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تركيا والو�صاية على عين العرب
} حميدي العبدالله
ه��ل تحققت أه����داف تركيا م��ن وراء دخ���ول ق���وات م��ن البيشمركة
ومجموعات «الجيش الحر» إلى مدينة عين العرب ،وهي فرض وصايتها
على عين العرب وتحجيم حزب االتحاد الديمقراطي ووح��دات الحماية
الشعبية وإخضاعها للهيمنة التركية؟
من الصعب االستنتاج أنّ دخول  150مقاتالً من قوات البيشمركة،
وع��دد غير معروف من «الجيش ال��ح��ر» ،قد أ ّم��ن السيطرة والوصاية
التركية على المدينة وعلى الحامية التي دافعت عنها وصمدت في وجه
أي
أي دعم من ّ
هجمات «داعش» لفترة تزيد عن الشهر حتى قبل وصول ّ
جهة باستثناء الدعم الجوي الذي قدّمه التحالف األميركي الدولي.
كان يمكن االستنتاج أنّ المنطقة أصحبت تحت الوصاية التركية لو
أنّ تركيا استجابت لضغوط ومناشدات سكان المنطقة وأك��راد تركيا
وق�� ّدم��ت ال��دع��م ال�ل�ازم لص ّد هجوم «داع���ش» ،إذ ف��ي ه��ذه ال��ح��ال يمكن
القول إنّ الحكومة التركية باتت تحظى بدعم وتأييد سكان عين العرب،
إضاف ًة إلى أكراد تركيا ،وبالتالي أدّت هذه الخطوة إلى تصاعد نفوذ أنقرة
شعبيا ً وسياسيا ً وربما ميدانيا ً جراء سماحها بدخول معدات عسكرية،
ومتط ّوعين أكراد من تركيا قد تكون لهم صالت وارتباطات مع الحكومة
التركية ،إذ في مثل هذه الظروف يصعب على حزب االتحاد ووحدات
الحماية الح ّد من تأثير تركيا السياسي المعنوي بوصفها الجهة التي
ساهمت في إنقاذ سكان المنطقة من مذبحة مؤكدة على أيدي إرهابيّي
«داعش».
أي دعم لوحدات الحماية ،وعرقلت
لكن بعد أن عارضت تركيا تقديم ّ
أي متط ّوعين إل��ى داخ���ل ال��م��دي��ن��ة ،وأط��ل��ق��ت ال��رص��اص على
وص���ول ّ
المتظاهرين األك��راد داخل تركيا وسقط جراء ذلك عشرات القتلى ،من
الصعب االستنتاج بأنّ سماح تركيا الحقا ً لـ 150من مقاتلي البيشمركة
وعدد غير محدّد من مقاتلي «الجيش الحر» أن يغيّر الموقف لمصلحة
تركيا ،ال سيما أنّ ما حدث الحقا ً بدا وكأنه جاء رغما ً عن تركيا وليس
بإرادتها وحصيلة لضغوط متعدّدة منها التحركات الشعبية داخل تركيا،
إضافة إلى الضغوط الدولية ،وال سيما من قبل الواليات المتحدة واالتحاد
األوروبي ،وبعد إلقاء السالح والذخيرة واألدوية ومعدات االتصال عبر
الجو إلى المدافعين عن المدينة.
ال شك أنّ صمود عين العرب كان له دور كبير في تحجيم الطموحات
والتطلعات التركية ،وجاءت الضغوط الشعبية من داخل تركيا ،وخطر
انتكاس تفاهمات ح��زب العمال الكردستاني م��ع الحكومة التركية،
واحتمال عودة المواجهة المفتوحة بينهما ،لخلق توازن قوى يصعب معه
على أنقرة توظيف دخول البيشمركة لمصلحتها وفرض وصايتها على
عين العرب.

�صدفة «طرابل�س في خدمة التمديد»
و�شعب لبنان ن�سخة عن برلمانه
} روزانا ر ّمال
للمرة الثانية مدّد مجلس النواب اللبناني لنفسه بأغلبية  95صوتا ً من أصل 97
حتى  20حزيران العام ...2017
بعض من رفض التمديد في المبدأ ككتلة «القوات اللبنانية» جاءتهم حماسة إنقاذ
البالد فجاة ،وذلك بعد ليلة واحدة من خطاب لرئيس «القوات» يشدّد فيه على رفض
التمديد ،وكانت قد سبقته عدة مواقف مشابهة له ...فماذا حصل؟
ليست «القوات اللبنانية» وحدها موضع النقد او الشك او التحليل في ما جرى،
لكن الحديث عنها في المقدمة ينتج عما كان مفترضا ً أو منتظرا ً انّ الميثاقية تحتاج
الى التمثيل المسيحي و انه كان بمقدور «القوات اللبنانية» ان ال تحضر وبهذا
تسحب حجة الميثاقية وتمنع التمديد وتنسجم مع خطاباتها.
حضور «القوات» والتصويت هو ترجمة لنوايا حليفها تيار المستقبل الذي تمنى
عليها ان ال تعطل ...هل حصل هذا؟
اذا كان تيار المستقبل ال يريد خوض غمار انتخابات نيابية جديدة بسبب
األوضاع األمنية في لبنان ،فإنّ هذا يأخذ الى تساؤالت كثيرة أبرزها لماذا استطاعت
بلدان كالعراق وافغانستان إذا استثنينا االنتخابات الرئاسية السورية التي يزعج
ذكرها تيار المستقبل من إجراء انتخابات بين برلماني او رئاسي في ظروف أسوا
بكثير من ظرف لبنان ،باعتبار ان األوضاع األمنية في بالدهم متدهورة الى اجل غير
مسمى؟ لماذا لم يحصل تمديد للمجلس النيابي العراقي مثالً ،ولماذا لم يبق المالكي
رئيسا ًللحكومة...؟
الم تكن التفجيرات المتنقلة التي لم تتوقف ليوم واحد في العراق موجودة؟ الم
تكن االشتباكات مع خاليا االرهاب قائمة؟
اذا كان العراق يخضع ألجندة اقليمية فرضت عليه االنتخابات هل يمكن القول انّ
هناك اجندة اقليمية فرضت على لبنان عدم إجرائها؟
الملفت انّ احداث طرابلس وكأنها أتت خدمة للتمديد في التوقيت واإلجراءات،
وانّ الخاليا اإلرهابية استنفرت وخاضت معارك شرسة مع الجيش ،وحصلت
خيانات بين تلك المجموعات وحاالت من التخلي عنهم من قبل داعميهم من أبناء
البلد ،وكسب الجيش بدمائه المعركة وهدأت طرابلس ،وحصل التمديد الذي أصبح
بالنسبة إلى البنانيين أكثر منطقيا ً بعد المعركة التي أكدت لهم انّ االوضاع االمنية
فعال ال تسمح ...و رب صدفة خير من إلف ميعاد...
في الواقع وحده تيار المستقبل أش ّد الرافضين إلجراء االنتخابات المتضرر
الوحيد منها فيما لو حصلت خصوصا ً بعد األحداث في سورية وما حكي عن تو ّرط
بعض أفراد التيار بعدة جوانب من التدخل بمعنى آخر هناك بعض التغيير بالمزاج
الشعبي بخصوص بعضهم فيه.
الالفت انّ حزب الله دائم الجهوزية اليّ استحقاق والموافق دائما ً على ما تتفق
عليه أغلبية اللبنانيين ،كما يقول ،وافق على التمديد فوراً ،لكن الالفت أكثر أنّ أحدا ً
من الطرف المقابل لم يسجل له للتاريخ انه ألول مرة «لم يعطل» او انه ليس سببا ً
في التعطيل او الخروج عن اإلجماع كما يشيّعون.
التمديد حصل ،والكالم اليوم ال يوضع سوى في إطار األسف من الواقع السياسي
اللبناني ،واألسف من أغلبية الشعب اللبناني التي أثبتت انها نسخة طبق األصل
عن برلمانه ،فهذا الشعب على ما يبدو إما تخدّر وإما تعب من األزمات السياسية وإما
موافق على التمديد بك ّل أشكاله.
وإذا كان التمديد لمجلس النواب قد ت ّم مرتين وهو سابقة ...فلماذا اذا ً انتفض
الحريصون على التمديد لرئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان طالما انّ
المجلس الحالي أعطي شرعية جديدة لمن تطاولوا على الجيش وح ّرضوا عليه
وتو ّرطوا مع خاليا ارهابية؟ ام انّ الفراغ في رئاسة الجمهورية امر طبيعي في لبنان
طالما انّ الخطأ يداوى بالخطيئة؟
التمديد حصل ،لكن مهلة السنتين وسبعة اشهر المبالغ فيها لماذا؟
هل ينتظر المعترضون على االنتخابات رجوح الكفة االقليمية لطرف على
طرف وتبيان الوضع في سورية لخوض تموضعات جديدة تضمن وصولهم الى
السلطة؟
حتى ذلك الحين يبقى المبروك األكبر لشعب لبنان الذي تحققت رغبته بمج ّرد
مرور خبر التمديد لديه مرورا ً عاديا ً واطمئنانه إلى ان من يمثله في البرلمان يشبه
تطلعاته الى ح ّد بعيد وبهذا يصبح السجال حول التمديد واالعتراض عليه امرا ً غير
مب ّرر.

«توب نيوز»

الهبة الإيرانية جلبت ال�سعودية
 ليس وليد جنبالط واحدا ً من خصوم السعودية ،بل هو من المق ّربين ،بلبرأي الكثيرين أقرب إليها أحيانا ً من سعد الحريري.
 عندما يقول وليد جنبالط عن هبة السالح السعودية للبنان بملياراتهااألربعة أنها تأخرت وربما تبخرت فهو ال ينتقد وال يحفز بل يصف واقع الحال.
 عندما بدا أنّ هناك استحالة لتأمين ذريعة وتغطية لرفض الهبة اإليرانية،التي جاءت غير مشروطة ال بثمن مالي أو سياسي وال بنوعية معدات أو سالح
صار التذ ّرع بالعقوبات على بيع إيران للسالح.
 عندما أبلغ اإليرانيون وزير الدفاع سمير مقبل أن يقول لمن يتذ ّرع لرفضالهبة التي يقدمونها بال شروط وبال مقابل بحجة العقوبات أنّ أكراد العراق
حصلوا على هبة مثلها ،وهم األقرب إلى الغرب وأميركا ،ولم يتردّدوا وال قال
لهم أو عنهم أحد شيئا ً بل شكرت واشنطن طهران لمساهمتها ،أعلن مقبل هذا
الكالم.
 صارالوضع محرجا ً للسعودية أن تقطف إيران بريقا ً وسبقا ً عليها فيتسليح الجيش ،فتحركت مجدّدا ً الهبة لقطع الطريقة على الهبة اإليرانية.
 -صارت الحجة سيحصل لبنان على ما يكفي ...فكفى.

التعليق السياسي

الخالفات الأميركية ـ «الإ�سرائيلية» والرهان الخا�سر
} رامز مصطفى
ُكثر هم المحللون والصحافيون
ال��ذي��ن ي��ق��ع��ون ف��ي ال��خ��ط��أ عندما
يسقطون تمنياتهم الشخصية على
األح��داث ،من خلفية ما يتب ّنونه من
مواقف أو رؤى سياسية .هكذا هي
حال ما هو متداول هذه األي��ام ،عن
خالفات عميقة وح��ادة بين اإلدارة
األميركية بشخص رئيسها أوباما
ووزي����ره ك��ي��ري وم��س��ت��ش��ارة األم��ن
ال��ق��وم��ي س���وزان راي���س م��ن جهة،
وال��ك��ي��ان «اإلس��رائ��ي��ل��ي» بشخص
رئيس حكومته نتنياهو ووزير دفاعه
يعالون وبعض طاقمه الوزاري.
نكون م��ن ال��س��ع��داء إذا م��ا وقع
ال��خ�لاف بينهما ،ول��ك��ن التمنيات
ش��يء ،وال��وق��ائ��ع والحقائق شيء
آخر .وهؤالء المهللون والمر ّوجون أن
هناك ثمة خالفات حادة بين اإلدارة
األميركية وربيبتها «إس��رائ��ي��ل»،
ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة ع����دد م���ن ال��م��ل��ف��ات
اإلقليمية والمحلية ويتصدّرها ملفا
النووي اإليراني ،والمفاوضات مع
الفلسطينيين ،إما أنهم ال يقرأون جيدا َ
الخلفية التاريخية والدينية التي
تقف وراء هذه العالقة .أو أنهم يبنون
مواقفهم وتحليالتهم على تطور
األحداث ،التي تتبدّل فيها المصالح
حسب طبيعة األهداف المتوخاة من
وراء هذه األحداث التي تقف الواليات
المتحدة و»إسرائيل» وراء معظمها،
وخصوصا ً ما تشهده المنطقة من
أحداث كبرى ،وتحديدا ً ما تتع ّرض
ل��ه س��وري��ة ب��ه��دف إس��ق��اط ال��دول��ة
بمكوناتها ومقدراتها لصالح مشروع
تطويع المنطقة خدمة للمصالح
األميركية ،وحماية أمن «إسرائيل» .قد
يبدو األمر الثاني أقرب إلى الواقعية
منه إلى التخيّل ،ولكن العالقة بين
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة و»إس��رائ��ي��ل»
مستثنية من ذل��ك ،ألنّ الناظم في
ه��ذه العالقة وتحديدا ً من الجانب
األميركي ،لم يقم على أساس أدوات
ضغط «اللوبي الصهيوني» وحسب،
والتي نشأت أول��ى مجموعاتها في
الواليات المتحدة على يد رجل الدين
البروتستانتي «بالكستون» في العام
 1887لصالح إقامة «دولة يهودية»
في فلسطين .بل قامت على أساس ما
لعبته المؤسسات والهيئات الدينية
المسيحية األصولية المتشددة في

أميركا ،في توفير البيئة المناسبة
لاللتزام المطلق بـ»إسرائيل» ،من قبل
السياسة وال��رأي العام في أميركا.
وبالتالي دف��ع ه��ذه السياسة نحو
رؤية محدّدة في التعامل مع مسألة
الصراع العربي ـ الصهيوني ،على
أس��اس ناظم ثابت وه��و االنحياز
الكامل للكيان الغاصب .وه��ذا ما
أحسنت «إسرائيل» في استخدامه من
أجل تحقيق مصالحها وأهدافها .وما
صرح به بريجنسكي ،مستشار األمن
القومي في عهد الرئيس كارتر بأن
«على العرب أن يفهموا أنّ العالقات
األميركية –» اإلسرائيلية» ،ال يمكن أن
تكون متوازنة مع العالقات األميركية
– العربية ،ألنّ م��ا بين ال��والي��ات
المتحدة األم��ي��رك��ي��ة و»إس��رائ��ي��ل»
عالقات حميمة ،مبنية على التراث
التاريخي ،والفاعلية التي تتعزز
باستمرار من خالل النشاط السياسي
لليهود األميركيين ،بينما العالقات
األم��ي��رك��ي��ة – ال��ع��رب��ي��ة ،ال تحتوي
على أيّ عامل من ه��ذه العوامل»،
يمثل الصورة الجلية عن مدى عمق
العالقة بينهما ،والتي ال يمكن ومهما
بلغت ح��دة ال��خ�لاف��ات أن تنفصم
عراها .وهذا ما أكدت عليه التح ّوالت
االستراتيجية ف��ي العالقة بينهما
منذ التوقيع على اتفاقية التحالف
االستراتيجي في العام  . 1980وإدارة
الرئيس بوش االبن مثلت هذا االتجاه
الديني المتعصب في مرحلة حكمها
للبيت األبيض ،وأدارت معاركها في
المنطقة على هذا األس��اس .مصدرة
ع��ن��وان «ال���ح���رب ع��ل��ى اإلره����اب»
لتبرير حروبها ،وتدخلها المباشر
في إسقاط فاضح ،أنّ حرب فيتنام
آخر حروب الواليات المتحدة خارج
أراضيها .ولعل التطرق إلى عينة من
مواقف اإلدارة األميركية حتى العام
 ،1948المؤيدة والمشجعة على
أحقية اليهود في إقامة وطن لهم على
أرض فلسطين ،وم��ن ثم االعتراف
بالكيان «اإلسرائيلي» فور اإلعالن
عنه في أيار من العام  .1948يُظهر
بشكل جلي ومن دون أيّ لبس حقيقة
هذه المواقف ،ومن ثم عمق العالقة
التي تولتها الواليات المتحدة بديالً
عن دور المملكة المتحدة .فقد أعلن
ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي وي��ل��س��ون في
بيان أص��دره للشعب األميركي بعد
اإلعالن عن «وعد بلفور المشؤوم في

 2تشرين الثاني من العام ،»1917
فقال« :أن��ا مقتنع ب��أنّ دول الحلفاء
باالتفاق مع حكوماتها وشعوبها،
قد اتفقت على أن ترسي في فلسطين
أس��س كومنولث ي��ه��ودي» .وعلى
خ��ط��اه س����ار «م��ج��ل��س��ا ال��ش��ي��وخ
والنواب» األميركيين اللذين أقرا في
العام  ،1922وفي جلسة مشتركة
تأييدهما ف��ي إن��ش��اء «وط��ن قومي
لليهود» على أرض فلسطين .وفي
العام  1942سارع الرئيس األميركي

الذي دونه الحرب .وهذا موثق ومؤكد
عليه في ك ّل أدبيات الخطاب األميركي
والسياسات المتبعة لدى الواليات
المتحدة ورؤسائها منذ عهد الرئيس
وي��ل��س��ون ،ول��ي��س آخ��ره��م الرئيس
أوب��ام��ا ،ال���ذي يخطف ه��ذه األي��ام
األض���واء بسبب م��ا قيل وي��ق��ال عن
خالفه مع نتنياهو ،وبالتالي نعته
من قبل بعض المسؤولين األميركيين
بتوصيفات ُتدلل على مدى االنزعاج
م��ن السلوك ال��ذي يتبعه نتنياهو

نتنياهو �سيفلت مرة جديدة من دائرة
محا�صرة الإدارة الأميركية لأنّ �إدارة
�أوباما �ستكون في الفترة المتبقية
من الوالية الرئا�سية محكومة
في قراراتها من قبل الجمهوريين
روزفلت بتأييد تحويل فلسطين إلى
«دولة يهودية» ،وهو من أجل تحقيق
ذلك وافق على ض��رورة منح اليهود
حرية الهجرة إلى فلسطين من دون
أية قيود أو شروط تحول دون ذلك.
وفي عهد الرئيس ترومان ،جهد من
أجل حث رئيس الحكومة البريطاني
كلمنت أت��ل��ي ،على السماح لمائة
ألف يهودي في أوروبا على االنتقال
إل��ى فلسطين على نفقة ال��والي��ات
المتحدة ،هربا ً مما يدّعونه حرب
اإلب���ادة النازية بحق اليهود .وهو
ذات��ه ترومان من اعترف بـ»الدولة
اليهودية» فور اإلعالن عنها في أيار
من العام .1948
وقد واظبت ك ّل اإلدارات األميركية
التي توارثها على ال��دوام الحزبان
ال��دي��م��ق��راط��ي وال��ج��م��ه��وري ،على
التأكيد على الزم��ة عناوين العالقة
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة بينهما وال��ك��ي��ان
ال��ص��ه��ي��ون��ي ،أنّ أم���ن «إس��رائ��ي��ل»
ودع���م���ه���ا س��ي��اس��ي��ا ً وع��س��ك��ري��ا ً
واقتصادياً ،وبك ّل سبل البقاء ومن ثم
االستمرار على تف ّوقها في المنطقة.
وبالتالي حمايتها م��ن المساءلة
القانونية واألخالقية على جرائمها
المرتكبة بحق الفلسطينيين يمثل
بالنسبة لألميركيين الخط األحمر

وبعض أعضاء ائتالفه الحكومي.
وه��ذا ما أك��ده الصحافي األميركي
ج��ي��ف��ري غ��ول��دب��ي��رغ ،ع��ل��ى موقع
«أتالنتيك» ،ناسبا ً الكالم إلى مسؤول
أميركي ال��ذي ق��ال عن نتنياهو إنه
«شخص حقير» ،وإنّ «العالقات
األميركية ـ اإلسرائيلية قد وصلت إلى
قمة من التوتر» .وع��زى غولدبيرغ
السبب ف��ي توتر العالقة ووص��ف
نتنياهو بالحقير إل��ى أن��ه يتمسك
بمنصبه ،ومستم ّر ف��ي مشروعه
االس��ت��ي��ط��ان��ي ،وف���ي ن��ق��ل ال��ي��ه��ود
المتطرفين إلى المناطق الفلسطينية.
وأضاف غولدبيرغ بأن نتنياهو
ق��د أب��ل��غ «ال��ح��ك��وم��ة اإلسرائيلية
المصغرة» ،يأسه من أوباما كلياً،
وأن���ه ف��ي ح��ال ح��ص��ول ات��ف��اق مع
اإليرانيين بشأن الملف ال��ن��ووي،
فإنه يعتزم بدء حوار مع الكونغرس
م���ب���اش���رة ،وس��ي��خ��اط��ب ال��ش��ع��ب
األميركي متخطيا ً أوب��ام��ا» .وق��ال
رئيس مؤسسة الشرق األوس��ط في
واشنطن ماثيو داس ،إن نتنياهو «قد
انض ّم إلى صفوف خصوم الرئيس
األميركي أوب��ام��ا ،مزاحما ً في ذلك
كالً من الجمهوريين في الكونغرس،
وإيران وروسيا.
صحيح أنّ العالقات األميركية

– «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» وع��ل��ى متانتها
وق ّوتها ،قد م ّرت في كثير من المراحل
بإشكاالت وخالفات ،لكنها سرعان
ما تنتهي في أغلب األحيان لصالح
الكيان الصهيوني ،على اعتبار أنّ
العالقة بينهما استراتيجية وليست
ظ��رف��ي��ة تمليها طبيعة وظ���روف
المراحل واألح���داث .وهناك الكثير
من الشواهد والمحطات التي شهدت
توترات في العالقة بين الحليفين
األميركي و»اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،ليست
ف��ي جانبها السياسي ،ب��ل تعدته
التجسس على
إلى األمني وعمليات
ّ
تن ّوعها التي نفذتها األجهزة األمنية
في الكيان ض ّد المصالح األميركية
داخل الواليات المتحدة وخارجها.
ولع ّل قضية الجاسوس جوناثان
بوالرد الشهيرة ،والتي ال تزال عالقة
بين الطرفين ،ولم تترك «إسرائيل»
مناسبة إالّ وطالبت اإلفراج عنه ،حتى
عمليات اإلفراج األخيرة عن األسرى
الفلسطينيين من سجون االحتالل،
كانت قضية بوالرد موضع ابتزاز من
قبل «اإلسرائيليين» بهدف اإلف��راج
عن جاسوسهم ،وغيرها وغيرها من
القضايا ذات الحساسية العالية ،مما
دفع أجهزة االستخبارات األميركية
من الكونغرس ع��دم الموافقة على
إعفاء مستوطني الكيان من دخول
األراض��ي األميركية بدون تأشيرات
التجسس
مسبقة ،بسبب عمليات
ّ
التي تنفذها «إسرائيل» على األراضي
األميركية .ولكن ك ّل هذه الخالفات
والتجاوزات واالختراقات وعمليات
التجسس ،والضرب بعرض الحائط
ّ
بالمطالبات األميركية ب��ض��رورة
إبداء المرونة في ملف المفاوضات
واالستيطان والتهويد في القدس
من قبل الحكومة «اإلسرائيلية» .إالّ
أنّ العالقات تبقى راسخة وثابتة
وغير قابلة للتغيّر بين الطرفين.
ول��ع � ّل ال��س��ل��وك السياسي للدول
العربية والجامعة العربية والسلطة
الفلسطينية ال��م��ه��ادن��ة ،والغير
حاسمة ،بل والمتهاوية في مواجهة
الصلف «اإلسرائيلي» ،ورفع الصوت
في وجه اإلدارة األميركية ،في البحث
الجدي عن الخيارات البديلة عبر
ضغط عربي إسالمي قوي وفاعل،
من أج��ل دفعها إل��ى أن تختار بين
مصالحها مع العرب والمسلمين،
وب���ي���ن م��ص��ال��ح��ه��ا م���ع ال��ك��ي��ان
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الصهيوني .هذا التراخي والمهادنة
ووضع البيض في السلة األميركية
ق��د أس��ه��م بشكل كبير ف��ي تمادي
ه��ذه العالقة الثنائية بين أميركا
والكيان في مخططاتها وبرامجها
على حساب قضايا األم��ن القومي،
وفي مقدمتها القضية الفلسطينية،
والقدس اليوم بما تتع ّرض له من
تهويد واستباحة شاهد على سياسة
المهادنة والتخلي التي تمارسها هذه
األنظمة والجامعة العربية ومنظمة
المؤتمر اإلسالمي.
قد يكون نتنياهو ،ومن موقعه،
الشخصية «اإلسرائيلية» األبرز في
دفع األمور بينه وبين اإلدارة األميركية
إل��ى دف��ع التناقض وال��خ�لاف إلى
مستويات غير مسبوقة ،وكما أنّ هذا
الخالف ليس األول ،فلن يكون األخير.
ومهما تعاقب على اإلدارة األميركية
والبيت األبيض من ديمقراطيين أو
جمهوريين تبقى العالقة محكومة
بأسس وثوابت السياسة التي عمل
ويعمل عليها ال��خ��ب��راء ف��ي مراكز
األبحاث والدراسات ،ومراكز الضغط
من أصحاب الشركات الكبرى سواء
التصنيع العسكري أو البترول
والمصارف والبنوك وغيرها .فهذه
ال��س��ي��اس��ات ال تصنعها اإلدارات
ال��م��ح��ك��وم��ة بمنظومة المصالح
ل��ه��ذه ال��ش��رك��ات وم��راك��ز األب��ح��اث
وال���دراس���ات ،وال��ت��ي ف��ي مجملها
متأئرة إذا لم يكن مسيطرا ً عليها
من قبل اليهود الصهاينة .وعليه
ف���إنّ جميع ال��خ�لاف��ات بين البيت
األبيض واإلدارة األميركية والكيان
الصهيوني تجد طريقها إلى الح ّل.
وعلينا أالّ نجعل تحليالتنا أسيرة
تمنياتنا وإسقاطاتها.
وال بأس في التذكير أنّ االنتخابات
النصفية في ال��والي��ات المتحدة قد
أفضت إلى فوز كاسح للجمهوريين
على ح��س��اب الديمقراطيين ،مما
يعني أنّ نتنياهو سيبدأ في اإلفالت
م���رة ج��دي��دة م��ن دائ����رة محاصرة
إدارة الرئيس أوباما له ،ألنّ الفترة
المتبقية م��ن ح��ك��م إدارة أوب��ام��ا
ستكون محكومة في قراراتها من قبل
خصومه الجمهوريين .الرهان على
خالفات أميركية ـ «إسرائيلية» ،كما
الرهان على حصان أعرج في سباق
نهايته الخسارة.

بانوراما تون�سية :ك�أنها عودة �إلى �شاهد العقل ال�سيا�سي!
*

ملحوظا ً في وادي السياسة.

} د .محمد نعيم فرحات

ضائقة وجودية واستراتيجية

حملت االنتخابات النيابية التي جرت،
مؤخراً ،في تونس دالالتها المحلية المكثفة،
كما كانت لها دالالت أُخ��رى عابرة للحدود
الوطنية ،خصوصا ً ف��ي سياق م��ا تشهده
المنطقة واإلق��ل��ي��م م��ن ص���راع���ات مركبة
بين مقاربتين تشتبكان على نحو غي ٍر
مسبوق في تاريخها الحديث على األق��ل.
ٍ
وإذا كان األمر الواضح في نتيجة االنتخابات
هو «دحر» حركة النهضة ذات األيديولوجيا
اإلس�لام��ي��ة ع��ن حقل الهيمنة وع��ن مكانة
القوة الرئيسية في البالد ،منذ انتخابات
المجلس التأسيسي قبل ث�لاث س��ن��وات،
وإعادتها إلى قواعدها وإلى حجمها الفعلي
بجروح بليغة أصابت صورتها ومعناها
وحضورها ورهاناتها معاً ،فقد كانت نتيجة
االن��ت��خ��اب��ات «وب����اال ً سياسيا ً ومعنوياً»
س��اح��ق�ا ً لحلفائها ف��ي «ال��ت��روي��ك��ا» ،حزبا
المؤتمر والتكتل م��ن أج��ل الجمهورية ،إذ
تلقى الحزبان المذكوران «إهانة سياسية»
كبيرة جعلتهما «نيابياً» أث���را ً بعد عين.
غير أن القراءة العميقة لهذه النتائج عليها
أن تتجه نحو العوامل والعناصر والسياقات
ال��ت��ي أف��ض��ت إليها ،وتأثيراتها الداخلية
والخارجية ،وفي هذا التمشي يمكن التأ ّمل في
عدة مسائل تثيرها االنتخابات وما سيتمخض
عنها من حراك:

مزاج عقالني

أوال :لقد قالت االنتخابات ،باعتبارها
محطة كاشفة للتوجهات والنوايا والتفاعالت
والبيئة النفسية والسياسية وره��ان��ات
الناس وعمل الفاعلين ،إنّ تيارا ً رئيسيا ً في
المجتمع التونسي قد عاد مكلوما ً من «زهو»
ال��ث��ورة ومغامراتها وفشلها ف��ي صياغة
البديل المطلوب ،إلى حيّز اإلصالح ومنطقه
ومتطلباته وثقافته ،في مجتمع يعرف معنى
الدولة العميقة ،ول��ه م��وروث في اإلص�لاح
وح��رك��ات��ه ودع��وات��ه ،ول��ي��س ف��ي ال��ث��ورات
واالنقالبات .والمجتمعات ال تعيش بالزهو
غير القادر على التح ّول إلى مكتسبات ونتائج
وحلول تالقي مشكالت الناس وتوقعاتهم،
لقد جرى ذلك في مجتمع له مزاج عقالني إلى
ح ّد التصلّب في بعض أبعاده ،وفي تجربته
األخيرة عرف معنى الضياع وأثمانه جراء
غياب الدولة ومعناها ودورها وثقافتها.

تصفية حساب

ث��ان��ي��ا :ب��ح��س��ب ف��ك��رة ع��ال��م االج��ت��م��اع
الفرنسي آالن تورن ومقوالته في علم اجتماع
الفعل ،عن قيام المجتمعات بالتدخل على
نفسها الستعادة توازنها ،من الواضح أنّ
تيارا ً رئيسيا ً في المجتمع التونسي قد قام
بعملية تصفية للحساب مع منظومة الحكم
التي هيمنت بعد إطاحة زين العابدين بن
على ،التي فشلت في صياغة أي بديل أفضل
من النظام السابق في أغلب المجاالت ،كما
قام هذا التيار بتصفية الحساب مع تخاذل
المجتمع نفسه عندما لم يتابع المعنيون فيه
الخطوة التالية إلطاحة النظام السابق عبر
تثمير سياسي مناسب وإيجابي ،وتشكيل
فاعلين سياسيين جدد يعبّرون عن توجهات
المجتمع في لحظة التح ّول والتغيّر ،وف ّوت
فرصة صنعها بنفسه فاغتنمتها قوى صعدت
إل��ى حقل الهيمنة السياسية على أكتاف

لحظة أنجزها االحتجاج الشعبي وفعله في
الميدان.

جملة من األخطاء

ثالثا :رغم وجود «تمايز ما» في مسار حركة
النهضة وفي خطابها كفرع لحركة «اإلخوان
المسلمين» ف��ي ت��ون��س ،ورغ���م أن العقل
السياسي كان يرسل لها «بكر ٍم» ك ّل إشارات
التحذير المحلية واإلقليمية ،فإنها سرعان
ما انزلقت نحو منطق الدعوة العليا لحركة
«اإلخ��وان المسلمين» ورؤيتها ،على حساب
«التمايزات المثمرة والثمينة» التي كانت
تنطوي عليها تجربتها ،وقد عبّرت عن هذا
االنزالق في السياسات الداخلية والخارجية
التي انتهجتها ،وارتكبت ف��ي ه��ذا الصدد
جملة من األخطاء التي ال ًتغتفر في السياسة.
إنّ تقديرات عميقة متابعة لسلوك حركة
النهضة تقول إنها ق��د جنحت نحو تب ّني
نموذج ُمن ّفر أثار ما يكفي من المخاوف والذعر
ب��دال ً من ذهابها إلى بناء نموذج ج��اذب في
الخطاب وف��ي السياسة والحكم ،يفيدها
ويفيد «اإلخوان المسلمين» ،وانتهجت ثقافة
انتقامية مغلفة بتورية سرعان ما كانت
ت��ذوب وت���ؤدّي وظيفة سلبية للغاية بدل
قيم السمو والتجميع واالن��ف��ت��اح والبحث
عن فرص التالقي مع اآلخرين أو خلقها إن
اقتضى الحال ،وأنها قد عملت على زعزعة
المجتمع التونسي وتنمية الشك والريبة
ع��ن��ده أك��ث��ر م��ن قيامها بتطمينه وتغيير
الصورة النمطية السلبية عموما ً عن «اإلخوان
المسلمين» المعززة بالتجارب هنا وهناك
وقد تجلت هذه التوجهات في أغلب ممارساتها
السياسية التي كان الناس يرونها عن كثب،
غير أنها ظهرت على نحو معقد في اللعبة
الخطرة التي مارستها حركة النهضة ،التي
تمثلت في تخويف المجتمع من ظالمية سلفية
ابن عياض ،حيث يتهم كثير من التونسيين

حركة النهضة بأنها قد وف��رت لها البيئة
المناسبة للتعبير عن نفسها وأطروحاتها
المخيفة ،وأفصحت عن عنفها الرمزي والفعلي
من تونس حتى سورية والعراق ،ويقولون إنّ
«النهضة» قد وضعت التونسيين عمليا ً أمام
خيارين :إما سلفية ابن عياض أو أن يكون
البديل هو سلفية سيد قطب التي ال تق ّل عنفا ً
من وجهة نظر كثيرين أيضاً ،وكما جرى في
أغلب مجتمعات اإلقليم استفاد السلفيون من
ذلك ،ولو قليالً ،فيما خسر «اإلخوان» كثيراً،
وتقهقروا نحو حيّز الخسارة االستراتيجية:
أي���دي���ول���وج���ي���ا ً وم��ع��ن��وي��ا ً وس��ي��اس��ي��اً.
وقد تكاتفت نتائج هذه اللعبة الخطرة مع
غيرها من الخيارات ،على نحو أفضى بحركة
النهضة ألن تساهم في إحداث زعزعة عميقة
لمزاج التونسيين الذي يتموضع فيه اإلسالم
كثقافة مؤسسة وعميقة الحضور ،إذ عاش
التونسيون قرونا ً مع «إسالموية ثقافية»
صوفية الطابع ،ال تعاني من التوترات بمقدار
ما تساهم في حلها وإيجاد التسويات الممكنة
مع الواقع ومتغيّراته ،وك��ان خطأ النهضة
الجوهري هو اشتباهها مع سلفية انتقامية
والحس
عنيفة ،ت��ع��ادي التن ّوع وال��ت��ع�دّد
ّ
المدني ،والروحية السلسة والناعمة لإلسالم
في صورته البهية والعظيمة.

معارك ض ّد التطرف والتكفير

راب���ع���اً :ي��ب��دو م��ن ال��واض��ح أنّ عملية
انتظام متعدّدة المستويات أخذت تشهدها
مجتمعات ال��ح��واض��ر وال��ب��ي��ئ��ات المدنية
ال��ع��رب��ي��ة ،ال��ت��ي ع��رف��ت ال��ت��ن � ّوع وال��ت��ع �دّد
واالن��ف��ت��اح ،وب��ن��ت ن��م��اذج��ه��ا الحضارية
ال��م�لائ��م��ة ،وع��اش��ت ب��ه��ا ،وص����ارت ه��ذه
المجتمعات أمام تحدّي خوض معاركها ض ّد
التطرف والتكفير باعتبارهما تهديدا ً عميقا ً
وشامالً لنموذج حياتها ،ك ّل بطريقتها ،من:
الجزائر التي حسمت أمرها قبل الجميع إلى

س��وري��ة ف��ال��ع��راق فمصر فاليمن فتونس.
ومن هذه ال��زاوي��ة ،ثمة أمر يتطلب التوقف
عنده في ق��راءة االنتخابات التونسية ،هو
الحس
بالضبط خيار الحواضر وأصحاب
ّ
ال��م��دن��ي ،وال��وع��ي ال���ذي تشكل فيها على
م���دار ال��س��ن��وات العاصفة ال��ت��ي مضت في
ظ ّل حكم «الترويكا» وموقفها من األط��راف
السياسية التي تتنازع في الحقل العام.
كما يتعيّن التوقف عند المشاركة الواسعة
لقطاع المرأة وحجم تأثيرها «كفاعل انتخابي
أساسي» عند النهضة كما عند التيار المدني
الصاعد في تونس ،وموقفها في الصراع القائم
بين مقاربات شقت في ما شقت قطاع المرأة،
بين تيار يريد أن يذهب بها وبالوضع ككل
نحو نمط سلفي من منظور معيّن ،وتيار يريد
حقالً عاما ً ال يضطهدها أو ينال من مكانتها أو
معناها وفقا ً لقراءة أتباعه.

لعبة فاعلين سياسيين

خ��ام��س�اً :تظهر التجربة التونسية من
جديد بديهة سياسية ،تعرفها المجتمعات
الحس المدني؛ هي أهمية البنى
المهيكلة ذات
ّ
السياسية المتشكلة والمتجذرة وقدرتها على
االستمرار والحضور والمعاودة ،مثل االتحاد
العام التونسي للشغل أو قطاع المرأة (وإنْ
كان قطاعا ً غير مهيكل بالمعنى الدقيق للكلمة)
أو تيار الدولة أو حركة النهضة أو الحركة
السلفية .لقد برهنت االنتخابات التونسية
على أنّ اللعبة السياسية في المجتمعات
المتشكلة هي لعبة فاعلين سياسيين لهم
جذر وهيكل وامتداد وقدرة وحضور وطاقة
حشد وقدرة ترجيح واستقطاب.
ورغ���م ال��وج��ود ال��ت��اري��خ��ي للعروبيين
واليساريين في المسرح السياسي التونسي،
ف��إن��ه��م ل��م ي��ن��ال��وا أب����دا ً م��ا يستحقونه أو
يعتقدونه أو يتوقعونه ألنفسهم ألسباب
داخلية وموضوعية ،غير أنّ صوتهم قد ظ ّل

سادساً :برؤية الحدث التونسي في سياق
ما يجري في مستوى المنطقة واإلقليم ،فإنّ
الحركات السياسية اإلسالمية في العالم
السني ت��ح��دي��دا ً (ول��ي��س ح��رك��ات اإلس�لام
السياسي ،كما يجري وصفها كخطأ منهجي
جذري يُراد منه ،في ما يراد ،وضع علل هذه
الحركات في اإلس�لام نفسه ،وتحميله وزر
ذل��ك) ،وأولها بالخصوص حركة «اإلخ��وان
المسلمين» ،تعيش ف��ي ضائقة وجودية
واستراتيجية ،بسبب أخ��ط��اء ف��ي الرؤية
وخلل في المنطلقات ،واشتباه في التأويل،
وفشل في الممارسات ،وعجز عن بناء نموذج
سياسي ثقافي ج���اذب وم��ن��اس��ب ،وعطب
ملحوظ في القدرة على االغتنام.
وب��اس��ت��خ��دام م��ف��ردات ال��ط��ب ،ف���إنّ هذه
الحركات التي سبق وتع ّرض سعيها المبكر
لعملية إجهاض مبكرة في الجزائر ،تعيش
حاليا ً عملية تهشيم عميقة للوجه والمعنى
كما يجري في سورية ،وكسر لعمودها الفقري
كما يجرى في مصر ،وتحطيم للحوض كما
يجري في اليمن ،وغ � ّل لليد كما يجرى في
تونس ،على يد أبنية توحي أو تقول أو تدّعي
أنها ترتبط بمنطق الدولة وبفاعلين سياسيين
لهم تأويل مختلف للدين وللعروبة وللحظة
ولمعنى المدنية ومتطلباتها ،وبالنسبة
لحركة «اإلخ���وان المسلمين» ح��ص��راً ،فإنّ
تفسير ما يجرى يتطلب منها رف��ع «جهاد
النقد» إلى مرتبة الواجب السياسي والديني،
المقدم على ك ّل واجب.

ِ
العبَر والتحديات

لقد أصبحت االنتخابات ،على نحو أو
آخر ،وراء ظهر التونسيين وقواهم السياسية
كحدث ،غير أنّ عِ بَرها والتحديات التي خلقتها
تقيم أمامهم.
ووفقا ً لمنطوق المثل الشعبي التونسي،
فقد عاد ك ّل الفرقاء ،ك ّل بقدره الذي استحقه
وفقا ً لظروف اللعبة السياسية ،وف��ي هذه
اللحظة ب��ال��ذات ال يحتاج ال��راب��ح��ون إلى
استحضار «فتح مكة أو القسطنطينية»
كما ال يحتاج المندحرون إل��ى استحضار
«صلح الحديبية» ،ألنّ ال��ذي سيمكث في
أرض السياسة ،هو العمل البناء القائم على
المراجعة والتعديل والتبديل ،والتكيّف
الساعي إلى تحقيق أهداف وطنية ال اختالف
بشأنها .وام��ت�لاك كافة الفرقاء المعنيين
للخيال السياسي الالزم الستثمار المتغيّرات
ف��ي سياق مج ٍد يقوم على أس���اس ،ثقافة
المواطنة واحترام التعددية كقيمة مركزية،
ومنع التغ ّول واإلقصاء
واالستئثار ،والذهاب نحو مشروع الدولة
القادرة والمقتدرة والعادلة ،كي ٍد عليا فوق
ك ّل يد ،والتداول السلمي للسلطة ،وبناء نظام
سياسي صحي ومعافى قدر اإلمكان يقوم فيه
الجميع بواجباتهم.
والتحدي الذي يواجهه التونسيون وباقي
شعوب المنطقة اليوم هو كما كان في األمس،
ال يكمن في وجود فرصة أو إمكانية ما ،بل في
كيفية تثميرها على نح ٍو ال اشتباه فيه وال
ّ
وكف يد الغرائز السياسية البدائية
أخطاء،
عن العمل ،حيث ال يستفيد من اشتغالها أحد!
*كاتب وأستاذ جامعي من فلسطين
مهتم بالشأن التونسي

