورية والعراق. 
هل جبران باسيل زعيم أكبر كتلة مسيحية 
فـــي الـــبـــرملـــان الــلــبــنــانــي الــــذي يــرفــع شــعــار 
اســتــعــادة حــقــوق املــســيــحــيــني مــســتــعــد من 
أجل الوصول إلى سدة الرئاسة للتضحية 
بـــالـــخـــصـــوصـــيـــة املـــســـيـــحـــيـــة، وبــالــصــيــغــة 

اللبنانية التوافقية؟ 
)كاتبة لبنانية(

توجهات الرئيس الجديد، بايدن، لتقتصر 
عــلــى انـــتـــقـــادات حــقــوق اإلنـــســـان نــوعــا من 
ضـــغـــوط يــمــكــن امــتــصــاصــهــا عــبــر تــعــديــل 

مصر لعالقاتها اإلقليمية.
تفعيل  مــع مساعي  السياق  هــذا  يتضافر 
العالقات مع األردن والعراق، لتكوين إطار 
التطبيع. ويمثل  ف من وطأة تيارات 

ّ
يخف

ــوزاري حـــول عملية  ــ »اجــتــمــاع الــقــاهــرة الــ
الـــســـالم فـــي الـــشـــرق األوســـــــط«، بــمــشــاركــة 
محاولة  واألردن،  وأملــانــيــا  وفرنسا  مصر 
 عن 

ً
بــديــال للسالم  التقليدي  املــســار  لــدعــم 

ن البيان  التطبيع غير املشروط، فقد تضمَّ
 ،2021 الثاني  كانون  يناير/   11 املشترك، 
اإلشـــــــــارة إلـــــى اســـتـــئـــنـــاف مــــســــار الـــســـالم 
عــلــى أســــاس حـــل الـــدولـــتـــني، وإلــــى أهمية 
الـــالجـــئـــني  ــيـــل  وتـــشـــغـ غــــــوث  ــة  ــ ــالـ ــ وكـ دور 
الــفــلــســطــيــنــيــني الـــتـــابـــعـــة لـــألمـــم املــتــحــدة 

)أونروا( في رعاية الالجئني.
ــقـــول إن »صــفــقــة الــــقــــرن« شــّكــلــت  يــمــكــن الـ
حـــــافـــــزًا عــــلــــى إجــــــــــراء تـــغـــيـــيـــر لــلــســيــاســة 
الخارجية إقليميا بشكل دفع إلى مراجعة 
ســيــاســتــهــا اإلقـــلـــيـــمـــيـــة، بــخــفــض الــتــوتــر 
الناجم عن املشكالت األمنية واالقتصادية 
في البحر املتوسط وحوض النيل وليبيا، 
وخـــصـــوصـــا عــنــدمــا اعـــتـــبـــرت أن »إعــــالن 
يــونــيــو/ حــزيــران 2020، يمثل  الــقــاهــرة«، 
»ليس  ليبيا«..  بشأن  فارقة  »نقطة تحول 
السلمي  الحل  نحو  التوجه  حسم  بسبب 
ليبيا  فــي  املشكلة  تسوية  ولكن ألن  فقط، 
إقليمية  عــالقــات  لــتــطــويــر  الــطــريــق  تمهد 
ــرى. يــكــون مــن شــأنــهــا دعـــم االســتــقــرار  أخــ

الداخلي أو اإلقليمي«. 
ــتـــرة، حـــاولـــت مــصــر تقييم  ــفـ عــبــر هــــذه الـ
ــاد  ــ ــٍل أعــ ــكــ ــشــ ــة، بــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ســـيـــاســـتـــهـــا الـ
ــــات فــي دول الــجــوار  ــراءة مـــســـارات األزمـ قــ
وانعكاسها على دور مصر اإلقليمي، فمن 
جهٍة، تمّكنت من حسم توجهها إلى دعم 
الحل السياسي في ليبيا بجانب البدء في 
السودان وحوض  مراجعة مواقفها تجاه 
النيل. ومــن جهة أخــرى، يمكن النظر إلى 
املصالحة  في  املصرية  السياسة  انــخــراط 
ــن الــــــقــــــدرة عــلــى  ــ ــيـــة تـــعـــبـــيـــرًا عــ ــيـــجـ ــلـ الـــخـ
التغيرات السياسية، فطبيعة  التكيف مع 
تمثل  الخليجية  العالقات  في  التسويات 
إدراك  ولعل  اإلقليمية،  للعالقات  مفتاحا 
ــر قــراءة مختلفة للعالقة 

ّ
هــذه الجزئية وف

ــلـــى إمـــكـــانـــيـــة  ــقــــوم عـ ــر تــ ــطــ ــا وقــ ــيـ ــركـ ــــع تـ مـ
ــال إلـــى  ــقــ ــتــ ــفـــات واالنــ ــاكـ ــنـ ــن املـ الـــتـــخـــلـــي عــ
الــعــالقــات الــعــاديــة، بــطــريــقــٍة تــســاعــد على 

إعادة التموضع اإلقليمي.
)كاتب مصري في إسطنبول(

هل اقترب تحّسن العالقات التركية السعـودية؟

هل لبنان على عتبة انقالب سياسي؟

السياسة المصرية 
وسياقات التطبيع اإلقليمي

احتماالت تحسن 
في العالقات 

التركية السعودية 
تزداد بعد اتفاق 

المصالحة الخليجية، 
بما يفتح اآلفاق أمام 
تطّورها بين القوتين 

اإلقليميتين

يستند حزب اهلل 
إلى نظرة أكثر 

عمقًا تتعلق برؤيته 
لمستقبل النظام 

السياسي في لبنان

حاولت مصر تقييم 
سياستها الخارجية، 

بشكٍل أعاد قراءة 
مسارات األزمات 
في دول الجوار 

وانعكاسها على دور 
مصر اإلقليمي

آراء

ميشيل كيلو

الخارجي  بإيحاء روســي، مؤامرة كونية على نظامه، طرفها  األســد،  ــب بشار 
ّ
رك

الدائم:  املتآمر  الداخلي فهو  أما  الواليات املتحدة األميركية وإسرائيل،  الرئيس هو 
الشعب السوري، عميل واشنطن وتل أبيب القديم، الذي لم يعد فيه فرد واحد غير 
عميل أو إرهابي. وبهذه التركيبة، صارت معركة األسدية ضد مؤامرة امبريالية/ 
فانقلبت جــرائــم جيشها  زرافــــاٍت ووحـــدانـــا،  فيها  الــســوريــون  انــخــرط  صهيونية 

ضدهم إلى بطوالٍت وطنيٍة كسرت األيدي التي امتدت إليها. 
أبــيــب، عــدوه  الــســوري مــع صهاينة واشنطن وتــل  هــذه التركيبة عــن تآمر الشعب 
اللدود بحكم إخالصه األبدي لقيادته الثورية، تثير العجب، وتطرح أسئلة منها: ملاذا 
الذبح، وتركا األسدية تشطبه  امتنع  شريكا الشعب في املؤامرة عن حمايته من 
البيت األبيض عاجزا  املــؤامــرة؟ فهل كان  من موازين الصراع، وتقّوض دوره في 
عن حمايته، أو مستغنيا عنه وعن دوره؟ في الحالة األولــى، تكون املؤامرة سيئة 
أبيب  وتل  إما ضعف واشنطن  وينتظرها فشل حتمي، ألسباب منها  التخطيط، 
وخوفهما من مجابهة جيش األسد، وافتقارهما ملا يكفي من قوة لتحاشي الهزيمة 
على يديه، أو أنهما لم توظفا قوتهما لهزيمة األسدية. وفي الحالتني، ال تكون هناك 
مؤامرة على األسدية، بل مؤامرة على السوريني، بدليل تخلي البيت األبيض عنهم، 
ره عبر تصريحاٍت متكّررة لثورتهم، بحجة أنها ثورة مزارعني واطباء أسنان، 

ّ
وتنك

كما قال اوباما؟ إذا كانت واشنطن وتل أبيب تتآمران على األسد، فلماذا لم تستغال 
ا عليها، عندما وصلت عامي 2012 و2015 إلى 

ّ
تمّرد الشعب عليها كعدو، لتنقض

إنقاذها، وكــان إسقاطها  إلى  الروسي  الله والجيش  حافة االنهيار، وســارع حزب 
متاحا، وسهال، لكنهما تفّرجتا على الغزاة، وهم يسقطون الشعب الثائر، حليفهما 
املزعوم، وأحجمتا عن فعل أي شيٍء لحماية أطفاله ونسائه من السالح الكيميائي، 
القوة ضد األسدية،  أوباما األحمر، وتهديده شخصيا باستخدام  حتى بعد خط 
الحائط  بــه. وعندما قصفته، وضــربــت عــرض  الــســوريــني  أقــدمــت على قصف  إن 
بالتهديد، لم يعاقبها. وقبل أن تفتش لجنة األمم املتحدة املواقع التي يسمح األسد 
بتفتيشها من دون غيرها، وحني تبني أنه لم يسلم كل ما لديه من اسلحة كيميائية، 
امتنعت واشنطن عن تطبيق البند السابع من قرار مجلس اآلمن عن نزعها منه. 
وقفتا مكتوفتي  إن  تتآمران  تتآمرا، وكيف  أن  أبيب  وتل  واشنطن  أهكذا عودتنا 

ى باستخدام اسلحتها املحظورة دوليا؟ 
ّ
األيدي فيما بعد، بينما األسدية تتسل

هــل كــان مــن املــؤامــرة تأييد أميركا وإســرائــيــل دخــول حــزب الــلــه، ثــم روســيــا، إلى 
سورية لسحق ثورتها وإنقاذ األسد، وكيف يفسر امتناعهما عن ممارسة أي رد 

فعل عليهما، لو كانا يتآمران حقا على النظام األسدي؟  
سأفترض أن واشنطن نأت بجيشها عن املؤامرة، ملاذا امتنعت عن تزويد املعارضة 
املتآمرة معها بصواريخ مضاّدة للطائرات، وعن فرض منطقة حظر جوي يحمي 
ما احتله حليفها السوري املتآمر عام 2013، ويعادل ثلثي األرض السورية، تركها 
التي كانت  الله وروســيــا: األطــراف  إيــران وحــزب  الدوليان تسقط في يد  املتآمران 
تحبط مــؤامــرتــهــا؟ أخــيــرا، إن كــانــت واشــنــطــن مــتــآمــرة على األســـد، بــمــاذا يفّسر 
املــؤامــرة، وكان  السوري في  قــرارات دولية داعمة لشريكها  إحجامها عن تطبيق 

تطبيقها يحقق أهدافها؟
الجيش األســدي  الروسية على سذاجٍة تّدعي أن  املــؤامــرة األســديــة/   تقوم أكذوبة 
لتحقيق  للتشبيح والتعفيش، وال يصلح  أنــه يصلح  يــرى جــنــراالت روســيــا  الــذي 
أن دعمته موسكو  بمجّرد  الــســوري،  والشعب  وإســرائــيــل  أميركا  هــزم  انــتــصــار، 
أنها بــالده. إذا كان هذا هو  الثوري ما يّدعي  بقرابة أربعني طائرة، وغــزا الحرس 
للمعفشني واملشبحني  أميركا  املــؤامــرة، وكيف سمحت  أيــن كانت  ما حــدث حقا، 
بهزيمتها، وكيف تشّبح إسرائيل ليال ونهارا فوق سورية، إن كان جيش التعفيش 

قد أفشل مؤامرتها؟ 
ينطلي هذا الكذب على قلٍة مسحت األسدية عقولها، ويسخر منه شعب الثورة!

محمد أبو الغيط

على  ــطــرح 
ُ
ت االجتماعي  الــتــواصــل  بمنصات  املرتبطة  املعقدة  األسئلة  كانت  بينما 

طرح في معركة مختلفة تماما. 
ُ
خلفية االنتخابات األميركية، كانت األسئلة نفسها ت

بطل القصة هو موقع »بورن هاب« األشهر عامليا باملجال اإلباحي، حيث تلقى 42 
السنوات  أرباحا بنحو نصف مليار دوالر. خالل  مليار زيــارة عام 2019، وأحــرز 
انتهاكاٍت  توثيق  تعمل على  مــن حــمــالٍت  املــوقــع حــراكــا متصاعدًا  واجـــه  املــاضــيــة، 

ّصر، أو اعتداء جنسي.
ُ
قانونية، كمقاطع فيديو يظهر بها ق

دأبت الشركة الكندية العمالقة املالكة على نفي التهم، وفي الوقت نفسه، التأكيد على 
تعاونها مع املسارات القانونية، كما حدث حني حذفت عام 2019 قناة، تم اتهامها 
ببالغ قضائي بخداع فتيات بإيهامهن أن املقاطع ليست للنشر العام. وبلغت ذروة 
الحملة أخيرا بخطاب وجهته منظمات نسوية وحقوقية ملؤسسات الخدمات املالية 
الكبرى، وتزامن ذلك مع كتابة الصحافي األميركي البارز، والحاصل على جائزتي 
بوليتزر، نيكوالس كريستوف، عن القضية في صحيفة نيويورك تايمز. هنا صدر 
حكم »اإلعدام السيبراني«! تباعا أوقفت شركات »فيزا كارد« و»ماستر كارد« و»بي 

بال« خدمات الدفع. هذا يعني عمليا أن املوقع سيشهر إفالسه وُيغلق.
تراجعت الشركة بشكل تــام. في منتصف ديسمبر/ كانون األول، قــّررت حذف أو 
تعليق أي مقطع مصور لم يتم توثيق واعتماد شخصية من قام برفعه وانخفض 

محتوى املوقع من 13 مليون فيديو إلى أربعة ماليني فقط! 
بعد أيام قليلة وصلنا إلى عاصفة حذف حسابات ترامب. وباملثل، تم ذلك بدون حكم 
قضائي، أو قاعدة ثابتة. وترامب يستحق املحاكمة، ال حذف الحساب فقط، لكن هذا 

ال ينفي األسئلة التأسيسية..
أولــهــا الــســؤال الكالسيكي بــشــأن حـــدود حــريــة التعبير. قــانــونــا، ال تــنــدرج فــي هذا 
التعريف جرائم مثل »التحريض على العنف« وخطابات الكراهية والعنصرية، فضال 
عن »السب والقذف«. ولكن األمور تبقى جدلية، يقول أنصار ترامب إنه لم يدُع إلى 
اقتحام الكونغرس. من يحّدد تعريف االنتهاك وتطبيقه؟ يأخذنا هذا إلى سؤال ثان: 

هل يحمل املديرون التنفيذيون للشركات سلطات مطلقة؟
وفق  لكن  التعبير،  في حرية  التدخل  املمكن  »من  ميركل:  األملانية  املستشارة  قالت 
الــواقــع كان  الــحــدود التي وضعها املــشــّرع، وليس بقرار من إدارة شــركــة«. لكن في 
حكم الشركات أســرع وأشــد وقعا من حكم أي جهٍة قضائية. ومــن الالفت هنا أن 
تــطــّورات متسارعة، كما حــدث في  فــي مواكبة  أخــرى  مــرة  القضائية تفشل  البنية 
فشلها التاريخي في قضايا االعتداء الجنسي. ولكن ماذا لو قّررت شركات اإلنترنت 
استخدام هذه السلطات الهائلة في حصار موقع آخر، أو شخصية سياسية أخرى؟ 

ماذا لو قّرر »فيسبوك« حجب كل األخبار الداعمة أو املعارضة لقضية ما؟
يأتي السؤال الثالث من زاوية مختلفة: ما هي حدود الخاص والعام؟ حيث أسكن في 
إنكلترا، يمكن للمواطن االختيار بني شركات خاصة لتوفير املياة أو الكهرباء، كما أن 
خطوط املترو والباص تتبع شركة خاصة. ولكن هذه تظل »خدمات عامة«، للحكومة 
أخيرا  كما حــدث  التمويل،  أو  اإلدارة  في  املباشر  والتدخل  تنظيمها،  في  كبير  دور 
في أزمة كورونا. في 2016 أقّر مجلس حقوق اإلنسان لألمم املتحدة قرارا باعتبار 
الــوصــول إلــى اإلنــتــرنــت هــو أحــد »حــقــوق اإلنــســان«. يتلو ذلــك ســؤال رابـــع: هــل هذه 
املنّصات مجرد وسيط محايد واملسؤولية فقط على الناشرين؟ أم أن مقّدم الخدمة 
مسؤول مثل مستخدمها؟ ينص القانون األميركي أن املسؤول هو ناشرو املحتوى، 
القانونية تشن  االلتزامات  الوقت نفسه بموجب  لكن في  التواصل،  وليس منصات 
املنصات حربًا لحذف حسابات التنظيمات املصنفة إرهابية، وفي مقدمتها »داعش«.
بمعنى  »التريند«؟  السياسة تصنع  أم  السياسة  »التريند« يصنع  هل  النهاية:  وفي 
هل أّدت املنصات فعال إلى انتخاب ترامب وصعود اليمني في العالم؟ أم ثّمة أسباب 
قنوات  الــبــرازيــل  فــي  الــيــســاريــون  أنــتــج  لــو  عميقة؟  وتاريخية  وسياسية  اقتصادية 

»يوتيوب« أفضل من نظريتها اليمينية هل سيسقط بولسارنو؟

محمد أبو رمان

نالت حكومة بشر الخصاونة ثقة مجلس النواب األردني، بواقع 88 صوتًا من أصل 
130 عضوًا، بعد جلسات الخطابات النيابية املعتادة، ولكن في ظل قناعة لدى الجميع 
الحالي،  الثقة تحصيل حاصل، وأّن املجلس  أّن  أنفسهم،  النواب  بال استثناء، حتى 
ه ال يحمل جديدًا على صعيد رد االعتبار 

ّ
ه يضم مائة وجه جديد، فإن

ّ
على الرغم من أن

لصورة املجلس نفسه، أو إعادة بناء التوازن بني السلطتني، التنفيذية والتشريعية.
. هــكــذا تعاملت شريحة اجتماعية واســعــة من 

ّ
مــمــل مــكــّرر  لفيلم  إعـــادة عــرض  إذًا 

وبؤسًا   
ً
رداءة املشهد  زاد  مــا  لكن  ــنــواب،  ال وخــطــابــات  الثقة  مــع جلسات  األردنــيــني 

افتتاح  نحو  يخطو  واألردن  وعميقًا،  جّيدًا  عندها  الوقوف  يتم  أن  تستحق  ظواهر 
الهويات  طغيان  األولـــى  الظاهرة  كبيرة!  وطنية  الحتفاالت  ويستعد  الــدولــة،  مئوية 
أخــرى، على حساب  أحيان  نة في 

ّ
أحيانًا، ومبط والجهوية بصورة سافرة  الفرعية 

الهوية الوطنية الجامعة، وما تحمله من قيٍم تشمل الجميع، فأغلب النواب عّبروا عن 
مناطقهم، ودافعوا عن مصالح قواعدهم االجتماعية بصورٍة أكثر إلحاحًا وحرصًا 
من اهتمامهم بالشأن الوطني العام، وأكثر من ذلك برزت مالمح لخطاباٍت داخليٍة، 
تحمل مظلومية هذه الهويات والفئات، كما بدا بوضوح في خطابات أغلب املحافظات، 
أو الشرائح التي تشعر بالتهميش سياسيًا،  كالرصيفة وعّمان الشرقية واملخيمات 
املعروفة. الظاهرة الثانية، تغول الجانب اإلنشائي املبتذل على خطابات أغلب النواب، 
والفجوة باتت واضحة بني حديث املزايدات والكالم الذي يخاطب العواطف واملواقف 
الفعلية للنائب، فيما لم يجد الشارع الذي يكتوي بالبطالة والفقر والحرمان والخشية 
من تداعيات كورونا وارتفاع األسعار أي كتل نيابية أو خطابات فردية تقّدم وصفاٍت 
أّن املجلس ال يقّدم إضافة نوعية  القناعة الشعبية  مقنعة عملية وواقعية، ما يعّزز 
املجلس على  الذي جاء  االنتخاب  وأّن قانون  التشريعات والسياسات،  على صعيد 

أساسه هو أحد أسباب التدهور املحزن في دور املجلس وصورته ومخرجاته!
العربية  اللغة  الثالثة، واملحزنة أيضًا، فتتعلق بالتدهور أيضًا بمستوى  الظاهرة  أّما 
ال  وأغــلــبــهــم  وطليعته،  املجتمع  نخبة  يمثلوا  أن  يــفــتــرض  الــذيــن  الــنــواب  أغــلــب  لـــدى 
هم حاصلون 

ّ
أن املرفوع واملنصوب، وعديدون منهم يفترض  يمّيز بني  أن  يستطيع 

على شهادات جامعية، ما يعكس أكثر من مخرج؛ تراجع ملحوظ في نوعية النخب 
ومستواها الثقافي، تراجع في مستويات التعليم، التدهور في عالقة العمل السياسي 
 
ً
بمؤسسات التنشئة السياسية األخرى، وفي مقدمتها املدارس التي كانت تقّدم نخبة
من املعلمني خالل العقود املاضية، بوصفهم قيادات سياسية واجتماعية، ما يدفع 

بالفعل إلى القول إّن التراجع شامل في مختلف املجاالت واملستويات!
الحكومة  بنية  فــي  األخــيــرة  اليمينية  التوجهات  انعكاسات  بــروز  الــرابــعــة،  الــظــاهــرة 
واملؤسسات األخرى واالتجاهات السياسية على الهوية الوطنية، األمر الذي ظهر في 
الشريحة، كما  أبناء هذه  األردنيني من  النواب، ممن حاولوا مغازلة  خطابات بعض 
، النائب محمد الظهراوي وأندريه حواري وغيرهما، وهي خطاباٌت تتطلب 

ً
فعل، مثال

الثاوية  والرسائل  السياسية  البالد على دالالتها  القرار« في  بالفعل وقوف »مطبخ 
فيها من »مطبخ القرار«.

ال يمكن القول إّن الصورة مظلمة بالكامل في جلسات الثقة، فهنالك خطابات جّيدة، 
ما ما كان الفتًا هو حجم التفاعل الشعبي 

ّ
ها تبقى حاالت فردية في املجلس، إن

ّ
لكن

والنخبوي مع كلمة النائب الجديد، عمر عياصرة، وهو إعالمي وسياسي معروف، 
السياسية  والنخب  النشطاء  وتــداول  اآلالف،  إلى عشرات  املشاهدات  إذ وصل عدد 
كلمته، وتواصل معه املسؤولون الكبار في الدولة، ما يعكس حجم التعطش الشعبي 
والنخبوي حتى إلى مثل هذا الخطاب السياسي، وتلك اللغة التي تتحّدث عن الدولة 
ومؤسساتها والهوية الوطنية بلغٍة جريئٍة وشجاعة، وبعباراٍت واضحة وقوية باتت 
بمثابة أمر غير معتاد في مجالس النواب األخيرة، في حني كانت مثل تلك الخطابات 
ره 

ّ
واللغة هي السائدة في مجالس نواب سابقة، كما هي حال مجلس 1989 الذي يتذك

األردنيون جيدًا بصورة مغايرة تمامًا ألغلب املجالس األخيرة!

بيار عقيقي

في التاريخ القديم الذي تتكّرر بعض فصوله في أيامنا الحالية، حني تصل األمور 
بني طرفني إلى حائط مسدود، يحصل صداٌم ينتهي بغالٍب ومغلوب ورسم خريطة 
طريق جديدة. في الصدام يفرض القوي نفسه، وقد ال يكون محقًا، فصاحب الحق 
ليس األقوى دائمًا. لكن املنتصر في أي حرٍب يفرض شروطه على الخاسر. بعد 
قرون طويلة، وصلت البشرية في بعض مجتمعاتها إلى فرض القوة بالقانون، ال 
امليادين  إلــى  العسكرية  امليادين  من  الصراعات  ينقل  نوعّي،  تطّور  وهــو  بالقتال. 

القانونية، لكنه يحتاج إلى تعميمه إلى مختلف ساحات القتال الحالية في العالم.
اليوم منقسمة في موضوع فيروس كورونا، فهناك فئة تدعو إلى  البشرية  تبدو 
تمهيدًا  الفيروس،  ي 

ّ
تفش لوقف  مجانًا،  البشر  على  وتوزيعها  اللقاحات  تكثيف 

أوبئة  فــي  امللف كمقاربة أسالفها  الفئة  هــذه  تــقــارب  إلــى طبيعتها.  الحياة  لــعــودة 
األضــرار  أي حصر  وغيرها،   

ّ
والسل والطاعون  اإلسبانية  اإلنفلونزا  مثل  سابقة، 

البشرية منذ  أزمــٍة طبيٍة تواجه   قدر ممكن من الخسائر، في أســوأ 
ّ

للخروج بأقل
نحو مائة عام. في املقابل، وكما في كل زمن، تخرج فئة، تظّن نفسها أنها كشفت 
مؤامراٍت وأسقطت معادالت، وتّدعي عدم إيمانها بوجود فيروس كورونا، بل تصّر 
الفئة بثقة عن »مــحــاوالٍت  ثــم، تتحّدث هــذه  أنــه »مصنوع« في مختبٍر مــا.  وتؤكد 
التواصل  وسائل  على  بفيديوهات  معّززة  اللقاحات«،  عبر  العالم  على  للسيطرة 
االجــتــمــاعــي. واملـــؤســـف أن مــثــل تــلــك الــفــئــة مـــوجـــودة بــقــوة فــي الــصــفــوف الطبية 

واإلعالمية والسياسية وغيرها.
ملاذا يظّن هؤالء تحديدًا أن كل شيء مؤامرة؟ ألنهم ال يريدون االعتقاد أن العالم 
أبسط مما هو عليه، وأن طبيعة التعامل بني املجتمعات لم تعد كما كانت منذ أيام 
الدول االستعمارية. ال يريد هؤالء النظر إلى األرقام االقتصادية املقلقة التي أفرزتها 
 إلى الواليات 

ً
تداعيات كورونا على العالم الصناعي، من الصني إلى أوروبا وصوال

املتحدة. ال يريد هؤالء االستماع إلى وجهة نظر طبية، بل الغوص في عالم األوهام 
 من يّدعي أنه 

ً
واألكاذيب، وتصديق ما يرونه األقرب إلى خياالتهم. يصّدقون مثال

»يرى املستقبل« كاملتنبئني الجدد الذين تزدحم بهم شاشات التلفزة في كل عام. 
، ملا كانوا رغبوا بالتصديق أن »1 + 

ً
فلو كان فيروس كورونا معادلة رياضية مثال

1 = 2«، بل كانوا سيعترضون بتقديم ادعاءاٍت فارغٍة وواهية، ويسّوقون لها بحّدة.
الــعــالــم. لــن يحصل أيٌّ منا  الــقــدرة على قــيــادة  لــو أن ألمــثــال هـــؤالء   

ً
تخّيلوا مــثــال

أيٌّ منا في مستشفى، وسيكون عــالج كل مــرض تمنيات  ُيعالج  ولــن  لقاح،  على 
العالم، سيغرقونه بعالم  ّيض لهم حكم 

ُ
ال أساليب طبية علمية. أمثال هــؤالء، لو ق

البشرية، قد تجاوزناه منذ  مليء باملؤامرات والغموض. املفترض أن نكون، نحن 
األوبئة جزء من عاملنا،  أن  أمثال هؤالء يرفضون تصديق  النار والعجلة.  اختراع 
 ألسباب عدة وطبيعية. يعتقدون أن العالم 

ً
وأنها ظهرت سابقًا وستظهر مستقبال

بلغ ذروته، وأن كل شيء بات »مصنوعًا«. ربما يحتاجون إلى تذكيرهم بأن أوبئة 
القرون األوروبية الوسطى لم تكن »مصطنعة«، بل أودت بحياة املاليني قبل إيجاد 
العالج، وأن اللقاحات املحاربة لفيروس كورونا حاليًا هي نتيجة دراسات موضوعة 
منذ نحو 20 عامًا، وأن امتالك حساب على مواقع التواصل االجتماعي، وترويج 
نظريات املؤامرة، ال يجعالنك إنسانًا ذكيًا، بل قاتل للناس بدعوتك إلى عدم تلقيهم 

اللقاحات، وتسويق أن »كورونا كذبة«. 
ة وشركاؤهم ُيحاسبون قانونيًا، وكذلك تجب محاسبة كل من 

َ
ل
َ
ت

َ
في القضاء، الق

 
ً
 واهمة

ً
الناس مستخفًا بفيروس كورونا، ومّدعيًا امتالكه معرفة يستهتر بحياة 

النظر حولهم  الذين سقطوا، وال يريدون  البشر  بالفيروس. ال يرى هؤالء ماليني 
لرؤية مستشفيات مليئة بضحايا الفيروس. يريدون فقط تصديق أنفسهم بأنهم 
محقون، ولو على حساب الناس. ال يمكن ألمثال هؤالء أن يصلوا إلى السلطة، ألن 

البشرية ستنتهي على أيديهم.

هل تآمرت واشنطن على األسد؟ من يحكم اإلنترنت؟

كورونا... مؤامرة ولقاحاألردن... من خسر الثقة؟
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آراء

محمود الريماوي

تسود املجتمع العربي الفلسطيني في أراضي 
والــبــلــبــلــة مع  التململ  مــن  الــعــام 1948 حــالــة 
انتخابات رابعة في غضون17  اقتراب إجــراء 
ــبـــريـــة الــــتــــي  يــحــمــل  شــــهــــرا، فــــي الـــــدولـــــة الـــعـ
املواطنون العرب هناك جنسيتها. وتجد هذه 
أنه  بــدا  مــا  فــي  السلبية تفسيرا لها  املــشــاعــر 
تضعضع فـــي  ربــاعــيــة األحــــزاب الــتــي تحمل 
اسم القائمة املشتركة، والتي سبق أن صعدت 
بــالــتــمــثــيــل الــعــربــي فـــي الــكــنــيــســت )الــبــرملــان( 
ــوة الــبــرملــانــيــة  ــقــ اإلســـرائـــيـــلـــي إلـــــى مـــرتـــبـــة الــ
الرباعية  القائمة  أن  من  الرغم  الثانية. وعلى 
ما زالت تحتفظ بوجودها رسميا، إال أن أحد 
مكوناتها، وهو الحركة اإلسالمية الجنوبية، 
بـــدا أنـــه يـــغـــّرد خــــارج الـــســـرب، إذ أخـــذ ممثل 
الــحــركــة، مــنــصــور عــبــاس، يــقــتــرب مــن رئيس 
التصويت  لدى  نتنياهو،  بنيامني  الحكومة، 
ذلك  الكنيست، وزاد على  ملصلحته ضــد حــل 
بإطالق تصريحاٍت عن أنه مستعد للمشاركة 
فـــي حــكــومــة يــمــيــنــيــة بــرئــاســة الــلــيــكــود »إذا 
ضــمــن حــقــوق الـــعـــرب«، والــحــقــوق املــقــصــودة  

ذات طابع معيشي وخدمي.
املشتركة  القائمة  االستطالعات  منحت  وإذ 
ــدا فـــي االنـــتـــخـــابـــات املــــقــــّررة فـــي 23  ــعـ ــقـ 11مـ
مارس/ آذار املقبل، فقد بدت هذه التوقعات 
كـــأنـــهـــا تـــعـــكـــس  خــيــبــة كـــبـــيـــرة فــــي صــفــوف 
استذكار تجربة  العرب، وذلــك مع  املواطنني 
قادها  املشتركة،  القائمة  انشقاق  في  سابقة 
القائمة  إلــى خــســارة  أّدى  مــا  الطيبي،  أحمد 
نيسان  إبريل/  انتخابات  في  مقاعد  بضعة 

سمير الزبن

يـــحـــاول صــمــوئــيــل هــنــتــنــغــتــون، فـــي كــتــابــه 
»مــن نــحــن؟ الــتــحــّديــات الــتــي تــواجــه الهوية 
األمــيــركــيــة« إعـــادة صياغة عــالقــة الــواليــات 
املتحدة مع العالم الخارجي، واضًعا أسًسا 
املــتــحــدة نفسها  الــواليــات  جــديــدة لتعريف 
من خالل نظرة تقول إن »املصالح الوطنية 
تشتق من الهوية الوطنية. وعلينا أن نعرف 
مــا هي  مــن معرفة  أن نتمّكن  مــن نحن قبل 
إلــى خطر  الهوية تحتاج  مصالحنا«. وألن 
خارجي لصقلها وبلورتها، يقّرر هنتنغتون 
بـــدأت مرحلة جديدة  الــهــويــة األمــيــركــيــة  أن 
ــقـــرن الـــجـــديـــد، وتــتــشــكــل أهــمــيــة هــذه  ــع الـ مـ
للخطر  أميركا  بقابلية  وجوهرها  املرحلة 
إلى  أمــام هجوم خــارجــي، وانعطاف جديد 
املتحدة محّدًدا رئيسًيا  الواليات  الدين في 
للهوية األميركية. حسب هنتنغتون، خاض 
األمــيــركــيــون حــروبــهــم فــي الــقــرن العشرين 
عبر آالف األمــيــال مــن املحيط الــذي جلسوا 
األمــــن  ــر  ــ وفــ ــد  ــ وقــ وأحــــــــــــــراًرا.  ــنــــني  آمــ وراءه 
الجغرافي السابق الذي عّرفوا فيه أنفسهم 
أمــة. وجــاء »11 سبتمبر« ليوقظهم بقسوٍة 
على حقيقة جديدة، أن املسافة ال تعني عدم 
األميركيون  وجــد  وبذلك  للخطر،  التعّرض 
أنفسهم في حرٍب جديدٍة على عدة جبهات، 
كــان أهمها فــي الــداخــل. وعلى الــرغــم مــن أن 
قــال بعد »11 سبتمبر« في  الــرئــيــس بــوش 

حسان األسود

أربـــعـــة مــشــاهــد مـــن ثـــالث دول تــتــالــت علينا 
ــام 2020، والـــرابـــط  فـــي الــشــهــر األخـــيـــر مـــن عــ
بــيــنــهــا مـــجـــّرد خــيــط رفـــيـــع مـــن ألــــم وحــســرة 
وقـــهـــر يـــهـــّد الــجــبــال ويــعــتــصــر الـــنـــفـــوس. في 
السابع والعشرين من ديسمبر/ كانون األول، 
املعتقل/ األسير  الله تعالى  إلى رحمة  ي 

ّ
توف

إسماعيل الشمالي في سجن السويداء املدني. 
وهــو كاتب وروائــي فلسطيني ســوري، عاش 
في مدينة طفس من محافظة درعا، واعتقلته 
عام 1995 مخابرات نظام األسد األب وحكمت 
عليه بالسجن املؤبد من محكمة أمن الدولة، 
ضّر باملصالح العليا 

ُ
والتهمة حيازة وثائق ت

للدولة وبأمنها وتوهن عزيمة األّمة. 
في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، أفجعنا 
قلبية  إثــر نوبة  املــوت باختطاف حاتم علي، 
فــي فــنــدق فــي الــقــاهــرة. وحــاتــم ابـــن الــجــوالن 
املــحــتــل، عـــاش وتـــرعـــرع فــي مــخــيــم الــيــرمــوك. 
ــزاوج تــجــربــتــي الــنــكــبــة  ــ ومــــن هـــنـــاك عـــاصـــر تــ
والـــنـــكـــســـة، فـــشـــّب عـــلـــى تــغــريــبــة فــلــســطــيــنــيــة 
وشاب على ثانية سورية، وكان لهذه الخلفية 
الــجــنــائــزيــة انــعــكــاســهــا فـــي تـــفـــّرده وعظمته 
حاتم  حضور  يقتصر  لم  واإلنسانية.  الفنّية 
على الوجدان السوري، بل طاف أرجاء الوطن 
 على كتفيه 

ً
املمتد من البحر إلى البحر، حامال

ــويـــني فـــي األنـــدلـــس،  ــاروق عــمــر واألمـ ــفـ إرث الـ

2019. وتجري حاليا جهود ومساع  للحفاظ 
على القائمة، وهو ما يبدو متعّسرا، ولسببني 
األيــديــولــوجــي  التباعد  أولــهــمــا  متناقضني، 
بـــني الـــحـــركـــة اإلســـالمـــيـــة الــجــنــوبــيــة وبــاقــي 
والعلمانية.  القومية  الــنــزعــة  ذات  املــكــونــات 
وثــانــيــهــمــا مــا يــبــدو مــن بــراغــمــاتــيــة مفرطة 
لــدى هــذه الحركة فــي تعاملها مــع املستوى 
ــي، والـــــــعـــــــزوف عــن  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــاســــي اإلسـ الــــســ
التنسيق مع  باقي أطراف القائمة. وفي هذا 
الـــصـــدد، يــقــول مــنــصــور عــبــاس، وهـــو نائب 
لــرئــيــس الــكــنــيــســت، إن اســـتـــمـــرار »الــقــائــمــة 
 باتباع النهج الذي يمثله 

ٌ
املشتركة« مشروط

»وإال فــإن القائمة تفقد مــبــّررات وجــودهــا«.. 
مع  »التعامل  على  يقول،  كما  يقوم،  ونهجه 
الواقع بواقعية«، واملشاركة في الحكم وعدم 

الزهد فيه أو الترفع عنه..
ويـــؤخـــذ فـــي االعـــتـــبـــار، إلــــى جــانــب مـــا تــقــّدم، 
مــا تــركــتــه مــوجــة التطبيع الــعــربــيــة مــع دولــة 
ــٍة قـــويـــة لــــدى الــجــمــهــور،  االحـــتـــالل مـــن صـــدمـ
وهو ما استغله رئيس الحكومة وزعيم تكتل 
الطواف على  الليكود، بنيامني نتنياهو، في 
الجمهور  تــحــت غــطــاء تشجيع  عــربــيــة،  مـــدن 
عــلــى تــلــقــي الــلــقــاح ضــد وبــــاء كـــورونـــا، حيث 
ــارات لــتــرويــج أن إســرائــيــل  ــزيـ الـ يستغل هـــذه 
والسعي  عليه،  هي  كما  عربيا  مقبولة  باتت 
إلــى كسب أصـــوات مــن املجتمع العربي الــذي 
قــال  كــمــا  هــائــلــة«،  انتخابية  »إمــكــانــات  يملك 

لدى زيارته الناصرة األربعاء املاضي. 
ولوحظ أن رئيس بلدية الناصرة، علي سالم، 
ــاء عــــن أن ســـالم  ــبــ ــرت أنــ ــ ــب بــــــه،  فــيــمــا سـ ــ رحـ
سوف ينضم إلى قائمة الليكود، وبينما بدا 

الـــخـــوف«، إال  فــي  2001 »نــرفــض أن نعيش 
أن هنتنغتون يــرد على هــذا الــكــالم، ويقول 
»لــكــن الــعــالــم الــجــديــد مــخــيــف، ولــيــس لــدى 
ــــوى أن يــعــيــشــوا مــع  ــيـــار سـ األمـــيـــركـــيـــني خـ
الــــخــــوف، إن لـــم يــكــن فـــي الــــخــــوف«. يــحــّدد 
هــنــتــنــغــتــون »الــقــابــلــيــة لــلــخــطــر« بــوصــفــهــا 
األميركيني  تعريف  لطريقة  مركزية  مسألة 
أنفسهم في هذه املرحلة الجديدة من تطّور 
هويتهم الوطنية. تختلف املرحلة الجديدة 
الــهــويــة األمــيــركــيــة عــن التي  الــتــي تعيشها 
ســــادت فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، بــتــراجــع دور 
اإليديولوجيا في تحديد الهوية األميركية، 
والــــتــــي لــعــبــتــهــا طـــــــوال الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، 
ــه، فــي  ــنـ خـــصـــوًصـــا فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مـ
تحديد ذاتها في مواجهة الخطر الشيوعي. 
ويعتقد هنتنغتون أن »11 سبتمبر« جّسد 
نهاية إيديولوجيا القرن العشرين والصراع 
اإليديولوجي، وبداية عهد جديد يعّرف فيه 
الشعب نفسه بلغة الثقافة والدين بالدرجة 
األولى. وأعداء الواليات املتحدة الحقيقيون 
إسالميون  مقاتلون  اليوم  هم  واملحتملون 
ذوو دوافـــع دينية وقــومــيــون صينيون بال 

إيديولوجيا على اإلطالق.
فــــي هـــــذه الـــبـــيـــئـــة، يــعــتــقــد هــنــتــنــغــتــون أن 
الــديــنــيــة تصبح عنصًرا  هــويــة األمــيــركــيــني 
ضــــرورًيــــا وحـــاســـًمـــا فـــي تــشــكــيــل هــويــتــهــم، 
فنهوض الدين عاملي، ففي الربع األخير من 
الــســيــرة باتجاه  انعكست  الــعــشــريــن،  الــقــرن 

 بــحــجــم فلسطني ومــعــانــاة 
ً
ولـــم يــتــرك مـــأســـاة

أهـــلـــهـــا تــفــلــت مــــن بــــني أصـــابـــعـــه وتــــهــــرب مــن 
الشهر  الثالثني من  قلبه وأحـــداق عيونه. في 
ذاته، وصل الجاسوس األميركي اإلسرائيلي، 
جوناثان بوالرد، إلى تل أبيب، بعد أن قضى 
نحو 30 عاما بني املحاكمة والسجن، وخمسة 
أعــــــــواٍم مــــن اإلقــــامــــة الـــجـــبـــريـــة فــــي الــــواليــــات 
األميركية،  البحرية  فــي   

ً
كــان محلال املــتــحــدة. 

بض عليه بتهمة التآمر بالتجسس لصالح 
ُ
وق

بالسجن  عليه  بالذنب وحكم  وأقــّر  إسرائيل، 
فرج عنه بشكل مشروط عام 

ُ
مدى الحياة، ثم أ

2015، ومنع من السفر خارج أميركا. كان في 
استقباله رئيس الوزراء اإلسرائيلي، نتنياهو، 
الذي لم يهنأ بمصافحة الجاسوس إال بعد أن 
 أرض املطار شاكرًا جهود 

ً
سجد األخير مقّبال

حكومات إسرائيل املتعاقبة لإلفراج عنه، بعد 
أن منحته الجنسية اإلسرائيلية.

ــــي الـــثـــالثـــني مــــن أكـــتـــوبـــر/  ــه، وفـ ــلـ ــذا كـ ــ قـــبـــل هـ
طــِلــق ســـراُح املجرم 

ُ
تشرين الــثــانــي املــاضــي، أ

ســلــيــمــان هــــالل األســـــد مـــن ســجــن الـــســـويـــداء 
ــفـــل وأنـــــصـــــاره عـــلـــى الــطــريــقــة  ــتـ املــــدنــــي، واحـ
ــيـــة جـــراء  ــة بـــتـــرويـــع مــحــافــظــة الـــالذقـ ــديــ األســ
إطـــــالق الـــعـــيـــارات الـــنـــاريـــة احـــتـــفـــااًل بــالــفــاتــح 
الــعــظــيــم. كـــان ســلــيــمــان األســــد قــد قــتــل يـــوم 7 
أغسطس/ آب 2017 العقيد في القوى الجوية 
السورية، حسان الشيخ، أمام زوجه وأوالده، 
التي كان   األخير تجاوز موكبه بسيارته 

ّ
ألن

النبأ غير مؤّكد وغير مستبعد، فقد بدا  هذا 
مؤّكدا ضم مدير مدرسة عربي، ُعرف بدعمه 
»الــلــيــكــود« إلـــى هـــذا الــتــكــتــل فــي االنــتــخــابــات 
املقبلة. على أن زيارة نتنياهو الناصرة لم تتم 
في أجــواء هادئة وصافية ووديــة، إذ شاركت 
تظاهرٍة  تنظيم  في  املشتركة  القائمة  أحــزاب 
رفعت فيها أعــالم فلسطينية وشــعــارات ضد  
نتنياهو »عد إلى بيتك«، وشارك فيها نشطاء 
يــهــود مــمــن يــواظــبــون عــلــى االحــتــجــاج على 
نتنياهو على خلفية اتهامات بالفساد تالحق 
الرجل. وقد تم التنكيل باملتظاهرين بوحشية 
ومــنــع الــعــالج عــن املــصــابــني، وجــــرى اعــتــقــال 
19 مــنــهــم وأفـــــرج عـــن ســتــة بــعــد ســـاعـــات من 
البلدية  رئيس  ترحيب  وباستثناء  االعتقال. 
وتشهيره بالقائمة املشتركة، لم يلق نتنياهو 
قــبــواًل مــن أبــنــاء املــديــنــة وقــواهــا االجتماعية 
والسياسية، بل أثبتت التظاهرة االحتجاجية 
الــقــائــمــة املــشــتــركــة مـــا زالـــــت رأس حــربــٍة  أن 
سياسيٍة في مواجهة حكومة االحــتــالل، وقد 
اإلســالمــيــة، ولكن على  الحركة  فيها  شــاركــت 
مــع هذا  التعامل  وكـــان  قــيــادي.  مستوى غير 
الــحــدث أفــضــل  تعبير عــن اســتــمــرار دينامية 

الكتلة الرباعية املشتركة.
ــام، كــــانــــت أحــــــــزاب الــقــائــمــة  ــ ــأيـ ــ  وقــــبــــل ذلـــــك بـ
املـــشـــتـــركـــة، الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــســالم 
واملـــســـاواة، والــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي، 
والحركة العربية للتغيير، قد اتخذت مواقف 
الفنان محمد بكري  التضامن مع  حازمة في 
في مناسبٍة سياسيٍة ووطنيٍة بامتياز، وذلك 
اإلسرائيلية  الــلــد  إصــــدار محكمة  أعــقــاب  فــي 
حــكــمــا بــتــغــريــم الــفــنــان 80 ألـــف دوالر وُكــلــفــة 

العلمانية بالتزامن مع نهوض جديد للدين 
عاملًيا، وقد ظهر ذلك في كل جزء من العالم 
تقريًبا، مــا عــدا أوروبـــا الغربية. وقــد فــازت 
من  بمؤيدين  الدينية  السياسية  الحركات 
أماكن أخرى من البلدان في كل العالم. وفي 
هــذه الــبــلــدان، لــم تكن غالبية هــؤالء األفــراد 
ــــن الــطــبــقــة  ــبـــار الــــســــن، بــــل شـــبـــاًبـــا ومـ مــــن كـ
السلم االجتماعي، موظفون  الصاعدة على 
هــذا،  على  إلــخ.   .. ومهنيون  ومثقفون  كبار 
بدأ القرن الحادي والعشرون عصًرا للدين، 
الغربية  العلمانية  الــدولــة  نــمــاذج  وتــواجــه 
فيه تحّديات وتستبدل بأخرى. ويعني ذلك 
كــلــه بــــروز ســمــة الـــديـــن املـــتـــزايـــدة فـــي هــويــة 
ــم والـــشـــعـــوب، وازديـــــــاد ارتـــبـــاط الــديــن  ــ األمـ
ا. 

ً
بالنزاعات في عــدة أجــزاء من العالم أيض

بهذا  األميركية  الهوية  دفــع  الــذي  مــا  ولكن 
االتجاه، وبلور املسار املتراكم منذ سنوات، 

وحّوله إلى معطى نوعي؟
االجتماعية  النظرية  إن  هنتنغتون  يــقــول 
ــــى أن غــيــاب  واألدلــــــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة تــشــيــر إلـ
ــي يــشــجــع الـــفـــرقـــة الـــداخـــلـــيـــة.  ــارجــ عـــــدو خــ
لـــيـــس مــــن املـــفـــاجـــئ أن اضـــمـــحـــالل الـــحـــرب 
ــاردة ونــهــايــتــهــا زادا فــي نــمــو الــهــويــات  ــبـ الـ
الــفــرعــيــة فـــي أمــيــركــا عــلــى حـــســـاب الــهــويــة 
الــوطــنــيــة األمــيــركــيــة. كــمــا تـــرك انــهــيــار دول 
األميركية  الديمقراطية  االشتراكي  املعسكر 
إيــــديــــولــــوجــــي عــلــمــانــي  مـــنـــافـــس  مــــن دون 
ذي أهــمــيــة، وتـــركـــت الـــواليـــات املــتــحــدة من 

يقودها. ُحكم على سليمان بالسجن 20 عاما، 
وأطلق سراحه بعد خمسة أعوام فقط.

واملــجــرم  الشمالي  إسماعيل  الشهيد  بــني  مــا 
سليمان األسد شريط طويل من األلم والقهر 
واالســتــعــبــاد. إضــافــة إلــى الــســوريــني ومــن في 
حكمهم، جمع حافظ األسد ومن بعده وريثه، 
في معتقالتهما وأقبية مخابراتهما من أتباع 
 

ُ
قومياٍت وأجناٍس وأدياٍن، ما ال يتصّوره عقل

إنسان أبــدًا. وترّبع على قّمة هذا الخليط من 
البشر املقهورين الفلسطينيون واللبنانّيون، 
الوحدة  لشعارات  الفعلي  التطبيق  هو  فهذا 
العربية عند األب وابنه. ومن هنا، يبدأ طريق 
مــســارات  تنطلق  هــنــا،  ومــن  فلسطني.  تحرير 
األخّوة والصداقة والتعاون لشعب واحد في 
 األسرى من شباب منظمة 

ُ
بلدين. يقضي آالف

والــحــركــات  واألحــــزاب  الفلسطينية  التحرير 
ــن  ــزمــ ــاط الــ ــ ــيـ ــ ــحــــت سـ ــم تــ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أيـ
والـــنـــســـيـــان وســـيـــاط الـــجـــالديـــن مـــن جــــالوزة 
ــــد، واألّمــــهــــات يــنــتــظــرن عــــودة الــغــائــبــني،  األسـ
الزوجات، األخــوات، األخــوة، األوالد واألحفاد 
ينتظرون أيضا، وال شيء يتغّير أبدًا، فالوجع 

 على ما يبدو. 
ً
مقيٌم وسيستمر طويال

في  قــرن  ربــع  الشمالي  إسماعيل  قبع  بينما 
السجن لرأي قاله بحافظ األسد، ومات شهيدًا 
 
ً
فـــي الــخــتــام، خـــرج املـــجـــرم ســلــيــمــان محتفال

ــوانــــني واألعـــــــــراف  ــقــ ــلـــى الــ ــبــــني عـ بـــالـــنـــصـــر املــ
يــبــدأ باملنطق  والطبيعة والــنــاس وكــل شــيء 

املــحــاكــمــة، عــلــى خلفية دعــــوى رفعها  إجــــراء 
ضده ضابط إسرائيلي، اتهمه باإلساءة إليه 
والتشهير به في فيلم »جنني جنني« الذي أنتج 
في العام 2002، ويوثق استباحة مخيم جنني، 
وتنكيل  قــوات االحــتــالل بسكانه. وقــد قضى 
قــــرار املــحــكــمــة بــإتــالف نــســخ الــفــيــلــم، والــعــمــل 
الشبكة  على حذفه مــن مــحــّرك يوتيوب ومــن 
ــد أظـــهـــر الــتــضــامــن  الــعــنــكــبــوتــيــة عـــمـــومـــا. وقــ
 من 

ً
 متقّدمة

ً
الــواســع والــحــار مــع  بكري حــالــة

الوعي بالكيانية الوطنية، والحق في اإلبداع 
تثيره هذه  ما  الوطني. ومع  الوجود  لتعزيز 
املواقف من  مشاعر الفخر والكرامة الوطنية، 
اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة محلية  رمـــــوزا  أن  إال 
تـــواظـــب عــلــى الــلــعــب عــلــى وتـــر االحــتــيــاجــات 

دون مــنــافــس مــكــافــئ، وبـــذلـــك أنـــتـــج غــيــاب 
الــهــدف. وقد  التهديد اإليــديــولــوجــي فــقــدان 
بــاتــت الــــواليــــات املــتــحــدة بـــال عــــدو، ودارت 
ــة فــي  ــعــ ــي الــتــســعــيــنــايــت مــــنــــاظــــرات واســ فــ
الواليات املتحدة بشأن تحديد هوية العدو 
ــلـــول 2001،  أيـ املــحــتــمــل. فـــي 11 ســبــتــمــبــر/ 
أنهى أسامة بن الدن بحث أميركا عن عدو. 
عــنــدمــا هــاجــمــهــا، فــعــل شــيــئــني إضــافــيــني: 
ملء الفراغ الذي أحدثه غورباتشوف بعدو 
جــديــد خــطــيــر، وحـــــّدد هــويــة أمــيــركــا بــدقــة 
املحدد  الهوية هي  كانت  إذا  أمــة مسيحية. 

ــه. وبــيــنــمــا احــتــفــى رئـــيـــس وزراء  ويــنــتــهــي بــ
إسرائيل بالجاسوس جوناثان، ووقف فجرًا 
الخاّصة  املــطــار بانتظار هــبــوط طــائــرتــه  فــي 
ــد  ــه، ســـمـــح بـــشـــار األســ ــمـ ــريـ ــكـ الســـتـــقـــبـــالـــه وتـ
لجثمان حاتم علي بدخول سورية، من دون 
الوقت ذاته  أن يرفع عنه الطلب األمني، وفي 
إلــى وفاته  الــســوريــني  انني 

ّ
الفن نقابة  أشـــارت 

 عن ميشيل 
ُ

دون أن تنعاه ولــو بكلمة. وأنــقــل
الخبر: »نصُّ  كيلو ما كتبه تعليقا على هــذا 
الــفــنــانــني األســديــة:  لــنــقــابــة  الــنــعــوة الحقيقي 

االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة واألمــنــيــة )الــحــد 
مــن الــجــريــمــة( للجمهور الــعــربــي. وقــد انضم 
ــــؤالء، واصـــفـــا زمـــالءه  مــنــصــور عــبــاس إلـــى هـ
في القائمة املشتركة بأنهم يضعون أنفسهم 
في جيب اليسار، وأنهم يكتفون بالخطابات 
التمييز  أن  علما  املــواقــف.  وتسجيل  الــنــاريــة 
واملــــظــــالــــم االجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــســـتـــنـــد إلــــــى نـــهـــٍج 
عنصري تنتهجه الدولة. ومع األخــذ بقانون 
القومية )يهودية الدولة(، فإن وتيرة التمييز 
ضـــد الــجــمــهــور الــعــربــي الــفــلــســطــيــنــي ســوف 
تــــزداد وتــشــتــد )يــزيــد عـــدد املــواطــنــني الــعــرب 
ألــف نــســمــة(، وأنـــه ال يمكن  عــن مليون و900 
والحياتية  االجتماعية  املــطــالــب  بــني  الفصل 
العرب  بوجود  باالعتراف  القومية  واملطالب 
على أرضهم الوطنية أقلية قومية. وفي هذه 
القيادة  الــحــرص على جماعية  األثــنــاء، ومــع 
تبدو  أنــهــا  إال  املــشــتــركــة،  القائمة  تركيبة  فــي 
إذ ثمة ما  قــيــادة..  الجمهور بغير  أنــظــار  فــي 
ــراغ عــلــى املــســتــوى الـــقـــيـــادي، وفــي  ــفـ يــشــبــه الـ
تظهير رموز وطنية ملهمة وجاذبة للجمهور 
ويتجاوزها  األحــــزاب،  يشمل  الـــذي  العريض 
ــنـــاس. وإذ يــبــدو خــيــار مــغــادرة  إلــــى عــامــة الـ
ومتوقعا،  قائما  للقائمة  اإلســالمــيــة  الحركة 
ــرد األفـــضـــل عــلــى ذلـــك لـــن يــكــون بــفــرط  فـــإن الــ
الــقــائــمــة، بــل بــتــقــويــة الـــروابـــط بــني املــكــونــات 
الـــثـــالثـــة الــبــاقــيــة وســـائـــر مـــكـــونـــات املــجــتــمــع 
املدني واملحلي، لعبور االستحقاق االنتخابي 
بأفضل نتائج ممكنة، مع الحفاظ على املوقف 
السياسي الذي يعارض بصورة كلية املنحى 

العام الذي يزداد تطّرفا وعنصرية.
)كاتب من األردن(

ــذي تــشــتــق مـــنـــه املـــصـــالـــح، كـــمـــا يــعــلــمــنــا  ــ الــ
هنتنغتون، وإذا كانت الهوية األميركية في 
القرن الواحد والعشرين، كما يخبرنا، تقوم 
على الدين أساًسا، يظهر ترامب كأنه تعلم 
درس هنتنغتون، وحــاول صياغة املصالح 
فيه  الــعــالــم، بما  كــل  فــي مواجهة  األميركية 
وألن  الفّجة.  بطريقته  أميركا،  حلفاء  حتى 
املصالح تعني االقتصاد، فقد حــّول ترامب 
إدارة اقــتــصــاد األمــيــركــي مــع اآلخـــريـــن إلــى 
اقتصاد ابتزازي. بالبحث بفجاجة عن هذه 
املــصــالــح، وعــقــد صــفــقــات اقــتــصــاديــة تحت 
وقع التهديد. ومع فشل الحروب األميركية 
ــدم فــعــالــيــة  ــ فــــي الــــعــــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان، وعــ
تـــحـــديـــد الــــحــــركــــات الـــجـــهـــاديـــة اإلســـالمـــيـــة 
ــا عــلــى  ــفــ بـــوصـــفـــهـــا الـــــعـــــدو الــــرئــــيــــســــي، طــ
 .»

ً
الــســطــح الــشــعــار األمــيــركــي »أمــيــركــا أوال

بــدأ هــذا مع محاولة تالفي نتائج الحروب 
األميركية الخارجية الفاشلة بسحب القوات 
األميركية وإعادتها إلى البالد. لكن »أميركا 
فــارغ من املضمون،  إلــى شعار  « تحول 

ً
أوال

وشــحــنــتــه مـــن جــديــد الــحــركــات الــشــعــبــويــة 
ــيـــركـــي، وهــي  والــيــمــيــنــيــة فـــي املــجــتــمــع األمـ
البيت  ترامب  بدخول  ساهمت  التي  القوى 
الشعار  استخدام  تم  ترامب،  ومــع  األبيض. 
فـــي مـــواجـــهـــة الــجــمــيــع، أعــــــداء وحـــلـــفـــاء. لم 
يــتــعــامــل تــرامــب مــع املــكــســيــك بــاحــتــقــار، بل 

تعامل مع أملانيا كذلك. 
)كاتب فلسطيني في السويد(

الجمهورية األسدية  الفنانني في  نقابة   
ّ

تــزف
ملنتسبيها بشرى وفــاة حاتم علي، الــذي كان 
 الــحــرّيــة هــي صــنــو الــفــن والــحــيــاة، 

ّ
يعتقُد أن

 لــذلــك الــشــطــب مــن جــــداول النقابة. 
ّ

فــاســتــحــق
وتهيب النقابة بأعضائها أن يشاركوا أوسع 
مشاركة في إيصال جثة حاتم علي إلى مثواه 
األخــيــر، لــيــتــأّكــدوا مــن أنـــه فـــارق حــقــا الــدنــيــا، 
ــة تــخــلــصــت مـــن إرهـــابـــي ســـوري  وأن األســـديـ
ــة االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي  ــــر«. هـــذه هـــي دولــ آخـ
الــعــنــصــري، وهـــكـــذا هـــي ســـوريـــة األســــد قلب 

العروبة النابض!
ــه لم يهدر من عمره ثالثني 

ّ
ُيــدرك جوناثان أن

عاما ونّيف بــدون طائل، وُيــدرك نتنياهو أن 
وقــوفــه بحضرة الــجــاســوس لــن يضيع هــدرًا 
أيضا. وكان إسماعيل الشمالي قد أدرك، عبر 
ربع قرن في تحّمل اإلهانات وحفالت التعذيب 
فـــرع فلسطني وســجــون صيدنايا  أقــبــيــة  بــني 
ــاة الـــتـــي  ــ ــأســ ــ وعـــــــــدرا والــــــســــــويــــــداء، حـــجـــم املــ
عاشها ويعيشها السوريون والفلسطينيون 
 من ساقهم 

ّ
 املعتقلني، وكل

ّ
واللبنانيون، وكل

ــه.  ــثــ الــــقــــدُر تـــحـــت ســلــطــة نـــظـــام األســــــد ووريــ
 هــذه الدولة له، 

ّ
كذلك أدرك سليمان األســد أن

الــثــروات ملكه،  وهـــؤالء العبيد عبيده، وهــذه 
 مـــن أجـــلـــه، وإن زارهــــا 

َ
ــــن

ُ
 الــســجــون لـــم ت

ّ
وأن

لحظة عابرة من الزمن، فإنها ستصبح مكان 
استجمام وسياحة له، ال مكان عقاب وتأديب.
)كاتب سوري في برلني(

فلسطينيو 1948 في مواجهة الشد العكسي

الشعبوية والعنصرية باقيتان بعد ترامب وبقوة

أسرى، فنّانون، جواسيس، مجرمون

ثّمة ما يشبه الفراغ 
في القائمة المشتركة 

على المستوى 
القيادي، وفي تظهير 

رموز وطنية ملهمة 
وجاذبة للجمهور

استطاع ترامب أن 
يهّز النظام األميركي، 

ويصنع شرًخا في 
المجتمع، وهيّج 

االتجاهات الشعبوية 
والعنصرية

مشاهد من ثالث 
دول تتالت أخيرًا 

والرابط بينها خيط 
رفيع من ألم وحسرة 

وقهر يهّد الجبال 
ويعتصر النفوس
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