
صقر أبو فخر

قــســمــات وجــهــه تــوحــي بــالــجــّديــة، ويــبــدو 
ــا، األمـــــــر الــــذي  ــًســ ــابــ فــــي مـــعـــظـــم صـــــــوره عــ
ــــاس«. لــكــن،  ــّبـ ــ يــجــعــل االســـــم املـــائـــم لـــه »عـ
الغربية، هو  الضفة  ثّمة عّباس واحــد في 
ــح 

ّ
الـــرئـــيـــس مــحــمــود عـــّبـــاس الـــــذي يــتــوش

ربما  والــلــطــف،  السماحة  بمامح  مــحــّيــاه 
ألن ألبــو مـــازن مــن اســمــه نصيًبا. واملـــازن 
هـــو األبـــيـــض مــثــل َبـــــَرد الــســمــاء أو بيض 
النمل وما في حكمهما. وفي جميع الباد 
إال  الجميع يمتثل لجبريل،  واألقطار، فإن 
لعّباس  يمتثل  جــبــريــل  فـــإن  فلسطني،  فــي 
إال في ما نــدر، وفي األمــور غير األساسية 
بــالــتــحــديــد. ومــــع ذلــــك، لــجــبــريــل الــرجــوب 
شــعــبــيــة تــتــســع وتــضــيــق بــحــســب تقلبات 
األهواء السياسية، وقد أكسبتُه االعتقاالت 
 
ً
ــاء شــعــبــه، وثــقــة ــنـ املـــتـــكـــررة شـــهـــرة بـــني أبـ
ــقـــرى في  بــالــنــفــس عــلــى طــريــقــة مـــراجـــل الـ
محافظة الخليل، حتى أنه تجرأ في إحدى 
املـــــــرات عـــلـــى الـــقـــائـــد الــفــلــســطــيــنــي صـــاح 
خلف )أبــو إيــاد( في أثناء اجتماع موّسع 
فــي تــونــس. كـــان أبـــو إيـــاد يــعــرض تــقــديــًرا 
الــســيــاســي  األداء  فـــيـــه  يــنــتــقــد  لـــلـــمـــوقـــف، 
لــــيــــاســــر عــــــرفــــــات، فــــمــــا كـــــــان مـــــن جـــبـــريـــل 
الـــرجـــوب، وكـــان خــارًجــا للتو مــن السجن 
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ــيـــس الـــــــــوزراء الــــعــــراقــــي، مــصــطــفــى  ــال رئـ ــ قـ
حزيران  يونيو/  من  الثاني  في  الكاظمي، 
الــجــاري، »هــنــاك َمــن حـــاول جــرَّ الــبــاد إلى 
املــجــهــول خـــال أحــــداث األســـبـــوع املــاضــي، 
انطاقًا  وأنـــه  بحكمة،  معها  التعامل  وتــم 
ــن مـــبـــدأ الـــحـــفـــاظ عــلــى املــصــلــحــة الــعــلــيــا  مـ
للباد، والحرص على جميع أبناء الشعب، 
ــيــــات »نــفــاذ  ــم تــثــبــيــت مــنــطــق الــــدولــــة وآلــ تـ
القانون وفــق األســس الــدســتــوريــة«. وشكا 
مـــن »قــلــة الـــدعـــم الــســيــاســي وقــلــة األدوات 
أن يكون  الــتــي يجب  الــــوزارات  فــي  الفاعلة 
هـــنـــاك عــمــل لــتــطــويــرهــا«. وجـــــاء تــصــريــح 
الـــكـــاظـــمـــي هـــــذا بـــعـــد تــــوتــــر واســـتـــعـــراض 
لــلــقــوة، أظــهــرتــه مــلــيــشــيــات تــابــعــة للحشد 
األكثر  لكنه  األول،  يكن  لــم  ربــمــا  الشعبي، 
واألمني،  العسكري  العمل  لضوابط  خرقًا 
وحــتــى الــســيــاســي، بــني مــن يمثل السيادة 
وقــيــادة الــقــوات املسلحة ورئــاســة الـــوزراء، 
أمرته،  أنها تحت  يفترض  وبني تشكياٍت 
منها؛  يطلبه  مــا  بتنفيذ  قــانــونــًا  ومــلــزمــة 
ــد« إلـــى  ــــوات مــــن »الـــحـــشـ حـــيـــث تـــوجـــهـــت قــ
السياسي  النظام  قلب  الــخــضــراء،  املنطقة 
في العراق، في سعي منها إلى الضغط على 
الكاظمي، ملنعه من املساس بأي قيادي من 
الــقــبــض عــلــى قائد  »الــحــشــد« عــلــى خلفية 
عــمــلــيــات األنـــبـــار لــلــحــشــد الــشــعــبــي، قــاســم 
مــصــلــح، فــي الــشــهــر املــاضــي )مــايــو/ أيـــار( 
ناشطني  اغــتــيــال  بعمليات  عاقته  بتهمة 
الجماهيري ومــجــاالت حقوق  الــحــراك  فــي 
 
ً
اإلنسان. شهد سكان بغداد أسبوعًا حافا
بــالــتــوتــر، واســتــعــراضــًا لــلــقــوة الــعــســكــريــة 
لفصائل ومليشيات لّوحت بالسيطرة على 
وبني  الكاظمي،  وإزاحـــة  الخضراء  املنطقة 
قطعات نظامية للجيش العراقي، حتى إن 
مراقبني غربيني توقعوا، وما زالوا، حدوث 
حـــــرٍب أهــلــيــة فـــي الــــعــــراق، بــســبــب ســقــوط 
حاجز الهيبة لدى قيادات الحشد الشعبي 
ومــنــتــســبــيــه تـــجـــاه الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــقــوات 
املسلحة رئيس الــوزراء، واتهامه بـمحاولة 
وتجنبًا  »الدكتاتورية«،  إلى  العراق  إعــادة 
لـــلـــمـــوقـــف املــــحــــرج لـــلـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة 
النظامية في العراق، بعد إحاطة قوات من 
ــال وزيـــر  »الــحــشــد« بــاملــنــطــقــة الـــخـــضـــراء، قـ
الــدفــاع، جمعة عــنــاد، »يــجــب عــدم السماح 
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بعد ثاث سنوات من فوز حزبه »تحريك 
ــــاف« بـــثـــقـــة الـــنـــاخـــبـــني، فـــــإن رئــيــس  ــــصـ أنـ
ــان )59  ــ الـــــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي عــــمــــران خـ
زال ُيوصف، على نطاق واسع،  عاما(، ما 
ــة الـــكـــريـــكـــيـــت )ريــــاضــــة  ــبـ ــعـ بــــأنــــه بــــطــــل لـ
بــريــطــانــيــة(. ويــعــود ذلـــك مــوضــوعــيــا إلــى 
ــا، وهـــو  ــاهــ ــلـــة الــــتــــي أمــــضــ الـــفـــتـــرة الـــطـــويـ
يمارس من موقع التفوق، هذه اللعبة التي 
نال عليها عدة جوائز، غير أن ثّمة سببا 
آخر يفسر التصاق السمعة الرياضية به، 
الكثير  لم ينجز  أنــه  انفكاكها عنه،  وعــدم 
ــــع فـــي بـــلـــده، باستثناء  فـــي املــنــصــب األرفـ
تــمــتــني الـــعـــاقـــات مـــع الـــصـــني، واالمــتــنــاع 
عن إقامة عاقات مع الدولة الصهيونية، 
بل إنه لم ينجح في إظهار نفسه صاحب 
رؤية سياسية متماسكة تلهم مناصريه، 
ــه ومــــنــــافــــســــيــــه عـــلـــى  ــ ــــومـ ــــصـ ــــل خـ ــمـ ــ ــــحـ وتـ
االعـــتـــراف بــمــواهــبــه وإنـــجـــازاتـــه.. ناهيك 
ــأن يــكــون صــاحــب مــشــروع نــهــضــوي أو  بـ
تحديثي أو تغييري. وقد نجا، أخيرا، من 
برملان  فــي  بحكومته  الثقة  على  تصويت 

باده بفارق بضعة أصوات.
ــــني رؤســــــاء  ــيــــد بـ ــو الــــوحــ ــ ــيــــس خــــــان هـ ولــ
ــرا كــبــيــرا  ــ ــ ــذي لــــم يــــتــــرك أثـ ــ ــ ــات الـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
ــلـــمـــوســـا يـــنـــقـــل جـــمـــهـــوريـــة بــاكــســتــان  ومـ
اإلســامــيــة مـــن حـــال إلـــى آخــــر، إذ مـــا زال 
مــؤســس الـــدولـــة، مــحــمــد عــلــي ُجـــنـــاح، هو 
ــة فــــي هـــذا  ــ ــدولـ ــ ــرز الـــســـاســـة ورجــــــــال الـ ــ ــ أبـ
الــبــلــد، هـــذا إلـــى عـــدد مـــحـــدود مـــن هـــؤالء، 
وبالذات ذو الفقار علي بوتو الذي أرسى 
االشتراكية  بــني  املـــزج  وحـــاول  التصنيع، 
والــديــمــقــراطــيــة واإلســــام، وانــتــهــى حكمه 
بــنــهــايــة مـــأســـاويـــة بــتــنــفــيــذ حــكــم اإلعــــدام 
نيسان 1979 على خلفية  إبــريــل/  فــي  بــه 
مــزاعــم بتصفية أحـــد املــعــارضــني، وكــذلــك 
ابــنــتــه بـــي نــظــيــر بـــوتـــو، رئــيــســة الــــــوزراء 
وزعيمة حزب الشعب، وقد شابت حياتها 
قــويــة، وقضت  فــســاد  شــبــهــات  السياسية 
ــانـــون األول  اغـــتـــيـــاال فـــي 27 ديــســمــبــر/ كـ
في  الــحــكــومــات  ــاء  ــ وغــالــبــيــة رؤســ  .2007
الدستورية  فتراتهم  لم يمضوا  البلد  هذا 
كاملة، وبعضهم أحيل إلى املحاكمة، فيما 
ظل الجيش الباكستاني العبًا رئيسيًا في 
بــصــورة مباشرة من  أو  الحكم  ـــة 
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وراء  مــن  أو  العسكرية،  االنــقــابــات  خــال 
ستار، وهي تهمة يرّددها خصوم عمران 
خان )حزب الرابطة اإلسامية خصوصا( 
بالقول إن الجيش واملخابرات هما اللذان 
ــه يــحــكــم  ــ ــّدة الـــحـــكـــم، وإنــ ــ ــــى ســ ــاه إلـ ــ ــ أوصـ
متمتعا بدعمهما من دون أن يراكم خبراٍت 
كانت هناك من تغييرات على  وإذا  تذكر. 
اإلقليمي  املسرحني،  على  باكستان  وضع 
والــدولــي، فذلك يعود إلــى حــراك الاعبني 
الــخــارجــيــني الــكــبــار. وعــلــى ســبــيــل املــثــال، 
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تــاريــخــه، من  التونسي، طـــوال  ظــل الجيش 
ــدوره املــهــنــي،  ــ أكـــثـــر الــجــيــوش انــضــبــاطــًا لــ
وابتعادًا عن التدخل في الحياة السياسية، 
ــوّرط فـــي الـــنـــزاعـــات الــحــزبــيــة. وحــتــى  ــتــ والــ
انــقــاب »7 نــوفــمــبــر« فــي 1987 الـــذي نفذه 
زين العابدين بن علي ضد الرئيس الراحل 
ــان فـــي أســـاســـه انــقــابــًا أمــنــيــًا  بــورقــيــبــة، كــ
استفاد فيه بن علي، من موقعه وزيرًا أول، 
للرئيس  على خافته   1959 ينص دستور 
فــي صـــورة شغور املنصب، وهــو مــا جعله 
يستند إلى شهادات طبية إلثبات عدم أهلية 
بورقيبة. بعد هروب الرئيس بن علي، كان 
الوضع مائمًا جدًا ليستولي الجيش على 
قوة  أي  فــي غياب  املــرحــلــة،  وإدارة  السلطة 
الباد،  فــي  منظمة  اجتماعية  أو  سياسية 
حيث كانت الفوضى تضرب كل القطاعات. 
ــك، تــعــّهــد رئــيــس أركـــان  وعــلــى الــرغــم مــن ذلـ
الجيش التونسي حينها، الفريق أول رشيد 
ــه املــعــتــصــمــني في  ــارتــ عـــمـــار، فـــي أثـــنـــاء زيــ
بحماية  العاصمة(،  فــي  )ضاحية  القصبة 
املــســار الــديــمــقــراطــي، غير أن مــا جــرى منذ 
انــتــخــابــات 2019 الــرئــاســيــة والــنــيــابــيــة هو 
ــام بــني  ــظــ ــتــ ــة مــــن اخــــتــــال االنــ ــالــ ــهــــور حــ ظــ
املــؤســســات، فــقــد حـــرص الــرئــيــس الــحــالــي، 
إقحام  على  لسابقيه،  خــافــًا  سعيد،  قيس 
املــؤســســة الــعــســكــريــة واألمــنــيــة فـــي الــجــدل 
وإلقاء  الثكنات  إلــى  تنقله  عبر  السياسي، 
يــوجــه مــن خالها رسائل  خــطــابــات منها، 
إلــى خصومه السياسيني، وهــو مــا أوحــى 
بوجود رغبٍة ثاويٍة بمحاولة توظيف هذه 
املــؤســســات الــســيــاديــة فــي صــــراع سياسي 
مــرحــلــي. ومـــا زاد فـــي تـــأزيـــم املــشــهــد إبـــداء 
أطــراف حزبية مؤيدة للرئيس عن أمانيها 
بـــتـــدخـــل الـــجـــيـــش، لــحــســم صـــراعـــاتـــهـــا مع 
خـــصـــومـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــني، وقـــــد ظـــهـــر هـــذا 
الــنــزوع فــي الــتــدويــنــة الــتــي نشرها الــوزيــر 
السابق ومؤسس حزب التيار الديمقراطي، 
محمد عبو، ودعا فيها صراحة إلى توظيف 
سياسية،  شخصيات  اعــتــقــال  فــي  الجيش 
ــدات حـــزبـــيـــة. وتـــحـــولـــت كل  ــنــ ولــتــنــفــيــذ أجــ
هــــذه الــــدعــــوات إلــــى حـــديـــث الــــشــــارع، بعد 
االنــقــاب، والتي  مــا ُسميت وثيقة  تسريب 

قاطعه  أن  إال  عـــام 1988،  فــي  اإلســرائــيــلــي 
: مني أبو إياد هادا! 

ً
بحّدة وتصدى له قائا

ا عن 
ً
نكن نسمع شيئ لــم  الضفة  فــي  نحن 

إيـــاد، وال نعترف إال بقائد واحـــد هو  أبــو 
يــاســر عـــرفـــات. وتــضــاحــك أبـــو إيــــاد، فيما 
ابــتــســم أبـــو عــمــار مــعــتــبــًرا تــلــك الــجــرأة من 
ضيف إلى 

ُ
الفتحاوي«. وأ البيت  »حواضر 

ذلك ترؤس الرجوب »االتحاد الفلسطيني 
لــكــرة الـــقـــدم«، عـــاوة عــلــى املــجــلــس األعــلــى 
لــلــشــبــاب والــــريــــاضــــة والـــلـــجـــنـــة األوملـــبـــيـــة 
الفلسطينية وجمعية الكشافة واملرشدات، 
وهذا كله منحه حضوًرا قوًيا في صفوف 
الشبان. وقد جاءته تلك املناصب من دون 
جهد كبير؛ ففي فلسطني يتزاحمون على 
املواقع السياسية، ال على املواقع الثقافية 
ـــا لــلــمــشــهــور فـــي دول 

ً
ــة، خـــاف ــيـ ــريـــاضـ والـ

ــالـــم، حــيــث إن الــســيــاســيــني يــجــهــدون  الـــعـ
أندية  لتأسيس  أو  رياضية،  أنــديــة  لــشــراء 
وجماهيرية.  شعبية  اكــتــســاب  لهم  تتيح 
ــه تـــلـــك،  ــالـ ــبــــريــــل الــــــرجــــــوب، إلــــــى خـــصـ وجــ
ــق 

ّ
تــعــل ــوٌب إذا  ــ ــــضـ ــاكــــس، وغـ عـــنـــيـــٌد ومــــشــ

ــتــــوطــــنــــني عــلــى  األمـــــــــر بــــــاعــــــتــــــداءات املــــســ
ــــدى املــــــرات، هـــّدد  الــفــلــســطــيــنــيــني. وفــــي إحـ
إن   :

ً
قــائــا وخاطبهم  بالقتل،  املستوطنني 

الــســلــطــة  ــل مــنــاطــق  أي مــســتــوطــن إذا دخــ
ــتـــدى عــلــى أي مــواطــن،  الــفــلــســطــيــنــيــة، واعـ

الــضــفــة الــغــربــيــة بــرتــبــة عــقــيــد. ومــنــذ ذلــك 
التاريخ، صار  واحًدا من أصحاب الرؤوس 
تــفــاهــم  أي  يــــنــــّص  أن  فــــرفــــض  الـــحـــامـــيـــة، 
ــه تسليم  ــزامــ ــيـــل عــلــى إلــ ــرائـ أمـــنـــي مـــع إسـ
عن  يــتــوّرع  ولــم  إلــى سلطاتها.  املطلوبني 
ســـوق الــصــحــافــي الـــراحـــل سميح ســمــارة، 
مـــديـــر االذاعـــــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــن الــقــدس 
إلــى رام الــلــه، فاحتّجت إســرائــيــل، ألن ذلك 
لـــِ »حــدود دولــة إسرائيل«،  انتهاًكا  ُيعتبر 

وألن الــرجــوب تــصــّرف فــي مــديــنــة الــقــدس 
كصاحب سلطة. واصــطــدم بصخر حبش 
)أبــــو نـــــزار( صــاحــب الــقــصــيــدة املــشــهــورة 
»الزم تـــزُبـــط«، وهـــو الــعــضــو املــحــتــرم في 
املركزية لحركة فتح، والــذي ضاق  اللجنة 
ــرارًا ينّص  بــه وبــتــجــاوزاتــه، فــاســتــصــدر قــ
ــتـــح« ستة  عــلــى تــجــمــيــد عــضــويــتــه فـــي »فـ
أشهر. فما كــان من جبريل الرجوب إال أن 
التجميد. واضطر عرفات  لقرار  مّد لسانه 
إلى إقالته من منصبه، وعنّي حسني الشيخ 
 منه. لكن الشيخ لم يتمّكن من دخول 

ً
بدال

مقر األمن الوقائي كي يمارس مهماته منه، 
ما أّدى إلى إعادة الرجوب، في ما بعد، إلى 
منصبه. والواضح أن السبب األســاس في 
تلك املصادمات أن األجهزة األمنية عملت، 
بــعــد اتـــفـــاق أوســـلـــو مـــبـــاشـــرة، فـــي فــضــاء 
أمني من دون نظام قضائي، وبا دستور، 
وبا تحديد التخوم بني كل جهاز  وآخر، 
الـــذي تسّبب فــي تــضــارب السلطات  األمـــر 
والــصــاحــيــات، وفـــي طــغــيــان األمــنــي على 

السياسي. 
خب جبريل الرجوب عضًوا في اللجنة 

ُ
انت

املــركــزيــة لــحــركــة فــتــح فــي مــؤتــمــرهــا الــعــام 
لسر  أمينًا  واخــتــيــر   ،2009 الــســادس سنة 
الــلــجــنــة املــركــزيــة فـــي عـــام 2017. وفـــي 31 
مــن وظائفه  التقاعد  إلــى  أحيل   2021/ 3/

 لم يحصل 
ٌ
األمنية برتبة فريق، وهي رتبة

ــــف )مـــصـــطـــفـــى  ــــوسـ ــر يـ ــر نــــصــ ــيــ ــيـــهـــا غــ ــلـ عـ
من  الرجوب،  ع جبريل 

ّ
ويتطل البشتاوي(. 

غير أي إفصاح، إلى تولي رئاسة السلطة 
أبو  الرئيس  اضطر  لــو  فيما  الفلسطينية 
التي ينوء  إلــى تفويض صاحياته  مــازن 
تحت ثقلها، فهو رئيس حركة فتح، ورئيس 
السلطة الفلسطينية )دولة فلسطني تحت 
االحتال(، ورئيس املجلس التشريعي منذ 
الدستورية  املحكمة  ت 

ّ
حل 2011 حني  عــام 

ذلــك املــجــلــس، وصـــار  مــن مهماته إصــدار 
املراسيم التشريعية. وال ريب أن صاحيات 
الرئيس محمود عّباس تحتاج إلى قيادة 
ــا: رئـــيـــس  ــيــــرهــ ثـــاثـــيـــة لـــتـــأمـــني حـــســـن ســ
الــوطــنــيــة،  لــحــركــة فــتــح، ورئـــيـــس للسلطة 
 عن رئاسة 

ً
ورئيس ملنظمة التحرير، فضا

ــة املـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي  ــاســ الـــحـــكـــومـــة ورئــ
املنتظر. ويحاول جبريل الرجوب أن يجد 
األمكنة،  على  التنازع  خضم  في  ا 

ً
مكان له 

من دون أن يسير في الطابور، وكانت آخر 
مواقفه املتفردة أنه وقف ضد قرار تأجيل 
ام 

ّ
عــز دافـــع  فيما  التشريعية،  االنــتــخــابــات 

األحمد واللواء ماجد فرج )مدير املخابرات 
العامة( بقوة عن قرار تأجيل االنتخابات. 

وفرج أحد املرشحني لخافة أبو مازن.
)كاتب عربي(

بتكرار ذلك مهما كان الثمن«. العراق »فوق 
القبض  صفيٍح ساخن«، وقد تكون عملية 
تمثل  التي  الحجج  مــن  قاسم مصلح  على 
واحدة من واجهات الصراع ومراقبة األداء 
مـــن »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« تـــجـــاه الــكــاظــمــي، 
ذاك أن قـــيـــادات األحـــــزاب والـــتـــيـــارات الــتــي 
تــمــتــلــك الـــقـــوة الـــضـــاربـــة فـــي »الـــحـــشـــد« ال 
تريد أن تسمح للكاظمي أن يمّرر برنامجه 
الخاص باالنتخابات النيابية في العاشر 
مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول املــقــبــل، وهــي 
تــعــلــم أن هــنــاك حـــراكـــًا جــمــاهــيــريــًا رافــضــًا 
ــذه األحـــــــزاب والـــتـــيـــارات  لـــتـــدويـــر إعــــــادة هــ
والتشريعي  السياسي  النظام  واجهة  إلــى 
القيادي في الحزِب  الــعــراق. وقــد توقع  في 
ــي، هـــوشـــيـــار  ــانــ ــتــ ــردســ ــكــ ــقــــراطــــي الــ ــمــ الــــديــ
زيــبــاري، »صيفًا سياسيًا ساخنًا جــدًا في 
العراق، مع بروِز جهاٍت تسعى إلى تأجيِل 
ــارة  ــد تــلــفــت إشــ االنـــتـــخـــابـــاِت املــقــبــلــة«. وقــ
ـــرات اإليجابية 

ّ
زيــبــاري إلــى أن أبـــرز املـــؤش

لــانــتــخــابــات املــقــبــل فـــي الــــعــــراق »تـــجـــاوز 
ما  الـــبـــايـــومـــتـــري %75،  الــتــســجــيــل  نــســبــة 
يــعــنــي مــشــاركــة شعبية واســـعـــة«، فــــإذا ما 
نــجــح الــكــاظــمــي فـــي ســعــيــه مـــن أجـــل إزالـــة 
)أو تخفيف( التحّديات الكبيرة التي تقف 
بــوجــه إجــــراء هـــذه االنــتــخــابــات، كالتزوير 
والساِح املنفلت واستخدام املال السياسي 
ــك يــعــنــي تـــضـــاؤل فــرص  ــإن ذلــ وغـــيـــرهـــا، فــ
عودة األسماء والكتل الكبيرة إلى الواجهة، 
ذلك  إلــى  الناخبني. يضاف  أصـــوات  بحكم 
أيضًا حجم التنسيق بني الرئيس العراقي، 
بــرهــم صـــالـــح، ورئـــيـــس الـــــــوزراء مصطفى 
الكاظمي، مع رئيس مجلس النواب، محمد 
الـــحـــلـــبـــوصـــي، وهـــــو مــــا يـــظـــهـــر مــــن خـــال 
ــــدؤوب لــتــحــريــك األوضـــاع  نــشــاط صــالــح الـ
فـــي الـــعـــراق، بــمــا يــخــرجــه، ولـــو تــدريــجــيــًا، 
مـــن دائـــــرة الــتــخــلــف والـــفـــســـاد واملــديــونــيــة 
والفلتان األمني، فهو ساهم، إلى حد كبير، 
الجديد،  االنــتــخــابــات  لــقــانــون  التهيئة  فــي 
الــعــراقــي مشروع  الــنــواب  قـــّدم ملجلس  كما 
قــانــون »اســـتـــرداد عــائــدات الــفــســاد«. ولعل 
ــم كــبــار  الــجــمــيــع فــــي الــــعــــراق يــعــلــم مــــن هــ
الفاسدين والشبكات التي يديرونها داخل 

الباد وخارجها.
الصراع القائم في العراق بني دول إقليمية 
ــة لــهــذه  ــيـ  بـــــأطـــــراٍف مـــوالـ

ً
وعـــاملـــيـــة، مـــمـــثـــا

الجهة أو تلك، يجعل من الــصــدام أو حتى 

باكستان  بني  التقليدي  التحالف  أصابت 
اٌت في العقدين األخيرين على 

ّ
وأميركا هز

األقل، نتيجة التحفظات األميركية على ما 
تعتبرها واشنطن عاقات ما زالت قائمة 
ذلك  فــي  بما  الحكم،  بــني بعض مسؤولي 
على املــســتــوى األمــنــي، مــع حــركــة طالبان 
األفــغــانــيــة )عــلــمــا أن واشــنــطــن هـــي الــتــي 
شجعت على نسج العاقات بني الطرفني 
الوجود  خــال  األفغاني  الجهاد  فترة  في 
 عـــن عـــاقـــات قبلية 

ً
الــســوفــيــيــتــي(، فــضــا

املــوقــف مــن كشمير،  وحزبية. عــاوة على 
حــيــث تــبــدو واشــنــطــن أقــــرب إلــــى املــوقــف 
ــن امــتــاك  الـــهـــنـــدي، والــــحــــذر األمـــيـــركـــي مـ
إســــام آبــــاد مــنــشــآت نــوويــة )قــامــت بــأول 
تفجير عام 1998(. والعاقات القائمة، وإن 
غير النشطة، بني باكستان وإيران، بما في 
ذلــك خط أنابيب غــاز من إيــران إلــى الهند 
يمر من باكستان، وتفيد منه هذه األخيرة، 
غير أنه وراء هذه االهتزازات، فإن عاقات 
الــطــرفــني تـــواصـــلـــت، مــنــذ قــيــام بــاكــســتــان 
املعسكر  في  وانضوائها   ،1947 العام  في 
الغربي املناوئ للسوفييت آنذاك. وتسهم 
الــــواليــــات املــتــحــدة فـــي تــقــديــم مــســاعــدات 
الثاني  املركز  وتحتل  لباكستان،  متنوعة 
لها بعد  العسكرية  للمعّدات  مــورد  كأكبر 

الصني.
والــعــاقــات مــع الصني بــدورهــا تعود إلى 
مطلع ستينيات القرن املاضي خال فترة 
والبحث  السوفييتي،  الصيني  التنافس 
عــن مناطق نــفــوذ، وكــذلــك التــخــاذ كــل من 
ــاد مـــواقـــف متحفظة من  آبــ ــــام  بــكــني وإسـ
الــهــنــد. وتــعــتــبــر بــاكــســتــان حــالــيــا محطة 
بــــارزة مــن مــحــطــات طــريــق الــحــريــر الــبــّري 
الصينية.  والــطــريــق(  )الـــحـــزام  والــبــحــري 
والــطــريــق هــذه مــشــروع عــمــاق يشمل 66 
بلدا، يهدف إلى تسريع وصول املنتجات 
مــا يفّسر  العالم. وهــو  إلــى دول  الصينية 
حــرص الــصــني الــفــائــق على الــوصــول إلى 
 

ّ
ــافـــة إلــــى شــق ــرافــــئ، إضـ أكـــبـــر عــــدد مـــن املــ
الطرق، وبناء الجسور، وإنشاء شبكة نقل 
ــام مــتــطــورة. وفـــي بــاكــســتــان، تــم إنــشــاء  عـ
بــّري يربط بني مدينة كاشغر )في  طريق 
الباكستاني بعد  ــوادر  كـ الــصــني( ومــيــنــاء 
تــوقــيــع الــصــني عــقــدا إلدارة املــرفــأ أربــعــني 
ــا. وتــــــرّدد أن هـــنـــاك قـــاعـــدة عــســكــريــة  عـــامـ
ــأ. وقــد  بــحــريــة لــلــصــني أنــشــئــت عــلــى املـــرفـ
عتا على جملة اتفاقاٍت لتنفيذ مشاريع 

ّ
وق

في  الباكستانية  املــوافــقــة  أهمها  حيوية، 
مشروع  تنفيذ  على   2020 آب  أغــســطــس/ 
الــســكــك الــحــديــديــة، املــعــروف بــاســم الخط 
مــلــيــارات  تكلفته  وتــبــلــغ  األول،  الــرئــيــســي 
األسلحة  ارتــفــعــت نسبة  وقـــد  الــــــدوالرات. 
الــصــيــنــيــة فـــي الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي من 
في  ـــرد 

ّ
مـــط تــنــاقــص  مـــع  إلــــى %63،   %13

الباكستاني.  للجيش  األميركي  التسليح 
وإذا استمر الوضع على هذه الحال، فقد 

الــرئــيــس فــكــرة تفعيل الفصل  تــطــرح عــلــى 
80 من الدستور، ولكن بشكل تعسفي، بما 
الدستورية  الحياة  تعطيل  فرصة  يمنحه 
ــاك بكل  ــ ــــسـ والـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــبــــاد، واإلمـ

جوانب السلطة بشكل فردي مطلق.
فـــي املــقــابــل، كـــان غــريــبــًا أن الــرســالــة الــتــي 
وجهتها شخصيات عسكرية متقاعدة إلى 
وعقانية  تــوازنــًا  أكثر  الجمهورية  رئيس 
السياسيني، من خال  من خطابات بعض 
تأكيدها على ضــرورة إجــراء حــوار وطني 
يجمع الفرقاء السياسيني، ويحفظ تماسك 
الــبــاد، ويــســاعــد على الــخــر وج مــن األزمــة 
السياسية الحالية. إذا كان من غير املمكن 
نفي دور الجيش، بوصفه قوة أساسية في 
السياسي  تأثيره  فإن  الباد،  حفظ سامة 
يــظــل غــيــر مــلــحــوظ، بــاعــتــبــاره »الــصــامــت 
ــام بـــــــدوره  ــيــ ــقــ ــالــ ــتــــزم بــ ــلــ األكــــــبــــــر« الـــــــــذي يــ
الـــدســـتـــوري، وال تــحــكــمــه شـــهـــوة الــســلــطــة 
أو عــقــلــيــة الــهــيــمــنــة، وهــــذه مــيــزة للجيش 
وأفريقي،  عــربــي  ظــل محيط  فــي  التونسي 
سلبية  أدوارًا  العسكرية  القوى  فيه  لعبت 
فــي خنق أي مــبــادرٍة نحو تأسيس أنظمة 
حــكــم أكــثــر ديــمــقــراطــيــة. ويــمــكــن فــهــم رغبة 
بــعــض الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة والـــقـــوى 
الــحــزبــيــة فـــي إقـــحـــام الــجــيــش فـــي املــجــال 
الــســيــاســي مـــن خــــال عــامــلــني أســاســيــني، 
ظهرا في أثناء عملية االنتقال الديمقراطي 
في تونس، أولهما سطحية األداء وضعفه 
لــدى نخب سياسية وإعامية ظهرت بعد 
الثورة، وهذه الفئة يغلب عليها التبسيط 
 في عرض املشكات وتقديم الحلول، 

ّ
املخل

وهــــي تــحــّمــل الــديــمــقــراطــيــة والـــحـــريـــة كل 
املـــســـاوئ والــخــطــايــا )فـــوضـــى وإضـــرابـــات 
 إال 

ً
وغــــاء أســعــار وبــطــالــة(، وال تـــرى حـــا

ــى مــرّبــع  ــودة إلــ ــعــ ــاء الــتــجــربــة، والــ ــغـ فـــي إلـ
في خطابها  الفئة  هــذه  وتميل  االستبداد، 
واملرسلة،  العامة  الشعارات  استخدام  إلــى 
وإلــــى الــعــنــف الــلــفــظــي ومــنــطــق الــتــخــويــن، 
لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى ضـــعـــف مــوقــفــهــا الــفــكــري 
وأدائها السياسي، وهي في هذا تلتقي مع 
تــحــاول تحشيد  الــتــي  الشعبوية  الــنــزعــات 
الــــــرأي الـــعـــام حــــول شــــعــــاراٍت خــــاويــــٍة، في 
مقابل عجزها عن تقديم البدائل والحلول. 
)كاتب تونسي(

عليه أن يكون حذًرا ألنه لن يغادر حًيا ولد 
جبريل الرجوب )أبو رامــي( في بلدة دورا 
ذكــرى  فــي  أي  فــي 14 /5 /1953،  الــخــلــيــل 
في  مــّرة  أول  قل 

ُ
واعت الفلسطينية.  النكبة 

عام 1968 بتهمة مساعدة ضباط مصريني 
ي بعدما تقطعت بهم الُسبل في 

ّ
على التخف

السجن تعّرف  حــرب حــزيــران 1967. وفــي 
إلى أبو علي شاهني )عبد العزيز شاهني( 
الــذي ضّمه إلــى حركة فتح. واعتقل ثانية 
عسكرية  عمليات  تنفيذ  بتهمة   1970 فــي 
طــــلــــق فــي 

ُ
ــلــــي،  وأ ــيــ ضــــد الـــجـــيـــش االســــرائــ

1985/5/20 خال تبادل أسرى، وفي أثناء 
هذا االعتقال الطويل تعلم العبرية. وأعيد 
ثـــم مـــجـــدًدا فـــي 1986،  اعــتــقــالــه فـــي 1985، 
وتــكــرر األمـــر فــي 1987، وبــقــي فــي السجن 
بعد آنذاك 

ُ
حتى إبعاده إلى لبنان مع َمن أ

في ذروة االنتفاضة األولى عام 1988. لكنه 
لم يلبث أن غادر لبنان إلى تونس، وعمل 
ــر )أبـــو  إلــــى جـــانـــب الــشــهــيــد خــلــيــل الــــوزيــ

جهاد( في لجنة االنتفاضة. 
عاد إلى الضفة الغربية في عام 1994 غداة 
الفلسطينية.  الــوطــنــيــة  الــســلــطــة  تــأســيــس 
للسلطة تأسيس  مــســمــوًحــا  يــكــن  لـــم  ــا  وملـ
بــادر ياسر عرفات إلى  جيش وطني، فقد 
ــــنّي جبريل  ــدة أجـــهـــزة أمــنــيــة، وَعـ إنـــشـــاء عـ
في  الوقائي  األمــن  لجهاز  رئيًسا  الرجوب 

الكاظمي،  وزارة مصطفى  إسقاط  محاولة 
بكل الوسائل املتاحة، أمرًا حتميًا وبنسبة 
ــك. لــذلــك يــحــاول  ــدًا، وهـــو يعلم ذلـ عــالــيــة جـ
أن يشير، في أكثر أحاديثه، إلى أن وزارته 
والتهيئة  شعبية  مــطــالــب  لتنفيذ  جــــاءت 
اتــكــاءه على  يعني  بما  مبكرة،  النتخابات 
الشعبية  والــتــيــارات  الــدســتــوريــة  الشرعية 
واملــؤتــمــرة  املنفلتة  للمليشيات  املــعــارضــة 
بـــإمـــرة دول إقــلــيــمــيــة عــبــثــت كــثــيــرًا بــأمــن 
العراق، ومقّدراته السياسية واالقتصادية، 
فيما ال تكترث هذه املليشيات بما توصف 
بـــــه، بــــل تـــعـــتـــبـــره »شــــرفــــًا عـــقـــائـــديـــًا لـــهـــا«، 
الــتــعــّرض واملـــســـاس بــكــيــانــاتــهــا التي  وأن 
تمتلك املــال والــســاح، وعديد من املقاتلني 
شـــديـــدي الــــــوالء لـــقـــادتـــهـــم، يــعــنــيــان حــرق 
مــا  ــا، وهـــــو  ــهـ ــابـــسـ ويـ بـــأخـــضـــرهـــا  األرض 
يــدفــع املــحــلــيــني إلـــى تــوقــع الــحــرب األهلية 
في العراق. يحاول الكاظمي، بهدوئه الذي 
ــه، الــحــفــاظ عــلــى قـــيـــادات الــجــيــش  ــِرف بــ ــ ــ ُع
ــتـــي ال تــشــكــل قــوة  ــزة األمـــنـــيـــة، والـ ــهــ واألجــ
 بشكل قاطع، وربما تكون إحداها 

ً
محايدة

مــــن ســيــجــبــر الـــكـــاظـــمـــي عـــلـــى الـــتـــنـــّحـــي أو 
االستقالة أو )..(. لذلك عليه أن يضع رهانه 
األساس على الشعب بكل طوائفه وأعراقه، 
التظاهرات،  الــشــارع وحتى  إلــى  ينزل  وأن 
وأن يمنح القوى املطالبة باإلصاح األمان 

وحرية التعبير وحماية الناشطني. 
)كاتب عراقي في لندن(

تــصــبــح بــاكــســتــان حــديــقــة خــلــفــيــة لــلــجــار 
الصيني.

 وفي أغسطس/ آب املاضي، صّرح عمران 
خان: »نحن محظوظون، ألن لدينا صديقا 
ــّراء،  ــّراء والـــضـ وقـــف إلـــى جــانــبــنــا فـــي الـــسـ
لـــم يــقــف أيٌّ مـــن أصــدقــائــنــا اآلخـــريـــن إلــى 
سياسيا،  الصني  دعمتنا  مثلما  جانبنا، 
ودافعت عنا على جميع الجبهات«. علمًا 
أن بكني في سبتمبر/ أيلول 2017 انضمت 
إلى الهند في التوقيع على إعان »مكافحة 
اإلرهـــاب« لقمة البريكس، مع إشــارات في 
ــــان إلـــى مــجــمــوعــات مــســلــحــة مــقــّرهــا  اإلعـ

باكستان، منها »عسكر طيبة«.
عــلــى املــســتــويــني، اإلقــلــيــمــي واإلســـامـــي، 
اتسمت عاقات إسام آباد بالتأرجح مع 
األخيرة،  السنوات  في  السعودية  العربية 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن خــــان اخـــتـــار الــريــاض 
مــحــطــة أولــــى لــجــوالتــه الــخــارجــيــة، فيما 
ــريــــاض خــمــســا،  بــلــغ مــجــمــوع زيــــاراتــــه الــ
وذلـــك بعد خــافــاٍت نــشــأت عــن استنكاف 
ــام إلــــى الــتــحــالــف  ــمـ بــاكــســتــان فـــي االنـــضـ
فــي حــرب اليمن، ولــعــدم رضــا إســام آبــاد 
على املوقف السعودي من تطورات قضية 
كشمير )إنهاء الحكم شبه الذاتي لإلقليم 
ذي األغــلــبــيــة املــســلــمــة(. وعــلــى الـــرغـــم من 
مــواظــبــة خــــان عــلــى الــتــأشــيــر إلــــى أهــمــيــة 
العاقات مع الرياض، وإلى حجم العمالة 
الــبــاكــســتــانــيــة الــكــبــيــر فــي الــســعــوديــة 2,5 
مليون عامل، إال أن هذه العاقات اتسمت 
بالفتور، حتى بعد زيارٍة أّداها ولي العهد 
الــســعــودي، محمد بــن سلمان، إلــى إســام 
ــاد فــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2019، وأســفــرت  آبـ
عــــن الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى مـــشـــاريـــع بـــاملـــلـــيـــارات 
الـــحـــديـــث  يــــجــــري  واآلن،  بـــاكـــســـتـــان.  فــــي 
ــلـــس أعــــلــــى لــلــتــنــســيــق  عـــــن تـــنـــشـــيـــط مـــجـ
بـــني الــبــلــديــن لــبــلــورة ســيــاســات مشتركة 
ومــتــابــعــتــهــا وتــطــويــرهــا. وُيـــذكـــر هــنــا أن 
إسام آباد أعلنت، غير مرة، عن استعدادها 
للعب دور الوسيط بني إيران والسعودية 
ــلـــى األرجـــــح،  لــلــتــقــريــب بـــني الـــبـــلـــديـــن. وعـ
مهدت للمفاوضات بني السعودية وإيران 
التي نشطت أخيرا أطراف إقليمية: العراق 
وسلطنة ُعمان وباكستان، ما ُيحسب في 
عداد اإلنجازات املحدودة لعمران خان، في 
ظل سياسة خارجية باكستانية اتسمت، 
ــة، بــقــدر  ــامــ عـــلـــى مـــــدى عـــقـــود وبـــصـــفـــة عــ
ملحوظ مــن االضــطــراب واالهـــتـــزاز، وبما 
النخب  فيه  تغيب  داخليا  وضعا  يعكس 
الــحــديــثــة عــن الــحــضــور فــي مــراكــز الــقــرار، 
واكتفاء بلد املائتي مليون نسمة بهويته 
الــديــنــيــة الــتــي الزمــــت نــشــأتــه عــــام 1947، 
بغير فاعلية »حضارية« ومشروع قومي 
ُبــــلــــدان، مثل  نـــهـــضـــوي، مـــع أن إســـامـــيـــة 
ماليزيا وتركيا، واكبها انطاق اقتصادي 
وتجّدد سياسي، وإن ببعض االنتكاسات 

واإلخفاقات.
)كاتب من األردن(

المعّقد جبريل الرجوب... بساطة الكالم والطموح 

الكاظمي وحتمية الصدام مع الحشد

باكستان... هوامش حركة ضيقة

من يحاول إقحام الجيش 
التونسي في السياسة؟

يحاول الرجوب أن 
يجد له مكانًا في 

خضم التنازع على 
األمكنة، من دون أن 

يسير في الطابور

الصدام أو 
محاولة إسقاط 
وزارة مصطفى 
الكاظمي، بكل 

الوسائل المتاحة، 
حتمي

سياسة خارجية 
باكستانية اتسمت، 
على مدى عقود 

وبصفة عامة، 
بقدر ملحوظ من 

االضطراب واالهتزاز

آراء

معن البياري

أما النداء في العنوان أعاله فهو الذي بادر مثقفون فلسطينيون، عدُدهم محدوٌد جدا، 
إلى صياغته وإشهاره، ودعوة من يستطيبه إلى التوقيع عليه، وطالب بنزع الشرعية 
عن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عّباس، باستقالته أو إقالته. وجاء مدهشا 
ألفني، بينهم  النداء  عني على 

ّ
املوق  جــدا، فقد تجاوز عدد 

ً
أن االستجابة كانت واسعة

األكاديمي  واإلنتاج  امليداني  والنضال  السياسي  والعمل  الفكر  في  وازنــون  كثيرون 
واإلبــداع األدبي والنشاط اإلعالمي والفعل الثقافي العام والحراك املدني. أما الجنون 
اٌب وإعالميون وناشطون، شّرقوا 

ّ
فهو الذي عوين في ردود على النداء، اقترفها كت

وغّربوا في كالٍم فاض بالعجيب من فرضيات التآمر والتدبير والتخطيط. وال شطط 
في نعت ما فعله هؤالء بالجنون، طاملا أن دولة قطر والتنظيم الدولي لإلخوان املسلمني 
وعزمي بشارة وحمد بن جاسم هم وراء النداء، وطاملا أن الرئيس محمود عّباس هو 
»القابض على جمرة املشروع الوطني التحّرري« الفلسطيني، فيما يشترك »املثقفون 
اإسرائيلي  التحريض  مع خطاب  الــذي صاغوه  التحريض«  »نــص  في  االنتهازيون« 
املنشأ ضد الرئيس، على ما كتبت صحيفة الحياة الجديدة )أظنها الصحيفة الرسمية 
للسلطة الفلسطينية( في افتتاحيٍة موقعٍة باسم رئيس التحرير. ومن مفارقاٍت يحتاج 
واحُدنا إلى عقل أينشتاين لفهمها، أن موالني للرئيس أبو مازن وخصوما له اجتمعوا 
في الحملة »املجنونة« ضد النداء. ومن هؤالء الخصوم من ينتظمون في تياٍر معلوم 
االرتباطات، يسّمي نفسه إصالحيا، تآمر مع أجهزٍة ودول، فعال ال قوال، على عّباس. 
كما أن آخرين تدافعوا ضد النداء ال يتوّرعون عن تخوين الرجل ونعته بأنه جاسوس، 
ون 

ّ
عني على النداء ال يتبن

ّ
األمر الذي أجيز لنفسي القول إن الغالبية العظمى من املوق

هذا االتهام غير الالئق ضد الرئيس الفلسطيني، فضال عن أن نّص النداء يخلو تماما 
ر إلى بــؤٍس غير هني 

ّ
من أي مفردٍة توحي بشيٍء من هــذا.  ومما ُيؤَسف له، ويؤش

الــذي أّدعي  النداء  ث عنهم بشأن  ره املتحدَّ
َ
ث
َ
ن الــذي  في الحالة الفلسطينية عموما أن 

ي على انتقادات أصواٍت 
ّ
هنا أنه جاء موزونا ومتوازنا كاد الجنون في ضجيجه يغط

عني على النداء، بلغة فيها العقل والرزانة، ابتعدت عن 
ّ
محترمة، آثرت االختالف مع املوق

 عزل 
ّ

قلة التهذيب )والزعرنة(، ورأت مثال في النداء شيئا من الشخصنة، إذ ال يحل
التوجه  املـــأزوم، وأن األدعــى هو  الراهن  الفلسطيني  الحال  محمود عّباس مشكالت 
إلى إصالح منظمة التحرير، وتجديد الهياكل املؤّسسية فيها. وفي ظن صاحب هذه 
جه النقاش إلى هذه املواضع، وأن يصير األخذ والرد مع 

ّ
الكلمات أن األوجب كان أن يت

األصدقاء والزمالء الذين صاغوا النداء وأشهروه في شأنها، وإْن جاء النداء نفُسه على 
هذه األمور، بل إنه قرن استقالة عّباس أو إقالته من مواقعه، رئيسا للسلطة وملنظمة 
ا 

ّ
التحرير ولحركة فتح، بإسناد حملة من أجل إحياء منظمة التحرير وإصالحها. ومل

قال من قال إن عالج الحال الفلسطيني ال يتم بالعرائض، وإنما بانتخاباٍت للمجلس 
الوطني وأخرى للتشريعي وللرئاسة، فإن ال أحد قال غير ذلك، وقد جاء النداء على فعلة 
الرئيس عباس »إلغاؤه االنتخابات الفلسطينية التي كانت مقّررة في شهر أيار/ مايو 
2021، وبالتالي تكريس غياب أي شرعية انتخابية أو شرعية ُيستند إليها«. ومؤكد 
أن الرهان في بدء خطوات التغيير ال يكون على عرائض، وإنما على تنفيذ النافع فيها، 
والــذي يصلح النطالقة عمٍل وطني عــام، يأخذ الحال إلى جديٍد مغايٍر ومتقّدم. أما 
بقاء الحال على ما هو عليه، والقعود عن أي حركة، واملرابطة أمام شاشات الحواسيب 
للتربص ضد فالن وعالن في »السوشيال ميديا«، واالعتصام بنبذ أي اجتهاٍد )أو 
طة، 

ّ
نداء أو عريضة..( تحّث على رفض الجمود والسكون واإلقامة في املطارح املحن

 
ٌ
 مثقفة

ٌ
 فلسطينية

ٌ
فهذا كله )وغيره( لن يأتي بشيء. محموٌد أن فعال تنادت إليه نخبة

قوبل بصدى واسع، واستقبل باهتمام. والبادي أن النداء الذي أطلقوه أحدث ارتجاجا 
املدعّو إلى مساءلة نفسه عن  الرئيس محمود عباس  النافذة في محيط  النخبة  في 
األسباب التي جعلت هذا الجمع الفلسطيني الطيب من فئاٍت عريضة في عموم الوطن 
وفي الشتات تطلب منه االستقالة. وكــان بالغ الضرورة، في غضون اليباس الثقيل 
ف الراهن الفلسطيني، على املستويني املؤسساتي والقيادي، أن يحظى النداء 

ّ
الذي يغل

أن  ــت على 
ّ
دل التي عوينت بشأنه  الجنون  ولكن مقادير  القيمة،  وثقيل  راٍق  بسجاٍل 

ا يبدأ بعد.
ّ
التمرين الفلسطيني على احترام االختالف واملغايرة مل

محمد أبو الغيط

رئيس  كــان  منسية.  قضائية«  »انتفاضة   ،2010 شباط  فبراير/  فــي  مصر،  شهدت 
مجلس الدولة، أعلى جهة لالفتاء القانوني في مصر، قد وافــق ألول مرة على تعيني 
الرئيس األســبــق حسني  النساء فــي املجلس، وذلــك تحت ضغط ضمني مــن زوجــة 
مــبــارك. انتفض قــضــاة املــجــلــس، وقـــال بعضهم إن الــقــرار تــم اتــخــاذه بطريقة »غير 
ديمقراطية«، وهــّددوا بعزل رئيس املجلس. عقدوا جمعية عمومية تاريخية، صّوتت 
فيها أغلبية كاسحة ضد التحاق املرأة، 334 مستشارًا من أصل 380، وهكذا انتصر 
»استقالل القضاء«! يرجع تاريخ »نضال« القضاة املصريني عموما، وقضاة مجلس 
الدولة خصوصًا، ضد التحاق املرأة عقودا طويلة، منذ قضية عائشة راتب، التي صدر 
ضدها أول حكم برفض أحقيتها في التعيني في مجلس الدولة عام 1952. وعلى الرغم 
من انتزاع مبارك انتزاعًا، بشكل تدريجي، تعيني املــرأة في محاكم الجنح والجنايات 
والدستورية بدءا من عام 2003، إال أن السادة حصون العدالة أمكنهم »املقاومة«، عبر 
تفريغ تلك القرارات بمختلف القيود، لنصل اليوم إلى واقع أن إجمالي عدد النساء في 

القضاء املصري هو 66 قاضية فقط من إجمالي نحو 13 ألف قاٍض، أي نحو ٪0.4!
من هذه الخلفية التاريخية، نعرف مدى جسامة القرارات التي اتخذها أخيرًا الرئيس 
القضائية،  للهيئات  األعلى  للمجلس  رئيسا  بوصفه  السيسي،  الفتاح  عبد  املصري 
والذي تم استحداثه بموجب التعديالت الدستورية عام 2019. تم إلزام مجلس الدولة 
والنيابة العامة بتعيني النساء، على أن يبدأ عملهن في األول من أكتوبر/ تشرين األول 
املقبل، بل تم أيضًا اعتبار ذلك اليوم عيدًا سنويًا للعدالة في مصر. وشملت القرارات 
أيضًا كسرًا ملكتسبات الجهات القضائية الراسخة، في مقدمتها املساس باستحقاق 
تعيني أبناء القضاة، حيث تم ألول مرة إلزام الجهة القضائية الرافضة تعيني املتقّدم 
بإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب الرفض لتقديمها لجهة الطعن، باإلضافة إلى منع 

تكرار أسماء املقبولني في الجهات القضائية.
وللمفارقة، توريث املناصب القضائية واحدة من مفاخر القضاء املصري العلنية، حيث 
يتم ترديد أن »البيئة القضائية« تميز نجل القاضي عن عامة البشر. في عام 2012، 
الزند، إن  القضاة، املستشار أحمد  نــادي  قــال رئيس  الثورة املصرية،  وفــي ذروة مد 
تعيني أبنائهم سيستمر و»لن تستطيع قوة في األرض وقف هذا الزحف املقدس«. وفي 
2015، ثارت أزمة إعالمية، بعد تصريحات وزير العدل، املستشار محفوظ صابر، في 
مقابلة تلفزيونية، إن ابن عامل النظافة ال يمكنه أن يكون قاضيًا »فالقضاء لديه شموخ 
وهيبة مختلفة«. وللمفارقة، حدثت أزمة إعالمية شبيهة في عهد الرئيس الراحل محمد 
مرسي، بعد مشاّدة بني وزير العدل املستشار أحمد مكي واإلعالمية مليس الحديدي، 
حني سـألته عن اختيار ابنه، املستشار مثله بالطبع، لإلعارة. وهذا ما يحيل إلى قرارات 
أخرى ضمن الحزمة املعلنة أخيرا، وهي منع ندب القاضي الواحد إلى أكثر من جهة، مع 
وضع سقف زمني ملدة الندب، وكذلك توحيد املستحقات املالية بني الجهات القضائية 
األربــع. إذن، املفارقة أن »استقالل القضاء« أنتج أن السادة القضاة يوّرثون أبناءهم، 
ويمنعون تعيني النساء، ويحكمون ألنفسهم بمستحقاٍت ماليٍة متنوعة، بينما تغّول 
السلطة التنفيذية بدوافع سياسية بحتة هو ما أجبرهم على إجراء هذه اإلصالحات! 
املعضلة متكررة تاريخيًا. عدم املساس بالقضاء يبقيه حصنًا رجعيًا، وأحيانًا يحمل 
خطر انقالب قانوني، بينما تجارب الثورات التي أنشأت محاكمها الخاصة تحت اسم 
القرارات  الثورة« انتهت جميعًا إلى ظلٍم أشد. وبالطبع،  »محاكم الشعب« أو »محاكم 
الناشئة من سلطة سياسية غير ديمقراطية تستخدم القضاء للبطش بمعارضيها 
هي أبعد ما تكون عن تعميق اإلصالحات. بعد انهيار أملانيا النازية، تمت محاسبة 
كل القادة التنفيذيني، بينما لم ُيمس قضاة هتلر وحائزوا »املقصلة الذهبية«. وعن ذلك 
تدور رواية »قاتل ملدة عام« للروائي فريدريش ديلوس. في الواليات املتحدة، تم تجاوز 
املعضلة بالتسييس الصريح، حيث من املعروف التوجهات السياسية واالجتماعية لكل 
قاٍض في املحكمة العليا، وهو في الواقع يترجم توازن الفائزين بانتخابات مجلسي 
الكونغرس والشيوخ.  ال االنتخابات وال استقالل القضاء حلول سحرية مطلقة. ال 
الشعبية  الضغوط  طريق  واستخالص  العاملية  التجارب  دراســة  ولكن  حلول سهلة، 

واملوازنات املعقدة هو البديل األصعب وواجب الدارسني والباحثني.

بيار عقيقي

التفاؤل مرض العصر في لبنان، والتشاؤم واقعي. ُيمكن ملثل هذه املقاربات أن تصف 
مجريات اليوميات اللبنانية. لم يعد اللبنانيون هؤالء »األشّداء« القادرين على التأقلم 
مع كل متطلبات الحياة، وإن بدوا كذلك في الظاهر. ال يزال هناك من يرفض التصديق 
بالرعب، حني  يصابون  وبعض  بالوقود،  ملــلء سيارته  طوابير  في  يوميًا  يقف  أنــه 
ُيسألون: »ماذا بعد؟«. والجميع يخشون نفاذ ما تبقى من األدويــة في الصيدليات. 
»نهاية عالم« لبنانية تلوح في أفق بالٍد لم تحلم أن تصل يومًا إلى مثل هذا الدرك من 
االنحطاط. وخالل ذلك كله، تقع عيناك على علم لبنانيٍّ يرفرف على طريق ساحلي، 
شمالّي العاصمة بيروت، وتستذكر ما تعلمته في كتب التاريخ املدرسية، الناقصة 
واألبجدية،  قدموس  توحيدها:  على  اللبنانية  الجماعات  بني  الخالفات  بسبب  حتى 
الفينيقيون وغزو البحار، متصّرفية جبل لبنان، مجاعة 1914، لبنان الكبير، ميثاق 
1943، غزوات واحتالالت وحروب وانفجارات واغتياالت، نظام مصرفي فضفاض، 
ي والصعود 

ّ
املارونية السياسية والتهميش املسيحي، الحرمان الشيعي والغنب السن

الــفــســاد والكثير  ــــدرزي وانــعــزالــه، أمـــراء حـــرب، رجـــال أعــمــال،  ال إلــى السلطة، القلق 
أطــراف وأحــزاب، سورية وإيــران  رة ملصلحة 

ّ
القوانني املسخ الهدر والتنفيعات،  منه، 

والسعودية، الواليات املتحدة وفرنسا. غريٌب ما يمكن لعلم يراقص الهواء فعله في 
تحفيز جزء واٍع في الدماغ، إلخراج كل ما هو ساكٌن في الالوعي، وغريٌب أكثر أن 
 ما، بقدر ما أنه يضع اإلنسان في حالٍة من 

ّ
هذا التحفيز ال ُيساهم في التفكير بحل

التفكير العشوائي، على قاعدة أن »ما نمّر به لم يحصل قط في التاريخ. وبالتالي، نقع 
فريسة االرتباك الذي ال يسمح لنا في فعل شيء«. 

صحيٌح أن زائر لبنان، في حال حصل، سيجد أمامه مطاعم مزدحمة باملقيمني في 
ى من السّياح، وسيارات فخمة تجوب الطرقات، وأشخاصًا 

ّ
البالد ال املغتربني وما تبق

عالية  بأسعار  وشققًا  شاليهات  يستأجرون  وآخرين  الثمن،  باهظة  ثيابًا  يرتدون 
وبــالــدوالر. سيجد ذلــك كله، وسيحاول التمييز بني ما يسمعه )ويــقــرأه( ومــا يــراه. 
ع املخدرات 

ّ
النهاية، في كل حــروب واشتباكات، ومــدن تصن طبيعّي هــذا األمــر. في 

 
ٌ
 ثــريــة

ٌ
وتــهــّربــهــا، ومــجــمــوعــات تــخــالــف الــقــوانــني لــنــهــب مـــقـــدرات الـــبـــالد، تــولــد طــبــقــة

 تمأل فراغ املطاعم واملتاجر الكبرى واملنتجعات والفنادق وغيرها. األهم 
ٌ
ومستفيدة

أن املشكلة ال تقف عند هذا الحّد، فأمثال هؤالء، في بلد كلبنان، يقودونه في مرحلة 
ـ 1990. بالتالي،  الحقة، كما قاده أمــراء حرب وانتهازيون، بعد انتهاء حرب 1975 
 
ً
يحقق الشعور بالفزع حني ترى أن شابًا، ال يتجاوز عمره 25 عامًا، يقود سيارة

به من وقــود، على طريق عــام في لبنان، من دون أن يبالي 
ّ
، مع كل ما تتطل

ً
سريعة

باملاّرة وال السيارات األخرى وال بأمنهم، حني يتجاوزهم بطريقٍة مخالفة للقوانني، 
قــادر  ألنــه  كــل خــروقــه، فقط  التي ستصمت على  األمنية  بالقوى  يكترث حتى  وال 
على تقديم الرشى، أو الحتمائه بحزٍب ما. هذا الشخص مشروع نائب ووزيــر في 
 امتالكه األمــوال، وبموازاة تنامي مؤشرات الفقر، سيجد نفسه 

ّ
املستقبل، ففي ظل

قادرًا على تمويل عملية انتخابه في مطلق منطقة لبنانية، وتسهيل الحياة أكثر على 
نفسه، حني يجد أشخاصًا مماثلني له يتحولون إلى نواب بدورهم. هؤالء سينجحون 

في امتالك األكثرية التي تتيح لهم وضع تشريعاٍت مناسبٍة تالئم خرقهم القوانني.
ها اللبناني، مــا لــم يتدخل أحــد مــن الــخــارج، أو مــا لم 

ّ
ــه فــي شق

ّ
هــل هــذه النهاية، أقــل

تحصل معجزة ما، تضع حّدًا لكل هذا التدهور؟ ليس بالضرورة، لكن تكرار مشهد 
ما بعد حرب لبنان، ليست أنباًء جيدة. بمعزل عن محاكمة التاريخ لنا، كيف سنجد 
أنفسنا حني نقف أمــام املــرأة يوميًا، نفكر بيومنا اآلتــي، بينما أحدهم قد بدأ يومه 
ات 

ّ
بخرق القانون، من دون الخشية من العواقب؟ يمكن االستعانة بالتفاؤل في محط

عدة، وهو واجٌب نفسي، لكن التشاؤم هنا أكثر واقعية.

هذا النداء... هذا الجنون من يحمل العدالة 
إلى حصن العدالة؟

الرعب اللبناني
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ماجد عزام

 بني 
ً
ــفــة

ّ
 مــكــث

ً
ــــدأت مـــصـــر، أخـــيـــرًا، وســـاطـــة بـ

إسرائيل وحركة حماس ضمن جهد متعّدد 
الفلسطينية  السلطة  األطــراف، يضم أيضًا 
إقليمية ودولــيــة  املــتــحــدة وجــهــات  ــم  واألمــ
أخـــــــــرى، وتـــــنـــــدرج هــــــذه الــــوســــاطــــة ضــمــن 
الخطوط العريضة لخريطة طريق أميركية 
بلينكن  أنتوني  الخارجية  وزيــر  وضعها 
فــي أثــنــاء زيــارتــه املنطقة أخــيــرًا بــنــاء على 
ــدن ورؤاه.  ــايــ بــ ــو  جــ الـــرئـــيـــس  تـــوجـــيـــهـــات 
ــة بـــنـــود رئــيــســيــة: تثبيت  ــعـ وتــتــضــمــن أربـ
وقف إطالق النار بني »حماس« وإسرائيل، 
وتقديم مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة 
لقطاع غــزة بعد مــآســي املــعــركــة أخــيــرًا، ثم 
ــادة اإلعــمــار  الـــشـــروع فــي حــمــلــة دولــيــة إلعــ
أفــق سياسي يسمح  إيــجــاد  فيها، وأخــيــرًا 
إسرائيل  بــني  التسوية  عملية  باستئناف 
والــســلــطــة وفــــق مـــا يـــعـــرف بــحــل الــدولــتــني 
ــنـــود فـــرعـــيـــة مــهــمــة  ــّمــــة بـ فــــي فــلــســطــني. وثــ
الرئيسية تبدو أصعب  البنود  منبثقة عن 
ــقـــاعـــدة الــشــهــيــرة،  وأكـــثـــر تــعــقــيــدًا، وفــــق الـ
الـــشـــيـــاطـــني تـــكـــمـــن فــي  والـــصـــحـــيـــحـــة، أن 

التفاصيل.
األميركية  الطريق  خريطة  من  األول  البند 
الــتــي تــتــولــى الــحــكــومــة املــصــريــة تنفيذها 
 
ً
أصــال عليه  خــالف  جــيــد، وال  يسير بشكل 

وحركة  إسرائيل  الطرفني،  موافقة  ظــل  فــي 
ــمــــاس، عـــلـــى وقـــــف إطــــــالق نـــــار مــتــزامــن  حــ
 مــعــركــة سيف 

ً
وغــيــر مـــشـــروط أنــهــى فــعــال

أيار  )مايو/  املاضي  الشهر   21 في  القدس 
منهما،  ألي  إرادة  أو  رغــبــة  وال  املـــاضـــي(، 
وألســبــاب مختلفة تــمــامــًا، فــي تــجــاوزه أو 
نقضه، مع شعور كل طرف أنه حقق أهدافه 
من املعركة، فإسرائيل تظن أنها نجحت في 
تدمير شبكة أنفاق »حماس« وقتل عشرات 
ــادة رئــيــســيــون،  املــقــاومــني مــنــهــا، وفــيــهــم قــ
واســع،  نطاق  على  التحتية  البنى  وتدمير 
خصوصًا في قلب غزة النابض، حّي الرمال 
مـــن دون تحقيق  ولـــكـــن  الــــوحــــدة،  وشـــــارع 
ــا حــركــة املــقــاومــة  ــارة نــصــر واضـــحـــة. أمـ شــ
انتصرت في معركة  أنها  الصامدة فتؤمن 
الوعي والرواية محليًا ودوليًا، كما نجحت 
ــعـــدوان، ولـــم تستسلم أمـــام آلــة  فــي دحـــر الـ
الــبــطــش اإلســرائــيــلــيــة، حــتــى الــســاعــات بل 
 عن إعادة 

ً
الدقائق األخيرة للمعركة، فضال

تـــوحـــيـــد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي أمـــاكـــن 
األصعب  الــهــدف  أن  املختلفة. غير  وجـــوده 
يــتــمــثــل بــتــحــويــل وقــــف إطـــــالق الـــنـــار إلــى 
تــهــدئــة وهــدنــة طــويــلــة، أو حــتــى متوسطة 
املدى، ما يحتاج إلى عمل كبير، مع االنتباه 
إلى أن األجندة أو خريطة الطريق أميركية 

عبد الفتاح ماضي

جري دول عربية عديدة انتخاباٍت بشكل 
ُ
ت

دوري منذ عقود، إال أنها ال تحظى باهتمام 
الشعوب، كما أنها ال تغير شيئا من واقعهم 
الرئاسية  االنتخابات  أخيرا  جديدها  املــّر، 
فــــي ســــوريــــة. واالنــــتــــخــــابــــات عـــمـــومـــا آلــيــة 
نظم  مــن  العظمى  الغالبية  فــي  مستخدمة 
أشكاال مختلفة.  لها  لكن  املعاصرة،  الحكم 
ــابـــات الـــتـــي تــطــلــعــت لــهــا شــعــوب  ــتـــخـ واالنـ
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي هـــي الــحــقــيــقــيــة، أي الــتــي 
»انتخابات  السياسة  كتب  فــي  اآلن  تسمى 

ديمقراطية«. 
نـــعـــرف مسبقا  الـــتـــي  تــعــد االنـــتـــخـــابـــات  ال 
معيار  هــذا  حقيقية.  ديمقراطية  نتائجها 
جــيــد وبــســيــط، لــكــن هـــنـــاك مــعــايــيــر أخـــرى 
مهمة أيضا، ويمكن أن تكون ضمن مفردات 
برنامج  أو  إصــالحــيــٍة  أجــنــدٍة سياسيٍة  أي 
ســيــاســي. ولــهــذا مــن األهــمــيــة الــتــذكــيــر بما 
كتبته سابقا في املوضوع عن معايير هذه 
الديمقراطية، والتي يمكن بها  االنتخابات 
الــتــمــيــيــز بـــني هــــذه األخـــيـــرة واالنــتــخــابــات 
الــديــكــوريــة املــســرحــيــة. وتــطــرح املــقــالــة هنا 

ثالثة أسئلة لتبسيط املوضوع.  
أوال: هل تعني االنتخابات اإلدالء باألصوات 
وعــــّدهــــا وإعـــــــالن نــتــائــجــهــا؟ اإلجــــابــــة هــي 
 
ً
عملية ليست  الحقيقية  فــاالنــتــخــابــات  ال، 

، يمكن اختزالها في التصويت وعّد 
ً
بسيطة

األصوات، بل لها متطلبات مسبقة، البد من 
تــوفــر الــحــد األدنــــى مــنــهــا، وهـــذا مــا يسّمى 
معيار »حرية االنتخابات«. وهذه املتطلبات 
نفسه،  السياسي  النظام  بطبيعة  مرتبطة 
السياسية،  املؤسسات  عمل  تنظيم  أهمها 
ــــون، أي  ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ــم ال ــكــ ــدأ حــ ــ ــبـ ــ ــلــــى أســـــــــاس مـ  عــ
بــدســتــوٍر يخضع  الــحــكــومــة  تقييد ســلــطــة 
املساواة،  قــدم  واملحكومون على  الحكام  له 
ــّدد طــريــقــة صــنــع الـــــقـــــرارات، وآلـــيـــات  ويــــحــ
لـــة الــســيــاســيــة لــلــمــســؤولــني، ويــقــيــم  املـــســـاء
نظاما قضائيا مستقال لحماية مبدأ حكم 

القانون وصيانة الحّريات والحقوق. 

أساسًا، ما يعني أنها بالضرورة مدعومة 
املهمة  تسهيل  وبالتالي  ودولــيــًا،  إقليميًا 

أمام الوسيط املصري.
بــتــفــصــيــل أكـــثـــر، كـــي يــصــمــد وقــــف إطـــالق 
ة 

ّ
الــنــار، ال بــّد مــن تحسني األوضـــاع فــي غــز

بــشــكــل مــلــمــوس وجـــــــّدي، ولــــو عــلــى املـــدى 
العاجل.  السياق اإلســعــافــي  املــنــظــور، وفــي 
ــــف املـــمـــارســـات  ولـــكـــن ال بــــد أيـــضـــًا مــــن وقـ
ــــي الـــــقـــــدس، تــــحــــديــــدًا فــي  ــلــــيــــة فـ اإلســــرائــــيــ
املواطنني  تهجير  ووقــف  األقصى،  املسجد 
الشيخ  حــي  فــي  بيوتهم  مــن  الفلسطينيني 
 
ً
جــّراح وسلوان، باعتبار أن ذلك كان أصال

ســبــب إشــعــال الــنــار الــتــي امـــتـــّدت إلـــى غــزة 
أميركية مصرية  قــنــاعــات  وفــق  بــعــد،  فيما 
ــق اعــــتــــراف  ــ ــ ــة، وحــــتــــى وفـ ــنـ ــلـ ــعـ ــة مـ ــ ــيــ ــ ــ  ودول
ــة، الـــجـــنـــرال  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة اإلســ ــرطــ ــشــ  قــــائــــد الــ
ــال إن الـــنـــائـــب  ــ ــقـــوب شــــبــــتــــاي، الـــــــذي قــ ــعـ يـ
املــتــطــّرف عـــن تــيــار الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة، 
الـــوزراء«  »رئــيــس  غفير، حليف  بــن  إيتمار 
بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، أشــعــل الــنــار مــتــعــّمــدًا، 
وحتى  اإلعــالمــيــة،  التحليالت  تجمع  فيما 
ــرائــــح  ــيــــني، مـــــن شــ ــاســ ــيــ ــات الــــســ ــريــــحــ تــــصــ
تغاضى  نتنياهو  أن  مختلفة،  إسرائيلية 
أهــداف سياسية خاصة  عن ذلــك، لتحقيق 
اليمني  بــــرّص صــفــوف  أســاســًا  بـــه، تتعلق 
خــلــفــه، وبــالــتــالــي مــنــع خــصــومــه فـــي كتلة 

التغيير من تشكيل الحكومة الجديدة.
يـــبـــدو الــبــنــد الـــثـــانـــي مـــن خــريــطــة الــطــريــق 
أيــضــًا فــي مــتــنــاول الــيــد، حــيــث بــــادرت عــدة 
ــات عـــربـــيـــة وإســــالمــــيــــة ودولـــــيـــــة إلـــى  ــهــ جــ
ة، 

ّ
إلى غز إنسانية عاجلة  تقديم مساعدات 

وتــبــرعــت أمــيــركــا نــفــســهــا بــخــمــســة مــاليــني 
الــغــرض، ومــع 33 مليون أخرى  دوالر لهذا 
في  تساهم  أن  يفترض  إنسانيٍة،  ملنظماٍت 
تقديم املساعدة لغزة مباشرة. وعلى الرغم 
من تحايل وتالعب إسرائيلي معهود، عبر 
إغالق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون، 
إدخــال  وسيتم  بالتأكيد،  ستفتح  أنــهــا  إال 
إنسانية طارئة، حسب تعريف وزير  مــواد 
الحرب اإلسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، 
ــوقـــود  ــتـــي تــشــمــل الـــكـــهـــربـــاء والـ نــفــســه، والـ
متعّدد االستعماالت، سوالر وبنزين وغاز 
الطهي والــغــذاء والـــدواء، وربما حتى مواد 

بناء ملشاريع أممية عاجلة.
تــقــوم مــصــر مــن جانبها بجهد خـــاص في 
هذا املجال، عبر إدخال مساعدات إنسانية 
ــة، كـــمـــا مـــعـــدات  ــريـ ــن جـــهـــات أهـــلـــيـــة مـــصـ مــ
لــرفــع األنــقــاض واملساعدة  وآلــيــات ضخمة 
فــي إيـــواء النازحني عــن بيوتهم، مــع سعي 
مــدعــوم أميركيًا ودولــيــًا إلــى دفــع إسرائيل 
ــا، بـــوصـــفـــهـــا قـــوة  ــهـ ــاتـ ــيـ ــمـــســـؤولـ لـــلـــقـــيـــام بـ
املعابر من جهتها، وإدخــال  لفتح  احــتــالل، 

ــــني مــن  ــنـ ــ ــــواطـ ــكـــني املـ ــمـ هـــــــذا إلـــــــى جــــانــــب تـ
املــشــاركــة فــي الــســيــاســة، وصــيــانــة الحقوق 
السياسية، وضمان حق جميع  والحريات 
القوى السياسية في التنافس على مقاعد 
ــاال ملـــبـــدأ أن »الــشــعــب  ــمــ ــم، وذلــــــك إعــ ــكـ الـــحـ
مــصــدر الــســلــطــة«، وأن الــحــكــومــة تــمــارس 
العامة  املــصــلــحــة  تحقيق  بــهــدف  الــســلــطــة، 
فئة  لــلــمــواطــنــني، ولــيــس لتحقيق مــصــالــح 
أو جماعة ما أو حزب معني. وهناك أيضا 
ــع فــئــات املجتمع 

ّ
رابــطــة املــواطــنــة، أي تــمــت

بــالــحــقــوق والــواجــبــات عــلــى قــدم املــســاواة، 
املشاركة في عملية صنع  فــرص  وتــســاوي 
املواطنني  جميع  أمــام  السياسية  الــقــرارات 
من دون تمييز على أساس األصل أو اللغة 
املــكــانــة  أو  املـــذهـــب  أو  الـــديـــن  أو  الـــعـــرق  أو 
االقتصادية. وأخيرا، هناك  أو  االجتماعية 
التنافسية، أي وجود تنافس  احترام مبدأ 
برامج  أو  متعّددين  مرشحني  بني  حقيقي 
كّميا  بعدا  املعيار  هــذا  ويتضّمن  مختلفة، 
)عـــــدم اقـــتـــصـــار االنـــتـــخـــابـــات عــلــى مــرشــح 
واحد فقط كما كانت الحال في نظم الحزب 
ــدا كــيــفــيــا )ضــــــــرورة تــوفــر  ــعــ الـــــواحـــــد(، وبــ

اختيارات وبرامج متعّددة ومختلفة(.
الـــســـلـــطـــة  تــــنــــفــــرد  ــا: هــــــل يــــمــــكــــن أن  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
هناك  إذ  ال،  االنتخابات؟  بـــإدارة  التنفيذية 
معيار يسّمى »نــزاهــة االنــتــخــابــات«، أي أن 
الديمقراطية ال تتم إال في ظل  االنتخابات 
في  االنتخابات  على  املشرفة  الجهة  حياد 
تعاملها مع كل أطراف العملية االنتخابية 
من مرشحني وناخبني ومشرفني ومراقبني، 
ا مـــن تسجيل  ــدء ــ وفــــي جــمــيــع مــراحــلــهــا، بـ
ــام،  ــعـ ــراع الـ ــ ــتـ ــ الـــنـــاخـــبـــني وضــــمــــان حــــق االقـ
الناخبني  أصــــوات  تــحــويــل  بكيفية  مــــرورا 
ي قانون 

ّ
إلى مقاعد نيابية )عن طريق تبن

انــتــخــابــي عــــادل وفـــعـــال(، وانــتــهــاًء بــكــل ما 
يتصل بـــاإلشـــراف عــلــى االنــتــخــابــات وفــرز 
األصوات وإعالن النتائج ومتابعة الطعون. 
وتــعــنــي نــزاهــة االنــتــخــابــات مــبــدأ الــدوريــة 
القواعد  تطبيق  أي  عقدها،  فــي  واالنــتــظــام 
االنـــتـــخـــابـــيـــة نــفــســهــا، واملـــــحـــــّددة مــســبــقــا، 

مساعدات ومواد إنسانية مماثلة. بموازاة 
الحصار  القاهرة في تخفيف  ذلــك، تستمر 
ة، عبر إبقاء معبر رفح مفتوحًا أمام 

ّ
عن غز

املــواطــنــني، وإدخــــال مــزيــد مــن التحسينات 
والتسهيالت على عمله، مع إبقائه مفتوحًا 
أيضًا أمام مساعداٍت إنسانيٍة وإغاثيٍة من 
مع  تقيم عالقات  ال  دول عربية وإسالمية، 

إسرائيل.
ــة الـــطـــريـــق  ــنـــد الــــثــــالــــث فــــي خـــريـــطـ ــبـ ــا الـ ــ أمــ
فتبدو  مصر،  عليها  تعمل  التي  األميركية 
ــادة إعــمــار  ــ أكــثــر صــعــوبــة، إذ إن عــمــلــيــة إعـ
ــقـــدة أكــــثــــر، تـــحـــديـــدًا فــيــمــا  ــزة تــــبــــدو مـــعـ ــ غــ
املتبعة  واآللـــيـــات  املــشــرفــة  بالجهة  يتعلق 
عــن خمسة  )نتحدث  املطلوبة  واملــيــزانــيــات 
ــة إلــــى شـــروط  ــافـ ــل، إضـ ــ مـــلـــيـــارات عــلــى األقــ
ــيــــل شـــبـــه الــتــعــجــيــزيــة الـــتـــي تــربــط  إســــرائــ
الـــعـــمـــلـــيـــة بـــرمـــتـــهـــا بــــاســــتــــعــــادة جـــنـــودهـــا 
ومواطنيها األســرى لدى »حماس«(. وهنا 
تعمل القاهرة على خطني، حيث تسعى إلى 
أجـــل تشكيل  مــن  تــوافــق فلسطيني  بــلــورة 
حكومة وحــدة وطنية، أو فــي الحد األدنــى 
الــتــفــاهــم عــلــى الــجــهــة الــتــي ســتــشــرف على 
إعـــادة اإلعــمــار، بالتنسيق مــع مصر وقطر 

واألمم املتحدة وجهات مانحة أخرى.
فـــي ســيــاق آخــــر، تــســعــى مــصــر إلــــى إطـــالق 
مـــفـــاوضـــاٍت غــبــر مـــبـــاشـــرة بـــني »حـــمـــاس« 
وإســـرائـــيـــل، مـــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى صفقة 
اإلعمار  بالتوازي مع عملية  أســرى،  تبادل 
 مــــن ســنــتــني إلـــى 

ً
ــتـــي ســتــســتــغــرق أصــــــال الـ

خــمــس تــقــريــبــًا، وتــبــلــغ كــلــفــتــهــا مــلــيــارات 
الدوالر، ستدفع أيضًا على مدى زمني َمِرن 
نسبيًا. وهنا في وسع القاهرة العودة إلى 
تفاهم 2018 الـــذي أعــقــب إفــشــال »حــمــاس« 
توغل القوات الخاصة اإلسرائيلية في خان 
يونس، والــذي جدول عملية إعــادة اإلعمار 
ــمـــا يـــجـــرى  ــل ثـــــــالث، شـــبـــيـــهـــة بـ ــ ــــراحـ إلــــــى مـ
الــعــمــل عــلــيــه حــالــيــًا، بــحــيــث تــكــون مرحلة 
وسيطة بعد فتح املعابر وإدخال مساعدات 
ومـــســـتـــلـــزمـــات إنـــســـانـــيـــة أســـاســـيـــة، يــمــكــن 
البدء خاللها بإطالق مشاريع بنى تحتية 
ــم املــتــحــدة وجــهــات  ــ مــعــتــبــرة، تــرعــاهــا األمـ
ــة، وتــتــعــلــق أســاســًا  ــيــ مــانــحــة عــربــيــة ودولــ
بـــقـــطـــاعـــات الــــصــــرف الـــصـــحـــي والـــكـــهـــربـــاء 
واملــــيــــاه، وتــخــفــيــف الـــقـــيـــود عـــن الــعــالقــات 
التجارية لغزة مع الضفة الغربية والخارج 
بشكل عام، بينما تتضمن املرحلة األخيرة 
امليناء  مثل  ضخمة،  استراتيجية  مشاريع 
الحصار  ورفـــع  صناعية  ومناطق  واملــطــار 

نهائيًا عن غزة.
البند األخير في خريطة الطريق األميركية، 
واملــتــعــلــق بـــإيـــجـــاد أفــــق ســـيـــاســـي، يسمح 
بـــاســـتـــئـــنـــاف املـــــفـــــاوضـــــات بـــــني الـــســـلـــطـــة 

عــلــى جــمــيــع الــنــاخــبــني واملــرشــحــني بشكل 
وتستند  معينة.  لفئة  متحيز  وغير  دوري 
ــة إلـــى أمــريــن أســاســيــني: أن  مــســألــة الـــدوريـ
تــقــلــد املـــنـــاصـــب الــســيــاســيــة ُيــــحــــّدد زمــنــيــا 
بفترات محّددة، وأن مراقبة الحكام تقتضي 
الـــنـــاخـــبـــني بـــشـــكـــل دوري  االحــــتــــكــــام إلــــــى 
ومنتظم، ملعرفة آرائهم في شأن السياسيني 

املنتخبني وسياساتهم املختلفة. 
وتــتــســم االنــتــخــابــات بمجموعة أخـــرى من 
املعايير لضمان نزاهتها، مثل ضمان سّرية 
االقتراع، وحق املتنافسني في اإلشراف على 
وحماية  مندوبيهم،  خــالل  من  االنتخابات 
تــدخــٍل بغرض  أي  مــن  االنتخابية  الــدوائــر 
ح معني، 

ّ
التأثير على الناخبني لصالح مرش

وتأمني الدوائر االنتخابية ضد أي عنٍف قد 
يستهدف تخريب االنتخابات أو تعطيلها، 
ـــرز األصـــــــوات وإظـــهـــار  وشــفــافــيــة عــمــلــيــة فـ
مناسبة  مهلة  وإعــطــاء  وإعــالنــهــا،  النتائج 
لتلقي الشكاوى والطعون، األمر الذي غالبا 
ما تقوم به اللجنة املشرفة على االنتخابات 
أو املحاكم. ثالثا: هل االنتخابات غاية في 
حد ذاتها أم وسيلة لغايات أخرى؟ اإلجابة 
ــا أداة  ــمـ ــة، وإنـ ــايـ أن االنـــتـــخـــابـــات لــيــســت غـ
وهــذا  معينة،  مقاصد  أو  وظــائــف  لتحقيق 
وأهم  االنتخابات«،  »فاعلية  معيار  يسّمى 
هذه الوظائف أنها تعّبر عن مبدأ »الشعب 
الــســلــطــات«، وهـــذا يعني أن الحكم  مــصــدر 
يستند إلى عنصر التفويض الشعبي، فهو 
ليس حقا إلهيا كما في النظم الثيوقراطية، 
وال يــتــم مــن خـــالل الــقــهــر والــغــلــبــة كــمــا في 
النظم العسكرية والبوليسية. ويعني أيضا 
حق الشعوب في تقرير مصائرها وتحديد 
مــن يحكمها عبر آلــيــة االنــتــخــاب، مــن دون 
تأثير مباشر أو غير مباشر من الداخل أو 

الخارج. 
ولــالنــتــخــابــات وظــيــفــة ثــانــيــة، هــي الــتــداول 
القوة  مركز  وتغيير  السلطة،  على  السلمي 
ــكـــم بـــدال  ــة الـــحـ ــارضــ ــعــ وإمـــكـــانـــيـــة تـــقـــلـــد املــ
ــذا يــعــنــي إدارة  مـــن الــحــكــومــة الــقــائــمــة، وهــ
الصراعات السياسية وحسم التنافس بني 

 
ً
مــبــاشــرة يــرتــبــط  وإســرائــيــل،  الفلسطينية 

ــبـــنـــود الـــســـابـــقـــة، عــلــمــًا  بـــنـــجـــاح تــطــبــيــق الـ
أنـــه يــبــدو نــظــريــًا فــقــط، فــي ضـــوء أن امللف 
الفلسطيني ال يحتل حّيزًا مهمًا في أجندة 
الرئيس جو بايدن واملجتمع الدولي، وهم 
اضطروا للتدخل بعد انفجار األوضاع إثر 
 عن 

ً
هــّبــات الــقــدس ومــعــركــة سيفها، فــضــال

حالة عدم االستقرار السياسي في إسرائيل، 
ــع دورات انــتــخــابــيــة في  حــيــث أجـــريـــت أربــ
ــامــــني، بــيــنــمــا تـــبـــدو الــخــامــســة  غـــضـــون عــ
مسألة وقت، والقّصة هنا عن املوعد وليس 
غابت  الفلسطينية  القضية  أن  علمًا  غــيــر، 
السابقة،  االنتخابية  الحمالت  أجــنــدة  عــن 
كما عن حوارات تشكيل الحكومة الجديدة. 
 الدولتني نفسه 

ّ
وقبل ذلك وبعده، يبدو حل

مــّيــتــًا ســريــريــًا، واألوضــــــاع تــســيــر بــاتــجــاه 
ــدة، وربــمــا يــحــتــاج الــعــالــم فترة  ــ دولــــة واحـ
 

ّ
للتأقلم ومواجهة واقع قتل إسرائيل الحل

مع ضرورة اتباع نهج سياسي فلسطيني 

انتقال  أو  عنيفة،  غــيــر  بــطــرٍق  السياسيني 
الصراع السياسي من الشارع إلى صناديق 
ــن الـــطـــرق الــعــنــيــفــة،  االقــــتــــراع، والــتــخــلــي عـ

كاالنقالبات العسكرية أو الثورة املسلحة. 
ولـــالنـــتـــخـــابـــات وظــيــفــة ثــالــثــة هـــي تــوفــيــر 
املنتخبة حديثا،  للحكومة  شرعية شعبية 

مختلف، خصوصًا على املستوى القيادي.
تـــقـــّدم املــعــطــيــات الــســابــقــة مــجــتــمــعــة فــكــرة 
ــا فــي  ــ عــــن طــبــيــعــة الـــوســـاطـــة املـــصـــريـــة. أمـ
الــخــلــفــيــات واآلفــــــــاق، فـــال تــخــفــي الـــقـــاهـــرة 
ــاء الـــرئـــيـــس جـــو بــايــدن  ــ ســعــيــهــا إلــــى إرضــ
الذي اتصل بالرئيس عبد الفتاح السيسي 
في أثناء معركة سيف القدس مرتني خالل 
أربــعــة أيــــام، بــعــد تــجــاهــل اســتــمــر شــهــورًا، 
طــالــبــًا مــنــه االنــــخــــراط فـــي جـــهـــود ضــمــان 
النار، وبحضور مصري قوي  وقف إطالق 
ة ضــمــن خــريــطــة الــطــريــق املــرســومــة 

ّ
فــي غـــز

ــعـــوت  ــديـ يـ ــًا أن صـــحـــيـــفـــة  ــمـ ــلـ ـــًا، عـ ــيـ ــركــ ــيــ أمــ
ــــوت قــــالــــت، الـــخـــمـــيـــس 3 يـــونـــيـــو/  ــرونــ ــ أحــ
، بينما 

ً
 الفكرة إسرائيلية أصال

ّ
حزيران، إن

 31 االثنني  الــيــوم،  إسرائيل  صحيفة  نقلت 
أيـــار، عــن دبلوماسي مــصــري قوله  مــايــو/ 
ــى الــقــاهــرة  ــايـــدن وحــكــومــتــه عـــهـــدا إلــ إن بـ
ة واستقرار 

ّ
بتفويض تحقيق اتفاق في غز

يثبت  كي  للسيسي،  فرصة  وهــذه  املنطقة، 
لبايدن مدى أهمية دور مصر املحوري في 

االستقرار اإلقليمي.
ــٌح طــبــعــًا أن الــســيــســي املــــــأزوم تلقف  ــ واضــ
الـــدعـــوة لنيل رضـــى ســيــد الــبــيــت األبــيــض، 
ــه فـــــي مـــلـــفـــات  ــيـ ــلـ وتـــخـــفـــيـــف الــــضــــغــــوط عـ
حــقــوق اإلنـــســـان والــديــمــقــراطــيــة، عــلــى أمــل 
نيل املــســاعــدة األمــيــركــيــة أيــضــًا فــي أزمــاتــه 
الخارجية، تحديدًا فيما يتعلق بملف سد 
يًا سيضرب عدة عصافير 

ّ
النهضة، بينما غز

بحجر واحـــد، إرضـــاء واشــنــطــن وتــل أبيب 
تلك  واستئثار شركات مصرية، خصوصًا 
اإلعمار،  إعــادة  بمشاريع  للجيش،  التابعة 
كما احتكار سوق مواد البناء واملستلزمات 
األخــــرى ذات الــصــلــة، وفـــرض وصــايــة على 
ــام،  ــ ــــف الــفــلــســطــيــنــي بـــشـــكـــل عـ ــلـ ــ ة، واملـ

ّ
غـــــــــز

ملــســاعــدة الــنــظــام عــلــى كــل املــســتــويــات، بما 
الفلسطينية  القضية  كــون  الداخلية،  فيها 
ــزال مــحــل إجـــمـــاع فـــي الـــشـــارع  ــ كـــانـــت وال تـ

املصري.
فــي كــل األحــــوال، تسير الــوســاطــة املصرية 
بــشــكــل جـــيـــد فــلــســطــيــنــيــًا، وتـــحـــقـــق تــقــّدمــًا 
مرحليًا ال بأس به، لكن نجاحها على املدى 
الطويل غير محسوم، في ظل تعقيد امللفات، 
ــل األحـــــــوال،  ــي أفـــضـ ــ وتــــعــــّدد الـــالعـــبـــني. وفـ
ستنجز تهدئة على املدى املنظور القصير، 
ــا املــــتــــوســــط، وســـتـــحـــقـــق بــالــتــأكــيــد  ــ ــمـ ــ وربـ
من  ولــكــن  للنظام،  فئوية  ومــنــافــع  مكاسب 
 أزماته العميقة واملعقدة، الداخلية 

ّ
دون حل

عن طبيعته  أساسًا  والناتجة  والخارجية، 
االعتراف  ورفضه  االستبدادية،  البوليسية 
 عــن الـــقـــدرة على 

ً
بـــاألزمـــات نــفــســهــا، فــضــال

ها.
ّ
معالجتها وحل

)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

التي  القائمة  الحكومة  شرعية  تجديد  أو 
قــد تــحــتــاج، مــع مــــرور الـــوقـــت، إلـــى تجديد 
ــع،  ــ شــرعــيــتــهــا. ولـــالنـــتـــخـــابـــات مــقــصــد رابـ
لــتــهــم فـــي وقــت  مــحــاســبــة الـــحـــكـــام ومــســاء
 مــن خـــالل تقويم 

ْ
انــتــظــامــهــا وإجــرائــهــا، إن

أو عن  االنــتــخــابــات  املتنافسني قبل  بــرامــج 
معاقبتهم  أو  الــســيــاســيــني  مــكــافــأة  طــريــق 
أرادوا  ــا  ــ مـ إذا  ــتــــصــــويــــت(  الــ طــــريــــق  )عــــــن 
االنتخابات  وتقوم  الثانية.  للمرة  ح 

ّ
الترش

الديمقراطية بأدوار تعبوية وتثقيفية، من 
خالل إعداد املرشحني وتدريبهم وتأهيلهم 
ــذا يــســهــم فــي  ــ لــلــمــنــاصــب الـــســـيـــاســـيـــة، وهــ
مشاركة  ويضمن  املجتمع،  حيوية  تجديد 
ـــي وضـــــع الـــســـيـــاســـات،  ــدة فـ ــديــ عـــنـــاصـــر جــ

ويدفع الشعب إلى االهتمام بالسياسة. 
حّرة  الحقيقية  االنتخابات  القول،  ومجمل 
ليست مجّرد عملية  ونزيهة وفعالة، وهي 
أو إلسكات  الحكام،  على  الشرعية  إلضفاء 
أصــــــوات املــنــتــقــديــن مـــن الــــخــــارج، ولــيــســت 
طـــريـــقـــا لـــتـــنـــافـــس الــــوصــــولــــيــــني وطـــالـــبـــي 
 
ً
آلية وليست  الــبــرملــان،  مقاعد  على  الشهرة 

ملكافأة املوالني واألنصار، أو الختيار نواب 
من أجل تقديم الخدمات للجماهير ملعالجة 
تــقــصــيــر مــؤســســات الـــدولـــة. واالنــتــخــابــات 
ال تــعــنــي أيــضــا مــجــرد تــطــبــيــق الــنــصــوص 
ُيــقــرهــا الــقــانــون، أي قــانــون، فالعبرة  الــتــي 
ــتـــى بـــالـــنـــيـــات،  ــنـــصـــوص أو حـ ــالـ لـــيـــســـت بـ
النصوص،  لتلك  الفعلي  بالتطبيق  وإنــمــا 
لالنتخابات،  الفعلية  الــوظــائــف  وبــإنــجــاز 

وبتوفر معايير الحرية والنزاهة.
االنتخابات هي املقّوم األخير للديمقراطية 
وليس األول، بمعنى أن أمــورا أخــرى يجب 
ــنــجــز )أو نــنــاضــل مـــن أجـــل إنــجــازهــا( 

ُ
أن ت

ــراء االنــتــخــابــات، كــالــســلــم األهــلــي،  ــ قــبــل إجـ
واملــــصــــالــــحــــات الـــســـيـــاســـيـــة واملــجــتــمــعــيــة، 
ـــر الــــدســــتــــوريــــة والـــقـــانـــونـــيـــة  ــ ـــع األطــ ــ ووضــ
أو تـــعـــديـــلـــهـــا، وإطـــــــالق الـــحـــريـــات الــعــامــة 
ــاء األحــــــزاب  ــنــ ــّدديــــة الـــســـيـــاســـيـــة وبــ ــتــــعــ والــ

السياسية وغير ذلك. 
)أكاديمي مصري(

فلسطين... وساطة مصرية بخريطة طريق أميركية

متى تكون االنتخابات انتخابات؟

تسير الوساطة 
المصرية بشكل جيد 
فلسطينيًا، وتحقق 

تقّدمًا مرحليًا ال بأس 
به، لكن نجاحها على 

المدى الطويل غير 
محسوم

 تسعى مصر إلى 
مفاوضاٍت غبر مباشرة 
بين »حماس« وإسرائيل، 

للتوصل إلى صفقة 
تبادل أسرى، بالتوازي 

مع عملية اإلعمار

تقوم االنتخابات 
الديمقراطية بأدوار 

تعبوية وتثقيفية، من 
خالل إعداد المرشحين 
وتدريبهم وتأهيلهم 

للمناصب السياسية

االنتخابات 
الديمقراطية ال 

تتم إال في ظل حياد 
الجهة المشرفة 

على االنتخابات في 
تعاملها مع كل 

أطراف العملية 
االنتخابية
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