
علي أنوزال

ثّمة مقولة تختزل النموذج البيروقراطي 
املركزية  على  القائمة  اليعقوبية  للدولة 
أّي مشكلة يبدأ   

ّ
 حــل

ّ
إن تــقــول  الــشــديــدة، 

انتظار  من تأسيس لجنة لدراستها في 
فرعية  لجان  تأسيس  بتوصية  تأتي  أن 
لحلها، وأخرى ملتابعة تنفيذ الحل. وفي 
األصلية  املشكلة  الناس  ينسى  النهاية، 
ويــتــيــهــون فـــي تــفــاصــيــل اخــتــصــاصــات 
املتضاربة،  وتقاريرها  املتداخلة  اللجان 
ــر إلــــى لــجــنــة جــديــدة  ــ إلــــى أن يــســنــد األمـ
 املــشــكــات الــقــائــمــة، وهــكــذا يصبح 

ّ
لــحــل

اللجان  إلى دوامــة  الدولة موكواًل  تدبير 
ــن الــــــدول  ــ ــتــــي ال تـــنـــتـــهـــي. واملـــــغـــــرب مـ الــ
البيروقراطية  هــذه  بــوبــاء  ابتليت  الــتــي 
ورثــتــهــا عــن فــتــرة االســتــعــمــار الفرنسي، 
من خال  آلتها  تركيزها وتضخيم  وتــم 
بــنــيــة »املـــخـــزن« الــتــقــلــيــديــة الــتــي تجسد 
املؤسساتي  البناء  داخــل  الــقــرار  مركزية 
املغربي. وهكذا أصبح للمغرب نموذجه 
الــيــعــقــوبــي الـــقـــائـــم عــلــي مــفــهــوم الـــدولـــة 
الوطنية املركزية التي فشلت في تحقيق 
 الـــشـــعـــارات الــتــحــديــثــيــة الــرامــيــة إلــى 

ّ
كـــل

من  قوية مستوحاة  مركزية  دولــة  إقامة 
 

ّ
النموذج اليعقوبي الذي تخلت عنه جل
الدول األوروبية باستثناء موطن نشأته 

فرنسا.
ــار  ــ ــــي إطـ ــي فـ ــأتــ ــاق هــــــذا الــــحــــديــــث يــ ــيــ ســ
الـــنـــقـــاش الـــــذي أثــــــاره تــقــريــر مـــا سميت 
»لــجــنــة الــنــمــوذج الــتــنــمــوي« وهـــي لجنة 

ممدوح الشيخ

املفاوضات  التوتر من  بعد مسار شديد 
العقيمة بني القاهرة وأديس أبابا بشأن 
ــارات ســعــوديــة  ســـد الــنــهــضــة، وبــعــد إشــــ
وإماراتية وتركية وأميركية إلى وساطات 
محتملة ومساٍع للحل، لم يصدر موقف 
واحد يساند، بوضوح، املوقف املصري، 
باريس  فــي واشنطن وال موسكو وال  ال 

وال الرياض وال أبوظبي!
الحقيقة  هــذه  تعكسها  الــتــي  واملحصلة 
 ،

ً
 مــبــاشــرة

ً
أبـــعـــد مـــن أن تـــكـــون ســيــاســيــة

فمن ناحيٍة تنطوي القضية نفسها على 
اقتصاديٍة تعود  تعقيداٍت تتصل برؤيٍة 
جذورها إلى الفكر النيوليبرالي بنزوعه 
ــر املــــشــــاعــــات«،  ــيـ ــعـ املــــتــــطــــّرف إلــــــى »تـــسـ
وضــمــنــهــا املـــيـــاه الـــعـــذبـــة. وقــــد ســيــطــرت 
على  النيوليبرالية  االقــتــصــاديــة  الــرؤيــة 
القرن  ثمانينيات  منذ  العاملي  االقتصاد 
املـــاضـــي، ضــمــن عــــّدة أطــــر، فــي مقدمتها 
ــمــــاع واشـــنـــطـــن«، وأســهــم  مـــا ســمــي »إجــ
فــي واشنطن ومارغريت  ريــغــان  رونــالــد 
 عن دور تاريخي 

ً
تاتشر في لندن )فضا

االحتياطي  رئــاســة  فــي  غرينسبان  آلالن 
ــي فـــــرض هـــذا  ــركــــي( فــ ــيــ الـــفـــيـــدرالـــي األمــ

التوجه عامليًا عبر البنك الدولي. 
من ناحية أخرى، وهذا هو األهم، تحّكمت 
فـــي الــعــقــل الــســيــاســي الــرســمــي الــعــربــي 
فــكــرة أن املــصــالــح وحــدهــا هــي مــا يحكم 
السياسي، وهي  القرار  اختيارات صانع 
والتضليل.  السطحية  بــني  تجمع  فــكــرة 
وخال القرن املاضي، على سبيل املثال، 
لعبت القيم، ال املصالح، الدور األكبر في 
 واألشـــد 

ً
بــنــاء الــتــحــالــفــات األكــثــر أهــمــيــة

ــالـــف  ــتـــحـ ــًا، وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا »الـ ــ ــــوخــ رســ
الذي  البروتستانتي«،  اإلنغلوسكسوني 
املشتركة«  و»القيم  العالم،  يقود  يــزال  ال 
في الحرب العاملية الثانية، فقد اجتمعت 
حلف  فــي  جغرافيًا  املتباعدة  الفاشيات 
عسكري مــن بــرلــني إلــى طــوكــيــو، وكانت 

حسام أبو حامد

فـــي عــــام 2017، صــــّوت فـــي االنــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة اإليــــرانــــيــــة حــــوالــــي 73% مــن 
 

َ
ل ــّجــــلــــني، َعـــــــوَّ مـــجـــمـــوع الـــنـــاخـــبـــني املــــســ

روحاني،  حسن  الرئيس  على  هم 
ُ
غالبيت

ــه مـــــن اإلصـــــاحـــــيـــــني، أصــــحــــاب  ــ ــِقـ ــ ــريـ ــ وفـ
لتحقيق   ،2015 لــعــام  ــنـــووي  الـ ــجـــاز  اإلنـ
ــــران  ــــراج فــــي عــــاقــــات إيـ ــفـ ــ مــــزيــــٍد مــــن االنـ
ــيـــني فــــي الــســاحــة  ــاسـ مــــع الـــاعـــبـــني األسـ
ــقــــاذ االقـــتـــصـــاد  ــالـــي، إنــ ــتـ ــالـ ــيــــة. وبـ الــــدولــ
ــر. جــاذبــيــة اإلصــاحــيــني 

ّ
اإليـــرانـــي املــتــعــث

ـــا تــآكــلــت  ــان مـ ــرعــ بـــقـــيـــادة روحـــــانـــــي، ســ
ــم  ــي الــــــوفــــــاء بــــوعــــودهــ ــ ــلـــهـــم فــ ــد فـــشـ ــعــ بــ
انسحاب  ــة 

ّ
بــل الــطــني  االقــتــصــاديــة، وزاد 

ترامب،  دونــالــد  األميركي  الرئيس  إدارة 
الــــنــــووي،  ــاق  ــ ــفـ ــ االتـ مــــن  عـــــام 2018،  فــــي 
القصوى«  »الــضــغــوط  سياسة  ــبــاعــه 

ّ
وات

بــإعــادة فــرض عقوبات أكثر تشددًا على 
لتظاهرات  العنيف  القمع  وبعد  طــهــران. 
اإليـــرانـــيـــني،  نــصــف  ــات  بــ  ،2019  -  2018
وفــقــًا الســتــطــاعــات رأٍي، مــســتــائــني من 
ــزز قــبــضــة  ــ ــ ــي، مـــــا عـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــات روحـ ــاســ ــيــ ســ
املحافظني على مفاصل السلطة. الفروق 
بـــني مــحــافــظــني وإصـــاحـــيـــني فـــي إيــــران 
يؤمنان  فالطرفان  أيديولوجية،  ليست 
وبضرورة  اإلسامية«  »الــثــورة  بمبادئ 
ــورة« خـــــــارج الــــحــــدود  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــك »الـ ــلـ ــمــــدد تـ تــ
الدستور، خصوصًا  اإليرانية، وبمبادئ 
 
ّ
أن  

ّ
إال الفقيه«.  »واليــة  بـــ منها  ق 

ّ
يتعل مــا 

اإلصــاحــيــني يــريــدون انــفــتــاحــًا أكــبــر في 
الدولية،  واملنظمات  الغرب  مع  العاقات 
ــي مـــفـــاوضـــات  ــة أكـــبـــر فــ ــرونــ ــــدون مــ ــبـ ــ ويـ
ـــلـــون 

ّ
ــلــــف الـــــنـــــووي اإليــــــرانــــــي، ويـــفـــض املــ

تخفيف لهجة العداء ألميركا وإسرائيل، 
العربية  اململكة  مع  التقارب  ويشّجعون 
ـــك لــتــحــقــيــق مــصــالــح   ذلـ

ّ
ـــل الـــســـعـــوديـــة. كـ

ــــي.  ــرانـ ــ ــاذ االقــــتــــصــــاد اإليـ ــ ــقـ ــ الــــنــــظــــام، وإنـ
الـــيـــوم، ومـــع اقـــتـــراب مــوعــد االنــتــخــابــات 
الرئاسية، املزمع عقدها في 18 من شهر 
 هامشًا من 

ّ
يونيو/ حزيران الجاري، فإن

اإليــرانــي هذه  للناخب  االختيار، منحته 
االختافات الطفيفة، يبدو معدومًا.

في 25 مايو/ أيار املاضي، أقصى مجلس 
صــيــانــة الـــدســـتـــور جــمــيــع اإلصــاحــيــني 
للرئاسة.  ــح 

ّ
الــتــرش عــن  تقريبًا  الــبــارزيــن 

ــيــــري، نـــائـــب  ــنــــهــــم، إســـــحـــــاق جــــهــــانــــجــ مــ
ــانـــي،  ــلـــي الريـــجـ ــي، وعـ ــ ــانـ ــ الـــرئـــيـــس روحـ
ــيــــس الــــبــــرملــــان الــــســــابــــق، بــــــأن فـــرض  رئــ
 
ً
ــدة ــ ــديــ ــ ــيــــر جــ ــايــ ــعــ ــلـــــس املــــــــذكــــــــور مــ ــ ــــجـ املـ

ولقيت  املــرشــحــني،  أهلية  حـــدود  ضّيقت 
رأوا  وإصاحيني،  محافظني  اعتراضات 
في فرضها تجاوزًا لصاحيات املجلس 
)مــــــن هــــــــؤالء حـــســـن روحــــــانــــــي، قـــبـــل أن 
يتراجع ويقدم اعتذاره للمرشد(. يتألف 
12 عضوًا،  من  الدستور  مجلس صيانة 
ــحــهــم رئـــيـــس الــســلــطــة 

ّ
ســتــة مــنــهــم يــرش

الـــقـــضـــائـــيـــة، ويــــصــــّوت عــلــيــهــم الـــبـــرملـــان 
ــاقــــي األعـــضـــاء  )مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى(، وبــ
ــلـــى. فعليًا،  الــســتــة يــعــّيــنــهــم املـــرشـــد األعـ
البرملان،  سلطة املجلس أعلى من سلطة 
والسلطة  السياسية  الــقــوة  يمتلك  لــذلــك 
النهائية الازمة لفرض أّي معايير حتى 
لو كانت فضفاضة وغير موضوعية، يتم 
املتدينني  غير  استبعاد   

ً
مثا بموجبها 

الــكــفــايــة، أو أولــئــك غير املــوالــني  بما فيه 
بشكل كاٍف للثورة اإلسامية.

عطاف الروضان

إال  ينامون على قصة  األردنــيــون  يكاد  ال 
يصحون على غيرها، وتتفاوت املسميات 
حـــســـب مـــســـتـــوى األطــــــــراف والـــشـــخـــوص. 
ــر، وأحـــيـــانـــًا مــشــاجــرة،  فــهــي أحـــيـــانـــًا تـــوتـ
ــاالٍت مــتــطــّرفــة  ــ ــي حــ ــرى اشـــتـــبـــاك، وفــ ــ وأخــ
ــا، وفــي حـــاالت أكــثــر تطّرفًا  فتنة تــّم وأدهــ
ــط لـــه، ولـــم يــســتــوِف الــشــروط 

ِّ
ــط

ُ
انــقــاب خ

عرفناه  ملا  والتاريخية  الدولية  واملعايير 
الدموية  العسكرية  االنقابات  تاريخ  من 
ــبـــدلـــوا  ــتـ ــرًا اسـ ــ ــيـ ــ ــل إنــــهــــم أخـ ــ ــة. بـ ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ املـ
ــاء »تـــصـــبـــحـــون عـــلـــى خـــيـــر«  ــ ــــسـ تـــحـــيـــة املـ
ــوا مــن  ــانــ بــتــصــبــحــون عـــلـــى قـــصـــة، إذا كــ
فــريــق املــتــشــائــمــني، وتــصــبــحــون عــلــى أمــل 
املرتاحني  املتفائلني،  القلة  مــن  كــانــوا  إذا 
واقتصاديًا، ومؤمنني وظيفيًا،  اجتماعيًا 
وتصبحون على تغيير إذا كانوا أيضًا من 

القلة املطالبة به.
واملثير أن اإلصاح مطلب عام، وعام جدًا 
فــي األردن، بـــدءًا مــن أصــغــر مــوظــف حتى 
األعيان  إن رئيس مجلس  بل  الهرم.  رأس 
بـــذاتـــه تـــصـــّدى لـــهـــذه املــهــمــة الــحــكــومــيــة، 
وانصاع ملا جاء في أوراق امللك النقاشية، 
وبــادر إلــى حـــوارات تقود إلــى هــذا الشأن! 
صــحــيــٌح أن شــبــابــًا وشــــابــــات مــســتــقــلــني، 
ناشطني وناشطات في العمل العام، عرف 
املطالبة  في  العالي  حديثهم  سقف  عنهم 
ــاّدة رفــضــوا تلك الــدعــوات،  بــإصــاحــاٍت جـ
ــذا لــــم يــمــنــع وفـــــــودًا شــعــبــيــة لــّبــت  ــ لـــكـــن هـ
ــوات، وأّمــــت بــيــت الــشــعــب، وتــبــادلــوا  ــدعـ الـ
التي راعــت قواعد  صور تلك االجتماعات 
الـــتـــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــي احـــتـــرامـــًا لــلــوضــع 
»الوبائي«، وظهر فيها الحاجز الزجاجي 
ــن  ــويـ ــدعـ ــــوة واملـ ــــدعـ جــلــيــًا بــــني صـــاحـــب الـ

املستمعني بوقار.
هـــذا كــلــه وفـــي الخلفية حـــوار يـــدور بلغة 
أخرى لم يشهدها األردن منذ مائة عام، هو 
الحديثة، بمملكتها  األردنــيــة  الــدولــة  عمر 
الـــرابـــعـــة الــتــي تـــواجـــه تـــحـــّديـــاٍت لـــم تــتــرك 
ألردنـــي، مواطنًا كــان أو صاحب قــرار في 
أي دائرة كانت، أن يلتقط أنفاسه. سيل من 
األحداث املتتالية ال تترك سرعة وتيرتها 
احتمال  أو  تجاهها،  النية  لحسن  مــجــااًل 
املــصــادفــة فــي حــدوثــهــا، ال نملك جميعنا 
أصابعنا،  رؤوس  على  السير  إال  حيالها 
بلغة  قليل. حــوار  ملــا سيحدث بعد  تأهبًا 

وأسند  سنتني،  قبل  املــغــرب  ملك  عينها 
الـــداخـــلـــيـــة  وزراء  أحــــــد  إلــــــى  ــتـــهـــا  رئـــاسـ
»نموذج  عن  بالبحث  وكلفها  السابقني، 
ــد، يــنــاســب بــنــيــة املــغــرب  ــديـ تـــنـــمـــوي« جـ
 الـــنـــمـــاذج 

ّ
ــة، بـــعـــدمـــا فــشــلــت كـــــل ــيـ ــالـ الـــحـ

التنموية التي تم تجريبها خال العقود 
الستة املاضية، وهي عمر الدولة املغربية 
املستقلة. وبعد سنتني من العمل، يمكن 
ــٍت ضــائــع،  ــ ــيـــوم بــمــثــابــة وقـ اعــتــبــارهــا الـ
أغلب  تقرير  صياغة  إلــى  اللجنة  انتهت 
مــتــنــه تــشــخــيــص لــلــوضــع فـــي املـــغـــرب لم 
املغاربة،  ألغلب  بالنسبة  الجديد  يحمل 
ألن مــــا جـــــاء فـــيـــه مــــن تــشــخــيــص ســبــق 
أن رصـــدتـــه تــقــاريــر ســابــقــة صــــدرت عن 
مــؤســســات رســمــيــة ودولـــيـــة ومــنــظــمــات 
مدنية داخل املغرب وخاجه، أما البدائل 
التي أتى بها التقرير نفسه فقد صاغها 
في وعود ال تختلف كثيرًا عن التي تعد 
بــهــا األحــــــزاب الــســيــاســيــة فـــي حــمــاتــهــا 
االنــتــخــابــيــة، وســرعــان مــا تتخلى عنها 
بدعوى  الحكومة،  إلــى  بمجرد وصولها 
هــو  لــــيــــس  الــــحــــكــــومــــي  ــــج  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ الـ  

ّ
أن

 األول، حتى 
ّ
البرنامج االنتخابي، بما أن

لتعليمات  أن يخضع  نافذًا، يجب  يكون 
امللك وتوجيهاته التي يراد لها دائمًا أن 
تكون فوق اختيارات األحزاب ومفروضة 
السياسة ومنغمسة  عن  وبعيدة  عليها، 

فيها!
 

ّ
وبداًل من أن تساهم هذه اللجنة في حل

مشكلة تعثر مشاريع التنمية في املغرب، 
ا من املشكل عندما اقترحت  أصبحت جزء

مــن مــجــال األســـرة واالقــتــصــاد ومحاربة 
الرشوة وإصاح التعليم وانتهاء بلجنة 
ــوذج تـــنـــمـــوي يــغــطــي جــمــيــع  ــمــ إعــــــــداد نــ
مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية 
واالجــتــمــاعــيــة ويــمــتــد فـــي الـــزمـــن حتى 

منتصف ثاثينيات القرن الحالي!
ــلـــي املــــغــــرب بــــوبــــاء الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة  ــتـ ابـ
نـــــادي  إرث  عـــــن  املـــــــوروثـــــــة  الـــفـــرنـــســـيـــة 
ــوبـــاء تــعــانــي منه  الــيــعــقــوبــيــني، وهــــذا الـ
املــغــرب،  إلــى  الــتــي جلبته  فرنسا نفسها 
إّبــــــــان فـــتـــرة اســـتـــعـــمـــارهـــا لــــــدول شــمــال 
الــدولــة  أفريقيا، وقــد رأيــنــا كيف وجـــدت 

ــاء مــواجــهــتــهــا  ــنــ الـــفـــرنـــســـيـــة نـــفـــســـهـــا، أثــ
وبــاء كــورونــا، أمــام هــذا الشّر املستوطن 
داخــل بنيتها العميقة التي بدت عاجزة 
وغــيــر فــعــالــة. وحــتــى فــي فــرنــســا، حــادت 
الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة عــــن املـــفـــهـــوم اإليـــجـــابـــي 
إلى  لتتحول  فيبر،  ماكس  لــه  ر 

ّ
نظ الــذي 

بيروقراطية سلبية مقيتة، هي تلك التي 
اللجان  كــثــرة  املـــغـــرب، ومـــا  فــي  نعيشها 
 صـــارخ 

ّ
واملـــجـــالـــس املــعــيــنــة ســــوى تـــجـــل

البيروقراطية  من  السيئ  النموذج  لهذا 
ــــذي يتميز  الــســلــبــيــة الــاغــيــة لــلــتــعــدد الـ
ــه املــجــتــمــع املـــغـــربـــي ولــلــخــصــوصــيــات  بـ
ملناطقه  والتاريخية  ثقافية  السوسيو- 

املتنوعة. 
نــحــن نــعــيــش الـــيـــوم فـــي مــجــتــمــع »عـــدم 
ــــاص غــيــر  ــخــ ــ ــه أشــ ــيــ ــّكــــم فــ ــــة« يــــتــــحــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
مــنــتــخــبــني، ولـــعـــل هــــذه هـــي إحـــــدى أهــم 
خاصات التقرير الذي جاءت به اللجنة 
 هذه الحقيقة 

ّ
املذكورة. وعلى الرغم من أن

 أّي 
ّ
تكاد تكون معروفة من الجميع، فــإن

 للمشكات التي يعاني 
ّ

تصور إليجاد حل
منها مغرب اليوم لن يجد له تطبيقًا على 
أرض الــواقــع، ما دامــت هــوة فقدان الثقة 
الدولة وأغلبية املجتمع  شاسعة ما بني 
يأتي  بما  تكترث  تعد  لم  التي  الصامتة 
من فــوق، فمن بني 25 مليون مغربي في 
 املــشــاركــة الــســيــاســيــة، مــا يــقــرب من 

ّ
ســـن

 االســتــحــقــاقــات 
ّ

20 مــلــيــونــًا قــاطــعــوا كــــل
الــســيــاســيــة الــتــي شــهــدهــا املـــغـــرب طـــوال 

العقدين املاضيني!
مــــــن أجــــــــل مـــــغـــــرب مـــــــزدهـــــــر، ال بــــــــّد مــن 

ــدولــــة الــيــعــقــوبــيــة  الــتــخــلــص مــــن إرث الــ
الـــذي ورثـــه املــغــرب عــن عهد االستعمار، 
وتــم تضخيمه مــن خــال بنية »املــخــزن« 
الــتــقــلــيــديــة الــتــي حـــّولـــت مــواطــنــيــنــا إلــى 
ــنــــدت  ــفــــرجــــني، وأســ ــتــ ــن ومــ ــ ــائـ ــ مــــجــــرد زبـ
إلى مسؤولني معينني،  السياسي  القرار 
وهذا النموذج محكوم عليه بالفشل وال 
للدولة  حقيقي  بإصاح  يأتي  أن  يمكنه 
 

ّ
ـــــه هـــو نــفــســه أســـــاس كــل

ّ
واملـــجـــتـــمـــع، ألن

املشاكل. اإلصاح الحقيقي يبدأ بإصاح 
ــة الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة لـــلـــدولـــة املــرتــبــطــة  ــ اآللــ
ــام الـــســـيـــاســـي »املـــخـــزنـــي«  بــبــنــيــة الـــنـــظـ
الــقــائــم عــلــى الــريــع واالمـــتـــيـــازات، والـــذي 
تــشــكــلــت مــــن داخــــلــــه وحــــولــــه شــبــكــة مــن 
لة ألّي مشروع  املصالح الضاغطة واملكبِّ
ديموقراطي وتحديثي للدولة واملجتمع، 
ــا يـــمـــكـــن أن يــســتــتــبــع ذلــــــك مــن  ــ ــرًا ملـ ــظــ نــ
دون  ومــن  املنظومة.  لهذه  شامل  انهيار 
وفتح  أواًل،  املواطن  مصلحة  استحضار 
املجال للمبادرات الحرة وتوسيع هامش 
املدني  ــراد واملجتمع  األفــ أمـــام  الــحــريــات 
واملـــســـؤولـــني املــنــتــخــبــني، وخــلــق انــفــراج 
 معتقلي 

ّ
سياسي يبدأ بإطاق سراح كل

الــــرأي والــكــلــمــة الـــحـــرة، وتــقــلــيــص نسبة 
العجز الحاصل في منسوب الثقة ما بني 
الــدولــة واملــجــتــمــع، ال يمكن الــحــديــث عن 
للسياسة  يعيد  مــزدهــر  تنموي  نــمــوذج 
الــخــيــر،  لــفــعــل  أداة  الـــنـــبـــيـــل؛  مــفــهــومــهــا 
وليست مجرد وسيلة لتحقيق املصالح  

الذاتية.
)كاتب وإعالمي مغربي(

الــرؤيــة املشتركة للعالم أهــم روابـــط هذا 
الـــتـــحـــالـــف. وفــــي حـــالـــة الـــعـــالـــم الــعــربــي، 
فـــإن الــقــنــاعــة غــيــر املـــبـــّررة بـــأن املــصــالــح، 
ــا يــصــنــع  ــ ــي مــ ــ ــا، هــ ــدهـــــ ــ واملـــــصـــــالـــــح وحـــ
ــا حـــرص  ــ زهـ

ّ
ــز ــ الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، عـ

أنظمة سياسية محورية في املنطقة على 
إبقاء بادهم »منطقة فراغ استراتيجي« 
تتنقل وفقًا لحساباٍت قصيرة النظر بني 

التوجه ونقيضه. 
ولتتأمل هذه العبارة املهمة، حيث وقف 
الــســفــيــر املـــصـــري فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة 
في 1952 ليقول ما نصه: »أكيد أن مصر 
إنــمــا هــي حليف  أيــديــولــوجــيــتــهــا  بحكم 
الحّرة. وبالطبع،  الغربية  طبيعي للدول 
إننا من الناحية الفعلية نقع في أفريقيا 
ــيــــاة ملــصــر  ــان الــــحــ ــ ــريـ ــ كـــمـــا أن الـــنـــيـــل شـ
يستمد مياهه من قلب القاّرة في إثيوبيا 
والـــــســـــودان، إال أن ثــقــافــتــنــا إنـــمـــا تــقــوم 
الرومانية  اإلغريقية/  الحضارتني  على 
واليهودية/ املسيحية/ اإلسامية اللتني 
 فـــي قضية 

ً
 حــقــيــقــيــة

ً
مــنــحــتــانــا مــصــلــحــة

أمة  فباعتبارنا  والديمقراطية،  الحرية 
ــة بــالــلــه واملــلــكــيــة  تـــؤمـــن بـــصـــورة راســـخـ
الـــــخـــــاصـــــة، فــــإنــــنــــا نــــــعــــــارض الـــعـــقـــائـــد 
واملادية  اإللحاد  على  القائمة  الشيوعية 
الجماعية«. وإذا بها، بعد أقل من عشرة 
أعوام، تتحّول إلى ما ُسمي »االشتراكية 
العربية« والتنظيم السياسي الواحد و.. 
في تضاٍد تام مع ما قاله السفير املصري 

في واشنطن.
»أيديولوجيًا«  للتحول  االستعداد  وهذا 
من الخطاب إلى ضده، رافقه، في التجربة 
املــصــريــة عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، تـــحـــّول في 
الفعل السياسي من التقارب مع واشنطن 
لسنوات إلى االرتماء في أحضان موسكو 
مـــا يـــقـــرب مـــن عـــقـــديـــن. وفــــي 1974 كــان 
الــرئــيــس املــصــري الــراحــل أنـــور الــســادات 
ــتــــي عــرفــت  ــيـــرة الــ ــه الـــشـــهـ ــ ــراراتــ ــ يــــوقــــع قــ
إعاميًا بـــ »االنــفــتــاح االقــتــصــادي«. وفي 
والعاصمتني  الفكرتني  بــني  التقافز  هــذا 

نــتــيــجــة لــتــلــك املـــعـــايـــيـــر الــــجــــديــــدة، بـــات 
ــيـــم رئـــيـــســـي، املــــدعــــوم مـــن املــرشــد  إبـــراهـ
األعلى للثورة اإلسامية، علي خامنئي، 
ح األكثر حظًا للفوز في االنتخابات 

ّ
املرش

الـــرئـــاســـيـــة املـــقـــبـــلـــة، مــتــنــافــســًا مــــع ســتــة 
مرشحني آخرين، خمسة منهم محافظون 
مثله. رئيسي كان قد خسر أمام روحاني 
ـــه حصل 

ّ
 أن

ّ
فــي انــتــخــابــات عــام 2017، إال

عــلــى 38% مـــن أصـــــوات الــنــاخــبــني، رغــم 
اإليرانية  الجمعية  الــذاكــرة  فــي  ارتــبــاطــه 
باإلعدامات الجماعية عام 1988، بوصفه 
ــتـــي تــزامــنــت  ــد املـــســـؤولـــني عــنــهــا، والـ أحــ
مــع إعـــان وقــف إطـــاق الــنــار الـــذي أنهى 
ازدادت  ــة.  ــيــ ــرانــ اإليــ  - الـــعـــراقـــيـــة  الــــحــــرب 
خامنئي  عــّيــنــه  بــعــدمــا  رئــيــســي  شعبية 
ــفـــه  ـ

ّ
ــل رئــــيــــســــًا لـــلـــســـلـــطـــة الــــقــــضــــائــــيــــة، وكـ

رئيسي   
ّ
أن واملــعــروف  الفساد.  بمحاربة 

كـــــان أحـــــد طـــــاب خـــامـــنـــئـــي، فــــي إحــــدى 
مــدارس مدينة مشهد التي ينحدر منها 
السوداء،  العمامة  كاهما، ورغــم وضعه 
ه ليس من طبقة »آيــات الــلــه«، بل من 

ّ
فإن

طبقة أدنى في الهرمية الدينية لإلسام 
ه 

ّ
الشيعي هي طبقة »حجة اإلســام« لكن

ـــح ألن يــخــلــف خــامــنــئــي )82 عــامــًا 
ّ

مـــرش
ــال فــــوزه  ــ ــــي حـ ويـــعـــانـــي مــــن املـــــــرض( وفـ
إلى  للوصول  فرصه  ســتــزداد  بالرئاسة 
هذا منصب املرشد األعلى )كان خامنئي 
رئيسًا إليــران قبل توليه منصب املرشد 
 
ّ
األعلى عام 1989 مع وفاة الخميني(، لكن

ــداد رئــيــســي ملنصب  ســعــي خــامــنــئــي إلعــ
»املــرشــد األعــلــى« خلفًا لــه، لــم يكن ليمّر 

من دون ثمن. 
على أعتاب االنتخابات الرئاسية املقبلة 
ــتـــمـــرار  ــــِهــــُر اســـتـــطـــاعـــات الــــــــرأي اسـ

ْ
ــــظ

ُ
ت

التصويت.  على  اإلقبال  نسبة  انخفاض 
ــتــــطــــاعــــات أجــــــراه  ــك االســ ــلـ ــــن تـ واحـــــــد مـ
مــركــز اســتــطــاع رأي الــطــاب اإليــرانــيــني 
نــتــائــج  بــّيــنــت  الـــرســـمـــي،  شــبــه   ،)ISPA(
ــايــــو – 1  مــ ــه )30  ــنـ مـ ــة  ــنـ ــامـ ــثـ الـ ــلــــة  املــــرحــ
 نسبة اإلقبال على التصويت 

ّ
يونيو( أن

فــي  انـــخـــفـــضـــت  بـــعـــدمـــا   ،%34.1 بـــلـــغـــت 
املــرحــلــة الــســابــقــة مــن االســتــطــاع نفسه 
إلـــى 37.7%، وفـــي حـــال تــأكــد صـــدق تلك 
 نسبة مشاركة 

ّ
عات ستكون تلك أقل

ّ
التوق

انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة جــــرت منذ  فـــي أّي 
 .1979 عــام  اإلســامــيــة  الجمهورية  قــيــام 
الصادرة  االنتخابات،  ملقاطعة  الــدعــوات 
عـــن مــؤســســات وشــخــصــيــات ســيــاســيــة، 
مستمرة، أما وسم »ال للتصويت«، الذي 
َسُر اإليرانيني الذين راح ذووهم 

ُ
أطلقته أ

االستخبارات  وأجــهــزة  القضاء  ضحايا 
اإليـــرانـــيـــة طــــوال عــقــود مــضــت، فــتــصــّدر 
ى قلق 

َ
ف

ْ
مواقع التواصل الفارسية. ال َيخ

الــنــظــام حــيــال فــتــور املــشــاركــة الشعبية، 
ــة إلـــى  ــيــ ــرانــ ــرت الـــســـلـــطـــات اإليــ ــطــ إذ اضــ
مناظرات، تصادف  تغيير مواعيد ثاث 
وقتها، املقرر مسبقًا، مع خوض املنتخب 
اإليــــرانــــي لـــكـــرة الـــقـــدم مـــبـــاريـــاتـــه ضمن 
تــصــفــيــات آســيــا املــؤهــلــة ملــونــديــال قطر 
2022. يثق اإليرانيون بأعضاء منتخبهم 
بسياسييهم،  ثقتهم  مــن  أكــثــر  الــوطــنــي 
ل كثيرون منهم رؤية العبي 

ّ
وربما يفض

املــنــتــخــب يــخــوضــون مــنــافــســة لــلــوصــول 
استعراض  مشاهدة  على  املونديال  إلــى 
يتعلق بمنافسة سياسية غير متوازنة، 
باتت نتائجها محسومة سلفًا. تقليديًا، 
ــان اإلقــــبــــال عـــلـــى الـــتـــصـــويـــت مــقــيــاســًا  ــ كـ

الــعــنــف تــجــاه أبــنــائــه وبــنــاتــه املتظاهرين 
أمــام سفارة دولــة االحتال، ألنهم طالبوا 
ــأن تــســتــخــدم أدواتــــهــــا  ــ حـــكـــومـــة بـــلـــدهـــم بـ
العنف  لغة   ،

ً
مثا السفير  كطرد  للضغط، 

التي استخدمت بشكل غير مسبوق ضد 
ــة، الــعــشــائــر الــتــي  ــ ــيـ ــ أهــــم املـــكـــونـــات األردنـ
الله بن الحسني في  استقبلت األمير عبد 
العاصمة األردنية األولــى، جنوبّي  معان، 

األردن.
ــدم »بــيــت  ــ ــ ُهـ وفـــــي الــــعــــرف والــــــعــــــادة، إذا 
الــرمــز العشائري األصــيــل، فإنك  ــعــر«، 

َّ
الــش

تطلب من سكانه الرحيل، بل باألحرى إنك 
تــطــردهــم، وهـــذا لــيــس شــأنــًا أردنـــيـــًا فقط، 
 عــربــيٌّ فــي الــجــزيــرة العربية 

ٌ
فهو مـــوروث

ــبـــاديـــة الــعــربــيــة بــالــعــمــوم. لــلــمــفــارقــة،  والـ
صـــوت 108 نـــواب أردنــيــني مــن أصـــل 119 
نائبًا حضروا جلسة خاصة عقدت عصر 
ــد، 6 يــونــيــو/ حـــزيـــران الــحــالــي، ملــدة  ــ األحـ
خــمــس دقـــائـــق فـــقـــط، عــلــى فــصــل الــنــائــب 
أســامــة الــعــجــارمــة، مــا قــد يــكــون استجابة 
لــلــرافــضــني لــســلــوكــه ونــهــجــه الـــــذي يثير 
التعامل  طــريــقــة  أن  إال  قــالــوا،  كــمــا  الفتنة 
ــة مـــــع الــــعــــشــــائــــر وهــــــــدم بــيــوتــهــا  ــيــ ــنــ األمــ
أبنائها خطوة مستهجنة  مع  واالشتباك 
ــرارًا، وأشـــاد  ــ أردنـــيـــًا. زار املــلــك الــعــشــائــر مـ
الهاشميون منذ تأسيس  اعتاد  بها، كما 
عــام ال يوحي  املشهد بشكل  لكن  الــدولــة، 
بــــأن هــنــاك احــــتــــواًء فــعــلــيــًا ملـــا يـــحـــدث، بل 
تــوّســع الــشــرخ إلــى أبعد مــن مــكــّون أردنــي 
فــلــســطــيــنــي، عـــشـــائـــر وأخــــــــرى، بــــل وصـــل 
إلــى مــواطــن أردنـــي مسيحي وآخــر مسلم. 
يــنــعــكــس ذلــــك فـــي ســلــوك حــكــومــي يــشــي، 
ــد يــعــلــم بــالــفــعــل  ــأن ال أحــ بــكــل وضــــــوح، بــ
مصدر تلك الرؤية، إن كانت هناك واحدة، 
األردنــيــة  التنفيذية  السلطة  عليها  تسير 
الــراهــن، خصوصًا أن رئيسها  فــي الــوقــت 
كــل حــادثــٍة حرجٍة  املشهد عند  يغيب عــن 

كما يتداول األردنيون.
م على كل من يساهم في صنع تلك 

ّ
يتحت

نــراه  مــا  أن  يقينًا  يعلم  أن  فيها  الـــقـــرارات 
مـــن خـــرق لــلــســقــوف فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــلـــى بــكــثــيــر  ــة هــــو أعـ ــ ــيـ ــ اإلجـــتـــمـــاعـــي األردنـ
خلف األبواب املغلقة التي تفضل األغلبية 
الصامتة االحتفاظ به لنفسها، خوفًا من 
الــعــواقــب، أو يأسًا  الفوضى أو خــوفــًا مــن 

وإحباطًا من التغيير.
)إعالمية أردنية(

تــأســيــس آلـــيـــة، عـــبـــارة عـــن لــجــنــة، لتتبع 
تنفيذ مقترحاتها التي سيلزم بتنفيذها 
االئتاف الحكومي بعد استحقاقات هذا 
الــصــيــف، وهـــو مــا يــطــرح الـــســـؤال بشأن 
الــــجــــدوى مــــن املـــشـــاركـــة فــــي انــتــخــابــات 
تنموي  تــصــور  لتنفيذ  بــأحــزاب  ستأتي 
وضــعــتــه لــجــنــة غــيــر مــنــتــخــبــة، وهـــي من 
إلى  لتتحّول  تنفيذه،  متابعة  ستتولى 
ســلــطــة رقـــابـــة مــعــنــويــة فـــوق املــؤســســات 
والــبــرملــان  الــحــكــومــة  فيها  بــمــا  املنتخبة 

واملجالس املحلية؟!  
نحن أمــام نوع جديد من البيروقراطية، 
النوع  وهــذا  مسيسة،  بيروقراطية  ــهــا 

ّ
إن

مـــن »الــتــســيــيــس الــبــيــروقــراطــي« مـــا زال 
يـــثـــيـــر جــــــــدااًل فــــي أدبـــــيـــــات الـــســـيـــاســـات 
ــــن يــــــرى فـــيـــه أداة  ــــني مـ االقــــتــــصــــاديــــة، بـ
ومـــن  ــادة،  ــيــ ــقــ والــ اإلدارة  لــحــســن  فـــعـــالـــة 
ه 

ّ
الديمقراطية، ألن لقيم  يعتبره مناقضًا 

فمفهوم  الــديــمــقــراطــيــة.  الــشــرعــيــة  يفتقد 
»الــتــســيــيــس الـــبـــيـــروقـــراطـــي« يــرمــي إلــى 
السلبي  الــبــيــروقــراطــي  الحياد  اســتــبــدال 
ــيـــة فــي  ــيـــاسـ ــال االعـــــتـــــبـــــارات الـــسـ ــ ــإدخــ ــ بــ
املباشر  والسلوك  البشرية  املـــوارد  إدارة 
لــلــمــوظــفــني الـــعـــمـــومـــيـــني، وفـــــي الـــحـــالـــة 
املغربية، يصعب الحديث عن بلوغ هذه 
الــبــيــروقــراطــي«.  »التسييس  مــن  الــدرجــة 
ــام مـــا يــمــكــن أن  وبــالــتــالــي، نــحــن هــنــا أمــ
نسميها »بيروقراطية اللجان واملجالس 
نــمــاذج كثيرة  املسيسة« وهــذه نجد لها 
ــاالت مـــتـــعـــددة،  ــ ــجـ ــ ــــرب، وفــــــي مـ ــغــ ــ ــي املــ ــ فـ
انطاقًا  الــحــيــاة،  مــجــاالت  جميع  تغطي 

لـــلـــقـــيـــم دور فــي  ــم يـــكـــن  ــ لـ ــابــــني،  ــطــ والــــخــ
ــه، وهــــذا  ــنـ الـــتـــوجـــه وال فــــي الـــنـــكـــوص عـ
أصـــل الـــــداء. والــتــحــالــفــات لــيــســت مــجــّرد 
بل  الــنــظــر،  قصيرة  سياسية  مقايضات 
للقيم  املــجــّردة  والطبيعة  قــيــم،  منظومة 
هي ما جعل التحالفات الكبرى في عالم 
اليوم تبقى على قيد الحياة في مواجهة 
املــــتــــغــــيــــرات. ومــــصــــر خـــــال نـــصـــف قـــرن 
مضى لم تقّرر أن تكون طرفًا في »شراكة 
قيم« ال مع »التحالف اإلنغلوسكسوني« 
قــــررت  وال مــــع االتــــحــــاد األوروبــــــــــي، وال 
أيًا  مــا،  إقليمي  قــاعــدة تحالف  تــكــون  أن 
كانت طبيعته.  واليوم، ال يمكن أن يفسر 
أو  موسكو  أو  واشنطن  إحجام  منصف 
باريس أو برلني أو بكني أو أبوظبي، بأن 
وبعض  إلثيوبيا.  النسبي  الـــوزن  سببه 
هـــذه الــعــواصــم تــربــطــهــا بمصر عــاقــات 
»تحالف«،  عاقة  أنها  بعضهم  يتصور 
لـــكـــن الـــحـــلـــفـــاء يــصــطــفــون بــــوضــــوح فــي 
صف واحــد أمــام أسئلة املصير، وســؤال 
ســد الــنــهــضــة ســـؤال مــصــيــر، لــكــن تــبــادل 
املــصــالــح شـــيء، والتحالفات شــيء آخــر، 

ونتيجة االختبار تقرع جرس إنذار.
)كاتب مصري(

ــنـــظـــام اإليـــــرانـــــي، وبــالــتــالــي  لــشــرعــيــة الـ
االهتمام  وكـــان  نفسه،  خامنئي  شرعية 
منصّبًا على املشاركة السياسية أكثر من 
نتائج االنتخابات. هذه املرة، لم يستطع 
ــــي أن يـــضـــمـــن األمــــريــــن  ــرانــ ــ الـــنـــظـــام اإليــ
ــاوالت خــامــنــئــي  ــ ــحـ ــ مــــعــــًا، ولـــــم تـــنـــجـــح مـ
ــيــــني بـــاإلقـــبـــال  ــرانــ ــاع اإليــ ــنــ ــتــــكــــررة إلقــ املــ
عــلــى الــتــصــويــت، عــبــر دغــدغــة شعورهم 
 ظــلــمــًا ارتــكــب 

ّ
الـــقـــومـــي. حــتــى إعـــانـــه أن

مناورة  بدا  بَعدين، 
َ
ُمست حني 

ّ
مرش بحق 

ــلـــى فـــرص  ــر عـ ــا لــــن يــــؤثــ ــاملــ مـــكـــشـــوفـــة طــ
ــل. أخـــيـــرًا، لــجــأ خامنئي 

ّ
ــحــه املــفــض

ّ
مــرش

آلية  مستخدما  األيديولوجيا  لتوظيف 
الـــتـــصـــويـــت بـــورقـــة   

ّ
الـــفـــتـــوى، مــعــلــنــًا أن

بيضاء في االنتخابات »حرام«.
األزمة االقتصادية، والقمع األمني، وسوء 
إدارة أزمة كورونا، وعدم الشفافية التي 
اإليــرانــيــة  السلطات  خالها  مــن  تعاطت 
مع الشعب في ملفات عديدة، على سبيل 
املــثــال: إســقــاط الــحــرس الــثــوري للطائرة 
األوكرانية عن طريق الخطأ، والخروقات 
األمـــنـــيـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، وحـــجـــم خــســائــر 
 مـــا ســبــق، 

ّ
ــة عــنــهــا. كــــل الــهــجــمــات الـــازمـ

بــاإلضــافــة الســتــبــعــاد املــرشــحــني بشكل 
تــعــســفــي، هـــي أبـــــرز األســــبــــاب الــوجــيــهــة 
ــالـــنـــظـــام، وبــصــنــاديــق  النــــعــــدام الـــثـــقـــة بـ
ــيــــني  ــرانــ االقـــــــتـــــــراع. بــــــات مــــزيــــد مـــــن اإليــ
ليست  اإليرانية  االنتخابات   

ّ
أن يدركون 

ــا ســـيـــطـــر مــجــلــس  ــ ــاملـ ــ حـــــــرة ونــــزيــــهــــة طـ
صــيــانــة الـــدســـتـــور عــلــى مــعــايــيــر أهــلــيــة 
املرشحني، وطاملا أراد املرشد األعلى غير 
ــهــم 

ّ
ــحــيــه، ويــبــدو أن

ّ
املنتخب فـــرض مــرش

حقوقهم  على  املفروضة  القيود  سئموا 
السياسية وحرياتهم، وهم ال يستبعدون 
تــكــرار سيناريو عــام 2009 حــني خرجت 
ــة، بــعــد انــتــخــابــات ذلــك  ــارمـ تـــظـــاهـــرات عـ
 خــامــنــئــي 

ّ
ــأن ــ الـــعـــام، دافــعــهــا االعـــتـــقـــاد بـ

ثانية  واليـــة  ليضمن  التصويت  زّور  قــد 
نجاد،  أحمدي  السابق محمود  للرئيس 
تل 

ُ
ق ذلـــك،  تلت  قمع وحشية  وفــي حملة 

ــرات املــتــظــاهــريــن عــلــى أيـــــدي قـــوات  عـــشـ
األمــــن ورجــــال الــشــرطــة، واعــتــقــل اآلالف. 
األمـــور تــبــدو مهيأة ملــزيــد مــن التصعيد 
 
ّ
والــحــركــات االحــتــجــاجــيــة، خــصــوصــًا أن

حمات مقاطعة االنتخابات تبدو فاعلة 
تـــظـــاهـــرات محتملة  ــة.  ــادفــ ومــنــظــمــة وهــ
 مــزيــدًا مــن تــقــويــض مــزاعــم 

ّ
لــن تعني إال

النظام بالشرعية. 
)كاتب فلسطيني(

المغرب... بيروقراطية اللجان

مصر ومصيرها... أين الحلفاء؟

النظام اإليراني... 
انتخابات رئاسية وشرعية متآكلة

عندما تهدم 
»بيت َشعر«...

ابتلي المغرب 
بوباء البيروقراطية 
الفرنسية الموروثة 
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آراء

أرنست خوري

دأبت شعوب كثيرة في العالم على حبس أنفاسها في كل مرة يلتقي فيها رئيسا 
نــزاع  ثــم تــرقــب تسوية هنا وفــض  الــواليــات املتحدة وروســيــا. انتظار صفقة مــا، 
عن  للتعبير  مستهلكة  كلها مصطلحات  هدنة،  ترتيب  أو  حرائق  وإشعال  هناك 
ــــ روســي ألزمـــات مستعصية فــي بــلــدان من  تــوق لحلول تخرج مــن لقاء أميركي 
ــ الروسية تدور حول بلدان ثالثة،  القارات الخمس. كانت أهم الخالفات األميركية 
الشهية  وتراجعت  األيــام  تغيرت  في مستقبلها.  البت  وموسكو سلطة  لواشنطن 
أوباما، واستفحل  بــاراك  األميركية على االنخراط في شــؤون خارجية، منذ عهد 
األمر مع دونالد ترامب، وارتاح جو بايدن إلى اختزال األولويات األميركية الخارجية 
في اثنتني: الصني وروسيا. األولى، برأي ساكن البيت األبيض، تطمح علنًا، وبكل 
الوسائل، الشرعية وغير الشرعية، إلى إزاحة أميركا عن املركز االقتصادي األول 
عامليًا وإرســـاء أســس لنظام عــاملــي جــديــد ال شــيء يــوحــي إال بــأنــه سيكون أكثر 
توحشًا من هذا الذي نعيش فيه. الثانية تعمل في السياسة كما تشتغل املافيات: 
الحي، شتائم، تزييت كافة أدوات  تصفيات، قرصنة، تحدٍّ على طريقة قبضايات 
التجسس، ركل القوانني الدولية، وطبعًا إثارة غضب واشنطن في أي ملف ممكن 
لتصبح روسيا عاصمة أعداء أميركا ورمزهم مثلما كان حال االتحاد السوفييتي. 
والــغــيــاب األمــيــركــي عــن مــواجــهــة روســيــا طـــال. منذ انكسر بـــاراك أوبــامــا وسمح 
الكرملني  العسكري في سورية قبل سنوات ســّت، شعر حكام  بالتدخل  لروسيا 
وكأن الباب صار مفتوحًا الختراق أميركا من الداخل. املساهمة الجدية في إيصال 
كانت مفضوحة.  كلينتون  هيالري  د ضد 

ّ
التجن عبر  الرئاسة  إلى  ترامب  دونالد 

إلــى حّيز جديد  الخالفات بينهما  أميركا وروســيــا نقل  مــذاك، كل ما حصل بني 
البلدين حول  ثالثة فحسب. اختالفات  بلدان  مباشر، حــدوده غير محصورة في 
سورية وإيران وأفريقيا وتركيا وكوريا الشمالية وأفغانستان وأوكرانيا وفنزويال 
وتوسيع حلف شمال األطلسي والعالقة بأوروبا... ظلت قائمة ال بل تفاقمت، لكنها 
األزمة  تحول  الخلف ملصلحة  إلى  الثنائية خطوات  الخالفات  ترتيب  في  تراجعت 
فَرض بكثرة على 

ُ
ت التي راحــت  األميركية  العقوبات  ثنائية. أسباب  ــ  إلى مباشرة 

األميركية،  االنتخابات  نتيجة  لتغيير  التدخل  نــوع:  الــروس صــارت من  املسؤولني 
تمويل قرصنة تمّس األمن الغذائي لألميركيني، توفير معلومات ملنظمات إرهابية 
بهدف قتل أميركيني في أفغانستان، تجسس على سياسيني أميركيني وتجنيد 
تــريــد االنــســحــاب مــن ورطاتها  أمــيــركــا  الــكــرمــلــني... لكن بما أن  آخــريــن ملصلحة 
الخارجية، وليست في وارد الغرق بمستنقعات جديدة، فإّن التعويض عن إعالن 
الحرب صار يصدر على هيئة تنفيس غضب لفظي على لسان جون بايدن، من 

نوع وصف بوتني بأنه قاتل. 
سيجتمع »الــقــاتــل« مــع الـــذي كــان يسميه اإلعـــالم الــروســي ودونــالــد تــرامــب »جو 
يــونــيــو/حــزيــران( فــي جنيف مــن دون جــدول  يــوم األربــعــاء املقبل )16  النعسان« 
في مجال  األساسية  »املصالح  ثــالث:  أولــويــات  مناقشة  يريد  بوتني  ن. 

َ
معل أعمال 

األمن على األقل، واالستقرار االستراتيجي، وخفض األسلحة الخطيرة«، مثلما قال 
في منتدى سانت بطرسبورغ قبل أيام. وزيره سيرغي الفروف ال يحمل »أوهام 
حلوٍل«. املتحدث باسم الكرملني ديمتري بيسكوف جل طموحه هو »االتفاق على 
عــدم االتــفــاق«. أمــا أولــويــات أميركا فكثيرة، وال يدخل فيها على األرجــح أي كالم 

مفيد حول سورية وإيران وأوكرانيا...
تلوح،  بــدأت  قــد  السوفييتي  االنــهــيــار  مالمح  كانت  الثمانينات،  نهاية  فــي  يــوم  ذات 
فانطلقت مفاوضات معاهدة »األجواء املفتوحة« بني موسكو وواشنطن، وتم التوقيع 
عليها عام 1992، ودخلت حيز التنفيذ في 2002. كان املطلوب يومها افتتاح عهد 
أخـــرى( لكي يعرف كــل بلد مــا يملكه اآلخــر من  ــة  البلدين )و25 دول بــني  الشفافية 
ترسانة أسلحة. انسحبت أميركا وروسيا من االتفاق قبل العيد العشرين للمعاهدة. 
ولكثرة ما جنته الشفافية، صار أقصى طموح الحريصني على التهدئة، هو أن يصدر 
بيان ختامي عن لقاء الرئيسني. أما غير املكترثني بمثل هذه الهدنة، فهم يتشوقون 

لبدء املباراة: نحن مع اللعب الجميل، حتى ولو كان بال جمهور أجنبي.

أنطوان شلحت

لن  املقبل،  األسبوع  يبدو  ما  الجديدة، على  اإلسرائيلية  الحكومة  انطالق  في حال 
تكتسب صفتها اليمينية بامتياز فقط من تصريح رئيسها األول، نفتالي بينت، 
أعضاء  أحــد  مــن تصريح  وال  بــدرجــات،  الحالية  الحكومة  مــن  يمينية  أكثر  بأنها 
الكنيست من حزب بينت، »يمينا«، ملتظاهرين من اليمني أمام منزله، بأن هّدئوا من 
روعكم، فهذه الحكومة ليست ذاهبة نحو خطة فك ارتباط جديدة )كما كان عام 
2005( وال نحو »اتفاق أوسلو« آخر، بل أيضًا ستكتسب صفتها هذه، باألساس، 
من وجود قاعدة يمينية عريضة لها مؤلفة من 3 أحزاب يمني، هي »يمينا« املذكور، 
الليكود، و»إسرائيل بيتنا«  و»أمــل جديد« بزعامة جدعون ساعر الذي انشق عن 
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ً
مجتمعة ولها  ليبرمان،  أفيغدور  بزعامة 

عضوًا من حزبي »يوجد مستقبل« )17 عضوًا( بزعامة يائير لبيد الذي سيتولى 
رئاسة الحكومة بعد عامني، و»أزرق أبيض« )ثمانية أعضاء( بزعامة بيني غانتس.  
في الواقع، إن من يرّوج تهمة اليسار تجاه حزب لبيد هو بنيامني نتنياهو، في حني 
أن األول ال يدع مناسبة إال ويرّد فيها هذه التهمة ويؤكد أنه وسطي. وفي مناسبة 
قريبة - نهاية 2020 - شرح لبيد أن الوسط الذي يقصد تأطير نفسه ضمنه، مغاير 
كلّيًا لليمني الذي يتبنى قيمًا قومية، ولليسار الذي يتبنى قيمًا تقدمية وليبرالية. 
ديانة من حقوق  إلى  اإلسرائيلية  املمارسة  في  استحالت  اليسار،  ليبرالية  وبرأيه 
اإلنسان الكونية، ما أدى إلى تركه الساحة الصهيونية وإلى قيامه بأفعال تناقض 
فكرة الدولة اليهودية. إنه يحاول إذًا إنتاج نفسه كحزب وسط، على الرغم من أن 
أفكاره السياسية واالقتصادية يمينية.  أشرنا مرارًا إلى أن األساس األيديولوجي 
اليهودي على هوية  انطلق من داخــل اإلجماع الصهيوني  بأنه  ليبيد يشي  لحزب 
الدولة، التي ال ينبغي أن تكون يهودية في هويتها وتوجهاتها الثقافية فحسب، بل 
أيضًا عليها أن تكون ذات أغلبية يهودية ودولة قومية للشعب اليهودي بأي مكان. 
يوافق  ال  جــاء:  برنامجه، حيث  مــن  السياسي  الجانب  فــي  الــحــزب  يمينية  وتظهر 
الحزب على االتهامات الذاتية التي ُيطلقها جزء من الجمهور اإلسرائيلي في مسألة 
السالم، فنحن نعتقد أن الفلسطينيني رفضوا مرة إثر مرة يد إسرائيل املمدودة 
إلى السالم. ويقترح الحزب تبني »حل الدولتني«، ولكن ليس بدافع االعتراف بحقوق 
أغلبية  ذات  يهودية  كدولة  إسرائيل  على  الحفاظ  لغاية  بل  القومية،  الفلسطينيني 
أن  إلى  البرنامج  يشير  حيث  حقيقيني،  املستوطنني صهيونيني  ويعتبر  يهودية، 
كل  دولــة  مثل  وألفــكــار  الديموغرافي  للتهديد  الوحيد  املعقول  الحل  هــو  »الــســالم 
 النهائي الذي يقترحه، 

ّ
مواطنيها ودولة ثنائية القومية«. أما بالنسبة إلى شكل الحل

فيتمثل بـ »حل الدولتني«، من دون العودة إلى خطوط 5 حزيران/ يونيو 1967، وعبر 
القدس عاصمة موحدة  الضفة، واإلبقاء على  الكتل االستيطانية في  اإلبقاء على 
تمتلك  وأن  فقط،  الفلسطينية  الدولة  في  الالجئني  وأبدية إلسرائيل، وحل مشكلة 
قام. 

ُ
إسرائيل الحق في محاربة »اإلرهاب« حتى داخل الدولة الفلسطينية التي ست

ويوضح برنامج الحزب السياسي أنه ال يقدم تصورًا مختلفًا منذ تأسيسه، عّما 
الفلسطينيني  أن األخــيــر يريد مــن  إيـــالن«، غير  بــار  فــي »خــطــاب  طرحه نتنياهو 

االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، بينما يريد لبيد انتزاع ذلك على أرض الواقع. 
العمل من  املشاركة في ســوق  بــزيــادة  لبيد  ينادي حــزب  االقتصادي  الجانب  في 
طرف قطاعات غير فاعلة في املجتمع اإلسرائيلي، ويؤكد أن على الدولة االهتمام 
في  اليمينّي  الطابع  ويبرز  الــســوق.  في  املنتجة  الطبقة  لكونها  الوسطى،  بالطبقة 
مطالبته بالتراجع عن دولة الرفاه واستبدالها بدولة املساعدات، التي تميز األنظمة 
بالنسبة  أّمــا  الخصخصة.  نظام  يؤيد  كذلك  اليمينية.  االقتصادية  النيوليبرالية 
ــــ جديدة  مــن تقسيمة قديمة  الــحــزب  الـــ 48، فينطلق  مــع فلسطينيي  التعامل  إلــى 
يقّسم فيها العرب إلى متطرفني ومعتدلني، نازعًا الشرعية عن خطابهم الوطني، 
)وليس  أساسية  مدنية  بأجندة  جــاءت  ألنها  إال  املــوحــدة  القائمة  مــع  تحالفه  ومــا 
جوهرية حتى(، وألنه مضطر إلى ذلك، لتشكيل حكومته، ولم يكن ذلك ليحدث لوال 

شرعنتها من طرف نتنياهو.

مروان قبالن

بعد أكثر من عام بقليل على توليه املنصب، يواجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى 
قــرارات سوف تحّدد مستقبله، ومستقبل  تترتب عليها  الكاظمي، تحّديات كبرى، 
البلد الذي يحكمه. فإما أن يذكره التاريخ باعتباره الرجل الذي أعاد العراق إلى شعبه 
ودوره وأمته، وإما أن تضيع الفرصة، ويتحّول العراق إلى دولة فاشلة، فاقدة للسيادة، 

تحكمها مليشيات وأمراء حرب يتلقون أوامرهم من وراء الحدود.
مع وصوله إلى الحكم، توسم كثيرون خيرًا في الكاظمي باعتباره شخصية مستقلة 
قريبة مــن تــيــار وطــنــي عــراقــي صــاعــد هــدفــه اســتــعــادة الــدولــة، والــحــّد مــن االخــتــراق 
األجنبي )اإليراني( لها، وإبعاد البالد عن ساحة الصراع اإلقليمي والدولي، خصوصًا 
ه جاء إلى موقع السلطة األول في العراق، من منصبه رئيسًا لجهاز االستخبارات، 

ّ
أن

بغداد،  في مطار  قاسم سليماني  مقتل  بعد  األميركي،  اإليــرانــي  الكباش  ذروة  في 
انتفاضة  الــذي سجله سلفه، عــادل عبد املهدي، والــذي أطاحت  الذريع  الفشل  وبعد 
منذ  الــعــراق  التي عرفها  واألســـوأ  األضعف  األول 2019 حكومته،  أكتوبر/ تشرين 

الغزو األميركي عام 2003.
الحركة  الكاظمي لجهة حماية  ــقــت على 

ّ
ُعــل الــتــي  الــرغــم مــن اآلمـــال  مــع ذلـــك، وعــلــى 

والحد  الدولة  هيبة  واستعادة  قتل شبابها،  عن  املسؤولني  ومحاسبة  االحتجاجية، 
 أّن أحدًا 

ّ
من تغّول املليشيات عليها، ومحاربة الفساد املريع والنهوض باالقتصاد، إال

لم يملك أوهامًا حول صعوبة املهمة التي يواجهها الرجل، فاملليشيات وأمراء الحرب 
ها 

ّ
وكأن الــدولــة  اقتسمت  والطائفية  السياسية  والــقــوى  واملــافــيــات  ــزاب  األحـ وزعــمــاء 

غنيمة، وتغولت في مؤسساتها، وأحكمت السيطرة على مقدراتها بحيث صار من 
الصعب اقتالعها، أو كف يدها عن قصعة الذهب التي تغرف منها. 

أوراق  الكاظمي  يمتلك  يواجهها،  التي  والــتــحــّديــات  بالصعوبات  إقــرارنــا  ومــع  لكن، 
ملصلحته.  كليًا  الــقــوى  مــوازيــن  قلب  إليها،  اللجوء  اخــتــار  إذا  يستطيع،  مهمة  قــوة 
والتردد  الحذر  والتخلي عن  والشجاعة  بالجرأة  التحلي  إلــى  األمــر يحتاج  هــذا  لكّن 
التي يتبعها منذ تسلمه الحكم، ألّن  الخلف«  وسياسة »خطوة لألمام خطوتني إلى 
هذا يضعف الثقة به، ويدفع املراهنني عليه إلى االنفضاض من حوله وإدارة الظهر له. 
على الكاظمي أن يستقوي بالشعب للتحرر من قبضة القوى واألحــزاب السياسية 
التي باتت تحتاجه أكثر من حاجته لها، وقد انتفض الشارع عليها وأدرك فسادها 
وتبعيتها وحجم الخراب الذي ألحقته بالبالد على مدى عقدين، وتمثل االنتخابات 
املقبلة فرصة يجب اغتنامها لتغيير املشهد السياسي العام من خالل تأمني إجرائها 
ن 

ّ
وفق أفضل معايير النزاهة والشفافية، وعقد التحالفات وتنظيم الصفوف بما ُيمك

القوى الوطنية والشبابية الصاعدة من إمساك البرملان املقبل. فوق ذلك، على الكاظمي 
 هيئة 

ّ
أن يأخذ قرارًا جريئًا بإنهاء ازدواجية السلطة والسالح وتهيئة الظروف لحل

الحشد الشعبي وإلحاق منتسبيها بأجهزة الدولة العسكرية واملدنية، حتى لو أدى 
ذلك الى صدام مباشر، فبعض األلم ضروري أحيانًا إلنقاذ البلد. على الكاظمي أن 
يمد يده إلى بقية مكونات الشعب العراقي، وأن يستقوي بالجميع من أجل استعادة 
ة، الذين دفعوا الثمن مرتني، عندما تم حسابهم على 

ّ
العراق، خصوصًا منهم السن

النظام السابق ثم على تنظيم الدولة. وعلى هؤالء، بدورهم، إنتاج قيادات جديدة بدل 
تلك التي باتت جزءًا من نظام الفساد، ودعم املحافظات الجنوبية في حراكها السلمي 
الستعادة العراق وطنًا موحدًا قويًا للجميع، بدل إضعافه بالدعوة إلى عناوين طائفية، 
من قبيل إنشاء إقليم سني، لم تعد مقبولة بعد ثورة تشرين األول 2019. الكاظمي 
اليوم أمام خيار إما أن يستسلم ويمضي كما مضى غيره، أو أن ُيقِدم ويكّرس نفسه 

زعيمًا وطنيًا لعراق سّيد مستقل.

مباراة بال جمهور في جنيف عن اليميني في إسرائيل

خيارات الكاظمي 
ومستقبل العراق
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آراء

علي العبداهلل

لم يكن دور الواليات املتحدة األميركية في 
إقـــامـــة دولــــة إســرائــيــل عــلــى أرض فلسطني 
الحركة  نشوء  قبل  مبكرا  بــدأ  فقد  هامشيا، 
الصهيونية مع الصهيونية املسيحية التي 
باعتبارها  إسرائيل،  دولــة  قيام  فكرة  ت 

ّ
تبن

ودعمها.  إقامتها  إلــى  ودعــت  إلهيا،  ترتيبا 
كــان الرئيس األميركي، جــون أدامــز، قد دعا 
عـــام 1818 إلـــى إعــــادة الــيــهــود إلـــى فلسطني 
ــى 

ّ
وإقـــامـــة حــكــومــة يــهــوديــة مــســتــقــلــة، وتــبــن

الرئيس األميركي، توماس وودرو ويلسون، 
ــاف كــلــمــة قــومــي  ــ ــد بـــلـــفـــور، بـــعـــد أن أضــ ــ وعـ
إلــــى الـــنـــص األصـــلـــي لـــلـــوعـــد، لــيــعــنــي قــيــام 
ــة، ولــيــس مـــجـــّرد مــكــان  ــ كــيــان ســيــاســي، دولـ
عرضها  التي  الصيغة  كانت  حيث  للعيش، 
آرثــر  املــتــحــدة،  اململكة  عليه وزيـــر خــارجــيــة 
جيمس بلفور، تقول بإقامة وطن لليهود في 
فلسطني، وقيادة جنرال أميركي برتبة عميد 
بــقــيــادة عــمــلــيــات الــعــصــابــات الــصــهــيــونــيــة، 
ــيـــرن والــــبــــاملــــاخ، فــــي حـــرب  ــتـ ــانـــا وشـ ــاغـ ــهـ الـ
الـــصـــراع  إزاء  الــثــابــتــة  وســيــاســتــهــا   ،48 الـــــ 
الــعــربــي اإلســـرائـــيـــلـــي الــقــائــمــة عــلــى تمكني 
الــعــســكــري على  إســرائــيــل، وضــمــان تفوقها 
الدول العربية مجتمعة، ودعمها اقتصاديا 
بجعالة سنوية ثابتة تفوق الثالثة مليارات 
عــام 1948 ما  لها منذ قيامها  قّدمت  دوالر، 
بني 130 و270 مليار دوالر، وقرارها خصم 
إلسرائيل  واألفـــراد  الشركات  تبّرعات  قيمة 
مـــن الــضــرائــب الــســنــويــة املــســتــحــقــة عليهم، 
باإلضافة إلى حمايتها سياسيا باستخدام 
حـــق الــنــقــض )الـــفـــيـــتـــو( فـــي مــجــلــس األمــــن، 
استخدمته 43 مرة ملنع إدانتها ومعاقبتها. 
ــل الــــحــــروب الــعــربــيــة  وكــــــان مــوقــفــهــا فــــي كــ
اإلســرائــيــلــيــة إلـــى جــانــب إســرائــيــل، بذريعة 
ــن الـــنـــفـــس« لـــدولـــة صــغــيــرة  ــق الــــدفــــاع عـ »حــ
محاطة بأعداء يفوقونها عددا بمئات املّرات؛ 
وتــعــويــضــهــا مــا تــخــســره فــي هـــذه الــحــروب 
من أسلحة وذخــائــر، وجديدها أخيرا مبلغ 
القبة  وتذخير  لتطوير  دوالر  مليار   1.2 الـــ 
ــتـــي لــــم تــنــجــح فــــي اســتــيــعــاب  الـــحـــديـــديـــة الـ
رشقات الصواريخ في معركة الشهر املاضي 

)مايو/ أيار(.  
يرتبط موقف الواليات املتحدة من إسرائيل 
ديني  بمعتقد  اإلسرائيلي  العربي  والصراع 
ــاه كــنــائــس بــروتــســتــانــتــيــة بــشــكــل عـــام، 

ّ
تــتــبــن

وميثوديسية،  وأسقفية  ومشيخية  إنجيلية 
بشكل خاص، أساسه أن عودة املسيح الثانية 
الــيــهــود إلــى أرض  لــن تتم إال إذا عــاد جميع 
امليعاد، وأنه سيعود إلنقاذهم في معركٍة مع 
أعدائهم في قرب جبل مجدو في فلسطني، وأن 

ماجد الشيخ

ال أدري إن كان من حسن الطالع أم من سوئه، 
أن نعيش لنشهد اليوم مزيدا من تراكمات 
تلك التحوالت املتحًورة، في تأشيٍر فاضٍح 
إلـــى زمـــن تــحــَول الــجــمــهــوريــات إلـــى ممالك 
ُبنى  الحاكمة فيها معظم  أسقطت السلطة 
الدولة، وأفقدتها مبّررات وجودها، محَولة 
فئة وحزب  بكل  إلــى ملكياٍت خاصٍة  إياها 
وأسر وعوائل، ممن أرادوا الدخول إلى نادي 
السلطة، كي يقيموا فيدرالياتهم  الخاصة؛ 
ــة، وبـــعـــضـــهـــا  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــيــــة واالقــ ــيــــاســ الــــســ
العسكرية واألمنية، وذلك كله على حساب 
الدولة وعلى الضد منها، ناهيك عن السلطة 
ذات الــطــابــع الــعــســكــري الــتــي ذهــبــت حتى 
األقـــاصـــي فـــي مـــصـــادرة مــؤســســات الــدولــة 
ــا ملــصــالــح خــاصــة  ــاهـ  إيـ

ً
املـــركـــزيـــة، مـــوظـــفـــة

وشــخــصــيــة وزبـــائـــنـــيـــة، مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة 
ودولية؛ على ما هو حال أنظمة االنقالبات 
طغيانها  بفعل  اليوم  الحاكمة  العسكرية، 
وطغيان مصالح معادية، فعلت األعاجيب 
بــغــرض اإلتــيــان ودعـــم شخصيات ال تملك 
من كاريزما القائد أو القيادة إال أقل القليل، 
لـــوال الــدعــم الــخــارجــي الـــذي جـــاء بــهــا على 
الضد من إرادة الشعب وانتفاضاته الثورية 
التي أجهضت وصودرت تضحيات أبنائها 
وبناتها ملصالح أمنية خارجية، وفي القلب 
اإلسرائيلي  الــعــدو  أمــن  على  الحفاظ  منها 

وكيانه الغاصب.
لقد أسقطت الدولة عمدا، ألن هناك سلطاٍت 
هــنــاك  وألن  ــة،  الــــدولــ فــــوق  تــعــلــو  أن  أرادت 
سلطويني أرادوا العلو والغلو في هيمنتهم 
ونهب  مقّدراتها  على  واالستحواذ  عليها، 
املال العام، وحماية ذواتهم من أي محاسبٍة 
ــّراء ارتــكــابــاتــهــم وفـــســـادهـــم وإفــســادهــم  ــ جــ
كــل مــجــاالت الــحــيــاة، طــاملــا لــم تــجــد بــالدنــا 
طريقها إلى تعزيز ثقافة املواطنة الحقيقية، 
أو اســتــنــبــاط قـــوانـــني دســـتـــوريـــة عـــادلـــة ال 
والعقاب،  الثواب  قانون  أحــدا من  تستثني 
واألهم الحساب لدى قضاة عدل يحترمون 
من موجباتها،  بــأٍي  يفّرطون  وال  مهنتهم، 
ومــا يترتب عليها مــن أحــكــام؛ وذلــك كــي ال 

ذلك كله تدبير إلهي واقع حتما. وقد ساعدت 
الجامعات ووسائل اإلعالم التابعة للكنائس 
فـــي نــشــر هـــذا املــعــتــقــد بـــني األمــيــركــيــني، كما 
عكست كتابات القساوسة املؤمنني بالتدبير 
اإللــهــي مـــدى ربــطــهــم الــفــكــر الــديــنــي باملوقف 
الشعب  ومــن حقوق  إسرائيل،  من  السياسي 
يعتقد  الصهيوني  فاملسيحي  الفلسطيني، 
أنــه يساعد الــلــه فــي تحقيق وعـــده مــن خالل 

تأييد إسرائيل ودعمها.
الــواليــات  فــي  املسيحية  الصهيونية  بـــدأت 
ــول الـــهـــجـــرات األوروبــــيــــة  ــ املـــتـــحـــدة مـــع وصـ
الكبرى في النصف األول من القرن التاسع 
عــــشــــر، حــــيــــث شــــّكــــل املـــــهـــــاجـــــرون الــــجــــدد، 
البيوريتانيون/ التطهريون، النواة الصلبة 
يتوافق  بــمــا  وصـــاغـــوه  الــجــديــد،  للمجتمع 
مع عقيدتهم التي حملوها معهم، والقائمة 
ــيـــرات  ــفـــسـ عــــلــــى الـــــــروايـــــــات الــــتــــوراتــــيــــة وتـ
الــعــهــد الـــقـــديـــم الـــتـــي انـــتـــشـــرت فـــي املــمــلــكــة 
املتحدة وأوروبــا قبل ذلك، فقد أطلقوا على 
الجديدة  »كــنــعــان  تسمية  الــجــديــدة  األرض 
اإلنكليزية«، وحمل أبناء املهاجرين األوائل 
أسماء عبرية، وكذلك مستوطناتهم األولى. 
وكان الفتا أن أول دكتوراه منحتها جامعة 
هــــارفــــارد، أّســســهــا الـــقـــس الــبــروتــســتــانــتــي 
جــون هــارفــارد عــام 1636 لتناظر جامعتي 
املتحدة،  اململكة  فــي  وأكــســفــورد  كامبريدج 
في العام 1642، كانت بعنوان »العبرية هي 
اللغة األم«، وأول كــتــاٍب صــدر فــي الــواليــات 
املــتــحــدة كـــان »ســفــر املـــزامـــيـــر« وأول مجلة 
كانت »اليهودي«، يرصد مؤّرخون كثيرون 
كــيــف أعـــطـــى املـــهـــاجـــرون األوائــــــل أبــنــاءهــم 
ــام، ســــــارة،  ــ ــ ــراهـ ــ ــ ــل إبـ ــثـ ــاء عــــبــــرانــــيــــة، مـ ــ ــمـ ــ أسـ
أليعازر...، وكيف أطلقوا على مستوطناتهم 
أســمــاء عــبــرانــيــة، مــثــل حـــبـــرون، وكــنــعــان...، 
وفرضوا تعليم اللغة العبرية في مدارسهم 
األميركية  الشخصية  فكّونوا  وجامعاتهم، 
ــار الــتــي  ــ ــكــ ــ ــيـــم واألفــ ــفـــاهـ ــذه املـ ــ ــوء هــ ــ فــــي ضــ
األصولية،  والصهيونية  املسيحية  تجمع 
ــيــــركــــي  إلـــــــى درجــــــــة اقــــــتــــــراح الــــرئــــيــــس األمــ
الــثــالــث؛ واضـــع وثــيــقــة االســتــقــالل، تــومــاس 
املتحدة  الواليات  أن يكون رمز  جيفرسون، 
األميركية على شكل أبناء إسرائيل تقودهم 
في النهار غيمة وفي الليل عمود من النار، 
ــد بـــدأ  ــ كـــمـــا ورد فــــي الـــنـــص الــــتــــوراتــــي. وقـ
إلى  يتحّول  اليهود  مع  األميركي  التعاطف 
التوراتية،  النبوءات  عمل ملموس لتحقيق 
ســـــــواء عــــن طــــريــــق أفــــــــراد أو جـــمـــعـــيـــات أو 

كنائس، منذ ذلك التاريخ.
انطالقة  فــي  الرئيس  الـــدور  الكنائس  لعبت 
الصهيونية املسيحية في الواليات املتحدة، 
ــودة جـــمـــيـــع الـــيـــهـــود إلـــى  ــ ــ والـــــدعـــــوة إلـــــى عـ

ــكـــوراٍت  ــة إلــــى ديـ تــتــحــّول مــؤســســات الـــدولـ
بــمــســمــيــاٍت مــفــرغــة مـــن أي مــضــمــون، كما 
حالنا اليوم في جمهورياٍت تحكمها طغم 
عــســكــريــة، وأولــيــغــارشــيــات مــالــيــة، وأخـــرى 
يــحــكــمــهــا مـــلـــكـــيـــون بـــعـــائـــالتـــهـــم وأســـرهـــم 
املقّربني منهم، وأخرى وأخرى،  واملحظيني 
 لهم ذات ملكية خاصة 

ً
حَولوا السلطة مهنة

بهم. 
ــذا لــيــس مـــصـــادفـــة أن يــطــفــو عــلــى سطح  لــ
السلطة مــن أراد ويــريــد أن يــكــون لــه مــآرب 
خاصة شخصية وعائلية، فئوية وحزبية؛ 
الـــــدولـــــة أو حـــقـــوق  ــــق  ــــارب حـ ــقـ ــ تـ مـــــــآرب ال 
الـــنـــاس، فــتــلــك الــحــقــوق مــضــّيــعــة ومــعــتــدى 
ــآرب، مع  ــ عــلــيــهــا، ومــنــهــوبــة لــصــالــح تــلــك املـ
ــتــــور والــــقــــوانــــني مــصــونــة  أنــــهــــا فــــي الــــدســ
شفهيا ونظريا. ويتحفنا كثيرون من أهل 
الــســلــطــة بــمــحــاضــراتــهــم ومــطــالــعــاتــهــم عن 
ــة والفضيلة، واألخــالقــيــات  والــوعــود 

ّ
الــعــف

 ســـامـــرهـــا بــعــد 
ّ

ــتـــي يـــنـــفـــض االنـــتـــخـــابـــيـــة الـ
اإلعالن عن نتائج االنتخابات، حاسرة عن 
دجـــل ســيــاســي رفــيــع، يــشــارك فــيــه كــل أهــل 
وأخالقياتهم  محاصصاتهم  عبر  السلطة 
والجديدة،  القديمة  وشراكاتهم  الزبائنية 
وتــلــك املــســتــجــّدة بــفــعــل املــصــالــح الــخــاصــة 
املال  نهب  الـــدوام،  على  ب 

َ
وتغل بت 

َ
غل التي 

العام، والتغطية على سلوكيات ومسلكيات 
الحرام. 

أو معظمهم  الــســلــطــة  ــل  أهــ يـــعـــرف  ولـــهـــذا، 
أبــواب جهنم الخراب  أنهم لم يعودوا على 
ــا غـــيـــر آمـــنـــني أو  ــلـــوهـ والـــتـــخـــريـــب، بــــل دخـ
مــســؤولــيــاتــهــم  مــــن  أيٍّ  ــلـــى  عـ مـــســـتـــأمـــنـــني 
املفترضة تجاه الدولة وشعبها، واملصالح 
لــم يعد مــن عموميتها سوى  الــتــي  الــعــامــة 
االســــم والــشــكــل، فــقــد أضــحــى التخصيص 
سيد التحاصص، وتبادل املنافع الزبائنية 
لــلــزعــامــات الطوائفية.  الــســنــام األعــلــى  هــي 
وقــــد ذهــــب بــعــض أهــــل الــســلــطــة إلــــى مــزيــٍد 
من االرتكابات والخطايا بتعطيلهم مسار 
الـــدولـــة ومــســيــرتــهــا، ومــثــل نــيــرون جلسوا 
بنيران  يحترق  وطنهم  يرقبون  التلة  على 
والقانونية.  السياسية  والعطالة  البطالة 
وأكـــثـــر مـــن ذلــــك، وبــكــل وقـــاحـــة، الــفــئــويــات 

قيام  بعد  وتحّولت  امليعاد،  أرض  فلسطني، 
إســــرائــــيــــل إلـــــى أقــــــوى املــشــجــعــني لــقــيــامــهــا 
وبقائها، وإلــى إعــادة بناء الهيكل اليهودي 
فــــوق قــبــة الـــصـــخـــرة فـــي املــســجــد األقـــصـــى، 
العــتــقــادهــم أنــهــا مــقــدمــات لـــعـــودة املــســيــح. 
انطلقت الدعوات اإلنجيلية لتوطني اليهود 
بــعــض  مـــنـــذ 1814، وهــــاجــــر  فــلــســطــني  فــــي 
اإلنجيليني عام 1850 إلى فلسطني، وأنشأوا 
زراعية ضمت يهودًا وإنجيليني  مستوطنة 
أمــيــركــيــني، فـــي تــدشــني لــحــركــة االســتــيــطــان 
التاريخ.  هــذا  بعد  وانــتــشــرت  توسعت  التي 
تحّمسا  أكثر  كانوا  اإلنجيليني  أن  والــالفــت 
لإلقامة فيها من اليهود أنفسهم. وقد قامت 
أميركية  مسيحية  بعثة  أول   1867 عــام  فــي 
قسيسًا   150 مــع  فلسطني  فــي  لــالســتــيــطــان 
التالي  العام  في  وأقيمت  أميركيًا،  إنجيليًا 
بــمــشــاركــة 70 شــخــصــيــة دينية  مــســتــوطــنــة 

إنجيلية.
الذين رّوجــوا  القساوسة  وقــد ضمت قائمة 
كال  وأهدافها  املسيحية  الصهيونية  أفكار 
من جون نلسون داربي )1800 – 1882(، الذي 
املسيحية  للصهيونية  الــشــرعــي  األب  يــعــد 
في الواليات املتحدة، وسايروس سكوفيلد 
)1843 – 1921(، الذي وضع األساس النظري 
ِلكلمة  لتوجهاتها في كتابه »الفصل الحق 
الــذي نشر في عــام 1888، وكتابه  الحقيقة« 
ــــذي نــشــرتــه  »الـــكـــتـــاب املـــقـــّدس املـــرجـــعـــي« الـ
جامعة أكسفورد عام 1909، ومنهما يستمد 
قــســاوســة هـــذه الــحــركــة املــعــاصــرون، أمــثــال 
بيل غراهام وابنه فرانكلني وجيري فولويل 
وبـــات روبــرتــســون وســواهــم، أفــكــارهــم التي 
بإسرائيل،  الديني  التزامهم  عليها  يبنون 
وبــمــا يــعــتــقــدون أنـــه حــقــهــا اإللـــهـــي. ومنهم 
أيضا دوايت مودي )1837 – 1899( وتلميذه 
وليم بالكستون )1841 – 1935(، الذي وضع 
آت«،   »املسيح  بعنوان  كتابا   1887 عــام  فــي 
رجم إلى 36 لغة، وفيه أكد على نظرية حق 

ُ
ت

اليهود التوراتي في فلسطني وبأنهم سوف 
في  تمّكن بالكستون،  وقد  يزدهرون هناك. 
إطار عمله لخدمة الفكرة، من جمع توقيعات 
أميركية  ويهودية  مسيحية  شخصية   413
عــلــى مــذكــرة ُرفــعــت إلـــى الــرئــيــس األمــيــركــي 
الــثــالــث والــعــشــريــن، بــنــجــامــني هــاريــســون، 
إعــادة  تطالبه بعقد مؤتمر دولـــي مــن أجــل 
ــي 1887، أســس  ــى فــلــســطــني. وفــ الـــيـــهـــود إلــ
منظمة »البعثة العبرية نيابة عن إسرائيل« 
ــكـــاغـــو، بــــهــــدف حــــث الـــيـــهـــود عــلــى  ــيـ فــــي شـ
الهجرة إلى فلسطني، وهذه البعثة مستمرة 
ــة األمـــيـــركـــيـــة املــســيــحــيــة«.  ــالــ بـــاســـم »الــــرســ
وهناك القس أرنو غيبيلني )1899 – 1983(، 
فــي كنائس  كــثــيــرون منتشرون  وقــســاوســة 

العنصرية، يختصرون الكون عبر املطالبة 
بـــحـــقـــوق طـــوائـــفـــهـــم، مــتــجــاهــلــني بــالــكــامــل 
الــحــقــوق الــوطــنــيــة لــلــدولــة والــشــعــب، على 
ــنــــاس ومـــشـــاربـــهـــم،  ــاءات الــ ــمــ ــتــ ــتــــالف انــ اخــ
كونهم مواطنني في دولــة مدنية عليها أن 
تــراعــي كــامــل حــقــوق املــواطــنــة وواجــبــاتــهــم 
امليثاقية والدستورية تجاهها.                          

عن أي دولــٍة نتحدث؟ ودول عديدة تماهت 
السلطات فيها مع الدولة، وهيمنت عليها، 
وأضحت ملكيتها الخاصة، وانتهبت فيها 
امللكيات العامة، وتحولت أو جًيرت لصالح 
والسياسية«  االجتماعية  »العقود  مصالح 
الجديدة غير املعلنة التي آلت إليها الدولة 

وأحوالها في بالدنا.
وعــن أي انــتــخــابــاٍت »ديــمــقــراطــيــة« يمكننا 
الحديث، في وقٍت جرى ويجري فيه تسوية 
ا مــن  الــعــمــلــيــة االنـــتـــخـــابـــيـــة بـــرمـــتـــهـــا، بــــــدء
قــوانــني االنــتــخــاب، وصــوال إلــى اإلعـــالن عن 
نــتــائــجــهــا، وقـــد بـــات واضـــحـــا أن الــســاعــني 
إلــــى االنـــتـــخـــابـــات، إمــــا أن يــضــمــنــوا إعــــادة 
ــو بـــالـــتـــزويـــر أو الــتــالعــب  ــ ــم« ولـ ــفـــويـــزهـ »تـ
بــــاألرقــــام املــعــلــنــة، أو أنـــهـــا لـــن تـــجـــرى من 
األســــــــاس. ال أتــــحــــدث هـــنـــا عــــن انـــتـــخـــابـــاٍت 
فلسطينية أو لبنانية أو سورية أو مصرية 
وغيرها، على امتداد أقطار بالدنا العربية؛ 
ما  أن  إال  خصوصيته،  بلد  لكل  يكن  فلئن 
يجري في العموم يتشابه كثيرا، لجهة من 
ُيــشــرف عــلــى االنــتــخــابــات مــن قـــوى محلية 
ــن املــصــالــح  ــل تــمــلــك مــ لــيــســت مــــحــــايــــدة، بــ
ــا يجعلها  الـــخـــاصـــة مـ ــآرب  ــ ــ ــايـــات واملـ ــغـ والـ
العميقة،  الفعلية والسلطة  السلطة  شريكة 
فــي جــعــل الــنــتــائــج تــالمــس وتــداعــب أحــالم 
على  واملهيمنة  الغالبة  الــقــوة  )ومــصــالــح( 
ــة، املـــدعـــومـــة فـــي الــغــالــب  ــدولــ مـــؤســـســـات الــ
األعـــم مــن قــوى إقليمية أو دولــيــة، تتقاطع 
ــع مـــصـــالـــح كـــيـــان االحـــتـــالل  مــصــالــحــهــا مــ

االستيطاني في فلسطني.
ــي الـــوضـــع  ــ ــلــــه، وفــ ــك كــ ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلــ عـ
الطبيعي لبالد ذات تقاليد وقوانني عادلة 
وديمقراطية، عادة ما يجري التعويل على 
ثــقــافــة املــواطــنــة، ووعــــي املـــواطـــن ومعرفته 
ــتــــامــــة بـــحـــقـــوقـــه وواجـــــبـــــاتـــــه، وضـــــــرورة  الــ

الواليات املتحدة الذين يرّوجون املعتقدات 
ميدان  في  يعمل  إذ  املسيحية،  الصهيونية 
الــتــبــشــيــر فــيــهــا 80 ألــــف قــســيــس. وتــتــمــتــع 
هــذا الكنائس بحضور إعــالمــي قــوي، فهي 
تــمــلــك وتـــشـــرف مــبــاشــرة عــلــى مــائــة محطة 
تلفزيون، وعلى ألف محطة إذاعة، يتابعها 
حوالى ستني مليون أميركي، باإلضافة إلى 
املاضي،  القرن  ثمانينات  أنها ساعدت، في 
250 مؤسسة وجمعية  إنشاء  على  وحدها 
فــي إطــار  دينية أميركية مــؤيــدة إلســرائــيــل 
بــرامــج الــصــهــيــونــيــة املــســيــحــيــة األصــولــيــة. 
ــى، كانت  ومـــع انــــدالع الــحــرب الــعــاملــيــة األولــ
املقاربة  أضــحــت  قــد  اإللــهــي  التدبير  نظرية 
الوحيدة لكل مباحث األخرويات في صفوف 

مــحــاســبــة مــمــثــلــيــه فـــي مــؤســســات الـــدولـــة. 
ــــري تــــعــــويــــل أهــــل  ــــجـ ــكــــن وفـــــــي املــــقــــابــــل يـ لــ
الــســلــطــة فــــي بــــالدنــــا عـــلـــى الـــضـــد مــــن ذلـــك 
تــمــامــا، حــيــث الــطــوائــفــيــون واملــتــمــذهــبــون 
عنزة  لنا  والسلطة  السلطة  »نحن  بمذهب 
ــارت« يــعــّولــون عــلــى جــهــل جمهور  ولـــو طـــ
أنهكته العصبويات والتحزبات والفئويات 
الفصائلية، حتى بات جاهزا لوضع أوراقه 
وتسليمها ومنحها لتكتل الزعيم، يتصّرف 

ــيـــني، فقد  اإلنــجــيــلــيــني األمــيــركــيــني األصـــولـ
اســتــمــّدوا اســمــهــم وبــرامــجــهــم املــذهــبــيــة من 
العامني  بني  نشرت  التي  الكتيبات  سلسلة 
»بـــاألصـــول«  عــنــونــت  والـــتـــي  و1915   1910
عــت مجانا في أنحاء الواليات املتحدة 

ّ
ووز

أيد جل اإلنجيليني واألصوليني  كلها. وقد 
العقيدة القائلة »إن إنشاء دولة يهودية في 
فلسطني يعد تنفيذا لنبوءات التوراة«. وقد 
الثالث،  املسيحي  الصهيوني  املــؤتــمــر  أكــد 
فــي الــقــدس عـــام 1996، املــوقــف فــي إعــالنــه، 
الغيور إلسرائيل  الله بحّبه   

ّ
»إن قــال:  حيث 

والشعب اليهودّي، يبارك الشعوب ويلعنها، 
ويحاسب األمم بناًء على معاملتهم لشعب 
إسرائيل املختار. ووفقا لتوزيع الله الناَس 
عب 

ّ
إلى أمم، منح الله أرض إسرائيل إلى الش

الــيــهــودي كملكّية دائــمــة وفــقــا لعهد أبــدي؛ 
بــامــتــالك  املــطــلــق  الــحــق  الــيــهــودي  عب 

ّ
فللش

األرض واســتــيــطــانــهــا، بــمــا فــي ذلـــك يــهــوذا 
ة والجوالن«.

ّ
والّسامرة وغز

املسيحيني  الصهيونيني  اعــتــقــاد  يتلخص 
وبرنامجهم السياسي في: املسيح آت ليحكم 
الــيــهــود فــي فلسطني مــدة ألــف عـــام. تجميع 
كــل يــهــود الــعــالــم فــي فلسطني. بــنــاء الهيكل 
الثالث على أنقاض املسجد األقصى املبارك. 
ــقـــدس هـــي الــعــاصــمــة األبــــديــــة إلســـرائـــيـــل.  الـ
ــتـــرف بـــإســـرائـــيـــل  ــعـ ــى الــــحــــكــــومــــات أن تـ ــلـ عـ
أي  وتــعــارض  دولــيــا،  لتدعمها  دبلوماسيا 
مــقــاطــعــة اقــتــصــاديــة لـــهـــا. الــســمــاح لــهــجــرة 
اليهود من جميع أنحاء العالم، وخصوصا 
الــدول  السوفييتي. على جميع  االتــحــاد  من 
ــى الــــقــــدس. عـــلـــى جــمــيــع  ــ نـــقـــل ســـفـــاراتـــهـــا إلـ
الشعوب الصديقة أن تكف عن تسليح أعداء 
أن تتوقف  الحكومات  إسرائيل. على جميع 
توطني  تشجيع  اإلرهــابــيــني.  استضافة  عــن 
العربية؛  الــبــالد  فــي  واستيعابهم  الالجئني 
ألن نــداءات القادة العرب عام 1948هــي التي 
في  االســتــيــطــان  والــلــجــوء.  للهجرة  دفعتهم 

األجزاء من األرض غير اآلهلة بالسكان.
بارزا  البرنامج موقعا  احتلت بنود هذا  لقد 
ــات املـــتـــحـــدة مـــن خــالل  ــواليــ فـــي ســـيـــاســـات الــ
الــكــونــغــرس بــمــجــلــســيــه، ومــــن خــــالل رؤســــاء 
آمـــنـــوا بــالــصــهــيــونــيــة املــســيــحــيــة، وهــــم كــثــر، 
الفلسطيني  الــســيــاســي  الــنــضــال  يــجــعــل  مـــا 
والعربي لتغيير مواقف الواليات املتحدة من 
بعقبة  يصطدم  اإلسرائيلي  العربي  الصراع 
كــأداء، ال يخفف من صالبتها حصول تحول 
ملحوظ في الرأي العام األميركي عن التأييد 
األعـــمـــى لــســيــاســات إســـرائـــيـــل وفــــي مــواقــف 
اإلنــجــيــلــيــني الــشــبــاب مـــن إســـرائـــيـــل وفــــق ما 

عكسه استطالع للرأي أجري أخيرا.
)كاتب سوري(

الخاصة،  ومصالحه  مشيئته  لصالح  بها 
ــيـــاز  ووضـــــــع صــــوتــــه فــــي صـــنـــاديـــق االنـــحـ
الفئوي، وهذا  أو  الطائفي  األعمي للعصب 
ما ال يمكن اعتباره انتخابا أو اختيارا حّرا، 

بقدر ما هي العبودية بعينها.      
يــجــري هـــذا كــلــه فـــي غــيــاب دولــــة مــواطــنــة 
بــمــعــايــيــر مــتــقــّدمــة وحـــضـــاريـــة، تــعــّرضــت 
للتعويق واإلفشال،  الدوام  وتتعّرض على 
الناظمة،  وقوانينها  دستورها  والنتهاك 
فــال االنــتــخــابــات فيها ديــمــقــراطــيــة؛ تجعل 
مـــن الـــحـــق بـــاالنـــتـــخـــاب حــقــا مـــقـــدســـا، وال 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــيــهــا حــقــيــقــيــة أو جـــّديـــة، 
فقد  عليها،  يترتب  ومــا  ممارستها  لجهة 
والحزبية  الفردية  االستبداد  أنظمة  وأدت 
ــة، كــل  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ والـــعـــائـــلـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة واألمـ
النتخابات  فعلية  خياراٍت  إقامة  إمكانات 
حــــــــّرة ونــــزيــــهــــة، وصـــــــــــادرت ديـــمـــقـــراطـــيـــة 
االنـــتـــخـــاب، وهــــي تـــفـــرض، بــــدال مـــن ذلـــك، 
على  وتشرف  فيها  تتحّكم  عرفية  معايير 
واستخبارية  أمنية  قمع  أجــهــزة  تنفيذها 
وعــســكــريــة، تــتــعــّدد مــؤســســاتــهــا املـــوازيـــة 
ــة بــالــســلــطــات  ــروفـ ــعـ ــة املـ ــدولــ ملـــؤســـســـات الــ
الثالث: الرئاسية والتشريعية والتنفيذية، 
لــكــل مــنــهــا أدواتــــه املليشياوية  بـــات  حــتــى 
والعسكرية،  األمنية  للمؤسسات  املــوازيــة 
ــــي كــلــهــا تــنــتــظــم فــــي مــنــظــومــة ســلــطــٍة  وهـ
ــــي مـــجـــمـــوعـــهـــا عــلــى  ــة، تـــتـــفـــق فـ ــاويــ ــيــ ــافــ مــ
نــهــب الــــدولــــة، ومــــصــــادرة األمـــــالك الــعــامــة 
مــن  ذاك  أو  ــــذا  هـ لـــصـــالـــح  وخــصــخــصــتــهــا 
ــة مــنــهــوبــة ومـــنـــكـــوبـــة، أنــهــكــت  ــ ــوز دولــ ــ رمــ
بــفــعــل رمـــــوز وزعــــامــــات طــائــفــيــة وفــئــويــة 
ــع، كــــل مـــنـــهـــا تــمــتــلــك  ــابــ ــطــ مـــلـــيـــشـــيـــاويـــة الــ
تــنــظــيــمــهــا املــلــيــشــيــاوي الـــخـــاص، مــضــافــا 
إليه تنظيم مليشيا االستزعام واالستزالم 

املفروض على الدولة، وبتمويل منها. 
على الرغم من ذلك هناك من يكافح وينافح 
عن نظام فيدرالي ينبغي أن يسود، بينما 
ــع ســــائــــد بــــقــــوة املــلــيــشــيــات  ــ ــواقـ ــ هــــو فــــي الـ
والدويالت خارج الدولة، كما وبقوة ترسيخ 
التحاصص  كــّرســتــه ممالك  ــح، 

ّ
نــظــام مــصــف

والتخصيص في جمهورياٍت لم تعد كذلك.
)كاتب فلسطيني(

العامل الديني في الموقف األميركي من فلسطين

عن جمهوريات ممالك التحاصص والتخصيص
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