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صيحات إنقاذ الرأسمالية
في معقلها
محمد أبو الغيط

ّ
«الــديـمـقــراطـيــة ش ــيء ه ــش ج ــدا» ،بـهــذه الـعـبــارة ي ـكـ ّـرر روب ــرت راي ــش ،وزي ــر العمل
ّ
األميركي في عهد الرئيس بيل كلينتون ،تحذيرا يــردده ،في السنوات األخيرة ،من
يمكن تسميتهم اإلصالحيني الرأسماليني .في كتابه «إنقاذ الرأسمالية :ألجل األغلبية
ال األقلية» ،الصادر عام  ،2015وكذلك في فيلم باالسم نفسه ،أنتجته «نيتفليكس»
الحقا ،يرصد رايش وقائع تالشي الحلم األميركي .يقول إن الناس في حاجة ملن
يسمعهم ،وقــد أصـبــح نظامنا الديمقراطي عــاجــزا عــن ذل ــك .يلتقي موظفا براتب
محدود يعمل  60ساعة ،ويضطر للعودة إلى الحياة في منزل أسرته ،بينما زوجته
مديونة بمائة ألف دوالر من ديــون الــدراســة .يذهب إلى مركز «ميسوري للخدمات
الريفية» ،حيث يسمع شكاوى مريرة .لقد أنفق أحدهم على مزرعته  300ألف دوالر،
بينما حصد مبيعات نهاية العام  320ألفا فقط ،وهذا جعله عاجزا عن استقبال ابنه
حياة كريمة في املدينة ،وأراد العودة إلــى مزرعة أبيه.
الــذي يئس من الوصول إلـ ًـى ً
يعرض رايش رسوما بيانية دقيقة ،تؤكد أن ما يرصده ليست انطباعات فردية ،مثال
شهد عام  2014أعلى أرباح للشركات ،وأقل نسبة أجور للعاملني بها خالل  85عاما.
شعارات يتم التعامل معها كمسلمات شبه دينية ،مثل أفضلية السوق الحر
يناقش
ٍ
ّ
وانتقاد دور الدولة باملطلق .يؤكد أنه ال سوق حرا كمعطى طبيعي .قوانني امللكية
واالحتكار واإلفالس كلها ٌ
أمور ال غنى عن دور الدولة فيها ،والواقع أن أصحاب املال
يدفعون بقوانني وتنظيمات لصالحهم .تتلقى شركة غوغل  600مليون دوالر في
صورة إعانات حكومية لصالح تأمني خوادمها داخل الواليات املتحدة ،بفعل قانون
ّ
مخصص لذلك ،كما بلغت اإلعفاءات الضريبية ألكبر شركات النفط أربعة مليارات
ّ
دوالر ،فضال عــن حــزم اإلنـقــاذ الهائلة الـتــي ضختها الحكومة ّإب ــان األزم ــة املالية
العاملية .يحكي روبــرت رايش تجربته في أثناء عمله في الــوزارة ،حني حاولت لجنة
التجارة االتحادية منع إعالنات املنتجات عالية محتوى السكر املوجهة إلى األطفال،
ّ
فكانت النتيجة أن تمكن لوبي تلك الشركات من تعليق عمل اللجنة بالكامل ،عبر
أعضاء الكونغرس املوالني .تجربة أخرى فشل فيها هي محاولة وضع حد لإلعفاءات
الضريبية على رواتب املديرين التنفيذيني للشركات ،والتي تبلغ املاليني ،وكان جزءا
فاعال من املقاومة التي واجهها أعضاء آخرون في إدارة كلينتون ،قادمون من تلك
الشركات أو ذاهبون إليها بعد نهاية خدمتهم في امتداد لسياسة «الباب ّ
الدوار».
في األربعينيات ،كــان  %3فقط من أعضاء الكونغرس ينتقلون إلــى مناصب في
الشركات فور تقاعدهم ،ارتفعت النسبة عام  2017إلى نحو النصف .نموذج شبيه
آخر حدث عام  ،2003حني مـ ّـررت شركات األدويــة قانونا من ألف صفحة ،اشتمل
على فقرة تمنع الحكومة من الدخول طرفا في التفاوض حول أسعار الدواء ،ليبقى
املواطن األميركي يحصل على أغلى األدوية وكذلك أسعار خدمات اإلنترنت وتذاكر
الـطـيــران الــداخـلــي فــي العالم األول .يستعرض «وثيقة لــويــس ب ــاول» ،وهــو محامي
ّ
ّ
شركات كتب ما يشبه املانفيستو ،مؤكدا أن على الشركات «تعلم استخدام السلطة
باجتهاد ،وحني الضرورة بعنف ،وبال حرج أو ممانعة» .يحذر رايش من هذا االنقسام
ّ
الحاد «الغضب ّ
يسمم النسيج املجتمعي» .يستعرض أقــوال متظاهري
املجتمعي
حركة «احتلوا وول ستريت» ذات الهوى اليساري ،ومتظاهري حزب الشاي اليمينيني
لنفاجأ بأن كليهما ّ
يردد تقريبا الكلمات نفسها .يذهب إلى الريف وقت االنتخابات
قبل األخيرة ،ليجد الغالبية منقسمني بني بيرني ساندرز وترامب .يعلق إنه في وقت
الغضب وفشل الديمقراطية في تحقيق األحالم سيعلو صوت الشعبوية ،حتى لو
كانت غير ديمقراطية على نموذج الرجل القوي ،ترامب.
يعلق رايــش آمــاال على قــدرة بــاده على إصــاح مسارها كما حــدث سابقا ،عبر
تحفيز كل املواطنني على تنظيم أنفسهم ،كما بتنظيم املزارعني بذرة نقابة تجمعهم،
وكذلك كما بانضمام الشباب للجناح ّ
التقدمي من الحزب الديمقراطي.
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محمود الريماوي

يمكن النظر ّمن خالل منظورين إلى «إعالن
الـنــوايــا» املــوقــع بــن األردن وإســرائـيــل في
دبي 22 ،نوفمبر /تشرين الثاني الجاري،
بمشاركة دولــة اإلم ــارات ورعــايــة الواليات
املتحدة ،والــذي بــات معروفا باسم «املياه
م ـقــابــل ال ـط ــاق ــة» .األول إج ــرائ ــي قــانــونــي،
يـ ـض ــع ه ـ ـ ــذا اإلعـ ـ ـ ـ ــان ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق ت ـف ـع ـيــل
م ـع ـ ّـاه ــدة الـ ـس ــام األردن ـ ـيـ ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
امل ــوق ـع ــة ف ــي الـ ـع ــام  ،1994والـ ـت ــي ت ـنــص،
ف ــي ال ـف ـق ــرة ال ـثــال ـثــة م ــن امل ـ ــادة ال ـســادســة
الـتــي تحمل ع ـنــوان امل ـيــاه ،عـلــى« :يعترف
الطرفان بــأن مواردهما املائية غير كافية
لإليفاء باحتياجاتهما ،األمر الذي يتوجب
ـات إضــاف ـيــة بغية
مــن خــالــه تـجـهـيــز ك ـم ـيـ ٍ
اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ،وذل ـ ــك ع ـبــر وس ــائ ــل وط ــرق
مختلفة ،بما فيها مشاريع التعاون على
ال ـص ـع ـيــديــن اإلق ـل ـي ـمــي والـ ــدولـ ــي» .بينما
ت ـنــص ال ـف ـق ــرة األول ـ ــى م ــن امل ـ ــادة  19الـتــي
تحمل عـنــوان «الـطــاقــة» عـلــى« :سيتعاون
الطرفان في تنمية مــوارد الطاقة ،بما في
ذلــك تنمية املشاريع ذات العالقة بالطاقة
كــاسـتـغــال الـطــاقــة الـشـمـسـيــة» .وف ــي هــذا،
يحاجج مؤيدو «إعــان النوايا» بأن هناك
حــالــة ســام متعاقد عليها بــن الجانبني،
األردني واإلسرائيلي ،وأن الجديد في األمر
اللجوء إلى تفعيل بنود في املعاهدة تحت

كاريكاتير

ضغط الحاجة إلى املياه مع النمو املتزايد
فــي ع ــدد الـسـكــان (ارت ـفــع مــن  6مــايــن في
الـعــام  2010إلــى أقــل بقليل مــن  11مليون
ن ـس ـمــة ف ــي الـ ـع ــام  ،)2021وف ـ ــي م ـج ــاالت
اس ـت ـخــدام امل ـي ــاه ل ـلــزراعــة وال ـص ـنــاعــة ،مع
ب ـقــاء مـ ــوارده مــن امل ـيــاه عـلــى مــا هــي عليه
تقريبا ،وجزء منها يحصل عليه األردن من
إسرائيل بموجب االتفاقية ( 55مليون متر
مكعب سنويا مقابل سنت أميركي للمتر
امل ـك ـع ــب) .وق ــد اش ـت ــرى األردن ف ــي الـشـهــر
املاضي (أكتوبر /تشرين األول)  50مليون
مـتــر مكعب مــن إســرائـيــل مــن مـيــاه بحيرة
طبريا ،لسد احتياجاته املائية املتنامية.
يـقـضــي امل ـش ــروع ال ــذي كـشــف عـنــه «إع ــان
النوايا» الجديد بأن تزود إسرائيل األردن
بمائتي مليون متر مكعب من املياه مقابل
تــزويــدهــا بــالـطــاقــة امل ـت ـجـ ّـددة الكهربائية،
وذل ـ ـ ــك ع ـب ــر م ـ ـ ـ ــزارع خ ــاص ــة فـ ــي ص ـح ــراء
ج ـنــوب األردن تـتــولــى اإلمـ ـ ــارات إقــامـتـهــا،
مقابل أن تنال شركتان إماراتيان تنفذان
املشروع نصف األربــاح املتأتية عنه ،فيما
يــذهــب النصف الـثــانــي إلــى األردن (ق ـ ّـدرت
هذه األربــاح بنصف مليار دوالر سنويا).
وبينما يـقــول مـتـحــدث بــاســم وزارة املـيــاه
والـ ــري األردنـ ـي ــة (ع ـمــر س ــام ــة) إن األردن
«لــم يــوقــع على اتفاقية مفصلة وم ـحـ ّـددة،
إنما تــم التوقيع على إعــان نــوايــا يسمح
بــإجــراء دراس ــات جــدوى حــول مـشــروع جر

أماني العلي

باسل الحاج جاسم

تزداد ّ
حدة التوتر بني روسيا والغرب بشأن
مسألتني أساسيتني ،الحرب في أوكرانيا
وملف املهاجرين بني بيالروسيا واالتحاد
ـرات م ــن تحضير
األوروب ـ ـ ــي ،وس ــط ت ـح ــذي ـ ٍ
ألوكرانيا ،األمر
موسكو اجتياحًا عسكريًا ّ
ال ــذي تنفيه مــوسـكــو ،وت ـحــذر مــن تحرش
حلف شمال األطلسي (الناتو) بحدودها.
لم تهدأ أوكرانيا ،الجمهورية السوفييتية
احتجاجات واسعة،
السابقة ،منذ شهدت
ٍ
قـبــل سـبــع س ـنــوات ،وعــرفــت باحتجاجات
امل ـ ـيـ ــدان األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي .وأط ـ ـيـ ــح ع ـل ــى إث ــره ــا
ال ــرئ ـي ــس ف ـي ـك ـتــور يــانــوكــوف ـي ـتــش امل ــوال ــي
موال
ـرف
لروسيا ،وانقسمت البالد إلى ّطـ ٍ
ٍ
موال ملوسكو ،ونظم املوالون
للغرب وآخر
ٍ
لروسيا استفتاء القرم عام  ،2014وأعلنوا
االن ـض ـم ــام إل ـي ـهــا ،وك ــذل ــك اس ـت ـف ـتــاء شــرق
الـبــاد فــي مناطق مــا يـعــرف بــالــدونـبــاس،
وأعلنوا كذلك قيام جمهوريات جديدة من
جانب واحد ،لم تعترف بها سلطات كييف.
وفـشـلــت ال ـح ـكــومــات األوك ــران ـي ــة مـنــذ عــام
ّ
 2014ف ــي إيـ ـج ــاد ح ـ ــل ي ـن ـهــي أزمـ ـ ــة شـبــه
جــزيــرة ال ـقــرم وال ـن ــزاع املـسـتـمــر مـنــذ سبع
س ـنــوات فــي ش ــرق ال ـب ــاد ،ويـعـيــد املنطقة
إلى السيطرة األوكرانية الكاملة ،في وقت
يستمر فـيــه سـعــي أوكــران ـيــا لـلــدخــول إلـ ّـى
الهياكل األوروبـيــة وحلف الناتو .وتحذر
كـيـيــف بــاسـتـمــرار حـلـفــاء هــا الـغــربـيــن من
وجود عسكري روسي كبير على حدودها
الـشــرقـيــة ،وأن شـبــه جــزيــرة ال ـقــرم ّ
تحولت
إلى قاعدة عسكرية روسية منذ عام ،2014
وهــو مــا تعتبره تهديدًا لها وألمــن الـقـ ّـارة
ّ
متحدث الكرملني،
األوروبية ،بينما اعتبر
دم ـي ـتــري ب ـي ـسـكــوف ،أن ت ـحـ ّـركــات ال ـقــوات
وامل ـع ــدات الـعـسـكــريــة ق ــرب ال ـحــدود تهدف
ّ
إلـ ــى «ضـ ـم ــان أمـ ــن روسـ ـي ــا وال ت ـشــكــل أي
تهديد ألوكرانيا» .كما نفى بيسكوف ،قبل
أيــامّ ،ادع ــاءات تنفيذ جيش بــاده هجومًا
ع ـس ـكــريــا ع ـلــى أوك ــرانـ ـي ــا .وق ـ ــال امل ـت ـحـ ّـدث
باسم الكرملني ،للصحافيني في موسكو،
إن بـ ـ ــاده ال تـ ـن ــوي ش ــن هـ ـج ــوم ع ـل ــى أي
ً ّ
دولــة ،قائال« :أكدنا مــرارًا عدم امتالكنا أي
خطط عدوانية ضــد أي دول ــة» .واعتبر أن
م ــن الـخـطــأ رب ــط املـ ـن ــاورات ال ـتــي يجريها
ال ـج ـنــود الـ ــروس بـخـطــط م ــن ه ــذا الـقـبـيــل،
وذلك ّ
ردًا على ما قاله رئيس االستخبارات
العسكرية األوكرانية ،كيريلو بودانوف ،إن
ّ
روسيا تخطط لشن هجوم ضد بالده أوائل
 ،2022مشيرًا إلى أن موسكو حشدت أكثر

حسام كنفاني

يتمثل المشروع
الذي يكمن خلف
إعالن النوايا ،وما
يشابه من إعالنات
واتفاقيات ،بدمج
االحتالل اإلسرائيلي
في المنطقة
العربية

الشعبية األردنية بنوايا االحتالل املائية،
ويجري التذكير بما جرى عام  ،1998حيث
أث ـ ــارت ح ــادث ــة ت ـل ـ ّـوث امل ـي ــاه الــواص ـلــة من
إسرائيل إلى العاصمة ّ
عمان نقمة شعبية
عـلــى حـكــومــة عـبــد ال ـس ــام امل ـجــالــي ،الـتــي
اض ـط ــرت لــاسـتـقــالــة آن ـ ــذاك .فـيـمــا تـتــواتــر
تقارير عن تصريف سلطات االحتالل املياه

عصام شعبان

تخبط إسرائيلي قبيل مفاوضات فيينا
رندة حيدر

من يتابع التصريحات واملواقف العلنية
للمسؤولني اإلسرائيليني بشأن استئناف
املحادثات مع إي ــران ،للتوصل إلــى اتفاق
نووي جديد ،ال يمكنه أال يالحظ التخبط
وع ــدم الـيـقــن وغ ـيــاب رؤي ــة استراتيجية
واض ـح ــة لـكـيـفـيــة الـتـعــامــل م ــع ه ــذا املـلــف
الشائك والصعب فــي آن .مــن أهــم أسباب
هذا التخبط إشكالية التعامل مع املساعي
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة ل ـل ـع ــودة إل ــى
االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي م ــع إيـ ـ ــران .ث ـ ّـم ــة قـنــاعــة
إسرائيلية راسـخــة بــأن اإلدارة األميركية
الجديدة تريد التوصل في أقرب وقت إلى
اتفاق مع إيران ،ومستعدة لتقديم تنازالت
على صــورة اتفاق جزئي ،يــؤدي إلــى رفع
جــزء من العقوبات املفروضة على إيــران،
م ـقــابــل ق ـب ــول إي ـ ــران بــال ـحــد م ــن عـمـلـيــات
تخصيب الـيــورانـيــوم ال أكـثــر ،األمــر الــذي
تــرفـضــه إيـ ــران ،حـتــى الـلـحـظــة ،وتتخوف
منه إسرائيل.
ّ
ت ـش ــكــك إس ــرائـ ـي ــل ك ـث ـي ـرًا ب ـص ــدق ن ـيــات
إيـ ــران ،وتـعـتـبــر عــودتـهــا إل ــى املـفــاوضــات
م ـ ــن ب ـ ــاب املـ ـم ــاطـ ـل ــة واس ـ ـت ـ ـغـ ــال ال ــوق ــت
ملواصلة العمل في منشآتها النووية ،وفي
تخصيب الـيــورانـيــوم عـلــى درج ــة عالية،
وتكديس كميات تكفيها إلنتاج قنبلتها
األول ــى ،عندما تتخذ قيادتها السياسية
ق ــرارًا بــذلــك .فــي الـخــاصــة ،اإلسرائيليون
مقتنعون بأن إيران ستستغل املفاوضات،
كــي تـصـبــح دول ــة «عـلــى عتبة ال ـن ــووي»،
ـات على
مــع كــل مــا يـحـمــل ذل ــك مــن تــداع ـيـ ٍ
إس ــرائ ـي ــل ،ال ــدول ــة الــوح ـيــدة ال ـتــي تمتلك
قدرات نووية فعلية في املنطقة.
أم ــام هــذا الــوضــع ،تـجــد إســرائـيــل نفسها
أم ــام مـعـضـلــةٍ حـقـيـقـيــةٍ  ،فـهــي مــن جـهــة ال
ً
ت ــري ــد ،ول ـي ـســت ق ـ ــادرة ع ـلــى ال ــدخ ــول في
خالف علني مع إدارة الرئيس جو بايدن،
مثلما فعل بنيامني نتنياهو أي ــام واليــة
باراك أوباما .وفي الوقت عينه ،من الصعب
عليها القبول باملسار الدبلوماسي الذي
ت ـق ــوده ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،وه ــي تـطــالــب
اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ب ـت ـقــديــم تــوضـيـحــات
بـ ـش ــأن االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة الـ ـت ــي ي ـم ـك ــن أن

العاددمة الخارجة من املصانع اإلسرائيلية
فــي مجرى نهر األردن ،وهــو مــا كــان محل
اح ـت ـجــاجــات أردنـ ـي ــة .وهـ ــذا م ــا ي ـقــود إلــى
املنظور الثاني الذي يمكن من خالله النظر
ّ
إلــى إع ــان الـنــوايــا فــي دب ــي .إذ يشكل هذا
لبنود في معاهدة السالم،
اإلعــان تفعيال
ٍ
إال أن ــه يـفـصــل بــن الـسـيــاســة واالق ـت ـصــاد.
وق ــد ش ـهــدت حــالــة ال ـس ــام ب ــن الـجــانـبــن
ب ـ ــرودا ،وأح ـي ــان ــا ت ــوت ــرا ،خ ــال ال ـس ـنــوات
الـ ـعـ ـش ــر املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة ت ـن ـ ّـصــل
حكومات اليمني اإلسرائيلي من موجبات
الـســام الـشــامــل .وقــد جــرى تتويج املوقف
األردني الناقد للسلوك اإلسرائيلي برفض
االنضمام إلى صفقة ترامب نتنياهو التي
ُعرفت بصفقة الـقــرن ،وسعت إلــى تسويق
س ـ ــام اقـ ـتـ ـص ــادي ع ــرب ــي إس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،مــع
تـفــريــغ ال ـحــق الفلسطيني فــي األرض من
محتواه .وهنا ،يتركز نقد معارضة «إعالن
ً
ال ـن ــواي ــا» ب ـكــونــه يـمـثــل ق ـب ــوال بـمـخــرجــات
«صفقة القرن» لناحية االندفاع إلى سالم
اق ـت ـصــادي مــع دول ــة االح ـت ــال فــي ظــروف
تـجـمـيــد ال ـج ـهــود ل ـحــل س ـيــاســي للقضية
ّ
يتحدث به مسؤولون
الفلسطينية .وهو ما
إســرائـيـلـيــون ج ـهــارًا ن ـهــارًا ،وف ــي مقدمهم
رئ ـيــس حـكــومــة االحـ ـت ــال ،نـفـتــالــي بينت،
برفضهم الخوض في مباحثات سياسية
مــع الـجــانــب الـفـلـسـطـيـنــي ،واكـتـفــائـهــم من
ـات ذات طــابــع أمـنــي
ط ــرف واح ــد بـتـفــاهـمـ ٍ

واقتصادي .وأبعد من ذلك ،يتمثل املشروع
ال ــذي يكمن خلف إع ــان الـنــوايــا ه ــذا ،وما
ي ـش ــاب ــه م ــن إعـ ــانـ ــات واتـ ـف ــاقـ ـي ــات ،بــدمــج
االحتالل اإلسرائيلي في املنطقة العربية،
ونزع املضمون السلبي لهذه الدولة املارقة،
وتصويرها على أن وجودها ُمفيد للغير،
ـاالت
مــع تـكــريــس االع ـت ـمــاد عليها فــي مـجـ ّ
حـيــويــة واس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،إذ سـبــق أن وق ــع
األردن عـلــى اتـفــاقـيــة ل ـتــزويــده بــال ـغــاز 15
ع ــام ــا م ــع شــرك ـتــن أم ـيــرك ـي ـتــن ،ولـصــالــح
جهات إسرائيلية ،مقابل  15مليار دوالر.
وع ـل ـيــه ،يـصـبــح األردن يـعـتـمــد عـلــى دولــة
االحتالل لتزويده بالغاز واملاء معًا ،وهما
سلعتان حيويتان استراتيجيتان ،واملياه،
على سبيل املثال ،أشد أهمية له من أهمية
الكهرباء لــدولــة االح ـتــال .ومـغــزى ذلــك أن
ً
األردن قد يصبح مستقبال ُعرضة لالبتزاز
السياسي وغيره ،في أشد حاجاته حيوية
واسـ ـت ــدام ــة ،وهـ ــو م ــا كـ ــان يـتـطـلــب وضــع
استراتيجيات مختلفة ،تـنــأى بـهــذا البلد
ع ــن االع ـت ـم ــاد ع ـلــى الـ ـط ــرف اإلس ــرائ ـي ـل ــي.
هــذا مــن دون التقليل مــن تأثير الضغوط
األم ـيــرك ـيــة ب ـهــذا االتـ ـج ــاه ،ف ــاألردن ـي ــون ال
يتطلعون سوى إلى إقامة سالم ّ
جدي وفق
القرارات الدولية مع الدولة العبرية ،وبما
يكفل إقــامــة ســام شــامــل تنعم بــه شعوب
املنطقة ودولها على السواء.
(كاتب من األردن)

فرص تشكل السلطوية في تونس
وإمكانية مقاومتها

أزمة أوكرانيا...
حرب مؤجلة
من  92ألفًا من قواتها حول حدود أوكرانيا،
وتستعد لشن هجوم بحلول نهاية يناير/
ك ــان ــون ال ـثــانــي ،أو ب ــداي ــة ف ـبــرايــر /شـبــاط
املقبلني .وإضــافــة إلــى قلق أوكــرانــي من أن
روس ـي ــا ال تـسـعــى إل ــى الـ ـس ــام ،ب ـعــد ق ــرار
موسكو عــام  2019تسهيل الحصول على
الـجـنـسـيــة الــروس ـيــة بــالـنـسـبــة مل ـئــات آالف
األوك ــران ـي ــن الــذيــن يـ ّعـيـشــون فــي املـنــاطــق
الشرقية ،وهو ما يخفض فرص عودة هذه
املناطق إلى السيطرة األوكرانية بالكامل.
وبالنسبة إلى أوكرانيا ،تكمن مصالحها
فــي اس ـت ـعــادة وح ــدة أراض ـي ـهــا ،وستعمل
ع ـلــى اس ـت ـغــال زخ ــم وم ـس ـتــوى جــديــديــن
من دعم الواليات املتحدة والــدول الغربية
األخ ـ ـ ـ ــرى ،مـ ــع بـ ـق ــاء ت ـ ـحـ ـ ّـدي م ـ ــدى ت ــواف ــق
أوك ــران ـي ــا م ــع ه ــذا امل ـس ـتــوى ال ـجــديــد ،في
ظل استمرار قــدرة روسيا على التصعيد
ف ــي أوك ــرانـ ـي ــا ،م ــن أجـ ــل إظـ ـه ــار قــدرات ـهــا
ل ــأم ـي ــرك ـي ــن .ك ـم ــا أن هـ ـن ــاك رغـ ـب ــة ل ــدى
أوكــران ـيــا فــي إظ ـهــار نـفـسـهــا ل ــدى اإلدارة
األميركية الجديدة بأنها تــواجــه روسيا،
بهدف الحصول على مزيد من الدعم .وفي
حال استطاعت كييف استدراج روسيا إلى
شن هجوم داخل األراضي األوكرانية ،فقد
تنجح في إيقاف تشغيل مشروع «السيل
الشمالي  ،»2الــذي سينهي دور أوكرانيا
دولة عبور للغاز الروسي إلى أوروبا .وفي
ه ــذا الـسـيــاق ،وصـلــت إل ــى أوكــران ـيــا دفعة
جديدة من املساعدات الدفاعية األميركية،
ّ
تضمنت قــرابــة  80طنًا مــن الــذخــائــر ،وفق
ال ـس ـفــارة األمـيــركـيــة فــي كـيـيــف ،كـمــا أعلن
السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ
األميركي ،مايك تيرنر ،أن الواليات املتحدة
ً
أرسلت فعال عسكريني إلــى أوكرانيا على
خ ـل ـف ـيــة الـ ـت ــوت ــر ال ـ ــراه ـ ــن .وذكـ ـ ـ ــرت وك ــال ــة
ب ـلــوم ـب ـيــرغ أن ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة تبحث
حــال ـيــا م ــع حـلـفــائـهــا األوروب ـ ـيـ ــن الـ ــردود
امل ـح ـت ـم ـلــة ،إذا ات ـخ ــذ ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي،
فــاديـمـيــر بــوتــن ،أي ــة إج ـ ــراءات عسكرية
عقوبات
ضد أوكرانيا ،ومــن بينها فــرض
ٍ
ج ــدي ــد ٍة عـلــى مــوس ـكــو ،وت ـقــديــم مــزيــد من
املساعدات األمنية لكييف.
املؤكد اليوم أنه ليس في مصلحة أوكرانيا
ّ
املجمد شرق البالد إلى آخر
تحويل النزاع
ساخن ،ألنها ستكون الخاسرة حتمًا ،إال
أن كييف تستخدم التسخني في هذا امللف
بــن حــن وآخ ــر ،لتوجيه رســائــل داخـلـيــة،
وأخ ـ ـ ــرى خ ــارج ـي ــة مـ ـتـ ـع ـ ّـددة االتـ ـج ــاه ــات.
وسيبقى مأزق أزمة شرق أوكرانيا قائمًا.
(كاتب عربي في كازاخستان)

عود على بدء؟

سياق سياسي إلعالن «المياه مقابل الطاقة»
مـيــاه مـحــاة ل ــأردن مــن إســرائ ـيــل ،مقابل
ال ـط ــاق ــة» .وم ــن ال ــواض ــح ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من
ذلك ،أن دراسات تمهيدية قد جرت مسبقًا،
وتمخض عنها «إعالن النوايا» هذا.
هناك بالفعل مشكلة مياه في األردن تجعله
في املركز الثاني بني أفقر دول العالم مائيا،
املشكلة أن تكون أكبر من
وكان يمكن لهذه
ّ
ذل ــك ،لــو أن األردن ُمصنف دول ــة صناعية
تشهد توسعا صناعيا مـطــردا .ومــع هــذا،
نـجــح األردن ،عـلــى م ــدار ع ـق ــود ،ف ــي إدارة
ملف املياه على درجــة من الكفاءة ،جعلته
يــوفــر مـيــاه ال ـشــرب لـلـمــواطـنــن والـسـكــان،
وألغ ـ ــراض ال ــزراع ــة وال ـص ـنــاعــة وال ـتـ ّ
ـوســع
العمراني والـخــدمــات ،بغير انـقـطــاع ،ومن
دون توقف ًيذكر.
أم ــا مـلــف امل ـيــاه مــع االح ـت ــال اإلســرائـيـلــي
فـمـتـشـعــب ،وي ـع ــود إل ــى مـطـلــع ستينيات
الـقــرن املــاضــي ،مــع بــدء تــل أبـيــب بتحويل
مياه نهر األردن إلــى بحيرة طبريا ،فيما
أق ــام ــت ب ـع ــدئ ــذ س ـ ـ ــدودا ع ـل ــى عـ ــدة أوديـ ــة
تصب في وادي الرقاد ،وهو رافــد أساسي
لنهر اليرموك ،وبسعة تخزينية تصل إلى
 15مـلـيــون مـتــر مـكـعــب .وه ــو مــا ُيحتسب
انتقاصا من حصة األردن من النهر الذي
يـقــع مـعـظـمــه ب ـطــول  47كـلــم ف ــي األراضـ ــي
السورية من جملة  57كلم ،هي طول النهر،
وقد أقامت عليه السلطات هناك ّ 37
سدًا.
وت ـ ـس ـ ــود ش ـ ـكـ ــوك ع ـم ـي ـق ــة ف ـ ــي األوس ـ ـ ـ ــاط

تنتهجها ف ــي ح ــال ل ــم تـثـمــر امل ـفــاوضــات
عـ ــن ن ـت ــائ ــج م ـل ـم ــوس ــة .ه ـ ــذه اإلش ـك ــال ـي ــة
ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع امل ـس ـعــى الــدب ـلــومــاســي
األمـيــركــي م ــع مـلــف امل ـفــاوضــات الـنــوويــة
جعلت التصريحات الرسمية اإلسرائيلية
تتأرجح بني التشديد على أهمية التعاون
والـ ـح ــوار وال ـت ـفــاهــم م ــع إدارة ب ــاي ــدن في
هذه املرحلة الحساسة من جهة ،واملواقف
ّ
للتوجه األميركي والتلويح بأن
النقدية
ّ
إســرائ ـيــل مـضـطــرة إل ــى إعـ ــداد خـيــار آخــر
عسكري ،ملواجهة خطر تحول إي ــران إلى
دول ــة نــوويــة ،حتى مــن دون دعــم أميركي
من جهة أخرى.
ي ـض ــع ذلـ ــك ك ـل ــه إس ــرائـ ـي ــل أم ـ ــام مـعـضـلــة
ً
فعلية ،فهي غير ق ــادرة فـعــا على رفض
املـســاعــي األمـيــركـيــة لـلـتــوصــل إل ــى اتـفــاق
ج ــدي ــد م ــع طـ ـه ــران ،ب ـعــد ال ـث ـمــن ال ـبــاهــظ
لـ ـلـ ـسـ ـي ــاس ــة املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة الـ ـخ ــاطـ ـئ ــة أي ـ ــام
نـتـنـيــاهــو الـ ــذي اق ـنــع الــرئ ـيــس األم ـيــركــي
الـســابــق ،دونــالــد تــرامــب ،باالنسحاب من
االتفاق الـنــووي ،وكــان الثمن عــودة إيــران
إلــى تخصيب اليورانيوم بسرعة كبيرة،
والسير الحثيث نحو القنبلة ،من دون أن
ّ
تتمكن إسرائيل في هذه األثناء من تطوير
رد فعلي على هذا الخطر.
األخطر أن تلويح إسرائيل بخيار عسكري
فــي ح ــال فـشـلــت امل ـفــاوضــات أو الـتــوصــل
إلـ ــى اتـ ـف ــاق ال ت ـق ـبــل ب ــه إس ــرائ ـي ــل يـطــرح
َ
ً
أيضا عالمة ســؤال كبيرة :هل فعال تملك
إســرائـيــل حــالـيــا خ ـيــارًا عسكريًا ملواجهة
َ
ال ـبــرنــامــج ال ـن ــووي اإلي ــران ــي؟ هـنــا أيـضــا
يبرز الغموض وعــدم اليقني .على سبيل
امل ـ ـثـ ــال ،ق ـب ــل أي ـ ـ ــام فـ ـق ــط ،اع ـ ـتـ ــرف رئ ـيــس
الحكومة اإلسرائيلية ،نفتالي بينت ،بأنه
فوجئ لــدى تسلمه منصبه بأنه لــم يجد
ف ــي مــواج ـهــة ال ـت ـهــديــد ال ـن ــووي اإلي ــران ــي
ً
س ــوى ك ــام ول ــم يـجــد أف ـع ــاال وال خططًا،
مـنـتـقـدًا سـلـفــه نـتـنـيــاهــو ال ــذي ك ــان طــوال
أعوام يصرخ ويهدد ،لكنه على ما يبدو لم
يترك خططًا عسكرية فعلية .وقال رئيس
األركان اإلسرائيلي ،أفيف كوخافي ،أخيرا،
إن الجيش يكثف استعداده إلمكانية شن
هـجــوم عـلــى املـنـشــآت ال ـنــوويــة اإليــران ـيــة،
مــا يعني ضمنًا أن الخطط العسكرية لم

إسرائيل غير قادرة
فعًال على رفض
المساعي األميركية
للتوصل إلى اتفاق
جديد مع طهران

تستكمل بـعــد .ويتضح أكثر مــن مواقف
مـســوؤلــن أمنيني سابقني وتحليالتهم،
مـ ـث ــل رئـ ـي ــس امل ـ ــوس ـ ــاد ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،تــام ـيــر
فــوردو ،ورئيس االستخبارات العسكرية
ال ـس ــاب ــق ،ع ــام ــوس ي ــادل ــن ،أن ــه ال تــوجــد
خطة عسكرية واضـحــة املـعــالــم ،ففي رأي
فـ ــوردو إيـ ــران دول ــة «تـنـتـمــي إل ــى الحلقة
الثالثة وإذا لم نكن قادرين على اإلمساك
بها كما أمسكت الواليات املتحدة بالعراق
يـمـكــن أن نـجــد أنـفـسـنــا فــي م ـكــان سـيــئ».
وحـ ــدهـ ــا اف ـت ـت ــاح ـي ــة ص ـح ـي ـفــة ه ــآرت ــس،
املـسـتـقـلــة ،كــانــت صــري ـحــة وواضـ ـح ــة في
اإلجــابــه عن هــذا الـســؤال ،عندما كتبت أن
كل الكالم عن خيار عسكري ضد البرنامج
النووي اإليراني «كذب وتضليل للجمهور
اإلسرائيلي» .وتجزم الصحيفة أنــه ليس
هـنــاك خـطــة واقـعـيــة ملـهــاجـمــة إيـ ــران ،وأن
االتفاق معها هو الحل الوحيد.
سؤال آخر ،هل رئيس حكومة مثل نفتالي
بينت ال ــذي ال يملك مــا يكفي مــن الخبرة
األمـنـيــة ،ويـمـثــل حــزبــا ال يـتـعــدى تمثيله
سبعة مـقــاعــد فــي الكنيست ،يمكنه عند
الضرورة أن يتخذ قــرارًا مصيريًا من هذا
النوع؟ في رأي رئيس لجنة الدفاع واألمن
في الكنسيت القرار لن يكون فرديًا ،وهو
سيكون الخيار األخير ،بعد أن يتضح أن
ال مفر منه.
(كاتبة لبنانية)
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ال يمكن إنكار أن هناك قطاعات شعبية
واس ـع ــة ف ــي تــونــس رح ـبــت ب ــاإلج ــراءات
االستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس
ّ
سعيد ،وأنها اعتبرت انـفــراده بالسلطة
وامـ ـت ــاك ــه كـ ــل الـ ـص ــاحـ ـي ــات ان ـت ـص ــارا
للشعب والدولة على نظام سياسي راكم
األزم ــات والـفـشــل ،وهــي تــأمــل أن تنتهي
م ــرح ـل ــة ال ـع ـش ــري ــة الـ ـ ـس ـ ــوداء (تــوص ـيــف
رائـ ـ ــج ل ـح ـك ــوم ــات ال ـ ـثـ ــورة وت ـق ـي ـيــم ع ــام
ّ
تتضمن
لها) ،وتبدأ معه مرحلة جديدة
تسيير دواليب الدولة ومواجهة الفساد،
وانـتـعــاش االق ـت ـصــاد ،لـكــن ه ـ ُـذه األمــانــي
ٌ
قطاعات شعبية ،وتنعكس
التي تنشدها
على استطالعات رأي ،ال يمكن أن تدوم
مـسـتـقـبــا ،إذا مــا اس ـت ـمـ ّـر مـشـهــد األزم ــة
ال ـش ــام ـل ــة ،وال ـ ـ ــذي ت ــراه ــن قـ ـط ــاع ـ ٌ
ـات مــن
الجمهور على الرئيس املنفرد بالسلطة
ّ
ّ
يتصرف منفردا
في حلها ،خصوصا أنه
م ــن دون مـسـتـشــاريــن ،وال يـمـتـلــك رؤي ــة
تعبر عن انحياز اجتماعي للثورة ،ولم
ي ـط ــرح خــري ـطــة ط ــري ــق ب ـعــد اإلج ـ ـ ــراءات
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة .وال يـ ـخ ــرج خ ـط ــاب ــه عــن
نطاق النقد السياسي ومكايدة الخصوم
وتخوينهم وإتحافه املجتمع بسرديات
ّ
املـ ــؤامـ ــرة ،وتــت ـصــف خ ـطــواتــه وق ــرارات ــه
بمنهج الـتـجــريــب واالرتـ ـج ــال ،واخـتـبــار
مواقف القوى السياسية واالجتماعية.
وتستند بــاألســاس إلــى قـنــاعــةٍ بنموذج
حكم الـفــرد ،وتحقير السياسة ،ويسعى
ّ
إلى إقامة نظام رئاسي ،وحكومة كتاب
دول ــة .وهــذا تعبير عــن سلطوية عربية،
ّ
تخصه ،خليط مــن تـصـ ّـورات
فــي نسخةٍ
مــاضــويــة متناثرة مــن هنا وه ـنــاك ،يتم
اس ـت ــدع ــاؤه ف ــي خـطــابــاتــه ول ـق ــاءات ــه مع
امل ـس ــؤول ــن وك ــأن ـه ــم ف ــي ف ـصــل دراس ـ ــي.
يطرح اللجان الشعبية والثورة الثقافية
وغيرها من مصطلحات زمن الستينيات
ال ـت ــي ي ـ ــراد فــرض ـهــا ال ـي ــوم لـحـكــم ال ـفــرد
املـ ـج ـ ّـدد ،وت ـس ـت ـخــدم لـتـصــويــر أن هـنــاك
ّ
نـظــامــا ج ــدي ــدا يـتـشــكــل لـحـمــايــة ال ـثــورة
وتحقيق أهدافها.
وتتمثل فرص نشأة سلطوية جديدة بما
ّ
تتضمنه مــن تعظيم شـخــص الــرئـيــس،
وال ـت ـع ـب ـئ ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ضـ ــد ال ـخ ـص ــوم
وإطــاق خطابات تحريضية ،وتهميش
ال ـح ــرك ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،ف ــي ث ــاث ــة أس ـبــاب
رئيسية ،أولـهــا ،رغبة الـشــارع التونسي
وطـ ـم ــوح ــات ــه فـ ــي ال ـت ـغ ـي ـي ــر ،وم ــراهـ ـن ــة
قطاعات شعبية على شخص الرئيس،
ب ـعــد ال ـت ـجــربــة ال ـبــرملــان ـيــة ال ـتــي ل ــم تــؤت
ثـمـ َ
ـارهــا .ثانيا ،وضــع الـقــوى السياسية
ّ
الـتــونـسـيــة املـفــتـتــة ،وال ـتــي يخضع قسم
منها لقصر نظر يجعل معارضة حركة
ال ـن ـه ـض ــة إطـ ـ ـ ــارا داف ـ ـعـ ــا ملـ ـس ــان ــدة قـيــس
س ـع ـ ّـي ــد ،م ــع م ـغ ــازل ــة وم ـس ــاي ــرة لـلـقـبــول
الشعبي باإلجراءات االستثنائية .وقسم
آخــر ،متحفظ ،غير قــادر على بناء قطب
جـ ـ ـ ــاذب ،وط ـ ــرح رؤي ـ ــة مـ ـغ ــاي ــرة ت ـطــالــب
بمسار سياسي محكوم بدولة املؤسسات
وآل ـي ــات الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،ووضـ ــع خــريـطــة
ط ــري ــق ل ـل ـن ـقــاش امل ـج ـت ـم ـعــي ،ب ـم ــا فـيـهــا
مــن قــانــون انتخابات تشريعية جديدة،
والئحة مطالب اقتصادية ّ
تلبي مطالب
القطاعات الشعبية .ثالثا ،وجود تحالف
ّ
واملؤسسات األمنية،
ضمني بني الرئيس
ات ـف ــق ط ــرف ــاه ع ـلــى إحـ ـ ــداث تـغـيـيــر عبر
الدستور الحتواء الحركات االحتجاجية
ووقف سيناريوهات ّ
تطورها ،أو جنوح
البالد إلى حالةٍ من عدم االستقرار ،ومع

عدم إغفال املؤثرات االقليمية والدولية.
ّ
ٌ
شبيه بمحطات
وهــذا املشهد التونسي
تعثر ال ـثــورات الـعــربـيــة ،لكن الـفــرق هنا
أن ال ـس ـل ـط ــة الـ ـج ــدي ــدة ال ّت ـع ـل ــن رف ـضــا
للثورة أو تنفيها ،بل تتغنى بشعاراتها
وتغازل جمهورها ،وتطرح فكرة تمثيل
الـقــواعــد الشعبية فــي الـسـلـطــة ،ويـطــرح
ق ـي ــس س ـع ـ ّـي ــد ن ـف ـس ــه مـ ــن دون م ــوارب ــة
مـمـثــا ل ـل ـش ـعــب ،وي ـق ــود ث ــورت ــه (وك ــأن ــه
سياسية
بمعزل عــن قــوى
أحــد ّ قــادتـهــا)
ٍ
ّ
يصنفها باالنتهازية والـفـســاد ،يتغنى
بالشعب بوصفه ممثال وحيدا عنه ،وعن
ثورته بوصفه أمينا عليها .وعلى عكس
ّ
املضادة التي تنطلق
باقي نماذج الثورة
من إدانة الثورة واعتبارها فاقمت أزمات
املجتمع والدولة.
ّ
يــتـخــذ سـعـيــد الـقـفــز عـلــى جـســد ال ـثــورة،
ويـ ـ ـغ ـ ــازل أمـ ــانـ ــي ج ـم ـه ــور يـ ــراهـ ــن عـلــى
ـرد ،بعدما خسر رهــانــه على منظومة
فـ ٍ
االنتخابات والبرملان والسياسيني .لذا
يحتقر الرئيس الذي يزهو بنفسه النخب،
ويصفهم باالنتهازية والطمع والتكالب
عـلــى املـصــالــح وتـخــويــن بعضهم إذا ما
اخـتـلـفــوا ،وي ـصــف بعضهم بــالـحـشــرات
مــرة ،والباحثني عــن الــزبــالــة مـ ّـرة أخــرى.
ويستخدم آليات قانونية للعقاب بشكل
ان ـت ـق ــائ ــي ف ــي ص ــراع ــه ال ـس ـي ــاس ــي ،غـيــر
مكايدات ال يخلو بعضها من شخصنة،
ٍ
وه ــو مــا سيستمر فــي الـخـطــاب ،وربـمــا
ّ
اإلج ــراءات ،طاملا ظــل الـفــرد متحكما في
أجهزة الدولة والسلطة فيها.
س ـي ـخ ـت ـب ــر االح ـ ـت ـ ـف ـ ــاء بـ ـقـ ـي ــس س ـع ـ ّـي ــد
ومـ ـنـ ـظ ــومـ ـت ــه واملـ ـتـ ـحـ ـلـ ـق ــن حـ ــولـ ــه ع ـبــر
تقييم امل ـمــارســات وال ـخ ـطــوات العملية
ً
قريبا ،ومــا إذا كانت ق ــادرة على تفكيك
األزم ـ ـ ـ ـ ــة أو ال ،وحـ ـ ـت ـ ــى مـ ـ ــع مـ ـ ـح ـ ــاوالت
اس ـت ـي ـعــاب ك ـتــل س ـيــاس ـيــة واج ـت ـمــاع ـيــة
ّ
مستقبال ،إال أن ذل ــك لــن يـحــل املعضلة
األسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي كـ ـ ــانـ ـ ــت س ـ ـب ـ ـبـ ــا ف ــي
احـتـجــاجــات شعبية سـبـقــت اإلج ـ ــراءات
االستثنائية ،وهو غياب تمثيل حقيقي
للقطاعات الشعبية والشبابية ،يترجم
أهـ ــداف ال ـث ــورة ومـطــالـبـهــا االجـتـمــاعـيــة
واالقتصادية ،وفشل سياسات حكومات
ما بعد الثورة .وحينها سيعود الصراع
السياسي بــن األط ــراف الـفــاعـلــة ،وربما
ت ـت ـبــدل م ــراك ــز الـ ـق ــوة ،ل ـت ـفــرض م ـعــادلــة
ج ــدي ــدة م ــن ال ـت ـش ــارك ـي ــة ،ت ـســاهــم فيها
ال ـ ـحـ ــركـ ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة عـ ـل ــى خ ـل ـف ـيــة
أزمـ ــات قــابـلــة للتفجر .أم ــا إذ اسـتـمـ ّـرت

عنصر أمن خارج مقر مجلس النواب في
العاصمة تونس ( 2021 /7 /31فرانس برس)

ال يمكن الجزم بانتصار
السلطوية ،وأن
تجربة تونس ستلحق
بثورات عربية هزمت،
ٍ
ومكونات المجتمع
تترقب وتتفاعل

حــالــة الـجـمــود الـسـيــاســي ،وك ــذا ارت ـفــاع
مظاهر البوليسية وخطابات التخوين
واالس ـت ـق ـطــاب ال ـح ــاد ،فستنتشر ثقافة
ال ـت ـش ـك ـي ــك وال ـ ـ ـخـ ـ ــوف والـ ـ ـت ـ ــوج ـ ــس ،مــا
ّ
يسبب حالة تقسيم وتفتيت في الجسد
االجتماعي والسياسي بشكل أكبر.
وأم ــام مخاطر السلطوية ،ومــن داخلها
أيضا ،هناك ٌ
فرص ملقاومتها ،منها قدرة
ال ـف ــرق ــاء ال ـس ـيــاس ـيــن ع ـلــى إدارة ح ــوار
ف ـي ـمــا ب ـي ـن ـهــم ،وت ـح ــدي ــد خــري ـطــة طــريــق
وطــرحـهــا مجتمعا وفــرضـهــا مستقبال.
وثــانـيــا ،إيـجــاد حــالــة تعبئة جماهيرية
عن خطورة الوضع الراهن ،وممارسات
ال ـس ـل ـط ــة عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى االقـ ـتـ ـص ــادي
وال ـس ـيــاســي واألمـ ـن ــي ،وت ـق ــدي ــم ن ـق ـ ٍـد ملا
تـ ـق ـ ّـدم ــه .وث ــالـ ـث ــا الـ ــدفـ ــاع ع ــن ال ـح ــري ــات
وال ـح ـق ــوق أم ـ ــام حـ ـ ــوادث تـ ـك ـ ّـررت تشير
إلى محاوالت لعودة الدولة البوليسية،
منها عنف ضد املحتجني كما جرى في
صـفــاقــس أخ ـي ــرا ،اق ـت ـحــام م ـن ــازل بعض
امل ــواطـ ـن ــن ،ال ـت ـض ـي ـيــق ع ـل ــى ال ـح ــري ــات.
وس ـي ـك ــون هـ ــذا امل ـل ــف م ـحــل اه ـت ـم ــام كل
القوى السياسية ،بمن فيها الذين أيدوا
ال ـ ـقـ ــرارات االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ل ـق ـيــس س ـعـ ّـيــد،
وأدرك بعضهم ،اآلن ،أن السلطة ليست
وحسب رافضة الحوار ومبدأ التشاركية،
ب ــل ي ـت ـع ـ ّـرض ــون لـلـتـهـمـيــش ،وإب ـع ــاده ــم
مــن املـشـهــد تـمــامــا .وراب ـع ــا ،إع ــادة طــرح
املـ ـط ــال ــب االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
للثورة ،وتقديم برنامج إسعافي عاجل
وممكن ،في مواجهة خواء جعبة السلطة
مــن حـلــول أو طــرح بــدائــل ج ـ ّ
ـادة وعــادلــة
ل ـحــل امل ـع ـض ـلــة االق ـت ـص ــادي ــة ،ب ـمــا فيها
الوعود باملساعدات من أطراف عربية لم
تــؤت نتائجها ،ما جعل السلطة تطالب
الشعب الذي عانى من أزمة االقتصاد أن
يصلحه!
وإج ـ ـمـ ــاال ،وفـ ــي ظ ــل ح ــال ــة ص ـ ـيـ ــرورة ،ال
يمكن ال ـجــزم بــانـتـصــار الـسـلـطــويــة ،وأن
ـورات عربية
تـجــربــة تــونــس ستلحق ب ـث ـ
ٍ
ه ـ ــزم ـ ــت ،وم ـ ـكـ ــونـ ــات املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ت ـت ــرق ــب
وتتفاعل .وستكون السلطة محل اختبار
فــي األش ـهــر املـقـبـلــة ،أو أن تحقق بعض
نجاحات ،أو سيفيق الشارع من املراهنة
على حكم الفرد فى حل مشكالت وأزمــة
ش ــام ـل ــة وم ــركـ ـب ــة ،مـ ــن دون م ــؤس ـس ــات
س ـي ــاس ـي ــة وت ـم ـث ـي ــل لـ ـق ــوى اج ـت ـمــاع ـيــة،
وهــو أمــر غير واق ـعــى ،يفتقد األســانـيــد،
س ـ ــواء م ــن زاوي ـ ـ ــة اإلدارة ،أو ح ـت ــى مــن
منظور التنوع وتمثيل أشـكــال الصراع
االجتماعي من خالل عمليةٍ سياسيةٍ ال
بنفيها.
(كاتب مصري)

عاد فيروس كورنا ليثير الرعب في العالم مع الحديث عن املتحور الجديد ذي الطفرات
املتعددة .ورغم أن أزمة الفيروس وما صاحبها من تداعيات على الصعد الصحية
واالجتماعية واالقتصادية لم تنته بعد ،إال أن تطوير اللقاحات ساهم إلى حد كبير
في التخفيف من هذه التداعيات .األمر الذي يهدده هذا املتحور الجديد ،خصوصًا
أن الطفرات الكثيرة املكتشفة من شأنها أن تزيد من قدرة الفيروس على مكافحة
اللقاحات .ومع أنه لم يجر التثبت علميًا ،حتى اآلن ،من مدى فعالية اللقاحات املوجودة
ّ
املتحور ،غير أن اإلج ــراءات االستباقية املتوقع أن تتخذها الــدول،
في مواجهة هــذا
الغربية خصوصًا ،من شأنها أن تعيدنا إلى املربع األول في مواجهة فيروس كورونا،
وال سيما أن الفترة املقررة لتكوين رأي علمي أولي حول فعالية اللقاحات تزيد على
أسبوعني ،ما يعني أن األمور قد تخرج عن السيطرة في حال تفشي املتحور ،والذي
يتوقع أن يكون شديد العدوى بسبب الطفرات التي يحملها .ومما يزيد من توقعات
العودة إلى اإلجراءات املشددة ،وربما اإلغالق ،هو أن الوضع الوبائي في الدول الغربية،
ُوال سيما أوروب ــا ،كــان في حالة انحدار شديد رغــم جرعات التطعيم الكثيرة التي
أعطيت للمواطنني ،ما دفع بعض الدول ،مثل هولندا والنمسا ،إلى إعالن اإلغالق لفترة
أسبوعني قبل أعياد امليالد ،األمر الذي قد يطول إلى ما بعد ذلك.
وإذا كان هذا هو الحال في الدول الغربية ،فإن الوضع في العالم العربي والدول التي
تصنف عالم ثالثية سيكون أسوأ ،خصوصًا مع التخلي الكامل عن إجراءات الوقاية
من الفيروس ،والـعــودة إلــى الحياة الطبيعية ،وعــدم االكـتــراث كليًا باملرض ،في ظل
األزمات االقتصادية الكبيرة التي يعيشها العديد من الدول العربية .وعدم االكتراث
وصل إلى املستويات الرسمية التي أصبحت تـ ّ
ـزور أرقــام اإلصابات لتخفيف حدة
املوجة الوبائية ،أو تعمد إلى عدم إجراء فحوص الكتشاف املرض أو تحديد ساللته.
األمــر نفسه بالنسبة إلى املواطنني الــذي باتوا يتعاملون مع املــرض على أنه مجرد
إنفلونزا ،ويستكملون حياتهم بشكل طبيعي عند اإلصابة به.
تصرفات كهذه قد تكون مفهومة لو تم ربطها باألوضاع االقتصادية ،لكنها ليست
دائمًا كذلك ،فنظرية املؤامرة تطل برأسها دائمًا في موضوع الفيروس واللقاحات.
واألمــر ليس حكرًا على العالم العربي ،بل على العكس ،فإن ما ظهر خالل السنتني
املاضيتني ،وتطور خالل األسابيع املاضية ،أظهر أن اإليمان بنظرية املؤامرة أكبر
بكثير لدى الغربيني منه لدى العرب ،وهو ما شهدناه في التظاهرات واملواجهات التي
حصلت في بعض الدول األوروبية ،رفضًا إلجراءات اإلغالق وفرض إلزامية اللقاحات.
دراسات علمية عديدة ربطت عدم التلقيح بظهور املتحورات الجديدة ،خصوصًا بعد
تخفيف اإلجراءات التي كانت مفروضة في دول العالم .إذ إن الفيروس يعمل في بيئة
آمنة نسبيًا ،ويصبح قادرًا على تطوير نفسه .األمر نفسه يحصل مع عدم شمولية
التطعيم للمواطنني كافة ،سواء بفعل رفض تلقي اللقاح أو بسبب ندرته .فقد أظهرت
دراسة نشرتها مجلة «نايتشر ساينتفيك ريبورت» أن احتمال ظهور متحورات أكثر
مقاومة ينخفض عندما يكون  60في املائة من السكان على األقل ملقحني.
إضافة إلى نظرية املؤامرة ورفض التلقيح ،فإن أنانية الدول الغربية وجشع شركات
األدويــة مسؤوالن أيضًا عن الفشل في الوصول إلى شمولية التطعيم ،خصوصًا
في دول العالم الثالث التي باتت مركزًا إلنتاج املتحورات من فيروس كورونا .فالدول
الغربية احتكرت في الفترة األولى من التطعيم األنواع املختلفة من اللقاحات ،قبل أن
تبدأ بتوزيع جزء منها بعد قطع مراحل متقدمة من تلقيح املواطنني .أما الشركات
املنتجة للقاحات ،فرفضت إعطاء التراخيص الالزمة لكثير من الدول إلنتاج اللقاحات
محليًا ،وبالتالي فإن هذه الدول لم تستطع الحصول على العدد الكافي من اللقاحات
لتلقيح مواطنيها.
ما بني نظريات املؤامرة والجشع الغربي ،ها هو العالم حاليًا يعيش قلق األيام األولى
النتشار كورونا ،فهل هي عودة إلى اإلغالق؟

أشياء ال يمكن فعلها
خارج أفغانستان
بيار عقيقي

منذ سيطرة حركة طالبان على أفغانستان في أغسطس /آب املاضي ،تزداد محاولة
استلهام نموذجها في دول عــدة ،خصوصًا في اليمن والـعــراق .في صنعاءّ ،ردد
الحوثيون مــرارًا أنهم ق ــادرون على فعل ما فعلته الحركة في كــابــول .وفــي بغداد،
ّ
تنظم فصائل «الحشد الشعبي» صفوفها ملعركة ضد األميركيني ،في حال لم ّ
يتموا
انسحابهم من العراق بحلول املوعد املتفق عليه في  31ديسمبر /كانون األول املقبل.
تاريخيًا ،اقتداء شعوب بمثال أعلى أمــر طبيعي ،خصوصًا إذا تشابهت الظروف
ً
ّ
املؤدية إلى احتمال تطبيق هذا االقتداء .في فيتنام مثال ،دفعت مقاومة «الفييتكونغ»
ضد األميركيني والقوات الفيتنامية املوالية لها إلى نشوء مفهوم «مقاومة األنفاق»،
ّ
املطبقة عربيًا في جنوب لبنان وقطاع غــزة ،خصوصًا .في الحرب العاملية الثانية
( ،)1945 - 1939استخدم األملان مفهوم «الحرب الخاطفة» التي تبدأ بغارات جوية
مكثفة ومتتالية بغرض إنهاك العدو ،قبل الدفع بقوات ّبرية هائلة لحسم املعارك.
الحقًاّ ،
تحول هذا األسلوب إلى عقيدة قتالية أميركية .في ستالينغراد أيام االتحاد
السوفييتي ،نجح الزعيم جوزيف ستالني في الخروج منتصرًا من معركته الخاصة
مع الزعيم النازي ،أدولف هتلر ،بني  23أغسطس /آب  1942و 2فبراير /شباط .1943
الكلفة كانت باهظة للطرفني ،إال أنها باتت نموذجًا لحروب «األرض املحروقة».
و«األرض املـحــروقــة» تقنيًا
اآلن ،تـطـ ّـور
نموذجا «الفييتكونغ» و«ال ـحــرب الخاطفة» ً
ّ
ولوجستيًا ،كما تطورت ردود الفعل تجاهها ،لتستولد حالة مستدامة من التعديالت
ّ
ستؤدي ،بطبيعة الحال ،بعد فترة ،إلى حدوث تغيير جذري في جوهر النموذجني.
التي
بعد ذلك ،يمكن البدء بإجراء مقارنة بني ما فعلته «طالبان» في أفغانستان وإمكانية
تطبيقه في دول أخــرى .في األســاس ،تختلف أفغانستان والعراق واليمن مجتمعيًا
ودينيًا وعرقيًا وجيوبوليتيكًا .في كابول ،األولوية دائمًا قبلية .في بغداد ،الطائفية
أقوى من غيرها .في صنعاء ،يطغى املفهوم القبلي ـ املناطقي ـ الطبقي على ما عداه.
في الجيوبوليتيك ،ال ُيمكن إيــاء االهتمام الدولي لتلك البالد ،إال بقدر الحاجة إلى
ّ
تتصدر أفغانستان واليمن ،فيما يشهد العراق
مواردها .األزمــات اإلنسانية املرعبة
أزمات مائية وكهربائية من حني إلى آخر.
ّ
في األســاس أيضًا ،اتـخــذت الحركة مسارًا أكثر دبلوماسية في ظل اقتناعها بأنه
ال بديل عن التفاهم مع األميركيني ،لتأمني ديمومة حكمها أفغانستان ،خصوصًا
ّ
أن االه ـتــزاز األمـنــي لــم ينت ِه بـعــد ،س ــواء بفعل هجمات «داعـ ــش» ،أو تــدخــل أجهزة
استخباراتية إقليمية ودولية ،أو بفعل غضب بعض القبائل واإلثنيات .تدرك «طالبان»
أن استقرار سلطتها ينطلق من رفــع التجميد عن األصــول األفغانية عشية شتاء
بارد تقليدي .في العراق واليمن ،قد ينجح «الحشد الشعبي» والحوثيون في السيطرة
عسكريًا على البالد ،هذا في حال إسقاط كل مقاومة ضدهما ،لكن استمرارية هذا
الحكم ستكون بالغة الصعوبة لسببني :األول ،أن حركة طالبان ،املولودة اسميًا في عام
ّ ،1994
مكونة من عناصر قاتلت ألسباب عــدة ،منذ سقوط امللك محمد ظاهر شاه
في عام  .1973وعلى الرغم من هذه الخبرة ،إال أنها تعاني بشدة لترجمة سلطتها.
ّ
التحول
ال يمكن هنا للحوثيني ولـ«الحشد الشعبي» التفكير في أنهما قــادران على
إلى نموذج للسلطة أكبر من نموذج «طالبان» .السبب الثاني أن وصول «طالبان» إلى
الحكم ،حصل بتسهيل أميركي ،لم تكن ممكنة مالحظته في الفترة األولى التي تلت
انسحاب واشنطن ،لكنه يظهر بوضوح حاليًا ،على وقــع استمرار توجيه رسائل
الحركة ّ
الودية إلى الواليات املتحدة .الحوثيون و«الحشد» لم يصال إلى هذا الحد بعد،
ّ
على اعتبار أن قرارهما أقل استقاللية من قرار «طالبان» .هنا ،يمكن تفكيك مفهوم
التمثل بنموذج «طالبان» ،واإلدراك أن ما حصل في لحظة زمنية ّ
محددة في كابول ،في
ّ
 15أغسطس /آب املاضي ،ليس أمرًا مرشحًا للتكرار .حتى أن كابول ال تشبه هانوي
في  30إبريل /نيسان  ،1975وصنعاء وبغداد ال تشبهان كابول .بالتالي ،يجب أن
يكون ّ
طي صفحة االقتداء بالحركة حتميًا.
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آراء

البعد اإلسرائيلي في الصراع اإليراني األميركي
حسن نافعة

تتسم العالقات اإليرانية مع كل من الواليات
املتحدة وإسرائيل بعداء شديد ،بدا واضحا
منذ انــدالع الـثــورة اإلسالمية في إيــران عام
 ،1979وجـ ّـســده حــدثــان بالغا الــداللــة :األول:
وقـ ــع ح ــن أق ـ ــدم الـ ـط ــاب اإلي ــرانـ ـي ــون ف ــي 4
نوفمبر /تشرين الثاني من عــام  1979على
احـتـجــاز أكـثــر مــن  50دبـلــومــاسـيــا وموظفا
فــي ال ـس ـفــارة األمـيــركـيــة فــي ط ـه ــران ،وأ ٌبـقــوا
ع ـل ـي ـهــم رهـ ــائـ ــن  444يـ ــومـ ــا .وم ـ ـع ـ ــروف أن
اإلدارة األميركية ،برئاسة جيمي كارتر في
ذلــك الــوقــت ،لــم تجد مــن سبيل آخــر لإلفراج
عنهم سوى القيام بعملية عسكرية شديدة
التعقيد ،أطلقت عليها اســم «عملية مخلب
الـنـســر  ،»Operation Eagle Clawوشــاركــت
ف ـي ـهــا ق ـ ــوات ج ــوي ــة وقـ ـ ــوات خ ــاص ــة وقـ ــوات
ت ــاب ـع ــة مل ـش ــاة ال ـب ـح ــري ــة األم ـي ــرك ـي ــة ،لـكـنـهــا
فـشـلــت ،وت ــم إل ـغــاؤهــا بـعــد تـحـطــم طــائــرتــن
وسـ ـق ــوط ث ـمــان ـيــة ج ـن ــود أم ـي ــرك ـي ــن قـتـلــى.
ُ
ويعتقد على نطاق واسع أن فشلها كان من
بــن أهــم أسـبــاب خـســارة كــارتــر االنتخابات
الرئاسية فــي نوفمبر /تشرين الـثــانــي عام
 ،1980ف ـقــد ّ رف ـضــت ط ـه ــران أن تـتـعــامــل مع
كــارتــر ،وفضلت تقديم اإلف ــراج عــن الرهائن
هــديــة خــاصــة للرئيس ري ـغــان ،منافسه في
ت ـلــك االن ـت ـخ ــاب ــات ،ف ــي أول ي ــوم م ــن دخــولــه
الـبـيــت األب ـي ــض! ال ـح ــدث ال ـثــانــي :وق ــع حني
ّقررت إيران قطع عالقاتها الدبلوماسية مع
إسرائيل وتسليم مقر السفارة اإلسرائيلية
في طهران إلى منظمة التحرير الفلسطينية.
وقد دعي رئيس املنظمة ،ياسر عرفات ،إلى
طهران بهذه املناسبة ،وذهب على رأس وفد
فلسطيني كـبـيــر ،لـيـتـسـلــم بـنـفـســه «مـفـتــاح
ال ـس ـف ــارة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة» ،ف ــي إش ـ ــارة رمــزيــة
بــالـغــة ال ــدالل ــة إل ــى حـجــم الـتـغـيــر الـ ــذي طــرأ
على سياسة طـهــران تـجــاه الـصــراع العربي
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،وخـ ـص ــوص ــا تـ ـج ــاه الـقـضـيــة
الفلسطينية.
على الرغم من مرور أكثر من أربعة عقود على
ٌ
محاوالت
الحدثني الكبيرين ،جــرت خاللها
م ـت ـعـ ّـددة لتحسني ال ـعــاقــات بــن إيـ ــران ،من
ناحية ،وكل من الواليات املتحدة وإسرائيل،
من ناحية أخرى ،عبر اتصاالت ّ
سرية جرت
ّإبــان الحرب العراقية اإليرانية التي امتدت
أكثر من ثماني سنوات ،وأيضا قبيل الغزو
األمـيــركــي لـكــل مــن ال ـعــراق وأفـغــانـسـتــان ،إال
أنها ظلت مقطوعة ،بل وازدادت توترا بمرور
األيام.
هــل يعني ذلــك أن إي ــران تتعامل مــع كــل من
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وإس ــرائ ـي ــل بــاعـتـبــارهـمــا
وجهني لعملة واحدة ،ومن ثم تفترض أنهما
يـتـبـنـيــان ت ـجــاه ـهــا س ـيــاس ـتــن مـتـطــابـقـتــن
كليا؟ هناك شواهد تدل على أن إيران كانت

ّ
املتحدة ،والتي
وال تــزال تعتقد أن الــواليــات
يحلو إليران أن تطلق عليها لقب «الشيطان
األكبر» ،هي العدو األول والرئيسي لثورتها
اإلسالمية ،وأنها ال ترى في إسرائيل سوى
ً
ّ
مجرد تابع صغير قابل لالستخدام أداة من
أدوات السياسة الخارجية األميركية ،ومن ثم
ال يملك لنفسه إرادة أو سياسة مستقلة .ومع
ذلك ،يشير مسار العالقات بني الدول الثالث،
ب ــوض ــوح ،وم ـن ــذ ال ـل ـح ـظــة األول ـ ـ ــى ،ان ـطــاق
ال ـثــورة اإلســامـيــة فــي إيـ ــران ،إل ــى أن الـعــداء
اإلســرائ ـي ـلــي ل ـهــذه ال ـث ــورة ك ــان األك ـث ــر ح ـ ّـدة
وعـنـفــا .دليلنا عـلــى ذلــك أن ًإســرائـيــل كانت
وال تزال تبذل جهودا مضنية ّ
لجر الواليات
حرب مفتوحة مع إيران ،وهو ما
املتحدة إلى
ٍ
فشلت فيه ،ما يوحي بــأن الــواليــات املتحدة
تبدو أكثر حرصا على ممارسة ّقدر أكبر من
ضبط الـنـفــس ،وتعمل على تجنب الــدخــول
ـدام ع ـس ـكــري م ـبــاشــر م ــع إيـ ـ ــران ،وال
ف ــي ص ـ ـ ٍ
يستبعد احتمال وجــود تباين في املصالح
بني إسرائيل والــواليــات املتحدة ،على األقل
حول األسلوب األنسب أو األكثر فاعلية في
التعامل مع إيران.
ت ـف ـي ــد نـ ـظ ــرة مـ ـق ــارن ــة بـ ــن م ــوق ــف كـ ــل مــن
ال ــوالي ــات املـتـحــدة وإســرائ ـيــل تـجــاه تـطـ ّـور
ال ـبــرنــامــج الـ ـن ــووي اإلي ــران ــي بــأنـهـمــا غير
مـتـطــابـقــن ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن اتـفــاقـهـمــا في
األه ــداف ،وأن الفجوة التي تفصل بينهما
ح ـ ــول األس ـ ـلـ ــوب األمـ ـث ــل ف ــي ا ٌل ـت ـع ــام ــل مــع
بــرنــامــج إيـ ــران ال ـن ــووي قــاب ـلــة ألن تضيق
وتتسع ،حسب رؤي ــة النخبة الحاكمة في
كال البلدين املتحالفني ،فالواليات املتحدة،
أيــا كــان شكل النخبة الحاكمة فيها ،تدرك
خ ـط ــورة ال ـبــرنــامــج ال ـن ــووي اإلي ــران ــي ،من
مـنـظــور مـســؤلـيــاتـهــا قـ ـ ً ّـوة عـظـمــى ،يتيعن
عليها أن تكون حريصة على منع انتشار
ال ـس ــاح ال ـن ــووي ف ــي ال ـعــالــم ،وأن تـتـعــاون
مع القوة العاملية األخــرى ،من أجل تحقيق
ه ــذا ال ـه ــدف ،خـصــوصــا حــن يتعلق األمــر
لنظم حاكمةٍ  ،تعتبرها
بالطموحات النووية
ٍ
ال ــوالي ــات املـتـحــدة مـتـطـ ّـرفــة وم ـعــاديــة لها،
كالنظام اإليــرانــي .وألنها تــدرك ،في الوقت
نفسه ،أن لــدى النظام اإليــرانــي أوراق قوة
ّ
تـمــكـنــه مــن حـمــايــة نـفـســه ومـصــالـحــه ،فقد
بــدت الــواليــات املـتـحــدة ،فــي أحـيــان كثيرة،
ّ
مستعدة للتعامل مع هذا النظام من موقع
الـنـ ّـديــة .ومــن ثــم لــم تمانع فــي الــدخــول في
مفاوضات مباشرة معه ،بمساعدة القوى
ٍ
ّ
الدولية األخرى ،إلى أن تمكنت إدارة أوباما
ـاق
م ــن ال ـت ــوص ــل م ـع ـ ّـه عـ ــام  2015إلـ ــى ات ـف ـ ٍ
سيحد كثيرا مــن قــدرتــه على
اعـتـقــدت أنــه
امتالك السالح النووي ،أو تحصيل املعرفة
الـنــوويــة الــازمــة لتصنيعه .أمــا إســرائـيــل،
أيـ ـ ــا كـ ـ ــان ش ـك ــل ال ـن ـخ ـب ــة ال ـح ــاك ـم ــة ف ـي ـهــا،
منظور
فترى النظام الحالي في إيــران من
ٍ

مختلف ،وذل ــك لسبب بـسـيــط ،أن القضية
األهم بالنسبة لها ال تتعلق ببرنامج إيران
الـنــووي ،بقدر مــا تتعلق بقدرتها هــي ،أي
إسرائيل ،على تصفية القضية الفلسطينية
ن ـهــائ ـيــا ،وفـ ــرض ت ـســويــةٍ ب ـشــروط ـهــا على
كــل دول املنطقة .وألنـهــا تعتقد أن النظام
ـدرات
اإليـ ــرانـ ــي ،وب ـح ـكــم م ــا يـمـتـلـكــه م ــن قـ ـ
ٍ
عسكريةٍ كافيةٍ لتمكني محور املقاومة الذي
تقوده بنفسها في املنطقة من الصمود في
ّ
وجه الطموحات اإلسرائيلية ،أصبح يشكل
الـعـقـبــة الــوح ـيــدة ال ـتــي ت ـحــول دون تمكني
إســرائـيــل مــن تلك الـطـمــوحــات ،أي تصفية
امل ـقــاومــة وفـ ــرض تـســويــة بـشــروطـهــا على
دول املنطقة .بعبارة أخرى ،يمكن القول إن
إســرائـيــل ت ــرى فــي الـنـظــام اإلي ــران ــي نفسه،
وليس فقط فــي برنامجه الـنــووي ،تهديدا
وجــوديــا لـهــا .ومــن ثــم ،يكمن الـحــل األمثل
ّ
في إسقاطه وتغييره ،حتى لو تطلب األمر
مواجهة عسكرية شاملة.
ّ
ك ـل ـنــا ي ـت ــذك ــر ك ـي ــف ت ـع ــام ــل رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
اإلسرائيلي ،نتنياهو ،مع الرئيس األميركي
أوب ــام ــا ،ب ـم ـجـ ّـرد أن ــه ش ـعــر ب ـق ــرب الـتــوصــل
ـاق حــول برنامج إيــران الـنــووي ،فقد
إلــى اتـفـ ٍ
ذهب الرجل ،في معارضته هذا االتفاق ،إلى
حــد السفر إلــى الــواليــات املـتـحــدة ،رغــم أنف
رئ ـي ـس ـهــا ،لـيـلـقــي خ ـطــابــا أم ـ ــام ال ـكــون ـغــرس
بـمـجـلـسـيــه ،ش ــارح ــا ف ـيــه م ــا ي ـن ـطــوي عليه
ـدات ألمـ ـ ـ ــن إس ــرائـ ـي ــل
االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق مـ ـ ــن ت ـ ـ ـهـ ـ ــديـ ـ ـ ٍ
ووجــودهــا .وعلى الــرغــم مــن فشله فــي حمل
أوبــابــا على الـعــدول عــن هــذا االتـفــاق ،إال أنه
لم ييأس في محاوالته الرامية إلى إسقاطه،
إلــى أن تكللت جـهــوده بالنجاح مــع ترامب
الــذي قـ ّـرر االنسحاب منه .ومــع ذلــك ،يالحظ
أن نتنياهو فشل في جـ ّـر الــواليــات املتحدة،
ـرب إلس ـقــاط
ح ـتــى ف ــي ع ـهــد ت ــرام ــب ،إل ــى حـ ـ ٍ
النظام اإليــرانــي ،وهــو مــا سعى إليه دائما،
ٌ
صحيح أن ترامب ،حليف نتنياهو
وبإلحاحّ .
األول ،ت ـبــنــى خ ـيــار «ال ـع ـقــوبــات ال ـق ـصــوى»
ـرب يـصـعــب الـتـكـهــن
ض ــد إي ـ ـ ــران ،ب ــدي ــا ل ـح ـ ٍ
بنتائجها ،لكن ال ـقــادة اإلسرائيليني الذين
ج ـ ـ ــاءوا ب ـع ــد ن ـت ـن ـيــاهــو ،ويـ ـت ــوق ــون إلث ـب ــات
ّ
أن ـهــم ل ـي ـســوا أقـ ــل م ـنــه تـ ـش ـ ّـددا ف ــي مــواجـهــة
ـدرك ــون ،فـ ًـي الــوقــت نـفـســه ،أن إي ــران
إيـ ــران ،ي ـ ً
ليست لقمة سائغة يمكن ابتالعها بسهولة،
ّ
فقد تمكنت هــذه الــدولــة العنيدة والصلبة
ليس فقط مــن الـصـمــود فــي وجــه العقوبات
األمـيــركـيــة الـقـصــوى أكـثــر مــن أرب ــع سـنــوات،
بل وجدت أيضا في االنسحاب األميركي من
االتـفــاق فــرصــة ملواصلة برنامجها الـنــووي
ّ
الت أسرع مما كانت عليه قبل االتفاق.
بمعد
ٍ ّ
وم ــن ث ــم تـمــكـنــت م ــن تـخـصـيــب ال ـيــوران ـيــوم
ّ
ـات أكـبــر بكثير مما
الت أعـلــى ،وبـكـمـيـ ٍ
بـمـعــد ٍ
كان يمكن أن تصل إليه في أي مرحلة سابقة،
حتى لو لم توقع على اتفاق  ،2015ما يضع

عـلــى تــذلـيــل الـعـقـبــات الـفـنـيــة الـتــي تعترض
االس ـت ـج ــاب ــة ل ـه ــذي ــن الـ ـش ــرط ــن ،وأن إيـ ــران
سـتـتـحـلــى خ ــال جــولــة امل ـف ــاوض ــات املقبلة
بما يكفي من املرونة لضمان عودة الواليات
املتحدة إلى اتفاق  ،2015فمن الواضح تماما
ً
أن إس ــرائ ـي ــل ل ــن ت ـك ــون س ـع ـي ــدة أب ـ ــدا بـهــذه
الـعــودة ،وستبذل كل ما في وسعها إلفشال
ه ــذه ال ـجــولــة ،خـصــوصــا أن رئ ـيــس حكومة
إسرائيل ،بنيت ،صـ ّـرح ،أخيرا ،بأن إسرائيل
لـيـســت طــرف ــا ف ــي ه ــذا االتـ ـف ــاق ،وم ــن ث ــم لن
ّ
وستتصرف وحــدهــا بما تمليها
تلتزم بــه،
مصالحها.
تــدرك إسرائيل أن محور املقاومة للمشروع
ال ـص ـه ـي ــون ــي فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة س ـي ـك ــون األك ـث ــر
ارت ـي ــاح ــا واس ـت ـف ــادة م ــن ن ـجــاح م ـفــاوضــات
ف ـي ـي ـنــا ،وع ـ ـ ــودة ك ــل األطـ ـ ـ ــراف إلـ ــى االلـ ـت ــزام
باتفاق  .2015أمــا الــواليــات املتحدة فتذهب
إل ــى الـجــولــة الـســابـعــة مــن مـفــاوضــات فيينا
مـحـ ّـمـلــة لـيــس فـقــط بـعــبء األخ ـطــاء املترتبة
ع ـل ــى انـ ـسـ ـح ــاب تـ ــرامـ ــب مـ ــن ه ـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق،
وإنـمــا أيـضــا بـعــبء الـهــواجــس األمـنـيــة ألهم
دول ــة حليفة لـهــا ،إســرائ ـيــل ،وه ــي هــواجــس
ال تملك إال أن تأخذها في االعتبار .غير أن
املشكلة التي تــواجــه الــدولــة األق ــوى واألكثر
دي ـم ـق ــراط ـي ــة أن أهـ ــم دول ـ ــة ح ـل ـي ـفــة ل ـه ــا فــي
ّ
ومتمردة على قواعد القانون
املنطقة عاصية
ال ــدول ــي .امل ـش ــروع الـعـنـصــري االسـتـيـطــانــي
الـ ــذي تـ ـق ــوده ،وت ــري ــد ف ــرض ــه ع ـلــى املـنـطـقــة،
مستحيل التحقيق فــي الــواقــع عـلــى النحو
بعض
الذي تريده إسرائيل ،حتى لو بدا ،في
ً
ـارات مرحلية
األح ـيــان ،وكــأنــه
يحقق ان ـت ـصـ ٍ
ّ
مـبـهــرة .وهـنــا يتجلى امل ــأزق األمـيــركــي بكل
أبعاده.
مـ ـ ــا س ـ ـي ـ ـجـ ــري فـ ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــول ـ ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة مــن
مـ ـف ــاوض ــات ف ـي ـي ـنــا س ـي ـل ـقــي ب ـظ ــال ــه عـلــى
قـ ـض ــاي ــا األمـ ـ ـ ــن واالسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار فـ ــي مـنـطـقــة
الـشــرق األوس ــط برمتها ،وربـمــا فــي العالم
ك ـلــه ،ف ـعــدم ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق مـعـنــاه أن
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة س ـت ـل ـجــأ إلـ ــى خ ـي ــارات
أخ ــرى لــوقــف الـبــرنــامــج ال ـنــووي اإليــرانــي،
وفـقــا لتصريحات أدل ــى بـهــا ،أخ ـيــرا ،وزيــر
الخارجية األمـيــركـيــة ،بلينكن ،األم ــر الــذي
قــد يوحي بعدم استبعاد اسـتـخــدام القوة
املسلحة ،وهو ما تريده إسرائيل بالضبط.
أمــا إذا حــدثــت املـعـجــزة ،وتــم الـتــوصــل إلى
ات ـف ــاق ،فـلــن تقبله الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة،
وسـيـكــون عليها إم ــا أن تبتلعه مـضـطـ ّـرة.
وحـيـنـئــذ عـلـيـهــا أن تـغـيــر م ــن سـيــاســاتـهــا
الراهنة في املنطقة ،أو أن تذهب بمفردها
فــي ات ـجــاه التصعيد مــع إيـ ــران .وف ــي كلتا
منطقة الشرق األوسط
الحالتني ،ستصبح
ً
بعد هذه الجولة مختلفة إلى حد كبير عما
كانت عليه قبلها.
(أكاديمي مصري)

موقفا كل من
الواليات المتحدة
تطور
وإسرائيل تجاه
ّ
البرنامج النووي
اإليراني غير متطابقين،
على الرغم من
اتفاقهما في
األهداف
تدرك إسرائيل أن
محور المقاومة
للمشروع الصهيوني
في المنطقة
سيكون األكثر ارتياحا
واستفادة من نجاح
مفاوضات فيينا

مأزق ال
الواليات املتحدة وإسرائيل معا في
ٍ
أحد يعلم كيف سيمكنهما مواجهته .وافقت
إي ـ ـ ــران ،أخـ ـي ــرا ،ع ـلــى اس ـت ـئ ـنــاف م ـفــاوضــات
فيينا ،لكنها ستذهب إلــى الجولة السابعة
مـ ــن ه ـ ــذه امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ،وف ـ ــي ي ــده ــا أوراق
تـفــاوضـيــة ك ـث ـيــرة ،فــالـعـقــوبــات ،عـلــى الــرغــم
مــن قسوتها لــم تسقط نظامها أو تضعفه،
وهي تشعر أنها ليست في عجلةٍ من أمرها
للتوصل إلــى اتفاق جديد ،أو حتى للعودة
إلى االتفاق القديم بالشروط نفسها ،فكلما
امـ ـت ـ ّـدت ف ـت ــرة ال ـت ـف ــاوض اق ـت ـ ٌـرب ــت أك ـث ــر من
العتبة النووية ،ولديها أه ــداف ليست فقط
واضـحــة ،وإنـمــا مـشــروعــة أيـضــا ،وه ــي :رفع
جميع العقوبات املفروضة عليها حاليا ،بما
في ذلــك العقوبات املفروضة على الشركات
ـات بـعــدم تـكــرار ما
واألفـ ــراد ،وتـقــديــم ضـمــانـ ٍ
قــام بــه تــرامــب مــرة أخ ــرى .وحـتــى بافتراض
أن إدارة ب ــاي ــدن س ـت ـك ــون ق ـ ـ ــادرة سـيــاسـيــا

ِ
أذع ْ
ن قدر اللزوم ومانع قدر اإلمكان
األسد األب البنه:
عبير نصر

سـ ـن ــن ط ــويـ ـل ــة ،بـ ـق ــي ال ـ ـه ـ ـجـ ـ ُ
ـوم ال ـخ ـط ــاب ــي
عـلــى إســرائـيــل أب ــرز أدوات الـنـظــام الـســوري
املطلوبة في الداخل.
للوصول إلى الشرعية
ُ
ومــع الــوقــتّ ،
تحولت «الـنـبــرة املـعــاديــة» إلى
ظاهرة إشكالية مليئة بالشكوك ،وهي لذلك
زائ ـفــة ،وليست واقـعـيــة كما يــراهــا كثيرون.
ّ
وثـ ّـمــة مــن يــؤكــد أن حــافــظ األس ــد أش ــار سـ ّـرًا
خ ــال م ـف ــاوض ــات ال ـس ــام م ــع إس ــرائ ـي ــل في
شيبردزتاون ،غرب والية فرجينيا األميركية،
ّ
ّ
ٌّ
مستعد لقبول اتفاقية ســام ،حتى
إلــى أنــه
مـ ــن دون أن يـ ـك ــون الـ ـ ـص ـ ــراع اإلس ــرائ ـي ـل ــي
ُ ّ
ـرض.
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي قـ ــد ح ـ ـ ــل عـ ـل ــى نـ ـح ـ ٍـو مـ ـ ـ ٍ
ب ــدوره ح ــاول بـشــار األس ــد تـجــاوز الخطوط
ال ـح ـم ــراء ق ــدر م ــا يـتـطـلـبــه ت ـشــابــك املـصــالــح
واملنافع ،ففي خطابه في القمة العربية في
عـ ّـمــان ،على سبيل املـثــال ،ق ــال« :إن املجتمع
اإلسرائيلي أكثر عنصرية من النازية» ،بعد
ذل ــك بـشـهــريــن ،ان ــزل ــق ف ــي م ـع ــاداة الـســامـيــة
ع ـنــدمــا أش ـ ــار إلـ ــى ال ـي ـه ــود بــوص ـف ـهــم قتلة
املسيح .وعلى الرغم من خطاباته امللتهبة،
ف ـســح ال ـت ـضــامــن م ــع الـفـلـسـطـيـنـيــن امل ـجــال
للبراغماتية السياسية فــي ح ــاالت الخطر،
ْ
إذ ّ
تشرب األسد االبن شعار أبيه« :أذعن قدر
ّ
اللزوم ،وأصر قدر اإلمكان» .لذا تراوح موقفه
م ــن ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ب ــن االس ـت ـعــداد
ل ـلـم ـســاومــة وال ـت ـش ـ ّـدد األي ــدي ــول ــوج ــي .ومــع
ّ
ارتـفــاع التوترات ،صــارت كــل حادثة سورية
تطاول إسرائيل موضوع تمحيص عام على
مستوى العالم ،كما حدث لدى أول مصافحة
بني رئيس ســوري ورئيس إسرائيلي خالل
تــأبــن ال ـبــابــا ج ــون ب ــول ال ـثــانــي ع ــام 2005
ف ــي روم ـ ــا .وع ـنــدمــا ت ـصــاعــدت الـتـخـمـيـنــات
واالتـهــامــات ،ســارع السوريون إلــى توضيح
ّ
أن هذه اإليماءة ال تعدو كونها إجراء شكليًا.
ّ
بداهة ،وعندما نتحدث عن «العالقة الجدلية»
ب ــن إس ــرائ ـي ــل وس ــوري ــة ،ن ـبــدو ك ـمــن يصف
شـبـحــا ال م ــام ــح ل ــه ،وال نـسـتـطـيــع الـتـقــاط

أبعاده وزوايــاه ،ما يدفعنا إلى الجزم يقينًا
ّ
بأن زيارة وزير الخارجية اإلماراتي ،عبدالله
بن زايد ،دمشق ،أخيران لم تمثل فقط حدثًا
مفصليًا فــي إطــار عــودة الـعــاقــات السورية
مع الدول الخليجية خاصة ،والعربية عامة،
إنما سحبت «ميكانيكيًا» ،وبحكم تناقض
ً
سياستي البلدين تجاه إسرائيلّ ،
كمًا هائال
مــن ال ـت ـســاؤالت والـتـكـهـنــات ،لتغطي جميع
املـعـطـيــات السياسية الــراه ـنــة .وعـلــى الــرغــم
ّ
مــن أن اإلمـ ــارات سـعــت إل ــى مــا هــو أبـعــد من
ّ
التطبيع فــي الـتـعــاطــي مــع تــل أب ـيــب ،إال أن
ً
هــذه العالقة الحميمية لــم تشكل أم ـرًا جلال
بالنسبة لــأســد ،على الــرغــم مــن مخالفتها
السياسة السورية التي تعتبر إسرائيل عدوًا
مـبــاشـرًا ،ظاهريًا على األق ــل .وفــي الحقيقة،
وباستثناء «شرعية النظام وبقائه» ،ليس
ثـ ّـمــة مــن قـضـيــةٍ تمكن مناقشتها ال ـيــوم في
ســوريــة ،فاملراجعات شملت كل شــيء ،حتى
الـشـعــارات الرنانة عــن «املـقــاومــة واملمانعة»
الـ ـت ــي ك ــان ــت تـ ـص ــدح ع ــال ـي ــا ف ــي ال ـخ ـطــابــن
ال ـس ـيــاســي واإلعـ ــامـ ــي الـ ـس ــوري ــن ،ت ـك ــاد ال
ّ
تحضر حاليًا ،أقله بالزخم ذاتــه الــذي رافق
ّ
األزمة في بدايتها .ووفق هذه األولوية ،قررت
دم ـشــق ،عـلــى مــا ي ـبــدو ،امل ـغــامــرة بــاالنـفـتــاح
ّ
على كــل مـبــادرة عربية ،من أي جهةٍ جــاءت،
وعدم رفض ّ
أي دعوة إلى التواصل .على هذا،
ُيطرح الـســؤال الجوهري :هل تمثل املبادرة
اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة م ــؤشـ ـرًا واضـ ـح ــا ل ـب ــدء تـطـبـيــع
«ح ـت ـم ــي» ق ـ ــادم ب ــن س ــوري ــة ال ـت ــي تخضع
ولعالقات
لنفوذ إيــرانــي مــن العيار الثقيل،
ٍ
«استراتيجية» مع حزب الله ،وإسرائيل التي
لــم تـتــوقــف عــن اس ـت ـهــداف ســوريــة بـعـشــرات
الضربات الجوية املوجعة ،ناهيك بالطبع،
ّ
ع ــن أن ـه ــا أع ـل ـنــت ع ــن ض ـ ّـم هـضـبــة ال ـجــوالن
رسميًا لـ«سيادتها»؟.
ّ
ضمن هــذه السياقات ،ظــل االعتقاد السائد
ّ
ف ــي امل ـن ـط ـقــة أن دم ـش ــق س ـت ـكــون آخ ــر دول ــة
ُ
عربية تـبــرم سالمًا مــع إســرائـيــل .وهــذا فهم
ّ
ّ
ّ
سـ ــاذج وم ـســطــح ال شـ ــك ،وم ــا ب ــدأ يـتـســرب،
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أخيرا ،من معلومات وأخبار ،تدفع جميعها
ُعلى االعتقاد ،بأن «بقاء الحال السوري من
املـ ـح ــال» .ف ــاألس ــد الـ ــذي ن ـجــا بــأع ـجــوبــة من
حرب العشرية السوداء ،وعلى الرغم من أنه
ّ
ألبس إسرائيل كل شرور الدنيا ،لتصفق له
ّ
جموع السوريني ،يدرك أن بقاءه في السلطة
مقاربات أخــرى ،ويبدو
إنما يتطلب انتهاج
ٍ
ّ
يشجعه
التطبيع مع إسرائيل واحــدة منها.
عـلــى ذل ــك حليفه ال ــروس ــي ال ــذي ب ــات يلعب
دورًا أساسيًا في صناعة القرار السوري بناء
على كتلةٍ متحركةٍ من التحالفات واملصالح،
ّ
وي ـش ــك ــل ،بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ،عـنـصــر ال ـت ــوازن
لـ«النفوذ اإليراني» على األرض السورية.
ّ
ومـ ــوس ـ ـكـ ــو ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـ ــدرك ج ـ ـي ـ ـدًا أن ت ــاري ــخ
الصراعات ال يحفل كثيرًا باملواقف األخالقية
ُ
ّ
والوطنية ،تؤمن أيضًا أن إسرائيل قرصان
املـنـطـقــة األق ـ ــوى الـ ــذي ي ــراه ــن ع ـلــى ت ـبــدالت
أمــواه السياسة الغادرة ،لقنص ما أمكن من
ّ
املكاسب ،عند هذه النقطة بالذاتُ ،تعرف أن
الـسـ َ
ـام بني سورية وإسرائيل بــوابــة دمشق
األوسع ،للخروج من نفق العقوبات الدولية
التي تكاد تغرقها مع حليفها في املستنقع
االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـ ـسـ ــوري .وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـيــاق،
ت ـت ــوات ــر ت ـس ــري ـب ـ ٌ
ـات ع ــن ل ـ ـقـ ــاءات س ــوري ــة –
إســرائـيـلـيــة ،ج ــرت فــي غـيــر عــاصـمــة ،وتحت
ال ــرع ــاي ــة ال ــروس ـي ــة ،إن ف ــي حـمـيـمـيــم أو في
ق ـبــرص أو مــوسـكــو .وال يستبعد مــراقـبــون
أن ت ـل ـعــب ع ــواص ــم عــرب ـيــة دورًا ف ــي جـهــود
«الوساطة» بني الطرفني .وهنا ُيشار ،بشكل
دور «خـ ـف ــي» ي ـمـكــن ألبــوظ ـبــي
خ ـ ــاص ،إلـ ــى ٍ
ً
الـقـيــام بــه ،أو أن تـكــون قــامــت بــه فـعــا .أكثر
من ذلك ،ما زالت أصداء مقابلة سابقة لبشار
األس ــد مــع وســائــل إع ــام روس ـيــة ت ـتـ ّ
ـردد في
األوساط اإلسرائيلية ،حني اشترط التوصل
إل ــى ات ـفــاق س ــام مــع إســرائ ـيــل بانسحابها
ً
م ــن الـ ـج ــوالن ،ف ـضــا ع ــن ع ــدم تعقيبه على
ان ـطــاق امل ـفــاوضــات اللبنانية اإلسرائيلية
ّ
لترسيم حــدودهـمــا الـبـحــريــة .مــا يـعــزز هذه
«النية ّ
ّ
املبيتة» خــروج رامــي مخلوف بداية
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نتحدث عن
عندما
ّ
«العالقة الجدلية»
بين إسرائيل وسورية،
نبدو كمن يصف
شبحًا ال مالمح له،
وال نستطيع التقاط
أبعاده وزواياه
عمل نظام األسد
ّ
شق الصف
على
الثوري وضرب الشرعية
الفلسطينية تحت
شعارات الحفاظ على
الثوابت التاريخية

ال ـح ــرب ال ـســوريــة لـيــدلــي بـتـعـلـيـقــه األش ـهــر:
«أمن إسرائيل من أمن النظام السوري» ،في
رسالةٍ واضحةٍ إلى وجود عالقةٍ أمنيةٍ غير
معلنة تربط سورية بإسرائيل .على الصعيد
جهود عربية
ذاتــه ،يعيد تزايد الحديث عن
ٍ
ودول ـيــة تـجــري لتطبيع إســرائـيـلــي س ــوري،
إلــى األذه ــان ،صفقة تـبــادل األس ــرى بينهما
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Tel: 00442071480366
¶ مكتب الدوحة
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هاتف0097440190600 :

ع ــام  ،2019ب ـشــأن اس ـت ـعــادة رف ــات الـجـنــدي
اإلســرائـيـلــي ،زخــاريــا بــاومــل ،مـقــابــل إطــاق
ّ
سـ ـ ــراح أس ـي ــري ــن سـ ــوريـ ــن .ص ـح ـي ـ ٌـح أن مــا
حصل يبدو صفقة متواضعة ،لكن دالالتها
ال ـس ـي ــاس ـي ــة أكـ ـب ــر م ــن أن ت ـخ ـط ـئ ـهــا ال ـع ــن،
ّ
فــالـجـمـيــع يـعـلــم أن بــوتــن ال ي ـقــدم وجـبــات
ّ
ّ
سياسية مجانية ،وال بد ملن يتسلم البضاعة
اإلسرائيلية أن يدفع ثمنها.
ّ
لـ ـ ّـب الـ ـق ــول ه ـن ــا أن ن ـظ ــام األس ـ ــد ات ـخ ــذ مــن
القضية الفلسطينية ركنًا استراتيجيًا في
توطيد
البروباغندا اإلعالمية ،ووظفها في
ّ
دوريــه ،العربي والدولي ،كما عمل على شق
الصف الثوري وضرب الشرعية الفلسطينية
تـ ـح ــت ش ـ ـ ـعـ ـ ــارات ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى الـ ـث ــواب ــت
الـتــاريـخـيــة ،مـعـتـمـدًا ف ــي ذل ــك عـلــى ال ــدواف ــع
السياسية لنهجه ،املتمثلة بحسابات الداخل
وب ـ ـ ــازارات الـ ـخ ــارج ،لـيـضـمــن وجـ ــوده العـبــا
إقليميا حاسما في املنطقة برمتها .في عام
َ
 1948كــان لــواء مؤلف مــن  1876جنديًا ّأول
الداخلني إلــى فلسطني ،ليشتبك على الفور
مع التنظيمات الصهيونية .وعلى الرغم من
انعدام خبرته ونقص عتاده ،فاق هذا اللواء
في إقــدامــه الجيوش العربية األخ ــرى ،وكان
الوحيد الذي اخترق التحصينات اليهودية
واحتل مساحة امتدت من بركة الحولة إلى
بحيرة طبرية .هذا ليس مشهدًا حماسيًا من
فيلم عربي مؤثر ،إنه «اللواء السوري» الذي
ّ
مجسدًا
استمات فــي القتال ألجــل فلسطني،
حر أصيلّ ،
الصورة الحقيقية لشعب ّ
تحول
ٍ
عبد ذليل لطوابير الخبز والبنزين
اليوم إلى ٍ
وال ـغــاز .ويـبــدو أنــه ليست فلسطني وحدها
بــاتــت بـعـيــدة عــن أع ــن ال ـســوريــن ،بــل أيضًا
ْ
سورية نفسها التي ما إن تبحث عنها على
ّ ُ
ُ
«غوغل» وترفقها بكلمة حرب ،حتى تختصر
ّ
محني الظهر ،يحمل بني يديه
بصورة والد
ابـنــه امل ـصــاب ،وتـحـيــط بــه نــاطـحــات سحاب
مــن الــدمــار واألبـنـيــة الـتــي تـهــاوت شرفاتها
وجدرانها.
(كاتبة سورية)
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