
علي أنوزال

ــيـــس الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســـعـــّيـــد حــالــة  ــرئـ الـ
 في 

ٌ
تستعصي عــلــى الــفــهــم، فــهــو مــحــافــظ

طريقة تفكيره، وثوري في ممارسته عند 
مــواجــهــتــه الــفــســاد واملــفــســديــن. قــامــوســه 
ــلــــغــــوي يـــنـــهـــل مــــن مـــرجـــعـــيـــة إســـامـــيـــة  الــ
السلطة  إلــى  وصــولــه  منذ  لكنه  تقليدية، 
شــيــطــن اإلســامــيــن، وحــولــهــم إلـــى هــدف 
ــيـــة«. هــو  ــانـــونـ ــقـ ــه الـ ــنـــّصـــات »صــــواريــــخــ ملـ
مــع »الــربــيــع الــعــربــي« عندما يــتــحــّدث عن 
ــاع الـــنـــاس االجــتــمــاعــيــة، ويــذّكــرهــم  ــ أوضــ
بــمــن كــــان الــســبــب فـــي فــقــرهــم وبــؤســهــم، 
وضـــد الــربــيــع وشـــعـــاراتـــه، عــنــدمــا يتعلق 
النقد وحقهم في  الناس في  األمــر بحرية 
التظاهر. دكتاتور في تصرفاته وقراراته، 
وديــمــقــراطــي يــحــتــرم الــدســتــور والــقــانــون 
ص وُمنقذ ودكتاتور 

ِّ
ل

َ
في تصريحاته. ُمخ

ومستبد في اآلن نفسه. بسيط في تفكيره 
وطــــرحــــه وغــــامــــض عـــنـــد صــمــتــه ولــحــظــة 
التعبير  فــي  يتوانى  ال  وعبوسه.  تجّهمه 
ــرّدد في  ــتــ ــه الـــدســـتـــور، وال يــ ــرامـ ــتـ عـــن احـ
ــرارات وتــوقــيــع مــراســيــم ال عاقة  اتــخــاذ قــ
ــذي يــقــســم بأغلظ  ــروح الــدســتــور الــ لــهــا بــ

أيمانه أنه يحترمه ويطبقه!
ــة قـــيـــس ســـعـــّيـــد تــســتــدعــي الــتــحــلــيــل  ــالـ حـ

الفيتوري شعيب

في طبرق،  املنعقد  الليبي  البرملان  أعلن 
الوحدة  من حكومة  الثقة  أخيرا، سحب 
ــاءت عــبــر تــفــاهــمــاٍت  الــوطــنــيــة، والــتــي جـ
ــا بــعــثــة  ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــّددة، قـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ وحــــــــــــــوارات مــ
األمـــــم املـــتـــحـــدة لـــلـــدعـــم فـــي لــيــبــيــا، عــبــر 
االنقسام  إلنــهــاء  الليبي  الــحــوار  ملتقى 
املــؤســســيــة  واألجــــســــام  أواًل،  الــســيــاســي 
ــة فــي الــبــاد ثــانــيــا، وصــــواًل إلــى  املـــوازيـ
الــتــهــيــئــة الـــازمـــة لــانــتــقــال إلـــى املــرحــلــة 
الــعــام ثالثا، عبر  أواخـــر هــذا  فــي  املقبلة 
ــّدة ســلــفــا لـــذلـــك،  ــ ــعـ ــ خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق املـ
االتفاق  اإلجــراء  ناهيك عن مخالفة هــذا 
منذ  الــبــاد  عليه  تسير  الــذي  السياسي 
2015. غــيــر أن هــذه الــحــكــومــة مــنــذ منح 
نفسه،  على  املتشظي  البرملان  لها  الثقة 
وهــــي فـــي حـــالـــة اســتــقــطــاب حــــاد تــعــلــو 
ل 

ُّ
َدخ

َ
بوادره وتفتر بن حن وآخر، من ت

فـــي عــمــلــهــا، وفــــرض وزراء ووكـــــاء في 
عنها،  املــيــزانــيــة  حــجــب  إلــى  تشكيلتها، 
لــتــهــا! لــتــكــون بــعــد ذلــك  ــمَّ مــســاء ــ ـ

َ
ــن ث ومــ

الــقــشــة الـــتـــي قــســمــت ظــهــر الــبــعــيــر كــمــا 
يقال، بحجب الثقة عنها. 

غــيــر أن املــتــتــبــع لــذلــك كــلــه يتضح لــه أن 
ــان لها  الــحــكــومــة، بــطــريــقــة أو أخــــرى، كـ
ــذا االســتــقــطــاب  ــزء كــبــيــر فـــي جــعــل هــ جــ
واقـــعـــا، ألمـــريـــن: قــبــولــهــا بــاملــتــنــاقــضــات 
فــي تــكــويــنــهــا، وجــعــل الــيــد الــطــولــى في 
ذلــك ألعــضــاء الــبــرملــان. وإصـــرارهـــا على 
ــنـــه، وإن جــعــل  الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــثـــقـــة مـ
ــكـــون أمــمــيــا،  مــلــتــقــى الـــحـــوار الــلــيــبــي املـ
ــــوجــــد لـــهـــا طـــريـــقـــا أخـــــرى لـــذلـــك عــن 

ُ
وامل

نــفــســه، إال أن اإلصـــــرار  املــلــتــقــى  طـــريـــق 
يلتئم  البرملان جعله  الثقة من  نيل  على 
السياسية،  الحياة  إلــى  ويــعــود  مــجــّددا، 
بــعــد أن كــــان فـــي حــكــم املـــيـــت ســريــريــا، 
باعتبار انقسامه إلى برملانن، أحدهما: 
ــة طـــــبـــــرق، واآلخــــــر  ــنـ ــديـ ــمـ فـــــي الـــــشـــــرق بـ
اتــخــذ مـــن الــعــاصــمــة طــرابــلــس مـــقـــّرا له 
ــــدوان عــلــيــهــا، حـــيـــث اســتــطــاع  ــعـ ــ بـــعـــد الـ
الــبــرملــانــيــون الـــرافـــضـــون لــلــعــدوان على 
طــرابــلــس تــكــويــن جــســم بــرملــانــي بــعــدد 
 بــرملــان طــبــرق، 

َّ
كــبــيــر مــن األعـــضـــاء، شـــل

عيد إلى 
ُ
وجعله منعدم النصاب، إال أنه أ

سعد كيوان

ــــن الــــصــــهــــاريــــج تـــعـــبـــر الــــحــــدود  ــــل مـ ــــوافـ قـ
واملعابر السورية - اللبنانية غير الشرعية، 
السوري، محّملة  قادمة من مرفأ بانياس 
الله إلى منزلة  الــذي رفعه حزب  باملازوت 
أهــــم مـــن مــنــزلــة الــخــبــز بــالــنــســبــة لــلــنــاس، 
ــهـــي«، فــخــرج األهــالــي  وبــمــثــابــة »نــصــر إلـ
ملاقاة املـــازوت، املـــاّدة الــســوداء السحرية، 
على وقع األهازيج والزغاريد وإطاق النار 
»حياة  احتفاء في شوارع بعلبك، وهتافا بـ
السيد« )حسن نصر الله(. صهاريج تعبر 
بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة، وال مــن يــراقــب وال 
من يحاسب، علما أن زعيم حزب الله كان 
قــد أعــلــن قــبــل أشــهــر عــزمــه عــلــى اســتــقــدام 
بــواخــر إيــرانــيــة محّملة بــاملــحــروقــات إلــى 
لــبــنــان لــلــتــعــويــض عـــن الــنــقــص الــحــاصــل 
فـــي األســـــــواق املــحــلــيــة. ومــــع ذلـــــك، عــبــرت 
الــدولــة  ظــل صمت  فــي  الصهاريج مظفرة 
املــطــبــق، وتــحــت أقــــواس الــنــصــر، فــيــمــا لم 
ميقاتي،  الــحــكــومــة نجيب  رئــيــس  يـــتـــرّدد 
ــام،  ــل الــقــصــر الــحــكــومــي، قــبــل أيـ الــــذي دخـ
مظفرا وحــائــزا دعــم حــزب الله وثقته، في 
ــتـــراف بـــأن عملية دخــــول الــصــهــاريــج  االعـ
»تـــشـــكـــل انـــتـــهـــاكـــا لـــلـــســـيـــادة الــلــبــنــانــيــة«، 
ولــكــنــه اكــتــفــى، فــي الــوقــت نــفــســه، بــالــقــول 
»أنــــا حـــزيـــن«، وأســــوأ مــن ذلـــك تــنــّصــل من 
للحكومة  »ال عاقة  أن  مــؤّكــدا  املسؤولية، 
 بالعجز أم أنه 

ٌ
بــاألمــر«! فهل هــذا اعــتــراف

غض نظر عن طرٍف لم يكن ممكنا لحكومة 
ــم يــمــنــح  ــو لــ ــور لــ ــنــ مـــيـــقـــاتـــي أن تــبــصــر الــ
لــوالدتــهــا.. فيما رئيس  الــضــوء األخــضــر 
ــذي أقـــســـم يمن  ــ الــجــمــهــوريــة، املـــؤتـــمـــن الـ
الدستور،  بحسب  الــســيــادة  على  الحفاظ 
التزم الصمت، وكذلك فعل رئيس املجلس 

النيابي والنواب، وكأن األمر ال يعنيهم. 
واألطــــــرف أن الــــنــــواب، فـــي لــحــظــة انــعــقــاد 
الثقة  عــلــى  للتصويت  الــنــيــابــيــة  الــجــلــســة 
بــالــحــكــومــة، اكــتــشــفــوا أن ال كـــهـــربـــاء في 
املـــازوت وتوقف  في  القاعة، بسبب نقص 
ــدات عن العمل، فأنجدهم تدخل أحد 

ّ
املــول

ــه اتــصــل  ــــذي أعـــلـــن أنــ ــلـــه، الـ ــــواب حــــزب الـ نـ
على  أمنت  التي  للحزب  التابعة  باملحطة 
الـــفـــور املـــــــازوت اإليــــرانــــي إلنــــــارة الــقــاعــة، 
ولــكــن متحدثا بــاســم الــحــكــومــة نــفــى هــذا 
األمر، خوفا من أن يعتبر خرقا للعقوبات 
املفروضة على إيران. واألنكى أن نصر الله 
يمعن في التحّدي، معلنا أن حزبه قد كسر 
الــواليــات املتحدة،  الحصار املــفــروض مــن 
عــلــمــا أن لــبــنــان غــيــر خــاضــع ألي حــصــار 

عبد اللطيف السعدون

رغـــــم الـــخـــيـــال الـــجـــامـــح الــــــذي امــتــلــكــتــه، 
لـــم تــتــخــيــل الـــروائـــيـــة اإلنــكــلــيــزيــة، أغــاثــا 
كــريــســتــي، يـــومـــا وقـــائـــع مــثــيــرة لـــروايـــة 
بوليسية الفتة كالتي أحكم تلفيقها فريق 
أمن عراقين، وتمّكنوا  قن وضباط 

ّ
محق

شــاشــة فضائية،  على  يعرضوها  أن  مــن 
وقد  الجمهور،  اهتمام  استقطبت  حيث 
ة 

ّ
اجترحوا من شاب بريء من مدينة الحل

شــخــصــيــة بـــطـــٍل يــقــتــل زوجــــتــــه، ويــحــرق 
جــثــتــهــا، ثـــم يــلــقــي بــبــقــايــاهــا فـــي دجــلــة، 
كـــي تــغــيــب مــعــالــم الــجــريــمــة تــمــامــا إلــى 
القاتل  اعــتــراف  املحققون  األبـــد، ويسجل 
املـــفـــتـــرض بـــالـــصـــوت والــــــصــــــورة، حــيــث 
ُيــحــكــم عليه بـــاإلعـــدام شــنــقــا، ويــقــودونــه 
إلــــى الــســجــن فـــي انــتــظــار تــنــفــيــذ الــحــكــم، 
ويتنفسون الصعداء بعد إنجاز فعلتهم 
يقف  الــقــدر  لكن  الثمن،  وقــبــض  الخبيثة 
لــهــم بــاملــرصــاد، إذ تظهر الــزوجــة فــجــأة، 
لتعلن أنها تركت بيت الزوجية لخافات 
أنه  الــزوج فرصته، ليعلن  عائلية. ويجد 
اضــطــر لــاعــتــراف بــجــريــمــٍة لـــم يرتكبها 
جــــّراء الــتــعــذيــب الــشــديــد الـــذي خــضــع لــه، 
سيجلبون  بأنهم  املحققن  من  وتهديده 
ــداء عــلــيــهــن  ــ ــتــ ــ ــتـــم االعــ ــيـ نــــســــاء بـــيـــتـــه وسـ
إذا لــم يــوقــع عــلــى »اعـــتـــرافـــات« أعـــّدوهـــا، 
ــراره« الــكــاذب بأنه   وهــكــذا انــتــزع منه »إقــ

قتل زوجته.
اقتيد  »السيناريو«،  لخيوط  واستكماال 
يصرخ  آخـــرون.  »مظاليم«  التحقيق  إلــى 
والـــد الــشــاب الــبــريء: »عــشــرة مــن أوالدي 
ــوتـــي ُســجــنــوا عــلــى جــريــمــٍة لـــم تقع  وإخـ
أصـــا، حــتــى ابــنــي الــقــاصــر لــم يسلم من 
الــعــدالــة«. تصل صرخته  أريـــد   .. السجن 
مصطفى  الحكومة،  رئيس  مسمعي  إلــى 
الــكــاظــمــي، الــــذي يــشــكــل لــجــنــة للتحقيق 
»مــراقــبــة  ومــحــاســبــة الــفــاعــلــن، ويـــأمـــر بـــ
وهــي  اإلنـــســـان«،  حــقــوق  معايير  تطبيق 
ــرا عــــن إجــــــــراءات  ــ ــ املـــعـــابـــيـــر الـــغـــائـــبـــة دهـ
ــلــــطــــات األمــــــــن ودوائــــــــــــر الــــقــــضــــاء فــي  ســ
املــّرة  والحصيلة  وسلوكياتهما،  الــعــراق 
لـــلـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة هــــي إعــــــــدام اآلالف 
مــمــن خــضــعــوا ملـــا خــضــع لـــه ابــــن مــديــنــة 
ــد،  ــديـ ــهـ ــــن تــــعــــذيــــٍب وتـ ــة الـــــبـــــريء مـ ــلـ ــحـ الـ
واتــهــامــات بــاطــلــة، وتــلــفــيــق »اعــتــرافــاٍت« 
بــألــســنــتــهــم بـــالـــصـــوت والـــــصـــــورة. وفـــي 
كــل مــرة، تصاعدت االستغاثات مــن أسر 
ــدات مــــن مــنــظــمــات  ــاشــ ــنــ املــــعــــدومــــن، واملــ

أن توقف حكومة بغداد  حقوق اإلنسان، 
انــتــهــاك إنسانية  الــتــعــذيــب ومــمــارســات 
اإلنسان، لكن أحدا لم ير صدى عمليا لكل 

تلك االستغاثات واملناشدات.  
واقـــعـــة ابـــن الــحــلــة، بــتــفــصــيــاتــهــا املــلــفــقــة، 
ـــاب الـــروايـــات 

ّ
لـــم تــخــطــر حــتــى فـــي بـــال كـــت

البوليسية في أيما مكان. ولذلك يمكن أن 
األمـــن ورجــال  املحققون وضــبــاط  يحصل 
اإلعــــــام املـــتـــواطـــئـــون مــعــهــم عــلــى »بـــــراءة 
ــراع« بــأســمــائــهــم، بــعــدمــا أوشـــكـــوا أن  ــتـ اخـ
يلفوا حبل املشنقة على رقبة شاب بريء، 
وارتـــكـــبـــوا جــريــمــة مــتــوافــرة األركــــــان، هي 
ــى فـــي غــرابــتــهــا ولــفــت االنــتــبــاه لــهــا.  ــ األولـ
واذا كانت أغاثا كريستي قد اكتسبت في 
حــيــنــه لــقــب »مــلــكــة الــجــريــمــة«، فـــان الــذيــن 
لفقوا جريمة اليوم يستحقون لقب »ملوك 
الجريمة« عن جــدارة، لبراعتهم في وضع 
وإنتاجه  عناصره  وتطويع  »السيناريو« 
فضائيٍة  فــي  وعــرضــه  تلفزيونية،  كــمــادة 
الحقيقة،  إال  ملتلقيها  تــقــّدم  ال  أنــهــا  تــزعــم 
لكنها خالفت ما يفترض أن أجهزة اإلعام 
في كل باد الله درجــت على اتباعه، وهو 
ــاالت فــي  ــ ــكــ ــ ــدم تــــرويــــج مــــابــــســــات وإشــ ــ عــ

قضايا لم تنجز أحكامها النهائية بعد.  
 على 

ً
وثــّمــة خــيــوط أخـــرى بــانــت مــعــطــوفــة

ــم تــكــتــبــهــا أغـــاثـــا  ــع الـــــروايـــــة الـــتـــي لــ ــائــ وقــ
كريستي، فقد أنبأتنا وزارة العدل، في بيان 
رسمي، أن في سجون العراق يرقد أكثر من 
محكومون  نصفهم  ســجــن،  ألــف  خمسن 
 حبال املشنقة 

ّ
باإلعدام وينتظرون أن تلتف

حول رقابهم. ولم تنس الوزارة التي تضع 
شعارا لها مقولة »العدل أســاس امللك« أن 
تحاول إخاء مسؤوليتها عن بقاء هؤالء 
املــحــكــومــن بــــاإلعــــدام يــأكــلــون ويــشــربــون 
ويــتــنــفــســون، ألن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة لم 
الخاصة بهم،  األحــكــام  تــصــادق بعد على 
وليت الوزارة فّكرت في أن تدقق في أوراق 
هؤالء، خشية أن يكون بعضهم قد تعّرض 
يفعله،  لم  بما  فأقّر  التهديد،  أو  للتعذيب 
خصوصا بعد أن انفضح ما تم العمل على 
السياق  أن  واتــضــح  طــويــا،  عليه  التستر 
تعّرضهم  هــو  املتهمن  الســتــنــطــاق  الــعــام 
ألشــــكــــاٍل، بــعــضــهــا مــبــتــكــر، مـــن الــتــعــذيــب 
املــبــرمــج الـــذي يفضي بــهــم إلـــى االعــتــراف. 
وليت الوزارة تدرك أن تأخير إعدام مجرم 
لــن يــضــر املــجــتــمــع بــقــدر مــا يــضــّره إعـــدام 
إنسان بريء، وزوال الدنيا عند الله أهون 

من إزهاق روح بريئة .. أال هل بلغت؟
)كاتب عراقي(

الــنــفــســي أكـــثـــر مـــن الــتــحــلــيــل الــســيــاســي. 
ظــــاهــــرة صـــوتـــيـــة رديــــئــــة تــــحــــاول تــقــلــيــد 
ــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر،  ــمـ الـــرئـــيـــس املــــصــــري جـ
وصورة مشّوهة من تخبط الزعيم الليبي 
الرئيس  الــقــذافــي ومــزاجــيــتــه. حتى  معمر 
التونسي املخلوع، زين العابدين بن علي، 
طه وتجّبره إلى هذا الحد 

ّ
لم يذهب به تسل

من جنون العظمة والرغبة النرجسية في 
سياسي  كــائــن  السلطة.  على  االســتــحــواذ 
ــــي آن،  ــــب، غـــيـــر نـــمـــطـــي وتـــقـــلـــيـــدي فـ ــريـ ــ غـ
يحبس نفسه داخل مربع من األلغاز التي 
يصعب فك رموزها. هو السلطة والدولة،  
املتضخمة  األنــا  وهما معا يتجّسدان في 
لــلــرئــيــس الـــــذي يــســيــر عــلــى طـــريـــق املــلــك 
ــذي كــان  الــفــرنــســي لــويــس الـــرابـــع عــشــر الــ

يقول »أنا الدولة والدولة أنا«.  
كـــل يــــوم يــعــطــي الـــرئـــيـــس ســعــّيــد لنفسه 
ــرار  ــل قــ صـــاحـــيـــات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة. ومـــــع كــ
ينحرف أكثر فأكثر عن الدستور، ويقترب 
أكثر فأكثر إلى أن يعود بتونس إلى وضع 
ديــكــتــاتــوريــٍة ال تعلن عــن اســمــهــا. رئيس 
مــنــتــخــب ديـــمـــقـــراطـــيـــا، ويــحــكــم بــمــرســوم 
الصاحيات  جميع  ليتولى  بنفسه  وقعه 
القضاء  وحــتــى  والــتــشــريــعــيــة،  التنفيذية 
كان يريد أن ينّصب نفسه رئيسا لنيابته 
العامة. منذ قراره حل البرملان والحكومة 

الذي نجت فيه ثورة »الربيع العربي« من 
رياح الثورات املضادة.

مقاليد  تــولــى سعّيد  منذ  عــامــان  انقضى 
ــبــــاد، وكــــل يــــوم يـــمـــّر يــعــزز  الــحــكــم فـــي الــ
قــبــضــتــه عــلــى الــســلــطــة، ويــضــفــي الــطــابــع 
الــرســمــي عــلــى انــقــابــه، مــن خـــال إصـــدار 
ز سلطاته، 

ّ
أحكام ومراسيم استثنائية تعز

واقعا  أمــرًا  بدكتاتوريته  القبول  وتفرض 
ــن الــتــخــّبــط  مــــفــــروضــــا. وبـــعـــد شـــهـــريـــن مــ
والــفــوضــى فــي إصــــدار املــراســيــم وانــتــقــاد 
الدستور، استيقظ التونسيون على خطر 
عودة الدكتاتورية التي بدأت تتسّرب إلى 

 فـــي ســـاعـــاٍت 
ّ
بــلــدهــم، عــبــر مــراســيــم تـــســـن

جدار  مواجهة  فــقــّرروا  الليل،  من  متأخرة 
ــذا، بــالــنــزول إلـــى الـــشـــوارع،  االســـتـــبـــداد هــ
أمامهم كل منافذ االحتجاج  سّد 

ُ
ت أن  قبل 

ضده. وحتى الطبقة السياسية التي ظلت 
 فـــي انــتــقــادهــا دكـــتـــاتـــوريـــة سعيد 

ً
ــذرة ــ حــ

املــاضــيــن، إلدراكــهــا أنها  طـــوال الشهرين 
أغلبية كبيرة  فقدت مصداقيتها في نظر 
مــن مــواطــنــاتــهــا ومــواطــنــيــهــا، بـــدأت ترفع 
أصواتها منّددة باالنحراف الذي سيعيد 

الباد إلى عهد ما قبل ثورة 2011.
ــام مــفــتــرق طـــرٍق  الـــيـــوم، تــعــيــش تــونــس أمــ
ــــن االنــــــجــــــراف نـــحـــو الــقــمــع  ــا بـ ــ كـــبـــيـــر، مـ
لواحدة من أسوأ  واالستبداد والتأسيس 
باعتبارها  بــهــا  والــقــبــول  الــدكــتــاتــوريــات 
ــان ســيــحــيــق  ــ ــّر الــــــذي كـ أهــــــون أنـــــــواع الــــشــ
ــات الـــعـــبـــث  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ بــــهــــم لــــــو اســـــتـــــمـــــّرت سـ
والـــفـــســـاد الـــتـــي طــبــعــت الـــســـنـــوات الــعــشــر 
املــاضــيــة، أو تــصــحــيــح املـــســـار قــبــل فـــوات 
أكــثــر  جـــديـــٍد  لـــنـــظـــاٍم  والـــتـــأســـيـــس  األوان، 
والحريات  التعّددية  على  يحافظ  فاعلية 
األســـاســـيـــة، ويــضــمــن لــلــشــعــب الـــحـــق في 
التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية. 
وفــــي ظـــل الـــوضـــع املـــــــأزوم الـــــذي تعيشه 
ــا  ــزدوجــ ــرًا مــ ــطــ ــه خــ ــ ــــواجـ ــــونـــــس، حـــيـــث تـ تـ
ــيــــاســــي واإلفـــــــــاس  مـــــن االســـــتـــــبـــــداد الــــســ

االقـــــتـــــصـــــادي، لـــيـــس أمــــــــام الـــتـــونـــســـيـــات 
والتونسين مزيد من الوقت النتظار تحقق 
وعود رئيسهم الغامضة واملضطربة، فهو 
نفُسه ما زال يتلمس طريقه، يخبط خبط 
ــشـــواء، بــحــثــا عـــن مــخــرج لــلــوضــع الـــذي  عـ
حــشــر نــفــســه والـــدولـــة فــيــه. والــطــريــق إلــى 
الــطــريــق إلــى الجحيم،  الــدكــتــاتــوريــة، مثل 
ــفــــروش بـــالـــنـــيـــات الـــحـــســـنـــة. وال يــكــفــي  مــ
الرئيس سعّيد القول إنه يحترم الدستور، 
القانون، ويحارب الفساد، ويرفع  ويطبق 
يده عاليا لإلشارة إلى أنها نظيفة، إلقامة 
ــة عـــادلـــة.  ــدولــ ــيـــس لــ ــتـــأسـ حـــكـــم راشــــــد والـ
ـــــى إلــــى غير 

ّ
ــار الـــطـــوبـــاويـــة ول ــكــ زمــــن األفــ

رجــعــة، والـــدول القوية ال تــقــوم على حكم 
ــفـــرد، حــتــى لـــو كـــان ذا شــخــصــيــة قــويــة،  الـ
وباألحرى صاحب كاريزما مزّيفة، الدولة 
هي املــؤّســســات، وهــذه يجب أن تكون من 
الــشــعــب، تمثله وتــدافــع عن  الشعب وإلـــى 
الــواقــع، داخل  الكبير، في  الــرهــان  حقوقه. 
التحّول  مستقبل  على  وخارجها،  تونس 
إنقاذه  يجب  الــذي  التونسي  الديمقراطي 
قــبــل إغــــاق الـــقـــوس الــــذي فــتــحــتــه ثــــورات 
الــــثــــورات  ــإن  ــ فــ الــــعــــربــــي«، وإال  ــع  ــيــ ــربــ »الــ
تنعى  ومعه  انتصارها،  املــضــاّدة ستعلن 

موت الديمقراطية في املنطقة العربية.
)كاتب وإعالمي مغربي(

التوافقات  طريق  عن  السياسية  الحياة 
بــن أعــضــائــه إلنــهــاء االنــقــســام، فــي ظل 
مــرحــلــة أريــــد لــهــا أن تـــؤّســـس إلــــى زمــن 
توافقي، وصوال إلى االنتخابات في 24 
2021، وباعتبار  األول  ديسمبر/ كانون 
وطنية  وحـــدة  على حكومة  الــتــوافــق  أن 
ــــان الــــتــــوافــــق، فــي  ــك، وإن كـ ــ ــــزء مــــن ذلــ جـ
الحكومة وتكوينها  إيجاد  في  حقيقته، 

خارج اإلطار البرملاني في الباد.
ــــل االســـتـــقـــطـــاب الـــســـيـــاســـي الـــواقـــع  وصـ
ــان والـــحـــكـــومـــة إلـــى  ــرملــ ــبــ ــا بــــن الــ ــيـ ــالـ حـ
أن كــا  ــار  ــبــ ــتــ ــاعــ بــ ــــوى،  ــــصـ ــقـ ــ الـ درجـــــتـــــه 
مــنــهــمــا يــدعــو إلـــى إســقــاط اآلخــــر، ليس 
ــــل املــــمــــاحــــكــــات واملــــصــــالــــح الـــتـــي  ــــي ظـ فـ
بــل  فــــــريــــــق،  كــــــل  ــا  ــهـ ــيـ ــنـ يـــجـ يــــــحــــــاول أن 
أيــضــا فــي ظــل قــلــب املــعــادلــة السياسية 
باعتبار  األول،  املربع  إلــى  بها  والــعــودة 
ــان، فـــي وقــت  أن االســتــقــطــاب بــيــنــهــمــا كــ
مــــا، اســتــقــطــابــا نــخــبــويــا عــبــر تحصيل 
املصالح، واملوازنة بن االستفادة وعدم 
السير معا  اسقاط اآلخر. وبمعنى آخر، 
ــأهـــداف مـــغـــايـــرة، وصـــــواًل إلــــى مــرحــلــة  بـ
ــذا الـــوضـــع لم  قــطــف الـــثـــمـــار، غــيــر أن هــ
يــســتــطــع كـــاهـــمـــا املـــحـــافـــظـــة عـــلـــيـــه، أو 
قد  العــتــبــاراٍت  طــويــا،  فيه  السير  حتى 
أبرزها:  لعل  متابع،  لكل   

ً
واضحة تكون 

ــــق تــوجــهــات  اســـتـــحـــالـــة الـــســـيـــر مـــعـــا وفـ
ــة،  ــيـ ــذاتـ الـ ــن  مــ ى 

ّ
ــذ ــغـ ــتـ تـ مــخــتــلــفــة  ورؤى 

الليبي  الفاعل في املشهد  وإبــراز كونها 
ذلك هو   

َّ
ولعل إقليميا.  ثم  ومن  داخليا، 

الــســبــب الــرئــيــســي فـــي ســحــب الــثــقــة من 
الحكومة  البرملان  وجد  حيث  الحكومة، 
تــســحــب الــبــســاط تــدريــجــيــا مــن حلفائه 
ــا الـــفـــاعـــل  ــهـ ــونـ ــيـــن، وإثـــــبـــــات كـ ــمـ ــيـ ــلـ اإلقـ
الــرئــيــســي فـــي املــشــهــد الــلــيــبــي. وكــذلــك 
كـــــون هـــــذا االســــتــــقــــطــــاب، فــــي حــقــيــقــتــه، 
ــتـــي ال  ات الــســيــاســيــة الـ تــحــكــمــه الـــــــــوالء
ــده.  يــمــكــنــهــا الــجــمــع بـــن الــنــقــيــض وضــ
وبــالــتــالــي، ســرعــان مــا كــان االستقطاب 
ــو املــعــلــن  الـــجـــمـــاهـــيـــري، أو الــشــعــبــي، هـ
السياسية  االختافات  أن  باعتبار  اآلن، 
القاعدة  إلــى  يحتكم  الكل  وأن  مــتــزايــدة، 
الشعبية، وهي الفيصل في مقبل األيام. 
الــحــاصــل فــي ليبيا  كما أن االســتــقــطــاب 
الــيــوم فــي حقيقته مــتــعــّدد االتــجــاهــات، 

أو عــقــوبــات، فقد قــّدمــت واشــنــطــن، الشهر 
املاضي )أغسطس/ آب(، 48 مليون دوالر 
واملــســاعــدات  اللبناني،  للجيش  مــســاعــدة 
اإلنـــســـانـــيـــة تـــصـــل مــــن مــخــتــلــف الــجــهــات 
الدولية واألوروبية، كما أن مصر واألردن 
بالكهرباء  لبنان  تزويد  أخيرا،  قــّررتــا،  قد 
أنابيب تغذية يمتد من  والــغــاز عبر خــط 
مــصــر عــبــر األردن وســــوريــــة إلــــى لــبــنــان، 
املــفــروضــة على  الــرغــم مــن العقوبات  على 
الــنــظــام الــــســــوري. ومــمــا يــزيــد فـــي غــرابــة 
املسرحي  بالعرض  األشبه  التصّرف  هــذا 
ـــم من 

ّ
الـــهـــزلـــي أن نــصــر الـــلـــه كــــان قـــد عـــظ

محاوال  اإليرانية،  البواخر  استقدام  شــأن 
تصويرها كأنها من أهم )وأشرس( املعارك 
ــخــاض ضــد اإلمــبــريــالــيــة 

ُ
الــبــحــريــة الــتــي ت

فــي عــرض البحر األحــمــر، وأكــثــرهــا جــرأة 
أميركا  تفرضها  التي  للعقوبات  وتحّديا 
عـــلـــى إيــــــــران، وأرعــــــــب، فــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
را مــــن تــســّولــه 

ّ
الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة مــــحــــذ

من  اإليرانية  البواخر  منع  نفسه محاولة 
دخول املرافئ اللبنانية وتفريغ حمولتها. 
ولــكــن هـــذا الــتــهــديــد الــــذي يــمــارســه نصر 
أنه  أساسا يعرف  أريحية، وهــو  بكل  الله 
لـــن يــجــد مـــن يــقــف فـــي وجـــهـــه، مـــا هـــو إال 
باستمرار  إليهما  يلجأ  ووسيلة  أســلــوب 
بحبال  املتعلق  املسكن  جمهوره  لتعبئة 
الــهــواء وشــحــنــه، وبـــأي خيط أمــل بــن من 
يــنــتــشــلــه مـــن مــســتــنــقــع مــعــانــاتــه الــيــومــيــة 
ــن كــل  ــم مــ ــرغــ ــلــــول. وعـــلـــى الــ وســــــــراب الــــحــ
هــــذه الـــتـــهـــديـــدات والــعــنــتــريــات والــشــحــن 

في يوليو/ تموز املاضي، كان واضحا أن 
تــوّجــه الــرجــل لــيــس إصــاحــيــا، وأبــعــد ما 
يــكــون ديــمــقــراطــيــا. ومــنــذ إعـــان »انــقــابــه 
ــــوري« وهـــــــو يــــقــــود بــــــــاده نــحــو  ــتــ ــ ــدســ ــ الــ
ـــة 

ّ
دكـــتـــاتـــوريـــة شــعــبــويــة ديــمــاغــوجــيــة رث

بــائــســة، فــهــو كــمــا يــقــول الــتــونــســيــون قــاد 
أســـوأ انـــقـــاب، وســيــفــشــل فــي إقــامــة أســوأ 

دكتاتورية.
باختزال كبير، قيس سعّيد هو نتاج هذا 
على  الديمقراطية  بــن  الــصــادم  التناقض 
ــــورق، الــتــي أســســتــهــا الـــثـــورة عـــام 2011  الـ
وأشــــــاد بــهــا الـــعـــالـــم، والـــحـــيـــاة الــواقــعــيــة 
الصعبة التي يعيشها التونسيون بسبب 
البطالة،  وانــتــشــار  الــفــســاد  ــي 

ّ
وتــفــش الفقر 

فبعد عشر سنوات من قيام الثورة، تشعر 
إزاء  أمل  التونسيات والتونسيون بخيبة 
االنعكاس السلبي لتأثيراتها على حياتهم 
وظروفهم املــاديــة املــزريــة،  ويــقــّررون منح 
أصــواتــهــم لــرجــٍل نــكــرة، أســتــاذ مغمور لم 
ُيسمع له أي صوت يدافع عن الديمقراطية 
فــي عــهــد دكــتــاتــوريــة بــن عــلــي، لكنه يريد 
أن يــفــرض نــفــســه الــيــوم املــتــرجــم الــوحــيــد 
باسم  الرسمي  والناطق  الشعب  لرغبات 
إرادته. ومن أجل ذلك، ال يتخلص فقط من 
يفّكك أسس  التونسية، وإنما  الثورة  إرث 
الدولة التونسية باعتبارها البلد الوحيد 

بن مكونات وتيارات سياسية مختلفة، 
ــرى فـــي االنـــتـــخـــابـــات املــقــبــلــة  بــعــضــهــا يــ
تـــحـــمـــل فــي  لـــحـــل األزمــــــــــة، وإن  طـــريـــقـــا 
ــة املــعــالــم،  طــيــاتــهــا نــتــائــج غــيــر واضـــحـ
تــرى أن تكون هــذه االنتخابات  وأخــرى 
وفـــق قـــاعـــدٍة دســتــوريــة ســلــيــمــة ومتفق 
عليها بــن جــمــيــع األجـــســـام واملــكــونــات 
إلى  ذلك  ى  أدَّ وإن  الباد،  في  السياسية 
لــضــمــان نجاحها واســتــقــرار  تــأخــيــرهــا، 
ــام إلــــى قـــوانـــن  ــكـ ــتـ ــبــــاد، وكـــذلـــك االحـ الــ
ــتـــوري عــنــد االخـــتـــاف، في  أو نـــص دسـ
محاولٍة إلبعاد شبح عسكرة الدولة، أو 
الــرجــوع بــهــا إلــى الــحــكــم الــديــكــتــاتــوري. 
وهناك فئة ثالثه يتناسب معها الوضع 
الـــحـــالـــي لـــلـــبـــاد، ويـــــؤدي االنـــتـــقـــال إلــى 

املرحلة املقبلة إلى إنهائها. 
ــي، الـــنـــتـــيـــجـــة املـــتـــوقـــعـــة لـــهـــذا  ــالــ ــتــ ــالــ وبــ
االســتــقــطــاب، فــي الــنــهــايــة، أنـــه ســيــؤّدي 
إلى مزيد من االختاف، وعدم الوصول 
إلـــى االنــتــخــابــات فـــي مــوعــدهــا املـــحـــّدد، 
وربـــمـــا تـــدخـــل الـــبـــاد بــعــد ذلــــك مــرحــلــة 
ــاق الــســيــاســي، تتهيأ  ــفـ جـــديـــدة مـــن االتـ
الــبــاد على أثـــره ألزمـــات عــديــدة، وأكثر 
 مما كان قبلها، إن لم يتم تدراكها 

ً
حّدة

اآلن بـــتـــوافـــق، ولــــو جـــزئـــي، يــنــهــي هــذه 
املرحلة، وهذا االستقطاب.

)كاتب ليبي(

التي  البواخر  فان  والنفسي،  الجماهيري 
ــلـــه عــــن إقــاعــهــا  ــــزب الـ ــام حـ ــ ــلـــن أمـــــن عـ أعـ
إلى  إيـــران منذ نحو شهر، وتوّجهها  مــن 
أثر  أي  لها  يظهر  لــم  اللبنانية  الــشــواطــئ 
الله  نصر  فضل  فهل  اللبنانية،  املياه  في 
الــواليــات املتحدة، فــي وقت  عــدم استفزاز 
تسعى فيه طهران إلى إعادة إطاق عجلة 
املــفــاوضــات معها فــي فيينا؟ وفــجــأة قيل 
إن الـــبـــواخـــر وصـــلـــت إلــــى مـــرفـــأ بــانــيــاس 
ـــفـــرغ حــمــولــتــهــا 

ُ
الــــســــوري، حــيــث راحـــــت ت

بأنها  الله نفسه  أفــاد نصر  في صهاريج 
تقدمة من حليفه بشار األسد، وبدأت منذ 
الحدود  تعبر  املاضي  األســبــوع  منتصف 

إلى الداخل اللبناني. 
أنــه لم ُينشر أي تقرير مصّور في  الافت 
إعــامــيــة، ال محلية وال عربية  أي وسيلة 
أو أجــنــبــيــة، عــن عــبــور الــبــواخــر اإليــرانــيــة 
الــبــحــر األحـــمـــر أو قــنــاة الــســويــس أو عن 
ــى مـــرفـــأ بـــانـــيـــاس، وال حتى  وصـــولـــهـــا إلــ
ــذه  ــــن هـ  مـ

ً
ــو يـــظـــهـــر واحــــــــــدة ــديـ ــيـ ــرد فـ مــــجــ

ــد عــلــق  ــ ــــرض الـــبـــحـــر؟! وقـ الـــبـــواخـــر فــــي عـ
أحــد الــظــرفــاء سليطي الــلــســان قــائــا: »إن 
حزب الله يعيد شحن ما هّربه من مادتي 
املازوت والبنزين إلى سورية في السنتن 
الحصار،  عليها  اشتد  بعدما  األخيرتن، 
بموجب قانون قيصر الــذي أقــره الرئيس 
االميركي السابق دونالد ترامب...«. بغض 
الــنــظــر عـــن هــــذا الـــغـــمـــوض الـــــذي يكتنف 
عمليٍة هي أقرب إلى بوليسية فولكلورية، 
الناس،  بأعصاب  لعٍب  عن  النظر  وبغض 
املــوارد  مــن  التهريب أصبحت  فــإن مسألة 
األساسية التي يرتكز عليها حزب الله في 
مصادر تمويله، منذ اشتّد الحصار على 
إيــران وبــدأ التمويل يشّح. ففي وقــٍت كان 
النظام السوري يزّود بهذه املواد النفطية 
وكذلك  الغذائية،  املنتوجات  مــن  وغيرها 
ــواق اللبنانية، كـــان هــذا  ــدوالر مــن األســ الــ
من  لكثيرين  رزق  مصدر  يشكل  التهريب 
السنتن  مسؤوليه ومناصريه على مدى 
ــد انـــهـــيـــار  ــعــ ــــص بــ ــ ــاألخـ ــ ــ املــــاضــــيــــتــــن، وبـ
االقــتــصــادي  والــتــدهــور  اللبنانية  الــلــيــرة 
ــاب  ــ ــاش الــــــــذي أصـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــيــــشــــي، واالنـ ــعــ واملــ
البلد بعد انتشار وبــاء كوورنا في بداية 
الــتــهــريــب مبرمجا  هـــذا  عـــام 2020. وكــــان 
وممنهجا ومنظما بشكل دقيق ومدروس 
سياسيا وماليا ولوجستيا، وأيضا أمنيا 
بــاالســتــنــاد إلـــى الــنــفــوذ الـــذي بـــات لحزب 
الــلــه داخــــل املــؤســســات األمــنــيــة الــتــي كــان 
 الــنــظــر هــنــا وهـــنـــاك. وقــد 

ّ
بــعــضــهــا يــغــض

كلفت عملية التهريب املنظمة للمحروقات 
السنة املاضية ضعفي  إلــى سورية خــال 
به عــادة االســتــهــاك املحلي، 

ّ
مــا كــان يتطل

إذ تخطت الكلفة سبعة مليارات دوالر في 
السنة بدال من نحو أربعة مليارات. كما أن 
تهريب حزب الله وتجارته في املحروقات 
كانت مزدهرة في السوق املحلية، فقد تم 
ضبط آالف األطنان من البنزين في مخازن 
عائدة ملسؤولن في الحزب في الفترة التي 
لــدى  ــازوت  ــ الــبــنــزيــن واملـ بـــدأ ينقطع فيها 
ومارست  وبيعه.  الــوقــود  توزيع  ات 

ّ
محط

هذه التجارة غير الشرعية قوى سياسية 
لــبــنــانــيــة أخــــرى ومـــراكـــز قــــوى ومــهــّربــون 
االنتماءات والحسابات  كبار من مختلف 
يــثــيــر االســـتـــغـــراب  مــــا  واملــــصــــالــــح. إال أن 
واالســتــهــجــان أكــثــر فــأكــثــر أن حــــزب الــلــه 
ليس فقط يجاهر بما يمارس، ويجد كل 
الحجج والذرائع املمكنة، وبطبيعة الحال، 
مــا يخّص  فــي  وإنــمــا  الشرعية،  التفاسير 
الوسائل  مصاف  إلــى  رفعه  فقد  التهريب 
الحزب  أحــد مشايخ  لــم يجد  إذ  املــقــدســة، 
حــرجــا فـــي الـــقـــول، مـــن عــلــى مــنــبــر إحـــدى 
الشاشات، إن »التهريب وسيلة من وسائل 

العمل املقاوم«!
)كاتب لبناني(

حالة قيس سعيد  الميؤوس منها 

هذا االستقطاب الليبي

دولة التهريب... دولة حزب اهلل

صهاريج تحمل وقودا إيرانيا تصل إلى قرية العين في الهرمل، 16/ 9/  2021 )فرانس برس(

الرواية التي لم تكتبها 
أغاثا كريستي

كائن سياسي غريب، 
غير نمطي وتقليدي 
في آن، يحبس نفسه 
داخل مربع من األلغاز

النتيجة المتوقعة 
لالستقطاب مزيد 

من االختالف، 
وعدم الوصول 

إلى االنتخابات في 
موعدها المحّدد

كلفت عملية 
التهريب المنظمة 

للمحروقات من لبنان 
إلى سورية في السنة 

الماضية ضعفي 
ما كان يتطلّبه 

االستهالك المحلي

آراء

أرنست خوري

كأّن بشاعات انقالب قيس سعيد على الدستور والنظام السياسي في تونس ال 
بقًا إضافيًا 

َ
تفي بالغرض، حتى تقدم مشاهد أنصاره من »املواطنني الشرفاء« ط

من القبح على مائدة التسلط والشعبوية وخطاب الكراهية وممارساتها. منذ بدأ 
من وسط  بنا صــور شّبيحته  تتنقل  تموز،  يوليو/   25 في  انقالبه  تنفيذ  الرجل 
كل  الفصول. وكحال  آخــر  بوزيد  استضافت سيدي  وقــد  املناطق،  إلــى  العاصمة 
العفوية« كلما خرج قيس سعيد في منطقة ما  ظاهرة شعبوية، تظهر »الحشود 
والفاشية في  والطب  الحشرات  املستقاة من معاجم  أحد خطاباته  يتلو  أن  وقــّرر 
بهم،  ومغرر  ومأجورين، مؤمنني  وطنيني  وأنــذال،  بني شرفاء  التونسيني  تقسيم 
أشرار وأخيار. و»املواطنون الشرفاء« ليسوا ظاهرة خاصة بتونس بالطبع، فحيث 
يكون هناك تسلط وشعبوية، تحضر هذه الفئة بالضرورة. كما أن الظاهرة ليست 
مــحــصــورة بقيس ســعــيــد، فــقــد ســبــق ألحــــزاب حكمت أو شــاركــت فــي الــحــكــم أن 
ارتكبت هواية الترهيب، وما مشاهد »لجان« حركة النهضة ببعيدة عن الذاكرة. لكن 
لسبب ما، يبقى »مواطنو« قيس سعيد »الشرفاء« حالة خاصة تكّرس ما ُيعرف 
»األنصار« التّواقني إلى حمل السالح دفاعًا عن مثالهم  في أدبيات الحكم التسلطي بـ
الــذيــن يغضبون بكبسة زّر، دائــمــًا بعفوية كما  أو »األهــالــي«  السلطة،  األعــلــى فــي 
ُيقال، أو »الحزام الشعبي« الذي يتألف غالبًا من فئات مواطنني مهمشني اجتماعيًا، 
 بالفطرة، أو أنهم يستحقون التضامن دائمًا؟( 

ّ
فقراء )ومن قال إن الفقراء على حق

تستهويهم خطابات التحريض، وتغذي مشاعر القوة املكبوتة في داخلهم. 
االنقالب حني يحصل  الشرفاء قد يكونون أخطر ما يرافق مسار  واملواطنون 
على مراحل، مثلما هو حــال تونس هــذه األيــام. هــؤالء املدنيون الذين تحركهم 
بوقوع  ينذر  قــوة  بفائض  يشعرون  األمنية  األجــهــزة  و/أو  الحقد  و/أو  الــغــريــزة 
اشتباكات مع الطرف اآلخــر قد يتحول في أي لحظة إلى اقتتال أهلي في حال 
الحاد يبقى راسخًا  لم يتوفر، فإن االستقطاب  لو  الحربي. حتى  السالح  توفر 
بني الجار وجاره. واملعلوم أن هناك حدودًا لضبط النفس عند من يتجرأون على 
بالدستور،  باملس  أو  الفردي  بالحكم  أو  باالنقالب  للتنديد  الشارع  إلــى  النزول 
أفــراد املعسكرين، زادت  ويتعرضون العــتــداءات »الــشــرفــاء«. ثم كلما كبر عــدد 
التسجيالت املصورة منذ 25 يوليو في تونس مادة  الصدام. وتقدم  احتماالت 
غنية للتحليل بالنسبة لعلماء النفس. عدد كبير من أنصار قيس سعيد صارت 
العبارات  الرئيس ليقول  التي يختارها  وجوههم ومالمحهم تتكرر في املناطق 
نفسها: أنا الخّير واآلخرون هم األشرار. أنا الدواء وهم الجراثيم. أنا الصواريخ 
وأنتم منّصاتها بينما هم املرض الذي يجدر استئصاله... وعلى هذه األهازيج، 
يتمايل األنصار بعيون تبحث عن عدو مفترض للنيل منه. وفي كل مرة، يرمي 
عبر  قبل خصومه،  ناسه  بعقول  يستخف  أنــه  إمــا  تثبت  كلمات  قيس سعيد 
الرحيق  ادعائه بأن جماهيره تتحرك بعفوية موصوفة وتالحقه مثلما يجذب 
النحل، أو أنه يظن أن جبروته صار كافيًا ليسمح له بتقليد أعتى الطغاة بما أّن 

ليس هناك من يسائله ويضع حدًا لهوس التسلط لديه. 
كلما تأخر إحباط املسار االنقالبي في تونس، أمكن توقع تفاقم ظاهرة املواطنني 
الشرفاء. هكذا حصل في مصر حتى أصبح هؤالء وكأنهم أصحاب صكوك إلهية 
تخولهم مالحقة معارضي رئيسهم في الشوارع وفي املنازل بعدما كانوا مجّرد 
بط بالجرم املشهود: 

ُ
وها على متهم ض

ّ
افة تسير أمام قوات األمن لكي يدل

ّ
فرق كش

معاِرض. واألهم من هذا وذاك، هو أال يتحول املواطنون املضطهدون اليوم من قبل 
طوى تلك الصفحة السوداء من تاريخ 

ُ
الشبيحة، إلى بلطجية انتقاميني غدًا عندما ت

»مواطنني شــرفــاء«. كم كثيرة هي  أنظمة قمعية من دون  انقالبات وال  تونس. ال 
الشرفاء«،  »املواطنون  لـ املفهوم  هذا  أمــام  الكلمات.  فيها معاني  تنقلب  التي  املــرات 

يصبح انعدام الشرف فضيلة.

أنطوان شلحت

يؤكد كتاٌب جديٌد صدر في إسرائيل أخيرًا أن املجتمع اليهودي، في معظمه، ُمستنقٌع 
حتى إشعار آخــر، في ما يصفه بأنها »منطقة مريحة« بالنسبة إلــى كل ما يتعلق 
بالصراع مع الفلسطينيني، وتغلب على مواقفه حيال هذا الصراع سمتان رئيسيتان، 
اإلقصاء واإلنــكــار، وال تنتابه أدنــى مشاعر ذنب أو خجل إزاء ما كان وال يــزال يتّم 
اقترافه من جرائم وآثام. والكتاب من تأليف دانييل بار- طال، وهو باحث واختصاصّي 
نفسانّي، اجتماعّي، سياسّي، سبق له أن شغل منصب رئيس »الشركة العاملية لعلم 
النفس الــســيــاســي«، ووظــيــفــة محاضر فــي جامعة تــل أبــيــب، وعــمــيــرام رفــيــف، وهو 
أبــيــب. ولكليهما  تــل  فــي جامعة  وتــربــوي ومحاضر  اختصاصّي نفساني عــالجــّي 
مساهماٌت عديدة في تبيان األساس النفساني - االجتماعي الذي يقف عليه الصراع 
املذكور، وفي تحليل العوامل واملنظومات والسيرورات النفسانية الضالعة في الصراع، 
سيما التي تؤثر بصورة بالغة على إدراك املجتمع اليهودي الواقع بقدر ما تؤثر على 

السلوك الجماعي لهذا املجتمع، وسبق أن توقفنا عندها في أكثر من مناسبة.
في كل مستوياتها.  تــدهــوًرا  األخــيــرة،  األعـــوام  في  إسرائيل،  للكتاب، شهدت  ا 

ً
وفق

التدهور لم تتجاوز عشرات اآلالف  الرغم من ذلــك، أعــداد املحتجني على هذا  وعلى 
الذين استقطبتهم التظاهرات ضد فساد رئيس الحكومة السابق، بنيامني نتنياهو، 
 بمفاهيمها االجتماعية - السياسية - 

ً
في حني بقيت غالبية اإلسرائيليني متمسكة

نتائج   
ً

إلى مفاهيم صنمّية. وهــذا ما أظهرته مثال التي تكاد تستحيل  االقتصادية 
جولة انتخابات مارس/ آذار املاضي، والتي ذهبت فيها أكثرية األصوات إلى أحزاب 
و»أزرق  ليبرمان(  )أفــيــغــدور  بيتنا«  و»إســرائــيــل  بينت(  )نفتالي  و»يمينا«  الليكود 
أبيض« )بيني غانتس( و»أمــل جديد« )جدعون ساعر( وأحــزاب اليهود املتشّددين 
دينًيا )الحريديم(، األمر الذي يقرأ فيه املؤلفان أنه تعبير عن تأييد استمرار االحتالل 
في أراضي 1967، واستمرار الصراع القومي، ودعم االقتصاد النيوليبرالي، وتوسيع 
الديمقراطية،  وتقليص  الــعــرب،  املــواطــنــني  إزاء  والعنصرية  االجــتــمــاعــيــة،  الــفــجــوات 
وتعزيز النزعة العرقّية، وترسيخ التربية الفاسقة غير املنطوية على االنفتاح والنقد، 
واملّس بالرفاهية. كما أن في هذه النتائج ما ُيثبت انعدام الفجوة بني القيادة وأغلبية 
الجمهور. ويعّدد الكتاب األسباب التي تؤّجج هذا االستنقاع. وفي مقدمها أنه نتيجة 
التعّود على العيش في وضعية صراٍع ُينظر إليها بأنها جزء من تاريخ اليهود على مّر 
»عملية التسوية« التي بدأت  عرف بـ

ُ
العصور. ُيضاف إلى ذلك أنه، بتأثير صيرورة ما ت

 وانتقائيٌّ 
ٌ

في تسعينيات القرن الفائت، تكّرس في أوساط اإلسرائيليني حكٌم منحرف
 يلقي أوزار املسؤولية عن جذور الصراع واستمراره، وعن منع الوصول إلى 

ٌّ
ومختل

 له على كاهل الخصم فقط. وهذا الحكم يتمحور، بصورة حصرية وإطالقية، من 
ّ

حل
حول »عنف« الخصم وحده ويحول، في الُعمق، دون أي تعاطٍف وجداني حياله، ودون 
املؤلفني،  بــرأي  الفلسطيني،  إلى  السلبية  النظرة  ل 

ّ
تشك وهكذا  لحاجاته.  اعتبار  أي 

واحًدا من العوامل التي تمنع التقّدم إلى األمام في أي »عملية سالم« معه.
ا في أن جزًءا كبيًرا من الجمهور 

ً
غير أن السبب األهم في ُعرف املؤلفني يبقى كامن

الوقت  في  الــصــراع  مع  العيش  يمكن  بأنه  زعمائه،  مثل  مقتنًعا،  بــات  اإلسرائيلي 
د هذه القناعة أن ذلك الجزء 

ّ
الحالي وكذلك في املستقبلني، القريب والبعيد. وما يوط

ا 
ً
األكبر من الجمهور اإلسرائيلي، وكذلك زعمائه، يعتقدون أن إسرائيل ال تدفع ثمن

الــصــراع. وبناء على  أراضــي 1967 وديمومة  ا جــّراء استمرار االحتالل في 
ً
باهظ

ذلك، يجري تكييف النفس مع هذا الواقع ومواصلة الحياة وكأنه ال وجود الحتالل 
وقمع والنأي بالنفس عن أي مشاعر ذنب أو خجل. يؤكد املؤلفان أن ما يسعيان 
إليه هو وضع املجتمع اإلسرائيلي أمام املرآة عبر جلوسه على أريكة تحليل العوامل 
النفسية - االجتماعية التي تسّببت بما آل إليه في الوقت الحالي، من دون الرغبة 
رتجى للخروج من املآل الراهن. وال شك في أن من شأن مقولة 

ُ
في طرح السبيل امل

عدم دفع إسرائيل ثمن االحتالل أن تحيل إلى أفٍق ُمؤجٍل قد يجلب نتائج مغايرة.

مروان قبالن

تتجه األنظار اليوم )األربعاء( إلى اللقاء الذي ُيعقد في منتجع سوتشي بني الرئيسني 
تستأثر  أن  يتوقع  وفيما  ــان.  أردوغــ والتركي رجــب طيب  بوتني  الــروســي فالديمير 
القضية السورية )مصير إدلب تحديدًا( بالجزء األكبر من املباحثات، إال أن تداخل 
العالقات بني البلدين حول سلة من القضايا يعني أن موضوعاٍت عديدة أخرى سوف 
تكون حاضرة أيضًا. مفاوضات الجانبني استبقت القمة بتحّركات على األرض، وفي 
دهاليز السياسة الدولية. إذ أخذت روسيا في التحضير للقاء بتصعيد عسكري في 
إدلب، وفي منطقة عمليات »غصن الزيتون«، بهدف الضغط على تركيا إللزامها بفتح 
طريق الالذقية - حلب. تحاول موسكو أيضًا إقناع أنقرة بأخذ انعطافٍة أخرى كبيرة 
ت عن فكرة إسقاطه. استبق األتراك القمة 

ّ
في عالقتها بالنظام السوري، بعد أن تخل

بمحاولة الضغط على روسيا تاّرة، وإغرائها تاّرة أخرى، لدفعها إلى االلتزام باتفاق 
مــارس 2020 الــذي أوقــف القتال في إدلــب. إذ أكد الرئيس أردوغــان، في خطابه أمام 
الجمعية العامة لألمم املتحدة هذا األسبوع، على موقف بــالده الرافض ضم روسيا 
شبه جزيرة القرم، وذلك بعد أن أوفد وزير خارجيته، مولود تشاووش أوغلو، الشهر 
املاضي )أغسطس/ آب(، لتمثيله في القمة االفتتاحية »ملنّصة القرم« في كييف، والتي 
وصفها وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، حينها بأنها »تجّمع ساحرات«. 
من بوابة اإلغــراءات، أعرب الرئيس أردوغان عن تمّسك بالده بمنظومة صواريخ إس 
بــالده في تطوير  ثانية منها، كما عّبر عن رغبة  الروسية، ونيته شــراء دفعة   400

العالقات االقتصادية مع روسيا، والوصول بها إلى مستوى جديد.
وفــيــمــا ال يمكن فــصــل مــســار الــعــالقــات الــتــركــيــة - الــروســيــة عــن عــالقــات البلدين 
بواشنطن، من املتوقع أن تترّدد في كواليس قمة سوتشي أصداء فشل عقد لقاء بني 
الرئيسني أردوغان وجو بايدن، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة. 
التركية - األميركية  العالقة  املتزايد في  التدهور  فمن جهٍة، سوف تستغل موسكو 
ملمارسة مزيٍد من الضغط على أنقرة املخذولة أميركيا. لكنها قد تدفع موسكو، من 
أكثر عن  االبتعاد  لتركيا، لتشجيعها على  التنازالت  إلــى تقديم بعض  جهٍة أخــرى، 
القليلة  املشتركة  النقاط  البلدان تطوير بعض  املنحى، قد يحاول  هــذا  واشنطن. في 
القائمة بينهما، في سورية تحديدًا. فعلى الرغم من أن أنقرة وموسكو تختلفان على 
كل شيء تقريبًا هنا، إال أنهما تتشاركان الرغبة في إخراج أميركا من مناطق شرق 
الفرات، ورفض التفاهمات والدعم األميركي ألكراد سورية، والذي بات عقدة املنشار 
في العالقة بني أردوغــان وبايدن. وتــرى تركيا أن تطور عالقات واشنطن باألكراد، 
وجديدها تخصيص 177 مليون دوالر لدعم قوات سورية الديموقراطية )قسد( التي 

تعّدها أنقرة تجمعًا »إلرهابيي حزب العمال الكردستاني«. 
مع ذلك، ترى تركيا أن احتمال حصول تفاهم بينها وبني روسيا في املوضوع الكردي 
في سورية أكبر من احتماله مع واشنطن، وقــد حصل هــذا ثــالث مــرات: األولــى في 
عملية »درع الفرات« في آب 2016، حيث سيطرت تركيا وفصائل املعارضة السورية 
املتعاونة معها على مثلث جرابلس - الباب - أعزاز، بعد أن طردت منها تنظيم الدولة 
اإلسالمية ووحــدات حماية الشعب الكردية، فيما ظلت منبج املجاورة تحت سيطرة 
األكراد بدعم أميركي. والثانية عملية »غصن الزيتون« في فبراير/ شباط 2018، حيث 
سيطرة تركيا على منطقة عفرين، وطردت وحدات حماية الشعب منها، لكن األخيرة 
نت من االحتفاظ بمنطقة تل رفعت املحاذية، بعد أن رفض الــروس إدخالها في 

ّ
تمك

االتفاق حول عفرين. والثالثة عندما توصل أردوغــان وبوتني إلى اتفاق 22 أكتوبر/ 
الفرات،  السالم« في مناطق شــرق  »نبع  األول 2019، وقضى بوقف عملية  تشرين 
كــم، في  العني بعمق 30  أبيض ورأس  تل  إنشاء حــزام تركي بني  واقتصارها على 
مقابل تعهد روسيا بسحب املليشيات الكردية، بعيدًا عن الحدود السورية - التركية. 
قمة سوتشي اليوم لن تكون أكثر من مشهد مكّرر لتفاهمات بني خصمني يعرفان 
جيدًا كيف يعقدان تسوياٍت تضمن الحد األدنى من مصالحهما، في أجواء تناحرية. 

م شيء من هذا.
ّ
قد يفيد السوريني تعل

عن »مواطنين شرفاء« في تونس المجتمع اإلسرائيلي وثمن االحتالل

سوتشي... مشهد مكّرر
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آراء

علي العبداهلل

أثار اإلعان عن تشكيل التحالف بن الواليات 
املتحدة واململكة املتحدة وأستراليا، وسمي 
اختصارا »أوكوس«، وانسحاب أستراليا من 
صفقة شــرائــهــا غـــّواصـــات فــرنــســيــة، رد فعل 
فــرنــســيــا غــاضــبــا، واعــتــبــرتــه بـــاريـــس طعنة 
الحلفاء،  بن  الئــق  غير  الظهر، وتصرفا  في 
واستدعت، احتجاجا على ذلك، سفيريها في 
للعاقات.  واشنطن وكانبيرا، من دون قطع 
وقد أثار اإلعان عن التحالف الجديد غضب 
فرنسا من زاويتن: تجاهلها وعدم التشاور 
مـــعـــهـــا، خـــصـــوصـــا أن الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي، 
لقاء مطوال  كــان قد عقد  مــاكــرون،  إيمانويل 
على  بايدن،  جوزيف  األميركي،  الرئيس  مع 
يونيو/   13 يــوم  الكبار  السبعة  قمة  هامش 
حــزيــران املــاضــي؛ فــي منتجع كــاربــيــس باي 
في كورنول، جنوب غرب إنكلترا. واستضاف 
رئيس الوزراء األسترالي، سكوت موريسون، 
بــاريــس؛ وناقشا على عشاء  بعد يومن في 
مطّول الوضع في منطقة املحيطن، الهندي 
والهادئ، من دون أن ُيطلعاه على اتفاقهما، 
واســتــخــفــاف أســتــرالــيــا بــفــرنــســا وإلــغــاءهــا 
تباحث مسبق،  دون  مــن  الــغــّواصــات  صفقة 
خــصــوصــا أنـــه قـــد ســبــق لــبــاريــس وعــرضــت 
على أستراليا تحويل الصفقة من غّواصات 
تعمل بالديزل والكهرباء إلى غّواصات تعمل 
بالطاقة النووية ورفضت أستراليا، ما يعني 

أن سبب التخلي عن الصفقة ليس تقنيا.
التحالف  قيام  فرنسا من  وقــف خلف غضب 
الجديد من دون مشاركتها عامان متكامان: 
ــل مــصــالــحــهــا  ــاهـ ــجـ ــا وتـ ــهـ ــوزنـ ــة بـ ــانـ ــهـ ــتـ االسـ
فالرسالة،  والـــهـــادئ،  الــهــنــدي  املحيطن،  فــي 
استراتيجي  اســتــبــعــاد  بمثابة  قــرأتــهــا،  كــمــا 
ــتـــي غـــدت  جــيــوســيــاســي لـــهـــا مــــن املــنــطــقــة الـ
ساحة تنافٍس وصــراٍع بن الواليات املتحدة 
توّسع  الــتــي  والــصــن  اآلســيــويــن  وحلفائها 
املنطقة.  في  والعسكري  االقتصادي  نفوذها 
وقــد تجلى ذلــك في تحّول التركيز األميركي 
عــلــى آســيــا؛ الـــذي بـــدأ خـــال رئــاســة الرئيس 
ــاراك أوبـــامـــا، وتصاعد  األمــيــركــي األســبــق، بــ
ــيـــركـــي الــســابــق،  خــــال رئـــاســـة الـــرئـــيـــس األمـ
قاسيٍة،  اقتصاديٍة  بعقوباٍت  ترامب،  دونالد 
ــرائـــب كــبــيــرة عــلــى الـــــــواردات الــصــيــنــيــة،  وضـ
ــــى عـــرقـــلـــة تـــطـــّورهـــا الــتــقــنــي عــبــر  ــعـــي إلـ وسـ
وقف بيعها مكونات دقيقة في مجال الذكاء 

سوسن جميل حسن

بــعــد ســتــة عــشــر عـــاًمـــا مـــن تــبــّوئــهــا منصب 
املستشارة في أملانيا، تغادر أنجيا ميركل، 
ا 

ً
 والفت

ً
ا حافا ا سياسّيً

ً
تاركة وراءها تاريخ

الداخلية  السياستن،  فــي  عــدة،  مفاصل  فــي 
والخارجية، لبادها، وهي كانت قد صّرحت 
مـــرات، وفــي مناسبات عــدة قبل هــذا املوعد 
لفترة جديدة،  ح 

ّ
تترش لن  بأنها  االنتخابي، 

ــراًرا حــكــيــًمــا مــن ســيــدة خاضت  ــ مــا يعتبر قـ
ــة فــــي املـــنـــاصـــب  ــتــــدّرجــ مــــيــــدان الـــســـيـــاســـة مــ
الخاصة  تجربتها  وصنعت  واملــســؤولــيــات، 
التي تركت بصماتها على الحياة في بادها، 
إذ حققت نجاحاٍت على املستوى االقتصادي 
الــرأي  اهتمام  وكانت مجال  ملموس،  بشكل 
ا، 

ً
العام العاملي وقادة العالم وسياسييه أيض

أن  دون  مــن  لسياستها،  ومــؤيــد  منتقد  بــن 
ـــر هــــذا عــلــى مــوقــفــهــم مــنــهــا، خــصــمــا أو 

ّ
يـــؤث

صديقا. من املؤكد أنها تعرف متى تتنّحى، 
تــتــنــّحــى مثلما  أن  ُيــطــلــب مــنــهــا  أن  مــن دون 
صّرحت مّرة: لم أولد مستشارة. إذ ما معنى 
أن يبقى الفرد في الحكم مدة طويلة في باد 
 في 

ّ
ديموقراطية؟ هــذا ال يمكن أن يحُدث إال

ُيــوّرث الحكم بموجب  األنظمة امللكية، حيث 
دستور الباد، أو في األنظمة الديكتاتورية 
ــا على   أو طــــرف مـ

ٌ
الـــتـــي تــســطــو فــيــهــا جـــهـــة

الحكم، ويستمر بالقوة إلى آماد مفتوحة من 
دون شرعيٍة شعبيٍة في الغالب.

تــــغــــادر أنـــجـــيـــا مـــيـــركـــل بـــعـــد االنـــتـــخـــابـــات 
التي جــرت في 26 من سبتمبر/  التشريعية 
أيلول الحالي، والتي تحّدد نتائجها من هو 
املــســتــشــار/ة املــقــبــل/ة ألملــانــيــا، الــدولــة التي 
استقبلت أكبر عدد من الاجئن السورين، 
ــتــحــت 

ُ
ــال الــــحــــدود الـــتـــي ف ــبـ ومــــا زالـــــت فـــي الـ

آالف  مئات  لتتدفق   ،2015 العام  في  أمامهم 
ــارج الـــحـــدود،  ــ ــانـــوا عــالــقــن خـ مــنــهــم مــمــن كـ
ــيـــة،  مــغــلــقــة فـــي وجــوهــهــم عـــدة بـــلـــدان أوروبـ
كما ال ُينسى االحتفاء الشعبي الذي قوبلوا 
بـــــه، وجــــهــــود املـــجـــتـــمـــع املــــدنــــي املـــتـــضـــافـــرة 
مـــع جــهــود املــؤســســات الــحــكــومــيــة ملــســاعــدة 
ــواب االنـــدمـــاج أمــامــهــم،  ــ الــاجــئــن، وفــتــح أبـ
والتعليم، عدا  العمل  وفــرص  العون  وتقديم 
األملانية  الحكومة  تقّدمها  الــتــي  املــســاعــدات 
عن طريق املؤسسات االجتماعية. لم يستمر 
ا وال  الحال بالزخم نفسه فيما بعد، ال شعبّيً
 آخـــر، إنــمــا أصبحت 

ٌ
ــا، وهـــذا حــديــث حــكــومــّيً

بن  فيما  وخافية  إشكالية  اللجوء  قضية 
االئـــتـــاف الــحــاكــم واملـــعـــارضـــة، حــتــى ضمن 

االصــطــنــاعــي، والــضــغــط على الـــدول األخــرى 
لشركاتها  الــســمــاح  وعـــدم  تقنيا،  ملقاطعتها 
فــي الــدخــول إلـــى أســواقــهــا وتــركــيــب شبكات 
أراضيها،  فــي  الخامس  الجيل  مــن  اتــصــاالت 
بذريعة إمكانية استخدامها للتجّسس على 
هــــذه الـــــــدول. وتـــأكـــد خــــال رئـــاســـة الــرئــيــس 
إقليمية،  تــكــتــات  بتشكيل  بـــايـــدن،  الــحــالــي، 
ــواد(  مــثــل تــكــتــل الـــحـــوار األمـــنـــي الــربــاعــي )كــ
ــــات املـــتـــحـــدة كــــا مــن  ــــواليـ ــــذي يـــضـــم مــــع الـ الــ
الهند وأستراليا واليابان، والــذي استضاف 
األبيض  البيت  فــي  قــادتــه  األميركي  الرئيس 
الـــجـــاري، لتفعيل  أيـــلـــول  يـــوم 25 ســبــتــمــبــر/ 
تطويق  مقدمتها  وفــي  السابقة،  التفاهمات 
محيطها  عــن  وعزلها  جيوسياسيا،  الصن 
وتـــضـــيـــيـــق مـــســـاحـــة حـــركـــتـــهـــا بـــــــّرا وبــــحــــرا، 
الجديد،  »أوكــــوس«  تحالف  مثل  وتــحــالــفــاٍت 
ــتـــعـــاون  ــيـــة الـ ــاقـ ــفـ ــى تــفــعــيــل اتـ ــ ــة إلــ ــافــ بــــاإلضــ
ــا(  ــيـــوسـ ــوكـ ــبــــاراتــــي )يـ ــتــــخــ والـــتـــنـــســـيـــق االســ
الــقــديــمــة واملــســتــمــرة مــنــذ 1946 مـــع كـــل من 
اململكة املتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا؛ 
ة بايدن الصلبة، 

ّ
وتوظيفها جميعها في خط

ولجم  تحّركاتها  واحــتــواء  الصن  ملحاصرة 
ــيــــس فــي  طـــمـــوحـــاتـــهـــا الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة، لــ
املناطق.  كل  في  بل  فقط،  اإلقليمي  محيطها 
وغـــدا االشــتــراك فــي التنافس فــرصــة إلثبات 
الــــجــــدارة، والــحــصــول عــلــى حــصــة مـــن كعكة 
املنطقة الغنية بأسواقها الضخمة ومواردها 
الطبيعية الكبيرة. واعتبرت تحّركات اإلدارة 
الصن من  للصراع مع  نقلة  الحالية بمثابة 
املستوى  إلــى  التجاري  االقــتــصــادي  مستواه 

العسكري االستراتيجي الشامل.
والــعــامــل الــثــانــي إطـــاحـــة الــتــحــالــف الــجــديــد 
خـــطـــة اســتــراتــيــجــيــة فــرنــســيــة كـــانـــت تــعــمــل 
عــلــيــهــا، فــي ضـــوء تــقــديــرهــا أهــمــيــة املنطقة، 
أساسها  فيها،  نفوذها  تأكيد  إلــى  وسعيها 
الشراكة مع الهند وأستراليا. هذا إلى جانب 
قــلــقــهــا عـــلـــى حـــّصـــتـــهـــا مــــن ســـــوق الــــســــاح، 
عة، 

ّ
وخوفها من خسارة صفقات أخــرى موق

الفرنسية  الــعــســكــريــة  الــصــنــاعــات  تــعــمــل  أو 
عــلــى االتــــفــــاق عــلــيــهــا مـــع دول فـــي املــنــطــقــة، 
ــع الـــهـــنـــد والــــيــــابــــان، بـــعـــد إلـــغـــاء  الســـيـــمـــا مــ
 تم التعاقد عليها عام 2016. 

ً
استراليا صفقة

ــراءة املـــوقـــف األمــيــركــي فـــي اخــتــيــار  ــ يــمــكــن قـ
إشراك  الجديد، وعــدم  التحالف  الشركاء في 
االتــحــاد األوروبـــــي، وفــرنــســا خــصــوصــا، في 
ضوء اختاف مقاربة االتحاد االستراتيجية 

ــطــرح آراء 
ُ
االئـــتـــاف الــحــاكــم نــفــســه صــــارت ت

واجتهادات في األمر.
الثاثة  املــرشــحــن  فــي تصريحات  حــضــرت، 
املتنافسن على خافة ميركل، أرمن الشيت 
عـــن االئـــتـــاف الــحــاكــم، أنــالــيــنــا بــيــربــوك عن 
الحزب  عــن  وأوالف شولتس  الخضر،  حــزب 
الاجئن،  قضية  الديموقراطي،  االشتراكي 
ــوة بــــدول  ــ ــــض أســ بــــن مــــدافــــع عـــنـــهـــم، أو رافــ
أوروبــيــة عــديــدة بـــدأت منذ مــدة العمل على 
استصدار قــراراٍت تنص على إعادة بعضهم 
باعتبار أن هناك مناطق من سورية أصبحت 
آمنة. وتجب اإلشارة هنا إلى أن األحزاب في 
أملــانــيــا تــدخــل فــي ائــتــاٍف تــكــون لــه األغلبية 
املقترحات  تحظى  وبالتالي  البرملان،  داخــل 
الــغــالــب. وبعد  بــاملــوافــقــة على  يقّدمها  الــتــي 
االنــتــخــابــات يــظــهــر شــكــل االئـــتـــاف الــجــديــد 

ــول املــــوقــــف مــــن الــــصــــن مــــع مـــقـــاربـــتـــهـــا،  ــ حــ
ــيـــث يــعــتــبــر االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــي الــصــن  حـ
شــريــكــا اقــتــصــاديــا واســتــراتــيــجــيــا، ويسعى 
إلـــى الــتــعــاون مــعــه بــقــوة. وأملــانــيــا، العماق 
االقتصادي في االتحاد، هي املحّرك الرئيس 
ــــادت، فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة،  ــك؛ وقـــد قـ وراء ذلــ
ــاد لــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة اســتــثــمــار  جــهــود االتـــحـ
ــاوالت الـــواليـــات  ــحــ ــاومــــت مــ مـــع الـــصـــن، وقــ
الصينية  االتــصــاالت  شركة  لتقييد  املتحدة 
الـــعـــمـــاقـــة »هـــــــــواوي« مــــن تـــطـــويـــر شــبــكــتــهــا 
الـــجـــيـــل الــــخــــامــــس، فــــي اســــتــــمــــرار لــســيــاســة 
ــة تــقــلــيــديــة، قـــائـــمـــة عـــلـــى االحـــتـــمـــاء  ــ ــيـ ــ أوروبـ
وراء  والــجــري  األميركية،  العسكرية  باملظلة 
الكبيرة  واالســتــثــمــارات  التجارية  الصفقات 
واالســتــحــواذ على جــزء مــن حــّصــة الــواليــات 
مــا فعله  هــذا  العاملي.  االقتصاد  فــي  املتحدة 
ــاق عــلــى  ــ ــفـ ــ ـــي إيـــــــــران، بـــعـــد االتـ »االتــــــحــــــاد« فـ
الــبــرنــامــج الـــنـــووي، حــيــث تــدفــقــت الــشــركــات 
األوروبــــيــــة عــلــيــهــا، وعـــقـــدت مــعــهــا صــفــقــاٍت 
الشركات  حــســاب  على  الــــدوالرات  بمليارات 
املتحدة  الواليات  أثار حفيظة  األميركية، ما 
الــتــي تــعــتــبــر الــصــن خــصــمــا اســتــراتــيــجــيــا، 
وتـــريـــد مـــن حــلــفــائــهــا الـــوقـــوف إلـــى جانبها 

للتصّدي لها واحتوائها. 
واستبعدت الواليات املتحدة فرنسا العتبارات 
كثيرة، منها عمل األخيرة على تشكيل تحالف 
خاص بها مع الهند وأستراليا، بمعزل عنها 
ومـــن دون الــتــشــاور مــعــهــا، واســتــثــمــار مناخ 
اإليراني،  النووي  البرنامج  حــول  املفاوضات 
ــه هـــــذه املــــفــــاوضــــات،  ــواجــ ــبـــات الـــتـــي تــ ــقـ والـــعـ
والتقرب من إيران باعتراضها على العقوبات 
األمــيــركــيــة عــلــيــهــا، وعــــدم املــســاهــمــة فـــي عــزل 
حـــــزب الــــلــــه بـــوضـــعـــه عـــلـــى قـــائـــمـــة اإلرهــــــــاب؛ 
وعقدها صفقاٍت معها باالتفاق على تشكيل 
حــكــومــة لــبــنــانــيــة، يـــشـــارك فــيــهــا حــــزب الــلــه، 
ويحصل فريق الرئيس اللبناني، حليف حزب 
الله، على الثلث املعطل؛ وتوقيع شركة توتال 
عقدًا للتنقيب عن الغاز في العراق بقيمة 27.5 
مليار دوالر. هذا باإلضافة إلى تباين موقف 
الذي  فرنسا من الصن مع املوقف األميركي، 
تـــرى فــيــه تــوّجــهــا صــدامــيــا سيستفز الصن 
ويــدفــعــهــا إلـــى تــحــّرك عـــدوانـــي، فــي حــن تــرى 
ــرورة الــنــظــر إلــــى الـــصـــن مــنــافــســا ولــيــس  ــ ضــ
عدّوا، وسعيها إلخراج أوروبا من تحت املظلة 
األمــيــركــيــة وتــشــكــيــل قــــوة عــســكــريــة مستقلة 
ــادرة عــلــى الـــدفـــاع عــن املــصــالــح األوروبـــيـــة  ــ وقـ

ــا  ــ ــراًك ــه، وهـــــــذا ســــــوف يــــحــــدث حــ ــنـ ــويـ ــكـ أو تـ
 في قضايا خافية. 

ً
البرملان، وسجاال ضمن 

ت الـــتـــصـــويـــت داخــــل 
ّ

ــــاع، فــــي ســــجــــا ـــاالطـ بــ
مواقف  على  )البوندستاغ(  األملاني  البرملان 
املستشارة  إلى  باإلضافة  الثاثة،  حن 

ّ
املرش

ــن الــــهــــجــــرة، نـــــرى تـــبـــايـــنـــات فــي  الـــحـــالـــيـــة عــ
املواقف بن رافض ومؤيد ووسطي من هذه 
القضية، لكن املهم في األمر أن ما يبّرر إعادة 
ــراراٌت تقضي  ــ الــاجــئــن، فــيــمــا لــو صــــدرت قــ
بها، أن سورية صارت منطقة آمنة من وجهة 
 سورية منطقة آمنة؟ وماذا 

ً
نظرهم، فهل فعا

الــنــزاع الــتــي ما  ينتظر املــدنــيــن فــي مناطق 
املدنيون،  املعارك، وُيحصد  زالت تدور فيها 
ومــنــهــم أطـــفـــال بـــغـــارات الـــطـــيـــران الـــروســـي؟ 
وماذا عن املهّجرين الذين تم ترحيلهم إليها 
نتيجة التسويات واملصالحة التي جرت في 

ــا فــي قلب املــعــادالت الدولية  وموضعة أوروبـ
في نظام دولي متعدد األقطاب، في استعادة 
ــقـــالـــي فـــرنـــســـي قــــديــــم، افــتــتــحــه  ــتـ تــــوّجــــه اسـ
ــق، الـــجـــنـــرال شـــارل  ــبـ الــرئــيــس الــفــرنــســي األسـ
فرنسية مستقلة،  قوة نووية  بإنشاء  ديغول، 
واالنـــســـحـــاب مـــن الـــقـــيـــادة املـــركـــزيـــة املـــوحـــدة 
لحلف شــمــال األطــلــســي )الــنــاتــو( عـــام 1966، 
ــه )املـــوقـــف  ــّولـ ــــام 2009، وتـــحـ إلــيــهــا عـ ــادت  ــ عــ
االستقالي( إلى ثابت في السياسة الفرنسية 
جاء  لــذا  خصوصا.  الديغولي  والتيار  عــامــة، 
وعــدم  الجديد  التحالف  عــن  فرنسا  استبعاد 
إطاعها على مــا يــدور بــن الـــدول الــثــاث في 
سياق السعي إلــى تقييد تحّركها في منطقة 
ــعــــاف حـــضـــورهـــا في  الـــهـــنـــدي الــــهــــادئ، وإضــ
هذه املنطقة، وتقليص حصتها من خيراتها 

الضخمة. 
لقد وضعت الواليات املتحدة معيارا واحدا 
لاشتراك في التحالف الجديد، وهو »صابة 

باقي املناطق، وصارت تحت سيطرة النظام؟ 
ومــــاذا عــن الــســوريــن فــي مــخــيــمــات الــلــجــوء 
فــي دول الــجــوار وفــي الـــدول األوروبــيــة التي 
إجــــراءات متوافق  إلــى  النهاية،  فــي  ستصل، 

عليها فيما بينهم حول هذا األمر؟
بـــات واضــًحــا مــيــل الــــدول الــغــربــيــة والعربية 
واإلقــلــيــمــيــة نــحــو الــتــأســيــس ملــرحــلــة جــديــدة 
ــتـــح أبـــــــواب عــلــى  ــــى ســــوريــــة، وفـ بــالــنــســبــة إلـ
أي  دون  من  املقبلة،  املراحل  وترتيب  النظام، 
الداخل  في  املشتت  ق 

ّ
املــمــز للشعب  ضمانات 

والخارج، ومن دون أن تكون مصالحه الهدف 
األول. هي السياسة في النتيجة، وسعي كل 
ــادة النظر  ــ دولــــة إلـــى تــأمــن مــصــالــحــهــا، وإعـ
فـــي أدائـــهـــا الـــســـابـــق. وال شـــك فـــي أن الــعــالــم 
صــــار أكــثــر ارتـــبـــاًكـــا فـــي الــعــامــن املــاضــيــن، 
بما أحــدثــه وبـــاء كــوفــيــد  19 مــن ارتــجــاجــاٍت 

املـــوقـــف مـــن الــصــن واالســـتـــعـــداد لــانــخــراط 
والتصّدي  معها  جيوسياسية  مواجهة  في 
لــهــا والـــحـــد مـــن عــدوانــيــتــهــا وتـــمـــّددهـــا على 
ــدت  ــم«. وقـــــد وجــ ــيــ ــلــ حـــســـاب بــقــيــة دول اإلقــ
ضالتها في اململكة املتحدة، بقيادة بوريس 
»بريطانيا  استراتيجية  صاحب  جونسون؛ 
العاملية«، والساعي إلى تعزيز دورها العاملي 
وتوسيعه، كي يعّوض خسارتها بخروجها 
مـــن االتـــحـــاد األوروبـــــــي، وأســتــرالــيــا بــقــيــادة 
موريسون،  اليميني، سكوت  الـــوزراء  رئيس 
التجارية  العاقات  الذي سبق وتحفظ على 
الـــوزراء السابق،  مــع الصن فــي عهد رئيس 
ــات املــتــحــدة  ورأى فـــي الــتــحــالــف مـــع الــــواليــ
ــدرة أســـتـــرالـــيـــا الـــردعـــيـــة،  ــ  لــتــعــزيــز قــ

ً
فــــرصــــة

واالستناد إلى قوة التحالف الحتواء توسع 
ــبـــاب  ــقـــة. وتــــركــــت الـ ــنـــطـ ــذه املـ ــ الــــصــــن فــــي هــ
مفتوحا اللتحاق االتحاد األوروبي، في حال 
قبوله باملعيار املعلن، واستعداده للعب دور 
فــاعــل فـــي  الــتــصــّدي لــلــصــن فـــي املــحــيــطــن، 

الهندي والهادئ. 
املتحدة  الـــواليـــات  إلـــى تشكيل  الــنــظــر  يمكن 
التحالف الجديد بعيدا عن االتحاد األوروبي 
إن  لــاتــحــاد  تــقــول  األكـــبـــر،  األخ  مـــن  تنبيها 
التأرجح بينها وبن الصن واملواقف اللينة 
ــاملـــوقـــف بـــات  مــــن األخــــيــــرة غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة، فـ
دقيقا وحاسما: مع أو ضد، وال خيار ثالثا. 
ولــفــرنــســا إنـــه ال مــكــان لــدعــوة االســتــقــالــيــة، 
تــحــّمــل  أو  ــر  ــبــ األكــ الـــســـيـــر خـــلـــف األخ  فـــإمـــا 
وهذا  واالقتصادية.  الجيوسياسية  النتائج 
جعل موقف االتحاد، بما في ذلك فرنسا التي 
توازنها  أفقدها  مــا  املــبــاشــرة  الضربة  تلقت 
ودفعها إلى ردود غير دبلوماسية ومواقف 
عــالــيــة الــســقــف، وأكـــبـــر مـــن قـــدراتـــهـــا، صعبا 
الدائم والكبير من طموحات  في ضــوء قلقه 
الروسي، فاديمير بوتن، وتحّركه  الرئيس 
ضد دول االتحاد، خصوصا الشرقية منها، 
ــذر الـــخـــافـــات والـــشـــقـــاق بن  وســعــيــه إلــــى بــ
صفوفه وداخل دوله، ما يجعله بحاجٍة ماّسة 
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة األمــيــركــيــة،  للمظلة 
وتــمــّســكــه، االتـــحـــاد، بــحــصــتــه املــتــنــامــيــة من 
املحافظة  يستدعي  الــذي  العاملي؛  االقتصاد 
عليها استمرار الهيمنة الغربية على النظام 
التحالف  اســتــمــرار  الــدولــي. وهـــذا يستدعي 
مع الواليات املتحدة، ما يضطّره للعودة إلى 

الحظيرة، والسير خلف األخ األكبر.
)كاتب سوري(

ــادة التفكير في  دفـــع الــنــظــام الــعــاملــي إلـــى إعــ
ا 

ً
أدائـــه وكيفية الــخــروج مــنــه، وهـــذا أثــر أيض

على املـــزاج الشعبي والـــرأي الــعــام فــي بلدان 
عـــديـــدة، مــا نــجــم عــنــه مــن فــقــدان فـــرص عمل 
أخــرى تراجعت  الحياة نحو أشكاٍل  وجنوح 
فيها بعض األنشطة والوظائف االجتماعية، 
الشعور  هــذا  التشغيل،  أنظمة  تغّير  ظــل  فــي 
بالقلق الوجودي لدى الشعوب سوف ينّمي 
النزعة العنصرية املتعّصبة تجاه املهاجر أو 
الاجئ، وسوف تستغل هذه النقطة األحزاب 
الــيــمــيــنــيــة، وتـــوّســـع قــاعــدتــهــا الــشــعــبــيــة، ما 
ــم.  ــم والـــدعـ ســــوف يــكــســبــهــا مــــزيــــًدا مـــن الـــزخـ
ــن الــطــبــيــعــي أن يـــنـــتـــاب الـــســـوريـــن  لـــذلـــك مــ
الـــاجـــئـــن قــلــق وخـــــوف مـــن املــســتــقــبــل، مما 
تخّبئ السياسة وحكومات الدول من قرارات 
ومـــفـــاجـــآت، ومــنــهــا أملــانــيــا الــتــي تــضــم أكــبــر 
شريحٍة الجئٍة من السورين، قسم كبير منهم 
اللجوء، إنما حصلوا على  لم يحصلوا على 
إمكانية  أن  يعني  وهــذا  اإلنسانية،  الحماية 
اللجوء  لــدول  بالنسبة  تعقيًدا  أقل  ترحيلهم 
 تم 

ً
لــو فعا البقية، فأين سيعود هـــؤالء،  مــن 

تفعيل قرارات من هذا النوع؟ أين بيوتهم؟ أين 
حقوقهم؟ أين فرص العمل التي تنتظرهم، أو 
تنتظر أبــنــاءهــم؟ بــل الــواقــع أكــثــر ســوداويــة، 
بحسب لجنة التحقيق التابعة لألمم املتحدة 
التي تقول إن تصاعد العنف في سورية، إلى 
أكثر  اآلفــاق  اقتصادها، يجعل  انهيار  جانب 

قتامة بالنسبة إلى املدنين.
ــــن وتـــشـــابـــكـــت،  ــــوريـ ــــسـ ــــدت قــــضــــايــــا الـ

ّ
تــــعــــق

ـــــت األســافــن 
ّ
ــيـــأس، ودق وطـــــاول نــفــوَســهــم الـ

ـــركـــوا وحــيــديــن، مــن دون 
ُ
بــن مــكــونــاتــهــم، وت

أصدقاء، بعدما لعبت كل األطــراف الضالعة 
ومصائرهم،  وحياتهم  بأحامهم  بــالــحــرب 
نّصبت  التي  الــقــيــادات  كــل  وبعدما خذلتهم 
أمــل بأن  بــارقــة  لــهــم، فهل مــن  نفسها ممثلة 
تنبثق من هذا الواقع شخصياٌت لها برنامج 
ورؤيـــــة وانـــتـــمـــاء لــقــضــايــا الــشــعــب، ونـــزاهـــة 
أهــداٍف  عقل وضمير، تجتمع وتتاقى على 
تحقق لهذا الشعب إمكانية النهوض وبناء 
وطـــن مـــن جـــديـــد؟ هـــل يــمــكــن أن تــتــوفــر هــذه 
 
ً
سياسة تشتغل  كيف  وتــعــرف  الشخصيات 
الــداخــل أم  تخدم مصالح الشعب، ســواء فــي 
ا بشأن 

ً
الخارج، وتنسق مع دول اللجوء أيض

أن  دام  مــا  فــيــهــا،  املقيمن  الــســوريــن  مصير 
ســيــاســات هــــذه الــــــدول، خــصــوصــا الــغــربــيــة 
تــقــّررهــا الــحــكــومــات املــنــتــخــبــة، وهـــي ليست 

كتًبا منزلة أو أبدية؟ 
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