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ساللم وأرانب

في آفاق انعطافة العالقات التركية اإلماراتية

ًّ
ّملا ُ
رأيت السلم الخشبي جاسرا الجدار بــاألرض ،والعابرين يصعدون لقطف ثمار
َّ
ّ
رت أول رسم في التاريخ املصري ،وظننت كل ِّ
املعالي ،تذك ُ
الظن َّأن الصورة في األرض
ٌٍ
َّ
املحتلة ،فاالحتالل رائد في بناء األسوار والحصون ،ثم علمت أن الجدار في «قاهرة
ِّ
َّ ّ
وأن السلم أصبح جسر أهالي منطقة املرج شرقي القاهرة إلى الطريق الدائري،
املذل»،
ً
ّ
جدل ً
كبيرا على مواقع التواصل االجتماعي.
وأن صورته أثارت
هدم النظام املصري بعض املنازل اقتداء باملحتل «الكريم» ،فجرف الدرج الخرساني
إلى الطريق الدائري ،وعلمت ّأن اإلدارة الذاتية في سورية قد حظرت على أهل الجزيرة
ّ
السفر إلــى مناطق النظام إال في حــاالت الـضــرورة القصوى بسلم خشبي أيضا،
َّ
وكأن النظام دولة العدو مع أنهما يعيشان «قصة حب ال تنتهي» ،وبينهما ابن حرام
ً
ْ
أيضا ،والغرض هو الحجر السياسي على السوريني ،فأصل الطغيان هو العوز كما
ورد في أمهات كتب السياسة ،مثل «األمير» مليكافيلي ورواية جورج أورويل الشهيرة
« »1984وغيرها من أمهات الكتب وخاالتها.
ً
اقتباسا من
غضب سجني ســابــق مــن إط ــاق وصــف السجن الكبير على الــوطــن
ّ
فذكرنا َّ
بأن املرء في السجن الكبير يستطيع أن ّ
يتزوج وأن يقرأ،
السجن الصغير،
ً
عمل مثل البيع على بسطة ،وليس في السجن الكبير تعذيبْ ،
وإن كان
وقــد يجد
االنتظار ً
عذابا ،وكاد أن يقول :عذاب الظلم أحلى عذاب ،وهو ٌ
رأي ال يخلو من وجاه ٍة
وس ــداد .ويعلم بعضنا أن ّثمة سجونا فــي أميركا الالتينية تشبه أوطــانـنــا ،فهي
يعيش فيها املجرمون مع أسرهم في تبات ونبات،
قرى صغيرة محاطة باألسوار،
ٌ
وفي شوارعها عربات ،والخبز مبذول من غير طوابير وحصص وبطاقات ذكية.
ولم تكن الحواجز واألســوار في بالدنا ّ
األبية أكثر مما هي اآلن ،حتى في األوطــان
ـروب أهلية صامتة .وهناك
الناجية من الحروب األهلية اإلجبارية ،أو الغارقة في حـ ّ ٍ
ٌ
الطيارة ،والحواجز املائية مثل
أنواع من الحواجز ،مثل الحواجز الراجلة ،والحواجز
ّ
ّ
ترعة السويس .وما دمنا ذكرنا قناة السويس ،فإن عاشق الفكة قد أفرط في بناء
الجسور العازلة بني أبناء الشعب بعد شطره إلى شعبني ،لكل منهما ٌّ
رب كما جاء
في أغنية شهيرة ألحد مطربيه ،فاملشير يبحث لنفسه عن منزل ٍة أو مدين ٍة إدارية في
ُ
ً
جسورا
التاريخ يذكره بها الناس ويحمدونه عليها ،وقد نقلت لنا الصور والشاشات
ً
حجزا لقوم يأجوج ومأجوج املفسدين في
عالية تشبه السد الذي بناه ذو القرنني
ّ
األرض ،بناها «الـفــكــة» مــن أجــل حجر املصلحني فــي األرض .غلظت الحواجز بني
ّ
واضطر رؤساء دول كثيرة إلى بناء أسوار حول البالد ،منها أميركا وبولندا
الدول،
ُ
وإسرائيل ،وقد عبرت الحدود التركية بسهول ٍة في مبتدأ الثورة وبيض الهند ال تقطر
من دمــي ،ثم ما لبثت الحكومة التركية أن ّ
حصنت حدودها باألسوار الخرسانية،
بعد أن كثرت العمليات اإلرهابية ،وقد حالت بني النازحني وأوروبــا أســاك شائكة
َ
أحسن العراق إذ بادر
نصبتها بولندا على حدود طويلة طولها أربعمائة كيلومتر.
إلى استعادة بعض من مواطنيه املهاجرين ،ولو كانت حكومة خير ما فارقها أهلها
ً
بحثا عن حياة جديدة في بالد األعاجم ،أما رئيس فراطة سورية ،فقد رحب بنزوح
ُ
ً
وانتظرت أن تبادر دولة
استبشارا بتجانس شعبه غير املتجانس،
نصف الشعب
كريمة ،مثل كندا أو أستراليا ،إلى إرســال طائرة تغيث بها النازحني العالقني على
حدود بولندا ،لتستفيد منهم في زراعة بالدها الواسعة ،لكن ال ّ
يحن على العود إال
ُ
ُّ
قشره ،والعود أمسى من غير قشر .عبر صاحب كتاب «تحفة النظار في غرائب
قاراتً ،
األمصار وعجائب األسفار» ثالث ّ
قاطعا خمسة وسبعني ألف كيلومتر من
غير جواز سفر ،وكان ُيستقبل استقبال امللوك ،كما يستقبل جورج غالوي اآلن في
ـان دولة ورجــال ،وقد ارتفعت األســوار بني
الــدول العربية من غير تأشيرة ،فلكل زمـ ٍ
القرى واألحياء ،حتى بني البشر ،ثم جاء فيروس كورونا فمسخ الناس ومحا الوجوه،
ولم نعد نرى من بعضنا سوى العيون التي ليس في طرفها حور.

محمود علوش

أحمد عمر

عـنــد وص ــول ح ــزب الـعــدالــة والتنمية إلــى
السلطة في تركيا عام ُ ،2002وضع الرئيس
رجــب طيب أردوغـ ــان نـصــب عينيه إعــادة
مد الجسور مع العالم العربي بعد انقطاع
طويل .حظي هذا التوجه وقتها بترحيب
عربي ،حيث سعت تركيا إلى تقديم نفسها
لـلـعــالــم ال ـعــربــي بـشـكــل مـخـتـلــف كـلـيــا عن
قــوى أخ ــرى سعت إلــى الهيمنةّ ،
وأجـجــت
الصراعات الطائفية واملذهبية والعداء مع
الحكومات العربية .قوة إسالمية صاعدة
وعضو في حلف شمال األطلسي (الناتو)
ت ــرغ ــب ب ــال ــدخ ــول فـ ــي شـ ــراكـ ــة س ـيــاس ـيــة
واقتصادية ّمع املنطقة على قاعدة الربح
املتبادل وتتبنى نهج تصفير املشكالت مع
جيرانها .كان ذلك وصفة مثالية متكاملة
لشراكة وليدة ُسرعان ما وجدت نفسها في
قلب عاصفة الربيع العربي التي اجتاحت
ّ
املنطقة في  ،2011وخلفت فراغًا سياسيًا
وأمنيًا كبيرًا ،دفــع أنـقــرة إلــى التخلي عن
نـهــج ع ــدم الـتــدخــل واالن ـخ ــراط السياسي
والـعـسـكــري الــواســع فــي صــراعــات امـتـ ّـدت
م ــن س ــوري ــة إل ــى لـيـبـيــا م ـ ــرورًا بــالـخـلـيــج،
سعيًا إلــى إثـبــات حضورها ،ولضمان أال
ّ
يتحول الفراغ الناشئ إلى تهديد مباشر
لها وملصالحها ،ولكي ال تمأله قوى أخرى
من خارج املنطقة.
كان لصعود تيار اإلســام السياسي بعد
الــرب ـيــع ال ـعــربــي دور رئـيـســي ف ــي تكوين
نظرة عدائية لتركيا في بعض العواصم،
سيما الرياض وأبو ظبي ،ثم القاهرة بعد
إطاحة حكم الرئيس محمد مرسي ،حيث

كاريكاتير

تعاملت ه ــذه ال ــدول مــع جـمــاعــة اإلخ ــوان
امل ـس ـل ـمــن ذراع ـ ــا ل ـل ـم ـشــروع ال ـت ــرك ــي فــي
املنطقة .بقدر مــا ساهمت تـحــوالت 2011
في منح تركيا دورًا كبيرًا في عملية إعادة
تشكيل اإلقليم ،فإنها ،في املقابلّ ،
تسببت
ـرار جسيمة في عالقاتها مع
بإلحاق أض ـ ٍ
ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ال ـفــاع ـلــة ،وأدخ ـل ـت ـهــا في
مواجهةٍ معها .لم تقتصر حدود املواجهة
على حدود الدول التي شهدت اضطرابات
وص ــراع ــات ،بــل تـ ّ
ـوس ـعــت لتشمل منطقة
الخليج بعد اصطفاف تركيا إلــى جانب
قـطــر فــي أزمـتـهــا مــع الـ ــدول األربـ ــع وبـنــاء
قاعدة عسكرية في الــدوحــة ،ثم االنخراط
العسكري التركي في الصراع الليبي .في
املقابلّ ،
صعد التحالف العربي من وسائل
املواجهة باالصطفاف إلى جانب اليونان
ف ــي صــراع ـهــا م ــع تــركـيــا ش ــرق املـتــوســط،
ث ــم ات ـف ــاق ال ـس ــام ال ــذي أبــر ُم ـتــه اإلمـ ــارات
والـبـحــريــن مــع إســرائ ـيــل ،ون ـظــر إل ـيــه في
أنقرة توسيعا للتحالف املناهض لها.
خالل العقد املاضي ،بدت العالقات التركية
مع القوى العربية الفاعلة أسيرة التنافس
ُ
الحاد الذي افتقر إلى قواعد تديره بشكل
س ـلــس ،م ــا ح ــال دون تـ ـط ـ ّـوره إل ــى ص ــدام
عـسـكــري بــالــوكــالــة كـمــا حـصــل فــي ليبيا.
ال ـي ــوم ،وب ـعــد عـقــد مــن مــواجـهــة مفتوحة
ُ
وغير منضبطة ،تبدي تركيا وخصومها
العرب الرئيسيون استعدادًا لطي صفحة
م ــا بـعــد الــرب ـيــع ال ـعــربــي ،وإع ـ ــادة تنظيم
خالفاتهم من خــال التركيز على جوانب
الـتـعــاون املـتــاحــةً ،كــاالقـتـصــاد والـتـجــارة.
كانت تركيا ّ
سباقة في هذا اإلطار ،عندما
ّ
تبنت مطلع العام الجاري ( )2021سياسة

خ ــارجـ ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،تـ ـه ــدف إلـ ـ ــى إصـ ــاح
العالقات مع الــدول العربية ،حيث أطلقت
مسارًا إلعــادة إصالح العالقات مع مصر،
أعـقـبــه م ـســار آخ ــر إلص ــاح ال ـعــاقــات مع
اإلمـ ــارات والـسـعــوديــة .على عكس املسار
عقبة
املصري التركي الذي ال يزال يواجه ّ
تضارب مصالح البلدين في ليبيا ،حقق
ُ
املسار التركي اإلماراتي تقدمًا كبيرًا توج
ب ــزي ــارة لــولــي عـهــد أب ــو ظ ـبــي ،مـحـمــد بن
زايـ ــد ،أن ـ ُق ــرة ،بـعــد أش ـ ُهــر م ــن امل ـفــاوضــات
املكثفة املعلنة وغير املعلنة بني مسؤولي
البلدين لوضع صيغة للعالقة الجديدة.
بــاإلضــافــة إلــى الـعــوامــل الــذاتـيــة ،املتمثلة
برغبة كــل مــن تركيا واإلم ــارات ،فــي الحد
مــن ص ــراع اس ـت ـنــزف مــن قـ ــدرات الـطــرفــن
العسكرية واالقـتـصــاديــة ،وحـ ّـد مــن فرص
الـتـعــاون بينهما فــي الـنــزاعــات اإلقليمية
التي أثرت سلبا على كليهما ،برزت خالل
ال ـعــامــن األخ ـيــري ــن ع ــوام ــل أخ ـ ــرى ،زادت
مــن قناعتهما بالبحث عــن مـســار جديد
للعالقة ،فــي مقدمتها الـتـ ّحــول األميركي
م ــن إدارة ت ــرام ــب ال ـت ــي غ ـ ــذت ال ـخــافــات
ً
غطاء
التركية العربية ،ومنحت أبو ظبي
ك ـب ـي ـرًا لـسـيــاسـتـهــا اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،إل ــى إدارة
بــايــدن الـتــي سحبت هــذا الـغـطــاء ،وتعمل
على تخفيف انخراطها في قضايا املنطقة
لصالح التركيز على مناطق أخرى توجد
ُ
فـيـهــا ال ـصــن .ت ـضــاف إل ــى ذل ــك تــداعـيــات
أزمة كورونا على اقتصادات دول املنطقة،
ومـنـهــا تــركـيــا واإلمـ ـ ـ ــارات ،وال ـت ــي جعلت
مـ ــن ال ـب ـح ــث عـ ــن ف ـ ــرص ع ـ ـ ــودة ال ـت ـع ــاون
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن إلـ ـ ــى س ــاب ــق
عـ ـه ــده وم ـن ـح ــه زخـ ـم ــا إض ــاف ـي ــا ل ـت ـجــاوز

عماد حجاج

ّ
هذه التداعيات أولوية لدى صناع القرار
ً
ف ــي أن ـق ــرة وأبـ ــو ظ ـبــي ،ف ـضــا ع ــن البيئة
اإلقـلـيـمـيــة ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي أخـ ــذت منحى
التهدئة بعد حل األزمة الخليجية وإطالق
مسار التسوية السياسية في ليبيا.
لـ ـ ــم تـ ـنـ ـقـ ـط ــع الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة بــن
اإلمــارات وتركيا تمامًا خالل فترة األزمــة،
ول ــم ت ــؤد خ ــاف ــات ال ـب ـلــديــن الـعـمـيـقــة في
م ـقــاربــة ال ـق ـضــايــا اإلقـلـيـمـيــة إل ــى قطيعة
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة ب ـي ـن ـه ـمــا ،ك ـم ــا فـ ــي ا ًل ـح ــال ـ ًـة
ّ
املـصــريــة الـتــركـيــة ،مــا شــكــل أرض ـيــة مهمة
إلعــادة التطبيع .وما كان للمسار الجديد
أن يـنـجــح ل ــوال الـبــراغـمــاتـيــة ال ـتــي تتميز
بها السياسة الخارجية لكل من البلدين،
والـ ـت ــي ســاعــدت ـه ـمــا ع ـل ــى إح ـ ـ ــداث ت ـح ـ ّـول
ســريــع فــي الـسـيــاســات ،وف ــق مــا تقتضيه
مـتـطـلـبــات امل ـص ــال ــح وال ـ ـظـ ــروف املـتـغـيــرة

رحلة إلى لبنان بعد سنة غياب
دالل البزري

خالفات أيديولوجية لساويرس
وهاني وحمو بيكا
عبد الحكيم حيدر

رحم الله محمود شاكر ولويس عوض وعباس العقاد وخصومه و«سن قلمه» الذي
يستطيع أن يشيل حكومة بحالها وخالخيلها ،ومحمد مـنــدور ،وغـيــرهــم ،حتى
وصلنا في املحروسة إلى الزمن الذي تكون فيه زبدة أفكار امللياردير ساويرس على
مائدة الجدل مع نقيب املوسيقيني وأمير الطرب ،هاني شاكر .وفي القلب من الصراع
األيديولوجي املحتدم فــي حــق الغناء ،املـطــرب حمو بيكا ،وريــث إبراهيم املوصلي
ومعبد وإسحق املوصلي وعبد العظيم عبد الحق .وقد يجود عليه الزمان بوتر سابع
للعود من على شواطئ اإلسكندرية ،وتكون الفاتحة الجديدة للطرب ،كما جادت
يوم بعيد على الفارابي بالوتر السادس .وقد يقلب حمو بيكا االتجاه
العبقرية في ٍ
بوتره السابع رأســا على عقب ،وتكون موسيقي ُ
تخرج بشهية ومرونة
املوسيقي
من أسفل دكاكني جزارة لحمة الراس وسمكرية السيارات وورش الخراطة ،ودكاكني
الخردة في بوالق أبو العال ودكاكني الكبدة والعطارة ،وربك قادر.
نحن أمام معادل ٍة في الخالف األيديولوجي مضحكة ،بل في غاية اإلضحاك ،أطرافها
كاآلتي :ملياردير تقدر ثروته بحوالي أربعة مليارات دوالر ،ويتمتع بقبول واسع لدى
السلطة بدليل أنها تسامحت معه في سبعة مليارات جنيه مصري ضرائب ّ
أقرتها
حكومة الراحل محمد مرسي ،ملياردير لديه مهرجان سينمائي ينافس مهرجان
ّ
ويتفوق عليه في مهارة قصة الفساتني وطالتها ونيرانها التي تشتعل في
الدولة،
ّ
الجونة في «دولــة فقيرة أوي» .وكانت ملهرجانه ردود أفعال «هــزت وســط الوطن»،
بفساتني بطالته مــن أسبوعني ،وهــو مــع النظام قلبا وقالبا مــن سـنــوات .والطرف
الثاني ،وهو هاني شاكر ،مطرب األمراء وامللوك ورئيس النقابة املوسيقية ،وهو يمثل
النظام في كل شــاردة وواردة ،ويكون على يمينه بزاوية حرجة جــدا ،ومــع «وجهة
نظر األخ ــاق الحميدة فــي اللبس والكلمة والـلـحــن» ،وابــن النظام قلبا وقالبا ،ليال
ونهارا ،داخل النقابة وخارجها .والطرف الثالث وهو حمو بيكا وأقرانه من مطربي
املهرجانات الراقصة على إيقاع رقص الشباب مع حسن شاكوش وغيرهما ،على
اعتبار أن النقابة تهاجم «غـنــاء ثــوريــا» ،يكاد يجرف الـبــاد إلــى الـثــورة واملتاهات.
«الحظ أن قرار منع الغناء» لهوالء الشبيبة ّ
«الثوار» استثنى املطرب محمد رمضان،
ّ
وال نعرف ما سـ ّـر هــذا االستثناء ،فهل كلمات أغانيه ولباسه يــؤديــان إلــى «تثبيت
األخالق الحميدة تحت خيام الوطن؟ ال أحد يعرف ،الحظ أن الخالف ما بني ملياردير
«رأسـمــالــي» ،وال ينكر ذلــك ،ومطرب يغني لألمراء من نصف قــرن حفالت خاصة
وعامة وشبيبة تغني باملاليني أيضا .يعني نحن أمــام خــاف استراتيجي ما بني
أثرياء وعلى عالقة بالسلطة صباح مساء ،ال أحد منهم له غزوة ثورية ،فهل عجز
النظام عن توليد وتخصيب معارضات ومشاحنات وعراك داخله إلى هذا الحد؟
وق ــد اسـتـطــاع حـمــو بـيـكــا ،مــن سـنــة أو أك ـثــر ،أن يكسر الـنـقــابــة مـ ّـرتــن بكراسيها
وطاوالتها والبوفيه ،وتم الصلح ما بني النقيب واملطرب بعد فنجان قهوة ،وتناقلت
القنوات موضوع الصلح ،وكأن الحرب «معلنة» في جبهات العلمني وشرق أوروبا .ثم
عاد حمو بيكا ،بعد التصالح ،إلى التصريحات عن شرب الويسكي والعياذ بالله ،ولم
يتكلم الشيخ أحمد كريمة بحرف ،وال الشيخ علي جمعة .وكانت في أصابع حمو بيكا
ستة خواتم ،وفي رقبته سلسلة من الذهب ،يتعب من ثقلها بغل ،ولم ّ
يتعرض هاني
شاكر وال محمد صبحي وال غيرهما من «أصحاب أجندة األخالق الحميدة في الفن
بأي كلمة» ،لحمو بيكا .والحمد لله أن السيدة آثار الحكيم في إجازة ،وإال لكان املركب
قد غرق .أما سمير اإلسكندراني فقد توفاه الله هو وداود حسني قبل أن يستفحل
أمر حمو بيكا .أما لو مد الله في عمر املحامي سمير صبري ،ال حرم محاكم مصر
يتقدم ببالغ بأن محتوي هذه األغاني ّ
من إطاللته وبالغاته أبدا ،فسوف ّ
يهدد األمن
الوطني وحدود البالد .أما لو قال ساويرس للمحامي سمير صبري« :وأنت تعرف
إيــه في الفن عشان تقيمه يا سمير؟» ،ساعتها سيركب املحامي سمير صبري
ّ
ويتوجه إلى تقديم بالغ عاجل ،وسيكبر رأس املوضوع وذيله ويمأل قنوات
رأســه،
املحروسة شططا وتالسنا.

خالل العقد الماضي،
بدت العالقات التركية
مع القوى العربية
الفاعلة أسيرة
تنافس حاد

التغيير في العالم العربي
وطريق مسدود
حلمي األسمر

بـعــدمــا ج ـ ّـرب املـصـلـحــون ودعـ ــاة التغيير
ّ
وال ــدع ــاة وال ـن ـخــب امل ـت ـن ــورة وال ـث ــائ ــرة كــل
األسـ ــال ـ ـيـ ــب امل ـ ـعـ ــروفـ ــة إلح ـ ـ ـ ــداث ال ـت ـغ ـي ـيــر
ّ
املـ ـطـ ـل ــوب ف ــي ال ــوط ــن الـ ـع ــرب ــي ،يـ ـب ــدو أن
مـشــروع التغيير برمته ّ
يمر اآلن فــي أزمــةٍ
تـ ـه ــدد ب ـم ــوت ــه ،أو ق ــل ه ــو اآلن ًف ــي غــرفــة
اإلنعاش بني الحياة واملوت .بداية ،ال بد أن
نتفق ّأن الوطن العربي ّ
يمر اليوم بواحد ٍة
ً
من أكثر األزمات قسوة في حياة أهله ،فهو
ّ
فــي حــالــةٍ م ــزري ــةٍ عـلــى ك ــل األص ـع ــدة ،وفــي
ّ
كل الحقول تقريبًا ،ودالالت هذا تراها في
األرقام التي تصف حالة التخلف والتراجع
والبؤس التي يعيشها في جوانب الحياة
ك ــاف ــة ،اق ـت ـص ــادي ــة ك ــان ــت أو س ـيــاس ـيــة أو
اجتماعية ،وفي طبيعة أخباره املستدعية
للكآبة والحزن التي تمأل ّ
منصات اإلعالم
املرئي واملسموع واملقروء .وحدها ّ
منصات
اإلعـ ـ ـ ــام ال ــرسـ ـم ــي هـ ــي مـ ــا ي ــرس ــم صـ ــورة
«إي ـج ــاب ـي ــة» م ـغ ــاي ــرة ل ـل ــواق ــع ال ـب ــائ ــس ،إذ
تمتلئ باألكاذيب واإلنـجــازات والبطوالت
ال ــوهـ ـمـ ـي ــة ،وهـ ـ ــي ت ـ ـ ــدور حـ ـ ــول شـخـصـيــة
الــزعـيــم وظــالــه وأتـبــاعــه مــن نـخــب ّ
مطبلة
ٍ
ّ
مـســخــرة لـخــدمـتــه .أم ــا ال ـصــورة الحقيقية
ف ـهــي م ــوج ــودة ف ــي الـ ـش ــارع الـ ــذي يعكس
الصورة الحقيقية للواقع البائس .تعيش
استبداد شامل،
البالد العربية اليوم حالة
ٍ
ّ
وتخلف اقتصادي ،وشبه انهيار في بعض
وشظف عيش ،ومديونيةٍ
األصقاع ،وجوع ّ
هائلة ،وبطالة متفشية ،وبؤس اجتماعي،
تتمتع ببعض ٌالثروة،
وحتى في البالد التي ٌ
ّ
ف ـ ــإن خ ـيــرات ـهــا م ـن ـهــوبــة وم ـص ــروف ــة على
نـ ــزوات الـحــاكــم وم ـغــامــراتــه ،ومـشــروعــاتــه
ٌ
املـجـنــونــة ،فـهــو مـسـكــون بـهــاجــس تحقيق
ـازات ف ــردي ــةٍ رب ـم ــا لـيـســت ل ـهــا عــاقــة
إن ـ ـجـ ـ ٍ

وال ـت ـك ـيــف ال ـجــديــد ف ــي م ـج ــال االق ـت ـصــاد.
لذلك تبدو الحاجة االقتصادية للطرفني،
وت ـط ـل ـع ـه ـمــا إل ـ ــى الـ ـف ـ ُـوائ ــد االق ـت ـص ــادي ــة
املشتركة للمصالحة ،املحركني الرئيسيني
لها في هذا اإلطار .ويشكل عزل الخالفات
اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن ،ال ـت ـحـ ّـدي
األكبر أمام البلدين إلنجاح املسار الجديد،
ويـ ـت ــوق ــف هـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر بـ ــالـ ــدرجـ ــة األولـ ـ ــى
عـلــى ق ــدرة الـطــرفــن فــي تحصني الـتـقــارب
االقتصادي من تضارب املصالح في بعض
صراعات املنطقة ،ال سيما ليبيا وسورية
وتـحــويـلــه إلــى فــرصــة للبحث عــن مـقــاربــةٍ
مشتركةٍ لسياستهما املستقبلية فيها.
وبالنسبة للرئيس أردوغــان الــذي يواجه
وض ـعــا اقـتـصــاديــا صـعـبــا فــي ب ــاده على
أب ـ ــواب ان ـت ـخــابــات  ،2023س ـت ـكــون ع ــودة
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة إلـ ـ ــى ت ــرك ـي ــا،
والــدخــول فــي مـشــاريــع تـعــاون اقتصادي
ج ــدي ــدة ،م ـف ـيــدة ل ــه ف ــي الـ ــداخـ ــل .ك ـمــا أن
إص ــاح الـعــاقــات مــع اإلمـ ــارات ُ
سيساعد
صعوبات في العالقات
تركيا التي تواجه
ٍ
ال ـت ـجــاريــة م ــع دول امل ـن ـط ـقــة ،وي ــوف ــر لها
ف ــرص ــا اق ـت ـص ــادي ــة ج ــدي ــدة ،بــال ـن ـظــر إلــى
م ــزاي ــا اإلم ـ ـ ــارات ف ــي مـنـطـقــة الـخـلـيــج في
التجارة واالقتصاد .لذا ،ستوفر العالقات
الوثيقة التي سيتم إقامتها ً
فرصا مهمة
للمنتجات الـتــركـيــة لـلــوصــول لـيـ ًـس فقط
إلـ ــى م ـن ـط ـقــة ال ـخ ـل ـي ــج ،ول ـك ــن أي ــض ــا إل ــى
األسـ ـ ـ ـ ــواق األف ــريـ ـقـ ـي ــة واآلس ـ ـيـ ــويـ ــة .وم ــن
امل ــزاي ــا األخـ ــرى ال ـتــي سـيــوفــرهــا الـتـقــارب
م ــع اإلم ـ ـ ـ ــارات ل ـتــرك ـيــا ت ـف ـك ـيــك ال ـت ـحــالــف
املناهض لها في مناطق جغرافية عدة ،ال
سيما في شرق البحر املتوسط .وهــذا ما

ُيفسر أيضًا اهتمام أنقرة بإنهاء القطيعة
الدبلوماسية مع مصر.
وت ـبــدو دواف ــع اإلمـ ــارات مشابهة لتركيا.
خالل حرب اليمن ،كان التركيز اإلماراتي
ينصب عـلــى الــوجــود فــي محيط مضيق
ب ــاب امل ـن ــدب ،وك ــذل ــك ال ــوص ــول إل ــى شــرق
املتوسط عبر اتفاقية مع إسرائيل ،ضمن
رغـبـتـهــا فــي أن تـكــون نـشـطــة فــي امل ـمـ ّـرات
امل ــائ ـي ــة وط ـ ــرق ال ـت ـج ــارة ال ـب ـلــديــة .تــركـيــا
ُ
هذا اإلطــار ،إذ تحاول
مهمة لإلمارات في ً
األخيرة أن تكون فعالة في املشروع الذي
أعلنته إيــران لنقل البضائع من اإلمــارات
عبر أراضيها إلــى ميناء مرسني التركي،
والـ ــذي يختصر عملية الـنـقــل عـلــى نحو
أسـ ـب ــوع ،ب ـعــد أن ك ــان ن ـقــل ال ـب ـضــائــع من
م ـي ـن ــاء الـ ـش ــارق ــة إلـ ــى م ــرس ــن ،ع ـب ــر ب ــاب
امل ـنــدب وق ـنــاة الـســويــس والـبـحــر األحـمــر،
يستغرق عشرين يومًا .ومن املزايا األخرى
ال ـت ــي ت ـط ـمــح ل ـه ــا اإلم ـ ـ ـ ــارات أن ال ـت ـع ــاون
التجاري مع تركيا ُيساعدها في الوصول
ّبرًا إلى أسواق آسيا الوسطى ،بعد إنشاء
املمر ّ
مشروع ّ
البري بني تركيا وأذربيجان.
على الرغم من أن البلدين أنهيا القطيعة،
ّ
إال أن امل ـ ـسـ ــار الـ ـج ــدي ــد ي ـس ـيــر فـ ــي حـقــل
ألغام ،ومن غير الواضح ما إذا كان قادرًا
عـلــى االس ـت ـمــرار مــن دون تحقيق تغيير
حقيقي في مقاربتهما اإلقليمية .أوجدت
املصالحة التركية اإلماراتية آفاقًا جديدة
ليس للبلدين فحسب ،بل للمنطقة عمومًا،
وي ـج ــب ال ـن ـظــر إل ـي ـهــا أن ـه ــا ف ــرص ــة ن ــادرة
للخروج من الدائرة املفرغة التي دخلتها
العالقات التركية العربية بعد .2011
(كاتب لبناني)

ب ـم ـع ــال ـج ــة مـ ـشـ ـك ــات ش ـع ـب ــه ال ـح ـق ـي ـق ـيــة،
واألدلـ ــة أم ــام كــل ذي بـصــر وبـصـيــرة .منذ
انهارت دولــة الخالفة العثمانية قبل نحو
مائة عام ،وكان العالم العربي جزءًا منها،
ّ
قطعت اتـفــاقــات سايكس وبيكو أوصــالــه،
ّ
وحولت الضواحي واملشيخات والنواحي
إل ــى دول ل ـكــل مـنـهــا ج ـيــش وع ـلــم ونـشـيــد
وط ـن ــي ،وع ـلــى ال ـف ــور ن ـشــأت إث ــر الـهــزيـمــة
املـنـكــرة لــأمــة حــركــات التغيير والتحرير
التي قاومت املستعمر ،ومن ورثه من وكالء
ّ
استمروا في حكم البالد باسمه ومباركته،
ف ـخ ــرج ــت الـ ـب ــاد م ــن م ــرح ـل ــة االس ـت ـع ـمــار
األجنبي إلى مرحلة «االستعمار الوطني».
وبـسـبــب هــذا الــواقــع الـبــائــس ،تـفـ ّـجــرت في
وتحر ٌ
ٌ
ّ
كات هدفها استعادة
حركات
البالد
األوطــان املسلوبة ممن سرقها ،وانتهجت،
فـ ــي س ـب ـي ــل ت ـح ـق ـيــق ه ــدفـ ـه ــا ،ع ـ ــدة طـ ــرق،
كلها لــم تنجح ،فــي النهاية ،بغض النظر
عــن أسـبــاب الفشل .وبعجالةٍ يمكن لنا أن
نـحـصــر ال ـط ــرق ال ـت ــي سـلـكـهــا املـصـلـحــون
وطالب الحرية (واملغامرون والثوار أيضًا)
على النحو التالي:
ً
أوال :االنـ ـق ــاب ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة ،أو طــريــق
ال ـق ــوة ف ــي الـتـغـيـيــر ،وق ــد ب ــدا ف ــي مستهل
ّ
هـ ــذا ال ـط ــري ــق أن ال ـش ـعــب ف ــي طــري ـقــه إلــى
ّ
ّ ّ
ّ ّ
نيل حريته ،إل أن ما حصل أن كــل أو جل
ق ـي ــادات االن ـق ــاب ــات ال ـتــي وق ـعــت ف ــي بــاد
العرب (بعضهم ّ
سماها ثورة!) تحولوا إلى
أن يكونوا «جمل محل جمل برك» بالتعبير
الــدارج ،فقد جلس الدكتاتور الجديد على
ك ــرس ــي ال ــدكـ ـت ــات ــور الـ ـق ــدي ــم ،و«ه ـ ـنـ ــدس»
عالقاته جيدًا مع القوى اإلقليمية والدولية
ّ
امل ـت ـح ــك ـم ــة ب ـم ـص ــائ ــر الـ ـشـ ـع ــوب ،وض ـمــن
سكوتها أو «تطنيشها» عما يرتكبه بحق
ش ـع ـبــه ،م ـقــابــل ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى مـصــالـحـهــا
فــي ب ــاده (يسمونها االل ـتــزام باالتفاقات

تعيش البالد العربية
استبداد
اليوم حالة
ٍ
شامل ،وتخلّف
اقتصادي

الدولية!) .وفي املحصلة ،لم ّ
تجر االنقالبات
إال ا ًل ــوي ــات عـلــى ال ـبــاد وال ـع ـبــاد ،فكانت
لعنة على كل مشاريع التغيير واإلصــاح،
مــع بـعــض إن ـج ــازات هـنــا أو هـنــاك مـمــا لم
تؤثر كثيرًا على الواقع البائس.
ث ــان ـي ــا :ان ـت ـهــج بـعـضـهــم ط ــري ــق ال ــدع ــوة
بالتي هــي أحـســن ،والتحالف مــع النظم
الـقــائـمــة ،ومـهــادنـتـهــا ،وال ـت ـعــاون معها،
ً
ّ
أمــا في تحقيق مصالح البالد .وبــدا أن
ً
ه ــذا ال ـطــريــق أك ـثــر ط ــوال مـمــا ت ــوق ــع ،بل
استعمل دعاة هذا الطريق كشاهد الزور،
ّ
فقد استعان الحكام بهم إلضفاء شرعيةٍ
ّ
استتب لهم األمر
على حكمهم ،حتى إذا
م ــال ــوا عـلـيـهــم فـبـطـشــوا ب ـهــم ،وم ــن بقي
ّ
استقر في غيابات السجون.
منهم
ثالثًا :أمــا طــاب التغيير بالثورة والـقــوة،
وحشد التأييد الشعبي ،فنالهم هم أيضًا
ما نــال من انتهج طريق ُ التغيير السلمي،
فـقــد ُســرقــت ال ـث ــورات ،وشـيـطـنــت ،ودعـمــت
الـ ـ ـث ـ ــورات املـ ـ ـض ـ ـ ّـادة املـ ـتـ ـض ـ ّـرري ــن داخ ـل ـي ــا
وخارجيًا بتخريب منجز الثوار.
(كاتب من األردن)

غ ـ ـبـ ـ ُـت سـ ـن ــة ب ــأك ـل ـم ـه ــا ع ـ ــن لـ ـبـ ـن ــان .فــي
ّ ُ
ـوع ج ــدي ــد من
أث ـن ــائ ـ ّه ــا ،تـ ــدربـ ــت ع ـلــى ن ـ ـ ٍ
«ال ـت ـكــيــف» .لـيــس عـلــى م ـضــض ،كـمــا قد
يتراءى من تجربة كبار السن مثلي .فقبل
أيامي األولى في بالد الصقيع هذهُ ،
قلت
لنفسي مــا يـلــي :لــم يـ ُـعــد مفيدًا وال الئقًا
وال منطقيًا أن ّ
أتكيف مع انهيار لبنان.
ُ
كنت خالل السنوات العشر األخيرة أبذل
ّ
أنواع ال
ُما تجوده علي ّإرادة البقاء ،من ُ ٍ
التكيفات .وكل مـ ّـرة ،تضاف
تحصى من
إلى «برنامجي» نقطة جديدة ،موضوع
ّ
تكيف .وكل ّ
مرة ،أدعو في قلبي أال تزيد
األم ـ ـ ــور س ـ ـ ــوءًا .وأضـ ـي ــف أنـ ـن ــي اآلن مــا
زل ـ ُـت ق ــادرة عـلــى «ال ـت ـكـ ّـيــف» .ولـكــن غ ـدًا؟
ٌ
إذا سـقـطــت واحـ ــدة مــن كـبــريــات أحـجــار
الــدوم ـي ـنــو؟ مـ ــاذا يـخـبــئ لـنــا ه ــذا ال ّـغــد؟
وأك ـت ــب ض ــد ال ـت ـكـ ّـيــف ،أه ـج ــوه ،أســفـهــه،
أركان االنهيار .ولكن
وأقول إنه واحد من
ً
ّ
م ــن دون ال ـت ـخــلــي ل ـح ـظــة ع ــن تـمــريـنــات
ّ
التكيف ..بصفتها قتاال من أجل البقاء.
َ
حتى انفجار املرفأ شبه الـنــووي  ..الذي
أوض ـ ـ ــح لـ ــي أن كـ ــل مـ ـ ـح ـ ــاوالت ال ـت ـكـ ّـيــف
الشخصية التي بذلتها جــاءت بنتيجة
ص ـ ـفـ ــر ،أي مـ ــن غـ ـي ــر أن تـ ـ ـ ـ ّ
ـدر ع ـ ـلـ ـ ّـي أي ــة
ّ
نـعـمــة ،ب ــل بــالـعـكــس ،بـضــربـهــا مـقــومــات
ُ
هاجرت إلى بالد
استمراري .لذلك ،عندما
ّ ْ
ّ
ـف
الـصـقـيــع ،وتـحــتـمـُـت ع ـلـ ّـي عملية تـكــيـ ٍ
جديد ٍة قاسية ،قلت لنفسي إنني خارجة
من جحيم ،نحو إمكانية أن أعيش ،ليس
مكان سوف
في الجنة بالضبط ،إنما في
ٍ
يكافئني على تكيفي مع نظامه ما بعد
الـحــداثــي وعــواصـفــه الثلجية .وك ــان من
ُ
فعلت،
شروط هذا التكيف أال أشتاق .وإذا
ُ
اقتربت من تلك املنطقة التي ّ
حرمتها
إذا
ّ
ع ـلــى ن ـف ـســي ،يــوج ـع ـنــي ق ـل ـبــي ،تـتـعــطــل
طاقاتي ،ويضيع جديد ّ
تكيفي ،فأبتعد
بسرعةٍ من تلك املنطقة ،أهرب منها.
وعـ ـن ــدم ــا جـ ـئ ـ ُـت إل ـ ــى ل ـب ـن ــان فـ ــي زي ـ ـ ــار ٍة
ٌ
شيء
قصيرة ،بعد هذه السنة الصامتة،
ما ّ
قليل من الذنب على
حرك شوقي .مع
ٍ
ّ
ُ
تجنبي له طوال تلك السنة .وقلت لنفسي
إن الجغرافيا اآلن تتطلب مني الـعــودة
ّ
إلى ّ
تكيفي القديم .اآلن ،ال يختل ميزاني
ُ
إذا أطلقت العنان لشوقي .وكأنني بذلك
ُ
عدت إلى خوض معركة مباشرة ،عادية،
من دون مصفاة املسافات ،أو الغربة ،أو
إرادة البقاء.
لـ ـ ــم أسـ ـ ـك ـ ــن فـ ـ ــي ب ـ ـي ـ ـتـ ــي ،ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع داخـ ـ ــل
الـعــاصـمــة .ال كـهــربــاء فـيــه وال م ــاء .إنما
ّ
عند أختي ،في أعالي إحدى التالل املطلة
ُ
عدت إلى عادتي
عليها .منذ اليوم األول،
القديمة .أستفيق قبل الفجر .وكل أنواع
ال ـك ـه ــرب ــاء م ـق ـطــوعــة .ك ـه ــرب ــاء «ال ــدول ــة»
الــرسـمـيــة الـعــامــة ،وكـهــربــاء «االش ـت ــراك»
األهلية الخاصة .أقف أمــام النافذة التي
ّ
تطل على الخارج .املشهد ليس «شامال».
فأمامي بالضبط عمارة قليلة االرتفاع،
ول ـك ـن ـه ــا ت ـف ـص ــل بـ ــن ج ـ ـنـ ــوب الـ ـن ــاف ــذة
ْ
ـام ال ـن ــاف ــذة ،وم ــاذا
وش ـمــال ـهــا .أج ـم ــد أمـ ـ ّ
أف ـع ــل؟ أس ـ ــارع إل ــى تـنــشــق عـطــر الـفـجــر،
ق ـبــل أن تـ ــدوس عـلـيــه ع ـ ّــوادم ال ـس ـيــارات
ومـ ــازوت امل ــول ــدات وتـعــفــن الـنـفــايــات .ثم
ّ
أحـ ـ ـ ّـدق بــال ـنــاح ـي ـتــن ،ل ـعــل ـنــي أن ـج ــح في
ـيء مــن الطبيعة املحيطة ،في
التقاط ش ـ ٍ
الهواء الطلق ،أو حتى شيء من العمران..
فماذا «أرى»؟ في الجنوب سوادا صافيا.

ّ
ْ
أحملق في هذا السواد .أحــاول أن أتذكر
ك ـي ــف ت ـب ــدو هـ ــذه ال ـج ـه ــة ع ـن ــدم ــا يـطـلــع
َ
ال ـض ــوء .ول ـكــن امل ـحــاولــة تـفـشــل .فــألــتـهــم
هــذا الـســواد املــديــد ،أنسى نفسي .ألعود
ببعض نقاط ضوء في الجهة الجنوبية
من النافذة .أضواء قليلة ،مبعثرة .أتنفس
ً
قليال .ولـكــن مــع تــوالــي األي ــام ،تتناقص
أعداد هذه النقاط .كل يوم ينطفئ ضوء
أو اثنان .وال أعرف اآلن ،بعد مرور شهر
على عــودتــي مــن لبنان ،إن كانت الجهة
الجنوبية قد انطفأت كليًا ،كما حصل مع
الجهة الشمالية..
لم أصمد كثيرًا في عملية تكيفي القديم.
خـيـبـ ُـت نـفـســي بـنـفـســي .وغ ـ ّـص ــة ودمـعــة
َ
محبوستان ،طوال النهار .ودخل الوقت
على الخط .بعفوية ،من دون إذن .الحاضر
هنا ،يا عزيزتي ،هو ما ترينه اآلن .سواد
عـظـيــم .ال ش ــيء مـحـ ّـبــب ف ـيــه ،وال مبهج.
بالعكسُ ،يعمي البصرُ ،يبطل البصيرة.
واقــع في مخالب اليأس الشامل .اليأس
العقيم .املستقبل؟ ال تسأل .ســواد املوت
أرحـ ـ ــم .إال ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل ال ـب ـع ـيــد رب ـمــا.
ـاحــل .وكيف
بعد أن تصبح عظامنا مـكـ ِ
«ي ـع ــود» لـبـنــان إل ــى نـفـســه؟ كـيــف يـكــون
وجه لبنان من بعد هذا املستقبل؟
ـاض .أو تلك
يبقى املــاضــي .ولـيــس أي م ـ ٍ
ا ُل ـُس ـنــوات الـعـشــر األخـ ـي ــرة ،ال ـتــي دفعنا
نذرها غاليًا .انتفضنا عليها بما ملكنا
من رجاء .لم نفرح بها كما كنا نفرح في
ماض أبعد .وكلما ابتعد هذا املاضي كان
ٍ
ٌ
واضح
أكثر جاذبية ،أكثر مدعاة للشوق.
ه ـن ــا أن ت ـح ــدي ـق ــي ب ــالـ ـس ــواد أص ــاب ـن ــي
بــال ـشــوق إل ــى ذاك امل ــاض ــي ال ــذي أصـبــح
ْ
أخذت طاقة الشوق حريتها،
غابرًا .هكذا
َ
هجم ّ
علي الشوق ،فانفصلت الجغرافيا
عن التاريخ.
ُ
كيف َ
تفاعلت
داري ـ ُـت هــذا الـشــوق؟ كيف
م ـع ــه؟ اآلن أف ـه ــم مـ ــاذا ف ـعــل ب ــي ال ـش ــوق.
فــي لحظتها ،كــأن ي ـدًا صديقة تقودني،
من دون أن تشرح لي معنى ما تريدني
أن أفعل .تقودني إلــى األواص ــر القديمة:
إلى أختي ،إلى أبناء عمومتي وخاالتي،
إلى األصدقاء الخلصاء ،الذين لم أنقطع
عنهم خــال وج ــودي األخـيــر فــي لبنان.
ولكن أيضًا ،وبشكل خاص ،قادتني هذه
الـعـفــويــة إل ــى االت ـص ــال بـمــن لــم أره منذ
أرب ـعــن وخـمــس وأرب ـعــن سـنــة .زمــائــي
ف ــي ال ـجــام ـعــة ورف ــاق ــي الـ ـق ــدم ــاء .وعـلــى
ال ــرغ ــم م ــن تـعـثــر املـ ــواصـ ــات ،وان ـك ـبــاب
ُ
الج ُدد والقدماء في هموم اإلنهيار القاتل

يوميات لبنانية من دون كهرباء
(فضل عيتاني)Getty/

يبقى الماضي .وليس
ماض .أو تلك
أي
ٍ
السنوات العشر األخيرة،
التي دفعنا ن ُ ُ
ذرها
غاليًا .انتفضنا عليها
بما ملكنا من رجاء
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أبعد من قاعدة عسكرية
صينية في اإلمارات
ياسر أبو هاللة

مضى أكثر من أربع سنوات على غياب ،ولي عهد أبوظبي ،الحاكم الفعلي لإلمارات،
محمد بن زايد ،عن واشنطن ،وهي مدة طويلة للساسة العرب عموما ،وخصوصا
في الخليج .وهو ما أوحــى بأزمة صامتة وبــرودة العالقة بني الحليفني ،خصوصا
بعد أن بلغت أوجها في عهد إدارة ترامب .قد تحل األزمة ويعود الدفء ،وقد تبقى
بانتظار تغير اإلدارة األميركية .املدخل الكالسيكي عربيا لحل املشكالت مع اإلدارات
األميركية هو البوابة اإلسرائيلية ،واالتفاقات اإلبراهيمية وقعت في هذا السياق .وفي
األسبوع املاضي شوهد مبعوث اإلدارة األميركية لشؤون املناخ ،جون كيري ،يرعى
اتفاقية مزرعة الطاقة الشمسية وتحلية املياه بني األردن وإسرائيل واإلمارات .وعلى
أهمية التحالف مع الصهاينة في أميركا والغرب ،إال إن هذا وحده ليس كافيا على
ما يبدو لعودة درجة حرارة العالقات كما كانت .توصل اإلمارات رسائل مفادها أن
ّ
مستقرة سياسيا في نظام ديكتاتوري
الصني حليف أفضل من أميركا ،فهي بالد
ال تتغير تحالفاته ،ومليء ماليا ويقارب حجم اقتصاده االقتصاد األميركي .وتعلم
أنها ال تستطيع ،حتى في أيام ترامب ،الجمع بني تحالف مع أميركا وآخر مع الصني،
عدوها األول .لكنها وسيلة ضغط قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال ،في األسبوع املاضي ،عن توقف بناء منشأة
سرية صينية في اإلمــارات ،بعد ضغط أميركي .وفي اتصال هاتفي أجراه الرئيس
بايدن مع محمد بن زايد ،أعرب عن قلقه بشأن الوجود الصيني املتزايد في اإلمارات،
ضار على الشراكة»ّ .
وأنه يخشى أن يكون لنشاط الصني تأثير» ّ
ورد بن زايد بأنه
ً
سمع السيد بايدن «بصوت عال وواضــح» ،وفقا ملسؤولني تحدثوا للصحيفة التي
ذكــرت أن «تـلــك املـحــادثــة تــركــت املـســؤولــن األميركيني غير متأكدين مما إذا كان
اإلمــارات ـيــون ملتزمني بــإبـقــاء الـصــن خ ــارج ال ـبــاد» .وق ــال مطلعون إن املسؤولني
األميركيني واإلماراتيني أجروا مناقشات عديدة حول قضية ميناء خليفة في وقت
سابق من هذا العام .ثم في أواخــر سبتمبر /أيلول املاضي ،أثناء زيارته أبو ظبي،
ّقدم مستشار األمن القومي للبيت األبيض ،جيك سوليفان ،وكبير مساعدي الشرق
ً
ً
تفصيليا حول املوقع الصيني ،حسبما قال مطلع
األوسط ،بريت ماكغورك ،عرضا
على األمر .عاد ماكغورك للقاء ولي العهد ،وأجرى األميركان ،أخيرا ،تفتيشا للموقع.
قبلها كان وزير الخارجية اإلماراتي ،عبدالله بن زايد ،في دمشق ،وبموضوع له عالقة
بالصني ،فبحسب مصادر مطلعة على مباحثاته مع بشار األسد ،فإنها ركزت على
فرصة لربط خط الصادرات الصيني باملوانئ السورية على املتوسط .فبعد اتفاق
اإلمــارات املبدئي مع حكومة مصطفى الكاظمي في العراق على تأهيل ميناء الفاو
بالتنسيق مع الصني ،ستصل البضائع الصينية من جبل علي وغيره إلى العراق،
وتجد طريقها إلــى أوروبــا عبر سورية وموانئ املتوسط أو عبر تركيا .واإلمــارات
ّ
تفضل سورية على تركيا .وفــي حــال تعذر نجاح الخط الـســوري بسبب عقوبات
قيصر ،والتحفظ األميركي ،قد تكون تركيا بديال ،وهذا جزء من القضايا التي طرحت
في زيارة محمد بن زايد ،أمس األربعاء ،تركيا ،املنزعجة ألسبابها من إدارة بايدن.. .
فوق ذلك ،في وقت تضغط الواليات املتحدة والعالم بأجمعه على الصني بخصوص
ملف املسلمني اإليـغــور ،كشفت وسائل إعــام غربية عن منشأة تحقيق صينية
في اإلمارات مع املسلمني اإليغور .قد يؤدي التحالف مع الصني إلى غضب أميركي
على الحليف اإلماراتي ،خصوصا أن املحاكم األميركية ال تزال في معركة مفتوحة
مع إرث ترامب ،الذي ال يزال يشكل ّ
تحديا عميقا لإلدراة الديمقراطية وللديمقراطية
عموما فــي أميركا .وفــي قضية تــوم ب ــاراك ،املنظورة فــي املحاكم األميركية ،وهي
قضية تمس األمن القومي األميركي ،يظهر بوضوح اسم الحاكم الفعلي لإلمارات،
وقبلها اعتقل مستشاره جورج نادر ،وال تعرف املعلومات التي قدمها بخصوص
الدور اإلماراتي في التدخل الروسي في انتخابات  2016الرئاسية.

ُّ
تذكر الصادق النَّ ْيهوم
في

محمد أحمد بنّيس

ُ
موعد مع
وجدت نفسي في املقهى ،على
..
ٍ
ليندا ،أمل ،ميشال ،دينا ،جورج ،يوالند
ّ
ـاءات كـثـيـفــة ،م ــت ـق ــدة ،تثير
 ..فـ ْكــانــت لـ ـق ـ ٍ
القشعريرة .تحمل االنهيار على كتفيها،
ْ
ح ــزي ـن ــة ،م ــك ـف ـه ــرة ..ول ـك ـن ـهــا أس ـعـ ُـدت ـنــي.
أدخلتني إلى عالم مألوف .بدفئه وأنسه،
ّ
والطمأنينة املتجلية فيه .عامله ،مسرحه،
شبابا ،تغمرنا البراءة.
نحن .عندما كنا
َّ
ولــم تكن الحياة قد كذبت علينا مليون
كذبة ،بعد.
وال ـ َـي ــد ن ـف ـس ـهــا ،م ــن دون إبـ ـط ــاء ،كــانــت
ت ـق ــودن ــي إلـ ــى ح ــارس ــةٍ أخ ـ ــرى ل ـل ــذاك ــرة.
ألبومات الصور والرسائل القديمةُ .
كنت
أخـشــى ط ــوال ه ــذه الـسـنــة املـنـصــرمــة ،أن
يصيبها صاروخ ،فيحرقها كلها ،فتزداد
حرقتي مــن بعيد .وأق ــول لنفسي إن لي
ـويــة مــع أول ـئــك الــذيــن ّ
سـ ّ
دمـ ــرت بيوتهم
وفقدوا صورهم إلى األبد.
ج ـم ـع ـ ُـت ال ــرس ــائ ــل وال ـ ـصـ ــور ف ــي شـنـطــة،
وأخ ــذت ـه ــا م ـع ــي ،ف ــي رح ـل ــة ع ــودت ــي إلــى
ب ــاد الـصـقـيــع .ســاعــات طــويـلــة قضيتها
معها .مسرح آخر للذاكرة .رسائل طريفة،
سـ ـعـ ـي ــدة ،وأخـ ـ ـ ــرى ك ـئ ـي ـب ــة ،درام ــات ـي ـك ـي ــة
أحيانًا .وصور الطفولة والشباب .وخلف
ك ــل واح ـ ــد ٍة مـنـهــا ق ـصــة ،تـمـتـعـ ُـت بدفئها
أي ـض ــا ،فــأبـهـجـتـنــي رف ـق ـت ـهــا .إن ــه املــاضــي
الخمسة واألربعني
بامتياز .مثل أصدقاء
ٌ ُ ِّ
ـرح خــلــدت بعض
سـنــة ،وأق ــدم مـنـهــم .م ـسـ
ْ
وقـفــاتــه .مــاذا أفعل اآلن بهذا كله؟ بعدما
ّ
ُ
ع ــدت إل ــى الـصـقـيــع؟ أت ــذك ــر .ذاكــرتــي هي
حصانتي .وأحـ ُـمــد القدر أحيانًا أنها ،أي
ذاكــرتــي ،على الــرغــم مــن ثقلها ،هــي أيضًا
مثل مـخــزونــي الـشـتــوي .مـخــزون الـغـ ْـربــة،
نـقـيـضــة األلـ ـف ــة .مـ ـخ ــزون ال ـق ـصــص الـتــي
لــن تنقطع فــي هــذه الغربة .بــا قصة ،في
الغربة ،أنت بال معنى .بال ألوان .بال حرية.
علي االنتباه إلى عدم َ
ولكن أيضًاّ ،
الغرق
ُ ْ
ـوق كـهــذا .لــو أخـلـيــت ح ــدوده ،كما
فــي شـ ٍ
ّ
يتحول الـشــوق إلــى عملية
قــال الـشــاعــر،
ـارات َرتـيـبــة ،مــؤملــة،
ـات وعـ ـب ـ ٍ
ـرار لـكـلـمـ ْ ٍ
ت ـ ْك ـ ٍ
مــضـجــرة ،متعبة .يصير شـ َـبــه الضباب
ّ
يضيع األفكار ويخلطها
الخفيف ،الــذي
ببعضها .والـشــوق ينطوي على مــرارة،
غضب
استياء من ظلم ،على
خيبة ،على
ٍ
ٍ
أو حقد .وفي نهاية طريقه ،تفقد شجرته
خضارهاُ ،عصارها .هزيلة بال حيوية،
وغصونها بال ثمار.
ال ـش ــوق ،ال ــذاك ــرة ،الـحـنــن  ..هــم السجن
وهم الحرية.
(كاتبة لبنانية)

َّ
حلت قبل أيــام الذكرى السابعة والعشرون لرحيل الكاتب واملفكر الليبي الصادق
َّ
الن ْيهـوم ( ،)1994-1937أحد املفكرين األكثر إثارة للجدل خالل النصف الثاني من
القرن املنصرم .وعلى الرغم من ّ
جدة طروحاته ،إال أنه يصعب تصنيفها ضمن تيار
فكري بعينه على غرار مفكرين عرب آخرين.
َّ
بدأ الن ْيهوم نشاطه الفكري بالكتابة في الصحافة الليبية نهاية الخمسينيات،
قبل أن يسافر إلى مصر الستكمال دراساته العليا في جامعة القاهرة ،ومناقشة
أطــروحـتــه لنيل الــدكـتــوراة فــي علم األدي ــان امل ـقــارن ،غير أن الجامعة رفضتها
بدعوى معاداتها اإلســام ،ما جعله ينتقل إلى أملانيا حيث ناقشها في جامعة
َّ
ميونخ وحصل على الدكتوراة .وللن ْيهوم مسار أكاديمي حافل ،توجه بتدريس
علم األديان املقارن في قسم الدراسات الشرقية في جامعة هلسنكي في فنلندا،
ثم الحقا في جامعة جنيف بسويسرا.
َّ
كان الن ْيهوم يجيد ،إضافة إلى العربية ،األملانية والفنلندية واإلنكليزية والفرنسية،
كما كان ُم ًّلما بالعبرية واآلرامية .وتوزعت انشغاالته بني الصحافة والنشر والترجمة
والفكر وعلم األديان املقارن والقصة والرواية والنقد األدبي .وقد أسهم بشكل الفت
َ
نشر وأشرف
في تنشيط الحياة الثقافية في ليبيا،
فأصدر صحفا ،وأســس دور ٍ
ّ
على إصــدار موسوعات علمية .وقــد مكنه ذلــك من خلفية ثقافية ولغوية متنوعة
امل ـشــارب ،ساعدته على امـتــاك الـقــدرة املعرفية وال ـجــرأة لالشتباك بأسئلة الفكر
إشكالي ال ّ
ٍّ
يتردد في
مفكر
العربي وقضاياه الحساسة .وبمرور السنوات ،تحول إلى
ٍ
مساءلة اليقينيات ،واستنطاق املسكوت عنه في البنية الثقافية والسياسية العربية،
والكشف عن دور التقليد في الحيلولة دون ّ
تحرر العقل العربي .وفي هذا الصدد،
ِ
‹›أسر
في
نظره،
وجهة
من
نجحوا،
الذين
الفقهاء،
سلطة
من
اإلسالم
بتحرير
طالب
ِ
َ
ّ
اإلسالم›› ورهنه لتفسيراتهم الضيقة التي تغذي سلطوية الدول واملجتمعات .وعليه،
فإن إنجاح مشروع التنوير العربي واإلسالمي رهني بنقد الفكر الديني ،الذي يقف
حجر عثرة أمام امتالك املواطن املسلم حريته وتوظيف عقله في مغالبة املشكالت
التي تواجهه .وهو النقد الذي ينبغي أن ينطلق من إنهاء وصاية الفقهاء ،باعتبارها
من املقومات األساسية لالستبداد العربي .وفي مسعى إلى إضفاء النسقية على
َّ
مشروعه ،دعا الن ْيهوم إلى إحياء مؤسسة ‹›الشورى›› ،من خالل استعادة املسجد
دوره االجتماعي والسياسي ،بتحويله من ّ
مجرد ‹›مكان للصالة إلى مكان للقاء
السياسي›› ،فيما يحيل إلى أحد أشكال الديمقراطية املباشرة.
ّ
َّ
أثارت كتابات الن ْيهوم جدال في األوساط الثقافية العربية ،سيما أنها شذت عما دأبت
اإلصالحية العربية املعاصرة على مطارحته من قضايا ،وربما لهذا لم تحظ بمتابعة
نقدية وأكاديمية واسعة .لكن ذلك لم يمنع من أن تعرف هذه الكتابات طريقها إلى
شرائح واسعة من ّ
القراء العرب ،من خالل الكاتب والناشر السوري الراحل رياض
َّ
ْ
نجيب الريس الذي لعب دورا بارزا في التعريف بالنتاج الفكري للنيهوم ،سواء من
خالل االحتفاء بمقاالته في مجلة الناقد اللندنية ( ،)1995-1988أو بإصدار أهم كتبه،
ومنها ‹›إســام ضد اإلســام :شريعة من ورق›› ،و››اإلســام في األســر :من سرق
الجامع وأين ذهب يوم الجمعة؟››.
َّ
من ناحية أخرى ،حظي الن ْيهوم بمكانة الفتة لدى العقيد معمر القذافيّ ،إبان السنوات
األولى التي أعقبت ما كان يسمى بثورة الفاتح ( ،)1969فأصبح أمني ‹›لجنة الدعوة
والفكر فــي االتـحــاد االشـتــراكــي›› ،وقــد كــان لسجاالته داخلها ٌ
دور فــي إشــاعــة ما
تـ ّ
ـردد بشأن تأليفه «الكتاب األخضر» الــذي ُينسب للقذافي ،وهــو األمــر الــذي طاملا
أزعجه ،خصوصا بعد أن صار في نظر بعضهم منظر ‹›ثورة الفاتح›› وأحد أذرعها
الفكرية والثقافية .وقد أحدث ذلك سوء فهم بينه وبني مثقفني ومعارضني ليبيني،
على الرغم من أن شهر العسل لم يدم طويال بينه وبني القذافي ،سيما بعد أن بدأ نظام
األخير يكشف عن ّ
تغوله السلطوي واألمني منتصف السبعينيات ،وهو ما تزامن مع
َّ
مغادرة الن ْيهوم ليبيا إلى بيروت ثم إلى جنيف.
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آراء

التفكير في الراهن العربي
كمال عبد اللطيف

مـ ـ ـ ّـرت سـ ـن ــوات ع ــدي ــدة ع ـل ــى ريـ ـ ــاح الـ ـث ــورات
ّ
ال ـعــرب ـيــة وأع ــاص ـي ــره ــا ،ب ـك ــل م ــا حـمـلـتــه من
َّ
مكاسب وتــرتــب عنها من خيبات ومــآزق في
آن األوان عند
أغ ـلــب ال ـب ـلــدان ال ـعــرب ـيــة .وق ــد
َ َّ
التفكير فــي الــراهــن الـعــربــي أن نتخلص من
ثنائية الـثــورات العربية وال ـثــورات املـضـ ّـادة،
ّ
ونــتـجــه ب ـ َـدل املـنــاكـفــات الـسـهـلــة ،املتمثلة في
ج ـمـ ٍـل مــن قـ ِـبـيــل خ ــروج ال ـشــارعــن التونسي
ّ
والـ ـس ــودان ــي ،ف ــي ال ـص ـبــاح ،مل ـســانــدة ك ــل من
ّ
سعيد وقائد الجيش
الرئيس التونسي قيس
السوداني عبد الفتاح البرهان ،وخروجهما
ثانية في املساء ،للتنديد باألخير ،واملطالبة
َ
بـ َـال ـعــودة إل ــى ال ـبــرملــان ف ــي ت ــون ــس ،ن ـقــول آن
ّ
األ َوان للتخلص ِمـ َّـمــا ذكــرنــا ،وأن نتجه إلى
ّ
ّ
اسـتـخــاص دروس مــن كــل مــا وق ــع ،ومــن كل
ما كنا ننتظر حصوله من الحراك االجتماعي
الذي زعزع أركان أنظمة سياسية عربية ودفع
بممارسات وإعالن مواقف،
أخرى إلى القيام
ٍ
ب ـه ــدف م ـحــاصــرة ال ـح ــال ــة ال ـث ــوري ــة الـعــربـيــة
ووقفها ،خوفًا ِم َّما يمكن أن تلحقه بأنظمتها
من زالزل.
تـتـشــابــه األوضـ ــاع الـعــربـيــة ال ـيــوم ،س ــواء في
بلدان الثورات أو في البلدان العربية األخرى،
وه ـ ــي ،ف ــي م ـج ـمــوع ـهــا ومـ ــن دون اس ـت ـث ـنــاء،
ـاالت م ــن االن ــدح ــار وال ـت ــراج ــع عن
تـعـيــش ح ـ ـ ٍ
ٌ
املبادئ الكبرى التي ناضلت أجيال عربية من
أجــل بلوغها ،نقصد بذلك مبادئ االستقالل
ُوالحرية والــدولــة املدنية الديمقراطية ...وما
َّ
عرب كثيرين إلى
ن
عاينه اليوم من تحول قاد ٍة ٍ
ّ
مجرد وكالء تابعني ومنفذين الستراتيجيات
قلق كثير.
ِقــوى إقليمية أو دولية ،يدعو إلى ٍ

أم ــا دروب مــا ُي ـعــرف بــاالنـتـقــال الديمقراطي
ال ـتــي ولـجـتـهــا ب ـعــض ال ـب ـلــدان ال ـعــرب ـيــة بعد
انفجارات سنة  2011ومــا تالها ،فقد أفضت
إلــى نــوع مــن الـعــودة إلــى مــا قبل االنـفـجــارات
املذكورة ،إذ عادت كثير من مظاهر االستبداد
َّ
والفساد ،وتقلصت مساحات الحرية وغابت
مالمح مجتمع املواطنة الذي الحت تباشيره
زمن الغليان الثوري العربي.
ّ
نعتبر أن ما يحصل اليوم في العالم العربي
َّ
َّ
تتحمل فيه
مرتب في سياق تاريخي معني،
أنـظـمـتـنــا ومـجـتـمـعــاتـنــا ون ـخ ـب ـنــا الـنـصـيــب
األول واألك ـب ــر .والـتـكــالــب وامل ــؤام ــرات الـلــذان
ت ـم ــارس ـه ـم ــا األط ـ ـ ـ ـ ــراف األخ ـ ـ ـ ــرى اإلق ـل ـي ـم ـيــة
والدولية ِب َم ِع َّي ِتنا ،أو يمارسهما بعضنا ضد
الـبـعــض اآلخ ــر ،لـحـســاب مـصــالــح فــي أجـنــدة
ال ـ ِقــوى اإلقليمية والــدولـيــة ،يـنــدرجــان ضمن
ّ
السياق نفسه ،بحكم أن الـتــواطــؤات القائمة
ُ
واملعلنة ،وحسابات املصالح التي تقوم بها
األط ــراف املـتـصــارعــة داخ ــل األنـظـمــة العربية
امل ـن ـهــارة ،أو األنـظـمــة الـتــي تنتظر استكمال
ع ـم ـل ـي ــات ان ـ ـه ـ ـيـ ــارهـ ــا ،ت ـ ـم ـ ــارس مـ ــع ال ـ ـ ِقـ ــوى
امل ـتــرب ـصــة ب ـنــا أدوارًا م ـش ـتــركــة ،األمـ ــر ال ــذي
ُ ِّ
ّ
ويـ َـمــكــن ،في
يسهل عمليات التفكك الجارية،
النهاية ،من عودة شكل من أشكال االستعمار
إلى البالد العربية.
ّ
ـامــع واحــد
نستطيع أن نـتـحــدث الـيــوم عــن جـ ِ
ي ـش ـمــل م ـخ ـت ـلــف األق ـ ـطـ ــار ال ـع ــرب ـي ــة ،يـتـعـلــق
األم ــر بالنفور مــن مـبــدأ ال ـحــوار والـنـفــور من
َ َ
ـات
اإلص ـ ــاح ،وال ــدخ ــول ،بـ ــدل ذل ــك ،فــي دوامـ ـ ٍ
مــن الـتـنــافــس غـيــر املـفـهــومــة وغـيــر محسوبة
الـ ـع ــواق ــب ،وذل ـ ــك َب ـ ـ ـ َـدل رسـ ــم س ـي ـنــاريــوهــات
التعاون والتكامل والتنمية بلغة مقتضيات
الظرفية العامة ومتطلبات األزمنة الحديثة.

ولعل ُّ
تأمل ما يجري هنا وهناك في املشرق
ّ
ُ
واملغرب العربيني يظهر أن األنظمة العربية
تـقــوم الـيــوم ب ــأدوار ًترتبط أســاســا بمصالح
ِق ـ ـ ـ َـوى أخـ ـ ــرى ،تـ ــاركـ ــة م ـخ ـت ـلــف ال ـط ـم ــوح ــات
واآلمال العربية جانبًا.
لـيـســت ال ـث ــورات امل ـض ـ ّـادة مــا أوق ــف انــدفــاعــة
َ َّ
وع ـ ــط ـ ــل مـ ـب ــدأ تـطـبـيــق
ال ـ ـ ـثـ ـ ــورات الـ ـع ــربـ ـ َي ـ َّـة،
َ
الـشـعــارات التي تغنى بها الشباب َفــي َ كثير
ْ
من ساحات املــدن العربية ،فاملسألة أعقد من
الثنائية التي أصبحت تجري على أكثر من
لسان ،وال أتـصـ َّـور أن الذين ّ
يكررونها كانوا
ُ
ي ـع ـت ـقــدون أن الـ ـث ــورات ال ـعــرب ـيــة ستستقبل
ب ــاألحـ ـض ــان! ك ـمــا ال أتـ ـص ـ َّـور أن ـه ــم ُيـغـفـلــون
مـخـتـلــف أشـ ـك ــال ال ـت ـضــامــن ال ـت ــي نـسـجـتـهــا
ّ
املستبدة مع بعضها ...وإذا
العربية
األنظمة َّ
كــان مــا تبقى مــن حـكــام أنظمة الـفـســاد التي
تعثرت فيها الثورات ال ّ
يترددون في تقسيم
ّ
أوطانهم ،بل وفي بيعها ،فإن األنظمة األخرى
اخـ ـت ــارت ط ــواع ـي ــة ال ـق ـي ــام ب ـ ــأدوار الــوســاطــة
بني ال ِقوى االستعمارية ومجتمعاتها ،وفي
الحاالت جميعها ،تختفي العروبة ويختفي
حلم التقدم العربي.
تـحـتــاج عـمـلـيــات تفكيك مـعـضــات الـحــاضــر
ـازالت ثـ ــوريـ ـ ُـةٍ عـ ــديـ ــدة ،مــن
ال ـع ــرب ــي إل ـ ــى مـ ـ ـن ـ ـ
ٍ
َ ُّ
أجـ ــل ت ـك ـس ـيــر ال ـق ـي ــود ال ـت ــي تـ ــشـ ــل ال ـط ــاق ــات
ّ
وال ـط ـمــوحــات ال ـعــرب ـيــة ،وال ــذي ــن اع ـت ـبــروا أن
ال ـثــورات امل ـضـ ّـادة هـ ْـي سبب فشل الـثــورة في
االنفجارات املتأخرة
سورية ،وهي سبب َوقف
ّ
ف ــي لـبـنــان وال ـج ــزائ ــر والـ ـع ــراق ،وأن ـه ــا سبب
التعثر الذي لحق ّ الثورات في مصر وتونس
وال ـســودان ،كما أنـهــا وراء مختلف املشكالت
ّ
املتواصلة في كل من اليمن وليبيا ،يتناسون
اإلش ــارة إلــى أخـطــاء مــن أوصلتهم صناديق

ما يحصل اليوم
في العالم العربي
مرتَّب في سياق
تاريخي معين،
تتحمل فيه أنظمتنا
َّ
ومجتمعاتنا ونخبنا
النصيب األول واألكبر
من المسؤولية

االن ـت ـخــابــات إل ــى تــدبـيــر الـسـيــاســات الـعــامــة،
خ ــال م ــراح ــل م ــا ب ـعــد الـ ـث ــورة أو م ــا ُي ـعــرف
باملرحلة االنتقالية ،في كل من تونس َومصر
َّ ّ
نتصور أن املسألة ْأعقد من
وليبيا والسودان.
الثنائية الـجــاريــة الـيــوم فــي اإلع ــام العربي،
إن ـهــا ال يـمـكــن أن تـفـ ّـســر وح ـ َـد َه ــا م ــا يحصل
ْ
َفي َّبلدان الـثــورات ،فاملسألة أعقد من ثنائيةٍ
تتخلص من إشكاالت الوضع العربي ،لتمنح
ـات تـفــوق حجمها ،وال
بـعــض األنـظـمــة سـلـطـ ٍ
تتناسب مــع شروطها السياسية وأحوالها
ال ـعــامــة .ن ـت ـســاءل م ــاذا يـفـيــد ال ـحــديــث الـيــوم
ّ
مضادة تحصل
عن ثــورات حصلت ،وثــورات

ّ
ال ـيــوم انـتـقــامــا مــن ك ــل مــا ح ـصــل؟ خصوصًا
ّ
ونحن نعاين أن أغلب األنظمة العربية التي
َ ْ
ّ
نــنـ ُـســب إليها الـيــوم أفـعــال ال ـثــورات املـضــادة
بأدوار
ومبادراتها أنظمة موكول إليها القيام
ٌ
معينة فــي الجغرافية العربية ،وهــي أنظمة
خــائ ـفــة م ــن ِق ـ ــوى إقـلـيـمـيــة م ـع ـي ـنــة ،وتـبـحــث
لنفسها عن قوى تقوم بحمايتها ،فكيف تقوم
ّ
مضادة؟ وكيف
أنظمة من هذا القبيل بثورات
ت ــواج ــه ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ال ـي ــوم ج ـشــع ال ـ ِق ــوى
اإلقليمية التي أصبحت لها مواقع في كثير
من بلدان املشرق العربي؟
ل ــم تـسـتـفــد الـ ـث ــورات امل ـت ــأخ ــرة ف ــي ال ـس ــودان
ولبنان والجزائر مما لحق الـثــورات العربية
األول ـ ــى ف ــي تــونــس وم ـص ــر ،وال ـ ـثـ ــورات الـتــي
ّ
تلتها فــي كــل مــن اليمن وســوريــة وليبيا ،إذ
مــا زال ــت األوض ــاع فــي الـبـلــدان املــذكــورة على
حــالـهــا ،كـمــا تضاعفت املـخــاطــر والـتـحـ ّـديــات
وتــراك ـمــت أم ــام ال ـش ـعــوب خ ـي ـبـ ٌ
ـات مـضــاعـفــة،
من أنظمتها الفاسدة ومــن النخب املعارضة
ل ــاس ـت ـب ــداد والـ ـفـ ـس ــاد ،والـ ـع ــاج ــزة ،ف ــي اآلن
نفسه ،عــن بـنــاء وحــدتـهــا ووح ــدة شعاراتها
وم ــواق ـف ـه ــا ،ث ــم ب ـن ــاء امل ـس ــال ــك ال ـ ـقـ ــادرة على
ـاع أصبح
تــركـيــب الـخـطــوات املـنــاسـبــة ألوضـ ـ ٍ
مــن الصعب معرفة كيفيات تـجــاوزهــا ،وذلــك
بسبب األيــدي واألصابع التي مألت األوطــان
بمليشيات تابعةٍ للقوى اإلقليمية والدولية،
ٍ
ّ
وقد استوت جميعها بجانب األنظمة املعتلة
َْوال ْـخــائ ـفــة ،ف ـضــاق ال ـح ــال بــال ـحــال ،وأص ـبــح
ّ
الخرج القريب واملناسب صعب املنال ...وكل
ّ
مجددًا
ما ذكــر يدفعنا إلــى مواصلة التفكير
فــي الـنـهــوض ال ـعــربــي ،وف ــي ال ـث ــورة العربية
الشاملة.
(أكاديمي مغربي)

مهاجرون عالقون بين االبتزاز والعداء
عمر كوش

ّ
يتكدس آالف املهاجرين في أيامنا هذه على
ً
الـحــدود البيالروسية البولندية ،أمــا في أن
يـجـتــازوهــا ويـتــابـعــوا طريقهم بــاتـجــاه دول
أوروبـ ــا الـغــربـيــة ،لكنهم يــواج ـهــون مختلف
امل ــوان ــع والـ ـح ــواج ــز ،وح ـت ــى ال ـع ـنــف امل ـفــرط
وإطـ ــاق ال ــرص ــاص ،مـنـعــا لــدخــولـهــم أراض ــي
ب ــول ـن ــدا ،وب ــات ــوا م ـحــاصــريــن وعــال ـقــن على
الـ ـح ــدود .ال ت ــري ــد ل ـهــم س ـل ـطــات بـيــاروسـيــا
ال ـب ـقــاء عـلــى أراض ـي ـه ــا ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن أنـهــا
ّ
سهلت وصولهم إليها ونقلتهم إلى الحدود،
وفي املقابل ،ال تسمح لهم السلطات البولندية
بالعبور إلى أراضيها ،فنشرت آالف الجنود،
ون ـص ـب ــت أس ــاك ــا ش ــائ ـك ــة ك ــي ت ـم ـن ـع ـهــم مــن
اجتياز حدودها.
وتحولت مسألة التدفق الجماعي للمهاجرين
ب ــات ـج ــاه الـ ـح ــدود ال ـب ـي ــاروس ـي ــة ال ـبــول ـنــديــة
إلــى أزمــة سياسية ح ـ ّـادة بــن بولندا ومعها
االتحاد األوروبــي وبيالروسيا ،مدعومة من
روس ـي ــا االت ـح ــادي ــة ،حـيــث اعـتـبــر مـســؤولــون
أوروبـ ـي ــون أن ـهــا عملية منظمة وم ـقـصــودة،
ُي ـس ـت ـخــدم ف ـي ـهــا املـ ـه ــاج ــرون س ــاح ــا لـلـنـيــل
م ــن اس ـت ـق ــرار دول االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ،ومــن

دون األخ ــذ فــي االع ـت ـبــار مـعــانــاة املـهــاجــريــن
وأوض ــاعـ ـه ــم اإلن ـس ــان ـي ــة ،ويـ ـق ــوده ــا رئ ـيــس
بيالروسيا ألكسندر لوكاشينكو ،بوصفها
ج ـ ـ ــزءًا مـ ــن «نـ ـه ــج غ ـي ــر إنـ ـس ــان ــي ع ـل ــى غـ ــرار
نهج الـعـصــابــات ال ــذي يتبعه لوكاشينكو»،
وأنـ ـه ــا ت ــأت ــي ً
ردا ان ـت ـقــام ـيــا م ــن ال ـع ـقــوبــات
الـتــي فــرضـتـهــا دول االت ـح ــاد األوروب ـ ــي على
بـ ـي ــاروسـ ـي ــا فـ ــي ي ــونـ ـي ــو /ح ـ ــزي ـ ــران ،2021
عـلــى خلفية «االنـتـهــاكــات الجسيمة لحقوق
اإلنسان في بيالروسيا» ،التي قام بها نظام
لوكاشينكو بحق املتظاهرين الذين خرجوا
إل ــى ســاحــات الـعــاصـمــة مينسك وشــوارعـهــا
احتجاجًا على فــوزه في االنتخابات املـ ّ
ـزورة
التي جرت في أغسطس /آب  .2020وبالتالي،
يريد لوكاشينكو توظيف مسألة املهاجرين
واستغاللها البتزاز االتحاد األوروبــي ،بغية
رفع العقوبات املفروضة وفك عزلته من خالل
الجلوس معه على طاولة الحوار .ووصــل به
األم ــر إلــى حـ ّـد التهديد بقطع إم ــدادات الغاز
الــروســي إل ــى دول أوروب ـ ــا ،فــي ح ــال فرضها
عقوبات جديدة عليه بسبب األزمة.
تــوجـهــت أص ــاب ــع االت ـه ــام األوروبـ ـي ــة ،أيـضــا،
ن ـح ــو ال ــرئ ـي ــس الـ ــروسـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن،
بــوصـفــه الــاعــب األســاســي وراء ه ــذه األزم ــة،

حيث ســارعــت املـسـتـشــارة األملــانـيــة ،املنتهية
والي ـت ـه ــا ،أن ـغ ـيــا م ـي ــرك ــل ،إل ــى االتـ ـص ــال مع
بوتني ،وطلبت منه التدخل عند لوكاشينكو،
بينما اعتبرت وزيــرة الخارجية البريطانية
إليزابيث تراس أن الكرملني يتحمل مسؤولية
أزم ـ ــة امل ـه ــاج ــري ــن ع ـل ــى الـ ـح ــدود ال ـبــولــون ـيــة
البيالروسية ،وطالبت بوتني بالضغط على
ح ـل ـي ـفــه وص ــدي ـق ــه لــوكــاش ـي ـن ـكــو ل ــوض ــع حــد
لألزمة .والواقع أن ساسة الكرملني سبق وأن
استخدموا املهاجرين وطالبي اللجوء ورقة
فــي مواجهتهم ضــد دول االت ـحــاد األوروب ــي
فــي أكـثــر مــن مناسبة ،عبر تسهيل عبورهم
ّ
إلى فنلندا ،لكن فنلندا تمكنت من االتفاق مع
روسيا على إغالق الطريق الواصل بينهما ،ثم
تدفق املهاجرون على طول حدود بيالروسيا
مع ليتوانيا والتفيا في أغسطس /آب املاضي،
وأعلنت ليتوانيا حالة الـطــوارئ ملنع دخــول
الــاجـئــن إل ــى أراض ـي ـهــا ،وبـعــدهــا ق ــام نظام
لوكاشينكو بتحويل جـمــوع مــن املهاجرين
إل ــى ال ـح ــدود م ــع بــول ـنــدا ال ـتــي يـبـلــغ طــولـهــا
 271كـيـلــومـتـرًا ،حـيــث ذك ــرت ت ـقــاريــر عــديــدة
أن ن ـظ ــام لــوكــاش ـي ـن ـكــو اس ـت ـق ــدم امل ـهــاجــريــن
إلــى أراضـيــه وشجعهم ،ولــم يكتف بــذلــك ،بل
أظـ ـه ــرت ت ـس ـج ـيــات م ـ ـصـ ـ ّـورة أنـ ــه اس ـت ـخــدم

الحلقة األضعف في
عالمنا الراهن هم
المهاجرون وطالبو
اللجوء ،الهاربون
من بلدان الحروب
والكوارث واألزمات

عناصر من قواته وأجهزة أمنه من أجل دفع
املـهــاجــريــن ونـقـلـهــم إل ــى ال ـحــدود الـبــولـنــديــة.
وه ــذه ليست امل ـ ّـرة األول ــى الـتــي يـجــري فيها
ً
اسـ ـتـ ـغ ــال مـ ـع ــان ــاة الـ ـبـ ـش ــر ،أط ـ ـفـ ــاال ون ـس ــاء
ورجاال ،واستخدام حياتهم كسلعة للمتاجرة
أو كسالح في الحروب والصراعات واألزمات
الدولية واإلقليمية .ولعل الحلقة األضعف في

عاملنا الراهن هم املهاجرون وطالبو اللجوء،
ال ـ ـهـ ــاربـ ــون مـ ــن ب ـ ـلـ ــدان ال ـ ـحـ ــروب وال ـ ـكـ ــوارث
واألزمــات في كل من سورية والعراق واليمن
وأفغانستان وســواهــا ،حيث تستغل أنظمة
سياسية عــديــدة ورقــة الالجئني واملهاجرين
ُ
الهاربني من أوضاعهم الكارثية التي ال تطاق
في بلدانهم .وقد وجد نظام لوكاشينكو ،ومن
خـلـفــه ن ـظــام بــوتــن ،مــا يستغله فــي مـعــانــاة
املهاجرين الحاملني بالخالص من أوضاعهم
املــأســاويــة فــي تلك ال ــدول ،وراح يستخدمهم
وق ــودًا فــي مواجهته مــع ال ــدول الغربية التي
لــم تلتفت بــدورهــا إل ــى الـجــانـبــن ،اإلنـســانــي
والحقوقي ،ملسألة املهاجرين وطالبي اللجوء،
وال إلــى األسـبــاب التي دفعتهم إلــى املغامرة
بحيواتهم ،وتعاملت معهم بوصفهم خطرًا
ّ
يهدد استقرارها ،وع ـ ّ
ـدوًا يجب التغلب عليه
يخف مسؤولون أوروبيون
ودحــره ،فيما لم
ِ
تفضيلهم موت املهاجرين على أن يسمح لهم
ً
بدخول دول أوروبا الغربية ،فضال عن العنف
ّ
امل ـنــظــم ال ــذي تـسـتـخــدمــه أج ـه ــزة بـعــض هــذه
ال ــدول بغية طــرد املهاجرين ،وأزهـقــت أرواح
عــدد منهم على حــدود بولندا الـتــي تعاملت
معهم كأنهم غزاة يهددون باجتياحها.
(كاتب سوري في إسطنبول)

في التوظيف اإلسرائيلي لعملية القدس
أحمد الجندي

ي ــوم واحـ ــد ف ـصــل ب ــن تـصـنـيــف بــريـطــانـيــا
حركة املقاومة اإلسالمية (حماس) إرهابية
عملية في القدس
وتنفيذ
واحد من أبنائها ُ
ُ
املـحـتـلــة ،اســتـشـهــد فـيـهــا ،وق ـتــل إســرائـيـلــي،
وأص ـي ــب أرب ـع ــة آخـ ـ ــرون .فـ ــادي مـحـمــد أبــو
شخيدم من مخيم شعفاط لالجئني ،يعمل
م ــدرس ــا ف ــي امل ــرح ـل ــة ال ـث ــان ــوي ــة ،ف ـضــا عن
ق ـي ــام ــه ب ــال ــوع ــظ ال ــديـ ـن ــي .وذك ـ ـ ــرت ت ـقــاريــر
إسرائيلية أنه ينتسب إلى الشق السياسي
للحركة ،لتأكيد إسرائيل صفة اإلرهاب على
الشق السياسي إلى جانب الشق العسكري
لـ ـ ــ«حـ ـ ـم ـ ــاس» .وحـ ـس ــب الـ ـتـ ـق ــاري ــر ن ـف ـس ـهــا،
كــانــت زوج ــة ف ــادي قــد غ ــادرت فلسطني إلى
األردن قبل ثالثة أيــام من العملية ،وأوالده
موجودون خارج البالد ،ما يوحي بأنه كان
يــرتــب للعملية الـتــي نـفــذهــا ،وه ــو مــا نفته
عــائـلــة الـشـهـيــد الح ـقــا ،وتــأكــد بـعــدمــا ألقت
الـسـلـطــات اإلســرائـيـلـيــة الـقـبــض عـلــى ابـنــي
الـشـهـيــد ،وهـمــا طـفــان صـغـيــران ،واعتقلت
الــزوجــة فــي أث ـنــاء عــودتـهــا مــن األردن ،بعد
زيارة والدتها املريضة هناك.
ت ــرتـ ـب ــط م ــاحـ ـظ ــة أول ـ ـ ـ ــى هـ ـن ــا ب ـت ــوظ ـي ــف
امل ـعــارضــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ال ـح ــدث ومـحــاولــة
الضغط على الحلقة األضعف في التحالف
ال ـح ـك ــوم ــي فـ ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،وهـ ـ ــو ال ـقــائ ـمــة
ال ـعــرب ـيــة ف ــي الـكـنـيـســت ،بــرئــاســة مـنـصــور

عباس؛ فقد طلبت املعارضة ،وفي مقدمتها
حــزب الـلـيـكــود ،مــن القائمة إص ــدار بـيــان ال
لـبــس ف ـيــه ،وخ ــال مــن أي تـحـفـظــات ،إلدان ــة
ه ــذا ال ـع ـمــل اإلره ــاب ــي (ح ـســب لـفـظــة حــزب
الليكود فــي حسابه فــي «تــويـتــر») ،فأصدر
عـبــاس بيانا بالعبرية( ،عـلــى صفحته في
«ت ــوي ـت ــر») ،ج ــاء فـيــه «طـ ــوال ع ـقــود مـضــت،
دانت القائمة العربية إلحاق األذى باألبرياء
مــن كــا الـجــانـبــن ،وعـمـلــت عـلــى مـنــع ذلــك،
خـصــوصــا حينما يتعلق األم ــر باملدنيني
األبــريــاء .ولطاملا دعت القائمة العربية إلى
الحفاظ على قدسية الحياة ،وتجنب ٍّ
أي من
أشكال العنف ،والسعي إلى العيش معا في
سالم وأمن وشراكة وتسامح ،وال يستطيع
الليكود أن ّ
يقدم للقائمة وال ملنصور ّ
عباس
وعظا أخالقيا».
ل ــم ي ــأت ب ـيــان م ـن ـصــور ع ـ ّـب ــاس ع ـلــى الـنـحـ ٌـو
ال ـ ــذي ط ــال ــب ب ــه «الـ ـلـ ـيـ ـك ــود» ،ف ـل ـغ ـتــه قــاب ـلــة
ّ
وحمالة أوج ــه ،وهــو مــا كــان يريده
للتأويل
ح ــزب الـلـيـكــود فـعـلـيــا ،حـتــى يـسـتـخــدم ذلــك
في حملته ضد استمرار الحكومة ،بدعوى
ت ـحــال ـف ـهــا م ــع م ــؤي ــدي «اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب» ،مـثـلـمــا
اعتادت املعارضة و«الليكود» ترويجه ضد
ال ـقــائ ـمــة ال ـع ــرب ـي ــة .وط ـب ـقــا لــرئ ـيــس تـحــريــر
األخبار في راديو الناس ،واملحلل في القناة
 12اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،مـحـمــد م ـجــادلــة ،أص ــدرت
القائمة العربية هذا اإلعــان بالعبرية فقط،
ُ
يصدر
موجها إلــى الجمهور اليهودي ،ولــم

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

بالعربية خشية أن يكون محل انتقادات من
الجمهور الـعــربــي والـفـصــائــل الفلسطينية.
وصادف البيان تعليقات إسرائيلية غاضبة؛
مـ ــن ن ــوع ـي ــة «ه ـ ــل م ـس ـم ــوح ب ـق ـت ــل ال ـج ـن ــود
إذن؟»« ،أنتم لم تدينوا إطالقا عمليات قتل
الجنود وال العمليات ضد مستوطني الضفة
الغربية»« ،ملاذا يصعب عليك إدانة ما حدث
ب ـصــورة ال تحتمل ال ـتــأويــل ،مل ــاذا تستخدم
هذه الصياغة الغامضة؟» ،فضال عن عشرات
التعليقات األخــرى التي لم يأت البيان على
هوى أصحابها.
وعلى الرغم من ذلــكّ ،أدى البيان ،من وجهة
نـظــر أع ـض ــاء الـتـحــالــف ال ـح ـكــومــي ،الـغــرض
مـنــه؛ حيث حملته على النحو ال ــذي يجعل
املــوضــوع يمر مــن دون الــوقــوف كثيرا أمــام
ّ
ـطـ ــاطـ ــة ،وتـ ـ ّ
ـوجـ ــه م ــؤي ــدوه ــا فــي
ألـ ـف ــاظ ــه املـ ـ
مقابل ذلــك إلــى املـعــارضــة عــامــة« ،الليكود»
خ ـص ــوص ــا ،ب ـقــول ـهــم إنـ ـه ــم ي ــرق ـص ــون عـلــى
جثث الضحايا مــن أجــل مكاسب سياسية.
وفي السياق نفسهّ ،
تقدمت القائمة العربية
بدعوى تشهير ضد القناة  13اإلسرائيلية،
مطالبة بتعويض  300أل ــف شـيـكــل ،بسبب
تقرير بثته القناة يربط بني القائمة العربية
وحركة حماس ،واعتبرت ذلك تحريضا ضد
القائمة وأعضائها.
تــرتـبــط مــاحـظــة ثــانـيــة بــالـجـنــدي املـقـتــول؛
إلـيــاهــو ك ــاي ( 26عــامــا) ،ي ـهــودي هــاجــر من
ج ـن ــوب أفــري ـق ـيــا إل ــى فـلـسـطــن امل ـح ـت ـلــة ،ثم
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ّ
شاذة
أصوات عربية
تتهم من يقاوم
المحتل باإلرهاب،
وتتماهى مع موقف
االحتالل والغرب ،تمثل
البؤس بعينه

الـتـحــق بالجيش لـيـخــدم فــي ل ــواء املظليني،
وأخيرا كان حارسا في منطقة حائط البراق.
هــاجــر إل ــى فـلـسـطــن م ـن ـفــردا ع ــام  ،2016ثم
تبعته الـعــائـلــة (وال ـ ــداه ،وإخــوتــه ه ــذا الـعــام
فقط) ،فأصبح هو وعائلته مواطنني كاملي
ّ
بمجرد وصولهم
املواطنة في دولــة محتلة،
ُ
ـت يطرد
إلــى
أرض ال عالقة لهم بها ،فــي وقـ ٍ
ٍ
الفلسطينيون من أرضهم ،ويصادر االحتالل
ب ـيــوت ـهــم م ــن أج ــل هـ ــؤالء ال ـق ــادم ــن ال ـج ــدد،
مــن دون أن ي ـكــون للفلسطينيني الـحــق في
الدفاع عن أرضهم طبقا ملا يحاول االحتالل
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أن يـفــرضــه ،وتــدعـمــه فـيــه ال ــوالي ــات املتحدة
وال ــدول الغربية ،وتلحق بهم أخـيــرا أنظمة
عربية اختارت التطبيع مع دولة االحتالل.
وعلى الرغم من أن الشعوب العربية ال تزال
تحتفظ بموقفها الداعم للحق الفلسطيني،
وال ــراف ــض لــاح ـتــال ،واملـ ــدرك ب ــأن املشكلة،
في األساس ،ترتبط بوجود االحتالل وليس
مقاومتهّ ،إال أن ذلك لم يمنع من وجود أصوات
عربية شاذة تتهم من يقاوم املحتل باإلرهاب
وتتماهى مع موقف االحتالل والغرب .إنها
تمثل البؤس بعينه ،وهي انسالخ عن الهوية
العربية ،وعن أبسط قواعد العقل واملواثيق
اإلنسانية التي تعطي الحق لصاحب األرض
املحتلة بأن يدافع عنها.
ترتبط مالحظة ثالثة بقرار بريطانيا الذي
اعـتـبــر حــركــة حـمــاس إرهــاب ـيــة؛ وه ــو موقف
ليس جــديــدا على بريطانيا صاحبة الوعد
املشؤوم ،خصوصا وأن املقاومة الفلسطينية
ع ــام ــة ،ول ـيــس «ح ـم ــاس» وح ــده ــا ،تـحــرص،
الجنود
منذ سنوات طويلة ،على استهداف ً
اإلسرائيليني فحسب ،لتبقى محافظة على
ً
صــورت ـهــا األخ ــاق ـي ــة ،م ـت ـج ــاوزة بــذل ــك تلك
املعضلة التي ربما كانت تؤثر في شعبيتها
في الحواضر العربية ،أو تسحب من رصيد
اح ـت ــرام غــربـيــن كـثـيــريــن ل ـهــا ،حـتــى وإن لم
يستطيعوا التعبير عن ذلك ،حني كانت تنفذ
التفجيرات في العمق اإلسرائيلي.
(أستاذ جامعي مصري)
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