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العالم

العالم

تونس
بعد إضراب خمسة أيام ،تستأنف اليوم الدروس
في التعليم الثانوي بعد تنازل من «االتحاد العام
للشغل» .تنازل هدفه العودة إلى ُ الحوار في
بد حكومة
شأن «المطالب
المشروعة» ...وإذالم ت ِ
ّ
يوسف الشاهد جدية في المفاوضات ،فاالتجاه
ّ
سيتكرر
نحو التصعيد

أزمة التعليم

الدروس تستأنف
والمفاوضات
بيد «االتحاد»
تونس ــ أمينة الزياني
قـ ـ ـ ـ ّـدم «االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ـ ـع ـ ــام ال ـت ــون ـس ــي
ً
للشغل» مساء أمس ،تنازال من أجل
الـ ـح ــوار وال ـت ـف ــاوض م ــع الـحـكــومــة،
وذلــك بعدما أعلن أمينه الـعــام نور
الدين الطبوبي «استئناف الدروس
فــي التعليم الـثــانــوي» بعد إضــراب
استمر خمسة أيام ،ورفع قرار حجب
االم ـت ـح ــان ــات ع ــن إدارات امل ـع ــاه ــد.
وجـ ـ ــاء ال ـ ـقـ ــرار إثـ ــر اج ـت ـم ــاع م ـط ـ ّـول

للهيئة اإلداري ــة للمركزية النقابية
شـهــد نـقــاشــات ح ــادة وانـقـســامــا في
اآلراء.
تصريح صحافي
في
الطبوبي
وقال
ّ
إث ـ ــر اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـه ـي ـئ ــة ،إن ـ ـ ــه «ت ـق ــرر
اس ـت ـئ ـن ــاف ال ـ ـ ـ ــدروس ورف ـ ـ ــع حـجــب
اإلع ــداد (االم ـت ـحــانــات) ،واستئناف
املفاوضات التي يتمسك االتحاد بأن
ت ـكــون جــديــة مــع ال ـق ـيــادة القطاعية
ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــوي ،وأن يـ ـك ــون
االت ـف ــاق ال ـنــاتــج مـنـهــا م ـجــزيــا وفــي

يرى مراقبون أن اتحاد الشغل اتخذ قرارًا موجعًا (األناضول)

آجـ ــال م ـع ـق ــول ــة» .وأش ـ ــار الـطـبــوبــي
ّ
إلــى أن مساء الـيــوم سيكون موعدًا
لعودة الحوار في مقر وزارة املالية
بحضور أعضاء الحكومة وأعضاء
املكتب التنفيذي «للجامعة العامة
ّ
للتعليم الـثــانــوي» .وأكــد أن الهيئة
اإلداريـ ـ ــة سـتـبـقــى ف ــي حــالــة انـعـقــاد
وستجتمع «فــي حــال وق ــوع تلكؤ»
ف ــي امل ـف ــاوض ــات ،وسـتـتـخــذ ق ــرارات
بإضرابات جهوية وقطاعية.
بــذلــك ،يـكــون األم ــن ال ـعــام لــاتـحــاد،

ق ــد أن ـه ــى الـ ـج ــدال حـ ــول ال ـت ـحــركــات
التصعيدية في قطاع التعليم ،ولكنه
فـتــح واج ـهــة جــديــدة عـلــى الحكومة
ّ
تفيد بــأن الحرب انتقلت إلــى ميدان
ـرار ال يعني
آخ ــر وأش ـم ــل .ف ـهــذا ال ـق ـ ّ
التراجع عن التحركات ،وإنما إخراج
الـ ـ ـص ـ ــراع مـ ــن م ــواجـ ـه ــة بـ ــن ن ـقــابــة
قطاعية ووزي ــر فــي حكومة يوسف
ال ـ ـشـ ــاهـ ــد ،إلـ ـ ــى ص ـ ـ ــراع مـ ــع مـنـظـمــة
الـشـغـيـلــة بثقلها وحـجـمـهــا ،مــا من
شــأنــه أن يـقـلــب حـســابــات الحكومة

التي عـ ّـولــت على استمرار اإلضــراب
وب ـش ــرت بـ ـ «س ـنــة ب ـي ـضــاء» ك ــان من
ش ــأن ـه ــا الـ ــدفـ ــع ن ـح ــو م ــواجـ ـه ــة بــن
النقابات والناس.
ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،اعـتـبــر
األمني العام املساعد لالتحاد محمد
ّ
عـلــي ال ـبــوغــديــري ،أن مـطــالــب قطاع
الـتـعـلـيــم ج ــزء م ــن مـطــالــب االت ـح ــاد،
وه ـ ــو س ـي ــداف ــع ع ـن ـهــا ب ـك ــل ص ــرام ــة
وس ـي ـت ـجــه إلـ ــى ال ـت ـص ـع ـيــد ف ــي حــال
ُ
لـ ــم ت ـ ـبـ ــرز الـ ـحـ ـك ــوم ــة م ـن ـح ــى ج ــدي ــا

«االتحاد» لـ«األخبار»:
مطالب قطاع التعليم
جزء من مطالبنا

ف ــي الـ ـتـ ـف ــاوض حـ ــول هـ ــذه امل ـطــالــب
امل ـشــروعــة ،خـصــوصــا بـعــدمــا أب ــرزت
مـنـظـمــة الـشـغـيـلــة رغ ـبــة ف ــي ال ـحــوار
وحلحلة في الوضع في الوقت الذي
س ـع ــت ال ـح ـك ــوم ــة ل ـت ــوت ـي ــر األج ـ ــواء
وال ـت ـشــويــش عـلــى أج ـ ــواء االجـتـمــاع
ب ـخ ّـط ــاب اس ـ ـت ـ ـفـ ــزازي وت ـص ـع ـي ــدي.
ومــثــل كـسـ ُـر مــركـ ّ
ـزيــة ات ـحــاد الشغل،
لـ ـ ـق ـ ــرار ال ـه ـي ـئ ــة اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم
الثانوي ،سابقة في تاريخ االتحاد،
لـكــن ق ـيــادة االت ـحــاد فضلت الـتـنــازل
والرضوخ إلى شرط رئيس الحكومة
يــوســف ال ـشــاهــد ،الـقــاضــي بــالـعــودة
إلـ ـ ـ ــى م ـ ـقـ ــاعـ ــد الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــس وت ـس ـل ـي ــم
االمـتـحــانــات والـجـلــوس على طاولة
املفاوضات من دون شروط مسبقة.
وي ـ ــرى م ــراقـ ـب ــون أن اتـ ـح ــاد الـشـغــل
اتخذ قرارًا موجعًا قد ّ
يمس بتماسك
هـ ـي ــاكـ ـل ــه ،وقـ ـ ــد ي ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى زع ــزع ــة
اس ـت ـق ــرار مــؤس ـســاتــه ب ـعــد ال ـخــاف
الـ ــذي ه ــز «ال ـه ـي ـئــة اإلداريـ ـ ـ ــة» أم ــس،
بسبب تمسك كاتب العام «للجامعة
ال ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم الـ ـث ــان ــوي» لـسـعــد
اليعقوبي ،بمبادرته ورفضه مقترح
أم ـ ــن ع ـ ــام ات ـ ـحـ ــاد الـ ـشـ ـغ ــل ،مـ ــا دف ــع
الطبوبي إلى املطالبة برفع اجتماع
«ال ـه ـي ـئــة اإلداري ـ ـ ـ ــة» ودعـ ـ ــوة املـكـتــب
الـتـنـفـيــذي لــانـعـقــاد ،لينتهي األمــر
بـتـفــويــض امل ـك ـتــب الـتـنـفـيــذي ق ـيــادة
الـتـفــاوض بــاســم الـقـطــاع وبحضور
«الجامعة العامة».
ُ
ويحسب للطبوبي إنـقــاذه السفينة
ال ـن ـقــاب ـيــة ق ـبــل غــرق ـهــا ب ـس ـبــب طــول
م ـع ــرك ــة ك ـس ــر ال ـع ـظ ــم م ــع ال ـح ـكــومــة
واحـتــدامـهــا ،والـتــي ذهــب ضحيتها
ال ـتــام ـيــذ واألول ـ ـيـ ــاء وبـ ــات امل ــواط ــن
ط ــرف ــا فـ ــي ن ـ ـ ــزاع مـ ـجـ ـه ــول ال ـن ـه ــاي ــة
والـنـتــائــج ،فيما يعتبر مــراقـبــون أن
مخرج الطبوبي ومقترحه يندرجان
ف ــي إطـ ــار ات ـف ــاق وض ـم ــان ــات قــدمـهــا
ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ــون ـس ــي الـ ـب ــاج ــي قــائــد
السبسي ،في اللقاء غير املعلن الذي
جمعهما مساء أول من أمس.
وأب ـ ـ ـ ــدت نـ ـق ــاب ــة ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـث ــان ــوي
ً
تملمال فــي التعامل مــع الـقــرار الــذي
وص ـف ــه ال ـط ـبــوبــي ب ــأن ــه «تـ ـن ــازل من
أجـ ــل م ـص ـل ـحــة ال ـت ــون ـس ـي ــن» ،فـيـمــا
ّ
ّ
علق البوغديري على ذلك بالقول إن
املفاوضات ستستأنف مع الحكومة
بــالـتــوازي مــع امل ـش ــاورات املتواصلة
ال ـت ــي ي ـجــري ـهــا رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
ال ـبــاجــي قــائــد ال ـس ـب ـســي ،م ــع األم ــن
العام لالتحاد.

رأي

في ذكرى مجازر األرمن ...إسرائيل وتركيا والصورة الجامعة في القتل
محمد فرج
«ســأف ـنــي األرمـ ــن بــال ـحــديــد وال ـن ــار،
وأفني العرب بالتجويع» ،هذا ما قاله
جمال باشا السفاح قبل أن تعتقل
ال ـس ـل ـطــات الـعـثـمــانـيــة – االت ـح ــادي ــة
مساء الرابع والعشرين من نيسان
عام  1915املئات من املثقفني األرمن،
من ُك ّتاب وشعراء ومحرري جرائد
ومحامني وبرملانيني ،واقتيدوا بعيدًا
وقتلوا .كذلك فإن ذلك
عن منازلهم ُ
ال ـت ـع ـب ـيــر كـ ــان س ــاب ـق ــا أيـ ـض ــا عـلــى
أحداث اإلعدام املعروفة في أيار عام
 1916لعدد من املناضلني العرب في
سوريا ولبنان.
بني نيسان األرمـنــي ،وأيــار العربي،
ثـ ـم ــة مـ ـ ـق ـ ــارب ـ ــات ت ـ ـفـ ــرض ن ـف ـس ـهــا
بـ ـعـ ـف ــوي ــة مـ ـ ــن دون اإلف ـ ـ ـ ـ ـ ــراط فــي
تشبيكات تاريخية وأنثروبولوجية
عميقة أك ـثــر .ال ـصــورة وحــدهــا هنا
ت ـك ـفــي ل ـن ـســج ع ــاق ــات ب ــن األرم ــن
والفلسطينيني مــن جـهــة ،واألت ــراك

واإلسرائيليني من جهة ثانية ،وبعد
ذل ــك تـصـبــح االك ـت ـشــافــات الـبـحـثـيــة
لــأصــول الـتــركـيــة (ال ـخ ــزر) لليهود
ال ـغ ــزاة ف ــي فـلـسـطــن م ـجــرد تعليق
وليس حجة!
أسبوعان بني تاريخ مذبحتني بحق
األرمن والعرب ارتكبها الترك ،عقدان
بــن م ـجــازر الـسـلـطــان عـبــد الحميد
في حق األرمــن عــام  ،1894ومذابح
االت ـحــاديــن فــي حـقـهــم ع ــام .1914
تمامًا كما يفصل عقدان بني حربني
إســرائ ـي ـل ـي ـتــن ع ـلــى الـفـلـسـطـيـنـيــن
لـتـهـجـيــرهــم م ــن أرض ـه ــم .ف ــي كلتا
تشكلت الـقــوة الـغــازيــة من
الحالتني ّ
مـجـمــوعــات ال تـمـ ّـثــل مـكــونــا أصـيـ ًـا
فـ ــي م ـج ـت ـمــع الـ ـ ـش ـ ــرق ،وت ـس ـت ـك ـمــل
مهمات «زيارتها» بثنائية االحتالل
واإلحالل.
بعد الــرابــع والـعـشــريــن مــن نيسان،
أب ـ ــرق ـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات االت ـ ـح ـ ــادي ـ ــة -
العثمانية أوامــرهــا املـكــررة« :اذبحوا
األرم ـ ـ ـ ـ ــن» ،وبـ ـع ــد اعـ ـتـ ـق ــال ال ـن ـخ ـبــة

وإعدامها ،ومحاوالت تجريد األرمن
م ـ ــن س ــاحـ ـه ــم ،ت ـ ـصـ ــدح م ـك ـب ــرات
ال ـصــوت« :غ ــادروا أرضـكــم واتــركــوا
م ـنــازل ـكــم» ،وك ــأن مـكـبــرات الـصــوت
تستعار بعد ثالثني عــامــا ،مــن قبل
الـهــاغــانــا والــوكــالــة وال ـي ـهــوديــة الـتــي
جــاء بها السلطان العثماني نفسه
«عــدنــا إلــى أرض املـيـعــاد ،فاخرجوا
منها».
يسير املنفيون سـيـرًا على األق ــدام،
تـ ـهـ ـل ــك ال ـ ـ ـقـ ـ ــوافـ ـ ــل ت ـ ـحـ ــت هـ ـجـ ـم ــات
الـعـصــابــات الـتــركـيــة وال ـكــرديــة ،نهر
من البشر يخترق الصحراء ،فيغدو
مسيال ضعيفًا ،فالنفي لم يكن إال
ً
شهادة موت أخرى وجولة ثانية من
اإلبادة .هنالك في نهر دجلة في ديار
بكر ،وهناك في البحر األسود تطفو
على السطح الجثثُ .تـفــرغ عمليات
التهجير األراض ــي مــن أهـلـهــا ،ومــع
كل محاوالت محو التاريخ ،يبقى أثر
أرمني تحت كل حجر في ديار بكر،
تمامًا كما تنتفي أي مروية توراتية

تحت أحجار القدس ،حجرًا حجرًا.
ه ـ ـكـ ــذا اعـ ـتـ ـق ــد ال ـ ـ ـتـ ـ ــرك؛ مـ ــوجـ ــة مــن
الترحيل بالوحشية والــذبــح ،موجة
تتبع بتهجير اعتبروه أكثر تنظيمًا
ورح ـمــة ،ونتيجة كــل ذلــك مـحــاوالت
مـ ـح ــو آث ـ ـ ـ ــار األرم ـ ـ ـ ـ ــن ب ــأحـ ـج ــاره ــم
ونقوشهم وكنائسهم ،وهكذا اعتقد
الصهاينة ،موجة من الترحيل تحت
إرهاب السالح ،وموجة من الترحيل
أو إعـ ـ ــادة ال ـت ـك ــوي ــن؛ ت ـحــت ع ـنــاويــن
الــوطــن البديل أو صفقة الـقــرن ،وأن
تـ ـك ــون ن ـت ـي ـجــة ذل ـ ــك اخـ ـتـ ـف ــاء األثـ ــر
الفلسطيني.
ما يجمع بني األتــراك واإلسرائيليني،
هــو مـحــاولــة يـنـفــذهــا غــربــاء لتغيير
م ــام ــح إث ـن ــوغ ــراف ـي ــة أص ـي ـلــة ملـكــان
م ــا ،ويـشـمــل ذل ــك أيـضــا الـعـمــل على
تغيير أسماء األمــاكــن واألشـخــاص؛
أن ي ـت ـحــول جـ ــزء م ــن ي ــاف ــا إلـ ــى تل
أبيب ،تمامًا كما تتحول كارين إلى
أرضروم ،وتمامًا كما يتحول موسى
إل ـ ــى م ــوشـ ـي ــه ،ي ـت ـح ــول ه ــاروتـ ـي ــون

هاكوبيان إلى يعقوب أوغلو.
خـطــان مـتــوازيــان مــن الــزمــن ،داخــل
واحــد منهما يتحرك الفلسطينيون
واألرمـ ـ ـ ـ ــن بـ ـم ــام ــح قـ ـص ــة واح ـ ـ ــدة،
ـان ،تفوح
ودروس مشتركة ،وخط ثـ ٍ
مـنــه رائ ـحــة الـ ــدم ،يـسـيــر فـيــه الـتــرك
واإلسرائيليون جنبًا إلى جنب.
قـ ـب ــل م ـ ــذاب ـ ــح األرمـ ـ ـ ـ ــن ع ـ ـ ــام 1915
وبـ ـع ــده ــا ،ث ـم ــة م ـ ـن ـ ــاورات قــانــون ـيــة
خــاضـهــا األرم ــن؛ مــن مـعــاهــدة ســان
استيفانو إلــى برلني إلــى سيفر إلى
ل ــوزان ،ولــم يفلح األرم ــن خاللها في
ِ
شــيء ،ولــم يحم األرمــن مــن االنــدثــار
ال ـك ـل ــي إال املـ ـق ــاوم ــة األرمـ ـنـ ـي ــة ال ـتــي
اشتعلت فــي خـضـ ّـم الـحــرب العاملية
األولـ ــى وداف ـع ــت ع ــن وج ــوده ــا .قبل
احتالل  1948وبعده ،لم تقدم قرارات
الشرعية الدولية شيئًا للفلسطينيني،
ِ
لــم يـحــم الــوجــود الفلسطيني شيئًا
إال امل ـقــاومــة عـلــى األرض ،ومـقــاومــة
امل ـح ـي ــط الـ ـت ــي ت ـح ــول ــت الحـ ـق ــا إل ــى
محور ،ودول ،وتنظيمات متمرسة.

خــال العهد العثماني ،وعـلــى مــدار
عـ ـق ــود ،حـ ـ ــاول الـ ـب ــاب الـ ـع ــال ــي نـقــل
امل ــرجـ ـعـ ـي ــة ال ــديـ ـنـ ـي ــة األرم ـ ـن ـ ـيـ ــة مــن
إي ـت ـش ـم ـي ــازدي ــن إلـ ــى األس ـت ــان ــة فــي
إسـطـنـبــول ،ول ــم يـكــن ذل ــك يعني إال
محاولة صياغة ديــن أرمـنــي بقالب
عثماني ،بمعنى آخر إصدار نسخة
املقاوم .تمامًا كما يحاول
للدين غير
ِ
اإلسرائيليون اليوم تشكيل «إسالم
ت ـ ـ ــورات ـ ـ ــي» م ـ ـتـ ــوافـ ــق م ـ ــع األهـ ـ ـ ــداف
السياسية اإلسرائيلية في املنطقة،
أي تشكيل دين تابع ،بمعنى آخر.
كـلـمــا كــانــت م ـطــالــب األرم ـ ــن تـحــرج
ال ـ ـع ـ ـث ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــن ،كـ ـ ــانـ ـ ــوا يـ ـض ــرب ــون
«ساسون» ،معقل املقاومة األرمنية
الـتــي ال تـهــدأ وال تستكني ،فتقاوم،
ّ
ف ـت ـع ـلــن ال ـس ـل ـطــات ال ـع ـث ـمــان ـيــة شــن
حـ ـمـ ـل ــة أوسـ ـ ـ ـ ــع ملـ ـ ـح ـ ــارب ـ ــة الـ ـتـ ـم ــرد
واإلره ـ ـ ــاب الـ ـق ــادم م ــن «س ــاس ــون»،
وكأن املنطق اإلسرائيلي في حروبه
املتكررة على غزة ليست إال نسخة
عثمانية مكررة!

م ـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــي أن يـ ـخـ ـف ــي الـ ـت ــرك
واإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــون ص ـ ـ ـ ــورة ت ـج ـمــع
بينهما في القتل والتشريد وتغيير
مالمح املكان ،ولكن من حق األرمن
وال ـعــرب أيـضــا أن يـجــربــوا املـقــاومــة
م ـ ـعـ ــا ،أن يـ ـتـ ـش ــارك ــوا ح ـك ــاي ــات ـه ــم
ال ـخ ــاص ــة ح ــول ـه ــا ـ ـ ولـ ــو بــال ـصــدفــة
ـ ـ ـ ف ـمــن ص ـ ــورة ش ــاف ــارس ف ــي ّزي ــه
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ال ـج ـي ــش
العربي السوري خالل حرب ،1967
إل ــى ص ــور الـشـهـيــد كــول ـيــزيــان في
انتفاضة فلسطني األولى ،إلى أحالم
عــودة تــراود أرمنيًا وفلسطينيًا في
ذات الليلة ،أحالم العودة إلى القدس
وع ـك ــا ،أو ال ـع ــودة إل ــى جـبــل أرارات
وهورسيد آبات «طرابزون».
ُذبــح األرمــن قبل  24نيسان وبعده،
ُقـ ـت ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون ق ـب ــل 1948
وبعدها؛ ولكن األهــم أن ثمة حقوقًا
لــأرمــن وال ـعــرب لــم تستجلب بعد،
وث ـمــة م ـقــاومــة أشـعـلـهــا ك ــل منهما
ضد الترك واإلسرائيليني.
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مقالة

واقعية إيمانويل ماكرون
تتبدد في أميركا
سريعًا تناسى الرئيس الفرنسي دعوته المبكرة إلى شق نهج مختلف في السياسة الدولية
لبالده ،وهو يطأ أرض البيت األبيض .ال تقارب مع روسيا ،رغم االحتفاء ببوتين تحت ثريات اإلليزيه
َّ
المذهبة ،بل دعوة إلى توحيد الغرب لمواجهته .وال هدنة في سوريا ،بل إلحاح على بقاء
األميركيين فيها ،الحتواء إيران ،ودرءًا لحرب تنطلق منها ضد إسرائيل
وليد شرارة ــ محمد بلوط
عامًا واح ـدًا لــم َّ
تعمر «واقـعـيــة» الرئيس الفرنسي إيمانويل
ّ
م ــاك ــرون .ع ــام واح ــد كـفــى مــن والي ـتــه لـكــي تـتـبــدد ادع ــاءات
كـثـيــرة بــاالنـعـطــاف بــالـسـيــاســة الـخــارجـيــة لسلفيه نيكوال
وفرانسوا هولند ،نحو واقعية أكبر في التعاطي
ساركوزي
ّ
مع قضايا العالم ،ضل الرئيس السبيل إليها .كان ماكرون قد
افتتح مسيرته ،كما ينبغي برجل قادم من خارج السرايات
وامل ــؤس ـس ــات الـتـقـلـيــديــة ،ب ـقــوة شــرعـيــة ص ـنــاديــق االق ـت ــراع
وبرنامج للتغيير ،وإلحاح على مراجعة السياسة الخارجية
لـسـلـفـيــه ال ـت ــي هـيـمـنــت عـلـيـهــا م ـق ــارب ــة امل ـحــاف ـظــن ال ـج ــدد،
الستعادة القدرة على التحدث إلى الجميع :روسًا وإيرانيني
وعربًا .ال بل ذهب في مقابلة رأس السنة الحالية ،إلى الزعم
أنه لم يعد يسعى إلى تغيير النظام بالقوة في سوريا ،فبقاء
الرئيس بشار األسد أو ذهابه شأن السوريني ال غيرهم.
قاس ال يرحم ،وهو غالب راجم للتطبع .فالوالدة
لكن الطبع ٍ
من خاصرة األسواق املالية واملصارف ومن تكوين أكاديمي
وسـيــاســي فــي أوج ص ـعــود الـلـيـبــرالـيــة ،وازده ـ ــار مقوالتها
البائسة في التسعينيات ،نما وتجذر في حرفة الربا والصرافة
في بنك «روتشليد» ،أعجز من أن يجترح ّ
مخيلة ملستقبل
تسمو بها فرنسا عن التبعية للواليات املتحدة .فاالنكباب
على القراءة ال يهب بالضرورة مفاتيح الحكمة في العالقات
الدولية .فالرئيس قارئ نهم ،على ما تقوله أقاصيص ورواة
سيرته ،لكن عامله الذهني ال يزال محكومًا بتجربته املصرفية
إلى حد بعيد ،ينهل منها فهمه للسياسة والوساطة ،مثله مثل
أي رجل لم يقرأ كتابًا واحدًا.
فرغم اختالفه عن دونالد ترامب الــذي لم تبلغ به مغامراته
الثقافية حدود املخاطرة بقراءة كتاب بأكمله ،على ما يروى
عـنــه ،إال أنــه يتقاسم وإي ــاه عــالــم األع ـمــال خلفية ومـسـيــرة،
وإتـيــانـهـمــا اإلل ـيــزيــه والـبـيــت األب ـيــض مــن وراء ظـهــر النظام
السياسي التقليدي وأحزابه ،كذلك يتقاسمان االنتصار على
مراكز األبحاث واالستطالع ووسائل اإلعــام في رئاسيات
فرنسا والواليات املتحدة ،وتكذيبهما كل التوقعات بالهزيمة.
ولهما التصورات نفسها عن أن شرط النجاح في العالقات
الدولية هو نفسه ما يشترط في ميادين الصفقات املالية،
ورهني ما يبنى في ّ
الحيز الشخصي من عالقات مع أقوياء
العالم ،وليس ما ينهض منها على رؤيــة استراتيجية تدافع
قبل كل شيء عن املصلحة الوطنية.
إن إصرار ماكرون على التذكير دومًا في كل املقابالت على
ما يجمعه بترامب ال ينفصل عن سعيه ونجاحه ببناء عالقة
مميزة مع الرئيس األميركي حيث فشل زعماء كثيرون في
أوروبــا .بل ويقال إنها أفضل عالقة بني ترامب وأي رئيس
آخر ،يدعوها اإلعالم بقصة «األخوة الرومانسية» .فإالصرار
على الشراكة مع الواليات املتحدة يفصح عن الرؤية الحقيقية
ملاكرون لدور فرنسا من موقع أدنى وتابع ،أو وسيط عامل
لـحـســابـهــا أو ســاعــي بــريــد دول ــي ل ـهــا .إن األزم ـ ــات العاملية
تكشف السياسات الفعلية للدول ،فالتأزم الذي تفتعله أميركا
حــول االتفاق الـنــووي ،كشف حقيقة املوقف الفرنسي الذي
عــارض مبدئيًا قــرار ترامب ّ االنسحاب من االتفاق النووي،
ليناور ويطالب بما هو ال يقل خطورة عنه ،بوضع البرنامج
البالستي البعيد املدى تحت الرقابة الدولية .وجاء في املقابلة
التهديد بعقوبات إذا لم تمتثل إيــران لذلك الطلب ،تمامًا كما
يهدد بذلك ترامب ،فأين هي الواقعية املاكرونية؟
فــي تــراكــم الـتـطــورات األخ ـيــرة مــا ينبئ بحقيقة التوجهات
الفرنسية .في الطبقة األولــى منها التبني الفرنسي الكامل
لالستراتيجية األميركية في إيران لتجريدها من برنامجها
الـبــالـسـيـتــي ،وقــوتـهــا ال ــرادع ــة الحقيقية .فـفــي املـقــابـلــة التي
أجــراهــا مــع «فــوكــس نـيــوز» ،قناة تــرامــب وجمهوره املحببة،
أظهر ماكرون عدائية أكبر إليران ،برفضه أيضًا االنسحاب
األم ـيــركــي مــن ســوريــا ،خشية تــركـهــا لقمة ســائـغــة إلي ــران
وحلفائها .رأى ماكرون أن انتصار إيــران وحلفائها مقدمة
لحرب جديدة سيشنونها انطالقًا من سوريا .لم يقل الرئيس
الفرنسي في مقابلته ضد من ستشن تلك الحرب .ولكن مع
ّ
ستشن ضد
قليل مــن الـتــأمــل ،يـبــدو بديهيًا أنــه يعني أنـهــا

ً
إسرائيل .أوال ،إن هذا املوقف من االنسحاب األميركي الذي
يخشى على إسرائيل من هجوم مفترض ملحور املقاومة،
سبقته مواقف أخرى تظهر انحياز الرئيس الفرنسي األعمى
إلــى إســرائـيــل ،إلــى حـ ّـد اعـتـبــاره الـعــداء للصهيونية «الشكل
املعاصر من العداء للسامية» على ما قــال .وهو تصريح لم
يجرؤ أي رئيس فرنسي سابق كساركوزي أو هــوالنــد ،ال
غبار على انحيازهما إلى إسرائيل ،على اإلدالء بمثله .بكالم
آخر ،دخلت السياسة الفرنسية طورًا جديدًا من االنحياز إلى
إسرائيل ضد العرب .تقلل هذه املواقف من أهمية معارضته
لنقل السفارة األميركية إلى القدس ،إذ تالها رفضه الطلب
الضعيف للرئيس محمود عباس ،االعتراف بدولة فلسطني.
من ثوابت السياسة الفرنسية ،خالل حقبة الجنرال ديغول
في الستينيات ،والرئيس االشتراكي فرانسوا ميتران خالل
الثمانينيات ومـنـتـصــف التسعينيات ،الـتـمـســك بــالـقــرارات
ّ
والتميز عن املقاربة األميركية بتجنب االنحياز غير
الدولية،
املشروط إلى إسرائيل .إن سياسة ماكرون تقطع مع كل تلك
السياسات ،ورغــم أن سلفيه سبقاه إلى ذلــك ،أال أنه لم يكن
لهما ادعــاءاتــه برفض سياسة املحافظني الـجــدد ،وال زعمه
العودة إلى الواقعية نهجًا في السياسة الخارجية .فأين هي
الواقعية املاكرونية؟
ّ
يضم
وثــان ـيــا ،بــرفـضــه االن ـس ـحــاب األم ـيــركــي مــن س ــوري ــا،
ماكرون صوته إلى األصوات السعودية واإلسرائيلية األكثر
تشددًا في الصراع السوري ،واألبعد تطرفًا حتى من ترامب.
إن النتيجة املباشرة لذلك هي تأجيج الحرب وتضييع الفرص
لوقف نزف الدم في سوريا وتوسيع احتماالت املواجهة في
اإلقليم ،فأين هي الواقعية املاكرونية؟
وف ــي الطبقة األخ ـيــرة مــن ال ـت ـطــورات ينبغي التنقيب أيضًا
عن معنى مقاالته لـ«فوكس نيوز» التي تناول بها روسيا،
والــرئ ـيــس ب ــوت ــن .فــال ـقــول إن «ب ــوت ــن رج ــل ق ــوي وي ـحــاول
زعزعة النظم الديمقراطية ،وينبغي أن يظهر الغرب موحدًا
فــي مــواجـهـتــه» يلقي ض ــوءًا جــديـدًا على االن ـقــاب املفاجئ
ضد روسيا بعد مقاربات ّتدعي السعي إلى عالقة مختلفة
مــع موسكو ،ودع ــوة بوتني إلــى اإللـيــزيــه .كــان يكفي خطاب
«بوتيني» واحد عن عودة روسيا العبًا متفوقًا في تكنولوجيا
الصواريخ العابرة للقارات واملضادة للصواريخ في أوروبــا،
وتقويض أسس الدرع الصاروخية قبل شهر ،ليفقد االحتفاء
ببوتني قبل عام بريق الشجاعة التي حفت بالقادم الجديد إلى
ّ
اإلليزيه .وتتخذ مذاك املشاركة الفرنسية في قصف سوريا
ً
معنى مختلفًا يعني تأكيد وحدة الغرب الذي عاد مصطلحًا
ّ
يستخدم بكثرة في املاكرونية السياسية لشد العصب في
مواجهة بوتني .فأين الواقعية املاكرونية؟
يذهب ماكرون إلى لقاء ترامب في البيت األبيض لالحتفال
بعودة الغرب على ضفتي االطلسي إلى الوحدة .في حسابات
ال ــزي ــارة الـفــرنـسـيــة أيـضــا األم ــل بتثبيت اإلع ـف ــاء األمـيــركــي
ألوروبـ ـ ـ ــا م ــن الـ ــرسـ ــوم ال ـج ـمــرك ـيــة ع ـل ــى ت ـص ــدي ــر الـصـلــب
واأللومنيوم .يعزز هــذا البعد طموح الرئيس الفرنسي لكي
يصبح الناطق باسم املصالح األوروبـيــة واملــدافــع عنها لدى
واشنطن ،ويعزز بالتالي املوقع الفرنسي في الثنائية األملانية
الفرنسية التي تقود االتحاد األوروبي ،خصوصًا بعد اقتراب
بريطانيا من بوابة مغادرته.
وأمل آخر ال بد منه كي تنجو املاكرونية من خيبة أخرى بعد
خيبتها في ملف أقل أهمية بانتزاع تراجع عن االنسحاب من
سوريا ،هو استصدار موقف أو تعهد من الرئيس االميركي
بتأجيل إعالن االنسحاب من االتفاق النووي في الثاني عشر
من أيار املقبل ،والقبول لقاء ذلك بوساطة فرنسية تنتزع من
إيران صواريخها وبرنامجها الصاروخي ،وتحقق األهداف
املشتركة لترامب وماكرون ،وتعزز موقع فرنسا ...كساعي
بريد ّللواليات املتحدة.
إن تخلى ماكرون عن مزاعمه االستقاللية والواقعية ،وانقياده
مجددًا خلف الواليات املتحدة وأترابه األوروبيني ،ورفعه شعار
توحيد الغرب ،سيجعل املشهد العاملي أقرب ما يكون لنبوءات
صموئيل هنتغتون الذي رأى في «صراع الحضارات» أن املآل
النهائي للتطورات الدولية يدفع باتجاه املواجهة بني الغرب في
خندق ،وما بقي من العالم في خندق آخر.

