
حسام أبو حامد

ــة،  ــنـ ــيـ ــفـ ــيــــات تــــعــــويــــم الـــسـ ــلــ ــمــ ـــــرت عــ
ّ
تـــــعـــــث

إيفرغيفن، العالقة في قناة السويس منذ 
ــارس/ آذار املـــاضـــي، أيـــامـــا، قــبــل أن  ــ 23 مـ
تنجح فرق اإلنقاذ املصرية في تحريكها، 
متخصصة  هــولــنــديــة  سفينة  بــمــســاعــدة 
تعاقدت معها شركة إيفرغرين التايوانية 
إيطالية  وأخــرى  السفينة،  لها  تتبع  التي 
لت في الساعات األخيرة، واتضح أن 

ّ
تدخ

اإلمكانات الذاتية التي تمّسكت السلطات 
املــصــريــة بــهــا كـــانـــت مــتــواضــعــة، بــعــد أن 
رفض نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي 
أي مــســاعــدة دولــيــة خشية تــدويــل األزمـــة 
الــذي قد يتسبب بمزيد من اإلحـــراج أمام 
الــشــعــب املـــصـــري، بــعــد فشله املــتــراكــم في 

إدارة الدولة واملجتمع املصريني. 
تــســبــب الــــحــــادث بــخــســائــر مـــالـــيـــة كــبــيــرة 
ــن، وشــــــركــــــات الــــتــــأمــــني،  ــحــ ــشــ ــات الــ ــركــ ــشــ لــ
وهـــّدد األمـــن االقــتــصــادي الــعــاملــي، مــا فتح 
للمالحة  بدائل  عن  للحديث  واسعا  الباب 
ــب أزمـــات 

ّ
الــدولــيــة تــوقــف الــخــســائــر وتــجــن

ــدأ خـــبـــراء وســيــاســيــون بــطــرح  مــمــاثــلــة. وبــ
طـــرق شــحــن بــديــلــة لــقــنــاة الــســويــس، نحو 
خطوط نقل النفط والغاز املسال، والسكك 
ت 

ّ
الحديد، والشحن الجوي، والقطارات، ظل

ــخــتــبــر بــعــد بما 
ُ
حــلــوال قــصــيــرة املــــدى لــم ت

ق من جــدواهــا. بــدت األهمية 
ّ
يكفي، للتحق

االســتــراتــيــجــيــة للمجرى املــالحــي املــصــري 
إلى  الهادفة  الطروحات  وتداخلت  مــهــّددة، 
معالجة األزمة، وتلك التي أرادت استغاللها 

طارق الشيخ

اإلثيوبي  املــوعــد  لــم يتبق كثير وقــت على 
لــلــمــلء الــثــانــي لــســد الــنــهــضــة فـــي يــولــيــو/ 
تموز املقبل. تتباعد املواقف يوما بعد اآلخر 
بني أطــراف األزمــة الثالثة، مصر وإثيوبيا 
والسودان. وعبر بوابات السد وهدير املياه 
املــتــدفــقــة، ثــّمــة هــديــر آخــــر لــلــتــاريــخ يــرســم 
مالمح الوجه اآلخر لألزمة، فإثيوبيا في كل 
خطواتها تعزف على لحنها املفضل لنهاية 
»االتفاقيات التاريخية االستعمارية«، وهو 
لــه جمهور يستمع ويــتــابــع فــي تسع  لحن 
دول أخرى في حوض النيل، ويضرب على 
االتفاقيات  بــإحــالــة  ملطالبها  حــســاس  وتــر 
الــتــاريــخــيــة )االســـتـــعـــمـــاريـــة( إلــــى مــتــاحــف 
الــتــاريــخ. وكــلــمــا عــلــت األصـــــوات فــي مصر 
مــطــالــبــة بــحــقــوق مــصــر »الــتــاريــخــيــة« في 
النيل  حــوض  دول  اهتمام  زاد  النيل،  مياه 
وتـــجـــاوبـــهـــا مـــع املـــعـــزوفـــة اإلثـــيـــوبـــيـــة. إنــه 
الوجه اآلخر لألزمة والحاضر بقوة، لكأنما 
»النهضة« يحمل  بــوابــات  املياه عبر  تدفق 
مــعــه تــرّســبــات الــتــاريــخ الــبــعــيــد، فــالــســدود 
على النيل األزرق فكرة بريطانيا، مستعِمرة 
مصر والــســودان، بغرض التحّكم في مياه 
النيل وضبط تدفقه، بما يتيح لها التوّسع 
ــة الــقــطــن فــي الـــســـودان، وتأسيس  فــي زراعــ
مــشــروع الــجــزيــرة، أكــبــر مــزرعــة للقطن في 
ــرب زراعــــــة الــقــطــن في  ــن ثـــم ضــ الـــعـــالـــم، ومــ
مــصــر. وحينما أعــلــن الــرئــيــس جــمــال عبد 
العالي عــام 1956،  الناصر نيته بناء السد 
في  التشريعية  الجمعية  بمعارضة  ووجــه 
الــــســــودان، املــســتــقــل حــديــثــا. ولــكــن مــجــرى 
الـــســـودان فــي نوفمبر/  الــتــاريــخ تغير فــي 
تــشــريــن الــثــانــي مـــن عــــام 1958 بــاالنــقــالب 
الـــعـــســـكـــري الــــــذي حـــمـــل الـــفـــريـــق إبـــراهـــيـــم 
عــبــود إلـــى الــســلــطــة. ولــتــعــزيــز سلطته في 
الــحــكــم، ســـارع عــبــود إلــى لغة مشتركة مع 
عا على معاهدة مياه النيل 

ّ
االنقالبيني موق

لعام 1959، بل أيد مصر بإبعاد امبراطور 

محمود الريماوي

ــر ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن املــاضــي،  مــنــذ أواخــ
شــهــدت الــصــحــافــة الــلــبــنــانــيــة، وبـــالـــذات 
صحيفة السفير، ظهور كتابات سياسية 
ــدة لــلــوضــع الــــســــوري بــقــلــم ميشيل  ــاقـ نـ
كيلو. وكان ُيحسب لتلك الصحيفة أنها، 
على الرغم من عالقتها الوثيقة بالنظام 
ــــق، فــــــإن صـــفـــحـــاتـــهـــا اتــســعــت  ــــشـ ــــي دمـ فـ
 لــهــذه الــكــتــابــات الــتــي كــان يــدّونــهــا كيلو 
إلــيــهــا في  لــجــأ  الـــتـــي  بـــاريـــس أواًل،  مـــن 
أواسط السبعينيات بعد تجربة اعتقال 
قاسية، على الرغم من أنها لم تدم سوى 
وباستمرار،  دائما  دمشق  من  ثم  أشهر، 
عــقــب عــودتــه إلــى بـــالده فــي تــلــك الــفــتــرة. 
ومنذ ذلك التاريخ، لم يتوقف الرجل عن 
قلمه  ونـــذر  ووطــنــه،  حمل قضية شعبه 
كلل  بغير  القضية  هــذه  لخدمة  وجــهــده 

أو وهن. 
ــان الـــنـــظـــام فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة يــحــظــى  ــ وكــ
بــــأوســــع دعـــــم مــــن األحـــــــــزاب »الـــوطـــنـــيـــة 
والـــتـــقـــدمـــيـــة والــــيــــســــاريــــة والـــقـــومـــيـــة« 
ــربــــي ومـــغـــربـــه  ــعــ ــم الــ ــالــ ــعــ ــي مــــشــــرق الــ ــ فـ
ات قـــلـــيـــلـــة، وذلــــــــك نــتــيــجــة  ــاء ــنــ ــثــ ــتــ ــاســ بــ
اإلعــــجــــاب بــخــطــابــه الــلــفــظــي الــتــقــّدمــي 
هذا  تعامل  عن  النظر  وبصرف  املمانع، 
النظر عن   النظام مــع شعبه، ومــع غــض 
دخــولــه مــثــال فــي حـــرب الــخــلــيــج بــقــيــادة 
النظام قبل  أو وقــوف  املتحدة  الــواليــات 
ذلك مع اليمني اللبناني، ومع من شنوا 
والتحالف  لبنان،  على مخيمات  الحرب 
مع إيران خالل الحرب العراقية اإليرانية، 
بدل الوقوف موقفا محايدا مثال من تلك 
الحرب والــدعــوة إلــى وقفها. وكــان كيلو 
مـــن األصـــــــوات الـــيـــســـاريـــة الــقــلــيــلــة الــتــي 
تكسر حــالــة شــبــه اإلجــمــاع هـــذه، وتقف 
في وجهه، انطالقا من مبادئ جوهرية، 
ــــاري )بــغــيــر  ــعـ ــ ــداد الـ ــبــ ــتــ أهـــمـــهـــا أن االســ
ــنـــاع!( ال يــمــكــن أن يــكــون بــرهــانــا على  قـ
 على 

ّ
التقّدمية، وأن تعميم الطغيان يدل

أن صــراع النظام هو مع شعبه، قبل أي 
قوى خارجية.

السياسية  حياته  كيلو  ميشيل  بــدأ  وإذ 
بــاالنــتــســاب لــلــحــزب الــشــيــوعــي بــقــيــادة 
خــالــد بـــكـــداش، فــقــد كــــان مـــن الــطــبــيــعــي، 
مــع تــفــتــح شخصية الــرجــل ونـــفـــوره من 
أن يخرج  الستاليني لألحزاب،  النموذج 
ــقـــاق الـــــذي قـــاده  مـــن الـــحـــزب عــبــر االنـــشـ
رياض الترك في العام 1972، حيث حمل 
الــتــيــار اســـم الـــحـــزب الــشــيــوعــي ـــــ املكتب 
الفترة، رفــض كيلو  السياسي. وفــي تلك 
فــكــرة الــجــبــهــة الــوطــنــيــة الــتــقــّدمــيــة الــتــي 
ــا جــــرى تــهــمــيــشــهــا ضمن  ــزابــ ضـــّمـــت أحــ
 وتابعًا 

ً
هذه الجبهة، حيث أصبحت ظال

الــدولــة واملجتمع«.  »قــائــد  البعث  لــحــزب 
إلــــى اعـــتـــقـــال كــيــلــو، علمًا  وهــــو مـــا أدى 
أن مــجــمــوعــة الــتــرك لــم تــنــضــم، بطبيعة 
موقفها  الجبهة، وشّكل  تلك  إلــى  الحال، 
هذا سببًا رئيسًا لالنشقاق عن مجموعة 
بقيادة  ثالثة  مجموعة  ت 

ّ
)انشق بكداش 

يوسف فيصل(.
ــًا بــنــزعــة  ــ ــاسـ ــ ــاز أسـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى أن كـــيـــلـــو امـ
ديمقراطية جعلته في نفور تكويني مع 
االنـــضـــواء فـــي حـــزب شــمــولــي، حــتــى لو 
كان على قدر كبير من االنفتاح مثل تيار 
الترك، الذي اتخذ في ما بعد اسم »حزب 
الشعب الــديــمــقــراطــي«. ولــهــذا، لــم يمكث 

أسامة الرشيدي

مــقــتــرحــان عــجــيــبــان ظـــهـــرا فـــي مــصــر في 
األيام القليلة املاضية. األول ترشيح قناة 
الــســويــس لــجــائــزة نـــوبـــل فـــي االقــتــصــاد، 
وطرحه مذيع على الرئيس املصري، عبد 
الفتاح السيسي، بعد نجاح عملية تحرير 
لت املالحة في 

ّ
السفينة إيفرغيفن التي عط

القناة عدة أيام. وكان السبب الغريب وراء 
العالم  »أنقذت  القناة  أن  العجيب  املقترح 
من كوارث اقتصادية«، وأثبتت أنها مهمة 
لــالقــتــصــاد الــعــاملــي، بــعــد أن شــلــت حــركــة 
ــّراء حــادثــة جــنــوح السفينة! أي  الــعــالــم جــ
الـــســـويـــس يجب  قـــنـــاة  ــرى أن  يــ ــذيـــع  املـ أن 
الـــجـــائـــزة، لــيــس بسبب  أن تــحــصــل عــلــى 
إنــجــاٍز حققته، بــل بسبب كــارثــة كــادت أن 
تحدث فيها! وهو ما يذّكر بتقرير نشرته 
املــالحــة  تعطيل  اعــتــبــر  مــصــريــة،  صحيفة 
في القناة حدثا سعيدا، ألنه أوضح أهمية 
مــوقــع مــصــر لــلــعــالــم! وعــلــى الــرغــم مــن أن 
قناة السويس ال تتحّمل مسؤولية مشكلة 
الثاني  املــقــتــرح  بــالــفــعــل.  السفينة  جــنــوح 
العجيب ظــهــر بــعــد حــفــل نــقــل مــومــيــاوات 
ملوك فراعنة إلى متحف الحضارة الجديد. 
موكب  منح  إلــى  السياحة  وزارة  دعــت  إذ 
نــقــل املـــومـــيـــاوات جـــائـــزة األوســـكـــار »ألنـــه 
قــــّدم أجــمــل وأبـــهـــر الـــعـــروض والــرقــصــات 
واملـــالبـــس واملــوســيــقــى الــفــرعــونــيــة والــتــي 
الــحــضــارة  األجــــداد وعــراقــة  تليق بعظمة 
املـــصـــريـــة«. كــمــا اقــتــرحــت إحــــدى عــازفــات 
ــرا ومــنــح  ــ ــتـ ــ ــــسـ الـــحـــفـــل مـــنـــح فــــريــــق األوركـ
الـــعـــازفـــني الـــجـــائـــزة نــفــســهــا، ولــــم تــوضــح 
الــوزارة في أي فئة يمكن أن يمنح املوكب 
الجائزة، وما عالقة جائزة األوسكار  تلك 
ــــالم الــســيــنــمــا أصــــال بنقل  املــخــصــصــة ألفـ
املــومــيــاوات، وهــو مــا يــذّكــر بجائزة كانت 
السينما  لفن  املصرية  الجمعية  تنظمها 
املــصــريــة«، وال  السينما  »أوســكــار  اسمها 
عـــالقـــة بــهــا بـــجـــائـــزة األوســــكــــار الــعــاملــيــة. 
واملـــؤّكـــد أن فـــوز مــوكــب نــقــل املــومــيــاوات 
واقعية،  أكثر  سيكون  املصرية  بالجائزة 
للجائزة  ح 

ّ
الترش مقترح  من  عبثية  وأقــل 

العاملية.
يــعــيــد هـــــذان املـــقـــتـــرحـــان تــســلــيــط الــضــوء 
على ظاهرة فوضى الجوائز والتكريمات 
فــي مصر والــوطــن الــعــربــي، والــتــي يعتبر 
كثير منها وهمية، ففي عام 2015، نشرت 
ــل إعــــــالم مـــصـــريـــة خـــبـــرا يـــزعـــم إن  ــائــ وســ
ــح 

ّ
ــم املــتــحــدة لــلــفــنــون« تــرش »مــنــظــمــة األمــ

اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة،  مــصــالــح  لتحقيق 
وتـــرويـــجـــهـــا. انــضــمــت إيــــــران إلــــى روســيــا 
فــي تــرويــج خــط املــالحــة »شــمــال -جــنــوب« 
بــاعــتــبــاره يــخــتــصــر الـــوقـــت بــنــســبــة %40، 
والتكاليف بنسبة 30%. ولكن مع اختصار 
املــســافــة عــلــى طـــول الــخــط الــرابــط البحري 
الشمالي من الصني إلى املوانئ األوروبية، 
املصري،  املائي  املمر  عبر  بالعبور  مقارنة 
ومع خلو الطريق بشكل متزايد من الجليد 
بفضل كاسحات الجليد الروسية العمالقة، 
وتغير املناخ بفعل االحتباس الحراري، إال 
ــام كــاف ليظهر أن هذا  أن الــفــارق فــي األرقــ
البديل ما زال بعيدا أن يكون منافسا لقناة 
مليار   1.17 القناة  عبر  فبينما  الــســويــس، 
الــعــام 2020،  طــن على ظهر 18800 سفينة 
مـــــّرت فـــي بــحــر الـــشـــمـــال 62 ســفــيــنــة فــقــط، 
بــحــمــولــة إجــمــالــيــة قـــدرهـــا 30 مــلــيــون طن 

خالل العام نفسه.
عقب توقيع اتفاقية وادي عربة للسالم بني 
األردن وإسرائيل، طرحت األخيرة مشروع 
شق قناة تربط ميناء إيالت/ أم الرشراش 
أطــلــقــت عليه  املــتــوســط،  األبــيــض  بالبحر 
ت  ــــون، واســـتـــمـــرَّ ــــوريـ ــاة بــــن غـ ــنـ مــــشــــروع قـ
مبشرة  اإلسرائيلية  التصريحات  وتــيــرة 
بــالــقــنــاة الــبــديــلــة. واســـتـــنـــادا لــتــســريــبــات 
»مــيــدل إيــســت آي« عـــن تــرتــيــبــات أولــيــة  لـــ
ومشاورات بني اإلمــارات وإسرائيل بشأن 
ممر مائي محتمل يمر عبر إيالت، رافقت 
كتب  )إبـــراهـــام(،  التطبيع  اتفاقية  توقيع 
أنــدريــو جــوس فــي »إســرائــيــل تايمز«، في  
معتقدا   ،2020 الثاني  تشرين  نوفمبر/   6

االقتصاد العاملي بات حاسما في توجيه 
للرغبات  استجابته  مــن  أكثر  السياسات 
 
ً
السياسية، إال أنه اليوم يبدو أكثر هشاشة
من أي وقت مضى في ظل جائحة كورونا، 
مهما  الــطــروحــات،  بتلك  اســتــخــفــاف  وأي 
بـــدت غــيــر واقــعــيــة، قـــد تــدفــع ثــمــنــه مصر 
غــالــيــا فـــي املــســتــقــبــل الـــقـــريـــب، مـــا يــوجــب 
االســـتـــعـــداد ألي طــــــارئ. فــمــثــال، هـــل كــان 
إيفرغيفن في وقت  السفينة  يمكن تعويم 
تتجاوز  ال  قاطرات  على  اعتمادا  قياسي، 

قوة شدها 160 طنا )تبلغ حمولة السفينة 
حوالي 244 طنا(؟

لـــألســـف، يــبــدو الـــطـــرح اإلســرائــيــلــي بــشــأن 
الــبــديــل هــو األكــثــر واقــعــيــة وخــطــورة على 
مـــصـــر، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــشــكــيــك بــعــضــهــم 
بفرص نجاحه، معللني ذلك بأنه تم إغالق 
ــلـــيـــة مــنــذ  ــاة بـــوجـــه الـــســـفـــن اإلســـرائـــيـ ــنـ ــقـ الـ
ــــالق كـــامـــل لــلــقــنــاة  الـــعـــام 1956، تــبــعــهــا إغـ
ــنـــوات عــقــب حــــرب الـــعـــام 1967،  ثــمــانــي سـ
ولــــم تــمــض إســـرائـــيـــل بــــأي مـــشـــروع بــديــل. 
ويستند آخــرون إلى وثيقة سرية أميركية 
تعود إلى العام 1963، رفعت عنها السّرية 
عليها،  الضوء  وأعيد تسليط   ،1996 العام 
طا أميركيا لفتح ممر بحري 

ّ
تتضّمن مخط

بديل لقناة السويس عبر النقب، معتقدين 
أنــــه لـــو كــــان ذلــــك مــمــكــنــا ملـــا تــراجــعــت عنه 
 
ٌ
اإلدارات األمــيــركــيــة. هــنــاك أســبــاٌب عــديــدة

تمنع أي إدارة أميركية لتنفيذ أي مخطط 
ــذي لـــم يكن  ــ مـــن هـــذا الـــنـــوع فـــي حــيــنــه، والـ
أن سيادة  كما  عــربــي،  تأييد  بــأي  ليحظى 
ــران وصــنــافــيــر،  ــيــ ــرتـــي تــ ــزيـ مـــصـــر عـــلـــى جـ
املــصــريــتــني، مــّكــنــتــهــا مــن الــتــحــّكــم بمدخل 
ــا الــيــوم فــطــريــق الشحن  خــلــيــج الــعــقــبــة. أمـ
الـــجـــديـــد مــمــكــن بــمــحــيــط عـــربـــي مــخــتــرق 
ــنـــازل  ــعــــد تـ بــالــتــطــبــيــع مــــع إســــرائــــيــــل. وبــ
السيسي عن الجزيرتني للسعودية في عام 
إلــى الخطط اإلمــاراتــيــة  2017، وبــاإلضــافــة 
اإلسرائيلية املشتركة، من غير املستبعد أن 
ولي  بموافقة  اإلسرائيلي  املشروع  يحظى 
الذي  سلمان،  بن  محمد  السعودي،  العهد 
يطمح إلى تحويل مدينة نيوم على البحر 

األحــمــر، غــيــر بعيد عــن املــكــان االفــتــراضــي 
ــوريــــــون، إلــــــى مــنــطــقــة جـــذب  ــاة بــــن غــــ ــنـ ــقـ لـ
األردن  يعارض  أال  املحتمل  ومــن  سياحي. 
املشروع، بعد أن تخلى عنه العرب في ظل 
أزماته الصحية واالقتصادية التي تعصف 
ــد تـــوقـــيـــعـــه االتـــــفـــــاق الـــعـــســـكـــري  ــعــ بــــــه، وبــ
مـــع الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، كــمــا أنــــه قـــد يــكــون 
متحّمسا لربط البحر امليت بالبحر األبيض 
املــتــوســط.  ال تـــزال قــنــاة الــســويــس، بعد ما 
يزيد عن قرن ونصف القرن، شريانا حيويا 
فـــي الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة، ومـــصـــدرا رئيسيا 
للدخل القومي املصري. وحني نجح عسكر 
مصر بقيادة جمال عبد الناصر في تأميم 
قناة السويس العام 1956، استعاد الشعب 
املصري ثروته القومية املستلبة التي دفع 
الذين حفروا  أبنائه  آالفــا من أرواح  ثمنها 
القناة. ولكن كان من املمكن أال يكون لهذا 
الــتــأمــيــم أي مــعــنــى، لـــوال نــجــاح املــصــريــني 
القناة، وتأمني خطوط  إدارة  في حينه في 
املصرية  الكفاءات  ونْيل  العاملية،  التجارة 
ثــقــة الـــعـــالـــم، األمــــر الــــذي اســتــدعــى تــدخــال 
أمـــيـــركـــيـــا لــــوقــــف الـــــعـــــدوان الـــثـــالثـــي عــلــى 
مصر، لفرض االستقرار في منطقة القناة. 
ــان عــســكــر مــصــر  ــ ــيــــوم مــــا إذا كـ الــــســــؤال الــ
بقيادة السيسي قادرين فعال على الحفاظ 
ــروات مــصــر، ووقـــف الــتــفــريــط بــإرث  عــلــى ثــ
التفريط  أولــه  الناصر، والــذي لم يكن  عبد 
بجزيرتي تيران وصنافير، ولم يكن آخره 
إدارة  النيل في  الفشل بالحفاظ على مياه 

أزمة سد النهضة.
)كاتب فلسطيني(

الــحــبــشــة )إثـــيـــوبـــيـــا(، هــيــال ســيــالســي، عن 
املشاركة في تلك املفاوضات، باعتبار أنها 
أمــــر يــخــّص الـــدولـــتـــني بــاعــتــبــار  املــعــاهــدة 
اإلنــجــلــو - مــصــريــة لــعــام 1929. واملــفــارقــة 
ــرار إبـــراهـــيـــم عـــبـــود واتـــفـــاقـــه مع  ــ هــنــا أن قـ
مدينة حلفا،  مــن  النوبة  تهجير  ثــم  مصر، 
أكبر مدن الشمال وإغراقها باملاء، كان أحد 
التي  الشعبية  أكتوبر  ثــورة  األســبــاب وراء 
أطــاحــت حكمه عــام 1964. أمــا األثـــر املدمر 
اآلخر فيتعلق بالقطع التاريخي للتواصل 
بني  للحياة  الطبيعي  واالنسياب  الشعبي 
النوبة في مصر والــســودان، بإقامة بحيرة 
ناصر العمالقة التي فصلت عمليا شعبي 

البلدين. 
وإذا كان السودان قد خسر الكثير باتفاقية 
1959 مع مصر، فاألمر مختلف هذه املّرة مع 
سد النهضة اإلثيوبي، إذ يؤّكد مسؤولون 
مـــن وزراء ســابــقــني،  كـــثـــيـــرون  ــيـــون  ســـودانـ
أو خــبــراء، على أن فــوائــد الــســودان مــن سد 
الـــنـــهـــضـــة تــــفــــوق كـــثـــيـــرا مــــا يــحــقــقــه حــتــى 
إلثيوبيا نفسها، فإذا كانت إثيوبيا تشيده 
الكهربائية،  الــطــاقــة  مــن  لــتــوفــيــر حــاجــتــهــا 
ــلـــســـودان فــــوائــــد كـــبـــيـــرة، أولــــهــــا زيـــــادة  ــلـ فـ
املساحة املزروعة في أرض الجزيرة وغيرها 
من مشاريع زراعية على مجرى نهر النيل. 
وثانيا، إمكانية زيادة عدد الدورات الزراعية 
بـــدال مــن واحــــدة كما الحال  لــثــالث دورات، 
اليوم، وهو ما فعلته مصر بعد بناء السد 
العالي، وتحولها إلى ثالث دورات زراعية. 
وثــالــثــا، ســـوف يمّكن »الــنــهــضــة« الــســودان 
ــاج الـــكـــهـــربـــاء مــــن خــــزانــــات ســـدي  ــتــ مــــن إنــ
الــروصــيــرص وســنــار مــن دون تــقــطــع، كما 
كــان يحدث في السابق، ألنــه ســوف يحجز 
كــّمــا كبيرا مــن األخــشــاب وأجــســامــا أخــرى، 
في تعطيل  يجرفها في جريانه، وتتسبب 
التوربينات وتوقف توليد الكهرباء. رابعا: 
االنسياب املنضبط للمياه، ما يسهل سبل 

استخداماتها ويزيدها. .. 
وغــيــر ذلـــك مــن فـــوائـــد. وحــيــنــمــا تــتــأمــل في 

كيلو طــويــال فــي الــحــزب، وظــلــت عالقته 
الــتــوتــر والــود  بــالــتــرك تتسم بمزيج مــن 
واالحترام املتبادل. بل إن كيلو لم يقطع 
مع نزعة إصالحية، فقد كان جهده يتجه 
ــه 

ّ
إلــى الــدعــوة إلــى إصـــالح الــنــظــام، وحــث

على السماح بتعّددية حزبية وسياسية 
فعلية. وهو ما لم يكن ممكنا، نظرا إلى 

بنية النظام املغلقة. 
ــاة الـــحـــزبـــيـــة،  ــيــ ــن الــــحــ ــ ــه مـ ــ ــــروجـ ومــــــع خـ
ــل  ــتـــواصـ ــتـــوى الـ ــلـــى مـــسـ نـــشـــط كـــيـــلـــو عـ
املباشر مع شخصياٍت وقوى اجتماعية 
)التوقف  الدولة  بمدنية  تؤمن  وثقافية، 
أمـــنـــنـــتـــهـــا(، وُيــــعــــّد  ــن عـــســـكـــرتـــهـــا أو  ــ عـ
مـــن األســـمـــاء الــــبــــارزة الــتــي لــعــبــت دورا 
مـــشـــهـــودا فـــي تــشــكــيــل املــجــتــمــع املـــدنـــي 
الوليد، والذي كان يتعّرض ملراقبٍة أمنيٍة 
التسعينيات،  حقبة  حــلــول  ومــع  كثيفة. 
بات كيلو يكتسب أكثر فأكثر موقعه في 
الوجه  ذات  الليبرالية  أو  الــوســط،  يسار 
اليساري، وذلك وفــاًء لجذوره وقناعاته 
التي شهدت قدرا من التحّول في ظروف 
وانكشاف  االشــتــراكــي،  الــنــمــوذج  انهيار 
الشيوعية  لألحزاب  االستبدادي  الوجه 
الـــحـــاكـــمـــة الـــتـــي كـــانـــت فــــي قــطــيــعــة مــع 
ــدادًا ال تحصى  شــعــوبــهــا. والــحــال أن أعــ
مــــن الـــيـــســـاريـــني والـــقـــومـــيـــني الــــعــــرب قــد 
املفاهيم  على  الــفــتــرة،  تلك  فــي  انفتحوا، 
ــذوا بالشطر األكــبــر  الــلــيــبــرالــيــة، بــل وأخــ

منها، وكان كيلو من بينهم.
ــــت لـــلـــرجـــل  ــانـ ــ ــن أنـــــــه كـ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــــى الــ ــلـ ــ وعـ
اهــتــمــامــات فــكــريــة أصــيــلــة، تــشــهــد على 
ذلـــك كــتــبــه املــتــرجــمــة، إال أنـــه انـــدفـــع إلــى 
الــعــمــل الــســيــاســي املـــبـــاشـــر، واتـــخـــذ من 
إلى  لنشاطاته  رئيسية   

ً
وسيلة الكتابة 

الحوار  في  التواصلية  ديناميته  جانب 
املكونات  مختلف  ممثلي  مــع  والــتــفــاعــل 
السياسية والــفــكــريــة فــي بــلــده. وهـــو ما 
أكــســبــه ســمــت الــشــخــصــيــة املــحــوريــة في 
كل نشاط أو تحّرك، على محدودية تلك 
األنشطة والتحّركات، ومنها على سبيل 
ــاســــي، بسبب  ــال مــنــتــدى جـــمـــال األتــ ــثـ املـ
لها.  والــشــامــل  والــفــوري  املنهجي  القمع 
وبــفــضــل الــديــنــامــيــكــيــة الــتــي تــمــتــع بــهــا، 
ــفـــات شــخــصــيــة تــجــمــع الـــتـــواضـــع  ولـــصـ
بمن  اآلخرين،  بالحيوية واالنفتاح على 
فــي ذلــك شخصيات مــن النظام، ولــدوره 
الجسور فــي الــدفــاع عــن الــحــريــات، حيث 
شغل منصب رئيس مركز حريات للدفاع 
عن حرية الرأي والتعبير في سورية، فقد 
متناميا.  اعتباريا  وزنـــا  الــرجــل  اكتسب 
وهـــو مــا يــفــّســر الــشــعــور بــالــصــدمــة لــدى 
الــســوريــني، حــتــى لـــدى بــعــض املختلفني 

معه، بغيابه. 
وعــلــى الــرغــم مــن الـــوزن املــعــنــوي الكبير 
الـــذي أخـــذ ميشيل كــيــلــو يــحــظــى بــه في 
الداخل والخارج، وبالذات في الداخل، إال 
أن ذلك لم يمنع النظام من إعادة اعتقاله 
السادسة  العام 2006، وهو في عمر  في 
ــــاف الــشــعــور  ــعـ ــ والــــســــتــــني، بــتــهــمــة »إضـ
الكاريكاتيرية  التهمة  وهـــذه  الــقــومــي«، 
العقوبات  قــوانــني  فــي  عليها  منصوص 
ليس  والتي تصلح إللصاقها  الــســوري، 
باملعارضني فحسب، بل بأي صوت ناقد، 
حتى لو كان من داخل النظام. وقد مكث 
ثالث سنوات في السجن، علما أن التهمة 
دمشق  ربيع  فــي  كيلو  دور  هــي  الفعلية 
الــقــصــيــر، ثــم »إعــــالن دمـــشـــق«، حــيــث تم 

الــرئــيــس املــصــري، عــبــد الــفــتــاح السيسي، 
لــجــائــزة نــوبــل لــلــســالم. وأرجــعــت املنظمة 
ــّدمــــه مــــن أعـــمـــال  ــا قــ ــ ســـبـــب تــرشــيــحــهــا »ملـ
خدمت السالم، إذ أنه أنقذ شعبه من خطر 
محدق، وانصاع لرغبة شعبه وإرادته في 
املنطقة«.  إرهــاب  ثورته 30 يونيو وكافح 
لــيــتــضــح بــعــد ذلــــك أنــهــا مــنــظــمــة وهــمــيــة، 
العام  وفــي  املتحدة.  باألمم  لها  وال عالقة 
الــتــالــي، اشتهر طــالــٌب فــي جامعة األزهــر، 
بــعــدمــا أعــلــن فـــوزه بلقبي »أفــضــل قـــارئ« 
و»أفــــضــــل مــبــتــهــل لـــالبـــتـــهـــاالت الــديــنــيــة« 
ماليزيا،  فــي  العاملية  الــقــرآن  مسابقة  فــي 
وكّرمته عدة جهات، ثم تبني أنه لم يشارك 

في املسابقة من األصل.
ــم مــن  ــرغــ ــز أخــــــرى عـــجـــيـــبـــة، عـــلـــى الــ ــوائــ جــ
أنـــهـــا نــظــريــا تـــأتـــي مـــن جـــهـــاٍت خــارجــيــة، 
مثل جــائــزة »أفــضــل وزيـــر مالية لــعــام في 
تسمى  مجلة  وتمنحها  وآســيــا«،  أفريقيا 
أفريكان بانكر، وهي على ما يبدو محاولة 
العاملية،  لتقليد مجلة ذا بانكر  من املجلة 
لــوزيــر  الــجــائــزة عـــام 2009  تــلــك  إذ منحت 
املــالــيــة املــصــريــة حــيــنــذاك يــوســف بــطــرس 
إنــه نتيجة استفتاء  غالي! وفقا ملا زعمت 
قامت به. ووجــه الغرابة هنا أن غالي كان 
أحد أسباب تدهور االقتصاد املصري إلى 
درجٍة أّدت إلى اندالع الثورة بعد منحه تلك 
الجائزة بعامني، كما حوكم بعد الثورة في 

قضايا فساد، لكنه تمّكن من الهرب.
وهناك جائزة »أفضل محافظ بنك مركزي 
ــاد املـــصـــارف  عـــربـــي« الـــتـــي يــمــنــحــهــا اتـــحـ
ــتـــصـــاديـــة  االقـ األحـــــــــوال  إن  إذ  الـــعـــربـــيـــة، 
واملالية للدول العربية بائسة بشكل مزر، 
مـــا يــجــعــل مــنــح مــثــل تــلــك الـــجـــائـــزة يثير 
يــتــم  يـــجـــب أن  ــة، وال  ــريـ الـــضـــحـــك والـــســـخـ
التعامل معه بأي جّدية. وأكبر دليل على 
ذلك أن الجائزة منحت عام 2017 ملحافظ 
ــارق عـــامـــر،  ــ ــ ــري، طـ ــ ــــصـ ــزي املـ ــ ــركـ ــ الـــبـــنـــك املـ
»تـــقـــديـــرًا لـــجـــهـــوده فــــي ضـــبـــط الــســيــاســة 
النقدية في مصر«، وذلك بعد عام من قرار 
أكثر  أفــقــده  الـــذي  املــصــري  الجنيه  تحرير 
أن مقترح منح  ويــبــدو  قيمته!  مــن نصف 
السويس،  لقناة  لالقتصاد  نــوبــل  جــائــزة 
العاملية، وشــل حركة  املالحة  تعطيل  بعد 
العقلية نفسها  العاملية، جاء من  التجارة 
املركزي  البنك  قــّررت مكافأة محافظ  التي 
بعد فقدان الجنيه قيمته! تلك العقلية التي 
كّرمت الراقصة فيفي عبده باعتبارها أّما 

مثالية!
)كاتب وإعالمي مصري(

أنـــه ســــواء نــوقــشــت الــفــكــرة بــني الجانبني 
ــم الــفــكــرة بحد  ــ أم لـــم تــنــاقــش، يــبــقــى األهـ
لبديل  بالنسبة  الــحــّجــة  تــــزال  وال  ذاتـــهـــا، 
لــقــنــاة الــســويــس قـــويـــة، داعـــيـــا إلـــى إنــهــاء 
األبيض  البحر  إلــى  العبور  احتكار مصر 
املــتــوســط قــدومــا مــن الــبــحــر األحـــمـــر، وأن 
األمــن  ــر 

ّ
تــوف بديلة ســوف  قناة إسرائيلية 

ــي، وســــتــــدعــــم اقـــتـــصـــاد  ــ ــدولــ ــ ــاري الــ ــجــ ــتــ الــ
إســــرائــــيــــل وأمــــنــــهــــا، حـــيـــث ســـيـــكـــون مــن 
مصلحة مزيد من الدول الحفاظ على أمن 
وأن ميزة  لها.  العداء  والحد من  إسرائيل 
إســـرائـــيـــل فـــي املــنــافــســة مـــع مــصــر تكمن 
القناة بعد، وفــي وسعها  لم تنب  أنها  في 
االستفادة من استخدام املعرفة املتاحة عن 
السويس، لتخطيط مجرى مائي بتكاليف 
تشغيل أقل، وكفاءة وقدرة أكبر، في حني 
أن أي تــعــديــالٍت قـــد تــدخــلــهــا مــصــر الــتــي 
امتلكت القناة ستكون مكلفة للغاية. وقد 
استغلت أوســاط إسرائيلية مختلفة أزمة 
السفينة إيفرغيفن، لتطرح مجددا مشروع 

القناة اإلسرائيلية البديلة وترويجه. 
ــــع الــرئــيــس  ــع الـــبـــديـــلـــة دفـ ــاريـ ضـــغـــط املـــشـ
ــاح الـــســـيـــســـي، إلـــى  ــتــ ــفــ ــــري، عـــبـــد الــ ــــصــ املــ
القناة  مستقبل  عــن  مطمئنة  تصريحات 
وســالمــة املــالحــة فــيــهــا. وفـــي الــوقــت الــذي 
بــــدت فــيــه رســالــتــه مــوجــهــة إلــــى املجتمع 
مخاوف  تهدئة  أيضا  استهدفت  الــدولــي، 
ــبـــدائـــل الـــتـــي قـــد يضطر  املـــصـــريـــني مـــن الـ
وراءهــا  السعي  إلــى  العامليون  الشاحنون 
ــا تبعه  بــعــد انـــســـداد قـــنـــاة الـــســـويـــس، ومــ
ــا. صــحــيــٌح أن  ــامـ مـــن اضــــطــــراٍب اســتــمــر أيـ

حــقــيــقــة املـــوقـــف الـــســـودانـــي الـــــذي تــتــبــنــاه 
الحكومة االنتقالية تجده يعيد الحسابات 
السياسية الخاطئة التي وقع فيها الجنرال 
ــحــــول مــن  ــتــ ــي، حـــيـــث الــ ــ ــاضــ ــ عــــبــــود فـــــي املــ
مــراعــاة مــصــالــح الــبــالد إلـــى تلبية مطالب 
 في 

ً
ــة اإلقــلــيــم الــــذي بــاتــت ســطــوتــه واضـــحـ

القرار الحكومي في الــســودان، بما في ذلك 
أزمــة أخرى  النهضة. وثمة  املوقف من سد 
ومصر،  الـــســـودان  بــني  حقيقية  مستقبلية 
يحتمها الواقع الجديد باستفادة السودان 
من إيجابيات سد النهضة، وزيــادة الرقعة 
ما يعني عمليا حاجته لحصته  الزراعية، 
املياه، والتي كانت تنساب في السابق  من 
إلى مصر، وتقدر بحوالي 6.5 مليارات متر 
ــيـــرا، ال عــاقــل  مــكــعــب مـــن املـــيـــاه ســنــويــا. أخـ
يعتقد بــإمــكــانــيــة نــشــوب حـــرب بـــني مصر 
انــتــحــارا سياسيا  وإثــيــوبــيــا، ألنــهــا تعني 
ــــاع  ــة لـــــألوضـ ــمــ ــاقــ ــفــ ــا، ومــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ملــــصــــر وأفـ
الــداخــلــيــة فـــي إثــيــوبــيــا، مـــا يـــهـــّدد التنمية 
الطموحة هناك. أما السودان فسوف يكون 
الخاسر األكبر، ألنه سيكون ساحة املعركة، 

ومن ستغمره املياه املدمرة.
)كاتب سوداني(

اعتقال أغلبية املوقعني على ذلك البيان 
الذي أمل أصحابه أن يستخلص النظام 
ــــالح.  الـــــــــدروس، وأن يــنــفــتــح عـــلـــى اإلصــ
حاسم  تأثير  ذات  السجن  فــتــرة  وكــانــت 
عــلــيــه، وعــلــى مــزاجــه الــســيــاســي، بعدما 
إمكانية  مــن  عميقة  أمـــل  بخيبة  أصــيــب 
الــتــغــيــيــر، وعــلــى وضــعــه الــصــحــي. ومــع 
خـــروجـــه مـــن مــحــبــســه، الــتــقــط أنــفــاســه، 
ــــف حــــــضــــــوره فــــــي املــــجــــالــــني،  ــأنــ ــ ــتــ ــ واســ
وأصبح  بالتدريج،  واإلعــالمــي،  الثقافي 
اســمــه، إلــى جانب آخــريــن، رمــزا ألشــواق 
إلــى كتابة  التغيير فــي وطــنــه. كــمــا عــاد 
الرغم  على  الــنــاقــدة،  السياسية  مــقــاالتــه 
من العسر الذي عاشه إثر واقعة سجنه. 
وقبل أن تهّب ريــاح الربيع العربي، كان 
بتعبير  إليه  ويــدعــو  بالتغيير،  يهجس 
االنقالبية،  الــنــزعــة  عــن  بعيدا  ضــمــيــري، 
وحتى عن النزعة الراديكالية. وكان إلى 
العودات  حسني  مثل  شخصياٍت  جانب 
وأنـــطـــون مــقــدســي وفــايــز ســــارة وحــســن 
عبد العظيم ورياض الترك وعبد العزيز 
ــارف دليلة  الــخــّيــر والــطــيــب تــيــزيــنــي وعــ
العظم وجورج  وبرهان غليون وصــادق 
ــوز الــفــكــريــة  ــرمــ صــــبــــرة، وغـــيـــرهـــم مــــن الــ
والــوطــنــيــة الــتــي تــمــّســكــت بــحــق شعبها 
بــحــيــاة طبيعية  يــنــعــم  أن  فـــي  الـــســـوري 
ــة مـــدنـــيـــة تـــســـودهـــا  ــ ــ آمــــنــــة، فــــي ظــــل دولـ
قـــوانـــني عــصــريــة. ومــــا أن خــرجــت أولـــى 
املسيرات االحتجاجية في درعا ودمشق 
في مارس/ آذار 2011، حتى كان ميشيل 
كيلو، إلى جانب غيره، ينشط سياسيًا، 
داعيًا النظام إلى اهتبال الفرصة لحوار 
جــــّدي مـــع مــكــونــات الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
ــة، بـــغـــيـــة الـــــشـــــروع بـــخـــطـــوات  ــريــ ــكــ ــفــ والــ
إصــالحــيــة واســـعـــة، وهـــي الــفــرصــة التي 
ــان يمكن  رفــضــهــا الــنــظــام وضـــاعـــت، وكــ
الوضع  مــن  وشعبها  ســوريــة  نجي 

ُ
ت ان 

املريع الذي تفاقم بعدئذ. 
ــذا، مــــن الــطــبــيــعــي أن يـــبـــدو كــيــلــو  ــ ــهـ ــ ولـ
)بــمــفــرده(،  عــامــًا بشخصه  تــيــارًا وطنيًا 
وبــشــخــصــيــتــه الــســيــاســيــة والــكــفــاحــيــة 
ـــف رحـــيـــلـــه شـــعـــورا 

ّ
يـــخـــل الـــغـــنـــيـــة، وأن 

عــمــيــقــا بـــمـــرارة الــفــقــد، يــضــاهــي شــعــور 
الكارثة  جـــّراء  بالخسران  نفسه  ميشيل 
التي أحاقت بشعبه، وهو ما عّبرت عنه 
أحــاديــثــه األخــيــرة ووصــّيــتــه مــن مشفاه 
الباريسي، قبل أن يوافيه األجل يوم 19 

إبريل/ نيسان الجاري.
)كاتب من األردن(

هل يفرّط السيسي بإرث عبد الناصر؟

سد النهضة... 
مخاطر الحرب والسالم

ميشيل كيلو...  
تيار وطني بشخصه وشخصيته

نوبل وأوسكار وعجائب 
الجوائز والتكريمات

هل عسكر مصر 
بقيادة السيسي 

قادرين فعال على 
الحفاظ على ثروات 

مصر، والتي لم 
يكن أولها التفريط 

بجزيرتي تيران 
وصنافير؟

ال عاقل يعتقد 
بإمكانية نشوب حرب 

بين مصر وأثيوبيا، 
ألنها تعني انتحارًا 

سياسيًا

قبل أن تهّب رياح 
الربيع العربي، كان 

يهجس بالتغيير، 
ويدعو إليه بتعبير 

ضميري، بعيدًا عن 
النزعة االنقالبية

آراء

أرنست خوري

ال ترأف بنا مواقع إخبارية عاملية مرموقة ووكاالت دولية، حني تتجنب ذكر اسم »دولة 
فلسطني« في األسطر األولى ألخبارها عن تجريد سورية من »حقوقها وامتيازاتها« 
)حق التصويت والترشح داخل املنظمة بشكل أساسي( في »منظمة حظر األسلحة 
الكيميائية« يوم األربعاء املاضي، عقابًا على استخدام سلطتها األسلحة الكيميائية 
لقتل السوريني. موقعا »فرانس 24« الفرنسي و»دويتشه فيله« األملاني نموذجان عن 
الرأفة في غير محلها. ربما كان تجاهل قرار التعاطي مع تصويت فلسطني ضد معاقبة 
التي تسّمي  عصابة دمشق نابعًا عن استخفاٍف إعالمي بمقاطعة محمود عباس 
نفسها دولــة، حني يحضر اسمها إلــى جانب آخرين، مثل إيــران وروسيا والصني. 
ر صحافي شعر بالخجل من دعم سلطة تتحّدث باسم  وربما يكون قرارًا من محرِّ
شعب محتل نظاما يبيد شعبه، وتطلب، في اآلن نفسه، من العالم دعمها للتحّرر، فقال 
ك أحد مهنيًا. وربما أخيرًا يكون 

ّ
في نفسه تجاهل هذا التفصيل في الخبر، ولن يلومن

التغاضي عن ذكر تصويت فلسطني هو نتيجة اعتباره من قبل سياسة التحرير في 
املوقعني املذكورين أعاله، سلوكًا طبيعيًا للغاية، أي أنه ال خبر مثيرًا فيه، بما أنه يتسق 
في  وأكثرها دموية  األنظمة  أعتى  دعــم  العريق في  الرسمي  الفلسطيني  املوقف  مع 
محطات تاريخية عديدة: دعم احتالل صدام حسني الكويت. الشد على يد جزار من 
وزن سلوبودان ميلوسيفيتش. تأييد بشار األسد ضد »املؤامرة« التي تستهدفه منذ 
2011. اجترار كل الشتائم بحق االنتفاضات العربية. رسائل الحب الكثيرة ملجرم مثل 
معمر القذافي وإلدارة نظام عبودية من صنف الحزب الشيوعي الصيني... والالئحة 
تطول من دون حاجة للعودة إلى ما قبل سقوط الستار الحديدي.  غير أن األسباب 
الثالثة، وإن ُجمعت في عبارة واحدة، ال تفعل شيئًا في تغيير الحقيقة: دولة فلسطني 
هي السلطة العربية الوحيدة )إلى جانب حكام دمشق طبعًا( التي قالت في تصويتها، 
الجرم  أما أخالقيًا، فيتساوى  السوري. هذا صحافيًا.  الشعب  إبــادة  علنًا: نحن مع 
الفلسطيني الرسمي مع أرمينيا وبيالروسيا وبوليفيا والصني وإيران وكازاخستان 
وقرغيزستان وميانمار ونيكاراغوا وباكستان وروسيا وطاجيكستان وزيمبابوي، 
أيـــدت نفسها طبعًا فــي التصويت. أما  التي  التي دعمت ســوريــة  الــــ13  الــبــلــدان  وهــي 
سياسيًا، فهناك الكالم القاسي الذي ال بد أن ُيقال: تخيل مواطنًا في السويد أو جنوب 
أفريقيا أو أستراليا أو الهند، يقرأ ما تيسر من أخبار ويتابع الحد األدنــى من أنباء 
الشأن العام العاملي، قرأ الخبر، وأدرك أن »دولة« الشعب الفلسطيني املستعَمر أيدت 
بشار األسد في قصف شعبه بمختلف أصناف السالح الكيميائي. كيف يخطر في 
الفلسطينية؟ ملــاذا نتصّور  التحّرر  بالنا كبشر أن يتضامن هذا املواطن مع قضية 
أن على هذا األخ أو األخت أن يجريا أبحاثهما ليفهما أن الفلسطينيني ليسوا جميعًا 
 بمثل 

ً
مؤيدين لخيارات سلطٍة تتحدث باسمهم، وليسوا في غالبيتهم معترفني أصال

تلك السلطة؟ بأي منطق ُيطلب من أي إنسان في العالم أن يؤيد قيام دولة جديدة في 
هذا العالم، إن كان سلوكها في املنظمات الدولية وفي املواقف الخارجية مشابهًا ملا 

توّرطنا بها سلطة رام الله منذ ما قبل استقرارها في الضفة الغربية؟ 
للممتنعني عن التصويت فصول أخرى من الحكاية. الخبر الوحيد املفاجئ أن دولة 
اإلمارات لم تضع توقيعها في قائمة الرافضني ملعاقبة حكام دمشق رمزيًا. اكتفت 
واستعراض  السياسي  والتسلسل  املنطق  املجرم.  تأييد  إلى  األقــرب  الحياد  بمنزلة 
املواقف والنظرة إلى العالم، كلها تضع أبو ظبي نظريًا في موقع املدافع عن آل األسد 
تعويم  التصويت.  تـــرّددوا حيال  الخليجية  الدولة  أن مسؤولي  الظن  أغلب  والــزمــرة. 
األسد شعارهم، كذلك إعادة مقعد سورية في جامعة الدول العربية وجّر ما أمكن 
 
ً
من عواصم عربية إلى إعــادة افتتاح سفاراتها في دمشق. في املقابل، ليس سهال

التصويت ضد قرار قدمته فرنسا وبريطانيا والواليات املتحدة. لن يكون مفهومًا 
بالنسبة لجيران اإلمــارات تفسير تصويٍت بـ ال وأنَت تصرخ ليل نهار »احمونا من 
اإليراني«. هي الصعوبة ذاتها في جعل تصويت فلسطني ملصلحة نظام  االحتالل 
األســد فــي جملة واحـــدة مــع نـــداءات طلب التضامن العاملي مــع إحــدى آخــر قضايا 

التحّرر الوطني في العالم.

محمد أبو الغيط

حني أقــرأ تعبير »قيم األســرة«، فإن أول ما يتبادر إلى ذهني القضايا العبثية التي 
واجهتها فتيات مصريات نشرن مقاطع رقص على تطبيق »تيك توك«، لكن التعبير 
نفسه يحمل دالالٍت مختلفة تماما على جانب آخر من الكوكب! حكت لي الصحافية 
األميركية البارزة، آنا سوسمان، عن تجربتها املدهشة بتغطية حملة »قيم األسرة« 
في بولندا، والتي حملت إلى الحكم واحدًا من أعتى األنظمة اليمينية في أوروبا اليوم. 
تبدأ القصة في عام 2001، حني تأسس حزب العدالة والقانون، حزبا يمينيا محافظا، 
يعلي من قيم القومية البولندية واملسيحية األرثوذكسية في مواجهة أوروبا الليبرالية. 
وكما هو متوقع، لم تجاوز نتيجته في أول انتخابات خاضها 9% فقط من األصوات. 
وفي 2004، انضمت بولندا إلى االتحاد األوروبــي، وهو ما يعني املزيد من التدهور 

لهذا الحزب السابح ضد التيار، حيث استمر في تحقيق الفشل االنتخابي الذريع.
مــاذا حــدث، إذن، ليحقق الحزب مفاجأة فــوزه عام 2015 ثم في 2020، هل أصيب 

ماليني البولنديني بالجنون بشكل مفاجئ؟ اإلجابة في كلمتني: قيم األسرة!
والتركيز  البولندية،  القومية  على  التركيز  عن  بالتوقف  درامــيــًا  قــرارا  الحزب  اتخذ 
على فكرٍة أكثر جذبا لعامة الشعب، هي دعم قيم األســرة. وفي حملته عام 2014، 
طرح وعدا ببرنامج سخي للدعم املالي لألسر، تحت اسم »األسرة »500 +«، أي أن 
كل طفل بعد الطفل األول سيحصل على 500 زلوتي بولندي شهريا )حوالي 125 
دوالرا(، في بلد يبلغ متوسط الدخل فيه ألفي زلوتي. أخبرتني آنا أنها بدأت حياتها 
صحافية اقتصادية، لذلك دائمًا ما تبحث عن إجابات في تأثير االقتصاد على حياة 
األفراد، وأن تصوير بعض الكتابات في اإلعالم الغربي أن األحزاب اليمينية الصاعدة 
في شرق أوروبا هي مجموعة من املتعصبني والحمقى تسطيح غير منطقي. لذلك 
 عن تجربتها في مجلة ذا 

ً
ذهبت لترصد الواقع بنفسها. ثم نشرت آنا تقريرًا مطوال

أتالنتيك األميركية، حيث نتعّرف على تفاصيل حياة أسرة لديها طفالن يحصالن 
على ألف زلوتي إضافي شهريًا.  شعرت األسرة باألمان واالستقرار، بينما تحظى 
ألول مــرة بهذا الــنــوع مــن الــدعــم الــذي كــان مــوجــودا حصريًا فــي دول غــرب أوروبــا 
األغنى، مثل أملانيا والنرويج. وألول مــرة أيضا اكتسبت عــادات أســر غــرب أوروبــا، 
حيث تقوم األسرة برحلة سنوية إلى الخارج، وكانت هذه السنة من نصيب إيطاليا. 
قال لها األب: »اآلن، لم يعد علينا التفكير مرتني في كل النفقات«. وقال إن في حزب 
بالفعل، وأصبح  لكنهم حققوا شيئًا  املجانني«،  والعدالة »بعض األشخاص  القانون 
بــإجــراءات شبيهة. بعد نجاح  ــان فــي املجر  أفــضــل. باملثل، قــام حــزب أوربـ وضعنا 
البرنامج تم تطويره، فأصبحت املنح املالية تغطي كل األطفال، وليس بدءأ من الثاني، 
 بالغة السخاء، وصلت إلى السماح بتلقي األموال، 

ً
كما تم منح تخفيضاٍت ضريبية

حال عدم استخدام الخصم، إذا أصبحت الضرائب املستحقة »سالبة القيمة«!
ليعني هذا  الرابع،  أنها ستنجب  أخبرتها  أطفال،  لثالثة  أمًا  التقت  إنها  آنا  لي  قالت 
دعمًا حكوميًا  أيضا  التسهيالت شملت  حياتها.  مــدى  أي ضــرائــب  تدفع  لــن  أنها 
لــشــراء الــســيــارات ســعــة سبعة ركــــاب. إذن، تــقــّدم هـــذه األحــــزاب مــزيــجــًا فــريــدًا من 
سياسات يسارية في االقتصاد، ويمينية في السياسة، وهكذا تحصل على أصواٍت 
الحزب بموقعه، على  التقليدين لكليهما. ولهذا احتفظ  املمثلني  الطرفني، وتهزم  من 
الرغم من انتقاداته بالغة الحّدة لالتحاد األوروبــي، ورفضه أي قوانني تدعم املثليني 
أو الالجئني أو اإلجهاض، وغيرها من نقاط خالفه مع األوروبيني، في بلد ُيضرب به 
املثل في شعبية االتحاد بني مواطنيه، حيث صّوت البولنديون لالنضمام إليه بنسبة 

74%، وزاد الرقم في السنوات التالية في استطالعات الرأي، حتى جاوز %80.
على الرغم من أن هذه التجربة بعيدة كل البعد عن أسئلة بالدنا ومشكالتها، إال أنه 
من الالفت التعّرف على تجربة تغيير القوى السياسية خطابها وبرامجها استجابة 
ملــســتــجــّدات الــواقــع قــبــل فـــوات األوان، وكـــم مــن حــركــاٍت ســيــاســيــٍة تــجــاوزهــا الــزمــن 

والجماهير، مهما كانت عدالة القضية ونبل الغاية وبطولة حماة القضية.

بيار عقيقي

بعد مائة يوم على سكنه في البيت األبيض، ال يبدو أن الرئيس األميركي، جو بايدن، 
الفعلي عن  التمايز  ن من 

ّ
تــرامــب، وال تمك بالكامل من إرث سلفه دونــالــد  قد خــرج 

الرئيس األسبق، بــاراك أوباما. وفشل حتى اآلن في إرســاء صورة واضحة لواليته 
املمتدة حتى عام 2024. لم يحضر الحسم لدى إدارة بايدن سوى في ملف واحد، 
مكافحة وباء كورونا. وهو امللف الذي يمنحه الرئيس الـ46 األولوية القصوى، واضعًا 
مختلف امللفات الداخلية والخارجية جانبًا، أو سامحًا بمفاوضاٍت هامشيٍة لتمرير 
الوقت، حتى تأمني أميركا املناعة الجماعية من فيروس كورونا وتعافي االقتصاد، 
اليومية  البيانات  أيلول املقبل، حدًا أقصى. كل  أمــران مرّجحان في سبتمبر/  وهما 
في اإلدارة األميركية، وكالم املصادر و»املسؤولني رفيعي املستوى«، منذ 20 يناير/ 
عّد فنًا في إهــدار الوقت والحيرة والــتــرّدد، فقد صاغت إدارة بايدن 

ُ
الثاني، ت كانون 

 عما كانت عليه سابقًا. في املاضي، كان 
ً
مفهوم قرار »الالقرار« بصورة أكثر تجميال

ُيمكن أن تسمع عبارة دبلوماسية أميركية واحــدة تتكّرر في كل املناطق واألقاليم 
العاملية، مثل »نطلب ضبط النفس« أو »نؤيد حق الشعوب في تقرير املصير«. كان 
الزمن تجاوزها،  أن  املسؤولون في واشنطن يستعينون بعباراٍت محّددة، قد يبدو 

لتأكيد الترّدد واالبتعاد عن االنخراط املباشر أو التدخل اإليجابي أو السلبي.
أميركي  ملسؤول  خبرًا  تقرأ  أو  تسمع  فقد  مغايرًا،  مسارًا  واشنطن  باشرت  اليوم 
ر إيران من املضي في مخالفتها قواعد االتفاق النووي، ثم تسمع أو تقرًا خبرًا 

ّ
يحذ

ملسؤول آخر، بعد ساعات، أو في اليوم التالي، يؤكد أن الواليات املتحدة وإيران على 
مشارف العودة إلى االتفاق النووي. هنا، ال يمكن االعتماد على صيغة دون أخرى، 
بل بدمج الصيغتني معًا، وإدراك أن الخبر األساس هو أنه »ال زلنا في أماكننا. ال إيران 
تحّركت وال الواليات املتحدة أيضًا«، وانعكاس ذلك على مختلف امللفات املتشابكة، 
في اليمن والعراق ولبنان. وما ينطبق على امللف النووي اإليراني ينطبق على باقي 

امللفات الدولية، مرورًا بالعالقات األميركية ـ الروسية واألميركية ـ الصينية.
فــي املــائــة يــوم األولـــى مــن عهد بــايــدن، يبدو الــكــورس أكثر حــضــورًا فــي الساحتني، 
أن  العلم  مع  هاريس.  كاماال  الرئيس  لنائبة  نسبي  انكفاء  مع  والداخلية،  الخارجية 
ترامب كان »وان مان شو« طوال السنوات األربع املاضية، مع إطالالٍت محّددة لنائبه 
لوزير خارجيته مايك بومبيو. ولتراجع بايدن خطوة،  مايك بنس، وحضور واسع 
قياسًا على ما كان عليه ترامب، إيجابيات وسلبيات. في إيجابياته، إعادة إبراز املواقع 
 عن دفء 

ً
الحساسة داخل اإلدارة إلى الواجهة، مثل وزيري الخارجية والدفاع، فضال

اع 
ّ
العالقة بني الرئيس والكونغرس. في املقابل، تكمن سلبياته في تعّدد أطراف صن

القرار بشكل زائد، بما يؤّدي إلى خروجه ضعيفًا. قرار االنسحاب من أفغانستان 
عت الواليات املتحدة، بقيادة ترامب، 

ّ
مثال على ذلك. في 29 فبراير/ شباط 2020، وق

اتفاقًا مع حركة طالبان، نّص أحد بنوده على انسحاب الجيش األميركي من كابول 
املهلة ألسباٍب متعلقٍة أساسًا  بايدن تمديد  أيــار 2021. حــاول  قبل حلول 1 مايو/ 
فبراير.   29 باتفاق  »طــالــبــان«  تمسك  بسبب  فشل  لكنه  األفغانية،  الــقــوات  بتمكني 
 وسط، يمّدد فيه عملية االنسحاب بضعة أشهر، محّررًا الحركة 

ّ
حينها خرج بحل

د وضع العسكريني األميركيني 
ّ
من أي التزام تجاه االتفاق بعد 1 مايو، بما قد يعق

في أفغانستان من جهة، وبما قد يسمح في تدهور الوضع األمني في كابول مجّددًا 
ــر على عدم 

ّ
الــوضــوح فــي امللف األفغاني مــؤش مــن جهة أخـــرى. فــي الحالتني، عــدم 

وضوح مماثل في ملفاٍت أخرى، بما قد ُيضعف نيات بايدن في استعادة الروحية 
الصني وروسيا.  أمام صعود  أكثر  املجال  املتحدة عامليًا، فاسحًا  للواليات  القيادية 
أربــع سنوات مقبلة مليئة  املائة يوم »البايدنية« ترسيخ صــورة عن  ومن شأن هذه 

بمفهوم »الالقرار«، وممّهدة الطريق لعودة الشعبوية، مع ترامب أو غيره.

دولة فلسطين التي تفضحنا عن قيم األسرة البولندية

100 يوم من عهد بايدن... 
صناعة الالقرار

1415

سعد المهنديكاريكاتير 

Saturday 24 April 2021 Saturday 24 April 2021
السبت 24 إبريل/ نيسان 2021 م  12  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2427  السنة السابعة السبت 24 إبريل/ نيسان 2021 م  12  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2427  السنة السابعة



16
آراء

سمير صالحة

قــبــلــت تــركــيــا تــغــيــيــر لــهــجــتــهــا وأســلــوبــهــا 
وطــريــقــة تــعــامــلــهــا مـــع املــلــفــات الــتــي تقلق 
ـــي شـــرق  ــيــــونــــان واالتـــــحـــــاد األوروبــــــــــي فـ الــ
وجّمدت  التنقيب،  سفن  سحبت  املتوسط. 
عــدة مــنــاورات كــانــت مــقــّررة، ووجــهــت أكثر 
مــن رســالــة انفتاح إلــى الــطــرفــن. استقبلت 
لــتــلــيــن  أوال،  الـــرئـــاســـي األوروبـــــــــي  الــــوفــــد 
الخارجية  وزيـــر  زيــــارة  وتسهيل  املـــواقـــف، 
الــيــونــانــي، نــيــكــوس ديــنــديــاس، أنــقــرة قبل 
أيام، وكان من املفترض أن تكون استكمالية 
لحوار تركي يوناني جديد، بدأ قبل أشهر 
فــي بــروكــســل، بتشجيع أوروبـــــي أطــلــســي. 
ولكن ما فعله الوزير دندياس كان التلويح 
ــوم مــن  ــ ــدعـ ــ ــاد األوروبـــــــــــي املـ ــ ــحـ ــ بـــســـيـــف االتـ
إســرائــيــل وعــواصــم عــربــيــة فــي هـــذه اآلونـــة 
في وجــه األتـــراك، وإعــانــه أن بــاده جاهزة 
لتفعل كــل مــا يــقــال لــهــا ويــطــلــب مــنــهــا، من 
تركيا،  االصطفاف ضد  رقعة  أجــل توسيع 
ألنــهــا عــاجــزة عــن فــعــل ذلـــك وحــدهــا أو مع 

القبارصة اليونان.
كــان دندياس يعرف أنــه يحضر إلــى تركيا 
بعد ساعاٍت على مغادرة وفد رسمي ليبي 
رفـــيـــع، لـــم يــعــلــن فــقــط عـــن تــمــّســك طــرابــلــس 
بــالــتــفــاهــمــات والـــعـــقـــود املــتــفــق عــلــيــهــا مع 
التي  ــع مــزيــدا مــن االتفاقيات 

ّ
تركيا، بــل وق

ترسخ العاقات التركية الليبية أكثر فأكثر. 
خّيب الليبيون آماله أيضا بدعوة اليونان 
إلـــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة تــرســيــم حـــدود بحرية 
أنــقــرة، وهو  مــع  املــوقــعــة  لاتفاقية  مماثلة 
أبــعــد مـــا يــمــكــن قــبــولــه فـــي الـــحـــوار الليبي 
اليوناني الجديد. ويحضر الوزير دندياس 
ــه عـــامـــات  ــنــ ــا، وفــــــي ذهــ ــ ــــضـ ــرة أيـ ــ ــقـ ــ إلــــــى أنـ
التركي  الــحــوار  مــســار  عــن  كثيرة  استفهام 
املصري، وما وصل إليه من نتائج قد تقود 
نحو اتفاقية ترسيم حدود بحرية، تنسف 
كــل حــســابــات أثــيــنــا وحــلــفــائــهــا رأســــا على 

عقب.
ولــكــن مــفــاجــآت وزيـــر الــخــارجــيــة اليوناني 
أيضا، وكأنه  الثقيل  العيار  كانت كلها من 
جــــاء إلعـــــان أن كـــل الـــخـــافـــات الــيــونــانــيــة 
التركية في بحري إيجه واملتوسط واألزمة 
الــقــبــرصــيــة ومــشــكــات الــلــجــوء واألقــلــيــات 
ــــاده  ــبــــول لـــعـــب بـ ــــن قــ ــد مـ ــ ال تـــكـــفـــي، وال بـ

كارم يحيى

ــرة، أخــــيــــرًا،  ــاهـــ ــي الـــــقـــ هــــــذا كــــتــــاب صــــــدر فـــ
ويــســتــحــق االنــــتــــبــــاه. لـــيـــس فـــقـــط ملــحــتــواه 
ومــضــامــيــنــه، بـــل وأيـــضـــا لــلــســيــاقــات الــتــي 
تــحــيــط بــالــنــشــر فـــي مــجــتــمــع تــحــت ضغط 
شــديــد الــوطــأة مــن الضبط والــقــمــع واملــنــع. 
االنقسام والتناحر  إنتاج  إعــادة   عن 

ً
فضا

اإلقـــصـــائـــي االســتــئــصــالــي إلــــى حـــد إحــيــاء 
ثقافة إراقة الدم بن مكوناته، وقد ترجمتها 
ــنــــاعــــة درامــــــــــا الــتــســلــيــة  ــتــــهــــا صــ ــتــــدعــ واســ
ــات الـــتـــلـــفـــزيـــون  ــ ــاشـ ــ الـــرمـــضـــانـــيـــة عـــلـــى شـ

املصري، كما في مسلسل »االختيار 2«. 
وعــنــد كــتــاب الــبــاحــث والــكــاتــب الصحافي، 
ــام جـــعـــفـــر، املـــعـــنـــون »ســــرديــــة الــربــيــع  هـــشـ
ــع« اســـتـــثـــنـــاءات  ــ ــواقـ ــ ــات الـ ــ ــانـ ــ الـــعـــربـــي ورهـ
ــــكــــتــــفــــى مــنــهــا  ــّدى ســــيــــاقــــا كـــــهـــــذا. وُي ــحــ ــتــ تــ
بــاإلشــارة إلــى أن املــؤلــف بــاألصــل إسامي، 
فيما دار النشر يسارية )املــرايــا(. وكــذا ألن 
املـــؤلـــف ظـــل حــبــيــس ســجــن الـــعـــقـــرب سيئ 
الــصــيــت نــحــو ثــاثــة أعــــوام ونــصــف الــعــام، 
إداري(، من  )مــعــتــقــل  احــتــيــاطــيــا  مــحــبــوســا 
مــحــاكــمــة جـــّديـــة،  أو  قــضــائــيــة  إدانــــــة  دون 
محروما من حقوق القراءة والكتابة، وحتى 
العاج، فكاد يفقد بصره. وها هو لم يخرج 
مــتــطــّرفــا نــاقــمــا عــلــى املــجــتــمــع والـــدولـــة، أو 
يائسا معتزاًل الحياة ومتحواًل عن االطاع 
والتفكير  السياسي  الفكر  مستجدات  على 

في الوطن والثورة واإلصاح واملستقبل.  
وثالث السياقات يشهد على حال الصحافة 
ــاد الــتــصــنــيــف الـــعـــاملـــي  ــ ــ املـــصـــريـــة الــــتــــي أفـ
ــلـــون بـــا حــــدود«  الـــســـنـــوي ملــنــظــمــة »مـــراسـ
عن حرية الصحافة، قبل أيام، بأنها تلتزم 
ــــوداء،  ــــسـ ــي الـــقـــائـــمـــة الـ ــائـــس فــ ــبـ مـــكـــانـــهـــا الـ
فــتــحــتــفــظ بــاملــرتــبــة 166 مـــن إجــمــالــي 180 
دولــة. بل ويتضح أنها متراجعة ومتخلفة 
دونها  يتبقى  فــا  اإلقــلــيــمــي،  فــي محيطها 
وأتــعــس منها ســوى صحافة دولـــة واحــدة 
مــن إجــمــالــي 55 أعــضــاء االتــحــاد األفــريــقــي 
وخــمــس دول عــربــيــة. والــافــت هــنــا أن هــذا 
الــكــتــاب يــتــكــّون بـــاألســـاس مـــن تــجــمــيــع 13 
مقااًل رصينا في الفكر السياسي وتصنيفه، 
ــل مــصــر إال أربـــعـــة في  لـــم يــنــشــر مــنــهــا داخــ
موقع إلكتروني محجوب، مدى مصر، فيما 
إلــى مــنــّصــات وازنــة  وجــد معظمها طريقه 

واسعة االنتشار خارج بلد الكاتب. 
ــقـــدمـــة الـــكـــتـــاب  ــنـــظـــر بــــدايــــة فــــي مـ يـــلـــفـــت الـ
الفلسطينية  االنــتــفــاضــة  مــؤلــفــه  اســتــدعــاء 

دور حــصــان طـــــروادة كـــل مـــن لـــه حــســابــات 
يــريــد تصفيتها مــع أنــقــرة، والفــتــعــال أزمــة 
ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة أكــبــر ثـــم مــغــادرة 

العاصمة التركية.
بعد أيام على التوتر التركي اليوناني الذي 
افتعله دندياس، دخلت تل أبيب على الخط 
بعدما  أثينا،  إلــى جانب  انحيازها  إلعــان 
إعــادة  وأهملت خطوة  آمالها  أنقرة  خيبت 
الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة والــســيــاســيــة بن 
مــا كانت  إلــى سابق عهدها، وهــو  البلدين 
ــيـــل تــنــتــظــره عــلــى أحـــــّر مـــن الــجــمــر.  إســـرائـ
ــتــــدريــــب الــعــســكــري  اتـــفـــاقـــيـــة لـــلـــتـــعـــاون والــ
أبيب تشرف  أثينا وتــل  املــدى بن  البعيدة 
لرفع  اإلســرائــيــلــيــة  الــجــويــة  الـــقـــوات  عليها 
مـــســـتـــوى تـــأهـــيـــل الـــطـــيـــاريـــن الــيــونــانــيــن، 
إلــى جانب فتح  القتالية،  وزيــادة خبراتهم 
ــام املــقــاتــات  ــ املـــجـــال الـــجـــوي الــيــونــانــي أمـ
اإلسرائيلية بعدما أغلقته أنقرة في وجهها. 
كان يقال لنا قبل عقد تقريبا إن على أنقرة 
االســتــراتــيــجــي مع  تــدفــع ثمن تنسيقها  أن 
العربية  باالنتقادات  عابئة  غير  إسرائيل، 
واإلســـامـــيـــة. تـــرفـــع عـــواصـــم عــربــيــة، وفــي 
مع  التنسيق  مستوى  خليجية،  مقدمتها 
إسرائيل واليونان، وتوقع اتفاقيات تعاون 
عــديــدة عــلــى مــــرأى تــركــيــا ومــســمــعــهــا هــذه 
املّرة. املشكلة هي ليست التنسيق العسكري 
اإلســرائــيــلــي الــيــونــانــي، بــل انــفــتــاح إقليمي 
واسع على هذا التنسيق، ودعمه واملشاركة 
أن تتحّمل  تــركــيــا  عــلــى  أن  فــيــه، واإلعــــــان 
ارتـــــــــــدادات فـــتـــح أبـــــــواب الـــتـــعـــاون الــعــربــي 

اليوناني واإلسرائيلي بتشجيع غربي.
مفاجأة يونانية أخرى كانت بانتظار أنقرة، 
أردوغـــان،  التركي،  الرئيس  استغرب  حيث 
كيف تقّرر الرياض إجراء مناورات عسكرية 
مــشــتــركــة مـــع الـــيـــونـــان تــحــت عـــنـــوان »عــن 
الصقر 1« في  شرق املتوسط  قبل أسابيع، 
الــوقــت نفسه، تريد عقد صفقة شــراء  وفــي 
مسّيرات تركية، وهذه املرة عليه أن يستغرب 
ــنـــاه مــــن الــخــلــيــج  أكــــثــــر، فـــجـــديـــد مــــا تـــابـــعـ
استقبال وزير الخارجية السعودي، فيصل 
ــري الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاع  ــ ــ ــان، وزيـ ــرحــ بــــن فــ
ونيكوس  ديــنــديــاس  نيكوس  الــيــونــانــيــن، 
بــانــايــوتــوبــولــوس، فــالــريــاض تــريــد شـــراء 
اليونان  مــن  األمــيــركــيــة  بــاتــريــوت  منظومة 
منشآت  أهــم  حماية  مهام  لتتولى  نفسها، 

األولى )1987ـ 1993( وتحليل املفكر الراحل 
»النماذج  وفــق  لها،  املسيري  الــوهــاب  عبد 
ــذا االســـتـــدعـــاء  ــ ــ املـــعـــرفـــيـــة اإلدراكـــــــيـــــــة«. وهـ
بمثابة إشــارة ذكية تربط بن حلقة مهمة 
من املقاومة الشعبية الفلسطينية لاحتال 
الشعوب  مختلف  فــي  وأثــرهــا  الصهيوني 
مع  الكبير  الجماهيري  والــخــروج  العربية 
موجتي الــربــيــع الــعــربــي انــطــاقــا مــن 2010 
الكتاب  /2011 و2019، وإن كانت صفحات 
لـــم تـــــوِل هــــذا االرتــــبــــاط اهــتــمــامــا وتــعــمــقــا 
وتاريخيتها  اإلشـــارة  هــذه  برمزية  يليقان 
وجــّديــتــهــا. ولــكــن هــذا األمـــر يمكن تفسيره 
ــاب، مـــــن مــــوقــــع بـــاحـــث  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ بـــــــأن مــــؤلــــف الـ
الــســيــاســة، مهتم ومــنــشــغــل أســاســا بــإثــارة 
ومعالجتها،  واملستقبل  الــحــاضــر  قــضــايــا 
ال بــمــهــام املــــــــؤّرخ، وحـــتـــى لـــو كــــان مـــا بن 
االنـــتـــفـــاضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة واالنـــتـــفـــاضـــات 
والـــثـــورات الــعــربــيــة الــاحــقــة هــو مــا يسمى 
»التاريخ اآلني«، الذي قد يزاوج بن حقول 

التاريخ والسياسة. 
ــنـــّوع املـــجـــاالت الــتــي  أولـــويـــة الــكــتــاب مـــع تـ
ــا، عن  ــيــ تــنــاولــهــا، مــصــريــا وإقــلــيــمــيــا ودولــ
الربيع العربي هي معالجة املسار الصعب 
املتعثر من أجل إحداث تحّول ديمقراطي ذي 
جوهر اجتماعي، أحد شروط نجاحه إعادة 
بــنــاء الـــدولـــة. وتــعــكــس نــصــوصــه عــلــى هــذا 
النحو وعي كاتبه باللحظة العربية الراهنة 
ــاٍض يــرتــحــل، فــيــمــا يتشبث  املــمــتــدة بـــن مــ
بــالــبــقــاء مـــع كـــونـــه »مــنــتــهــي الــصــاحــيــة«، 
وجديد لم يستطع الحسم لصالحه وألجل 
املستقبل. وهـــذا مــع األخـــذ فــي االعــتــبــار أن 
اإلجابات عن أسئلة »كيف سيكون الجديد« 
غير جاهزة أو واضحة تماما بعد. ويتجّسد 
هـــذا املـــاضـــي فـــي دولــــة مـــا بــعــد االســتــقــال 
االستبدادية، »الدولة الوطنية« التي قامت 
على مقايضة ضمان االحتياجات املعيشية 
األساسية بحرية مواطنيها وكرامتهم، وقد 
 في عالم متغّير عن االستمرار 

ً
باتت عاجزة

إلــى إخفاقها منذ  املقايضة، نظرًا  في هــذه 
عـــقـــود فــــي تــلــبــيــة هـــــذه االحـــتـــيـــاجـــات مــن 
لها 

ّ
وتحل وغــيــرهــا،  وعــمــل  وصــحــة  تعليم 

مــن الــتــزام اقــتــصــادي اجتماعي كــهــذا، كما 
يتجّسد هذا املاضي أيضا في تلك الحركات 
أسيرة  والعلمانية،  اإلســامــيــة  السياسية 

األيديولوجيات الشمولية. 
منتسبي  تــجــاه  التعميم  خــطــأ  إدراك  ومـــع 
وتعبيراتها،  السياسية  الفكرية  الــتــيــارات 
ــراك  ــ ــــي شــ ــتـــجـــنـــب الــــــوقــــــوع فــ والـــــحـــــاجـــــة لـ

تركيا عن  بينما عجزت  اململكة،  في  النفط 
هذه  المــتــاك  غربية  صفقة  على  الحصول 
الـــصـــواريـــخ الـــدفـــاعـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت تــوجــد 
أراضيها.  فوق  أطلسية«  »أمانة  على شكل 
ــــن الـــعـــام ملجلس  واملــلــفــت كــــان تــأكــيــد األمـ
التعاون الخليجي، نايف الحجرف، حرص 
املــجــلــس عــلــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــات الــتــعــاون 
دولة  مع  والتجاري  والعسكري  السياسي 
املشتركة.  املصالح  تحقيق  بهدف  صديقة، 
وكانت أنقرة تردد قبل أعوام إن أمن الخليج 
.. واليونان وإسرائيل هما  أمنها.  جزء من 
ــن يـــفـــعـــان ذلـــــك الــــيــــوم، عـــامـــا مــســاعــدا  مــ
ــرار املــنــطــقــة وأمـــنـــهـــا.  ــقـ ــتـ عـــلـــى ضـــمـــانـــة اسـ
ــا فـــي الــتــحــلــيــل والــتــقــديــر  هـــنـــاك مــشــكــلــة مـ
الطريق  فتحت  التركية  السياسات  ورســـم 
ــل هــذه  ــل أبـــيـــب لــتــســجــيــل كـ ــام أثــيــنــا وتــ أمـــ

االختراقات اإلقليمية على حساب أنقرة.
ــقـــول أردوغــــــــــان: »نــتــابــع  ــر، يـ ــ ــكـــان آخــ فــــي مـ
ــــي شــــــرق املـــتـــوســـط  تـــــطـــــورات األوضــــــــــاع فـ
عــن كــثــب، فتركيا صــاحــبــة الــقــرار فــي هــذه 
تتكلل  أن  مـــبـــادرة  يــمــكــن ألي  املــنــطــقــة، وال 
يقول  املقابل،  فــي  عنها«.  بمعزل  بالنجاح 
دنـــديـــاس، بــشــأن مـــا يــتــعــلــق بــرفــض بـــاده 
اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها تركيا 
مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، إن هذا 
املوقف ليس قــرار اليونان فقط، إنه »الــرأي 
املدروس املدعوم من جميع أعضاء االتحاد 
ــة، املــذكــرة  األوروبــــي الــبــالــغ عــددهــم 27 دولـ
ملغاة وغير شرعية وال يمكن أن تسفر عن 
نتائج قانونية«. ويكّرر على مسامع األتراك 
الــبــحــار  قــانــون  اتــفــاقــيــات  إن عليهم قــبــول 
املــوقــعــة عـــام 1982، ألن االتــحــاد األوروبــــي 
ا مــن  ــحـــــت جــــــــــزء ــبـــ ــا، وأصـــ ــهــ ــيــ ــلــ صــــــــــادق عــ
الــواجــب تبنيها لكل  األوروبــيــة  املكتسبات 
من يريد أن يكون عضوا في هذه املجموعة.

ــــث، والــــــــــذي ال  ــالـ ــ ــثـ ــ ــانــــي الـ ــونــ ــيــ اإلنــــــجــــــاز الــ
الــتــطــورات  عــن  إعــانــه  يمكن فصل توقيت 
اليونانية،  التركية  الجبهة  على  املتاحقة 
كان االجتماع التنسيقي الرباعي الذي عقد 
أيضا وزيــري  اليونانية، وضــم  فــي قبرص 
ــيـــل ومــســتــشــار  خــارجــيــة الـــيـــونـــان وإســـرائـ
رئــــيــــس دولــــــــة اإلمـــــــــــــــارات، أنــــــــور قــــرقــــاش. 
التعاون  الـــوزراء على تعزيز  واتــفــق خاله 
الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي واألمـــنـــي، ورســـم 
للشرق األوسط  املتغير«  »الوجه  سياسات 

معاركها القائمة على االستقطاب واألحكام 
املطلقة، يقّدم الكتاب نقدًا لإلخوان املسلمن 
ــــال مــــوجــــة الـــربـــيـــع األولـــــــى،  فــــي مـــصـــر خــ
ولحركات اإلسام السياسي بشقيه، السني 
والشيعي في العراق ولبنان والسودان، مع 
حسب 

ُ
املوجة الثانية لهذا الربيع. وبجرأة ت

ــذا الــنــقــد في  ــه هـ ــرز أوجــ لــلــكــاتــب، يـــحـــّدد أبــ
االنتهازية السياسية، وعدم امتاك مشروع 
ي مظاهر الفساد 

ّ
ديمقراطي للسلطة، وتفش

ــى قــولــه:  ــواًل إلــ ــ تــحــت لـــبـــاس الـــتـــقـــوى، وصــ
ــرة أن مـــشـــروع  ــ ــيـ ــ ــنــــوات األخـ »أثـــبـــتـــت الــــســ
ــــام الــســيــاســي، فـــي بــنــيــتــه الــســيــاســة،  اإلسـ
متهافت إلى درجٍة ال تؤهله ليكون مشروعا 
للحكم يقّدم البديل للدولة العربية املتأزمة. 
اإلسامين  تجربة  أظــهــرت  العكس  وعــلــى 
أن املــشــروع الـــذي حملته حــركــات اإلســـام 
ــاة، إذ هــو  ــ ــــأسـ ــــع مـ ــــواقـ الـــســـيـــاســـي يـــزيـــد الـ
الــواقــع،  متطلبات  عــن  كبير  بــقــدر   

ٌ
منفصل

ويميل، في معظمه، إلى الشعاراتية التي ال 
تدعمها برامج ومشاريع واضحة للحكم«. 
وشجاعة هذا النقد من كاتب محسوب في 
التقدير،  اإلسامين تستحق  على  النهاية 
وتـــدعـــو إلـــى الــتــســاؤل عـــن مـــدى تــوفــر نقد 
بــالــجــرأة والــشــجــاعــة ذاتــهــمــا بــن يسارين 

وليبرالين أيضا. 
غـــــيـــــاب قــــيــــم الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة واملـــــواطـــــنـــــة 
ومــمــارســاتــهــمــا، وافــتــقــاد الــوعــي بــاألبــعــاد 
واالحـــتـــيـــاجـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــــع الــرغــبــة 
ــصــهــا الــكــتــاب 

ّ
 يــشــخ

ٌ
ــراض ــ فـــي الــهــيــمــنــة، أمــ

بــن أخــطــاء اإلســامــيــن، أسهمت فــي تعثر 
ى كذلك 

ّ
موجتي الربيع العربي. لكنها تتفش

بن خصوم لإلسامين، وتؤّدي إلى نتائج 
كــارثــيــة أيـــضـــا، إذا أضــيــفــت إلــيــهــا نــزعــات 
اإلقــصــاء واالســتــئــصــال. وفــي الكتاب تبدو 
الحرية/ الديمقراطية بمثابة الكلمة املفتاح 
لعاج واقعنا العربي. ولكن لعل ما فاته هو 
حاجتنا التفاق واســع وعقد جديد بإعان 
مـــبـــادئ يــضــمــن حــقــوق اإلنـــســـان وحــريــاتــه 
والــثــورات،  االنتفاضات  تعقب  كمكتسبات 

ال يمكن التنازل أو التراجع عنها.  
ــتـــاب تــــســــاؤالت،  ــكـ ــمـــل، يـــطـــرح الـ وفـــــي املـــجـ
ويقّدم خطوطا عامة أكثر مما يتوقف عند 
الــتــفــاصــيــل والــتــجــارب املـــحـــددة، فــهــو على 
ر من جدل الهوية وصراعاتها 

ّ
العموم يحذ

ــبـــي عـــلـــى فــــــرص نـــجـــاح  ــلـ ــا الـــسـ ــرهــ ــيــ ــأثــ وتــ
االنتفاضات والثورات العربية. ويشير إلى 
ــــدول الــعــربــيــة،  ــــرى، تــعــانــيــهــا الـ مــعــضــلــة أخـ
الــدولــة ببقاء  تتمثل فــي ارتــهــان اســتــمــرار 

ــر خــارجــيــة قــبــرص  كــمــا قــيــل. ووصــــف وزيــ
االجتماع  ذوليديس،  خريستو  اليونانية، 
بأنه يحمل أهمية رمزية، ألنه لقاء »بن دول 
لــديــهــا عقلية واحــــدة، ويــأتــي بــعــد االتــفــاق 
التاريخي بن اإلمارات وإسرائيل«. وامللفت 
أكثر استنتاج وزير الخارجية اإلسرائيلي، 
غابي أشكينازي، لحصيلة االجتماع، بقوله 
»هذه الشراكة االستراتيجية الجديدة تمتد 
ــى الــبــحــر  مـــن ســـواحـــل الــخــلــيــج الـــعـــربـــي إلــ

املتوسط وأوروبا«.
يــظــهــر الـــجـــانـــب الـــيـــونـــانـــي مــــرة أخـــــرى أن 
أثينا غير راغبة في إطاق أي حوار ثنائي 
حقيقي مــع تــركــيــا. وإنــهــا تــريــد االســتــفــادة 
مــــن تــــدهــــور عــــاقــــات أنــــقــــرة مــــع عـــواصـــم 

املساومات  إلى  ينحاز  كما  الحاكم.  النظام 
ــادة بــنــاء الــدولــة  ــ واملـــفـــاوضـــات مـــن أجـــل إعـ
الجديدة  القديم وتلك  النظام  قــوى من  بن 
القادمة من رحم الثورة. وعلى هذا النحو، 
القديم  الكاتب ينشد »توليفة« ما بن  كأن 
الصعبة.  االنتقال  مراحل  لعبور  والجديد، 
ــرار« تــشــغــل  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــد أن مـــســـألـــة »االسـ ــقـ ــتـ وأعـ
ــزًا مــهــمــا فــــي الـــفـــكـــر الـــســـيـــاســـي ملــؤلــف  ــيـ حـ
الـــكـــتـــاب. وربـــمـــا كــــان هــــذا جـــــّراء مـــا شــهــده 
الــعــالــم الــعــربــي مــن ثــاث حـــروب أهلية في 
الــيــمــن وليبيا وســـوريـــة، ومـــا أســفــرت عنه 
مــن مــعــانــاة ومــايــن الــاجــئــن إثـــر موجة 
على  يشّدد  الكتاب  فمؤلف  األولـــى،  الربيع 
أيضا  لكنه  الديمقراطية،  الفوضى عدو  أن 
يعتبر أن دعم االستبداد يــؤدي إلى نتائج 
عــكــســيــة بــالــنــســبــة لــفــرص االســـتـــقـــرار على 

إقليمية عديدة، معولة على مزيد من الدعم 
األمــيــركــي واألوروبـــــــي واإلقــلــيــمــي لــهــا في 
ــذه املـــنـــازلـــة. وإنـــهـــا تــســعــى إلـــى إضــعــاف  هـ
ــادثـــات جنيف  املـــوقـــف الـــتـــركـــي خــــال مـــحـ
ــريـــل/ نــيــســان  املــرتــقــبــة فـــي أواخـــــر شــهــر أبـ
الـــحـــالـــي، لــبــحــث مـــلـــف األزمـــــــة الــقــبــرصــيــة 
عــام 2004  اليونان  القبارصة  أوصله  الــذي 
إلــى طريق مــســدود، بعد التخلي عن خطة 
كوفي  املتحدة،  لألمم  األسبق  العام  األمــن 
أنان، للسام في الجزيرة. حتى ولو تخلت 
تركيا ومعها القبارصة األتراك عن التمّسك 
بــحــل الــدولــتــن فـــي الـــجـــزيـــرة، وقــبــلــتــا حا 
اليوم،  البوسنية  الطريقة  على  كونفدراليا 
فـــإن مــا يــقــولــه وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي، 
الفدرالي وحده.  الحل  بلينكن، هو  أنتوني 
مـــن يــســاعــد الـــيـــونـــان عــلــى الــتــخــطــيــط هو 
الــفــريــق الــغــاضــب مــن تــحــريــك تــركــيــا ورقــة 
ــنـــاة إســـطـــنـــبـــول، االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــبــعــد،  قـ
بـــعـــد امـــتـــاكـــهـــا مــنــظــومــة الــــدفــــاع الـــجـــوي 
التي  الــروســيــة »إس – 400«،  الــصــاروخــيــة 
بسببها أوقــفــت واشــنــطــن وجــــود الــجــانــب 
التركي في فريق تصنيع املقاتلة »إف – 35 
» وبــيــعــهــا واقــتــنــائــهــا. ويــبــقــى أن خــيــارات 
تــركــيــا الــيــونــانــيــة والــقــبــرصــيــة ســيــحــّددهــا 
ــاد األوروبــــــــــي  ــ ــحـ ــ ــاالتـ ــ ــا بـ ــهــ ــاتــ ــار عــــاقــ ــ ــــسـ مـ

والواليات املتحدة.
ستحاول أثينا، مع شركائها، إقناع القاهرة 
بما يريدونه، وما سيفعلونه مع تركيا في 
املرحلة املقبلة. لذلك انتقل وزير الخارجية 
املصرية،  العاصمة  إلــى  السريع  اليوناني 
مع  مفاوضاتها  مسار  ملعرفة  محاولة  فــي 
أنـــقـــرة، وطــمــأنــتــهــا أن حــصــتــهــا مــحــفــوظــة 
بعد  الجديدة،  اإلقليمية  التركيبة  هــذه  في 
ــــال تـــجـــاهـــلـــهـــا فــي  إغــــضــــاب مـــصـــر مــــن خــ
بشأن  إسرائيلي  قبرصي  يوناني  تحالف 
ــثــــمــــارات ضـــخـــمـــة فــــي مــــجــــال الـــطـــاقـــة  ــتــ اســ
الــكــهــربــائــيــة بـــن األطـــــــراف الـــثـــاثـــة. هــدف 
هــذه الــطــاوالت اإلقليمية هو إخــراج تركيا 
من قبرص، وإنــهــاء وجــودهــا ونفوذها في 
ليبيا وإضعافها في شرق املتوسط وقطع 
باملجموعة  التحاقها  فــرص  على  الــطــريــق 
مع  عاقاتها  تفجير  ومحاولة  األوروبــيــة، 
حلف شــمــال األطــلــســي )الــنــاتــو(، وإلــزامــهــا 

بروسيا والصن وإيران.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

الكتاب عن تناول  الطويل. وال يغفل  املــدى 
العربي،  الربيع  من  الدولية  القوى  مواقف 
ــبــــاحــــث الـــســـيـــاســـي وثـــائـــق  ة الــ عـــبـــر قـــــــــراء
ودراسات أميركية في عهد الرئيس ترامب. 
وهنا نلمس وعيا بالسياق املحافظ أميركيا 
الربيع  انــتــفــاضــات  إزاء  وصينيا  وروســيــا 
ــه. ويـــطـــرح الــكــتــاب ســـؤااًل  الــعــربــي وثــــوراتــ
التغيير  قــوى  تستفيد  أن  يمكن  هــل  مهما: 
عــنــدنــا مـــن الــتــنــافــس األمـــيـــركـــي الــصــيــنــي 
لبناء الحكم الرشيد؟ وال يقدم إجابة. لكنه 
فــي غير مــوضــع مــن صفحاته ينفتح على 
النيوليبرالية.  الــعــوملــة  مــنــاهــضــة  حــركــات 
والتفاعل  التفاعل  إلــى  مهمة  إشـــارة  وثــّمــة 
العكسي بينها وبن االنتفاضات والثورات 
ــيـــة. وهــــكــــذا مــــن حــــركــــات مــنــاهــضــة  ــربـ ــعـ الـ
الــعــراق، مع مطلع األلفية، إلى  الحرب على 
ترّدد أصداء الربيع العربي، مع صعود هذه 
الحركات في موجة جديدة خارج الجغرافيا 
ــا فــــي عـــالـــم الــشــمــال  ــيـــة، وخـــصـــوصـ الـــعـــربـ
الفت  تنبيه  هنا  وثــمــة  الاتينية.  وأمــيــركــا 
يمكنها  عوملية،  تحالفات  بناء  أهمية  إلــى 
الليبرالية الجديدة وتقديم حلول  مواجهة 
كل  وفـــي  التمثيلية.  الــديــمــقــراطــيــة  ــات  ألزمــ
األحوال، يرجح الكتاب أن العوامل والفواعل 
الداخلية/ املحلية تظل األســاس والعنصر 

الحاسم في مصير الربيع العربي. 
من  مستخلصة  دروس  الــخــتــام  فــي  وثــّمــة 
مآالت الربيع العربي، تتقّدمها حاجتنا إلى 
مراجعات كبرى في الثقافة والسياسة، من 
أجل بناء توافقات بن القوى ذات املصلحة 
ــيـــيـــر، وبــــمــــا فــــي ذلـــك  ــتـــغـ فــــي اإلصــــــــاح والـ
التوافق على هوية وطنية جامعة، وإدراك 
أن تــفــكــيــك الــــدولــــة الــعــمــيــقــة عــبــر الــنــضــال 
إنفاق وقت  السلمي عملية ممتدة، تتطلب 
عدالة  منظومة  إقــامــة  على  والعمل  طــويــل، 
انــتــقــالــيــة فــعــالــة ومــحــل ثــقــة. ولــعــل الـــدرس 
األهم الذي تقّدمه التراجعات واالنتكاسات 
فــي مــصــر وغــيــرهــا مــن مــجــتــمــعــات املــوجــة 
األولى للربيع العربي هو ذلك الذي يتعلق 
الــذات، وثقافة  بكارثية استمرار غياب نقد 
الحوار والتعايش من دون إقصاء، والقبول 
الفكرية/  والتيارات  النخب  بالتعّددية بن 
الــســيــاســيــة املــخــتــلــفــة فـــي الـــوطـــن الـــواحـــد. 
وفي الظن أن إصــدار هذا الكتاب، واآلن في 
الــقــاهــرة، وفـــق الــســيــاقــات املــشــار إلــيــهــا في 
بــدايــة املـــقـــال، مــحــاولــة وخــطــوة فــي اتــجــاٍه 

صحيح يعالج هذا الغياب.
)كاتب مصري(
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