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عن السعادة وتداعياتها
بسمة النسور

قــال الكاتب الــروســي العظيم مكسيم غــوركــي ،في محاولة للكشف عن كنهها ،إن
السعادة تبدو دائما صغيرة عندما تمسكها بيديك ،لكنك إذا تركتها أدركت فورا كم
كانت كبيرة وغالية .وقال أيضا إن املرء كلما ذاق املزيد من املرارة زاد جوعه ملباهج
الحياة .وال ينطلق غوركي في حديثه من ترف فكري أو تأمل فلسفي مجاني ،فقد
عاش أياما مضنية في حياته ،إذ أصبح يتيم األبوين في التاسعة من عمره ،فرعته
ّ
ّ
وأثرت في تكوينه النفسي واألدبــي ،لكن املوت عاجلها ،هي األخرىّ ،
تعرض
جدته،
شديد ،دفعه إلى محاولة االنتحار تأثرا على
حزن
ٍ
على إثرها لصدمة كبيرة ووقع في ٍ
ّ
متشردا في أنحاء روسيا ،في بحثه عن لقمة
رحيلها .عانى طويال وهام على وجهه
العيش ،في ظل الواقع املرير الذي عانى منه الشعب الروسي في حكم القيصر .ومن
هنا جاء تأمله في معنى السعادة موجعا وعميقا وحقيقيا ،كونه نابعا من عمق
األلــم .السؤال هنا :من يجرؤ على ترك حالة السعادة مختارا؟ أال يحدث ذلك رغما
عن أنوفنا؟ نتشبث بها ،ونحاول استبقاءها ،غير أنها سرعان ما تغادرنا ،ألن عدم
الدوام هو جوهر طبيعتها ،والوصول إليها ،على الرغم من نسبيتها ،ال يتم بسهولة.
املعيشي وتركيبته
ويختلف تعريف السعادة من شخص إلــى آخــر بحسب ظرفه ً
النفسية .هنالك من ظفر بكل أسبابها .ومع ذلك ،ظلت روحه حزينة ،تجهل طريق
الفرح أسيرة الكآبة واإلحباط .وهناك من ولد محروما من كل شيء ،لكنه امتلك القدرة
على اإلحساس بالسعادة من خالل أبسط األشياء .وفي أحد تعريفات علم النفس،
تتحقق السعادة عندما تزيد عــدد املشاعر اإليجابية على عــدد املشاعر السلبية،
باإلضافة إلى ارتفاع تقييم اإلنسان مستوى رضــاه عن نفسه وحياته ،وخلصت
بعض الدراسات إلى أن نسبة كبيرة من التغييرات املزاجية محكومة بالعامل الوراثي
بالدرجة األول ــى ،حتى أن الـظــروف الطارئة املسؤولة عن فرحنا أو حزننا ال تغير
وثمة من ّ
مزاجنا إال بشكل مؤقت ،لنعود إلى حالتنا العاطفية الطبيعيةّ .
يرجح أن
السعادة قرار أو هدف في وسعنا بلوغه ،لو أخلصنا السعي واملثابرة والعناد في
سبيل تحققها .قد يبدو األمــر شاقا ،لكنه ليس مستحيال ،كونه مرتبطا بــاإلرادة
وروح املقاومة والرغبة الحقيقية في إحداث التغيير .وإذا ما تحققت لنا السعادة التي
ننشد ،فحتما ســوف تترتب عليها آثــار إيجابيه ّقوية على سلوكنا ،مثل التفكير
اإليجابي والثقة بالنفس .وبالتالي ،القدرة على تخطي الصعوبات وتحقيق األهداف.
اقترنت السعادة عند أرسطو بسد النواقص ،وهــي تختلف من شخص إلــى آخر،
فــإذا كــان مريضا يعطي األولــويــة للصحة ،وإذا كــان فقيرا يعطيها للمال .وقــد أكد
أرسطو أن السعادة ترتبط باملعرفة ،وهي ليست أمرا تصنعه الطبيعة ،فنحن ال نولد
سعداء ،بل نصبح كذلك ،في حني قرن النفري املعرفة بالشقاء في عبارته الشهيرة
«كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة» .وربط إيمانويل كانط بني السعادة والفضيلة،
ملا تنطوي عليه من خالص روحي مبعثه راحة الضمير والتصالح مع الذات والرضا
ّ
عنها ،أيــا كــان تعريفنا ملفهوم السعادة فإنه يظل مسألة شخصية بحتة ،يمتلك
الفرد وحده تحديد مالمحه وكيفية الوصول إليه هدفا أسمى ،يضيف للحياة معنى،
ّ
ّ
ّ
ّ
والتحدي ،مهما بلغت املشاق واألحزان .نترفع عنها ونصبر
اإلصرار
ويحفزنا على
ّ
عليها ،أمال دائما بتخطيها للوصول إلى نقطة التوازن ،حيث يكمن وعد السعادة التي
ستطرق أبوابنا ذات يوم على أهون سبب ،يقينا ال ّ
شك فيه.
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سميرة المسالمة

ّ
يمثل الحكم الـصــادر عــن محكمة أملانية
بالحبس املؤبد على أحد ضباط النظام
السوري حتى عام  ،2012تاريخ انشقاقه
وانـ ـض ــوائ ــه م ــع م ـج ـمــوعــات امل ـع ــارض ــة،
ّ
م ـق ــول ــة «إن امل ـح ــاس ـب ــة ع ـل ــى امل ـش ــارك ــة
ب ــارتـ ـك ــاب الـ ـج ــرائ ــم ال ت ـس ـقــط م ــع تـغـيــر
ع ـنــاويــن إق ــام ــة املــرت ـك ـبــن ،وال حـتــى مع
تـغـيـيــر ض ـفــة اص ـط ـف ــاف ــات ـه ــم» ،وهـ ــو مــا
ي ـج ــب أن تـ ــدركـ ــه املـ ـع ــارض ــة الـ ـس ــوري ــة،
ع ـن ــدم ــا تـ ـح ــاول أن ت ـم ـحــو ت ــاري ـخ ــا مــن
فشلها بتغيير أسماء كياناتها أو ّادعاء
إصالحها ،حيث محاكم ذاكرات الشعوب
أك ـثــر ص ــرام ــة م ــن مـحــاكــم ال ـق ـضــاة تحت
قـ ــوس امل ـح ـك ـمــة .ومـ ــا ي ـحـ ّـم ـلــه س ــوري ــون
كثيرون لكيانات املعارضة من مسؤولية
عن تدهور واقع املناصرة لثورتهم ،وعدم
تـمـثـيـلـهــم ج ــوه ــر قـضـيـتـهــم ومـطــالـبـهــا،
ي ـ ـكـ ــاد يـ ــرقـ ــى إلـ ـ ــى هـ ـ ــدف شـ ـعـ ـب ــي ،وه ــو
محاسبة قادة في املعارضة ،بل واملطالبة
بمقاضاتهم.
من هنا ،يمكن فهم عدم حماسة سوريني
كثيرين لطرح هذه الكيانات في مبادرات
م ـخ ـت ـل ـفــة ،ب ــن ف ـت ــرة وأخ ـ ـ ــرى .وه ـ ــذا ألن
الناس تعي حقيقة معنى ّكثرة املبادرات،
ّ
ّ
فـهــو إن دل عـلــى ش ــيء ،فــإنـمــا ي ــدل على
لعلل
نقصها ،أيضًا ،إن لعدم نضجها ،أو
ٍ
ك ـث ـيــرة ف ـي ـهــا ،ح ـتــى ل ــم ي ـعــد ال ـس ــوري ــون
يـكـتــرثــون ب ـ ّ
ـأي م ـب ــادرة ،أو ال يأخذونها
ع ـل ــى م ـح ـم ــل ال ـ ـجـ ــد ،ف ـي ـط ــوي ـه ــا ال ــزم ــن،

كاريكاتير

إل ــى ح ــن ط ــرح مـ ـب ــادرة أخ ـ ــرى ،وه ـك ــذا.
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ط ــرح ــت ف ــي ال ـس ــاح ــة ال ـس ــوري ــة
مـ ـب ــادرت ــان ،إن صـ ـ ّـح ال ـت ـع ـب ـيــر ،األولـ ـ ــى،
على شكل نــدو ٍة ،تم الحشد لها ،وتأمني
اإلمكانات املــاديــة إلنجاحها ،مع تغطية
إعــام ـيــة ،بــالـنـظــر إل ــى ال ـج ـهــات الــدولـيــة
وراء هـ ـ ـ ـ ــا .والـ ـث ــانـ ـي ــة ،ع ـل ــى ش ـك ــل ّادع ـ ــاء
متجدد ملحاولة إصالح االئتالف الوطني
لقوى الـثــورة واملعارضة السورية ،وهو
ال ـج ـهــة الــرس ـم ـيــة ال ـتــي تـمـثــل امل ـعــارضــة
الـ ـس ــائ ــدة ،أي الـ ـت ــي م ـن ـح ـ ّت ـهــا األطـ ـ ــراف
ال ـخــارج ـيــة ال ـشــرع ـيــة ،ب ـغــض ال ـن ـظــر عن
وشرعيتها الداخلية.
أهليتها
ّ
يمكن املرء أن يتمنى النجاح ألية مبادرة،
ب ـي ــد أن امل ـس ــؤول ـي ــة ت ـق ـت ـضــي ال ـح ــدي ــث،
بـ ـص ــراح ــةٍ  ،ع ــن ال ـن ــواق ــص ال ـت ــي تـعـتــور
ت ـلــك املـ ـ ـب ـ ــادرات ،أو ع ــن امل ـس ـت ـلــزمــات أو
امل ـم ـهــدات املـفـتــرضــة إلن ـجــاح أي ــة خطوة
مــن ه ــذا ال ـن ــوع ،ألن مــن ش ــأن الـفـشــل في
كل مرة تزايد مشاعر اإلحباط والغضب
وفقدان األمل عند السوريني في كل مكان،
وت ـح ـق ـيــق ن ـص ــر م ـج ــان ــي ل ـل ـن ـظــام ال ــذي
يــراهــن على تــواضــع إمـكــانــات املعارضة
ّ
وتـمــزقـهــا .وأختصر هنا رأي ــي فــي نقاط
محددة:
ً
أوال ،ال ف ــرص ــة ل ـن ـجــاح أيـ ــة مـ ـب ــادرة إذا
ص ـ ـ ــدرت مـ ــن جـ ـه ــةٍ ك ــان ــت مـ ـس ــؤول ــة عــن
اإلخ ـف ــاق ــات ال ـت ــي ت ـعـ ّـرضــت ل ـهــا مـسـيــرة
املعارضة السورية ،على أي صعيد كان،
وال سيما ّأن األطراف املعنية لم ّ
تقدم نقدًا
ذات ـيــا عـلــى مــواقـفـهــا وأدائـ ـه ــا .وف ــي هــذا
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استبقت السلطات التونسية ذكرى إحياء
ال ـت ــون ـس ـي ــن ل ـث ــورت ـه ــم يـ ـ ــوم  14جــان ـفــي
(يناير /كانون الثاني) ،وهو تقليد دأبوا
عليه ،في مثل هذا اليوم ،منذ أسقطوا نظام
بن علي قبل  11سنة ،بجملة من اإلجراءات
التعسفية .ألغى النظام عيد الـثــورة الــذي
َّ
ُسن منذ أكثر من عقد وإعالنه رسميًا يوم
عطلة سنوية ،وعوضه بيوم  17ديسمبر/
كـ ــانـ ــون األول .وم ـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ت ـم ـ ّـس ــك طـيــف
واس ــع مــن التونسيني بــإحـيــاء هــذا الـيــوم،
واسـتـعــدوا لــه منذ أكثر مــن شهر ،وتزامن
هذا مع انطالق إضراب جوع دعا إليه تكتل
«مواطنون ضد االنقالب».
ومــع التعبئة الكبيرة التي قوبل بها هذا
ال ـ ـنـ ــداء ،ت ــوق ــع ال ـج ـم ـيــع أن ي ـك ــون تـجـ ّـمـعــا
ضخمًا إلحــراج سلطات االنقالب ،ودفعها
إلــى التراجع عن غيها ،وقــد توغلت كثيرًا
ف ــي ج ـع ــل األمـ ـ ــر الـ ــواقـ ــع م ــرج ـع ــا لـلـحـيــاة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ب ـع ــد أن ش ــرع ــت فـ ــي إج ـ ــراء
اسـتـفـتــاء إل ـك ـتــرونــي (اس ـت ـش ــارة وطـنـيــة)،
تشرف عليه وزارة تكنولوجيا االتصاالت،
ح ـتــى ت ـغ ـيــر ،ف ــي ضـ ــوء ن ـتــائ ـجــه ،ال ـن ـظــام
الـسـيــاســي وص ـيــغ الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،ضــاربــة
ع ــرض ال ـحــائــط بـمــا ن ــص عـلـيــه الــدسـتــور
والقانون االنتخابي ،بل إنها تجاهلت أن
اإلشــراف على االستفتاءات من صالحيات
الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.
عمدت سلطات االنقالب قبيل يوم الجمعة
إل ــى مـنــع ك ــل ال ـت ـظــاهــرات واالح ـت ـجــاجــات
ً
وإعالن حظر الجوالن ليال ،بدعوى حرصها
على تكثيف اإلجـ ــراءات االحـتــرازيــة ،منعًا
الن ـت ـشــار ف ـي ــروس أوم ـي ـك ــرون .ل ــم ي ـصـ ّـدق
التونسيون أن هذا للحفاظ على صحتهم،
ب ــل ك ــان ــت ك ــل الـ ــدالئـ ــل ت ـش ــي بـ ــأن الـقـصــد
م ـنــع الـتـجـمــع الـكـبـيــر ف ــي شـ ــارع الـحـبـيــب
بورقيبة ،شارع الثورة كما يسمونه .ومع
ذلــك ،وعلى الــرغــم مــن أن يــوم الجمعة يوم
عمل بحسب ذلــك ال ـقــرار ،تجمع حشد من
التونسيني وسط العاصمة ،وشــارك طيف
واسع من أقصى اليسار إلى حركة النهضة
فــي ذل ــك ،إذ ظـلــت األح ـ ــزاب ،عـلــى مختلف
مشاربها ،تدعو ،منذ أسبوع ،إلى املشاركة
فــي ي ــوم الـغـضــب ه ــذا ،عـلــى غ ــرار األح ــزاب
الــدي ـم ـقــراط ـيــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ع ـ ــاوة عـلــى
ع ـشــرات الـجـمـعـيــات ،مـثــل جمعية النساء
الديمقراطية والــرابـطــة التونسية لحقوق
اإلنسان وغيرهما.
ّ
عسكر النظام مداخل وسط العاصمة ،وركز
آالف ال ـح ــواج ــز مل ـنــع ال ـن ــاس م ــن االق ـت ــراب
م ــن امل ــداخ ــل امل ــؤدي ــة إل ــى شـ ــارع الـحـبـيــب
ً
ّ
وتصدى للمتظاهرين ،مستعمال
بورقيبة،
خــراطـيــم املـيــاه والقنابل املسيلة للدموع،
وع ـن ـف ــا ك ـث ـي ـرًا طـ ـ ــاول ح ـت ــى ال ـص ـحــاف ـيــن
األجانب .وانتشرت تلك الصور املسيئة إلى

أية مبادرة ستكون
موضع شبهات إذا
صدرت باالستناد إلى
هذه الدولة أو تلك،
بناء على التجربة
ً
السابقة

وع ـس ـكــرت ـهــا ،وف ـق ــدان ـه ــا خ ـطــابــا ســوريــا
جامعًا ،وكل األسباب التي أودت بنا إلى
ك ــارث ــة ،ف ــإن أي ــة م ـب ــادرة ستفقد معناها،
أو صــاحـيـتـهــا ،وس ـت ـكــون م ـجـ ّـرد خطوة
ترقيعية «ترفيهية» إلعادة إنتاج التجربة
ال ـك ــارث ـي ــة ن ـف ـس ـهــا الـ ـت ــي ّأدت إل ـ ــى ي ــأس
السوريني من كيانات املعارضة ،وعزوفهم
عنها وسخريتهم منها ،وغضبهم عليها.
ثالثًا ،أية مبادرة ستكون موضع شبهات
إذا صـ ــدرت بــاالس ـت ـنــاد إل ــى ه ــذه الــدولــة
أو ت ـلــك ،ب ـنـ ً
ـاء عـلــى الـتـجــربــة الـســابـقــة ،إذ
ّ
إن تشكيل الـكـيــانــات (املـجـلــس الــوطـنــي،
واالئ ـ ـتـ ــاف ال ــوط ـن ــي ،وه ـي ـئــة ال ـت ـفــاوض
 1و ،2والـلـجـنــة الــدس ـتــوريــة ،والـفـصــائــل

سعد كيوان

فلسطين مصدرًا لألزمات في 2022
داود كتّاب

من بني املناطق العشر في العالم املتوقع
أن ت ـش ـه ــد تـ ــأزمـ ــا فـ ــي عـ ـ ــام  2022ت ــأت ــي
فلسطني وإســرائـيــل فــي املرتبة السابعة،
حـســب دراسـ ــة نـشــرتـهــا أخ ـي ــرا ،مجموعة
األزمات العاملية التي جاء تحليلها مبنيا
على هشاشة وضــع الحكومة االئتالفية
اإلســرائـيـلـيــة ،ونـتــائــج معركة حـمــاس مع
إس ــرائـ ـي ــل ،امل ـع ــرك ــة ال ـت ــي ّ
وحـ ـ ــدت الـضـفــة
الـغــربـيــة ،بـمــا فـيـهــا ال ـق ــدس ،وق ـطــاع غــزة
وفلسطينيي الـ  ،48وغياب أي إرادة دولية
إليجاد حل والعمل على السير في طريق
حل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي.
ل ـقــد زادت احـتـمــالـيــة االن ـف ـج ــار م ـنــذ تلك
الـتـنـبــؤات .عـنــف املستوطنني فــي الضفة
فــي ازديـ ـ ــاد ،والـ ــرد الفلسطيني الشعبي
واملسلح أيضا في ازدي ــاد .موقع الرئيس
محمود عباس في تراجع ،على الرغم من
ّ
تحسن بسيط في موقع حركة فتح ،وذلك
ّ
ال ـت ـق ــدم ب ــال ــذات ،بـسـبــب ازديـ ـ ــاد ان ـخ ــراط
كـ ــوادر حــركــة فـتــح ف ــي عـمـلـيــات املـقــاومــة
الشعبية في مناطق ،مثل بيتا وبرقا ،وفي
محافظة جنني وفي منطقة الخليل.
يـ ـح ــاول ال ــرئـ ـي ــس ع ـ ّـب ــاس الـ ـتـ ـج ــاوب مــع
التغييرات على األرض ،من خــال رسائل
الـتـهــديــد املـبـطــن لـلـجــانـبــن ،اإلســرائـيـلــي
واألم ـي ــرك ــي ،ث ــم الـتـهــديــد بـتـغـيـيــر املـســار
الفلسطيني ،بعد دعوته إلى عقد اجتماع
املجلس املــركــزي الفلسطيني ،ثــم تأجيله
ب ـ ـصـ ــورة م ـف ــاج ـئ ــة .وم ـ ــن ال ـ ــواض ـ ــح أن ـنــا
سـنـشـهــد رب ـم ــا ال ـع ــام ال ـس ـيــاســي االخ ـيــر
للرئيس عباس ( 86عــامــا) ،وال ــذي وضع
كل آماله في الدبلوماسية ودور املجتمع
الدولي ،من دون أن يتجاوب معه الطرف
اآلخر ّ
بجدية.
قــد يشعل ص ــراع حــركــة فـتــح عـلــى خالفة
الرئيس ّ
عباس أزمة عام  ،2022خصوصا
ّإبـ ــان الـتـحـضـيــر ملــؤتـمــر ال ـحــركــة الـثــامــن،
وامل ـقـ ّـرر عـقــده فــي  21م ــارس /آذار املقبل.
كما سـنــرى أكـثــر تــوجـهــات سـكــان الضفة

معن البياري

ّ
ومنصات
العسكرية ،وغير ذلك من ّهيئات
وأحزاب وجمعيات) أكد أنها جميعًا كانت
مدينة لألطراف التي أسهمت في تشكيلها،
ورعتهاّ ،
وقدمت الدعم لها بشقيه ،املالي
ّ
والسياسي ،وال سيما أن بعض تلك الدول
باتت تتالعب بالثورة السورية ،وبمصير
الـ ـس ــوري ــن ،ف ـمــا ال ـ ــذي ي ـج ـمــع امل ـعــارضــة
الـســوريــة ب ـ ٍّ
ـأي مــن تشكيالتها ،مــع مسار
ً
ً
َ
آستانة مثال ،الذي أريد ترسيخه بدال من
بيان جنيف؟ وكيف للمعارضة أن تنخرط
في مؤتمر سوتشي؟ وكيف للمعارضة أن
تغطي مــواقــف تركيا الـتــي ّ
تأسست على
مسار ثالثي آستانة ،أي مع روسيا وإيران
حليفي النظام السوري وشريكيه في قتل
السوريني وتشريدهم؟
حــاولــت أن أق ــول ،فــي هــذا امل ـجــال ،الشرط
ال ـ ـ ـ ــازم لـ ـنـ ـج ــاح أي م ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ،لـ ـك ــن ث ـ ّـم ــة
شـ ـ ـ ــروط أو م ـس ـت ـل ــزم ــات أخ ـ ـ ـ ــرى ،م ـن ـهــا:
تــول ـيــد أو تـشـكـيــل مـنـبــر س ـيــاســي يمكن
الـ ـس ــوري ــن ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف ت ــوج ـه ــات ـه ــم،
وأمــاك ــن وج ــوده ــم ،أن يـعـبــروا مــن خالله
ع ــن آرائـ ـه ــم ب ـكــل ص ــراح ــة .ال ـت ــواف ــق على
قيم عليا تمهد إليجاد إجماعات وطنية
عند السوريني على مختلف مرجعياتهم
القومية من عرب وكــرد وآشوريني وأرمن
وت ــركـ ـم ــان وشـ ــركـ ــس وغـ ـي ــره ــم ،وت ـك ــون
بمثابة نـقــاط ف ــوق دس ـتــوريــة ،وتـتـ ّ
ـأســس
على حقوق املواطنة في الحرية واملساواة
والكرامة وإقامة نظام سياسي ديمقراطي
وتــداولــي .بعد ذلــك ،الدعوة إلــى عقد نوع
من لقاء عام وطني يضم تكتالت أو أحزابًا

سـيــاسـيــة م ــع شـخـصـيــات س ــوري ــة فاعلة
وم ــؤث ــرة فــي مجتمعات ال ـســوريــن ،على
أن ُيستبعد منهم كل مسؤول عن تجربة
سابقة فاشلة.
بــاخـتـصــار ،يمكن إج ــراء خ ـطــوات عــديــدة
للتمهيد لطرح مـبــادرة ،وتأمني مقومات
نجاحها ،وليس فقط إمكانات تمويلها،
وذلك قبل ّادعاء امتالك مبادرة ،وبالتالي
ام ـتــاك الـفــاعـلــن فـيـهــا ،أو ام ـتــاك طريق
ل ــإص ــاح ،أو ل ـل ـخــروج م ــن املـ ـ ــأزق .املـهــم
أن تـ ـك ــون الـ ـب ــداي ــة مـ ـس ــؤول ــة ون ــاض ـج ــة
ومعنية بـنـجــاح الـفـكــرة وام ـتــاك أسـبــاب
اس ـت ـق ــال ـي ـت ـه ــا ،وبـ ـعـ ـي ــدة ع ـ ــن ال ـش ـل ـل ـيــة
وت ـج ـم ـيــع األت ـ ـبـ ــاع ت ـح ــت م ـب ــدأ «تــوج ـيــه
ال ـ ــدع ـ ــوات إلس ـ ـكـ ــات االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات وك ـســب
األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات» ال ـ ـتـ ــي اع ـ ـتـ ــادت ـ ـهـ ــا كـ ـي ــان ــات
امل ـعــارضــة خ ــال مـسـيــرتـهــا وتـ ّ
ـوسـعــاتـهــا
وتشكيل لجانها ،إذ لن ينتج من تجميع
مـ ـس ــؤول ــن ف ـ ــي كـ ـي ــان ــات ف ــاشـ ـل ــة ك ـيــانــا
ُ
موثوقًا ،وإن ز ِّيــن بشخصيات وازنــة .وما
لــم تــراجــع الـكـيــانــات تجربتها ّوتحاسب
ّ
امل ـس ــؤول ــن ع ــن فـشـلـهــا ،ف ـهــي إن ـم ــا تـســن
للنظام طريقة جــديــدة فــي الـتـهـ ّـرب (على
قـيــاسـهــا) م ــن اسـتـحـقــاقــات إن ـه ــاء عـهــده،
ب ــال ــدع ــوة إل ــى مــؤت ـمــر بـ ـ ــأوراق إص ــاح ــه،
واعتبار ناتج املؤتمر نظامًا جديدًا بريئًا
م ــن ت ـب ـعــات ج ــرائ ــم م ــا اق ـتــرف ـتــه ق ـبــل ذلــك
قــواتــه وشخصياته وأزالم ـ ــه ...فـهــل تقدم
املعارضة للنظام السوري عبر مبادراتها
سيناريوهات الهروب من تاريخه؟
(كاتبة سورية)

مهنة المتاعب بين االرتهان واالبتذال

السطو على الذاكرة
في تونس
ً
ثورة وقف أحرار العالم إجالال وتقديرًا لها.
تــوقــع مــن ق ـ ّـرروا كسر الحظر واملـنــع ردود
ّ
التحرش
األف ـعــال ه ــذه ،خصوصًا فــي ظــل
بهم منذ أسابيع ،ومــع ذلــك أرادوا اختبار
س ـعــة صـ ــدر ال ـن ـظ ــام ال ـ ــذي ضـ ــاق ب ـهــم في
مـنــاسـبــات ســابـقــة ،حـتــى وصـفـهــم بأبشع
الـنـعــوت :مـخـمــورون ،م ــأج ــورون ،جراثيم،
إلـ ـ ــخ .ل ـق ــد اعـ ـت ــاد ال ـت ــون ـس ـي ــون م ـث ــل ه ــذه
املمارسات التي ّبينت ،لألسف ،أن املؤسسة
األمـ ـنـ ـي ــة ظ ـل ــت ع ـل ــى ع ـق ـيــدت ـهــا ال ـس ــاب ـق ــة،
وفشلنا جميعًا في تحويلها إلى مؤسسة
أم ــن ج ـم ـه ــوري ،غ ـيــر أن م ــا ل ــم ي ـت ـعــودوه،
احـتـكــار الـتـصـ ّـرف فــي ال ــذاك ــرة الجماعية،
وخ ـص ــوص ــا م ــا يـتـعـلــق مـنـهــا بـتــاريـخـهــم
الـحــديــث .لقد عمد الرئيس زيــن العابدين
بن علي إلى تغيير تواريخ وطنية ،فألغى
ب ـع ـض ـهــا وأض ـ ــاف أخ ـ ــرى ،وج ـع ــل ت ــاري ــخ
ان ـقــابــه ع ـي ـدًا وط ـن ـيــا .أم ــا الــرئ ـيــس قيس
س ـع ـ ّـي ــد ،ف ـلــن ي ـع ـمــد إلـ ــى ه ـ ــذا ،وهـ ــو ال ــذي
اخـتــار عيد الجمهورية تــاريـخــا النقالبه.
أما أن يختار ّ
بجرة قلم إلغاء عيد الثورة،
ف ـه ــذا ب ــال ــغ اإلس ـ ـ ــاءة ل ــذاك ــرة الـتــونـسـيــن.
وه ــو م ـنــذ ب ــدأ يـظـهــر ف ــي وس ــائ ــل اإلع ــام
بــاعـتـبــاره خبيرًا دسـتــوريــا ،لــم يكن ينظر
بعني الــرضــى إلــى يــوم  14جانفي ،ويلقي
جملة غامضة ،تفيد بأنه يوم االنقضاض
عـلــى ال ـثــورة وإجـهــاضـهــا .وال يـعــرف أحــد
سبب هذه القراءة سوى بعض التأويالت
التي تــرى أن بعض رمــوز النظام قد ظلوا
يؤمنون بفترة انتقالية ،وضع الشعب حدًا
لها ،بشكل واضح ،حني ذهب إلى أطروحة
املجلس التأسيسي واملشاركة الواسعة في
انتخابات حـ ّـرة ونزيهة ،غير أن هناك من
يـقــول إن الــرئـيــس ال ــذي لــم ي ـشــارك مطلقًا
فــي الـثــورة وال فــي فعاليتها حتى إسقاط
ال ـن ـظ ــام يـ ـ ـ ّ
ـود اب ـت ـك ــار س ــردي ــة جـ ــديـ ــدة ،ال
تستطيع أن تنهض دعائمها من دون وأد
ً
تــاريــخ  14جانفي أصــا وكــل مــا نتج منه:
ّ
نخب سياسية ،دستور ،إلخ ،وهو ما تمكن
من إنجازه ،ولم تثنه املقاومة التي يلقاها
عن تنفيذ مشروعه هذا.
يـبــدو فــي سـيــاســات الـ ّـذاكــرة الـتــي يتبعها
الـنـظــام كثير مــن الـتـشــفــي ،وطـمــس تاريخ
ليس ملك الرئيس أو النخب ،بل هو إنجاز
تضحيات عديدة،
أجـيــال بأكملها ،قـ ّـدمــت
ٍ
م ــن أج ــل أن تـلـغــي ك ــل مـظــاهــر االس ـت ـبــداد
والتسلط .والتواريخ ليست أوثانًا ،بل هي
أخ ـطــر ،وه ــي عــامــات انـتـمــاء جـمــاعــة إلــى
تاريخ موحد ومصير مشترك .لذا ،ال يشكل
التالعب بها ّ
مجرد تعديل للطقوس ،وإنما
ه ــو تــاعــب بــال ـش ـعــور الـجـمـعــي وخـلـخـلــة
ألس ــس االج ـت ـمــاع الـسـيــاســي لـجـمــاعــةٍ مــا.
ليست الذاكرة مهمة املـ ّ
ـؤرخــن ،وال وظيفة
ال ـس ـي ــاس ـي ــن ،بـ ــل هـ ــي م ـه ـم ــة الـ ـ ـح ـ ــوارات
الوطنية الواسعة.
(أكاديمي ووزير تونسي سابق)

ّ
كل هذا البؤس العربي

هل تستفيد دمشق من مبادرات المعـارضة؟
ً
الصدد مثال ،يمكن طرح سؤال جوهري:
ك ـيــف لــائ ـتــاف أن ُي ـص ـلــح ن ـف ـســه ،وهــو
ّ
أسس خاطئة منذ بداياته؟
مبني على
ٍ
وال أت ـ ـح ـ ـ ّـدث هـ ـن ــا ع ـ ــن م ـ ـجـ ــرد رأي ،بــل
ع ــن ت ـجــربــة ،أي ـض ــا ،وك ـنــت ق ــد أكـ ــدت ذلــك
ّإب ـ ــان وج ـ ــودي ف ــي «االئـ ـت ــاف» ذات ـ ــه ،في
م ـقــال نـشــرتــه ف ــي «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» في
 16ي ـن ــاي ــر /ك ــان ــون ث ــان ــي  2016بـعـنــوان
«اع ـتــراف واع ـتــذار إلــى الشعب الـســوري»
كما كتبت عنه فــي كتابي الـصــادر أخيرًا
«االنهيار السوري  ..الصراع على السلطة
ّ
والــدولــة والـهــويــة» .أقـصــد أن املشكلة في
ّ
الطريقة التي تشكل فيها «االئتالف» ،وفي
افتقاده ليس فقط كيانات سياسية حية
وفاعلة ،بل وافتقاده شخصيات سياسية
وث ـقــاف ـيــة وف ـعــال ـيــات اق ـت ـص ــادي ــة ،نــزيـهــة
ّ
وم ـج ـ ّـرب ــة وم ـن ــاض ـل ــة ،إذ إن ال ـج ـمــاعــات
ّ
التي تـصـ ّـدرت عمل «االئ ـتــاف» ،وحولته
ّ
تصدر
إلــى صـنــدوق مغلق تـتـنــاوب على
مــراكــزه امل ـســؤولــة ،بــل تـنــأى بنفسها عن
الـفــاعـلــن ال ـســوريــن املــؤثــريــن ،وه ــم كثر،
وحني تفسح املجال لتوسعةٍ جديد ٍة تأتي
ً
بناء على خياراتها الشللية والتصويتية.
ّ
ّ
ثــانـيــا ،مــن دون نقد كــل ط ــرف ،وحـتــى كل
ش ـخــص ،تـجــربـتــه ومــواق ـفــه ،وتــال ـيــا ،نقد
ال ـت ـجــربــة ال ـســاب ـقــة لـلـمـعــارضــة ال ـســوريــة
(فعلت هــذا ّإبــان وج ــودي فــي «االئـتــاف»
وف ــي اس ـت ـقــال ـتــي م ـن ــه) ،أي م ــن دون نقد
مسارات االرتهان ،والتبعية ،لهذه الدولة
أو تـلــك ،على حـســاب مصالح الـســوريــن،
وم ـ ـ ـسـ ـ ــارات ت ـط ـي ـيــف الـ ـ ـث ـ ــورة الـ ـس ــوري ــة،

الغربية بأكثر وضوح بعد سبعة أيام من
مؤتمر «ف ـتــح» ،عندما يعقد سـكــان املــدن
الفلسطينية في الضفة الغربية انتخابات
بلدية ،األمر الذي يساعد في تعجيل العودة
إلى الحديث عن ضرورة تنفيذ استحقاق
االنتخابات التشريعية والرئاسية ،وعقد
مـجـلــس وط ـنــي فـلـسـطـيـنــي م ـح ــدث ،بـنــاء
على تلك االنتخابات وغيرها في األماكن
ال ـتــي يـمـكــن ع ـقــدهــا .ف ــي ال ـف ـتــرة األخ ـيــرة
أي ـضــا ،ص ــدرت م ـبــادرة إج ــراء انـتـخــابــات
إل ـك ـت ــرون ـي ــة ،ول ــذل ــك ي ـم ـكــن ال ـت ـغ ـلــب على
عقد سياسية فــي مشاركة سكان القدس
وبعض مناطق الشتات ،وحتى في قطاع
غزة ،على الرغم من رفض «حماس» إجراء
حتى انتخابات بلدية هناك.
انعقاد مؤتمر فتح وعمليات االنتخابات
امل ـت ــوق ـع ــة فـ ــي ال ــربـ ـي ــع ت ـس ـخ ــن ال ـس ــاح ــة
الـسـيــاسـيــة ،وتــوفــر ملــن يــرغــب فــي إثـبــات
وطنيته مــن خــال الـعـمــل امل ـيــدانــي ،األمــر
الــذي سيزيد سخونة الوضع في القدس
وبــاقــي الـضـفــة الـغــربـيــة .ه ــذا إضــافــة الــى
خ ـطــورة الــوضــع بــن إســرائـيــل واملـقــاومــة
اإلســام ـيــة ف ــي ق ـطــاع غـ ــزة .وم ــن املـتــوقــع
أن يـسـتـمــر الـتـسـخــن ف ــي ال ـس ـجــون الـتــي
ستشهد زي ــادة مــن إضــرابــات عــن الطعام
ورف ـ ــض ال ـت ـعــامــل م ــع م ـحــاكــم االحـ ـت ــال،
خصوصا في ما يتعلق بــأوامــر االعتقال
اإلداري امل ـ ـعـ ــارضـ ــة لـ ـلـ ـق ــان ــون الـ ــدولـ ــي
اإلنساني.
يـضــاف إلــى ذلــك كله أن أواخ ــر عــام 2022
س ـت ـش ـه ــد ت ـغ ـي ـي ــرا فـ ــي رئـ ــاسـ ــة ال ـ ـ ـ ــوزراء
اإلســرائـيـلـيــة إذا صمد االئ ـتــاف الحاكم،
وت ـ ــم الـ ـسـ ـم ــاح ل ــوزي ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،يـئـيــر
لبيد ،بأن ّ
يبدل األدوار مع رئيس الــوزراء
نـفـتــالــي بـيـنــت .وع ـلــى الــرغــم مــن أن لبيد
أقـ ــل ت ـط ـ ّـرف ــا وأكـ ـث ــر وس ـط ـيــة بــاملـقــايـيــس
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،إال أن ــه ق ـطــع ال ـطــريــق أم ــام
ـص يـ ـت ــوق ــع مـ ـن ــه ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة إل ــى
أي ش ـ ـخـ ـ ٍ
املفاوضات ،حيث قال إن سياسة االئتالف
بـبـقــائــه مـتـمــاسـكــا مــرتـبـطــة ب ـعــدم إج ــراء
ـات مــع الـجــانــب الفلسطيني.
أي م ـفــاوضـ ٍ

يجب أن تكون
سخونة 2022
المتوقعة فرصة
إليجاد اختراق يكسر
من عنجهية المحتل

إذا ،ن ـ ـحـ ــن أم ـ ـ ـ ـ ــام وض ـ ـ ـ ــع س ـ ــاخ ـ ــن ع ـل ــى
األرض ،وســاخــن فــي األروقـ ــة السياسية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وغـ ـي ــاب ط ــوي ــل األم ـ ــد ألي
ت ـ ـحـ ـ ّـرك ع ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،فـمــا
هـ ــو املـ ـطـ ـل ــوب ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــا ل ـت ـغ ـي ـيــر ه ــذا
األف ـ ــق ال ـس ـيــاســي امل ـغ ـل ــق؟ ي ـح ـتــاج األم ــر
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة فـلـسـطـيـنـيــة مـتـفـقــا عليها
مــن كــل الجهات الفلسطينية ،وبمشاركة
ك ــل ال ـف ـئــات م ــن مـمـثـلــي األس ـ ــرى وال ـقــوى
الــوط ـن ـيــة واإلس ــام ـي ــة ق ـطــاعــات الـشـبــاب
واملــرأة واإلعالميني والنقابيني والفنانني
والـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاب ون ـ ـش ـ ـطـ ــاء حـ ـ ـق ـ ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان
وغيرهم .ويجب أن تشمل االستراتيجية
املتوقعة الشعب الفلسطيني في كل أماكن
وج ـ ـ ــوده ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي داخ ـ ــل مـنــاطــق
 1948والشتات ومخيمات الالجئني .وأن
تشمل انخراطا أكبر في عمليات املقاطعة
واملـقــاومــة الشعبية غير املسلحة ،والتي
يـفـتــرض أن تلعب دورا أكـبــر فــي األشـهــر
املقبلة.
يجب أن تكون سخونة عام  2022املتوقعة
فرصة إليـجــاد اخـتــراق حقيقي يكسر من
عنجهية املحتل ،ويرفع الظلم عن الشعب
ّ
التحرر
الفلسطيني ،ويوفر خريطة طريق
واالستقالل.
(كاتب فلسطيني)

البغاء وحفر القبور أقدم مهنتني عرفهما
ال ـع ــال ــم م ـنــذ ب ـ ــزوغ ال ـب ـش ــري ــة ،ومـ ــا زال ـتــا
ّ
التحوالت
مستمرتني ،على الرغم من كل
التي طرأت على الحياة والعالم ،واختفاء
مـهــن عــديــدة بفعل الـتـقـ ّـدم التكنولوجي،
رب ـمــا ألنـهـمــا ت ـجـ ّـســدان بــرمــزيـتـهـمــا فعل
الـحـيــاة واملـ ــوت .ويـصــح ال ـقــول ،بــالـتــالــي،
إن املهنة الثالثة بامتياز هــي الصحافة
الـتــي ب ــدأت بــإيـجــاد أول تــواصــل وصــات
بـ ــن ال ـب ـش ــر ب ـن ـش ــر األحـ ـ ـ ـ ــداث وال ــوق ــائ ــع
اليومية ونقل أخبار الناس ،وتحديدا ما
يجمع بني أول مهنتني ومــا ّ
يفرقهما ،إال
أنها امتازت عنهما باعطاء معنى جديد
ّ
ونبيل للحياة ،يتخطى الفعل الغرائزي،
ويخاطب العقل باستعمال الكلمة لتظهير
قــدرة اإلنـســان على التفكير والتعبير عن
فـكــرة ورأي ومــوقــف ،ثــم ت ـطـ ّـورت صعودا
أداة لـلــدفــاع عــن حــريــة التعبير عــن الــرأي
واملــوقــف .ويعود الفضل أوال في نشأتها
إلى الحضارة اليونانية ،إذ كانت السلطة
ـورات ع ـلــى الـ ـج ــدران،
آنـ ـ ــذاك ت ـع ـلــق مـ ـنـ ـش ـ
ٍ
تتضمن الـ ـق ــرارات ال ـتــي تـتـخــذهــا الــدولــة
إليـ ـص ــالـ ـه ــا إلـ ـ ــى املـ ــواط ـ ـنـ ــن ،ثـ ــم ظ ـه ــرت
الـصـحــف ف ــي عـصــر الـنـهـضــة ف ــي أوروب ــا
على شكل رسائل إخبارية مكتوبة باليد،
وي ـت ــم ت ــداول ـه ــا ب ــن ال ـت ـج ــار ،ث ــم ص ــدرت
أول ص ـح ـي ـفــة م ـط ـب ــوع ــة ف ــي أمل ــانـ ـي ــا فــي
القرن الخامس عشر ،على شكل ّ
كراسات
صـ ـغـ ـي ــرة ،ونـ ــالـ ــت شـ ـه ــرة واس ـ ـعـ ــة ألن ـهــا
كانت تنشر مواضيع مثيرة .ومع اختراع
املطبعة ،بدأت تنتشر الصحف في أوروبا
ّ
لتعم ،في ما بعد ،أنحاء العالم،
وأميركا،
وتتحول الحقا إلى وسيلة للمعرفة ،وأداة
قـيـمــة لـنـشــر األخـ ـب ــار والـ ـت ــواص ــل ،وفـتــح
ال ـعــالــم ع ـلــى ب ـع ـضــه ،وف ــي ال ــوق ــت عـيـنــه،
إل ــى س ــاح ف ـتــاك لـكـشــف (وف ـض ــح) أفـعــال
الحكام واملتسلطني الذين لم يهضموا أبدا
الصحف ودورهـ ــا ،فتحولت الـعــاقــة إلى
صراع شبه دائم ّ
يجسد العالقة بني الحرية
واالس ـت ـبــداد ،وبــاألخــص فــي ظــل األنظمة
ال ـش ـم ــول ـي ــة ،ال ــدي ـك ـت ــات ــوري ــة وال ـق ـم ـع ـيــة،
وتحديدا العسكرية منها التي سادت في
بـلــدانـنــا ع ـقــودا بــاســم ال ـت ـحـ ّـرر والـقــومـيــة
وفلسطني ،ونشأت معها صحفها الناطقة
ّ
بمسميات عدة،
باسمها او باسم أحزابها
م ـثــل «ال ـ ـثـ ــورة» و«الـ ـع ــروب ــة» و«الـ ـق ــدس»
و«ال ـب ـع ــث» و«ت ـش ــري ــن» وغ ـيــرهــا الـكـثـيــر.
وقابلتها ،بطبيعة الحال ،صحف وأقــام
حـ ـ ـ ّـرة وج ــري ـئ ــة أغـ ـن ــت امل ـه ـن ــة ،وخ ــاض ــت
مـ ـع ــارك ش ــرس ــة م ــن أجـ ــل ح ــري ــة الـتـعـبـيــر
وال ـ ــدف ـ ــاع ع ــن ق ـض ــاي ــا ال ـ ـنـ ــاس ،ول ـ ــم يـكــن
دوره ــا سهال على اإلط ــاق ،إذ كــانــت أول
خـطــوة يـقــوم بها الـحــاكــم أو السلطة هي
وقــف صــدور الصحيفة ،أو إحالتها على
املحاكمة.
مع مرور الزمن ،استحقت الصحافة لقب
الـسـلـطــة الــراب ـعــة بـعــد الـسـلـطــات الـثــاث
الـتــي يـقــوم عليها الـنـظــام الــديـمـقــراطــي،
ال ـت ـشــري ـع ـيــة وال ـت ـن ـف ـيــذيــة وال ـق ـضــائ ـيــة.
ـدان ع ــدي ــدة في
وه ـ ــذا م ــا س ــاه ــم ف ــي بـ ـل ـ ٍ
بلورة صحافة حـ ّـرة وجريئة ومسؤولة،
ّ
وأدى إل ــى إي ـج ــاد مـنــافـســة صـحـيــة في
كيفية متابعة ال ـحــدث وصـنــاعـتــه ،وفــي
ّ
بلورة األقالم والكتاب ،ما ّأدى إلى تطور
ال ـص ـح ــاف ــة ورف ـ ـ ــع مـ ــن ش ــأنـ ـه ــا ،وص ـقــل
املـهـنــة وأســالـيـبـهــا ورف ــع م ــن مـسـتــواهــا
وحــرفـيـتـهــا .وكــانــت مـســألــة ّالتحقق من
الخبر ومــن مـصــادره قبل تبنيه ونشره
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هــي مــن ألــف بــاء الـصـحــافــة .وك ــان كاتب
الـ ـ ــرأي أو ال ـت ـع ـل ـيــق ي ـج ـمــع ب ــن ال ـج ــرأة
وال ـ ــرص ـ ــان ـ ــة وامل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة بـ ـعـ ـي ــدا عــن
املـ ـه ــات ــرات واالبـ ـ ـت ـ ــزاز وال ـش ـت ــم وال ـك ــام
ال ـبــذيء .وكــان املــواطــن يشعر بشيء من
االرت ـيــاح وبـنــوع مــن حصانة وق ــوة دفع
مـعـنــويــة تـثـيــر ع ـن ــده الــرغ ـبــة ف ــي ق ــراءة
الـصـحــف واإلق ـب ــال عـلــى شــرائـهــا بشكل
يومي ،وتجعل منه ،بالتالي ،شريكا في
الشأن العام.
ّ
كانت الصحف تصنع رأيــا عاما وتقض
مضاجع الحكام .وهناك عشرات األمثلة
عن دور الصحافة والصحافيني الكتاب
ف ــي م ـق ــارع ــة ال ـس ـل ـطــة وك ـش ــف عــورات ـهــا
وتـجــاوزاتـهــا ،مــا كــان يــدفــع السلطة إلى
الـكـشــف عــن وجـهـهــا الـقـبـيــح وطبيعتها
القمعية ،كما حصل مع صحيفة السفير
ال ـب ـي ــروت ـي ــة الـ ـت ــي أوقـ ـف ــت ع ــن الـ ـص ــدور
أسبوعا عام  ،1993لنشرها وثائق تتعلق
باملفاوضات اإلسرائيلية – اللبنانية ،أو
اعتقال الصحافي كاتب املقال املزعج ،أو
حـتــى اعـتـقــال صــاحــب الصحيفة نفسه،
عندما تم توقيف غسان تويني صاحب
صـحـيـفــة ال ـن ـه ــار عـ ــام  1973ملـعــارضـتــه
ال ـ ـشـ ــرسـ ــة سـ ـي ــاس ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس س ـل ـي ـمــان
فرنجيه ،وكذلك رئيس التحرير الشاعر
أنسي الحاج ،علما أن تويني كان وزيرا في
أول حكومة في عهد فرنجيه ،وغيرها من
إجــراءات تعسفية كثيرة بحق الصحافة
وال ـ ـص ـ ـحـ ــاف ـ ـيـ ــن .وف ـ ـ ــي م ــرحـ ـل ــة الحـ ـق ــة،
أص ـب ـح ــت ال ـص ـح ــاف ــة امل ـك ـت ــوب ــة والـ ـح ـ ّـرة
مزعجة ،إلــى درج ــة أن السلطة السورية
ل ـل ـب ـنــان م ـث ــا لـ ـج ــأت ف ــي ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات
إلــى اغتيال عــدد مــن الصحافيني ،أمثال
ن ـق ـي ــب ال ـص ـح ــاف ــة ري ـ ـ ــاض طـ ــه ورئ ـي ــس
تـحــريــر أه ــم مـجـلــة أسـبــوعـيــة عــربـيــة في
تـلــك الـحـقـبــة وصــاحـبـهــا سـلـيــم ال ـل ــوزي.
وإذا كــانــت ثـ ــورات «الــرب ـيــع ال ـعــربــي» لم
تنجح فــي إحـ ــداث التغيير املـنـشــود في
الواقع السياسي والبنيوي العربي ،وفي
أنـظـمــة الـحـكــم ،فــإنـهــا فــرضــت عـلــى األقــل
مناخا من الحرية جعل الصحافة تتمتع
بمساحة من الحركة والقدرة في التعبير
ّ
متعددة ومتنوعة في
عن نفسها بصحف
بلدان مثل تونس والجزائر ،أو سابقا في
الـعــراق ،ما مهد لحراك سياسي وإيجاد
رأي عام ضاغط ما زال يتفاعل.
ومع دخول الصحافة عصر التكنولوجيا،
أو األصـ ــح اق ـت ـحــام الـتـكـنــولــوجـيــا عــالــم
الصحافة ،والثورة التي أحدثتها مهنيا
وتقنيا وبشريا ،كانت أولى مضاعفاتها
تحجيم الصحافة الورقية املكتوبة التي
شــارفــت ،فــي بعض الـحــاالت وفــي بعض
ال ـب ـل ــدان ،ع ـلــى االن ـ ـقـ ــراض ،وف ـت ــح ال ـبــاب
واسـعــا أم ــام مــا اصطلح على تسميتها
وســائــل ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،وأصـبــح
لكل شخص «صحيفته» ،وراحت املواقع
اإللكترونية تـفــرخ فــي كــل مـكــان ،وتنبت
ٍّ
وألي كـ ــان ،وراج ــت
كــالـفـطــر كـيـفـمــا ك ــان
بدعة كسر احتكار املعرفة وحــق أي فرد
فــي الــوصــول الــى املـعـلــومــات وتعميمها
م ــن دون ق ـيــد أو ش ـ ــرط ،خ ـصــوصــا وأن
العالم أصبح كما يقال «قرية واحدة».
ومن دون التوقف مطوال عند املضاعفات
السلبية التي أحدثتها «الثورة الرقمية»
عـلــى واق ــع الـصـحــافــة الــورق ـيــة وطبيعة
عملها ومقاربتها لــأحــداث والقضايا،
ومـ ــن ت ــراج ــع ل ـل ـم ـس ـتــوى امل ـه ـن ــي وش ـ ّـح
ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدرات ،ف ـ ـ ــإن م ـ ــا يـ ـلـ ـف ــت ،ب ـش ـكــل
أسـ ــاسـ ــي ،ه ــو اب ـت ـع ــاد الـ ـ ـق ـ ـ ّـراء والـ ـن ــاس

ابتعد الق ّراء والناس
عمومًا عن الصحافة
المكتوبة ،ألنهم باتوا
يفضلون «الوجبات
الجاهزة» التي
وتقدمها
تولفها
ّ
المواقع اإللكترونية

ع ـمــومــا ع ــن ال ـص ـحــافــة امل ـك ـتــوبــة ،ألنـهــا
باتت تفضل «الــوجـبــات الـجــاهــزة» التي
تــولـفـهــا وت ـقـ ّـدم ـهــا امل ــواق ــع اإللـكـتــرونـيــة
حـســب الــرغـبــات واألذواق بـقــالــب سريع
ومختصر ،يوفر على املهتم عناء التفكير
وال ـتــرك ـيــز وإض ــاع ــة ال ــوق ــت ،ألن ك ــل ما
يحتاجه أو يرغب في معرفته أو االطالع
ع ـل ـيــه أص ـب ــح أم ــام ــه وفـ ــي ج ـي ـبــه وعـلــى
هاتفه املحمول .وهذا النمط في أسلوب
ال ـح ـيــاة ال ـيــوم ـيــة ،ال ـقــائــم ع ـلــى الـســرعــة
واالختصار والسباق مع الوقت ،يجعله
ي ــرض ــى وي ـك ـت ـفــي ب ـ ــأي ش ـ ــيء يـ ـق ـ ّـدم ل ــه،
بغض النظر عن نوع املادة ومضمونها،
أو املعلومة وصحتها وقيمتها الثقافية
أو ال ـع ـل ـم ـيــة ،م ـ ّـا يـجـعـلــه ع ــرض ــة لـقـبــول
أي ش ــيء ،وتـبــنــي أي ف ـكــرة ،مهما كانت
مبتذلة أو تافهة .في املقابلّ ،
تجهز املواقع
وامل ـنــابــر اإللـكـتــرونـيــة ال ـتــي حـلــت الـيــوم
ّ
بمحرريها الذين
محل الصحف الورقية،
ّ
تجهز
هــم أقــرب إلــى كتبة أو روبــوهــات،
لكل مريد ما ًيريد ،ولكل موقف أو حالة
عدتها ،مطلقة على الشبكة العنكبوتية
ب ـب ـض ـعــة أس ـط ــر وب ـب ـض ــع دق ــائ ــق خ ـبــرا
مــن دون التحقق مــن صحته ومـصــدره،
ال ب ــل ي ـكــون امل ــوق ــع ه ــو نـفـســه «صــانــع»
ّ
يشوه
الخبر ،ومــن شــأن هــذا السلوك أن
ح ـقــائــق ،وي ـس ــيء ألش ـخ ــاص أو يـحــدث
أزمــة سياسية أو اجتماعية أو أخالقية.
كما أن املوقع ذاته مستعد إلطالق خبرية
أخ ــرى «غ ــب الـطـلــب» ،بـعــد  24ســاعــة ،أو
حـتــى بـعــد س ــاع ــات ف ـقــط ،تـنــاقــض الـتــي
ّ
املتضرر أو املغدق
سبقتها ،تلبية لرغبة
ب ـن ـع ـمــه .ن ــاه ـي ــك ع ــن األس ـ ـلـ ــوب الــرك ـيــك
والـفـقـيــر لـغــويــا ال ــذي ينتهجه أصـحــاب
هذه «الصحافة الجاهزة» ،على الرغم من
الغنى في املبنى واملعنى وفــي املفردات
الذي تتمتع به اللغة العربية ،إلى درجة
أنـ ــه ي ـت ــم أح ـي ــان ــا ت ـس ـخ ـيــر أحـ ــد امل ــواق ــع
م ـنـ ّـصــة لـلـتـســريــب ودس أخـ ـب ــار ملفقة
بغرض اإلساءة وبألفاظ بذيئة لطرف أو
لشخص ،أو على العكس ،لتسويق جهة
أو ط ــرف س ـيــاســي أو م ـق ـتــدر .واألم ـ ــران
بــالـنـسـبــة لـلـمــالــك أو املـ ـس ــؤول ع ــن هــذه
الـصـحـيـفــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة أو ت ـلــك أو ذاك
املوقع سيان ،من دون أن يقام أي اعتبار
لـلـجــانــب الـقـيـمــي أو األخ ــاق ــي أو حتى
املهني ومــا يرتكب مــن إس ــاءات للمهنة
ول ـل ـم ـعــرفــة ،ول ـل ـع ــام وال ـ ـخـ ــاص ،وبــاتــت
م ـه ـن ــة ال ـص ـح ــاف ــة ي ـت ـن ــازع ـه ــا االرتـ ـ ـ ــزاق
واالبتذال!
(كاتب لبناني)

هل ّ
صدق وزير الداخلية اللبناني ،بسام مولوي ،نفسه ،وهو يتوعد منظمي «لقاء
املعارضة في الجزيرة العربية (اقرأ «مؤتمرًا ملعارضني سعوديني») في الضاحية
الجنوبية لبيروت ،بـ«إجراءات قانونية» ملنع انتقاد املشاركني فيه الحكم في العربية
السعودية ،وقد عقد هؤالء لقاءهم ،وقالوا ما قالوه مما هو أشنع من انتقاد؟ أليس
الساقية الحمراء ووادي الذهب (اقرأ «بوليساريو»)
يعني ّأن الجبهة الشعبية لتحرير
ّ
في بؤس سياسي ظاهر ،على ما يــدل حنقها على األمــم املتحدة ومجلس األمن،
وقد ّ
عبرت عنه مجددًا مسؤولة منها ،نقلت عنها وكالة األنباء الجزائرية قولها إن
زيارة مبعوث األمم املتحدة إلى الصحراء الغربية ،ستيفان دي ميستورا ،مخيمات
الصحراويني في تندوف جنوب شرقي الجزائر ،ال تختلف عن زيــارات أسالفه،
في ظل عــدم اتخاذ األمــم املتحدة إجــراءات جدية ومــع تقاعس مجلس األمــن؟ هل
استشعر الحاكمون في أبوظبي حرجًا في حشاياهم وهم يسمعون أغنية املمثلة
اإلسرائيلية ،نعومي شيستر ،بالعربية ،فــي سخريتها مــن عــرب معهم ماليني
ونسيو شعب انتكب ونسيو فلسطني ،وتنهيها بالزمة «دبي دبي دبي»؟ .هل هو
ّ
حقًا عطل فني في طائرة شركة بدر (هل هي سودانية؟) متجهة من الخرطوم إلى
إسطنبول اضطرها للهبوط في مطار األقصر ،فأمكن للسلطات املصرية «التقاط»
الراكب املصري ،حسام منوفي ،واعتقاله ،وهو الذي استجوبته السلطات السودانية
في الخرطوم قبل إقالع الطائرة؟ كم فلسطينيًا على وجه البسيطة اكترث بخبر
تلقي حركة حماس دعوة روسية لحوار املصالحة الفلسطينية ،أعلنه موسى أبو
مــرزوق ،وهل من أحد التفت إلى خبر وصــول وفد من حركة فتح (برئاسة عزام
األحمد) إلى الجزائر بدعوة من الرئاسة الجزائرية لعقد مشاورات بشأن عقد مؤتمر
للفصائل الفلسطينية و«إتمام» (!) املصالحة الفلسطينية؟ ما أخبار «االستشارة
اإللكترونية الشعبية» في تونس ،وقد انفتح بابها ،في إطار إجراءات قيس ّ
سعيد
هناك ،أول من أمس الخميس؟ هل يتقمص القائمون على وكالة األنباء السورية
(سانا) نباهة فيهم ،عندما تبث الوكالة خبر إغالق وزارة اإلعالم السودانية مكتب
وتذيله ّ
قناة «الجزيرة مباشر» ّ
بأن قناة الجزيرة ساهمت منذ العام  2011بتنفيذ
«سياسات الغرب التآمرية على دول املنطقة»...؟
تجتمع األخبار أعاله ،كما كثير مثلها ،في مشهد عربي أول عناوينه وتفاصيله
انعدام السياسة فيه .ال تقع فيه على معنى يأخذك إلى وضوح في ّأي شأن .هل أحد
في وسعه أن يلحظ جدية من أي مستوى في أي جهد من أجل إنهاء النكبة اليمنية
الراهنة؟ هل يستطيع عقل لديه أقل أدوات التحليل السياسي أن يستشرف نافذة
إلى حل من أي نوع ملقطع من املأساة السورية؟ هل من ركاكة ورثاثة أكثر شناعة
من خراب السياسة وتعطلها في تونس ،بفعل عبقرية فريد زمانه قيس ّ
سعيد،
ومن ارتضوا أن يهادنوه ،في غير ّ
محك ومحطة ،بدافع روح استعالئية وغير وطنية
ّ
وناقصة العقالنية تجاه حركة النهضة؟ في أي زمن سيعرف حزب الله أنه ما هكذا
تقوم الدولة القوية العادلةّ ،
وأن الحروب على السعودية في واحد من وجوهها حرب
على مصالح لبنان وأهله؟ البطالة والغالء وإحباط الشباب وقلة املداخيل والكساد
عناوين في األردن ،ليس في مستطاع تعديالت دستورية وتشريعية والصخب،
ُ
ّ
املفتعل في بعض حــوافــه ،أن تخفي وضوحها وكآبتها .الـســودان بعد أكثر من
ستة عقود على استقالله ما زالت نخبه ،من غير جيل وجيل ،عاجزة عن صياغة
إجابات على أسئلة الدولة والكيان والهوية والنظام ،والــذي نشهد من ّ
تأزمات ما
ّ ّ
يدل على استعصاء ّ
ّ
حاد .أما قضية فلسطني فليس في وسعك ،مهما
تنفك تتجدد
أوتيت من ملكات القول ،أن تحرز النعت األدق لراهنها البائس.
صحيح ّأن أحوالنا العربية ،في غير بلد ،في عقود سابقة ،لم تكن زاهية ،وكان فيها
ما فيها مما ال يسر الخاطر ،غير ّأن البؤس الراهن لم يماثله بؤس سابق ،لم يكن في
أشد الكوابيس ما ينبئ عن زيارات ال تتوقف لغالة مسؤولي مجالس املستوطنات
اإلسرائيلية إلى أبوظبي ودبي ،وال ما يخبر عن موت نحو ألف محتجز وسجني
في زنازين مصرية في بضع سنوات ،وال ما يجعلك تسري عن نفسك ،في أتون
العبث العربي املقيم ،بوعيد لوزير الداخلية اللبنانية إلى حزب الله ،وبما تراه «سانا»
في قناة الجزيرة...

ما وراء كوارث المرور في مصر
سامح راشد

شهدت مصر ستة حوادث مرورية فظيعة في أقل من شهر .قبل أسبوع ،غرق ثمانية
مصريني ،بينهم ستة أطـفــال ،إثــر سقوط سيارة نصف نقل في نهر النيل .وقبل
أسبوعني ،أطاحت شاحنة ذات مقطورة بعدة سيارات متوقفة بسبب الشبورة (الغيم
الكثيف) على طريق دمياط  -بورسعيد قبل بوابة الرسوم بأمتار .وفي اليوم التالي،
ّ
تفحم ستة أشـخــاص فــي اصـطــدام عــدة سـيــارات على طريق سريع فــي السويس.
وقعت هذه الحوادث الرهيبة بعد أيام من ثالث كوارث ال تقل بشاعة ،إذ أنهى شاب
بسيارته حياة أربعة طالب ثانوي .وبعدها مباشرة اشتعلت عشر سيارات نتيجة
اصطدامها معًا على الطريق األوسطي ...ولقي  16شخصا مصرعهم في تصادم
حافلتني في جنوب سيناء .يقع كثير من هذه الحوادث املميتة على مدار العام في
مختلف ربوع مصر ،على الرغم من قوانني رائعة ورادعة.
ليست املشكلة ،إذن ،في نقص القوانني أو ضعف العقوبات ،وإنما في تصديقها
واليقني بتطبيقها .وهذا جزء أصيل من ثقافة املصريني ،ومثلهم شعوب كثيرة توقن
أن القانون ليس للجميع .وال حاجة إلى التذكير بفوضى امليكروباصات وبلطجتها،
أو انتشار التكاتك أو سير عربات الكارو فوق الطريق الدائري عكس االتجاه!.
ّ
املؤكدة« ..من أمن العقاب أساء التصرف» .والتبريرات ّ
املكررة من
املعادلة البسيطة
نوعية أن الوضع اختلف ،وحاليًا الكل سواسية وال أحد فوق القانون ،لم يعد أحد
ّ
ّ
يصدقها ،إذ هي كالم فقط .وحني ّ
سيصدقها الجميع بال ترويج
تتحول إلى واقع،
وال تسويق .أما حاليًا ،فمن يقول يتظاهر بالصدق ومن يسمع يتظاهر بالتصديق.
ولكن بعض الكوارث ال تقع بخطأ سائق أو استهتار مواطن ،فأحيانًا يكون القصور
في تصميم بعض الطرق أو أماكن العبور أو نقاط التقاطع أو في تنفيذها سببًا
ً
جــوهــريــا فــي ح ــوادث كــارثـيــة .مـثــا ،فــي نقطة وق ــوع ح ــادث الـطــريــق األوس ـطــي مع
األوتــوسـتــراد ،تصميم نفق مــرور األوسـطــي مــن تحت األوتــوسـتــراد يجعل القادم
على األوسطي باتجاه النفق يفاجأ أمامه مباشرة بالسيارات املنحدرة بسرعة من
األوتوستراد ،فيستحيل عليه تفاديها .وشهدت هذه النقطة ما يزيد عن عشر حوادث
في املكان نفسه وبالطريقة نفسها ،ولكن مع اختالف حجم الكارثة وعدد الضحايا.
مثال آخــر ،تــم إنـشــاء كـبــاري (جـســور) كثيرة فــي مختلف طــرق الـقــاهــرة الكبرى،
ومعظمها بال منطق وال ّ
مبرر واضح .وتقع حوادث يومية في منازل تلك الجسور،
بسبب عدم وجود أماكن لعبور املشاة أو وجودها على مسافة بعيدة ،لم تراع فيها
حاجة مئات ّ
املارة بل آالف منهم لعبور هذه الشوارع ،سواء كبار سن أو سيدات أو
ذوي احتياجات .وتكفي نظرة سريعة على مختلف أحياء القاهرة من مدينة نصر
ً
ومصر الجديدة شرقًا إلى أكتوبر غربًا ومن شبرا شماال إلى حلوان جنوبًا ،بسهولة
ّ
شديدة يمكن التأكد أن عشرات الجسور التي مزقت القاهرة قدمت خدمة جليلة
ً
ّ
ملن يريد اختراق القاهرة أو عبورها طوال وعرضًا ،لكنها داست تحتها على حقوق
عشرات آالف من املواطنني سكان تلك املناطق.
ً
ما الحل؟ للحل مساران متالزمان :األول ،االرتقاء باإلنسان ،أخالقًا وعلمًا وعقال
وثقافة .وهذا مسار بعيد املدى ،ويتجاوز في أهميته ،وفي نطاقه ،املرور والسلوكيات
في الشوارع والطرق .ولكن على األقل يجب أن يثق املواطن أنه إذا لم يكن يجيد القيادة
ويحترم املـ ّـارة ويلتزم بالقانون ،فسيلقى عقابا رادعــا له ولغيره .الثاني ،أن يكون
إرضاء هذا اإلنسان نفسه هو الغاية النهائية من أي عمل عام .وأن يقتنع القائمون
على تخطيط الخدمات العامة والبنية التحتية والتحديث واإلنـشــاءات وتصميمها
وتنفيذها بأن هذه األعمال من أجل ذلك املواطن ،وليست إلرضاء قياداتهم بتنفيذ
التكليف في أقل وقت بأدنى تكلفة ،أيًا كانت جودته ،ثم أداء «التمام» والسالم.
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آراء

العراق ...تسعينيات القرن الفائت العائدة
عمار السواد

ُ
زعيمهم مقتدى
الصدريون ،وفــي مقدمتهم
ٌ
الـصــدر ،ظــاهــرة شعبوية عراقية ِمــن وجهة
ُ
نظر كانت تتمسك بها النخب املنتمية إلى
اإلسـ ـ ــام ال ـس ـيــاســي ال ـكــاس ـي ـكــي ،الـشـيـعــي
تـحــديـدًا .لـهـ ّـذا ،تــم التعامل معهم ُبعيد عام
 2003ع ـل ــى أنـ ـه ــم إس ــامـ ـي ــون ِمـ ــن ال ــدرج ــة
الثانيةّ .
تعمقت هذه الرؤية بعد جريمة قتل
عـبــد املـجـيــد ال ـخــوئــي ن ـجـ ِـل امل ــرج ــع الــديـنــي
ُ
واملتهم بقرار
السابق ،أبو القاسم الخوئي،
قتله مقتدى الصدر.
ُ
هـ ـ ـن ـ ــا ان ـ ـق ـ ـس ـ ـمـ ــت ال ـ ـش ـ ـي ـ ـع ـ ـيـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
ـس
«ال ـكــاس ـي ـك ـيــة» إل ــى ثــاثــة أق ـس ــام؛ املـجـلـ ِ
ـزب
األع ـلــى بـقـيــادة عـبــد الـعــزيــز الـحـكـيــم ،حـ ِ
الـ ــدعـ ــوة وأبـ ـ ـ ــرز ش ـخ ــوص ــه ح ـي ـن ـئــذ رئ ـي ـ ُـس
ـزب
الـ ــوزراء األسـبــق إبــراهـيــم الـجـعـفــري ،وحـ ِ
ال ــدع ــوة «ت ـن ـظ ـيــم الـ ــداخـ ــل» ب ــزع ــام ــة هــاشــم
املــوســوي .القسم األول نظر إلــى الصدريني
ُ
زعيم
بكراهية ،وسعى عبد العزيز الحكيم،
ّ
امل ـج ـلــس آنـ ـ ــذاك ،ب ـك ــل م ــا ام ـت ـلــك م ــن ن ـفــوذ،
إلـ ــى إبـ ـق ــاء ال ـص ــدري ــن ب ـع ـي ـدًا ع ــن امل ـعــادلــة
السياسية.
ً
أذكــر حني كنت َمراسال لوكالة أنباء عربية،
ّ
وت ـح ــدي ـدًا ن ـهــايــة ع ــام  ،2003أن وائـ ــل عبد
اللطيف ،وهــو قــاض شغل منصب محافظ
ال ـب ـصــرة وع ـضــو مـجـلــس ال ـح ـكــم وق ـت ـهــا ثم
صار وزيرًا في حكومة إياد عالوي ،أخبرني
ّأن املجلس األعلى لم ّ
يدخر جهدًا لعدم إشراك
ال ـصــدريــن فــي ال ـح ـيــاة ًالـسـيــاسـيــة ،بمعنى
إبـ ـق ــاء الـ ـص ــدري ــن ح ــال ــة م ــارق ــة ع ــن الـ ــوالء
الشيعي للعملية السياسية الجديدة.
هــذا الوضع جـ ٌ
ـزء من إرث تسعينيات القرن
ُ
املـ ــاضـ ــي ،ح ــن اس ـت ـع ــر ال ـ ـعـ ــداء ب ــن امل ــرج ــع
َ
واملجلس
محمد الصدر ،والد مقتدى ،وإيران
ِ
ّ
وسبب العداء أن الصدر
األعلى املوالي لهاُ .
نادى بوالية الفقية القطرية أو املحلية ضد
واليــة الفقيه العابرة الـحــدود ،وطــرح َ
نفسه
ولـ ّـيــا فقيهًا مـقــابــل مــرشـ ِـد ال ـثــورة فــي إي ــران
ُ
علي خامنئي .وك ــان رم ــوز املجلس األعّـلــى،
وب ـي ـن ـهــم ص ـ ــدر ال ــدي ــن ال ـق ـب ـن ـج ــي ،ي ـشــنــون
حمالت ضد الصدر األب ،ويعتبرونه ّ
مجر َد
أداة بيد نظام الرئيس األسبق صدام حسني.
ً
ول ـهــذا حـكــايــة تـحـتــاج م ـجــاال آخ ــر للحديث
عنها.
ف ــي ال ـط ــرف اآلخ ـ ــر ،ن ـظــر حـ ـ ُ
ـزب ال ــدع ــوة إلــى
الصدريني نظرة استعالء واستثمار في آن.
ُ
احـتــوى الــدعــاة الصدريني بعد هروبهم من
إيران وسورية ،أو هكذا
العراق عام  1999إلى ّ
ظ ـنــوا .وكــانــوا يـظـنــون أن ـهــم مـفـيــدون لبناء
شعبيةٍ لم يكونوا يمتلكونها في البالد ،غير

َ
ّ
َ
منظارهم كان نظرة النخب إلى «العامة».
أن
ً
وف ـعــا اسـتـفــاد ال ـحــزب مــن ال ـصــدر كبيضة
ّ
القبان أكثر من مرة ،منذ عام  ،2005لترجيح
ّ
كف ّة مرشحهم لرئاسة ال ــوزراء على حساب
مرشح املجلس األعلى.
ح ــزب ال ــدع ــوة تـنـظـيــم ال ــداخ ـ َـل ه ــو انـشـقــاق
ع ـل ــى الـ ـح ــزب ال ــرئ ـي ــس ن ـه ــاي ــة تـسـعـيـنـيــات
القرن املاضي ،كــان أقـ َ
ـرب إلــى الصدريني ِمن
ّ
اآلخرين .إلى درجة أنه ،خالل معركة النجف
ّ
ضد جيش املهدي عام  ،2004ظل عبد الكريم
الـعـنــزي الـقـيــادي ال ـبــارز فــي تنظيم الــداخــل
واالسم ّ
املقرب جدًا من إيران في سعي دؤوب
ُ
إل ــى م ـنــع تــدم ـيــر الـ ـص ــدر .وكـ ــان ه ــو وأبـ ــرز
مـ ّ
ـؤسـســي الـبـيــت الـسـيــاســي الـشـيـعــي أحمد
الجلبي وسيطني رئيسيني إلش ــراك الصدر
في الحياة السياسية.
بعد أكثر من  18سنة ،أصبح مقتدى الصدر
َ
الالعب األول في الحياة السياسية ،ال منازع
له .زعيم قادر على تحريك جمهوره العريض
ّ
يحج
بطريقته ،وصاحب الكلمة الفصل ،إذ
ُّ
إليه في النجف كــل السياسيني ،بعدما كان
حـجـيـ ُـجـهــم إل ــى امل ــرج ــع ع ـلــي الـسـيـسـتــانــي.
ل ــم يـعــد بـيـضــة ال ـق ـ ّـب ــان ،ب ــل صــاحــب ال ـق ــرار.
َ
مجرد قائد
لم يعد الزعيم الـشــاب ،ولــم يعد
مليشيا ،بل قوة ال يمكن التعامل مع العراق
ّإل بــالـتـعــامــل مـعـهــا .هــو وج ـم ـهـ ُ
ـوره امـتــداد
ع ــراق الـتـسـعـيـنـيــات ،ع ــراق ال ـح ـصــار ،ع ــراق
صـ ـ ّـدام املـنـكـســر وامل ـه ــزوم وامل ـ ّ
ـوج ــه بعاطفة
وعنف
دينية ،بما يعنيه ذلــك ِمــن شعبويةٍ
ٍ
وحرمان ومحاولة للتعويض عن الخسائر
ٍ
ْ
وانكسارات يريد املصابون بها أن يستردوا
هيبتهم.
ْ
حـ ــاول ال ـص ــدر عـلــى م ـ ّـر ال ـف ـتــرة املــاض ـيــة أن
ً
يلعب دورًا لــم يعتد عليه ،ق ـ ّـدم نفسه رجــا
ً
التقى مقتدى الصدر
معتدال .أخبرني ناشط
ّ
عــام  ،2015برفقة آخــريــن ،أن ـهــم ،حــن كانوا
مجتمعني في غرفة بفندق بعد اللقاء ،سمعوا
الباب يطرق ،وحني فتح ُ
أحدهم الباب وجد
ّ
شابًا يحمل كيسًا أســود ،أبلغه أن «السيد»
أرس ــل إلـيــه وإل ــى صحبه ّقـنــانــي مـشــروبــات
كحولية .يقول صاحبي إنه استغرب ،معلقًا
ّ
ّ
ملن كانوا حوله في الغرفة إن الرجل يظن أن
ُ
مجرد نزوة .هو وعدد من زمالئه
العلمانية
ال ـنــاش ـطــن ف ــي ت ـظ ــاه ــرات ع ــام  2015كــانــوا
مــدعــويــن إل ــى الـنـجــف لـلـقــاء ال ـص ــدر .ذهـبــوا
بحماس للقائه ،لــم يــروه «وطـنـيــا» فحسب،
ّ
علمانيتهم كــذلــك .كـ ّـان
بــل وج ــدوه متفهمًا
صــاحـبــي الـنــاشــط ســاخ ـرًا مــن ال ـح ــال ،لكنه
ّ
أصــر على أن زمــاءه لم يكونوا كذلك ،ليس
بسبب الخمر املــرسـ ِـل إليهم في جنح الليل،
بــل بسبب م ـقــوالت ال ـصــدر ال ـجــديــدة .ذهــب

ال ـصــدر إل ــى أب ـعـ َـد مــن ذل ــك ،فـفــي نـهــايــة عــام
 2015أو ب ــداي ــة ال ـع ــام ال ــاح ــق ل ــه ،داف ــع عن
ضـ ـ ــرورة ال ـت ـعــامــل م ــع األشـ ـخ ــاص املـثـلـيــن
بطريقة قــانــونـيــة ووف ــق منطق «إنـســانــي».
شـ ّـجــع ه ــذا كـلــه الـتـعــامــل مــع الــرجــل وتـيــاره
بـطــريـقــة مـخـتـلـفــة م ــن األق ـل ـيــة «الـعـلـمــانـيــة»
ذات التأثير البالغ في حــراك الـعــراق .وهنا،
ّ
نتحدث عن زعيم سياسي بشعبية مؤقتة،
ال
كنوري املالكي ،بل عن شخصيةٍ لها شعبية
ذات ج ـم ـهــور يـتـبـعــه ف ــي ّ
أي ظـ ــرف ،ومـهـ َمــا
ّ
كانت عقائده وشعاراته ،إلى درجة أن بعض
جمهوره ّ
يقبل عجالت سيارته.
َ
ق ـ ّـدم ال ـصـ ُ
ـدر نفسه خــال الـسـنــوات األخـيــرة
خصما للذهنية املليشياوية ،حاول احتواء
املختلفني ّ أيديولوجيا معه وتقبلهم ،دافع
لبرملان يمثل
عنهم .لكنه في الجلسة األولى
ٍ
أك ـثــري ـتــه ال ـنــاج ـحــة ب ــاالن ـت ـخ ــاب ــات نـجــاحــا
حاسمًا ،أرسل ّ
نوابه مرتدين أكفانًا بيضاء

م ـك ـتــوب ع ـلــى بـعـضـهــا اس ــم «ج ـ ّيــش اإلم ــام
ً
املـهــدي عــج» أي اســم مليشيا مثلت واحــدة
ِمن أصعب لحظات سفك الدم العراقي وحرب
ال ـج ـمــاعــات ال ـخ ــارج ــة ع ــن ال ــدول ــة ومـعــركــة
ت ــوازن الــرعــب ،وه ــي املليشيا نفسها التي
ّ
حلها الصدرّ ،
وأسس على أنقاضها مليشيا
أخـ ــرى بـمـسـ ّـمــى «س ــراي ــا الـ ـس ــام» .ه ــذا هو
املشهد الـعــراقــي ،أكـبــر الكتل الـفــائــزة تدخل
الـبــرملــان بــأكـفــان مكتوب على بعضها اسم
مليشيا سيئة الصيت ،وفــي الــوقــت نفسه،
ت ـقـ ّـدم نـفـسـهــا خـصـمــا للمليشيات األخ ــرى
التي ّ
يسميها الصدر «القذرة».
منافساه الــرئـيـســان ،قائمة يـقــودهــا رئيس
إلى تقسيم العراق وتقديم
البرملان
ً
الساعي ّ
نفسها زعـيـمــة ســنــة ال ـبــاد ،ورئـيــس وزراء
سابق يعد أهــم ســادة خــراب مــا بعد خــراب
صـ ـ ـ ـ ّـدام حـ ـس ــنْ ،
أي ن ـ ـ ــوري امل ــالـ ـك ــي ،وه ــو
األب الفعلي للمليشيات الشيعية املناوئة
َ
للصدر ،كونه املسؤول الرئيس عن تأسيس
أهم أسمائها «عصائب أهل الحق» مستفيدًا
مـ ــن انـ ـشـ ـق ــاق قـ ـ ـي ـ ــادات ال ـ ـصـ ــدر عـ ــن جـيــش
املهدي ،وهو أيضًا املؤسس العملي للحشد
الـشـعـبــي ك ــردة فـعــل عـلــى اح ـت ــال مسلحي
تنظيم الدولة اإلسالمية (داعــش) األراضـ َـي
ال ـعــراق ـيــة ،ح ــن ك ــان ه ــو نـفـســه ق ــائ ـدًا عــامــا
للقوات املسلحة.
ٌ
ُ
نتائج االنتخابات حصيلة عدة عوامل؛ أولها
ّ
أن قــانــون االن ـت ـخــابــات ال ـجــديــد ،ال ــذي دافــع
ّ ً
عنه مقتدى ال ـصــدر ،كــان مـفــصــا ليناسبه.
هــو قــانــون دوائ ــر صـغـيــرة ،واملـعـ ّـمــم ال ــوارث
آلل الـصــدر هــو الــوحـيـ ُـد ال ـقــادر على تجنيد
ج ـم ـهــوره لـلـتـصــويــت بـكـثــافــة ف ــي دوائ ــره ــم
االنتخابية .بذلك استفاد من مقاطعة شعبية

ينتظر مقتدى الصدر
َ
رحيل السيستاني،
واألربعة الكبار الذين
أحدهم قبل
رحل
ُ
المرجع
أكثر من عام،
ُ
محمد سعيد الحكيم،
يقدم نفسه
كي
ّ
منافسًا على ميراثه
األسري
قيادة كانت شابة،
مليشياوية ،خلفها
جمهور عريض من
«غير المنطقيين»
وأصبحت اآلن في
المركز
ُ
واسعة لجأت إليها األغلبية الصامتة ،حني
لــم تجد َمــن يمثلها ،أو فـقــدت ثقتها بحالة
الوضع السياسي ونظامها.
ق ــد ُي ـن ـظــر إل ــى األمـ ــر أن ــه ان ـت ـكــاســة ل ـل ـعــراق،
ٌ
مشهد شعبوي مشبع بأيديولوجيا السالح
ّ
الذي يحمل اسم السالمُ ،إذ إن سرايا السالم
املليشيا األك ـبـ ُـر وامل ـقــدمــة نفسها كمعتدلة
ّ
ضد قتلة إيران في العراق ،على الرغم من أن
ّ
قادة جل القتلة جــاءوا من خلفيات صدرية.
هو ليس انتكاسة ،هو امتداد لحالة عراقية
ً
لم يتم التأمل فيها طويال؛ حالةِ البلد املهزوم
ّ
واملدمر بعدما كان يحلم باستعادة نبوخذ
نصر وحمورابي وسركون األكــدي وهــارون
الرشيد .الشيعية السياسية «الكالسيكية»
ْ
قفزت عليها،
جاءت من خارج التسعينيات،
ْ
الثمانينيات
وبداية
عادت إلى السبعينيات
ً
يــوم غــادرت الـعــراق .لهذا لم تكن معنية بما

جرى بعدها ،لم تفهمها ،لم تدرك تداعياتها
خدود في الروح العراقية التي
وما تركته من
ٍ
أنتجت أغنية البرتقالة ذات اإليقاع املختلف
تمامًا عن إيقاع األغنية التقليدية العراقية،
األغنيةِ الحزينة.
الصدر هو املمثل األهم لتلك املرحلة ،مرحلة
ال سياسة فيها ،بل مقوالت عريضة وعقائد
مـتـخـمــة وم ـعــانــاة ح ــاف ــرة ف ــي ال ــذاك ــرة .حني
ّأسـ ــس ج ـيــش املـ ـه ــدي ،ل ــم يـ ـت ـ ّ
ـردد أن ُيـلـ ِـبــس
َ
َ
الرداء األسود ،لم يكن مهتما بالتشابه
أفراده
ّ
مع رداء خصمه تنظيم القاعدة ،ألن االثنني
حمال روح مليشيا «فدائيي ّ
صدام» مليشيا

امللثمني مرتدي السواد.
ّ
صـحـيـ ٌـح أن تــاريــخ ال ـع ــراق الـجـمـهــوري كــان
ّ
صـع ـبــا ،مـلـيـئــا ب ــال ــدم ،غ ـيــر أن م ــا ج ــرى في
تـسـعـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي مـخـتـلــف ،حــالــة
ذات خـ ـي ــارات وس ـي ـنــاريــوهــات وأوضـ ـ ــاع ال
تشبه ما ّ
مر به ِمن قبل ،وال تشبه ما حصل
بعد .هــذه املرحلة تلقي بظاللها اآلن ،ليس
ِمــن خــال الـجــوع والـفـقــر ،بــل عبر َمــن كانوا
جياعًا وفقراء ومعدمني ...األمر يشبه الثورة
الـفــرنـسـيــة ،مقاصلها أقــامـهــا ال ـف ـقــراء ،على
الرغم من مساعي نخبها رفــع النسق العام
لتفكير املجتمع .بالطبع ،هــي ليست ثــورة،
وال فــولـتـيـ َـر فــي ال ـع ــراق كـمــا ال ّ
روسـ ــو ،لكن
ه ـنــاك شـعـبــويــة ت ـحـ ّـولــت إل ــى مـلـيـشـيــاويــة،
ْ
ْ
ـت الـ ـه ــوائ ــلً ،وهـ ــي اآلن
ق ـت ـل ــت ،آذت ،ارت ـك ـب ـ ِ
ّ
حاضرة على رأس البرملان ،معلنة بال تردد
انتماءها لجيش املهدي.
الـصــدر فــي هــذه املـعــادلــة ال َينظر إلــى إدارة
الحكم في بغداد فقط ،هو يريد النجف أيضًا،
َ
َ
وجميع األربعة
ينتظر رحـيــل السيستاني،
الكبار الذين رحل ُ
أحدهم قبل أكثر من عام،
ّ
ُ
املرجع محمد سعيد الحكيم ،كي يقدم نفسه
مـنــافـســا ع ـلــى م ـيــراثــه األسـ ـ ــري .ي ــري ــد حـكــمَ
األكـثــريــة ال ــذي كــان معارضًا لــه قبل ثمانية
أعوام ،وإبعاد الخصوم الشيعة ،ليكون زعيم
الـطــائـفــة الــوح ـيــد ،حـســن نـصــر الـلــه ال ـعــراق،
كي يفرض رأي األكثرية .كيف سيكون ذلك؟
معرفة الـجــواب صعبة ،وخ ـيــارات اآلخــريــن،
وفي مقدمتهم إيران ،تبدو اآلن مربكة.
فـ ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة ،هـ ـن ــاك ق ـ ـيـ ــادة ك ــان ــت ش ــاب ــة،
مليشياوية ،خلفها جمهور عريض من «غير
املـنـطـقـيــن» وأص ـبـحــت اآلن فــي امل ــرك ــز .هــذا
ليس نجاحًا للصدر بقدر ما هو استحقاق
عــراقــي ال يمكن إع ــادة بـنــاء ال ـبــاد مــن دون
بنيران
فهمه واكتوائها بـنــاره ،كما اكـتــوت
ٍ
أخ ــرى وآخــريــن .ستتعلم أم ال؟ س ــؤال تقول
ّ
ـؤد إلــى
الـتـجــربــة إن الـ ــدروس الـقــاسـيــة لــم ت ـ ِ
نتائجها الالزمة.
(إعالمي عراقي في تلفزيون العربي)

عندما توازن تركيا خياراتها بين روسيا والغرب
محمود علوش

ع ـل ــى وق ـ ــع ال ـح ـش ــود ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ــروس ـي ــة
على الـحــدود األوكــرانـيــة ،أجــرى املسؤولون
ـات مكثفة على
ال ــروس والـغــربـيــون مـفــاوضـ ٍ
أكـثــر مــن مـسـتــوى خ ــال األس ـبــوع املـنـصــرم،
في مسعى إلى نزع فتيل حرب جديدة تلوح
في هذه املنطقة .في العاشر من شهر يناير/
كانون الثاني الجاري ،التقى دبلوماسيون
أميركيون وروس في جنيف .وبعد يومني،
انعقد مجلس حلف شمال األطلسي (الناتو)
وروسيا في بروكسل قبيل اجتماع منظمة
األمـ ــن وال ـت ـع ــاون ف ــي أوروب ـ ــا ف ــي األس ـب ــوع
كان القاسم املشترك في االجتماعات
نفسهّ .
ال ـث ــاث ــة أن ـه ــا أخ ـف ـقــت جـمـيـعـهــا ف ــي تـهــدئــة
التوتر .تطالب روسيا ،من بني أمــور أخرى،
وضع حــدود لتوسع «الناتو» على أطرافها
الشرقية ،واالنسحاب من الــدول التي كانت
جــزءًا من االتحاد السوفيتي .كما تطلب من
الـحـلــف ً الـتــوقــف عــن ال ـت ـعــاون مــع أوكــران ـيــا،
وضـمــانــا قــانــونـ ًـيــا بــأن أوكــرانـيــا وجورجيا
ل ــن تـ ًنـضـمــا أبـ ـ ـ ًـدا إلـ ــى ال ـح ـل ــف ،ك ـمــا ُوع ــدت ــا
ُ
ســابــقــا .الــرســائــل الـتــي ترسلها موسكو في
ُ
ه ــذا ال ـخ ـصــوص م ـت ـضــاربــة ،فبينما تشير
ّ
حشودها العسكرية إلى أن خيار شن هجوم
جديد على أوكــرانـيــا مـطـ ٌ
ـروح على الطاولة،
يـنـفــي م ـســؤولــوهــا ه ــذا األمـ ــر .ي ـبــدو بــوتــن
واضحًا في مسعاه إلــى إعــادة رســم خطوط
ّ
ـاردة بني
املواجهة التي كرستها الـحــرب الـبـ ّ
روسـيــا والـغــرب قبل ثالثة عـقــود ،لكنه غير
واض ــح فــي خطواته املستقبلية فــي حــال لم
يستجب الـغــرب ملطالبه ،مــا يضع الغربيني
في حالة من عدم اليقني.
في العلن ،سعت الواليات املتحدة وحلفاؤها
إلى تقديم أنفسهم جبهة ّ
موحدة في األزمة،
ّ
لـكــن الــواقــع ال يـبــدو كــذلــك ،فــإلــى جــانــب قلق
دول أوروب ـي ــة مــن أف ـكــار طرحتها الــواليــات
امل ـت ـحــدة ف ــي م ـحــادثــات ـهــا م ــع مــوس ـكــو قبل
عــرض ـهــا ع ـلــى ال ـح ـل ـف ــاء ،ت ـب ــدو تــرك ـيــا قلقة
مــن ارت ــداد هــذا الـصــراع عليها ،بالنظر إلى
وضعها االستثنائي للغاية ،فهي من جانب
عضو فــي حلف الـنــاتــو ،وتمتلك ثــانــي أكبر

جيش فيه بعد الواليات املتحدة ،كما لديها
عالقات وثيقة مع أوكرانيا تـطــورت ،أخيرًا،
لتشمل جــوانــب عسكرية .ومــن جــانــب آخــر،
تحافظ على عــاقــة جـيــدة نسبيًا أو ،بشكل
أدق ،غـيــر مـتــوتــرة للغاية مــع مــوسـكــو .كما
لــدي ـهــا م ـصــالــح م ـتــداخ ـلــة م ـع ـهــا ف ــي آسـيــا
الوسطى والقوقاز والشرق األوسط وشمال
أفــري ـق ـيــا .ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ،ت ــده ــورت
عــاقــات أن ـقــرة مــع الـغــربـيــن بفعل تـعــارض
مصالحهم فــي قضايا دولـيــة كـثـيــرة .كانت
ال ـش ــراك ــة ال ـت ــي أبــرم ـت ـهــا تــرك ـيــا م ــع روس ـيــا
عقب إصــاح العالقات بينهما بعد إسقاط
املـقــاتـلــة الــروس ـيــة ع ــام  2015أح ــد األس ـبــاب
الــرئـيـسـيــة ال ـتــي ّأدت إل ــى تــدهــور عالقاتها
بالغرب ،سيما الواليات املتحدة .على الرغم
م ــن ذل ـ ــك ،ظ ــل م ــوق ــف تــرك ـيــا ال ــداع ــم وح ــدة
األراضـ ـ ــي األوك ــرانـ ـي ــة ،وال ــراف ــض االع ـت ــراف
بضم روسيا لشبه جزيرة القرم ،إحدى نقاط
االلتقاء القليلة بني ّأنقرة والغرب .ومع ذلك،
سعت أنقرة إلــى تبني سياسة متوازنة في
هــذه املـســألــة مــن خــال رفــض ضــم الـقــرم من
دون االنضمام إلــى العقوبات الغربية على
روسيا ،وتقديم نفسها على الــدوام وسيطًا
بني موسكو وكييف.
ّ
قـبـيــل امل ـف ــاوض ــات ال ــروس ـي ــة ال ـغــرب ـيــة ،حــث
التركي ،خلوصي أكــار ،روسيا
وزيــر الدفاع
ّ
نداء
والغرب على تجنب أية استفزازات ،في ٍ
يـعـكــس م ـخــاوف أن ـقــرة مــن ارتـ ـ ــدادات تفاقم
ـن ع ـل ـي ـهــا .ع ـلــى مــدى
الـ ـص ــراع ب ــن ال ـجــان ـبـ ّ
ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،حــثــت أن ـقــرة بــاسـتـمــرار
حلفاءها في «الناتو» على االلتزام باتفاقية
مونترو لعام  ،1936والتي تهدف إلى ضمان
االس ـت ـقــرار فــي منطقة الـبـحــر األسـ ــود .على
عكس معظم القضايا الدولية التي نجحت
تركيا وروسـيــا فــي إدارة الخالفات بشأنها
على قاعدة التعاون التنافسي ،ظل التعارض
بينهما حول املسألة األوكرانية عقبة ثانوية
ف ــي عــاقــات ـه ـمــا .ل ـكــن هـ ــذه ال ـع ـق ـبــة أضـحــت
رئيسية اآلن ،مــع تصاعد الـتــوتــر الــروســي
ً
مستوى ُيعاد فيه رسم جغرافية
الغربي إلى
خـطــوط ّاملــواجـهــة بــن الـطــرفــن .ع ــاوة على
ذلــك ،يؤثر هذا التحول ،بشكل مباشر ،على
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¶

منطقة حساسة لروسيا وتركيا هي البحر
األســود ،ما يزيد من الضغوط على سياسة
ال ـت ــوازن الـتــي تنتهجها تــركـيــا بــن روسـيــا
ّ
والغرب منذ سنوات .يتركز القلق التركي في
الوقت الــراهــن على امـتــداد الـصــراع الروسي
الغربي إلى البحر األسود ،إلى جانب الحذر
املتزايد من السياسات التوسعية الروسية
في هذه املنطقة.
ساهمت اتفاقية مونترو في إرســاء حالة من
توازن القوى في البحر األسود على مدى أكثر
مــن ثمانية عـقــود ،وإبـقــائــه بعيدًا الـتــوتــرات.
لـكــن ال ـت ـحــوالت ال ـتــي حــدثــت خ ــال الـعـقــديــن
املــاض ـيــن تـسـبـبــت بـخـلــل ف ــي ه ــذا الـ ـت ــوازن،
وقللت من جدوى استراتيجية تركيا في هذا
ال ـخ ـص ــوص .فــإلــى جــانــب ان ـض ـمــام بـلـغــاريــا
ورومــانـيــا إلــى «الـنــاتــو» ،عملت روسـيــا على
تعزيز وجودها العسكري في البحر األسود.
ف ــي ع ــام  ،2008دع ـمــت ه ـجــوم االنـفـصــالـيــن
على القوات الجورجية ،إلخراجها من إقليم
أبخازيا قبل االعتراف باستقالله إلى جانب
أوسيتيا الجنوبية .وبعد ستة أعوامّ ،
ضمت
شبه جزيرة القرم إليها .لم تكن دوافع بوتني
محصورة فحسب بمواجهة تـمـ ّـدد «الناتو»
شرقًا ،بل ألن البحر األسود ُيعد نقطة وصول
روس ـيــا إل ــى الـبـحــر األب ـيــض املـتــوســط ،حيث
يـنـمــو دوره ـ ــا ه ـن ــاك بـشـكــل ك ـب ـيــر .وبــالـنـظــر
إلــى أن الصراع الروسي الغربي يؤثر بشكل
مباشر على الــوضــع فــي البحر األس ــود ،فإن
ستتخذه أنقرة في األزمة الحالية
املوقف الذي
ً
أصبح أكثر حيوية من أي وقت مضى.
في الوقت الحالي ،تراهن تركيا على إمكانية
حل األزمــة على حدود أوكرانيا دبلوماسيًا.
مع ذلك ،إن لم يتمكن الجانبان من التوصل
ّ
إلى تسوية للصراع ،فإن استجابة «الناتو»
ملطلب روس ـيــا الـتـعـهــد بـعــدم ضــم أوكــرانـيــا
ً
وج ــورجـ ـي ــا ل ـل ـح ـلــف م ـس ـت ـق ـبــا ،سـ ُـيـضـعــف
مـســاعــي أن ـق ــرة إلعـ ــادة الـ ـت ــوازن م ــع روسـيــا
في البحر األســود .وفــي حــال ّ
تطورت األزمــة
إل ــى صـ ــراع ع ـس ـكــري ج ــدي ــد ،فـسـيـضــع ذلــك
تــرك ـيــا أم ـ ــام خـ ـي ــارات ص ـع ـبــة ،ف ـمــن جــانــب،
ُ
عرض انخراطها ،وهــو مستبعد ،في ّ
سي ّ
أي
ـرب جــديــدة إل ــى جــانــب كـيـيــف و«ال ـنــاتــو»
حـ ٍ
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إلى جانب ضغطها
العسكري على
الوجود التركي في
شمال سورية ،في
مقدور روسيا ممارسة
مزيد من الضغوط
إلضعاف دور تركيا
في آسيا الوسطى

مـصــالـحـهــا م ــع روسـ ـي ــا ل ـخـطــر ك ـب ـيــر .ومــن
سيضر الحياد في ّ
ّ
أي مواجهة
جانب آخــر،
ع ـس ـك ــري ــة ،ل ـل ـغ ــاي ــة ،ب ـشــراك ـت ـهــا الـسـيــاسـيــة
وال ـع ـس ـك ــري ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة امل ـت ـنــام ـيــة مــع
ُ
وسيلحق ضررًا إضافيًا ّبمكانتها
أوكرانيا،
ّ
ف ــي «ال ـن ــات ــو» .م ــن امل ــرج ــح أن تـتـبــنــى أنـقــرة
س ـي ــاس ــة ال ـح ـي ــاد ال ـع ـس ـك ــري ف ــي م ـث ــل ه ــذا
ال ـس ـي ـنــاريــو م ــع امل ــوق ــف ال ـس ـيــاســي نـفـســه،
ّ
الــداعــم لكييف ال ــذي تبنته بـعــد  .2014لكن
هذا الحياد ،الــذي ُ
سينظر له في أنقرة على
ّأنــه ّ
ُ
ّ
يحد مــن األض ــرار عليها ،سيكرس خلل
ال ـتــوازن فــي البحر األس ــود لصالح روسـيــا.
ففي حــرب ّ 2014أدت سيطرة موسكو على
كثير مــن سفن البحرية األوكــرانـيــة والبنية
التحتية للموانئ إلــى إنهاء تفوق البحرية
التركية في املنطقة.
ّ
لــدى موسكو أوراق ضغط مــؤثــرة ُيمكن أن
تمارسها على أنقرة إلبقائها على الهامش
ف ــي الـ ـص ــراع ال ــراه ــن ،ف ــإل ــى ج ــان ــب الـضـغــط
العسكري الذي تمارسه بالفعل على الوجود
ّ
الـتــركــي فــي ش ـمــال س ــوري ــة ،ف ــإن بـمـقــدورهــا
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مـمــارســة مــزيــد مــن الـضـغــوط إلضـعــاف دور
تركيا في آسيا الوسطى ،وعرقلة طموحها
لفتح معبر ّبري مع أذربيجان عبر أرمينيا.
كـ ـ ــان الـ ـت ــدخ ــل اّل ـ ــروس ـ ــي األخ ـ ـيـ ــر فـ ــي أزمـ ــة
ّ
ّ
مستعدة
كازاخستان مؤشرًا على أن موسكو
لـتـهـمـيــش الـ ــدور ال ـتــركــي ف ــي الـجـمـهــوريــات
ال ـســوف ـي ـي ـت ـيــة ال ـس ــاب ـق ــة ال ـن ــاط ـق ــة بــال ـل ـغــات
التركية إذا ما ّقررت ذلك .في املقابل ،ال يزال
هـنــاك مــا ُيـمـكــن أن يـقــدمــه بــوتــن ألردوغ ــان
ل ــدف ـع ــه إل ـ ــى الـ ـحـ ـي ــاد ،ف ــإل ــى ج ــان ــب ت ــراج ــع
إمـ ـ ـ ــدادات الـ ـغ ــاز ال ــروس ــي إلـ ــى أوروب ـ ـ ــا عبر
بيالروسيا وأوكرانيا ،سيؤدي تعليق أملانيا
املحتمل لخط نــورد ستريم  ،2إذا مــا تفاقم
الـصــراع إلــى زيــادة إم ــدادات الغاز الروسية،
ّ
عبر خطوط أنابيب تمر عبر تركيا ،ما يعزز
طموحات أنـقــرة لتعزيز دوره ــا دول ــة عبور
للطاقة إلى أوروبا .لكن هذه املنافع املحتملة
لسياسة الحياد ستزيد من النظرة السلبية
داخل «الناتو» إلى دور تركيا فيه.
ّ
تسعى أنقرة حاليًا إلى موازنة خياراتها بدقة
في هذا الصراع ،لكن إخفاق روسيا والغرب
في التوصل إلى تسويةٍ ُيمكن أن يـ ّ
ـؤدي إلى
نهاية عملية التوازن طويلة األمد لتركيا بني
«الـنــاتــو» وروسـيــا ،إلــى جانب تقييد طموح
النفوذ اإلقليمي الذي ّ
حدد فترة حكم الرئيس
رجب طيب أردوغــان .مع اقتراب االنتخابات
الرئاسية والبرملانية التركية ّ
املقررة منتصف
ال ـعــام امل ـق ـبــل ،يـسـعــى أردوغـ ـ ــان إل ــى تصفير
ّ
التفرغ
املشكالت الخارجية ألنـقــرة ،من أجــل
للتحديات االقتصادية التي تواجهها البالد.
وعلى الرغم من نجاحه في تهدئة التوتر مع
األوروبيني في شرق املتوسط وإعادة إصالح
العالقات مع بعض القوى اإلقليمية العربية،
ّ
ف ــإن األزم ــة الــراه ـنــة بــن روس ـيــا وال ـغــرب قد
ُ ّ
تـشــكــل ضــربــة قــويــة لـهــذه املـســاعــي .أكـثــر من
ُيقلق تركيا في هــذه املرحلة أن تجد نفسها
ً
مجبرة على التعامل مع صراع عسكري يلوح
في األفق على جبهتها الشمالية ،وأن يدفعها
هــذا األمــر إلــى االختيار بني خيارين كالهما
م ـ ّـر ،أو اخـتـيــار الـحـيــاد ال ــذي قــد يـ ـ ّ
ـؤدي إلــى
عزلتها ووضعها على الهامش.
(كاتب لبناني)

¶ مكتب بيروت
بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية west end 33
هاتف009611442047 - 009611567794 :
¶ البريد اإللكترونيEmail: info@alaraby.co.uk :
¶ لالشتراكاتalaraby.co.uk/subscriptions :
هاتف +97440190635 :جوال+97450059977 :
¶ لإلعالناتalaraby.co.uk/ads :

