
سمير صالحة

ــــس الـــــتـــــركـــــي، رجــــــــب طــيــب  ــيـ ــ ــرئـ ــ حــــــــــّرك الـ
أردوغــــــان، خـــال زيـــارتـــه الــقــســم الشمالي 
مـــــن قــــبــــرص قـــبـــل أيـــــــــام، حــــالــــة الـــجـــمـــود 
ــتـــي يــعــيــشــهــا مـــلـــف األزمـــــــة الــقــبــرصــيــة  الـ
مــنــذ عـــقـــود، وأعـــلـــن انـــطـــاق دبــلــومــاســيــة 
تركية جــديــدة فــي التعامل مــع املــوضــوع، 
تأخذ باالعتبار تــوازنــاٍت وقـــراراٍت ال مفّر 
منها في إطــار سياسة األمــر الــواقــع التي 
كثيرة  إقليمية  قضايا  فــي  تركيا  تها 

ّ
تبن

أخــيــرًا. الــافــت أيــضــا كــان إعـــان أردوغـــان 
التركية وأنــقــرة لن يقبا بغير  أن قبرص 
حل الدولتني في الجزيرة، مكّررًا أن باده 
الــدول  ستحاول تفعيل مــوضــوع اعــتــراف 
قبرص  بــجــمــهــوريــة  والــصــديــقــة  الشقيقة 
للقبارصة  الوحيد  »املطلب  ألن  التركية، 
األتراك على طاولة املفاوضات الدولية هو 

االعتراف بوضعهم دولة ذات سيادة«.
أغـــــضـــــب أردوغــــــــــــــــان العـــــبـــــني إقـــلـــيـــمـــيـــني 
إن »جميع  قــال  ودولــيــني عديدين، عندما 
ــــرى فــقــدت صــاحــيــتــهــا«،  املــقــتــرحــات األخـ
ــــي إشــــــــــارٍة واضـــــحـــــٍة إلــــــى أن مـــشـــاريـــع  فـ
الــحــلــول األمــمــيــة واألوروبـــيـــة الــتــي تهدف 
إلـــى تــوحــيــد الــجــزيــرة تــتــراجــع يــومــا بعد 
آخر، لكنه أشعل عود الثقاب، عندما أعلن 
أن أنــقــرة ستدعم قــرار فتح أبـــواب منطقة 

عارف العبد

أنـــهـــت الــــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة املـــتـــمـــركـــزة فــي 
قواتها،  سحب  مــن   %95 نحو  أفغانستان 
تـــاركـــة املـــجـــال عــمــلــيــا لـــزيـــادة نــفــوذ حــركــة 
ــد تــســيــطــر عـــلـــى مــنــاطــق  طـــالـــبـــان الـــتـــي قــ
واســـعـــة مـــن أفــغــانــســتــان، بــاعــتــبــارهــا قــوة 
متماسكة وخبيرة في القتال والصراع. وقد 
ســـارع الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق، جــورج 
دبليو بوش، إلى التعبير عن انتقاده قرار 
بــاده سحب جنودها وقــوات حلف شمال 
األطــلــســي )الـــنـــاتـــو(، مــعــتــبــرا، فـــي مــقــابــلــة 
تلفزيونية، ما جرى »خطأ« ستعاني منه 
»الــنــســاء والــفــتــيــات األفــغــانــيــات«. وقـــال إن 
»النساء والفتيات األفغانيات سيعانني من 

ضرٍر ال يوصف«. 
ــر  ــ ــدر األوامــ ــ ــــوش هــــو مــــن أصــ مـــعـــلـــوم أن بـ
للجيش األمــيــركــي لــغــزو أفــغــانــســتــان، إثــر 
الواليات  لها  تعّرضت  اعــتــداء  عملية  أكبر 
املتحدة، هجوم تنظيم القاعدة بالطائرات 
على برجي التجارة العاملية في نيويورك، 
والــتــي تــشــابــه إلـــى حــد بعيد مــا تعّرضت 
الــواليــات املتحدة في بيرل هاربر في  إليه 
ــوات الــيــابــانــيــة  ــقـ الــعــمــلــيــة الــتــي نــفــذتــهــا الـ
كانت  الهجومني  منطلقات  أن  علما   ،1941
وبمنطلقات  متباعدة  ومابسات  ألهــداف 
الفعل األميركية على  مختلفة. وكانت ردة 
مــجــزرة بــيــرل هــاربــر مــوازيــة تقريبا لــردة 
الفعل على مجزرة برجي التجارة العاملية 
فـــي نـــيـــويـــورك، فـــالـــواليـــات املـــتـــحـــدة الــتــي 
سارعت عــام 1941 إلــى إعــان الحرب على 
الــيــابــان، إثـــر هــجــوم بــيــرل هــاربــر، كـــان من 
الطبيعي أن يكون رد عام 2001 على هجوم 
نــيــويــورك مــمــاثــا، أي إعــــان الــحــرب على 

تنظيم القاعدة ومن يحالفه. 
ولــــكــــن مــــا جـــــرى لـــحـــظـــة قـــــــرار بـــــوش غـــزو 
أفغانستان، أنه تجاهل دروس حرب فيتنام 
بكارثة  انتهت  قد  كانت  والتي  ونتائجها، 
أميركية. كما أنه، في قراره غزو أفغانستان 
يومها، وضع جانبا حقائق أن باده، حني 
انتهت حرب فيتنام عام 1973، توصلت إلى 
القرار بعد خاصاٍت أساسها عدم املشاركة 
بعد اليوم في أي غزو عسكري خارجي آخر. 
ولم يكن القرار األميركي هذا قرار الدولة في 
الواليات املتحدة فقط، بل كان قرار الدولة 
الشعب  العامة والخاصة،  واملجتمع وقرار 

والء سعيد السامرائي

»في الكّرادة: راحوا يشترون مابس للعيد 
حــركــوهــم )أحـــرقـــوهـــم(. الـــعـــّبـــارة الــنــهــريــة 
بــــاملــــوصــــل: راحـــــــــوا يـــتـــونـــســـون بــالــعــيــد 
أغــــرقــــوهــــم. مــســتــشــفــى الـــحـــســـني: راحـــــوا 
يــتــعــالــجــون قــبــل الــعــيــد حــركــوهــم. مدينة 
الصدر: راحــوا يتسوكون للعيد فجروهم 
وقــتــلــوهــم«... بغضٍب وحــرقــة كــبــيــرة، رّدد 
ــدر الــتــي  ــراقـــي مـــن مــديــنــة الـــصـ مـــواطـــن عـ
فجعت باحتراق عشرات النساء واألطفال 
ــادث، حيث  ــذه الــكــلــمــات مـــن مـــكـــان الــــحــ هــ
تجّمع الشباب إلنقاذ ما يمكن إنقاذه من 
األشاء التي تناثرت من جّراء الحريق الذي 
نشب في سوق الوحيات. وقد أصبح قتل 
العراقيني حرقا إحدى »الشعائر« املعتمدة 
السياسية  العملية  أحـــزاب  تتبعها  الــتــي 
الوالئية،  ومليشياتها  اإليراني  لاحتال 
الخضراء،  املنطقة  حكومة  مع  بالتنسيق 
مقابلة  »رووداو«  لقناة  فيديو  أظهر  فقد 
الــذيــن هــرعــوا لنجدة  املــواطــنــني  مراسلها 
 ضابط أمن 

ّ
الضحايا، إذ يقول أحدهم إن

 عن 
ً
نــقــا الــعــراقــيــة، أخبرهم  الداخلية  فــي 

 حــادثــا 
ّ
الـــقـــوات األمــنــيــة قــبــل 15 يــومــا إن

ســيــقــع فـــي هـــذا الـــســـوق، وعــلــيــهــم الــحــذر! 
الحكومة  رد:  أن   

ّ
إال املــواطــن  مــن  كــان  فما 

هي املسؤولة عن األمن وليست مسؤولية 
 فــي كامه 

ّ
املــواطــنــني. هـــذا املـــواطـــن مــحــق

هذا، فمن الغريب ومن غير املعمول به في 
أّي مكان أن تأتي القوات األمنية إلى مكان 
ر الــنــاس مــن حــادث مقبل فيه، بدل 

ّ
وتــحــذ

سامة  حفظ  ــراءات  إجــ بنفسها  تتخذ  أن 
املــــواطــــنــــني، وتــســتــنــفــر قـــواتـــهـــا األمـــنـــيـــة 

لتفادي الحادث.
ليست تحذيرات القوات األمنية الحكومية 
ــــي األولــــــى  ــن الـــــــحـــــــوادث، هـ ــ حــــــول عــــــدد مـ
ــــرى جعلت  مـــن نــوعــهــا، فــقــد ســبــقــتــهــا أخـ
الــحــكــومــة وأحــزابــهــا،  الــعــراقــيــني يتهمون 
الشنيعة  الجرائم  هــذه  باقتراف  عــن حــق، 
عــشــيــة األعــــيــــاد، ومــــع الـــدعـــايـــة الــواســعــة 
ــــام الـــعـــراقـــي  ــ املــهــيــمــنــة عـــلـــى قــــنــــوات اإلعـ
بــشــأن االنــتــخــابــات املــقــبــلــة. فـــي الــفــيــديــو 
نفسه، يقول شاب: كانت هناك في العادة 
دورية للشرطة تحمي محات بيع الذهب 
لكنها انسحبت قبل الحادث؟ وهذا ما دعا 
أحــد الشهود إلــى الــقــول: ال وجـــود لعبوة 
ناسفة وال »داعش«، األحزاب هي من تقوم 
بهذه العمليات. حتى خلية اإلعام األمني 
فمّرة  الحادث،  بياناتها عن  تناقضت في 
 الحادث اعتداء إرهابي بواسطة 

ّ
تّدعي أن

 ســبــب 
ّ
ــة، ومــــــرة أن ــفـ ــاسـ ــار عـــبـــوة نـ ــفـــجـ انـ

الــحــادث انــتــحــاري، يــرتــدي حــزامــا ناسفا! 
 بعض الجثث 

ّ
تظهر شهادات املواطنني أن

 وجود طلقات 
ّ
 آثارًا قليلة، كما أن

ّ
لم تترك إال

المهدي مبروك

ال يــفــّرط الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيد، 
في أّي مناسبة، بمديح جيش باده، مثنيا 
العديدة: وفــاؤه للجمهورية،  على خصاله 
غير  للوطن...  وإخاصه  وانضباطه  زهــده 
 هذا املديح، وهو مستحق، ال ينتهي عند 

ّ
أن

 
ً
هذا الحد، بل عادة ما يردف الرئيس جما
ــرى، تــفــيــد تــبــّرمــه بــاملــؤســســات املــدنــيــة  ــ أخـ
التي نخرها الفساد حسب رأيه، ولم تدرك 
»حــاجــات الــلــحــظــة« عـــاوة عــلــى توظيفها 
الــحــزبــي مـــن هــــذا الـــطـــرف أو ذاك. ويــخــتــم 
الرئيس مداخاته تلك بعباراٍت غدت تماما 
يستحضرها  الطفولة،  كأناشيد   

ً
محفوظة

الــجــمــيــع عــــن ظـــهـــر قـــلـــب »ســيــكــشــف حــني 
تــأتــي اللحظة أالعــيــب هـــؤالء ومــؤامــراتــهــم 
 
ّ
وأنـــهـــم إلـــى مــزبــلــة الــتــاريــخ ذاهـــبـــون، وأن
الــشــعــب ســيــحــاســبــهــم حــســابــا عـــســـيـــرًا«... 
الناس  لــم تعد تثير اهتمام  أحـــاٍج وألــغــاز 
الغارقني في هواجسهم الصحية وأزماتهم 
املادية املتعاقبة، الناجمة عن عسر املعاش 

وكابوس الوباء.
 الجيش التونسي مثل هذا املديح 

ّ
يستحق

ــرة، أنــاس  أو أكــثــر، وقـــد مــدحــه، أكــثــر مــن مـ
بــســطــاء ال عـــاقـــة لــهــم بــالــحــســابــات الــتــي 
يجيدها الرئيس سعيد، فقد أّمن في أكثر 
األمن  انسحاب  غــرار  على   - الفترات عسرًا 
وخـــاء الــشــوارع منه إّبـــان أحـــداث الــثــورة، 
األحداث اإلرهابية، وأخيرًا الكارثة الصحية 
الوطنية، مع  االنــتــخــابــات واالمــتــحــانــات   -
وإسعافهم  الغذائية  باملواد  الناس  تزويد 
 املديح الرئاسي 

ّ
عند االقتضاء... إلخ. غير أن

لــلــجــيــش ال يــنــخــرط فـــي ثــقــافــة االعـــتـــراف 
مصادر  لدعم  بل  الفضائل،  بهذه  للجيش 
مــشــروعــيــتــه، بـــل وحـــتـــى قـــوتـــه فـــي ســيــاٍق 
السياسي  الــحــزام   حلفائه: 

ّ
جــل عنه  ابتعد 

ــة الــشــعــب  ــــوى حـــركـ  مـــنـــه سـ
َ

ــبـــق ــذي لــــم يـ ــ الــ
وأمــيــنــهــا الــعــام زهــيــر املـــغـــزاوي، الـــذي كــاد 
يتحّول إلى ناطق شخصي باسم الرئيس. 
ــبــعــد من 

ُ
أمـــا الــتــيــار الــديــمــقــراطــي فــقــد اســت

 
ّ

هـــذه الـــدائـــرة املــضــيــقــة، خــصــوصــا فــي ظــل
ــظــه عــلــى مـــواقـــف الـــرئـــيـــس الــرافــضــة 

ّ
تــحــف

إرساء املحكمة الدستورية.
ــا االتـــحـــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل فقد  أمـ
وجــــه أمــيــنــه الـــعـــام نــقــدًا حـــــاّدًا إلــــى رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، عــلــى خــلــفــيــة رفــضــه مــبــادرة 
الــتــي مــضــى عليها اآلن أكــثــر من  االتـــحـــاد 
ها كفيلة 

ّ
عشرة أشهر، وهي التي يعتقد أن

ــراج الـــبـــاد مــمــا تــــــرّدت فــيــه مـــن عــدم  ــإخــ بــ

مرعش السياحية املغلقة منذ 1974، التي 
ــّددًا، وســتــســتــعــيــد أيــامــهــا  ــجــ ســتــنــهــض مــ
الـــقـــديـــمـــة بـــطـــريـــقـــٍة ال تـــضـــر بـــحـــقـــوق أي 
شخص، وفــي إطــار القانون الــدولــي. وقد 
رفــضــت عــواصــم إقليمية ودولــيــة عــديــدة 
ــان بــشــأن املــرحــلــة املقبلة  ــ مــا أعــلــنــه أردوغـ
فـــي املـــلـــف الـــقـــبـــرصـــي، وذّكــــرتــــه بـــقـــرارات 
القراران 550 و789،  مجلس األمــن، ومنها 
التي تدعو إلى إبقاء مرعش مغلقة حتى 

تسوية النزاع في قبرص.
يرّدد أردوغان أنه »لم يعد أمامنا 50 عاما 
أخرى لنبددها«، وهي رسالة في أكثر من 
اتجاه إلى أكثر من طرف: هي تعني، أواًل، 
الــتــي ســـارع  الـــجـــديـــدة  األمــيــركــيــة  اإلدارة 
وزير خارجيتها، بلينكن، إلى القول إن ما 
يقوم به القبارصة األتراك، بدعم من تركيا، 
عمل استفزازي وغير مقبول. لكن الرئيس 
أردوغــان يعرف أن واشنطن تبحث أيضا 
عـــن فــرصــة الســــتــــرداد مـــا فــقــدتــه مـــن دور 
ــرق املـــتـــوســـط، ومـــوضـــوع  ــ ــفــــوذ فــــي شـ ونــ
الطاقة هناك ملصلحة الروس واألوروبيني. 
األوروبي  االتحاد  ثانيا،  والرسالة تعني، 
واضحة  انحيازية  سياسات  ى 

ّ
تبن الـــذي 

ــان، عــنــدمــا  ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــقــــبــــارصــــة الـ ملـــصـــلـــحـــة الــ
قـــــّرر قـــبـــول طــلــبــهــم فـــي الــعــضــويــة بــاســم 
الـــجـــزيـــرة، ورغـــمـــا عـــن الــقــبــارصــة األتــــراك 
الذين لم ُيسألوا عن رأيهم. يبني أردوغان 

الليبية مــع حكومة الــوفــاق. ودفــع األمــور 
فــي املــلــف الــقــبــرصــي نــحــو حــــوار حقيقي 
جاد، ينهي حالة الجمود وتكرار املواقف 
الطرفني  كا  يــرّددهــا  التي  والتصريحات 

منذ أكثر من نصف قرن.
يريد أردوغان تضييق الخناق على رقعة 
أثينا  اليونانية، حيث ما زالــت  املــنــاورات 
تــتــبــاطــأ فـــي االنــتــقــال بــاملــلــفــات الــخــافــيــة 

إلــى أخــرى، مستغلة  مع أنقرة من مرحلة 
الدعمني، األوروبــي واإلقليمي، لها. لذلك، 
األول، ألنها  الغاضب  فرنسا هي   

ّ
أن نــرى 

الخاسر األكبر من التحّرك التركي الجديد 
الخطوة األحــاديــة تمثل استفزازًا«،  »هــذه 
ولذلك سارعت إلى التلويح بورقة مجلس 
األمــن الــذي تــتــرأس دورتـــه الحالية، وهي 
تدرك أن نفوذها ودورها سيتقلصان أكثر 
فــأكــثــر إذا مـــا نــجــح أردوغــــــان فـــي ترتيب 
طاولة حــوار ثاثي تركي أميركي روسي 

عن سيناريوهات شرق املتوسط.
يــريــد أردوغــــان تــجــاوز العقبة األوروبــيــة 
ــّمـــل مـــســـؤولـــيـــة فـــشـــل خــطــط  ــتـــحـ الــــتــــي تـ
الــتــســويــة عــــام 2004 مـــع مـــشـــروع كــوفــي 
أنــــان، ومـــع مـــبـــادرة مــونــتــانــا األمــمــيــة في 
عليها  تحفظ  الــتــي   ،2017 عـــام  ســويــســرا 
القبارصة اليونان. وهو يريد هنا أن يذّكر 
االتحاد األوروبــي بأنه وحــده من يتحّمل 
على  اليونان  القبارصة  تدليل  مسؤولية 
هـــذا الــنــحــو. فــّعــل االتـــحـــاد ذلـــك بتجاهله 
ــام 1959،  ــ الـــضـــامـــنـــة عـ الـــــــدول  اتـــفـــاقـــيـــات 
التحاق  يمنع  الــذي  القبرصي  والدستور 
أي طـــــرف بــتــكــتــل إقــلــيــمــي أو دولــــــي مــن 
دون مــوافــقــة الــطــرف اآلخــــر. وتــجــاهــل أن 
قبارصة الجنوب هم من حاولوا االنقاب 
إســـقـــاط  عـــبـــر  الــــــدولــــــة،  عـــلـــى  عــــــام 1937 
مــكــاريــوس بــقــرار يــونــانــي، وفــتــح الطريق 

املجموعة  فــي  القبرصية  الــعــضــويــة  أمـــام 
األوروبية، على الرغم من خافات الجزيرة 
وإفــــشــــال نــيــقــوســيــا مـــشـــروع كـــوفـــي أنـــان 
عـــام 2004. أنــقــرة والــقــبــارصــة األتــــراك لن 
الدولتني،  في حل  مواقفهما  يتراجعا عن 
ــا دام بــعــضــهــم فــــي أوروبــــــــا مــتــمــّســكــا  ــ ومـ
أقلية  إلــى  الشمال  قبارصة  تحويل  بحلم 
عرقية، وتجاهل بحث سلبيات سيناريو 
وإيجابياته،  للجزيرة  الكونفدرالي  الحل 

بضمانات دولية ورعاية أممية.
ــتــــي قــــد تــــعــــوق الـــتـــنـــســـيـــق بــني  الـــعـــقـــبـــة الــ
قبرص  في  تاتار  الرئيس  أنقرة وحكومة 
الـــشـــمـــالـــيـــة، وتـــشـــجـــع الــــاعــــب األوروبـــــــي 
ــاه عــلــى مـــواصـــلـــة الــتــصــعــيــد ضد  ــركــ وشــ
أنــقــرة قــد تــكــون مــواقــف املــعــارضــة القوية 
فــي قــبــرص الــشــمــالــيــة، بــرئــاســة مصطفى 
أقــنــجــي الــــذي يــصــفــه بــعــضــهــم فـــي تركيا 
بأنه رجل املشروع األوروبي، والذي خسر 
أشهر،  تسعة  قبل  الرئاسية  االنــتــخــابــات 
وها هو يرّدد، بعد إعان أردوغان مفاجأة 
ــان جــديــد في  ــرملـ إنـــشـــاء قــصــر رئـــاســـي وبـ
الـــدول ال تقاس  الــجــزء الشمالي، أن »قــيــم 
بــأبــنــيــتــهــا الــفــخــمــة، بـــل بــديــمــقــراطــيــتــهــا 
ــريــــات وتـــطـــبـــيـــق مــعــايــيــر  ومـــســـاحـــة الــــحــ
حــقــوق اإلنـــســـان واحـــتـــرام الــعــدالــة ودعـــم 

رفاهية املواطن«.
)كاتب تركي(

والــنــخــبــة، وذلـــك كــلــه بسبب املــعــانــاة التي 
نتجت عــن حــرب فيتنام. وعــام 1973، عام 
قرار االنسحاب من فيتنام، الذي حدث قبل 
األميركي  القرار  كــان عمليا  نحو 50 سنة، 
بــاالنــســحــاب مــن الـــحـــروب الــخــارجــيــة، إثــر 
أسفرت  استمرت نحو عشرين سنة  حــرب 
عـــن مــقــتــل ثــاثــة مــايــني شــخــص، أغلبهم 
ألــف جندي  الفيتناميني، و58  املدنيني  من 
فيتنام  أميركا خــال حــرب  عانت  أميركي. 
ــات والــويــات والــصــعــاب،  الكثير مــن األزمــ
إلـــــى درجــــــة تـــحـــولـــت فــيــهــا حـــــرب فــيــتــنــام 
وآثارها وانعكاساتها إلى أزمة اجتماعية 
وســـيـــاســـيـــة وثـــقـــافـــيـــة ونــفــســيــة أمــيــركــيــة، 
لــكــن الــرئــيــس بــــوش االبــــن فـــي قـــــراره غــزو 
ــاع األمــيــركــيــة  ــ أفــغــانــســتــان تــجــاهــل األوضــ
والقرار األميركي الــذي كان قد اتخذ بعدم 
التدخل عسكريا في أي مكان درسا رئيسيا 

وأساسيا من دروس حرب فيتنام. 
كــانــت الــظــواهــر الــتــي رافــقــت حـــرب فيتنام 
ــرات 

ّ
هي األســـاس، وهــي التي شكلت املــؤش

الرئيسية التي بدأت بالظهور، وأشرت إلى 
على مستويات  أميركي  انهيار  ثــم  تــراجــع 
األميركيني  الــجــنــود  ثقة  بـــدأت  عـــدة، حيث 
تتراجع في خطط )ومواقف( واشنطن التي 
عملت على إطالة مدة وجودهم في فيتنام، 
 عن عدم تصديقهم مزاعم حكومتهم 

ً
فضا

املتكّررة بقرب انتصارهم في الحرب.
ــيـــني  ــيـــركـ ــنــــود األمـ ــجــ ــاقـــمـــت أوضـــــــــاع الــ ــفـ تـ
ــنــــوات  ــا إلـــــــى درجــــــــة أنــــــــه، فـــــي الــــســ يــــومــــهــ
األخــيــرة لــلــحــرب، شــهــدت تــدهــوًرا مــتــزايــًدا 
الــنــاحــيــتــني، النفسية والــجــســديــة، بني  فــي 
الجنود األميركيني، املتطوعني واملجندين، 
على حد سواء، منها، بشكل رئيسي، زيادة 
انتشار اإلدمان على املخّدرات، وبروز ردات 
فعل خطرة، أبرزها ارتفاع نسبة االنتحار 
لــدى الــجــنــود. إضــافــة إلــى ظــواهــر متعّددة 
وغــريــبــة، مــنــهــا ظـــاهـــرة اضـــطـــراب مـــا بعد 
الــصــدمــة والـــتـــمـــّرد، وقــــد ظـــهـــرت مــثــا في 
ها الجنود على الضباط 

ّ
الهجمات التي شن

املفوضني واملسؤولني العسكريني وضباط 
الصف، فقد هــرب بني يوليو/ تموز 1966 
وديسمبر/ كانون األول 1973 أكثر من 503 
ونتجت  األميركي،  الجيش  أفــراد  من  آالف 
ــنـــاهـــضـــة لــلــحــرب  عــــن الـــحـــركـــة الـــقـــويـــة املـ
جماعي  وسجن  وقتل  عنيفة  احتجاجات 
لألفراد املتمركزين في فيتنام وفي الواليات 

الصيد يبدو تعتيما على نوع آخر مما تم 
أّدى  الناس حرقا، وما  استعماله في قتل 
إلى تمييع أجسادهم. األغرب في عمليات 
الــعــراقــي هو  إرهــابــيــة كثيرة ضــد الشعب 
النجدات  ومنع  األمنية،  الــقــوات  انسحاب 
الطبية، وحتى نجدة املواطنني الضحايا، 
وعــــــدم تـــدخـــل أّي مــــســــؤول حـــكـــومـــي مــن 
الوزارات املعنية، أو من الجهات املختصة، 
بل  واإلســعــاف؟  الصحية  املؤسسات  مثل 
اقــتــرفــت الـــقـــوات األمــنــيــة جـــرائـــم إضــافــيــة 
خال هذه األحداث، وهي إطاق الرصاص 
ــاب عـــربـــات »الــتــك  عــلــى املــســعــفــني وأصـــحـ
تــك« الــتــي هــرعــت لحمل جثث املــواطــنــني، 
القيام بواجبهم في اإلسعاف،  ملنعهم من 
وإنــقــاذ الــجــرحــى؟ هــذا مــا حــدث فــي حرق 
الــنــاصــريــة فــي 14  مستشفى الحسني فــي 
يوليو/ تموز الجاري، أي قبل حرق سوق 

الوحيات بأربعة أيام.  
مــن يطلق الــرصــاص على الــشــبــاب، كــي ال 
ينجدوا الضحايا وترتفع أعداد املصابني، 
للحرس  التابعة  الــوالئــيــة  املليشيات  هــي 
الـــــثـــــوري اإليـــــــرانـــــــي. وقــــــد أصـــــــدر رئـــيـــس 
الحكومة، مصطفى الكاظمي، قرارًا بإقالة 
املدني  الدفاع  مدير صحة ذي قار ومدير 
ومـــديـــر املــســتــشــفــى وحـــجـــزهـــم. لـــكـــن، من 
غير املتوقع أن تصل اإلجـــراءات إلــى فعل 
بمستوى هذه الفواجع ملواساة املواطنني 
وعـــوائـــل الــضــحــايــا، ألن الـــنـــاس مــلــت من 
اللجان التي تطوى، ومن اللجان العقيمة 
من  ستغلق  الــتــي  الــقــضــيــة  فــي  للتحقيق 
دون جدال، وتسجل ضد املجهول املعروف 
نسبت  بينما  اإليــرانــي،  للحرس  بتبعيته 
عملية سوق مدينة الصدر للمكون اآلخر 
بــســرعــة فــائــقــة. عــلــى الـــرغـــم مـــن انــفــضــاح 
الـــتـــواطـــؤ الـــحـــكـــومـــي، املــتــمــثــل بـــالـــقـــوات 
بالعملية  وعلمهم  واملخابراتية،  األمنية 
ــا رئــيــس الــتــيــار الـــصـــدري فقد  مــســبــقــا. أمـ
ظــهــر عــلــى الــشــاشــة، ليعلن انــســحــابــه من 
»دراماتيكي«  بشكل  االنتخابية  العملية 
ملليشياته  الــنــكــراء  الجريمة  على  ي 

ّ
ليغط

التي اتهمت باالسم علنا من أحد املحللني 
 هــذه 

ّ
املــعــارضــني املــعــروفــني الــــذي قـــال إن

ــات  ــوانــ ــطــ ــرة هـــــي مـــــن أدخـــــلـــــت أســ ــ ــيــ ــ األخــ
بينما  الــحــادث،  مــن  ليلة  قبل  األوكسجني 
ــه مـــن أّي  ــر الــصــحــة الـــتـــابـــع لـ ــ تــنــّصــل وزيـ
ــادر الـــصـــدر إلـــى بــيــروت  مــســؤولــيــة، ثـــم غــ
لقضاء العيد، تاركا وراءه فواتح املكلومني 

من أنصاره!
أصـــبـــح املــشــهــد الــســيــاســي الـــيـــوم شــديــد 
الــعــراقــي، إذ ظهر جليا  الــوضــوح للشعب 
الــتــابــعــة للحرس  الــوالئــيــة  املــلــيــشــيــات   

ّ
أن

اإليراني وأحزاب العملية السياسية تنفذ 
نــســخــة إيـــرانـــيـــة مـــن الــصــدمــة والـــتـــرويـــع، 
الـــثـــورة  الـــتـــظـــاهـــرات ووأد  غــرضــهــا مــنــع 

 
ّ

استقرار سياسي وصــراع مفتوح على كل
االحتماالت بني رؤساء الحكومة والبرملان 
والجمهورية. ولذلك، غدت لقاءات الرئيس 
باألمني العام لاتحاد، نور الدين الطبوبي، 
نــــــادرة، بــعــدمــا كــانــت مـــتـــواتـــرة ومنتظمة 
 للرئيس 

َ
بشكل أســبــوعــي تــقــريــبــا. لــم يــبــق

سوى مؤّسسة الجيش التي يسعى جاهدا 
ــــي الــــتــــي نـــأت  ــــى تــغــيــيــر عـــقـــيـــدتـــهـــا، وهــ إلــ
السياسي،  الشأن  في  التدخل  عن  بنفسها 
بل زهدت في السلطة، وقد »وجدتها ملقاة 
على قارعة الطريق« كما ذكر مّرة الجنرال 

املتقاعد حاليا، رشيد عمار.
بدأ رئيس الجمهورية في إلقاء خطبه في 
يألفها  لم  عــادة  العسكرية، وهــذه  الثكنات 
بدأ  تدريجيا  ثم  التونسيون، وال جيشهم. 
 

ّ
يثير أخــطــر الــقــضــايــا الــتــي مــا زالـــت محل
تــــجــــاذب عـــلـــى مــســامــعــهــم؛ فـــســـاد الــطــبــقــة 
 
ً
السياسية، وعيوب الدستور وعبثه، فضا
عـــن قــضــايــا عـــديـــدة أخــــرى خــافــيــة تصب 

مزيدًا من الزيت على ناٍر ملتهبة.
وبــاء  مواجهة  إدارة  ســوء  الرئيس  استغل 
 أهــمــهــا 

ّ
كــــورونــــا العـــتـــبـــاراٍت عــــديــــدة، لـــعـــل

الــتــي  ــــي  وهـ الـــصـــحـــة،  وزارة  أداء  ارتــــبــــاك 
 
ً
فضا وزراء،  أربــعــة  حقيبتها  على  تـــداول 
عن شّح املــوارد املالية، حتى يعسكر إدارة 
األزمــــــة، ويــمــنــح مــفــاتــيــحــهــا الــــى مــؤســســة 
الــجــيــش، بـــدءًا مــن تلقي املــســاعــدات املالية 
الرئيس  يتوقف  ولــم  التلقيح.  إلــى حمات 
عــنــد هـــذا الــنــشــاز بــل تـــعـــّداه تــجــاه مرحلة 
أخرى، وهي إبراز الجيش في شكل املؤتمن 
من  وصحته  الشعب  مصير  على  الــوحــيــد 
خــال إيــكــال مهام مدنية عــديــدة إلــيــه. وقد 
كانت جيوش عديدة حاضرة وبشكل بارز 
الجيش  فقد شاهدنا  الــوبــاء،  فــي مواجهة 
اإليطالي وجيوشا أخرى لدول ديمقراطية 
عريقة: فرنسا، أملانيا، إسبانيا، تدخل هذه 
الــحــرب بــدرجــات وأشــكــال متفاوتة وتدير 
املــعــركــة بـــضـــراوة، غــيــر أن ذلـــك لـــم يــرافــقــه 
مطلقا بخس اإلدارة املدنية، تحديدًا أجهزة 
الصحة املدنية التي مثلت لتونس مفخرة 

وطنية كبيرة قبل أن يتراجع أداؤها.
الــتــي تخوضها  املــعــركــة  الــرئــيــس  يستغل 
الـــــبـــــاد ضـــــد الـــــــوبـــــــاء، مـــــن أجـــــــل تــصــفــيــة 
الــحــســاب مــع الــجــمــيــع، خــصــوصــا مــع بــدء 
الحديث عن إمكانية االستغناء عن رئيس 
الــحــكــومــة الــحــالــي، هــشــام املــشــيــشــي، الــذي 
 ،

ً
 حكومته لن تواصل عملها طويا

ّ
يبدو أن

 إقالة ما يزيد عن ثلثها. 
ّ

خصوصا في ظل
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

مــعــادالتــه الــجــديــدة فــي قــبــرص، فــي ضوء 
مفاوضات جنيف أخيرًا بني طرفي النزاع 
الــتــي وصــلــت إلــــى طــريــق مـــســـدود، حيث 
»االبــتــزاز  أوراق  اليونان  القبارصة  يلعب 
األوروبــي« ومحاوالت انتزاع تنازالٍت في 
مـــوضـــوع الــحــل الـــفـــدرالـــي لـــألزمـــة، بينما 
يعلن الرئيس التركي أنه »ال يمكن إحراز 
التسليم  دون  مـــن  املـــفـــاوضـــات  فـــي  تـــقـــدم 
بوجود شعبني ودولتني«، وأن يتم الحوار 
ــذا األســــــــاس، وأن مــخــطــط إنـــهـــاء  ــ عـــلـــى هـ
املعلن عام  الــجــزيــرة  فــي  الشمالية  الــدولــة 
1983، ومحاولة تحويل الكيان القبرصي 
التركي إلى أقلية داخل الفدرالية لن تقبل 

به أنقرة. 
هي رسائل تركية تعكس كذلك حقيقة أن 
أنــقــرة أصبحت أكثر قــوة فــي التعامل مع 
االنتخابات  امللف، بعد فوز مرشحها في 
تاتار،  أرســني  التركية،  لقبرص  الرئاسية 
ــا وبــــروكــــســــل  ــنــ ــيــ ــر أثــ ــيــ ــد تــــذكــ ــ ــريـ ــ وهـــــــي تـ
وغيرهما بذلك. وهدف أردوغان أيضا فتح 
األميركية  الــتــوازنــات  لعبة  ــام  أمـ الــطــريــق 
ــــرق املـــتـــوســـط، إلســـقـــاط  الـــروســـيـــة فــــي شـ
ــة »مــنــتــدى املــتــوســط« ملــنــتــجــي الــغــاز  ورقــ
الــــذي جــمــع فــرنــســا والـــيـــونـــان وإســرائــيــل 
ومـــصـــر واإلمـــــــــارات فـــي مـــواجـــهـــة الــنــفــوذ 
لتعطيل  مـــحـــاوالتـــهـــم  ــال  ــشــ وإفــ ــتـــركـــي،  الـ
التركية  الــعــســكــريــة  الــبــحــريــة  االتــفــاقــيــات 

ـــا. ولــقــد عــصــفــت بــأذهــانــهــم 
ً

املــتــحــدة أيـــض
ــة لـــلـــحـــرب عــلــى  ــروعــ ودمـــرتـــهـــم الــــصــــور املــ
شاشات التلفزيون، فانقلب األميركيون في 
الجبهة الداخلية ضد الحرب. ومن الفظائع 
ــرب فــيــتــنــام فـــي أيــامــهــا  الـــتـــي شــهــدتــهــا حــ
األخـــيـــرة مــزيــد مــن املـــذابـــح واملـــجـــازر التي 
الكشف  مــثــا،  األمــيــركــي،  الجيش  ارتكبها 
املرّوع عن أن الجنود األميركيني قد ذبحوا 
بــا رحــمــة أكــثــر مــن أربــعــمــائــة مــدنــي أعــزل 
ــارس/ آذار 1968.  فــي قــريــة مــاي الي فــي مـ
قمة االعتراض األميركي على حرب فيتنام 
كانت في أكتوبر/ تشرين األول 1967، حيث 
تظاهرة ضخمة  األميركيني  من  آالف  نظم 
البنتاغون.  مبنى  أمـــام  فيتنام  حــرب  ضــد 
وجــــــادل مـــعـــارضـــو الـــحـــرب بــــأن املــدنــيــني، 
وليس املقاتلني األعداء، هم ضحايا الحرب 
تدعم  املــتــحــدة  الـــواليـــات  وأن  الحقيقيون، 

ديكتاتورية فاسدة في سايغون.
عمليا كانت الواليات املتحدة قد قررت بعد 
فيتنام إنــهــا لــن تــرســل جــنــودهــا فــي حرب 
احــتــال خــارجــيــة ثــانــيــا. ولــكــن بــوش االبــن 
تــجــاهــل ذلـــك كــلــه وقــــرر غـــزو أفــغــانــســتــان. 
والــيــوم يــريــد ألمــيــركــا أن تــبــقــى، متجاها 
أنها قــررت االنسحاب منذ 50 سنة وليس 
ــرة بـــوش االبـــن قــصــيــرة جــدا  اآلن، لــكــن ذاكــ
أن بوش  الغريبة  واملفارقة  كما هو ظاهر. 
الذي فاضت عاطفته إزاء نساء أفغانستان 
ضحايا  اعتراضه،  في  يذكر،  لم  وفتياتها 
بــرجــي الـــتـــجـــارة، وتــنــاســى جــنــود أمــيــركــا 
ــادوا بــاألكــيــاس إلــى بــادهــم جــّراء  الــذيــن عـ

الحرب في أفغانستان.
)إعالمي وأكاديمي لبناني(

ــعـــراق ضـــد قــاع  الـ إلبـــقـــاء هيمنتها عــلــى 
تشرين )مدن انتفاضة تشرين 2019( التي 
زعزعت الوجود اإليراني، وأسقطت هيبته 
وصــورتــه وهــزمــتــه، بعد عمل معاوله في 
أرض الرافدين 18 عاما، بتنسيق مع الغازي 
ــركـــي واألطـــلـــســـي. بــشــاعــة الــجــرائــم  ــيـ األمـ
ــة  ــيـ ــابـ وشــــراســــة هــجــمــة الـــعـــمـــلـــيـــات اإلرهـ
ضــد قلعة الــثــورة، مدينة الــنــاصــريــة، هي 
بقدر األلــم الــذي وجهه ثــّوارهــا للمشروع 
ــتــــافــــه »إيـــــــران  ــي، وهــ ــ ــ ــرانـ ــ ــ االحــــتــــالــــي اإليـ
ــّرة«. وتــصــدره  ــ بـــرة بـــرة .. بــغــداد تــبــقــى حـ
 
ً
ــة األكــــثــــر مـــقـــاومـــة ــيـ ــراقـ ــعـ ــدن الـ ــ ــ قـــائـــمـــة املـ

وصـــمـــودًا ومــواجــهــة لــاحــتــال اإليـــرانـــي. 
في  الــوالئــيــة  للمليشيات  الــحــرب  جــرائــم 
لرسالة  مماثلة  رسالة  هي  الصدر  مدينة 
الــنــاصــريــة، فــمــن حـــي الــفــقــراء واملــعــدمــني 
ــرزت طــيــنــة الــعــراقــي الــــذي مـــأل ســاحــات  بــ
ــا  ــراق، ورافـــضـ ــ ــعـ ــ ــا عـــلـــم الـ الـــتـــحـــريـــر، رافــــعــ
الـــا وطــنــيــة والــتــابــعــة،  الـــرايـــات الطائفية 
ليموت برصاص قناصة الحرس اإليراني 
 

ّ
وأتــبــاعــه الــوالئــيــني. وعــلــى الــرغــم مــن كــل
ـــوا مــقــاومــني لــيــل نـــهـــار، نــســاء 

ّ
ــل الــقــتــل، ظـ

ــداث مــمــن قــّدمــوا أرواحــهــم،  وشــابــات وأحــ
لـــكـــي يــســتــعــيــدوا الــــعــــراق فــــي مــلــحــمــٍة ال 
مثيل لها. هكذا بذل شباب مدينة الصدر 
أرواحهم ودماءهم قرابني للعراق، ولرايته 
ووجــــوده. أكــثــر مــن عــام ونــصــف الــعــام لم 
ــررة، خصوصا  ــبـ يــتــوقــف أبـــنـــاء الـــعـــراق الـ
هم 

ّ
من مدينة الصدر عن االحتجاجات، ألن

ــعـــراق وبـــاســـم شــهــدائــه،  أقــســمــوا بــاســم الـ
ـــهـــم لن 

ّ
بــاســم مـــن مـــات مـــن أصــدقــائــهــم، أن

يمسكون  هم 
ّ
وأن لألجنبي،  بلدهم  يتركوا 

 مـــا أوتـــــوا مـــن قـــوة ومـــن شجاعة 
ّ

بـــه بــكــل
ــوا  ــربــ ــاب وأحــــــــــــداث ضــ ــ ــبـ ــ ومـــــــن بـــــــــأس، شـ
أمـــثـــااًل جـــديـــدة فـــي الــشــجــاعــة والــبــطــولــة 
والــصــداقــة والــتــضــحــيــة والـــوحـــدة أرعــبــت 
تــراءى  الــذي  املتقدم  ومشروعها  العمائم 
الضربة  لتأتيه  قــريــبــا،  سيكتمل  أنــه  لهم 
لــم يحسب لها حــســاٌب كهذا،  مــن شريحٍة 
مثلما لم تتوقع القوات األميركية الغازية 
أن تــواجــه فــي الفلوجة واألنــبــار بمقاومة 
الــتــراجــع،  يــافــعــني، وتجبرهم على  شــبــاب 
وتـــرك بعض املـــدن يــجــّرون وراءهـــم ذيــول 
االنـــدحـــار. لــقــد أفــشــلــت املــقــاومــة العراقية 
بــعــد الـــغـــزو مـــشـــروع الــصــدمــة والــتــرويــع 
ــــات املــتــحــدة  ــــواليـ األمــــيــــركــــي، وأجــــبــــرت الـ
عــلــى جـــدولـــة انــســحــابــهــا مـــن الـــعـــراق عــام 
2011، ولــن يكون حــال االحــتــال اإليــرانــي 
ــوة فــــي الـــتـــاريـــخ  ــ ــر قـ ــبـ ــال أكـ ــ ــل مــــن حـ أفـــضـ
اإلنــســانــي، بعّدتها وعــديــدهــا وقــواعــدهــا 
الــتــاريــخ،  وفــي  املــتــقــدمــة.  وتكنولوجيتها 
 

ّ
 عنجهية االحتال واحــدة في كل

ّ
رأينا أن

مكان وزمــان، وتبقى القضية العادلة هي 
الحاسمة في املعارك.

)كاتبة عراقية في باريس(

لماذا حرّك أردوغان الرماد تحت الملف الـقبرصي؟

االنسحاب... قرار من 50 سنة

أعياد العراقيين بنكهة الفاجعة

رئيس تونس يستثمر الجيش 
في مواجهة الوباء

يبني أردوغان 
معادالته الجديدة 

في قبرص، في 
ضوء مفاوضات 

جنيف بين طرفي 
النزاع التي وصلت إلى 

طريق مسدود

ما جرى لحظة قرار 
بوش غزو أفغانستان، 

أنه تجاهل دروس 
حرب فيتنام ونتائجها

ظهر جليًا أّن 
المليشيات الوالئية 

التابعة للحرس 
اإليراني وأحزاب 

العملية السياسية 
تنفذ نسخة إيرانية 

من الصدمة والترويع

آراء

معن البياري

دولــة(،  األفريقي )55  االتحاد  يبعث خبر منح إسرائيل صفة عضو مراقب في  ال 
الخميس املاضي، رغبة في االكتراث به. يبدو تقليديا، وبالغ العادية، وإن سعت دولة 
االحتالل إلى هذه العضوية، وبهذه الصفة، منذ نحو عشرين عاما، مع قيام االتحاد 
الذي ورث منظمة الوحدة األفريقية التي كانت إسرائيل تحرز فيها عضوية املراقب 
العضوية  انتقال هــذه  القارة األفريقية عن  امتنعت دول وازنــة ومؤثرة في  هــذه، ثم 
»أوتوماتيكيا« إلى االتحاد. ومع تمتع إسرائيل بعالقات دبلوماسية وسياسية مع 
46 دولــة في أفريقيا )كم عدد دول الــقــاّرة؟(، ومع تحالفات وثيقة لها مع كثير من 
هذه الدول، وبلوغ التعاون الوثيق معها مرتبة متقدمة في مجاالت األمن وبيع السالح 
واالستخبارات و»مكافحة اإلرهاب«، فضال عن عالقات التعاون الواسعة في مجاالت 
الــذي يجعل حكومات  الــداعــي  فــإن لسائل أن يسأل عن  تنموية وزراعــيــة وتجارية، 
إسرائيل حريصة على العضوية التي فقدتها ثم استعادتها أخيرا. وفي الوسع أن 
 
ٌ
 وشكلية

ٌ
، لفظية

ٌ
يجتهد واحدنا بأن االتحاد األفريقي الذي تصدر عنه بياناٌت دورية

)على أهميتها أحيانا( في دعم إقامة دولة فلسطينية، ومن ذلك صدور تصريحات 
إلى  وتؤشر  بشدة،  تنتقدها  نتنياهو،  ترامب  صفقة  إشهار  إبــان  مفوضيته،  عن 
االتحاد على مواقف  أمر كهذا، وبقاء  الفلسطيني. ومع  الشعب  تعريضها بحقوق 
تقليدية بشأن القدس واالستيطان وحل الدولتني، يصير طبيعيا أن تنشط إسرائيل 
سنوات من أجل مقعد في هذا املنتظم األفريقي، وإن كانت ال تقع في القارة السمراء، 

سيما أن دولة فلسطني تحرز مقعد العضو املراقب، وهي ليست في القارة أيضا.
من عادي األحوال أيضا أن ُيسرف وزير خارجية إسرائيل، يئير لبيد، في التعبير عن 
البهجة بحدث العضوية الجديد هذا، فيقول إنه يوم »احتفاٍل« بالعالقات اإلسرائيلية 
قائما  كــان  الــذي  الشاذ  للوضع  »تصحيحا  املستعاد  املقعد  يــرى  أن  بل  األفريقية، 
ب 

ّ
صادف تصريحا عربيا يعق

ُ
الوقت نفسه، ال ت منذ نحو عقدين«، بتعبيره. وفي 

املاثلة  العربية  الحقائق  أن  ذلــك  هاته.  اإلفريقية  الواقعة  من  استياء(  )أو  بامتعاٍض 
ستجعل تصريحا كــهــذا لــو نطق بــه أي مــســؤول عــربــي، أو مــوظــف رفــيــع )أو غير 
رفيع( في جامعة الدول العربية، كاريكاتيريا، ذلك أن نصف العرب أفارقة )من املهم 
نسى هذه البديهية(، وأن دولتني عربيتني في القارة، كبريني، السودان واملغرب، 

ُ
أال ت

أقدما في وداع رئاسة دونالد ترامب الواليات املتحدة، على إقامة عالقات طبيعية مع 
دولة االحتالل، ثم تتابعت األنباء عن زيــارات واتفاقيات متبادلة، غير قليل منها له 
العسكرية  أمني، بل إن وفــودا من االستخبارات واألجهزة األمنية واملؤسسة  طابع 
اإلسرائيلية تتقاطر إلى الخرطوم، في زيارات غير معلنة، وال تعرف بشأنها شيئا 
الحكومة برئاسة عبدالله حمدوك، وتقتصر مداوالتها مع قيادات املكون العسكري 
النافذ في مجلس السيادة. ووقائع سودانية ومغربية، في موازاتها تحالفات إماراتية 
انتقاد عربي رسمي النضمام  مع إسرائيل، وأخــرى ذيلية بحرينية، ال تجعل ألي 

الدولة العربية إلى االتحاد األفريقي عضوا آذانا تسمعه.
وأيـــا كــان الــحــال، فــإن واقــعــة الخميس املــاضــي األفــريــقــيــة هــاتــه تحسب واحـــدا من 
دول  مع  اإلسرائيلية  العالقات  بشأن  غزيرة  بتفاصيل  موصولة  مسيرة  تمثيالت 
القارة السمراء، منها، تعجال هنا، أن هذه العالقات كانت تتسارع مع تسارع تدهور 
الحال العربي، وتآكل ما سمي »التضامن العربي«، أو الحس العربي الرسمي الواحد. 
إلــى اإلعـــالن عــن أي  بـــادرت  لــو  الـــدول األفريقية تستشعر حرجا باهظا  كانت كــل 
تواصل مع دولــة االحتالل من أي نــوع، بعد حــرب 1967 وسيما بعد حــرب 1973، 
الــدول، حتى إذا صــارت »كامب  وإن كانت ثمة عالقات سرية جيدة مع بعض هــذه 
أوسلو،  اتفاقيات  ملا استجّدت  ثم  آخــر.  وارد  بتنا في  الساداتية في 1978،  ديفيد« 
بالعالقات  املجاهرة  باتت  الراهنة،  القيعان  إلى  أخــذه  إلى ما  العربي  الوضع  وتــردى 
الوثيقة مع إسرائيل بديهيا، سيما أن دوال أفريقية كانت تسدد فواتير خدمات أمنية 
وتسليحية قدمتها لها دولة االحتالل في غضون قالقل وتمردات واضطرابات. وفي 
البال أن دولة جنوب السودان بادرت، فور قيامها في عام 2011، إلى إقامة العالقات 
الدبلوماسية الكاملة مع تل أبيب .. أما عن إثيوبيا وكينيا وأوغندا وأريتريا فلملف 
»األمــن  طويال  سميناه  ما  على  الخطورة  وشديد  التفاصيل،..  ثقيل  العالقات  هــذه 

القومي العربي«.

بسمة النسور

بعد غياب أكثر من 25 عامًا عن خشبة املسرح، تخللتها أحداث كبرى في حياتها، 
في  أقعدها شبه مشلولة  ما  إلــى كسر ظهرها،  أّدى  لحادث سير  تعّرضها  ســواء 
الفراش سنوات طويلة، ثم صراعها املرير مع مرض السرطان في الفّك، وكاد يقضي 
عليها، تعود الفنانة املصرية شريهان في مسرحية استعراضية بإمكانات إنتاجية 
النص سيرة حياة  الباجوري. يتناول  العدل وإخــراج هــادي  تأليف مدحت  ضخمة، 
كوكو شانيل، مصّممة األزياء الفرنسية الشهيرة وامللهمة الكبيرة في عالم األزياء، 
وبفضل  املــلــجــأ.  فــي  الحياكة  مت 

ّ
تعل يتيمة،   

ً
مــشــّردة  

ً
مــعــدمــة بـــدأت حياتها  والــتــي 

نت من تخليد اسمها في التراث 
ّ
موهبتها الكبيرة وشغفها وإيمانها بنفسها، تمك

اإلبداعي اإلنساني من أكثر الشخصيات تأثيرا في القرن العشرين. 
كانت قصة شانيل اختيارًا في منتهى الذكاء، وضربة معلم من القائمني على العرض 
التي حققتها  البصرية  املتعة  بالجماليات، سواء لجهة  الحافل  املدهش،  االستثنائي 
بتفاصيلها  الثالثينيات  بــاريــس  روح  اســتــحــضــرت  وقـــد  الــبــديــعــة،  السينوغرافيا 
الــصــغــيــرة، كــذلــك املــوســيــقــى الــســاحــرة املــصــاحــبــة لــلــعــرض، ومــجــمــوعــة الــرقــصــات 
املصّممة بإتقان كبير، كي تعّبر عن الحدث. أّدتها شريهان مع فريق من الراقصات 

والراقصني بمهارة نادرة الحدوث.
الجمهور،  إعجاب  األولــى  بالدرجة  الجسد  أداء  اعتمدت على  التي  املسرحية  حــازت 
ــاريـــخ املــســرح  ــم يـــحـــدث فـــي تـ ــرٌض مــخــتــلــف، لـ ــ ـــهـــا عـ

ّ
ووصـــفـــهـــا نـــقـــاد كـــثـــيـــرون بـــأن

العاملية،  املسرحية  الــعــروض  ملواصفات   
ٌ

مطابق الــعــرض  أّن  والــحــق  االســتــعــراضــي. 
لناحية الفخامة واإلبهار. بلغت مدة املسرحية ساعتني، تنصلت فيها شريهان من 
اذ روح كوكو شانيل، تلّبستها مثل جنيٍة 

ّ
ذاتها، خلعتها جانبًا، وتقّمصت بشكل أخ

ذابت فيها تمامًا، وتماهت مع الشخصية في لحظات فرحها العابرة، وفي عذاباتها 
م املجد، وخذالنها في الحّب الذي جرح قلبها مرارًا.

ّ
وخيباتها الكثيرة وصعودها سل

كانت البداية الذكية ملفتتح املسرحية الفتة في املشهد األول، حني تقترح الجّدة على 
حفيدتها أن تروي لها قصة ما قبل النوم. تعّبر الصغيرة عن سأمها من قصص 
األميرة النائمة وسندريال، وترفض ذلك النوع التقليدي الخامل من القصص، حيث 
 من خالل الرجل املنقذ، لتشرع الجّدة 

ّ
األميرة جميلة ومستلبة، وخالصها ال يأتي إال

في رواية قصة كوكو شانيل، املرأة القوية التي صنعت مجدها بالكّد والكفاح والعناد 
 حرفيًا عن 

ً
والطموح والصبر. وعلى الرغم من أّن الكاتب أوضح أّن النص ليس نقال

الرئيسية من حياة كوكو شانيل،  مادة علمية وثائقية، فقد المس بأمانة املفاصل 
 ومقنعًا وممتعًا. 

ً
واستثمرها في إثراء العرض املسرحي الذي جاء متكامال

فرح الجمهور واشتعل املسرح بالتصفيق، حني أطلت شريهان، الخمسينية الجميلة، 
ة والصلبة في آن، بكامل بهائها، مخلصة ملاضيها الفني املتنوع الذي أمتعنا 

ّ
الهش

في زمن جميل، من خالل الفوازير، وفي مسرحية »سك على بناتك« مع الراحل فؤاد 
أبهرتنا وانتزعت  املهندس، حني كانت في قمة حيويتها وشبابها وشقاوتها. كما 
»الــطــوق  مــلــتــزمــة، مــثــل  ــاّدة  أفـــالم جــ االعـــتـــراف بمكانتها ممثلة مــن وزن ثقيل فــي 
الدرامي األلم  ف اختفاؤها القسري عن املشهد 

ّ
البلح«. وقد خل واإلســـوارة« و»عــرق 

والحسرة في نفوس محبيها، قبل أن تنبثق كعنقاء عصية على االحتراق من جديد، 
 عن مباغتتنا 

ّ
في هذا العرض املدهش، ولتجّدد إيماننا بسخاء الحياة التي ال تكف

بخيوط   
ً
أّن شريهان ظلت ممسكة العني  بــأم  لنرى  واليقني،  واألمــل  الفرح  بلحظات 

 ما مّر بها من أهوال، ولكي نجّدد اإليمان بأثر الفن، 
ّ

لعبة الحياة، على الرغم من كل
باعتباره الترياق والعزاء والخالص. 

مرتجلة،  كلمة  وفــي  العربي.  املــســرح  فــي  نقطة مضيئة  »كــوكــو شانيل«  مسرحية 
التي غلبتها، قالت فيها: »سالم  تــداري دموعها  خاطبت شريهان جمهورها، وهي 
على الطيبني الذين كلما اهتّز جدار روحي أسندوه. لم أختر طريق األلم الذي وجدت 

ي رضيت وارتضيت وصبرت ونلت، بفضل محبتكم ودعمكم«. 
ّ
نفسي فيه، لكن

سامح راشد

ه موسم محاكمة »23 يوليو« في مصر، إذ ينشب سنويًا جدال حاد بني أنصار 
ّ
إن

يوليو )الناصريني منهم خصوصًا( ومنتقدي التركة الثقيلة التي خلفتها دولة يوليو، 
وما زالت بصمتها حاضرة. ال يمكن إنكار أّن »23 يوليو« محطة فاصلة في تاريخ 
 أّن آفة العرب عند مراجعة التاريخ وتقييم األحــداث هي التعميم 

ّ
مصر املعاصر، إال

 من عند الله، ال يأتيه الباطل من 
ً
ال زَّ

َ
والشخصنة. فإما هو نظام مثالي كما لو كان ُمن

بني يديه وال من خلفه، أو شّر ُمطلق ورجٌس من عمل الشيطان.
 حدث ابن عصره 

ّ
هناك طرائق ومناهج لقراءة التاريخ وتقييمه. ونقطة البدء أّن كل

ووليد سياقه، وال يمكن تقييمه بمقاييس أو مفاهيم ومبادئ عصر آخر سابق أو 
أّن األمــور تقاس بنتائجها، وليست فقط بمفاعيلها اآلنية، وهو ما  الحــق. صحيٌح 
يستلزم زمنًا تتبلور خالله النتائج، فالثورة الفرنسية استغرقت بضع عشرات من 
لكن،  حاليًا.  املشهودة  العميقة  نتائجها  وتتشكل  تأثيرها  يتبلور  أن  قبل  السنني، 
ما  ما تحقق على  قياس  التاريخ هي  املوضوعية في محاكمة  البوصلة  دائمًا   

ّ
تظل

التقييم  لم تكن متوقعة. وإلثــراء عملية  أّي تداعياٍت أخــرى  كــان مستهدفًا، ورصــد 
واملراجعة، يتم استدعاء أّي مدخالٍت مصاحبة أو أحداث زامنت الفترة محل التقييم، 
والسير  الشهادات  تلك  أّن  من  الرغم  وعلى  ومعاصريها.  أطرافها  وكذلك شهادات 
ها أيضًا تقّدم معلومات وتفسيرات ألحداث قد ال تتكشف 

ّ
قد ال تكون محايدة، فإن

أبعادها من دون ما حكاه عنها أصحابها، أو من كانوا طرفًا فيها ولو بشكل غير 
أفــراد من  الناصر، كشفت شهادات  مباشر. في ما يتعلق بمصر تحت حكم عبد 
نخبة الحكم وقتها عن تفاصيل ومالبسات أحداث مهمة، ولوال تلك الشهادات لظلت 
 الكتاب الشهير لعضو مجلس قيادة الثورة، خالد محيي 

ً
خفية إلى األبد، منها مثال

الدين، الذي تضمن وقائع شديدة الخطورة عن توّرط عبد الناصر في ترتيب بعض 
األحــداث والعمليات، بغرض تخويف املصريني من غياب األمن ونزع أي تفكير في 
املطالبة بالديمقراطية من العقل الجمعي. والالفت أّن محيي الدين لم يكن وحده الذي 
كشف علنًا عن هذا املنحى في طريقة عبد الناصر في الحكم وإدراكه كيفية تطويع 
إرادة املصريني، فقد روى آخرون ممن كانوا في مطبخ الحكم وقتئذ الوقائع نفسها 

بالتفاصيل ذاتها، منهم كمال الدين حسني، وعبد اللطيف بغدادي، وغيرهما.
تلك هي املعضلة الرئيسة التي تواجه أّي تقييم موضوعي ملصر في عهد عبد الناصر 
أو »نظام يوليو« وهي غياب األساس العلمي وافتقاد املنهجية التاريخية. وهي معضلة 
ظلت قائمة خالل عهدي أنور السادات، وحسني مبارك، قبل أن تضاف إليها صعوبة 
أخرى في العهد الحالي. وهي التشويش وااللتباس بني النظام الحالي الذي يقتدي بل 
 من 

ً ّ
يستنسخ »نظام يوليو« والنسخة األصلية منه. ويزيد التشويش ضبابية أّن كال

»أنصار يوليو« وخصومه يعتبرون النظام الحالي امتدادًا له، بإيجابياته عند هؤالء 
وسلبياته لدى أولئك، فيما النظام نفسه يرسل إشاراٍت متضاربة، تؤكد تاّرة انتماءه 
»دولة يوليو« وأنه خرج من عباءتها، وتاّرة أخرى تنفي هذا االنتماء تمامًا.  ووالءه لـ
واستلهام  يوليو«  »نظام  بالفعل عقل  الحالي  النظام  استحضار  النظر عن  وبغض 
روحه، فإّن أّي محاولة لتقييم »23 يوليو« بعد 69 عامًا، سرعان ما تختلط وتتأثر 

بالوضع الراهن واالنطباعات السائدة عنه بوجهيها اإليجابي والسلبي. 
عن  حتى  يبتعد  بــل  مــوضــوعــي،  تقييم  أّي  عــن  بعيدًا  فقط  ليس  املشهد  ويصبح 
فــي مــا هو  التمجيد واملــديــح  إلــى سلسلة مــن  »يــولــيــو« وتمجيدها، فيتحّول  إحــيــاء 
قائم، واملبالغة في ما هو مزعوم، استنادًا إلى تصّورات ووعود »يوليو« وشعاراتها. 
واملضحك املبكي أّن تلك الوعود املتشابهة التي يعاد إنتاجها، ويتشدق بها حواريو 

النظام الحالي، لم يحقق »نظام يوليو« نفسه أّيًا منها.

إسرائيل في االتحاد األفريقي شريهان والعودة البارعة

محاكمة 23 يوليو
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آراء

عبد الدين حمروش

 )1(
وردت عبارة في خطاب ياسر عرفات، أمام 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة، فـــي عــام 
من  األخـــضـــر  الــغــصــن  تــســقــطــوا  »ال   :1974
الراحل العبارة، وكّررها  الزعيم  يــدي«. قال 
ــرات. كــلــمــا تـــّم اســتــحــضــار الــوضــع  ــ ثـــاث مـ
اللبناني املتفاقم، اليوم، وردت على الذهن 
)ذهـــنـــي بــالــطــبــع( عـــبـــارة عـــرفـــات تـــلـــك. في 
مــحــاولــة لــتــفــســيــر الـــتـــداعـــي الـــــــوارد، يمكن 
 غــصــن الــزيــتــون. 

ّ
إحــــال غــصــن األرز مــحــل

ــا لــتــكــون أقـــدر  الـــشـــعـــوب تــصــطــنــع رمــــوزهــ
عــلــى الــتــعــبــيــر عــن هــويــاتــهــا وكــيــنــونــاتــهــا. 
بينما  الفلسطينية،  للحالة  أنسب  الزيتون 
إلى  بالنظر  اللبنانية،  للحالة  أنسب  األرز 
 واحد منهما، جغرافيًا وتاريخيًا 

ّ
سياق كل

يكن غريبًا  لــم  ولــذلــك،  وثقافيًا وســيــاســيــًا. 
الوطني  النشيد  األرز  شجرة  تستوطن  أن 
لــلــبــنــان، كــمــا فــي الــعــبــارة الــتــالــيــة: »مــجــده 
األرز شجرة  كــان  أرزه، رمــزه للخلود«. هــل 
لبنان الوحيدة؟ ثم هل كان لبنان وحده من 

تنبت فيه هذه الشجرة؟
طــبــيــعــتــه  ــي  ــ فـ األرز،  ــن  ــ عـ ــروف  ــ ــعـ ــ مـ ــو  ــ هـ ــا  ــ مـ
 
ّ
ـــر. وإن يـــبـــُدو أن ــــه شــجــر ُمـــعـــمِّ ـ

ّ
ووجـــــــوده، أن

كـــتـــابـــة الـــنـــشـــيـــد حـــديـــثـــة، ولـــبـــنـــان الـــحـــالـــي 
عريقة،  اللبناني  الشعب  جــذور   

ّ
فــإن حديثًا، 

املتنوعة.  وثقافته  الــحــافــل،  تــاريــخــه  ومعها 
 في لبنان، بفعل 

ً
 األرز أضحى قليا

ّ
أن ومــع 

يتهّدد  ما   
ّ
فإن والجغرافية،  البيئة  رات  ُمتغيِّ

الُبعد الرمزي لأرز، باعتباره رمزًا ملجد أمة 
ــت الــوطــن وتــاشــيــه. 

ُّ
وخــلــود شــعــب، هــو تــفــت

إلــى عبارة عرفات، على  العودة  يمكن  لذلك، 
يتاءم  بما  وتحويرها  استعارتها،  أســاس 
والـــحـــالـــة الــلــبــنــانــيــة. ومــثــلــمــا كـــانـــت عــبــارة 
 إلى جميع األمم، 

ً
هة الزعيم الفلسطيني ُموجَّ

ال  رة:  ــحــوَّ
ُ
امل الجديدة  االستعارة  تكون  كذلك 

الخالدة  الشجرة  هــذه  األرز.  غصن  تسقطوا 
ــز حــــيــــاة ونــــــــور وعــــــطــــــاء، فـــــي هــــذه  ــ ــ هـــــي رمـ
لذلك،  العربي.  املشرق  من  املمتدة  الصحراء 
ــهــا إلى  ــفــتــرض، هــنــا، ُمــوجَّ

ُ
يــغــدو الــخــطــاب امل

الـــعـــرب، أكــثــر مــن أّي أمـــة مــن األمــــم األخــــرى. 
تسقطوا  ال  مفاُدها:  هنا،  املباشرة،  الرسالة 

لبنان من أجنداتكم وحساباتكم.
كان لبنان الحديث، على األقل، مشرق العرب. 
ــان فــيــه فــضــل على  ــــذي كــ رصـــيـــده األكـــبـــر، الـ

أمجد أحمد جبريل

في خضم »التغّيرات« التي تشهدها منطقة 
الخليج العربي، جاءت زيارة سلطان ُعمان، 
هيثم بن طارق، إلى مدينة نيوم السعودية، 
رًا 

ّ
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الخليجية  السياسات  طبيعة  على  إضافيًا، 
»الــجــديــدة« في هــذه املرحلة التي تشير إلى 
احتمال زيادة مساحة الحركة الدبلوماسية 
ــة، الـــقـــائـــمـــة عــلــى  ــيـ ــانـ ــمـ ــُعـ ــام الـــســـيـــاســـة الـ ــ ــ أمـ
اســتــمــراريــة الــنــهــج الــدبــلــومــاســي »املــنــفــتــح« 
اإلقليمية والدولية، سعيًا  األطــراف  على كل 
إلـــى إيــجــاد حــلــول »تــفــاوضــيــة/ ســيــاســيــة«، 
خصوصًا  اإلقــلــيــمــيــة،  الخليجية/  لــأزمــات 
ــرانــــي. وفـــي هــذا  ــنـــووي اإليــ الــيــمــن واملـــلـــف الـ
ــار، ثمة ثــاث مــاحــظــات حــول التقارب  اإلطــ
املحتملة  وانعكاساته  الــُعــمــانــي،  الــســعــودي 

على الخليج واليمن والشرق األوسط:
تتعلق املاحظة األولى باستفادة مسقط من 
وصول  بعد  األميركية،  السياسة  متغيرات 
ــى الــبــيــت األبـــيـــض،  ــايـــدن إلــ الـــرئـــيـــس جـــو بـ
وتـــوجـــهـــاتـــه الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة نـــحـــو املــلــفــن، 
ــرانــــي، والــتــي تــنــطــوي ضمنًا  الــيــمــنــي واإليــ
على تقليص دور أبوظبي في اليمن وأغلب 
القضايا اإلقليمية، على الرغم من حرصها 
الـــشـــديـــد عــلــى تـــســـريـــع/ تــعــمــيــق الــتــطــبــيــع 
اتهام  أن  ويبدو  إسرائيل.  مع  الدبلوماسي 
وزارة العدل األميركية امللياردير توم باراك، 
ــالــــد تـــرامـــب،  حــلــيــف الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــ
ــمـــال اإلمـــاراتـــي   عـــن اتـــهـــام رجــــل األعـ

ً
فــضــا

ــعــــدم تــســجــيــل  ــي، بــ ــّحــ ــشــ ــان الــ ــطـ ــلـ راشـــــــد سـ
نــفــســيــهــمــا ضــمــن الئـــحـــة الــوكــيــل األجــنــبــي 
بموجب قانون »فارا« )FARA(، الذي ينظم 
عمل جماعات الضغط في الواليات املتحدة، 
ــل لـــتـــأثـــيـــر لـــوبـــيـــات  ــآكـ ــتـ ــكـــون إيـــــذانـــــًا بـ ــيـ سـ
ــارات فـــي واشـــنـــطـــن، مـــا يــؤكــد تــضــاؤل  ــ ــ اإلمـ
صــاحــيــة بــعــض أوراق أبــوظــبــي الــســابــقــة، 
في التأثير على السياسات األميركية تجاه 

الخليج والشرق األوسط.
وفــي سياق مــقــارن مــع »الــحــالــة اإلمــاراتــيــة«، 
ــّمـــة مــــا يـــؤكـــد مـــكـــانـــة ُعــــمــــان واســـتـــمـــراريـــة  ثـ
دورها الجيواستراتيجي في منطقة الخليج 
العربي، استنادًا إلى مميزات إرثها التاريخي 
البحرية  الــجــغــرافــي وســواحــلــهــا  ومــوقــعــهــا 
الطويلة، وارتباط أمنها وتجارتها تاريخيًا 
بالصراعات البحرية )في بحر العرب، وشرق 
أفــريــقــيــا، وغـــرب املــحــيــط الــهــنــدي(، أكــثــر من 
العربية،  الجزيرة  شبه  بصراعات  ارتباطها 

َمها«. وفي استعارة لزكي 
ِّ
ه كان »معل

ّ
األمة، أن

ــــاءت فـــي صــيــغــة عــنــوان  نــجــيــب مــحــمــود، جـ
ــتــــأخــــرة« نـــقـــرأ عــمــا يــســّمــيــه  ألحــــد كــتــبــه »املــ
»الشرق الفنان«. هذا الشرق املشرق املتوهج، 
مـــن وجــهــة نــظــر تــكــون مــطــابــقــة، هـــو لــبــنــان. 
وبالتالي  نا،  تنوعَّ الــذي يصون  الشعب  ــه 

ّ
إن

ه مركز 
ّ
، عن تشابهنا. إن

ً
يبتعد بنا، ولو قليا

بِدع. من 
ُ
امل تعّددنا املتنوع، وبــؤرة اختافنا 

لـــم يــتــرّســم مـــن الــلــبــنــانــيــن، ومـــن »الـــشـــوام« 
بصفة عامة، املسالك األولى إلى »النهضة«؟ 
أيـــن كـــان الــنــفــط والـــغـــاز حــيــنــئــذ؟ أيـــن كــانــت 
ـــنـــعـــة« الـــتـــي صــــار بعض 

َ
ـــصـــط

ُ
إســـرائـــيـــل »امل

خذها ِقبلة »ِحمى« اليوم؟
ّ
العرب يت

)2(
ــا أســــــــداه مــن  ــمـ ــان، بـ ــنـ ــبـ ــلـ الــــعــــرب مــــديــــنــــون لـ
والــصــحــافــة.  والــفــنــون  األدب  فـــي  »دروٍس«، 
ــا أســـــــدى مــن  ــمـ وفـــــــوق ذلـــــــك، هــــم مــــديــــنــــون بـ
»فواتير« الدم، تلك املرتفعة أكثر من غيره، في 
لذلك،  زال.  العربية، ومــا  الحقوق  عــن  الــدفــاع 
من واجب العرب أن يؤّدوا بما هو زائل )املال( 
 )الــثــقــافــة(. فمن انــقــاب الحال 

ً
مــا ليس زائـــا

الدراماتيكي أن يعيش الشعب اللبناني عوزًا، 
بل أن يتضّور مواطنوه جوعًا. في اعتقادي، 
ن. مكانه 

ّ
 لكي ُيبدع ويتفن

ّ
ما ُوجد اللبناني إال

ها هنا، ضمن قبائل األمــة وشعوبها، فنانًا 
مًا. هل هناك رسالة أنفس من هاته في 

ِّ
وُمعل

اللبناني،  يتقنها  الــتــي  الــرســالــة  تلك  ــبــل؟ 
ُّ
الــن

ــه. لقد  فــي أدبـــه، وموسيقاه، فــي طبعه، وُرِقــيِّ
ل لبنان، منذ بداية التاريخ الحديث، بؤرة 

ّ
َمث

 
ّ

 تعّدد العرب وتنوعهم ظا
ّ

العالم العربي. كل
 في أصغر 

ّ
يجتمعان في أرضه وشعبه. ذلك أن

وشعوبنا،  قبائلنا  تلتقي  جغرافية  »نقطة« 
 طبائعها وأمزجتها. هذا التعّدد املتنوع، 

ّ
بكل

الفريد واألصــيــل، هو ما كــان يستديم »ســّر« 
ــذا الــتــعــّدد  « هــ

ّ
ـــمـــا »رق

ّ
لــبــنــان وســــحــــره. وكـــل

املــتــنــوع، بـــأن صـــار غــنــى ثــقــافــيــًا وحــضــاريــًا، 
 

ّ
التعايش والتحضر، ودل فــي »ســلــم«  ارتــقــى 

ــة وانــفــتــاحــهــا. وبــالــتــالــي،  ــ عــلــى حــيــويــة األمـ
العربي  لبنان  املــشــتــرك.  العيش  نحو  ميلها 
ــــدوزن« إيــقــاع الــعــرب. ويــوم  هــو الـــذي كــان »ُيـ
 امليزان، أضحى باقي العرب يتسابقون 

ّ
اختل

إلى »دوزنة« إيقاع لبنان. وهنا، تتعّن إحدى 
أكــبــر مــعــضــات لــبــنــان الــحــالــي. لــم يــعــد ذلــك 
م العصبي، 

ّ
»لبنان« املعلم الفنان، بل املتعل الـ

 لبنان 
ّ

املــتــطــّرف. وفــي هـــذا، كــف املستعصي، 
عــن مــنــح الــعــرب دروســــه فــي فــن الــحــيــاة، أي 

إلـــى أن تــكــون نقطة  مــا أّدى، فــي املــحــصــلــة، 
ارتــكــاز مهمة فــي الخليج والــشــرق األوســط؛ 
ــلـــى نــــحــــٍو يـــعـــكـــس تـــصـــاعـــد دور مــســقــط،  عـ
الدولية  الــحــروب واألزمــــات  إّبـــان  خصوصًا 

واإلقليمية.
تاريخيًا، احتفظت ُعمان بعاقات جيدة مع 
الواليات املتحدة؛ إذ أبرم السلطان سعيد بن 
واشنطن  مع  البوسعيدي  أحمد  بن  سلطان 
»مــعــاهــدة الــصــداقــة والـــتـــجـــارة« عـــام 1833. 
ثـــم جـــــاءت »مـــعـــاهـــدة الـــصـــداقـــة والـــعـــاقـــات 
االقــتــصــاديــة وحــقــوق الــقــنــاصــل« عــام 1958، 
فـــي عــهــد الــســلــطــان ســعــيــد بـــن تــيــمــور. وفــي 
السوفياتي  والــغــزو  اإليرانية  الــثــورة  أعقاب 
ألفــغــانــســتــان، وردًا عــلــى مــعــاهــدة الــصــداقــة 
الشعبية  الديمقراطية  اليمن  بن  والتعاون 
أبــرمــت  عــــام 1979،  الــســوفــيــاتــي  واالتــــحــــاد 
الــســلــطــان  عــهــد  فـــي  فـــي 1980/6/4،  مــســقــط 
للواليات  سهل 

ُ
ت  

ً
اتفاقية سعيد،  بن  قابوس 

املتحدة استخدام املرافق الُعمانية العسكرية 
في ثمريت وخصب ومصيرة؛ إذ استخدمت 
الـــطـــائـــرات األمـــيـــركـــيـــة قـــاعـــدة مـــصـــيـــرة، في 
عملية تحرير الرهائن من السفارة األميركية 

في طهران.
وعلى الرغم من وقوع أزماٍت وحروٍب إقليمية 
خطرة على مقربة من السلطنة، )مثل الحرب 
العراقية اإليرانية 1980- 1988، وحرب تحرير 
لــلــعــراق  األمـــيـــركـــي  الـــكـــويـــت 1991، والــــغــــزو 
الُعمانية  الدبلوماسية  ت 

ّ
اختط فقد   ،)2003

ــوازن«، فـــي تــطــويــر عــاقــاتــهــا  ــ ــتـ ــ »نــهــجــهــا املـ
في  املصلحة  ذات  والــــدول  الخليج  دول  مــع 
الخليج، ونشطت في  استقرار األوضــاع في 
القيام باتصاالٍت ثنائيٍة وتحّركات جماعية، 
واملشاركة في املستويات الدنيا من التعاون 
اإلقليمي، مع االستمرار في الدعوة إلى إقامة 
إضافة  املشترك،  العمل  من  أعلى  مستوياٍت 
إلــى الحفاظ على عــاقــات مــتــوازنــة مــع دول 
السيادة،  احــتــرام  أســاس  على  كلها،  املنطقة 
للدول  الداخلية  الــشــؤون  فــي  التدخل  وعـــدم 

األخرى.
املــــاحــــظــــة الـــثـــانـــيـــة، تــتــعــلــق بـــالـــســـيـــاســـات 
املصالحة  قمة  منذ  »الــجــديــدة«،  الــســعــوديــة 
الخليجية، في الُعا، 5 يناير/كانون الثاني 
املاضي؛ فثّمة ما يشير إلى انتقال الرياض، 
تـــدريـــجـــيـــًا، إلــــى مــرحــلــة تــهــدئــة الـــصـــراعـــات 
اإلقليمية، بسبب تزايد كلفتها »االستنزافية«، 
 
ً
الــذي يبدو مقبا اليمن  سيما الصراع على 
ليكون صراعًا  »إعــادة تعريف«،  على عملية 
بن أطراٍف يمنيٍة داخلية، مع »إعادة ترتيب 

العيش املتعّدد املشترك. لقد كنا نغبط لبنان 
على تعّدده، في رساالته ومذاهبه وإثنياته. 
أما اليوم، فبتنا نحمد الله، نحن باقي العرب، 

ضجرة والقاتلة.
ُ
على »واحديتنا« الرتيبة امل

)3(
حن خرج سعد الحريري، بعد لقائه األخير 
بالرئيس ميشال عون، كانت نظراته الشاردة 
ــرت الــــجــــّرة«  ــســ ــكــ ــد »انــ ــقـ  شـــــــيء. لـ

ّ
ــل ــ ــقــــول كــ تــ

بـــن الـــطـــرفـــن، كــمــا جــــاء عــلــى لــســان صـــادق 
املوسوي في مقالة له. وبانكسار تلك الجّرة، 
يكون لبنان قــد أمعن فــي كسر مــا تبقى من 
جــــراره. كــم تبقى لــه، اآلن، مــن جـــّرٍة سليمة؟ 
في وصــف فشل اللقاء، الــذي كــان موضوعه 
ــة، قـــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــومـ ــكـ تــشــكــيــل الـــحـ
اللبناني  »االقــتــصــاد   

ّ
إن بلينكن،  األمــيــركــي، 

فــي حــالــة ســقــوط حـــر«. وقــد ذهــبــت صحيفة 
»لوفيغارو« الفرنسية، قبل بضعة أيام على 
الذكرى األولى، النفجار ميناء بيروت املزلزل، 
ـــه فـــي ســقــوط حــــّر، وحــتــى 

َّ
 لــبــنــان ُكـــل

ّ
إلــــى أن

مـــن دون طـــّيـــار. ســنــة مــــرت عــلــى االنــفــجــار، 
وتسعة أشهر من دون خــروج الحكومة إلى 
الوجود. وبدل أن يوقظ االنفجار املسؤولن 
اللبنانين، بحكم الزلزال املدمر الذي أصاب 
السياسي،  الجمود  استمّر  والــعــبــاد،  الــبــاد 
كانت  الشعب.  عموم  مأساة  معه  واستمّرت 
للتراجيديا  اختزال  بمثابة  االنفجار  حادثة 
اللبنانية: الفساد، الفشل، األنانية، الامباالة، 

االنتحار.
ــة املــــســــؤولــــن  ــنــ ــلــــى ألــــســ ــــري عــ ــــجـ  مـــــا يـ

ّ
كـــــــل

ــبــهــم، 
َ
وُرت مستوياتهم  بجميع  اللبنانين، 

هــو حــديــث بــــدون أي مــصــداقــيــة. مــا معنى 
ــر نــبــيــه بـــري عــن اعـــتـــذاره عــن تلقي  أن ُيــعــبِّ
م 

َّ
تهاني عيد األضحى، وهو من هو في ُسل

ــا مــعــنــى أن يبعث  ــة؟ ومـ مــســؤولــيــات الـــدولـ
اللبنانين،  نفوس  فــي  األمــل  عــون  الرئيس 
 »معضلة« تشكيل الحكومة قريبًا؟ هل 

ّ
بحل

اللبنانين، بعد  سع لصبر 
َّ
ُمت زال هناك  ما 

ســنــة تــبــدو األصــعــب فــي حــيــاتــهــم؟ الــعــودة 
والحريري،  عــون  اللقاء، بن  ر« 

َ
»َمْحض إلــى 

تختصر داللة التحّدي القوي بن الرجلن. 
ــك املــحــضــر، كما  ــا تــضــمــنــه ذلــ فـــي بــعــض مـ

نشرته بعض املواقع:
- الــحــريــري: فــخــامــة الــرئــيــس، أنـــت تــقــول لي 

اعتِذر.
 اعتِذر. 

ْ
ل

ّ
- عون: إيه، تفض

- الحريري: أنت متأّكد، يا فخامة الرئيس، 

أوزان القوى الخارجية«، املتدخلة في الشأن 
انكفاء  فــي ظــل  اإلمــــارات،  اليمني، خصوصًا 
الــاعــبــن اإلقليمين والــدولــيــن، على  أغــلــب 
شؤونهم الداخلية، بهدف مواجهة تداعيات 

جائحة كورونا، سيما االقتصادية منها.
ــة نـــيـــوم  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــد هــــنــــا هــــــو »دبـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الــــســــعــــوديــــة« الــــتــــي تـــرتـــكـــز عـــلـــى تـــوجـــهـــات 
ترفيهية،  سياحية/  اقتصادية/  سياسية/ 
ــروع ولـــــي الـــعـــهـــد، مــحــمــد  ــشــ قـــائـــمـــة عـــلـــى مــ
وروحـــــهـــــا   ،»2030 »رؤيــــــــــــة  ســـــلـــــمـــــان،  بــــــن 
ــيـــة«. وضــــمــــن اســتــراتــيــجــيــة  ــرالـ ــبـ ــيـ ــيـــولـ ــنـ »الـ
الــعــاقــات الــعــامــة الــســعــوديــة، تــلــعــب مدينة 
 للقوة الناعمة، بما يعيد 

ً
»نيوم« دورها أداة

ــم الــــصــــورة الـــخـــارجـــيـــة واالســـتـــثـــمـــاريـــة  ــ رسـ
 عن استقطاب املستثمرين 

ً
للسعودية، فضا

والـــشـــركـــاء الــدبــلــومــاســيــن واالقــتــصــاديــن، 
ســـواء أمــيــركــا وإســرائــيــل ودول أوروبـــيـــة، أم 
.. وعلى الرغم  روسيا، أم الصن وباكستان. 
الدبلوماسي  التطبيع  الرياض في  من تلكؤ 
ــم تـــكـــن بــعــيــدة  ــع دولــــــة االحـــــتـــــال، فـــهـــي لــ مــ
ــعــتــهــا كــل من 

ّ
عــن اتــفــاقــات التطبيع الــتــي وق

اإلمـــارات والبحرين والــســودان واملــغــرب عام 
مــشــروع  ــار  ــ ــ ازدهـ تـــصـــور  يــصــعــب  إذ   ،2020
»نــيــوم« مــن دون »انــفــتــاح« ســعــودي وعربي 
األخيرة  إدمــاج  عملية  يقّوي  إسرائيل،  على 
ــــط،  فـــي الــنــظــام اإلقــلــيــمــي فـــي الـــشـــرق األوسـ

أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا.
»دبلوماسية  تسريع  وراء  دوافــع  ثاثة  ثّمة 
تداعيات  املرحلة؛  السعودية« في هذه  نيوم 
سياسات الرئيس بايدن على الخليج العربي 
ــًا، ســيــمــا أولـــويـــة  ــمـــومـ والــــشــــرق األوســـــــط عـ
الدبلوماسية لدى إدارته، ونتائج االنسحاب 
ــراق، بغية  ــعــ الــعــســكــري مـــن أفــغــانــســتــان والــ
الـــتـــفـــّرغ لــلــصــعــوديــن، الــصــيــنــي والــــروســــي. 
ثانيها تداعيات مفاوضات فيينا على إعادة 
تشكيل الــعــاقــة بــن واشــنــطــن وإيــــران، على 
االخــتــراق في جوالتها  استعصاء  الرغم من 
الــســت املـــاضـــيـــة؛ إذ يــتــرقــب الــجــمــيــع كيفية 
اإلقليمي  الــنــفــوذ  مــع تصاعد  بــايــدن  تعامل 
إليران، ودورها املزعزع لاستقرار في ملفات 
الـــعـــراق وســـوريـــة ولــبــنــان والـــيـــمـــن. وأخــيــرًا 
البراغماتية، واكتشاف  توجهات بن سلمان 
ــدود الـــــقـــــدرات الـــســـعـــوديـــة فــــي الـــتـــأثـــيـــر،  ــ ــ حـ
ــار »الــتــصــعــيــد  ــيـ ــدم جــــــدوى خـ ــ خـــصـــوصـــًا عـ
ــة الــشــرســة،  ــيـ ــمـــات اإلعـــامـ ــتـــوح« والـــحـ ــفـ املـ
سواء ضد اليمن أم قطر أم الكويت، ما يعني 
أن ثّمة عنصرًا »إدراكــيــًا« جــديــدًا، دخــل على 
ســيــاســات الــريــاض، بــمــجــّرد خــســارة ترامب 

ك ال تريد 
ّ
قبل الوصول إلى قرار االعتذار أن

أن نعطي أنفسنا مهلة تفكير...
- عون: ال، ما في لزوم، وما في لزوم ترجع 

ُبْكرا )غدًا(.
أم  واقعية  املحضر،  »حقيقة«  كانت  كيفما 
مجريات   

ّ
فــإن ُمبتسرة،  أم  أمينة  متخيلة، 

األمور ال تبتعد عما يكون قد جرى. هناك 
 واحٍد خلف ُمبادرته، ومن 

ّ
تقوقٌع ذاتي، كل

الصعوبة  يجعل  ومما  »جماعته«.  خلفها 
شــديــدة، فــي مــحــاولــة للتخلص مــن املــأزق 
م«، حسب 

َّ
»ُمنظ عائق  مــأزق/  ــه 

ّ
أن الحالي، 

وصـــف لــوزيــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي، جــان 
مة، 

َّ
نظ

ُ
امل املــآزق  لــودريــان. وما أصعب  إيف 

بــحــكــم الــحــاجــة، فـــي الــتــخــلــص مــنــهــا، إلــى 

االنــتــخــابــات األمــيــركــيــة. وربــمــا يــرجــع بــروز 
ــيـــوم« أيـــضـــًا إلــــى اســتــعــادة  »دبــلــومــاســيــة نـ
توازناتها  السعودية،  في  العميقة«  »الدولة 
بــعــد اكـــتـــشـــاف طــبــيــعــة ســـيـــاســـات الــتــوريــط 
العالم  وفــي  اليمن خصوصًا،  في  اإلماراتية 
العربي عمومًا، القائمة على تأزيم األوضاع 
بما ُيزيح منافسي أبوظبي، ويوّسع الفرص 
أمــــــام دور اإلمـــــــــــارات، عـــبـــر الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
القرارين، السعودي واملصري، بكل تأثيرهما 

في العالم العربي.
تتعلق املاحظة الثالثة بانعكاسات التقارب 
الــــســــعــــودي الــــُعــــمــــانــــي، يـــمـــنـــيـــًا وخــلــيــجــيــًا 
ز، على األرجـــح، فرص 

ّ
وإقليميًا، والــذي يــعــز

تــكــريــس الــحــوثــيــن »العــبــًا محليًا شــرعــيــًا«، 
تيموثي  األميركي  املبعوث  بحسب تصريح 
اليمني،  املــلــف  لتهدئة   

ً
تــوطــئــة كينغ،  ليندر 

املساعدات  تقديم  في  الرياض،  دور  وتدعيم 
املالية واإلنسانية واإلغاثية، ربما استعدادًا 
لــلــتــســويــة الــيــمــنــيــة الــقــادمــة، فــي نــطــاق عــدة 
أشــهــر، بما يــؤدي لتخفيض، وربــمــا إيقاف، 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة مــن جــانــب الحوثين 
والـــســـعـــوديـــة، مـــع تــكــريــس حــقــيــقــة صــعــوبــة 
إحراز أي طرف انتصارا عسكريا واضحا في 

الصراع اليمني.
مــن جــانــب آخـــر، قــد يعني دخـــول ُعــمــان إلــى 
 باملواقف األميركية 

ً
الساحة اليمنية، مدعومة

إيقاع«  »إعــادة ضبط  والسعودية،  والدولية 
الحالة اليمنية ومنع تحولها إلى »الفوضى 
الشاملة«، مع احتمال التضييق على األدوات 
املحلية ملشروع اإلمــارات، سواء كان املجلس 
املدخلية  مليشيات  أم  الــجــنــوبــي  االنــتــقــالــي 

ــة.  ــاعـ والـــشـــجـ ــة  ــيــ ــواعــ الــ ــة،  ــبـ ــلـ الـــصـ اإلرادة 
ومــهــمــا قــلــنــا عــن الــحــريــري، عــن سياسته 
عون  الرئيس  »استكبار«   

ّ
فــإن وتوجهاته، 

بـــــاٍد لــعــيــان بــعــض آخـــــر. الـــســـيـــاق األخــيــر 
ته  ُمستعار مــن صــادق املــوســوي، فــي قراء
ــــهــــا كـــســـر شــــوكــــة رئــيــس 

ّ
ــادرة عـــــون أن ــ ــبـ ــ مـ

الحكومة »املسلم«.
املتابع  فيها  يقع  أن  يمكن  الــتــي  املـــآزق  مــن 
للشأن اللبناني الوقوع في الطائفية. املأزق 
آنفًا، هو  إليه،  الــذي تّمت اإلشــارة  نظم« 

ُ
»امل

ــم الــســيــاســيــون  ــذا، هـ ــكـ ــد طـــائـــفـــي. هـ ــْعـ ذو ُبـ
يمارسون السياسة، وفي إثرهم قد ينساق 
املحللون السياسيون. اّدعاء النأي باللسان 
ــس الــطــائــفــي، ســرعــان مــا تفضحه 

َ
ــف

َّ
عــن الــن

ــيـــل، بـــمـــجـــّرد  ــلـ ــتـــحـ مــــجــــريــــات الــــحــــديــــث/ الـ
مـــة«، ومـــا تــفــتــرضــه من  ـــقـــدِّ

ُ
االنــتــقــال مــن »امل

الكبرى  املسؤولية  ذلــك،  ومــع  حسنة.  نياٍت 
تقع على عون، من موقعه على رأس الدولة. 
الوضع اللبناني الكارثي، في سقوطه الحّر 
 ذلـــك الــتــشــّدد في 

ّ
املــســتــمــر، ال يــســتــدعــي كـــل

مــوضــوع الــــوزراء، الــذيــن هــم »مــن حصتي« 
أو »من حصتك«. 

ــــفــــاق 
ِّ
هـــــل هــــنــــاك حــــاجــــة لــــلــــخــــروج مـــــن ات

الــطــائــف؟ مــا هــي واقــعــيــة ذلــك »الــخــروج«، 
 وجـــود نــظــام أولــيــغــارشــي طائفي 

ّ
فــي ظـــل

مــصــالــحــي؟ لــبــنــان »الــنــهــضــة« الـــذي طاملا 
الــفــكــريــة والسياسية،  أدبــيــاتــه  فــي  دعــانــا، 
إلــى أن نــكــون عــربــًا، بــل عــروبــيــن أكــثــر من 
أن يستمر طائفيًا   

ّ
إال يأبى  أحيانًا،  الــازم 

في نهجه. ولئن كانت املرحلة قد نضجت، 
ــص مـــن تــبــعــات »الـــطـــائـــف«، فليس 

ّ
لــلــتــخــل

بــالــعــودة إلــى هيمنة مــوقــع الــرئــاســة على 
ــمــا باالتجاه 

ّ
بــاقــي املــواقــع فــي الــدولــة، وإن

ــواِطــنــة. التقوقع حول 
ُ
إلــى دولــة املــدنــّيــة امل

ــــول الــجــمــاعــة،  ــــك حـ ــــن خـــلـــف ذلـ الـــــــذات، ومـ
بــحــثــًا عـــن حــمــايــة وأمـــــان ُمـــفـــتـــرضـــْن، هو 
ــم«. 

َّ
ــنــظ

ُ
ــي »الــعــائــق امل ــر ملــا ُســمِّ خضوع ُمــدمِّ

ـــمـــو الــنــهــضــة« إلــــى مــن 
ِّ
هـــل يــحــتــاج »ُمـــعـــل

يـــرشـــدهـــم، فـــي طــريــقــهــم إلــــى الـــخـــروج من 
وضــعــهــم الــكــارثــي الــحــالــي؟ هــل يــتــرّددون 
في عودة بلد األبجدية« إلى سيرته األولى 

)وغير البعيدة(: سويسرا الشرق.
ــا يــمــكــن  ــ ــل مـ ــه يـــعـــن الـــــبـــــلـــــد«... أفــــضــ ــ ــلـ ــ »الـ
االحــتــفــاظ بــه مــن عـــبـــارات الــحــريــري، بعد 

اعتذاره عن تشكيل الحكومة.
)كاتب مغربي(

ــخ؛ إذ  ــ الــســلــفــيــة، أم األحــــزمــــة الــجــنــوبــيــة.. إلـ
ُيــتــوقــع أن تلجأ واشــنــطــن، وعــواصــم غربية 
أخـــرى، إلــى الضغط فــي هــذا االتــجــاه، خوفًا 
اليمن نقطة »الاعودة«، وتحويله  من بلوغ 
إلـــى بــــؤرة فــوضــى إقــلــيــمــيــة، تــســمــح بــعــودة 

تنظيمات جهادية مثل القاعدة أو داعش.
خليجيًا، سيكون لتقارب الرياض مع مسقط 
ــــارات  تــأثــيــره الــحــاســم؛ حــيــث ســتــضــطــر اإلمـ
ــذا  ــع الــــريــــاض، وهـ إلــــى تــهــدئــة خــافــاتــهــا مـ
ــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي، مــحــمــد  ــ مـــغـــزى زيـــــــارة ولـ
ــد، الــســعــوديــة، فـــي 19 يــولــيــو/تــمــوز  ــ بـــن زايـ
الــجــاري، وتأكيده أن »الشراكة بن اإلمــارات 
والـــســـعـــوديـــة قـــويـــة ومــســتــمــرة ملـــا فــيــه خير 
الــبــلــديــن واملـــنـــطـــقـــة«. واألرجـــــــح أن حــصــول 
لها  يسمح  اقتصادي  مكسب  على  اإلمـــارات 
بزيادة حصتها اإلنتاجية من النفط، ضمن 
ــتــــراف  تـــحـــالـــف »أوبــــــــــك+«، جـــــاء مـــقـــابـــل االعــ
مع  وتحالفها  للرياض  السياسية  باملكانة 
أبوظبي،  تتحّداه  أن  يمكن  ال  الــذي  موسكو 
كونه يجمع أكبر منتج ومصدر للنفط عامليًا.
وعلى صعيد إقليم الشرق األوســط، ثمة ما 
ــم مــواقــف  ــر إلـــى رغــبــة الـــريـــاض فــي دعـ

ّ
يــؤش

الــقــاهــرة والـــخـــرطـــوم، أقــلــه دبــلــومــاســيــًا، في 
خــافــهــمــا مـــع إثــيــوبــيــا بــشــأن ســـد النهضة 
قــد تنشط  املــعــنــى،  ومــلــئــه وتشغيله. وبــهــذا 
نـــوٍع من  الــســعــوديــة فــي إطـــار  الدبلوماسية 
الوساطات وبذل املساعي الحميدة، في هذا 
املــلــف، وربــمــا تــعــود الــســعــوديــة، جزئيًا، إلى 

الحضور في امللف اللبناني أيضًا.
يبقى القول إن استمرارية التقارب السعودي 
الـــُعـــمـــانـــي مـــرتـــبـــطـــة بـــمـــتـــغـــيـــرات الــســيــاســة 
اإلقليمية  القوى  ألدوار  ورؤيتها  األميركية، 
الثاث في الشرق األوســط، إسرائيل وإيــران 
إدارة بايدن  أن  إلــى  مــا يشير  وتركيا. وثــّمــة 
ز مــوقــعــي تـــل أبـــيـــب وطـــهـــران إقــلــيــمــيــًا، 

ّ
تـــعـــز

ــاول تــنــشــيــط مــحــور االعــــتــــدال الــعــربــي  وتـــحـ
الـــقـــديـــم املــــصــــري الــــســــعــــودي األردنــــــــــي، مــع 
الطرف  على  الضغط  في  واشنطن  استمرار 
التركي، لتقليص تفاهمات أنقرة مع موسكو، 
سيما في امللفن، السوري والليبي، أخذًا في 
الــحــســبــان أن ســيــنــاريــوهــات هـــذه »املــرحــلــة 
ُحبلى  تبقى  األوســط  الشرق  االنتقالية« في 
انزياح  احتمال  ومنها  متعّددة،  باحتماالت 
كل من إيــران وتركيا نحو عاقاٍت أوثــق مع 
ن الصيني«، املنافس الشرس للواليات 

ّ
»التن

املتحدة األميركية، سواء على صعيد الشرق 
األوسط، أم الصعيد العاملي إجمااًل.

)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

لبنان الَعصّي والمسَتعصي

ُعمان ودبلوماسية »نيوم« السعودية

كان لبنان الحديث، 
على األقل، مشرق 

العرب. رصيده األكبر، 
الذي كان فيه فضل 

على األمة، أنّه كان 
»معلَِّمها«

الوضع اللبناني 
الكارثي، في سقوطه 

الحّر المستمر، ال 
يستدعي كّل ذلك 

التشّدد في موضوع 
الوزراء، الذين هم 

»من حصتي« أو »من 
حصتك«

تتضاءل صالحية 
بعض أوراق أبوظبي 

السابقة، في التأثير 
على السياسات 

األميركية تجاه الخليج 
والشرق األوسط
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