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إسرائيل ،بايدن وأوروبا
أنطوان شلحت

على أعتاب تسلم الرئيس األميركي املنتخب ،جو بايدن ،مهمات منصبه يــوم 20
الشهر املقبل (يناير /كانون الثاني  ،)2021تتعامل إسرائيل مع عدة فرضيات ،كما
ّ
يمكن أن ُيستشف من آخر التقارير البحثية ،منها فرضية أنه سيتم فتح صفحة
«منظومة العالقات العابرة لألطلسي» ،وأن من املتوقع أن تبذل
جديدة في ما تسميها
ً
ً
جهودا ملفتة لتنسيق املواقف مع االتحاد األوروبي ،في سلسلة من
الواليات املتحدة
القضايا التي ستشكل الواقع الجيو ـ استراتيجي خالل العقود املقبلة ،بعضها ذو
صلة وأهمية بالنسبة إلى دولة االحتالل ،وفي طليعتها قضية فلسطني والبرنامج
الـنــووي اإليــرانــي .ولهذه الفرضية ّ
منطقي ،يستند إلــى ما ّ
ّ
عبر عنه الحزب
مسوغ
الديمقراطي األميركي في برنامجه االنتخابي الرسمي ،وكذلك الرئيس الجديد ،خالل
املعركة االنتخابية وإثــرهــا ،ناهيك بنشر االتحاد األوروب ــي اقتراحا لجدول أعمال
عابر لألطلسي وللتعاون الكوني ،يأخذ في الحسبان موازين القوى والواقع الجيو-
ُ
سياسي والتكنولوجي ّ
املتغير في الساحة الدولية .وقد نشر املخطط التفصيلي الذي
صاغته مفوضية االتحاد األوروبي في هذا الشأن ،تحت عنوان «جدول أعمال جديد
لالتحاد األوروبي والواليات املتحدة من أجل التغيير العاملي» ،باإلضافة إلى توصيات
َّ
مجموعة التفكير في إطار «الناتو  2030ـ ُمت ِح ّدون نحو عهد جديد».
غير أنــه فــي ثنايا هــذه الفرضية ،يمكن العثور على مــا تعتبرها إسرائيل بمثابة
تغيير جــوهــري ،برسم تلك الصفحة
مـضـ ّـادات حيوية ،تــدرأ عنها احتمال حــدوث
ٍ
الـجــديــدة ،سيما فــي مــا يرتبط بسياستها حـيــال الفلسطينيني وقضيتهم .وهي
ّ
ّ
مضاد ٌات ال تشكل آخر التطورات اإلقليمية الناجمة عن اتفاقات التطبيع املتسلسلة
ُ
مصدرها الوحيد ،بل تشتق مما سبقها من فروق ،سواء في املواقف أو في السلوك
ً
ّ
العام .مثل ،تؤكد ورقة سياسات صادرة عن معهد أبحاث األمن القومي في إسرائيل،
ً
أخيرا ،أنه في وقت يوجد اتفاق بني الحزب الديمقراطي األميركي واالتحاد األوروبي
ٍّ
على الحاجة إلــى حــل متفق عليه للصراع اإلسرائيلي  -الفلسطيني على أســاس
ّ
مبدأ «دولتني للشعبني» ،إال أنه ليس ّثمة تماثل بينهما بشأن املركبات املركزية لهذا
الصراع .فعلى عكس موقف االتحاد األوروبــي ،ال يذكر البرنامج السياسي للحزب
الديمقراطي حدود الرابع من يونيو /حزيران ّ .1967
وثمة في البرنامج الديمقراطي
ٌ
اعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل من دون أي ّ
تطرق خاص ،منفصل ،إلى القدس
الشرقية ،بينما يتعامل االتحاد األوروبي مع القدس الشرقية جزءا من األراضي التي
احتلتها إسرائيل في  .1967وعلى الرغم من االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل،
ً
ّ
موضوعا للمفاوضات في
ينوه برنامج الحزب الديمقراطي بأن مكانة القدس تبقى
إطار املباحثات بشأن التسوية النهائية.
وبـيـنـمــا يـكـتـفــي بــرنــامــج ال ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي ب ــاإلع ــراب ع ــن مـعــارضـتــه تــوسـيــع
املستوطنات اإلسرائيلية فــي أراض ــي الضفة الغربية ،يـعــارض االتـحــاد األوروب ــي
املستوطنات .وقبل أكثر من شهر ،قــال املمثل األعلى لالتحاد األوروب ــي للشؤون
الخارجية والسياسة األمـنـيــة ،جــوزيــب بــوريــل ،خــال جلسة مناقشة فــي البرملان
ً
األوروب ـ ــي ح ــول ال ـشــرق األوسـ ــط ،إن الــوضــع عـلــى األرض ال ي ــزال مـقـلــقــا للغاية،
ً
وخصوصا بسبب استمرار التقدم في بناء املستوطنات غير القانونية واالرتفاع
ّ
ّ
ً
ّ
ُ
الكبير في عمليات الهدم ،مشددا على أنه ما انفكت هناك حاجة إلى التخلي عن خطط
ً
الضم اإلسرائيلية وليس تعليقها مؤقتا .غير أنه بالتالزم مع هذه األقــوال ،سيبقى
ً
ماثل في الخلفية أن إسرائيل تتجاهل االتحاد األوروبي منذ فترة طويلة وبات هذا
ّ
صديقات لدولة االحتالل في االتحاد ،مثل هنغاريا ورومانيا
التجاهل أشد مع وجود
ٍ
دول أخــرى فيه ملقاربة تجريم أي معارض ٍة
خضوع
ـع
ـ
م
و
وسلوفاكيا وتشيكيا،
ٍ
ّ
وتتردد إلى اآلن أصداء
لالحتالل ،وإقامة املساواة التامة بينها وبني معاداة السامية.
قول بنيامني نتنياهو خالل لقاء مغلق مع زعماء تلك الدول الصديقة« :لدينا مشكلة
في مكان واحد في العالم فقط» ،بينما خريطة العالم من ورائه ،وهو يشير عليها إلى
الجزء الغربي من أوروبا ،ومالمح وجهه ُت ّ
عبر عن استخفاف عميق ،ما يعني أنه إذا
ً
ً
ّ
كانت أوروبا راغبة في التأثير فعل ،فعليها تبني نهج سلوك جديد.

كورونا ...شخصية العام
عبد اللطيف السعدون

ُ
من يا ترى يستحق لقب «شخصية العام»
أك ـثــر مــن ه ــذا الـكــائــن ال ـخــرافــي املـمـعــن في
التضاؤل والصغر ،وال يراه املرء وال يسمع
وقع خطاه ،قبل أن ّ
يغرز شوكاته في ثنايا
الجسد ليوهنه ،ويجعله ال يقوى على إدامة
حياته ،حتى إذا استقر في مكمنه فتك به،
وأرداه طريحا من غير حركة وال نأمة!
إنه فيروس كوروناّ ،
يسمونه أيضا كوفيد
 ،19قـ ــاد ح ــرب ــا ك ــون ـي ــة ع ـل ــى مـ ـ ــدار الـ ـع ــام،
اح ـت ــل فـيـهــا ك ــل املـ ــدن واألم ـ ـصـ ــار ،وت ـف ـ ّـوق
ّ
الشريرة
العقول
فيها على كــل مــا أنتجته
ّ
م ــن أس ـل ـح ــة ف ـت ــك ودم ـ ـ ـ ــار ،وم ــث ــل ت ـهــديــدا
لحياة سبعة مليارات بشري ،وهيمن على
«األخبار العاجلة» و«مانشيتات» الصحف.
واستطاع ،في عامنا األسود الذي يغادرنا
ّ
تحف به اللعنات ،أن يطيح ثمانني مليونا،
وما زال على قوته ووحشيته ،حتى زاد من
ّ
شوكاته،
وتحور جينيا في أكثر من ساللةٍ
جديد ٍة كي يمكنه الحركة والفتك بأسرع مما
بدأ ،كما وأصاب بالشلل مرافق ومنظومات
وسياسات دول لم تضع في حسابها أنها
ّ
تتعرض لجائحة مثله .وقد أفاقنا على
قد
هشاشتنا وضعفنا بشرا ،وعلى غطرستنا
وغرورنا بما أنجزته الحضارات من علوم
وفـنــون وآداب .وك ــان يرافقنا شـعــور زائــف
باألمن واألمان .وقد دفعنا كوفيد إلى الشك
في كل ما تعلمناه في مدارسنا وجامعاتنا،
وفي كل ما صنعناه على مدى قرون ،وعرفنا
أن الدنيا صغيرة ،وأن أية دولةٍ مهما ّ
تنمرت
ّ
وتصورت أنها في مكانةٍ تتيح
في عزلتها،
ُ
لها أن تخضع العالم لها ســوف تصل إلى
اكـتـشــاف أنـهــا كــانــت ضحية فـخــاخ كبيرة،
وأن ق ـنــاعــات ـهــا ،وح ـت ــى اسـتــراتـيـجـيــاتـهــا،
محض هراء ،وعليها أن تعيد النظر في ما
آمنت به وخططت له.
قيل في منشأ هذه الجائحة التي لم تشهد
مثلها البشرية من قبل الكثير ،وتضاربت
اآلراء ،وتـ ـع ـ ّـددت ال ـن ـظ ــري ــات ،وتـخــاصـمــت
األيديولوجيات بشأنها من دون أن ُيفضي
نتيجة خالصة ،رأى بعضنا فيها
ذلك ًإلى ً
عامليةّ ،
دبرتها قــوى شـ ّـريــرة بعدما
مكيدة
عجزت الثروات العامة عن إطعام املليارات
وإسكانهم ،ولم يعد
من سكان هذا الكوكب ّ
من حل سوى إفناء املسنني منهم الذين لم
تعد لديهم القوة ،وال القدرة ،على فعل شيء.
فيما قال آخرون إنها تمثل غضب الطبيعة
على البشر الذين استهانوا بقدرتهاّ ،
وخيل

إليهم أنهم أتقنوا ترويضها حتى هيمنوا
عليها ،ف ـ ّ
ـردت الطبيعة على دعــاواهــم بما
ّ
هــو أكـثــر ش ــرا .وع ــزا فــريــق ثــالــث األم ــر كله
إل ـ ــى ص ـ ــراع الـ ـق ــوت ــن ال ـع ـظ ـم ـي ــن ،ال ـصــن
والواليات املتحدة ،ودخولهما في منافسة
ّ
حادة على الفوز بالجائزة الكبرى في حقول
االقـتـصــاد والتكنولوجيا وزعــامــة الـعــالــم.
وك ــان أن تــم ت ـبــادل االت ـهــامــات بينهما في
ّ
تحمل مسؤولية تصنيع الفيروس ،ثم في
نشره .فيما رأى فريق آخر أن هذه الجائحة
محض ناتج طفرة وبائية أفرزتها ظروف
وم ــآالت ،كما فــي أيــة طفرة وبائية أصابت
الـبـشــريــة مــن قـبــل ،وعـلــى مــؤسـســات العلم
والتكنولوجيا أن ُتضاعف ّ
همتها للوصول
إلــى مــا يـصـ ّـد الغائلة ويعيد األم ــل .ودخــل
علماء االقـتـصــاد على الـخــط ،لـيـنــذرونــا أن
ُ
الجائحة املاثلة قد تفضي ،أو هي أفضت،
بــالـفـعــل ،إل ــى إف ـقــار مـتـصــاعــد وت ــراج ــع في
ال ـث ــروة ال ـعــامــة ،وف ـق ــدان لــأع ـمــال ،وبـطــالــة
شائعة ،وأن حظوظ ماليني من البشر سوف
تنقسم بني املوت بالجائحة أو املوت جوعا!
ومهما تكن التفاسير ،فإننا ،نحن البشريني
الـبـسـطــاء ،لــم نجد مناصا مــن أن نستسلم
لهذا القدر الشرير ،وأن ّ
نغير من سلوكياتنا
وع ــادات ـن ــا عـلــى وف ــق م ــا ي ــري ــده ،وه ــا نحن
محبوسون في منازلنا ،نراقب كل ما نفعله،
نمتنع عن معانقة أحبائنا أو مصافحتهم،
ونتباعد حتى ونحن داخل أسرنا ،ونشعر
ّ
ب ــاألس ــى ع ـنــدمــا ال نـتـمــكــن م ــن ت ــودي ــع من
ُ
نحب ،حني يطيحهم الوباء ويجبرهم على
الرحيل .وفــي محابسنا هــذه ،نتابع أخبار
اللقاحات التي دخلت ،هي األخرى ،في دوامة
التفاسير والنظريات والـصــراعــات ،لكنها،
فــي كــل األحـ ـ ــوال ،ب ــدأت تـشـيــع فــي ّأعماقنا
ّ
األمل ،وتعزز إيماننا بالحياة ،وتحثنا على
التعلم من الوباء وعنه ،وعلى زيادة خبراتنا
فــي عـلــوم الـطــب والـصـحــة ،وحـتــى فــي أمــور
يومية بسيطة كنا نمارسها بعفوية ،وال
نـصــرف الــوقــت لـلــدرايــة بـهــا ،وبمفاعيلها،
ك ـغ ـســل أي ــدي ـن ــا م ـ ـ ــرارا ب ــامل ــاء والـ ـص ــاب ــون،
وت ـع ـق ـي ــم أدواتـ ـ ـن ـ ــا ،وتـ ـع ــري ــض أج ـس ــادن ــا
ل ـل ـش ـم ــس ،وتـ ـق ــوي ــة م ـن ــاع ـت ـن ــا ،وت ـح ـصــن
صحتنا النفسية ،عدنا أطفاال كما ولدنا.
بــامل ـخ ـت ـصــر امل ـف ـي ــد ،كـ ــان عــام ـنــا ال ـســالــف
«فوضويا» ،عاما «خالقا» ،أخذ منا الكثير
وأع ـطــانــا الـقـلـيــل ،ذل ــك كـلــه فـعـلــه فـيــروس
كورونا .. .أال يستحق بعد هذا الذي فعله
بنا أن يكون شخصية العام بحق؟
(كاتب عراقي)
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لبنان :الوحدة في االضطهاد

الثورة بين الماء والحليب
معين الطاهر

فـ ـ ــي ال ـ ـ ــذك ـ ـ ــرى الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة والـ ـخـ ـمـ ـس ــن
النطالقة الثورة الفلسطينية املعاصرة،
خـطــر فــي بــالــي ل ـقــاء جمعني والــراح ـلــة
ال ــروائـ ـي ــة والـ ـن ــاق ــدة املـ ـص ــري ــة ،رض ــوى
الزمني
عــاشــور ،تساءلت فيه عــن املــدى
ّ
الـ ـ ـ ــازم ل ـل ـت ـغ ـي ـيــر بـ ــن ثـ ـ ـ ــور ٍة لـ ــم ت ـحــقــق
أهــداف ـهــا كــامـلــة ،لكنها مــا زال ــت تــداعــب
مـخـيـلـتـنــا ون ـت ـع ـلــق ب ــأه ــداب ـه ــا ،وأخ ــرى
نــرنــو إلـيـهــا ،ونـتـعـ ّـجــل شــرارت ـهــا ،ونقف
م ـش ــدوه ــن أم ـ ــام عـ ــدم اش ـت ـعــال ـهــا ،على
ال ــرغ ــم م ــن قـنــاعـتـنــا ب ــأن الـسـيــل ق ــد بلغ
ُ
ال ــزب ــى ،وأن ال ـظ ــرف امل ــوض ــوع ــي يحتم
بدايات جديدة.
لم نستطع اإلجابة عن سؤال الزمن الالزم
ٌ
ليستجمع الشعب قواهّ ،
إرهاصات
فثمة
تتكرر ّ
ّ
وهبات تشتعل عند كل منعطف،
ّ
م ــن دون أن تـ ـ ــؤدي إلـ ــى تـغـيـيــر شــامــل،
ّ
وم ــن دون أن تـمــكـنـنــا م ــن ح ـســم م ــا إذا
ً
كنا نشهد حــراكــا ال يلبث أن يخفت ،أم
نقف على أبواب ثور ٍة انطلقت بعد تراكم
ال ـه ـ ّـب ــات وت ـصــاعــدهــا .ع ــددن ــا ال ـس ـنــوات
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يــولـيــو ،فـكــانــت نـحــو سبعني عـ ً
ـامــا ،ومــا
بينها وبــن إطــاحــة حكم حسني مبارك
فكانت قرابة الستني ً
عاما .وفي فلسطني،

انطلقت حركة فتح في  ،1965/1/1بعد
ً 17
عاما على نكبة عام  ،1948لكن اتفاقية
أوسلو ما زالت جاثمة على صدورنا منذ
نحو ثالثني ً
عاما ،وما كان ّ
محر ًما قبلها
ً
أصبح اليوم مباحا .واملضحك املبكي في
الحالة الفلسطينية أن الـثــورة املجيدة،
والـتـنـسـيــق األمـ ـن ــي ،كــاه ـمــا صـ ــدرا عن
الـ ـح ــرك ــة ذاتـ ـ ـه ـ ــا ،مـ ــع اخ ـ ـتـ ــاف الـ ــزمـ ــان
والرجال.
تـ ـح ـ ّـدث ال ـب ـي ــان األول ل ـل ـق ـي ــادة ال ـعــامــة
ل ـق ــوات ال ـعــاص ـفــة ع ــن عـمـلـيــة عـسـكــريــة
ُدمـ ّـر فيها نفق عيلبون ،وهــي عملية لم
ُ
تـنــفــذ ،على عكس مــا هــو شــائــع ،بسبب
املجموعة ً الفدائية،
صـعــوبــات واجـهــت ُ
ُ ّ
ووزع
لـكــن بـيــانـهــا ك ــان ق ــد أع ــد س ـلــفــا،
على اإلعــام فــور انطالق املجموعة إلى
ه ّــدف ـه ــا ،ف ــي ح ــن أن م ـج ـمــوعــة ثــان ـيــة
 ،1965 /1/7عملية عسكرية
نفذت ،في
ً
اسـتـهــدفــت بـعــضــا مــن مـنـشــآت تحويل
مـجــرى نـهــر األردن ،وق ــد اع ـتــرف الـعــدو
الصهيوني بـهــذه العملية ،إال أن ً
نفيا
للبيان األول لم يـصـ ُـدر ،واستمرت فتح
تحتفل بــذكــرى انطالقتها ،وبعمليتها
األول ـ ـ ــى ،ف ــي األول م ــن ي ـن ــاي ــر /ك ــان ــون
ـوام
ال ـثــانــي مــن كــل ع ــام .وع ـلــى م ــدار أع ـ ٍ
س ــاب ـق ــة ،دأب ك ــات ــب امل ـق ــال ــة ع ـل ــى نـشــر
م ـقــاالتــه ب ـهــذه املـنــاسـبــة ،وال ـتــي حملت

أرنست خوري

عناوين مــن مثل «فـتــح :تبديل القاطرة
أم ت ـغ ـي ـيــر ال ـس ـك ــة ،و«فـ ـت ــح ف ــي عـيــدهــا
الخمسني :بقيت الفكرة» ،و«مــاذا تبقى
من فتح؟» ،وجميعها ال تخلو من إشارة
إلى أن حركة فتح التي نراها اليوم هي
غير «فتح» التي نعرفها .ومثير للدهشة
أنـهــا ،وعـلــى الــرغــم مــن تـبـ ّـدل شعاراتها
من «فتح ديمومة الثورة وشعلة الكفاح
املـسـلــح» ،ال ــذي راف ــق احـتـفــاالتـهــا ّ
وزيــن
ملصقاتها وأكــدتــه ممارستها العملية
ً
ـارات تـتـمـحــور
أعـ ــوامـ ــا ع ـ ــدة ،إلـ ــى ش ـ ـعـ ـ ٍ
ح ــول ال ــوالء واالن ـت ـم ــاء ،فــإنـهــا مــا زالــت
تحظى بامتداد جماهيري واسع ،وهي
ّ
مرشحة ،وفق استطالعات الرأي العام،
للحصول على نسبة كبيرة من أصوات
الـنــاخـبــن ،تــؤهـلـهــا لـلـبـقــاء فــي السلطة
في أي انتخابات مرتقبة.
ثـ ّـمــة ت ـح ـ ٌ
ـوالت ك ـبــرى طـ ــرأت عـلــى حــركــة
ّ
ف ـت ــح م ـن ــذ ات ـف ــاق ـي ــة أوس ـ ـلـ ــو ،وت ـعــم ـقــت
بـعــد اسـتـشـهــاد الــرئـيــس يــاســر عــرفــات،
وإع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة إن ـ ـ ـتـ ـ ــاج «أوس ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــو» فـ ـ ــي ع ـهــد
ال ــرئـ ـي ــس م ـح ـم ــود عـ ـب ــاس الـ ـ ــذي ت ـمـ ّـيــز
بــاسـتـبــاحــة ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي امل ــدن
الفلسطينية ،وتعميق التنسيق األمني،
وب ـنــاء أج ـهــزة األم ــن الفلسطينية وفــق
ع ـق ـيــدة ج ــدي ــدة ،وت ـق ـل ـيــص صــاح ـيــات
السلطة الفلسطينية وحــدود ما تسمى

هل تتعاون تركيا ومصر في ليبيا؟
محمود علوش

زار وف ــد أم ـنــي م ـصــري رف ـيــع املـسـتــوى
ال ـع ــاص ـم ــة ال ـل ـي ـب ـيــة ط ــرابـ ـل ــس ،فـ ــي 27
دي ـس ـم ـب ــر /ك ــان ــون األول ال ـ ـجـ ــاري ،فــي
خـطــوة مـفــاجـئــة ،وبـحــث مــع املـســؤولــن
ف ــي حـكــومــة ال ــوف ــاق الــوط ـنــي ،املـعـتــرف
ب ـ ـهـ ــا دول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا ،إعـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات ب ــن
الجانبني ،واستئناف الرحالت الجوية
املتوقفة بني طرابلس والقاهرة منذ عام
 .2014وض ــم الــوفــد نــائــب رئـيــس جهاز
املخابرات ومسؤولني كبارا من وزارتي
ال ـخ ــارج ـي ــة وال ـ ــدف ـ ــاع ،وجـ ـ ــاء ت زي ــارت ــه
بعد نحو أسبوع من لقاء رئيس جهاز
امل ـخ ــاب ــرات امل ـصــريــة ،ع ـبــاس ك ــام ــل ،في
بنغازي ،مع كل من الجنرال خليفة حفتر
ورئـيــس الـبــرملــان الليبي عقيلة صالح.
ولـ ــذلـ ــك ت ـك ـت ـس ــب ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات امل ـص ــري ــة
الــراهـنــة أهـمـيــة بــالـغــة عـلــى ع ـ ّـدة صعد،
وتعكس رغبة مصر فــي لعب دور أكثر
فاعلية في مساعي التسوية السياسية،
من خــال إبــراز نفسها وسيطا محايدا
ـراع ،ب ـعــدمــا ك ــان ــت في
ب ــن ط ــرف ــي الـ ـص ـ ً
الفترة املاضية داعمة لتحالف حفتر في
الشرق .وهي التي ،منذ بــروز حفتر في
املشهد الليبي فــي عــام  ،2014انخرطت
ـف ي ـض ــم اإلمـ ـ ـ ــارات وف ــرن ـس ــا،
ف ــي ت ـح ــال ـ ٍ
وأطــرافــا أخــرى أقــل فاعلية ،لدعم حفتر
في مواجهات الفصائل املحسوبة على
ج ـمــاعــة اإلخ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن ف ــي ال ـغــرب
الـلـيـبــي .وســاه ـمــت مـصــر عـسـكــريــا إلــى
جانب الحلفاء اآلخرين في دعم عمليات
حفتر ضــد جماعة أنـصــار الشريعة في
ال ـش ــرق الـلـيـبــي ،وش ــارك ــت ف ــي مـحــاولــة
منع تحالف قــوات فجر ليبيا في 2014
طرابلس .كما دعمت
من السيطرة على
ّ
الـهـجــوم الـفــاشــل ال ــذي شــنــه حفتر على
العاصمة في  12ديسمبر /كانون األول
 .2019وبـ ـع ــد ال ـه ــزي ـم ــة ال ـك ـب ـي ــرة ال ـتــي
ُم ـن ــي ب ـهــا حـفـتــر ف ــي امل ـن ـط ـقــة ال ـغــرب ـيــة،
إث ـ ــر الـ ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـك ــري الـ ـت ــرك ــي إل ــى
ج ــان ــب ح ـك ــوم ــة ال ــوف ــاق ب ــرئ ــاس ــة فــائــز
ال ـ ـسـ ــراج ،م ـن ـت ـصــف عـ ــام  ،2020غ ـ ّـي ــرت
م ـص ــر مـ ــن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا ،وط ــال ـب ــت
بوقف التصعيد العسكري ،واستئناف
العملية السياسية ،وهـ ّـددت ،في نهاية
ي ــونـ ـي ــو /حـ ــزيـ ــران املـ ــاضـ ــي ،بــال ـتــدخــل
عسكريًا ضــد قــوات «الــوفــاق» املدعومة
تركيًا ،في حال واصلت ّ
تقدمها باتجاه
مدينة سرت وسط البالد.
ه ـن ــاك خ ـم ـســة أسـ ـب ــاب رئ ـي ـس ـيــة دف ـعــت
الـ ـق ــاه ــرة إلـ ــى إح ـ ـ ــداث هـ ــذا ال ـت ـمــوضــع:
ّأولها ،فشل الرهان على الجنرال حفتر
ف ــي ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى امل ـن ـط ـقــة ال ـغــرب ـيــة،
والـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى ال ـف ـص ــائ ــل امل ـح ـســوبــة
على جماعة اإلخــوان املسلمني .ثانيها،
ال ــرغـ ـب ــة فـ ــي إن ـ ـجـ ــاح م ـ ـسـ ــار ال ـت ـس ــوي ــة
ّ
مجددًا
السياسية لضمان عــدم الـعــودة
إلى التصعيد وتجنب التدخل العسكري
املـ ـب ــاش ــر ،مل ــا ي ـح ـم ـلــه ذلـ ــك م ــن م ـخــاطــر
الدخول في صدام مباشر مع تركيا.
ث ــال ـث ـه ــا ،أن أي ع ـ ـ ــود ٍة إل ـ ــى الـتـصـعـيــد
العسكري ستعني مــزيـدًا مــن االنـخــراط
العسكري التركي في الـصــراع ،وهــو ما
ال تريده القاهرة.
راب ـع ـهــا ،اقـتـنــاع صــانــع ال ـق ــرار املـصــري
ب ـض ــرورة إي ـج ــاد م ـســافــةٍ ب ــن املـصــالــح
املصرية في ليبيا ضمن التحالف الداعم
لحفتر واملصالح املصرية منفردة ،ألن
ُ
م ـثــل ه ــذه امل ـس ــاف ــة ت ـس ــاع ــده ــا ف ــي فتح
خ ـط ــوط ت ــواص ـ ٍـل م ــع األطـ ـ ــراف الـلـيـبـيــة
األخرى واألطراف الخارجية األخرى من
خارج هذا التحالف كتركيا.
وخ ــامـ ـس ــا ،رغ ـب ــة م ـص ــر ف ــي ل ـع ــب دور

فشل رهان القاهرة
على حفتر في
السيطرة على
المنطقة الغربية،
والقضاء على
الفصائل المحسوبة
على اإلخوان
المسلمين

فـ ـع ــال فـ ــي الـ ـتـ ـس ــوي ــة ،بـ ـع ــدم ــا ت ــراج ــع
دوره ـ ـ ـ ـ ـ ــا خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــوات املـ ــاض ـ ـيـ ــة
لـحـســاب أطـ ــراف إقـلـيـمـيــة أخ ــرى منها
ما هو حليف كاإلمارات ومنها ما هو
منافس كتركيا.
ول ـي ـب ـيــا س ــاح ــة م ــن س ــاح ــات الـتـنــافــس
التركي املـصــري فــي اإلقليم ،حيث تقف
أنـقــرة والـقــاهــرة على طــرفــي نقيض في
الصراع .وقد ساهمت القطيعة املصرية
التركية بعد عام  ،2013وما أعقبها من
استقطاب إقليمي حــاد في املنطقة ،في
تعميق الـخــافــات التركية املصرية في
ليبيا ،وحالت دون حصول تعاون بني
ال ـجــان ـبــن ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن األه ــداف
الرئيسية لكال البلدين في ليبيا تلتقي
في إنهاء االنقسام بني الشرق والغرب،
والحفاظ على وحــدة األراض ــي الليبية.
ً
وق ــد أخ ــذ الـتـنــافــس بــن الـطــرفــن شكال
ً
ص ــدامـ ـي ــا ،بـ ـ ــدال مـ ــن أن يـ ـك ــون ت ـع ــاون ــا
ت ـنــاف ـس ـيــا ُيـ ــراعـ ــي م ـص ــال ــح ال ـج ــان ـب ــن،
ُ
ويــديــر خالفاتهما بحيث ال تـخــرج عن
ٍّ
الـسـيـطــرة .وفــي ظــل عجز أي مــن طرفي
ال ـ ـص ـ ــراع ال ـل ـي ـب ــي ع ـ ــن حـ ـس ــم ال ـ ـصـ ــراع
لصالحه ،تبرز أهمية التعاون املصري
ال ـت ــرك ــي ح ــا وس ـط ــا ُي ـم ـكــن أن ُي ـســاهــم
فــي إنـهــاء الـصــراع ،بما يــراعــي املصالح
التركية واملصرية في هذا البلد.
تساؤالت
تثير هذه االنعطافة املصرية
ٍ
بـشــأن أبـعــادهــا واملــوقــف الـتــركــي منها.
وكان الفتًا أن الزيارة املصرية لطرابلس
تزامنت مــع زي ــارة تركية أخــرى رفيعة،
أجـ ــراهـ ــا وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع خ ـل ــوص ــي أك ــار
وقادة آخرون في الجيش.
ول ــدى أن ـقــرة عــاقــة جـ ّـيــدة مــع ال ـســراج
ونـفــوذ كبير عـلــى الـفـصــائــل الرئيسية
فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة .وم ـ ــع ذلـ ـ ــك ،لــم
تستخدم هــذا النفوذ لعرقلة ّاالنفتاح
بني طرابلس والقاهرة ،في مؤشر على
ُ
أنـهــا ال ت ـعــارض ،مــن حـيـ ّـث امل ـبــدأ ،مثل
هـ ــذا االنـ ـفـ ـت ــاح ،م ــا دام أن ـ ــه ي ـص ــب فــي
األهــداف الرئيسية نفسها التي تعمل
عليها ،وهــي إعــادة االعـتـبــار اإلقليمي
والدولي لشرعية حكومة الوفاق ،على
الــرغــم مــن أن األخـيــرة لــن تستمر فترة
ط ــوي ـل ــة ،إذا م ــا ن ـجــح الـ ـح ــوار الـلـيـبــي
ً
فــي اخ ـت ـيــار سـلـطــة ج ــدي ــدة ،ف ـضــا عن
الـ ـت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى م ــرك ــزي ــة ال ـس ـل ـط ــة فــي
ل ـي ـب ـي ــا ،ومـ ـن ــع ت ـك ــري ــس االنـ ـقـ ـس ــام بــن
الشرق والغرب.
س ـب ــق ل ـت ــرك ـي ــا أن دعـ ـم ــت ات ـ ـفـ ــاق وق ــف
إطــاق الـنــار الــذي تــم التوصل إليه بني
األط ــراف الليبية بــرعــايــة األم ــم املتحدة
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امل ــاض ــي ،وأي ـ ــدت قـ ــرار ح ـكــومــة ال ــوف ــاق
وقــف العمليات العسكرية على أطــراف
بتهيئة األرضية
ســرت ،فــي رغبة منها
ّ
ُ
بد
إلطالق حوار سياسي .كما أنها لم ت ِ
اعـتــراضــا عـلــى زي ــارة وفــد مــن طرابلس
إل ــى ال ـقــاهــرة بـعــد نـحــو شـهــر مــن إب ــرام
اتـفــاق جنيف .وتسعى أنـقــرة مــن خالل
تسهيل دور مـصــري أكـبــر إل ــى تحقيق
ً
ثـ ــاثـ ــة أه ـ ـ ـ ــداف رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة .أوال ،إبـ ـ ــداء
احـتــرامـهــا املـصــالــح املـصــريــة فــي ليبيا،
وإقناع القاهرة بفوائد تعاونها معها،
بـ ـعـ ـيـ ـدًا عـ ــن انـ ـخ ــراطـ ـه ــا فـ ــي ال ـت ـح ــال ــف
الفرنسي اإلمــاراتــي ،وتهميش الدورين
الـفــرنـســي واإلم ــارات ــي الـلــذيــن ُيـعــرقــان
ُ
ت ـســويــة س ـيــاس ـيــة مـ ـت ــوازن ــة ،ال تـعـطــي
األفضلية لحفتر .ثانيًا ،رغبة أنقرة في
ُ
أن تشكل ليبيا بوابة إلعــادة استئناف
الـعــاقــات مــع مـصــر ،وتحويل التنافس
مـعـهــا مــن تـنــافــس صــدامــي إل ــى تـعــاون
تنافسي ،على غــرار التعاون التنافسي
ال ـت ــرك ــي الـ ــروسـ ــي ف ــي ل ـي ـب ـيــا وس ــوري ــة
وج ـن ــوب ال ـق ــوق ــاز .ثــال ـثــا ،تــرك ـيــز ُأن ـقــرة
ّ
على تفكيك التحالف اإلقليمي املشكل
ّ
ضدها في شرق املتوسط ،وإبعاد مصر
ع ــن ال ـي ــون ــان وقـ ـب ــرص ،ت ـم ـه ـي ـدًا إلب ــرام
اتفاقية معها لترسيم الحدود البحرية.
وقد قال املتحدث باسم الرئاسة التركية
إب ــراه ـي ــم ق ــال ــن ،ف ــي  14ال ـش ـهــر املــاضــي
(نوفمبر /تشرين الثاني) ،في حوار مع
قـنــاة محلية تــركـيــة ،إن ب ــاده مستعدة
ل ـل ـت ـجــاوب م ــع م ـص ــر ،ف ــي ح ــال أظ ـهــرت
ّ
التحرك بأجندة إيجابية
األخيرة إرادة
في القضايا اإلقليمية .وعلى الرغم من
أن لغة املنطق والجغرافيا تفرض على
م ـص ــر وت ــرك ـي ــا الـ ـتـ ـع ــاون ف ــي ال ـق ـضــايــا
ّ
عقبات
اإلقـلـيـمـيــة ،ومـنـهــا ليبيا ،إل أن
ٍ
حالت دون حصول هذا التعاونُ ،
ويمكن
ت ـل ـخ ـي ـص ـهــا بـ ـث ــاث رئ ـي ـس ـي ــة :انـ ـخ ــراط
ال ـب ـل ــدي ــن ف ــي اس ـت ـق ـط ــاب إق ـل ـي ـمــي ح ـ ّ
ـاد
ي ـت ـجــاوز ال ـج ـغــراف ـيــا الـلـيـبـيــة ،ويـتـعـلــق
بـ ـص ــراع ع ـل ــى ث ـ ـ ــروات شـ ــرق امل ـت ــوس ــط.
ال ـتــأث ـيــر ال ـفــرن ـســي واإلمـ ــاراتـ ــي الـكـبـيــر
ع ـلــى ال ـق ــاه ــرة ي ـض ـغــط ب ــات ـج ــاه عــرقـلــة
أي انفتاح مصري على تركيا .معضلة
حفتر في املشهد الليبي ،إذ تــراه أنقرة
جــزء ا رئيسيا من املشكلة ،وال ُيمكن أن
يـكــون مـشــاركــا فــي ال ـحــل ،فـيـمــا ال تريد
الـقــاهــرة املـجــازفــة بتأثيرها فــي ُ الشرق
م ــن خـ ــال إبـ ـع ــاد ح ـف ـت ــر ،ألنـ ــه امل ـه ـي ـمــن
بالفعل على املنطقة هناك.
ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن هـ ــذه ال ـع ـق ـب ــات ،إال أن
ال ــدي ـن ــام ـي ـك ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة ل ـل ـس ـيــاس ـتــن،
املصرية والـتــركـيــة ،فــي ليبيا تفيد بأن
ُ
القاهرة وأنقرة باتتا تــدركــان ،أكثر من
أي وقت مضى ،أهمية تجاوز الخالفات
الـثـنــائـيــة ،وامل ـض ــي ف ــي م ـســار الـتـعــاون
فــي الـســاحــة الليبية ،وع ــزل هــذا املـســار
عــن تــأثـيــر الـقـضــايــا الـخــافـيــة األخ ــرى،
كـ ــال ـ ـصـ ــراع فـ ــي شـ ـ ــرق امل ـ ـتـ ــوسـ ــط .ع ـلــى
ليبيا
م ــدى ال ـس ـنــوات املــاض ـيــة ،شـهــدت ّ
ع ـ ّـدة م ـب ــادرات لـلـحــل الـسـيــاســي ،لكنها
جـمـيـعـهــا وص ـل ــت إل ــى ط ــري ــق م ـس ــدود،
بفعل غياب التوافق اإلقليمي والدولي
لدعم الحل السياسي .لذلك ،سيعطي أي
تـعــاون مصري تركي فــي الفترة املقبلة
زخـمــا أكـبــر ملـســار التسوية السياسية،
وسيعود بالفائدة على مصالح البلدين،
وعـلــى الـشـعــب الليبي ال ــذي لــم يـعــد في
ّ
تحمل سـنــوات إضــافـيــة من
استطاعته
ّ
االنقسام السياسي ،ويتطلع إلى مرحلة
ّ
ّ
ُ
انتقالية تلبي تطلعاته التي علق اآلمال
عليها بعد ثورة  17فبراير.
(كاتب لبناني)

يعيش جمهور
«فتح» العريض،
وجزء كبير من
كوادرها ،وكأنه
ٌ
منفصل تمامًا عن
يتحدث عن
الواقع،
ّ
«فتح» أخرى

س ـي ــادت ـه ــا ،ون ـم ــو االس ـت ـي ـط ــان ،وق ـضــم
ّ
األرض ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،م ــا ع ـ ــزز هـيـمـنــة
ّ
االح ـتــال عليها ،وتحكمه بكل مناحي
الحياة فيها.
املـفــارقــة أن ــه ،فــي وســط هــذا كـلــه ،يعيش
جمهور «فتح» العريض ،وجزء كبير من
ٌ
ً
تماما عن هذا
كــوادرهــا ،وكأنه منفصل

كاريكاتير

ال ــواق ــع ،فـهــو يـتـحـ ّـدث عــن «ف ـتــح» أخــرى
غير التي أصبحت تحت سيطرة السلطة
وأجهزتها األمنية؛ يصفق لرفض صفقة
تــرامــب  -نتنياهو ،واجـتـمــاع الفصائل،
واملـصــالـحــة مــع حــركــة حـمــاس ،وق ــرارات
وق ـ ـ ــف ال ـت ـن ـس ـي ــق وس ـ ـحـ ــب االع ـ ـ ـتـ ـ ــراف،
ّ
ويسترد فيها روحه املفقودة ،ثم يصمت
أمــام عــودة التنسيق األمني ،من دون أن
يـحـتـفــي بــاالن ـت ـصــار امل ــزع ٌــوم الـ ــذي قيل
إنــه قــد تحققُ .يـصــاب بعض باإلحباط،
وي ـص ـمــت آخـ ـ ــرون ،لـكـنـهــم ي ـب ـقــون أب ـنـ ً
ـاء
لـفـتــح «ال يـهـتـفــون ل ـغ ـيــرهــا» ،يعيشون
ع ـلــى م ـ ــاض ثـ ـ ـ ٍّ
ـوري م ـج ـيـ ٍـد ال ي ـفــارق ـهــم،
ٍ
لكنه في املقابل يمنع كثيرين منهم من
رؤية واقع الحال ،والبعيد كل البعد عن
ن ـض ــال م ــارس ــوه ،وأفـ ـك ــار خــاقــة تـ ّ
ـربــوا
ٍ
ً
ع ـل ـي ـهــا ،ف ـن ــراه ــم م ـث ــا ف ــي االن ـت ـخــابــات
النقابية والـطــابـيــة يـهــربــون مــن أسئلة
«أوسـ ـ ـ ـل ـ ـ ــو» ،واالس ـ ـت ـ ـي ـ ـطـ ــان ،وال ـس ـل ـط ــة،
والتنسيق األمـنــي ،إلــى «فتح» التي هي
أول الــرصــاص ،وأول الحجارة ،والطلقة
األولى ،والتي ّ
قدمت عبر مسيرتها آالف
ال ـش ـه ــداء واألسـ ـ ــرى وال ـج ــرح ــى ،وكــانــت
حركة الشعب الفلسطيني بحق.
مــن الـعـبــث أن نبحث عــن «ف ـتــح» األول ــى
ّ
املتقدمة لـ«فتح» اليوم ،إال
في الصفوف
من رحم ربي .هناك انتهت مرحلة الثورة

في أذهان كثيرين منهم .أما لدى الجيل
الـ ـص ــاع ــد ،والـ ـق ــواع ــد ال ـش ـع ـب ـيــة ،وع ـلــى
الــرغــم مــن ال ـهــروب مــن األسـئـلــة الصعبة
ح ــول واقـ ــع «ف ـت ــح» الـ ـي ــوم ،ومستقبلها
ومستقبل الشعب الفلسطيني غـ ًـدا ،وما
ينبغي فعله ،أو التوقف عنده ،أو اإلقالع
عنه ،فما بقي في «فتح» هو أهم ما فيها؛
فكرتها األولى ،ومن الفكرة تندلع الثورة.
ً
صداما مع جيش
في كل يوم يمر ،نشهد
ً
االحتالل ،أو اشتباكا مع املستوطنني ،أو
ً
غضبا على التطبيع ،أو عمليات طعن
ّ
بسكني ،أو دهس بسيارة ،فمتى يتحول
ذلك إلى انتفاضة شعبية واسعة؟ وكيف
ّ
التحوالت أو نتوقعها؟ تجيب
نرقب تلك
رض ــوى عــاشــور ب ــأن ال ـث ــورة فــي بــادنــا
ال تشبه غليان امل ــاء ،بــل ف ــوران الحليب،
ارتفاع درجة حرارته
فاملاء يمكن متابعة
ّ
روي ـ ـ ًـدا روي ـ ـ ًـدا ،ل ـنــرى فــقــاعــاتــه تتصاعد
ن ـح ــو س ـط ـحــه ت ــدريـ ـج ـ ًـي ــا ،أم ـ ــا الـحـلـيــب
فــا ن ـ ّـرى مـنــه غـيــر سـطــح أبـيــض ه ــادئ،
ّ
تحوالته
ال يـشــف عما تحته ،وال نــرقــب
وتموجاته ،لكنه يفور فجأة ،فال تركنوا
إلــى ما يبدو هـ ً
ـدوء ا في فلسطني ،أو في
ً
عاملنا الـعــربــي ،فالحليب سيفور يــومــا،
وت ـحــت سـطـحــه ب ــراك ــن ت ـث ــور ،وإن غ ـ ًـدا
لناظره قريب.
(كاتب فلسطيني)

عماد حجاج

ما هي مشكلة لبنان مع الالجئني ومخيماتهم عمومًا؟ هل هي ّ
مجرد «عنصرية
ّ
عادية» غير محصورة في هذا البلد ،لكنها تطفو على السطح كلما تقلصت فرص
العمل ومــوارد الدخل؟ أم إن القصة كــره للذات من فئات لبنانية وازنــة تنتقم من
تاريخها ،بما أن اللبنانيني تعريفًا مجموعة الجئني اجتمعوا على مراحل زمنية
ً
فضاء آمنًا نسبيًا من االضطهاد ،أو ببساطة
متتالية في بقع ٍة أتاحت جغرافيتها
مكانًا ألحالم صغيرة بخوض مغامرات مهنية وشخصية؟ أو إن األصل في فهم
جرائم مثل تلك التي حرقت مخيم الالجئني السوريني قرب ِامل َنية (شمال) يكمن في
عجز اللبنانيني عن إشعال حرب أهلية في ما بينهم نظرًا إلى اختالل توازن مريع
ملصلحة حزب الله ،فتراهم يبحثون ،في كل املناطق وبشكل عابر للطوائف ،عن الفئة
األكثر هشاشة ،بهدف تفريغ فائض الكراهية في وعاء ضعفهاَ .ومن أضعف من
الالجئني السوريني ،وهم بال نظام يريدهم في بلدهم ،وال سالح بيدهم في شتاتهم،
وال معارضة تتحدث باسمهم ،وإن انتفضوا لبستهم تهمة «داعش» وتسابق العالم
على ذبحهم؟ أو إن الحكاية عبارة عن لبنانيني يريدون الثأر من النظام السوري
وسجله األسود معهم ،فتراهم يضطهدون ضحايا األسدية األصليني؟
أغلب الظن أن شيئًا من هــذا كله مجموعًا يمكنه تقديم مالمح وصــف لهذا العار
اللبناني الذي ال يمسحه سوى شباب وشابات تختلف أسماؤهم في كل مرة يتعرض
فيها الالجئون لجريمة عنصرية في منطقة لبنانية ما ،وتتشابه سلوكياتهم في
اإلي ــواء والـحـمــايــة بـقــدر اإلم ـكــان واإلن ـقــاذ واإلط ـعــام واإلس ـكــان وجـمــع املـســاعــدات
ملحاولة إثبات أنــه ال يــزال هناك بشر يستحقون صفتهم اآلدمـيــة .هــؤالء وحدهم
ينقذون «اللبنانيني» من هــذه ال ــ«ال» التعميمية .هــؤالء ،بغض النظر عن نسبتهم
املئوية ،يعتذرون للسوريني املرميني في الجحيم اللبناني عن حقارة العنصريني من
أبناء بلدهم ،ويجهدون لتخفيف وقع بهائمية بعض زمالئهم في املواطنة .وحدهم،
بأفعالهم الكثيرة وكلماتهم القليلة ،يطلبون الصفح من السوريني عن قتلهم في
ســوريــة وفــي لبنان .فــي ســوريــة قتلهم وال يــزال ينكل بهم حــزب هـ ّـرب نـ َ
ـاســه إلى
هناك طلبًا للنجدة خالل حرب يوليو/تموز  .2006ثم تكفل بعض ناسه في لبنان
ً
ً
بمواصلة رد الجميل ،اضطهادًا أو تحريضًا أو قتال وحرقًا وتشغيال بالسخرة.
ً
َ
أحدث وحدة وطنية بني طوائف اللبنانيني .يكاد ينعدم ذكر اسم
اضطهاد الضعفاء
بلدة واحــدة من دون استذكار حادثة عنصرية يغيب عنها في الكثير من األحيان
تنديد أو غضب شعبي أو اعـتــراض ُيعتد بــه فــي أوس ــاط اللبنانيني .فــي ذلــك البلد،
تفرض املجالس البلدية على الالجئني السوريني حظر تجوال يوميًا منذ املغيب حتى
الفجر .استنفر متذاكون لربط الحظر بمعطيات أمنية ،فصدرت اإلحصاءات اللبنانية
الرسمية لتكذبهم ،بما أن الجنايات والجرائم املسجلة في لبنان على يد سوريني ،ال
تزيد عن النسبة الطبيعية لعددهم البالغ نحو مليون ونصف املليون ،من بينهم الشهم
واملجرم ،والسارق والطيب ،واملتطرف واملعتدل ،مثلما هو حال مختلف شعوب األرض.
لم ُيقتل الجئ واحد في جريمة املنية .لم تكن هناك حاجة إلى القتل .فعل الحرق
كتعبير عن كراهية جماعية ،أي عن العنصرية ،يبقى أعنف سلوك بشري .فيه
نزع إلنسانية الفئة املستهدفة ،وبعد هذا النزع ،يصبح القتل تحصيل حاصل.
أمــا األصـعــب فــي كــل الـقـصــة ،إنـمــا هــو االع ـتــراف بــأن العنصريني كثر بيننا،
وبالتالي ال مجال إال للتحاور معهم بدل أن يكون مكانهم السجن .وعلى سيرة
الكثرة والقلة ،يصعب ،بل يستحيل قياس نسبة العنصريني في لبنان وفي أي
بلد آخر .يتطلب األمر تحاليل وأدوات عجز العلم والطب عن اختراعها .لكن بغض
النظر عن أعداد العنصريني في مقابل اإلنسانيني ،فإن العنصري يقتل ،يكره،
يحرق ،يعتدي ،يضطهد ،بينما غير العنصري يكتب ،يتضامن ،يحزن بصمت،
ّ
ّ
يغرد ،وإن انفجر غضبًا فإنه يشتم وربما ينتحر إحباطًا .معادلة مختلة لم تعد
ُ
تحتملها القيم املتبقية في هذا العالم ،وهي ال تنتج إال إرهابًا يوميًا كذلك الذي
وبشري في األمس ،وقبلهما تل الزعتر وصبرا وشاتيالّ .
ّ
كأن
استضافته املنية
مجزرتيهما حصلتا للتوّ.

في رحيل 2020
مروان قبالن

عام الوباء
علي أنوزال

غــدا ي ـ ّ
ـودع العالم واح ــدا مــن أكثر األعــوام
التي سيخلدها التاريخ اإلنساني ضمن
قائمة أعوام الكوارث واألوبئة التي عانت
منها الـبـشــريــة جـمـعــاء .إن ــه ع ــام فـيــروس
كورونا ،أو عام كوفيد ـ  ،19الفيروس الذي
ظهر نهاية عام  ،2019وسرعان ما انتشر
فــي جميع أرج ــاء العالم عــام ّ ،2020
وأدى
ان ـت ـشــاره إل ــى أزم ــة عــاملـيــة غـيــر مسبوقة،
جعلت اإلنسانية كلها تترقب وداعه بفارغ
الصبر ،مع اعتقاد واهــم بـأن نهاية العام
قــد تحمل معها نـهــايــة الــوبــاء واختفائه
إلى األبد ،خصوصا مع بدء حملة التلقيح
الواسعة في معظم البلدان.
ف ــي م ـث ــل ه ـ ــذا ال ــوق ــت م ــن الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
ك ــان ــت م ـفــاه ـيــم م ـث ــل «ع ـم ـل ـي ــات اإلغـ ـ ــاق»
و«وضــع ّ
الكمامة» و«التباعد االجتماعي»
غ ـيــر م ـعــروفــة ملـعـظـمـنــا ،والـ ـي ــوم ه ــي جــزء
مــن لغتنا اليومية ومــن نمط عيشنا ،بما
أن الــوبــاء ما زال مستمرا في التأثير على
جميع جــوانــب حياتنا .وعلى مــدار االثني
ً
شهرا املاضية ،لم يستثن هــذا الوباء
عشر
اللعني األغنياء واملشاهير وزعـمــاء الــدول،
مع أنه أضر أكثر بالفقراء والضعفاءّ ،
وهدد
بدفع ماليني آخرين إلى ّ
هوة الفقر ،ويعتقد
محللون اقـتـصــاديــون أن عــدد الــذيــن باتوا
مصنفني فــي خــانــة ال ـف ـقــراء ،بـسـبــب تأثير
الـجــائـحــة ،يـفــوق  88مـلـيــون شـخــص .وفــي
سيناريو أسوأ ،يتوقع خبراء البنك الدولي
أن يتجاوز العدد  115مليون ملتحق بقائمة
«الـفـقــراء ال ـجــدد» ،أغلبهم فــي جـنــوب آسيا
ومنطقة أفــريـقـيــا جـنــوب الـصـحــراء وغــرب
ـت نستعد فيه
أمـيــركــا الــاتـيـنـيــة .وف ــي وق ـ ٍ
لوداع العام الذي سيمضي ،ما زالت البشرية
ت ـقــف ح ـي ــرى ال ت ـع ــرف ال ـك ـث ـيــر ع ـمــا حــدث
وكيف ومتىّ ،
تخوفها سرعة تحول عاملها
ّ
وتقلب أحــوالــه ،لكن الـشــيء الوحيد املؤكد
هي اإلحصائيات الصارخة عن عدد الذين
فتك بهم الداء ،وتجاوز عددهم أكثر من 1.7
مـلـيــون وفـ ــاة وع ـش ــرات مــايــن اإلص ــاب ــات
فــي جميع أصـقــاع الـعــالــم ،ومــا زال ــت أعــداد
الوفيات واإلصابات في تصاعد.
عـ ــام ص ـعــب واس ـت ـث ـنــائــي ب ـكــل امل ـقــاي ـيــس،
ج ـ ـ ـ ّـرب ف ـي ــه اإلنـ ـ ـس ـ ــان كـ ــل ش ـ ـ ــيء ،ال ـخ ــوف

واملرض والضعف واملوت والحزن والفرح،
والفوضى واالضطراب ،وعاش فيه تجربة
الـ ـع ــزل ــة والـ ـتـ ـب ــاع ــد االجـ ـتـ ـم ــاع ــي وإغ ـ ــاق
الحدود ومنع السفر ،وأغلقت فيه املدارس
واملعامل ،وحظر فيه التجوال ،وفرغت فيه
امل ــدن وال ـش ــوارع وال ـطــرقــات ،وام ـتــأت فيه
املستشفيات باملرضى ،وتــم إجهادها إلى
أقصى حدودها .إنه عام املقابر الجماعية،
ّ
غصت فيه املقابر بالنعوش ،وغــاب عنها
املشيعون والنعاة ،وتحولت الوفيات إلى
ّ
أرقام جافة وخطوط بيانية جامدة .ولكنه
أيضا عام العلم بامتياز ،وضع العالم أمام
ت ـ ٍّ
ـوق،
ح ــد ع ـل ـمــي ،غ ـيــر ع ـ ــادي وغ ـي ــر مـسـبـ ّ
ّ
وغير وتيرة الرؤى واألبحاث العلمية ،وأثر
في مناهج البحث العلمي ،وجعل العلماء
ـات واب ـت ـك ــار
ي ـت ـس ــاب ـق ـ
ـون إلي ـ ـجـ ــاد ع ـ ــاج ـ ـ ٍ
ّ
لقاحات تمكنها من السيطرة على الوباء،
ٍ
إلى درجة لم يسبق لها أن ّ
تقدم بها العلم
بهذه السرعة في أي زمان أو عصر سابق.
ال يمكن أن نصف العام املنتهي بأنه األسوأ،
على الــرغــم مــن أن البشرية لــم تعرف مثله
منذ زهاء قرن ،ألنه ال أحد يعرف ما تخبئه
لنا الطبيعة من مفاجآت غير ّ
سارة ،ويجب
دائـمــا االسـتـعــداد للقادم وقــد يـكــون أســوأ.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ق ـس ــاوة ه ــذا ال ـع ــام ال ــذي
م ـضــى ،ال يـجــب أن نـنـســى نـقــاطــا مضيئة
أن ـ ـ ــارت ط ــري ــق اإلن ـس ــان ـي ــة خـ ــال ال ـش ـهــور
االثني عشر املاضية ،تلك املتمثلة في ثقافة
الـعـيــش امل ـش ـتــرك ف ــوق ال ـكــوكــب نـفـســه ،مع
أمــل أن تستمر التغييرات اإليجابية التي
أحدثها الــوبــاء فــي سلوكنا ونمط عيشنا
وطــري ـقــة نـظــرتـنــا إل ــى ال ـح ـيــاة والـطـبـيـعــة،
فالوباء لم يكن سوى ناقوس خطر صغير،
ّ
جاء ليذكرنا بمدى هشاشة وجودنا وقوة
الطبيعة التي تفاجئنا كل يوم بما هو جميل
فيها ،يدخل الفرحة على قلوبنا والسعادة
إلـ ــى ح ـيــات ـنــا ومـ ــا ه ــو أسـ ـ ــوأ ،ومـ ــا أك ـث ــره،
نجهله أو نتجاهله حتى يباغتنا فيفتك
ـات
بـنــا .لـ ًقــد أث ــار تــأثـيــر ه ــذا ال ــوب ــاء مـقــارنـ ٍ
ع ــدي ــدة بـمــا سـبــق أن عــاشـتــه الـبـشــريــة من
ك ــوارث وأوب ـئــة فــي الـتــاريــخ املـعــاصــر ،مثل
األنفلونزا اإلسبانية قبل زهــاء مائة عــام،
والـحــربــن العامليتني فــي ثــاثـيـنــات الـقــرن
املــاضــي وأربعيناته ،واألزم ــة االقتصادية
ال ـعــامل ـيــة ال ـك ـب ـيــرة ن ـهــايــة ال ـع ـشــري ـنــات من

يعتقد محللون
أن عدد الذين
باتوا مصنفين
في خانة الفقراء
يفوق  88مليونًا

ال ـقــرن نـفـســه ،وف ـي ـ ًمــا ت ـبــدو ه ــذه ال ـكــوارث
واألزمـ ــات مــأســاويــة إلــى حــد ص ــادم ،إال أن
الوباء الحالي كــان له تأثير واســع النطاق
ّ
على كل جانب من جوانب الحياة ،ولن يقل
تأثيره عــن ذلــك الــذي أحدثته تلك األزمــات
التي سبقته ،كما لن ُيعرف الحجم الكامل
لهذا التأثير إال في السنوات املقبلة ،عندما
ّ
تتأكد البشرية بأنها قضيت عليه وإلى غير
رجعة ،وعندما تنتهي من إحصاء موتاها
وخسائرها التي ال ُيعرف متى ستتوقف،
وأك ـثــر مــن ذل ــك م ــدى تــأثـيــرهــا عـلــى مــا هو
ُمقبل من األيام واألعوام.
املـثـيــر لـلـصــدمــة أن ــه ال ي ــزال ه ـنــاك بيننا
م ــن ي ـع ـت ـق ــدون أن األمـ ـ ــر ب ــرم ـت ــه مـفـتـعــل،
وأن الـفـيــروس ال ــذي تـسـ ّـبــب بــالــوبــاء غير
م ــوج ــود ،وأن م ــا ن ـشــاهــده م ـج ـ ّـرد دعــايــة
سـ ـمـ ـج ــة ،ي ـح ـب ـك ـه ــا م ـ ـتـ ــآمـ ــرون يـ ــريـ ــدون
السيطرة على العالم وإخـضــاع البشرية
مل ـصــال ـح ـهــم ،إلـ ــى غ ـيــر ذلـ ــك م ــن ن ـظــريــات
املــؤامــرة الـتــي تجبر بعضهم على وضع
قـ ّـب ـعــات ال ـج ـهــل ع ـلــى رؤوسـ ـه ــم ،ب ــدل من
وضــع قناعات واقـيــة على أوجـهـهــم .وفي
خيارات
الحالة ،يجد املرء نفسه أمام
هذه
ٍ
ً
صعبة حقا ،هل يبتلع حقيقة غباء أولئك
املـطـلــق ،وينتظر حـتــى ي ـقـ ّـوض مــن حوله
الـطـبـيـعــة وال ـع ــال ــم ،أو ه ــل يـنـتـصــر لقيم
العلم والحفاظ على الطبيعة مــن الجهل
األسطوري املقدس؟  ..الخيار لنا جميعا.
(كاتب وإعالمي مغربي)

ونحن نطوي أيامه األخيرة ،يبرز العام  2020في التقييم العام باعتباره استثنائيا.
وألول مــرة ربما ،منذ عقود عــديــدة ،تجد البشرية نفسها ،وقــد داهمها وبـ ٌـاء قاتل،
ّ
متحدة في الهم واملصير ،وإن اختلفت في اإلمكانات وسبل املعالجة .في األحــوال
العادية ،تتفاوت التقييمات حول الحصيلة نهاية كل عام ،لكن هناك إجماعا حول أن
العام الذي نـ ّ
ـودع كان صعبا ،استحوذت عليه ثنائية كورونا – ترامب بصورة كلية
تقريبا .مع ذلــك ،أبى العام أن يغادرنا من دون أن يترك بارقة أمــل ،تتمثل في نجاح
اإلنسان في إيجاد لقاح ملواجهة الوباء ،على الرغم من أن الطريق ما زالت أمامنا طويلة،
وتحمل في طياتها مخاوف مشروعة كثيرة ،كما طوى العام ،برحيله أيضا ،مرحلة
تــرامــب التي يتفق كثيرون على أن أداءه ــا كــان بائسا فــي املـجــاالت كــافــة ،بما فيها
مواجهة الوباء ،إلى درجــة أنها وقعت هي نفسها ضحية له .تحت هذين العنوانني،
من الصعب أن ّ
يقدم املــرء جرعة مماثلة من التفاؤل ،عندما ينتقل إلى الحديث عن
منطقتنا ،إذ ّ
يرجح أن تستمر أخبار الوباء في الهيمنة على الفضاء العام فيها لجزء
كبير من السنة الجديدة ،فاإلمكانات الضعيفة للدول املكنوبة ،خصوصا ،لن تسمح
فترات قريبة ،كما ستستمر األوضاع االقتصادية
لكثيرين بالحصول على اللقاح في
ٍ
نتيجة ذلك في التدهور ،ما يعني استئناف نشاط الحركات االحتجاجية في املنطقة
املمتدة من إيران إلى الجزائر والسودان .ستسيطر أيضا بشكل كبير طبيعة العالقة
التي ستنشأ بني الواليات املتحدة تحت إدارتها الجديدة والقوى الخمس الرئيسة في
منطقتنا ،وهي روسيا وتركيا وإيران وإسرائيل والسعودية ،وانعكاساتها على أزمات
املنطقة في سورية والعراق واليمن ،واألراضي الفلسطينية املحتلة.
بحسب سـيــرة طــاقــم اإلدارة األميركية الـجــديــدة وتــوجـهــاتــه ،فــي مـجــال السياستني
الخارجية واألمنية ،سوف تنزلق العالقات الروسية – األميركية ،على األرجــح ،نحو
مرحل ٍة جديد ٍة من التوتر ،فاإلدارة القادمة تتهم اإلدارة املنصرفة باللني في التعامل مع
روسيا ،ما ّ
حدود كثيرة ،بما فيها القيام بأوسع هجوم سيبراني
شجعها على تجاوز
ٍ
ّ
ضد وكــاالت وهيئات فيدرالية أميركية وقطاعات حساسة مرتبطة باألمن القومي.
وبحسب تجربة السنوات الخمس املاضية ،ال بد أن ينعكس أي تدهور في العالقات
األميركية  -الروسية سلبا في األوضاع األمنية على األرض في مناطق االحتكاك بني
الطرفني ،وتأتي سورية في مقدمتها .وإذا ساءت العالقات األميركية  -التركية بالتوازي
مع ذلك ،كما يتوقع كثيرون ،وترافق هذا مع زيادة الدعم األميركي لألكراد في مناطق
ً
ديناميات جديدة على األرض
شرق سورية ،كما وعد بايدن ،فاألرجح أن يخلق ذلك
ٍ
تترجم بتقارب روســي  -تركي كبير بخصوص املسألة السورية التي تنتظر سنة
حاسمة مع اقتراب استحقاق االنتخابات الرئاسية .بهذا املعنى ،سوف ّ
تقرر طبيعة
العالقة بني أضالع املثلث األميركي – التركي  -الروسي اتجاهات الصراع في األرض
السورية وعلى طاولة املفاوضات خالل العام املقبل ،واإلشارات هنا ليست إيجابية.
ماذا عن مثلث السعودية – إيــران  -إسرائيل؟ إذا ذهبت إدارة بايدن ،كما صرحت
خالل الحملة االنتخابية ،باتجاه نفخ الروح في االتفاق النووي مع إيران ،على الرغم
ّ
التحديات التي تواجهها على هذا الصعيد ،وأرفقت ذلك برفع بعض العقوبات
من
عنها ،خصوصا في مجال تصدير النفط وولوج النظام املصرفي العاملي ،لتشجيعها
مفاوضات جديدة تتناول
على العودة إلى االلتزام ببنود االتفاق ،وربما الدخول في
ٍ
برنامجها الصاروخي وسياساتها اإلقليمية ،فسوف ينعكس ذلك سلبا في العالقات
ّ
تتوجس من عــودة سياسات حقبة أوبــامــا .إسرائيل
بني واشنطن والــريــاض التي
ْ َ
أيضا ستعارض هذا التوجه ،وإن تبق عالقتها بواشنطن ،بحكم عوامل عديدة ،أكثر
ّ
سيؤدي ذلك في حال حصوله إلى تقارب أكبر بني السعودية وإسرائيل،
استقرارا.
حتى لو ظلت العالقة دون مستوى التطبيع العلني ضمن هذه املعطيات ،يبدو كأن
العام  2020مستمر معنا بعض الوقت ،على الرغم من انقضاء أيامه رسميا.
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آراء

بعد مائة عام ...ماذا بقي من الحزب الدستوري التونسي؟
سالم لبيض

ن ـه ــاي ــة س ـن ــة  ،2020يـ ـك ــون ال ـ ـحـ ــزب ال ـحــر
الدستوري التونسي الذي ّ
قرر الشيخ عبد
ال ـعــزيــز ال ـث ـعــال ـبــي ،وم ـج ـمــوعــة م ــن رفــاقــه،
فــي حــركــة الـشـبــاب الـتــونـســي ،وف ــي التيار
ّ
اإلصالحي ،تأسيسه سنة  ،1920قد تخطى
ال ـ ـقـ ــرن ،فـ ـك ــان ثـ ـم ــرة لـ ـق ــاء ج ـم ــع خـ ّـري ـجــي
جامع الزيتونة األعظم ،بنزعتهم املحافظة
والحاصلني على دبلوم املدرسة الصادقية
منبت النخبة العصرية ،أفـضــى إلــى بعث
حــزب وطـنــي ،يــرمــي إلــى اسـتــرجــاع تجربة
دس ـت ــور عـهــد األمـ ــان لـسـنــة  ،1861ويـكــون
ب ـم ـثــابــة األداة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي سـتــرعــى
الـ ـفـ ـك ــرة ال ــوط ـن ـي ــة وتـ ـنـ ـش ــره ــا ،وت ـخ ــوض
معركة مقاومة االستعمار الفرنسي الــذي
ق ــام ف ــي ت ــون ــس ،مـسـتـنــدا إل ــى ات ـفــاق ـيــة 12
مــاي (مايو /أيــار) سنة  .1881نشأ الحزب
الـحــر الــدسـتــوري على الطريقة األوروب ـيــة
فــي تــأسـيــس األحـ ــزاب الـسـيــاسـيــة ،وانتظم
على قاعدة قانون أساسي ،أو نظام داخلي،
ي ـض ـب ــط ه ـي ـك ـل ـتــه وم ــؤسـ ـس ــات ــه وشـ ـ ــروط
االنتماء إليه بالنسبة للتونسيني املسلمني
منهم واليهود ،تشرف عليه لجنة تنفيذية،
تـتــركــب م ــن أم ــن ع ــام وأم ـي ـنــن مـســاعــديــن
وأمني مال عام وأمني مال مساعد ،ومجلس
يماثل املجلس الوطني في أحزاب اليوم.
وضــع الـحــزب برنامجا يـهــدف فــي مجمله
إل ـ ــى «ت ـح ــري ــر الـ ـب ــاد ال ـت ــون ـس ـي ــة م ــن نـيــر
الـعـبــوديــة حـتــى يتمكن الـشـعــب التونسي
من التمتع بالحقوق والحريات التي تتمتع
ب ـهــا ك ــل ال ـش ـعــوب ال ـ ـحـ ـ ّـرة» ،وف ــق م ــا ّ
دون ــه
املؤرخ التونسي ،علي املحجوبي ،في كتابه
«جــذور الحركة الوطنية التونسية» ،الذي
ّ
فصل الـقــول فــي مختلف املطالب الوطنية
والصيغ التنظيمية واملمارسات النضالية
وتـضـحـيــات ه ــذا ال ـح ــزب وق ـي ــادات ــهً .ولـكــن
الـ ـح ــزب ال ــدسـ ـت ــوري س ـي ـش ـهــد م ــوج ــة مــن
االنشقاقات ،أهمها انشقاق جماعة العمل
الـتــونـســي ،بـقـيــادة الحبيب بورقيبة الــذي
ال ـت ـح ــق ب ــال ـح ــزب ف ــي م ــاي ــو /أيـ ـ ــار ،1933
وم ـغــادرتــه فــي شـهــر سـبـتـمـبــر /أي ـلــول من
السنة نفسها ،وتأسيسه ،في شهر مارس/
آذار  ،1934ال ـحــزب الــدس ـتــوري الـجــديــد أو
ّ
مسوق في الصحافة
النيو -دستور كما هو
والـ ـ ــوثـ ـ ــائـ ـ ــق األم ـ ـن ـ ـيـ ــة واالسـ ـتـ ـع ــام ــاتـ ـي ــة
االستعمارية وفــي اصـطــاحــات املــؤرخــن،
وذلك كله في غياب زعيم الحزب ومؤسسه،
عبد العزيز الثعالبي ،الــذي نفته سلطات

االحتالل الفرنسي إلى بلدان املشرق العربي
واإلســامــي  ،1937-1923ولــم تفلح عودته
ومـحــاولـتــه رأب الـصــدع وتــوحـيــد الشقني،
قبل أن يعتزل السياسة ،ويـتـفـ ّـرغ للكتابة
والتأليف ،واستكمال فكره اإلصالحي.
اس ـت ـفــاد ح ــزب ال ـن ـيــو -دس ـت ــور م ــن أح ــداث
 9أفــريــل (إب ــري ــل /نـيـســان)  ،1938املطالبة
بـبــرملــان تــون ـســي ،عـلــى الــرغــم مــن طابعها
امل ـ ــأس ـ ــاوي ،ومـ ــن ان ـ ــدالع الـ ـح ــرب الـعــاملـيــة
الثانية ،فقد كــان لتلك األح ــداث كبير األثر
على تجربة املجتمع السياسي التونسي
ككل ،لكنها عرفت تراجعا وانكماشا وربما
ان ــدث ــار ال ـح ــزب ال ـح ــر ال ــدس ـت ــوري ال ـقــديــم،
املعروف باللجنة التنفيذية .في حني أصبح
ال ـح ــزب ال ـجــديــد ه ــو م ــن يــرمــز إل ــى الـعـمــل
الوطني ويقود الحركة الوطنية ،خصوصا
وأن تلك الفترة عرفت تولي الزعيم صالح
ب ــن ي ــوس ــف خ ـط ــة األمـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ،م ــا ّأدى
إلـ ــى ت ـن ـظ ـيــم الـ ـح ــزب ع ـل ــى أسـ ــس ج ــدي ــدة،
تتجاوز الطابع النخبوي الذي ّ
ميز العمل
السياسي التقليدي إلــى االمـتــداد الشعبي
فــي مختلف امل ــدن وال ـق ــرى واألريـ ـ ــاف ،هــذا
زيـ ــادة عـلــى دوره الـتــأسـيـســي فــي انـبـعــاث
بعض املنظمات الوطنية ،كاتحاد الصناعة
والـتـجــارة بقيادة الفرجاني بلحاج عمار،
واالتحاد العام للفالحة التونسية بزعامة
الـحـبـيــب املــول ـهــي ،واالتـ ـح ــاد ال ـع ــام لطلبة
تونس الــذي تولى أمانته العامة منصور
معلى ،وكسب دعم االتحاد العام التونسي
لـلـشـغــل ب ـق ـي ــادة ف ــرح ــات ح ـش ــاد وال ـش ـيــخ
الـ ـف ــاض ــل ب ــن عـ ــاشـ ــور .وب ـ ـعـ ــودة الـحـبـيــب
بــورقـيـبــة م ــن امل ـش ــرق ال ـعــربــي سـنــة ،1949
س ـي ـخــوض ح ــزب ال ـن ـيــو  -دس ـت ــور تـجــربــة
الـحــوار مع املستعمر الفرنسي ،واملشاركة
ف ــي ح ـك ــوم ــة م ـح ـمــد ش ـن ـيــق ال ـت ـفــاوض ـيــة،
لـكــن ه ــذه الـتـجــربــة انـتـهــت ســريـعــا ،بسبب
ّ
تمسك فرنسا بالسيادة املــزدوجــة ،وسجن
أغـلــب ال ـقــادة الــدسـتــوريــن ،ولـجــوء الــوزيــر
صالح بن يوسف إلى القاهرة التي تعيش
على وقــع ث ــورة  23يوليو ( ،)1952قبل أن
يـ ـش ــارك ف ــي مــؤت ـمــر ب ــان ــدون ــغ س ـنــة 1955
الذي سيعرف ظهور منظمة عدم االنحياز،
وتشكل العالم وفــق نتائج الحرب العاملية
الثانية ،ويعود إلى تونس شهر سبتمبر/
أيـ ـل ــول  .1955وفـ ــي ت ـلــك ال ـس ـن ــة ،سيشهد
ّ
تصدعا عميقا
الحزب الدستوري الجديد
وانقساما ّ
حادا سيتحول إلى صراع دموي،
وح ــرب تصفيات واسـعــة بــن شـقــن ،األول
يقوده الحبيب بورقيبة ويعرف بالديوان

السياسي ،والثاني يمثله صالح بن يوسف
وأن ـصــاره ،ويـعــرف بــاألمــانــة الـعــامــة ،وذلــك
عـلــى خـلـفـيــة امل ــوق ــف م ــن تــوقـ ّيــع اتـفــاقـيــات
االس ـت ـق ــال ال ــداخ ـل ــي ال ـت ــي وق ـع ـهــا رئـيــس
ال ـح ـكــومــة ال ـتــون ـس ـيــة ،ال ـط ــاه ــر ب ــن ع ـمــار،
فــي بــاريــس فــي  1يــونـيــو /ح ــزي ــران ،1955
واعتبرها بورقيبة خطوة إلى األمام ،بينما
اع ـت ـبــرهــا ب ــن ي ــوس ــف خ ـط ــوة إلـ ــى الـ ـ ــوراء،
داعـيــا املقاومة الوطنية املسلحة التي قام
بتنظيمها ف ــي ح ــزب ج ــدي ــد ،يــدعــى حــزب
األم ــان ــة ال ـعــامــة ،إل ــى مــواص ـلــة ال ـك ـفــاح من
أجل االستقالل التام ،معتبرا أن ال استقالل
لـتــونــس ب ــدون تـحــريــر بقية أق ـطــار املـغــرب
العربي ،وأن اتفاقيات االستقالل الداخلي
واالس ـ ـت ـ ـقـ ــال ال ـ ـتـ ــام هـ ــي خـ ـي ــان ــة ل ـل ـث ــورة
الجزائرية.
ان ـ ـت ـ ـهـ ــت هـ ـ ـ ــذه امل ـ ـعـ ــركـ ــة ب ـت ـص ـف ـي ــة أغـ ـل ــب
مناضلي الـحــركــة اليوسفية ،أو سجنهم،
أو تهجيرهم بعد تجريدهم من أسلحتهم
وم ـم ـت ـل ـكــات ـهــم ،وت ـن ـف ـيــذ ح ـكــم اإلع ـ ـ ــدام في
قادتهم ،بمن فيهم صالح بن يوسف نفسه
ُ
ال ــذي نـفــذ فـيــه الـحـكــم اغـتـيــاال سـنــة ،1961
ـات ص ــوري ــةٍ تــولـتـهــا محكمة
بـعــد م ـحــاك ـمـ ٍ
اسـتـثـنــائـيــة ،هــي محكمة الـقـضــاء العليا،
ّ
الحر الدستوري الجديد
ليستفرد الحزب
الـ ــذي غ ـ ّـي ــر اس ـم ــه س ـنــة  1964إل ــى ال ـحــزب
االش ـت ــراك ــي ال ــدس ـت ــوري بــال ـح ـكــم ،ب ـعــد أن
ف ــاز ض ـمــن الـجـبـهــة ال ـقــوم ـيــة ال ـت ــي ضـ ّـمــت
االت ـح ــاد ال ـع ــام الـتــونـســي لـلـشـغــل بجميع
م ـقــاعــد امل ـج ـلــس ال ـق ــوم ــي ال ـتــأس ـي ـســي في
االنتخابات التي جرت في إبريل /نيسان
 .1956وقد تولى بورقيبة رئاسة الحكومة،
بتكليف من األمني باي ،لكنه أنهى بسرعة
حكم البايات الحسينيني يــوم  25يوليو/
تموز  ،1957وأعلن الجمهورية التي تولى
رئــاس ـت ـهــا ق ـبــل أن ي ـضــع ح ــدا س ـنــة 1963
ّ
للتعددية الحزبية والـحـيــاة الديمقراطية
الـفـتـيــة وحــريــة الـصـحــافــة ،بـحـظــره نشاط
الحزب الشيوعي التونسي ،وما تبقى من
ال ـحــزب الـحــر الــدس ـتــوري الـقــديــم ،كمقدمة
إلقـ ـ ــرار ال ــرئ ــاس ــة مـ ــدى ال ـح ـي ــاة ب ــداي ــة مــن
 .1975ولـكــن تلك اإلجـ ــراءات التسلطية لم
تيارات معارضةٍ من داخل
تحل دون ظهور
ٍ
ال ـح ــزب ال ـن ـيــو -دس ـت ــوري أو م ــن خــارجــه،
ك ـحــركــة ال ــوح ــدة ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـت ــي أسـسـهــا
الزعيم النقابي والــوزيــر أحمد بن صالح،
وحــركــة الــديـمـقــراطـيــن االشـتــراكـيــن التي
انبعثت على يــد أحـمــد املستيري ورفــاقــه،
وح ــرك ــة الـتـجـمــع ال ـقــومــي ال ـعــربــي بـقـيــادة

نداء تونس ومشروع
تونس وتحيا تونس
وقلب تونس والحزب
الدستوري الحر
ٌ
تشكيالت تلتقي
في التزام البورقيبية
وتستبطن في أغلبها
الوالء لبن علي
تع ّرض الحزب
الدستوري ،في
التجمعية ،إلى
نسخته
ّ
عملية انتقام شعبية
وعفوية ال مثيل
لها ،بحرق مق ّراته
ومصادرة أمالكه

البشير الصيد ،وحركة االتجاه اإلسالمي
بــزعــامــة راش ــد ال ـغ ـنــوشــي ،وحــرك ـتــي آف ــاق
والعامل التونسي ،وحــزب البعث العربي
االشتراكي .وقد عرفت عشرية الثمانينيات
أرذل األيـ ـ ــام ف ــي ع ـمــر الـ ـح ــزب االش ـت ــراك ــي
الدستوري ،بتزوير االنتخابات التشريعية
س ـنــة  1981وإعـ ـف ــاء ال ــوزي ــر األول محمد
مــزالــي مــن منصبه ،وهــروبــه إلــى الـخــارج،
واشـتـعــال حــرب خــافــة الــرئـيــس بورقيبة،
وانـهـيــار الــدولــة االقـتـصــادي واملــالــي سنة
 ،1986وهي الظروف التي تهيأت تلقائيا،
أو بفعل فاعل ،ليتولى الرجل القوي ،زين
الـعــابــديــن بــن ع ـلــي ،مـقــالـيــد الـسـلـطــة سنة
 .1987وكـ ـ ــان ب ــن ع ـل ــي مـ ـخ ـ ّـي ــرا ب ــن بـعــث

ح ــزب جــديــد بــاقـتــراح مــن عــالــم االجـتـمــاع،
عـبــد الـبــاقــي ال ـهــرمــاســي ،أو إعـ ــادة هيكلة
ال ـح ــزب ال ــدس ـت ــوري م ــع ت ـغ ـي ـيــرات طفيفة
في التسمية والقيادة والبرمجة واملقاربة.
اخـ ـت ــار ب ــن ع ـلــي ال ـخ ـي ــار ال ـث ــان ــي ،بـتــأثـيــر
مــن ق ـيــادات ال ـحــزب الـنــافــذة ومــراكــز ق ــواه،
ّ
بمسمى
لينعقد مؤتمره األول سنة ،1988
ّ
التجمع الــدسـتــوري الــديـمـقــراطــي ،ويعود
ب ــه ك ـم ــا كـ ــان س ـن ــة ب ــداي ــة م ــن س ـن ــة 1956
ال ـحــزب الــواحــد ال ــذي يهيمن عـلــى الحياة
السياسية ،ويتولى تسيير الدولة ،ويراقب
امل ـج ـت ـم ــع ض ـم ــن مـ ـق ــارب ــة أم ـن ـي ــة ش ــام ـل ــة.
أم ــا بـقـيــة األحـ ــزاب والـتـنـظـيـمــات املختلفة
ّ
يتعدى دورهــا
واملـعــارضــة والــرافـضــة ،فــا
ال ــدي ـك ــور ال ـس ـيــاســي أو ال ـن ـشــاط الـثـقــافــي
وال ـن ـقــابــي وال ـح ـق ــوق ــي ،وإذا ه ــي حــاولــت
ت ـجــاوز املـســاحــة املــرســومــة لـهــا ،فسيكون
مـ ـصـ ـي ــره ــا الـ ـتـ ـتـ ـب ــع األم ـ ـ ـنـ ـ ــي والـ ـسـ ـج ــون
واملعتقالت واملحاكمات الصورية ،وحتى
القتل والتشريد والتجويع ،واألمثلة على
ذلك كثيرة من ّ
مقربي النظام ومناوئيه.
ت ـع ـ ّـرض ال ـح ــزب ال ــدسـ ـت ــوري ،ف ــي نسخته
ال ـت ـج ـ ّـم ـع ـي ــة ،إل ـ ــى ع ـم ـل ـيــة ان ـت ـق ــام شـعـبـيــة
وع ـ ـفـ ــويـ ــة ال م ـث ـي ــل ل ـ ـهـ ــا ،ب ـ ـحـ ــرق مـ ـق ـ ّـرات ــه
ومصادرة أمالكه ،وحفظ ما بقي من وثائقه
ونصوصه وبياناته ،في األرشيف الوطني،
وحله بحكم قضائي في شهر مارس /آذار
سنة  ،2011بعد أن ّامـحــت مــن ذاك ــرة أغلب
التونسيني أفـضــال هــذا الـحــزب ودوره في
الحركة الوطنية ومقاومة االستعمار بني
 1920و ،1956أو تأسيسه ّ الــدولــة الوطنية
وقـ ـي ــادتـ ـه ــا الح ـ ـقـ ــا .وت ـ ـعـ ــثـ ــرت امل ـ ـحـ ــاوالت
ّ
مسميات
امل ـت ـكـ ّـررة لبعثه مــن جــديــد تـحــت
مختلفة ،منها نداء تونس ومشروع تونس
وتـ ـحـ ـي ــا تـ ــونـ ــس وق ـ ـلـ ــب تـ ــونـ ــس وال ـ ـحـ ــزب
الــدس ـتــوري ال ـحــر ،وه ــي تـشـكـيـ ٌ
ـات تلتقي
جميعها في التزام البورقيبية أيديولوجيا
ورؤي ـ ــة س ـيــاس ـيــة ،وتـسـتـبـطــن ف ــي أغـلـبـهــا
الـ ـ ــوالء ل ــن ع ـلــي وح ـك ـم ــه ،وت ـف ـ ّـرق ـه ــا لعبة
امل ـص ــال ــح وامل ـ ــواق ـ ــع وال ـغ ـن ـي ـمــة واألمـ ـج ــاد
ّ
الشخصية .ول ـعــل مــن أس ـبــاب فـشــل إع ــادة
إنتاج التجربة الحزبية الدستورية وتنقية
صــورتـهــا مما علق بها مــن شــوائــب وآثــام
ومقتضيات
ضعف الــرصـيــد الــديـمـقــراطــي
ّ
الـتـعــايــش واالخ ـت ــاف وال ـت ــداول ،وتضخم
األنـ ــا الــزعــام ـيــة ،وم ـح ــاول ــة ال ـتــأس ـيــس من
لحزب كان ،في يوم ما ،حزب
خارج الدولة
ٍ
الدولة بامتياز.
(كاتب ووزير تونسي سابق)

سورية ونهاية العقد الثالث للقضاء على االستعمار
سوسن جميل حسن

تسقط غدا الورقة األخيرة في تقويم العام
ّ
ّ
املنجمون ،الذين يقال
 ،2020عــام استهله
ّ
كذبوا ولو صدقوا ،بتنبؤات الشؤم
عنهم
ّ
ال ــذي يـلـتــف ح ــول الـبـشــريــة ،فــا الطبيعة
ً
رحيما ،في
كانت رحيمة ،وال اإلنسان كان
توليفةٍ عجيبةٍ دفعت الغالبية من سكان
الكوكب ،ومن منطقتنا املنكوبة على وجه
ال ـخ ـص ــوص ،إلـ ــى ال ـل ـه ــاث خ ـل ــف خ ـب ـ ٍـر أو
إشاعةٍ مهما بدت بعيدة عن العقل ،يبنون
عليها من الوهم ما يكفيهم ملواجهة حيا ٍة
ـرق ال ت ـع ـ ّـد وال
ت ــأخ ــذ ب ـهــم إلـ ــى امل ـ ــوت بـ ـط ـ ٍ
تـحـصــى .تسقط ورق ــة الــروزنــامــة ،بـعــد أن
كانت قــد سقطت قبلها ورقــة الـتــوت التي
س ـتــرت ع ــورات ه ــذا الـعــالــم ال ــوق ــح ،الـشــره
للدماء وحصد أرواح بني جنسه ،بعدما
ازداد ّ
تكبره وتـجـ ّـبــره ،وبلغا مستوى من
ّ
الكون كله بال سقف أو حدود
في
التغول
َ
ولــن ـهــم رؤوس األمـ ــوال ال ـتــي ال
ـه،
ـ
ع
ألط ـمــا
ِ
تـشـبــع مــن ال ـحـ َ
ـوال
ـ
م
أ
والدة
ـوالدة،
ـ
ـ
ـ
ل
وا
ـل
ـ
ـب
ٍ
ً
من بعضها بعضا ،واإلمعان في السيطرة
وإمساك العالم من عنقه ،عصابات املال في
العالم تصنع للدول سياساتها وللشعوب
مـصــائــرهــا ،وه ــي تـمـتـ ّـص نـســغ الـبـشــريــة،
وت ــرم ــي امل ـس ـت ـض ـع ـفــن ف ــي عـ ـم ــاء ال ـج ـهــل
والـعــوز والـفــاقــة والـتـنــاحــر ،حتى ال يبقى
ٌ ّ
فــي أفـقـهــم م ـكــان إال لـلـفــوز بــالـعـظــام التي
ترميها لهم ،بعد أن يتقاتلوا ويتذابحوا
عليها.
ل ـك ــن ع ــال ــم م ــا ب ـع ــد ك ــوف ـي ــد  19ل ـي ــس كـمــا
قبله ،املشترك الكبير الذي يمكن االعتراف
بــه أن الـصــراعــات فــي العالم على الحيازة
وال ـس ـيــادة م ـس ـت ـمـ ّـرة ،لـكــن ال ـعــالــم سيعيد
ت ــرت ـي ــب ن ـف ـس ــه ب ـم ــوج ــب قـ ــوانـ ــن ج ــدي ــدة
يـفــرضـهــا اقـتـصــاد ك ــورون ــا .أج ــل ،كــورونــا
سـ ــوف ي ـك ــون ل ــه الـ ـق ــول ال ـف ـص ــل ف ــي ه ــذه
املــرحـلــة املفصلية مــن تــاريــخ الـشـعــوب أو
األم ــم عـلــى هــذا الـكــوكــب ال ــذي يـعــانــي ،هو
اآلخ ــر ،كـبــاقــي مـخـلــوقــاتــه مــن ظـلــم وجــور
وحش ال يشبه وحوشه األخرى،
وغطرسة
ٍ
يتفوق عليها مجتمعة ،اإلنسان.
تــاريــخ الـبـشــريــة املـ ـ ّ
ـدون إل ــى ال ـيــوم يحمل
ً
ً
ـارخـ ــا ،الـ ـح ــرب ث ــم الـ ـح ــرب ثــم
ع ـن ــوان ــا صـ ـ ٌ
ٌ
الحرب ،تاريخ قائم على االقتتال .أمــا في

ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،فـيـمـكــن ال ـق ــول إن ال ـعــالــم،
ب ـ ـقـ ــواه ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،تـ ـن ـ ّـب ــه إلـ ـ ــى مـ ــا أح ــدث ـت ــه
الـ ـث ــورات ال ـســاب ـقــة ،ف ــي مـقــدمـتـهــا ال ـث ــورة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،م ـل ـه ـم ــة الـ ـشـ ـع ــوب وص ــان ـع ــة
ّ
ال ـثــورات ،وراح يشكل منظماته وهيئاته
الدولية ،التي يبدو ،وبعد صراعات كثيفة
وعنيفة ،تغيرت معها خريطة العالم ّ
مرات
ك ـث ـيــرة ،عـلــى األق ــل بـعــد حــربــن عــاملـيـتــن،
تلتهما حـ ٌ
ـرب ب ــاردة أيــام كانت هناك قوة
أخ ــرى ،تلتحق بها بعض ال ــدول ،وتشكل
قوة وازنــة في وجه أميركا وحلفائها هي
االت ـحــاد السوفييتي ،مــا زال ــت آثــارهــا ،أن
ّ
مـعـظـمـهــا ال يـمـلــك ال ـق ــوة ال ـتــي تـمــكـنــه من
فرض قراراته ،خصوصا إذا كانت تنتصر
ً
ق ـل ـي ــا ،ول ـي ــس ك ـث ـي ـ ًـرا ،ل ـق ـضــايــا ال ـش ـعــوب
املستضعفة ،منظمات تبدو في غالبيتها
تنفيس لغضب الشعوب،
اليوم كأنها آلية
ٍ
لكنها غـيــر ق ــادرة أو ال تملك مــن الـكـفــاء ة
والتأثير على تطبيق األه ــداف العريضة
التي تشهرها.
أك ـثــر م ــن سـبـعــن ع ـ ً
ـام ــا ،م ـنــذ إعـ ــان قـيــام
دولـ ـ ـ ــة إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب أصـ ـح ــاب
األرض ،ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـك ــل ن ـ ـمـ ـ ً
ـوذجـ ــا فـ ــاجـ ـ ًـرا
لالحتالل االستيطاني ،وال ـقــرارات تصدر
وتـ ـ ـط ـ ــوى وت ـ ــو ٌض ـ ــع ف ـ ــي األدراج ،ب ـي ـن ـمــا
إسرائيل ماضية في مشروعها بال هوادة
وبمباركة معظم أقطابه
على مرأى العالم،
ٌ
ٌ
وق ـ ـ ــواه .ه ـن ــاك م ـح ــاول ــة م ـس ـت ـم ـ ّـرة إلن ـكــار
للشعب
ال ـح ـقــوق الـتــاريـخـيــة والـقــانــونـيــة ٌ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل م ــدع ــوم ــة مــن
أميركا ،تواصل تجاهلها املجتمع الدولي،
وتضرب عرض الحائط بالقانون الدولي،
وت ـن ـت ـه ــك حـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي،
غ ـيــر م ـك ـتــرثــةٍ ب ــال ـس ــام الـحـقـيـقــي واألم ــن
والـتـعــايــش وتـلـقــي الـتـبـعــات بـكــل صـفــاقــةٍ
على الفلسطينيني ،مثلما جاء في تصريح
امل ـ ـنـ ــدوب الـ ــدائـ ــم اإلس ــرائ ـي ـل ــي لـ ــدى األم ــم
املتحدة ،جلعاد إردان :الـســام فــي الشرق
األوسط يمكن تحقيقه فقط عبر املفاوضات
ـي
امل ـبــاشــرة بــن األطـ ــراف ،وال ـتــدخــل األمـمـ ً
غير ضروري ،بل قد يحمل نتائج عكسية
على ّ
حد تعبيره .بل اعتبر أن قرارات األمم
املتحدة ال تفشل فحسب في تعزيز السالم،
بل كل واحد منها مدمر للسالم.
ينتهي الـعــام الـكــارثــي ،أو السنة الكبيسة
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¶

بـ ـمـ ـعـ ـن ــاه ــا املـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازي  ،2020والـ ــرئ ـ ـيـ ــس
األمـ ـي ــرك ــي ،دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،مـ ـص ـ ّـر عـلــى
املضي بمشروعه حتى يومه األخير ،بعد
أن ّ
تبرع إلسرائيل بالقدس والجوالن ،على
ال ــرغ ــم م ــن ع ـش ــرات الـ ـق ــرارات ال ــدول ـي ــة في
هــذا الـشــأن ،وأقـ ّـر للمغرب بسيادتها على
الصحراء الغربية ،على الرغم من أن األمم
املـتـحــدة قــد صنفتها إقـلـيـمــا غـيــر متمتع
بــال ـح ـكــم الـ ــذاتـ ــي ،ومـ ــن ح ــق ال ـش ـع ــب فـيــه
استفتاء
تقرير مصيره عــن طــريــق إج ــراء
ٍ
يـخـتــار فـيــه بــن االس ـت ـقــال عــن امل ـغــرب أو
االندماج معه ،لقاء التطبيع مع إسرائيل،
ويـ ـمـ ـض ــي ف ـ ــي مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـت ـط ـب ـي ــع جـ ـ ـ ـ ًّ
ـارا
ال ــدول ٌ الـعــربـيــة مــن رقــابـهــا الـتــي تعتليها
أنـظـمــة تنتمي إلــى مصالحها وداعميها
م ــن ال ـ ـخـ ــارج ،ول ـي ــس إلـ ــى ش ـع ــوب ـه ــا ،إل ــى
ً
ال ـت ـط ـب ـي ــع ،وتـ ـ ــاركـ ـ ــا سـ ــوريـ ــة مل ـص ــائ ــره ــا
الـتــي مــا زال ــت مجهولة ،تلعب بها القوى
الدولية واإلقليمية ،وحتى بعض األنظمة
ّ
دولية للقضاء
العربية .وبعد ثالثة عقود
على االستعمار ،كان العقد الثالث آخرها،
فقد ّ
أقرته الجمعية العامة في العام 2010
تحت الرقم /60/119أ أعلنت فيه الفترة ما
بني  2011و 2020مرصودة له.
وب ـح ـس ــب األم ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة،
أن ـ ـطـ ــون ـ ـيـ ــو غـ ــوت ـ ـيـ ــريـ ــس ،م ـ ـسـ ــألـ ــة إن ـ ـهـ ــاء
االستعمار من أهم الفصول في تاريخ األمم
امل ـت ـحــدة .وم ــع ه ــذا ،يـنـتـهــي الـعـقــد بـحــالــةٍ
كــارث ـيــةٍ بــالـنـسـبــة لـلـشـعـبــن ،الفلسطيني
والـ ـس ــوري ع ـلــى ح ـ ّـد س ـ ــواء .س ــوري ــة بعد
س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ع ـ ـشـ ــر مـ ـ ــن االقـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــال والـ ـ ـح ـ ــرب
وال ـت ـه ـج ـي ــر انـ ـتـ ـه ــت إلـ ـ ــى دول ـ ـ ــة م ـق ـ ّـس ـم ــة،
تــرفــرف فــي سـمــائـهــا رايـ ـ ٌ
ـات م ـلـ ّـونــة ،وتقع
مناطقها تحت نفوذ قوى عديدة ،بعضها
مـســانــد لـلـنـظــام وبـعـضـهــا اآلخ ــر اسـتـبــاح
األرض الـ ـس ــوري ــة ،وقـ ـ ــام بـ ـغ ــزو ع ـس ـكــري
ّ
بحجة محاربة اإلره ــاب وحماية الشعب.
ـرف مـ ــن األط ـ ـ ــراف
أمـ ـ ــا اإلره ـ ـ ـ ــاب ف ـل ـك ــل ط ـ ـ ـ ٍ
املسيطرة إرهابه الخاص .أما الشعب فقد
ـراره الجهة املسيطرة ،وطرحت
صــادرت قـ ً
نفسها ممثلة حـصــريــة ل ــه ،إن ك ــان لجهة
النظام أم املعارضة .ينتهي العقد األخير
ً
تعقيدا من دون
والقضية السورية تــزداد
أي بصيص نــور في نهاية النفق ،ويبقى
االستعمار يتغلغل في األراضي السورية،
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سورية بعد سنوات
عشر من االقتتال
والحرب والتهجير
انتهت إلى دولة
مقسمة ،ترفرف في
ّ
ملونة،
رايات
سمائها
ٌ
ّ
وتقع مناطقها تحت
نفوذ قوى عديدة
هل بات قدر الشعب
السوري أن يكون رهن
ٍ
ٍ
جديدة أمام
احتالالت
أعين األمم المتحدة
والشرعية الدولية
والمجتمع الدولي
في نهاية العقد
الثالث للقضاء على
االستعمار؟

ويشرعن وجــوده باتفاق عاملي وب ــازارات
مصالح ،حتى لو كانت تقام بدماء الشعب،
وبــإشـعــال امل ـعــارك فــي مـنــاطــق عــديــدة ،بل
صــار قسم مــن الشباب الـســوري يستخدم
حروب بعيدة لصالح أطراف النزاع.
في
ٍ
ومــا زال األوص ـيــاء على الشعب الـســوري،

المكاتب
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¶ مكتب الدوحة
الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ
هاتف0097440190600 :

عـلــى الــرغــم مــن كــل ال ـقــرائــن ال ـتــي يقدمها
ال ــواق ــع عـلــى أن ال ال ـع ـقــود وال امل ـعــاهــدات
ال ــدولـ ـي ــة وال األنـ ـظـ ـم ــة أو غ ـي ــره ــا كــانــت
صــديـقــة لـلـشـعــب ،وداع ـم ــة لـقـضــايــاه ،وأن
كل الهيئات واملنظمات الدولية تقع تحت
خـيـمــة الـسـيــاســة ،وال اسـتـقــال لـقــراراتـهــا
عـنـهــا ،وغــالـبـ ّـيـتـهــا غـيــر مـلــزمــة .واملجتمع
ّ
الـ ـ ــدولـ ـ ــي كـ ـلـ ـم ــة مـ ــطـ ــاطـ ــة بـ ـي ــد األقـ ـ ــويـ ـ ــاء،
وال ـش ــرع ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة م ــن الـ ـعـ ـب ــارات ال ـتــي
ص ــارت تــدعــو إل ــى االش ـم ـئ ــزاز ،خصوصا
ّ
ّ
األنظمة
عندما يتفوه بها ويتدرع رؤساء ً
امل ـس ـت ـه ـل ـكــة الـ ـت ــي ال ت ـم ـت ـلــك ش ــرعـ ـي ــة مــن
ش ـع ــوب ـه ــا ،وأن ن ـت ـي ـجــة ال ـس ـي ــاس ــة ال ـتــي
أدارت األزمـ ــة ال ـســوريــة ّ كــانــت كــارث ـيــة ،ما
زال ـ ـ ــوا م ــاض ــن ف ــي ت ـعــن ـت ـهــم ،ومـخـلـصــن
عليهم داعموهم
لألجندات التي يفرضها ً
وممولوهم ،وال يفعلون شيئا غير تبديل
ـت لــم يعد
الـطــرابـيــش فيما بينهم ،فــي وق ـ ٍ
ل ـس ــوري ــة ه ــوي ــة ت ـخ ـص ـهــا ع ـل ــى األص ـع ــدة
كافة ،فعلى ماذا يراهنون؟ وهل من بني ما
يـقــارب  23مـلـيــون س ــوري مــوزعــن فــي كل
بقاع األرض ،بني مقيمني في الداخل ،تحت
ّ
متعددة ،وموزعني على
حكم قوى وأنظمة
دول الـلـجــوء الـقــريـبــة والـبـعـيــدة ،ال يوجد
عـ ـش ــرة أشـ ـخ ــاص ج ــدي ـ ّـري ــن ب ـ ــأن ي ـكــونــوا
لشعب
ق ــادري ــن عـلــى اس ـتــام دف ــة املّـصـيــر
ٍ
ي ــؤمـ ـن ــون بـ ـقـ ـض ــاي ــاه وي ـ ـتـ ــألـ ــون ل ــواق ـع ــه
ّ
املتربص
الكارثي ،وينظرون إلى املستقبل
بــالـعــالــم بـعــن تـتـمـتــع بــالــرؤيــة السليمة؟
مستقبل ي ـ ّ
اآلن ،وإذا كانت
ـرج الـعــالــم مــن
ً
ب ــواب ــات ال ــدخ ــول إل ـيــه م ـتــاحــة بـكـثـيــر من
الـجـهــد والـعـمــل واإلن ـج ــاز قـبــل ال ـيــوم ،فــإن
ً
لو
هــذا الــدخــول سيكون مستحيال ،فيما ً
بـقـيــت قـضـيــة ال ـش ـعــب الـ ـس ــوري مـخـنــوقــة
فــي عـنــق زجــاجــةٍ بــات الـكـلــس يحاصرها.
وهــل بــات قــدر هــذا الـشـعــب أن يـكــون رهــن
ـاالت جــديــد ٍة أمــام أعــن منظمة األمــم
اح ـتـ
ٍ
امل ـت ـح ــدة وال ـش ــرع ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة وامل ـج ـت ـمــع
ال ــدول ــي فــي نـهــايــة الـعـقــد الـثــالــث للقضاء
على االستعمار؟ ستسقط الورقة األخيرة
ـوت بعد
مــن الــروزنــامــة ،وليس مــن ورقــة تـ ٍ
الـيــوم تستر ع ــورات هــذا املجتمع الــدولــي
ال ـج ــائ ــر ،وأول ـئ ــك امل ـ ّـدع ــن شــرع ـيــة تمثيل
الشعب ،ويتكلمون باسمه.
(كاتبة سورية في برلني)
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