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ماري أنطوانيت أردنيًّا

كازاخستان ...أزمة داخلية والحدث دولي

ُيحمد ل ــوزارة املــالـيــة األردن ـيــة استعانتها بـخـبــرات املستشارة االقـتـصــاديــة ،مــاري
ّ
املتخصصة في شؤون الجوع ،سيما اقتراحها أن يتناول الشعب الفرنسي
أنطوانيت،
ً
ّ
البسكويت ،بديل من الخبز الذي لم يكن يقوى على تأمينه جراء فقره املدقع.
ً
متأخرا بعض
ولئن كان اقتراح أنطوانيت قد أخفق في القرن السابع عشر؛ لكونه جاء
الشيء إثر انــدالع ّ
مقدمات الثورة الفرنسية في القرن السابع عشر ،من جهة ،وألن
ً
متوفرا آنذاك بأسعار في متناول الشعب الهائج ،فإن االقتراح
البسكويت نفسه لم يكن
ً
ترحيبا من مسؤولي املال والضرائب في األردن ،لكن مع تعديل طفيف،
نفسه لقي
قوامه خفض الضريبة على البسكويت بمقدار  .%5وبهذا سيكون الشعب األردني
قـ ً
ـادرا على ابتياعه وتناوله ،وستسقط حينها سائر حججه وأعــذاره املتعلقة بغالء
ْ
األسعار ،وضيق ذات الحال .األمر ليس طرفة ،وإن كان يفوق الطرفة ،فالقرار اتخذ قبل
أيام ،بخفض الضرائب على فئات من السلع الكمالية ،بغية «تحريك األسواق» الجامدة
منذ أعوام ،وإنعاش االقتصاد ،من دون أن تنسى الحكومة ،بالطبع ،قرن هذه القرارات
بكثير من أدوات الطرب اإلعالمي ،إلظهار حرصها على دعم املواطن ّ
املكبل بالضرائب
والفواتير والقروض ،وسوء التخطيط ،واملحاصر بتداعيات الجائحة التي رفعت نسب
الفقر والبطالة إلى أرقام فادحة الخطورة .ال أحد يعلم كيف ُيدار االقتصاد في األردن،
ّ
«التخبط» التي يبدو أنها مبرمجة ومخطط
وعلى أي نظري ٍة يسير ،باستثناء نظرية
لها لتكون كذلك ،فاألردن يكاد يكون البلد الوحيد الذي يعالج األزمة باألزمة ،فإن ارتفع
ً
ّ
«الكينزيون» الجدد ضريبة جديدة تزيد
منسوب الفقر مثل ،سرعان ما يستحدث
األوضاع ً
سوءا ،على غرار ضريبة املبيعات التي جاء توقيتها في ذروة األزمة التي تلت
ً
ّ
تعويم الدينار ،فعمقت أزمة الغالء املستفحل أصل .وقبل أقل من بضع سنوات ،في
معظم السلع وأدوات اإلنتاج
عهد حكومة هاني امللقي ،فرضت ضرائب خيالية على
ّ
املستوردة ،في وقت كان فيه املواطن يختنق ًّ
حرفيا .وعندما وقع األردن معاهدة وادي
ٍ
عربة مع إسرائيل ،كان أحد الوعود التي ّ
تذرع بها املوقعون قطف ثمار السالم ،وإغداق
ً
البلد باالستثمارات واألموال ،بما يشبه أيام الطفرة النفطية ،ثم اكتشف املواطن الحقا
أن وضعه املعيشي قبل «السالم» ًكان أفضل بكثير بعده ،وأن املستفيد الوحيد كان
الطرف اإلسرائيلي الذي وجد سوقا جديدة لتصريف بضائعه ّ
املكدسة ،وأن ميزان
الصادرات كان يميل لصالح «أبناء العمومة» ،بحكم ّ
التطور التكنولوجي الذي أفلحت
ً
ً
ّ
ً
فيه إسرائيل وأخفق فيه العرب .ثم جاءت الخصخصة عنوانا اقتصاديا جديدا نادى
ً
انسجاما مع متطلبات العوملة واتفاقيات التجارة الدولية،
به أصحاب القرار في األردن،
ً
من دون معرفة حقيقية بالطرق والوسائل الكفيلة بتجنيب البلد أن يكون يتيما على
موائد اللئام ،فكانت الحصيلة كارثة اقتصادية كبرىّ ،
هزت أركان الدولة ،وجعلت من
ً
ً
ضرورة ّ
ملحة ،وهو ما حدث فعل ،لكن على خجل ،وبال ضجيج،
مراجعة هذا النهج
ٌ
ّ
مسؤول ٌ
واحد عناء االعتذار للشعب عن هذه الخطيئة الفادحة التي
في حني لم يكلف
ّ
فاقمت املديونية ،وعمقت الفقر والبطالة ،وأجهزت على معظم الطبقة الوسطى.
ومــن مفارقات الوضع العيشي في األردن أن العاطل عن العمل ليس الــذي ال يعمل
ّ
فحسب ،بل تشمل البطالة كل من يعمل بوظيفة واحدة فقط؛ ألن مردودها املالي ال
ّ
يؤمن أساسيات املعيشة الرئيسية ،وبــات املطلوب من الفرد أن يعمل بوظيفتني أو
ّ
ّ
ً
ّ
ً
أكثر ليكتفي ذاتيا ،وهو متطلب بالغ الصعوبة في بلد تتآكل فيه فرص العمل يوميا.
ّ
ًّ
سحريا ً
ًّ
جديدا ،برأي السادة
واآلن؛ يأتي حل «ماري أنطوانيت» بشأن البسكويت حل
في وزارة املالية ،فبدل أن يسري تخفيض الضرائب على السلع األساسية ،وعلى
ّ
الشهري،
املشتقات النفطية ،التي ال يعرف حتى فيثاغورس نفسه طريقة تسعيرها
تلجأ الحكومة إلى تخفيض الضريبة على سلع هامشية ،أجزم أن املواطن شطبها من
ً
ّ
ً
عموما ،هو اقتراح يستحق
قائمة حياته أصــا ،كالبسكويت و«الجاتوه» وغيرهما.
البحث والتمحيص ،وقد ينتظر األردنيون «ثمار» تخفيض ضريبة البسكويت ،كما
ً
انتظروا «ثمار السالم» سابقا ،لكن على من يستعينون بنظرية «مــاري أنطوانيت»
ً
االقتصادية أن يدرسوا أيضا مصير صاحبة النظرية عقب نجاح الثورة الفرنسية.

باسل الحاج جاسم

باسل طلوزي

اتحاد الشغل التونسي...
حسابات وتنازالت
سمير حمدي

رب ـم ــا ك ــان م ــن أه ــم خ ـصــوص ـيــات املـشـهــد
السياسي واالجتماعي التونسي حضور
منظمة نـقــابـيــة قــويــة تـسـتــأثــر مـنــذ عقود
بـتـمـثـيـلـيــة ال ـش ــرائ ــح ال ـع ـمــال ـيــة ومــوظ ـفــي
ال ـق ـطــاع ال ـع ــام .وع ـلــى الــرغــم مــن م ــرور 76
سنة على تأسيسها ،ظلت مواقف منظمة
االتحاد العام التونسي للشغل تتراوح بني
ّ
وتمردها عليها في
الــوالء املطلق للسلطة
أحـيــان أخــرى ضمن حسابات العالقة بني
أصحاب القرار والقيادة النقابية.
وإذا اس ـ ـت ـ ـث ـ ـن ـ ـي ـ ـنـ ــا الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات الـ ـعـ ـش ــر
ل ـلــدي ـم ـقــراط ـيــة ،ح ـي ــث أص ـب ـح ــت امل ــرك ــزي ــة
النقابية شريكا فاعال في صنع القرار ،بل
لعبت دور الــوسـيــط بــن األح ــزاب والـقــوى
الـسـيــاسـيــة املـخـتـلـفــة ،ف ــإن ق ـي ــادة املنظمة
تجد نفسها في ورطة حقيقية إثر إجراءات
 25جويلية (يوليو /تموز) وانفراد رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة بـ ـ ــإدارة ال ــدول ــة بــرم ـت ـهــا مــن
دون شــريــك .كــان واضـحــا ،منذ الـبــدايــة ،أن
ال ـعــاقــة بــن ال ـطــرفــن تـخـضــع لـتـجــاذبــات
القوى وتوازناتها ،حيث لم تخف القيادة
الـنـقــابـيــة تــأي ـيــدهــا اإلجـ ـ ـ ــراءات الــرئــاسـيــة
وإظ ـ ـهـ ــار رغ ـب ـت ـهــا ف ــي ل ـع ــب دور الـظـهـيــر
االج ـت ـمــاعــي الـ ــذي يـمـكــن االع ـت ـم ــاد عـلـيــه.
ّ
وصرحت قيادات نقابية إن االتحاد يسعى
إلى املساهمة في مجاوزة مرحلة ما قبل 25
جويلية ،محاوال التنصل من مشاركته في
إدارة املرحلة ّ
برمتها ،وهو ما قابله تجاهل
رسمي من رئاسة الجمهورية ،وصوال إلى
السخرية من رغبة االتحاد في تقديم نفسه
صفا ثالثا ،وهو ما ّ
عبر حينها عن حالة من
القطيعة والجفاء بني الطرفني ،دفع األمني
العام التحاد الشغل ،نور الدين الطبوبي،
إلــى الـقــول إن االتـحــاد لــن يـقـ ّـدم صكا على
ـاض ألحـ ــد .ل ـت ـت ـطــور األوض ـ ــاع بـعــدهــا
ب ـي ـ ٍ
نحو إصدار حكومة الرئيس منشورا (عدد
 20لسنة  ،)2021دعــت فيه كــل املؤسسات
واإلدارات الـعـمــومـيــة والـ ـ ــوزارات إل ــى عــدم
الـتـفــاوض مــع الـنـقــابــات إال بعد التنسيق
املسبق مع رئاسة الحكومة ،ما يعني فعليا
إفقاد االتحاد أي قدرة على تحقيق مطالب
منظوريه بشكل مباشر ،كما كــان يحصل
ط ــوال العشرية املــاضـيــة .وعـلــى الــرغــم من
رفضها املنشور،
أن قيادة االتـحــاد أعلنت
ّ
واع ـ ـت ـ ـبـ ــرت أن فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـم ــش ــي ض ــرب ــا
للحوار االجتماعي ،وضربًا ملبدأ التفاوض

ولـ ـق ــوان ــن م ـن ـظ ـمــة ال ـع ـم ــل ال ــدولـ ـي ــة .ول ــم
تتجاوز ردة فعل االتحاد حالة التعبير عن
التنديد باملنشور الـ ــوزاري ،خــافــا لــردود
أفعاله املعتادة زمن الديمقراطية.
ظ ــل صـ ــوت ال ـق ـي ــادة ال ـن ـقــاب ـيــة خــاف ـتــا في
الــدفــاع عن الديمقراطية ،في ظل إجــراءات
متسارعة بدأت بتجميد البرملان املنتخب،
ووصوال إلى الحكم باملراسيم ،وهو ما طرح
أكثر من سؤال بشأن طبيعة الخيارات التي
تنتهجها القيادة النقابية الحالية .وبعد
لقاء األمني العام التحاد الشغل نور الدين
الطبوبي ورئيس الجمهورية قيس ّ
سعيد،
أخ ـي ــرا ،ك ــان واض ـحــا أن ال ـق ـيــادة النقابية
الحالية تسير نحو الـخـضــوع لــإمــاءات
ح ـفــاظــا ع ـلــى مـصــالـحـهــا ،فــاملـنـظـمــة الـتــي
ت ـس ـي ــر ن ـح ــو ع ـق ــد م ــؤت ـم ــره ــا فـ ــي ال ـش ـهــر
املقبل (فبراير /شباط) ،وتسعى من خالله
إل ــى تـغـيـيــر ال ـق ــان ــون ال ــداخ ـل ــي للمنظمة،
بـمــا يسمح لـلـقـيــادة الـحــالـيــة بــاالسـتـمــرار
فــي مــواقـعـهــا ،وه ــو مــا تـعـتـبــره املـعــارضــة
الـنـقــابـيــة انـقــابــا حقيقيا داخ ــل املنظمة،
وإعالن انتهاء الديمقراطية داخلها ،ونهاية
زمن التداول على املناصب القيادية فيها،
وألن قـيــادة االتـحــاد تــدرك أن خيارها هذا
ال يملك الشرعية القانونية الكافية تجد
ّ
مستعدة لتتنازل للسلطة القائمة
نفسها
وتلبية مطالبها في سبيل استمرار هيمنة
ه ــذه ال ـق ـيــادة عـلــى املـنـظـمــة .ك ــان متوقعا،
وف ــي ظ ــل ق ــان ــون امل ـيــزان ـيــة ال ـجــديــد لسنة
 ،2022الــذي عرضته حكومة نجالء بــودن،
أن ي ـك ــون اتـ ـح ــاد ال ـش ـغــل أول امل ـعــارضــن
لها ،فوثيقة اإلصالحات االقتصادية التي
ّ
تـبــنـتـهــا الـحـكــومــة اسـتـجــابــة الش ـتــراطــات
ّ
تتضمن حزمة من
صندوق النقد الدولي،
اإلج ــراءات القاسية ،بما فيها مــن تجميد
ل ـ ــأج ـ ــور ووقـ ـ ـ ــف االن ـ ـت ـ ــداب ـ ــات ل ـلــوظ ـي ـفــة
العمومية ،ورفع الدعم عن املواد األساسية،
وصوال إلى تخفيض عدد موظفي الدولة،
وع ــدم اعـتـمــاد االتـفــاقـيــات مــع الـحـكــومــات
السابقة ،املتعلقة بــزيــادة أجــور املوظفني،
إجراءات قاسية ومؤملة ّ
تمس جوهر امللف
ّ
االج ـت ـمــاعــي الـ ــذي يـتـبــنــى االتـ ـح ــاد ال ـعــام
التونسي للشغل العمل عليه ،والدفاع عن
مصالح الطبقة العاملة ،غير أن مــا جرى
هو نوع من تبادل املصالح ،حيث يصمت
االتـ ـح ــاد ع ــن هـ ــذه اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ،اسـتـجــابــة
لطلب حكومة الرئيس.
(كاتب تونسي)

فــي وقــت اتجهت األن ـظــار نحو أوكــرانـيــا
وال ـت ــوت ــر ب ــن روس ـي ــا والـ ـغ ــرب ،انــدلـعــت
اح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات كـ ــازاخ ـ ـس ـ ـتـ ــان ف ـ ــي آس ـي ــا
ال ــوسـ ـط ــى .وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ش ـ ــرارة
اشتعال االحتجاجات هي ارتفاع أسعار
الـ ـ ــوقـ ـ ــود ،مـ ــع وج ـ ـ ــود أس ـ ـبـ ــاب ت ــراك ـم ـي ــة
داخـ ـلـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،م ـع ـي ـش ـيــة اق ـت ـص ــادي ــة
وسياسية ،إال أن ارتـبــاطــات كازاخستان
فــي عــاقــاتـهــا الـخــارجـيــة جـعـلــت الـحــدث
في هذه الجمهورية السوفييتية السابقة
دوليا بامتياز .وقد اكتسبت كازاخستان
أهميتها ألســواق الطاقة العاملية ،كونها
أكـ ـب ــر م ـ ـصـ ـ ّـدر لـ ـلـ ـي ــورانـ ـي ــوم ،وم ـ ــن ك ـبــار
منتجي النفط والفحم ،ما أثــار املخاوف
من تداعيات االضطرابات التي شهدتها
وع ـ ــدم اس ـت ـق ــراره ــا ع ـلــى أسـ ـ ــواق الـطــاقــة
وأسعارها.
م ــع انـ ـتـ ـش ــار االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ووص ــول ـه ــا
إلــى املــاآتــا ،أكـبــر مــدن كــازاخـسـتــان ،طلب
رئيس البالد ،قاسم جومارت توكاييف،
امل ـس ــاع ــدة األم ـن ـي ــة م ــن مـنـظـمــة مـعــاهــدة
األمـ ــن ال ـج ـمــاعــي ال ـت ــي ت ـقــودهــا روس ـيــا
الـتــي الـتــزمــت بـسـهــولــة بــإرســالـهــا ق ــوات.
ّ
وم ــؤك ــد أن دخـ ــول روس ـي ــا عـسـكــريــا هــذا
قــد أقـلــق ال ـغــرب ،ملــا تمتلكه كــازاخـسـتــان
مــن م ــوارد (الـنـفــط وال ـغــاز والـيــورانـيــوم)

كاريكاتير

ومــوق ـع ـهــا امل ــرك ــزي ف ــي مـ ـب ــادرة ال ـح ــزام
والطريق الصينية التي تتفرع إلى إيران
وتركيا وروس ـيــا .وحافظت كازاخستان
على سياسة التوازن النسبي بني روسيا
والـصــن والــواليــات املتحدة ،بعد انهيار
االت ـ ـحـ ــاد ال ـســوف ـي ـي ـتــي ،وقـ ــد ي ـخ ـتــل ه ــذا
التوازن فجأة.
مـ ــن غ ـي ــر الـ ــواضـ ــح ب ــال ـض ـب ــط مـ ــا يــأمــل
الكرملني تحقيقه فــي كــازاخـسـتــان ،وإذا
ح ــاول ــت روسـ ـي ــا ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى مـ ــوارد
ال ـ ـبـ ــاد ،فـ ـس ــوف ي ـن ـت ـهــي ب ـه ــا األم ـ ـ ــر فــي
مواجهة مع الصني ،ال تستطيع تحملها
الـيــوم .ومــع ذلــك ،بعد سـنــوات مــن وقــوف
ً
متفرجا ومشاهدة غزو الواليات
الكرملني
ً
املتحدة والصني كازاخستان اقتصاديا،
بـ ــات الـ ـي ــوم ع ـل ــى ت ـل ــك ال ـ ـ ــدول أن ت ــراق ــب
كـيــف ســاعــد الـجـنــود ال ــروس فــي حــراســة
املـ ــدن ال ـك ــازاخ ـي ــة ،ح ـيــث تـمـتـلــك شــركــات
شـ ـيـ ـف ــرون وإك ـ ـسـ ــون م ــوب ــاي ــل وش ــرك ــات
نفط أوروبية حقوال ومنشآت في جميع
أنحاء كازاخستان .لــذا ،آخــر ما يريدونه
هو صراع أعمق هناك .وما أثار املخاوف
أيضًا في االحتجاجات أن تتردد أصــداء
ع ــدم االس ـت ـق ــرار ف ــي أك ـب ــر الـجـمـهــوريــات
اإلسالمية السوفييتية السابقة في آسيا
الوسطى وأكثرها ً
ثراء باملوارد في جميع
طاجيكستان
تـلــك ال ـ ــدول ،بـيـنـمــا تـشـعــر
ً
وأوزب ـ ـك ـ ـس ـ ـتـ ــان وت ــركـ ـم ــانـ ـسـ ـت ــان أي ــض ــا

بـتـهــديــد م ــن أفـغــانـسـتــان املـ ـج ــاورة الـتــي
تحكمها حركة طالبان .وقد قال الرئيس
الـ ــروسـ ــي ،ب ــوت ــن ،م ـ ـ ـ ـ ً
ـرارا ،إن أمـ ــن آس ـيــا
الــوس ـطــى أم ــر ح ـيــوي ل ـب ــاده ،وق ــد نشر
قوات روسية لتأمني حدود طاجيكستان
ال ـضـعـي ـفــة م ــع أف ـغ ــان ـس ـت ــان .وتــاري ـخ ـيــا،
كــانــت مــوسـكــو قـلـقــة ب ـشــأن أم ــن ال ـحــدود
ً
تقريبا على
الجنوبية والغربية لروسيا
قدم املساواة.
نـجـحــت س ـل ـطــات ك ــازاخ ـس ـت ــان ،مـبــدئـيــا،
باستعادة الهدوء في البالد ،بعد دخول
ق ــوات حـفــظ ال ـســام مــن منظمة معاهدة
األم ــن الـجـمــاعــي ،وال ـتــي ينظر عـلــى أنها
حلف ناتو على الطريقة الــروسـيــة .وتال
ذلك سرعة إعالن نجاح مهمة تلك القوات،
وب ــدء ان ـس ـحــاب وح ــدة حـفــظ ال ـس ــام من
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ب ـع ــد أي ـ ـ ــام مـ ــن وص ــول ـه ــا.
ّ
وف ــي ح ــال تـمــكـنــت ال ـس ـل ـطــات م ــن إج ــراء
اإلصــاحــات اإلداري ــة واالقـتـصــاديــة التي
تعهد بها الرئيس توكاييف ،بعد إقالته
ال ـح ـك ــوم ــة وت ـج ـم ـي ــد ق ـ ـ ــرار رفـ ـ ــع أس ـع ــار
الوقود ،تماشيًا مع مطالب االحتجاجات،
فـسـيـكــون أم ــام كــازاخ ـس ـتــان م ـس ــاران في
عالقاتها مع روسيا.
األول ،إيجابي :في حالة العودة السريعة
إل ـ ــى االسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي غـ ـض ــون ث ــاث ــة إل ــى
أربـعــة أشـهــر ،ستدخل العالقات بــن نور
سـلـطــان ومــوسـكــو مــرحـلــة تـكــامــل أعـمــق،

سعد المهندي

عام بايدن عربيًا
معن البياري

إذا حاولت روسيا
السيطرة على موارد
البالد ينتهي بها األمر
في مواجهة مع
الصين

وسـتـضـعــف ال ـت ــوتــرات ال ـتــي تـنـتـشــر بني
حني وآخــر ،واملرتبطة بانتشار الكراهية
ض ـ ــد الـ ـن ــاطـ ـق ــن ب ــال ـل ـغ ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة فــي
ال ـب ــاد .وسـتـتـعــزز ع ــاق ــات كــازاخـسـتــان
مــع روسـيــا وال ــدول امل ـجــاورة بشكل أكبر
(خصوصا مع أعضاء منظمتي معاهدة
األمـ ـ ــن ال ـج ـم ــاع ــي وش ـن ـغ ـه ــاي ل ـل ـت ـعــاون
ورابـ ـط ــة ال ـ ــدول امل ـس ـت ـق ـلــة) ،وسـتـتـحـ ّـســن
الـعــاقــات االقتصادية والسياسية .وفي
الوقت نفسه ،ليس واضحا كيف ستسير
العالقات مــع ال ــدول الغربية ،سيما التي
ترتبط معها الجمهورية بأوثق العالقات

محمود الريماوي

غازي دحمان

قال وزير الخارجية األردني ،أيمن الصفدي،
ّ
إن بالده تحاول التأكد من أن عملية سياسية
ّ
جادة ستتوصل إلى إنهاء األزمة السورية.
ويـ ـط ــرح هـ ــذا الـ ـك ــام ال ـ ـسـ ــؤال ع ــن أب ـع ــاده
ومراميه الحقيقية ،والذي يكشف عن وجود
إشـكــالـيــة جـغــرافـيــة بـ ــارزة خـلـفــه ،فـقــد كــان
مفروضا إطالق هذا التصريح من موسكو
وليس من واشنطن كما فعل الصفدي ،على
ّ
اعـتـبــار أن روس ـيــا بــاتــت املـتـحــكــم الرئيس
بـمـخــرجــات العملية السياسية الـســوريــة،
كـمــا بـتــرتـيــب أج ـن ــدات ال ـت ـفــاوض وش ــروط
ال ـح ــل .ول ـكــن ي ـبــدو أن ه ــذه اإلش ـكــال ـيــة قد
تـكــون مــوجــودة ل ــدى املـتـلـقــي ،وخصوصا
ّ
متورطًا بالتأثر باملقتلة السورية
إذا كــان
إلى درجة تبعده عن قراءة حسابات الدول
ومصالحها ،واعتقاده أن «املنطق يقتضي
بــأن شخصًا ارتـبــط بسفك دمــاء شعبه من
األرجــح أن يخرج من املشهد» ،على ما قال
امللك عبدالله الثاني عــام  .2017أمــا الوزير
ـدي ،فمن الــواضــح أن الــواقـعـيــة التي
الـصـفـ ّ
بات يتبناها في نهج السياسة الخارجية
تدفعه إلى عدم اتهام موسكو بإغالق األفق
السياسي للحل ،على اعتبار أن ذلك لم يعد
مفيدًا ،وال يوصل إلــى أي نتيجة ،في حني
أن الواقعية تتطلب مطالبة الــدول األخــرى
تـخـفـيــض س ـقــف م ـطــال ـب ـهــا ،ح ـتــى تصبح
الـعـمـلـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة ع ـلــى م ـق ــاس ال ــروس
واإليرانيني ونظام األسد؟
الف ـ ٌـت أن الـصـفــدي ب ــدأ حــديـثــه مــع اإلع ــام
ـال مــن
األم ـ ـيـ ــركـ ــي بـ ـك ــام رجـ ـ ــل دول ـ ـ ـ ــة ،خـ ـ ـ ٍ
العواطف والبروباغندا ،بقوله إن «األردن
كــأي دول ــة تـخــدم مصالحها وتتعامل مع
ه ــذا امل ـلــف بـمــا يـحـمــي امل ـصــالــح الــوطـنـيــة
األردن ـي ــة» ،وه ــذا حــق ل ــأردن ال يمكن ألي
عــاقــل نـكــرانــه .وربـمــا كــان املــوقــف األردن ــي
أقــل انـتـقــادًا مــن جــانــب معارضي التطبيع
مــع األس ــد ،نـظــرا إل ــى ظــروفــه االقـتـصــاديــة
واالمنية واستضافته أعــدادا من الالجئني
ت ـف ــوق ق ــدرات ــه .امل ــوق ــف م ـف ـهــوم ع ـلــى هــذه
الشاكلة ،ويــا ليت الحكومة األردنـيــة تعي

املالية واالقتصادية ،عبر شركات عمالقة
فــي ق ـطــاع ال ـطــاقــة .وس ـت ـكــون ه ـنــاك آفــاق
أخـ ــرى لـتـعــزيــز ال ـعــاقــات ب ــن ال ـ ــدول في
إط ــار منظمتي مـعــاهــدة األم ــن الجماعي
وشانغهاي للتعاون التي ستصبح أداة
موثوقة ملوسكو وبكني في إطار معارضة
ج ـمــاع ـيــة م ـش ـتــركــة ل ـل ـغ ــرب ،ول ـ ــن ي ـكــون
مـسـتـبـعــدا ح ـضــور ق ــادة الـ ــدول األع ـضــاء
فـ ــي م ـن ـظ ـمــة مـ ـع ــاه ــدة األم ـ ـ ــن ال ـج ـمــاعــي
ض ـمــن وفـ ــود إل ــى األلـ ـع ــاب األومل ـب ـي ــة في
ب ـك ــن ل ــدع ــم ال ـس ـل ـط ــات ال ـص ـي ـن ـي ــة ،عـلــى
خلفية مقاطعة دول غربية .املسار الثاني،
ّ
سلبي :فــي حــال لــم تتمكن السلطات من
مـعــالـجــة األسـ ـب ــاب ال ـج ــذري ــة للمشكالت
املتراكمة التي فجرت االحتجاجات ،فقد
أش ـع ـلــت س ــرع ــة إرس ـ ــال روسـ ـي ــا قــوات ـهــا
إلى كازاخستان مخاوف عديدة ،داخلية
وخارجية ،وتحولت إلى أشبه بمواجهات
عـلــى وس ــائ ــل ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي بني
فـئــة مــن الـجــانـبــن ،ال ـكــازاخــي والــروســي،
وزادهـ ـ ـ ــا وصـ ــف م ـع ــارض ــن ق ـ ــوات حـفــظ
ال ـس ــام ب ـق ــوات االحـ ـت ــال .وي ـن ـت ـشــر هــذا
االت ـجــاه فــي كــازاخـسـتــان ،على الــرغــم من
اإلعالن السريع عن االنسحاب .وبالنسبة
ل ـج ــزء م ــن ال ـس ـك ــان ،ق ــد يـتـسـبــب ه ــذا في
ّ
زيــادة املشاعر القومية ،والتي تتعزز في
مواجهة خطابات بعض الـنــواب الــروس
عن روسية أجزاء من أراضي كازاخستان

اليوم ،وهو ما ستترتب عليه مواجهة بني
السكان الناطقني بالروسية والكازاخ ،ما
ّ
سيذكر بسيناريو أوكرانيا.
وق ـ ــد ال ي ـه ــم ك ــازاخـ ـسـ ـت ــان الـ ـي ــوم م ـســار
ع ــاق ــات ـه ــا الـ ـخ ــارجـ ـي ــة وط ـب ـي ـع ـت ـه ــا فــي
امل ــرحـ ـل ــة امل ـق ـب ـل ــة ،س ـ ــواء مـ ــع روس ـ ـيـ ــا أو
ّ
سيتحدد الحقًا ،واألهــم من
أميركا ،فهذا
ّ
ذلك بكثير املسار الذي ستتخذه السلطات
داخــل الــدولــة فــي غياب الرئيس السابق،
نور سلطان نازاربايف ،عن املشهد كليًا،
والذي ظل ممسكًا بزمام األمور في البالد،
من خــال مناصب مفصلية ،حتى لحظة
ان ــدالع االحـتـجــاجــات مطلع ال ـعــام ،حيث
ّ
تــولــى الرئيس الحالي توكاييف رئاسة
األمن القومي الذي كان نازاربايف يرأسه
مــدى الـحـيــاة ،وأيــن سيقف رئـيــس البالد
ف ــي حـ ــال ع ـ ــادت االح ـت ـج ــاج ــات ،ف ـجـ ّـذور
املشكلة لــم تعالج بـعــد ،سيما فــي شقها
االقتصادي ،والسياسي املتعلق بعملية
انتقال السلطة وصراع النخب والعشائر.
يـبـقــى ال ـق ــول ،يـمـنــح ع ــدم االس ـت ـق ــرار في
كازاخستان ،في حال استمراره ،أو ّ
تجدده
ع ـنــد ال ـف ـنــاء الـخـلـفــي ال ـج ـنــوبــي لــروسـيــا
ع ـلــى ت ـخ ــوم الـ ـص ــن ،الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
وحـ ـلـ ـف ــاء ه ــا ورق ـ ـ ــة فـ ــي امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ًمــع
موسكو ،فيما يتعلق بأوكرانيا ،وأيضا
في تنافسهم مع الصني.
(كاتب عربي في أستانة)

من ينشغل بالقمة العربية المقبلة؟

في «واقعية» السياسة األردنية
تجاه األسد
هذا األمر ،فال داعي إللباسه ثوبا أكبر منه.
ول ـكــن اإلش ـكــال ـيــة ف ــي امل ـق ــارب ــات ال ـجــديــدة
ال ـت ــي ت ــدع ــو ع ـ ّـم ــان إل ــى ال ـت ـعــامــل ب ـهــا مع
نظام األســد ،وقد حددتها في « الالورقة»،
أو املـبــادرة الخاصة بحل األزمــة السورية،
وال ـتــي ت ـقــوم عـلــى م ـبــدأ «خ ـطــوة خ ـطــوة»،
تنطوي ،من حيث الشكل ،على تــوازن بني
تخفيف الـعـقــوبــات عـلــى الـنـظــام الـســوري
ومقدار استجابته للحل السلمي وتطبيق
مندرجات قــرار مجلس األمــن  ،2254وهذه
باملناسبة أمور غير تفاوضية ،مثل إعادة
الــاجـئــن واإلفـ ــراج عــن املعتقلني وخــروج
املليشيات اإليرانية .ولكن يظهر أن صانع
ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة األرجـ ـنـ ـي ــة يـنـســى،
فــي التطبيق العملي ،املـبــادئ ال ــواردة في
«الــاورقــة» ،ويتعامل مع امللف من منطلق
اللهم إنــي ّبل ُ
غت فاشهد .واضـ ٌـح أن األردن
يـسـتـعـجــل الـتـطـبـيــع م ــع األسـ ــد ب ــأي ثـمــن،
وسـبــب زي ــارة الـصـفــدي وتـصــريـحــاتــه في
واشـنـطــن الـقـيــود ال ـتــي مــا زال ــت تفرضها
اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ع ـلــى ح ــرك ــة الـتـطـبـيــع
م ــع األس ـ ــد ،وي ـب ــدو أن األردن ك ــان يطمح
لعملية تطبيع سلسة ومرنة تجاه النظام
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،ل ـك ـن ــه فـ ــوجـ ــئ بـ ـخـ ـط ــوط حـمــر
أميركية فرملت حركته .وبالتالي ،يسعى
ال ـص ـفــدي إل ــى تـشـكـيــل ض ـغــط ع ـلــى إدارة
بــايــدن ،لتفكيك حزمة قيودها وإطــاق يد
األردن فــي التطبيع مــع نـظــام األس ــد .أكثر
م ــن ج ـهــة وطـ ــرف ط ــرح ــوا ســاب ـقــا ال ـس ــؤال
عما يريده األردن من حراكه تجاه سورية،
خصوصا أن الـجــزء األكـبــر مــن مطالبه قد
ّ
ت ـح ــق ــق ،س ـ ــواء بـفـتــح ط ــري ــق ال ـت ـج ــارة مع
ســوريــة وفـتــح طــريــق الـتـجــارة مــع أوروب ــا
ولبنان عبر سورية وتشغيل معبر نصيب،
وكذلك تمرير خط الغاز العربي من سورية
إلى لبنان .ويدرك صانع القرار األردني أن
بقية مطالبه من سورية ،وخصوصا عودة
ال ــاج ـئ ــن وحـ ـص ــول األردن ع ـلــى حـقــوقــه
املائية في حوض اليرموك ،ال عالقة لها ال
بالعقوبات الــدولـيــة ،وال باملوقف الغربي
من النظام السوري!
الـخـشـيــة أن يـتـحـ ّـول االسـتـعـجــال األردن ــي

يستعجل األردن
التطبيع مع األسد
بأي ثمن ،وفوجئ
بخطوط حمر
أميركية

ف ــي الـتـطـبـيــع م ــع ن ـظ ــام األس ـ ــد إلـ ــى ورق ــة
ي ـس ـت ـث ـمــرهــا األخ ـ ـيـ ــر ،وتـ ـج ــد ال ـخ ــارج ـي ــة
ّ
مضطرة إلــى القيام بدور
األردنـيــة نفسها
شركة عالقات عامة لتبييض أفعال األسد
ومـحــو جــرائـمــه وتـقــديـمــه بـصــورة جــديــدة
في سورية ،بذريعة أن الهدف خدمة عملية
ال ـس ــام ال ـس ــوري ــة؟ ف ـس ــؤال ال ـص ـفــدي عـ ّـمــا
إذا كــانــت هـنــاك عملية س ــام حقيقية في
سورية يتضمن اتهامات واضحة لجهات
غـيــر الـنـظــام ال ـســوري بـعــدم الـجـ ّـديــة ،وهــو
مــا يتناسب مــع الـســرديــة الــروسـيــة ،بعدم
واقعية املعارضة وال ّ
جدية واشنطن.
ّ
ال ـخ ـش ـي ــة أيـ ـض ــا مـ ــن أن تـ ـتـ ـح ــول قـضـيــة
االستعجال في التطبيع مع نظام األسد إلى
قضية إستقطابية بني الدول العربية التي
ما زال كثير منها يرفض فكرة التطبيع من
ّ
تتغير ،ومن
أســاسـهــا ،مــا دامــت األم ــور لــم
ش ــأن ذل ــك أخ ــذ األزم ــة الـســوريــة إل ــى مكان
آخر ،خصوصا وأن الدول املؤيدة للتطبيع
تفعل ذلــك تحت شـعــارات كـبـيــرة ،مــن نوع
م ـص ـل ـح ــة الـ ـشـ ـع ــب ال ـ ـس ـ ــوري وامل ـص ـل ـح ــة
ّ
ال ـقــوم ـيــة ،ل ـكــن امل ــؤك ــد أن س ـبــب رف ــع هــذه
الشعارات إدراك أصحابها صعوبة ابتالع
الــرأي العام التطبيع مع نظام األسد ما لم
يتم تغليفه بقضايا كبرى.
(كاتب فلسطيني)
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ُ
ت ـ ـ ـبـ ـ ــدي ال ـ ـجـ ــزائـ ــر حـ ـم ــاس ــة م ـل ـح ــوظ ــة
لعقد دورة جــديــدة للقمة العربية على
أراض ـي ـهــا ،وك ــان م ـقــررا مــوعــدهــا أواخ ــر
مارس /آذار املقبل قبل أن يعلن مساعد
األمـ ــن ال ـع ــام لـجــامـعــة ال ـ ــدول الـعــربـيــة،
حسام زكــي ،من الجزائر نفسها ،إرجــاء
القمة إلــى موعد لــم يـ ّـحــدده .ويــأتــي ذلك
الـ ـحـ ـم ــاس فـ ــي سـ ـي ــاق س ـي ــاس ــة ت ـعــزيــز
االن ـف ـتــاح الــدبـلــومــاســي الـتــي تنتهجها
الجزائر ،مع العمل على تجديد مكانتها
في العالم العربي وفي العالم .وفي هذا
اإلط ـ ــار ،ج ــاءت ال ـجــولــة الـعــربـيــة لــوزيــر
الخارجية رمطان لعمامرة التي شملت
الـ ـسـ ـع ــودي ــة واإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ومـ ـص ــر وق ـطــر
حتى كتابة هــذه الـسـطــور .وذلــك «بغية
بناء أرضية مشتركة بشأن أجندة القمة
وال ـس ـع ــي إل ـ ــى إن ـج ــاح ـه ــا ع ـل ــى صـعـيــد
الـ ـت ــوصـ ـي ــات واملـ ـ ـخ ـ ــرج ـ ــات ،وال ـ ـحـ ــرص
عـ ـل ــى ض ـ ـمـ ــان ت ـم ـث ـي ــل رف ـ ـيـ ــع امل ـس ـت ــوى
فـيـهــا» ،حـســب مــا أوردت ــه وســائــل إعــام
جزائرية.
وم ـقــابــل ه ــذه الـحـمــاســة لـعـقــد ال ـق ـمــة ،ال
يجد املرء صعوبة في مالحظة أن هناك
فتورًا عربيا عاما ،حيال هذا االستحقاق
السنوي ،ألسباب عديدة ،في مقدمها أن
نسبة كبيرة مــن ال ــدول العربية لــم تعد
ت ـت ـحـ ّـمــس لـلـعـمــل ض ـمــن أطـ ــر جـمــاعـيـ ّـة،
وأن ـه ــا تـفـضــل تـحــديــد خ ـيــارات ـهــا وش ــق
طريقها وبناء عالقاتها وفقا ملا ترتئيه
م ـ ــن أولـ ــويـ ــات ـ ـهـ ــا ومـ ـص ــالـ ـحـ ـه ــا .ول ـع ــل
ه ــذا األم ــر لـيــس ج ــدي ــدا ،فـلـطــاملــا عملت
ً
األنظمة السياسية وفق مصالحها أوال،
مع التزام لفظي بـقــرارات القمم وميثاق
جامعة الــدول العربية ،لكن الحال ازداد
وض ــوح ــا وانـكـشــافــا فــي الـعـقــد األخـيــر.
وه ــو مــا انـعـكــس عـلــى بـهــوت شــديــد في
مكانة الجامعة وفي أنشطتها .ويتصل
بذلك أن دوال عربية ال ترغب في أن تكون
خياراتها وسياساتها مــوضــع نقاش،
نــاه ـيــك أن ت ـك ــون م ــوض ــع اعـ ـت ــراض من
محفل عــام ،وليس
أطــراف «شقيقة» في
ٍ
بعيدا عن عيون مراسلي وسائل اإلعالم
ّ
وآذان ـ ـهـ ــم ،ويـ ـع ــزز م ــن ه ــذا أن تصنيف
ال ـ ــدول واألن ـظ ـم ــة ب ــن دول «ك ـب ـي ــرة» أو
مركزية ودول غير ذلــك ،هــذا التصنيف
الضمني ،والذي كان مرعيًا في املاضي،
ً
لـ ــم يـ ـع ــد مـ ـعـ ـم ــوال بـ ـ ــه ،إذ ط ـ ـ ــرأت عـلـيــه
تـغـيـيــرات وتـ ـب ـ ّـدالت ،ول ـكــن مــن دون أن
تسود قناعة بديلة بأن الدول واألنظمة
متساوية فــي األهمية واملـكــانــة ،بصرف
النظر عن الحجوم واألوزان السياسية
والجيوسياسية واالقتصادية .يضاف
إلـ ـ ــى هـ ـ ــذا االض ـ ـ ـطـ ـ ــراب الـ ــداخ ـ ـلـ ــي الـ ــذي

يعصف بــأحــوال ع ــدة دول عــربـيــة ،مثل
الـ ـ ـس ـ ــودان ول ـي ـب ـي ــا والـ ـيـ ـم ــن ،وحـ ـي ــث ال
ت ـم ـلــك هـ ــذه الـ ـ ــدول م ــا ت ـق ـ ّـدم ــه ل ـغ ـيــرهــا،
وه ــي الـعــاجــزة عــن تـقــديــم األم ــن واألم ــل
لـشـعــوبـهــا وب ـلــدان ـهــا ،فـضــا عــن أح ــوال
ُ
خ ــان ـق ــة ت ـط ـب ــق ع ـل ــى دول أخ ـ ـ ــرى ،مـثــل
سورية وتونس ولبنان والعراق ،وحيث
ّ
تتعرض شعوب هذه البلدان إلى أزمات
ض ــاغ ـط ــة ومـ ـت ــراكـ ـب ــة ،وي ـص ـع ــب تـقــديــم
العون لها إذا كانت هناك إرادة لتقديم
ه ــذا ال ـع ــون ،إذ تـعـمــل األط ـ ــراف الـنــافــذة
وامل ـت ـن ـف ــذة ف ــي هـ ــذه ال ـ ـ ــدول ع ـل ــى قـصــر
الدعم عليها.
وســوى ذلــك ،يصعب اإلق ــرار بــأن العالم
ال ـعــربــي م ــا زال واحـ ــدا أو شـبــه مـ ّ
ـوحــد،
إذ ت ـت ـعـ ّـدد ال ـخ ـيــارات الـسـيــاسـيــة وبـنــاء
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات وال ـ ـت ـ ـحـ ــال ـ ـفـ ــات م ـ ــع الـ ـع ــال ــم
ال ـخــارجــي إل ــى درج ــة ال ـت ـضــارب ،خالفا
ملا كان عليه الوضع ،حتى نهاية األلفية
الـســابـقــة ،حــن ك ــان هـنــاك حــد أدن ــى من
االلتقاء وااللتزام ،على الرغم من اختالف
السياسات وطبيعة األنظمة السياسية،
إذ ك ــان ال ـخــروج عــن اإلج ـمــاع آن ــذاك إمــا
مـحــدودا ،أو يتم بطريقة متكتمة ووراء
ستار من التعتيم الكثيف ،مع محاولة
ال ـتــوف ـيــق (أو ال ـت ـل ـف ـيــق) ب ــن س ـيــاســات
ف ـع ـل ـيــة والـ ـت ــزام ــات ع ــام ــة م ـع ـل ـنــة .وقــد
تغير األمــر اآلن ،ولــم تعد ق ــرارات القمم
مع ميثاق الجامعة مرجعًا يتم االحتكام
ٌّ
إلـيــه والـتــذكـيــر بــه ،كما لــم يعد لــه محل
ف ــي األدبـ ـي ــات ال ـس ـيــاس ـيــة الــرس ـم ـيــة إال
فـ ــي مـ ــا ن ـ ــدر و« ّبـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــادة» .وإلـ ــى
درج ــةٍ بــات يتعذر معها تحديد مــا هي
ال ـق ـض ــاي ــا ال ـع ــرب ـي ــة م ـح ــل اإلج ـ ـمـ ــاع ،أو
التي يتم التوافق على الخوض بشأنها
م ـ ـ ــع األطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وك ـ ــان ـ ــت
ت ـس ـ ّـم ــى ،م ــن ق ـب ــل وع ـ ــن ح ـ ــق ،ال ـق ـضــايــا
الـ ـع ــربـ ـي ــة الـ ـ ـع ـ ــادل ـ ــة .وق ـ ـ ــد ت ـ ــم ال ـت ـخ ـل ــي
تدريجيا عــن هــذه القناعات ،وملصلحة
لـ ـغ ــةٍ م ـت ـع ــال ـي ــةٍ تـ ـ ّـدعـ ــي االنـ ـتـ ـس ــاب ال ــى
العصر ،وتزعم ،بني سطور خطابها ،أن
ليس للعرب قضايا قومية أو إقليمية
أو جـمــاعـيــة خــاصــة ب ـهــم ،إذ إن قضايا
الـ ـع ــال ــم ،ع ـل ــى غـ ـ ــرار م ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ــاب
والتنمية الذكية وتوطني التكنولوجيا
واعتماد الطاقة النظيفة هي قضاياهم
دون غيرها!
وعلى هذا ،فإن نسبة معتبرة من أعضاء
مـحـفــل الـقـمــة ه ــم أول م ــن يـضـيــق بـهــذه
ّ
التردد
املناسبة ،ويتفلت منها ،ويبدي
بـشــأن املـشــاركــة بـهــا ،ويـلـجــأ إلــى إرجــاء
إب ــداء املــوافـقــة إلــى آخــر أمــد ممكن ،وإذا
ش ـ ــارك ف ـع ـلــى أدن ـ ــى م ـس ـت ــوى ّتـمـثـيـلــي.
دع ع ـن ــك الـ ـشـ ـع ــوب الـ ـت ــي انـ ـف ــض ــت عــن
ه ــذا الـســامــر ،بـعــد أن استنفد أغــراضــه،
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يصعب اإلقرار بأن
العالم العربي ما
تتعدد
زال واحدا ،إذ
ّ
الخيارات السياسية
وبناء التحالفات مع
العالم الخارجي إلى
درجة التضارب

وبــات هيكال خاويا إال من كــام مكرور،
ال ُي ـلــزم أصـحــابــه بـشــيء بـصــرف النظر
عـ ـ ــن ال ـ ـتـ ــواق ـ ـيـ ــع ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــرارات ،ف ـقــد
ب ـ ـ ــات ال ـ ـحـ ــاكـ ـمـ ــون وامل ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــون ع ـلــى
ال ـت ـقــاء وق ـنــاعــة م ـت ـبــادلــة بــأن ـهــا ليست
أك ـث ــر م ــن م ـنــاس ـبــة إع ــام ـي ــة تقتضيها
الـ ـ ـب ـ ــروت ـ ــوك ـ ــوالت ،وت ـ ُـمـ ـلـ ـيـ ـه ــا الـ ـ ـع ـ ــادات
املوروثة في التقاء عدد من القادة العرب،
دف ـع ــا مل ــا ك ــان ي ـسـ ّـمــى «ال ـع ـم ــل الـعــربــي
املشترك».
ُ
وي ـح ـ ّســن الـبـلــد املـضـيــف صـنـعــا ل ــو أنــه
يـتـخــفــف م ــن ال ـح ـمــاســة ال ـش ــدي ــدة لعقد
القمة على أراضيه ،وذلك حتى ال ينعكس
إخفاق هذا الحدث (لو انعقد) ،أو خروجه
بنتائج باهتة روتينية وضعيفة ،على
الـبـلــد امل ـض ـيــف ،وال ـ ــذي ي ـبــدو مـسـتـعـ ّـدا
ل ــانـ ـفـ ـت ــاح عـ ـل ــى ال ـج ـم ـي ــع وفـ ـ ــي س ــائ ــر
االتـجــاهــات ،مــا عــدا الـجــار األق ــرب ،وهو
امل ـغ ــرب ،حـيــث ج ــرى قـطــع ال ـعــاقــات مع
الــربــاط ،وقـبــل أن تـقــوم األخ ـيــرة بعالقة
وثيقة ومتشعبة مع تل أبيب .ويصعب
ت ـ ـصـ ــور ع ـ ـ ــدم ان ـ ـع ـ ـكـ ــاس ال ـق ـط ـي ـع ــة مــع
امل ـغ ــرب ع ـلــى أج ـ ــواء ال ـق ـمــة وم ــداوالت ـه ــا
وي ّ
ونتائجها .وإذ ُيحسب للجزائر ُ
قدر
س ـع ـي ـهــا إلـ ــى اإلع ـ ـ ــاء م ـ ـجـ ـ ّـددًا م ــن ش ــأن
مكانة قضية فلسطني عربيا ،وتجديد
االل ـتــزام بنصرتها ،وإل ــى درج ــة تسمية
القمة املقبلة «قـمــة فلسطني» ،وتسبيق
ذل ــك بـتـقــديــم دع ــم م ــال ــي ب ـ ـ  300مـلـيــون
دوالر للسلطة الفلسطينية ،عالوة على
دعوة الفصائل إلى العاصمة الجزائرية،
ف ــي م ـس ـعــى ج ــدي ــد إلـ ــى ردم خــافــاتـهــا
املـعـيـبــة ..إذ يحسب ذلــك للبلد املضيف
ُ
ُ
وي ـث ـ ّـم ــن ،ف ــال ــراج ــح أن ق ـ ّـم ــة ت ـع ـقــد لـيــوم
وب ـعــض ي ــوم ل ــن ت ـف ـلــح ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من
ح ـســن ال ـن ـيــات ف ــي تـغـيـيــر واقـ ــع رسـمــي
ّ
عــربــي ،يـتـنــكــر ل ـقــراراتــه عـلــى م ــدى أزيــد
مــن سبعة ع ـقــود ،وحـتــى ل ـق ــرارات األمــم
امل ـت ـح ــدة ذات ال ـع ــاق ــة ب ـه ــذه ال ـق ـض ـيــة،
التي ما زالــت تحتل مكانها في وجــدان
الـ ـشـ ـع ــوب ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن االن ـش ـغ ــال
بقضايا حياتية حارقة.
وي ـب ـق ــى فـ ــي ه ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ــى
أن عـ ـ ــودة سـ ــوريـ ــة إل ـ ــى ج ــام ـع ــة ال ـ ــدول
ـرارات
ـرارات تـلـغــي قـ ـ
الـعــربـيــة تـتـطـلــب قـ ـ ـ
ٍ
ٍ
عضويتها ،وقــد أبــدى
ســابـقــة بتجميد
ً
ً
البلد املضيف حماسة مبكرة ومسبقة
لهذا الـشــأن ،وقبل صــدور ق ــرارات ُ
تج ّب
ٍ
م ــا سـ ـب ــق ،ع ـل ـمــا أن ال ـش ـع ــب الـ ـس ــوري،
عـلــى أرض ــه وف ــي امل ـنــافــي االض ـط ــراري ــة،
والــذي يالقي األهــوال يستحق االلتفات
واإلصغاء إليه.
(كاتب من األردن)

ّ
التحدي الصيني ،والطموحات الروسية ،والعودة إلى اتفاق نووي مع إيران،
ّأما وأن
هي أولى مشاغل السياسة الخارجية األميركية في والية الرئيس جو بايدن الراهنة،
ّ
فإن أمرا كهذا ُيفترض أن ال يعني انعدام فاعلي ٍة أميركي ٍة ،أو غياب أي «دالــة» لإلدارة
ٌ
ٍّ
الديمقراطية في البيت األبيض في غير ملف مما هو ماثل في غير منطقة ،فالحديث
ّ
توصيف ما زال صالحا ،وتــرى أمنها
إنما يتعلق بالدولة العظمى ،اإلمبريالية في
ٍ
ّ
ْ
ومستجداته،
موصولي ،بكيفي ٍة أو بأخرى ،بكل مجريات العالم
القومي ومصالحها
ّ
ْ
وإن نسبيا هنا وه ـنــاك .ومل ــا اخـتــار الــرئـيــس بــايــدن مسألة الديمقراطية ومواجهة
الــدكـتــاتــوريــات والنظر فــي أوض ــاع حـقــوق اإلنـســان مــن ركــائــز السياسة الخارجية
إلدارته ،فإن من راقب أداء هذه اإلدارة بشأن أحوال املنطقة العربية ال يقع على ما يمكن
االعتداد به على صعيد البناء على هذه الركائز ّ
املدعاة ،فضال عن أنه سيرى أن آماال
متواضعة ّ
منظور
إنجاز
مرت على خواطر عرب كثيرين أن تعمل طواقم بايدن على
ٍ
ٍ
ّ
ُينهي ،ما أمكن ،أوضاعا شــاذة من انتهاكات لحقوق اإلنسان ،في الحياة أوال ،وفي
األمن واألمان تاليا .وألن بايدن صهيوني غير يهودي ،على ما قال ّ
مرة ،وألن االنحياز
إلى إسرائيل والدفاع عنها هما من أوتـ ٍـاد راسخ ٍة في السياسة األميركية الخارجية
(والداخلية أيضا) ،فإن الذي تابع أداء اإلدارة ُ
سيشيح بصره عن إسناد األخيرة ،في
مايو /أيــار املاضي ،عــدوان جيش االحتالل على قطاع غــزة ،واعتداء حكومة نفتالي
بينت ويائير لبيد على فلسطينيي القدس .وسيرى ،في الوقت نفسه ،أنها (اإلدارة)
أعادت االلتزام األميركي املالي في تمويل وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
ّ
املستمرة منذ سبع سنوات في اليمن كانت الشأن الذي استأثر
(أونروا) .لعل الحرب
بقسط أوفر في اآلمال التي جرى انتظار أن تجتهد إدارة بايدن في سبيل تحقيقها،
بتحرير هذا البلد من نكبة االقتتال األهلي املربوط بما هو إقليمي ،وإنقاذ ناسه من
البؤس الــذي يتضاعف يوما بعد يــوم ،غير أن خيبة تلك اآلمــال لم تكن وحـ َـدهــا ما
ّ
عوين في العام الذي اكتمل أول من أمس ،وإنما زادت الحرب ّ
حدة ،وشهدت اتساعا،
ّ
باملسيرات وغيرها ،واستهداف
وظلت العربية السعودية واإلمارات في مرمى الحوثيني
ً
معطى بالغ الحساسية في هذا الحال .ولم
منشأة قرب مطار أبوظبي ،االثنني املاضي،
ُ
تصنع إدارة بايدن شيئا ذا بــال ،سوى تخصيصها مبعوثا منها إلى اليمن ،اسمه
ليندر كينغ ،أمكن له زيــارة صنعاء في نوفمبر /تشرين الثاني املاضي ،ثم لم يجد
ما يقوله في جول ٍة ّأداهــا أخيرا سوى أن «نهجا إقليميا ّ
موحدا هو اللبنة األساسية
ّ
ّ
لتحقيق السالم في اليمن» ،وبدا أن على اليمنيني في بلدهم أن يعدوا قتالهم جراء
القصف شبه اليومي إلى أن ُيعثر على هذا النهج .. .ساعة كاملة أمضاها مستشار
األمن القومي ،جاك سوليفان ،يتحدث هاتفيا مع الرئيس التونسي ،قيس ّ
سعيد ،غداة
إعالن األخير إجراءاته التي تطاول فيها على الدستور ،في يوليو /تموز املاضي ،طرح
فيها دعم الواليات املتحدة العودة إلى املسار الديمقراطي ،من دون أن يطلب من ّ
سعيد
ّ
ّ
العدول عن حل البرملان (أو يتمنى عليه) .وقد دلت هذه املكاملة ،كما اثنتني مثيلتني
ّ
أجراهما وزير الخارجية ،أنتوني بلينكن ،مع سعيد ،في نهاية يوليو وفي نوفمبر/
تشرين الثاني ،على أنــه كـ ٌ
ـام فــي كــام مــا يجهر بــه املـســؤولــون األميركيني بشأن
الحادث في تونس ،أي إجهاز ّ
سعيد على بديهيات الديمقراطية ،فقد كان من عجيب
ّ
القول أن ُيخطرنا بلينكن إن هذا أبلغه أنه يتصرف «وفق الدستور»! لنرى أن تعليق
اإلدارة األميركية ،في سبتمبر /أيلول املاضي 130 ،مليون دوالر ،من املعونة العسكرية
األميركية ملصر ،إلى حني اتخاذ السلطة في مصر خطوات لتحسني أوضاع حقوق
ّ
ّ
اإلنسان ،إجراء يتسق مع قول بايدن ،في حملة ترشحه النتخابات الرئاسة ،إنه لن
يعطي دكتاتور ترامب املفضل (عبد الفتاح السيسي) شيكا على بياض ،ولنرى إن ما
شاع عن ضغوط أميركية على النظام في مصر نجحت في اإلفراج عن بضع معتقلي
ّ
رأي أخيرا ،غير أن قضية حقوق اإلنسان في مصر ،بمختلف حوافها وتفاصيلها،
ال ُيتعامل معها بهذه الكيفية ،وال يمكن أن تبيع إدارة بايدن معتنقي الديمقراطية هذا
ضغوطا ّ
جدية على السلطة في مصر .هي مقاطع أميركية في ثالثة بلدان عربية،
ّ
في الوسع ضم سورية املتروكة أميركيا للروس واإليرانيني ،تفيد بأن إدارة بايدن لم
ّ
تتحل أبدا بالشجاعة األخالقية ،ولم تتصف بالحيوية والفاعلية السياسية ،في املنطقة
ُ
شرحه يطول.
قول
العربية ،وهذا موجز ٍ

ألمانيا :صناعة «الوحش» الروسي
بيار عقيقي

منعطف حـ ّـســاس ،مفترض أن يـقـ ّـرر مصيرها عـقــودًا طويلة.
تقف أوكــرانـيــا أم ــام
ٍ
كل ما يجري في هــذه األيــام يسبق إعصارًا ما على وشــك الهبوب ،واالصطفافات
ال بـ ّـد منها .ال مكان للرمادية خــال األي ــام املقبلة .إمــا أن تكون مــع أوكــرانـيــا أو مع
روسيا .البريطانيون ينقلون ذخائر بالجملة إلى كييف ،أبرزها منظومة «أن أل إيه
دبليو» املحمولة على الكتف ،والقادرة على مواجهة الدبابات الروسيةّ .
تؤدي لندن هنا
دور واشنطن في كابول في أواخر ثمانينيات القرن املاضي ،حني ّ
مرر األميركيون
صــواريــخ ستينغر للمجاهدين األفـغــان ضــد الـغــزو السوفييتي ،وضمنهم أنصار
ً
أسامة بن الدنّ .
غيرت تلك الصواريخ مجرى املعارك ،وصوال إلى تقهقر السوفييت،
ّ
وعودتهم إلى بالدهم .ليس من الضرورة أن يتكرر األمر نفسه في أوكرانيا ،ولكنه
قد يتكرر أيضًا .األميركيون ليسوا حاسمني ،وافقوا على إرسال أسلحة إلى كييف،
لكنهم ّقرروا عدم ّ
التورط عسكريًا ،مع التلويح بفرض عقوبات قاسية على روسيا،
على الرغم من الجلبة التي أحدثها تصريح الرئيس جو بايدن ،مساء األربعاء املاضي،
بأن فرض العقوبات على روسيا مرتبط بمدى توغلها في األراضي األوكرانية .بمعنى
ّ
ّ
آخرْ :إن توغلتم مترًا فستكون عقوبتكم أقل مما لو توغلتم كيلومترًا.
وســط كل هــذا تقف أملانيا في مكان آخــر .ال تهدد بتوقيف «نوردستريم  ،»2الغاز
الروسي الذي ّ
يمون البالد ،خصوصًا حوض منطقة الرور الصناعية .وترفض بيع
ّ
أسلحة ،ولــو دفاعية ،إلــى أوكرانيا .ولــم تتمكن ،على الرغم من نفوذ أنجيال ميركل
سابقًا ،من فرض اتفاقي «مينسك  »1و«مينسك  »2في عامي  2014و 2015على
أط ــراف القتال فــي الـشــرق األوكــرانــي .ومــع سماع قــرع طبول الـحــرب ،يجلس األملــان
على الضفة األخ ــرى مــن الـنـهــر ،وك ــأن ال شــيء يحصل بــن البحر األس ــود وأعلى
البلطيق ،حتى لو كانت وزيرة خارجيتهم ،أنالينا بيربوك ،تجول بني كييف وموسكو
وبروكسل .تريد برلني اإليحاء بقدرتها على ممارسة دور وسطي ،لكنها لن تنجح
في ذلك ،كونها محكومة بالغاز الروسي من جهة ،وبالتاريخ الحديث من جهة أخرى.
ّ
ّ
التصرف بما تراه مناسبًا لوجودها حماية لشخصيتها االقتصادية
من حق أملانيا
ـ االجتماعية التي صنعتها في العقود املاضية ،غير أن إثبات حضورها قوة وسطية
فاعلة لم يعد يستلزم حراكًا دون املستوى ،خصوصًا أن ميركل اعتادت ،في أوقات
كثيرة ،أن تتواصل مع الرئيس الروسي ،فالديمير بوتني ،من دون مقدمات .وهو ما
ّ
خالفات عديدة سابقًا .التاريخ أكبر من ّ
مجرد محطة ميدانية .أملانيا صنعت
سهل
ٍ
هــذا «الــوحــش» الروسي الرابض في الشرق .صنعته أفكار كــارل ماركس في ثــور ٍة
بلشفي ٍة عاصفة ،نقلت روسـيــا القيصرية املتقهقرة إلــى اتـحــاد سوفييتي متوثب
في حينه .أطعم أدولف هتلر هذا «الوحش» في حصار لينينغراد (سانت بطرسبرغ
حاليًا) وملحمة ستالينغراد (فولغوغراد حاليًا) في الحرب العاملية الثانية ( 1939ـ
 .)1945ولم تسقط أملانيا النازية سوى حني ّقرر التالميذ ّ
التمرد والزحف إلى برلني
ّ
في  .1945حتى أنه بعد تفكك السوفييت في  ،1991وعبور الوريثة روسيا تسعينيات
مرعبة ،كان ال ّبد من عودة ما لرأس هرم صلب ،ولم يكن هناك أفضل من الجاسوس
ٌ
صحيح أن األفكار موروثات
فالديمير بوتني ،املصنوع من أرحــام أملانيا الشرقية.
وتمازج أفكار سابقة مبنية على البيئة التي ننتمي إليها ،مع كل عناصرها املناخية
واالقتصادية واالجتماعية والدينية والسياسية ،إال أن التأثير األملاني على السوفييت،
ثم الروس ،تجاوز أي تأثير مماثل لشعب على شعب آخر ،ما لم يكن ُمستعمرًا منه.
السلوك الروسي حاليًا يشبه سلوكًا أملانيًا تقليديًا ،مفعمًا بالعنجهية والعنفوان ،ال
ّ
بالعقلية الحجرية املتصلبة التي ّميزت الروس تاريخيًا .بوتني يبدو أملانيًا أكثر منه
روسـيــا ،عكس ما كــان عليه جــوزف ستالني وفالديمير لينني .وحــن تطأ قــدم أول
«وحش» صنعت.
جندي روسي أرض أوكرانيا قريبًا ستدرك أملانيا أي
ٍ
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حسن نافعة

ّ
تسببت أوروبـ ــا الـغــربـيــة فــي ان ــدالع حربني
عامليتني في النصف األول من القرن العشرين
ـ راح ضحيتهما أكثر من مائة مليون نسمة،
بـ ـخ ــاف ال ـج ــرح ــى واألسـ ـ ـ ــرى وامل ـف ـق ــودي ــن،
فالحرب األولى ،والتي تواصلت أربع سنوات
مـتـتــالـيــة ( ،)1918-1914أدت إل ــى مـقـتــل ما
يقرب مــن  25مليون شخص ،عشرة ماليني
منهم عسكريون .أما الثانية ،واستمرت ست
سنوات ( ،)1945-1939فقد راح ضحيتها ما
يقرب من  80مليون شخص ،بينهم  50مليون
م ــدن ــي ،وج ـ ــرى خــال ـهــا اس ـت ـخ ــدام ال ـســاح
الـ ـن ــووي ،ح ــن أل ـقــت ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،من
دون أي ضرورة عسكرية ،قنبلتني نوويتني
على مدينتني يابانيتني ،هيروشيما يوم 6
أغسطس /آب ونــاغــازاكــي يــوم  9أغسطس/
آب ع ــام  ،1945راح ضحيتهما مـعــا حــوالــي
ثالثمائة وخمسني ألف شخص.
أم ــام حـجــم ال ـخ ــراب ال ـنــاجــم ع ــن الـكــارثـتــن،
اقـتـنــع ق ــادة ال ـعــالــم ب ــأن إن ـقــاذ الـبـشــريــة من
ويــات الـحــروب بــات مرهونا بـقــدرة النظام
الـعــاملــي على إح ــداث نقلةٍ نــوعـيــةٍ فــي مسار
ال ـع ــاق ــات ال ــدولـ ـي ــة ،ت ـن ـهــي ح ــال ــة الـسـيــولــة
املستندة إلى سباق التسلح وتــوازن القوى،
وتبني مفهوم جديد يتعامل مع أمن املجتمع
ال ــدول ــي بــاع ـت ـبــاره ك ــا ال ي ـت ـجــزأ ت ـقــع عليه
مسؤولية ردع أي اعـتــداء يقع على أي جزء
فيه ،وهو مفهوم «األمن الجماعي» .واستنادا
إلى هذه القناعة ،تم تأسيس «عصبة األمم»،
ف ــي أع ـق ــاب ال ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة األولـ ـ ــى .وحــن
فـشـلــت الـعـصـبــة ف ــي الـحـيـلــولــة دون ان ــدالع
حــرب عاملية ثــانـيــة ،لــم يـتــزعــزع اإلي ـمــان في
مفهوم «األمــن الجماعي» ،وإنـمــا بــدا العالم
أك ـث ــر تـصـمـيـمــا ع ـلــى إق ــام ــة مـنـظـمــة دول ـيــة
بديلة ،أكثر فاعلية وقدرة على تحقيقه ،وهي
األمــم املتحدة التي تأسست عــام  ،1945وما
ت ــزال قائمة .ويحتوي امليثاق املنشئ لهذه
املنظمة التي تحولت عبر مسيرتها الطويلة
إلى مؤسسة عاملية ،بكل ما تحمله الكلمة من
معنى ،على نظام متكامل لألمن الجماعي،
ي ـق ــوم ع ـل ــى :أ  -م ـج ـمــوعــة مـ ـب ــادئ وق ــواع ــد
عــامــة عـلــى ال ــدول األع ـض ــاء االل ـت ــزام بـهــا .ب
 جـهــاز م ـســؤول عــن تحقيق الـسـلــم واألم ــنالدوليني ،هو مجلس األمن ،يتمتع بسلطات
ّ
وصالحيات واسـعــة جــدا ،تمكنه ليس فقط

ّ
يتسبب
من فرض عقوبات قاسية ضد كل من
في اإلخــال بالسلم واألمــن الدوليني ،وإنما
أيضا من استخدام القوة املسلحة ضــده .ج
 لجنة تضم رؤساء أركان حرب الدول دائمةّ
تسمى «لجنة
العضوية فــي مجلس األم ــن،
أركـ ـ ــان ال ـ ـحـ ــرب» ،ت ـع ـمــل ك ـج ـهــاز اس ـت ـشــاري
مل ـس ــاع ــدة امل ـج ـل ــس ع ـل ــى اإلدارة امل ـي ــدان ـي ــة
للعمليات العسكرية التي تفرضها الحاجة.
د – وح ــدات عسكرية تلتزم ال ــدول األعضاء
بتجهيزها داخل جيوشها الوطنية ،توضع
ّ
تصرف مجلس األمن لالستخدام عند
تحت
الضرورة (املادتان  43و 45من امليثاق)  ..إلخ،
غير أن تشغيل هذا النظام توقف على شرط
اساسي ،تحقق اإلجماع بني الــدول الخمس
دائـمــة العضوية فــي مجلس األم ــن ،وهــو ما
لم ُ
يحدث ،بسبب انقسام التحالف املنتصر
ف ــي ال ـح ــرب الـعــاملـيــة ال ـثــان ـيــة ،والـ ــذي قــامــت
األم ــم املـتـحــدة عـلــى أك ـتــافــه ،إل ــى معسكرين
م ـت ـصــارعــن ،انــدل ـعــت بـيـنـهـمــا ح ــرب ب ــاردة
استمرت ما يزيد على أربعة عقود.
وكان تأسيس الواليات املتحدة حلف شمال
األطلسي (الـنــاتــو) عــام  1949بمثابة إعــان
رس ـمــي ب ـف ـقــدان ه ــذه ال ــدول ــة الـعـظـمــى الثقة
فــي نظام األمــن الجماعي الــذي تــديــره األمــم
امل ـت ـح ــدة ،ول ـح ــاج ــة امل ـع ـس ـكــر ال ـغ ــربــي ال ــذي
ت ـق ــوده إل ــى ن ـظــام أم ـنــي خ ــاص ب ــه ،م ــا دفــع
املعسكر الشرقي املنافس إلــى سلوك النهج
نفسه ،وال ـشــروع فــي تأسيس حلف وارســو
عام  .1955وهكذا ظهر إلى جانب نظام األمن
الجماعي «العاملي» نظامان فرعيان موازيان،
ي ـخ ـتـ ّـص ك ــل مـنـهـمــا بـمـنـطـقــة ن ـفــوذ خــاصــة
ب ــه ،يسعى أحــدهـمــا إل ــى مــد نـطــاق حمايته
إل ــى الـ ــدول املـنـخــرطــة فــي املـعـسـكــر الـغــربــي،
ويـجـ ّـســده حلف الـنــاتــو ،ويسعى اآلخ ــر إلى
مــد نـطــاق حمايته إلــى ال ــدول املنخرطة في
ّ
ويجسده حلف وارسو.
املعسكر الشرقي،
ّ
يختلف «نظام مناطق النفوذ» اختالفا بينا
ّ
عــن «ن ـظــام األم ــن الـجـمــاعــي» ،ورب ـمــا يشكل
نـظــامــا بــديــا أو نـقـيـضــا ل ــه ،فــاألخ ـيــر ،كما
سبقت اإلشــارة ،يتعامل مع املجتمع الدولي
ككل ،باعتباره نسقا أمنيا واحــدا غير قابل
للتجزئة ،ومن ثم تقع على كل الدول األعضاء
في األمم املتحدة ،متضامنة ،مسؤولية رد أو
جزء فيه .أما نظام
ردع أي اعتداء يقع على أي ٍ
مناطق النفوذ فيتعامل مع املجتمع الدولي
باعتباره أنساقا أو كتال متباينة ،يحق لكل

منها تنظيم شؤونها األمنية وفقا ملا تتطلبه
مصالحها الخاصة املشتركة ،ما يعني سلخ
كل كتلة على حدة ،ووضعها تحت الهيمنة
املـنـفــردة لـلــدولــة العظمى الـتــي تـقــودهــا ،أي
سـلــخ دول الـكـتـلــة الـغــربـيــة ووضـعـهــا تحت
الحماية املنفردة للواليات املتحدة ،وسلخ
دول الكتلة الشرقية ووضعها تحت الحماية
امل ـن ـفــردة لــاتـحــاد الـســوفـيـيـتــي ،األم ــر الــذي
ي ـت ــرت ــب ع ـل ـيــه ب ــالـ ـض ــرورة ش ــل ق ـ ــدرة األم ــم
امل ـت ـح ــدة ع ـل ــى ال ـت ـع ــام ــل م ــع األزمـ ـ ـ ــات ال ـتــي
تـنــدلــع ف ــي مـنـطـقــة ال ـن ـفــوذ الـتــابـعــة ألي من
هــاتــن الـكـتـلـتــن ،وك ــذل ــك ف ــي األزم ـ ــات الـتــي
تكون فيها إحــدى القوتني العظميني طرفا
مباشرا فيها ،وهذا هو ما حدث ،فقد أصاب
الشلل شبه التام نظام األمــن الجماعي ،ولم
يكن في مقدور األمــم املتحدة أن تتدخل في
األزمــات التي اندلعت في املجر ( )1956وفي
تشيكوسلوفاكيا ( )1968وفي األزمــات التي
تــواص ـلــت س ـن ــوات طــوي ـلــة ،وتـسـبـبــت فيها
ال ـحــرب األمـيــركـيــة عـلــى فييتنام أو الـحــرب
السوفييتيه على أفغانستان  ...إلخ.
حــن انتهت الـحــرب ال ـب ــاردة ،بانهيار حائط
بــرلــن أوال ع ــام  ،1989ث ــم بــان ـه ـيــار االت ـحــاد
الـســوفـيـيـتــي نـفـســه ع ــام  ،1991اخـتـفــى حلف
وارسـ ــو وج ــرى حـلــه بــالـفـعــل .وقـتـهــا ،تـصـ ّـور
كـثـيــرون أن ــه لــم يـعــد لـحـلــف ش ـمــال األطـلـســي
ما يـبـ ّـرره ،وأنــه سيحل نفسه آجــا أو عاجال،
ثم راحــوا يطالبون بنظام عاملي جديد تلعب
فيه األم ــم املـتـحــدة ال ــدور الرئيسي مــن خالل
تفعيل ن ـظــام األم ــن الـجـمــاعــي ال ــذي ّ
تسببت
الـ ـح ــرب الـ ـ ـب ـ ــاردة ف ــي ت ـج ـم ـي ــده ،األمـ ـ ــر ال ــذي
اس ـتــدع ــى إدخـ ـ ــال إص ــاح ــات ج ــوه ــري ــة على
الهيكل التنظيمي لألمم املـتـحــدة ،خصوصا
م ــا يـتـعـلــق مـنـهــا بـتــوسـيــع ن ـطــاق الـعـضــويــة
في مجلس األمــن وبطريقة اتخاذ القرار فيه،
غ ـي ــر أن ت ـح ـق ـيــق هـ ــدف ط ـم ــوح ك ـه ــذا تـطـلــب
تخلي الجميع عــن أح ــام الهيمنة املـنـفــردة،
والتفكير فــي مصالح البشرية ككل ،وهــو ما
ّ
تصورت الواليات
لم يكن متاحا لألسف ،فقد
املتحدة أن سقوط املعسكر االشتراكي املعادي
لها يعني انـفـســاح الـطــريــق أمــامـهــا للهيمنة
امل ـن ـف ــردة ع ـلــى ال ـع ــال ــم ،وم ــن ث ــم شــرعــت على
ّ
الـفــور فــي اتـخــاذ كــل اإلجـ ــراءات التي تمكنها
مــن إح ـكــام قـيــادتـهــا املعسكر الـغــربــي وبسط
سيطرتها على النظام الرأسمالي .وبــدال من
حل حلف الناتو ،راحت تتوسع في عضويته

لن يتمتع أي حديث
عن إصالح األمم
المتحدة بأي
مصداقية إال إذا
اقترن باستعداد
الدول الغربية عموما،
والواليات المتحدة
بصفة خاصة ،لحل
حلف الناتو

لتشمل ليس فقط الدول التي كانت أعضاء في
ّ
حلف وارس ــو ،وإنـمــا أيضا التي كــان يتشكل
مـنـهــا االت ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي نـفـســه ،فـفــي عــام
 1999ضم «الناتو» :بولندا واملجر وجمهورية
التشيك .وفــي  2004ضــم :بلغاريا وأستونيا
والت ـف ـيــا ول ـي ـتــوان ـيــا وروم ــان ـي ــا وسـلــوفــاكـيــا
وسلوفينيا .وفي  2009ضم ألبانيا وكرواتيا،
ثم الجبل األسود في  .2017وبدال من الشروع
في إحياء نظام األمن الجماعي ،بالعمل على
تفعيل املواد التي جمدتها الحرب الباردة في
ميثاق األمم املتحدة ،خصوصا املواد  43و45
ّ
و ،47بدأت الواليات املتحدة تفكر في توسيع
نطاق صالحيات حلف الناتو ،وفي استخدامه
ذراعــا عسكرية بــدال من مجلس األمــن ولجنة
أركـ ـ ـ ــان ح ــرب ــه املـ ـص ــاب ــة ب ــال ـش ـل ــل .وف ـ ــي ه ــذا
السياق ،تدخل «الناتو» في أزمــات كوسوفو
وأفغانستان وليبيا وغـيــرهــا ،متخليا بذلك
عن طبيعته حلفا دفاعيا يستمد شرعيته من
املادة  51من ميثاق األمم املتحدة.
كـ ــان الـ ـه ــدف م ــن تــوس ـيــع ن ـط ــاق الـعـضــويــة
فــي حلف شـمــال األطـلـســي ،املعلن واملضمر
عـلــى ال ـس ــواء ،مـحــاصــرة روس ـيــا االتـحــاديــة،
ّ
والحيلولة دون تمكنها من استعادة النفوذ

الذي كان لالتحاد السوفييتي من قبل ،وهو
ه ــدف ل ــم يـكــن ب ـم ـقــدور روس ـي ــا أن ت ـت ـحـ ّـداه،
خصوصا خــال الحقبة األخ ـيــرة مــن القرن
العشرين والحقبة األولــى من القرن الواحد
والعشرين التي انكبت فيها على إعادة بناء
هياكلها ومــؤسـســاتـهــا الــداخـلـيــة املحطمة.
وألن ال ــوالي ــات املـتـحــدة راح ــت تـتـمــادى في
غيها إلى درجة إقدامها على نشر منظومات
صـ ــواريـ ــخ بــال ـي ـس ـت ـيــة ف ــي ال ـ ـ ــدول امل ـتــاخ ـمــة
لروسيا ،فما إن بدأت هذه األخيرة تستعيد
ّ
بتحدي الواليات املتحدة
قوتها حتى راحت
وت ـع ـم ــل ع ـل ــى ع ــرق ـل ــة خ ـط ــط ح ـل ــف ال ـنــات ــو
التوسعية ،ومن ثم رأت في انضمام جورجيا
وأوكرانيا إليه خطا أحمر لن تقبل بتجاوزه.
وكــانــت الـبــدايــة املــواجـهــة فــي جــورجـيــا عــام
 ،2008ث ــم ف ــي أوك ــرانـ ـي ــا عـ ــام  ،2014حـيــث
ّ
تمكنت روسـيــا مــن ضــم شبه جــزيــرة الـقــرم،
ّ
وها هي األزمة تتجدد في أوكرانيا بعد قرار
روس ـيــا الـتــدخــل عـسـكــريــا ملـســانــدة نظامها
ال ـح ــاك ــم ض ــد م ــا اع ـت ـب ــرت ــه مـ ــؤامـ ــرة غــربـيــة
لتدبير ثورة ملونة جديدة فيها!
كـ ــان ق ـي ــام األح ـ ـ ــاف ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ف ــي نـهــايــة
األربعينات ومنتصف الخمسينات من القرن
امل ــاض ــي ،ق ــد أثـ ــار ،ف ــي حـيـنــه ،ج ــدال قــانــونـيــا
عـمـيـقــا ب ـشــأن م ــدى مـشــروعـيـتــه ،انـتـهــى إلــى
أن ـهــا ال ت ـعـ ّـد م ــن قـبـيــل امل ـن ـظ ـمــات اإلقـلـيـمـيــة
التي تسري عليها أحكام الفصل الثامن من
ميثاق األمم املتحدة ،وأنها أقرب ما تكون إلى
الترتيبات الدفاعية الجماعية التي يجيزها
نص املادة  51من ميثاق األمم املتحدة ،غير أن
إقدام حلف وارسو على حل نفسه ،من ناحية،
ومد حلف الناتو نطاق صالحياته ،من ناحية
أخ ــرى ،لتشمل أم ــورا يـصـعــب اعـتـبــارهــا من
قبيل الترتيبات املتعلقة بحق الدفاع الشرعي
عن النفس ،جعل من حلف الناتو في الواقع
لـيــس فـقــط منظمة غـيــر شــرعـيــة ،مــن منظور
ميثاق األمم املتحدة ،ولكن أيضا ،وعلى وجه
ال ـخ ـصــوص ،عـقـبــة كـ ــأداء أمـ ــام تـفـعـيــل نـظــام
أمــن جماعي عــاملــي كــانــت الـحــرب ال ـبــاردة قد
ّ
جمدته ،وبالتالي أصبح عقبة كأداء تعترض
طــريــق تـحـقـيــق ال ـس ـلــم واألم ـ ــن ال ــدول ـي ــن .لن
يتمتع أي حــديــث عــن إص ــاح األم ــم املتحدة
بأي مصداقية إال إذا اقترن باستعداد الدول
الـغــربـيــة عـمــومــا ،وال ــوالي ــات املـتـحــدة بصفة
خاصة ،لحل حلف الناتو.
(أكاديمي مصري)

َر ْو َت َنة الثورة والسياسة مقابل بيان تأميم سورية
مضر رياض الدبس

َ
الـ ـ ـ ـ ـ َـر ْوت ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــة ج ـ ـ ـعـ ـ ــل األش ـ ـ ـ ـ ُـيـ ـ ـ ـ ــاء روت ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة
( ،)Routinisationالـعـمــل املـمـنـهــج لتحويل
أفعال روتينية
األفعال الحية والرشيقة إلى
ٍ
اع ـت ـي ــادي ــة ت ـت ــم بـ ـص ــورة م ـت ـك ــررة م ــن دون
ت ـغ ـي ـي ــر وتـ ـفـ ـكـ ـي ــر ،مـ ـث ــل الـ ـقـ ـس ــم األك ـ ـبـ ــر مــن
البيانات واالجتماعات والندوات والحوارات
والـنـقــاشــات الـتــي تحيط بنا هــذه األي ــام من
كــل ات ـجــاه ،ومـثــل معظم األف ـعــال السياسية
والتصريحات والـتـحـ ّـركــات والــزيــارات التي
ّ
تخص املسألة السورية ،والتي صارت تبدو
ُ
ّ
كلمات
كأنها عمل روتـيـنــي يـتـكــرر ،وخ ــزان
ٍ
وأفكار ُيعاد تدويرها باستمرار .وال ينطبق
ٍ
ذلك على مستوى ًخطابي املعارضة والنظام
ف ـح ـســب ،ل ـكــن أي ــض ــا ع ـلــى م ـس ـتــوى خـطــاب
املـبـعــوث األم ـمــي وم ـســار الــوهــم ال ــذي يقوم
بتيسيره ،هــو وكــل الــذيــن يشاركونه .تصل
ب ـنــا ه ــذه امل ـق ــارب ــة إل ــى أس ـئ ـلــة مـهـمــة وغـيــر
اعـتـيــاديــة عــن ال ــذي ح ـ ّـول الـفـعــل السياسي
ـن ال يـتـقـ ّـدم ،وعــن الــذي له
الـســوري إلــى روت ـ ٍ
مصلحة بذلكُ ،وعن الطرائق املتاحة إليقاف
هذا االبتذال واملضي في الحل النهائي .وقبل
أي من هذه األسئلة ،ال بد
البدء باإلجابة عن ٍ
مــن تثبيت صــرخــةٍ أخــاق ـيــةٍ  ،يقولها لسان
ً
جميعا:
حال السوري العادي في وجه هؤالء
ً
ليست ال ـث ــورة فـعــا روتـيـنـ ًـيــا ،بــل ه ــي ،منذ
ٌ
ٌ
مشروع مضاد للروتني وللسكون،
والدتها،
ومـ ــوت ـ ـنـ ــا وآالم ـ ـ ـنـ ـ ــا وجـ ــوع ـ ـنـ ــا ون ـض ــاالت ـن ــا
وأحــام ـنــا وب ـكــاء أطـفــالـنــا وح ـســرات آبائنا
لـيـســت روت ـي ـنـ ًـيــا ،وال يـمـكــن االس ـت ـم ــرار في
روتنة املأساة أكثر.
ٌ
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـصـ ــرخـ ــة األخـ ــاق ـ ـيـ ــة مـ ــوج ـ ـهـ ــة إل ــى
الرسمية بالدرجة األولى،
املعارضة السورية
ّ
ل ـيــس ألن ـه ــا وق ـع ــت ف ــي ف ــخ روت ـن ــة حـيــاتـنــا
الـسـيــاسـيــة ،وم ــن ثــم مــأســاتـنــا ،فـحـســب ،بل
ً
نظريا الوحيدة في املعادلة السياسية
ألنها
املفترض أن يعني لها إيقاف هذه
الرسمية
ً
امل ــأس ــاة ش ـيــئــا مـ ــا .ومـ ــع أن ت ـصـ ّـرف ـهــا غير
املـســؤول ،وأفعالها غير املــدروســة ،وطريقة
تكرارها األشياء بالصورة ذاتها ،ال توحي إال
بأنها جـ ٌ
قابل لإلصالح من منظومة
ـزء غير
ٍ
ً
الروتنة هذه ،إال أن لها دورا يمكن أن تلعبه
فــي دعــم ال ـســوري ال ـعــادي ،إذا احتكمت إلى
البعد األخالقي في هذه اللحظة املفصلية من
َّ
التاريخ ،وحلت نفسها في صورتها الحالية،

وساعدت في بناء هيئة تحرير وطنية ،يدير
دفـتـهــا قــائــد ال ـث ــورة وصــاحـبـهــا ومـفـجــرهــا:
ال ـس ــوري ال ـع ــادي غـيــر امل ــؤدل ــج ال ــذي أخـفــق
النظام في االستحواذ على منهجية تفكيره،
في حني نجح في االستحواذ على منهجية
ّ
(نفصل في اآلتي).
تفكير املعارضة الرسمية
قـ ــد يـ ـب ــدو هـ ـ ــذا ال ـ ـكـ ــام وه ـ ـ ًـم ـ ــا ،أو ت ـف ـك ـيــراً
ـويــا ،ولـكـ َّـنــه يبقى ،على أي ح ــالً ،
رغـبـ ً
كالما
ً
م ـن ـط ـقــيــا .ب ـه ــذا امل ـع ـن ــى ،كـ ــان م ـق ـتــرح بـيــان
تأميم سورية (املنشور في «العربي الجديد»
ف ــي  )2021/11/22ف ـع ـ ًـا م ـ ـضـ ـ ً
ـادا لــروت ـنــة
السياسة في سورية ،وبقدر ما كان له صدى
ُ
كثير السوريني
جيد ،وبقدر ما تفاعل معه
ً
إيجابا ،بقدر ما كان عليه مواجهة الروتني
والروتنة ،ومواجهة تحويله ًهو نفسه إلى
ص ــور ٍة مــن صــور الــروتــن أيــضــا ،عبر أخــذه
ً
تمهيدا
إلى أحد املسارات الروتينية املألوفة،
لوضعه ًفي السياق الدارج .وعلى ذلك ،نثبت
مجموعة أساسية من النقاط:
األول ـ ـ ــى ،م ـف ــاده ــا بـ ــأن ج ــوه ــر م ـق ـتــرح بـيــان
ت ــأم ـي ــم سـ ــوريـ ــة ي ـت ـن ــاق ــض مـ ــع االعـ ـتـ ـي ــادي
امل ــوج ــود ،وي ـل ـت ـقــي م ــع الـ ـث ــورة .يـعـنــي ذلــك
ـواع مــن
أن ـ ــه ف ــي الـ ـج ــوه ــر يـ ـط ــرح ث ــاث ــة أن ـ ـ ـ ـ ٍ
التغييرات :في نوعية عالقتنا بأنفسنا ،في
نوعية عالقتنا بالحقيقة ،في نوعية عالقة
كل منا بــاآلخــر .األمــر الــذي يحيل ،بمجمله،
ّ
التعددية
على رحابة حكاية الثورة السورية
واملـنـفـتـحــة ال ـتــي تـتـغـيــر بــاس ـت ـمــرار ،مقابل
سرديات املعارضة األيديولوجية وسرديات
الـنـظــام الـتــافـهــة .يـطــرح جــوهــر الـبـيــان ،ومــا
سبقه مــن مقاربات مهدت لــه( ،منشورة في
سلسلة مـقــاالت قبله فــي «الـعــربــي الجديد»
ً
أيـ ــضـ ــا) أن ال ـ ـثـ ــورة ف ــي ال ـع ـم ــق ه ــي تـعـبـيـ ُـر
ال ـس ــوري ال ـع ــادي الـجـمـيــل ع ــن ن ـفــاد صـبــره
إزاء السرديات الجامدة والخالدة التي كانت
ع ـنــوان الـحـيــاة ومــركــز التفكير فــي ســوريــة،
وأن الثورة ،بهذا املعنى ،هي أزمة السرديات
الجامدة والخالدة وأزمة املسلمات والحقائق
النهائية واأليديولوجيات السائدة التي ًلم
تعد تسمح للفرد السوري أن يحجز له مكانا
ً
الئقا في التاريخ املعاصر.
النقطة الثانية بأن بيان تأميم سورية
وتفيد ً
ً
كبيرا للزمن في مـســارات الوعي
يقيم وزنــا
والتفكير والفهم ،ويضعه بوصفه من عوامل
التحليل الـســوري االجتماعية والسياسية.
وعـلــى ذل ــك ،ينهل مقترح الـبـيــان أف ـكــاره من
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واق ــع فـكـ ٍـر جــديــد ينتمي إلــى مــا بـعـًـد ،2011
ويرى أن كل وعي ً سوري ال يقيم وزنا للزمن
ً ٍ
وعيا زائفا ،ويشترك في امتالك هذا
ليس إال
ً
الــوعــي الــزائــف الـنـظــام واملـعــارضــة مــعــا ،مع
التأكيد على الفرق األخالقي بني االثنني ،فال
ً
أخالقيا.
شيء مثل انحطاط النظام السوري
واملقارنة على املستوى األخالقي غير ممكنة
دائـ ًـمــا ،حتى مــع وج ــود مــاحـظــات أخالقية
كثيرة على املعارضة.
وال ـن ـق ـطــة ال ـثــال ـثــة ت ـح ـيــل ع ـلــى مـنـطـقـيــة أن
يشترك النظام واملعارضة في رفض مقاربة
ت ــأم ـي ــم سـ ــوريـ ــة ب ـم ــوج ــب م ـق ـت ــرح ال ـب ـي ــان،
على
يــرفـضـهــا الـنـظــام مــن منطلق الـحـفــاظ ً
أحــد أكثر ثــوابــت تفكيره وسلوكه رســوخــا،
وه ـ ــو ث ــاب ــت دع ـ ــم الـ ـ ـ ـ ــرداءة وال ـ ـحـ ــرص عـلــى
اسـ ـتـ ـم ــراره ــا .وي ـن ـب ــع رفـ ــض املـ ـع ــارض ــة مــن
حــرص ال ـ ًـرديء على استمرار وج ــوده .وهذا
يـعـنــي أيــضــا ح ــرص ال ـن ـظــام عـلــى اسـتـمــرار
وج ــود املـعــارضــة الحالية كما هــي مــن دون
تـغـيـيــر .وه ــذه امل ـفــارقــة حقيقية ومنطقية،
ي ـم ـكــن أن ي ـص ــل إل ـي ـه ــا أي ت ـف ـك ـي ـ ٍـر ه ـ ــادئ؛
فالنظام يعشق ميوعة هذه املعارضة ،ومن
ثم يحرص على وجودها ،مثل عشقه سردية
املـ ـق ــاوم ــة وحـ ــرصـ ــه ًع ـل ــى حـ ـض ــوره ــا ،ألن ــه
يبني عليهما شرعية من النوع الشعبوي،
وي ـس ـت ـث ـم ــر ك ـل ـي ـه ـم ــا ب ــوص ـف ـه ـم ــا م ـ ــن أه ــم
ّ
مسوغات الضغط على حاضنته ،وابتزازها،
ّ
وسرقة مقدراتها ،وسرقة حياة أبنائها ،وما
«تعفيش»
إلى ذلك مثل تسويغ سلوكيات الـ
ٍ
والنهب والسلب والتضييق والتجويع ،التي
ً
يراها ضــرورة الستمراره ولتمويل أجهزته
وداعميه ،مثل إيران وروسيا.
َ َ
نـعــود إل ــى ال ـس ــؤال :مــن ال ــذي َر ْوت ـ ــن الحياة
الـسـيــاسـيــة ال ـســوريــة ،وم ــن لــه مصلحة في
ذلك ،وكيف نجح ،وكيف يستمر في النجاح
في ذلك ،وكيف تنتهي ُهذه ْ املهزلة؟ يبدو أن
ثالثية النظام ،والعقل املسف َيت (من االتحاد
السوفيتي ،وفق مصطلح ياسني الحافظ)،
وال ــدي ــن ال ــذي ت ـحــول إل ــى أيــديــولــوج ـيــا ،قد
مـ ّـهــدت ل ـ «روتـنــة» املنهج األيــديــولــوجــي في
مفهوم املعارضة في سورية منذ سبعينيات
َّ
املاضي .ويبدو أن هذه الروتنة مكنت
القرن
ً
النظام الحقا من االستحواذ على منهجية
ّ
ـأدوات
تفكير املعارضة التي صــارت تفكر بـ
ٍ
أيــديــولــوج ـيــة ف ـح ـســب ،وبـ ـص ــور ٍة إيـمــانـيــة
أح ــادي ــة .وال ـ ــذي ح ــدث ف ــي  ،2011ف ــي أحــد
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ليست الثورة
فع ًلا روتين ًيا ،بل
هي ،منذ والدتها،
مضاد
مشروع
ٌ
ٌ
للروتين وللسكون

أهم معانيه ،ثورة على طريقة التفكير هذه،
وت ـقــديــم طــري ـقــة تـفـكـيــر واق ـع ـيــة ت ـعـ ّـدديــة ال
تستند إلى حقائق ُنهائية ،بل إلى االبتكار
وص ـنــاعــة ال ـجــديــد امل ــائ ــم ل ـل ــزم ــان ،وال ــذي
يـخــدم اإلن ـســان ال ـســوري ويضعه فــي مركز
الـتـفـكـيــر وال يـقـبــل أن يستعلي عـلـيــه أحــد،
ًأي ــا ك ــان ،ولـكــن الـسـخــريــة الـفــاحـشــة أن هــذه
املستوى
الذهنية الحديثة لــم تحضر على
ً
ال ـس ـيــاســي ب ـعــد ال ـ ـثـ ــورة .ولـ ــم ي ـكــن مـمـكــنــا
أن يـنـجــح ال ـن ـظــام فــي روت ـنــة الـسـيــاســة في
ـاح سابق
ســوريــة ،لــو أنــه لــم يــراكــم على نـجـ ٍ
ف ــي روت ـن ــة ط ــرائ ــق الـتـفـكـيــر األيــديــولــوجـيــة
واإليـمــانـيــة فــي املـعــرفــة الـســوريــة املشتركة،
عـبــر جـعــل األيــديــولــوج ـيــات أمـ ـ ًـرا اعـتـيـ ً
ـاديــا
ّ
وروتـ ـيـ ـن ـ ًـي ــا ،وم ـ ــن م ـس ــل ـم ــات ال ـت ـف ـك ـيــر فــي
الـ ـسـ ـي ــاس ــة (م ـ ـثـ ــل أي ــدي ــول ــوجـ ـي ــا ال ـق ــوم ـي ــة
ال ـعــرب ـيــة واألي ــدي ــول ــوجـ ـي ــات امل ـت ـحــولــة من
الدين اإلسالمي واأليديولوجيات اليسارية
واالشتراكية وإلى ما هنالك) ،يعني ذلك أن
روتنة األيديولوجيا ّ
مهدت لروتنة الــرداءة
ً
فــي مفهوم املـعــارضــة .ولنتأمل ،ولــو قليل،
ً
روتينيا
في كارثية أن تصبح ال ــرداءة أمـ ًـرا
واع ـت ـي ـ ً
ـادي ــا ف ــي تـمـثـيــل ثـ ــورة عـظـيـمــة مثل
ّ
الثورة السورية ،ومادة أساسية في صناعة
خـ ـط ــاب الـ ـخ ــاص ل ـب ـش ـ ٍـر تـ ـم ــوت وت ـت ـش ـ ّـرد
وتتألم وتجوع.
ـود ومـحـ ّـبــة ،إلى
وال ـيــوم ،نــدعــو املـعــارضــة ،ب ـ ٍ
التفكير فــي امل ــآالت الكارثية الستمرار هذه
ال ــروتـ ـن ــة ،ون ــدع ــو أعـ ـض ــاء ه ــا إلـ ــى الـ ـح ــوار
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ال ـصــامــت م ــع ذوات ـه ــم لـنـقــاش ف ـك ــر ٍة مـهـمــةٍ ،
مـفــادهــا بــأنـهــم ال يــزالــون يعيشون فــي ذاك
الــزمــان ول ــم يـعـبــروا إل ــى مــا بـعــد  2011على
مـسـتــوى الــذهـنـيــة وطــريـقــة الـتـفـكـيــر ،وأنـهــم
ضحايا روتـنــة السياسة ،وأنـهــم يساهمون
ف ــي مـ ـس ــاع ــدة الـ ـسـ ـف ــاح ع ـل ــى ج ـع ــل الـ ـث ــورة
ـن ُم ـمـ ٍـل غـيــر منتج ألن ه ــذه هي
مـجــرد روت ـ ٍ
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ــه ال ـن ــاج ـح ــة ل ـ ـ ــدرء خ ـس ــارت ــه
األكـيــدة لــو أتيح للثورة التعبير عــن ذاتها.
ـود ومحبة إلــى إتاحة
هي دعــوة املعارضة بـ ٍ
الـفــرصــة لـلـثــورة لتتمثل ذا ّت ـهــا ،وللمجتمع
الـســوري ليتمثل ذاتــه ،وللكف عن ّادع ــاء أي
ـوع م ــن ال ــوص ــاي ــة ع ـل ـيــه .وه ــي دعـ ــوة إلــى
نـ ـ ٍ
االس ـت ـف ــادة م ــن دع ــم ال ـ ــدول ال ـت ــي تـتـعــاطــف
مــع ال ـســوريــن وتــدعــم قضيتهم األخــاقـيــة،
واستثمار هــذا الــدعــم فــي تنصيب السوري
ً
العادي على رأس ثورته ،بدل من استثماره
االبتذال املستمر والروتنة ،وربما يكون
في
ُ
الدوحة في الشهر
في
انعقاده
قرر
امل
املؤتمر
ً
املقبل (فبراير /شباط) فرصة لهذا الحوار
الـصــامــت مــع ال ــذات ،وإن كــان ذلــك على غير
العادة.
أخ ـيـ ًـرا ،ظــل أن نـقــول مــن متابعة التفاعالت
والرسائل بشأن مقترح بيان تأميم سورية
إن ســوريــن عــاديــن كـثـيــريــن رأوا فــي بيان
ً
تعبيرا عما يدور في أذهانهم،
تأميم سورية
ً
وتعبيرا عما يدور في وجدانهم .وعليه ،أراد
ُ
كثير السوريني العاديني املضي أبعد في هذا
املشروع ،وهذه إرادة نبيلة وضرورية ،ولكن
ربما من املفيد التفكير في أن األمر قد يحتاج
ق ـبــل ذل ــك إل ــى ب ـن ــاء ق ــاع ــد ٍة وط ـن ـيــة واس ـعــة
م ــن ال ـس ــوري ــن ال ـع ــادي ــن ال ــذي ــن ال ي ـ َّـدع ــون
النخبوية .ولذلك ّ
نجدد الدعوة إلــى الحوار
ُ
في البيان على أوســع نطاق ممكن ،ونقاش
ً
أفكاره وتصويبها ،وصول إلى بلورة صيغةٍ
تنتمي إلــى هــذه الـنـقــاش الـعـمــومــي ،وتعبر
عن تطلعاته؛ فاملشاريع العمومية الوطنية
ال يـبـلــورهــا إال الـفـضــاء الـعـمــومــي الــوطـ ًنــي.
ّ
تتضمن أيضا
وهذه الدعوة ،بطبيعة الحال،
الــدعــوة إلــى تــذلـيــل الـصـعــوبــات الـتــي تحيل
على نقص الوسائل واألدوات املتاحة أ ًمــام
السوري العادي ،للعمل السياسي مقارنة بـ
«السوري النخبوي» املشغول بصرف الوقت
والجهد واملال في اجتماعات روتينية صارت
ُمملة ومبتذلة ّ
تكرر نفسها في كل حني.
(كاتب سوري)
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