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غربال الذرائع الواهية

مؤتمر فلسطينيي الخارج ...لالستقطاب وتعميق االنقسام

ٍّ
حرفي ملقولة «عذر أقبح من ذنب» ،أصدرت جمعية معهد تضامن
تطبيق
في
ٍ
النساء األردني (تضامن) بيانا ،ينتصر ،وفق ما جاء فيه ،لسيدة تشغل مقعدا
في مجلس النواب ،وهي النائب التي أثارت لغطًا واسعًا في الشارع األردني ،قبل
ملقابلة
أيام ،وضجت مواقع التواصل االجتماعي بحكايتها ،إثر بث مقطع فيديو
ٍ
مصورة لها ،ارتكبت فيها خطأ فادحًا ،حني قدمت معلومة مغلوطة ،في سياق
تعبيرها عن سعادتها بخروج أحمد الدقامسة ّ
حرا من السجون اإلسرائيلية ،في
حني يعرف القاصي والداني ،كما يعرف أطفال املرحلة االبتدائية ،أن الدقامسة
أمضى محكوميته فــي السجون األردنـيــة ،تنفيذا لحكم قضائي بسجنه 20
عــامــا إث ــر حــادثــة قتله سـبــع فـتـيــات إســرائـيـلـيــات .وق ــد أث ــار الـتـصــريــح الغريب
العجيب جدال واسعا بني نشطاء مواقع التواصل االجتماعي ،وتسبب بصدمة
واستهجان وسخرية مريرة في أوساطهم ،جــراء مقدار الجهل بالشأن العام
الذي ّ
عبر عنه تصريح النائبة عاثرة الحظ.
وفــي مـحــاولـ ٍـة منها ،منيت بالفشل الــذريــع ،إلنـقــاذ مــا تبقى مــن مــاء الوجه
والتخلص من الحرج الكبير ،قدمت السيدة تبريرا ترقيعيا يخلو من املنطق،
وينطوي على مغالطات كثيرة ،ما زاد الطني بلة ،مع أن الحل األمثل الذي يحترم
وهو يكمن
عقول الناس ،للخروج من هذا املــأزق ،كان أبسط من ذلك بكثير،
ً
في اإلقرار بالحقيقة البسيطة ّ
املجردة ،ألن الجهل بالشيء ليس جريمة ،يعاقب
عليها القانون ،وبالتالي لسنا مضطرين للتستر عليها أو التنصل من تهمة
ارتكابها.
كــان حـ ّ
ـريــا بالنائب املحترمة أن تعترف بشجاعة ووض ــوح وإق ــرار بالذنب،
احترامًا ملــن انتخبها ،ثــم تقدم اعـتــذارا صــادقــا تعبر فيه عــن أسفها ،وتتعهد
ّ
بتحري الدقة ،وإبداء جدية أكبر في أدائها النيابي ،عوضا عن
لجمهور الناخبني
املضي في املكابرة ،والتمسك بمبدأ «عنزة ولو طارت» .وال يختلف األمر كثيرا
في بيان «تضامن» الذي صدر انطالقا من نيات طيبة ونبيلة ،ال تقبل الشك .ومع
ذلك ،يمكن اعتباره سقطة مهنية ونقابية وجندرية ،ينطبق عليه ،والحال هذه،
املثل الشعبي البليغ (جاءت تكحلها أعمتها) .وفي البيان التبريري الصادر عن
«تضامن» ،نقرأ أن النائبة هي أصغر عضو في مجلس النواب األردني الثامن
عشر ،عمرها ثالثون سنة ،وكــان عمرها عشر سنوات ،حني تمت محاكمة
الجندي أحمد الدقامسة قبل عشرين عاما .أنت ،بحسب «تضامن» معفى من
اللوم بجهلك بــاألحــداث ،ما دمــت لست معاصرا لها .جميل وصحيح أن بيان
الزميالت في «تضامن» حــاول إبــداء شيء من املوضوعية ،وأخفق تماما هنا،
حتى وهو يؤكد أن ذلك ال يعتبر عذرا ملا حصل.
إذا لم يكن ً
عذرا يستحق اإلشارة إليه ،ملاذا خصصتم له هذا الحيز من بيانكم؟
أال يعتبر ذلك نوعا من التناقض؟ وتحذرون ،في السياق نفسه ،من مغبة إحباط
األصــوات القيادية الشابة التي هي في أمس الحاجة للرعاية واملساندة والدعم،
بحسب الـبـيــان .أظــن أن كلمة الطبطبة سقطت سـهــوا كــذلــك ،فــذلــك هــو جوهر
اتجاه واحد من
املوضوع ،كما يفيد البيان (إن نشر هذا الفيديو يصب في
ٍ
ـادرات على
ـ
ق
غير
خالل توجيه رسالة واحــدة ،هي أن النساء القياديات ما زلن
ٍ
ّ
مجاالت كثيرة ،هي ٌ
حكر على الرجال ،وتأكيد للصورة
تحمل املسؤولية في
ٍ
ـان كـهــذا يجعلنا نلمس ،بــوضــوح ،مالمح
املسبقة عــن الـنـســاء) .التأمل فــي بـيـ ٍ
ً
ظاهرة الفزعة ،وهو سلوك انفعالي ،نقدم عليه نصرة ملن هو في صفنا ،بغض
ّ
ونتصدى ملن ينتقده ،مهما
النظر عن اتفاقنا معه أو رفضنا له ،ننتصر له

ماجد عزام

بسمة النسور

كـ ــل االحـ ـ ـت ـ ــرام وال ـت ـق ــدي ــر ل ـل ــذي ــن ن ـظ ـمــوا
املــؤت ـمــر الـشـعـبــي لفلسطينيي ال ـخ ــارج،
وق ــام ــوا عـلـيــه .واالخـ ـت ــاف ف ــي االجـتـهــاد
أو الــرأي معهم ال يفسد للود قضية ،بأي
ح ــال .وانـطــاقــا مــن ه ــذا ،يمكن طــرح عدة
مــاحـظــات أســاسـيــة ب ـشــأن املــؤتـمــر الــذي
عـقــد فــي اسطنبول نهاية شهر فبراير/
ش ـبــاط امل ــاض ــي .وع ـقــده فــي اسـطـنـبــول ال
يعيبه أبـ ـدًا ،فقد ضــاقــت املنطقة والدنيا
ع ـ ـلـ ــى مـ ـنـ ـظـ ـم ــي املـ ـ ــؤت ـ ـ ـمـ ـ ــر ،ف ــالـ ـع ــواص ــم
وال ـ ـحـ ــواضـ ــر الـ ـكـ ـب ــرى ت ـح ـك ـم ـهــا ال ـف ـل ــول
وال ـثــورات امل ـضــادة ،وبـيــروت تخلت ،منذ
زمـ ــن ،ع ــن دوره ـ ــا ن ــاف ــذة لـلـعــالــم الـعــربــي
وشرفته املفتوحة على العالم ،وباتت اآلن
تحت سيطرة (وهيمنة) الحشد الشعبي
الـ ـ ــذي ي ـف ــرض إرادتـ ـ ـ ــه ب ـق ــوة الـ ـس ــاح فــي
الداخل ،بينما يتماهى مع الغزاة والطغاة
والفلول في الخارج.
وإضــافــة إ ّلــى مــا سـبــق ،ليست اسطنبول
غــري ـبــة ع ــن ــا ،ه ــي عــاص ـم ـت ـنــا حــاضــرتـنــا
الـ ـكـ ـب ــرى ،أخ ـ ــت ع ــواص ـم ـن ــا وح ــواض ــرن ــا
الـ ـكـ ـب ــرى ،مـ ـك ــة ،ال ـ ـشـ ــام ،حـ ـل ــب ،الـ ـق ــاه ــرة،
القدس ،بغداد ،املوصل ،تونس ،والجزائر،
والـ ـخ ــرط ــوم ،وهـ ــي تـسـتـفـيــق وتـسـتـعـيــد
وعيها وذاكرتها التاريخية ببطء ،وبشكل
تدريجي ومتواصل.
م ـن ـظ ـمــو امل ــؤت ـم ــر ق ـ ــادة ومـ ـس ــؤول ــون فــي
حركة حماس ،والهيئات واملؤسسات التي
شــاركــت فــي اإلع ــداد ،أو عبرت عــن دعمها
وم ـســانــدت ـهــا امل ــؤت ـم ــر ،تــاب ـعــة ومــوج ـهــة
مـ ــن الـ ـح ــرك ــة ،وتـ ـم ــت دع ـ ــوة شـخ ـص ـيــات

كاريكاتير

م ــن خ ـ ــارج «ح ـ ـمـ ــاس» ،عـلـمــا أن ـه ــم كــانــوا
بـمـثــابــة االسـتـثـنــاء ال ــذي يـثـبــت ال ـقــاعــدة،
وال ينفيها .وكما ّ
تبدى من الندوات التي
عقدت على هامش املؤتمر ،وحاضر فيها
إخــوة أصــدقــاء زمــاء أغلبهم مــن حماس،
ـات تــاب ـعــة لـهــا،
أو ال ـعــام ٌـلــن ف ــي ٌم ــؤس ـس ـ ٍ
م ــدع ــوم ــة وم ـق ـ ّـرب ــة م ـن ـهــا ،بـبـســاطــة تقف
حماس خلف املؤتمر من األلف إلى الياء.
إل ــى ذل ـ ــك ،ت ــم ت ـجــاهــل دع ـ ــوة شـخـصـيــات
ومؤسسات فلسطينية عــديــدة فــي تركيا
وخارجها ،سواء لجهة نقاش فكرة املؤتمر
وك ـي ـف ـيــة إن ـج ــاح ـه ــا ،وح ـت ــى ف ــي تـحــديــد
الدعوات واملشاركني واألساس املتني الذي
سينطلق مـنــه املــؤت ـمــر .بـبـســاطــة ،اتفقت
نـ ــواة وم ـج ـمــوعــة م ــن «حـ ـم ــاس» ،وقـ ـ ّـررت
إقــامــة املــؤتـمــر وفــق اجـتـهــادهــا وأهــدافـهــا
وأج ـ ـنـ ــدت ـ ـهـ ــا ،وم ـ ــن ث ـ ــم ت ـ ــم ال ـت ـف ـك ـي ــر فــي
املدعوين أو الشخصيات التي بإمكانها
الـ ـتـ ـس ــاوق ،وال ـت ــأي ـي ــد ،أو عـ ــدم م ـعــارضــة
ّ
املحدد له.
اإلطار
من هنا ،بدا مؤتمر اسطنبول في الحقيقة
أقرب إلى مؤتمر الجالية الفلسطينية في
أوروب ـ ــا ،ال ــذي تــرعــاه وتــدع ـمــه «ح ـمــاس»
مباشرة (ثمة مــؤتـمــرات وجــالـيــات أخــرى
م ــدع ــوم ــة مـ ــن ف ـت ــح أو ف ـص ــائ ــل مـنـظـمــة
ال ـت ـحــريــر) ،وم ــن شـ ــارك م ــن خــارج ـهــا هم
ال ـش ـخ ـص ـي ــات ن ـف ـس ـهــا الـ ـت ــي ك ــان ــت تـتــم
دع ــوت ـه ــا إلـ ــى ال ـخ ـطــابــة واملـ ـح ــاض ــرة في
مؤتمر الجالية الفلسطينية فــي أوروب ــا.
أي أن ـنــا أمـ ــام تـغـيـيــب لـنـصــف الـجــالـيــات
الفلسطينية بــال ـخــارج وتـجــاهـلـهــا ،وفــق
م ــا ي ـت ـبــدى م ــن امل ــؤت ـم ــرات امل ـت ـع ــددة لها
التي تعقد في أوروبا تحديدًا .أما البيان

الختامي للمؤتمر فقد تحدث عن منظمة
التحرير بصفتها املمثل الشرعي ،وليس
الــوح ـيــد لـلـفـلـسـطـيـنـيــن ،م ــن دون إقــامــة
التمييز ال ـض ــروري والـ ــازم بــن املنظمة
وط ـن ــا مـعـنــويــا ل ـنــا أي ـن ـمــا ك ـن ــا ،والـلـجـنــة
التنفيذية بصفتها الهيئة اإلداري ــة التي
تديرها ،وهــي بالتأكيد غير شرعية غير
مـيـثــاقـيــة غـيــر ديـمـقــراطـيــة ،وال تـعـبــر عن
الواقعي ،وال عن املشهد السياسي الحزبي
الحالي في فلسطني.
ال ي ـم ـكــن ال ـ ـجـ ــدال أو ت ـج ــاه ــل ح ـق ـي ـقــة أن
املنظمة ،أو باألحرى لجنتها التنفيذية ،ال
تقوم بواجبها كما ينبغي ،وهي تتجاهل،
منذ اتفاق أوسلو ،وعن عمد ،فلسطينيي
ال ـخ ــارج .وف ــي الحقيقة ،ابتلعت السلطة
الــوط ـن ـيــة امل ـن ـظ ـمــة ،وه ــي ال ـت ــي تـتـصــرف
وكأنها تخص فلسطينيي الــداخــل فقط.
ومــن هنا ال يمكن إنكار حق أو اتهام من
ينطلق للعمل مل ــلء ه ــذا ال ـف ــراغ ،والـقـيــام
بــأن ـش ـطــة س ـيــاس ـيــة إع ــام ـي ــة اجـتـمــاعـيــة
نـقــابـيــة فلسطينية ف ــي الـ ـخ ــارج ،غـيــر أن
هــذا يجب أن ينطلق بــوضــوح ،ومــن دون
لبس ،أو شــك مــن قــاعــدة أن املنظمة وطن
الفلسطينيني املعنوي ،وال مشكلة طبعًا
مــع الــوطــن ال ــذي ال يشيخ أبـ ـدًا ،واملشكلة
هي فقط مع الحكومة التي تدير الوطن،
وب ـم ـجــرد إع ـ ــادة ال ـح ـيــاة وال ـح ـيــويــة إلــى
شرايني املنظمة ومؤسساتها ،وانتخاب
لجنة تنفيذية جــديــدة بشكل ديمقراطي
وط ـنــي ش ـفــاف ون ــزي ــه ،ف ــإن ك ــل م ــا يعمل
ح ــال ـي ــا أو ي ـج ـت ـهــد مل ـ ــلء ال ـ ـفـ ــراغ سـيـضــع
نفسه بتصرف القيادة الجديدة ،بصفتها
املــرجـعـيــة لـكــل الفلسطينيني فــي الــداخــل
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أغ ــار الـطـيــران الـحــربــي اإلســرائـيـلــي ،فجر
 17م ــارس /آذار ال ـجــاري ،على مــواقــع في
س ــوري ــة م ـس ـت ـهــدفــا أس ـل ـح ــة «م ـت ـط ــورة»
لحزب الله ،كما صـ ّـرح بذلك رئيس وزراء
كيان االحـتــال  ،بنيامني نتنياهو ،فيما
أطـ ـلـ ـق ــت امل ـ ـ ـضـ ـ ــادات األرضـ ـ ـي ـ ــة الـ ـس ــوري ــة
نيرانها باتجاه الطائرات املغيرة .امللفت أن
الطائرات ،وفقًا للروايات املتداولة ،قدمت
م ــن نــاحـيــة لـبـنــان ف ــي غــارت ـهــا عـلــى ريــف
حمص؛ وامللفت أيضًا أن منظومة الحماية
الروسية «إس  »300التي نصبتها روسيا
على الساحل السوري قرب قاعدة حميميم
الجوية لم تعط ِ أي إنذار للقوات السورية
عن الطائرات املغيرة ،ما يعني أنها غضت
الطرف عن الغارة ،إن لم نقل إنها حصلت
بضوء أخضر روسي ،بعد زيارة نتنياهو
إل ــى مــوسـكــو ،مــا يـطــرح مجموعة أسئلة
عــن التنسيق بــن إســرائـيــل وروس ـيــا ،في
مقابل التباين ،إن لم نقل الخالف الذي بدأ
يتصاعد بــن إي ــران وروسـيــا فــي سورية،
والــذي بدأ بالظهور الواضح ،اعتبارًا من
«صفقة حلب» بني روسيا وتركيا.
اسـتـهــداف إســرائـيــل «أسـلـحــة ح ــزب الـلــه»
فــي ســوريــة ،واإلع ــان عــن ذلــك رسميًا في
ب ـيــان ال ـنــاطــق بــاســم «ج ـيــش االح ـت ــال»،
خالفًا ّ
للمرات السابقة؛ وإطالق املضادات
األرض ـيــة بــاتـجــاه ال ـطــائــرات املـغـيــرة هــذه
املرة خالفًا أيضًا لكل املرات السابقة ،يفتح
النقاش على أسئلة كثيرة ،قد تتيح املجال
الستقراء املرحلة املقبلة ،أو األيام املقبلة.
ق ـب ــل أيـ ـ ـ ــام ،ك ـش ــف أح ـ ــد مـ ـس ــاع ــدي قــائــد
ال ـحــرس ال ـث ــوري اإلي ــران ــي أن ب ــاده بنت
مصانع إلنتاج الصواريخ في لبنان تحت
أخبار
األرض .وقبلها بمدة ،جرى تسريب
ٍ
عن استالم حــزب الله ملجموعة صواريخ
م ـت ـطـ ّـورة مــن ن ــوع «ي ــاخ ــون ــت» .وبـعــدهــا،
تـ ّ
ـوع ــدت ال ـ ـ «م ـل ـي ـش ـيــات» ال ـعــراق ـيــة الـتــي
تـقــاتــل فــي ســوريــة بـفـتــح جـبـهــة ال ـجــوالن
ملقاتلة إسرائيل ،فيما ّ
توعد أمني عام حزب
خطاب
الله في لبنان ،حسن نصرالله ،في
ٍ
ل ــه ،بـقـصــف ك ــل أن ـح ــاء فـلـسـطــن املـحـتـلــة،
ب ـم ــا ف ــي ذل ـ ــك م ـف ــاع ــل دي ـم ــون ــة الـ ـن ــووي.
وفـ ــي م ـقــابــل ذل ـ ــك ،ه ـ ـ ّـدد وزي ـ ــر «ال ــدف ــاع»
اإلســرائـيـلــي بتدمير البنية التحتية في
لبنان ،واعتبر الجيش اللبناني هدفًا في
أية حرب مقبلة مع حزب الله ،فيما عملت
الــدعــايــة اإلسرائيلية على تضخيم قــدرة

وقــد تكون إحــدى ارتــداداتــه دخــول لبنان
ـرب أهليةٍ جــديــد ٍة ،نجا منها طــوال
فــي حـ ٍ
الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة ،خ ـص ــوص ــا ف ــي ظــل
االنقسام الذي تعيشه الساحة السياسية
اللبنانية ،وفي ظل حالة التوتر واالحتقان
خلفيات
املذهبي الذي تعيشه البالد على
ٍ
ـات كـثـيــرة ،منها مــا يتصل بــاألزمــة
ومـلـفـ ٍ
السورية ،ويرى هؤالء أن لبنان ال يحتمل
الـيــوم الــوقــوف إلــى جانب ٍّ
أي مــن املحاور
ّ
امل ـت ـقــات ـلــة ،أو ت ـلــك ال ـتــي ت ـتــوعــد بعضها
بالقتال.
أمــام هذا املشهد ّ
امللبد بالغيوم السوداء،
وأم ـ ــام انـ ـس ــداد أف ــق ال ـحــل ال ـس ـيــاســي في
س ــوري ــة ،وأمـ ــام الــرســائــل ال ـتــي يتبادلها
ب ـع ــض األط ـ ـ ـ ــراف ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،وف ـ ــي ظــل
حالة االحتقان وحروب الوكاالت في أكثر
م ــن ب ـلـ َـد ع ــرب ــي ،ي ـبــدو أن ل ـب ـنــان سـيـكــون
عــرضــة ،أكـثــر مــن أي وقــت مـضــى ،لدخول
ح ــال ــة ال ـف ــوض ــى وال ـ ـحـ ــروب ال ـت ــي تـجــري
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،خ ـصــوصــا وأن الـلـبـنــانـيــن
ل ــم يـتـعـلـمــوا إل ــى اآلن م ــن شـ ــرور ح ــاالت
االنقسام التي يعيشونها ونتائجها.
(كاتب لبناني)

وال ـخ ــارج .األم ــر الــافــت اآلخ ــر فــي البيان
ال ـخ ـتــامــي ك ــان امل ــوق ــف امل ـخ ـجــل وامل ـشــن
م ــن الـ ـ ـث ـ ــورات ال ـع ــرب ـي ــة ،بـ ــإبـ ــداء ال ـح ـيــاد
ت ـج ــاه ـه ــا ،وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن املــؤت ـمــر
ّ
يتحرر مــن القيود
شعبي ،ويفترض أنــه
الرسمية ،وحتىً من اللغة الدبلوماسية،
إال أنــه تبنى لغة رسمية ومحايدة تجاه
ً
ال ـ ـثـ ــورات .وب ـ ــدال م ــن االن ـح ـي ــاز لـلـشـعــوب
الثائرة ضد أنظمة االستبداد التي قهرت
وقتلت من الفلسطينيني أكثر مما فعلت
ـاد تـجــاه
إس ــرائـ ـي ــل ،ت ــم ال ـح ــدي ــث ع ــن حـ ـي ـ ٍ
املـ ـح ــاور امل ـت ـص ــارع ــة ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن
هــذه هــي لغة الـفـلــول وال ـث ــورات املـضــادة،
فقد تم صبغ الـثــورات بــالــدم ،واستجالب
م ـل ـي ـش ـي ــات ط ــائ ـف ـي ــة م ــذه ـب ـي ــة أج ـن ـب ـيــة،
وح ـتــى غ ـ ــزاة ،ك ـمــا ف ــي ال ـحــالــة الــروس ـيــة،
لــدعــم األنـظـمــة األقـلـيــة الـحــاكـمــة باملعنى
الطائفي الحزبي السياسي ،ثم تم تمويه

استشراق النخب «المدينية» العربية
خليل العناني

ي ـم ــارس ب ـعــض امل ـح ـســوبــن ع ـلــى الـنـخـبــة
العربية املشتغلة بالفكر والبحث والثقافة
نوعًا فريدًا من االستشراق ،يمكن أن نسميه
«االستشراق املحلي» ،وهو ذلك الذي تقوم
بــه النخب «املــديـنـيــة» العربية تـجــاه بقية
امل ـن ــاط ــق ف ــي ب ـل ــدان ـه ــا ،سـ ـ ــواء ف ــي ال ــري ــف
أو األط ـ ــراف املـهـ ّـمـشــة جـغــرافـيــا وتـنـمــويــا.
ونقصد بالنخب املدينية تلك الفئة التي
نـ ـش ــأت وت ــرع ــرع ــت فـ ــي امل ـ ـ ــدن ال ـح ـضــريــة
الكبرى ،كالقاهرة وبغداد ودمشق ّ
وعمان
وتونس والــدار البيضاء..إلخ ،ونالت حظًا
وفيرًا من التعليم ما بعد الجامعي ،سواء
في بلدانها أو خارجها ،ثم عادت لتشتغل
على الريف واملناطق والفئات ّ
املهمشة في
بلدانها من منظور استعالئي سطحي ،ال
يختلف كثيرًا عن االستشراق الغربي.
ي ـغــرق هـ ــؤالء املـسـتـشــرقــون امل ـح ـلـ ّـيــون في
ـات عن سكان الريف
نسج (وتـكــرار) ســرديـ ٍ
و«الـهــوامــش»  peripheriesواملناطق األقل
تـنـمــويــة ،م ـصــدرهــا الــرئـيـســي ه ــو األف ــام
وامل ـس ـل ـس ــات ال ـكــاس ـي ـك ـيــة ال ـت ــي صـ ـ ّـدرت
ل ـع ـق ــود صـ ـ ــورًا ن ـم ـط ـيــة س ــاذج ــة ع ــن ه ــذه
املناطق ،مثلما هي الحال في مناطق مثل
الـصـعـيــد وسـيـنــاء وش ـمــال الــدلـتــا وال ـبــدو
ف ــي مـ ـص ــر .وه ـ ــي س ـ ــردي ـ ـ ٌ
ـات ال ت ـخ ـلــو مــن
ـزال لتعقيدات املجتمعات
سطحيةٍ واخ ـت ـ ٍ
امل ـح ـل ـي ــة ،سـ ـ ــواء ال ــري ـف ـي ــة أو الـ ـب ــدوي ــة أو
الـهــامـشـيــة ،وتـســاعــد فــي تـكــريــس الـعــاقــة
ال ـجــافــة ب ــن املــدي ـنــة أو ال ـح ـضــر وال ــري ــف،
بــاع ـت ـبــاره ـمــا «عـ ــاملـ ــن» مـنـفـصـلــن كـلـيــا،
ً
َ
وذوي طــابــع جــوهــرانــي ال يـتـغـيــر .وب ــدال
م ــن أن تـتـحـلــى ه ــذه ال ـن ـخــب بــاملـســؤولـيــة
األخــاق ـيــة والـعـلـمـيــة ت ـجــاه مجتمعاتهم،
وذل ـ ــك ف ــي م ــواج ـه ــة م ــوج ــات االس ـت ـش ــراق
األجـنـبــي الـتــي ال تنقطع ،فإنها تـغــرق في
ت ـك ــرار الـكـلـيـشـيـهــات واألحـ ـك ــام املـعـيــاريــة
نفسها ،التي ّ
ترسخ أطروحات املستشرقني

من أحوالنا في «المؤشر العربي»
معن البياري

ًّ
ع ــن االن ـق ـس ــام ،ول ـيــس حـ ــا أو عــاجــا لــه.
ولألسف ،فقد ّ
عمق االنقسام واالستقطاب،
ومع طابعه الحزبي والسياسي لم يضع
ً
حـلــوال جدية تجاه املصالحة ،خصوصا
مــع لهجة (أو خـطــاب) التكفير السياسي
التخويني من قبل بعض املتحدثني.
أخـيــرا ،رغبة (وحــق) فلسطينيي الخارج،
خصوصا الشباب منهم ،في التعبير عن
أنفسهم ومــلء الـفــراغ الــذي تركته اللجنة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة مل ـن ـظ ـمــة الـ ـتـ ـح ــري ــر ،ول ـي ـســت
املنظمة وطنا ،لكن هــذا يجب أن يتم على
قاعدة وطنية فكرية سياسية .واضحة في
اعـتـبــار املنظمة وطـنــا ال خ ــاف أو صــراع
معه ،والـخــاف والتباين واقــع مــع الهيئة
الـهــرمــة ال ـفــاســدة الـتــي تــديــره .إل ــى جانب
االنـحـيــاز الــراســخ لـلـثــورات الـتــي اندلعت
فــي وجــه ال ــدول العميقة املتوحشة ،بحثًا
ع ــن دول عــرب ـيــة مــدن ـيــة دي ــوق ــراط ـي ــة لكل
مــواطـنـيـهــا .وحـتـمــا ال يمكن فـصــل نضال
ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي مـ ــن أج ـ ــل ال ـح ــري ــة
والـكــرامــة واالسـتـقــال وتقرير املصير عن
حق الشعوب العربية في فعل الشيء نفسه.
الـشـعــوب ال ـتــي احـتـضـنــت الفلسطينيني،
وس ــاهـ ـم ــت بـ ـك ــل مـ ــا ت ـس ـت ـط ـيــع مـ ــن أج ــل
الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وتـحـمـلــت ع ـقــودًا
أنظمة االستبداد القهر واالستبداد ،بحجة
تـحــريــر فلسطني وذري ـع ـتــه ،وأن ال صــوت
يعلو فوق صوت املعركة التي اتضح أنها
ملصلحة السلطة الـنـظــام والـعــائـلــة ،وضد
الـشـعــوب نـفـسـهــا ،ولـيـســت ضــد االح ـتــال
اإلســرائـيـلــي ،أو االح ـت ــاالت األخ ــرى على
اختالف مسمياتها وأشكالها.
(باحث وإعالمي فلسطيني)

ينصب المال ماكرون رئيسًا لفرنسا؟
هل ّ

كان موضوعيا ،ونتغاضى عن أخطائه تعصبا عاطفيا للنوع ،فنعمل بكل ما
أوتينا من يأس وخيبة أمل على تغطية شمس الحقيقة بغربال الذرائع الواهية.

حــزب الله وخطره العسكري .وفــي مكان
آخ ــر ،كــانــت ال ــوالي ــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة
الـجــديــدة بــرئــاســة ،دونــالــد تــرامــب ،تضع
عــددًا من مسؤولي ومؤسسات حــزب الله
ع ـلــى ل ــوائ ــح اإلره ـ ـ ــاب ،بـيـنـمــا شـ ـ ّـدد أمــن
ع ــام األم ــم املـتـحــدة ،أنـطــونـيــو غوتيريس
«على ضــرورة االلتزام بالقرار  1701الذي
يحافظ على الـهــدوء على طــرفــي الـحــدود
بني لبنان وفلسطني املحتلة» ،وأشار إلى
أن س ــاح ح ــزب الـلــه يـهــدد االس ـت ـقــرار في
لبنان واملنطقة ،فهل يعني هذا كله أن تلك
التصريحات واملــواقــف مــن كــا الجانبني
تـمـ ّـهــد امل ـســرح لـلـحــرب املـقـبـلــة؟ وم ــاذا عن
لبنان فيها؟
امل ـ ـفـ ــارقـ ــة فـ ــي كـ ــل هـ ـ ــذا الـ ـج ــو أن رئ ـي ــس
الجمهورية اللبنانية ،ميشال عــون ،دافع
ع ــن سـ ــاح ح ــزب ال ـلــه ف ــي مـقــابـلــة ل ــه مع
تلفزيون مصري قبيل زيارته ،أخيرا ،إلى
ّ
مصر ،مع علمه بأن هذا السالح شكل ،على
الـ ــدوام ،م ــادة خــافـيــة فــي لـبـنــان ،ومنحه
غ ـطـ ً
ـاء شــرعـيــا ،عـنــدمــا اعـتـبــر أن الجيش
اللبناني ال يملك القدرة الكافية للدفاع عن
عدوان إسرائيلي.
لبنان أمام أي
ٍ
ث ـ ّـم ــة ف ــي ل ـب ـنــان م ــن ي ـب ــدي اآلن قـلـقــه من
عـ ـ ـ ــدوان إس ــرئ ـي ـل ــي ج ــدي ــد ي ـ ّ
ـدم ــر الـبـنـيــة
ال ـت ـح ـت ـيــة ،وي ـ ّ
ـدم ــر مـعـهــا ك ــل اإلنـ ـج ــازات،

يمثل المؤتمر نصف
فلسطينيي الخارج،
وهو تعبير عن
االنقسام ،وليس حًال
أو عالجًا له

الــواقــع والـحــديــث عــن تباينات وخــافــات
بــن م ـحــاور سـيــاسـيــة ،ال بــد بــالـتــالــي من
ع ــزل القضية الفلسطينية عـنـهــا ،وليس
ـات بـ ــن ال ـش ـعــوب
عـ ــن ث ـ ـ ـ ـ
ـورات وتـ ـن ــاقـ ـض ـ ٍ
ٍ
وسلطات االستبداد الحاكمة التي فشلت
في امتحانات الخبز الحرية الكرامة ،وقبل
ذلك وبعده امتحان فلسطني الكبير.
إلى ذلك ،تم تعمد اختيار شخصيات من
خارج «حماس» لرئاسة املؤتمر أو إدارته
لنفي رعاية «حماس» له ،أو للتمويه على
قيادتها لــه ،والــافــت أنـهــم جميعًا بلغوا
من الكبر ّ
عتيًا ،يفترض أن يأتوا ضيوفا،
وي ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــوا ن ـص ــائ ـح ـه ــم أو ت ـص ــورات ـه ــم
لألجيال الجديدة .ومــع كل االحـتــرام لهم،
إال أنهم ال يملكون الـقــدرة لتقديم جديد،
خصوصا أنهم كانوا جزءا من الطبقة أو
املنظومة السياسية التي أوصلت املشروع
والقضية إلى ما وصال إليه .وكان عليهم،
قبل كل شيء ،أن يجيبوا على سؤال كيف
وصلنا إلى هنا ،مع ترك إجابات ووسائل
ال ـ ـخـ ــروج ل ـل ـش ـبــاب واألج ـ ـيـ ـ ّـال ال ـج ــدي ــدة،
خصوصا سؤال إلى أي حد أثرت منظومة
االستبداد العربية على القضية ،وكيف تم
بشكل
استنساخ تلك املنظومة فلسطينيًا
ً
ّ
مع اللجنة التنفيذية ،وأكثر فظاظة
ملطف ً
وف ـجــاجــة مــع الـسـلـطــة .وه ــذا سيوصلنا
ح ـت ـمــا إلـ ــى حـقـيـقــة أن م ـص ـيــرنــا مــرتـبــط
بمصير ال ـثــورات ،وإفشالها يعني إدامــة
واستنساخ وإعادة تحديث املنظومة التى
أوصـلـتـنــا إل ــى م ــا وصـلـنــا إل ـيــه م ــن عجز
وهوان عربيًا وفلسطينيًا.
عموما ،يمثل املؤتمر ،فى أحسن األحوال،
نـصــف فلسطينيي ال ـخ ــارج ،وه ــو تعبير

األج ـ ــان ـ ــب .شـ ــاركـ ـ ُـت ف ــي م ــؤتـ ـم ــرات خ ــال
ال ـع ـقــد امل ــاض ــي ،وك ـ ــان ق ـ ــدري أن أص ـطــدم
ب ـب ـع ــض هـ ـ ـ ــؤالء املـ ـسـ ـتـ ـش ــرق ــن امل ـح ـل ـ ّـي ــن
الــذيــن يـقـ ّـدمــون أنفسهم للعالم الخارجي
ّ
املهمشة
باعتبارهم «خـبــراء» فــي املناطق
العربية ،من خالل أطروحات سيوسياسية
وأنثروبولوجية واجتماعية ،تخلط الذاتي
ب ــامل ــوض ــوع ــي .وأذك ـ ـ ــر أن ـ ــه ،ف ــي أحـ ــد ه ــذه
املــؤت ـمــرات الـتــي شــاركــت بـهــا ،فــي جامعةٍ
بريطانية قبل سنوات ،أن صادفت «باحثة»
مـ ـص ــري ــة ،تـ ـ ّـدعـ ــي أنـ ـه ــا أن ـث ــروب ــول ــوج ـي ــة
مـتـخـ ّـصـصــة ف ــي دراسـ ـ ــة ال ــري ــف امل ـص ــري،
وح ـي ــث أن ـن ــي ن ـش ــأت وت ــرع ــرع ــت ف ــي هــذا
ال ــري ــف ،وأعـ ـ ــرف ج ـي ـدًا ح ـيــاتــه وخ ـب ــاي ــاه،
وجـ ــدت م ــا تـقــولــه ه ــذه «ال ـبــاح ـثــة» مـجــرد
ـات ال تــرقــي إل ــى الـنـقــاش البحثي،
خــزعـبـ ٍ
بـعـضـهــا مـسـتـقــى م ــن الـسـيـنـمــا امل ـصــريــة،
وبعض آخر من «الحكايات» املتداولة عن
الــريــف وطباعه وعــاداتــه وتـقــالـيــده ،فكنت
كـمــن أصــابـتــه فــاجـعــة ،فــأصـبــح ال يـعــي ما
ي ـ ــدرو ح ــول ــه .وحـ ــن ت ـح ــدث ــت م ـع ـهــا بـعــد
املؤتمر ،وجدتها تمارس استعالء طبقيًا
ونزقًا ثقافويًا ،أكد شكوكي بأنها لم تعش
يومًا واحدًا في الريف املصري ،على الرغم
من ّادعائها معرفته ودراسته.
واألن ـكــى أن يــأتــي هــذا االسـتـشــراق املحلي
ـراد نـ ـش ــأوا وت ــرع ــرع ــوا ف ــي ال ـق ــرى
م ــن أفـ ـ ـ ـ ٍ
والنجوع والـبــوادي ،وخبروا حياة الريف
والبداوة بكل أسرارها وعاشوها بحلوها
ّ
ومرها ،لكنهم هاجروا إلى املدينة ،ألسباب
تعليمية واجـتـمــاعـيــة مختلفة ،فتحولوا
إل ــى «مـسـتـشــرقــن» مـتـمــديـنــن يـمــارســون
االستعالء نفسه ،والفوقية الطبقية التي
ت ـم ــارس ـه ــا «ن ـخ ـب ــة» امل ــدي ـن ــة ع ـل ــى ال ــري ــف
ً
وأهـلــه .وب ــدال مــن أن يقوم بتفكيك الصور
النمطية الخاطئة عن الحياة االجتماعية
في الريف ،تراه ّ
بشكل
يكرسها ويرسخها
ٍ
يـحـظــي بــاملـصــداقـيــة .تـمــامــا ،مثلما تفعل
نـ ـخ ـ ٌـب «ف ــران ـك ـف ــون ـي ــة» فـ ــي ب ـع ــض ب ـل ــدان

يظل األمل معقودًا
على الباحثين الشباب
لتجنب فخ االستشراق

املغرب العربي التي خرجت من الهوامش،
وت ـع ـل ـم ــت ف ــي بـ ــاريـ ــس ،ث ــم عـ ـ ــادت ل ـت ـقــوم
بالدور نفسه الذي كان يقوم به مستشرقو
فرنسا في القرنني التاسع عشر والعشرين،
ولكن بلغة محلية.
ي ـ ـجـ ـ ّـسـ ــد االس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــراق امل ـ ـح ـ ـلـ ــي الـ ـع ــاق ــة
اإلشكالية بــن املــركــز واألطـ ــراف ،ويساهم
في ترسيخ حالة «الغيرية»  othernessمن
خالل إيجاد «عوالم» متخيلة ،مختلفة كليًا
عن بعضها بعضا ،وال يمكن دراستها إال
بالتضاد .وإذا كــان حقل األنثروبولوجيا
ق ــد س ــاه ــم ،بـشـكــل ك ـب ـيــر ،ف ــي تـفـكـيــك هــذه
الـ ـع ــاق ــة مـ ــن خـ ـ ــال امل ـ ـمـ ــارسـ ــة امل ـي ــدان ـي ــة
والحياتية للباحث التي يتخلص فيها من
أحكامه املسبقة ،وأطرها النظرية ،قبل أن
يبدأ في االشتغال على موضوعه البحثي،
إال أن االنـ ـقـ ـس ــام الـ ـه ــوي ــات ــي بـ ــن ال ــري ــف
واملدينة ،أو الحضر والبدو ،ال يزال عنصرًا
ض ــاغ ـط ــا ع ـل ــى ن ـ ـمـ ــاذج ت ـف ـس ـيــريــة ك ـث ـيــرة
للعالقة بني املركز واألطراف .ومن املفارقات
أن األنثروبولوجيا ،كحقل معرفي ،نشأت،
ج ــزئ ـي ــا ،م ــن أجـ ــل ال ـت ـخ ـلــص م ــن األح ـك ــام
التعميمية في دراسة الظواهر االجتماعية،
عبر التركيز على حاالت دراسية غنية في
تفاصيلها وتـعـقـيــداتـهــا ،بحيث تجعلها
حاالت ّ
متفردة وخاصة ،يصعب تعميمها.
ٍ
(كاتب مصري)

تـتـحـ ّـول االنـتـخــابــات الرئاسية الفرنسية،
الـتــي تـجــري دورت ـهــا األول ــى فــي منتصف
ش ـهــر إب ــري ــل /ن ـي ـســان امل ـق ـب ــل ،ي ــوم ــا بعد
آخـ ـ ــر ،إل ـ ــى م ـســاج ـلــة ق ـض ــائ ـيــة ع ـل ــى وق ــع
قضايا الفساد التي كشفت عنها الصحافة
اال ّس ـت ـق ـص ــائ ـي ــة ،وال ـ ـتـ ــي ،ح ـت ـم ــا ،سـتــوقــع
مــرشـحــي الـيـمــن ،فــرنـســوا فـيــون ،واليمني
املـ ـتـ ـط ـ ّـرف ،م ــاري ــن لـ ــوبـ ــان ،م ــن ح ـســابــات
ال ـن ـّـاخ ـب ــن ،وت ـف ـتــح الـ ـب ــاب ،واسـ ـع ــا ،أم ــام
مرشح عالم املال واألعمال ،وزير االقتصاد
السابق ،أمانويل ماكرون ،ليصبح رئيسًا
ج ــديـ ـدًا ل ـفــرن ـسـ ّـا .وهـ ــو الـ ـ ــذي ،م ـنــذ ال ـيــوم
األول إلع ــان تــرشـحــه لــانـتـخــابــات ،دخــل
الـسـيــاسـيــون فــي فــرنـســا فــي ج ــدال حامي
الــوط ـ ّيــس ب ـش ــأن ال ـج ـهــة الـسـيــاسـيــة الـتــي
سـيـمــثـلـهــا ،وق ــد أع ـلــن أن ــه ل ـيــس ي ـســاريــا،
وحكومة
عـلــى الــرغــم مــن عمله مــع رئـيــس ّ
اش ـت ــراك ـي ــن .م ـنــذ ال ـي ــوم األول ل ـتــرش ـحــه،
حـ ـي ــث س ـ ـ ــارع الـ ــرجـ ــل ال ـ ـشـ ــاب إلـ ـ ــى إبـ ـ ــراز
الجهات التي ينتمي إليها بإظهار السيرة
املـهـنـيــة مل ـش ــواره ف ــي عــالــم ال ـب ـنــوك والـتــي
تـتـحـ ّـدث ،ب ـصــورة واض ـحــة ،عــن انـتـمــاءات
و/أو والءات إلى عالم املال واألعمال ،وهو
العالم الذي انبرى ،منذ اليوم األول إلعالن
ّ
تــرشـحــه ،لفتح الـبــاب أمــامــه لتقديم نفسه
بالخطاب والصورة (ومساعدته باملال في
حملته ّاالنتخابية).
وق ـ ــد لـ ــخـ ــص امل ـ ــرش ـ ــح مـ ـك ــان ــه م ـ ــن ال ـخ ــط
ال ـس ـي ــاس ــي ف ــي ومـ ـض ــة ّإشـ ـه ــاري ــة ،نــالــت
ان ـت ـق ــادًا ك ـث ـيــرة ع ـلــى م ــن ـص ــات ال ـتــواصــل
االجتماعي ،وهــي الومضة التي ظهر ،من
قسم لألطفال يشرح لهم ،في
خاللها ،فــي
ٍ
دقيقة ،ذلك الخط األيديولوجي بني اليمني،
بميزته الخاصة «الحرية» واليسار بميزته
«املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاواة» ،م ــوج ــدا ل ـن ـف ـســه م ـك ــان ــا بــن
الـشـعــاريــن :ش ــيء مــن ه ــذا وش ــيء مــن ذاك،
مـضــافــا إليهما «األخـ ـ ـ ّـوة» ،ذاه ـبــا بــأذهــان
ّ
الصغار إلــى شعار الثورة الفرنسية الذي
ما زال هو شعار الجمهورية الفرنسية ،إلى
اآلن ،وهو «حرية ،مساواة وأخوة».
على الرغم من كل ما قيل عن الــرجــل ،وكل
مــا قـ ّـدم بشأنه ،على األصـعــدة كــافــة ،إال أن
هـنــاك إجـمــاعــا فــي فرنسا على أنــه مرشح
للوصول إلى الدور الثاني من الرئاسيات،
لـيـتـنــافــس ،م ــع مــرش ـحــة ال ـي ـمــن امل ـت ـطـ ّـرف
مارين لوبان التي تالحقها قضايا وشكوك
ّ
بالتكسب غير املـشــروع وبـســوء استخدام
امل ـ ــال الـ ـع ــام وتـ ـب ــدي ــده ،إن ع ـلــى امل ـس ـتــوى
الداخلي للحزب ،أو على مستوى البرملان
األوروبي.
وي ـق ــود س ـيــاس ـيــون ك ـث ـي ــرون ،ف ــي فــرنـســا،
جهودا مضنية ،وخصوصا من اليساريني،
لـلـتـخــويــف م ــن م ــاك ــرون ،بــاع ـت ـبــاره يمثل
تــوج ـهــا نـيــولـيـبــرالـيــا ل ـفــرن ـســا ،ستتخلى
ب ـم ــوج ـب ــه ،إن تـ ــم ان ـت ـخ ــاب ــه رئـ ـيـ ـس ــا ،عــن
املـكــاســب االجتماعية الـتــي اشـتـهــرت بها،
والـتــي تقترب بنظامها الـسـيــاســي ،ســواء
ح ـكــم م ــن ال ـي ـمــن أو ال ـي ـس ــار ،م ــن أنـظـمــة
أوروبا الشمالية ،أي اشتراكية  -اجتماعية.
وبالرجوع إلى مجريات الحملة االنتخابية
الـ ـت ــي تـ ـ ّ
ـرجـ ــح وصـ ـ ــول م ـ ــاك ـ ــرون ول ــوب ــان
إل ــى ال ــدور ال ـثــانــي ،يـتـحــدث املــراق ـبــون عن
أداتــن تلعبان دورهما في تحريك الحياة
الـسـيــاسـيــة الـفــرنـسـيــة ،أواله ـم ــا أداة سبر
اآلراء التي ما فتئت ،منذ شهرين ،تقريبا،
ت ــؤك ــد ع ـل ــى ت ــرت ـي ــب ملـ ـي ــوالت امل ـن ـت ـخ ـبــن،
تـضــع املــرش ـحــن امل ــذك ــوريــن ف ــي ال ـصــدارة

والوصافة .أما األداة الثانية فهي القضاء
مــن نــاحـيــة ،بالنسبة لليمني ال ــذي قضى،
أو يكاد ،على حظوظ فيون املالحق منذ ،
 15مارس /آذار الجاري ،بتهمة تبديد املال
العام ،وبالتوظيف املقنع لزوجته وأبنائه،
بل والتعامل املريب مع رجال أعمال ،وصل
ب ــأح ــده ــم إلـ ــى ح ــد إم ـ ـ ــداده ب ــامل ــال ،ل ـشــراء
بذالته الغالية جدا والتي تبعده ،في أذهان
املـن ـتـخ ـبــن م ــن ال ـي ـمــن وال ــوس ــط (ح ـل ـفــاء
ّ
مخيلة
الجمهوريني فــي الــرئــاسـيــات) عــن
الــرجــل الـنـظـيــف وامل ـكــافــح ،وه ــي ال ـصــورة
الـتــي ح ــاول ،منذ الـيــوم األول ،نشرها في
اإلعـ ــام إل ــى غــايــة ال ـيــوم ال ــذي كـشـفــت فيه
الصحافة االستقصائية تعامله املتساهل
مع املــال العام في قضية تشغيله زوجته،
ث ــم أبـ ـن ــاءه م ـســاعــديــن بــرملــان ـيــن ل ــه فـتــرة
طويلة ،وبتكسب مالي غير مـشــروع ،فاق
املليون يورو.
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـي ـســار
الـفــرنـســي ،ف ــإن حصيلة الــرئـيــس الـحــالــي،
فــرن ـســوا ه ــوالن ــد ،ف ــي ال ـح ـكــم م ـنــذ ،2012
وخ ـص ــوص ــا ع ـلــى امل ـس ـت ــوى االق ـت ـص ــادي،
إضــافــة إل ــى ال ـت ـشــرذم ال ــذي مـ ّـيــز مـجــريــات
االنـتـخــابــات التمهيدية عـلــى خلفية قــرار
هوالند ،عدم الترشح لوالية رئاسية ثانية،
كل ذلك دفع إلى اختيار مرشح ،هو بونوا
آمون ،ال يحوز على اإلجماع ،ويضعف من
فرص بقاء اليسار في الحكم.
عـنــد إجـ ــراء عـمـلـيــة ج ــرد ملـشـكــات اليمني
وال ـ ـي ـ ـس ـ ــار ،تـ ـتـ ـج ــه ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـس ـ ـيـ ــة ،ح ـ ـت ـ ـمـ ــا ،إل ـ ـ ـ ــى زوال ح ــال ــة
االستقطاب السياسي التي ّ
ميزت فرنسا،
مـ ـن ــذ وضـ ـ ــع الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــرال دي ـ ـغ ـ ــول دسـ ـت ــور
الجمهورية الفرنسية الخامسة ،في ،1958
حيث كانت فرنسا تنتخب في الرئاسيات
مرة لليمني (ديغول وبومبيدو ثم ديستان
وبعدهما شيراك ،واليتني ،ثم ساركوزي)،
أو الـ ـيـ ـس ــار (مـ ـيـ ـتـ ـي ــران والي ـ ـ ـتـ ـ ــن ،واآلن
هوالند) .أما الحالة الجديدة التي تعيشها
فرنسا اآلن فهي فــريــدة مــن نــوعـهــا ،ألنها
تدفع الناخبني إلى االختيار ،وفق إفرازات
عمليات سبر اآلراء ،على أحد من املرشحني
خ ــارج إط ــار اللعبة االستقطابية القديمة
في فرنسا.
وبـ ـش ــأن ع ـم ـل ـيــات س ـب ــر اآلراء وق ــدرت ـه ــا
ف ــي ال ـت ـخ ـمــن ل ـل ـت ـع ـ ّـرف ع ـل ــى ال ـف ــائ ــز فــي
االن ـت ـخ ــاب ــات ،ف ـقــد اه ـت ــزت ال ـث ـقــة ب ـهــا في
مخيالت ّالسياسيني ،املحللني والناخبني،
بعد أن رشـحــت هـيــاري كلينتون للفوز
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة
ح ـتــى س ــاع ــات قـلـيـلــة ق ـبــل إعـ ــان نتيجة
فـ ــوز م ـنــاف ـس ـهــا دون ــال ــد ت ــرام ــب .وي ـع ـ ّـول
سياسيون ومحللون كثيرون في فرنسا
ع ـلــى ه ــذا ال ـس ـي ـنــاريــو ،لـقـلــب الـتـكـهـنــات،
باعتبار أن نسبة املـتـ ّ
ـردديــن فــي عمليات
سبر اآلراء تناهز  ،%50إضافة إلى نسبة
ّ
الــثــاب ـتــن ف ــي مـيــولـهــم لـصــالــح واح ــد من
املرشحني ،والتي تنقص ،يوما بعد يوم،
ّ
لتقارب نسبة  .%25ويعني ذلــك ،كــلــه ،أن
نـسـبــة ال ـشــك فــي م ـيــول الـنــاخـبــن تقترب
م ــن  ،%40وهـ ــي ن ـس ـبــة يـمـكـنـهــا تــرجـيــح
كفة املرشحني ،ماكرون ولــوبــان ،أو تعيد
مرشحي اليمني والـيـســار ،فـيــون وآم ــون،
إلـ ـ ــى واج ـ ـهـ ــة امل ـن ــاف ـس ــة ع ـل ــى رئ ــاس ـي ــات
فرنسا لهذه السنة ،أو على األقل أحدهما،
مترشحا للدور الثاني.
عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ك ـ ــل م ـ ــا تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ،ت ـب ـقــى
سـ ـيـ ـن ــاري ــوه ــات االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات م ـف ـتــوحــة
عـلــى كــل االح ـت ـمــاالت ،مــع تــرجـيــح تحول
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إجماع على أنه
مرشح للوصول
إلى الدور الثاني من
الرئاسيات

الديمقراطية في الغرب إلــى أداة لصعود
الشعبوية (أحـ ــزاب الـيـمــن امل ـت ـطـ ّـرف) مع
ّ
احـتـمــال أن تـشــكــل عملية صـعــود ًتــرامــب
إل ــى س ــدة الـحـكــم فــي أمـيــركــا فــرصــة لفوز
ّ
املتطرف في انتخابات هنا وهناك
اليمني
في الغرب ،هوالند (وإن بدت الترجيحات
األولية تؤكد فوز الليبراليني بتشريعيات
 15م ـ ـ ـ ـ ــارس /آذار ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري) وف ــرنـ ـس ــا
(الــرئــاسـيــات فــي إبــريــل /نيسان ومــايــو/
ـات
أيـ ـ ــار امل ـق ـب ـل ــن) ،ف ــي ان ـت ـظ ــار ان ـت ـخ ــاب ـ ٍ
أخــرى تنقل أوروب ــا مــن االتـجــاه منذ عقد
إلـ ــى ال ـي ـس ــار (ف ــرن ـس ــا وب ــري ـط ــان ـي ــا) إل ــى
ال ـش ـع ـبــويــة ،ع ـلــى خـلـفـيــة م ــوج ــة كــراهـ ّـيــة
األج ــان ــب ،وه ــي ال ـظــاهــرة ال ـتــي ب ــدأت في
االن ـت ـش ــار ،وأص ـب ـحــت تـطـبــع ك ــل مـنــاحــي
الحياة السياسية في الغرب.
ّ
وتــؤكــد ،اذن ،عمليات سبر اآلراء ونهاية
ع ـهــد االس ـت ـق ـط ــاب ال ـس ـيــاســي الـتـقـلـيــدي
(ي ـ ـ ـمـ ـ ــن -يـ ـ ـ ـس ـ ـ ــار) ،فـ ـ ــي ف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــا ،تـ ـ ّ
ـوجـ ــه
االنتخابات إلــى دور ثــان قد يجمع -وفق
م ـيــول الـنــاخـبــن مـنــذ أك ـثــر مــن ش ـهــر ،من
دون األخـ ــذ ف ــي االع ـت ـب ــار امل ـح ــاذي ــر الـتــي
على بعضها -بني
أتـ ّـت السطور السابقة ّ
مرشح املــال ماكرون ومرشحة الشعبوية
ابـنــة أبـيـهــا ،مــاريــن ل ــوب ــان ،وه ــو الـتـ ّ
ـوجــه
ال ـ ــذي ي ـث ـيــر مـ ـخ ــاوف ك ـث ـي ــرة ،ألنـ ــه يعيد
إل ـ ــى األذه ـ ـ ـ ــان س ـي ـن ــاري ــو الـ ـ ـ ــدور ال ـث ــان ــي
الن ـت ـخ ــاب ــات  ،2002ال ّـت ــي ان ـت ـهــت بتكتل
الـسـيــاسـيــن وراء مــرشــح ال ـي ـمــن ،آن ـ ّـذاك،
ش ـيــراك ،فــي تـصــد جـمـهــوري ضــد مــرشــح
الـ ـيـ ـم ــن امل ـ ـت ـ ـطـ ـ ّـرف ،جـ ـ ــان م ـ ـ ــاري ل ــوب ــان.
وق ــد يـكــون ه ــذا الـسـيـنــاريــو األك ـثــر ب ــروزا
م ــع اس ـت ـمــرار مـشـكــات الـيـمــن وال ـي ـســار.
وف ــي ه ــذه الـحــالــة ،ف ــإن تـغـ ّـيــرات مهمة قد
تشهدها فــرنـســا ،فــي حــالــة فــوز مــاكــرون.
وفي مقدمة ذلك ّ
تحول كامل في السياسة
االقتصادية ،لتكون أكثر ليبريالية .وفي
حالة فوز لوبان ،فإن السيناريو املحتمل
هو «فرانسيت» ،أي «بريكسيت» فرنسي
على الطريقة البريطانية ،خــروج فرنسي
من االتحاد األوروبي ،إيذانا بانفراط عقد
امل ـش ــروع االنــدمــاجــي األوروبـ ـ ــي ،وفــاتـحــا
ال ـبــاب ل ـعــودة عـهــد االن ـغ ــاق عـلــى ال ــذات،
ّ
وتوسع نطاق التعبير
وانتشار الحمائية
ع ــن ال ـه ــوي ــات الــوط ـن ـيــة ال ـض ـي ـقــة ،م ــع ما
ـات ع ـلــى حـيــاة
س ـي ـكــون ل ــذل ــك م ــن ت ــداعـ ـي ـ ٍ
ال ـجــال ـيــة ال ـعــرب ـيــة وامل ـس ـل ـمــة (امل ـغــارب ـيــة،
أساسا ،في فرنسا).
ويعبر السيناريوهان املقترحان ،في حالة
صــدق عمليات سبر اآلراء ،عــن صــراع ّبني
مشروع للعوملة والليبرالية ،يمثله مرشح
رأس امل ـ ــال ،إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون وم ـشــروع
آخر للوطنية الضيقة والشعبوية ،وتمثله
مارين لوبان.
(كاتب وأستاذ جامعي جزائري)

لتغتبط الحكومات العربية بــأن  %20فقط مــن مواطنيها معنيون بأدائها أولوية
لديهم .ولتغتبط أكثر طاملا أن الثقة بها ّ
تتقدم على الثقة بالبرملاناتْ ،
وإن بعد الجيش
واألمن والقضاء .ولتفرح هذه الحكومات بأن  %10من مواطنيها أصال مهتمون جدا
حزب
بالسياسة ،وأن  %30مهتمون .ولتفرح أكثر طاملا أن  %53منهم ال
يرون في أي ٍ
في بالدهم ممثال لهم ،بل إنهم  %10فقط منتسبون إلى أحزابّ .
تسوغ هذه املعطيات
أن ترانا حكوماتنا نحن املواطنني ،عقالء ،منقطعني إلى ميادين البذل والعطاء للوطن،
مطمئنني إلى من يتولون رعايتنا ،ويواظبون ،بسداد الرأي الذي يرفلون به ،على ما
ّ
بتسقط الصحيح وغير الصحيح ،في هذا املطرح أو ذاك،
يعفينا من إجهاد عقولنا ٌ
طاملا أن حكوماتنا منصرفة إلى ما يريحنا ،فتنوب عنا في توفير ما فيه صالح
أحوالنا ،فال تجعلنا ننشغل بمتابعة ما تصنع ،وما ال تصنع ،من أجلنا ،نحن أبناءها
ً
املواطنني ،وال سيما أننا قانعون مقتنعون ،وال نلقي باال لألحزاب على وفرتها.
في وسعك أن تخلص إلــى ما سبق ،إذا اجتزأت ما يناسب أقــواال كهذه ،من نتائج
املؤشر العربي لعام  ،2016كما أعلنها املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،
األسبوع املاضي ،غير أنك لو أردت أن تعرف الحقائق كما هي ،ال كما تريد ،فإنك
تحتاج إلــى أن تتسع حدقتا عينيك ،فتطالع املــؤشــر وتفاصيله جـيـدًا ،وال سيما
أنــه الجهد االستكشافي األشمل واألضخم في مسح هــذا الــرأي العام .ويـقـ ّـدم ،منذ
ست سنوات ،مختلف املعطيات العلمية ،على الصعد كافة ،السياسية واالجتماعية
واالقتصادية والثقافية ،بشأن قناعات املواطن العربي بخصوص عيشه ومختلف
قضاياه .وأول ما ستتأكد منه ،إذا فعلت هذا ،أن تلك الغبطة ّ
املتوهمة لدى الحكومات
العربية ليست سوى قشر ٍة رقيقة ،ال تغطي على حقائق مقلقة ،بل ومقلقة جدًا ،في
الظرف العربي الراهن.
عندما يقول  %44إن الشأن املعيشي ،االقتصادي تحديدًا ،هو األولوية األهم لديهم،
فيما  %18فقط ّ
يحددون أولوياتهم أنها االستقرار السياسي واألمن واألمان ،فهذا
يبعث على ّ
التطير .أما عندما يقول  %29إنهم يعيشون في عــوز ،ومدخوالتهم ال
تغطي احتياجاتهم األساسية ،فذلك يثير زوبعة من األسئلة ،وال سيما أن  %20فقط
ّ
يفيدون بأن دخول أسرهم تكفي نفقات حاجاتهم ،وفي وسعهم أن يوفروا منها،
و %44ال يستطيعون التوفير ،فإن هذا كله ال يصير مطمئنًا ،خصوصًا أن %57
يرون وضع بالدهم االقتصادي سيئًا جدًا .وتزداد بواعث القلق في أن تونس ،وهي
إحدى  12دولة عربية جرى فيها مسح «املؤشر العربي» ،هي األخيرة من بني هذه
الدول التي يرى مواطنوها جودة الوضع االقتصادي بني ظهرانيهم ،وهي الدولة التي
حقق فيها الربيع العربي نجاحه األهم في العبور إلى االنتقال الديمقراطي.
ال يكترث املواطنون العرب بنوبات محاربة الفساد التي ال تتوقف في بالدنا العربية
الــزاهــرة ،إذ تصمد (تقريبًا) ،في استطالعات املؤشر في السنوات الست املاضية،
نسبة الـ  %93للذين يرون الفساد منتشرًا بدرجات متفاوتة .وعندما يجتمع عناد
الرأي العام العربي في عدم أخذه على محمل الجد هذا الخطاب النشط الذي تشيعه
الـحـكــومــات العربية عــن محاربتها الـفـســاد ،مــع الـشـعــور الـعــريــض بـســوء األح ــوال
االقـتـصــاديــة الـعــامــة ،مــع قلة الــذيــن فــي وسعهم أن يــوفــروا مــن دخــولـهــم ،فــإن هذه
املؤشرات (وأخرى غيرها) إنما تعني أن منسوب عدم الرضى في الشارع العربي عن
أحوال العيش العام كبير ،ما ّ
يفسر أن  % 24من املواطنني العرب يرغبون بالهجرة،
في زيادة عنهم في استطالع  .2015وما يساعد أيضا في شيوع ّ
التبرم الظاهر ،وكذا
رغبة الشباب العربي بالهجرة ،أن  %39يرون أنه ال يمكن انتقاد حكومات بالدهم
من دون خــوف ،وأكثرهم في فلسطني والـســودان ،وأقلهم في تونس ،الدولة األدنى
في رضا مواطنيها عن الحال االقتصادي ،ما يكشف أن الحريات العامة ،أيًا كان
حضورها ،ليس في وسعها أن تعني االطمئنان إلى حال طيب ،وإنما هو االقتصاد
ً
العربية
املعيشي أوال ..هو مصدر القلق ،بل الخوف ،بل الفزع ،ما يجعل الحكومات
ً
ً
ّ
التحسب من أن  %20من مواطنيها معنيون باالهتمام بأدائها أولوية
مدعوة إلى
ّ
لديهم ..فلإلنسان عينان وليست واحدة ،عندما يريد أن يرى ما قدامه.

المتوحدة مع إسرائيل
األمم
ّ
سامح راشد

نعم ،إسرائيل دولة عنصرية تمارس «أبارتهايد» ُممنهجًا ،هذا هو جوهر ما انتهى
إليه تقرير لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) ،والذي
ُنشر األسبوع املاضي على املوقع اإللكتروني للجنة ،قبل أن ّ
تتعرض األمــن العام
للجنة ،ريما خلف ،إلــى ضغوط مباشرة مــن األمــن الـعــام لألمم املتحدة ،أنطونيو
غوتيريس ،إذ أمرها بسحب التقرير ،وأصر على قراره على الرغم من اعتراضها،
ففضلت خلف االستقالة من منصبها الدولي على التراجع وسحب التقرير.
ً
فضال عن الحرج السياسي الذي تسببت فيه استقالة ريما خلف ،وأعاد إلى األذهان
سوابق املنظمة الدولية مع العرب وإســرائـيــل ،فــإن األمــم املتحدة تثبت مـجـ ّـددًا أنها
مـتــوحــدة مــع تــل أبـيــب ،بــل هــي «إســرائـيـلـيــة» أكـثــر مــن اإلسرائيليني أنفسهم ،ففي
إسرائيل نفسها جماعات ترفض املمارسات العنصرية بحق الفلسطينيني ،بل إن
املسؤولني الرسميني عادة ما ّ
يتهربون ويناورون في ما يتعلق بتلك املمارسات ،لكن
غوتيريس أكثر بجاحة منهم ،فلم يكتف برفض تقرير «إسكوا» ،بل يتبرأ منه ،بحجة
أنه نشر على املوقع اإللكتروني للجنة من دون علمه .كما لو كان ما ورد في التقرير
جريمة ال يكفي التنصل من ارتكابها ،بل أيضًا من مجرد العلم بها!.
لألمم املتحدة تاريخ طويل من السلبية والعجز أمام إسرائيل ،وليس أكثر من القرارات
التي صدرت تدين إسرائيل أو تنتقدها ،من دون أي إلزام أو إجراء فعلي ضدها ،إال
ً
ّ
القرارات التي لم تتمكن املنظمة من إصدارها أصال ،بفعل الفيتو األميركي الحامي
دائمًا وأبدًا للدولة العبرية .وفي الحاالت القليلة التي يتم فيها تمرير قرارات أو مواقف
عبر الجمعية العامة ،أو أجهزة أخــرى ،بعيدًا عن مجلس األمــن ،فإن مردودها يظل
سياسيًا ورمــزيــا مــن دون أي تأثير على سياسات إسرائيل وممارساتها ،فهي
تضرب عرض الحائط بكل ما يتعارض مع سياساتها وإجراءاتها ،بما في ذلك ما
يصدر عن مجلس األمن .كما حدث ،في األيام األخيرة إلدارة أوباما ،عندما أصدر
املجلس ،للمرة األولى في تاريخه ،قرارًا يدين بناء املستوطنات في األراضي املحتلة،
فقد هاجمت تل أبيب املنظمة الدولية بوقاحة ،ودانت القرار ،واعتبرته كأنه لم يكن،
واستأنفت االستيطانّ .
تعري استقالة ريما خلف األمم املتحدة ،وتكشف مبكرًا عن
ً
توجهات أمينها العام الجديد ،فضال عن طبيعة شخصيته ،فالرجل لم يخجل من
مؤشر
تبني ذلك املوقف املخزي بعد عشرة أسابيع فقط قضاها في منصبه ،في
ٍ
انبطاح مبكر أمام تل أبيب ،وراعيتها واشنطن التي لم تحرص حتى على
واضح إلى
ٍ
ً
حفظ ماء وجه الرجل .فلم تكتف بتبرئه من التقرير ،بل طالبته بأن «يخطو خطوة
أخرى ،ويسحب التقرير بأكمله».
ليس جــديـدًا أن منظومة األمــم املتحدة ،وغيرها مــن املنظمات الــدولـيــة ،ال تعبر عن
«مجتمع دول ــي» حقيقي .وال تحقق تلك املنظمات مصالح ال ــدول األع ـضــاء فيها
وأهــدافـهــا ،إال بـقــدر مــا تملكه كــل دول ــة مــن قــوة ومــن ثــم نـفــوذ وتــأثـيــر .وأداء األمــم
املتحدة وموظفيها ليس ســوى ترجمة دبلوماسية ،وإخ ــراج ُمنمق ملــوازيــن القوى
الفعلية لدولها .وس ــواء اتسم تقرير «إسـكــوا» بالعلمية والـحـيــاد ،واعتمد املعايير
الدولية وقواعد القانون الدولي (وهو ما تميز به) ،أو كان ُمسيسًا وغير محايد .كلمة
السر ومعيار االعتراف به وتفعيله أو التعتيم عليه وتنحيته ،ليس الحياد أو العلمية،
أو حتى االتساق مع مبادئ املنظمة الدولية ذاتها ،وإنما مدى توافقه أو تعارضه مع
سياسات (ومواقف) الدول ذات الثقل والنفوذ ،أي الواليات املتحدة وغيرها من حلفاء
إسرائيل .وال يقلل ذاك من أهمية تقرير «إسكوا» في إضافة صفح ٍة جديد ٍة موثق ٍة
ُ
إلى سجل إسرائيل اإلجرامي .لكنه يعني أن املواثيق والقرارات والتقارير تسجل في
التاريخ ،لكنها تظل حبرًا على ورق ،بينما تبقى الكلمة األخيرة ملوازين القوة ،التي ال
تعني ،بالضرورة ،القوة املسلحة ،وإنما مختلف أشكال القوة والقدرات الشاملة ،فهي،
وهي فقط ،التي تكفل إقامة العدل بني الدول واسترداد الحقوق.
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آراء

التفاعل مع تقرير «إسكوا»
بدر اإلبراهيم

أع ـل ـنــت األم ـي ـن ــة ال ـع ــام ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة للجنة
االق ـت ـصــاديــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي غ ــرب آسـيــا
(إسكوا) ،التابعة لألمم املتحدة ،ريما خلف،
اح ـت ـج ــاج ـه ــا ع ـل ــى خـ ـض ــوع األمـ ـ ــم امل ـت ـحــدة
لـلــرغـبــات األمـيــركـيــة واإلســرائـيـلـيــة ،وقــدمــت
اس ـت ـقــال ـت ـهــا .ل ــم تـحـتـمــل قـ ــرار األمـ ــن ال ـعــام
ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة س ـح ــب ت ـق ــري ــر ال ـل ـج ـنــة عــن
مـمــارســة إســرائـيــل الـفـصــل الـعـنـصــري بحق
الفلسطينيني ،وهو التقرير الثاني الذي يتم
سحبه فــي غـضــون شـهــريــن ،تـحــت الضغط
األميركي واإلسرائيلي .بقدر ما تكشف هذه
ال ـح ــادث ــة ع ــن اس ـت ـم ــرار خ ـض ــوع املـنـظـمــات
الدولية لإلرادة األميركية والغربية املساندة
للممارسات الصهيونية ،فإنها تشير أيضًا
إلى أن حالة االحتجاج على هذه املمارسات
بــاتــت ت ـتـ ّـســرب إل ــى مـكــاتــب ه ــذه املـنـظـمــات،
وت ـع ـبــر ع ــن نـفـسـهــا ب ـش ـكــل أك ـث ــر وض ــوح ــا،
وال ي ـم ـكــن ف ـص ــل ه ـ ــذه الـ ـح ــال ــة عـ ــن مـجـمــل
حركة االحتجاج ضد العنصرية واالحتالل
الصهيوني ،اآلخذ في االتساع حول العالم،
وفي مجتمعات الغرب بالذات.
أعد التقرير باحثان ،ريتشارد فولك ،الخبير
ف ــي الـ ـق ــان ــون الـ ــدولـ ــي ،وف ـيــرج ـي ـن ـيــا تـيـلــي،
األسـتــاذة الجامعية املختصة فــي السياسة
اإلســرائـيـلـيــة ،وم ــا خـلـصــا إل ـيــه فــي التقرير
من إدانة الفصل العنصري الصهيوني بات

محل إدانــة شريحة وازنــة من نظرائهما من
األك ــادي ـم ـي ــن وال ـب ــاح ـث ــن حـ ــول ال ـع ــال ــم .ما
حـصــل بـخـصــوص الـتـقــريــر يـطــرح الـتـســاؤل
عـ ـل ــى ال ـ ـج ـ ـهـ ــات وال ـ ـف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات ال ـش ـع ـب ـي ــة،
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة والـ ـع ــربـ ـي ــة ،بـ ـش ــأن ال ـخ ـطــوة
التالية ،في ظل العجز الرسمي العربي أمام
الـسـيــاســات اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،أو تــواطــؤ بعض
العرب معها .أساس املوقف العربي الرسمي
هــو التسليم بالعجز عــن مواجهة إسرائيل
أو ال ـض ـغــط ع ـل ـي ـهــا ،م ــا ي ـم ـلــي ع ـلــى ال ـعــرب
انتظار ضغط أميركي على إسرائيل ال يأتي،
ومــا نشهده مع تقرير «إسـكــوا» ّ
تكرر طوال
ـاءات ضئيلة،
الـسـنــوات املــاضـيــة ،مــع اسـتـثـنـ ٍ
وغير مؤثرة في ملف االستيطان.
ه ــذه الـنـقـطــة ال ب ــد م ــن اس ـت ـح ـضــارهــا عند
الحديث عن عمل القوى الشعبية الفلسطينية
وال ـع ــرب ـي ــة م ــع امل ـن ـظ ـمــات امل ــدن ـي ــة ال ـغــرب ـيــة،
للضغط على إسرائيل ،ووضع حد لصلفها،
فال ينبغي أن يكون االعتماد األساسي على
ج ـهــود تـلــك املـنـظـمــات الـغــربـيــة ،فــي تــرجـمــةٍ
عمليةٍ لفكرة مركزية الغرب ،والعجز الذاتي
عن املبادرة ،إذ ال بد من ّ
تحرك وطني /قومي
ف ــي مــواج ـهــة إس ــرائ ـي ــل ،ل ــه رؤي ـت ــه الـخــاصــة
وأهــدافــه وطرقه في املواجهة ،وهــو يتعاون
مع الفعاليات املختلفة شرقًا وغربًا ،من دون
أن يفقد زمام املبادرة.
ٌ
قـضـيــة امل ـقــاط ـعــة م ـث ــال م ـهــم ع ـلــى الـتـفــاعــل
الــوطـنــي مــع املنظمات الغربية فــي الضغط

عـ ـ ـل ـ ــى إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ضـ ـ ـم ـ ــن مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاالت ع ـ ـ ــدة،
م ـن ـهــا االقـ ـتـ ـص ــادي وال ـث ـق ــاف ــي واألك ــادي ـم ــي
والرياضي .يؤكد الباحث الفلسطيني عمرو
س ـع ــد ال ــدي ــن أن ح ــرك ــة م ـقــاط ـعــة إس ــرائ ـي ــل
( )BDSلــم تـكــن تـمــامــا أوروب ـي ــة املـنـشــأ ،وأن
التفاعالت والسياقات الفلسطينية الداخلية
كــانــت مــؤثــرة فــي تـبـلــورهــا ،منذ االنتفاضة
الثانية.
ّ
نتذكر دعوات مقاطعة البضائع اإلسرائيلية
داخـ ـ ــل األراضـ ـ ـ ــي امل ـح ـت ـل ــة ،إث ـ ــر االن ـت ـفــاضــة
الـثــانـيــة ،ثــم ت ـمـ ّـدد ه ــذه ال ــدع ــوة إل ــى الــوطــن
العربي ،من أجل مقاطعة البضائع األميركية،
ردًا على املــوقــف األمـيــركــي املــؤيــد إســرائـيــل.
ـراف فـلـسـطـيـنـيــة
أنـ ـت ــج الـ ـت ــواص ــل بـ ــن أطـ ـ ـ ـ ـ ٍ
مــدنـيــة فــاعـلــة ،وبـعــض األطـ ــراف األوروب ـي ــة،
ب ـشــأن امل ـم ــارس ــات اإلج ــرام ـي ــة الـصـهـيــونـيــة،
ارتفاع الصوت األوروبــي الداعي إلى اتخاذ
خ ـطــوات قــويــة فــي مــواجـهــة إســرائ ـيــل ،ومــن
ذل ــك تــوص ـيــة االت ـح ــاد األوروب ـ ــي بمقاطعة
بضائع املستوطنات عام  ،2002إثر اجتياح
إسرائيل الضفة الغربية .يشير عمرو سعد
الدين إلى تواصل منظمات فلسطينية ،مثل
املــركــز الفلسطيني ملـصــادر حـقــوق املواطنة
والــاجـئــن (بــديــل) ،مــع منظمات بلجيكية،
منها ِّ
ممولتها ،منظمة أوكسفام التي بدأت
عام  2003حملة في بلجيكا ملقاطعة بضائع
املستوطنات اإلسرائيلية.
ت ــأسـ ـس ــت ح ـم ـل ــة املـ ـق ــاطـ ـع ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة

«أستانة» ...كعب أخيل بوتين
عيسى الشعيبي

ب ــدا اج ـت ـمــاع أس ـتــانــة الـ ـس ــوري ،ف ــي نسخته
األول ـ ـ ـ ــى ،أشـ ـب ــه مـ ــا يـ ـك ــون ب ـث ـم ــرة س ـيــاس ـيــة
مجزية ،اقتطفتها الدبلوماسية الروسية ،قبل
أن يحني موعد نضوجها املوسمي ،ويطيب
أكلها بالشوكة والـسـكــن ،حيث اتـضــح ،بعد
م ــرور ٌوق ــت يـسـيــر ،أن ه ــذه ال ـث ـمــرة الـعـجـفــاء
عـصـيــة عـلــى ال ـه ـضــم ،وكــأن ـهــا حـبــة كـمـثــرى،
كــل قضمة منها بـغـ ّـصــة ،وذل ــك على نحو ما
تجلى عليه األمر في االجتماعني الالحقني في
العاصمة الكازاخستانية الغافية في الحضن
الــروســي الـبــارد .وأحسب أن عقلية املنتصر،
وال ــرغ ـب ــة ف ــي اس ـت ـث ـمــار اإلنـ ـج ــاز ال ـع ـس ـكــري،
وتـحــويـلــه إل ــى مكسب سـيــاســي روس ــي ،قبل
أن ّ
يتبدد وهج الحملة الجوية الضارية على
حـلــب ،ك ــان وراء اسـتـعـجــال مــوسـكــو فــي شق
ه ــذا امل ـس ــار املـ ـ ــوازي مل ـس ــار جـنـيــف ال ـب ـطــيء،
لتظهير حقيقة أن سيد الكرملني هو صاحب
الـيــد العليا فــي البلد ال ــذي ازدح ـمــت سماؤه
ّ
متعددة الجنسيات ،وتحول إلى
بالطائرات
ملعب لتسوية الحسابات اإلقليمية ،وإعــادة
ٍ
بناء التوازنات الدولية.
فـفــي ل ـقــاءات أسـتــانــة األولـ ــى ،كــانــت موسكو
ه ــي ص ــاح ـب ــة ال ـف ـك ــرة م ــن األل ـ ــف إلـ ــى ال ـي ــاء،
وهي التي وضعت جــدول األعمال ّ
املكون من
بـنــد واحـ ــد ،وه ــو تثبيت وق ــف إط ــاق ال ـنــار.
كما أن الخارجية الروسية هــي التي حـ ّـددت
بنفسها هــويــة امل ـش ــارك ــن ،ورس ـم ــت بــذاتـهــا
أدوار الــاع ـبــن ال ـثــانــويــن (تــرك ـيــا وإي ـ ــران)،

وأب ـ ـعـ ــدت الـ ـع ــرب واألوروب ـ ـ ـيـ ـ ــن ،وت ـجــاه ـلــت
القوى السياسية السورية (االئتالف الوطني
والهيئة العليا للمفاوضات)ّ ،
وحدث وال حرج
عن تهميش دور األميركيني.
لقد بــدت روسـيــا ،فــي بــدايــة هــذا املـســار الــذي
لم تفض محطاته الثالث األولى إلى أي شيء،
دول ــة راغـبــة فــي إع ــادة تموضعها فــي خضم
األزم ــة الـتــي تـبــدو بــا نـهــايــةٍ مــرئـيــةٍ  ،تـحــاول
االن ـت ـقــال مــن مــوضــع الـشــريــك الـكــامــل لنظام
األس ـ ــد إلـ ــى م ـنــزلــة ال ــوس ـي ــط امل ـم ـت ـلــئ بحس
امل ـس ــؤول ـي ــة ،ال ـس ــاع ــي إلـ ــى وقـ ــف ح ـم ــام ال ــدم
ال ـس ــوري ،أو تـخـفـيــف ح ــدة الـلـهــب املـضـطــرم
تـحــت مــرجــل األزمـ ــة املـسـتـفـحـلــة ،األم ــر ال ــذي
ل ــم يـكــن ف ــي وس ــع أي عــاص ـمــة ،أو أي ط ــرف،
االعتراض على مبادرة كهذه مشفوعة ُ
بحسن
ٍ
ال ـن ـيــة .غـيــر أن عـطـبــا بـنـيــويــا ك ــان كــامـنــا في
انعقاده في
مسار رتبت روسيا مكان
هيكل
ٍ
ّ
إح ــدى ال ــدول السوفييتية الـســابـقــة ،ووقـتــت
زم ــان ــه ف ــي لـحـظــة ال ـف ــراغ امل ـصــاحــب لعملية
نقل السلطة في البيت األبـيــض ،وهــي لحظة
سبقتها فـتــرة انـكـفــاء أمـيــركــي طــويـلــة ،وذلــك
كله لكي تدلل الدولة الوارثة ألمجاد االتحاد
ال ـســوف ـي ـي ـتــي ،أن ـه ــا ّربـ ــة ال ـب ـيــت ل ـه ــذه األزم ــة
املــديــدة ،وأنـهــا تستحق دور الــدولــة العظمى
الثانية على املسرح الدولي.
ومــع انـعـقــاد مؤتمر أسـتــانــة ،فــي أوق ــات غير
متباعدة ،وفشله املتالحق في إحراز أي تقدم
من نوعه ،بما في ذلك تثبيت وقف إطالق النار،
تجمعت في األفق مالمح متزايدة على إخفاق
روس ــي منكر فــي فــرض حقائق األم ــر الــواقــع

عـلــى ســائــر األطـ ــراف املعنية بــدوامــة الـحــرب
الدامية ،فلم تستطع موسكو ،من خالل جذب
الفصائل العسكرية إلــى طاولة املؤتمر ،شق
املعارضة السورية .كما لم يستطع الكرملني
أيضًا وضع إيــران في جيب معطفه الشتوي،
ناهيك عن تركيا التي بدأت ّ
تغير تدريجيًا من
موضع استدارتها السابقة.
وه ـك ــذا ،وم ــع م ــرور مــزيــد مــن ال ــوق ــت ،اتضح
أن األداء الــدبـلــومــاســي الــروســي قــد وق ــع في
خ ـط ــأي ــن ك ـب ـي ــري ــن ،ي ـص ـع ــب ع ـل ــى م ــوس ـك ــو،
امل ـن ـت ـش ـيــة ب ـن ـصــرهــا ال ـح ــرب ــي ف ــي ح ـل ــب ،أن
تخرج منهما معافاة سليمة؛ األول محاولتها
امل ـك ـش ــوف ــة اسـ ـتـ ـب ــدال م ـس ــار ج ـن ـيــف املـتـعـثــر
بمسار «صنع في روسيا» ،ومن بنات أفكارها
وحدها ،والثاني طرح مشروع دستور سوري
أثار حفيظة السوريني على اختالف مواقفهم،
حـيــث أج ـمــع ال ـن ـظــام وامل ـعــارضــة عـلــى رفــض
هذه الصيغة التي لم يحن أوان كتابة نصها.
وف ـي ـم ــا ب ـق ـيــت ح ـص ـي ـلــة م ـس ــار أسـ ـت ــان ــة ،فــي
محطاته الثالث ،تساوي صفرًا مكعبًا ،وتشير،
في الوقت نفسه ،إلى فشل سياسي أكبر بكثير
من حجم الدور العسكري الروسي الراجح في
ســوريــة ،عــاد مـســار جنيف الـبــاهــت يستعيد
قــدرًا يسيرًا مــن عافيته ،ويستأثر بــاألضــواء
واالهـ ـتـ ّـم ــام ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،ف ـي ـم ــا ب ـ ــدا امل ـس ــار
الــذي لفقته موسكو مــن وراء ظهر املرجعية
األمـمـيــة ،كأنه طريق فرعية ضيقة ،ال تتسع
مل ــرور عــربــةٍ ثقيلة ال ــوزن كــالـعــربــة الـســوريــة،
األمر الذي وضع نقطة كبيرة في نهاية سطر
ال ـحــركــة الــدب ـلــومــاس ـيــة ال ــروس ـي ــة ،الـســاعـيــة

تقرير «إسكوا» ،وما
يوثقه ذخيرة إضافية
لمناهضي الصهيونية
في العالم

أداة املــواجـهــة الــوحـيــدة ،فــا بــد مــن مشروع
ّ
املمكنة،
تحرري يستخدم كل أدوات النضال
ُ َ
مستحضرًا أص ــل الـقـضـيــة ،وم ـت ـجــاوزًا أط ـ َـر
«أوسلو» ،بما يمنح زخمًا أكبر على الصعيد
ال ــدول ــي ل ـكــل ال ـح ــرك ــات االح ـت ـجــاج ـيــة ضد
السياسات الصهيونية.
مــن ال ــواض ــح أن إســرائ ـيــل تـخـســر كـثـيـرًا في
الـ ـسـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة ،ج ـ ـ ـ ّـراء ت ـص ــاع ــد حــركــة
االح ـت ـجــاج ضــده ــا ،وت ـقــريــر «إسـ ـك ــوا» ،ومــا
بها
يــوثـقــه مــن م ـمــارسـ ٍ
ـات َعـنِّـصــريــةٍ ً ،ي ـقــوم ً
االحتالل الصهيونيُ ،يشكل ذخيرة إضافية
ملناهضي الصهيونية فــي الـعــالــم ،لتوسيع
دائـ ـ ــرة امل ـقــاط ـعــة وال ـض ـغ ــط .ل ـك ــن ،ال ب ــد من
الـعــودة إلــى أصحاب القضية أنفسهم ،إذ ال
يمكن الـتـعــويــل عـلــى الـتـعــاطــف الـعــاملــي ،من
دون قــاعــدة انـطــاق شعبية عربية ملواجهةٍ
مـ ــع امل ـ ـشـ ــروع ال ـص ـه ـي ــون ــي ب ـك ــل ال ــوس ــائ ــل
املـ ـت ــاح ــة .ال ـع ـج ــز ال ـع ــرب ــي ع ـل ــى ح ــال ــه ،كـمــا
الغطاء األميركي للعنجهية الصهيونية ،بل
هــذان األم ــران في تزايد مستمر ،لكن املجال
مـفـتـ ٌ
ـوح أم ــام ال ـقــوى الــوطـنـيــة الفلسطينية،
ّ
لبلورة تصور بديل ل «أوسلو» ،ينبثق منه
عمل يراعي الظرف العربي ،ويقاوم
برنامج
ٍ
ٌ
مفتوح
االحتالل بكل الطرق املمكنة ،واملجال
أيضًا للقوى الشعبية العربية التي ما تزال
تــولــي فلسطني اهـتـمــامــا ،لـتـتـحـ ّـرك مــن أجــل
إحراج إسرائيل وفضحها في كل املجاالت.
(كاتب سعودي)

األك ــاديـ ـمـ ـي ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة ع ـ ــام  ،2003وك ــان
ع ـص ـب ـهــا األس ـ ــاس ـ ــي أوس ـ ـ ـ ــاط ج ــام ـع ــة بـيــر
زيـ ـ ـ ــت .ت ــواصـ ـل ــت ال ـح ـم ـل ــة مـ ــع أك ــادي ـم ـي ــن
بــري ـطــان ـيــن ،لـتـنـظـيــم مــؤت ـمـ ٍـر ع ــن املـقــاطـعــة
فــي مــدرســة الــدراســات املشرقية واإلفريقية
ف ــي جــام ـعــة ل ـنــدن ن ـهــايــة ع ــام  .2004كــذلــك،
ك ــان لـحــركــة «أوق ـف ــوا الـ ـج ــدار» ،وه ــي حــركــة
تطوعية نضالية ،نـشــأت مــع االحتجاجات
الفلسطينية عـلــى ج ــدار الـفـصــل العنصري
اإلسرائيلي ،عالقاتها مع مجموعات يسارية
في أوروبا وأميركا الالتينية ،وأضافت اللغة
ملزيد من التواصل مع
اإلسبانية إلى موقعها ٍ
مناصرين للقضية الفلسطينية في أميركا
ال ـج ـن ـًـوب ـي ــة .م ـث ًـلــت هـ ــذه ال ـج ـه ــود وغ ـيــرهــا
راف ـعــة أســاسـيــة فــي تـبـلــور حــركــة املقاطعة،
ويمكن القول إن هذه الجهود ّأسست لحركة
املقاطعة الدولية ،انطالقًا من الجهد املحلي
الفلسطيني .لكن ،ال يمكن أن تكون املقاطعة

من المرجح أن
تصطدم روسيا ،في
وقت لن يكون بعيدًا،
ٍ
بحقائق األمر الواقع

كبرياء الــدولــة الكبرى في مقتل دبلوماسي،
وأوق ـع ـت ـه ــا ف ــي ح ـب ــائ ــل أزم ـ ــة ح ـب ـلــى بـشـتــى
املتغيرات امليدانية والسياسية ،ال سيما بعد
أن بدأت اإلدارة األميركية الجديدة تتخلى عن
حذرها السابق ،وترمي بثقل متزايد ،قد ّ
يغير
ٍ
قواعد اللعبة من أساسها.
وإذا كـ ــان م ــن امل ــرج ــح أن ت ــواص ــل مــوسـكــو
الــزعــم أن مؤتمرات أستانة ناجحة بالجملة
ّ
وامل ـفـ ّـرق ،مــن دون أن تتمكن مــن إص ــدار بيان
مشترك واحد ،أو أن ترسي وقفًا إلطالق النار
في األراض ــي السورية ،فــإن من املرجح أيضًا
وقت لن يكون بعيدًا،
أن تصطدم روسيا ،في ٍ
بحقائق األم ــر الــواقــع ،ال ــذي ال يستطيع فيه
الـكــرمـلــن اخـتـطــاف األزم ــة ال ـســوريــة مــن بني
أي ـ ــدي ك ــل ه ـ ــؤالء امل ـن ـخــرطــن ف ــي دهــال ـيــزهــا
العميقة ،وأن يعي مرغمًا أنه مجرد العب ذي
وزن بني عدة العبني ،ال يقلون عنه أهمية.
ٍ
وق ــد يـكــون خـيــر دلـيــل عـلــى فـشــل ه ــذا املـســار
الــذي مــات قبل أن يبدأ ،ما أعربت عنه وزارة
الخارجية الروسية أخيرا ،وما تعللت به من
فشل وخيبة أمل إزاء غياب فصائل املعارضة
السورية عن اجتماع أستانة األخـيــر ،وإلقاء
ـرف ثــالــث لــم تسمه ،وهو
تبعات ذلــك على ط ـ ٍ
ال ـطــرف ال ـتــركــي عـلــى األرج ـ ــح ،مــا يـشـيــر إلــى
مــدى افتقار ال ــدول الـثــاث املنخرطة فــي هذا
امل ـســار ،وهــي روسـيــا وتــركـيــا وإي ــران ،لعامل
الثقة بعضها ببعض ،وفي ذلك خلل بنيوي
ظل مرافقًا لهذا الجهد الدبلوماسي الروسي
العقيم من املهد إلى اللحد.
(كاتب من األردن)

إلى االستفراد الكلي ،وأخــذ الــدور الحصري،
وجعل انفرادها باألزمة السورية حقيقة كلية
ونهائية .ذلك أن الرياح التي هبت في أستانة
على دفـعــات متالحقة لــم تجر وفــق مــا كانت
تشتهيه السفينة الروسية املبحرة في أعالي
مياه بحر سوري متالطم األمــواج ،حيث أدى
االس ـت ـع ـجــال ف ــي ق ـطــف ث ـم ــرة غ ـيــر نــاضـجــة،
ّ
وطرح الدستور في هذه املرحلة املبكرة ،إلى
نفور عام من هذه الذهنية االستعالئية ،التي
أعادت إلى أذهان الجميع خطيئة األميركيني
فــي ال ـعــراق ،عندما وضــع الحاكم العسكري،
بول بريمر ،وثيقة املحاصصة الشائنة التي
ال يزال العراقيون يدفعون ثمن إمالئها .ولعل
املـحـطــة األخ ـي ــرة فــي م ـســار أس ـتــانــة ،ورفــض
امل ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة امل ـس ـل ـحــة امل ـش ــارك ــة في
هــذه اللعبة الدبلوماسية املاجنة ،قد ّ
حولت
هذا املسار إلى كعب أخيل ،أي من رافعة كان
مـ ـق ـ ّـدرًا ملــوس ـكــو أن تـقـفــز م ــن فــوق ـهــا لــركــوب
ظهر الـحـصــان الـســوري الـجــامــح وحــدهــا من
دون شريك ،إلى نقطة ضعف مميتة ،أصابت

فضاء مفتوح
مدخل إلى المناظرات

يتطلب الولوج إلى عالم املناظرات الوقوف على
ومن
التأصيل اللغوي
ً
واالصطالحي للمناظرة؛ َ َ
ـاب ،فاملناظرة لغة مفاعلة مــن نــظـ َـر،
دون إسـهـ ٍ
ـاظـ ُـر
والـنـظــر حـ ّـســي ومـعـنــوي؛ فمن الـحـســي :نـ ِ
العني وهــو النقطة الـســوداء الصافية في وسط
ُ
والنظر تقليب
العني (البؤبؤ) وبها يرى الناظر،
البصيرة بعد الفحص ،ومنه نظر إلى الشيءّ ،أي
أبصره وتأمله بعينه ،ونظر فيه أي ّ
تدبر وفكر،
وفصل ،ويقال
ونظر بني الناس ،بمعنى حكم
ً
تناظ ُر داره أي تقابلها ،وناظر فالنا صار
داري ِ
ً
وباراه في املحاجة.
باحثه
وناظره
نظيرا له،
َُ
ُ
اظر ٌّإعمال نظره
على هذا األســاس ،يحتاج املن ِ
ُ
يطمع في
بدق ٍة فيما يعرض له أو يتناوله؛ فكل
النفوس من حب
أن ينتصر على صاحبه ،ملا في
ً
الغلبة .وحتى تكون املناظرة مجدية مع توفر
عنصر اإلمـتــاع؛ يفترض أن يكون املتناظرون
ـات مـتـقــاربـ ٍة مــن الفهم واإلدراك،
على مـسـتــويـ ٍ
وال نقول املطابقة ،ألنها نادرة الحدوث .ولذلك،
قالت الـعــرب «واف ــق شـ ٌـن طبقة» ،ألنــه أمـ ٌـر نــادر
املستوى
الـتــوافــق ،لكن امل ــراد هــو الـتـقــارب فــي
ً
ال ـع ـق ـلــي وال ـع ـم ـل ــي ،م ــا ي ـج ـعــل امل ـن ــاظ ــرة عـمــا
ً
فكريا له قيمته .كذلك يفترض في املتناظرين
أن يكونوا على مستوى علمي وثقافي جيد،
بـحـيــث يـصـبــح ،فــي م ـقــدورهــم ،الـصـمــود أمــام
الخصوم في ساحة املناظرة؛ ذلــك أن املناظرة
طـ ٌ
ـرح ف ـكـ ٌ
ـري يتطلب املـجـهــود الــذهـنــي الكبير،
لتصحيح املفاهيم املغلوطة ،وشق طريق جديد

ً
أمــام الجمهور ،إذا كــانــت املـنــاظــرة مفتوحة أو
أمام املحكمني في حال وجودهم.
سادت املناظرات في العصر العباسي ،وحظيت
بــاهـتـمـ ٍـام بــالـ ٍـغ على ع ــادة الـعــرب الـتــي اقتضت
بـ ّ
ـأن لـكـ ِـل جــديـ ٍـد ل ــذة ،وقــد تـطـ ّـور فــن املـنــاظــرات
ُ
ـون نـثــريـ ٍة أخ ــرى ،عــرفــت ،مـنــذ العصر
عــن ف ـنـ ٍ
الجاهلي ،كــاملـنــافــرات واملـفــاخــرات واملـبــاهــات.
وقــد كــانــت املـنــاظــرات فــي مجلس أبــي العباس
السفاح تأخذ شكل املفاخرات ،أما مجالس من
بعده من بني العباس ،مثل أبي جعفر املنصور
وه ـ ــارون الــرش ـيــد واألمـ ــن وامل ــأم ــون وال ـه ــادي
واملـهــدي ،فقد غلبت عليها امل ـحــاورات؛ إذ كان
يجتمع صـفــوة رج ــاالت الـفـكــر والـعـلــم واألدب
والفن في هذه املجالس ،فيتحاورون ويتذاكرون
في املجاالت الفكرية والعلمية واألدبية والفنية.
ً
ونظرا إلى شيوع املناظرات في هذا العصر؛ فقد
ّ
تعددت موضوعاتها ،فمنها الفلسفية والنقدية
واألدب ـي ــة والـلـغــويــة ،وق ــد اسـ ّتـعـمــل املـتـنــاظــرون
طرائق ّ
عدة في محاول ٍة للتغل ّب على الخصوم،
املناظرات من أساليب التعلم كذلك ،ويمكننا
وفن َ
ُ
أن ن ْج ِمل الطرائق التي استثمرها املتناظرون
في ً العصر العباسي على النحو التالي:
أوال ،طريقة املحاجة (التبكيت)؛ مــأخــوذة من
املحجة أي الطريق الواضحة وتقوم على مقارعة
الـحـجــة بــالـحـجــة ،وذك ــر األدلـ ــة وال ـبــراهــن التي
تــؤيــد وجـهــة نظر املـتـحــدث .يكثر فــي املحاجة
استعمال البراهني العقلية والدالئل والقياسات

املنطقية ،وقد شاعت هذه الطريقة في املناظرات
الفقهية واللغوية.
ثــانـ ًـيــا ،طريقة اإللـ ــزام؛ وتـقــوم على الـبــراعــة في
الــرد ،إذ ُ
يعمد املتحدث األول إلى توجيه أسئل ٍة
درب يصب في
تهدف إلى إلزام الخصم
ِ
بسلوك ٍ
مصلحة السائل ،وهــذه الطريقة التي انتهجها
الفالسفة واملتكلمون؛ ألنها تؤدي إلى النتيجة
املرجوة من أيسر السبل.
ً
ث ــال ــث ــا ،ط ــري ـق ــة ال ـت ـح ـســن وال ـت ـق ـب ـي ــح ،ويـعـمــد
مـسـتـخــدمــو هـ ــذه املـنـهـجـيــة إلـ ــى املـ ــوازنـ ــة بني
شيئني ،أحدهما حسن واآلخر قبيح؛ فيذكرون
األم ــر الـحـســن وسـلـبـيــاتــه ،مــع ذك ــر إيـجــابـيــات
ال ـق ـب ـيــح وم ـح ــاس ـن ــه ،ح ـتــى ي ـص ـلــوا ب ــذل ــك إلــى
تفضيل القبيح على الحسن .وال تعتمد هذه
الطريقة على املنطق الصحيح ،بــل تـقــوم على
ساق املغالطة ،وقد شاعت بني األدبــاء ،فظهرت
رس ــائ ــل ف ــي ت ـف ـض ـيــل الـ ـك ـ ّـذب ع ـل ــى الـ ـص ــدق،
وتفضيل النسيان على التذكر ،وتفضيل الغباء
أشهر من كتبوا في ذلك خالل
على الذكاء ،ومن ُ
العصر العباسي سهل بن هارون ،والذي كتب
رسالته الشهيرة إلى بني عمومته ،ينتصر فيها
الزجاج
للبخل من الكرم ،كما كتب في تفضيل ّ
عـلــى الــذهــب .ألـهـمــت امل ـنــاظــرات بـعــض الـكــتــاب،
ـرات خيالية ،كمناظرات الجاحظ
فألفوا مـنــاظـ ٍ
«ب ــن الـكـتــاب وال ـص ــدي ــق» ،والــرب ـيــع والـخــريــف،
والديك والكلب ،وغيرها الكثير.
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محمد الشبراوي (مصر)

لماذا نخالف القوانين؟

العدل أساس امللك ،وحتى يعم العدل بني أفراد
الـشـعــب ،تـ ّـســن الـقــوانـ ّـن الـتــي عـلــى الجميع أن
يتبعها ،وأن توضع لكل مــن يخالف القوانني
عقوبة مساوية ،وأن ال يكون هناك تمييز في
املعاملة بــن أف ــراد الشعب ،فالجميع يجب أن
يكونوا سواسية أمام القانون ،ال فرق بني غني
أو فقير أو حاكم ومحكوم أو صاحب عمل أو
مأجور .في بدايات الدعوة اإلسالمية والخالفة
الراشدة ،حرص الخلفاء والوالة وحكام األقاليم
على أن يسود العدل بني من يحكمونهم ،ولم
توجد شـكــاوي أو مظالم ترفع للخلفاء حول
املــوضــوع إذ ك ــان الـجـمـيــع يـمـيـلــون إل ــى إتـمــام
العدل وإحقاق الحق بني الرعية.
ق ــدي ـم ــا ،قـ ــال رس ـ ــول ك ـس ــرى الـ ـف ــرس ألم ـيــر
املؤمنني عمر بن الخطاب ،عندما رآه نائما تحت
ّ
ظل شجرة بدون أي حرس أو جند أو حاشية:
يا عمر قد عدلت فأمنت فنمت .أما اآلن ،فجنود
الـحــرس الرئاسي يصرف عليها أضـعــاف ما
يصرف على الجيش النظامي ،حتى ّأن قوات
ال ـحــرس الـجـمـهــوري تـعـ ّـد مــن خـيــرة الجيوس
تسليحًا ،فـفــي الـجـمـهــوريــات الـعــريـيــة ،تكون
ألوية الحرس الجمهوري من قوات النخبة التي
تدين للقائد بــالــوالء والـطــاعــة ،ومــا زالــت قــوات
القذافي الخاصة التي أطلق عليها أيــام الثورة
الليبية كـتــائــب الـقــذافــي الـشــاهــد عـلــى ذل ــك ،إذ
بقيت تقاتل حتى آ ّخــر جـنــدي ،وكــانــت تنظر
إلى الثوار واملدنيني أنهم أعداء ،وكانت تبدع في

المكاتب
¶ المكتب الرئيسي ،لندن
7th Floor, CP House, 97-107 Uxbridge Road, Ealing, London, W5 5TL
Tel: 00442071480366
¶ مكتب الدوحة
الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ
هاتف0097440190600 :

ّ
ألنهم فقط كانوا ّ
يدربون على
القتل واإلجرام،
أنهم مقاتلون تحت رايــة الزعيم ،ومــن املمكن
أيضا أن يقتلوا أقرباء لهم أو معارف ،لكنهم
كانوا ينظرون إليهم في أثناء املواجهات بأنهم
أعــداء ،كـ ّ
ـأن أغشية تغطي وجوههم وعقولهم،
فالشعب الليبي قليل العدد ،والحرس الليبي هم
ّ
بوا على ّأساس فكري
من أبناء البلد ،لكنهم در ّ
للزعيم ،وأنه املخلص لهم ،وأن
واحد ،هو الوالء
ّ
ينظروا إلى اآلخرين بأنهم أعداء يطمعون بأن
يأخذوا املكاسب من أيديهم ،وأن ينهبوا ثروات
البلد ،وأنهم جاهلون ال يعرفون مصلحة البلد،
ّ
وأن صاحب الكتاب األخضر ومن شابهه فقط
يعرف مصلحة البلد ،لذا فإنهم يقاتون الجشع
لــدى ال ـثــوار ،وينسون بحكم الــواقــع املـتــاح لهم
بأنهم مــن أبـنــاء الـبـلــد .فــي دول ال ـغــرب ،تكون
ال ـقــوات امل ـســوؤلــة عــن حـمــايــة الــرئـيــس عــاديــة،
وي ـك ــون والؤه ـ ــا ل ـل ـن ـظــام ،ب ـغـ ّـض ال ـن ـظــر عـ ّـمــن
يجلس على الكرسيّ ،
ألن الجالس على كرسي
الحكم موظف حكومي برتبة رئيس جمهورية،
تكون مدة وظيفته أربع سنوات ،ويكون مراقبًا
من برملان منتخب ،ال توجد فيه كوتات نسائية
لألقليات ،ويـكــون أعـضــاء املجلس قادرين
أو
ّ
على أن يحلوا الحكومة في ّأي وقت يشعرون
ّ
كرسي الحكم
بــأن من يشغر أو يجلس على ّ
غـيــر ق ــادر عـلــى ال ـق ـيــام ب ـ ــدوره ،أو أن ــه لــم يف
بوعوده التي نال بموجبها أعلى األصوات.

إبراهيم علي أبو رمان (األردن)

¶ مكتب بيروت
بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية west end 33
هاتف009611567794 :
¶ البريد اإللكترونيEmail: info@alaraby.co.uk :
¶ لالشتراكاتalaraby.co.uk/subscriptions :
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