
أسامة أبو ارشيد

نــاقــش مــقــال األســـبـــوع املـــاضـــي، بــإيــجــاز، 
ــركـــي – الــصــيــنــي،  ــيـ خــلــفــيــات الـــتـــوتـــر األمـ
ــلــــى الـــــــريـــــــادة الـــعـــاملـــيـــة،  وتـــنـــافـــســـهـــمـــا عــ
الــواليــات  لــوراثــة هيمنة  الصني  ومساعي 
املـــتـــحـــدة دولــــيــــا، خـــصـــوصـــا فــــي الــجــانــب 
ــا  ــمـ ــد واحـــــــــد، وربـ ــقـ ــــادي خــــــال عـ ــتـــــصـ ــ االقـ
العقدين والنصف  مزاحمتها عسكريا في 
املقبلني. وفي هذا املقال، سيحاول الكاتب، 
بإيجاز أيــضــا، أن يجيب عــن ســؤال مــا إذا 
الهيمنة  تحقيق  على  قــادرة  الصني  كانت 
االقـــتـــصـــاديـــة عـــاملـــيـــا، عــلــى أن يـــعـــود إلــى 
سياق املنافسة على الهيمنة العسكرية في 

املستقبل القريب وآفاقها.  
ــر بما أورده مــقــال األســبــوع  كِّ

َ
ــذ

ُ
ــن

ْ
ــل

َ
بــدايــة، ف

ــــي أن واشــــنــــطــــن، وحــــســــب وثــيــقــة  ــــاضـ املـ
»الـــتـــوجـــيـــهـــات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة املـــؤقـــتـــة« 
الــــصــــادرة عـــن الــبــيــت األبـــيـــض، فـــي شهر 
الــصــني  أن  ــــرى  تـ ــي،  ــاضــ املــ آذار   / ــارس  ــ مــ
تمثل »املــنــافــس الــوحــيــد املــحــتــمــل الــقــادر 
ــــني قـــوتـــهـــا االقـــتـــصـــاديـــة  عـــلـــى الـــجـــمـــع بـ
والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية 
لتشكيل تحٍد مستدام لتحقيق االستقرار، 
ونــظــام دولـــي مــفــتــوح«. هـــذا لــيــس موقف 
بــمــعــنــى  وحـــــــدهـــــــا،  بــــــايــــــدن  جــــــو  إدارة 
أنـــــــه ال يـــخـــضـــع العــــــتــــــبــــــاراٍت ســـيـــاســـيـــٍة 
وحــزبــيــٍة وانــتــخــابــيــة، بــقــدر مــا أنـــه يمثل 
مــوقــف املــؤســســة األمــيــركــيــة بــمــكــونــاتــهــا 
ــيـــة واألمـــنـــيـــة  ــة، الـــســـيـــاســـيـــة والـــحـــزبـ ــافــ كــ
واالســتــخــبــاراتــيــة والــعــســكــريــة والــفــكــريــة 
أن  أميركي  توافق  ة شبه  وثمَّ واإلعامية. 
الصني التي تتضاعف قوتها االقتصادية 
ــة بــســرعــة  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ والـــعـــســـكـــريـــة والـ

حسين عبد العزيز

أعرب مقال سابق للكاتب، نشر في »العربي 
الــجــديــد«، عــنــوانــه »املــلــف الــســوري والقمم 
الروسية ـ األميركية«، في 6/18/ 2021، عن 
القلق من حــدوث تنازل أميركي جديد في 
امللف السوري خال لقاء الرئيسني بايدن ـ 
بوتني في جنيف، فتاريخ القمم األميركية ـ 
الروسية يخبرنا بهذه التنازالت املستمرة. 
ثم لم يمض شهر على اللقاء، حتى ظهرت 
ــرار مجلس  الــصــفــقــة املــشــتــركــة عــلــنــا فـــي قــ
ــازالت  ــنــ ــتــ الــ مـــعـــه  ــرت  ــ ــهـ ــ وظـ  ،2585 األمــــــــن 
ــقـــرار نــقــلــة مــهــمــة في  األمــيــركــيــة. وشــكــل الـ
ليس حيال  الــروســي،  ـ  األميركي  التعاطي 
مــلــف املــعــابــر فــحــســب، وإنــمــا أيــضــا حيال 

الرؤية االستراتيجية لهذا امللف.
القرار  يمر  أن  بمكان،  املصادفة  من  وليس 
بهذه السهولة من دون حدوث فيتو روسي 
كما في مــّرات سابقة، وأن يهلل له الروس 
لانتباه،  الفتة  بدت  بطريقٍة  واألميركيون 
بل إن أخطر وأهم ما قيل في القرار الدولي 
ــر خـــارجـــيـــة الــنــظــام  ــ ــاء عـــلـــى لـــســـان وزيــ ــ جـ
السوري، فيصل املقداد، »قرار تمديد دخول 
الــحــالــيــة  اإلنــســانــيــة بصيغته  املـــســـاعـــدات 
يعد إنجازا، ألنه تضمن كل الجوانب التي 
كانت الدول الغربية ترفض تناولها.. القرار 
يــنــّص عــلــى إيــصــال املــســاعــدات اإلنسانية 
من الداخل السوري، وليس فقط من املعبر، 
ويعني ذلــك أن املــعــابــر الــخــارجــيــة لــم تعد 
األساسية، وما حصلت عليه الدول الغربية 

من هذا القرار هو نصف معبر فقط«.
أوال، يؤكد نص القرار 2585 ألول مرة على 
خطوط  عبر  اإلنسانية  املساعدات  إيصال 
التماس الداخلية، أي وصولها إلى مناطق 
للنظام،  تابعة  منظمات  عبر  إمــا  الــنــظــام، 
أو تــحــت إشــــراف روســــي مــبــاشــر. وأهــمــيــة 
ــات املــتــحــدة  ــ ــــواليـ ــذه الـــخـــطـــوة فــــي أن الـ ــ هـ
واملــجــتــمــع الــــدولــــي أصــبــحــا يـــنـــظـــران إلــى 

أمجد أحمد جبريل

ــات الــــعــــاقــــات الـــعـــربـــيـــة  ــبـ ـ
ّ
ــل ــم تـــقـ ــــي خـــضـ فـ

ـــر ســعــودي 
ّ
ــى الــعــلــن تـــوت ــرز إلــ الــعــربــيــة، بــ

إمـــــاراتـــــي، يــكــشــف احـــتـــمـــال نــهــايــة »شــهــر 
العسل« في عاقات البلدين التي استندت 
إلى تفاهم بني ولي عهد السعودية، محمد 
بن سلمان، مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن 
زايد، لتعظيم مكاسب الطرفني ونفوذهما، 
خصوصا في اليمن، واملنطقة إجمااًل. ولم 
يكن »النجاح النسبّي« للتعاون السعودي 
ـــر الــغــطــاء/ 

ّ
ــــي لــيــتــحــقــق لــــوال تـــوف ــاراتـ ــ اإلمـ

ــارة  ــ ــلـــت زيــ ــّكـ ــه؛ إذ شـ ــ ــي لــ ــركــ ــيــ الـــعـــمـــق األمــ
الرئيس دونالد ترامب السعودية، وانعقاد 
الــقــّمــة األمــيــركــيــة اإلســامــيــة فـــي الــريــاض 
بــإنــشــاء  ــا  ــذانــ إيــ  ،)2017 أيـــــار  مـــايـــو/   21(
»تــحــالــف الــشــرق األوســــط اإلســتــراتــيــجــي« 
الــذي   ،)Middle East Strategic Alliance(
كان يسعى، علنا، إلى عزل إيران، مع دمغها 
»اإلرهـــــاب«، لــكــن جــوهــره  ومــلــيــشــيــاتــهــا بــــــ
يقوم على سياسٍة أميركية غرضها القضاء 
الــثــورات العربية،  على مــا تبقى مــن تأثير 
بما يمّكن ثنائي إسرائيل/ الديكتاتوريات 
الــعــربــيــة، وبــمــا يــدعــم ســيــاســات الـــثـــورات 
ــتــــهــــداف قـــــوى الــتــغــيــيــر  ــي اســ املــــــضــــــاّدة، فــ
إلى عزل  العربي، وحصار قطر، باإلضافة 
تركيا وإيـــران، وفــرض واشنطن مزيدًا من 

العقوبات عليهما.
ولــئــن كـــان الــتــوتــر الــراهــن بــني السعودية 
اقتصاديا  نفطيا/  أخــذ طابعا  واإلمـــارات 
)ظــهــر فــي اجــتــمــاع تحالف أوبـــك +، فــي 1 
الــجــاري(، فإنه يستند، إلى  يوليو/ تموز 
أبـــعـــاٍد ســيــاســيــٍة أعــمــق، تــخــّص املــســتــوى 
ــا يــعــكــس  ــمــ ــات، كــ ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ ــي الــ ــ ــائــــي فــ ــنــ ــثــ الــ
مــتــغــيــرات الــســيــاقــني، الــدولــي واإلقــلــيــمــي. 
وفــــي هــــذا اإلطـــــــار، ثــمــة ثــــاث مــاحــظــات 
ــة،  ــيــ ــاراتــ عـــلـــى الـــعـــاقـــات الـــســـعـــوديـــة اإلمــ
العربية، ضمن عملية  العربية  والعاقات 
إعادة تشكيل النظام اإلقليمي في الشرق 
األوســــــط، فـــي هــــذه »املـــرحـــلـــة االنــتــقــالــيــة« 
ــؤّدي، فـــي املــحــصــلــة الــنــهــائــيــة،  ــتــ الـــتـــي ســ
إلـــى تــغــيــيــرات حقيقية، فــي مــكــانــة الـــدول 

الخليجية والعربية واإلقليمية. 
أوالها أن الرياض تقوم بمراجعة سياساتها 
منذ  واإلقــلــيــمــيــة،  الخليجية  وتــحــالــفــاتــهــا 
قــمــة الـــُعـــا الــخــلــيــجــيــة، 5 يـــنـــايـــر/ كــانــون 
الــثــانــي املـــاضـــي، مـــع اســتــعــدادهــا التــخــاذ 
خطواٍت عملية تخالف توقعات أبو ظبي، 
ــعــــودي/ مــصــري/  ــراط ســ ــخــ وذلـــــك عــبــر انــ
قطري/ ُعماني/ كويتي، في حلحلة أزمات 
الرئيس  مــع ســيــاســات  بــالــتــعــاون  املنطقة، 
األمــيــركــي، جــو بــايــدن، سيما تركيزه على 
تعامله  فـــي  إجـــمـــااًل،  الــدبــلــومــاســيــة  األداة 
مع امللفني اليمني والنووي اإليراني، على 

الرغم من »استعصاء« االختراقات فيهما.
ويبدو أن الرياض تخطو اآلن بانفتاح أكبر 
زيــــارات  )بــدلــيــل  الخليجي  محيطها  عــلــى 
كـــبـــار املـــســـؤولـــني الــقــطــريــني والــكــويــتــيــني 
»ابتعاد  مــع  الــســعــوديــة(،  إلــى  والُعمانيني 
نسبي« عــن سياسات اإلمــــارات فــي خلق/ 
والــصــومــال  وليبيا  اليمن  أزمـــات  توظيف 
ومــصــر... إلــخ. وعلى الصعيد الــداخــلــي، ال 
تخفى رغبة الرياض وطموحها في تدعيم 
قدراتها التنافسية االقتصادية والسياحية 
والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة، عـــبـــر جـــــذب االســـتـــثـــمـــارات 
السعودية  السياحة  وتشجيع  الخارجية، 
ــار »رؤيــــة 2030«، بهدف  الــداخــلــيــة، فــي إطـ
تــقــلــيــص االعـــتـــمـــاد عــلــى الـــنـــفـــط، وتــنــويــع 

فارس الخطاب

لم يكن يوم الرابع عشر من يوليو/ تموز 
لــيــس فــي حــيــاة العراقيني   ، 1958 عــاديــا 
وحــســب، وإنــمــا فــي تاريخهم أيــضــا، فقد 
أطلقوا  الــضــبــاط،  مــن  أســقــطــت مجموعة 
عــلــى أنــفــســهــم اســــم »الـــضـــبـــاط األحـــــرار« 
نظام الحكم امللكي في العراق الذي أّسس 

الدولة العراقية الحديثة عام 1921. 
الــعــســكــري،  تـــمـــوز 1958  انــــقــــاب  ــــس  أّســ
ــــذي يــســّمــى جـــزافـــا »الــــثــــورة«، لعقود  والـ
وتراجع  السياسي،  االستقرار  فقدان  من 
فــــــرص بــــنــــاء دولــــــــة وفــــــق رؤيــــــــة تــعــتــمــد 
الــتــنــمــيــة املـــســـتـــدامـــة واالقـــتـــصـــاد الــحــر. 
ــرز فـــي اإلقــلــيــم،  ــ كـــان يــمــكــن أن تــكــون األبـ
بــل وحــتــى اقــتــصــادات الـــدول الــكــبــرى في 
العالم؛ فهذا البلد الذي كان يحكمه نظام 
ملكي دستوري على غرار اململكة املتحدة 
ال يــمــتــلــك املـــلـــك فــيــه ســلــطــة فــــوق سلطة 
البرملان أو الحكومة العراقية، البلد الذي 
لـــم يــتــســنــم أيــــة وظــيــفــة فـــيـــه، مـــن رئــيــس 
الــوزراء وحتى أدنى الدرجات الوظيفية، 
مــــن لــــم يــســتــحــقــهــا كـــمـــؤهـــل دراســــــــي أو 
نــمــاذج  بــه  مــعــرفــي أو ســـواهـــا، فتحققت 
والعاقات  والتخطيط  اإلدارة  من  رائعة 
ـــــاح الــــزراعــــي والــنــمــو  الــخــارجــيــة واإلصـ
الــســكــانــي واملــنــاهــج الــتــربــويــة والــقــاعــدة 
الصناعية، ناهيك عن بناء جيش وطني 

ذي مستوى عاٍل من الكفاءة والتسليح.
يــعــرف املــتــابــع لــلــشــأن الــعــراقــي، إلـــى حد 
كــبــيــر، حــجــم الـــتـــذبـــذب الــــذي اتــســمــت به 
 ،1958 عــام  انقاب  منذ  العراق  سياسات 
لـــكـــن مـــــا يـــجـــب أن يـــعـــرفـــه كـــــل إنــــســــان، 
ــار الــوطــن  ــطـ ــن بــقــيــة أقـ ــان أم مـ عـــراقـــيـــا كــ
الــعــربــي، أن هــذا االنــقــاب ارتــكــب جريمة 
ــــن يــــغــــادرهــــا الــــتــــاريــــخ مــطــلــقــا،  ــبــــرى لـ كــ
وأْولـــــى بــالــعــراقــيــني أواًل أن ُيــحــيــوا هــذه 
الـــذكـــرى بــالــبــكــاء والــنــحــيــب، تــمــامــا كما 
يــفــعــل بــعــضــهــم فـــي ذكـــــرى مــقــتــل بعض 
آل الــبــيــت عــلــى الـــتـــراب الــعــراقــي بطريقة 
مــقــتــل أشــــــراف الــعــائــلــة الــهــاشــمــيــة، ألن 
العقل  على  بالدم  امللطخ  اإلجــهــاز  عملية 
بلٍد  من  العراق  حّولت  والعدالة  واملنطق 
ــمـــوًا مــــطــــردًا، ويــــؤّســــس لــقــاعــدة  يــنــمــو نـ
علمية وتربوية وتعليمية واعدة، إلى بلٍد 
يحكمه العسكر، ثم تراجع األمر، لتحكمه 
شلة من املارقني، الفاسدين، القتلة، ذوي 

ملكانة  جيوسياسيا  تهديدًا  تشكل  كبيرة 
الــواليــات املــتــحــدة قــوة عظمى عــاملــيــا. من 
العاقات  لجنة  رئيس  تقدم  املنطلق،  هذا 
األميركي،  الشيوخ  في مجلس  الخارجية 
ــل/ نــيــســان  ــ ــريــ ــ ــي أبــ ــ بــــــوب مـــيـــنـــيـــنـــديـــز، فـ
ــانـــون تــحــت عــنــوان  املــــاضــــي، بـــمـــشـــروع قـ
ــون املـــنـــافـــســـة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــعــام  ــانــ »قــ
عــني  ــرِّ

َ
ــش

ُ
امل بــدعــم  2021«، حــظــي مــبــاشــرة 

مــن الــحــزبــني، الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري، 
ويهدف عمليا إلى احتواء الصني. 

ــا، فــي  ــنــ ــرّدد بـــكـــني، راهــ ــتــ ــل، ال تــ ــابـ ــقـ فــــي املـ
واشنطن،  تعميق هواجس  إلــى  مساعيها 
متخلية في ذلك عن عقود من محاوالتها 
ــأن قــدرتــهــا عــلــى منافسة  الــتــهــويــن مــن شـ
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة. وكــــان مــقــال األســبــوع 
ــتــــحــــذيــــرات الـــرئـــيـــس  ــد ذّكــــــــر بــ ــ ــي قـ ــ ــاضـ ــ املـ
التي  كلمته  في  بينغ،  الصيني، شي جني 
ألـــقـــاهـــا فـــي الـــثـــاثـــني مـــن الــشــهــر املــاضــي 
)يــــونــــيــــو/ حـــــــزيـــــــران(، ضـــمـــن احـــتـــفـــاالت 
الذكرى املئوية لتأسيس الحزب الشيوعي 
في الصني، من أن »زمن التنمر على الصني 
ولــى إلــى غير رجــعــة«، وبــأن مــن سيحاول 
ذلـــــك ســـتـــبـــوء جــــهــــوده بـــالـــفـــشـــل، ذلـــــك أن 
العظمة  نحو  للصني  الــتــصــاعــدي  املنحى 
»ال يمكن إيقافه«. وال تخفي بكني قناعتها 
الــراســخــة مــن أن »الــشــرق ينهض والــغــرب 
، فإنها ليست فــي وارد  يــتــراجــع«، ومــن ثــمَّ
االنــكــفــاء أمـــام الــضــغــوط، أو الــرضــوخ ألي 
محاوالت ابتزاٍز وترهيب، حتى ولو كانت 

صادرة عن الواليات املتحدة نفسها. 
ــــذي افــتــتــح  ــــودة إلــــى الـــســـؤال الـ لـــكـــن، وعــ
بــه هـــذا املـــقـــال، هــل تــمــلــك الــصــني الــقــدرة 
اليوم، أو في املــدى املنظور، على إطاحة 
؟ 

ً
الــهــيــمــنــة االقــتــصــاديــة األمــيــركــيــة فــعــا

الجمركية  والتعريفات  املتحدة  الــواليــات 
ــرى الـــتـــي تــحــّد  ــ ــ ــيـــود والــــعــــوامــــل األخـ ــقـ والـ
قــدرة بكني على الحصول على بعض  مــن 
ــة لــصــنــاعــاتــهــا، أو  ــة الــــازمــ ــيــ ــواد األولــ ــ ــ املـ
املجاالت  املتقّدمة في بعض  التكنولوجيا 
الحساسة، أو حتى الوصول إلى األسواق 
الـــعـــاملـــيـــة، كــبــعــض دول أوروبــــــــا والـــهـــنـــد. 
وعلى الرغم من أن الصني هي أسرع الدول 
كـــورونـــا، إال أن خطط  تعافيا مــن جــائــحــة 
إلى  ديونها  رفعت  اتبعتها  التي  التحفيز 
مــســتــويــاٍت قــيــاســيــة. ثـــمَّ هــنــاك احــتــمــال أن 
الصني تبالغ في تضخيم بيانات ناتجها 

الفارق  حجم  لتقليص  اإلجمالي،  القومي 
قد تكون  املتحدة. وبالتالي،  الــواليــات  مع 
الفجوة االقتصادية بني البلدين أوسع مما 
إلى  يحيلون  الشكوك  هــذه  مثيرو  تقوله. 
مضروبة،  يرونها  التي  الصني  مصداقية 

وإلى غياب الشفافية عندها. 
ــبــــراء إلـــــى أن الــصــني  أيــــضــــا، يـــشـــيـــر الــــخــ
 غير مؤّكد في منافستها 

ً
تواجه مستقبا

وذلــك  املتحدة،  الــواليــات  مــع  االقتصادية 
ــا بـــالـــعـــوامـــل الـــثـــاثـــة الــتــي  ــا أخــــذنــ إذا مــ
تــحــّدد مــعــدالت النمو االقــتــصــادي: حجم 
املــال، والــذي  العاملة، مخزون رأس  القوة 
االتصال  وشبكات  التحتية  البنى  يشمل 
واملـــواصـــات واملــصــانــع، وأخــيــرًا الكفاءة 
أن عقودًا من سياسة   

ٌ
اإلنتاجية. معروف

»طفل واحـــد« فــي الصني أّســســت ملجتمع 
ــى الــتــخــلــي  ــذا بــبــكــني إلــ ــا حــ ــو مـ ــرم، وهــ ــ هـ
ــرة، ولــكــن ذلــك  ــيـ عــنــهــا فـــي الــســنــوات األخـ
ــديـــدة بني  يــصــطــدم بــتــغــيــراٍت ثــقــافــيــة جـ
األجيال الشابة تساهم في عرقلة مساعي 
الـــدولـــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــصــني هي 
التحتية  بناها  في  توّسعا  األكثر  الدولة 
ومــصــانــعــهــا وتــكــنــولــوجــيــا اتــصــاالتــهــا 
ســـنـــوات  أن  إال  ــا،  ــهـ مـــواصـــاتـ ــبـــكـــات  وشـ
ــمـــارات الـــواســـعـــة والــســريــعــة  ــثـ ــتـ مـــن االسـ
تسّببت في مدن مهجورة، ومبان خالية، 
واختاالت عميقة بني املناطق الحضرية 
والريفية. أما التحّدي األكبر الذي تواجهه 
الــصــني فــي ســيــاق خططها االقــتــصــاديــة 
فيتمثل في أن مستوى كفاءتها اإلنتاجية، 
القائمة على املزج بني العمالة ورأس املال، 
األميركية.  نظيرتها  مــن  فقط   %50 ببلغ 
كفاءة  إن  املستقبلية  التوقعات  تقول  بل 
الصني اإلنتاجية ستصل إلى نسبة %70 

فقط، مقارنة باألميركية عام 2050.  األكثر 
أهمية من كل ما سبق ضــرورة األخــذ في 
عني االعتبار أن الواليات املتحدة لن تقف 
جامدة أمام التحّدي االقتصادي الصيني. 
من ناحية، التعافي االقتصادي األميركي 
جــراء حــزم التحفيز ملعالجة آثــار جائحة 
مع  جـــدًا،  متسارعة  بوتيرة  يسير  كــورنــا 
ــزم الــتــحــفــيــز تلك  ــــرورة مــاحــظــة أن حـ ضـ
أثقلته بديون ضخمة. ومن ناحية أخرى، 
ــاد  االتـــحـ وراءهــــــــا  بــــايــــدن  إدارة  حـــشـــدت 
األوروبي واقتصادات السبع الكبرى، في 
محاولة الحتواء الصني اقتصاديا، وهي 
أطلقت بالشراكة معهم، في الشهر املاضي 
ــبــــادرة اقــتــصــاديــة  )يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران( مــ
كبرى، تسعى إلى تطويق مبادرة الصني 
العاملية »الــحــزام والــطــريــق«، والــتــي تبلغ 
الـــدوالرات. إال  املليارات من  كلفتها مئات 
ــدرة الـــواليـــات  أن الــتــحــّدي ســيــكــون فـــي قــ
املــتــحــدة عــلــى تــنــفــيــذ ذلــــك عــمــلــيــا. أضــف 
إلــى ذلـــك، أن بــايــدن يــحــاول الــيــوم إطــاق 
التحتية  البنية  لتحديث  ضخم  مــشــروع 
األميركية، وهو ما سيوّسع القوة العاملة 
في بــاده. إال أن ذلك غير مضمون أيضا، 
ــر مـــحـــل خــــافــــات ومــمــاحــكــات  ــ فـــهـــذا األمــ

حزبية ديمقراطية - جمهورية.
االقتصادية  املنافسة  مستقبل  باختصار، 
بني الدولتني ال يمكن التنبؤ اليقيني فيه، 
إذ إنها عملية تخضع ملتغيرات وتحديات 
ــتـــى إن تــمــّكــنــت  ــة. وحـ ــ ــيـ ــ مـــوضـــوعـــيـــة وذاتـ
الـــصـــني مـــن حــســم الــتــنــافــس االقـــتـــصـــادي 
بعد عقد،  املتحدة لصالحها  الواليات  مع 
فـــإن املــنــافــســة عــلــى الــقــوة الــعــاملــيــة األولـــى 

عسكريا مسألة أخرى أكثر تعقيدًا.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

األزمــة اإلنسانية داخل سورية من منظور 
جغرافي واحد يشمل جميع أراضي الباد، 
ــن دون تــمــيــيــز بــــني مـــنـــاطـــق املـــعـــارضـــة  مــ
ومــنــاطــق الــنــظــام. كــمــا تكمن مــخــاطــر هــذا 
الــتــحــّول فــي املــنــاطــق الــتــي تسيطر عليها 
الديمقراطية«، حيث إدخال  »قــوات سوريا 
املساعدات إلى مناطقها سيكون محصورا 
بــأيــدي الــنــظــام، كــونــه يــفــصــل بــني مناطق 

سيطرتها ومناطق سيطرة املعارضة.
ثــانــيــا، ليست االنــعــطــافــة الــكــبــرى فــي هــذه 
الــتــفــاصــيــل، بـــل فـــي إمــكــانــيــة إنـــهـــاء اآللــيــة 
األمــمــيــة إلدخــــال املــســاعــدات عــلــى الجملة، 
وهــو مــا عبر عنه سفير روســيــا فــي األمــم 
املتحدة، فاسيلي نيبينزيا، حني قال »لقد 
مـــنـــح أعــــضــــاء املـــجـــلـــس الــــضــــوء األخـــضـــر 
لتعزيز اآللية عبر الحدود بشكل تدريجي 
بعمليات  املطاف  نهاية  في  استبدالها  ثم 
تسليم عبر الخطوط«. وجاء هذا التصريح 
بعد أيام من البيان الختامي لـ »أستانة 16« 
الـــذي لــم يشر إلــى صيغة »عــبــر الــحــدود«، 
مــكــتــفــيــا بــالــتــأكــيــد عــلــى ضــــــرورة إيــصــال 
املساعدات إلى جميع السوريني في جميع 
 .. الــبــاد مــن دون تمييز وتسييس.  أنــحــاء 
ووفقا للموقف الروسي، الذي لم يقابله أي 
األممية  اآللــيــة  ستتوقف  أمــيــركــي،  تعقيب 
بعد عـــام، ليصبح إدخـــال املــســاعــدات عبر 

النظام السوري وحده.

الــدول األعضاء  األممي  القرار  ثالثا، يدعو 
في األمم املتحدة إلى االستجابة بخطوات 
للشعب  امللحة  االحتياجات  لتلبية  عملية 
ــوء اآلثــــــــار االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــوري فــــي ضــ ــ ــسـ ــ الـ
لوباء  العميقة  واإلنــســانــيــة  واالقــتــصــاديــة 
ــة، كـــدولـــة فـــي حــال  كــوفــيــد 19 عــلــى ســـوريـ
طـــوارئ إنسانية مــعــقــدة، ويــرحــب بجميع 
ــادرات لــتــوســيــع األنــشــطــة  ــ ــبــ ــ الـــجـــهـــود واملــ
اإلنسانية في سورية. واعتمد نصر القرار 
املــبــكــر« مقاربة  »اإلنـــعـــاش  األمــمــي صيغة 

االقـــتـــصـــاد، بــحــيــث تــصــبــح الـــبـــاد مــركــزًا 
تــجــاريــا رئــيــســيــا فــي املــنــطــقــة، مــا سيلحق 
في  التجاري  وبمركزها  بــاإلمــارات  الضرر 
دبي. ولعل هذا ما يفّسر قرارات السعودية 
أخـــيـــرا، وضـــع قــيــود عــلــى ســفــر مواطنيها 
إلــى اإلمـــارات، ووضعها في مرتبة واحــدة 
ــي وبـــاء كــورونــا، 

ّ
مــع دول تــعــانــي مــن تــفــش

مـــثـــل إثـــيـــوبـــيـــا وفـــيـــتـــنـــام وأفـــغـــانـــســـتـــان، 
وتعديل قواعد االستيراد من دول مجلس 
ر على صادرات 

ّ
التعاون الخليجي، ما يؤث

دبــي، واملناطق الحّرة في اإلمــارات، ومنها 
الــحــّرة فــي مطار دبــي،  جبل علي واملنطقة 
ــاق  ــفــ ــن االتــ ــ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــن االسـ ــ ويـــحـــرمـــهـــا مـ
التفضيلية  واملـــزايـــا  الخليجي  الــجــمــركــي 

واإلعفاء من الرسوم.
ــة الــــثــــانــــيــــة بـــاحـــتـــمـــال  ــ ــظـ ــ ــــاحـ تـــتـــعـــلـــق املـ
ــرارات اإلدارة  تــراجــع تأثير اإلمــــارات فــي قــ
لوبياتها  تآكل شبكة  واحتمال  األميركية، 
الــتــي كـــان يــديــرهــا الــســفــيــر فـــي واشــنــطــن، 
يوسف العتيبة؛ فدور أبوظبي كان يرتكز 
األزمـــات  فــي  السياسي  املـــال  توظيف  على 
اإلقليمية، عبر دعم وكاء محليني، لصناعة 
فوضى محلية/ إقليمية، تسهم في تغييب 
في  ســواء  لــإمــارات،  اإلقليميني  املنافسني 
 عن 

ً
النفوذ أو املوانئ أو إنتاج النفط، فضا

الــدور السعودي« في اليمن، أكثر  »امتطاء 
مـــن اســتــنــاد أبــوظــبــي إلـــى ركـــائـــز حقيقية 
النفوذ والتأثير، سيما مع تراكم  لصناعة 
ــاء االســتــراتــيــجــيــة، والـــتـــوّجـــه نحو  ــطـ األخـ
وافتتاح  إســرائــيــل،  مــع  الــكــامــل«  »التطبيع 
سفارة لها في أبو ظبي وقنصلية في دبي.
ــع، أنــــه لــيــس فـــي وســــع اإلمـــــــارات،  ــ ــواقـ ــ والـ
عــبــر تــحــالــفــهــا مـــع إســـرائـــيـــل، أن تــتــجــاوز 
املـــــحـــــّددات الــجــيــوبــولــيــتــيــكــة الــهــيــكــلــيــة، 
 ،)Small State( صــغــيــرة  دولــــة  بــوصــفــهــا 
ــة؛ إذ  ــ ــيـ ــ ــــدولـ بـــمـــفـــاهـــيـــم عـــلـــم الــــعــــاقــــات الـ
مبالغ  إقليمي،  أبوظبي بطموح  تتصّرف 
فــيــه، مــا يستفز العــبــني أكــبــر، مــثــل إيـــران 
وتــركــيــا ومــصــر والــســعــوديــة، وجميعها 
بـــدرجـــاٍت مختلفة، على  مــعــتــرضــة،  تــبــدو 
استمرار قيادة إسرائيل، النظام اإلقليمي 

في الشرق األوسط.
بـــايـــدن  إدارة  تــجــمــيــد  ــن  مــ ــم  ــرغــ الــ وعـــلـــى 
»صــــنــــدوق إبــــــراهــــــام«، الــــــذي أنـــشـــئ بــعــد 
التطبيع بــني إســرائــيــل وكــل مــن اإلمـــارات 
والــبــحــريــن فــي سبتمبر/ أيــلــول املــاضــي، 
فـــمـــن املـــحـــتـــمـــل أن تـــبـــقـــي أبـــوظـــبـــي عــلــى 
ــنــــدوق اإلمـــــاراتـــــي لــاســتــثــمــار فــي  »الــــصــ
ــئ بــقــيــمــة عــشــرة  ــشــ نــ

ُ
إســــرائــــيــــل«، الــــــذي أ

املاضي،  آذار  مــارس/  في  دوالر،  مليارات 
مـــا يــعــنــي أنـــهـــا قـــد تــخــســر أمـــوالـــهـــا، من 
الــتــحــالــف مع  مــن  أمــنــيــا  أن تستفيد  دون 
التطبيع  ــرارات  ــ قــ أن  يـــؤّكـــد  مـــا  إســـرائـــيـــل، 
ما  بقدر  للشعوب،  مفيدة  ليست  العربية 
تكشف تآكل الشرعية الداخلية في النظم 
العربية، فكلما ضعفت هذه داخليا، لجأت 

إلى التحالف مع إسرائيل.
العاقات  بمسار  الثالثة  املاحظة  تتعلق 
العربية،  والعربية  الخليجية،  الخليجية 
الــــذي ُيـــرّجـــح أن يــبــقــى مــتــقــلــبــا/ مــتــذبــذبــا، 
ــراع والــــتــــعــــاون، بـــتـــأثـــيـــر غــيــاب  ــ ــــصـ بــــني الـ
الشخصنة،  املزاجية/  وهيمنة  املؤسسية، 
على صناعة القرار، ما يجعل هذه العاقات 
 ألزمــــات ومــشــكــات مــتــكــّررة، يمكن 

ً
عــرضــة

ها/ 
ّ
آنيا، لكن من دون حل أن يتم تهدئتها 

تسويتها مــن جـــذورهـــا، عــلــى نــحــٍو يـــؤّدي 
إلى انفجارها الحقا.

واملـــــؤّكـــــد أنـــــه بـــعـــد أزمــــــة حـــصـــار قـــطـــر لــم 

لُيجهزوا على  النفسية،  العاهات والعلل 
أو  فــنــا  أو  فــكــرًا  أو  علما  مــن يحمل  بقية 
مــوقــفــا. جــريــمــاة قــتــل الــعــائــلــة املــالــكــة في 
العراق، وكلها من النساء، باستثناء امللك  
فيصل الــثــانــي وخــالــه األمــيــر عــبــد اإللـــه، 
تمثل قمة االنحطاط األخاقي والنفسي 
والــتــربــوي. وعــلــى الــرغــم مــن عـــدم تدخل 
امللك شخصيا، وال سيدات قصر الرِحاب، 
بأية قضية سياسية أو أمنية في العراق، 
ارتــضــت لنفسها  العسكر  مــن  أن شلة  إال 
أن تقتلهم جميعا، وهم يسلمون أنفسهم 
لوا ببعض 

ّ
لهم، ولم يكتفوا بذلك، بل مث

الجثث )األمــيــر عــبــداإللــه(، وتــبــاهــوا بما 
االشــمــئــزاز حقا  على  يبعث  فعلوا. ومما 
أنــه، منذ املــجــزرة، لم يرتفع صــوت واحد 
من أحد الضباط املسؤولني عنها أو عن 
الــحــكــم، يـــعـــرب عـــن أســـفـــه ملــقــتــل املـــلـــك أو 
النساء واألطفال، بعد أن استتب لهم أمر 
حكم الباد. أن املأساة الحقيقية للعائلة 
املالكة هي مأساة وطن وشعب، بدأت من 

قصر الرحاب ولم تنته.
تعطينا مقارنة بسيطة بني ما جرى في 
العراق وما جرى قبلها بست سنوات في 
مصر حجم الفرق الكبير في نضج الثورة 
املــصــريــة وحسابها كــل مــجــريــات األمــور 
بعد الشروع بساعة الصفر، حيث تعامل 
الضباط األحرار في مصر مع امللك فاروق 
رقــي وإنــســانــيــة؛  فطالبوه  وعائلته بكل 
بالتنازل عن عرش مصر إلى ولي عهده 
تم ترحيله  ثم  فــؤاد،  أحمد  الرضيع  ابنه 
ــوداع رســمــي،  ــ مـــع أســـرتـــه إلـــى إيــطــالــيــا بـ
الــثــورة، أطلقت  شــارك فيه بعض ضباط 
ــقـــل الــيــخــت  ــتـ فـــيـــه 21 طــلــقــة مــــدفــــع، واسـ
امللكي )املحروسة( بكل تقدير، فيما تمت 
تــصــفــيــة كـــل الــعــائــلــة املــالــكــة فـــي الـــعـــراق 
ــم الــعــبــث والــتــمــثــيــل ببعض  تــقــريــبــا، وتــ
خال  مــريــضــة،  وحشية  بطريقة  جثثهم 

ساعتني من االنقاب.
مـــن حـــق الـــشـــعـــوب أن تـــثـــور ضـــد الــظــلــم 
والجور واالستبداد والدكتاتورية. ولكن 
ليس من حق حفنة من العسكر مصادرة 
ــلــــك الــــشــــعــــوب ومـــآســـيـــهـــا  تـــضـــحـــيـــات تــ
وتقتل  الــبــاد  بحكم  لتنفرد  ومعاناتها، 
من تشاء باسم الثورة من دون وجه حق، 
أو مــن دون تــأمــني مــحــاكــمــات عــادلــة ملن 

تثبت عليه الجرائم. 
)كاتب عراقي في لندن(

هــذا ســؤال صعب، وال يمكن أبــدًا تقديم 
إجـــابـــة حــاســمــة فـــيـــه، فـــاألمـــر ال يخضع 
ملــعــادلــة أبــيــض أســـود، بــل ثــّمــة معطيات 
ومتغيرات وسيناريوهات عدة متداخلة 
ومتباينة، ستلعب دورًا كبيرًا في تحديد 

اإلجابة النهائية. 
األكبر  أن االقتصاد األميركي هو   

ٌ
معروف

عـــاملـــيـــا، بــحــجــم يـــتـــجـــاوز اثـــنـــني وعــشــريــن 
يــلــيــه  تـــريـــلـــيـــون دوالر ســـنـــويـــا،  ونـــصـــف 
الـــصـــيـــنـــي، بــحــجــم يـــتـــجـــاوز الـــســـتـــة عــشــر 
ونـــصـــف تــريــلــيــون دوالر ســنــويــا. مــعــيــار 
القومي  الــنــاتــج  الــقــيــاس املعتمد هــنــا هــو 
اإلجــمــالــي. أمــا إذا أخــذنــا بمعيار »تــعــادل 
يعتمد  والـــذي  مقياسا،  الشرائية«  الــقــدرة 
ــل  ــيـــة وكـــلـــفـــة املــعــيــشــة داخــ ــقــــوة الـــشـــرائـ الــ
كـــل بـــلـــد، بــعــد تــحــديــد ســعــر الـــصـــرف بني 
الــعــمــات مــحــل االهــتــمــام، فـــإن الــصــني هي 
ــتـــصـــاد األكـــبـــر عـــاملـــيـــا. عــلــى أي حـــال،  االقـ
وبعيدًا عن التعقيدات االقتصادية واملالية 
هنا، فإن املعيار األكثر اعتمادًا في حساب 
ــو الـــنـــاتـــج الــقــومــي  اقـــتـــصـــاديـــات الــــــدول هـ
لــلــواليــات املتحدة  الـــذي يعطي  اإلجــمــالــي 
ــن الــصــني.  ــوم مـ ــيـ  أكـــبـــر بــكــثــيــر الـ

ً
أفــضــلــيــة

املــشــكــلــة، أمـــيـــركـــيـــا، أن كــثــيــرًا مـــن نــمــاذج 
إن  تــقــول  املستقبلية  االقــتــصــادي  الــتــنــبــؤ 
ــاد األكــبــر  ــتـــصـ الـــصـــني ســــوف تــصــبــح االقـ

عامليا عام 2031.
ومــع ذلـــك، ليس األمـــر بــهــذه البساطة، وال 
ــدًا أن املــنــافــســة االقـــتـــصـــاديـــة قد  ــ يــعــنــي أبـ
متغيرات  ة  ثمَّ إذ  الــصــني،  لصالح  ُحسمت 
ــاذج الـــتـــنـــبـــؤ  ــ ــمــ ــ ــد تـــقـــلـــب نــ ــ ــات قــ ــيــ ــطــ ــعــ ومــ
ــك،  ــن ذلــ املــســتــقــبــلــيــة رأســــــا عـــلـــى عـــقـــب. مــ
، أن أجــنــدة اإلصـــاح االقــتــصــادي في 

ً
مــثــا

الصني تتباطأ جّراء الحروب التجارية مع 

جديدة إلعادة إحياء وبناء البنى التحتية 
املتعلقة باملياه والصرف الصحي والصحة 
والــتــعــلــيــم واملـــــــأوى، إضـــافـــة إلــــى مــشــاريــع 
التعافي املبكر، مع ما يعني ذلك من سماح 
بــإعــادة اإلعــمــار فــي هذه  اإلدارة األميركية 

القطاعات، وطبعا عبر بوابة النظام.
كــيــف يــمــكــن تــفــســيــر الـــتـــنـــازالت األمــيــركــيــة 
ــازالت أحـــاديـــة  ــنــ هـــــذه؟ وهــــل هـــي مـــجـــرد تــ
الـــجـــانـــب، أم أنـــهـــا مــرتــبــطــة بــصــفــقــة يــقــدم 
الروس من خالها تنازالت ليست معلومة 
الروسية  التنازالت  النظر عن  بعد؟ بغض 
ــــدت، وهـــي لــيــســت ذات أهــمــيــة، فما  إن وجـ
ــيـــة لــلــمــســألــة  ــيـــركـ ــو الــــرؤيــــة األمـ يــهــمــنــا هــ

السورية.
املــقــاربــة األميركية في  منذ ســنــوات، تــقــوم 
سورية على إدارة األزمة من دون الوصول 
إلـــى امــتــاك رؤيــــة وإرادة لــلــحــل الــنــهــائــي، 
وقد موضعت اإلدارات األميركية مقاربتها 
)داعــش(  اإلسامية  الدولة  تنظيم  بهزيمة 
الدعم  اســتــمــرار  عــودتــهــا،  دون  والحيلولة 
ــــى ســــوريــــة، تــثــبــيــت  اإلنـــســـانـــي الــــدولــــي إلـ

موازين القوى العسكرية في الداخل.
)كاتب وإعالمي سوري(

ــــــدار، مـــن خلف 
ُ
تــعــد األزمــــــات الــخــلــيــجــيــة ت

الــكــوالــيــس، كــمــا كــانــت ســابــقــا، عــلــى الــرغــم 
من التجانس الواضح بني دول الخليج؛ إذ 
والكذب  التحريض  أساليب  استخدام  بــدأ 
والتضليل وزرع عقد الكراهية في النفوس، 
ــتــــوّرع عـــن اســـتـــخـــدام الــحــصــار  مـــن دون الــ
ــتــــجــــويــــع،  ــيــــاســــي واالقــــــتــــــصــــــادي والــ الــــســ
وحــمــات »تــشــويــه الـــصـــورة«، وصـــواًل إلى 
الـــدمـــغ بــتــهــمــة »دعــــم اإلرهـــــــاب«، مـــا يعني 
الــعــربــيــة  الــــصــــراعــــات  إدارة  أدوات  تــغــيــر 
البينية، لتصبح إكراهية وليست تعاونية، 
كــمــا بــاتــت تــمــّس املــجــتــمــعــات واملــواطــنــني، 

الخليجيني والعرب، بشكل مباشر.  
يــبــقــى الــقــول إن ابــتــعــاد الـــريـــاض عــن أبــو 
« لتصحيح 

ً
»مــدخــا أن يكون  ظبي يمكن 

ــيــــة،  ــمــ ــيــ ــلــ الـــــســـــيـــــاســـــات الـــــســـــعـــــوديـــــة اإلقــ
كما  نسبيا،  الفاعلة  أنماطها  واســتــعــادة 
كانت في عهدي امللك فيصل )1964- 1975(، 
تهدئة  أدوات  ودعــم   ،)2005  -1982( وفهد 
الصراعات العربية العربية، عبر الوساطة 
ــة  ــ ــاثـ ــ ــة واإلغـ ــيــ ــالــ ــدات املــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــم املـ ــديــ ــقــ وتــ
اإلنسانية، مع ضرورة تراجع الرياض عن 
سياسات دعم الثورات املضاّدة في العالم 
ــاهــا املــثــلــث الــســعــودي 

ّ
الــعــربــي الــتــي تــبــن

املــصــري اإلمـــاراتـــي، بغية إجــهــاض مسار 
العربية عام  الثورات  بدأته  الــذي  التغيير 
إلــى إهـــدار فــرصــٍة حقيقيٍة  أّدى  2011، مــا 
التنمية والحرية والعدالة  أهــداف  إلنجاز 
االجتماعية، ما زاد العالم العربي »ضعفا 
عــلــى ضــعــفــه«، وأســـفـــر، فـــي الــنــهــايــة، عن 
للجسد  الخارجي  االختراق  عوامل  تفاقم 
الــعــربــي الـــواهـــن، إلـــى حـــد تــحــّكــم الــعــامــل 
ــارات الـــعـــربـــيـــة، عــبــر  ــ ــسـ ــ الـــخـــارجـــي فــــي املـ
ســيــاســات املــحــور األمــيــركــي اإلســرائــيــلــي، 
فـــي مــقــابــل ســـيـــاســـات الـــثـــاثـــي الـــروســـي 

اإليراني التركي.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن كـــآبـــة املــشــهــد الــعــربــي 
الراهن، فإن ثّمة فرصة أمام العرب، في حال 
مراجعة الدول الكبيرة )مصر والسعودية 
الداخلية  والجزائر واملغرب(، سياساتها 
البينية،  العربية  وعاقاتها  والخارجية، 
تركيا  مــع  اإلقليمية  عاقاتها  وتحسني 
وإيران وباكستان، إليجاد حلول عربية/ 
املنطقة،  في  املستفحلة  لألزمات  إقليمية 
إدارة  بعد ظهور محدودية نجاح  سيما 
ــذا الـــــصـــــدد، و»انـــكـــفـــائـــهـــا  ــ بــــايــــدن فــــي هــ
 في 

ً
النسبي« عــن الــشــرق األوســــط، رغــبــة

ــّدي لـــتـــداعـــيـــات جـــائـــحـــة كــــورونــــا،  ــتـــصـ الـ
ــن،  ــعـــوديـ ــالـــصـ ــا بـ ــهـ ــالـ ــغـ ــشـ  عـــــن انـ

ً
فــــضــــا

الصيني والروسي.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

هل تطيح الصين الهيمنة االقتصادية األمـيركية؟

المعابر السورية بوابة الحل السياسي!

العالقات السعودية اإلماراتية إلى أين؟

»14 تموز« 
جريمة بلباس ثورة

ال تترّدد بكين في 
مساعيها إلى 

تعميق هواجس 
واشنطن، متخلية 

عن عقود من 
محاوالتها التهوين 

من شأن قدرتها على 
منافسة الواليات 

المتحدة

يؤكد القرار 2585 
ألول مرة على إيصال 

المساعدات اإلنسانية 
عبر خطوط التماس 

الداخلية

مسار العالقات 
الخليجية الخليجية، 

والعربية العربية، 
يُرّجح أن يبقى متقلبًا 
ومتذبذبًا، بين الصراع 

والتعاون

آراء

بشير البكر

عندما شارك رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في العرض العسكري 
الكبير، الذي أقامه الحشد الشعبي في محافظة ديالى، في السادس والعشرين 
من الشهر املاضي  )يونيو/ حزيران(، فإنه أراد من وراء ذلك اإليحاء أنه صاحب 
الدستور  وفــق  له  يتبع  الــرديــف  العرمرم  الجيش  وهــذا  البلد،  في  العليا  السلطة 
العراقي, ولكن الحقيقة خالف ذلك، ولم تكن املظاهر التي نقلتها وسائل اإلعالم 
أكثر من إخراج بروتوكولي مدروس للتغطية على الواقع الفعلي، ذلك أن مرجعية 
الحشد الشعبي في طهران، وليست في بغداد، وهو يتبع للحرس الثوري اإليراني، 
وليس الحكومة العراقية. والوقائع كافة، منذ مقتل قائد فيلق القدس في الحرس 
الثوري قاسم سليماني، وزعيم الحشد أبو مهدي املهندس في الثالث من يناير/ 
كانون الثاني 2020، تؤكد أن الحشد بات أكثر تبعية لطهران، وقوته في تزايد 
مستمر، ليصبح صاحب القرار األمني والسياسي في العراق، على غرار ما هو 

عليه حزب الله في لبنان. 
ــام، يــقــوم الــحــشــد الــشــعــبــي بعمليات ضــد الـــقـــوات األمــيــركــيــة في  ومــنــذ عـــدة أيــ
سورية، بعد أن تمّرس على هذا األسلوب في العراق، وأجــاده على سبيل الثأر 
ملقتل سليماني واملهندس. وعلى أثر العملية العسكرية األميركية ضد »كتائب 
سيد الشهداء«، أحد فصائل الحشد على الحدود السورية العراقية في السابع 
مــن عملياته  الحشد  حــزيــران(، كثف  )يــونــيــو/  املــاضــي  الشهر  مــن  والعشرين 
ضد القوات األميركية في العراق وسورية، والتي صارت شبه يوميه. واملالحظ 
الذي يكشف عن  العمليات في تزايد، وباتت أكثر تركيزا من السابق، األمر  أن 
تخطيط دقيق وأهداف بعيدة املدى. وعلى الرغم من أن طهران تحاول أن توحي 
بـــأن العمليات تــتــم مــن دون مــوافــقــتــهــا، صـــار واضــحــا أنــهــا رســائــل سياسية 
تبعثها إيــران إلــى الــواليــات املتحدة. وهــي تستخدم األســلــوب ذاتــه الــذي اتبعته 
في لبنان واليمن، ويظهر ذلك من خالل منظومة األسلحة التي يمتلكها الحشد، 
ح بها 

ّ
إيــران، وتسل التي تصنعها  الطائرات املسّيرة  وخصوصا آخر طــراز من 

األطراف التابعة لها.
تكرار العملية والتقنية التي تتم بها يعكس أن الحشد الشعبي قطع شوطا كبيرا 
على صعيد بناء نفسه، وصار راسخا، ويصعب القضاء عليه أو إلغاؤه بسهولة. 
لــم يحصل، فــإن الحشد قطع  وســـواء حصل تفاهم بــن طــهــران وواشــنــطــن أو 
مرحلة ما قبل السيطرة على قرار الدولة العراقية. ولذلك لم تكن مصادفة الدعوة 
التي أطلقها قادة في الحشد لتأجيل االنتخابات التشريعية املقّررة في أكتوبر/ 
تشرين األول املقبل. األمر الذي يعد إشارة صريحة إلى أن الحشد لم يعد قوة 
فإن  الحالي،  البرملان  في  قــوة سياسية  أنــه  من  الرغم  وعلى  عسكرية فحسب. 
عينه على رئاسة الوزارة في االنتخابات املقبلة، وفات الوقت الذي يمكن للكاظمي 

وحلفائه قطع الطريق على هذا املخطط الذي ترعاه طهران.
األميركية  القوات  ضد  العسكرية  للعمليات  الشعبي  الحشد  من  املعلن  الهدف 
باتفاقات  تقنينه  أمــٌر جرى  أوال وسورية الحقا، وهو  العراق  هو إخراجها من 
السخرية،  تثير  التي  الشعارات  ذلك من  قبل  يبدو  وكــان  العراقية،  الحكومة  مع 
الوجود  العسكرية ضد  العمليات  واقــع، بعد سلسلة من  أمــر  إلــى  ولكنه تحّول 
ب نتائج سياسية 

ّ
العسكري األميركي، وبات اليوم أقرب إلى التحقق. وهذا يرت

الذي  األميركي  العسكري  فالوجود  اإلقليم،  ودول  الــعــراق  على  الخطورة  بالغة 
إيــران  الــذي يحول دون سيطرة  األخير  العائق  يقّدر بحوالي 2500 جندي هو 

التامة على القرار األمني العراقي. 
وفي حال حصل ذلك، يصبح الطريق مفتوحا أمام إيران من طهران إلى دمشق 
التي يحتفظ فيها الحشد الشعبي بحضور كبير، باإلضافة إلى وجوده املباشر 
وقواعده املنتشرة على الحدود العراقية السورية في محافظة دير الزور والبادية، 

وذلك تحت إشراف الحرس الثوري اإليراني وقيادته.

نواف التميمي

راحت السكرة وجاءت الفكرة. صار لإلمارات سفارة في قلب حي املال واألعمال في 
تل أبيب. باشر السفير محمد الخاجة أعماله من مكتبه الفخم. وعليه اآلن، وطاقمه 
الدبلوماسي، القيام باملهام التقليدية ألي بعثة دبلوماسية تمثل مصالح بالدها في 
 من املهام التي تؤّديها السفارات والبعثات الدبلوماسية، مهمة 

ٌ
ضيف. واحدة

ُ
البلد امل

البعثات  هــذه  تعد  الـــدول، حيث  بن  العالقات  املتعارف عليه في  ــبــاح« 
ُ
»امل التجّسس 

ضيف، 
ُ
تقارير مفصلة عن األحوال السياسية واالقتصادية واالجتماعية في البلد امل

أمــا درجة  الخارجية في بلدانها.  إلــى وزارات  التقارير بشكل منتظم  وإرســال هــذه 
اليومية  التقارير  مثل  العادية،  بن  فتتراوح  السفارات  تعدها  التي  التقارير  أهمية 
عــن أبـــرز مــا صــدر عــن وســائــل اإلعـــالم للبلد املضيف، إضــافــة إلــى تقارير تتعلق 
بجوانب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.. إلخ. أما الدور األهم واألخطر الذي تلعبه 
ضيف، بحيث تخرق 

ُ
السفارات فيكون بالنشاطات السّرية أو التجّسسية على البلد امل

معلومات  وتجمع  الدولية،  القوانن  وحتى  والتقاليد،  األعــراف  الدبلوماسية  البعثات 
وبيانات سّرية تهم األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية في البلد املضيف. 
التجّسس ليس سرًا  في  الدبلوماسية في أعمال  السفارات، والحصانة  واستخدام 
العالقات الدولية، وال يقتصر على جمع املعلومات السياسية أو العسكرية أو األمنية، 

بل يتعّدى ذلك إلى جمع معلومات تقنية وفنية وصناعية عن البلد املضيف. 
ال نـــدري إن كـــان الــتــجــّســس عــلــى إســرائــيــل، وجــمــع مــعــلــومــات ســريــة عــن مختلف 
الــوزيــر عبدالله بن  ــوكــلــة مــن 

ُ
امل املــهــام  يــنــدرج فــي قائمة  القطاعات واألنــشــطــة فيها، 

زايد للسفير محمد الخاجة وطاقمه الدبلوماسي. لكن األكيد أن إسرائيل صاحية، 
وليست سكرانة بنبيذ التطبيع، وستظل عيون مخابراتها )املوساد( مفتوحة على 
سفارة أبو ظبي في تل أبيب. واألكيد أن إسرائيل التي أعّدت املقّر الجديد للسفارة 
الدبلوماسي  املقر  تجهيز  يفتها  لم  أبيب  تل  بورصة  مبنى  في  وجّهزته  اإلماراتية 
الخاجة، وقد تحبسها وقت  أنفاس  تنّصت ومراقبة تحِسب  أجهزة  يكفي من  بما 
الــضــرورة. في املقابل، ُوجــد جهاز املــوســاد في اإلمـــارات العربية منذ ســنــوات، ولم 
السفير  ومباشرة  أبوظبي،  في  إسرائيل  مقر سفارة  تدشن  اإلسرائيليون  ينتظر 
إيتان نائيه مهامه الدبلوماسية التقليدية، للمباشرة في جمع املعلومات السرية عن 
»املــوســاد«  نشاط  يتعّدى  أن  والخشية  اإلمـــارات.  في  واألنشطة  القطاعات  مختلف 
حدود اإلمارات إلى دول في اإلقليم. وقد عّبرت أوساط مصرية، حسب تقرير نشرته 
»العربي الجديد« في 20/ 10/ 2020 ، عن مخاوف بسبب حالة االنفتاح الكبيرة في 
العالقات بن تل أبيب وأبوظبي، وتحّول اإلمارات إلى مركز إقليمي لجهاز املوساد، 
وهو ما يمثل خطرًا على األمن املصري. وال تخفي إيران مخاوفها من تحول اإلمارات 
إلى قاعدة تجّسس إسرائيلية متقّدمة على حدودها، بل تخشى طهران من تحّول أبو 

ظبي إلى مركز عمليات إسرائيلي يستهدف مصالحها.  
النشاطات  وليس من مهامه جمع معلومات سّرية عن  الخاجة،  السفير  ن 

ّ
يتمك لن 

اإلسرائيلية العسكرية أو األمنية أو حتى االقتصادية. ولكن، هل سيكون على قدر 
كاٍف من املسؤولية األخالقية إلعداد تقارير عن املمارسات اإلسرائيلية العنصرية 
االحتاللية  إسرائيل  نشاطات  أن  اعتبار  على  إســرائــيــل،  داخــل  الفلسطينين  ضــد 
العتماده  الجغرافي  النطاق  في  تدخل  ال  غــزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  العدوانية 
الدبلوماسي؟ هل سيكتب السفير الخاجة إلى وزيره عن حرمان السكان العرب من 
رخص البناء ورخص ترميم منازلهم، وعن القوانن اإلسرائيلية العنصرية التي تحرم 
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية؟  سكان األرض األصلين من أبسط 
والتهويد  االستيطان  نشاطات  عن  تقارير  رفــع  على  الخاجة  السفير  هل سيجرؤ 
اللذين تمارسهما إسرائيل في القدس املحتلة وضواحيها؟ وهل سيجرؤ على زيارة 
أهالي الشيخ جّراح وبطن الهوى وإطالع حكومته على املحاوالت اإلسرائيلية إلخراج 
يصحو  أن  املــرجــو  يــهــود؟  ملستوطنن  ومنحها  منازلهم  مــن  الفلسطينين  هـــؤالء 
ى 

ّ
السفير من سكرة التطبيع، وأن يبرأ من بركات الحاخام شالوم كوهن، وأن يتحل

بالجرأة والصدق إلطالع رؤسائه على واقع إسرائيل كما هو، ال كما يطيب لهم.

جمانة فرحات

لالنكسارات أوجه كثيرة. وما يجري في لبنان يمكن تصنيفه في باب االنكسار 
 ال يمكن تصّور أنها ستزول ولو بعد عقود. وطبعًا، مهما 

ٌ
الجماعي. آثاره راسخة

كان الحديث عن حالة جماعية ال يمكن أن يشمل ذلك كل اللبنانين، فالتعميم 
الذي ال يوفر حتى مصيبة  ر 

ّ
املتجذ الوقائع واالنقسام  املزايدة وإنكار  من باب 

بحجم »4 آب/أغسطس« )االنفجار الكبير في مرفأ بيروت(، يفترض أن تكون 
في تصنيف الكارثة الوطنية التي ال خالف عليها.

اللبنانين، ما جرى يوم انفجار مرفأ بيروت مجّرد حدث عابر تم  لبعض من 
تجاوزه نفسيًا وسياسيًا منذ األسابيع األولى. وبالنسبة لبعض آخر، ذلك اليوم 
املشؤوم مفصلي. ما قبل انفجار مرفأ بيروت ليس كما بعده. ليس فقط بسبب 
دوي االنفجار الذي ال يزال عالقًا في األذهان، وال بسبب حجم الدمار الذي يعاينه 
يوميًا سكان العاصمة بعد عام من املجزرة. بل جــّراء ما تفعله السلطة، والتي 
أقل ما يقال عنها إنها مجرمة وفاسدة ووقحة. لم يكفها تدمير أجــزاء كبيرة 
من العاصمة وإهمال إعادة إعمارها، تاركة للضحايا األحياء مواجهة مصيرهم 

بأنفسهم، وكأنها من كوكب آخر ال صلة لها بما حدث. 
تقول هذه السلطة للبنانين يوميًا: نعم فّجرناكم، وليس لديكم أي شيء لدينا، 
فماذا أنتم فاعلون؟ منذ اللحظة األولى لالنفجار، حاولت طمس الحقيقة. وهي 
النتائج  لــجــان تحقيق ومــواعــيــد وهمية إلعـــالن  بــذلــك.  صاحبة ســوابــق عــديــدة 
رت. وعندما حاول املحقق العدلي األول، فادي صوان، املّس بأزالم 

ّ
سرعان ما تبخ

 يده. وال يبدو مصير املحقق العدلي الثاني، طارق البيطار، 
ّ

السلطة تم سريعًا كف
بعيدًا عن سلفه، ولو بعد حن. بلغت وقاحة هذه السلطة حد رفض جميع طلبات 

رفع الحصانات، سواء تعلق ذلك بنواب ووزراء، وحتى رؤساء أجهزة أمنية. 
التأكيد  العدلي أعاد  اللبنانيون جيدًا، ولكن املحقق  التي كان يعرفها  الخالصة 
عليها، أن جميع املسؤولن كانوا يعلمون بوجود نترات األمونيوم، وأن الجميع 
لــم يــأبــهــوا، وحــتــى عــنــدمــا انــفــجــرت الــنــتــرات كـــأن شيئًا لــم يــكــن. وعــوضــًا عن 
يتبارز  شكليًا،  لو  محاسبة  بإجراء  بالرغبة  اللبنانين  إيهام  الحصانات،  رفــع 
الواهية  األعـــذار  ابتكار  يــحــُدث. وال يستصعبون  لــن  للقول إن ذلــك  املــســؤولــون 
والتمترس خلف قوانن وأنظمٍة هم وضعوها، ويدركون جيدًا ثغراتها. ولتكتمل 
املــســرحــيــة بسخريتها املــوجــعــة، كـــان ال بــد مــن ذلـــك اإلعــــالن عــن مــنــح رئيس 
الجمهورية »املوافقة االستثنائية على اعتبار ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت 

في 4 آب 2020، يوم حداد وطني«. 
بالنسبة له، هذه حدود ما تستحقه جريمة العصر، يوم حداد وتعطيل للدوائر 
ــع الــغــطــاء عــن املــتــوّرطــن فــي الــجــريــمــة بــمــا تكفله  الــرســمــيــة. أمـــا أداء دوره ورفـ
صالحياته التي ال ينفّك املحيطون به يلوكون الحديث عن إهدارها، فذلك ضرٌب 
وتناتشت  خالفاتها،  الحاكمة  الطبقة  هــذه  تجاوزت  مثلما  وتمامًا  الخيال.  من 
) 2019(، ها  انتفاضة 17 تشرين  وأد  أجــل  والــســرقــات، من  والنهب  املناصب 
هي مرة جديدة تجتمع على هدف إضافي، منع محاسبة املتوّرطن بجريمة 4 

أغسطس.  
ولذلك، تحّركات أهالي الضحايا، أيًا كان شكلها، بما في ذلك محاصرة منازل 
لألهالي  املتوقع.  أقــل  فهمي،  الداخلية محمد  وزيــر  املــســؤولــن، وبشكل خــاص 
مطلق الحق والحرية في فعل كل ما يخطر على بالهم. هم يخوضون ليس فقط 
معركة محاولة استرداد حق ذويهم الذين خسروهم يوم 4 أغسطس، وبعضهم 
لم يعثر على جثثهم، إنهم عمليًا ينوبون عن لبنانين كثيرين. األهالي يحّركهم 

وجع الخسارة والخذالن، بينما اآلخرون يكبلهم اإلحساس بالعجز.

الحشد الشعبي اإليراني 
في العراق وسورية

لن يتجّسس الخاجة على إسرائيل؟

لبنان... انكسار جماعي
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آراء

عائشة البصري

اعتداء النائب التونسي، الصحبي صمارة، 
عـــلـــى رئـــيـــســـة الــــحــــزب الــــدســــتــــوري الـــحـــر، 
الــنــائــبــة عــبــيــر مـــوســـي، بــالــصــفــع والـــّركـــل 
البرملان فعل إجرامي، يستوجب  تحت قبة 
إلــى جانب  التونسي،  القضاء  أمــام  العقاب 
كل النائبات والنواب الذين مارسوا العنف 

في فضاء الحوار والديمقراطية. 
نائَبنْي  البدني مّرتني من  للعنف  تعّرضها 
مــحــســوَبــنْي عــلــى اإلســامــيــني يجعل منها 
ــبــــة مـــــوســـــي، وحـــتـــى  ــنــــائــ ــيــــة، لــــكــــن الــ ضــــحــ
تحّرض  هجومي،  موقف  فــي  تكون  عندما 
عــلــى الــعــنــف أو تــمــارســه ضـــد خــصــومــهــا، 
ـــى أن تـــظـــهـــر بــمــظــهــر  ــلـ ــي تـــــحـــــرص عــ ــهــ فــ
الحاكمة  املؤسسة  من  املستهدفة  الضحية 
إال ألنها  لشيء  ال  واإلساميني خصوصا، 

امرأة معارضة.
ويظهر تشبث موسي بمظلوميتها املطلقة 
خال الهجوم الذي قادته ضد فرع االتحاد 
الـــعـــاملـــي لــعــلــمــاء املــســلــمــني فــــي الــعــاصــمــة 
الطلب  املحكمة  رفضت  أن  بعد  التونسية، 
الذي تقّدم به حزبها بتوقيف نشاط الفرع 
ص له من سلطات الباد. ببذلة شبه 

ّ
املرخ

عــســكــريــة، ومــكــّبــر صـــوت لـــم يــعــد يــفــارقــهــا 
مــنــذ فــتــرة، أطــلــقــت مــوســي وأنــصــارهــا في 
حــمــلــة   ،2020 الـــثـــانـــي  تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر/ 
»اعتصام الغضب« أمام مقّر االتحاد دامت 
بالقوة  البناية  اقتحام  تزعمت  ثم  شهورا، 

يوم 9 مارس/ آذار 2021. 
ــا  ــهـ ــزبـ ــة بــــــني أنــــــصــــــار حـ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ كــــــــــادت املــ
وخــصــومــهــم اإلســـامـــيـــني أن تـــتـــحـــّول إلــى 
ل القوات األمنية 

ّ
اشتباكاٍت دامية، لوال تدخ

لــوقــف االقــتــحــام وفـــض االعــتــصــام بــالــقــوة، 
ــدث إصـــابـــاٍت فـــي صــفــوف الــطــرفــني.  مـــا أحــ
ــل الـــســـلـــطـــات بـــأنـــه  ــدخــ ــي تــ ــفــــت مــــوســ وصــ
ــادة جــمــاعــيــة« و»جــريــمــة ضد  »مــحــاولــة إبــ
ــوازاٍة غــيــر عقانية بني  اإلنــســانــيــة«، فــي مـــ
إبادة حقيقية كالتي قضت على حياة 800 
ــزَهــق 

ُ
ألــف توتسي فــي روانــــدا وحـــادث لــم ت

فيه روح واحدة لحسن الحظ.  
طــــوال هــــذه الـــحـــادثـــة الــخــطــيــرة، بــــدا وكـــأن 
النائبة وحزبها وأنصارها كانوا يحاولون 
املتطّرفني  السياسيني  استدراج خصومهم 
من فضاء البرملان إلى الشارع، وجّرهم إلى 
ها تطلق شرارة ثورة 

ّ
مواجهات مباشرة عل

مضادة شاملة.  سلوك النائبة موسي بني 

الشافعي أبتدون

ــّرك مــســلــحــو  ــتــــحــ عـــلـــى نـــحـــو تــــدريــــجــــي، يــ
ومناطق  مــدن  نحو  تيغراي  تحرير  جبهة 
اســتــراتــيــجــيــة شــمــال إثــيــوبــيــا، وذلــــك منذ 
بالسيطرة  بــدأت  التي  العسكرية  حملتهم 
ــر  ــ عـــلـــى مــيــكــيــلــي )عـــاصـــمـــة اإلقـــلـــيـــم( أواخـ
الــشــهــر املــاضــي )يــونــيــو/ حـــزيـــران(، وذلــك 
فـــي مــقــابــل تـــراجـــع الــجــيــش اإلثـــيـــوبـــي إلــى 
ــــوراء واالنــســحــاب تــدريــجــيــا مــن اإلقــلــيــم،  الـ
اســتــجــابــة لــلــضــغــوط الــدولــيــة تــجــاه صــون 
حقوق اإلنسان، بعد رصد مجازر إنسانية 
ارتكبت بحق سكان اإلقليم، فهذه التطورات 
العسكرية أخيرا تربك حقا حسابات رئيس 
الحكومة اإلثــيــوبــيــة، أبــي أحــمــد، الـــذي فاز 
النيابية بحصوله  االنــتــخــابــات  فــي  حــزبــه 
عــلــى 410 مــقــاعــد مــن أصـــل 447 مــقــعــدًا في 
املــجــلــس الــتــشــريــعــي، غــيــر أن روايــــة جبهة 
تــحــريــر تــيــغــراي مخالفة تــمــامــا عــن مــزاعــم 
إنساني،  غطاء  تحت  االنسحاب  الحكومة 
وتفيد بــأن الــوضــع، بحكم قــوة الــرصــاص، 
مــوقــف ضعف  مــن  اآلن  الجبهة  وأصــبــحــت 

إلى قوة، ومن الجبال إلى ميكيلي. 
وتبدو الرواية هذه هي األقرب إلى الصواب 
مــن الــروايــة الــرســمــيــة؛ حيث إن إعـــان أبي 
أحمد وقــف إطــاق نــار من طــرف واحــد هو 
الجيش  بها  ُمني  عسكريٍة  لهزيمٍة  ــر 

ّ
مــؤش

اإلثيوبي، وإن عودة الجبهة إلى العاصمة 
اإلقــلــيــمــيــة كــانــت عملية عــســكــريــة خــاطــفــة، 
غــيــرت املــشــهــد الــعــســكــري فــي اإلقــلــيــم رأســا 

على عقب.
ال تــعــّد املــعــركــة الــســيــاســيــة الــتــي خاضها 
أبـــــي أحــــمــــد مــــع األحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
املعترك االنتخابي أخيرا شيئا بالنسبة له، 
من مشهد عسكري  يواجهه  ما  مع  مقارنة 
داخـــلـــي، تمثله جــبــهــة تــحــريــر تــيــغــراي من 
جــهــة والــنــزاعــات الــعــســكــريــة بــني اإلثــنــيــات 

اإلثيوبية من جهة ثانية. 
 عن تفاقم أزمة سد النهضة بعد 

ً
هذا فضا

بــدء املــلء الثاني لــه، وهــو ما ينذر باندالع 
حرب إقليمية، ما لم تنجح جهود االتحاد 
األفــريــقــي لــنــزع فتيل الــتــوتــر بــني األطـــراف 
السودان ـ مصر وإثيوبيا، في مشهد مقلق 
حــقــا يــمــكــن أن يــضــع إثــيــوبــيــا فــي احــتــراب 
داخلي، ما لم تنجح املصالحة الداخلية بني 
واملفاوضات  داخليا،  اإلثيوبية  القوميات 

الــعــنــف والــتــعــنــيــف يــدفــع مــتــابــع مــســارهــا 
الضحايا  من  نــوع  أي  للتساؤل:  السياسي 
الــرّواد في علم الضحايا  هي؟ ويتيح عمل 
ستيفن  مــقــدمــتــهــم  وفــــي   ،)victimology(
شــيــفــر، بــنــيــامــني مــانــدلــســون أو عـــزت عبد 
اٍت حول هذا املوضوع،  الفتاح، تسليط إضاء
اخــتــاف تصنيفاتهم، هم  مــن  الــرغــم  فعلى 
ُيــجــمــعــون عــلــى أن »الــضــحــيــة الــبــريــئــة« ال 
تكون لها أية عاقة بالجاني، وال يكون لها 
أي دور أو ذنب في وقوع الجريمة ضدها، 
وهي غالبا ما تعود إلى وجودها في املكان 
أيضا  الخطأ. وُيجمعون  الوقت  في  الخطأ 
عــلــى أنـــه غــالــبــا مــا يــلــعــب ســلــوك الضحية 
ــراوح هــذا  ــتــ دورا فـــي وقـــــوع الـــجـــريـــمـــة، ويــ
الدور بني املشاركة الجزئية، غير املباشرة، 
وعن غير قصد، إلى املسؤولية املشتركة في 
الــجــريــمــة أو الــكــامــلــة أحــيــانــا، حــني تشّجع 
للجاني،  اإلجــرامــي  السلوك  على  الضحية 
 عليه، أو املــشــاركــة فــيــه. ويــتــراوح 

ّ
أو الــحــث

ســلــوك الــضــحــايــا بــني اإلهـــمـــال والتسهيل 
واالســتــفــزاز، وقــد يبلغ حــد املــبــادرة بعمل 

عدائي، يعود عليهم بنتائج عكسية. 
اســـتـــحـــضـــار بـــعـــض مــــا تــــوصــــل إلــــيــــه عــلــم 
ينزع  الضحية  سلوكيات  حــول  الضحايا 
البريئة،  الضحية  صــفــة  مــوســي  عبير  عــن 
بداياتها  مــنــذ  الــعــنــف مسيرتها  طــبــع  فــقــد 
الدين  محامية تفانت في خدمة نظام زين 
التقرير الختامي  البائد. وقــد ذكــر  بن علي 
لــهــيــئــة الــحــقــيــقــة والـــكـــرامـــة الــــذي صـــدر في 
أنـــهـــا   ،)2020( ــــي  ــــاضـ املـ ــام  ــ ــعـ ــ الـ مـــنـــتـــصـــف 
كــانــت ضــمــن قــائــمــة املــحــامــني الــذيــن كــانــوا 
يتقاضون مبالغ مالية من نيابة املؤسسات 
املحامني  على  التضييق  مقابل  العمومية، 
ــني آنـــــذاك. ويــضــيــف أنــهــا »تــمــّيــزت 

ّ
املــســتــقــل

بـــاالعـــتـــداء عــلــى زمــائــهــا خـــال الــجــلــســات 
املــحــامــني( مثلما حدث  العامة )فــي عــمــادة 

مع محمد عبو«. 
 اشتّدت عدوانيتها بعد الثورة، وتضاعفت 
الـــوزراء  تطرد  أصبحت  أن  إلــى  اتها  اعتداء
من جلسات البرملان، وتهاجم الصحافيني، 
وتحتجز كاميراتهم، وتمنعهم من تصوير 
ــي، بــرفــقــة  ــان، بــيــنــمــا تـــقـــوم هـــ ــرملــ ــبــ عـــمـــل الــ
أنـــصـــارهـــا، بــالــتــصــويــر املــســتــمــر واملــبــاشــر 
لــكــل مـــا يـــجـــري تــحــت قـــّبـــتـــه، بــمــا فـــي ذلــك 
اجــتــمــاعــات الــلــجــان املــغــلــقــة، ونــشــر املــــواد 
دون  مــن  االجتماعي  التواصل  مــواقــع  على 
ــا اضـــطـــّر  مــ الـــــنـــــواب،  أو  املـــجـــلـــس  ــن  مــ إذن 

مع ثنائي الخصم اللدود )السودان ومصر( 
بشأن سد النهضة.

أخـــطـــر مـــا يــمــكــن أن تــواجــهــه إثــيــوبــيــا في 
الــوضــع الــراهــن هــو سيناريو االنـــزالق إلى 
حرب أهلية بني القوميات، وخصوصا بني 
األمــهــرة والــتــيــغــراي؛ حيث تسعى األخيرة 
إلى استعادة مناطقها وكامل تراب اإلقليم 
مــن الـــقـــوات األمــهــريــة والــجــيــش اإلثــيــوبــي، 
فإذا لم تتراجع قوات األمهرة إلى حدودها، 
ــي هـــذا  ولـــــم تـــخـــل مـــواقـــعـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة فــ
في  داخلي  أن ينشب صــراٌع  يمكن  اإلقليم، 
اإلقليم مجّددًا، ولن تتوقف ألسنة ناره في 
تخوم إقليم التيغراي، بل إن هزيمة األمهرة 
ستعقبها خسائر بشرية وميدانية في عقر 
املراقبون األمنيون  دارهــا، وهو ما يخشى 
تيغراي  فعودة  املقبلة،  املرحلة  في  حدوثه 
إلى الواجهة بقوة الساح أعطت لقياداتها 
حاكم  جعلت  وميدانية،  سياسية  مكاسب 
إثــيــوبــيــا ال يــجــد تــفــســيــرًا مــقــنــعــا لــلــحــالــة 
الراهنة، وربما لم يوفق عندما بّرر انسحاب 
الجيش من عاصمة إقليم تيغراي استجابة 
ملــنــاشــدات املــنــظــمــات اإلنــســانــيــة، وكـــان من 
العسكري«؛ حيث  »التكتيك  بـ تبريره  األدق 
إن الــوضــع فــي اإلقــلــيــم تــــأزم إنــســانــيــا منذ 
ذبحت  والتي  فيه،  اإلريترية  الــقــوات  توغل 
الظام،  النهار وجنح  األبرياء تحت وضح 
دولية  إنسانية  منظمات  من  لتقارير  وفقا 

ومحلية.
ســيــوفــر فــــوز أبــــي أحـــمـــد فـــي االنــتــخــابــات 
ميدانية،  مكاسب  بعض  لــه  أخــيــرا  املحلية 
ــادة تــرتــيــب مــلــف إقــلــيــم تــيــغــراي، وهــو  ــ إلعـ
ــــراف  ، تــتــشــابــك فـــيـــه أطـ

ً
 شــــائــــٌك فــــعــــا

ٌّ
ــلـــف مـ

دولــيــة وإقــلــيــمــيــة، نــظــرًا إلـــى مــوقــع اإلقليم 
للحدود  اإلثيوبية، املاصق  الجغرافيا  في 
السودانية واإلريترية، وهو ما يسّهل تدفق 
عملية تــمــويــل أي تــمــّرد عــســكــري آخـــر في 
الفيدرالي  الجيش  نجح  لــو  حتى  اإلقــلــيــم، 
في ضبط إيقاع املشهد عسكريا وسياسيا 
مرة أخرى، فإن مستقبل هذا اإلقليم لن يهدأ 
ما لم تكن هناك سياسات إصاحية وبدائل 
لــوأد الخاف بني »التيغراي« وأبي  ممكنة 
الداخلية وإشراك  املصالحة  أحمد، فطريق 
قيادات الجبهة في إثيوبيا الجديدة خيار 
ممكن وحل وسط يمكن أن ينصف الجميع، 
من حزب االزدهــار وجبهة تحرير تيغراي، 
لــكــن فــــرص الـــســـام فـــي املــشــهــد اإلثــيــوبــي، 

زماء لها إلى العمل أحيانا بسّرية، بعيدا 
للمؤسسة  املمنهج  تقويضها  وعــن  عنها 
ها وتسعى إلى 

ّ
التشريعية التي تطالب بحل

الــعــاّمــة،  الجلسات  تعطيل  عبر  إســقــاطــهــا، 
بنقاط  واملطالبة  الــنــواب،  مــداخــات  وقطع 
الــنــظــام الداخلي  نــظــام بعيدا عــن ضــوابــط 
للمجلس، وتنظيم إضرابات داخل البرملان 

با نهاية.
وال يقتصر مشهد العنف على عبير موسي، 
فقد شهد البرملان التونسي مشاركة نائبات 
ــم والـــــقـــــذف والــتــهــجــم  ــتـ أخـــــريـــــات فــــي الـــشـ
عــلــى زمــائــهــن، بــمــن فيهن رئــيــســة الــحــزب 
الـــدســـتـــوري الــحــر الــتــي وصــفــتــهــا الــنــائــبــة 
ســامــيــة عــبــو بـــ »الــكــلــوشــارة« )املــتــســّكــعــة(، 
ــــن حـــركـــة  ــبـــة عـ ــبـــة املـــحـــّجـ ــائـ ــنـ ونـــعـــتـــتـــهـــا الـ
»البلطجية«،  بـ كسيكسي،  النهضة، جميلة 

و»البلوى«. 
ــر تـــقـــريـــر لـــهـــا عــــن أشــــغــــال مــجــلـــــس  ــ فــــي آخـ
النواب، رصدت منظمة »بوصلة« التونسية 
أكـــثـــر مـــــن 20 حـــالـــة عــنــف بــشــتــى أنـــواعـــه: 
املـــعـــنـــوي والــســيــاســي واملــــــــادي. واســتــفــرد 
ــــزب مـــوســـي بـــمـــركـــز الـــــصـــــدارة، مــتــفــّوقــا  حـ
النهضة  وحركة  الكرامة  ائتاف  كتلة  على 
وكتل برملانية أخرى، بارتكابه سبع حاالت 
أكــتــوبــر/ تشرين األول 2020  بــني  مــا  عنف 

وفبراير/شباط 2021.   
العالم،  برملانات  يعّمان  والشجار  التاسن 
تنزلق  وقــد  منها،  الديمقراطية  خصوصا 
حني  مــن  العنف  نحو  الحزبية  املــواجــهــات 
إلى آخر. وحني تشترك املــرأة البرملانية في 
عّرض 

ُ
ت فإنها  تتزعمه،  أو  العنف  هــذا  مثل 

نفسها إلى أن تصبح ضحيته، ليس ألنها 
امــــرأة، ولــكــن لــدخــولــهــا دائــــرة الــعــنــف الــذي 
لــم تكن أبـــدا حــكــرا على الــّرجــل. لكن بعض 
الحركات النسوية عادة ما تصّر على براءة 
املرأة في جميع الظروف والتضامن املطلق 
مــعــهــا، ضــحــيــة كــانــت أم جــانــيــة؛ مــوقــف ال 
يخدم منطق املساواة الذي تنطلق منه حني 
يـــخـــدم مــصــلــحــتــهــا، وتــزيــحــه مــتــى وجــبــت 
على املرأة مواجهة عنفها ضد اآلخر، الرجل 

تحديدا.  
ــــاٌت عــديــدة، انــصــّبــت على  لــقــد أثــبــتــت دراسـ
ــل، أن املــــرأة  تــحــلــيــل عــنــف املـــــرأة ضـــد الـــرجـ
تميل إلى ممارسة العنف املعنوي أكثر من 
املادي، ألسباٍب اجتماعية، ثقافية وبنيوية. 
وهــذا أيضا ما كشفت عنه دراســة تقريبية 
ــهــوض 

ّ
ــة لــلــن ــونــســيَّ

ّ
ــة الــت أجــرتــهــا »الــجــمــعــيَّ

املــتــاطــم بــمــوجــات عــنــف داخــلــيــة وتبعات 
الــنــزاع املــائــي الــدبــلــومــاســي، تــبــدو أقـــل من 
خيار الحرب الشاملة في بلد ال يزال سكانه 
التقلبات  نتيجة  بــاهــظــة  أثــمــانــا  يــدفــعــون 

السياسية واألمنية الحاصلة في املنطقة. 
مـــن الــســابــق ألوانـــــة أن تــســتــجــيــب قــيــادات 
جبهة تيغراي إلى مفاوضات مع أبي أحمد 
بــوســاطــة دولــيــة، كــونــهــا حــالــيــا فــي موقف 
قــوة، بينما رئيس الــوزراء يبدو في موقف 
ضــعــف، وتــشــتــت ســيــاســي وعــســكــري، على 
مليون  تجهيز  بإمكانية  تفانيه  مــن  الــرغــم 
ــد لــدحــر هـــذه الــجــبــهــة، وال تــلــوح في 

ّ
مــجــن

األفـــق تــســويــات سلمية بــني الــجــانــبــني، ألن 
قيادات »التيغراي« عرضت، في بادئ األمر 
ومنذ اندالع الحملة العسكرية على اإلقليم، 
ــفــــاوضــــات مــــع أبـــي  ــة مــــع الـــجـــيـــش ومــ ــدنـ هـ
أحــمــد، لكنه رفــض، وأمــر باكتساح اإلقليم 
»التيغراي«  قــيــادات  املــدن وطــرد  وتمشيط 
مــا دفــع قيادات  أنجبتهم،  التي  مــن األرض 
الجبهة إلــى اللجوء إلــى األحـــراج، وتدريب 
مجندين جدد في غضون أربعة أشهر فقط، 
مدن  على  اليوم  نفوذها  بسط  من  لتتمّكن 
إثــيــوبــيــا، في  ومــعــاقــل استراتيجية شــمــال 
مــقــابــل تقهقر الــجــيــش اإلثــيــوبــي إلـــى مــدن 
أخـــرى، كــــدوران عــقــارب الــســاعــة إلــى الـــوراء 
ببطء. وتضع الجبهة شروطا لوقف إطاق 
نار مع الجيش اإلثيوبي. وفي خضم ذلك، 
تـــواصـــل تــحــّركــهــا الــعــســكــري املـــيـــدانـــي من 

مدينة إلى أخرى. 
الـــواضـــح أن الـــنـــزاع الــداخــلــي فـــي إثــيــوبــيــا 
ــثـــاثـــي اإلقـــلـــيـــمـــي بـــشـــأن ســد  ـــراع الـ ــــصــ والـ
النهضة كشف، في أروقة املحافل األفريقية 
والــعــاملــيــة، مـــدى ضــعــف االتـــحـــاد األفــريــقــي 
في لعب دور وسيط جاد على األقــل، إن لم 
يكن دوره حاسما في فرض قــراراٍت ملزمٍة 
ــراف الـــصـــراعـــات األمــنــيــة واملــائــيــة  ــ عــلــى أطـ
فــي منطقة الــقــرن األفــريــقــي، وأصــبــح دوره 

هامشيا. 
ويــمــكــن الـــقـــول إن أعـــضـــاء االتـــحـــاد تــأثــروا 
 أكدتها دعوة 

ٌ
بصراع املصالح، وهي حقيقة

الــحــكــومــة اإلثــيــوبــيــة االتـــحـــاد إلـــى »الــوقــف 
التي كانت  الفوري« للجنة حقوق اإلنسان 
تــقــود الــتــحــقــيــق فـــي إقــلــيــم الــتــيــغــراي. هــذا 
ــراراٍت   عــن تلكؤه فــي الــتــوصــل إلــى قـ

ً
فــضــا

مصيريٍة بشأن سد النهضة أو تبني مواقف 
سياسية إلمساك العصا من املنتصف بني 

بالّرجل واألســرة واملجتمع« في عام 2019، 
ض نحو 10% من األزواج في  عرُّ

َ
ورصدت ت

للعنف  و%45  الـــجـــســـدي،  لــلــعــنــف  تـــونـــس 
كرامتهم  من   

ّ
يحط الــذي  والنفسي  اللفظي 

الــــدول الــثــاث، مــا يــضــع مستقبل االتــحــاد 
األفــريــقــي عــلــى املـــحـــّك، حــيــث لــم يــعــد قـــادرًا 
ــداخـــلـــيـــة ووضــــع  ــه الـ ــاتــ عـــلـــى ملـــلـــمـــة جــــراحــ
على  دولــه  تمكن  مستقبلية  استراتيجيات 
األقل من إسكات البنادق التي تبدو مجّرد 
شــعــاراٍت فــارغــة املــضــمــون، وال تطبق على 

أرض الواقع.
الــنــزاع  أن اشــتــعــال  أيــضــا،  إقليميا  الــافــت 
العسكري في إقليم التيغراي خلط حساباٍت 
كـــثـــيـــرة بــــني الـــتـــحـــالـــف الـــثـــاثـــي فــــي الـــقـــرن 
األفــريــقــي، الــصــومــال وإثــيــوبــيــا وإريــتــريــا؛ 
األمني واالقتصادي بني  التعاون  إن  حيث 
تلك الدول لم يعد مضمونا بعد تفجر هذا 

ورجــولــتــهــم. لــكــن الــقــانــون الــتــونــســي، مثل 
جل القوانني في املنطقة العربية، ال يعترف 
في  ويقتصر  املـــرأة،  لعنف  بالرجل ضحية 
ــه: »كـــل اعــتــداء  تــعــريــفــه الــعــنــف املــعــنــوي أنــ
ــم أو اإلكـــــــــــراه أو  ــتــ ــشــ ــقــــذف والــ ــالــ كــ لـــفـــظـــي 
التهديد أو اإلهمال أو الحرمان من الحقوق 
والسخرية  والتجاهل  واإلهــانــة  والحريات 
والتحقير وغــيــرهــا مــن األفــعــال أو األقـــوال 
أو  للمرأة  اإلنسانية  الكرامة  من  تنال  التي 

ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها«.
الــوضــع على تــونــس، فقد  وال يقتصر هــذا 
حقوق  عن  للدفاع  املغربية  الشبكة  كشفت 
الــرجــال عــن استقبالها 24 ألــف حالة عنف 
ضد الرجال ما بني 2008 و2019، وقالت إن  
ـــِرد عليها سنويا 

َ
ت الــحــاالت التي  25% مــن 

 تــتــعــلــق بــعــنــف جـــســـدي، إضـــافـــة إلــــى عــدة 
أشكال من العنف النفسي. 

ولــتــوســيــع نــطــاق فــهــم الــعــنـــــف بــمــصــدرْيــه، 
األنـــــثـــــوي والـــــــذكـــــــوري، أجـــــــرت املـــنـــدوبـــيـــة 
ــــرب بــحــثــا  ــغـ ــ ــــي املـ الـــســـامـــيـــة لــلــتــخــطــيــط فـ
شارك فيه ثاثة آالف رجل. وكشفت نتائج 
الــــدراســــة، فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان املـــاضـــي، أن 
ـــر اتــســامــا  ــثـ ــي األكــ ــيــــة هــ الــــعــــاقــــات الــــزوجــ
بــالــعــنــف، حــيــث تــعــرض 37% مـــن الــرجــال 
الــنــفــســي، بــيــنــمــا وقــــع 11% منهم  لــلــعــنــف 

ضحية العنف الجسدي من املرأة. 
أربك هذا البحث عدة حركات نسوية تقوم 
ــرأة،  عــلــى أســــاس مــنــاهــضــة الــعــنــف ضـــد املــ
وكــــانــــت »الــجــمــعــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــنــســاء 
املــــغــــرب« فـــي مــقــدمــة املــحــتــّجــني عــلــى هــذه 
بناًء  مصداقيتها،  فــي  واملشّككني  الــدراســة 
على إنكارها حقيقة عنف املرأة ضد الرجل، 
وتقليلها من خطورة العنف النفسي الذي 

تمارسه. 
الغريب في هذا املوقف أن الحركات النسوية 
ى التحّرر والحداثة، وتسعى إلى 

ّ
التي تتبن

ــرأة فـــي تـــونـــس واملـــغـــرب وبــاقــي  ــ تــمــكــني املــ
البلدان العربية، هي أول من يرّسخ تنميط 
املرأة بدور الضحية البريئة لتخّص الرجل 
بالعنف، في حني أن الحداثة تستلزم التحّرر 
مــن هـــذا الــقــالــب الجنساني الــّرجــعــي الــذي 
املـــرأة،  الــرجــل وُيملكن )مــن مـــاك(  يشيطن 
وتــســتــوجــب االنـــخـــراط فــي نــضــال إنساني 
ط واالستبداد الذي 

ّ
يناهض العنف والتسل

لـــوال اشــتــراك  لــيــســود مجتمعاتنا  كـــان  مــا 
املرأة فيه.

)كاتبة مغربية(

ــراع، فــعــاقــة أبــــي أحـــمـــد مـــع الــرئــيــس  الــــصــ
ت بسبب 

ّ
اإلريـــتـــري أســيــاس أفـــورقـــي اهـــتـــز

انـــتـــقـــاداٍت مــوجــهــٍة مـــن مــنــظــمــات إنــســانــيــة 
عاملية ألبي أحمد، بعد إشراك قوات إريترية 
فــي الــحــرب فــي إقليم الــتــيــغــراي، حيث برز 
الخاف بني الرجلني في إدارة املعركة ضد 

الجبهة. 
هــذا بــاإلضــافــة إلــى تهم وانــتــقــادات الذعــة، 
تــواجــهــهــا الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة بسبب 
إريتريا  فــي  صوماليني  دين 

ّ
مجن مشاركة 

فــي الــحــرب فــي إقليم الــتــيــغــراي، جنبا إلى 
جنب مع القوات اإلثيوبية واإلريترية، على 
الــرغــم مــن نــفــي الــحــكــومــة الــصــومــالــيــة تلك 
املفبركة  الشائعات  بـ  وتصفها  االنتقادات، 
واملــغــرضــة مــن املــعــارضــة الــســيــاســيــة، لكن 
مــعــركــة أبـــي أحــمــد مــع جبهة تــيــغــراي غير 
املحسومة بعد ال تعطي فرصة أكبر لبقاء 
، كـــمـــا أن عــــودة 

ً
هـــــذا الـــتـــحـــالـــف مـــســـتـــقـــبـــا

لوالية  للصومال  رئيسا  فرماجو  عبدالله 
ثانية باتت حلما بعيد املنال.

ــل الـــســـام  ــ فــــي نـــهـــايـــة املــــطــــاف، يــــواجــــه رجـ
الــــذي أطــلــق الــعــنــان لــلــحــريــات الــســيــاســيــة 
واإلعـــامـــيـــة فـــي إثــيــوبــيــا بــعــد عــقــديــن من 
العامة،  الــحــريــات  على  والتضيق  التعتيم 
ونال جائزة نوبل للسام تتويجا لجهوده، 
وسياسيا  محليا  عسكريا  ضغطا  يــواجــه 
ودبـــلـــومـــاســـيـــا مـــن الــــســــودان ومـــصـــر، هــذا 
ــافـــة إلــــى انـــتـــقـــادات تــطــلــق مـــن هنا  بـــاإلضـ
إقليم  األبرياء في  وهناك، بشأن استهداف 
الــــتــــيــــغــــراي، وكــــبــــت الــــحــــريــــات اإلعـــامـــيـــة، 
في  السجون  في  12 صحافيا  زّج  جديدها 
أديس أبابا، ما يمكن أن يعيد املخاوف من 
عودة أنظمة القمع واالستبداد إلى إثيوبيا 
الــتــي لــم تــعــرف طــعــم الــحــريــات السياسية 

واإلعامية منذ نشأتها. 
ــارات أبـــــي أحــــمــــد لـــلـــســـام مــع  ــ ــيـ ــ وتــــبــــدو خـ
ــدودة، وتــكــمــن في  ــحــ الــــداخــــل والــــخــــارج، مــ
الــوفــاق السياسي داخــلــيــا، والــتــفــاوض مع 
مــصــر والــــســــودان، بــشــكــٍل يــضــمــن للجميع 
حــقــوقــهــم املــائــيــة. أمـــا خــيــاراتــه فــي الــحــرب 
ــا فــهــي مـــعـــدومـــة أيــضــا،  ــيـ ــارجـ داخـــلـــيـــا وخـ
فالخاسر األكبر سيكون الشعب اإلثيوبي، 
إذا انفجرت حرٌب داخلية وأخــرى خارجية 
في إثيوبيا، واملثل إن »من ركب فرسني شق 

دبره«.
)كاتب وإعالمي صومالي(

عن عنف المرأة وتعنيفها... عبير موسي نموذجًا

عودة جبهة تيغراي وخيارات آبي أحمد

اشتّدت عدوانية عبير 
موسي بعد الثورة، 

وتضاعفت اعتداءاتها 
إلى أن أصبحت تطرد 

الوزراء من جلسات 
البرلمان

أثبتت دراساٌت عديدة، 
انصبّت على تحليل 

عنف المرأة ضد 
الرجل، أن المرأة تميل 

إلى ممارسة العنف 
المعنوي أكثر من 

المادي

حركات نسوية عادة 
ما تصّر على براءة 
المرأة في جميع 

الظروف والتضامن 
المطلق معها، 

ضحية كانت أم جانية

اشتعال النزاع 
العسكري في إقليم 

التيغراي خلط حساباٍت 
كثيرة بين التحالف 
الثالثي في القرن 

األفريقي، الصومال 
وإثيوبيا وإريتريا

يواحه أبي أحمد 
انتقادات تطلق بشأن 
استهداف األبرياء في 

إقليم التيغراي، وكبت 
الحريات اإلعالمية، 

جديدها زّج 12 
صحافيًا في السجون
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