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نقصان الكوشير في دبي
معن البياري

يعاني اإلسرائيليون الذين يتقاطرون ،باآلالف في هذه األيام ،إلى دبي ،من مشكل ٍة
تحتاج إلــى حــل عــاجــل ،نقصان مطاعم الكوشير (اللحم الـحــال حسب التقاليد
اليهودية) .يستمتعون بلذائذ كثيرة في املطاعم املشمسة على شواطئ اإلمارة ،في
جــزيــرة النخيل وغيرها ،إال أنهم يـتـ ّ
ـذمــرون مــن قلة الكوشير ،غير أن نائبة عمدة
ً
القدس (املحتلة للتذكير) املحامية ،فلوير حسن ناحوم ،كانت سعيدة ببهجة أبنائها
واحد من هذه املطاعم الفطائر املغمورة بالقطر ،بعد أن اكتشفوا
وهم يتناولون في ٍ
أنهما معدة على طريقة الكوشير .وتنقل الصحافية لويز كاالغان ،في تقريرها في
«صنداي تايمز» ،عن هذه املرأة قولها إن خمسني ألف إسرائيلي سيتوافدون إلى دبي
(وأبوظبي) ،للهروب من اإلغالقات وقيود كورونا ،ولالستمتاع بالشمس ،ولقضاء
ٌ
عائالت
األعـيــاد اليهودية في الفنادق املريحة ،ومعهم شمعداناتهم .وقــد احتفلت
سبقتهم ،أخيرا ،مع «أصدقاء» إماراتيني استضافوهم بعيد يهودي .وعلى ما أفيد،
فإن مشكلة نقصان الكوشير في طريقها إلى الحل.
تقرأ تقرير الصحيفة البريطانية ،بعد مطالعاتك تقارير يومية في صحف إسرائيلية
عن إسرائيل في اإلمــارات ،ال يدهشك أن كاتبيها يخوضون في ما يسردون بكل
راحتهم ،فيما ال تقع على أي شيء عن هذا في ّأي من الصحف واملواقع اإلماراتية،
أو املحسوبة على أبوظبي ،املحافظة منها واملعنية بإشاعة التنوير إي ــاه .وتنبئك
تقارير ومقاالت وأخبار مسترسلة في الصحافة اإلسرائيلية واألجنبية ،وهي غزيرة
ّ
ومسلية ،أو على األصح محزنة ،أي قاع من الصهينة املريعة صارت تقيم فيه دولة
اإلمارات ،ما يجعلك تسأل عن دوافع هذا الذي تقرأ عن اتفاقيات متوالية ،في كل شأن
(ال مبالغة) مع إسرائيل ،من قديمها (قبل نحو أسبوعني) استيراد شركة إماراتية
النبيذ والطحينة والعسل وغيرها من منتجات مستوطنات في شمال الضفة الغربية،
زار وفد من مجلس يضم ممثلني عنها أبوظبي أخيرا ،وقال رئيسه إنهم يصنعون
التاريخ فــي مثل هــذه االتفاقية ،كما التي تتعلق بالتعاون فــي صناعة البالستيك
ّ
وصـنــاعــة امل ـع ــادن ،وأخـ ــرى لـتــوريــد الـحـمــص املـجــفــف عــالــي ال ـبــروتــن ال ــذي يمكن
استخدامه في صناعات غذائية ،وذلك أياما بعد اتفاق على استيراد اإلمارات النبيذ
من الجوالن .وهذا صحافي في «إسرائيل اليوم» يكتب إن إسرائيل إذا ما حافظت
على مــا سـ ّـمــاه وجهها الجميل ،فإننا «سنشهد مــع اإلم ــارات قصة حــب تتجاوز
الحدود»ّ .
غرد إماراتيون من النوع إياه مغتبطني بعشرات اآلالف من اإلسرائيليني
الذين يتوافدون بكثافة عالية إلى بلدهم ،سيما وقد أمكن لوزارة الخارجية في دولة
مجلس األمن القومي ،إجبار وزارة الصحة اإلسرائيلية على إلغاء
االحتالل ،ومعها
ً
تصنيفها اإلمــارات دولــة حمراء بشأن كورونا .ومما كان قد صادفه صاحب هذا
السطور ،فــي خصوص أفــواج ّزوار اإلم ــارات مــن دولــة االحـتــال (سيتم إلـغــاء دفع
ّ
رسوم التأشيرة  90دوالرا قريبا) ،ما كتبته مغنية إسرائيلية ،في صحيفة عبرية،
ّ
تحذر دبي من سرقة هؤالء املناشف والشراشف والوسائد (وحتى الحنفيات) من
غــرف الفنادق التي يقيمون فيها .ولواحدنا أن يسأل ما إذا كــان املـغـ ّـردون إياهم،
ومنهم وزراء ومستشارون ّ
ومقربون من حكام أبوظبي ودبي ،يقرأون الذي ينكتب
ويذاع في الصحافات ووسائط اإلعالم العبرية واألجنبية في هذا األمر وغيره ،من
قبيل الذي ذكرته القناة  12التلفزيونية اإلسرائيلية الخاصة ،أن مجرمني إسرائيليني،
بعضهم مطلوبون في قضايا قتل وتخريب مـخــدرات ،فـ ّـروا إلــى اإلم ــارات ،ووصل
بعضهم إليها وكالء لرجال أعمال ،كما أن نظراء لهم إسرائيليني كانوا قد ّفروا إلى
جنوب أفريقيا ورومانيا وأكروانيا وصلوا أخيرا إلى دبي ،لبحث إقامة شركات في
بناء مشاريع سكنية وفنادق .وعلى ّذمة القناة نفسها ،فإن قادة بارزين في منظمات
الجريمة في إسرائيل نقلوا نشاطهم إلى اإلمارات.
ّ
هل يقرأ املسؤولون وصناع القرار في أبوظبي هذا الذي ينشر ،ويختبرون صحته؟
هــل صحيح مــا كتبه عماليا روزنـبـلــوم فــي «هــآرتــس» ( ،)2020/11/30إن «أحــد
املـشــاريــع املشتركة الرئيسية بــن إســرائـيــل واإلمـ ــارات هــو تقديم زن ــاة مــن جانب
إسرائيل وخدمات زنا من جانب دبي» .وأن شبابا إسرائيليني يسافرون حاليا إلى
ّ
دبي ،بقناع رجال أعمال ،يعرفون ذلك؟ يأخذ الكاتب هذا راحته ويكتب ما يعف قلم
صاحب هذه السطور عن اإلتيان عليه ..
ّ
تتحدى الصهينة النشطة في اإلمارات سقوف الخيال ،فاإلسرائيليون يتبرمون من
نقصان مطاعم الكوشير في دبي.

أفق السالم الفلسطيني ـ
اإلسرائيلي في عهد بايدن
عالء الترتير

س ـ ــوف ي ـن ـظ ــر الـ ـف ــاعـ ـل ــون امل ـخ ـت ـل ـف ــون فــي
ال ـص ــراع الفلسطيني – اإلســرائ ـي ـلــي ،ومــا
تسمى عملية ال ـســام ،إل ــى إدارة الرئيس
األم ـيــركــي املــرت ـقــب ،جــو ب ــاي ــدن ،عـلــى أنها
م ـخ ـت ـل ـفــة ع ــن ســاب ـق ـت ـهــا ،م ــع أن مــوقـفـهــا
«وس ـي ـط ــا غ ـيــر ن ــزي ــه ف ــي عـمـلـيــة ال ـس ــام»
سيظل املتغير الثابت على غــرار اإلدارات
األمـيــركـيــة الـســابـقــة .وال شــك فَــي أن إدارة
بــايــدن ســوف تنتهج الـسـيــاســة األميركية
امل ـجـ َّـربــة الـفــاشـلــة نـفـسـهــا إزاء إســرائ ـيــل/
ْ
فلسطني في مسعاها إلحــال السالم ،وإن
أحدثت تغييرات شكلية طفيفة.
سوف يكون معيار نجاح اإلدارة الجديدة
مـتــدنـ ًـيــا بـعــد الـسـنــوات الـكــارثـيــة مــن ُحكم
تــرامــب .ولـكــن مــن األهـ ُمـيــة بمكان أال نظن
أن سياستها «ستختلف كثيرًا أو جذريًا»
عــن سـيــاســة ســابـقـتـهــا ،كـمــا أخ ــذت بعض
الـ ـجـ ـه ــات الـ ـف ــاعـ ـل ــة تـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـروج .أحـ ــاجـ ــج هـنــا
ب ــأن سـيــاســة اإلدارة األم ـيــرك ـيــة الـجــديــدة
ل ــن تـخـتـلــف ك ـث ـي ـرًا ،ب ــل س ـت ــواص ــل الـعـمــل
ـاز مــا أخـفـقــت اإلدارات السابقة،
عـلــى إن ـجـ ِ
الــديـمـقــراطـيــة والـجـمـهــوريــة عـلــى ال ـســواء،
في تحقيقه على مر العقود املاضية في ما
يتعلق بالفلسطينيني والسالم.
ل ـ ـيـ ــس هـ ـ ـ ــذا املـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــور «رف ـ ـ ـضـ ـ ــويـ ـ ــا» وال
«تشاؤميا» كما قد يصفه بعضهم ،وإنما
ٌ
قائم على تتبع اإلخفاقات األميركية
هو
ُ
كم مستنير
ح
وعلى
السالفة،
العقود
طوال
ٍ
مـبـنــي عـلــى اآلراء املستنتجة عــن بــايــدن
مــن حملته االنتخابية ،ومــن عمله نائبا
لـلــرئـيــس أوب ــام ــا ثـمــانـيــة أعـ ـ ــوام ،ف ـعــودة
خبرا ً
«القديم املعتاد» ليست ً
جيدا للسالم
أو الـعــدالــة ،ناهيك عــن الحرية واملـســاواة
للفلسطينيني .وبحسب فريق العمل في
مجلة  ،+972فــإن «بــايــدن يـهـ ّـدد بالعودة
إلى سياسة الشرق األوسط القديمة التي
غــالـ ًـبــا مــا يقتصر خـطــابـهــا املـصـطــف مع
ـام تقتبسه
الـحـقــوق الفلسطينية على ك ـ ٍ
الـ ُـص ـحــف ،ول ـكــن م ــن دون أن يـقـتــرن بــأي
فعل حقيقي».
ٍ
ِّ
ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ،ل ـ ــن ي ـ ـكـ ــون ب ـ ــاي ـ ــدن م ـخ ــل ــص

س ــام ،ولكنه
الفلسطينيني ،وال صــانــع ال ـ َ
س ـي ـكــون ،ع ـلــى األرج ـ ــحُ ،م ـن ـقــذ م ــا تسمى
ع ـم ـل ـيــة الـ ـس ــام (مـ ــع ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى كـلـمــة
ُ
ً
عملية) .ســوف تنفقً إدارت ــه أم ــوال طائلة،
ـات هائلة ألجــل إحيائها فقط،
وتبذل طــاقـ ٍ
ولـيــس للتوصل إل ــى أي شـكـ ٍـل مــن الـســام
الحقيقي الــدائــم .وفــي املـجــال االقتصادي،
س ـ ــوف ت ـس ـت ـمــر إدارة بـ ــايـ ــدن فـ ــي ت ـقــديــم
املـســاعــدات العسكرية الضخمة إلسرائيل
مساعدات
جهة ،وفي منح الفلسطينيني
ٍ
من َ ً
مثقلة بالشروط ،ينتهي املطاف بمعظمها
فــي االق ـت ـصــاد اإلســرائ ـي ـلــي .وال ُيـنـســى أن
إدارة أوباما /بايدن هي َمن منح إسرائيل
أكـبـ َـر حــزمــةِ مساعدات فــي تاريخها بلغت
 38مليار دوالر موزعة على عشر سنوات.
وبايدن من أشد املؤمنني بأهمية هذا الدعم
إلسرائيل ،كما َّ
صرح في نوفمبر /تشرين
الثاني  2019حني قال« :إن فكرة قطع الدعم
الـعـسـكــري عــن حليفنا الــوحـيــد الحقيقي
في ًاملنطقة بأسرها تنافي العقل .وال أفقه
ألحد أن يفعل ذلك».
مطلقا كيف
ٍ
ُ
وفي ما يتعلق بفلسطني ،سوف تستأنف
ّ
املضرة
على األرجــح املساعدات األميركية
(ألنها مصممة ً
بناء على اعتبارات العالقة
األميركية اإلسرائيلية الوثيقة) ،من خالل
الطريقة القديمة نفسها املتبعة في حقبة
مــا قـبــل تــرامــب .املـنـطــق املـعـيــب اقـتـصـ ً
ـاديــا
الكامن وراء هذا النهج الفاشل والسياسة
ال ـفــاش ـلــة املـتـمـثـلــة بــال ـســام االق ـت ـص ــادي،
وال ـ ـ ـ ــذي ي ــرج ــع ت ــاريـ ـخ ــه إلـ ـ ــى إط ـ ـ ــار عـمــل
السالم االقتصادي في السياسة األميركية
امل ـت ـبــع م ـنــذ إدار ِة ك ــارت ــر ،ل ــن يـثـنــي إدارة
بــايــدن عــن اإلق ــدام على فـشـ ٍـل آخــر مرتقب،
ُيفاقم الضرر الــذي تلحقه حزم املساعدات
ً
األمـيــركـيــة بالفلسطينيني أص ــا .وك ــل ما
بوصف
على إدارة بايدن فعله ً هو الخروج
ٍ
ومـسـ ّـمــى «أك ـثــر تنميقا وبـهــرجــة» لحزمة
ّ
سيقدمونها
«الحوافز االقتصادية» التي
للفلسطينيني .وليس مــن الصعب التنبؤ
بــالـنـتـيـجــة ،غ ـيــر أن الـ ـ ُع ــودة إل ــى «ال ـقــديــم
املـعـتــاد» س ــوف تجعل أف ــق إح ــال الـســام
الحقيقي واملجدي أكثر قتامة.
(كاتب فلسطيني في جنيف)

الثالثاء  15ديسمبر /كانون األول  2020م  30ربيع اآلخر  1442هـ ¶ العدد  2297السنة السابعة
Tuesday 15 December 2020

كباش العواصم اللبنانية السبع

الصعود الفكري السعودي خارج التابو
مهنا الحبيل

انطلقت مهمة املثقف اإلنسان في الفضاء
الـ ـسـ ـع ــودي ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن اإلش ـكــال ـيــة
ال ـع ـم ـي ـقــة امل ـ ـت ـ ـجـ ـ ّـددة ،فـ ــي س ـ ــؤال ال ــوط ــن
واالن ـت ـم ــاء ال ـعــربــي ،ه ــل ه ــو عـبــر األس ــرة
الـسـعــوديــة الـحــاكـمــة ،أم عبر الــدولــة التي
قــامــت على األرض ،مــع إق ــرار تلك النخب
العزيز ،في توحيد أقاليم
برحلة امللك عبد
ّ
الجزيرة العربية ،بغض النظر عن املصالح
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـن ـف ـع ـيــة املـ ـع ــروف ــة ،ل ــأس ــرة
ال ـح ــاك ـم ــة ،وهـ ــي املـ ـق ـ ّـدم ــة ال ـت ــي شــرحـهــا
مـ ـق ــال الـ ـك ــات ــب فـ ــي «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»،
بعنوانه «الـسـعــوديــون  ..البعد العروبي
اإلنـســانــي اآلخ ــر» .وكـمــا استيقظ الــرهــط
الشبابي الـقــديــم فــي الـحــركــات العروبية،
منذ الخمسينات امليالدية ،نهض الوعي
ال ـش ـب ــاب ــي الـ ـج ــدي ــد ،م ـط ـلــع الـتـسـعـيـنــات
ووقـ ـ ـف ـ ــوا أم ـ ـ ـ ــام ه ـ ـ ــذا ال ـ ــواق ـ ــع ب ـص ـف ـت ـهــم
مـتـحـ ّـديــن سـيــاسـيــا فــي دولـ ــةٍ ُتـجـمــع قلب
ج ــزي ــرة ال ـع ــرب وأط ــراف ـه ــا ،فــنــاحــظ هنا
إق ـل ـيــم ال ـح ـج ــاز بـخـصــوصـيـتــه وس ــرات ــه،
وام ـت ــداده على ســاحــل البحر األح ـمــر ،ثم
الجنوب السعودي الــذي يحتضن أقاليم
تاريخية ،وهــي عسير وجـيــزان ونـجــران.
ث ــم ح ــائ ــل ،وم ــا أش ـم ــل مـنـهــا ف ــي ال ـجــوف
والـحــدود الشمالية وغيرهاَ ،التي تتحد
مع جغرافيا الشام الكبرى ،ثم ن ْجد املمتدة

كاريكاتير

الدواسر ،ثم إقليم
من القصيم حتى وادي
ُ
الذهب األسود (األحساء) الذي غ ّير اسمه
إلى املنطقة الشرقية ،في عام  1979ووصل
ال ـس ـعــوديــة بــالـخـلـيــج ال ـعــربــي ،وأعـطــاهــا
الجيوسياسية املهمة في لعبة األمم ،هنا
ّ
تتحدث عما يشبه ّ
قارة صغيرة ،تقوم
أنت
عـلــى أقــال ـيــم عــربـيــة تــاري ـخ ـيــة ،سـمــح لها
االنتماء السياسي بأن تتواصل ،وتتالقح
ّ
ُوتتعارف ،وتتخلق في مجتمعها الثقافي
نخب قوية في غزارتها الفكرية وعطائها
األدب ــي ،انـسـحــب عمقها عـلــى املــؤسـســات
األك ــادي ـم ـي ــة وال ـف ـعــال ـيــات ال ـث ـقــاف ـيــة ،غير
أن الـ ُـحـكــم ظــل يـتــدخــل فــي ه ــذا الـصـعــود،
ُ
ويـ ـق ـ ّـي ــده ف ــي ت ــوج ـي ــه ح ــراك ــه ن ـح ــو م ــدح
أسرة الحكم ،وسياسات الدولة ،بمنهجيةٍ
ّ
فجة ،وربــط كل ّ
تميز بها ،وقد كانت هذه
امل ـس ــاح ــات ت ـت ــراوح م ــع ال ـن ـبــض الـثـقــافــي
لـلـسـعــوديــن ،بــن الـضـيــق والـسـعــة ،حتى
وصلت إلى العهد القمعي األخير.
وخ ــاف ــا مل ــا ي ـع ـت ـقــده ب ـع ـض ـهــم ،م ــن ُعــزلــة
ال ـس ـع ــودي ــن ع ــن أش ـق ــائ ـه ــم ال ـ ـعـ ــرب ،فــي
ال ـح ــراك ال ـث ـقــافــي ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن وج ــود
ثقافة عنصرية ُمسعودة ،تصعد وتهبط،
شهدت الحواضر السعودية قيام نــدوات
م ـس ـت ـق ـلــة ،ي ـت ـف ــوق ع ـط ــاؤه ــا ع ـل ــى بـعــض
ال ـب ــرام ــج ال ـف ـكــريــة وال ـث ـقــاف ـيــة ملــؤسـســات
الـ ــدولـ ــة ،ف ــي جـ ــدة والـ ــريـ ــاض وال ـق ـط ـيــف
والـهـفــوف والـقـصـيــم والـجـنــوب وغـيــرهــا،

ويبلغ صــداه ّ
حيزًا واسعًا ،من الجمهور،
ويصل إلى أقطار عربية .ويشارك في هذه
امل ـســاه ـمــات أس ــات ــذة ع ــرب ،م ــن تــوجـهــات
م ـ ـت ـ ـع ـ ـ ّـددة ،ت ـح ـت ـض ـن ـه ــم تـ ـل ــك ال ـ ـن ـ ــدوات
ْ
وال ـف ـعــال ـيــات ،وإن ك ــان ال ـتــدخــل الــرسـمــي
ف ــي تـنـمـيــط ال ـخ ـطــاب ظ ــل م ـس ـت ـم ـرًا ،وقــد
تـحـتـضــن ه ــذه األق ــال ـي ــم م ـخــزونــا ثقافيا
ً
وتراثيًا هائال ،بل تجد أن مستوى حضور
بعض النخب األدبية فيها أقل بكثير من
ُ
اسـتـحـقــاقـهــا ،ف ــدوم ــا تـحـصــر ف ــي هــامــش
صغير ،بسبب التركيز على ربــط الحراك
ّ
الثقافي بالتبعية ألســرة الحكم ،مذكرين
بأن هذا القهر يشمل دوال خليجية وعربية
أخـ ــرى ،أي أن م ــأزق قـهــر املـثـقــف وحجب
عـطــائــه ،إال مــن خ ــال كــونـيــة ال ـن ـظــام ،هو
كارثة قومية ،ال سعودية فحسب.
وعلى صعيد الخطاب الديني ،أو موزاييك
ال ـح ــال ــة اإلس ــام ـي ــة ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة ،كــان
لبعض أطيافها حضور وشراكة متميزة،
لكنها كانت خــارج أســوار الصحوة التي
تـ ّ
ـوحـشــت عـلــى ثـقــافــة اإلن ـســان ومـشــاعــره
كـث ـيـرًا .ولــذلــك ج ــزء مــن االن ـق ــاب الـفـكــري
ّ
املتطرف الذي حصل بعد ذلك كان بسبب
ردة الـفـعــل عـلــى ذل ــك االن ـغ ــاق ،وم ـطــاردة
ال ـص ـحــويــن وال ـ ـحـ ــراك ال ـث ـقــافــي لــأنــديــة
األدبية وغيرها .غير أن الصورة األخــرى
ُ
ش ــارك ــة اإلس ــامـ ـي ــن اآلخ ـ ــري ـ ــن ت ـع ـطــي
ملـ ـ ّ
مؤشرًا مختلفًا ،فتيار التنوير اإلسالمي

عماد حجاج

عيسى الشعيبي

شهدت الحواضر
السعودية قيام
ندوات مستقلة،
يتفوق عطاؤها
على بعض البرامج
الفكرية والثقافية
لمؤسسات الدولة

الـ ـ ـ ّـذي ن ـه ــض ف ــي ق ـل ــب هـ ــذه ال ـت ـقــاط ـعــات
م ــث ــل م ـن ـع ـط ـفــا م ـه ـمــا ل ـل ـح ـي ــاة ال ـف ـك ــري ــة،
فكسر «الـتــابــو» الــرسـمــي ،ومــد الـجـســور،
ً
وك ــان فــاعــا فــي ح ــراك التنمية الــوطـنــي،
ّ
ومطالباتها الحقوقية املـتـعــددة ،كما أن
ب ـعــض الـشـخـصـيــات اإلس ــام ـي ــة شــاركــت
ّ
وضحت للفكر الحقوقي .والخطاب الديني
اإلنساني الذي برز من السعودية كان أيضًا
من منبر إســامــي ،وخصوصا في خطاب

وائل السواح

عائشة بلحاج

ف ـ ــي أفـ ـ ـ ــام األبـ ـ ـي ـ ــض واألس ـ ـ ـ ـ ـ ــود ،ي ـت ـق ــدم
ّ
الشاب األنيق من الفتاة الجميلة املتأنقة
بالفستان الكالسيكي ،قائال :بونسوار يا
هانم ،أتسمحني لي بهذه ّ
الرقصة؟ تقوم
الفتاة التي ملحت الشاب باملصادفة قبل
ذلــك بقليل ،وحـصــل الـقـبــول بينهما من
بعيد ،ليرقصا ،مع الحفاظ على مسافة
ّ
تتطور القصة .يمكن
األمــان بينهما ،ثم
أن ي ـت ـقـ ّـدم ش ــاب آخ ــر صـفـيــق م ــن الـفـتــاة
نفسها ،والذي يصبح ّ ،بحكم عادة حبكة
األب ـيــض واألسـ ــود ،الشخصية الـشــريــرة
فــي الفيلم ،فترفضه الـفـتــاة ،وتـكــون تلك
ب ــداي ــة م ـس ـل ـســل شـ ـ ـ ــروره ،ق ـب ــل أن يـلـقــى
ُ ّ
مصيره باملوت في حــادث غامض ترتبه
العاقبة األخالقية (الكارما).
ّ
فــي الــزمــن نـفـســه ،وف ــي قـصــاصــةٍ عمرها
ّ
يتحدث الكاتب املصري،
عشرات السنني،
فكري أبــاظـ ّـة ،عــن انـحــدار القيم وتعرض
ّ
الـشـبــاب للنساء فــي ال ـشــارع ،قــائــا« :إن
الشاب ّ
الصفيق من هؤالء يتعمد الوقوف
عـلــى رص ـيــف مـحـطــة ال ـت ــرام بــال ـقــرب من
املـ ـ ـك ـ ــان املـ ـخـ ـص ــص ل ـ ــرك ـ ــوب ال ـ ـس ـ ـيـ ــدات،
وعـ ـن ــدم ــا ي ـج ــد سـ ـ ّـيـ ــدة ت ـق ــف ب ـم ـف ــرده ــا،
يقترب منها بمنتهى «البجاحة» ويقول
ل ـه ــا دون س ــاب ــق م ـع ــرف ــة ،ب ــونـ ـس ــوار يــا
ُ
هانم» .تدفعني هــذه الجملة التي كتبت
ع ـ ــام  ،1932لـ ـلـ ـع ــودة إل ـ ــى مـ ـس ــار تـغـيــر
عبارات املعاكسة في الشارع ،من كلمات
ّ
ً
تدريجيا على سلم اللباقة،
وجمل تنزل
ّ
ّ
ً
إذا سلمنا ب ــأن فيها لـبــاقــة أس ــاس ــا؛ من
«م ـس ــاء ا ّل ـخ ـيــر» إل ــى «ســامـحـيـنــي رج ــاء
عـلــى تـطــفـلــي  ..أب ـحــث عــن زوجـ ـ ــة» ...إلــى
ُجمل تدعو إلى «مرافقته».
ّ
املدافعون عن املعاكسة الل ُطيفة ،يسألون:
مــاذا يفعل الـشــاب إذن إذا أعـجــب بفتاة؟
ألــن ّ
يعبر عــن إعجابه؟ تقوم الحيوانات
ُ
موسم التزاوج بلعب اإلغراء ،وال أظن
في
ً
«يدفش» األنثى إلخبارها
ما
ا
حيوان
أن
ّ
بإعجابه .وال يبدو الــشــارع نقطة التقاء
مـنـطـقـيــة ،ف ـهــو امل ـك ــان األك ـث ــر عـشــوائـيــة،
ّ
مع أن الناس يكونون أقــرب من بعضهم
ج ـسـ ً
ـديــا ه ـن ــاك أك ـث ــر م ــن أي م ـك ــان آخ ــر،

الشيخ سلمان العودة ،وفي العقل الفكري
التجديدي للشهيد عبد الله الحامد ،وإن
اختلفت مـســألــة الــوصــف بــاإلســامـيــة بني
ج ـمــاعــات اإلســام ـيــن واتـجــاهــاتـهــم التي
تـفـتــرق كـثـيـرًا ع ــن بـعـضـهــا ،لـكــن الـحــديــث
هنا عــن أن النقلة الثقافية كــانــت بشراكة
م ــن ال ـت ـنــويــر اإلس ــام ــي الـ ـسـ ـع ــودي .وفــي
ق ـي ــادة ال ـف ـكــرة الـنـضــال ّـيــة ال ـج ــدي ــدة داخ ــل
ال ـت ـي ــارات الـسـلـفـيــة ،مــثــل الـعـهــد الـشـبــابــي
ال ـس ـع ــودي ،م ــوق ــف ال ـق ــوة ال ـج ــدي ــدة الـتــي
ب ــدأت تـطــرح م ـســارات الـحـقــوق والقضايا
العربية واإلســامـيــة ،والـعــدل االقتصادي
والـ ـسـ ـي ــاس ــي ،ك ـم ــا فـ ــي ش ـخ ـص ـي ـتــي عـبــد
العزيز الطريفي وإبراهيم السكران ،غير أن
إشكال صراعهم مع فكر النهضة واملذاهب
اإلســامـيــة خ ــارج الــدعــوة الــوهــابـيــة ُوظــف
من الداخلية السعودية باستمرارُ ،
وحشد
الجمهور السلفي عبره من منظومة الدولة
األمنية ،لتطوير هذه الصراعات.
وفــي الطيف الـقــومــي ،صعد جيل حيوي
جديد ،حاول أن يخلق مشروعًا نهضويًا
ع ــروب ـي ـ ًـا ،ت ـقــاطــع م ــع ال ـت ـنــويــر اإلس ــام ــي
م ــرحـ ـل ــة واخـ ـتـ ـل ــف م ــرحـ ـل ــة ،ولـ ـك ــن ف ـكــره
وحشده الثقافي كان يحضر في املجتمع،
ويـ ـج ــد ص ـ ـ ــداه بـ ــن الـ ـشـ ـب ـ َـاب ال ـس ـع ــودي
ُ
ْ
وإن ّ
طوقه ربط عروبته
املختلف اجتماعيًا،
ّ
باأليديولوجيا القومية املتشددة أحيانًا،
وتـ ـك ــري ــس م ـن ـظ ــور ب ـ ــرج ـ ــوازي ش ـع ــوري

حـ ــاد ،ن ـحــو اآلخ ــري ــن خـ ــارج مـجـمــوعــاتــه
ال ـف ـكــريــة ،لـكـنــه ت ـي ـ ٌـار أثـ ــار مـنـظــومــة جــدل
فكري وحقوقي غزير في املجتمع .كما ّأن
فكر الشخصيات العروبية العريقة ،مثل
توازنًا حيويًا ،خصوصا في الرمز الكبير
عــزيــزة الـيــوســف ،لـصــالــح حــركــة الحقوق
الـنـســائـيــة ،ب ــدل ّال ـت ـطـ ّـرف ال ـج ـنــدري الــذي
بــرز الحـقــا ،وتبنى دع ــوة الـغــرب إلــى قهر
املـجـتـمــع ضــد الـقـيــم األخــاق ـيــة ،وجعلها
مــدخــا مـطـلـبـيــا س ـيــاس ـيــا ،ق ـبــل ال ـشــراكــة
ال ـش ـع ـب ـيــة والـ ـك ــرام ــة الـ ـف ــردي ــة ،وكـ ــل تـلــك
التيارات تم قمعها.
وعلى الرغم من ذلك ،يبقى حتى اليوم أن
هــذا الـتـصــدر الشبابي لسعوديي الجدل
ال ـف ـك ــري ال ـح ــدي ــث ب ـكــل أط ـي ــاف ـه ــم ،تـجــده
حــاض ـرًا فــي الــوطــن ال ـعــربــي ،وب ـقــوة على
ســاحــل الـخـلـيــج ال ـع ــرب ــي ،وي ـصــل صــوتــه
إلـ ـ ــى س ــاح ــل ال ـ ـقـ ــرن األفـ ــري ـ ـقـ ــي والـ ـيـ ـم ــن،
لـ ـق ــوة ال ـ ــرواب ـ ــط الـ ـت ــي خ ـل ـق ـهــا س ـعــوديــو
املنشأ مع محضنهم ،وقــد تبرز ّ
منصاته
الـتـجــديــديــة فــي ال ـشــام وال ـع ــراق وامل ـغــرب
الكبير واملهجر .وليس ذلك لقوة العنصر
املــالــي ،كما يعتقد بعضهم ،وإنـمــا أيضًا
لهذه الحالة االندماجية ،للتكوين العربي
ّ
متعددة للجزيرة ،أخرجت
الثقافي ألقاليم
ُ
ك ـنــوزًا لــم ت ـق ـ ّـدر ،مــن رح ــم الــوطــن ال ــذي ال
ُ
تعترف ُسلطته بإنسانه.
(كاتب عربي في كندا)

لبنان إلــى سعد الحريري مهمة تأليف حكومة إنقاذ إصالحية،
قبل أن ُيعهد في
ٌ
ّ
ويشتد ،إثر ذلك ،سجال داخلي أكثر احتدامًا من ذي قبل ،حول األولويات واملصالح
ُ ّ
الفئوية ،فأنت حني تطل على املشهد اللبناني من الخارج ،عبر املواقع اإللكترونية
ُ
والقنوات التلفزيونية ،ترى ما ّ
يسر الخاطر وما يبعث على امللل معًا ،حيث تصادف
ّ
الغث والسمني ،القبح والجمال ،الحامض والحلو ،والعجب العجاب في كل شأن من
شؤون البلد الصغير ،من الحيوية ولني العريكة وأجواء الحرية ،إلى العناد والفساد
والعصبية الطائفيةّ ،
وحدث وال حرج عن االنهيارات على كل صعيد.
ّ
وال أحسب أن إحاطة عاجلة كهذه ،يمكنها أن تشخص ماهية الصورة اللبنانية في
هذه اآلونــة ،وال أن ّ
تلم بأبعادها الكاملة .وهــذه ،على أي حال ،ليست الغاية من هذه
ُ
املطالعةّ ،
ّ
املقدر لها أن تطوف على مظاهر فارقة ،وتعرج على ظواهر الفتة ،كي تضيء
ُ
َ
بواطن ال ترى بالعني ّ
املجردة من قرب ،وتجلو كنه بعض االلتباسات ،وذلك على
على
ّ
قاعدة أنه كلما ابتعدت عن املشهد تمكنت من رؤيته على نحو أشمل وأوضح ،تمامًا
على نحو ما نحن بصدده في هذه املقاربة املشفوعة ُ
بحسن النية.
والحق ،أن كاتب هذه السطور تروقه كثيرًا اإلطاللة شبه اليومية على الحالة اللبنانية
املتغيرة كل يوم بيوم ،وإمعان النظر في تفاصيلها الدقيقة ما أمكن ،ليس بدافع من
وذكريات شخصي ٍة حميم ٍة عن البلد الذي عاش فيه عقدًا
حنني إلى ماض مضى،
ٍ
ٍ
فحسب ،بل ألن ٍ الوقوف على شرفات تلك ّ
املنصات اإلعالمية املتنوعة ،يطيب للنفس
ّ
حقًا ،ويمتعها بمشاهدة ما ال نظير له في معظم ما يجول عليه الكاتب القلق من
مواقع مشابهة في منابر البلدان العربية .حتى إنك حني تدلف إلى إحدى ّ
املنصات
سقف عال ،مضاءة ّ
ومكيفة على نحو
تشعر بأنك قد دخلت إلى قاعة فسيحة ،ذات
ٍ ٍ
جيد ،مؤثثة بأناقة ومريحة للقعود ،ما طاب لك ذلك؟
ولـعــل أول مــا تقع عليه عــن املــراقــب املشفق على شـعـ ٍـب تعاقبت عليه املصاعب،
وتهديدات
وتكالب عليه اللئام ،أن اللبنانيني املثقلني بهموم حياتية ال حصر لها،
ٍ
تخاطب مصيرهم املشترك بإلحاح ،ال يعرفون قيمة الوقت املمعن في لحمهم ّ
الحي
مثل ّ
حد السيف ،بل يتفننون في تصريف هذا الوقت بكل طريق ٍة ممكنة .ويبدو أن
قادة الطبقة السياسية اللبنانية يعتقدون أن بلدهم مركز الكون كله ،ومحور اهتمام
الشرق والغرب ،وأن الدنيا كلها مشغولة بهم ،بما في ذلك كيفية إغداق األموال عليهم
بال حساب ،وأنــه ينبغي لــأعــداء والخصوم واألصــدقــاء ّ
تفهم خصوصية بيئتهم
الفريدة من نوعها ،ومن ّثمة القبول باستثنائية منظومتهم السياسية القائمة على ما
ّ
يسمونها باعتزاز «امليثاقية الدستورية والديمقراطية التوافقية» ،حتى إن أحد الكتاب
اللبنانيني املخضرمني قال ساخرًا ،ذات يوم بعيد ،إن اللبنانيني يعتقدون أن قادة
العالم ال يهدأ لهم بال ،وال يغادرون مكاتبهم في الليل ،إال بعد أن يفرغ آخر لبناني
من سهرته املتأخرة ،ويعود آمنًا إلى بيته.
وفيما لكل بلد مستقل عاصمة واحدة ،يبدو لبنان وحده بعدة عواصم ،ليس كصيدا
ً
ٌ
ٌ
وبنايات وضواح ّ
تحولت،
حارات
في الجنوب مثال ،وطرابلس في الشمال ،بل هناك
ٍ
مع الوقت ،إلى عواصم ذات سيادة ،بعضها أكثر أهمية من العاصمة الرسمية بيروت
(السرايا الحكومية) ،حيث بات لكل منها علم ونشيد وحرس شديد ،كضاحية بعبدا
(مقر الرئيس) وحــارة حريك (مقر حــزب الله) ومعراب (الـقــوات اللبنانية) وميرنا
الشالوحي (التيار العوني) وبيت الوسط (تيار املستقبل) واملختارة (وليد جنبالط)
وعني التينة (حركة أمل) ،وكلها ّ
مقرات حزبية للسبعة البررة الذين يستقبلون فيها
الدبلوماسيني ،ويحكمون منها لبنان.
استغراق في مزيد من النقاش ،واستقصاء كثير من املعطيات ،يمكن القول
من غير
ٍ
بتحفظ إن هذا الكباش املفعم بالحساسيات املذهبية والحسابات الشخصية ،والوالءات
الخارجية ،بني العواصم السبع في بالد األرز ،ومن خلفها زعامات املنظومة املتنازعة
على الحصص وال ــوزارات ونهب املــال العام ،هي املسؤولة ،بدرج ٍة أعمق من غيرها،
ّ
ّ
ّ
خصب للفساد والفشل واإلفالس.
مرتع
ٍ
عن تحول بلد الحرية والتنوع والتعددية الى ٍ

ّ
ّ
ـزء
أيديولوجية هــشــة ،تــركــز فقط على جـ ٍ
ص ـغ ـيـ ٍـر ج ـ ـدًا م ــن األجـ ـن ــدة ال ـس ـيــاس ـيــة»،
ّ
من دون أن تتمتع بنظرة شاملة لكيفية
تنظيم الـسـيــاســة واالق ـت ـصــاد واملجتمع
ككل ،بل تدعو ببساطة إلى طرد املؤسسة
السياسية باعتبارها «نخبوية» ،ولكنها
ال تـحـ ّـدد مــا ال ــذي تــريــد أن تحل محلها.
ولذلك تراها تقترن عادة بأيديولوجيات
يـســاريــة أو يمينية ،مثل االشـتــراكـيــة أو
القومية.
ي ـ ـقـ ـ ّـسـ ــم ال ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــويـ ــون امل ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع إلـ ــى
مجموعتني متجانستني ومـتـعــاديـتــن:
الـ ـشـ ـع ــب الـ ـط ــاه ــر م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ،وال ـن ـخ ـب ــة
ال ـفــاســدة مــن جـهــة أخ ــرى .وبـيـنـمــا تقوم
ّ
التعددية السياسية،
الديمقراطية على
وت ــأخ ــذ ب ــاالع ـت ـب ــار وجـ ـ ــود م ـج ـمــوعــات
م ـخ ـت ـل ـفــة ل ـه ــا م ـص ــال ــح وقـ ـي ــم مـخـتـلـفــة،
وج ـم ـي ـع ـهــا ش ــرعـ ـي ــة ،ت ـج ــد ال ـش ـع ـبــويــة،
ّ
التعددية
على النقيض من ذلــك ،ترفض
ًّ
ويتعاملون مع «الشعب» ،باعتباره كل
موحدًا ،بغض الطرف ّ
عما يوحده.
رأيـ ـ ـن ـ ــا ذلـ ـ ــك ف ـ ــي ش ـع ـب ــوي ــة ج ـ ـمـ ــال عـبــد
الناصر والبعثيني في سورية والـعــراق،
ورأيـ ـ ـن ـ ــاه ق ـب ــل ذل ـ ــك ف ــي أمل ــان ـي ــا ال ـن ــازي ــة
وإي ـطــال ـيــا ال ـفــاش ـيــة .ث ـ ّـم رأي ـن ــاه ــا أخ ـي ـرًا
فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي حـكــم الرئيس
ترامب ،الذي نجح في تقسيم األميركيني
إلــى فئتني :نحن (الشعب) وهــم (النخبة
ال ـتــي تــريــد س ـحــب األس ـل ـحــة م ــن األفـ ــراد
ودع ــم حــق امل ــرأة فــي اإلج ـهــاض وحماية
املـنــاخ وسـيــادة القانون وتــأمــن الرعاية
ال ـص ـح ـي ــة وال ـع ـل ـي ــم ل ـل ـج ـم ـيــع م ـج ــان ــا).
ويـنـظــر الـشـعـبــويــون إل ــى مهمتهم على
أنها «أخالقية في األساس» .إن «التمييز
بني النخبة والشعب ال يعتمد على مقدار
األمــوال التي لديك أو حتى نوع املنصب
الذي لديك .إنها تستند إلى قيمك».
ونظرًا إلى تأطيرهم األخالقي ،يستنتج
الـ ـشـ ـعـ ـب ــوي ــون أن ـ ـهـ ــم وح ـ ــده ـ ــم ي ـم ـث ـلــون
«الشعب» .قد ال يفوزون بنسبة  %100من
األصــوات ،لكنهم يطالبون بنسبة %100
م ــن دعـ ــم «األش ـ ـخـ ــاص ال ـط ـي ـبــن» الــذيــن
ي ـع ـم ـلــون ب ـج ــد ،واسـتـغـلـتـهــم املــؤس ـســة.
ولـكــن ال ـحــال أن ق ـيــادة الـشـعـبــويــة غالبًا
مـ ــا ت ـ ـكـ ــون ان ـ ـت ـ ـهـ ــازيـ ــة ،وهـ ـ ــي ت ـس ـت ـخــدم
امل ـشــاعــر الــديـنـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة لبعض
امل ــواط ـن ــن وال ـت ـط ـ ّـرف وال ـع ـن ـصــريــة عند
بعضهم اآلخر من أجل تقديم مصالحها
ّ
الضيقة .وفي معظم األحوال،
الشخصية
ّ
تغلق املشاعر الهوجاء والتعصب الديني
عيون هؤالء عن رؤية الحقيقة .كما أغلقت
عيون آخرين في أربعة أصقاع املعمورة.
ّ
وجماع القول أن الديمقراطية تخلصت
مؤقتًا من محاولة جديدة لالغتيال ،وال
ندري متى تكون املحاولة املقبلة.
(كاتب سوري في واشنطن)

في مديح التعصب الكروي!

صورة ترامب األخيرة

«بونسوار يا هانم»
لـكـنـهــم ف ــي الـحـقـيـقــة أب ـع ــد؛ فــال ـنــاس في
الشارع غرباء أوال ،ومنشغلون بأنفسهم
ّ
ثانيا .كل منهم يوجد في مسار منطقي
ّ
ـان م ــا ،يـتـطــلــب أال
ق ـيــدّ ال ـطــر ّيــق إل ــى م ـك ـ ٍ
أي منهم للمضايقة خالل ذلك،
يتعرض
سواء في طريقهم إلى لقاء عمل ،أو موعد
طبي ،أو موعد غرامي ،بأنفاس مختنقة،
ـق نـسـبــي ،وي ـح ـتــاجــون ف ـتــرة املـشــي
وق ـل ـ ٍ
لتصفية الذهن ،ال لركن التعارف.
هكذا تتوجه كل النساء إلــى الكورنيش
صـبـ ً
ـاحــا وســط األس ـبــوع ،ليستمتعن به
وه ــو شـبــه خ ــالّ ،ب ــدل الـبـهــدلــة الـحــالـيــة؛
ح ـي ــث ال ـ ـهـ ــدوء فـ ـ ــخ ،ت ـت ـ ّ
ـوج ــه ف ـي ــه أن ـظ ــار
الثالثة أو األربعة رجــال على الكورنيش
إلــى ّ
أي ام ــرأة تــدخــل املنطقة .يمكننا أن
ّ
ّ
نتخيل أن محرك الدماغ انتعش عندهم
ل ـح ـظ ـت ـهــا ،وأص ـ ـ ــدر ت ـع ـل ـي ـمــاتــه :ان ـت ـب ــاه،
أنثى في الجوارّ ،
الرجاء القيام بما يلزم.
فيتوجهون إلـيـهــا آلـيــا مــع اال ّنـتـبــاه إلــى
منطقة اآلخ ــر ،فــاألقــرب لــه حــق امل ـبــادرة،
وإذا لم يقم بما يلزم ،أو فشل في اجتذاب
ّ
ّ
ض ـح ـي ـت ــه ،م ـع ـنــى ذل ـ ــك أن ل ـل ــت ــال ــي حــق
ّ
املبادرة ،ثم يقتربون ويتابعون تطورات
الوضع ،لعلهم يضحكون على الفاشلني
ّ
معتدين
منهم في اجتذابها ،ويقتربون
بخبرات سابقة و«جبهة» عريضة.
الـتـخـلــص م ــن ثــاثــة أو أرب ـع ــة «ثـعــالــب»
ٌ
ع ـمــل ش ــاق .أم ــام املـ ــرأة اسـتــراتـيـجـيـتــان:
أوال التجاهل ،وهي استراتيجية تتطلب
أعصاب مذهلة ،تصمت وتتجاهل
برودة ّ
الكائن الذكوري وهو يحاول استدراجها
َ
باللطف أوال ،ثــم «الـ َـبـ ْـحــلـســة» ثــانـيــا ،ثم
الـشـتــم واالح ـت ـق ــار ردا أخ ـي ــرا ،وم ــع ذلــك
ل ــن يـ ـغ ــادر .ش ـخ ـص ـيــا ،ل ــم أت ـح ـمــل يـ ً
ـومــا
إلـ ــى هـ ــذه الـ ــدرجـ ــة ،ألن ال ــوض ــع يصبح
مقرفا للغاية قبل ذلــك بكثير ،غالبا بني
املرحلتني ،األول ــى والثانية ،وفــي أوقــات
نــادرة أصل ً إلى مشارف املرحلة الثالثة.
طبعا أحيانا يكون بينهم هــواة ،يرمون
ّ
الطعم وي ـغــادرون ،إذا لم يتحقق الهدف
من أول وهلة.
يـمـكــن ال ـش ــرح بـشـكـ ّـل الن ـه ــائ ــي ،وب ــدون
ج ـ ـ ــدوى أح ـ ـيـ ــانـ ــا ،أن ـ ـ ــه ال ع ــاق ــة ل ــأم ــر
بمالبس املرأة؛ فسواء كانت ترتدي بذلة

المدافعون عن
المعاكسة اللّطيفة،
يسألون :ماذا يفعل
الشاب إذن إذا أُعجب
بفتاة؟

ريــاضـيــة عــاديــة ،أو جلبابا ،أو فستانا
قصيرا  ..ال فرق بني ذلك كله ،األهم أنها
أنـثــى ،ولــو فــي الـسـتــن .أتخيل إحــداهــن
ف ــي ذل ــك الـعـمــر تـمـشــي ف ــي الـكــورنـيــش،
و«ثـ ـعـ ـل ــوب» ّع ـم ــره عـ ـش ــرون أو ثــاثــون
ي ـنــادي ـهــا« :ال ـي ـم ــة» ،أو ()Sugar Mami
واملعادل لـ «شوكر دادي» ()sugar daddy
أي النساء األكبر سنا ،اللواتي يجتذبن
رج ـ ــاال أصـ ـغ ــر ،ب ــإغ ــرائ ـه ــم بــإمـكــانـ ّـاتـهــن
امل ــالـ ـي ــة ،ل ـ ــذا ص ـ ــار الـ ـتـ ـح ـ ّـرش بــالــن ـســاء
املتقدمات في السن رائجا من الشباب.
ّ
مسدس حقيقي أو
ألــن يحتاج هــذا إلــى
دبــابــة ،تفرغ كل الغضب التي تشعر به
املرأة من ُع ْمر من التحرش؟
ُ
ُ
قــد ت ـج ـ ّـرب امل ــرأة أن تـقــول لـلــمـعــاكــس :ال
أب ـحــث عــن زوج وال مصلحة لــي فــي ما
تـعــرضــه  ..دع ـنــي ف ــي ح ــال ــي .ي ـقــول لـهــا:
ل ـن ـعــش ق ـص ــة ج ـم ـي ـلــة إذن .وق ـ ــد ي ـقــول
ّ
لها إن عليه الـعــودة إلــى شقته مــن أجل
مــلء بطارية الـهــاتــف ،ويطلب مرافقتها
ل ــه ،وه ــذا يـعـنــي أن ــه يظنها تشتغل في
ّ
تتجول وحدها على
الدعارة فقط ألنها
الكورنيش مثال .كل هذه السيناريوهات
قـ ــد ت ـ ـحـ ـ ُـدث عـ ـن ــدم ــا ت ـط ـل ــب ب ـل ـط ــف مــن
امل ـت ـح ـ ّـرش أن يـتــركـهــا وش ــأن ـه ــا .أم ــا إذا
ّ
املتحرش ،وطلبت منه االنصراف،
شتمت
فحينها سيرد عليها :من تظنني نفسك؟
اذهبي وانظري في املرآة ،ما أبشعك!
(كاتبة مغربية)
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..وإذن ،ب ـغ ــض ال ـ ـطـ ــرف عـ ــن مـ ـح ــاوالت
ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب،
وفــريـقــه الـيــائـســة ،لــوقــف عجلة الـتــاريــخ
وم ـن ــع تـنـصـيــب الــرئ ـيــس امل ـن ـت ـخــب ،جو
ب ــاي ــدن ،ف ــي  20ي ـن ــاي ــر /ك ــان ــون ال ـثــانــي،
فــالـحـقـيـقــة ال ـثــاب ـتــة أن ت ــرام ــب سـيـغــادر
ف ــي ذل ــك ال ـتــاريــخ إل ــى بـيـتــه ال ـجــديــد في
فـ ـل ــوري ــدا ،ل ـي ـل ـعــب الـ ـغ ــول ــف ،ويـسـتـعـيــد
لـحـظــاتــه ال ـس ـع ـيــدة ف ــي ال ـب ـيــت األب ـيــض.
وسيذكر التاريخ ترامب واح ـدًا من أكثر
الــرؤســاء األميركيني استهتارًا بمنصب
ويصوره شخصًا ّ
ّ
قدم مصالحه
الرئاسة،
الشخصية على مصلحة الوظيفة واألمة
ُ َ
وسيذكر ترامب دومــا باعتباره
والعالم.
ّ
ّ
والتطرف
الرئيس الذي شجع العنصرية
اليميني ،وم ـنـ َـع مــواطـنــي سـبــع دول من
الـقــدوم إلــى الــواليــات املتحدة فقط ألنهم
ّ
مـسـلـمــون ،وأن ــه أمـضــى ك ــل ي ــوم مــن أيــام
حكمه يحاول تقويض التأمني الصحي
ملــايــن األمـيــركـيــن الــذيــن ال تــأمــن لهم،
وحــارب املناخ بكل قوته إكرامًا لشركات
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة األح ـ ـ ـفـ ـ ــوريـ ـ ــة ،وص ـ ـ ـ ـ ــادق ط ـغ ــاة
العالم ،وأسهم في دفــع موجة من القادة
ّ
الشعبويني على غراره في كل العالم.
ولـ ـك ــن األم ـي ــرك ـي ــن س ـي ـت ــذك ــرون أي ـض ــا،
ً
وطويال جـدًا ،صــورة ترامب ،وهو يغادر
الـبـيــت األب ـي ــض بـ ــدون تـكــريــم أو كــرامــة،
وه ـ ــو م ـت ـش ـ ّـب ــث ب ــال ـح ـك ــم ب ـ ـ ــدون أي جــه
ّ
حـ ــق ،فـ ــإن ت ـخــلــف ع ــن اص ـط ـح ــاب خلفه
إل ـ ــى امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـل ـيــا ل ـح ـض ــور م ــراس ــم
التنصيب ،فسيكون أول رئيس يفعل ذلك
منذ عــام  .1837ولــن يستطيع العالم إال
أن يقارن الصورة الكاريكاتورية لترامب
وهو يغادر الحكم بصورة آل غور نائب
ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي األس ـ ـبـ ــق وم ـنــافــس
جــورج دبليو بوش في انتخابات .2000
لقد مـ ّـرت االنتخابات في تلك ُالسنة بما
يـشـبــه انـتـخــابــات  ،2020حــن أع ـ ِـل ــن فــوز
آل غ ــور ،قبل أن يطعن بــوش بالنتيجة،
َ
وتحكم املحكمة العليا ملصلحته .كان على
الـكــونـغــرس أن يعلن النتيجة الرسمية
ْ
بعد تصويت املجمع االنـتـخــابــي وحكم
املـحـكـمــة الـعـلـيــا .وك ــان آل غ ــور ،بصفته
نائب الرئيس كلينتون ،رئيس الجلسة
امل ـش ـت ــرك ــة مل ـج ـل ـســي ال ـ ـنـ ــواب وال ـش ـي ــوخ.
وح ــن ث ــار بـعــض ال ـنــواب الديمقراطيني
على قــرار املحكمة إعطاء البيت األبيض
ل ـب ــوش ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ــه حـصــل على
ّ
ـوات أقــل من آل غــور ،استخدم األخير
أصـ ٍ
ّ
ّ
م ـطــرق ـتــه ع ـ ــدة مـ ـ ــرات إلس ـك ــات أن ـص ــاره،
قبل أن يعلن النتيجة لنفسه .وع ــادة ما
يكون تصديق الكونغرس على تصويت
الـهـيـئــة االن ـت ـخــاب ـيــة ســري ـعــا وروت ـي ـن ـيــا.
ولـ ـك ــن لـ ــم ي ـك ــن هـ ـن ــاك شـ ـ ــيء ع ـ ـ ــادي فــي
انتخابات  2000التي ّأدت إلى أداء السيد
بــوش اليمني الــدسـتــوريــة ،باعتباره أول
رئـيــس مـنــذ بنيامني هــاريـســون فــي عــام
 1888ي ـفــوز بــالـهـيـئــة االن ـت ـخــاب ـيــة ،لكنه
ي ـخ ـســر ال ـت ـص ــوي ــت ال ـش ـع ـب ــي .وملـ ـ ــدة 20
دقـيـقــة تـقــريـبــا ،ح ــاول ع ـشــرات األع ـضــاء
مـ ــن ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــن ،مـ ــن دون ج ـ ــدوى،
منع فــرز األص ــوات االنتخابية الخمسة
والـعـشــريــن فــي فـلــوريــدا ،احتجاجًا على
حرمان الناخبني السود حق التصويت.
ك ــان ــت األصـ ـ ـ ــوات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة امل ـت ـن ــازع
عليها في فلوريدا حاسمة في فوز بوش
بـعــد مـعــركــة قــانــونـيــة وسـيــاسـيــة طويلة
ـات غير حــاسـمــة .ثـ ّـم تــا آل
عقب انـتـخــابـ ٍ
غ ــور األرقـ ـ ــام ال ـت ــي أظ ـه ــرت هــزيـمـتــه في
الهيئة االنتخابية ،حيث حصل منافسه
على  271مقابل  ،266وقــال إن األصــوات

«ستعتبر إعالنًا كافيًا» النتخاب السيد
بـ ــوش ون ــائ ـب ــه ديـ ــك ت ـش ـي ـنــي ،ثـ ـ ّـم ص ــاح
ب ـص ــوت ث ــاب ــت« :ف ـل ـي ـبــارك ال ـل ــه رئـيـسـنــا
الجديد ونائب الرئيس الجديد ،وليبارك
الله الواليات املتحدة األميركية» .وشارك
فــي تنصيب خلفه بـعــد ذل ــك بــأيــام ،قبل
أن يتقاعد في بيته .تقابل هــذه الصورة
صور ترامب ونائبه مايك بنس والناطقة
بــاسـمــه كـيـلــي مـكـنــانــي ومـحــامـيــه رودي
جـ ــول ـ ـيـ ــانـ ــي ،وه ـ ـ ــم يـ ـطـ ـلـ ـق ــون األك ـ ــاذي ـ ــب
واالت ـهــامــات الـتــي ال يساندها أي دليل،
ّ
ويبذلون كل جهد إللغاء ماليني األصوات
الـشــرعـيــة ،مــن أج ــل إب ـقــاء رج ــل عنصري
موتور في البيت األبيض.
قاض أميركي ،بال استثناء،
لقد رفض كل
ٍ
ق ـب ــول دع ـ ــاوى ت ــرام ــب وف ــري ـق ــه ،ومـعـظــم
هؤالء القضاة محافظونّ ،
عينهم أساسًا
رؤس ـ ــاء ج ـم ـه ــوري ــون .وف ــي آخ ــر مسعى
فــي هــذا امل ـجــال ،رفـضــت املحكمة العليا،
املؤلفة من ستة قضاة محافظني وثالثة
ليبراليني فقط ،الــدعــوى القضائية التي
أقــام ـت ـهــا والي ـ ــة ت ـك ـســاس إللـ ـغ ــاء نـتــائــج
ان ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ــة ف ــي أرب ـ ــع والي ـ ــات،
خسرها الرئيس األميركي دونالد ترامب
أم ــام بــايــدن ،فــي إط ــار سعيها إلــى إلغاء
اآلث ــار املـتــرتـبــة عــن نتيجة االنـتـخــابــات.
ويعطينا هــذا املوقف من القضاة بعض
األم ـ ـ ــل فـ ــي أن امل ـ ّ
ـؤسـ ـس ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
وال ـت ـقــال ـيــد الــدي ـم ـقــراط ـيــة ال تـ ــزال ق ــادرة
على الـصـمــود فــي األزم ــات الـكـبــرى .وقد
ص ـ ـ ّـوت ال ـق ـض ــاة ال ـث ــاث ــة ال ــذي ــن عـ ّـيـنـهــم
تــرامــب نفسه فــي املحكمة العليا ض ـ ّـده،
ما يعني أن األمل لم ُيفقد بعد بتصحيح
الديمقراطية لنفسها.
فــي املـقـلــب اآلخـ ــر ،ال يـمـكــن أن نـنـســى أن
 106نواب جمهوريني و 17والية يقودها
جـمـهــوريــون قــد اس ـت ـمـ ّـروا حـتــى اللحظة
األخـ ـ ـي ـ ــرة م ـص ـ ّـم ـم ــن عـ ـل ــى قـ ـل ــب ن ـتــائــج
اال ّنـتـخــابــات ،وحــرمــان مــايــن الناخبني
حــق ـهــم ف ــي ال ـت ـصــويــت .ال يـخـجــل ه ــؤالء
ال ـس ـي ــاس ـي ــون مـ ــن ت ـح ــوي ــل ب ـل ــده ــم إل ــى
ج ـم ـهــوريــة م ــوز أخ ـ ــرى ،أو إل ــى ب ـلــد من
العالم الثالث ،حيث ينجح الزعيم فيها
دوم ــا بــالـنـسـبــة ال ـتــي يــريــد .وال يختلف
النواب عن ّ
هؤالء ّ
النواب السوريني الذيم
ي ـه ـت ـفــون ف ــي م ـج ـلــس ال ـش ـع ــب ال ـس ــوري
«ب ــال ــروح ،ب ــال ــدم ،نـفــديــك ي ــا ب ـش ــار» .وال
يـخـتـلـفــون ع ــن ذلـ ــك ال ـن ــائ ــب ال ـ ــذي هتف
تحت القبة« :قلتها فــي حماة والـيــوم أن
الوطن العربي قليل عليك وأنت الزم تقود
العالم يا سيادة الرئيس».
إن ـ ـهـ ــا ال ـش ـع ـب ــوي ــة ف ـ ــي أسـ ـ ـ ــوأ أش ـك ــال ـه ــا
وأكـ ـث ــره ــا ان ـح ـط ــاط ــا .ال ي ــوج ــد تـعــريــف
ل ـل ـش ـع ـبــويــة ي ـص ــف بــال ـت ـف ـص ـيــل جـمـيــع
الـ ـ ـشـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــوي ـ ــن .ذلـ ـ ـ ـ ــك ألن الـ ـشـ ـعـ ـب ــوي ــة

(برندن سيمالوفسكي/فرانس برس)

سيتذكر األميركيون،
طويًال جدًا ،صورة
ترامب ،وهو يغادر
البيت األبيض بدون
تكريم أو كرامة

محمد طلبة رضوان

نشر الالعب املصري ،أحمد حسام ميدو ،صورة تجمعه بالكابنت محمود الخطيب.
ميدو زملكاوي ،والخطيب أحد أساطير النادي األهلي ،ومصر كلها ّ
تحب أن تلتقط
اتهامات
صورة معه .التعليقات على الصورة في مواقع التواصل االجتماعي حملت
ٍ
مليدو بخيانة ناديه ،والتقاط صــورة مع واحــد من األعــداء ،وتدخلت نظرية املؤامرة
لصياغة ّ
تصور كامل للخيانة ،ملاذا الخطيب؟ وملاذا اآلن؟ ملاذا رئيس النادي الخصم؟
يرى مراقبون للظاهرة أنها من مظاهر التعصب ،ويحاولون مواجهتها بشعارات مثل
«ال للتعصب» ،تخفي وراءها مزيدًا من خطاب التناحر .وفي تقديري أن تشخيص
ّ
بالتعصب الرياضي ،ومحاولة عالجها على هذا األساس ،محض استسهال،
الحالة
ّ
ّ
أو استهبال ،على قــدر وعــي من يقول بها .ما يحدث اآلن ليس تعصبًا ،التعصب
نعرفه ،وهــو مــوجـ ٌ
ـود طــوال الــوقــت ،في مصر وفــي غيرها ،في الوطن العربي ،وفي
ُ
الغرب ،إال أنه أقل بكثير مما يحدث في كرة القدم املصرية اآلنّ ،
التعصب مظلوم ،فيما
يأكل الظالم الحقيقي ،ويرتع ويلعب.
ما يحدث هو حياة سياسية موازية ،حياة كاملة ،بكل تفاصيلها ،السلطة واملعارضة،
األح ــزاب واملنافسةّ ،
مؤسسات الــدولــة ،الديمقراطية والديكتاتورية ،الـعــدل والظلم،
التشارك واالستبداد ،فصل الدين عن الدولة ،والحالل والحرام في السياسة ،تقابله
البطوالت الحالل والبطوالت الحرام ،واملؤامرة الكونية على مصر ،ومصر مستهدفة،
وحروب الجيل الرابع والخامس والعاشر ،تقابلها املؤامرة على األهلي من «بيراميدز»
وفلوس السعودية وتركي آل الشيخ ،واملؤامرة على الزمالك من األهلي ومن الدولة
ومن الحكام ومن اإلعالم ،واملؤامرة على عبد الفتاح السيسي تقابلها املؤامرة على
مرتضى ،واملظلومية التاريخية لإلخوان املسلمني تقابلها املظلومية التاريخية ألجيال
الزمالك ،املضطهد دائمًا وأب ـدًا ،وخطابات الوطنية والعمالة تقابلها خطابات نادي
سعد زغلول ونــادي فــاروق واملختلط ،والتضحية من أجل الوطن تقابلها تضحية
األل ـتــراس بالفعل مــن أجــل نــاديـهــم وشـعــاراتـهــم وسجنائهم وشـهــدائـهــم وثورتهم
وانقالبات قادتهم عليهم ،وهكذا.
ال أميل إلى التعالي على الناس بتوجيههم بأن ما يحدث تافه وال يستحق ،وبأنكم
ٌ
ّ
تضيعون األوقات واألعمار في ما ال يفيد ،وبأن الكرة مؤامرة كونية إللهاء الناس.
ُ
ّ
صحيح أن كرة القدم تحجب رؤية مشجعيها ،وتلهيهم عن حقوقهم وواجباتهم
غير
ٍ
ّ
السياسية .فاز منتخب مصر بثالث بطوالت أفريقية قبل ثورة يناير ،وتحول إلى
مصدر للبهجة والحلم واألم ــل ،وتـحـ ّـول العـبــوه إلــى أســاطـيــر ،ونــزل الـنــاس ،وكنت
معهم ،إلى ميدان التحرير يهتفون بحياة الالعبني ّ
ومدربهم ،وظهرت صور تجمع
جمال مبارك بالالعبني في معسكراتهم ،وتصريحات للمدير الفني للمنتخب تشيد
بالرئيس ودوره في تحقيق البطوالت ،وشعارات تجمع بني الكرة والسياسة« ،وزي
ما قال الريس منتخب مصر كويس» .ثم قامت ثورة يناير ،بعد ذلك ،وعلى الرغم من
ذلك ،وكان أبرز املشاركني فيها أولتراس األهلي والزمالك ،الذين ّ
تعودوا نزول امليادين
وتنظيم أنفسهم فيها ،وكانوا أجمل من في ميادين الثورة.
ّ
مسكنًا آلالم االستبداد السياسي .اإلنسان ،أي إنسانّ ،
متدين
تبدو لي كرة القدم
بطبعه ،لو لم يجد ّ
مقدسًا الخترعه ،وهو كذلك سياسي بطبعه ،اجتماعي بطبعه،
ً
تشاركي بطبعه ،نقدي بطبعه .لو لم يجد ذلك كله ،فعليه أن يخترع بديال ،وإال هلك،
وسواء اخترعه هو أو اخترعته الدولة له فهو مفيد ،إلى حني ،وجوده مهم ،واإلسراف
في تناوله مميت .الفرق بني أحوالنا قبل ثورة يناير واآلن هو فرق االستبداد نفسه،
ً
ّ
كمًا وكيفًا ،وعلى قدر املرض يأتي العالج .أيامها كنا نتخذ من الكرة بديال ،ونتواطأ
على ذلك ،ننحاز ونحن نعلم أن املوضوع في األخير لعبة ،نتنافس ونحن نعلم أن
ّ
واشتد املرض،
املوضوع في األخير «تنفيسة» .أما اآلن ،فقد زادت وطأة االستبداد،
ّ
مخدر ،حشيش ،أفيون .ولذلك ّ
مسكن أقوىّ ،
صدقنا أنفسنا،
واحتاج إلى عالج أقوى،
ّ
وحولنا اللعبة إلى دولة ،ما نحتاج أن نخبر الناس به ليس نبذ التعصب ،بل فهمه.
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آراء

شعوب منطقتنا بين واقعها وأحالمها
عبد الباسط سيدا

مــا تشهده منطقتنا ،منذ نحو عقد ،حـ ٌ
ـرب
ٌ
ّ
إقليمية شاملة ،مع تدخل خارجي من أكبر
قــوتــن عـسـكــريـتــن ف ــي ال ـعــالــم ،إل ــى جــانــب
ال ـتــدخــل امل ـبــاشــر ،أو غـيــر امل ـبــاشــر ،للقوى
الدولية املتحالفة مــع هــذا املعسكر أو ذاك.
ً
والـحــرب اإلقليمية هــذه تأخذ أشـكــاال عدة،
منها عسكرية ميدانية ،ومنها مخابراتية،
ومنها اقـتـصــاديــة ،ومنها مذهبية قومية.
أمــا الحصيلة ،فهي حـطـ ٌ
ـام بمعناه الكامل
على صعيد االجتماع والعمران واملستوى
امل ـع ــرف ــي والـ ـتـ ـق ـ ّـدم ال ـت ـك ـنــولــوجــي ،ف ـم ــوارد
ـزف
املـنـطـقــة الـبـشــريــة واملــال ـيــة ت ـت ـعـ ّـرض لـنـ ٍ
كـ ـبـ ـي ــر .واآلثـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـت ــراجـ ـي ــدي ــة ل ـح ـ ّـروب ـه ـ ٌـا
وتـ ـ ـن ـ ــاح ـ ــراتـ ـ ـه ـ ــا وص ـ ــراع ـ ــات ـ ـه ـ ــا مـ ــرش ـ ـحـ ــة
لالستمرار إلى ما شاء الله؛ هذا ما لم تأخذ
القوى اإلقليمية األساسية قــرارات التفاهم
وال ـت ــواف ــق ع ـلــى إدارة ال ـخ ــاف ــات ،وات ـخ ــاذ
ال ـق ــرارات الصعبة مــن أجــل إيـجــاد املـخــارج
للعقد املستعصية وامل ـع ــادالت الـتــي تبدو
مستحيلة الحل.
األزم ــة ال ـســوريــة مــا زال ــت م ـس ــدودة اآلف ــاق.
وكـ ــذلـ ــك الـ ــوضـ ــع فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان .أم ـ ــا ال ـ ـعـ ــراق،
ف ـي ـع ـيــش ع ـل ــى الـ ـح ــد األدن ـ ـ ــى م ــن ال ـت ــواف ــق
السلبي بني األميركان واإليرانيني .والوضع
الـيـمـنــي ب ــات أش ـبــه بــالـثـقــب األس ـ ــود ال ــذي
يبتلع اإلمـكــانــات مــن دون أي أث ــر ،ويسبب
مــأســاة إنـســانـيــة كـبــرى .ومـصــر تـعــانــي من
عـ ــدم ق ــدرت ـه ــا ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق مـصــالـحــاتـهــا
الذاتية التي من شأنها االرتقاء بها إلى ما
يـتـنــاســب مــع حجمها وتــاريـخـهــا ودوره ــا
الحضاري ،املمكن واملنتظر .وتركيا تعاني
مــن أوضــاع ـهــا الــداخ ـل ـيــة ،الـسـيــاسـيــة منها
ب ــن ال ـح ـكــومــة واملـ ـع ــارض ــة ،واالق ـت ـصــاديــة
ال ـتــي تتمثل بـتــآكــل قـيـمــة ال ـل ـيــرة ،وتــراجــع
االنتعاش االقـتـصــادي الــذي كــان واع ـدًا في
مرحلة من املراحل .هذا إلى جانب اإلخفاق
في التوصل إلى حل عــادل مقبول للمسألة
الكردية التي تظل القضية الوطنية األكبر
واألهــم على مستويي الدولة واملجتمع في
تركيا .وإيران تعاني من أوضاعها الداخلية
امل ـع ـقــدة ،فــالـنـظــام ال ـقــائــم ه ــو ف ــي مــواجـهــةٍ
مــع مختلف املـكــونــات اإليــرانـيــة .كذلك فإنه
في مواجهةٍ مع اإلصالحيني واملعارضني،
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب وال ـ ـن ـ ـس ـ ــاء ،وف ـ ـ ــي م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــةٍ مــع
اإلص ــاحـ ـي ــن ال ــذي ــن ه ــم جـ ــزء م ــن ال ـن ـظــام
ن ـف ـســه .أمـ ــا إس ــرائ ـي ــل ،ف ـهــي األخ ـ ـ ــرى ،على
الرغم مما يبدو أنها قد استفادت كثيرًا من
ال ـخــراب ال ــذي تـعـ ّـرضــت لــه املـنـطـقــة ،تعاني
مــن خالفاتها البينية ،كــذلــك فإنها تعاني

مــن هــاجــس وج ـ ٍّ
ـودي مـسـتــدام ،مــا دام ــت لم
ٍ
ٍّ
تتمكن من الوصول إلى حل واقعي مقبول
مع الجانب الفلسطيني.
في هــذه األج ــواء العاصفة امللبدة بالغيوم
ُ
الـ ـس ــوداء ال ـتــي ت ـن ــذر ب ـمــزيــد م ــن الـ ـك ــوارث،
يــأتــي ال ـحــديــث ع ــن إمـكــانـيــة ال ــوص ــول إلــى
توافق خليجي بوساطة كويتية  -أميركية؛
وبما تؤدي إلى تجاوز الخالف الحاد الذي
استمر ،على غير العادة ،بني قطر من جهة،
وك ــل مــن الـسـعــوديــة والـبـحــريــن واإلمـ ــارات،
ومعهم مصر ،من جهة أخرى.
وعـلــى الــرغــم مــن بــذل الـجـهــود مــن األط ــراف
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـي ــة والـ ــدول ـ ـيـ ــة ب ـهــدف
ٍّ
ال ـت ــوص ــل إلـ ــى حـ ــل م ــا ف ــي هـ ــذه ال ــدول ــة أو
تـ ـل ــك ،ف ــإن ـه ــا ت ـظ ــل م ـ ـحـ ــاوالت ع ًـق ـي ـمــة .لـقـ ًـد
بــاتــت قـضــايــا املنطقة مـتــداخـلــة متشابكة،
تـسـتـخــدمـهــا ال ـق ــوى اإلقـلـيـمـيــة األســاس ـيــة،
وال ـقــوى الــدولـيــة ،أوراق ضغط ومـســاومــة،
تحقق بها املصالح ،أو تساعدها في تجاوز
أزماتها الداخلية عبر عملية الركض نحو
األمــام ،وإلـهــاء الــداخــل بأخبار االنتصارات
الخارجية.
ت ـش ـب ــه هـ ـ ــذه ال ــوضـ ـعـ ـي ــة ،إلـ ـ ــى حـ ــد ب ـع ـيــد،
الوضعية التي شهدتها أوروبا في املرحلة
التي امتدت بني الحربني العامليتني اللتني
ّ
سببتا قتل عـشــرات املــايــن مــن الضحايا،
ً
ودم ـ ـ ــارًا ه ــائ ــا ش ـمــل ال ـع ـم ــران واإلنـ ـس ــان،
والـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ب ـ ــن امل ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــات وال ـ ـ ـ ـ ــدول
األوروبـيــة .ولكن أوروبــا استطاعت تجاوز
الـكــوارث ،حينما قطعت مع أيديولوجيات
الـحـقــد وال ـكــراه ـيــة وال ـس ـي ـطــرة ،وت ـج ــاوزت
عقلية املظلوميات و«ال ـث ــارات» ،وخضعت
ملنطق الحكمة واملصلحة والتزام املوجبات
املـطـلــوبــة لـتـجــاوز املــاضــي ،وال ـتــوجــه نحو
املـسـتـقـبــل .وق ــد عــرفــت أوروبـ ــا هــي األخ ــرى
الخالفات املذهبية والقومية ،وكــان ُيعتقد
ّ
أن قضايا كثيرة لن تحل أبـدًا ،ولكن حكمة
ال ـت ـص ـم ـيــم ع ـل ــى بـ ـل ــوغ ال ـح ـل ــول الــواق ـع ـيــة
امل ـق ـب ــول ــة انـ ـتـ ـص ــرت ،وج ـع ـل ــت األوروب ـ ـيـ ــن
مضرب املثل في ميدان القدرة على تجاوز
العقبات ،والوصول إلى الحلول التي تكون
في مصلحة الجميع.
وم ـن ـط ـق ـت ـنــا ب ـح ـكــم ق ــرب ـه ــا ال ـج ـغ ــراف ــي مــن
أوروب ـ ــا ،واس ـت ـنــادًا إل ــى عــاقــاتـهــا الوثيقة
مـعـهــا ع ـبــر الـ ـق ــرون ،وه ــي ال ـع ــاق ــات الـتــي
راوح ــت بــن ال ـصــراع واالح ـتــال والتفاهم،
والتحاور الحضاري ،والتعاون االقتصادي،
تستطيع االستفادة من التجارب األوروبية
الـغـنـيــة عـلــى مـخـتـلــف ال ـص ـعــد ،م ــع مــراعــاة
القضايا
خصوصية مجتمعاتنا ،وطبيعة
ً
التي تـ ّ
ـؤرقـنــا ،لتأتي الحلول منسجمة مع

ّ
ٌ
وضعياتنا املشخصة .ولكنها حلول ال تبدأ
مــن الصفر ،بــل تستلهم الكثير مــن األفـكــار
وال ـن ـم ــاذج م ــن ت ـج ــارب قــريـبــة م ـنــا ،أثبتت
نجاحها في ظروف بالغة التعقيد.
ل ـق ــد أضـ ـ ـ ـ ّـرت األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــات ال ـت ـع ـبــويــة
التجييشية بمنطقتنا كـثـيـرًا ،وسيستمر
مفعولها السلبي طاملا توجد قوى تستفيد
منها ،وتسوقها للتغطية على استبدادها
وف ـســادهــا ،وإخـفــاقـهــا فــي تــأمــن املـقــدمــات
األساسية ،واملستلزمات الضرورية ،لتنمية
ً
حقيقية تضمن مستقبال أفـضــل لألجيال
املقبلة ،فاأليديولوجيات املذهبية والقومية
واليسارية ،بأسمائها املختلفة ،استخدمت
في منطقتنا لتضليل الناس ،وحشدهم في
مواجهة «اآلخ ــر» ،الخصم املتخيل .وكانت
الحصيلة سلسلة طــويـلــة مــن املـصــادمــات
وال ـص ــراع ــات والـ ـح ــروب .ب ــل م ــا زالـ ــت هــذه
ّ
مستمرة ،وستستمر
الصراعات والـحــروب
ّ
لتستهلك مــزي ـدًا مــن امل ـ ــوارد ،وتـفــكــك بنية
م ـج ـت ـم ـع ــات املـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـغـ ـنـ ـي ــة بـ ـث ــرواتـ ـه ــا
وإمكاناتها البشرية.
تفاهمات داخلية أساسها
تحتاج منطقتنا
ٍ
املصالح املشتركة التي ستفتح األبواب أمام
مزيد من التفاهمات والتفاعالت اإليجابية،
وعلى جميع املستويات ،خصوصًا الثقافية
واملعرفية ،والحضارية بصورة عامة .وقد
تجاوز األوروب ـيــون عقدة الـحــروب املزمنة،
ـروع اعتبر،
وال ـخــافــات
املستعصية ،بـمـشـ ٍ
في البداية ،أنه ّ
مجرد حلم جميل ،وقد تمثل
في مشروع الفحم والصلب في  ،1951ولكنه
سرعان ما ّ
تطور ،حتى أصبحنا اليوم أمام
االتحاد األوروب ــي الــذي يظل التكتل األكثر
إنتاجًا واستقرارًا وتأثيرًا وديمقراطية ،على
الرغم من جميع الثغرات التي يعاني منها.
فما ال ــذي يمنع دول املنطقة مــن االجتماع
والتوافق على معالجة أسباب الخالف عبر
ً
معالجة أوضاعها الداخلية أوال ،والتركيز
على ميادين التعاون االقتصادي ملصلحة
الجميع؟
ّ
أم ـ ـ ــا االس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار ف ـ ــي إن ـ ـت ـ ــاج ال ـ ـف ـ ــزاع ـ ــات،
وتـ ـس ــويـ ـقـ ـه ــا ،وات ـ ـخـ ــاذهـ ــا مـ ـس ــوغ ــا مل ــزي ـ ٍـد
م ــن اإلنـ ـف ــاق ع ـلــى ال ـت ـس ـلــح ،وزي ـ ــادة أع ــداد
الجيوش ،وشراء مزيد من األسلحة ،ووضع
ّ
تصرف األجهزة
الحسابات املفتوحة تحت
ّ
املخابراتية والقمعية ،فهذا لــم ،ولــن ،يمكن
املنطقة من بلوغ األمــان واالستقرار ،وهما
الشرطان الـلــذان ال استغناء عنهما فــي أي
عمليةٍ تنمويةٍ حقيقية.
قضايا املنطقة معقدة ،ال خــاف على ذلــك.
لكن إمكانات الحلول وإيـجــاد املـخــارج هي
األخ ــرى كـبـيــرة ،شــرط الـتـحـ ّـرر مــن األوه ــام:

األزمة السورية ما
زالت مسدودة اآلفاق،
وكذلك الوضع في
لبنان ،والعراق يعيش
على الحد األدنى من
التوافق السلبي بين
األميركيين واإليرانيين
تحتاج منطقتنا
مبادرة شجاعة،
واضحة ،تدعو
إلى تحديد نقاط
الخالفات لمعالجتها،
وتجاوزها

أوهـ ــام ال ـتــاريــخ واأليــديــولــوج ـيــا والعظمة
امل ـ ـف ـ ـقـ ــودة ،وال ـت ـخ ـل ــص مـ ــن ع ـق ــد االن ـت ـق ــام
ونـ ــزعـ ــات ال ـت ـم ــوض ــع وال ـس ـي ـط ــرة .مـجـلــس
ّ
ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ،إذا تـمــكــن مــن تـجــاوز
ّ
ووح ــد صـفــوفــه ،وه ــذا مــا نأمله،
خــافــاتــه،
ي ـم ـت ـلــك مـ ــن الـ ـ ـق ـ ــدرات امل ــالـ ـي ــة ،واملـ ــؤهـ ــات
ّ
الـسـيــاسـيــة وامل ـع ـنــويــة م ــا تـمــكـنــه م ــن أداء
دور فــاعــل عـلــى صعيد أخ ــذ زم ــام امل ـبــادرة
ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى اإلق ـل ـي ـم ــي ،ودع ـ ـ ــوة جـمـيــع
ال ـق ــوى األســاس ـيــة ف ــي اإلق ـل ـيــم إل ــى ال ـحــوار
والتفاهم ،وأخــذ ال ـقــرارات الصعبة التي ال
بد منها لالنتقال إلى مرحلةٍ جديد ٍة بعقليةٍ
ـات جــديــدة تتمفصل حــول
ج ـيــدة ،وأول ــوي ـ ٍ
مستقبل األجيال املقبلة ،وتقطع مع العقلية
املاضوية التي لم تجلب ملجتمعاتنا سوى
الكوارث .إذا ما تجاوز خالفاته التي غالبًا
ّ
ـات ارتـجــالـيــة وردود
مــا ت ــؤدي إل ــى س ـيــاسـ ٍ
أفـعــال ال تتناسب مــع اإلمـكــانــات املنتظرة،
يمكنه مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ،بحكم

عالقات أعضائه مع جميع القوى اإلقليمية،
واستنادًا إلــى اإلمكانات االقتصادية التي
يـمـتـلـكـهــا ،واملـ ـش ــاري ــع االس ـت ـث ـمــاريــة الـتــي
يمكن أن يتشارك فيها على أساس املصالح
املتبادلة مع دول املنطقة ،بل على املستوى
ال ــدول ــي ،يستطيع أن ي ـكــون ب ــواب ــة خ ــروج
دول امل ـن ـط ـقــة ومـجـتـمـعــاتـهــا م ــن ًأزمــات ـهــا
الداخلية واإلقليمية ،ويكون رافعة تنهض
ّ
ّ
التقدم
باملنطقة ،وتمكنها من امتالك شروط
التعليم
االقـتـصــادي ال ــذي سيضمن فــرص
ّ
والعمل ألجيالنا املقبلة ،وهــذا ما سيحقق
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوازن امل ـج ـت ـم ـع ــي والـ ـنـ ـفـ ـس ــي ،وي ـق ـطــع
ال ـط ــري ــق أم ـ ــام ن ــزع ــات ال ـت ـش ـ ّـدد وال ـت ـط ـ ّـرف
واإلرهـ ـ ـ ــاب .ول ـكــن ه ــذا وحـ ــده ال ي ـك ـفــي ،بل
امل ـن ـط ـق ــة فـ ــي حـ ــاجـ ــةٍ مـ ـ ّ
ـاسـ ــة إل ـ ــى م ـعــال ـجــة
قضاياها الداخلية ،وإيجاد الحلول املمكنة
لـلـمـشـكــات املــزم ـنــةُ .
وي ـش ــار ه ـنــا ،بـصــورة
خــاصــة ،إلــى القضية الفلسطينية ،وكذلك
القضية الكردية ،والخالفات املذهبية ،وال
سيما بــن الشيعة والـ ُّـسـنــة ،بــاإلضــافــة إلى
بقية القضايا والخالفات التي يمكن إيجاد
الحلول لها إذا ما جرى التعامل معها بعقل
وقلب مفتوحني.
ت ـ ـح ـ ـتـ ــاج مـ ـنـ ـطـ ـقـ ـتـ ـن ــا م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة شـ ـج ــاع ــة،
واضحة ،تدعو إلى تحديد نقاط الخالفات
مل ـعــال ـج ـت ـهــا ،وتـ ـج ــاوزه ــا ،وال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
نـقــاط الـتــوافــق واملـصــالــح املـشـتــركــة ،للبناء
عليها ،وتطويرها .هــذه املـبــادرة يستطيع
م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،امل ـت ـمــاســك
املتفهم ،أن يترجمها على أرضـيــة الــواقــع،
عبر الدعوة إلى لقاء أو مؤتمر عام للتعاون
ً
اإلقـلـيـمــي م ـثــا ،يـكــون إط ــارًا عــامــا لتفعيل
الحوارات واملبادرات بني مختلف الفعاليات
االق ـت ـصــاديــة والـعـلـمـيــة والـثـقــافـيــة بــأوســع
معانيها ،فـمـبــادرة كهذه يمكن أن ّ
تؤسس
ملــرحـلــةٍ جــديــد ٍة واعـ ــدة ،تطمئن مجتمعات
ُ
امل ـن ـط ـق ــة ،وتـ ـبـ ـع ــد ع ـن ـه ــا ش ـب ــح املـ ــزيـ ــد مــن
االنـ ـهـ ـي ــارات .كــذلــك م ــن ش ــأن ه ــذه امل ـب ــادرة
ضـ ـم ــان م ـس ـت ـق ـبــل أفـ ـض ــل ل ـل ـج ـيــل الـ ـش ــاب،
واألج ـي ــال املـقـبـلــة ،فــي مجتمعات املنطقة.
أما االستمرار في التخندقات والصراعات،
ً
ورب ـم ــا ال ـت ـح ـ ّـول مـسـتـقـبــا إل ــى أدوات في
لعبة استقطاب دولــي جــديــدة ،فهذا معناه
قــرن آخــر ،أو أكـثــر ،مــن الـصــراعــات العدمية
العبثية التي ستلتهم املــزيــد ،ولــن تحصل
ُ
مجتمعاتنا منها ،في نهاية املطاف ،سوى
ال ـس ــراب وال ـ ـخـ ــراب .ه ــل نـحـلــم؟ رب ـم ــا .لكن
األح ــام املتفائلة تظل ،فــي جميع األح ــوال،
أفـضــل مــن العقلية االنتقامية الـســوداويــة،
وتهويالتها الهستيرية.
(كاتب ورئيس سابق للمجلس الوطني السوري)

جراح «أراس» تحرّك األوجاع التركية اإليرانية
سمير صالحة

أعلنت السفارة التركية في طهران أنــه «تم
إزالـ ــة س ــوء ال ـت ـفــاهــم» ب ـشــأن أب ـي ــات الشعر
ال ـتــي قــرأهــا الــرئـيــس رج ــب طـيــب أردوغـ ــان
ف ــي أث ـن ــاء مـشــاركـتــه ف ــي اح ـت ـفــاالت النصر
ف ــي ال ـعــاص ـمــة األذرب ـي ـج ــان ـي ــة ،ب ــاك ــو ،قبل
أيــام .وقــال وزيــر الخارجية اإليــرانــي ،جواد
ظريف ،إن نظيره التركي أبلغه ،في اتصال
هاتفي لتبريد األجــواء ،إن أردوغــان لم يكن
يقصد أذربيجان الجنوبية ،بل الغربية في
التشني وإقليم ناغورنو كاراباخ.
هـ ـ ـ ــدوء مـ ـلـ ـح ــوظ بـ ـع ــد ع ــاصـ ـف ــة س ـيــاس ـيــة
دب ـلــومــاس ـيــة راف ـق ـهــا اس ـت ــدع ــاء الـخــارجـيــة
اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ال ـس ـف ـي ــر الـ ـت ــرك ــي ل ــاح ـت ـج ــاج
ورد أن ـ ـ ـقـ ـ ــرة بـ ــامل ـ ـثـ ــل ،ثـ ـ ــم إعـ ـ ـ ـ ــان ط ـ ـهـ ــران
إبــاغـهــا الـجــانــب الـتــركــي أن «حـقـبــة ّادع ــاء
ال ـس ـي ــادة ع ـلــى األراض ـ ـ ــي وت ــروي ــج ال ـحــرب
ّ
واإلمبراطوريات التوسعية قد ولت» .ونشر
جواد ظريف ،في تغريدة له« :ألم يخبر أحد
أردوغـ ـ ــان أن الـقـصـيــدة ال ـتــي تــاهــا بشكل
غ ـي ــر ص ـح ـيــح ف ــي ب ــاك ــو ت ـت ـع ـلــق بــالـفـصــل
القسري ملناطق أراس الشمالية عن موطنها
األصـلــي إيـ ــران؟» .وط ـهــران تعتبر مــا جرى
ّ
يمس وحدة أراضيها وسيادتها ،وتلويحا
بلعب الورقة األذربيجانية داخل أراضيها،
حيث يعيش حــوالــي عشرين مليون أذري
اصطفوا إلى جانب باكو في مواجهتها مع
يريفان واسترداد أراضيها ،على الرغم من
سياسة الحكومة اإليرانية االنفتاحية على
أرمينيا .أبـيــات مــن الشعر ّ
ردده ــا الرئيس
أردوغان ،وهو يشارك في احتفاالت النصر
ّ
بــال ـعــاص ـمــة األذرب ـي ـج ــان ـي ــة ،ي ـت ــذك ــر فـيـهــا
ال ـقــاب ـعــن ف ــي ال ـض ـفــة األخ ـ ــرى لـنـهــر أراس
ال ـح ــدودي ،كــانــت كــافـيــة إلش ـهــار الـسـيــوف،
والـتـصـعـيــد بــن أن ـقــرة وط ـه ــران ،فــي بقعة
جـغــرافـيــة تــداخ ـلــت فـيـهــا ال ــدم ــاء بــالــدمــوع
وال ـح ــزن بــالـغـضــب وامل ـصــالــح والـقـطــع بني
القوميات واألعراق .كان أراس دائما في قلب
املــواجـهــات اإليــرانـيــة الــروسـيــة فــي املنطقة،
بعد تراجع النفوذ العثماني ،وحيث وقعت
روس ـيــا الـقـيـصــريــة وإيـ ــران ع ــام  1813على

معاهدة غولستان التي ّ
نصت على خروج
مـنــاطــق كـثـيــرة فــي منطقة الـقــوقــاز وأج ــزاء
من سواحل بحر قزوين الغربية من سلطة
إيران .ولكن بنود املعاهدة لم تصمد طويال
م ــع ان ـ ــدالع ح ــرب ع ــام  1826ب ــن ال ـطــرفــن،
لتنتهي عند التوقيع على معاهدة «تركمان
شــاي» ،والتي سلخت آخــر أراضــي القوقاز
عن إيران لصالح روسيا.
تــرمــز مـقــاطــع الـشـعــر الـتــي قــرأهــا أردوغ ــان
عــن نهر أراس الـتــاريـخــي إلــى وح ــدة النهر
ّ
تتحدث
والتحسر على العقود املاضية التي
عــن ت ـمـ ّـدده فــي أذرب ـي ـجــان الـكـبــرى ،فالنهر
الذي ينبع من شرق األناضول يشكل اليوم
الـحــدود الفاصلة بني دول عديدة ُ
يعبرها،
وهــي تركيا وأرمينيا وأذربـيـجــان وإي ــران،
وق ـي ـم ـتــه امل ــائ ـي ــة ل ـي ـســت أك ـث ــر م ــن أهـمـيـتــه
ال ـتــاري ـخ ـيــة وال ــدي ـن ـي ــة وال ـح ـض ــاري ــة ،فهو
الرمز األول لجنوب القوقاز وأذربيجان قبل
تفتيتها إلى ثالثة أجزاء.
التهدئة مهمة على خط أنقرة  -طهران في
هذه املرحلة الصعبة التي تعيشها املنطقة،
بــانـتـظــار الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ال ـجــديــد ،جو
بايدن ،وكيف سيتعامل مع البلدين ،فلماذا
يذهبان باتجاه توتير عالقات حسن الجوار
بسبب مقطع من الشعر؟ حتى ولو أخمدت
النار ،فان الجمر ما زال حاميا على ضفاف
أراس ،وهــو جــاهــز للتسبب فــي فيضانات
جــارفــة مشحونة بأعباء ورواس ــب التاريخ
وال ـج ـغــراف ـيــا امل ــؤمل ــة ،ح ـيــث ش ـ ــرارة واح ــدة
كافية لتحريك املشاعر العرقية والقومية
في العالقات التركية اإليرانية ،وحيث ثبت
أخيرا أن آثــار الـجــروح لم تلتئم في جنوب
القوقاز ،بعدما فرض على النهر رسم حدود
مرفوضة مــن سكان ضفتي النهر الفاصل
بني شمال أذربيجان وجنوبها ،كما يقول
القوميون األتراك.
املشكلة ليست فــي أن أردوغـ ــان يـصـ ّـر على
ق ـ ــراءة ال ـش ـعــر ،ح ـتــى ول ــو ك ــان مـكـلـفــا كما
ح ــدث عـنــدمــا دخ ــل الـسـجــن ألش ـهــر بسبب
ذل ــك فــي أواخ ــر التسعينيات ،أو أن ــه يـقـ ّـدم
أحـيــانــا عــواطـفــه وم ــزاج ــه الـشـخـصــي الــذي
يـطـغــى عـلــى الـسـيــاســة والــدبـلــومــاسـيــة في
نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

مواقفه وقــراراتــه ،بــل هــي أيضا فــي توقيت
ما جرى ،واملكان واألجواء املحيطة به تركيًا
وإي ــرانـ ـي ــاّ .
ردة ال ـف ـعــل اإلي ــران ـي ــة الـســريـعــة
والـ ـغ ــاضـ ـب ــة ت ـ ـقـ ــول إن أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان اس ـت ـف ــز
طهران ،ألن األبيات التي ّ
رددها تتحدث عن
ملكية النهر واألرض وإب ــراز القومية على
حساب التركيبة الحالية للدولة اإليرانية
وح ــدوده ــا وم ـعــامل ـهــا .إي ـ ــران مـنــزعـجــة من
املـ ـك ــاس ــب ال ـت ــرك ـي ــة ع ـل ــى ح ـ ــدوده ـ ــا ،وه ــي
إلظهار
واقتصادية،
مكاسب قومية وأمنية
ً
ً
أن جنوب القوقاز بات ساحة استراتيجية
مهمة بالنسبة لتركيا ،وحيث تعيش إيران
ع ـلــى أع ـصــاب ـهــا ف ــي ه ــذه اآلون ـ ــة م ــع أن ـبــاء
استعدادات أميركية لتنفيذ عملية عسكرية
واسعة ضدها وضد مصالحها في املنطقة،
مصحوبة بتصعيد إسرائيلي شبه يومي،
م ــن خ ــال اس ـت ـهــداف مــواقـعـهــا وقـيــاداتـهــا
داخــل إيــران وخارجها .ويقلق إيــران أيضا
لعب ورقــة األقليات ضدها ،خصوصا بعد
ان ــدالع أح ــداث ع ــام  2006فــي شـمــال الـبــاد
بطابع استفزازي للقومية التركية األذريــة،
وحـ ـي ــث جـ ـه ــدت ال ـس ـل ـط ــات مل ـن ــع ت ـحــول ـهــا
إلــى انفجار أكـبــر .كما أن إي ــران قلقة حيال
انـســداد املعابر التجارية مــع أرمينيا التي
فــرض ـهــا احـ ـت ــال امل ـن ــاط ــق الـ ـح ــدودي ــة بــن
إي ــران وأذربـيـجــان سـنــوات طويلة ،ونجاح
ّ
وتعد
باكو في تحريرها والسيطرة عليها.
وقـفــة الــرئـيــس األذري ،إلـهــام علييف ،على
جسر هودافرين الحدودي التاريخيّ ،
لتأمل
املكان بعد تحريره ،رسالة إلــى إيــران بهذا
االتجاه قبل أن تكون للجانب األرميني .وما
يقلق طـهــران حتما هــو ليس أبـيــات الشعر
التي ّ
رددها أردوغان للشاعر األذري بهتيار
وهاب زاده ،بل التوازنات العرقية الحساسة
في بنية إيران الداخلية ،خصوصا أن وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة اإليـ ــرانـ ــي األس ـ ـبـ ــق ،ع ـل ــي أك ـبــر
صالحي ،يقول إن  %40من الشعب اإليراني
هو من أصل أذري.
والقناعة التركية ،في األثناء ،أن التصعيد
فــي مـثــل ه ــذه ال ـظ ــروف اإلقـلـيـمـيــة الصعبة
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ألنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرة وط ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــران ل ـ ـيـ ــس ف ــي
مصلحتهما .ولكن هناك من يقول إن غضب

مدير التحرير ارنست خوري

¶ المدير الفني إميل منعم ¶ السياسة جمانة فرحات ¶ االقتصاد

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
()Fadaat Media Ltd

مصطفى عبد السالم ¶ الثقافة نجوان درويش ¶ منوعات
ليال حداد ¶ الرأي معن البياري ¶ المجتمع يوسف حاج علي ¶
الرياضة نبيل التليلي ¶ تحقيقات محمد عزام ¶ مراسلون نزار قنديل

إيران منزعجة من
المكاسب التركية
على حدودها ،وهي
مكاسب قومية
وأمنية واقتصادية،
إلظهار أن جنوب
ً
ساحة
القوقاز بات
ً
استراتيجية مهمة
بالنسبة لتركيا
القناعة التركية
أن التصعيد في
مثل هذه الظروف
اإلقليمية الصعبة
بالنسبة ألنقرة
وطهران ليس في
مصلحتهما

اإليرانيني سببه القلق من احتماالت ّ
تحول
في املواقف التركية ،إذا ما قـ ّـررت واشنطن
ضربة عسكرية إلي ــران ،وأن التوتر
توجيه ّ
األخير مؤشر على ذلك .وأردوغان يمد يده
من باكو نحو املصالحة في جنوب القوقاز،
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وبناء تكتل إقليمي سداسي جديد ،يجمع
تركيا وإيران وروسيا وأذربيجان وأرمينيا
وجــورجـيــا ،لكنه ال يـتــردد فــي ق ــراءة أبيات
م ــن ال ـش ـعــر األذري ال ـتــاري ـخــي الـ ــذي يمس
عـصــب ال ـن ـقــاط األك ـث ــر حـســاسـيــة بالنسبة
لإليرانيني واألتراك األذريني .يعلن استعداد
ب ــاده لفتح ال ـحــدود مــع أرمـيـنـيــا فــي إطــار
ت ـفــاه ـمــات ج ــدي ــدة ،لـكـنــه ُي ـغ ـضــب ط ـه ــران،
ّ
عـنــدمــا يــذكــرهــا بــالــوضـعـيــة الـقــديـمــة لنهر
أراس الشاهد على العصور .ناهيك عن أن
ال ـخــاف الـتــركــي اإلي ــران ــي ينتظره ويــريــده
حتما العبون إقليميون كثيرون ،خصوصا
م ــن يــدعــم مــواجـهـتـهـمــا ف ــي املـنـطـقــة ،تحت
عنوان دعم االعتدال في مواجهة «املشروع
املذهبي اإليراني واألصولي التركي».
 ..قــراءة أردوغــان أبيات الشعر عــادة قديمة
فيه ،ال يتخلى عنها ،حتى ولو كلفته السجن
كما حدث قبل  22عاما .ذهب للمشاركة في
احتفاالت النصر األذربيجانية ،واسترداد
أراض ك ــان ــت الـ ـق ــوات األرم ـي ـن ـيــة تـحـتـلـهــا،
فأشعل الـنــار بــرزمــة تاريخية قديمة ،ومن
أك ـثــر املـســائــل حـســاسـيــة فــي ال ـعــاقــات بني
الـعــاملــن ،التركي واإليــرانــي .أراد أن يكسب
أكثر محبة الشعب األذربيجاني ،فأغضب
اإليـ ــران ـ ـيـ ــن أك ـ ـثـ ــر ،بـ ـع ــد بـ ـ ـ ــروز س ـي ـن ــاري ــو
االخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراق ال ـ ـتـ ــركـ ــي ل ـل ـم ـن ـط ـق ــة ،وتـ ــراجـ ــع
نفوذهم في القوقاز ،والسير في املجهول،
ع ـبــر ت ـقــاســم الـكـعـكــة تــرك ـيــا وروسـ ـي ــا على
حسابهم هناك .وتاليا ،لم تستمر تظاهرات
االحتجاج اإليرانية أمام القنصلية التركية
في تبريز طويال ،بعد قرار الهدنة والتهدئة
ع ـل ــى خ ــط أنـ ـق ــرة  -ط ـ ـهـ ــران ،ل ـك ــن ال ــرس ــال ــة
التركية إلى إيران لن تتغير ،أن أراس النهر
قــد يفصل بــن الـ ــدول ،لكنه لــن يفصل بني
الـشـعــوب والـقــومـيــات واألعـ ــراق مهما طــال
الزمن .. .كالم لم يقله أردوغان ،لكنه أوضح
لــإيــرانـيــن أن ــه يـعــرف جـيــدا كـيــف يتعامل
مــع اإلصـبــع املـجــروح ،وهــي رســالــة تصفية
حـســابــات فــي ج ـنــوب ال ـقــوقــاز ،وب ـعــد فشل
ّ
والتصدي
رهان طهران على جبهة الصمود
األرمينية في كاراباخ.
(كاتب وأستاذ جامعي تركي)
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