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هانت يا أصحاب

استقالة أم أزمة حكم في تونس؟

عائشة بلحاج

يجلس أصدقاء إلى طاولة عشاء ،بمنتهى الظرافة واملرح .تجمعهم ّ
محبة وصداقة
ّ
مديدة في الـ ّـزمــن .حينها ،قد تشعر بــاألســى ،ألنــك غير محظوظ بأصدقاء بهذا
الــوفــاء واالنـسـجــام .األصــدقــاء الــذيــن على قــول الشاعر األيــرلـنــدي ويليام ييتس
«املـنــزل الوحيد الــذي أملكه» .ومــن ال يملك أصــدقــاء بــدفء املـنــازل فقير فــي هذه
الحياة .تنتابك الحسرة أمام املشاهد األولى ،تمامًا كما في مشاهد البداية ألفالم
ُ
جميل تحيطه حديقة
لبيت
ُّالرعب واإلث ــارة ،حيث تبدأ هــذه األخيرة
بكادر ٍ
بعيد ٍ
ٍ
ٍ
ومنظر بانورامي .تقترب الكاميرا من نوافذ بيت األحالم هذا ،تتراءى لك
ُم
دهشةٌ ،
ٌ
ُ ّ
ّ
أسرة جميلة تتناول العشاء في إضاءة دافئة  ..تفكر ،هذه هي الحياة التي تستحق
ُ
ّ
أن تعاش ،وتحمل املعنى الحقيقي للحياة .وطاملا أنك ال تملك هذا البيت وهذا الجو
فأنت مظلوم وعيشتك ضنكىّ ،الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود.
ّ
الزوجة أو ّ
مقنعون البيت ،يقتلون ّ
الزوج واألوالد أو يختطفونهم،
فجأة ،يقتحم رجال
ّ
ُ
ّ
ّ
وخالل ذلك تشاهد بحسرة بيت األحــام وهو يدمر كليا تحت لعلع ِة الرصاص.
ّ
يبقى كل من البطلة أو البطل وحيدًا يقاتل ألجل االنتقام أو إلنقاذ عائلته ،التي أخفى
ٌ
ّ
جاسوس أو ٌّ
ٌ
لص أو قاتل محترف .حينها ،تحمد الله على بيتك اآلمن ،الذي
عنها أنه
ّ
كيفما كان فهو منزل حقيقي ،وأنك على الرغم من عدم رضاك عن حياتك ،فأنت
ّ
ٌ
ٌّ
حقيقي ال يعيش في وهم ،وهو أشبه بنبت ٍة مزيف ٍة في مزهرية ثمينة .أو
شخص
ّ
مثل أفالم ّالرعب التي تبدأ برحلة رومانسية ،أو رحلة ترفيه لعدد من األصدقاء
ُ
بعيدًا عن هــواء املدينة املـلـ ّـوث .تسلب ل ّبك الغابة التي تحتضنهم ،والـكــوخ ّالدافئ
ٌ
ٌ
الذي يقيمون فيه .قبل أن يظهر قاتل له شكل بني اإلنسان والوحش ،ليقتل الجميع
ُ
شر قتلة .حينها ،تحمد الله على أريكتك اآلمنة ،وتنهض لت ّ
واحدًا واحدًا ّ
عد كوبًا من
ّ
الشاي ،وتقلب الشاشة بحثًا عن فيلم حقيقي .مستعيدًا الحكمة القائلة أل شيء
ّ
كما يبدو عليهّ ،
وأن خلف الجمال ٌ
قبح كثيف .قد ال يكون ذلك صحيحًا دائمًا ،لكنك
ّ
الصحيح من ّ
املزيف ،لذا تشك في الجميعّ ،
ال تعرف ّ
تحسبًا.
ّ
ه ــذا كــلــه ي ـحــدث مـعــك وأن ــت تـشــاهــد الـفـيـلــم اإلي ـطــالــي «غ ــرب ــاء تـمــامــا» (perfect
ُ
مرة ،جديدها ّ
 ،)strangersالذي استنسخ أكثر من ّ
عربيا مع فيلم «أصحاب ...وال
ّ
ّ
ٌ
أعز» ،الذي أثار ّ
ضجة لم يسبقه إليها فيلم عربي ،وهي مزيج من النقدين ،الفني
ّ
ّ
واالجتماعي ،شارك فيها كثيرون ،ألنها في ظنهم تتعلق ب ِقيم مجتمعاتهم التي
ُ
يهددها هذا الفيلم .مع أن الواقع أسوأ من ّأي وج ٍه قد تريه لنا السينما ،التي ّقدمت
ُ
في هــذا الفيلم في نظر منتقديه ،نوعًا من ّ
السلوك املخالف لواجهة املجتمع ،مع
العلم أن ما خفي كان أكثر مخالفة من ذلك .ولكن هذه ليست قضية الفيلم ،والعرب
ّ
ّ
ّ
تضم عناصر غريبة عن املجتمع في رأيهم .بينما قضية الفيلم
ركزوا عليها ألنها
الساحرة والحياة املمتعة ألصدقاء مدهشني في ّ
تتناول ما سبق ،أي البداية ّ
تنوعهم
ووفائهم وفي لقاءاتهم.
ّ
ّ
سيدمر هذا الجمال الظاهري ،غير أنه الوحش الذي
ثم فجأة ،يظهر الوحش الذي
ّ
يكمن في كل إنسان ،ال الوحوش اآلتية من الخارج .وإذا كان العامل الذي يخرج
ّ
الــوحــش مــن «اإلن ـســان الــذئــب» (وول ــف م ــان) ،اكـتـمــال الـقـمــر ،مثلما هــو ال ــدم عند
مصاصي ّالدماء ّ ..
فإن العامل ُامل ّ
حرك هنا هي الحقيقة التي تكشف الوحش داخل
ّ
األصدقاء ّ
السبعة ،فيلتهمون بعضهم بعضا حتى آخر لحظة ود وإنسانية بينهم.
ُ
ّ
ّ
وامل ّ
حرض على الحقيقة ،لعبة بسيطة تتضمن كشف األسرار ،القنابل النائمة في
ّ
صدر جل الناس .حيث يضع الجميع هواتفهم على الطاولة ،وكل من وردت مكاملة
أو رسالة لهاتفه عليه أن يشاركها مع البقية .ليروا من الذي ُيخفي خالف ما ُيظهر.
ومع مرور الوقت ،تتساقط األقنعة .ويكتشف الجميع نذالتهم ،حيث يخرجون في
ّ ّ
ّ
كليا ،ألنهم يكتشفون أنهم ليسوا األشخاص
النسخة األولى من النهاية ،وهم غرباء
يظن أنهم عليه .فينتهي بك األمر ،وأنت ّ
الذين كان كل منهم ّ
تردد املثل املغربي «إذا
ّ
خيابت دابــا تزيان» (إذا ســاءت سرعان ما ستتحسن) ،والعكس هنا ،إذا كانت
األمور ّ
جيدة فسرعان ما ستسوء.

دساتير في مواجهة
كورونا وحالة الطوارئ
عبداهلل هداري

عـنــدمــا ن ـح ــاول إع ـم ــال مـقـيــاس الـتـحــول
السياسي فــي ال ــدول العربية ،نستوعب
قيمة انعطافة الـثــورات الديمقراطية في
املنطقة ،التي جعلتنا نعي املغايرة التي
بــدأت تـ ّ
ـدب في جسم األنظمة السلطوية
(وإن شكليًا) ،واملغايرة في وعي الشعوب
ال ـثــائــرة ،حـيــث ص ــارت األول ــى تستشعر
أرض غير ثابتة تطبعها
أنها تقف على
ٍ
ضبابية التوقع ،فكانت هذه األنظمة في
أح ـســن حــاالتـهــا ت ـقــاوم مــن طــريــق ردود
ّ
وتصيد الهفوات املمكنة ،ســواء
األفـعــال
مــن داخــل جسم األنظمة القديمة ،أو من
ّ
املضادة للثورات .وصارت
جهات القوى
ال ـثــان ـيــة ت ــؤم ــن ،ي ــوم ــا ب ـعــد آخـ ــر ،بقيمة
حراكاتها ،وتعي أنها ال تعود إلى الصفر
مهما ساءت أوضاع بلدانها ديمقراطيًا.
الجديد فــي املـعــادلــة أن مقياس التحول
السياسي والديمقراطي في هذه البلدان
سـيـبــاغـتــه وبـ ــاء ك ــورون ــا ،الـ ــذي سيكون
بمثابة هدية لألنظمة القديمة والكامنة
داخ ـ ـ ــل ج ـس ــم ه ـ ــذه ال ـ ـ ـ ــدول ،وبـ ــذلـ ــك ك ــان
ال ـت ـحــول نـحــو «ح ــال ــة الـ ـط ــوارئ» فاتحة
ج ـه ـ ّنــم ع ـل ــى اجـ ـتـ ـث ــاث رصـ ـي ــد ال ـ ـثـ ــورات
ـرارات
الـهــش ،فـبـ ّـررت األنظمة اتخاذها قـ
ٍ
ً
ع ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة تـ ـكـ ـب ــح الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــات األسـ ــاسـ ـيـ ــة
والطبيعية للمواطنني ،بــذريـعــة حماية
الـجـمـيــع ،ق ـ ــرارات ال يـسـتـشــار فـيـهــا رأي
ال ـش ـع ــوب أو ي ـت ـخــذ ل ـه ــم اع ـت ـب ــار فـيـهــا.
وقــد يقول قائل إنها معادلة َســرت على
جميع شـعــوب املـعـمــورة ،وذل ــك صحيح،
ولكن األنظمة العربية استغلتها أيضًا
ملصلحتها في إعادة توطني ُسلطويتها،
فصار الــذي ّ
يقرر ويحكم طــوال السنتني
من عمر الفيروس هم املسؤولني األمنيني
في جميع البلدان العربية.
واملـعـيــار الـثــانــي ال ــذي قــد نقيس بــه هذا
الـتـحـ ّـول الـسـيــاســي ،كـيــف أسـهـمــت حالة
ال ـ ـط ـ ــوارئ ه ـ ــذه فـ ــي ال ـت ـق ـل ـي ــل مـ ــن قـيـمــة
املؤسسات ثانيًا ،وقيمة الدستور ثالثًا،
فصارت املجالس املنتخبة والحكومات
م ـج ـ ّـرد ق ـن ــوات ل ـل ـتــواصــل م ــع املــواط ـنــن
فـ ـ ـق ـ ــط ،وع ـ ـط ـ ـلـ ــت جـ ـمـ ـي ــع ص ــاح ـي ــات ـه ــا
األخ ـ ـ ــرى .وأم ـ ــا ال ـ ـقـ ــرار ،ف ـت ـت ـخــذه جـهــات
جعلت نفسها وصية مطلقًا على مصير
هـ ــذه ال ـش ـع ــوب .ولـ ـ ــذا ،بـمـنـطــق املـقـيــاس
السياسي ،فإننا عدنا إلى ما هو أسوأ من
الـنـظــام الـسـلـطــوي ،وهــو الشمولي الــذي
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يــدمــج ك ــل امل ــؤس ـس ــات ف ــي ج ـهــة واحـ ــدة،
ويجعل ال ـقــرارات كلها ذات منبع واحــد،
ويجعل الجهة الكفيلة بمعرفة املستقبل
والحرص عليه الجهات الحاكمة.
ال ـت ـحــول ال ـثــانــي ف ــي س ـلــم ه ــذا املـقـيــاس
ال ـع ــاق ــة ب ــال ــدس ــات ـي ــر .ن ـع ـلــم ت ـل ــك الـهـبــة
الدستورانية التي عرفتها شعوب املنطقة
بعد ثــورات الربيع الديمقراطي ،وبينت
تطورًا في الوعي بأهمية القانون ودولة
ال ـقــانــون والــوث ـي ـقــة الــدس ـتــوريــة ف ــي حل
الخالفات والسير بالتحول الديمقراطي
ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى أسـ ـ ــس دس ـ ـتـ ــوريـ ــة واض ـح ــة
َ َ
ُ
هــي الــحــكــم النهائي .وعلى الــرغــم مــن أن
ّ
تشرب الثقافة الدستورية ليس املطالبة
ب ــال ــدسـ ـت ــور ،ح ـس ــب م ــاح ـظ ــة ال ـب ــاح ــث
املـغــربــي ،حسن ط ــارق ،ظــل فعل املطالبة
بـتـثـبـيــت ه ــذه الــوثـيـقــة أو تـجــديــدهــا أو
ن ـســج دســات ـيــر تـنـسـجــم وروح ال ـث ــورات
آن ـ ـ ــذاك ،س ـلــوكــا م ـه ـمــا ف ــي ف ـعــل ال ـت ـحــول
السياسي والــديـمـقــراطــي .هــذه السردية
ستواجه عراقيل كما يعلم الجميع أمام
ّ
املؤسسات العسكرية التي لم تكن لتقبل
بتسييد الــدسـتــور ،كما فــي حــالــة مصر،
أو الـجــزائــر ،إلــى جــانــب تـحـ ّـركــات القوى
املـ ـض ــادة ل ـل ـث ــورات ف ــي إفـ ـش ــال أي بـنــاء
غرضه ذلك ،كما حصل في ليبيا ،وتدخل
بعض الدول في مسار البناء الديمقراطي
لهذا البلد املمزق.
ُ
الطارئ على هذه املواجهة التي تخاض
من أجــل تثبيت قيمة الوثيقة القانونية
في ذهنية شعوب ما بعد الثورات التقليل
م ــن قـيـمـتـهــا ان ـطــاقــا م ــن م ــدخ ــل قــانــون
ً
الطوارئ ،الذي جعلته األنظمة مدخال إلى
جعل املتسيد هو السلطة الحاكمة وليس
الدستور ،فكان هذا التجميد للمؤسسات
والـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــور طـ ــري ـ ـقـ ــا ن ـ ـحـ ــو ال ـت ـش ـج ـي ــع
عـلــى مــزيــد م ــن ال ـت ـحــول نـحــو ع ــدم منح
الدساتير قيمة كـبــرى ،ومــزيــد مــن سلب
قيمتها مــن داخــل الــوعــي الشعبي ،وهو
ما شهدنا أثره في السلوك الذي بادر به
ّ
سعيد ،في بناء
الرئيس التونسي ،قيس
ـاب على الوثيقة نفسها الـتــي جعل
ان ـقـ ٍ
مــن نفسه سـيــد تــأويـلـهــا ،وف ــي بـلـ ٍـد ُيـ َـعــد
ّ
سباقًا ضمن الــدول العربية في صياغة
دستوره ( ،)1959ما يعني غيابها حرفيًا،
ً
ليكون الحاضر في املعادلة أوال وأخيرًا
«السيد الــرئـيــس» ،ال ــذي يعلو على هذه
الوثيقة ،بل ويعلمنا كيف نفهمها.
(كاتب مغربي)

سالم لبيض

ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن صـ ــدور األمـ ــر الــرئ ــاســي،
عــدد  50لسنة  ،2022الــذي «ينهي تكليف
الـ ـسـ ـي ــدة نـ ــاديـ ــة ع ـك ــاش ــة ب ـم ـه ــام م ــدي ــرة
الــديــوان الــرئــاســي» ،املنشور في الجريدة
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة (الـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــد ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي) ل ـل ـب ــاد
التونسية الصادر في  25جانفي (يناير/
كانون الثاني)  ،2022فإن االستقالة التي
أعلنتها مديرة الديوان الرئاسي التونسي
م ــن مـنـصـبـهــا ي ــوم  24م ــن الـشـهــر نفسه،
ً
التي القت أهمية وتداوال كثيفًا في وسائل
اإلعـ ــام وامل ـن ـ ّـصــات االت ـصــال ـيــة وال ــدوائ ــر
السياسية املحلية التونسية واألجنبية،
لم تفقد بريقها واحتاللها صدارة الوقائع
السياسية ذات األهمية والتأثير املباشر
فــي ال ــرأي ال ـعــام .وال يـعــود ه ــذا االهـتـمــام
ّ
وال ـتــداول االستثنائي لخبر التخلي عن
املنصب إلى وظيفة نادية عكاشة اإلدارية
والتنظيمية في أعلى سلم التراتب اإلداري
في مؤسسة رئاسة الجمهورية ،فقد تولى
ه ــذه الــوظـيـفــة فــي زم ــن حـكـ َـمــي الرئيسني
السابقني املنصف املرزوقي والباجي قائد
السبسي آخرون واستقالوا منها من دون
إث ــارة أي لغط أو ج ــدل ،وإنـمــا يــرجــع إلى
الـ ــدور الـسـيــاســي ال ـه ــام واملـ ـح ــوري ال ــذي
تــولـتــه رئـيـســة ال ــدي ــوان الــرئــاســي سنتني
ّ
سعيد
متتاليتني أو يزيد ،بعد فوز قيس
في االنتخابات الرئاسية سنة  .2019فقد
اسـتـطــاعــت أن ت ــازم رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة

ّ
ك ـظــلــه ف ــي مـخـتـلــف األن ـش ـطــة ال ـت ــي يـقــوم
بـهــا داخـ ــل قـصــر ق ــرط ــاج وخ ــارج ــه ،وفــي
أثناء زيــاراتــه الخارجية ومهامه الدولية
واسـتـقـبــال ضيوفه األجــانــب وتوديعهم،
فـهــي ص ـنــدوق أسـ ــراره وحــافـظــة بياناته
وم ـ ـ ّ
ـدون ـ ــة أف ـ ـكـ ــاره وم ـس ـت ـش ــارت ــه األول ـ ــى
ً
وجليسته الـتــي ال تغيب عــن مـنـتــدى من
منتدياته ،وخصوصًا لقاءاته مع رؤساء
الـ ـ ـ ــدول ،وم ـج ــال ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـت ــي تــرســم
السياسات العامة وتــوافــق على املراسيم
واألوامـ ـ ـ ــر ال ــرئ ــاس ـي ــة ،وج ـل ـس ــات مجلس
األمن القومي التي تنعقد بحضور وزيري
الدفاع الوطني والداخلية وقادة الجيوش،
وت ـن ـظــر ف ــي ق ـضــايــا اإلره ـ ــاب وال ـجــري ـمـ ّـة
املنظمة العابرة للحدود ،وتتداول في أدق
أسرار األمن الوطني وخفاياه وارتباطاته
ب ـ ــال ـ ــدول األخـ ـ ـ ــرى ال ـش ـق ـي ـق ــة وال ـص ــدي ـق ــة
والحليفة واملناوئة وباملصالح اإلقليمية
وال ــدولـ ـي ــة واملـ ـعـ ـسـ ـك ــرات ال ـح ــام ـي ــة لـتـلــك
املصالح وصراعاتها األمنية والعسكرية.
وقـ ــد ت ـض ــاع ــف هـ ــذا ال ـ ـ ــدور وتـ ـ ّ
ـدعـ ــم بـعــد
أحــداث  25جويلية (يوليو /تموز) 2021
ّ
املتقدم
التي عاشتها عكاشة من موقعها
ج ـ ـدًا فـ ــي الـ ــدولـ ــة وقـ ـص ــر قـ ــرطـ ــاج ،فـهــي
تـعــرف أس ــرار ال ـحــراك االحـتـجــاجــي لتلك
ّ
الـلـيـلــة وق ــادت ــه وم ـنــظ ـم ـيــه ودور ال ـقــوى
ّ
الداخلية والخارجية في تأجيجه والقوة
الـصـلـبــة ال ـتــي أس ـنــدتــه ،وأم ـنــت للرئيس
اتـخــاذ قــراراتــه الخطيرة واخـتـيــاراتــه في
تـجـمـيــد ال ـب ــرمل ــان وغ ـل ـقــه ،ف ــي ســاب ـقــةٍ لم

تعرفها تــونــس مــن قـبــل ،وتنحية هشام
ّ
املشيشي وإسقاط حكومته ليحل محلها
فــريــق ن ـجــاء ب ــودن ال ـح ـكــومــي ،وتعليق
العمل بالدستور التونسي لسنة ،2014
واس ـت ـب ــدال ــه بــال ـن ـظــام امل ــؤق ــت لـلـسـلـطــات
ال ـع ـم ــوم ـي ــة امل ـ ـعـ ــروف بـ ــاألمـ ــر ال ــرئ ــاس ــي
عــدد  117امل ــؤرخ فــي  22سبتمبر /أيلول
 ،2021م ــا س ــاع ــد ال ــرئ ـي ــس س ـع ـ ّـي ــد عـلــى
ّ
تــولــي الـسـلـطــات كــافــة ،واالس ـت ـفــراد بها،
ّ
بـعــد أن كــانــت مــوزعــة بــن قـصــور الحكم
في بــاردو والقصبة وقــرطــاج ،كما ّ
ينص
عـلــى ذل ــك الــدس ـتــور ال ـتــون ـســي ،فـقــد كــان
ل ـن ــادي ــة ع ـك ــاش ــة دور ك ـب ـيــر ف ــي تـسـمـيــة
ال ـ ـ ـ ــوزراء والـ ـحـ ـك ــوم ــات ،ف ـهــي م ــن ج ــاءت
بـهـشــام املـشـيـشــي مـسـتـشــارًا ل ــدى رئيس
الجمهورية ،ثم وزيرًا للداخلية في حكومة
إلـ ـي ــاس ال ـف ـخ ـف ــاخ ،ث ــم رئ ـي ـس ــا لـحـكــومــة
الرئيس الثانية ،وهي من هندس حكومة
ب ـ ــودن واق ـت ــرح ــت أغ ـل ــب وزرائ ـ ـهـ ــا ،وك ــان
لـهــا دور ب ــارز فــي الـتـسـمـيــات املفتاحية
والوظائف العليا في الدولة التونسية.
وال ي ـف ـي ــد ف ـ ــي شـ ـ ـ ــيء ،بـ ـع ــد ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــدور
ّ
املتقدمة ملديرة الديوان الرئاسي
واملكانة
فـ ــي سـ ـل ــم الـ ـحـ ـك ــم فـ ــي تـ ــونـ ــس ،االكـ ـتـ ـف ــاء
بتفسير االستقالة أو اإلقــالــة بــاملــؤامــرات
وال ــدس ــائ ــس وصـ ـ ــراع م ــراك ــز ال ـن ـف ــوذ في
قصر الرئاسة ودوائر السلطة ،بني جماعة
وزير الداخلية املتحالف مع لوبيات نافذة
تجد الدعم من عائلة قيس ّ
سعيد وعكاشة
ال ـتــي عـمـلــت عـلــى حـمــايــة مــوقـعـهــا ،ثاني

إيران في ورطة
المحكمة العراقية العليـا
سمير صالحة

ّ
تتصدر أنباء املحكمة االتحادية العراقية
العليا وقراراتها املشهد العراقي والرصد
اإلق ـل ـي ـمــي ل ـت ـط ــورات ال ــوض ــع ف ــي ال ـب ــاد.
ليست مهمتها سهلة إطالقا ،وهي تتعامل
مع طلبات طعون سياسية ،بشأن نتائج
االن ـت ـخــابــات األخ ـي ــرة وال ـع ـمــل الـبــرملــانــي
والحكومي من مجموعات غاضبة تملك
الـ ـس ــاح ف ــي ال ـ ـشـ ــارع ،و َهـ ــي ق ـ ـ ــادرة عـلــى
ف ــرض نفسها إذا لــم يــؤخــذ قضائيا بما
تريد وتقول.
م ــرك ــز ال ـن ـق ــاش ــات ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـتـفــاع ـلــة
فــي الـعــراق هــذه امل ـ ّـرة هــو ق ــرارات املحكمة
ال ـع ـل ـي ــا ،امل ـع ـل ـنــة أخ ـ ـيـ ــرا ،والـ ـت ــي خـيـبــت،
للمرة الثانية وخــال أسابيع ،آمــال قوى
«اإلط ــار التنسيقي» الــذي يجمع األحــزاب
والـقــوى الشيعية املدعومة إيرانيا تحت
سـقــف سـيــاســي جــديــد .أول ق ــرار اتخذته
املحكمة الدستورية كــان رد طلب الطعن
بنتائج االنتخابات البرملانية التي جرت
ف ــي مـطـلــع ش ـهــر أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول
املـ ـنـ ـص ــرم .والـ ـث ــان ــي رف ـ ــض دع ـ ـ ــوى ع ــدم
االعتراف بشرعية الجلسة األولى للبرملان
الـعــراقــي الـجــديــد ،وعملية انـتـخــاب هيئة
الرئاسة التي جرت في التاسع من يناير/
كانون الثاني الحالي.
اإلجماع في األوساط السياسية والحزبية
الـعــراقـيــة أن ال ــرد امل ـيــدانــي الـســريــع الــذي
ح ـصــل ب ـعــد س ــاع ــات ع ـلــى قـ ــرار املـحـكـمــة
أخـيــرا كــان عبر تنفيذ هـجــوم صــاروخــي
اس ـت ـهــدف م ـنــزل رئ ـيــس ال ـب ــرمل ــان ،محمد
ال ـح ـل ـبــوســي ،ف ــي مــدي ـنــة ال ـك ــرم ــة شــرقــي
ـات
األن ـ ـبـ ــار ال ـخ ــاض ـع ــة ل ـن ـف ــوذ م ـج ـم ــوع ـ ٍ
عسكرية محسوبة عـلــى الـتـيــار الشيعي
الجديد كما يقال .ردود الفعل السياسية
ع ـلــى ال ـه ـجــوم وتــوق ـي ـتــه وال ـج ـه ــات الـتــي
تـقــف مــن ورائ ــه بــدأهــا الــرئـيــس الـعــراقــي،
بــرهــم صــالــح ،عـبــر وص ــف االع ـت ــداء بــأنــه
«ع ـم ــل إرهـ ــابـ ــي ،وأن تــوق ـي ـتــه يـسـتـهــدف
اس ـت ـح ـق ــاق ــات وط ـن ـي ــة ودس ـ ـتـ ــوريـ ــة» فــي
البالدّ .
ردة الفعل الثانية كانت من الجناح
املحسوب على تـيــار الـصــدر ال ــذي قــال إن
ال ـه ـج ــوم «رس ــال ــة تــره ـيــب ب ـش ــأن سـبــاق
ت ـش ـك ـيــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وت ــأكـ ـي ــد ع ـل ــى م ــدى
خطورة السالح املنفلت وتهديده العملية
السياسية ككل».
الورقة الدستورية املتبقية بيد املعارضني
لنتائج االنتخابات والتحالفات الحزبية
والـسـيــاسـيــة ال ـجــديــدة هــي طـلــب تعريف
الـكـتـلــة الـبــرملــانـيــة األك ـبــر ال ـتــي مــن حقها
تشكيل الحكومة العراقية ،وحيث تستعد
املحكمة العليا لحسم املوضوع في مطلع
الشهر املقبل (فبراير /شباط) ،لكن الزعيم
الشيعي ،مقتدى الصدر ،الفائز األول في
االن ـت ـخ ــاب ــات ي ـس ـت ـعــد ه ــو اآلخ ـ ــر إلع ــان
مــواصـلــة تحالفاته السياسية مــع الكتل
السنية والحزب الديمقراطي الكردستاني
ب ــرئ ــاس ــة مـ ـسـ ـع ــود الـ ـ ـب ـ ــارزان ـ ــي مـ ــن أج ــل
ّ
الـحـصــول عـلــى األغـلـبـيــة الـتــي تمكنه من
ت ـس ـم ـيــة رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـجّــدي ــد ،وك ـمــا
يقتضي العرف أن يكون املــرشــح شيعيًا.
ف ـمــا الـ ــذي س ـي ـجــري ح ـتــى ذل ــك ال ـتــاريــخ؟
هـ ــل ي ــذه ــب الـ ـب ــرمل ــان الـ ـج ــدي ــد ،مـ ــن دون
تــريــث ،إلــى جلسة انتخاب رئيس البالد،
حـيــث يــأتــي ق ــرار املـحـكـمــة الـعـلـيــا خـطــوة
دستورية داعـمــة ملواصلة عملية اختيار
قـ ـي ــادات ال ـس ـل ـطــات الـ ـث ــاث؟ وهـ ــل يعقب

مقتدى الصدر
براغماتي ،ولن يف ّرط
بعالقاته مع إيران،
خصوصا إذا ما أعطته
الحصة الحكومية
التي يريدها

ذلك تجميد املواجهة في موضوع رئاسة
الوزراء ،بانتظار قرار املحكمة العليا حول
تــوصـيــف الكتلة الـبــرملــانـيــة األك ـبــر؟ أم أن
الـصــدر سيقبل تسوية سياسية ترعاها
إي ــران ،وتشمل إبقاء نــوري املالكي بعيدا
عــن السلطة مقابل تحالف شيعي جديد
يجمع التيار الصدري وأحزابا من «اإلطار
التنسيقي»؟ .وقــد فتحت قــرارات املحكمة
الطريق أمام املضي في املرحلة الدستورية
الجديدة التي بدأت بعد اإلعالن عن نتائج
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ــرمل ــان ـي ــة ،ث ــم الـتـحـضـيــر
لجلسة انتخاب الرئيس العراقي الجديد،
تمهيدا لحسم موضوع الكتلة البرملانية
األكبر تحت سقف البرملان ،ومن سيكلف
بـتـسـمـيــة رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـج ــدي ــد .ولـكــن
م ــا ق ــام ــت ب ــه ك ـ ــان أكـ ـب ــر وأهـ ـ ــم م ــن ذل ــك،
ف ـه ــي ق ـل ـبــت م ـعــاي ـيــر وت ـ ــوازن ـ ــات ك ـث ـيــرة،
وتسببت بصدمتني كبيرتني للسياسيني
التقليديني الــذيــن اعـتــادوا تقاسم النفوذ
وفرض أنفسهم على املشهد ،وكأن دستور
التحاصص املعلن عام  2005ال يكفيهم.
مـ ــن أي ـ ــن ت ـس ـت ـمــد امل ـح ـك ـم ــة ال ـع ـل ـي ــا ه ــذه
الـقــوة ملواجهة تـيــارات حزبية وسياسية
ّ
تـتـحــكــم ب ـكــل ش ـ ــاردة وواردة ف ــي ال ـبــاد،
وتـقـطــع الـطــريــق عـلــى األبـ ــراج السياسية
ال ـتــي ش ـيــدت ـهــا ،وكـ ــان ل ـهــا دائ ـم ــا الـكـلـمــة
النهائية في كل شيء؟ ربما من شجاعتها
واستقالليتها وحياديتها في الدفاع عن
مواد الدستور في دولة مثل العراق عانت
عـقــودا مــن تــدخــل السياسة والسياسيني
فــي كــل ش ــيء ،وهـيـمـنــة الع ـبــن إقليميني
عــديــديــن على لعبة ال ـتــوازنــات الداخلية،
ورسـ ـ ـ ــم م ـ ـسـ ــار م ـس ـت ـق ـب ــل ال ـ ـع ـ ــراق وق ـ ــدر
م ــواطـ ـنـ ـي ــه؟ فـ ـه ــل س ـي ـك ـف ـي ـه ــا االحـ ـتـ ـم ــاء
بـ ــال ـ ـن ـ ـصـ ــوص ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة وت ـف ـس ـي ــره ــا
ملساعدة العراقيني على اسـتــرداد الحلم؟
أم هي ستتسبب باضرام النار في جبهات
ال ــداخ ــل الـسـيــاســي واألم ـن ــي ،مــن دون أن
ت ـش ـعــر خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد قـ ــرارهـ ــا ال ـثــالــث
املنتظر خالل أيام؟ قد ال تعني هذه املسألة
امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـل ـيــا ك ـث ـي ــرا ،ل ـك ــن االم ـت ـح ــان
األصـ ـع ــب ف ــي تـ ـط ــورات امل ـش ـهــد ال ـعــراقــي
يـعـنــي إيـ ــران قـبــل غ ـيــرهــا ،كــونـهــا تعتبر
ن ـف ـس ـهــا ال ــاع ــب اإلق ـل ـي ـم ــي األول امل ــؤث ــر
ف ــي ت ــوازن ــات ال ــداخ ــل ال ـع ــراق ــي الـحــزبـيــة
والـسـيــاسـيــة والــدي ـن ـيــة .ال ف ــرق بــن قائد
فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني،
الجنرال قاسم سليماني ،وخلفه الجنرال
إسـ ـم ــاعـ ـي ــل ق ـ ــاآن ـ ــي ،ألن خـ ـي ــوط ال ـل ـع ـبــة
ت ـح ـ ّـدده ــا ط ـه ــران ف ــي إطـ ــار ه ــدف واح ــد،
مصالح إي ــران الـعــراقـيــة .وإس ــراع القيادة

اإلي ــرانـ ـي ــة ف ــي إرس ـ ـ ــال ق ــاآن ــي لــاج ـت ـمــاع
بالقوى الشيعية العراقية التي انقسمت
إلى نصفني اليوم في التعامل مع املشهد
السياسي أبعد من عملية محاولة قــراءة
م ــوق ــف أو ج ــس ن ـبــض أو وس ــاط ــة خـيــر.
هــي ل ـقــاءات تحذير مباشر بـعــدم تجاوز
ال ـخ ـط ــوط الـ ـحـ ـم ــراء الـ ـت ــي ت ـت ـع ــارض مــع
مصالح طهران في العراق أو املساس بها،
ألنها ستكون ّ
مقدمة الستهداف حسابات
إي ـ ــران ون ـف ــوذه ــا إقـلـيـمـيــا ،وت ـح ــدي ــدا في
الدوائر ،الخليجية واللبنانية والسورية
واليمنية .وستساعدنا معركة انتخابات
رئـ ـ ــاسـ ـ ــة ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ع ـلــى
اس ـت ـش ـف ــاف م ـع ــال ــم امل ــرحـ ـل ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
املـ ـقـ ـبـ ـل ــة .ه ـ ــل ت ـت ـف ــاه ــم الـ ـ ـق ـ ــوى الـ ـك ــردي ــة
الرئيسية فيما بينها على تسمية الرئيس
ُ
ستحدث
املقبل بدعم الصدر أم أن مواجهة
ب ــن ب ــره ــم ص ــال ــح وه ــوشـ ـي ــار زيـ ـب ــاري،
ّ
تكرس التوازنات واالصطفافات الحزبية
والـسـيــاسـيــة الـقــائـمــة فــي ال ـب ــاد؟ مــواقــف
األحــزاب والقوى العراقية املحسوبة على
إيران حيال الصدر والحلبوسي ومسعود
البارزاني حلفاء اليوم ستذهب في منحى
ت ـص ــاع ــدي أكـ ـب ــر ،ع ـنــدمــا ت ـت ـضــح األمـ ــور
أك ـث ــر ،ب ـعــد االق ـ ـتـ ــراب م ــن تـسـمـيــة رئـيــس
الـ ــوزراء املـكـلــف ،وهــو االمـتـحــان األصعب
ل ـل ـعــراق وال ـعــراق ـيــن رب ـمــا ب ــن الـخـضــوع
ل ـقــرار املـحـكـمــة الــدسـتــوريــة واح ـتــرامــه أو
الــذهــاب وراء خـيــار التصعيد السياسي
واألمني ،خصوصا إذا ما حسمت املحكمة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة املـ ـس ــأل ــة لـ ـص ــال ــح الـ ـص ــدر،
وحصل على ما يريده.
املـ ـه ــم اآلن م ـع ــرف ــة ك ـي ــف س ـت ـك ــون ردود
فعل الـصــدر ومــواقـفــه فــي املرحلة املقبلة.
ـات ج ــدي ــدة مــع
ه ــل س ـي ــدخ ــل ف ــي ت ـف ــاه ـم ـ ٍ
طهران ،تبقيها في صــدارة املشهد مقابل
ض ـبــط امل ـح ـســوبــن عـلـيـهــا ،أم أن ط ـهـ ّـران
ستعطيه فرصة زمنية قصيرة ،ثم تتبنى
الــدعــوة إل ــى انـتـخــابــات بــرملــانـيــة جــديــدة،
ت ـع ـيــد األمـ ـ ـ ــور إل ـ ــى مـ ــا ك ــان ــت ع ـل ـيــه قـبــل
أعـ ــوام؟ اإلجــابــة هــي أيـضــا عـنــد الالعبني
اإلقليميني الذين بــدأوا يعلنون مواقفهم
ال ــداع ـم ــة لـلـتـغـيـيــر ،وف ـت ــح ال ـط ــري ــق أم ــام
مــرحـلــة سياسية جــديــدة فــي ال ـع ــراق .هل
سيدخلون في مواجهةٍ مع طهران ،أم أنهم
ـات
ـات وتـســويـ ٍ
سيلتحقون بخطة تـفــاهـمـ ٍ
على الطريقة اللبنانية تبقي األمــور بني
املعلق واملطلق؟
أغضب اتساع رقعة ّ التفاهمات بني قيادة
الصدر والقوى السنية الصاعدة والكردية
املحسوبة على مسعود البارزاني الجناح
الشيعي املحسوب على إيــران في العراق.
وج ـ ــاء إرس ـ ــال ق ــاآن ــي إلـ ــى بـ ـغ ــداد بـهــدف
املـ ـس ــاع ــدة ع ـل ــى حـ ــل األزمـ ـ ـ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
الـقــائـمــة بــن ال ـقــوى الشيعية ه ـنــاك ،لكن
ّ
التحركني ،التركي والخليجي ،في الوقوف
إل ــى ّج ــان ــب الـ ـع ــراق ي ــوص ــف ب ــأن ــه تــدخــل
«س ــن ــي» ف ــي ش ـ ــؤون ال ـب ــاد وخ ـي ــار دعــم
لطرف على حساب طرف آخر؟
ٍ
م ـق ـت ــدى الـ ـص ــدر ب ــراغ ـم ــات ــي ،ولـ ــن ي ـف ـ ّـرط
بعالقاته مع إيران ،خصوصا إذا ما أعطته
الحصة الحكومية التي يريدها .واألزمــة
«الشيعية الشيعية» فــي ال ـعــراق ظرفية.
ول ــن تسمح إي ــران بــاسـتـمــرارهــا أكـثــر من
ذلـ ــك ،فـهــدفـهــا ه ـنــاك سـيــاســي اقـتـصــادي
استراتيجي بطابع إقليمي ،قد يكون أبعد
مما يقال عن الخيارات املذهبية.
(كاتب وأستاذ جامعي تركي)
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بشير البكر

ال يمتلك رئيس
ً
معرفة
الجمهورية
واسعةً بالشخصيات
التي تتوافر فيها
كاريزما الحكم
والتسيير والتجربة
والحنكة

الدولة التونسية،
أهــم شخصية في سلم
ً
حتى إنها صــارت أكثر أهمية من رئيسة
الحكومة ،بدعم بعض ّ
املدونني املساندين
لـ ـل ــرئـ ـي ــس ،م ـ ــع غـ ـل ــق ن ـ ــواف ـ ــذ الـ ـت ــواص ــل
ال ــرئ ــاس ــي م ــع ش ـ ـ ّـراح املـ ـش ــروع الــرئــاســي
ومفسريه ،وكسب ّ
ّ
ود قاد ٍة
للبناء القاعدي
أمنيني ســابـقــن ،وتمكينهم مــن مناصب
هــامــة فــي الــداخــل وال ـخ ــارج ،مــا قــد يكون
عـ ّـجــل بــرحـيـلـهــا .وإن ـم ــا تـحـصــل ال ـفــائــدة
ّ
سعيد قدم
باالعتراف بــأن الرئيس قيس
ـال من
ـ
ـ
خ
ـي
ـ
م
إل ــى الـسـلـطــة ب ـم ـشــروع ه ــا
ٍ

كاريكاتير

الــواقـعـيــة ،فـهــو لــم ي ـقـ ّـدم بــرنــامـجــا للحكم
فــي ح ــدود مــا يمنحه الــدسـتــور مــن نفوذ
وص ــاح ـي ــات ب ـعــد ان ـت ـخــابــه س ـنــة ،2019
ّ
ولــم يضع خطة للحكم وإنـقــاذ الـبــاد من
أزماتها االقتصادية واملالية واالجتماعية
والـقـيـمـيــة ال ـتــي تــراك ـمــت ف ــي أث ـن ــاء عشر
سنوات من حكم اإلسالم السياسي وإدارته
ال ــدول ــة الـتــونـسـيــة ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى ثـنــائـيــة
الغنيمة والتمكني ،بعد أن أنطق الفصل الـ
ّ ّ
وجمع كل
 80من الدستور بما ال ينطق،
الـسـلـطــات فــي ي ــده .وبـعــد سـتــة أشـهــر من
يلعب
«الـنـظــام الــرئــاســي الـخــالــص» ال ــذي ّ
فيه الرئيس دور الحاكم املـشـ ّـرع واملنفذ،
الـ ـب ــاح ــث عـ ــن ح ـ ّـي ــز س ـل ـط ــةٍ فـ ــي «امل ــرف ــق
القضائي» ،وفــق التسمية الرئاسية ،بما
ً
يتالءم مع األوضــاع الجديدة ،فإن مشكال
جديدًا ،هو مشكل الديمقراطية والشراكة
السياسية والتداول السلمي على السلطة
ُ
ق ــد أضـ ـي ــف إلـ ــى م ـخ ـت ـلــف األزمـ ـ ـ ــات ال ـتــي
تـكـ ّـدســت وبــاتــت مستعصية ال ـح ـلــول .إذ
ت ـع ـيــش ت ــون ــس الـ ـي ــوم ع ـق ـمــا اق ـت ـصــاديــا
وماليًا يحول دون تعبئة  20مليار دينار
ّ
املقدرة بـ  57مليار دينار،
مليزانية الدولة
وه ــي ف ــي ح ــاج ــة إل ــى الـ ـق ــروض لـتـســديــد
م ــا عـلـيـهــا م ــن دي ـ ــون بــالـعـمـلــة الـصـعـبــة،
م ــع وجـ ــود رف ــض واضـ ــح م ــن املــؤسـســات
املالية الدولية إلقراض الحكومة ،لفقدانها
ّ
تحولت إلى
الشرعية الديمقراطية الـتــي
عـ ـن ــوان أزم ـ ــة ح ـكــم ه ـي ـك ـل ـيــة ،ع ـلــى الــرغــم
ّ
من القبول بكل الـشــروط املجحفة واملذلة

لصندوق النقد الدولي ،وهذا األمر يقابله
بمناكفات سياسيةٍ دورية
اهتمام رئاسي
ٍ
وقضايا ثانوية واستشارات واستفتاءات
إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة وهـ ـمـ ـي ــة ال ت ـص ـن ــع ب ــرام ــج
ّ
سياسية ومخططات تنموية وتصورات
إنقاذ اقتصادية.
لم يدرك رئيس الجمهورية بعد أن وضع
بـ ــرامـ ــج ال ـح ـك ــم الـ ـه ــادف ــة إل ـ ــى ال ـن ـه ــوض
ب ـ ــال ـ ــدول واملـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات ت ـس ـب ــق اخ ـت ـي ــار
األشـ ـخ ــاص ألج ــل ال ــوظ ــائ ــف وامل ـنــاصــب،
وأن تحقيق األه ــداف السياسية النبيلة
تقتضي مالءمة امللمح الشخصي ملا ُيراد
تنفيذه من مهام وخطط واستراتيجيات
مختلفة سياسية وتنموية وغير تنموية،
مــا جعله يلجأ إلــى التجربة والخطأ في
ّ
اختيار الشخصيات التي تتولى املناصب
ـي ال ــدول ـ ًـة وال ـح ـكــومــة ،فـهــو ال
ال ـق ـيــاديــة ف ـ ً
يمتلك معرفة واسعة بالشخصيات التي
تـتــوافــر فـيـهــا كــاريــزمــا الـحـكــم والتسيير
والتجربة والحنكة ،وليس له منبت حزبي
ّ
أو مــدنــي يـتــولــى الـتــدريــب وإع ــداد الـكــادر
السياسي ملزاولة الحكم يستعيض به عن
ّ
املفسرين الذين جمعتهم حملته
جمهور
االنتخابية من دون وجود رابط فكري أو
وح ــدة مــوقــف س ـيــاســي ،وإال مــا وق ــع في
شـ ــراك االس ـت ـق ــاالت املـتـتــالـيــة ال ـتــي بــاتــت
عنوان أزمــة حكم حـ ّ
ـادة ،حتى ممن اعتقد
أن ـه ــم م ــن م ـقـ ّـرب ـيــه وم ــري ــدي ــه ،وجــديــدهــم
أخيرًا رئيسة ديوانه نادية عكاشة.
(وزير تونسي سابق)

عماد حجاج

ّ
ّ
تشكل عودة تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) في سورية والعراق خرقا أمنيا ،يتسع
عمليات كبيرة ،وتبقى «غــزوة» سجن غويران
مداه تدريجيا ،حتى صرنا نشهد
ٍ
في مدينة الحسكة ،جديرة باالهتمام منذ القضاء على التنظيم في العراق 2017
ّ
تصب في محاولة «داعش» استعادة املبادرة بقوة ،بعد أن قام،
وسورية  ،2019ألنها
خالل األشهر األخيرة ،بعدة هجمات تخريبية في البادية السورية ومناطق ّ
متفرقة
من العراق .وفي سوريةّ ،
تتحمل قوات سورية الديمقراطية (قسد) مسؤولية الخلل
األمني ،كونها لقيت تدريبا جيدا ،ودعما من التحالف الدولي ،عسكريا ولوجستيا،
وإسنادا عسكريا أميركيا مباشرا ،يتمركز ًفي عدة قواعد في رميالن والشدادي
وحقل العمر .ولذا بقيت مدينة الحسكة خالية من أي وجود للتنظيم في داخلها،
وليس هناك سوى بضعة آالف من سجناء «داعــش» األجانب ،من الدرجة الثالثة
ٌ
محروس جيدا من «قسد»،
الذين رفضت بلدانهم استعادتهم .وباعتبار أن السجن
فــإن الــروايــات عن العملية التي ّ
تعرض ً لها ليلة الخميس في العشرين من شهر
يناير /كانون الثاني الحالي ،تبقى حافلة بالغموض ،وتحيل ،إلى حد ما ،إلى رواية
ّ
سقوط املوصل بيد «داعش» في  ،2014حيث تمكن مئات من املقاتلني من السيطرة
على املدينة التي كانت ترابط فيها عدة ألوية من الجيش العراقي.
ما جرى في مدينتي الحسكة السورية وديالى العراقية من هجمات لـ«داعش» في
وقت متقارب ليس بال سياق سياسي ،غير بعيد عن عدم نجاح «قسد» في إدارة
منطقة الجزيرة السورية سياسيا وأمنيا واجتماعيا ،حتى أنها ال تحظى بتأييد
تام من ّ
املكون الكردي ،واألمر ذاته ينسحب على الحشد الشعبي في العراق الذي
تأسس ملحاربة «داعــش» ،وأصبح بال عمل وال دور بعد معركة املوصل .وبعيدا
عن فشل مشروع «قسد» أو نجاحه في الجزيرة السورية ،فإن دورهــا الوظيفي
لقطع طريق عودة «داعش» يبقى قائما ،على الرغم من أنه محفوف باملخاوف من
أن ينتهي القتال ،في حــارات األحياء العربية وشوارعها في الحسكة ،إلى وصم
هذا القسم من املدينة بالدعشنة .وسيواجه ،في هذه الحال ،مصير املوصل ّ
والرقة
مــن تدمير وتهجير .ثــم إن توقيت هجمات «داع ــش» فــي الـعــراق فــي هــذا الظرف
يشكل هدية ثمينة إليران وأنصارها الذين خسروا مواقعهم عن طريق صناديق
االقتراع .ويجري اليوم توظيف عودة «داعش» إلى خلط األوراق ،وقطع الطريق على
توجهات مقتدى الصدر الذي حاز تياره على املرتبة األولى في مجلس النواب ،وهو
يحاول تشكيل حكوم ٍة غير خاضعة للنفوذ اإليراني ،ومن شأن التلويح بـ«داعش»
واالستنفار من أجل املجهود الحربي أن ّ
يهمش مساعيه السياسية.
منذ إعالن الواليات املتحدة إنهاء «داعش» في العراق في ديسمبر /كانون األول
 ، 2017وفي سورية في مارس /آذار  ،2019لم تجر أي محاولة سياسية ّ
جادة
في البلدين .وكــان في وسع أميركا بوصفها القوة الكونية الكبرى التي أخذت
على عاتقها مهمة الـتـصـ ّـدي ملـشــروع «داع ــش» االرهــابــي ،أال تقف عند حــدود
القضاء على الجسم العسكري في معركتي املوصل ّ
والرقة ،وهي التي تعرف
أن فلول هذا التنظيم ال تزال موجودة في الصحارى واملرتفعات الجبلية ،وتدرك
نسخ من هــذا الوحش في املخابر اإليرانية والــروسـيــة ،وتلك التابعة
أن تفريخ
ٍ
ٌ
وقت ال تزال الظروف السياسية
في
السهولة،
منتهى
في
أمر
السوري،
للنظام
ٍ
واالجتماعية واالقتصادية التي ّ
تسببت ببروز التنظيم موجودة .وبالتالي ،بقيت
الحاجة قائمة ملقاربات ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية للقضاء على
ّ
ّ
املتطرف .وعدا عن عدم معالجة اآلثار السياسية التي ترتبت على معركتي
الفكر
ّ
ّ
الرقة واملوصل ،فإن واشنطن لم تجرف الركام ،أو تعمر بيتا واحدا من بني ماليني
ّ
مخيمات
املنازل التي تهدمت ،وتركت ماليني العراقيني يعيشون بني الركام ،وفي
ٍ
حر الصيف وبرد الشتاء ،واألمر ذاته في محافظة ّ
ّ
الرقة ،األمر الذي
ال تقي من ً
ّ
يتطلب مراجعة جادة بعيدا عن األسلحة.

الشعوب العربية والفلسفة
بيار عقيقي

لبنان وحروبه غير األهليّة
شادي عالء الدين

ق ــال رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء الـلـبـنــانــي األس ـبــق،
سعد الحريري ،في خطاب إعالنه تعليق
ّ ّ
ّ
اللبنانية،
املشاركة في
الحياة السّياسية َ
ّ
ّ
الحريرية تتمثل بعنواني منع
إن روح
ّ
األهلية وتأمني ّ
الرفاه للمواطنني،
الحرب
ّ
نجح فــي األول ،بينما فشل
ـه
ـ
ن
أ
واعتبر
ّ
فـ ــي ت ـح ـق ـيــق الـ ــثـ ــانـ ــي .وه ـ ــو ي ـن ـك ــر ،فــي
ّ
ّ
ّ
ّخـطــابــه ال ــذي ش ــاءه مشبعًا بــالــدرامــيــة،
ّ
حرب أهلية،
أنه جاء إلى السلطة نتيجة
ٍ
كان اغتيال والده أبرز فصولها .والحرب
التي ينسب إلى نفسه الفضل في منعها
ّ
ّ
مستمرة ،وأبرز دليل أن معناها ّوروحها
وسياقاتها ونتائجها تصنع الشرعيات،
ّ
ـات ارت ـض ــت وض ـعــه في
وت ــؤس ــس س ـل ـطـ ٍ
الواجهة كإعالن لنهاية هذه الشرعيات،
بينما تحكم باسمها ومن خاللها.
ارتـ ـض ــى الـ ـح ــري ــري الـ ـ ــذي ل ــم ي ـك ــن بـطــل
حـ ــرب أه ـل ـيــة أن ي ـك ــون خ ـ ــادم أب ـطــال ـهــا،
واليتيم على مائدة لئامها الكثر الذين
ّ
اجتهد أن يكون منهم ،واعتقد أن دخوله
ّ
نــادي الفساد والتغطية عليه سيجعله
ً
أصـيــا فــي هــذا امل ـجــال ،ويسمح بمنحه
ُ
االمـتـيــازات التي تعطى لفرسان الحرب
األهـ ـل ـ ّـي ــة األص ـ ـلـ ـ ّـيـ ــن .وال ـن ـت ـي ـج ــة كــانــت
محسومة سلفًا ،ولم يكن الخطاب أخيرًا
ّ
ّ
ســوى تأكيد ملــؤكــد ،ولكن الجديد يكمن
ّ
في تغيير طبيعة الحرب وتوسع دائرتها
ّ
ّ
دولية على الحزب
عربية
لتصبح حربًا
الـ ّـذي أمسك زمــام األمــور في البلد ،وذلك
ألن ــه ل ــم ُي ـبــق ان ـت ـصــاره ضـمــن م ـعــادالت
ّ
األهلية املـحــدودة ،وصــار جزءًا
الـحــروب
ّ
ّ
حرب إقليمية ودولية تتجاوز البلد.
من
ٍ
سقطت كل الحدود مع إسقاط حزب الله
ح ــدود ال ـحــرب األه ـلـ ّـيــة امل ـع ـتــرف لــه بـهــا،
ّ
وال ـتــي كــانــت تـ ّ
ـؤمــن لــه سلطة عـلــى البلد
ّ
وناسه ،تشتغل ضمن سلةٍ من التوازنات
تلحظ الحد األدنــى من األمــن ّ
والسياسة
واالستقرار .وجاء عزوف الحريري كإعالن
ّ
محمية
لـنـهــايــة حـقـبــة ك ــان ل ـب ـنــان فـيـهــا
ّ
طبيعية ،يمكن صيانتها بقدر مــا تبقى

ً
كلفة هــذه الصيانة محصورة في حدود
ّ
ـرف
الـبـلــد ،وك ــان ممنوعًا أن يشكل أي طـ ٍ
أو تيار حالة تتجاوز هذه الحدود ،وهو
مــا فهمه بشكل واض ــح رفـيــق الـحــريــري،
بينما لــم يستوعبه وريـثــه سعد ،وكذلك
لــم يستوعبه حــزب الـلــه .وذلــك كله يعني
ّ
أن ال ـ ّـدور املتعاظم لحزب الله في اإلقليم
وان ـ ـت ـ ـشـ ــاره ال ـ ــدول ـ ــي ال ي ـع ـط ـي ــه م ـنــاعــة
مفتوحة ،بل ّ
يقصر من عمره االفتراضي
الــذي بــدأ العد العكسي له مع دخوله في
الحرب ّ
السورية ،وها هو يكتمل اآلن مع
ّ
دوره في الحرب اليمنية.
ُيبنى مصير لبنان واملواقف منه انطالقًا
ّ
من هذا املناخ ،وتتوالى اإلشارات املؤكدة
الك ـت ـم ــال ــه ون ـض ـج ــه ف ــي ال ـ ّـرس ــال ــة ال ـتــي
ساقها وزيــر الخارجية الكويتي ،أحمد
ّ
نــاصــر املـحـمــد ال ـص ـبــاح ،وال ـت ــي تحمل،
فــي ّ
طياتها ،مطالبة بتطبيق جملة من
ّ
ّ
ّ
الـقــرارات الدولية ،تتضمن سحب سالح
املليشيات ،وإج ــراء إصــاحــات جوهرية
صــاد واإلدارة ،واعـتـمــاد
ف ــي بـنـيــة ّاالق ـت ـ ّ
سياسة النأي بالنفس .كذلك تقول أجواء
ّ
الــتـفــاوض األمـيــركــي اإليــرانــي ،واألخـبــار
ع ــن ع ــدم مـمــانـعــة أم ـيــركــا االن ـت ـق ــال إلــى
ّ
ّ
ال ــتـ ـف ــاوض امل ـب ــاش ــر م ــع اإلي ــرانـ ـي ــن ،إن
ّ
هناك طبخة قد شارفت على النضج ،وإن
ّ
اإليرانية
موضوع حزب الله واملليشيات
ليس مــدرجــا فيها ،بــل مـتـ ٌ
ـروك لتفاوض
ـات تتعلق
الح ّــق مــع الـ ــروس ب ـشــأن م ـل ـفـ ٍ
بالنفوذ في املنطقة والعالم.
وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،تـبــرز مـســاعــي روسـيــا
ّ
والسيطرة
لتمكني نفوذها فــي ســوريــة،
عـلــى مـطــار دمـشــق بـعــد سيطرتها على
مــرفــأ الــاذق ـيــة ،واألخ ـب ــار املـتــاحـقــة عن
شـ ـ ـ ــروع حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ب ـت ـن ـظ ـيــف امل ـن ـط ـقــة
ال ـح ـ ّ
ـدودي ــة ب ــن لـبـنــان وس ــوري ــة ّملسافة
عـ ـش ــرة ك ـي ـل ــوم ـت ــرات م ــن نـ ـف ــوذ ال ــن ـظ ــام
األسـ ـ ـ ــدي ،م ــا ي ـش ــي ب ـ ــأن األم ـ ـ ــور ذاه ـب ــة
إلــى ص ــدام بــن جماعتي األس ــد وإي ــران،
ّ
سـيـكــون لـبـنــان مـيــدانــه وســاحـتــه .ولـعــل
ّ
اإلش ـ ـ ـ ــارات ال ــل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة ف ــي هـ ــذا ال ـص ــدد
تتجلى فــي تموضع أب ــرز حلفاء األســد،

يمكن أن ُتترك
لطوائف لبنان وأحزابه
وتياراته إدارة شؤون
حروبهم الخاصة

ّ
فرنجية ،في موقع رفض إقامة
سليمان
تحالف انتخابي برعاية حزب الله بينه
ّ
ّ
الوطني الحر ،الــذي يبحث
وبــن التيار
ّ
ع ـ ّـن ت ـعــويــم م ــا م ــن م ــدخ ــل ال ــت ـف ــاه ــم مع
ّ
الــنـظــام الـ ّـسـ ّ
ـوري ،بعد أن بــدا لــه أن لعب
ّ
ورقة إيران قد ال يصب في مصلحته في
املقبل من األيام.
وال ـح ــال أن ال أح ــد يــريــد الـسـيـطــرة على
ّ
ّ
مسؤولية هــذه السيطرة،
وتحمل
البلد
ـاس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
ـ
ـ
ل
ـع
ـ
ي
ـ
ـ
م
ـ
ـ
ج
ـ
ـ
ل
ا
ـى
ـ
ع
ـ
ـ
س
ـ
ـ
ي
ب ـ ــل
ّ ّ
االض ـ ـ ـطـ ـ ــراب ،مـ ــا يـ ــؤكـ ــد أن ـ ـ ــه ف ـق ــد وزنـ ــه
وصيغته ،وتـحـ ّـول إلــى عـنــوان لتصدير
األزمات واملشكالت.
االستثمار في خرابه بــات مفتوحًا على
مصراعيه ،انعكاسًا ملــا آلــت إليه األمــور
ً
ف ـيــه ،حـيــث إن ــه لــم يـعــد قــابــا للسياسة
والـ ـ ـف ـ ــرص ّال ـ ـتـ ــي ت ـت ـي ـح ـهــا وال ٍّ
ألي مــن
ّ
الضبط ،بل ّ
تحول إلى بؤرة فساد
أنواع
ّ
ومخزن صواريخ ومخدرات .من هنا ،فإن
ّ
عربيًا محروسًا بموقف دولي قد
إجماعًا
ّ
نضج بـضــرورة إ ّنـهــاء مــا تسمى الحالة
ّ
ال ــل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة ،بـ ـغ ــض ال ـن ـظ ــرع ــن مـفــاعـيــل
ّ
ّ
هــذا ال ـقــرار على عـمــوم الــلـبـنــانــيــن ،فــإذا
ّ
كـ ــان الـ ـع ــرب ي ـل ــوم ــون الــل ـب ـنــانـ ّـيــن على
ع ــدم تـصـ ّـديـهــم لـحــزب ال ـلــه ،ف ــإن املرحلة
الجديدة تشهد عــدم ممانعتهم تدميره
على رؤوسهم ورأس حزب الله.
(كاتب لبناني)

الفلسفة عــادة ابنة املجتمعات بكل تفاصيلها الدينية والــاديـنـيــة ،السياسية،
االقتصادية ،االجتماعية وغيرها .فيها تتكتل عناصر التفكيك عن جزئيات الفرد
واملجتمع .تنبع من أحداث ناعمة أو صادمة ،لتضع مسارًا فكريًا يشرح الوعيًا
ٌ
صحيح أن التوجهات الفكرية التي تلت مرحلة الحرب العاملية الثانية
يغفله الوعي.
( ،)1945 - 1939ثــم استنباط م ــدارس فكرية ناشئة مــن منظومات سياسية
رسمت ثقافة ُع ّدت جديدة في زمنها ،إال أن الغريب أن مثل هذه املدارس لم تنشأ
بعد في الدول العربية ،بما يشبه عصفًا فكريًا ال يسمح فقط في وضع أنفسنا
ً
مكان «اآلخر» ،بل تضع نفسها بيننا وبني «اآلخر» .في لبنان مثال ،يحلو التفكير
في كيفية انبثاق فلسفة ما ،يقرأها أو يشاهدها إنسان املستقبل .في غالب الظن،
لن توجد مثل هذه املدرسة .كذلك في اليمن وسورية والعراق وليبيا والسودان،
أزمات كأنها ُصنعت ألجله.
وطن يعاني من
ٍ
وكل ٍ
ّ
املفهوم الفلسفي عمليًا حــاجــة ال بــد منها ،حتى لــو ظــن بعضهم أن الفلسفة
ّ
غير ضرورية في عالم رأسمالي منظم أو استهالكي مدمر ،ألن العكس هو ما
يحصل ،أي والدة نظرية فلسفية من رحــم الرأسمالية أو االستهالكية .إذا ،ما
الذي ستستولده األفكار اللبنانية أو اليمنية أو الفلسطينية أو السورية أو غيرها
من الدول العربية من فلسفة ّ
محددة؟ في الواقع إن الغد ،الذي قد يكون بعد عقد
أو  50عامًا أو قرن كامل ،سيحمل معه مجموعة نظريات فلسفية فارغة ،قد ال
ينطبق عليها مفهوم التطور املرتبط بالتقدم التقني أو األدب أو الفن ،بل سيكون
ما سينتج فارغ املضمون ،وال يمكن البناء عليه .وأهمية الفلسفة هنا تكمن في
وضعها أسسا ملستقبل مختلف بناء على ماض زاخــر بالتجارب التصاعدية
ال التنازلية .والتنازل أو العودة إلى املفاهيم الغرائزية في زمن يفترض أن يكون
الوعي قد أوجد مساحة فكرية ّ
جدية فيه ،لن تسمح بديمومة أي مجتمع ،سواء
بقي اإلطار القومي نفسه أو ّ
تبدل.
ّ
لذلك ،من امللح أن تخرج الشعوب من الهامش العسكري لخالفاتها املتناسلة ،والذي
يحرمها من االستفادة من املــوارد املتاحة أمامها ،على الرغم من محدوديتها،
كي تسعى وراء تأمني ما ينقصها في سبيل إيجاد الركائز التي ستدفعها إلى
تحرير العقل من الغرائز .لكن الواقعية املفرطة ،بوصفها عنصرا يفرض الظالمية
الفكرية ،تبقى أقوى حتى إشعار آخر .هذه الواقعية بالذات ال تحرم املجتمعات من
ّ
النمو فحسب ،بل تصيغ مجموعة من القواعد والقوانني ،التي تدفعها إلى قبول
ً
الواقع الحالي كمسار حياتي ال ُيمكن تغييره وال نسفه ملصلحة مسار أكثر ميال
إلى اإلنسان الفرد واملجتمع.
الجوهر هنا أن الواقعية أسيرة املتطلبات اليومية التي لم تبلغ مرتبة «البديهيات»
ّ
املفترض أن تكون ّ
كحق لها ال منة من أحد .وليس صعبًا تشارك
مؤمنة للناس،
ٍ
معظم الشعوب العربية عناوين اجتماعية بديهية ،قياسًا على الزمن الذي بلغته
البشرية .اليمني يريد خبزه والسوري أيضًا .اللبناني يريد طبابته والفلسطيني
أيـضــا .الـعــراقــي يريد تعليمه والليبي أيـضــا .الـســودانــي يريد أمــانــه االجتماعي
ومواطن جنوب السودان أيضًا .ومفهوم أن كل تغيير ينبثق من إطاحة نظام أو
حكام أو منظومة تزيد األوضاع سوءًا ،ومفهوم أيضًا أن القدرة على ذلك أضعف
ً
تالق بني الشعوب في سبيل
انطالقًا من قوة السلطات وعنفها ،فضال عن أن أي ٍ
تأمني البديهيات بــدأ يندثر ملصلحة خطابات عاملية ،تشبه في بعض زواياها،
خطابات عشية الحرب العاملية الثانية.
بالتالي ،الفلسفة كنمط ُيــراد منه تغيير حياة الشعوب إلى األفضل ،على الرغم
يمس في صميم ّ
من بساطة العبارة وكثرة استهالكها ،أمر ّ
نمو اإلنسان ،ككائن
طموحات أكثر ويسعى إلى ترجمتها .وهنا املعضلة ،هل ينجح
واع يبحث عن
ٍ
ٍ
ّ
إنساننا العربي في عكس مساره الحالي؟ طاملا يحتل الخبز أولوية هذا اإلنسان،
وهذا حقه ،فإن التغيير سيبقى بعيدًا.
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آراء

هل تتحالف إسرائيل مع الصين بدل أميركا؟
رزان شوامرة

ـت ي ـش ـهــد ح ـق ــل الـ ـع ــاق ــات ال ــدول ـي ــة
ف ــي وقـ ـ ـ ٍ
ن ـقــاشــات ك ـب ـيــرة ب ـشــأن ال ـت ـغ ـيــرات ف ــي بنية
ال ـن ـظ ــام ال ــدول ــي ،بـفـعــل ال ـص ـع ــود الـصـيـنــي
وت ــراج ــع الـ ـ ــدور األم ـي ــرك ــي ع ــامل ـي ــا ،تـتـعـ ّـمــق
العالقات اإلسرائيلية  -الصينية في املجالني،
ال ـث ـق ــاف ـ ّـي واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،ب ـش ـك ــل أس ــاس ــي،
بما يــؤشــر بــالـضــرورة على تنامي عالقات
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة طــوي ـلــة األم ـ ــد ب ــن ال ـطــرفــن.
أثــار تنوع هــذه العالقات وتعمقها مخاوف
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،وتـ ـع ـ ّـرض ــت إس ــرائ ـي ــل
للنقد من مفكرين وسياسيني في واشنطن.
يطرح هذا كله السؤال :هل تحاول إسرائيل
اسـتـبــاق األحـ ــداث وإن ـش ــاء ق ــوة وتــأثـيــر لها
في الداخل الصيني ،في حال تحقيق الصني
حلمها بأن تصبح القوة العظمى في العالم
بحلول منتصف القرن الحالي (العام ،)2050
بـحـســب «ال ــرؤي ــة الـصـيـنـيــة» ال ـتــي تتبناها
ال ــدول ــة وال ـ ـحـ ــزب؟ ي ـع ـيــد هـ ــذا الـ ـس ــؤال فتح
النقاش بشأن العالقة التاريخية بني الحركة
الصهيونية وال ـقــوى العظمى ،حيث سعت
األول ــى ،بــاسـتـمــرار ،إلــى االنـتـقــال مــن حضن
قوة عظمى تنهار إلى أخرى تصعد.
في أواخــر القرن التاسع عشر وأوائ ــل القرن
ال ـع ـش ــري ــن ،ك ــان ــت أمل ــان ـي ــا أح ـ ــد أه ـ ــم م ــراك ــز
الثقل لنشاط الحركة الصهيونية ،إذ احتل
اليهود األملــان موقعًا مــؤثـرًا فــي قلب الفكرة
الصهيونية ،وعـمـلــوا ،أســاســا ،عـلــى تعزيز
في الداخل األملاني ،وكانت
الثقافة اليهودية ّ
مــديـنــة مـيــونــخ مــرشـحــة الحـتـضــان املــؤتـمــر
ال ـص ـه ـيــونــي األول عـ ــام  .1897ول ـك ــن بـعــد
هــزيـمــة أملــان ـيــا فــي ال ـحــرب الـعــاملـيــة األول ــى،
ســرعــان مــا نـقـلــت الـصـهـيــونـيــة مــركــز ثقلها
إل ــى بــريـطــانـيــا ،وان ـت ـقــل املـجـلــس التنفيذي
للمنظمة الصهيونية إلى لندن .وعلى الرغم
من أن بريطانيا كانت في مرحلة تراجعها
ً
قــوة عاملية ،إال أنها كانت األق ــوى فيما بني
ّ
ال ـ ـ ــدول األوروب ـ ـي ـ ــة آنـ ـ ـ ــذاك .وف ـ ــي م ــا ي ـخــص
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،الـ ـت ــي ك ــان ــت ف ــي ذروة
ص ـعــودهــا وقــوت ـهــا ،فـقــد انـتـهـجــت سـيــاســة
االنعزال بعد الحرب ،فلم يكن لديها اهتمام
ف ــي مــا ي ـحــدث خ ــارج ح ــدوده ــا الـجـغــرافـيــة.
وفــي  ،1917بفعل دور الحركة الصهيونية،
أصدرت الحكومة البريطانية تصريح بلفور
لليهود ،وبقيت الدولة الراعية ملشروع إقامة
دولة يهودية في فلسطني ثالثة عقود.
مــع انتهاء الـحــرب العاملية الثانية ،خرجت
بريطانيا من معادالت القوة في بنية النظام
ّ
ال ــدول ــي ،وت ــول ــت ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ق ـيــادة

الـعــالــم ال ـغــربــي ،متخلية بــذلــك عــن سياسة
االن ـعــزال الـتــي انتهجتها بــن الـحــربــن .بدأ
ال ـت ـح ـض ـيــر ال ـص ـه ـيــونــي ل ــان ـت ـق ــال ال ـثــانــي
واس ـت ـغــال ال ـت ـغ ـيــرات ف ــي ت ــوزي ــع ال ـق ــوة في
الـنـظــام ال ــدول ــي ملصلحة ال ــوالي ــات املـتـحــدة
ّ
خضم الحرب العاملية الثانية ،وتمثلت
في
نـقـطــة االن ـع ـطــاف الـصـهـيــونــي نـحــو أمـيــركــا
بــان ـع ـقــاد مــؤت ـمــر بــال ـت ـي ـمــور ف ــي ن ـيــويــورك
ُ
سـنــة  .1942نـلـحــظ أن ان ـت ـقــال الصهيونية
من ركاب قوة عظمى إلى أخرى ال يأتي بعد
االنهيار الكامل للقوة العظمى ،بل في مرحلة
ّ
والتحول في النظام الدولي ،إذ تبدأ
التغير
أدوار نشطة في الدولة األقوى
بلعب
الحركة
ٍ
املـحـتـمـلــة .اسـتـخــدمــت الـحــركــة الصهيونية
في داخل الواليات املتحدة أدواتها الثقافية،
واس ـت ـغ ـل ــت ال ـه ــول ــوك ـس ــت ،وت ـع ــزي ــز أهـمـيــة
األميركي،
الشرق األوسط في الفكر السياسي ّ
للتأثير في صناع القرار من أجل تبني قيام
ال ــدول ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ودع ـم ـهــا .وأن ـت ــج ذل ــك،
كما نعلم ،االعتراف الفوري بإسرائيل ،الذي
أعلنه الرئيس األميركي ،هاري ترومان ،بعد
 11دقـيـقــة م ــن إع ــان «اس ـت ـقــال إســرائ ـيــل».
مـ ـن ــذ ذل ـ ـ ــك الـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ ،أصـ ـبـ ـح ــت ال ـ ــوالي ـ ــات
املتحدة الراعي األول في العالم للصهيونية
ومشروعها الدولة اإلسرائيلية.
ّ
الـ ـي ــوم ،يـمـكــن ال ـق ــول إن ال ـص ـعــود الصيني
ّ
ه ــو ال ـح ــدث األوح ـ ــد الـ ــذي سـيـغــيــر مــوازيــن
القوى في القرن الـحــادي والعشرين ،فعليه
يكون الـســؤال ،في ضــوء سـيــرورات االنتقال
واالستبدال :هل تسعى الحركة الصهيونية
ً
ممثلة بمشروع دولتها «إسرائيل» للدخول
ف ــي مــرح ـلــة االن ـت ـق ــال ال ـثــالــث تــدري ـجــا نحو
الـصــن؟ ب ــدأت الحركة الصهيونية الظهور
في الصني في بدايات القرن املاضي .وكانت
إســرائـيــل الــدولــة األول ــى فــي الـشــرق األوســط
الـتــي اعـتــرفــت بـجـمـهــوريــة الـصــن الشعبية
ع ــام  .1950وت ـعــزز ال ــوج ــود ال ـي ـهــودي فيها
بـعــد ل ـجــوء مــا ي ـقــارب عـشــريــن أل ــف يـهــودي
إلـيـهــا ف ـتــرة ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة ،ولكن
نشاطًا واضحًا
لم تشهد الساحة الصينية
ّ
لـلـحــركــة الـصـهـيــونـيــة إال ب ـعــد ت ـبــنــي ديـنــغ
ش ـي ــاو ب ـي ـنــغ س ـيــاســة اإلصـ ـ ــاح واالن ـف ـت ــاح
ع ــام  .1978ق ـبــل ه ــذا ال ـت ــاري ــخ ،وف ــي سـيــاق
الـصــراع بــن املعسكرين ،الشرقي والغربي،
اعـتـبــرت الـصــن إســرائـيــل أداة لإلمبريالية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،ودع ـ ـمـ ــت مـنـظـمــة
الـتـحــريــر الفلسطينية بــاملــال وال ـس ــاح في
ّ
مواجهتها .ولكن مع إصالحات دينغ ،تخلت
الصني عن الفكر األيديولوجي في سياستها
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،وأص ـ ـب ـ ـحـ ــت االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة

الصينية براغماتية ،تتناسب مع مصالحها
في النظام الــدولــي .بعد انفتاح الصني على
الغرب ،وخصوصًا أميركا ،وانضمامها إلى
األمم املتحدة ،والحصول على مقعد دائم في
مجلس األم ــن ،انـحـصــر دوره ــا فــي الـصــراع
الفلسطيني اإلســرائـيـلــي على دعــم الجانب
الفلسطيني على الصعيد األمـمــي معنويًا،
وإدانة العدوان اإلسرائيلي خطابيًا.
ك ـيــف اسـتـغـلــت الـصـهـيــونـيــة ه ــذا ال ـت ـحـ ّـول؟
بـعــد إع ــان سـيــاســة االنـفـتــاح الصينية ،قــام
رج ــل األع ـم ــال ال ـي ـه ــودي ،ش ـ ــاؤول أيــزن ـبــرغ،
ال ــذي انـتـقــل مــع عــائـلـتــه فــي ال ـحــرب العاملية
الـثــانـيــة إل ــى ال ـصــن ،بتسهيل عـقــد صفقات
ســاح سـ ّـريــة بــن وزارة الــدفــاع اإلسرائيلية
وال ـص ــن ،مــا يـعـنــي أن الـحــركــة الصهيونية
ب ــدأت نشاطها فــي الـصــن قـبــل  14عــامــا من
تـطـبـيــع ال ـعــاقــات رسـمـيــا ب ــن الـبـلــديــن عــام
 .1992اع ـت ـم ــدت اس ــرائ ـي ــل اسـتــراتـيـجـيـتـهــا
الثقافية في االنتقال من مركز إلى آخر (كما
أشير سابقًا) .ولتعزيز وجودها وبدء العمل
للحصول على الدعم السياسي املستقبلي في
الداخل الصيني ،رسخت إسرائيل حضورها
ف ــي مـ ـج ــاالت عـ ــديـ ــدة ،ال ـث ـقــاف ـيــة وال ـع ـل ـم ـيــة.
وف ــي ال ـف ـتــرة ال ـتــي أعـقـبــت تـطـبـيــع الـعــاقــات
وحتى عام ّ ،2014
سجلت  283بــراءة اختراع
فــي ال ـصــن .وف ــي الـسـنــوات الـعـشــر املــاضـيــة،
شهدت الصني بناء الجامعات اإلسرائيلية
وافتتاحها أربعة فروع لها في الصني :جامعة
تل أبيب ،وجامعة حيفا ،والتخنيون (املعهد
اإلسرائيلي للتكنولوجيا ،وهي أول جامعة
إسرائيلية في الصني وواحــدة من جامعتني
أجنبيتني فقط سمح لها بتأسيس برنامج
جامعة مــوسـكــو) ،وجــامـعــة بن
مستقل بعد
ِّ
غوريون .كذلك ُوقع اتفاق يهدف إلى تأسيس
تحالف بني الجامعات في البلدين عام 2015
خ ــال زي ـ ــارة وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة اإلســرائ ـي ـلــي،
أفـيـغــدور لـيـبــرمــان ،الـصــن مــع نــائــب رئيس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـص ـي ـن ــي ،ل ـي ــو ي ـ ــان دونـ ـ ـ ــغ ،الـ ــذي
ُع ــرف بــاســم «خـطــة العمل الثالثية للتعاون
االبتكاري بني الصني وإسرائيل».
ّأدى ه ـ ـ ـ ــذا املـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود ال ـ ـث ـ ـقـ ــاف ُـ ــي ل ـل ـح ــرك ــة
الصهيونية داخ ــل ال ـصــن ،وامل ـع ــزز رسميًا
ّ
تصورات
من الدولة اإلسرائيلية ،إلى إنتاج
إيجابية عند الصينيني ،إذ ّ
عبر سياسيون
وأكاديميون صينيون عن إعجابهم بالثقافة
والتقاليد اليهودية وتشابهها مــع الثقافة
ّ
ال ـك ــون ـف ــوش ــوس ـي ــة .وي ـ ــذك ـ ــر هـ ـ ــذا ال ـت ـف ـع ـيــل
واالف ـت ـعــال الـثـقــافــوي بـخـطــابــات املسيحية
الصهيونية وتـنـظـيــراتـهــا عــن الـتـمــاثــل بني
الـيـهــوديــة واملسيحية وتـكــامـلـهــا ،س ــواء في

الصعود الصيني هو
الحدث األوحد الذي
سيغيّر موازين القوى
في القرن الحادي
والعشرين
تعلّم بن غوريون
اللغة الصينية بعد
تجاوزه الستين من
عمره ،مقتنعًا بأن
الصين ستصبح القوة
العظمى في القرن
الحادي والعشرين

أوروب ـ ـ ــا أو الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة .اسـتـطــاعــت
وجودها الثقافي ،ووصلت
إسرائيل تعزيز
ّ
إلى املرحلة التي تتبنى فيها الصني بنفسها
دع ــم الـثـقــافــة الـيـهــوديــة ،فـبــاإلضــافــة إل ــى ما
سـبــق ،أطـلــق الـصـيـنـيــون ع ــام  2017مـبــادرة
«أس ـب ــوع إســرائ ـيــل ال ـث ـقــافــي» ،ويـعـتـبــر أول
حــدث ثقافي يحتفل بــإســرائـيــل فــي الصني.
وفــي الـعــام نفسه ،أعلنت جامعة شنغهاي
مشروعها الجديد في إنشاء قاعدة بيانات
عن الالجئني اليهود في الصني ،تعاطفًا مع
ضحايا الهولوكوست.
املفارقة في العالقة ما بني إسرائيل والغرب،
وإسرائيل والصني ،أن الدول الغربية هي التي
أنشأت الدولة اليهودية كجزء من مشروعها
االس ـ ـت ـ ـع ـ ـم ـ ــاري ،ووض ـ ـ ـعـ ـ ــت ع ـ ـلـ ــى ع ــات ـق ـه ــا
مسؤولية حمايتها ودعمها ماديًا ومعنويًا
وعسكريًا .في املقابل ،وفي حالة الصني ،نجد
أن ه ـنــاك سـعـيــا حـثـيـثــا وم ـج ـه ــودات هــائـلــة
ت ـقــوم ب ـهــا إس ــرائ ـي ــل نـفـسـهــا م ــن أج ــل جــذب
الدعم واالهتمام الصيني ،وهناك محاوالت

السترضاء الصني ،على الرغم من معارضة
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ذل ــك ،وت ـك ــرار انـتـقــاداتـهــا
لتنامي الـعــاقــات بــن الطرفني بشكل كبير،
وخصوصًا في املجال االقتصادي.
اقتصاديًا ،لعب رجال األعمال اليهود أدوارًا
رئيسية في قيام الدولة اإلسرائيلية وتأمني
دع ــم ال ـق ــوى الـعـظـمــى ال ـغــرب ـيــة وحـمــايـتـهــا،
وأبرزهم آل روتشيلد الذين منحتهم الحكومة
البريطانية وعــد بـلـفــور ،وأيــزنـبــرغ املــذكــور
ســاب ـقــا .الـ ـي ــوم ،تـلـعــب ال ــدول ــة اإلســرائ ـيـل ـيــة
ه ــذا ال ـ ــدور بـشـكــل رئ ـي ـســي ف ــي مـحــاوالتـهــا
السـتــرضــاء الـجــانــب الصيني قــوة صــاعــدة.
وهناك أدلــة عديدة ،أولها انضمام إسرائيل
عام  2015إلى بنك التنمية اآلسيوي (،)AIIB
والذي يعتبر أحد أعمدة الصعود الصيني،
والشاهد األبــرز على التنافس الصيني مع
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،بــاع ـت ـبــاره «ب ــدي ــا» عن
البنك الدولي ،األميركي املنشأ .ثانيًا ،وجود
إسرائيل على خريطة املشروع العاملي القديم
الحديث «طريق الحرير البحري» ،إذ تستثمر
ال ـص ــن ف ــي ب ـن ــاء م ـي ـن ــاءي ح ـي ـفــا وأس ـ ــدود
وإعـ ـ ـ ــادة تــرم ـي ـم ـه ـمــا ،وه ـ ــو امل ـ ـشـ ــروع ال ــذي
سيجعل ال ـصــن مــرك ـزًا لــاقـتـصــاد الــدولــي.
ثالثًا ،إسرائيل هي الشريك األول للصني في
قــارة آسيا ،والشريك الثالث في العالم بعد
الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي.
لم تتوقف سياسة االسترضاء اإلسرائيلية
عـ ـن ــد ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوج ــي وال ـث ـق ــا ّف ــي
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،ب ــل تـ ـع ـ ّـدى ذل ـ ــك إل ـ ــى تـبــنــي
خطابات إسرائيلية تــرى فــي الصني فرصة
مستقبلية كبرى .على سبيل املثال ،سياسيًا،
ّ
تـ ـع ــل ــم رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء األول إلس ــرائـ ـي ــل،
دي ـف ـيــد ب ــن غ ــوري ــون ،ال ـل ـغــة الـصـيـنـيــة بعد
ّ
ت ـ ـجـ ــاوزه ال ـس ـت ــن م ــن عـ ـم ــره ،م ـق ـت ـن ـعــا ب ــأن
ال ـصــن ستصبح ال ـقــوة الـعـظـمــى فــي الـقــرن
الـحــادي والعشرين .ووصــف رئيس الــوزراء
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـس ــاب ــق ،ب ـن ـيــامــن نـتـنـيــاهــو،
الـ ـع ــاق ــات ال ـص ـي ـن ـيــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة بــأن ـهــا
«زواج ُعقد في السماء» .وفي خطاب له ،قال
السفير اإلســرائـيـلــي الـســابــق فــي واشـنـطــن،
مــايـكــل أوريـ ــن إن «إس ــرائ ـي ــل تـعـتـبــر الـصــن
فرصة» .وفي السياق نفسه ،وعلى الصعيد
األكاديمي ،قالت الباحثة شيرا إيفرون« :من
وجهة نظر اإلسرائيليني ،الصني بلد الفرص
ال ـج ــدي ــدة» .ال تـتـســع املـســاحــة امل ــوج ــزة هنا
لعرض معطيات إضافية ،لكن السؤال املهم،
هل تكون الصني املحطة القادمة للتموضع
االستراتيجي الجديد للحركة الصهيونية
ومشروعها الدولة اإلسرائيلية؟
(طالبة دكتوراه وباحثة فلسطينية)

الواليات المتحدة و«لعنة القوة العظمى»
أسامة أبو ارشيد

م ـ ــن دون الـ ـ ـخ ـ ــوض ف ـ ــي تـ ـف ــاصـ ـي ــل األزم ـ ـ ــة
األوك ــران ـي ــة ومـسـتـجـ ّـداتـهــا ،مــا نـشـهــده اآلن
تعبيرات عــن إزاح ــات جيوسياسية كبرى،
ق ــد تـفـضــي إل ــى ن ـظ ــام ع ــامل ــي ج ــدي ــد ،ينهي
عصر األحادية القطبية األميركية الذي ساد
منذ مرحلة ما بعد الحرب الـبــاردة وانهيار
االتحاد السوفييتي ،مطلع تسعينيات القرن
املــاضــي .كــذلــك ،قــد تـقــود هــذه اإلزاحـ ــات إلى
حرب كونية ثالثة ،أكثر تدميرًا من سابقتيها.
ٍ
خصوم الــواليــات املتحدة ،وتحديدًا روسيا
والـصــن ،على قناعةٍ بــأن قوتها وهيمنتها
ال ــدولـ ـي ــة ف ــي ط ـ ــور تـ ــراجـ ــع ،وه ـ ــم مـ ـص ـ ّـرون
على إع ــادة صياغة النظام العاملي وتغيير
طــابـعــه وم ـعــادالتــه الـتــي حــابــت األمـيــركـيــن
عقودًا طويلة .واليوم ،تجد واشنطن نفسها
أمــام ٍّ
تحد غير مسبوق ،فخصومها يبدون
متفقني على استنزاف قوتها ،فيما تتراجع
ث ـقــة حـلـفــائـهــا ب ـهـ ّـا ،واألدهـ ـ ــى أن ال ـخــافــات
ّ
وتتعمق فــي الــداخــل
واالنـقـســامــات تتفشى
التي
ـم
ـ
ظ
ـ
ع
األ
ـوة
ـ
ق
ـ
ل
ا
لعنة
األمـيــركــي .هــل هــي
ً
ّ
تتمدد ما وراء إمكاناتها وقدراتها ،مدفوعة
بنشوة القوة ،لتكتشف بعد ذلك محدوديتها،
مهما عـظـمــت؟ أم هــي الـشـيـخــوخــة؟ أم أنها
فــرصــة ل ـص ـحــوة ض ــروري ــة ،وإعـ ـ ــادة تنظيم
اس ـتــرات ـي ـجــي لــإم ـكــانــات واألولـ ــويـ ــات؟ من
الصعب تقديم إجابة حاسمة اآلن.
ف ــي ك ــل األحـ ـ ـ ــوال ،ق ــد ت ـك ــون أم ـي ــرك ــا تعيش
ً
مــرح ـلــة ل ـع ـنــة الـ ـق ــوة األعـ ـظ ــم فـ ـع ــا ،فــال ـقــوة
الـ ـه ــائـ ـل ــة ،خـ ـ ّـيـ ــرة ك ــان ــت أو شـ ــريـ ــرة ،تــرتــب
مـ ـس ــؤولـ ـي ــات عـ ـل ــى ص ــاحـ ـبـ ـه ــا .وف ـ ــي ح ــال
الــواليــات املـتـحــدة ،فإنها مطالبة الـيــوم بأن
تصارع على أكثر من جبهة عاملية ،دع عنك
أزمتها االقتصادية ،بنيويًا وهيكليًا .واألهم
ت ـش ــرذم نـسـيـجـهــا ال ـس ـيــاســي واالج ـت ـمــاعــي
داخـلـيــا ،بـشـكـ ٍـل أصـبــح مــن الـصـعــب تحقيق
إجـمــاع مـعــه ،أو حتى غالبية أميركية وراء
أي م ــوق ــف .ك ــل ش ـ ــيء أصـ ـب ــح م ـسـ ّـي ـســا فــي
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي الـعـقــديــن األخ ـيــريــن،
صــالـحـهــا االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،وبـشـكــل
ح ـتــى مـ ً
ً
أكثر كثافة وخـطــورة فــي الـسـنــوات الخمس
املاضية .من السهل جدًا أن نلوم هنا الرئيس

ال ـســابــق ،دون ــال ــد ت ــرام ــب ،وشـعـبــويـتــه ،لكن
الحقيقة أن تــرامــب وفوضويته وسفاهاته،
ال ـتــي تـتـبـنــاهــا ق ــاع ــدة شـعـبـيــة عــري ـضــة ،ما
ّ
هم إال تعبير عن إمبراطورية هائلة تتفكك
داخـ ـلـ ـي ــا ،ب ـش ـكــل ت ــدريـ ـج ــي ،وت ـع ـي ــش حــالــة
مــن الـتــوهــان االسـتــراتـيـجــي وغ ـيــاب الـهــدف
والــدافـعـيــة لــانـطــاق نـحــو األمـ ــام .إنـهــا من
عــامــات الـشـيـخــوخــة ،س ــواء استحكمت في
أميركا راهنًا ،أو ال يــزال من املمكن تفاديها
وإع ـ ـ ــادة ت ـجــديــد ش ـب ــاب الـ ـق ــوة .ف ــال ــوالي ــات
املتحدة ،على الرغم من كل شيء ،ما زالت قوة
عظمى ،وتملك إمكانات وقدرات ال يمكن أبدًا
التهوين منها .لكن هــل تــوجــد إرادة وقــدرة
على تحقيق ذلك؟ هذه أيضًا مسألة تحتاج
بحثًا آخر أعمق وأوسع.
عـ ـ ــودة إل ـ ــى م ـس ــؤول ـي ــات الـ ـق ــوة األم ـي ــرك ـي ــة
عامليًا ولعنتها .في األزمــة األوكــرانـيــة ،تجد
ّ
بالتصدي لخصم
واشنطن نفسها مطالبة
ّ
عمالق وقــوي .يــدرك األميركيون أن الرئيس
الروسي ،فالديمير بوتني ،يريد إعادة عقارب
الخرائط الجيوستراتيجية والجيوسياسية
ثالثة عقود إلى الوراء .هو ليس مهتمًا فقط
ّ
التمدد شرقًا وإفشال
بمنع حلف الناتو من
ِّ
مـ ـح ــاوالت االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ل ـض ــم كييف
ترتيبات جديد ٍة
إليه ،بل األهــم عنده فــرض
ٍ
على األميركيني و«الناتو» في شرق أوروبــا
ووس ـط ـهــا وف ــي دول الـبـلـطـيــق ،ال ـتــي كــانــت
ي ــوم ــا ف ــي ق ـلــب ح ـلــف وارس ـ ــو الـســوفـيـيـتــي،
وتـمـثــل ال ـيــوم الـجـبـهــة الـشــرقـيــة لــ«الـنــاتــو»
على ال ـحــدود الغربية لــروسـيــا .بــوتــن ،كما
كثيرون من الروس ،يشعرون بجرح الكرامة
الــذي ترتب عن انهيار االتحاد السوفييتي،
وال ــواق ــع الـجـيــوسـتــراتـيـجــي امل ـج ـحــف ،كما
يرون ،الذي فرضته الواليات املتحدة عليهم
مستغلة الفوضى التي سادت روسيا حينها
وضعفها االقتصادي .املسألة تتعلق بأمنهم
الـ ـق ــوم ــي ،وب ــأمـ ـج ــاد ع ـظ ـمــة اإلم ـب ــراط ــوري ــة
السوفييتية الـغــابــرة خــال الـحــرب الـبــاردة.
أمـ ــا ال ـ ـيـ ــوم ،ح ـس ــب م ـق ــارب ــة ال ـك ــرم ـل ــن ،ف ــإن
برئيس طامح إلــى االعتراف
روسيا تتمتع
ٍ
به زعيمًا لدولة عظمى يعامله األميركيون
ّ
بندية .إنها تصفية حساب.
ل ــدى ال ـصــن ،كــذلــك ،مــرارات ـهــا مــع الــواليــات
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¶

املتحدة .يعود التوتر بــن البلدين إلــى عام
 ،1949عقب سيطرة الشيوعيني على الحكم
بزعامة ماو تسي تونغ .وعلى الرغم من أن
إدارة ريتشارد نيكسون اعترفت بجمهورية
ال ـص ــن الـشـعـبـيــة ع ــام  ،1979وأق ـ ـ ـ ّـرت مـبــدأ
«صني واحدة» ،بمعنى أن تايوان جزء منها،
إال أنها حالت دون ضـ ّـم هــذه إليها ،بذريعة
أن ذلك ال ينبغي أن يحصل بالقوة واإلرغام.
ُ
وال تخفي الـصــن شعورها بــاإلهــانــة أيضًا
من تعامل الواليات املتحدة معها ،على مدى
ع ـقــود ،أن ـهــا ضعيفة اقـتـصــاديــا وعـسـكــريــا،
وهـ ــذا م ــا أج ـبــرهــا ف ــي ب ـعــض األحـ ـي ــان ،في
املاضي ،على االستجابة لضغوط أميركية،
كاإلفراج عن مدافعني عن حقوق اإلنسان ،أو
قبول شروط واشنطن لالنضمام إلى منظمة
التجارة العاملية .بقية قصة التوترات الراهنة
معروفة ،من املعارك الجمركية ،إلى املنافسة
االقتصادية عامليًا ،إلى نزاع النفوذ في بحر
الصني الجنوبي ،تحديدًا ،وفي شرق آسيا،
ولكن صني اليوم ليست صني أمس،
عمومًا.
ٌ
وه ــي ع ـم ــاق ف ــي طــريـقــه إلط ــاح ــة ال ــوالي ــات
املتحدة ،قريبًا ،عن عــرش العالم اقتصاديًا.
وهي قوة عسكرية وسياسية وتكنولوجية
ّ
مصرة
عظمى صــاعــدة بسرعة ،كذلك فإنها
عـلــى إب ـعــاد ال ـقــوة العسكرية األمـيــركـيــة عن
تخومها ،وتوحيد تايوان معها ،ولو بالقوة،
وإع ــان محيطها الجيوستراتيجي منطقة
صينية خالصة.
وألن ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة هـ ــي «ق ـ ـ ــوة األمـ ــر
ال ــواق ــع» ال ـيــوم ،وإن كــانــت فــي ط ــور تــراجــع،
فــإنـهــا تـسـعــى ،بـكــل مــا أوت ـيــت مــن ق ــوة ،إلــى
ّ
املتمردة» ،وتحديدًا
الحد من طموح «القوى
ّ
املتمردة»
الصني« .قوة األمر الواقع» و«القوة
م ـص ـط ـل ـحــان م ـ ـتـ ــداوالن ف ــي ح ـق ــل دراسـ ـ ــات
الـعــاقــات الــدولـيــة .لــم تـتـ ّ
ـردد إدارة الرئيس،
جـ ــو بـ ــايـ ــدن ،فـ ــي إع ـ ـ ــان الـ ـص ــن «امل ـن ــاف ــس
الجيوسياسي» األساس .هذا تقدير أميركي
ي ـت ــداول رسـمـيــا وعـلـنــا مـنــذ اإلدارة األول ــى
للرئيس األسبق ،بــاراك أوباما .ومن َّ
ثم كان
َ
أن ح ــول ــت ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ث ـلــثــي قــوتـهــا
البحرية نحو بحر الصني الجنوبي وشرق
آسـيــا ،فــي منطقة املحيط ال ـهــادئ ،الحـتــواء
الصني .ثلثا التجارة العاملية يمران من هناك.
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يدرك األميركيون أن
بوتين يريد إعادة
عقارب الخرائط
الجيوستراتيجية
والجيوسياسية ثالثة
عقود إلى الوراء
تحذيرات في
الدوائر األكاديمية
واإلعالمية والسياسية
والعسكرية األميركية
من احتماالت وقوع
حرب أهلية عام 2024

ثـ َّـم جــاء بــايــدن ا ّل ــذي سحب ق ــوات ب ــاده من
أفغانستان وخــفــف وجــودهــا العسكري في
ّ
للتفرغ للصني .لكن للعنة
الـشــرق األوس ــط،
القوة العظمى رأي آخر واشتراطات أخرى.
ألن أميركا هي القوة العظمى ،فإن حلفاءها
في الشرق األوسط يتوقعون منها حمايتهم
والــوقــوف معهم ضــد إي ــران التي ت ــزداد قوة
وشــراســة .ومــا قصف الحوثيني فــي اليمن،
ح ـل ـف ــاء ط ـ ـهـ ــران ،أخـ ـيـ ـرًا اإلم ـ ـ ـ ــارات إال دل ـيــل
آخــر على ذل ــك .أيـضــا ،ألن أمـيــركــا هــي القوة
العظمى ،وتريد أن تحافظ على مصداقيتها
ّ
ال ـتــي اهـ ـت ــزت ك ـث ـي ـرًا خ ــال س ـن ــوات تــرامــب،
ث ـ َّـم بـعــد االن ـس ـحــاب ال ـفــوضــوي ل ـبــايــدن من
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أف ـغــان ـس ـتــان ،ص ـيــف ال ـع ــام امل ــاض ــي ،فــإنـهــا
ّ
اضطرت إلى أن تعود إلى أوروبا لحمايتها
من روسيا الطامعة .ينطبق األمــر ذاتــه على
كــوريــا الشمالية وصــواريـخـهــا الباليستية
وت ـج ــارب ـه ــا الـ ـن ــووي ــة ،وت ـه ــدي ــده ــا حليفني
أم ـيــرك ـيــن ،ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة وال ـي ــاب ــان ،بل
وتهديدها اآلن ّ
البر األميركي نفسه.
تستنزف لعنة القوة هــذه الــواليــات املتحدة،
ّ
وت ـشــتــت تــرك ـيــزهــا ،وتـجـعـلـهــا مـطــالـبــة بــأن
تـ ـك ــون ف ــي س ــاح ــات ك ـث ـي ــرة وعـ ـل ــى جـبـهــات
مـتـعـ ّـددة فــي آن واح ــد .يــدرك خصومها ذلــك،
ومن َّ
ثم فهم ال يتوقفون عن افتعال الصداع
واألزم ــات لها هنا وهـنــاك .وه ــم ،على الرغم
م ــن خــافــات ـهــم ،ال يـمــانـعــون ف ــي مـسـتــويــات
معينة من التنسيق بينهم ،كما تفعل الصني
وروس ـ ـيـ ــا وإي ـ ـ ـ ــران .م ـن ـت ـصــف ش ـه ــر ي ـنــايــر/
ك ــان ــون ال ـثــانــي الـ ـج ــاري ،أجـ ــرت ه ــذه ال ــدول
الـثــاث مـنــاورات بحرية ،هــي الثالثة بينها،
ف ــي امل ـح ـيــط ال ـ ـهـ ــادئ .أيـ ـض ــا ،ي ـ ــدرك خـصــوم
ّ
املتمردة» ،أن «قوة األمر
واشنطن ،أو «القوى
ال ــواق ــع» األمـيــركــي تعيش اسـتـنــزافــا داخليًا
غ ـيــر م ـس ـبــوق ف ــي ع ـصــرهــا ال ـح ــدي ــث .هـنــاك
جائحة كورونا الذي ما زالت أميركا عاجزة
عن احتوائها .هناك التضخم املنفلت من كل
عيار .هناك األزمة االقتصادية .وهناك ارتفاع
ح ـ ـ ّـدة االس ـت ـق ـط ــاب املـج ـتـمـعــي وال ـس ـيــاســي.
وهناك عشرات املاليني من األميركيني الذين
ال يعترفون ببايدن رئيسًا شرعيًا .واألدهــى
أن ه ـنــاك ت ـحــذيــرات فــي ال ــدوائ ــر األكــاديـمـيــة
واإلعالمية والسياسية والعسكرية األميركية
من احتماالت وقــوع حــرب أهلية ،عــام ،2024
ّ
وتـفــكــك ال ــوالي ــات املـتـحــدة إذا مــا ح ــدث نــزاع
آخر على نتائج االنتخابات.
ان ـه ـيــار أم ـيــركــا أو ان ـت ـهــاء ن ـفــوذهــا الــدولــي
ال ـك ـب ـي ــر ل ـي ـس ــا أمـ ــريـ ــن ح ـت ـم ـي ــن ،وال حـتــى
مـ ّ
ـرج ـح ــن ح ــال ـي ــا .لـ ـك ــن ،ت ــراج ــع هـيـمـنـتـهــا
ّ
وسطوتها عامليًا أمر مؤكد ،فنوع التحديات
الـ ـت ــي ت ــواج ـه ـه ــا ال ـ ـيـ ــوم ،وم ـس ـت ــوى ال ـق ــوى
ال ـت ــي ت ـنــاف ـس ـهــا ،ق ـط ـعــا س ـي ـع ـيــدان تـشـكـيــل
الـنـظــام الــدولــي ،وسـتـكــون الــواليــات ضحية
التزاماتها الكثيرة .هــذا هــو الجانب املظلم
للقوة العظمى ،أو لعنتها.
(كاتب فلسطيني في واشنطن)

¶ مكتب بيروت
بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية west end 33
هاتف009611442047 - 009611567794 :
¶ البريد اإللكترونيEmail: info@alaraby.co.uk :
¶ لالشتراكاتalaraby.co.uk/subscriptions :
هاتف +97440190635 :جوال+97450059977 :
¶ لإلعالناتalaraby.co.uk/ads :

