
محمود الريماوي

اإلرباك الذي يبدو عليه املشهد االنتخابي 
ـان ومــا زال يمكن تفاديه،  فــي فلسطن كـ
وقــد جــاء خطاب الرئيس محمود عباس 
ــادات من  ــيــ ــاء الــخــمــيــس، بــحــضــور قــ مـــسـ
ــذا اإلربـــــــــاك، مــن  ــ فـــصـــائـــل، لـــيـــدلـــل عـــلـــى هـ
دون تبديده نهائيا، وذلك بصرف النظر 
عـــن الـــنـــيـــات الــوطــنــيــة الــحــســنــة، بـــإجـــراء 
انتخابات في القدس. إذ كان يفترض، منذ 
الــبــدايــة، قــبــل تــحــديــد مــوعــد االنــتــخــابــات 
التشريعية أن تــجــري مـــشـــاورات واســعــة 
ــة،  ــيـ ــم إقــلــيــمــيــة ودولـ ــع عـــواصـ ومــكــثــفــة مـ
ومـــع الــــدول دائــمــة الــعــضــويــة فــي مجلس 
األمــن، بشأن العزم على إجــراء انتخابات 
تــشــريــعــيــة طــــال األمــــد مـــن دون إجــرائــهــا 
ــاريـــخ آخـــر انــتــخــابــات.  مــنــذ عـــام 2006، تـ
لقد تم االنشغال بترتيب البيت الداخلي، 
وجـــرت اجــتــمــاعــات مــاراثــونــيــة للفصائل 
فــي الــقــاهــرة، وتـــم التجسير فــي املــواقــف 
بن حركتي فتح وحماس، وبدا كل شيء 
مهيأ للوفاء بــهــذا االســتــحــقــاق، غير أنــه، 
ــك، تــم إرجـــاء النظر فــي العقبات  خــالل ذلـ
التي تضعها سلطة االحتالل أمام إجراء 
االنـــتـــخـــابـــات فــــي الــــقــــدس، وذلــــــك خــالفــا 
ع بن الطرفن في عــام 1995، 

ّ
التفاق موق

ــيـــب ســـابـــقـــا بــذلــك  ــزام  تــــل أبـ ــ ــتـ ــ ــد تــــم الـ ــ وقـ
االتفاق، علما أن االتفاق الذي تتنّصل منه 
تل أبيب حاليا مجحف،  حتى مع قبول 
إجـــــراء االنــتــخــابــات فـــي الـــقـــدس، إذ نص 

وائل السواح

يختلف الرئيس األميركي جو بايدن عن 
ســلــفــه تـــرامـــب فـــي مـــائـــة جـــانـــب وجـــانـــب، 
ولــكــن الـــفـــرق الــرئــيــس بينهما أن بــايــدن 
شديد التركيز، وال يسمح لنفسه أو ألحد 
ت مساره، فتراه يرّكز على جملة 

ّ
أن يشت

مـــن األمــــــور الـــتـــي تــشــغــل بـــالـــه فـــال يحيد 
عنها، بينما كان ترامب أشبه بالبهلوان 
الـــذي يقفز مــن حبل إلــى آخـــر، وكثيرا ما 
كان يسقط بن الحبال. بدا ذلك جليا في 
خطاب الرئيس بايدن في الكونغرس يوم 
األربعاء املاضي، وهو الخطاب التقليدي 
ــاء األمـــيـــركـــيـــون عند  ــرؤســ الـــــذي يــلــقــيــه الــ
ــمــهــم مــقــالــيــد 

ّ
ــوم عــلــى تــســل ــرور مـــائـــة يــ ــ مـ

ــة 
ّ
األمــــــور فـــي الــبــيــت األبــــيــــض، وهــــي ســن

ــهــا الــرئــيــس فــرانــكــلــن روزفـــلـــت في 
ّ
اســتــن

عا، رّكز بايدن على 
ّ
1933. وكما كان متوق

الــنــقــاط الــخــمــس األســاســيــة فــي أجــنــدتــه: 
ـــاء كــــوفــــيــــد -19؛ والـــبـــنـــيـــة  ـ ـ ـ ـ مـــكـــافـــحـــة وبـ
ـــر 

ّ
ــاخـــي؛ والـــتـــوت ــنـ الــتــحــتــيــة؛ والـــتـــغـــّيـــر املـ

ــرة. ولــــــم يــــحــــْد عــن  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــنــــصــــري؛ والـ ــعــ الــ
 
َ
ــذه الــنــقــاط الــخــمــس إال قــلــيــال. لــم تحظ هـ
السياسة الخارجية إال بجزء ضئيل من 
الخطاب. واقتصرت على الصن وروسيا 
 
ّ
وإيران وأفغانستان. وكان من الواضح أن

الصن، بن الثالثة، تبوأت املرتبة األولى 
بــال مـــنـــازع. يـــدرك الــرئــيــس ومــســتــشــاروه 
أن الــــصــــن تـــســـيـــر بـــســـرعـــة صـــاروخـــيـــة 
لــتــعــزيــز اقــتــصــادهــا وقــوتــهــا الــعــســكــريــة 
والــتــكــنــولــوجــيــة، لــتــصــبــح الـــدولـــة األكــثــر 
أهــمــيــة وتـــأثـــيـــرا فـــي الـــعـــالـــم. ويــعــتــقــد أن 
الرئيس الصيني، شي جن بينغ، »جــاّد 
إلى حد بعيد« في أن يدفع بالده في هذا 

االتجاه، كما قال في خطابه. 
ــادة املــســتــبــّديــن، يــنــظــر الــرئــيــس  ــقـ  الـ

ّ
كــكــل

شي باحتقار إلــى األنظمة الديمقراطية، 
ويعتبرها عاجزة عن املنافسة الحقيقية 
فــــــي الــــــقــــــرن الــــــحــــــادي والـــــعـــــشـــــريـــــن، ألن 
ــا 

ً
ــاٍع يــســتــغــرق وقــت ــمــ الـــحـــصـــول عــلــى إجــ

. وكـــان واضــحــا فــي خــطــاب بايدن 
ً

طــويــال
أن ذلــك يقلقه، ولــذلــك كــان تركيزه األكبر 

راتب شعبو

ــة الـــتـــي  ــاديــ ــتــــصــ تـــحـــت وطــــــــأة األزمـــــــــة االقــ
ــاء الفيروسي املقيم، تتعّرض  ــوب فاقمها ال
الــديــمــقــراطــيــة الــفــرنــســيــة لــضــغــوط جــّديــة 
ــتــــن، ويــجــمــعــهــمــا  ــاديــ ــعــ ــتــ مـــــن جـــهـــتـــن مــ
ــع، قبل أيــام، 

ّ
العداء للديموقراطية، فقد وق

عــســكــريــون فــرنــســيــون مــتــقــاعــدون، بينهم 
جــنــراالت ومــراتــب عــلــيــا، إضــافــة إلـــى أكثر 
من ألف عسكري، على رسالة بعنوان »من 
أجــــل اســـتـــعـــادة شــــرف حــكــامــنــا«، مــوّجــهــة 
إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
يــدعــونــه فيها إلــى »الــدفــاع عــن الوطنية«، 
ــتـــزايـــدة«،  ــع حـــد »لـــهـــذه الــفــوضــى املـ ــ ووضـ
ــن حـــرب  ــ ــبــــالد ومـ رون مــــن تــفــكــك الــ

ّ
ويـــــحـــــذ

ــــــع عــلــى 
ّ
ــيـــة، ويـــــهـــــّددون بـــالـــتـــدخـــل. وق ــلـ أهـ

الرسالة، حتى اآلن، أيضًا 18 عسكريًا في 
الخدمة، بينهم ضباط، وقــد صــّرح رئيس 
أركــــان الــجــيــش أنـــه ســتــتــم مــعــاقــبــة هـــؤالء، 
بناء على طلب وزيرة الجيوش الفرنسية، 

فلورانس بارلي.
كتب الرسالة جان بيير فابر بروناداك، وهو 
جــنــرال درك متقاعد، صــدر لــه فــي مــارس/ 
آذار املاضي كتاب بعنوان »ملعونو فرنسا، 
بن القتل اإلعالمي والعنف اليومي«، يتهم 
فيه اإلعــالم الفرنسي بتقليل خطر العنف 
الذي ُيمارس على الفرنسين، وينتقد تهمة 
الفاشية التي تالحق كل من يعّبر عن حبه 
لوطنه، أو عن تحفظه على اإلســالم، أو كل 
من يمتدح الـــزواج املتغاير. ويتساءل إلى 
متى سيقبل الفرنسيون تساهل املسؤولن 
الـــذيـــن يــفــتــرض بــهــم الـــشـــرف، والــحــكــومــة 
الفاقدة للشجاعة، مع العنف الذي يذهبون 
ضحية له. ويكّرر هذا الجنرال في مقابالته 
كلمة »الخوف« على أنها أفضل ما يصف 
ــة اخــتــيــار نشر  ــال. ال يــخــلــو مـــن الـــداللـ ــحـ الـ
ــيـــســـان(، وهــو  ــة فـــي )21 إبـــريـــل/ نـ ــالـ الـــرسـ
تاريخ ما عرف باسم »انقالب الجنراالت« 
في الجزائر ضد ديغول واتهامه بالخيانة، 
ألنه يريد أن يتخلى عن الجزائر الفرنسية. 
فــــي الـــحـــالـــتـــن، يـــتـــصـــل األمـــــــر بــمــواجــهــة 
اآلخــر، في املــّرة األولــى خــارج فرنسا، وفي 
الثانية داخل فرنسا. تتجاوز هذه الرسالة 
ــكـــريـــة« مـــبـــدأ الـــتـــحـــفـــظ الــســيــاســي  »الـــعـــسـ
املفروض على الجيش، »الصامت الكبير« 

كما يسّمونه في فرنسا.
على أرضــيــة حـــوادث العنف الــفــرديــة التي 
ــقـــع بــــن حــــن وآخـــــــر فــــي فـــرنـــســـا، وكــــان  تـ
ــيــــرًا حــــادثــــة طـــعـــن الــشــرطــيــة  جـــديـــدهـــا أخــ
فـــي مــنــطــقــة رامـــبـــويـــيـــه قــــرب بــــاريــــس، في 
23 إبــريــل/ نيسان، على يــد شــاب تونسي 
دخــــل إلــــى فــرنــســا فـــي 2009 بــطــريــقــة غير 
شرعية، وقيل إنه صاح »الله أكبر« قبل أن 
يغدر بالشرطية، وقبل أن يسقط صريعًا 
برصاص أحد زمالئها. وعلى خلفية األزمة 
االقتصادية التي تعيشها فرنسا، وكانت 
مصدر احتجاجات اجتماعية واسعة، كان 
أبرزها حركة السترات الصفراء وإضرابات 
عمال السكك الحديدية، من املفهوم أن يبرز 
نزوٌع مضادٌّ للديموقراطية، يميل إلى حكم 
القوة والقبضة الحديدية، وال غرابة في أن 
يكون العسكريون في طليعة املعبرين عن 

هذا امليل.
ـــوم جــــيــــدًا أن يـــتـــلـــقـــف الـــيـــمـــن  ـــهـ ــفـ ـ ـــن املـ ـ مـ
الــفــرنــســي املـــتـــطـــّرف )الــتــجــمــع الــوطــنــي( 
هذه الرسالة، التي تعبر عن نزعة قومية 
متطّرفة، وأن تطلب رئيسة التجمع، مارين 
لــوبــن، مــن هـــؤالء الــعــســكــريــن االنــضــمــام 
إليها فــي »املــعــركــة مــن أجــل فــرنــســا«، ذلك 

جيرار ديب

 
ّ
خــــالل الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، وفــــي عــز
املعارك التي كانت بريطانيا تخوضها، قال 
أحدهم لرئيس وزرائها، ونستون تشرشل: 
»الـــخـــراب عـــّم الـــبـــالد، واالقـــتـــصـــاد تــراجــع، 
ــرّد األخــيــر  ــ والــــرشــــوة تـــطـــاول الــجــمــيــع«. فـ
: »هل قضاؤنا بخير«؟ جاءه الجواب: 

ً
سائال

»نــــعــــم«، فــــــأردف حــيــنــهــا: »إذن بــريــطــانــيــا 
ــي الـــحـــرب  ــ ــا كــــانــــت فـ ــيـ ــانـ بــــخــــيــــر«.  بـــريـــطـ
تجابه عدًوا خارجًيا، فيما ظهر التضامن 
ــذا شــعــر  ــ الـــداخـــلـــي فــــي أبـــهـــى تــجــلــيــاتــه. لـ
الجسم القضائي في بريطانيا بمسؤولية 
وطنية. أّمـــا فــي لبنان، فكيف تــريــدون من 
القضاء أن يكون بخيٍر طاملا لبنان يجابه 
خارجًيا أعداء يحاولون تركيعه ألخذه في 
 عن داخل متآمر ومنقسم 

ً
محورهم، فضال

على ذاتــه، ويعيش تناقضات دخلت حتى 
في الجسم القضائي نفسه؟

بعد ثمانن عاًما من إجابة تشرشل، نسأل 
ــســؤال نفسه في لبنان، ليأتينا الجواب:  ال
 قضاءه ليس بخيٍر، 

ّ
»لبنان ليس بخيٍر، ألن

ولن يكون«، طاملا تخنقه السلطة السياسية 
بوصايتها وتهيمن عليه، وطاملا ارتضى 
ــــا االنـــتـــفـــاض 

ً
هــــو نــفــســه الـــخـــضـــوع رافــــض

والــتــحــرر. كـــاد مشهد صـــراع الصالحيات 
بــن مــّدعــي عــام التمييز ومــّدعــي عــام جبل 
لبنان أن يكون أشبه برسٍم سوريالي في 
ذهن اللبناني الذي لم يعتد أن يرى تمّرًدا 
ــا داخــل الجسم  ا وضياًعا وصــراًع

ً
وتخبط

 
ّ
 اللبناني يــدرك تماًما أن

ّ
القضائي. مع أن

مؤسسة القضاء، كغيرها من املؤسسات، 
دخــلــت فيها املــحــاصــصــات واملحسوبيات 
 ثقته في هذه املؤسسة 

ّ
 أن

ّ
والوساطات، إال

ال يريدها أن تتزعزع، كي ال ينهار ما تبقى 
من وطــن. حــرب الصالحيات بــرزت للعلن، 
بعدما داهــمــت القاضية غــادة عــون شركة 
ــلـــع، بعد  لــتــحــويــل األمـــــــوال بــالــكــســر والـــخـ
رفض األخيرة تسليم داتــا املعلومات لها، 
مــتــذّرعــة بـــأن ال صــالحــيــة لـــدى الــقــاضــيــة، 
ت يدها بقرار يمنعها من النظر 

ّ
بعدما ُكف

في الجرائم املالية وجرائم االتجار بالبشر 
واملخّدرات وجرائم القتل.

يبدو أن الكباش السياسي في لبنان تحول 
إلـــى كــبــاش قــضــائــي، فــمــن يــراقــب الــســاحــة 
ــتــي استنفرت   األيــــام ال

ّ
اللبنانية يـــدرك أن

فــيــهــا وســائــل اإلعــــالم لــنــقــل مــا يــحــدث في 
تلك الــشــركــة كــانــت شبه خالية مــن خــروق 
سياسية، وال سيما فــي مــوضــوع تشكيل 
 
ّ
الـــحـــكـــومـــة. هــــذا مـــا يــعــطــي انـــطـــبـــاًعـــا بـــأن
تصفية الــحــســاب بــن الــســيــاســيــن أخــذت 
 هذه املرة، من باب القضاء. 

ً
 مختلفة

ً
وجهة

االتــفــاق على أن يتم االقــتــراع فــي مكاتب 
البريد اإلسرائيلية، كما حدث في العامن 
1995 و2005 ولالنتخابات الرئاسية في 
عام 2006. وقد تذّرعت سلطات االحتالل 
بـــــأن صـــعـــوبـــاٍت لــوجــســتــيــة تـــحـــول دون 
مشاركة جميع الناخبن، وفي الحصيلة 
تـــم الـــســـمـــاح لـــعـــدد يـــزيـــد قــلــيــال عـــن ستة 
آالف بــــاالقــــتــــراع. فــــي هـــــذا الــــعــــام 2021، 
يزيد عدد املسّجلن عن 21 ألف شخص، 
ومعنى ذلك أنه حتى لو استجابت سلطة 
االحـــتـــالل لــحــق املــقــدســيــن فـــي االقـــتـــراع، 
ــإن أقـــل مــن ثــلــث الــنــاخــبــن ســـوف ُيــتــاح  فـ
لهم ممارسة هذا الحق. وال يتعلق الحال 
بـــالـــعـــدد املــــتــــاح لــــه حــــق االقـــــتـــــراع فــقــط، 
بـــل إن الــتــصــويــت فـــي مـــراكـــز إســرائــيــلــيــة 
ــن املـــقـــدســـيـــن أشــــبــــه بــجــالــيــة  ــ يـــجـــعـــل مـ
أجنبية فــي مدينتهم. ومــع ذلــك، يتنصل 
ــلـــيـــون مـــن االتــــفــــاق. غــيــر أن تل  ــيـ االســـرائـ
أبــيــب، وبــعــيــدا عــن الــضــجــيــج، ســعــت هــذا 
العام إلى عرقلة إقامة االنتخابات، ليس 
فــي الــقــدس الشرقية املحتلة وحــدهــا، بل 
فـــي عـــمـــوم الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، وذلـــــك حن 
ــاد األوروبـــــــــي الــحــق  ــحــ رفـــضـــت مـــنـــح االتــ
فــي مواكبة عملية االنــتــخــابــات، ومراقبة 
ات.  عمليات االقتراع، وما يليها من إجراء
فيما عّبرت عن رفضها إجــراء انتخابات 
في القدس بإعطاء أجوبة شفوية سلبية 
رافـــضـــة لـــأمـــر، ثـــم تـــذّرعـــت بــعــدئــذ بــعــدم 
تشكيل حكومة إسرائيلية جــديــدة للبّت 
في املسألة. مع أنه كان جل املطلوب تفعيل 

ــرات اإليجابية التي صــدرت عن 
ّ

مع املــؤش
هذه اإلدارة، وبالذات طي الصفحة الكالحة 
ملــا سميت »صــفــقــة الـــقـــرن«، والـــعـــودة إلــى 
األخــــذ بــمــبــدأ حـــل الـــدولـــتـــن. وذلــــك جنبا 
إلـــى جــنــب مــع الــتــواصــل مــع الــــدول دائــمــة 
العضوية فــي مجلس األمـــن الــتــي ترفض 
التسليم باألمر الواقع في القدس املحتلة 

)القدس عاصمة لالحتالل(.
ــرار بـــإرجـــاء  ــ ــى قـ ــ  واآلن، ومــــع الـــتـــوصـــل إل

االنــتــخــابــات، بأغلبية كبيرة فــي اجتماع 
القيادات برام الله، وبغياب ممثلي حركي 
حـــمـــاس والـــجـــهـــاد االســــالمــــي، وهــــو قـــرار 
كــان متوقعا، فــإن الخشية أن يتحول هذا 
االســتــحــقــاق إلـــى مــوضــوع لــنــزاع داخــلــي، 
عــــوض أن يـــكـــون مــنــاســبــة لــلــضــغــط على 
االحتالل. وذلك ناجم في األساس عن اإلدارة 
الــخــاطــئــة لــهــذا االســتــحــقــاق، الــتــي تقلبت 
بن االستعجال والحماسة الشديدة وبن 
التباطؤ والتريث، بغير ما تمحيٍص كاٍف 
لــلــظــروف الــســيــاســيــة وإلمــكــانــيــة تحسن 
هــذه الــظــروف فــي أمــد قــريــب. علمًا أنــه لو 
كــانــت الــعــالقــات أفــضــل مما هــي عليه بن 
الفصائل والتيارات السياسية، ولو كانت 
ـــدار بنسق جماعي وعــدم تغليب 

ُ
األمـــور ت

املصالح الحزبية والفئوية على االلتزامات 
الوطنية ملا وصلت األمــور إلى ما وصلت 
إلــيــه مـــن اضـــطـــراب وتــخــبــط. واملـــهـــم اآلن، 
وبعد هــذا اإلربــاك الــذي كــان يمكن تفاديه 
حسن السلطة، ومعها 

ُ
ــحــد مــنــه، أن ت أو ال

بــقــيــة الـــفـــصـــائـــل، إدارة املـــرحـــلـــة املــقــبــلــة، 
بالتمّسك بــإجــراء االنتخابات التشريعية 
في أقرب اآلجال، وفي جميع أنحاء الوطن 
)أراضــي العام 1967( وأن يتم طرح شعار 
ــا،  ــبـ ــانـ »ال انـــتـــخـــابـــات بـــــــدون الـــــقـــــدس« جـ
واالستعاضة عنه بسياسة عنوانها بذل 
كــل الجهود إلجـــراء االنــتــخــابــات فــي أقــرب 
وقــت، وفــي كل مكان من األراضــي املحتلة. 
وذلــك حتى ال يفيد الطرف اآلخــر من قرار 
التأجيل، واستخالص نتيجة مفادها بأن 

االحـــتـــالل نــجــح فـــي تــعــطــيــل االنــتــخــابــات. 
حـــقـــا أعــــــاق االحـــــتـــــالل حـــتـــى اآلن تــنــظــيــم 
العملية االنتخابية، غير أن ذلك ينبغي أن 
يزيد التمّسك بإجرائها، بوضع األطــراف 
اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة املعنية 
أمـــام مــســؤولــيــاتــهــا، بــإلــزام الــقــوة القائمة 
 عن سلوكها العنصري 

ّ
باالحتالل بالكف

والتخريبي، وتــكــريــس خــالصــةٍ سياسيةٍ 
تفيد بأنه ال يكفي أبدًا أن تجري انتخاباٌت 
لدى الجانب اإلسرائيلي، بل ال بد للجانب 
ــات في  ــابـ ــخـ ــتـ الــفــلــســطــيــنــي أن ُيـــجـــري االنـ
ــظــــروف،  ــي أفـــضـــل الــ األراضـــــــــي املـــحـــتـــلـــة فــ
وضــمــن أفــضــل املــعــايــيــر، مـــن أجـــل توفير 
بــيــئــة مــنــاســبــة إلعـــــــادة تـــحـــريـــك الــعــمــلــيــة 

التفاوضية. 
وخـــــــــالل ذلـــــــــك، مـــــن دواعــــــــــي االســـتـــبـــشـــار 
ـــــرار بــــأهــــمــــيــــة االنــــتــــفــــاضــــة  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أن يــــتــــم اإلقـ
الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة فـــي خـــطـــاب الــرئــيــس 
محمود عــبــاس، بعد طــول حظر للنشاط 
الجماهيري وتقليلٍ من أهميته. وحسنا 
أيــضــا التوجه إلــى تشكيل حكومة وحــدة 
ــاع  ــمـ ــتـ وطــــنــــيــــة، كــــمــــا أســــفــــر عـــــن ذلـــــــك اجـ
الــقــيــادات، علما أن تشكيل حــكــومــة كهذه 
يتبع عادة إجراء االنتخابات ويكون ثمرة 
لها. واملأمول واملطلوب، في جميع األحوال، 
أن ينشط السجال السياسي ُملتزما بروح 
املسؤولية الوطنية العالية، وأال يؤّدي إلى 
تــجــديــد الــتــنــاحــر والــقــطــيــعــة بــن مكونات 

البيت، بما يكّرس االنقسامات الساّمة.
)كاتب من األردن(

خارجيا على الصن؛ ولذلك أيضا حاول 
أن يــشــّد مـــن عــزيــمــة مــواطــنــيــه وقــادتــهــم 
ليثبتوا ألنفسهم وللصن  السياسين، 

عكس ذلك.
وكـــان فــي صــوتــه نــبــرة أســـى، وهـــو يقول 
إنه، خالل محادثاته مع قادة العالم، وقد 
تحّدث مع أكثر نحو 40 منهم، قد حاول 
أن يبّن لهم »أن أميركا عادت إلى الساحة. 
وهــل تعرفون مــاذا يقولون؟ مــا هــو أكثر 
تــعــلــيــق أســـمـــعـــه مـــنـــهـــم؟ إنـــهـــم يـــقـــولـــون، 
نالحظ أن أميركا قد عــادت إلــى الساحة. 
 
ّ
لكن إلــى متى؟ ولكن إلــى مــتــى؟«. ثــّم حث
ظهر لهم ليس 

ُ
األميركين أن »علينا أن ن

فقط أننا قد عدنا، ولكننا عدنا لكي نبقى، 
ولن نفعل ذلك بمفردنا. سوف نفعل ذلك 
ــيـــادة مـــع حــلــفــائــنــا« .. ذلــك  ــقـ مـــن خــــالل الـ
أنــه ال يمكن لدولة واحــدة أن تتعامل مع 
جميع األزمات التي يشهدها عصرنا، من 
اإلرهــاب إلــى االنتشار الــنــووي، والهجرة 
الــجــمــاعــيــة، واألمـــــن الــســيــبــرانــي، وتــغــيــر 
 عما نشهده اآلن من األوبئة.

ً
املناخ، فضال

ــّن لــنــظــيــره  ــبـ ــا أن يـ وحــــــاول بـــايـــدن أيـــضـ
ــن يــتــهــاون معه اقتصاديا  الصيني إنــه ل
ــوق  قـ ـ ـ ـال حـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــا وال فـ ـ ــريـ ـ ـكـ ـ ـ ــسـ ـ وال عـ
اإلنسان، مرّكزا على أن أميركا ستقف في 
وجـــه املــمــارســات الــتــجــاريــة غــيــر الــعــادلــة 
الــتــي تــقــّوض مــكــانــة الــعــمــال األمــيــركــيــن 
والصناعات األميركية »مثل الدعم الذي 
تــقــّدمــه الــدولــة إلــى العمليات والــشــركــات 
املــمــلــوكــة لــلــدولــة وســـرقـــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــل إنـــه  ــيـــة واملـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة«. بــ ــيـــركـ األمـ
ــــح بــاســتــخــدام الـــســـالح؛ وقــــال إنــــه أبــلــغ 

ّ
مل

الــرئــيــس شـــي بـــأن بــــالده ســتــحــافــظ على 
وجود عسكري قوي في منطقة املحيطن، 
الهندي والــهــادي، قبل أن يضيف: »ليس 

لبدء نزاع، بل ملنع اندالعه«.
ــة الـــثـــانـــيـــة فــي  ــبــ ــرتــ ــا املــ ــ ــيـ ــ ــــت روسـ

ّ
واحــــتــــل

الـــجـــانـــب الــــخــــارجــــي مــــن خـــطـــاب بـــايـــدن، 
حــيــث أّكـــــد أنــــه ال يــســعــى إلــــى الــتــصــعــيــد، 
ولكنه لــن يتساهل مــع الــســلــوك الــروســي، 
ألن »أفــعــالــهــم ســتــكــون لــهــا عـــواقـــب«، ومــع 
ذلك رحب بالتعاون مع روسيا في مجال 

أن الــطــرفــن يعتقدان أن مــصــدر الــشــر في 
فرنسا غير فرنسي.

ــــالم الــــســــيــــاســــي أو الــــنــــزوع  ـ ـ ـ ـ ـ يـــشـــكـــل اإلسـ
ــد  ــالم )islamisme( أحـ ـ ــإلسـ ـ ــي لـ ــاسـ يـ ـ ـ ــسـ الـ
ــاد  أهــــــــم مـــــحـــــّرضـــــات هــــــــذا الـــــــنـــــــزوع املــــضــ
لــلــديــمــوقــراطــيــة الـــذي تعبر عــنــه الــرســالــة، 
ــة تــالويــنــه لـــدى شــرائــح  ــــذي يــمــكــن رؤيــ والـ
كثيرة من النخب الفرنسية. تنبع إشكالية 
اإلســـــالم الــســيــاســي فـــي فــرنــســا مـــن بنيته 
ــتــــي تــعــطــيــه وجــــوهــــًا عـــديـــدة  ــة الــ ــلـ ــاتـ املـــخـ
متداخلة. فهو يجمع بن الحقوق الدينية 
التي يشترك فيها مع بقية الديانات ونزعة 
الــســيــطــرة الــكــونــيــة الـــتـــي يـــتـــفـــّرد بــهــا عن 
بقية الديانات. هذه خلطة مقلقة في البلد 
الديموقراطي، ممارسة الحق الديموقراطي 
الطبيعي باعتباره ديــنــًا، يرافقها تصور 
ــهــــدف إلــــــى تــقــويــض  بـــعـــيـــد غـــيـــر مـــعـــلـــن يــ
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة. يــــــزداد األمـــــر تــعــقــيــدًا مع 
مسعى اإلسالمين إلى الدفاع عن املسلمن 
املــعــّرضــن للتهميش أو للتمييز السلبي 
ــي، فــيــكــتــســب بـــذلـــك صــبــغــة  ــواحــ ــي الــــضــ فــ
يسارية تقّربه من بعض اليسار الفرنسي، 
أو تجعل هذا يقترب منه. هذه البنية هي 
ما ينشئ حساسية شديدة لدى الفرنسين 
تجاه الرموز الدينية اإلسالمية، ليس ألنها 
رمــوز ديــن مغاير، بــل ألنها رمــوز مشروٍع 
ــر، يــســتــهــدف نـــمـــط حــيــاة  ــايـ ــغـ ســـيـــاســـي مـ
الفرنسين، وال يشبه املشاريع السياسية 
الــتــي تــتــصــارع فـــي إطــــار الــديــمــوقــراطــيــة، 
بـــل هـــو مـــشـــروٌع يــتــعــارض فـــي الــعــمــق مع 
الديموقراطية وفــق املــبــدأ اإلســالمــي الــذي 

يقول »قانون الله فوق قانون البشر«. 
ال يــعــنــي هــــذا الـــكـــالم الـــقـــول إنــــه ال يــوجــد 
مسلمون مــتــديــنــون ومــكــتــفــون بإسالمهم 
ــاء أصــــــحــــــاب األديــــــــــان  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ديــــــنــــــًا، مــــثــــل اكـ
األخــــــــرى، لــكــنــه يــعــنــي أن وجــــــود فـــئـــة مــن 
الــفــاعــلــن اإلســـالمـــيـــن الــســيــاســيــن الــذيــن 
يجمعون الدين إلى سياسة السيطرة غير 
الديموقراطية يجعل من املسلمن جميعًا، 
فــي نظر الفرنسين، مخزونًا وبيئة لهذه 
ــوء، يــمــكــن فهم  الـــســـيـــاســـة. عــلــى هــــذا الــــضــ

إشكالية الوجود اإلسالمي في فرنسا. 
إذا كان اليسار الفرنسي ينظر إلى مسلمي 
فرنسا من منظور ديموقراطي، بوصفهم 
مجرد أقلية دينية، ومن منظور اجتماعي 
اقــتــصــادي، بــوصــفــهــم مهمشن ومفقرين 
ــلــــى هــــذا  وســـــكـــــان ضــــــواحــــــي، ويـــتـــقـــبـــل عــ
األساس اإلسالمين مناضلن ضد مظالم 
اجتماعية، فإن اليمن الفرنسي يرّكز على 

ــيـــار األزرق  ــتـ فــبــيــنــمــا كــــان الــــصــــراع بـــن الـ
)املـــســـتـــقـــبـــل(، بــــرئــــاســــة ســـعـــد الــــحــــريــــري، 
ــر(، املــتــمــثــل  ــ ــــحـ ــنــــي الـ واألورانــــــجــــــي )الــــوطــ
برئيس الجمهورية ميشال عـــون، وخلفه 
الــوزيــر بــاســيــل، بــشــأن صــالحــيــات تشكيل 
الحكومة، وتفسيرهما املـــواد الدستورية 
 بما ينسجم مع مصالحه، انسحب هذا 

ّ
كل

الصراع إلى الجسم القضائي، حيث ناصر 
فريق التيار الوطني القاضية غــادة عون 
فـــي مـــوضـــوع شــركــة تــحــويــل األمـــــــوال، في 
حن نــزل تيار املستقبل لدعم قــرار النائب 
العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، 
املـــطـــاِلـــب بــســحــب املـــلـــف مـــن يـــد الــقــاضــيــة، 

وتسليمه إلى قاض آخر.
 في إحالة القاضية إلى 

ّ
 بعضهم أن

ّ
 لذا، ظن

هيئة التفتيش القضائي ودعـــوة مجلس 
الــقــضــاء األعــلــى لــالســتــمــاع إلــيــهــا تعطيال 
 العكس قد حصل، فقد أصّرت 

ّ
لعملها، لكن

ــلـــف، والــتــحــقــيــق  الــقــاضــيــة عــلــى ســحــب املـ
ــيـــف ال، وتـــحـــّركـــهـــا مــــرّحــــب بــــه مــن  فـــيـــه. كـ
دوائــر القرار في القصر الجمهوري، إذ لن 
يتنازل الرئيس ميشال عــون عن موضوع 
الــتــدقــيــق الــجــنــائــي الــــذي يــعــتــبــره اإلنــجــاز 
األخير الذي سيقّدمه للبنانين عند نهاية 
واليــتــه. من هنا، ال تشكل مداهمة الشركة 
ا 

ً
املعنية بتحويل األمــوال إلــى الخارج ملف

ــا تــبــّت فــيــه قــاضــيــة بــالــنــســبــة للتيار  ــادًيـ عـ
األورانــجــي، بل يعني املواجهة الكبرى مع 
السلطة العميقة. تلك السلطة التي تتضمن 
رجــال سياسة وديــن وأمــن وقضاء ورجــال 
مـــال وأعـــمـــال وأصـــحـــاب مـــصـــارف، شــّكــلــوا 
مًعا ما عرفت »بالسياسة الحريرية« التي 
استحكمت بمفاصل الحياة السياسية في 

البالد بعد اتفاق الطائف 1991.
ا من الصراع الداخلي  لذا، بات القضاء جزًء
القائم في لبنان، ال بل رأس حربته، حيث 
تأخذ املشهدية الحالية امــتــداًدا لالنقسام 
العمودي بن األفرقاء في الداخل، وربطها 
بمحاور الخارج. فصمت حزب الله وغيابه 
ــلــعــة إلــى 

ّ
عــمــا يــحــدث تــرّدهــمــا مــصــادر مــط

ارتــيــاحــه إلضــعــاف الساحة اللبنانية، كي 
يتمّكن من أخذ لبنان املترهل إلى محوره 
الرئيسي ومركزيته طــهــران. بينما يعتبر 
 ضــرب هيبة القضاء سيقضي 

ّ
بعضهم أن

على آمال الرئيس عون بالتدقيق الجنائي، 
ولن يبقى هناك من يحاسب، في حن يأمل 
فريق العهد في لعبة القضاء بجّر خصومه 
ــأتــــي بــتــحــقــيــق  ــٍة تــ ــيــ ــلــ ــاٍت داخــ ــويــ ــســ ــى تــ ــ إلــ
 

ً
ا من تشكيل الحكومة وصوال إنجازات، بدًء
ــطــريــق وتعبيدها ملرحلة ما  إلــى تمهيد ال

بعد انتهاء والية الرئيس عون.
)كاتب لبناني(

االتــفــاق الــســابــق، وعـــدم الــتــدخــل فــي هذه 
االنتخابات باعتبارها شأنًا فلسطينيا، 

وليست شأنا إسرائيليا.
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة قــد  ــلـــطـ والـــــبـــــادي أن الـــسـ
قـــّدرت أنــه مــا إن يتم اإلعـــالن عــن مواعيد 
إجراء االنتخابات، حتى يتجند »املجتمع 
ــذات االتــــحــــاد األوروبـــــــي  ــ ــالـ ــ الـــــدولـــــي«، وبـ
وعـــواصـــم إقــلــيــمــيــة فــاعــلــة، لــلــضــغــط على 
إسرائيل لحملها على تسهيل إنفاذ هذا 
االستحقاق بغير عراقيل، مع التغافل عن 
ــتــراجــع فــي مكانة القضية الفلسطينية  ال
إقــلــيــمــيــا ودولـــيـــا، وعـــن انــشــغــال عــواصــم 
ــنـــة فــــي الــيــمــن  ــتــــطــــورات ســـاخـ املـــنـــطـــقـــة بــ
ــعـــراق ولــيــبــيــا وســـوريـــة وشـــرق البحر  والـ
املتوسط وأوكرانيا، وعودة الحرب الباردة 
ــا يــســتــدعــي  ــن، مــ ــطــ ــنــ بــــن مـــوســـكـــو وواشــ
بـــــذل جـــهـــود مـــضـــاعـــفـــة، وحـــتـــى تــســخــن 
األجــواء. وكان األمر وما زال يستحق شن 
مــعــركــٍة ســيــاســيــٍة عــنــوانــهــا وفــحــواهــا أن 
ــة البناء  سلطة االحــتــالل تعمل على إعــاق
ــمــؤســســات الفلسطينية،  ــل الــديــمــقــراطــي ل
ــذي تــنــتــقــل فـــيـــه مــن  ــ وأنــــهــــا فــــي الــــوقــــت الــ
انتخابات إلــى أخــرى، في غضون عامن، 
ــنــكــر عــلــى الــطــرف اآلخـــر ممارسة 

ُ
فــإنــهــا ت

حــقــه فــي إرســــاء حــيــاة ســيــاســيــة طبيعية 
ومزدهرة وفقا للمعايير العصرية. وكان 
األمر وما زال يقتضي اهتبال وصول إدارة 
ديــمــقــراطــيــة إلـــى الــبــيــت األبــيــض مــن أجــل 
بسط هذه القضية، ووضعها على جدول 
اهتمامات اإلدارة الجديدة، وذلك تساوقا 

األسلحة الــنــوويــة وتغّير املــنــاخ. ولــم تــِرْد 
إيران وكوريا الشمالية في خطاب الرئيس 
ســــوى مــــرة، فـــي ســيــاق الـــبـــرامـــج الــنــوويــة 
التي تشكل تهديدات خطيرة ألمن أميركا 
ــن الــعــالــم. ولــكــنــه أســهــب فـــي الــحــديــث  وأمــ
عــن أفــغــانــســتــان، وأّكـــد قـــراره سحب قــوات 
ــّررا  ــبـ ــــرب أمـــيـــركـــيـــة، مـ ــــول حـ ــــالده مــــن أطــ بــ
ذلــك بــأن سبب الحرب قد انتفى، ولــم يعد 
اإلرهـــــــاب مـــحـــصـــورا فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، بل 
انــتــشــر فــي أرجــــاء األرض كــافــة.  ولـــم تـــِرْد 
القضايا العربية في الخطاب أبــدا. وذكر 
بايدن سورية واليمن والصومال مّرة، في 
ســيــاق حديثه عــن اإلرهــــاب. ولــم يتحّدث 
عــن الــعــالقــات املــمــّيــزة مــع إســرائــيــل، وهو 
أمــر لن يــروق رئيس الـــوزراء اإلسرائيلي، 
نتنياهو، الذي يصارع للبقاء في السلطة 
لة القضائية، وال عن  واإلفــالت من املساء
الصراع الفلسطيني - اإلسرائيلي، كما أنه 
تجاهل كلية اتفاقيات أبراهام، ولم يذكر 
السعودية أو مصر. ال بــأس فــي أن يرّكز 
الــرئــيــس بــايــدن عــلــى الــقــضــايــا الــداخــلــيــة 
بُ مــعــظــم 

ْ
ــهـــو دأ ـــدة، فـ ـــحـ ــتـ ـ ـــات املـ ـــواليـ ــلـ ـ لـ

الـــــرؤســـــاء، وإن كــــان كـــثـــرة مـــن املــراقــبــن 
يتأملون أن يمّر الرجل، ولو سريعا، على 

قضايا تخّص بالدهم وشؤونهم. 
)كاتب سوري في واشنطن(

الجانب السياسي الخفي أو شبه الخفي، 
بوصفه خطرًا على الجمهورية، ويتطلب 
املواجهة الحازمة. اإلســالم السياسي على 
هذا يقّدم خدمة لليمن الفرنسي املتطّرف 
ــم خـــطـــوط الــــصــــراع فــي  ــ ــــى رسـ الـــســـاعـــي إلـ
فرنسا على أساس قومي إثني، وليس على 

أساس تمايزات اقتصادية اجتماعية.
عمليات القتل التي تربط نفسها باإلسالم، 
ــلـــدان األوروبـــــيـــــة، وفــرنــســا  وتــشــهــدهــا الـــبـ
ــة، عــلــى  ــقـ ــيـ ــقـ ــي الـــحـ ــ ــًا، تـــعـــمـــل، فـ خــــصــــوصــ
مــحــاصــرة املـــشـــروع اإلســـالمـــي الــســيــاســي. 
إنها تشكل تقويضًا أخالقيًا لهذا النزوع. 
فهي إلــى جانب بشاعتها املنفّرة، تعرض 
م مـــــع مـــســـعـــى اإلســـــــالم  جــــانــــبــــًا ال يـــــتـــــالء
السياسي، هــو جــانــب العنف والــعــجــز عن 
التعايش خــارج السيطرة، وهــذا مــا يفتح 
، أمام اليمن الفرنسي املتطرف، 

ً
بابًا سهال

لـــتـــقـــويـــض اإلســـــــــالم الـــســـيـــاســـي بــوصــفــه 
»الوجه السياسي للعنف الجهادي«.  

يــمــيــل الــيــمــن الــفــرنــســي إلـــى ربـــط اإلســـالم 
الــســيــاســي بـــالـــتـــطـــّرف والـــعـــنـــف ومـــعـــاداة 
الديموقراطية. والــحــل، إذن، هــو املواجهة 
والــحــظــر وفــــرض الــقــوانــن الــتــي تــحــّد من 
التوسع. من جهته، يميل اليسار الفرنسي 
إلـــى تــصــّور إســـالم ســيــاســي مــتــعــايــش مع 
الديموقراطية، كما يدافع املفكر الفرنسي 
ــاكــــرون،  ــا حـــكـــومـــة مــ ــ فـــرانـــســـوا بــــورغــــا. أمـ
ــابــــي، فـــإنـــهـــا تـــدفـــع  ــتــــخــ ــحــــت ضـــغـــط انــ وتــ
املجلس الفرنسي للديانة اإلســالمــيــة إلى 
صياغة مبادئ تجعل »الشريعة« متوافقة 

مع قيم الجمهورية.
ــيــــاســــي وجـــــــه نـــضـــالـــي  فـــــي اإلســــــــــالم الــــســ
السترداد حقوق يدفع اليسار إلى التقّرب 
مــنــه )فــــي مــنــطــقــتــنــا يـــبـــدو األمـــــر واضــحــًا 
فـــي مــقــاومــة حـــزب الــلــه فـــي لــبــنــان وحــركــة 
ــلــــســــطــــن، وفــــــــي مــــواجــــهــــة  حـــــمـــــاس فــــــي فــ
تــنــظــيــمــات إســالمــيــة لــأنــظــمــة املــســتــبــدة(، 
ولكنه ينطوي على ميٍل استبداديٍّ شديد، 
ومفتوح على عنف إقصائي فاشي، عنف 
يمكن رؤيــتــه فــي الــتــجــارب الــواقــعــيــة التي 
تـــصـــادق عــلــى اســتــنــتــاجــه مـــن الــتــصــورات 
واملنطلقات الدينية لهذه التنظيمات. مع 
ذلك، ليس الصراع في الحقيقة بن اإلسالم 
الــســيــاســي والــيــمــن الــفــرنــســي املــتــطــّرف أو 
نزعة االنغالق القومي الفرنسية، فالخصم 

املشترك للطرفن الديموقراطية.
)كاتب سوري في فرنسا(

ماذا بعد تأجيل االنتخابات الفلسطينية...؟

العرب الغائبون في خطاب بايدن

اإلسالم السياسي والجنراالت 
في فرنسا

لبنان ليس بخير

المطلوب أن 
ينشط السجال 

السياسي ُملتزمًا 
بروح المسؤولية 

الوطنية، وأال يؤّدي 
إلى تجديد التناحر 

والقطيعة بين 
مكونات البيت

في البيت األبيض 
رجل مسؤول، نختلف 

معه أحيانًا، ونتّفق 
أحيانًا، ولكن يمكن 

الحوار معه

ليس الصراع بين 
اإلسالم السياسي 

واليمين الفرنسي 
المتطّرف أو نزعة 
االنغالق القومي 

الفرنسية، فالخصم 
المشترك لهما 

الديمقراطية

آراء

معن البياري

 لنعت انتظار رئاسة دولة فلسطني أن 
ّ

ال تسعفك درايتك باللغة العربية باملفردة األدق
تجيز دولة االحتالل لها إجراء عملية تصويت في انتخابات املجلس التشريعي في 
راها البالدة تقعد القرفصاء في عقل هذه الرئاسة؟ ربما. ما يزيد التفكير 

ُ
القدس. ت

في األمر عنتا أن الرئيس محمود عباس عندما يقّرر تأجيل إجراء االنتخابات إلى 
أن توافق إسرائيل على تنظيم االقتراع في القدس يجعلك تظن أنه صار في موقعه 
الراهن أول من أمس، أو ربما دلف إلى املراتب العليا في منظمة التحرير الفلسطينية 
األسبوع املاضي، وإال كيف يتخّيل، فخامته، أن دولة االحتالل، وهو الذي راكم خبرة 
طويلة في مفاوضاتها في غير شأن وشأن، ستوافق على ما طلب؟ ما الذي ُيلزمها، 
أو يضطّرها، أو يجبرها، على هذا؟ عندما يفترض الرئيس أن على ما سّماه املجتمع 
الدولي أن يقوم بواجبه في هذا الخصوص، غالبا سيعصى عليك تعيني املدى الذي 
بلغتاه ركاكة السياسة وعطالتها في أداء املؤسسة الرسمية الفلسطينية. أما عندما 
يتخّيل أن االتحاد األوروبي يمون على دولة االحتالل من أجل أن تأذن للمقدسيني فإن 
سويداء حاّدة ستغشاك من فرط الرثاثة التي يقيم فيها أصحاب القرار الفلسطيني.
بت ما تقّرر في اجتماع عباس مع من اجتمع بهم، في رام الليلة قبل املاضية، 

ّ
أما إذا قل

أبلغوه أن  ــا 
ّ
العارفني بإسرائيل، ومل على وجهة أخــرى، ورأيــَت، مثال، أن الرجل أكثر 

الجناح الذي يقوده في حركة فتح لن ُيحرز عدد املقاعد في املجلس التشريعي الذي 
يظن أنها تليق به، وجد إرجاء االنتخابات عن موعدها املعلن حال، بل خيارا وطنيا 
إذا ما تغلف بذريعة القدس. إن كان حقا هذا ما راود الرئيس وبعض محيطني به، 
فإن درايتك باللغة العربية، أيا كانت سعتها، لن تسعفك )مرة أخرى( بالنعت األدق 
لرمي احتياٍل مقيٍت كهذا. وهنا، لن يكون في مكنتك تعيني أرطال الركاكة والرثاثة 
في أداء ما يسّميها اإلعالم، خطأ، القيادة الفلسطينية. ويصبح عليك أن تفتش عن 
 املفردات في إبداء التعاطف مع الشعب الفلسطيني العظيم من فداحة ما عليه حال 

ّ
أدق

مني بقراره الوطني من تفاهة.
ّ
الناس املتحك

ة في صناعة القرار الفلسطيني، 
ّ
بإيجاز، ومن دون استغراق في لعن الرداءة املتوطن

 على الشعب الفلسطيني، سيما من أهل القدس، 
ً
أضاع محمود عباس، وفريقه، فرصة

كان في الوسع أن تكون لحظة صدام متعّدد األساليب مع دولة االحتالل. وال يجيز 
صاحب هذه الكلمات لنفسه أن ينوب عن ناس القدس الصامدين املرابطني، فيعطيهم 
دروسا بما في مقدورهم أن يفعلوه، ولكنها الثقة في إمكانات شعب فلسطني تحت 
االحتالل، ومنهم أهل املدينة املقّدسة، تجيز توقع أشكال من اإلبداع في طرائق الكفاح 
املدني واألهلي في مواجهة قرار املحتل، مصادرة إرادتهم، وقد دلت غير موقعة وواقعة 
عليهم شجعانا. لو وصلت صناديق االقتراع إلى حيث كان يلزم أن تكون في أحياء 
املدينة، وأقدم املحتلون على تخريب التصويت، فإن فصال من جوالت الصراع املديد 
مع هؤالء سيستجد، وسيصنع املقدسيون، شبانا وشيوخا، نساء ورجاال، مأثرة 
مضافة في تثبيت مواطنتهم فلسطينيني في عاصمة وطنهم املحتل. ال ندري ماذا كان 
سيصير بالضبط، لكن أسوأ االحتماالت سيكون أنفع بما ال ُيقاس مما أحدثه قرار 
تأجيل االنتخابات بانتظار موافقة املحتل على إجرائها في القدس. كان الذي سيصير 
من إشراقات كفاحيٍة، مدنيٍة وسلمية في جوهرها، مناسبة لتظهير الحق الفلسطيني 
مجّددا في العالم، سيما إذا ما تكاملت معه جهود إعالمية وسياسية ودبلوماسية 
خاض معارك الصورة وامليديا ومخاطبة 

ُ
 تعرف جيدا كيف ت

ٌ
نشطة، تديرها عقول

العالم، عقول ليست كاملصابة باليباس والبالدة، ال يعرف أصحابها من السياسة غير 
األسفار املرتجلة، وإلقاء الكلمات الشاحبة في منابر دولية وازنة، واالرتهان لقرارات 
موظفني من درجات دنيا في أجهزة املحتل اإلسرائيلي، ومناشدة هذه العاصمة األوروبية 
أو تلك.  لم يكن منتظرا من االنتخابات املؤجلة )إلى متى؟( أن تحّرر فلسطني، ولم 
يكن متوقعا أن تنهي االنقسامات البائسة، ربما كان الوضع الفلسطيني سيعبر بها 
إلى طور مستجدٍّ من التكاذب الذي نشط أخيرا، ثم انتكس الليلة قبل املاضية. ولكن 
االنتخابات الزمة، واستحقاق مطلوب، وكانت ستمثل اختبارا للتعّرف على بعض 
أيضا ستكون  األوزان والحجوم، واستكشافا ألوهــام ونرجسياٍت متورمة وكانت 
جولة وطنية فلسطينية عنوانها القدس. ولكن، ماذا تصنع وفي القيادة الفلسطينية، 

وهذا مسّماها إجرائيا، كل الرثاثة التي نرى؟

محمد أبو الغيط

انشغلت بريطانيا، في نهاية العام املاضي، بحملة فريدة من نوعها، أطلقتها أسرة 
ضابط الشرطة أندرو هاربر، للمطالبة بعقوبات أكثر صرامة ضد قتلة نجلهم. كان 
الضابط هاربر قد فقد حياته، حني حاول منع ثالثة لصوص من سرقة دراجة نارية 

رباعية، لكن الجناة حصلوا على أحكام بالسجن بني 13 و16عامًا فقط.
طالبت الحملة بتعديل تشريعي، يتضمن الحكم بالسجن مدى الحياة على من يقتل 
أحد أفراد خدمات الطوارئ، مثل الضباط واألطباء واملسعفني ونحوهم. نال املطلب 
إنكلترا وويــلــز«، وهــو تنظيم نقابي يضم نحو  الشرطة في  دعمًا قويًا من »اتحاد 
أن صور  واســعــة، خصوصًا  إعالمية  بتغطية  الحملة  منتسب. وحظيت  ألــف   120
الفقيد الوسيم مع زوجته الجميلة أو أمه الودود قد نالت تعاطفًا وانتشارًا كبيرين. 
في أكتوبر/ تشرين األول 2020، شارك خمسة آالف راكب دراجة ناّرية في »موكب 
احترام« بني سالح الجو امللكي البريطاني ومطار أبينغدون. إال أن هذا كله لم يغّير من 
موقف القضاء، أو يدفع البرملان إلى تعديل القانون، بل تم رفض طلب النيابة بإعادة 
املحاكمة باالستئناف، إذ إن األحكام »متساهلة على نحو غير مالئم«. واقعة مشابهة 
ف 

ّ
حدثت قبل أيام في أستراليا، حيث احتّجت أسر ضباط شرطة على حكم مخف

حصل عليه شخص صّورهم وسخر منهم في أثناء احتضارهم! كان بوسي الذي 
أربــعــة رجــال شرطة بسبب سرعة  مــن  تــعــّرض لإليقاف  قــد  يعمل مسوقًا عقاريًا 
قيادته، إال أن شاحنة صدمتهم بشكل مفاجئ على بعد أمتار قليلة منه، فما كان 
من بوسي إال أن أخرج هاتفه وبدأ في تصويرهم وإطالق تعليقات شامتة وساخرة 
قبل أن يغادر بدم بارد. ُيظهر التسجيل بوسي وهو يقول لشرطيٍة ما زالت حية على 
األرجح، »ها أنِت تذهبني. كم هو أمر رائع!«. قال زوجها »ال يمكنني وصف األلم الذي 
ر كيف عوملت زوجتي في لحظاتها األخــيــرة«. نال بوسي حكمًا 

ّ
أتذك أعانيه حني 

القاضي سلوك  واســعــًا. وصــف  انتقادًا  لقي  ما  وهــو  فقط،  أشهر  بالسجن عشرة 
بوسي بأنه »بال قلب وقــاس ومشني«، لكنه قال أيضًا إن وسائل اإلعــالم شيطنت 
بوسي إلى الحد الذي ربما أصبح معه »أكثر شخٍص مكروه في أستراليا«. ملاذا ال 
هذا  انتقام؟ ألن  أقصى  إلى  الهادفة  البشر  لنوازع  الحكومات  أو  القضاء  يستجيب 
ليس دور القانون. تقوم البنية التشريعية والقانونية في الدولة الحديثة على مبادئ 
معروفة، مثل ال عقوبة إال بنص، وباتهامات وأدلة فردية، وكذلك مبادئ املساواة أمام 
القانون، وغرض الردع والتقويم واإلصالح ال االنتقام، أما البشاعة واملشاعر الفردية، 
 ببنية الدولة، أي دولة. نشهد في بالدنا 

ّ
 عن األهداف السياسية، فهي أمور تخل

ً
فضال

جدلياٍت بعيدة كل البعد. شهدنا في مصر استنكار أحد اإلعالميني دخول أنواع من 
الطعام ملسجون يكرهه، على الرغم من أن العقوبة القانونية هي السجن، ال التنكيل، 
كما شهدنا التحريض على عقوباٍت قصوى بجرائم ال تحتمل تلك العقوبات قانونًا. 
ونفسيًا،  أخالقيًا  البشاعة  بالغة  ممارسة  املوتى  بجثث  التمثيل  املثال،  على سبيل 
بــل جنحة، وأقــصــى عقوبة عليها هي  املــصــري ليست جناية  الــقــانــون  أنها فــي  إال 
السجن ثالث سنوات. وبالطبع، شهدنا مرارًا شخصية القاضي ذي اآلراء السياسية 
الصحافة مثل »أسد  ألقاب من  إن بعضهم حصل على  املعلنة، حتى  والشخصية 
القضاة« و»قاضي اإلعدامات«.  وقد ترتبط األحكام أو تنفيذها بأجواء سياسية أو 
إعالمية، بل إن تنفيذ اإلعدامات بقضية سياسية يتم احتسابه ثأرًا لوقائع أخرى، 
قانونيًا محايدًا ضد  إجــراًء  أخــرى، وليس  قبيلة  أبناء  تنتقم من  قبيلٍة  كأنه منطق 
رة بالثقافة 

ّ
أشخاص بعينهم في وقائع بعينها.  الظاهرة أوسع من السياسة، ومتجذ

الشعبية. نشاهد تعليقات تطالب »باإلعدام في ميدان عام« بشكل متكّرر، على الرغم 
وكذلك  قــرن.  نحو  منذ  العالم  مــن  انتهت  الوحشية  العلني  اإلعـــدام  أن ممارسة  ــن  م
نشاهد تطبيعًا مع فكرة االعتداء بالضرب على اللصوص، حتى إن األمثال الشعبية 
تتحّدث عن ضرب »حرامي في مولد«. بالقانون يتحّول هذا اللص إلى مجني عليه 

بواقعة االعتداء، إال أن أحدًا ال يعبأ.

بيار عقيقي

ر أحيانًا بتفاصيل 
ّ
حني تقرأ أخبارًا عن القبض على تّجار مخدرات أو هروبهم، تفك

الحدث، كيف حصل وكيف تفاعلت الشرطة والتاجر ووسائل اإلعالم والبيئة املحيطة 
والسياسيون. كيف يؤثر إلقاء القبض على تاجر أو فراره على دورة اقتصادية ما في 
املنطقة، وعلى سلوك أهلها، وشعورهم باألمان أم ال، وانعكاسات ذلك على نمّو املنطقة 
، ثم املدينة ثانيًا. هل ُيمكن 

ً
من عدمه. كيف ستكون الحياة قبله أو بعده في الحّي أوال

أن يؤّدي الفراغ الذي أحدثه غياب التاجر عن املكان إلى ملئه بتاجر آخر، سيتعلم منه، 
وسينجح في رشوة السلطات وتمتني موقعه؟ األهم هو كيف كان سلوك التاجر خالل 
»ساعة الصفر«. هل كان يتوقع ذلك، أم فوجئ؟ هل كان مطمئنًا إلى إجراءاته إلى أن 
ُصدم بخيانة ما من أحد مقّربيه؟ طبيعي أن ظروف كل تاجر ومناطقه وحيثياته 

تختلف عن تاجر آخر، لكنهم يتفقون على أمر واحد: التحضير ملثل هذه اللحظة.
في العادة، حني يبدأ تاجر املخدرات عمله، يضع في حسبانه أنه سيتم اعتقاله في 
وقٍت ما، فال يضع أمواله في املصارف، كونها غير ُمصّرح عنها، وال يستثمر بجزء 
كبير منها، كي ال يثير الشبهات حول غسل األموال. ويعمل على تكديس الفلوس، 
سواء في منزله أو خارجه، أي في مكان آمن وسهل الوصول إليه في أي لحظة، كما 
يحتفظ بجوازات سفر أو أوراق رسمية صالحة لالستخدام في العبور من بلد إلى 
آخر. وفي اللحظة املفصلية، يباشر سباقه مع السلطات األمنية والقضائية، فإما ينجح 
التاجر في الهروب، إذا كان في دولة متفلتة  الفرار وإما يفشل. وتكبر حظوظ  في 
 حظوظه إذا كان في دولة فعلية. وفي حال نجح في عبور بلده، مع أمواله 

ّ
أمنيًا، وتقل

 ال ُيمكن لها تسليمه إلى دولته األصلية. حينها 
ً
واملقّربني منه، فإنه سيختار وجهة

نه ُولد من جديد.
ُ
يبدأ حياة »مثالية«، وكأ

كما في عالم تجار املخدرات كذلك في لبنان. السياسيون واملصرفيون وأمراء الحرب 
إن  بل  بهم،  الخاصة  الصفر  لساعة  يتصّرفون وكأنهم تجار مخّدرات. يستعدون 
 إلى خارج البالد منذ 17 أكتوبر/ تشرين األول 2019. ليس 

ً
كثيرين منهم نقلوا أمواال

بالضرورة أن تكون هذه الساعة حاسمة، وقد ال تخيفهم، بل حتى قد تدفعهم إلى 
الواجهة إذا أعادوا تشكيل إدارات املناطق بمعزل عن الدولة اللبنانية، باسم »مساعدة 
الناس على تجاوز املحنة االقتصادية«. لكنهم يستعّدون لها. كثر يملكون جوازات 
سفر أجنبية، وعديدون منهم يملكون عقارات ومساكن في الخارج. فعليًا، الغالبية 
الساحقة من هؤالء ال يعانون اقتصاديًا واجتماعيًا مثل املواطنني واملقيمني في لبنان. 
َمت أموالهم إلى درجة عدم استيعابهم أن هناك من يقاتل للحصول على علبة 

َ
لقد ن

جبنة صغيرة، كي ال ينام جائعًا.  وكما تتم »أنسنة« تاجر املخدرات، تتم »أنسنة« 
أبطال السلطة في لبنان. نادرًا ما تجد صحافيًا أو إعالميًا ال يستخدم عبارة من نوع 
»بغّض النظر« و»حتى لو أحببناه أو كرهناه«، استباقًا ملصطلح »ولكن«، في معرض 
 لسياسي ما. وفي ظّن هؤالء الصحافيني واإلعالميني أن العمل 

ً
تبريره كالمًا أو فعال

الصحافي ينطلق مما يعتبرونه تفكيكًا ملسألٍة ما ومعالجتها. لكن، كما أن تاجر 
املخّدرات يبقى تاجر مخّدرات، حتى لو بنى مساكن لكل الناس، كذلك السياسيون 
في لبنان، يبقون لصوصًا أو حماة اللصوص في بلٍد يلفظ أنفاسه، وال يمكن التعامل 
معهم على قاعدة أنهم »أشخاص جيدون، فلمنحهم فرصة«. منحهم مثل هذه الفرصة 
يعني استمرارهم في تكديس أموالهم والتحضير لساعة الصفر الخاصة بهم. وفي 
لحظٍة ما، قد ال يداهمهم فيها أحد، لكنهم سيرحلون حني يرون أن األرض اللبنانية 
»التجربة  ت، وأنه لم يعد لدى ناسها ما ُيسرق. وبعد سنوات طويلة، سُيضرب املثل بـ

ّ
جف

اللبنانية«، وسُيقال إن الفاّرين سرقوا الشعب وقتلوه، ورحلوا أحرارًا من دون عقاب.

القدس أم رثاثة القيادة 
الفلسطينية؟

القانون ال يثأر

لبنان... االقتداء بتجار المخّدرات
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خالل مظاهرة ضد مشروع قانون »مناهضة 
االنفصالية« في باريس في 14/ 2/ 2021 

)فرانس برس(
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آراء

حسن نافعة

ــة لـــدى  ــ ــورديـ ــ ــبـــدو أن صــــــورة إســـرائـــيـــل الـ يـ
الــــرأي الــعــام الــعــاملــي، والــتــي بــذلــت الحركة 
ــــدى ســــنــــوات طــويــلــة،  الــصــهــيــونــيــة عـــلـــى مـ
جهودا مضنية لتثبيتها في األذهان، بدأت 
تهتز بشدة في اآلونة األخيرة. ومعروف أن 
هذه الصورة انطوت تاريخيا على مكونني 

رئيسيني:
ــــى إظـــهـــارهـــا لــيــس  األول: مــــــــاّدي، ســـعـــى إلـ
فــقــط دولـــــة ديــمــقــراطــيــة وســــط مــحــيــط من 
االستبداد العربي، ولكن أيضا دولــة قادرة 
إنــجــازات مبهرة، تكاد تصل  على  تحقيق 
إلى حد اإلعجاز. وذلك على الرغم من صغر 
حــجــمــهــا، ومــحــدوديــة ثــرواتــهــا الطبيعية، 
ــا وســــط مــحــيــط شــاســع مـــن دول  ووجــــودهــ
عربية متخلفة وعــاجــزة. لــذا، عــادة مــا كان 
يحلو لبنيامني نتنياهو تشبيه إسرائيل، 
فــي مجتمع الـــــدول، بــبــيــل غــيــتــس فــي عالم 
ـــا ردد أن بـــيـــل غــيــتــس  الــــبــــشــــر. وكــــثــــيــــرا مـ
اســـتـــطـــاع، بــذكــائــه وعــبــقــريــتــه الـــفـــرديـــة، أن 
يصبح من أغنى الرجال وأقواهم في العالم. 
ومـــــن ثـــــم، ال شـــــيء يـــحـــول دون أن تــتــمــكــن 
إسرائيل، بقدرة شعبها اليهودي املختار، 
على اإلبداع في مختلف املجاالت، أن تصبح 

من أغنى الدول وأقواها.
واآلخــر: معنوي، سعى إلى إظهارها، ليس 
فــقــط مــعــجــزة إلــهــيــة خــرجــت مـــن بـــني ركـــام 
االضطهاد واإلبــادة الجماعية التي تعّرض 
لها يهود العالم، ولكن أيضا دولة معاصرة 
يــا وقيميا. فقد  رة ومتفوقة أخــاقــ

ّ
متحض

رأيـــنـــا، عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، كــيــف انتفضت 
ــيـــل، حـــني اتـــخـــذت الــجــمــعــيــة الــعــامــة  ــرائـ إسـ
لأمم املتحدة، قرارا يساوي بني الصهيونية 
والعنصرية )الــقــرار 3379 لعام 1975(، ولم 
يهدأ لها بال إال بعد أن تمّكنت عام 1991 من 
محوه وإلغائه، بعد أن نــّددت به وصّورته 
فضيحة عاملية وعارا على املجتمع الدولي.

حــقــقــت إســـرائـــيـــل بــالــفــعــل إنــــجــــازات كــثــيــرة 
ومــذهــلــة فــي مختلف املـــجـــاالت، وفـــي فترة 
تعد وجيزة نسبيا في عمر الشعوب، غير 
ــة الــصــهــيــونــيــة يــتــعــّمــدون  أن قـــــادة الـــحـــركـ
تــجــاهــل حقيقة أســاســيــة، أن إســرائــيــل هي 
نتاج مشروع استعماري استيطاني، صّمم 
ته القوى 

ّ
أساسا لتفتيت العالم العربي، تبن

املــهــيــمــنــة عــلــى الــنــظــام الــعــاملــي فـــي مــراحــل 

سالم لبيض

يـــطـــفـــو مـــــوضـــــوع االنـــــقـــــابـــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
والسياسية على سطح النقاش والجدل الذي 
ينخرط فيه املجتمعان، السياسي واإلعامي، 
فــي تــونــس، مــن فــتــرة إلـــى أخــــرى، وينعكس 
ــقـــات الــشــعــبــيــة  ــبـ ــلـــى الـــطـ ــا عـ ــابــ ســـلـــبـــا وإيــــجــ
والــنــخــب املــحــلــيــة الـــتـــي تــتــخــذ مـــن مــنــصــات 
التواصل االجتماعي، وخصوصا فيسبوك، 
منبرا إلبــداء تفاعلها والتعبير عن مواقفها 
وإبراز أحاسيسها ومشاعرها تجاه الظاهرة 
االنقابية. ويبدو أن هذا املوضوع قد تحّول 
إلـــى نـــوع مـــن االنـــقـــابـــو- فــوبــيــا، أو الــخــوف 
غير الــعــقــانــي، والــرهــاب مــن تــدخــل الجيش 
فــي الحياة السياسية وتــولــي السلطة، على 
غرار ما حدث ويحدث في دول عربية وبلدان 

إفريقية وآسيوية وأميركية التينية كثيرة. 
ولــكــن هـــذه الــصــفــة تنفيها أعــمــال أكــاديــمــيــة 
مــخــتــصــة فـــي تـــاريـــخ االنـــقـــابـــات الــعــســكــريــة 
في الوطن العربي، واملهتمة بتجربة الجيش 
التونسي تاريخا وواقــعــا معيشا، فقد جاء 
فــي كــتــاب نبيل خليل »مــلــف االنــقــابــات في 
ــارابـــي،  ــفـ الــــــدول الــعــربــيــة املـــعـــاصـــرة« )دار الـ
بــــيــــروت، 2008( أنــــه »عـــلـــى أربـــعـــني انــقــابــا 
عرفتها املنطقة العربية منذ عام 1949 نجد 
أن نــصــيــب ســـوريـــة مــنــهــا تــســعــة انــقــابــات 
تليها موريتانيا بستة انقابات ثــم العراق 
والــســودان اللذان سجا أربعة انقابات لكل 
ــقــمــر بثاثة  ــنــان وجــــزر ال ــب مــنــهــمــا تبعهما ل
انــقــابــات أمـــا مــصــر والــصــومــال وليبيا فقد 
ــدا«. ويــاحــظ  ــ شــهــدت كــل مــنــهــا انــقــابــا واحــ
مــن هــذا التصنيف عــدم إدراج تونس ضمن 
البلدان العربية التي عرفت تجربة االنقابات 
الــعــســكــريــة. ويــمــيــل إلــــى هــــذا الــــــرأي أســتــاذ 
العلوم السياسية والعسكرية في الجامعات 
األميركية، نور الدين جبنون، في مقاله »دور 
الجيش فــي الــثــورة التونسية« املــنــشــور في 
ــــورة تـــونـــس: األســـبـــاب والــســيــاقــات  كــتــاب »ثـ
والتحديات« )املركز العربي لأبحاث ودراسة 
الــســيــاســات، بـــيـــروت، 2012(. يكتب »تعتبر 
املؤسسة العسكرية الوطنية التونسية فريدة 
مـــن نــوعــهــا مــقــارنــة بــاملــؤســســات العسكرية 
في العالم العربي، إذ تميزت، منذ انبعاثها، 
ــحــة بــمــســتــوى عــــال مـــن املــهــنــيــة، 

ّ
كـــقـــوة مــســل

على الرغم من عددها وعتادها املتواضعني. 
إضافة إلى ذلك فإنها لم تتورط في انقابات 
أو ثورات ضّد الدولة أو النظام«. لكن جبنون 

تــطــوره املــخــتــلــفــة. وبــالــتــالــي، الــفــضــل فيما 
استطاعت إســرائــيــل تحقيقه مــن إنــجــازات 
على األرض يجب أن ُينسب، أوال وأخــيــرا، 
ــدا إلـــى  ــديــ إلـــــى رعـــــــاة هـــــذا املـــــشـــــروع، وتــــحــ
ــقــوة املهيمنة على  بريطانيا، باعتبارها ال
النظام العاملي في مرحلة ما بني الحربني، 
ــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، باعتبارها  والـــواليـ
القوة املهيمنة على هذا النظام منذ الحرب 
العاملية الثانية، والتي ما تزال تمد إسرائيل 
بكل أســبــاب الــوجــود ومــقــّومــاتــه. ومــع ذلــك، 
يبدو أن الغرور املتأصل في تافيف العقل 
ــذي تنامى بسرعة مذهلة  الصهيوني، والـ
عقب حرب 1967، راح يصّور لقادة إسرائيل 
أن العبقرية اليهودية وراء كل ما تحقق من 
إنـــجـــازات، وإلــيــهــا وحــدهــا يــجــب أن ينسب 
الــفــضــل املــســتــحــق. بـــل وصــــل هــــذا الـــغـــرور 
بحكام إسرائيل املعاصرين إلى الحد الذي 
دفــع نتنياهو إلــى تــحــّدي رئــيــس الــواليــات 
املــتــحــدة نفسه فــي داره، حــني ألــقــى خطابا 
ره 

ّ
فــي الــكــونــغــرس هــاجــم فيه أوبــامــا، وحـــذ

من مغبة اإلقــدام على إبــرام اتفاق مع إيران 
بــشــأن بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي. ولـــم يــكــن لــهــذا 
الــتــصــّرف الــغــريــب ســـوى مــعــنــى واحـــــد، أن 
اإلدراك اإلسرائيلي للمدى الذي وصلت إليه 
قدراتها بــات يؤهلها للتضحية بكل شيء 
آخر، بما في ذلك القيم األخاقية واألعراف 

الدبلوماسية.
حدثان وقعا خال األيام واألسابيع القليلة 
املاضية يؤّكدان أن الهالة األسطورية التي 
كانت تحيط بإسرائيل قد سقطت إلى األبد، 
وأن إدراك الــعــالــم حقيقة إســرائــيــل، كيانا 
هزيا يفتقد ليس فقط إلى أدنــى املقومات 
األخــاقــيــة والــحــضــاريــة، ولــكــنــه كــيــان قابل 
للهزيمة أيضا، وهو ما يدعونا إلى االعتقاد 
ــــى، وأن 

ّ
أن زمـــن الـــغـــرور اإلســرائــيــلــي قــد ول

إحساس إسرائيل بالتفوق واالمتاء لم يعد 
لــه مــا يــبــّرره: األول: جــّســده صـــاروخ انطلق 
من األراضي السورية يوم 22 الشهر املاضي 
)إبــريــل/ نيسان(، وراح يــواصــل طريقه من 
دون اعــتــراض ملسافة 300 كم تقريبا داخل 
األراضـــــــي الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا إســـرائـــيـــل، 
قــبــل أن يسقط بــالــقــرب مــن مــفــاعــل ديمونة 
الــــنــــووي، أكـــثـــر مـــواقـــع األمـــــن اإلســرائــيــلــي 
حساسية. الثاني: جّسده التقرير السنوي 
الصادر أخيرا عن »هيومن رايتس ووتش«، 
وهــــو يــكــشــف بـــالـــوثـــائـــق عـــن قـــيـــام الــكــيــان 

الــــذي يــنــأى بــالــجــيــش الــتــونــســي عــن تنظيم 
أو املـــشـــاركـــة فـــي انـــقـــابـــات أو ثـــــورات يــعــود 
للحديث عن االنقاب »الطبي - الدستوري«، 
ويــقــصــد االنــقــاب الـــذي قـــاده زيـــن العابدين 
بن علي يوم 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1987 
متوليا الحكم بعد إطــاحــة الرئيس األسبق 
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن شــيــوع 
مصطلح االنقاب الطبي الذي أطلقه أّول مّرة 
املـــؤرخ التونسي، مصطفى كــريــم، فــي مقاله 
»تــأمــات فــي شخصية بــورقــيــبــة« فــي كتاب 
»الحبيب بورقيبة وإنــشــاء الــدولــة الوطنية 
ــلـــبـــورقـــيـــبـــيـــة« )مـــؤســـســـة  قـــــــــــراءات عـــلـــمـــيـــة لـ
التميمي للبحث العلمي واملعلومات، تونس، 
2000(، فــــإن انــتــمــاء بـــن عــلــي إلــــى املــؤســســة 
العسكرية التونسية، بعد تخرجه مــن كلية 
سان سير ومن مدرسة املدفعية بشالون سور 
مارين الفرنسيتني، ومشاركته في البرنامج 
ــن الــعــســكــري  ــ الـــدراســـي لــاســتــخــبــارات واألمـ
بفورت هابيرد األميركي، مؤكد، وذلــك قبل 
أن يــعــنّي مــديــرا لــأمــن الــعــســكــري التونسي، 
ــائــــف عــســكــريــة  لـــيـــتـــولـــى بـــعـــد ذلـــــك عـــــدة وظــ
وأمـــنـــيـــة، أهــمــهــا مــلــحــق عــســكــري فـــي بعض 
الــســفــارات التونسية، ومــديــر لأمن الوطني 
ووزير دولة مكلف باألمن، ثم وزير للداخلية 
بالتوازي مع خطة وزير أوال، األمر الذي مّكنه 
ة أمنية 

ّ
من إطاحة بورقيبة، معتمدا على خط

ــذهــا صحبة رفــيــق دربـــه الضابط 
ّ
قــادهــا ونــف

السامي السابق في الجيش التونسي وآمر 
الــحــرس الــوطــنــي آنــــذاك، الحبيب عــّمــار. وقد 
اســتــبــق بـــن عــلــي، بــانــقــابــه الــطــبــي، انــقــابــا 
آخـــر كــانــت تــخــطــط لــتــنــفــيــذه حــركــة االتــجــاه 
اإلسامي )النهضة( يوم 8 نوفمبر/ تشرين 
الثاني 1987، إلطاحة الرئيس بورقيبة ونظام 
ــقـــيـــادي فـــي حــركــة النهضة  حــكــمــه. يــصــف الـ
ووزيــر التعليم العالي السابق، املنصف بن 
سالم، في كتابه »ســنــوات الجمر .. شهادات 
ــتـــهـــداف  ــكـــري واسـ ــفـ حـــّيـــة عــــن االضـــطـــهـــاد الـ
اإلســام في تونس« )2014( مراحل االنقاب 
ــكـــري واألمـــــنـــــي »اإلســـــــامـــــــي«، بــقــولــه  ــعـــسـ الـ
ــن بــعــض الــشــخــصــيــات  ــا أمـــكـــن مـ »جــمــعــت مـ
واملطلعة على نقاط قوة الحركة أو لها صلة 
ببعض ضــبــاط الجيش والــشــرطــة ممن لهم 
ميوالت إسامية ومــن الوطنيني املخلصني، 
وجدت الطريق معّبدة وسهلة إلى حّد كبير، 
 الناس يشعر بضرورة التغيير وال مجال 

ّ
جل

ــدة الـــحـــكـــم«. وفــــي ما  لــبــقــاء بــورقــيــبــة فـــي ســ
يتعلق بتنفيذ الخطة العسكرية االنقابية، 

الــصــهــيــونــي بــمــمــارســات عــنــصــريــة عــديــدة 
داخــــل األراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة املــحــتــلــة، أي 
ــــي الـــســـيـــاســـة  ــــن مـــظـــاهـــر األبــــارتــــهــــايــــد فـ عـ
اإلسرائيلية، ويوضح أن بعض االنتهاكات 
اإلسرائيلية لحقوق اإلنــســان فــي األراضــي 
الفلسطينية املحتلة تصل إلى مرتبة جرائم 

حرب وجرائم ضد اإلنسانية.
يسهم الحدث األول في هدم الجانب املادي 
مـــن الـــصـــورة الـــتـــي رســمــتــهــا إســـرائـــيـــل عن 
نــفــســهــا، دولــــة قــويــة غــيــر قــابــلــة لــلــكــســر أو 
القهر. ويتكفل الثاني بهدم الجانب املعنوي 
لــتــلــك الـــصـــورة، واملــتــعــلــق بــتــفــوق إســرائــيــل 
األخــاقــي والقيمي. ونــظــرا إلــى مــا ينطوي 
عليه الحدثان من دالالت كثيرة، يستحقان 
أن نتوقف عندهما بقدر أكبر من التفصيل.

واصــل الصاروخ الــذي انطلق من األراضــي 
السورية مسيرته من دون اعتراض، إلى أن 
سقط بــالــقــرب مــن مفاعل ديــمــونــة فــي قلب 
منطقة النقب. وكان موضوعا لعدة روايات 
تختلف في مضامينها إلى حد التناقض، 
فهناك روايــة إسرائيلية تقول إنــه صــاروخ 
أرض - جـــو مـــن طـــــراز ســــام 5، أطـــلـــق على 
إحــــدى الـــطـــائـــرات املــشــاركــة فـــي غــــارة على 
مواقع سورية بالقرب من دمشق، لكنه ضل 
طــريــقــه إلـــى أن انــفــجــر فــي الــجــو، وسقطت 
شظاياه في أماكن متفّرقة، بعضها بالقرب 
من مفاعل ديمونا في النقب. ومن الواضح 
أننا هنا إزاء روايٍة تتعمد التقليل من شأن 
الـــحـــادث، وتــتــعــمــد وصـــف مـــقـــذوٍف انفجر 
بالقرب من أكثر مواقع األمن حساسية في 
إسرائيل بأنه مــن الــنــوع »الــغــبــي«، أي غير 
الــقــادر على إصــابــة هــدفــه. هــي إذن رسالة 
مــوجــهــة إلـــى الـــداخـــل، لطمأنة الــــراي الــعــام 
اإلسرائيلي على الحالة األمنية، وموجهة 
إلـــى الــخــارج أيــضــا، إلعــــادة تثبيت صــورة 
إسرائيل في األذهان دولة قوية قادرة على 
ردع كــل مــن تــســّول لــه املــســاس بأمنها. أما 
الــروايــة اإليرانية فتقول إنــه صــاروخ أرض 
ــح - 110«، ولــيــس  ــاتـ ــراز »فـ ـ ـ ــن طـ - أرض مـ
أرض جــو كما تــّدعــي إســرائــيــل، وأنــه أطلق 
مـــن األراضــــــي الـــســـوريـــة لــيــصــل إلــــى املــكــان 
الــذي استهدفه، أي أنــه مــن نــوع املقذوفات 
»الذكية«، وأن املقصود منه لم يكن إصابة 
موقع نــووي قد يتسّبب تدميره في كارثة 
إنــســانــيــة واســـعـــة الـــنـــطـــاق، وإنـــمـــا تــوجــيــه 
رسالة تحذيرية مفادها بأن جميع منشآت 

يقول القيادي اإلســامــي »أول عمل قمنا به 
وضـــع عــنــاصــرنــا فــي املــواقــع الــحــســاســة يــوم 
11/7 )1987(، لــيــكــونــوا فــي أمــاكــن التنفيذ، 
ثم أحصينا ما لنا من أدوات عمل: دبابات، 
طــــائــــرات، نـــاقـــات جـــنـــود، مـــخـــازن أســلــحــة، 
ذخيرة، قاعات عمليات، هواتف مهمة، أجهزة 
اتــصــال الســلــكــي، مــواقــع اتــصــاالت الــــوزارات 
املهمة والرئاسة اإلذاعة والتلفزة..«. ويعترف 
ــأن »رجـــــال املــجــمــوعــة كـــانـــوا في  بـــن ســـالـــم بــ
املــواقــع الحساسة في انتظار أوامــر البدء أو 
ساعة الصفر«، لكن بن علي سارع إلى تنفيذ 
انقابه إلجهاض املخطط »اإلســامــي«. وإذا 
أضفنا إلى هذه الوقائع التاريخية املحاولة 
ـــط لـــهـــا مــجــمــوعــة مــن 

ّ
ــط ــتـــي خـ االنـــقـــابـــيـــة الـ

الــضــبــاط اليوسفيني )نــســبــة إلـــى صــالــح بن 
يوسف( سنة 1962، على غــرار محمد بركية 
ومحمد قيزة وعمر البنبلي، انتقاما لصالح 
بن يوسف الــذي تم اغتياله سنة 1961، وقد 
ذاع اتــهــام رئــيــس الـــدولـــة الــحــبــيــب بورقيبة 
بــذلــك، وبتخطيط مــن وزارة الــداخــلــيــة التي 
ــيـــري، كــمــا  ــهـ ــذاك الـــطـــيـــب املـ ــ ــ ــــان يـــتـــوالهـــا آنـ كـ
فّصلت القول دراستنا »األزمــات االجتماعية 
 »1987- 1957 ـــس  ـ ــونـ ـ ـ ـي تـ ـ ـ ـ ـة فـ ـ ـ يـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ يـ ـ ـ ـ ــسـ ـ والـ
املــنــشــورة فــي كــتــاب »الــقــضــاء والــتــشــريــع في 
تونس والباد العربية« )مؤسسة التميمي 
للبحث العلمي واملعلومات، تونس، 2004(، 
فــإن مــحــاوالت استعمال الجيش التونسي، 
إّبـــــان فــتــرتــي حــكــم الــحــبــيــب بــورقــيــبــة وزيـــن 
العابدين بن علي، بغرض تغيير نظام الحكم 
وتولي السلطة لم يكن مجّرد شّك أو تخمني.

ــتــونــســي أن يمسح  ــقــد اســتــطــاع الــجــيــش ال ل
مـــن األذهـــــــان ومــــن الــــذاكــــرة الــســيــاســيــة تلك 
الــصــورة االنقابية، تخطيطا أو محاولة أو 
تــنــفــيــذا، والــتــي علقت بــثــاثــة تــيــارات فكرية 
وسياسية رئيسية، العروبيون )اليوسفيون( 
ــيــــون )املـــجـــمـــوعـــة األمـــنـــيـــة لــحــركــة  واإلســــامــ
ــــي( والــــدســــتــــوريــــون )بـــن  ــــامــ االتـــــجـــــاه اإلســ
علي وجــمــاعــتــه(، واستثني منها تنظيمات 
اليسار التونسي، برفضه تولي الحكم عشية 
ــــا كــانــت 

ّ
14 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2011، مل

الــســلــطــة مــلــقــاة عــلــى قـــارعـــة الــطــريــق تنتظر 
ــال الحكم  ق ــ ت ــ مــن يتلقفها، وتأمينه عملية ان
وحــمــايــتــه االنــتــقــال الــديــمــقــراطــي ومــرافــقــتــه 
إّبــان مختلف املراحل التي مّر بها على مدى 
عــشــر ســنــوات، ودوره الــبــطــولــي فــي مقاومة 
تــنــظــيــمــات اإلرهــــــاب اإلســـامـــو – ســيــاســيــة، 
ومــا صاحبه مــن تقديم تضحيات وشــهــداء.  

إسرائيل االستراتيجية، بما فيها املنشآت 
األكثر حساسية من الناحية األمنية، تقع 
في مرمى النيران اإليرانية. وعلى الرغم من 
أن بعضهم حــاول اإليــحــاء أن إيــران تبالغ، 
وأنها سعت إلى توظيف الحدث لصالحها 
ــاء بــقــدرتــهــا  بــأثــر رجـــعـــي، مـــن خــــال اإليـــحـ
عــلــى الـــرد عــلــى االســتــفــزازات اإلســرائــيــلــيــة، 
وتتظاهر بتعمد مــمــارســة سياسة ضبط 
الــنــفــس، لــتــفــويــت الــفــرصــة عــلــى إســرائــيــل 
التي تعمل على جّرها إلــى حــرٍب إقليمية، 
إال أن الــروايــة اإليــرانــيــة تــبــدو أكــثــر قابلية 
لـــلـــتـــصـــديـــق، خـــصـــوصـــا وأن الـــــصـــــاروخ، 
وبــصــرف النظر عــن نوعه وطبيعة الهدف 
املصوب نحوه، اخترق األجواء اإلسرائيلية 
مــــن أقـــصـــاهـــا إلـــــى أقــــصــــاهــــا، مــــن دون أن 
تتمّكن الدفاعات اإلسرائيلية من التصّدي 
لـــه وإســـقـــاطـــه، عــلــى الـــرغـــم مــمــا تــمــلــكــه من 
انــات تكنولوجية وتسليحية هائلة،  كــ إمــ
األمر الذي يعني ببساطة أن إسرائيل بدأت 
تفقد سيطرتها املطلقة على أجوائها، وأن 
قواعد االشتباك قد تغيرت بالفعل، أو على 

األقل في طريقها إلى التغير.
أمــــا تــقــريــر »هـــيـــومـــن رايـــتـــس ووتــــــش« عن 
جــرائــم إســرائــيــل الــعــنــصــريــة، فأهميته في 
صدوره بعد أسابيع قليلة من قرار أصدرته 
املــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، أن األراضـــــي 

وعلى الرغم من ذلك، تأبى الدعاية االنقابو- 
فــوبــيــة الـــتـــوقـــف، مـــع اإلشـــــــارة إلــــى أن تــيــار 
اإلسام السياسي، مجّسدا في حركة النهضة 
وأنصارها، قبل أن تلحق بها جماعة ائتاف 
الكرامة ومناصريه، هم األكثر إثارة للمسألة 
 ذلك يعود إلى استحضارهم 

ّ
االنقابية. ولعل

املستمر إطــاحــة حــكــم اإلخــــوان املسلمني في 
مــصــر ســنــة 2013، وتــولــي الــجــيــش املــصــري 
السلطة، بــقــيــادة وزيـــر الــدفــاع الــســابــق، عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، والــخــشــيــة مــن إعــــادة تلك 

التجربة في تونس.
ــذا الـــســـيـــاق، اتــهــم اإلســـامـــيـــون سنة  وفــــي هــ
2018 لـــطـــفـــي بـــــراهـــــم، وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة فــي 
حكومة يوسف الشاهد، بالتخطيط النقاب 
على الرئيس الــراحــل الباجي قائد السبسي 
بــدعــم مــن دولـــة اإلمــــارات، مــا أدى إلــى إقالته 
ــاء جــهــاز  ــ مـــن مــنــصــبــه. ورّوجــــــوا بــكــثــافــة ادعـ
ــثـــوره عــلــى وثــائــق  االســـتـــعـــامـــات الــتــركــي عـ
خــطــيــرة عــنــد اســتــيــاء الـــقـــوات الــتــركــيــة على 
قــاعــدة الوطية الليبية فــي شهر مــايــو/ أيــار 
ســنــة 2020 تــكــشــف عـــن »خـــطـــة ســـعـــوديـــة – 
إماراتية«، يشارك فيها رمــوز نظام بن علي، 
وتهدف إلى تكرار سيناريو مصر في تونس، 
وإطــاحــة الرئيس قيس سعيد الــذي تعّرض 
هذه املرة، وبعد أن طفت إلى السطح خافاته 
ــاّدة مــع حــركــة النهضة ورئــيــســهــا راشــد  الـــحـ
الــغــنــوشــي، إلـــى حملة شــعــواء مــن مناصري 
ــــام الــســيــاســي، خــصــوصــا بــعــد زيــارتــه  اإلسـ
الـــقـــاهـــرة الــشــهــر املـــاضـــي )إبــــريــــل/ نــيــســان(، 

الفلسطينية الواقعة في حدود 1967 تشكل 
وحدة واحدة تنطبق عليها قواعد القانون 
الــدولــي والــقــانــون الــدولــي اإلنــســانــي، فتقع 
ضمن الوالية القضائية للمحكمة، ومن ثم 
ــزامــا عليها بالفعل أن تفتح تحقيقا  بــات ل
ــا تــقــرر  ــي الـــجـــرائـــم اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، وهــــو مـ فـ
بالفعل. معنى ذلك أن هذا التقرير سيكون 
ضمن الوثائق محل نظر املحكمة الجنائية 
الـــــدولـــــيـــــة. صـــحـــيـــح أن هــــــذه لـــيـــســـت املـــــرة 
األولــى التي توجه فيها إلسرائيل اتهامات 
بارتكاب جرائم عنصرية وجرائم إنسانية، 
فقد سبق للمنظمة نفسها وملنظمات غير 
حــكــومــيــة أخــــــرى، وأيـــضـــا لــلــجــان تحقيق 
منبثقة عن األمم املتحدة، مثل اللجنة التي 
شكلها مجلس حــقــوق اإلنــســان فــي جنيف 
برئاسة القاضي غولدستون، العام 2009، 
أن وجــهــت، فــي تــقــاريــر مــتــتــالــيــة، اتــهــامــات 
مماثلة، غير أن تقرير منظمة العفو الدولية 
ــيــة واسعة  هــذا حظي بتغطية إعامية دول
الــنــطــاق، ومـــن ثــم شــكــل إضــافــة نــوعــيــة إلــى 
الــوثــائــق والــجــهــود الــتــي تـــؤدي إلـــى تعرية 
الــكــيــان الصهيوني، والــكــشــف عــن طبيعته 

العنصرية الفجة.
الصاروخ الذي اخترق األجواء اإلسرائيلية 
من دون اعتراض، قبل أن يسقط بالقرب من 
مفاعل ديمونا، وتقرير منظمة العفو الدولية 
ران 

ّ
عن جرائم األبارتهايد اإلسرائيلية، مؤش

قويان على أن إسرائيل بدأت تدخل مأزقا ال 
فكاك منه، فقد بات واضحا، من ناحية، أنها 
تبدو اآلن عاجزة تماما عن مواجهة محور 
املقاومة الــذي تحّول إلى شوكة في عنقها، 
لــم تــعــد قــابــلــة لــاقــتــاع. كــمــا بـــات واضــحــا 
أنــهــا أصــبــحــت، فــي نــظــر قــطــاعــات مــتــزايــدة 
من الرأي العام العاملي، دولة عنصرية تقوم 
على نسق األبارتهايد الذي سبق أن أوصل 
نظام جنوب أفريقيا القديم إلــى حتفه. لذا 
يمكن القول إن إسرائيل بدأت تسلك طريق 
االنــحــدار الـــذي سُيفضي بها إلــى نهايتها 
املحتومة. وبالتالي أصبح انهيار املشروع 
الصهيوني من أساسه مسألة وقت. املشكلة 
أن هذا التحّول الدرامي يتم في وقــٍت يبدو 
ــوأ حــاالتــه، ومن  فيه الــعــالــم الــعــربــي فــي أسـ
ثــم ســوف يــصــّب، فــي النهاية، لصالح قوى 
إقليمية غير عربية، ما لم يستيقظ العالم 

العربي في اللحظة األخيرة.
)كاتب وأكاديمي مصري(

ولقائه الرئيس املصري، واتهامه بالتخطيط 
النقاب عسكري على شاكلة ما شهدته مصر 

سنة 2013.
ــة الــــتــــي يـــّدعـــيـــهـــا تــــيــــار اإلســــــام  ــهــــوريــ ــطــ الــ
السياسي التونسي، برأسيه حركة النهضة 
وائــتــاف الــكــرامــة، فــي املــوقــف مــن االنقابات 
العسكرية واألمــنــيــة مــدخــا لتولي السلطة، 
ــــي املــــنــــاكــــفــــات واملــــــزايــــــدات  ــا فـ ــالـــهـ ــتـــعـــمـ واسـ
الـــســـيـــاســـيـــة مـــــع خـــصـــومـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــني 
القوميني الــعــرب واليساريني والدستوريني 
تنفيها تجربة الحركة اإلسامية السودانية 
بــقــيــادة حــســن الــتــرابــي وعــمــر الــبــشــيــر الــذي 
جاء إلى السلطة على ظهر دبابة بعد إطاحة 
حكومة الصادق املهدي املنتخبة ديمقراطيا، 
والـــبـــقـــاء فــــي الـــحـــكـــم ثـــاثـــني ســـنـــة )1989 - 
2019( تتجدد كــل خمس ســنــوات عــن طريق 
انتخابات صورية، جاعا من السودان قاعدة 
انــطــاق لجميع الــتــنــظــيــمــات والــشــخــصــيــات 
اإلســامــيــة، بما فــي ذلــك املتطرفة منها مثل 

أسامة بن الدن.
وال تحتاج التجربة الديمقراطية التونسية 
ــى كل هــذا البكاء والهلع والخوف واتهام  إل
املنافسني وغرماء السياسة باالنقابية، من 
دون تقديم أدلـــة وبــراهــني على هــذه التهم. 
فــقــد بـــــدأت مـــبـــادئ الــــتــــداول الــســلــمــي على 
السلطة واالحتكام للصندوق الديمقراطي 
وشفافية االنتخابات وحرية الفكر والــرأي 
وحــــق تــأســيــس األحـــــــزاب وغـــيـــرهـــا مـــن قيم 
الديمقراطية تــتــرّســخ ويــشــتــّد عــودهــا على 
ــرن مــــن الــــنــــضــــال الــــذي  ــ ــثــــر مــــن قــ قــــاعــــدة أكــ
ــيـــة  ــيـــاسـ ــفــــكــــريــــة والـــسـ ــنــــخــــب الــ ــتــــه الــ خــــاضــ
التونسية زمــن االســتــعــمــار الــفــرنــســي، وفي 
أثناء فترة االستبداد بحقبتيه البورقيبية 
ــــد يــســتــطــيــع أن يــعــيــد  والـــبـــنـــعـــلـــيـــة. وال أحـ
ــــوراء إلنـــتـــاج نــظــام  عــــــّدادات الــتــاريــخ إلـــى الــ
ــبـــدادي جـــديـــد، وإن مــصــدر االنــقــابــو-  ــتـ اسـ
فوبيا الحقيقي هو الخوف من فشل تجربة 
حــكــم اإلســــام الــســيــاســي الــتــونــســي املمتدة 
عــشــر ســنــوات الــتــي صــاحــبــهــا شــبــه انــهــيــار 
ــا، واالســـتـــتـــبـــاعـــات  ــهــ ــاتــ ــة ومــــؤســــســ ــدولــ ــلــ لــ
ــة الــتــي قــد تنتهي بتلك التجربة  ــســيــاســي ال
ــا الــســيــاســة  ــزايــ ــدان اإلســــامــــيــــني مــ ــقــ إلـــــى فــ
وإكرامياتها االقتصادية واملــالــيــة وسطوة 
الحكم وشوكته والنفوذ الذي اكتسبوه، ما 
لة واملحاسبة وانتقام  قد يعّرضهم للمساء

صناديق االنتخابات.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

المأزق اإلسرائيلي وبداية مرحلة األفول

عن االنقالبو ـ فوبيا في تونس

إسرائيل بدأت تسلك 
طريق االنحدار الذي 

سُيفضي بها إلى 
نهايتها المحتومة. 

وبالتالي أصبح انهيار 
المشروع الصهيوني 

مسألة وقت

مصدر االنقالبوـ 
فوبيا الحقيقي 

الخوف من فشل 
تجربة حكم اإلسالم 
السياسي التونسي 
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