
أسامة عثمان

تـــــكـــــّررت فــــي األيــــــــام األخـــــيـــــرة اعـــــتـــــداءات 
فلسطينيني،  على  اإلرهابّية  املستوطنني 
ـــة، وكـــــان من 

ّ
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة املـــحـــتـــل

آخـــــر ضـــحـــايـــاهـــا املــــواطــــن بـــــال شـــحـــادة 
مع  استشهد،  البيرة.  مدينة  مــن  بواطنة، 
ــر دهــســهــم  ــ ــبـــوا بــــجــــروح؛ إثـ ــيـ آخــــريــــن أصـ
ــي األغــــــوار  ــن مـــســـتـــوطـــن إســـرائـــيـــلـــي، فــ مــ
الــشــمــالــيــة، شــرقــّي الــضــفــة الــغــربــيــة. وقــال 
أمني سر حركة فتح في محافظة طوباس 
»الــعــربــي  واألغــــــــوار، مــحــمــود صــوافــطــة لـــ
 الشّبان كانوا يسيرون، ضمن 

ّ
الجديد«، إن

 بيئي، على جانب الطريق، في 
ٍ

مسار مشي
بسّيارته  املستوطن يسير  وكــان  األغـــوار، 
عــلــى الــجــانــب اآلخــــر مــن الــطــريــق، وفــجــأة 
ــَســـهـــم؛ ما  ـــجـــه نــحــوهــم بـــســـّيـــارتـــه، ودهـ

ّ
ات

أدى إلى استشهاد أحدهم، وإصابة اثنني 
آخرين بجروح خطرة. كان بواطنة ضمن 
»فــريــق مــســارات«، وهــي مــســارات شبابية 
بدأ نشاطها في السنوات األخيرة، بهدف 
التعريف بالوطن الفلسطيني، وبجغرافية 
ــا، ولـــــــزيـــــــادة وعــــي  ــ ــهـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ فـــلـــســـطـــني وتـ
املحافظة  بأهمية  الشبابية  املــجــمــوعــات 
على األرض، في وجه التوّسع االستعماري 
اإلسرائيلي. وبات هذا النوع من السياحة 
قطاع  باهتمام  يحظى  ا،  نسبّيً الــحــديــث، 
املحلية  واملجتمعات  الــشــبــاب،  مــن  واســـع 
ــــح 

ّ
ــا يــــوض ــمــ ــات املــــخــــتــــلــــفــــة، كــ ــ ــســ ــ ــــؤســ واملــ

خليل العناني

أفرجت السلطات السعودية، قبل أيام، عن 
جني الهذلول التي قضت نحو 

ُ
الناشطة ل

ألـــف يـــوم فــي أحـــد ســجــون بــادهــا، ليس 
لذنب سوى أنها دافعت عن حق املرأة في 
قــيــادة الــســيــارة، وذلـــك على الــرغــم مــن أن 
اململكة قد أباحت املسألة الحقًا، فأصبح 
ــكـــذا ضـــاع  ــرا مـــشـــروعـــا. هـ ــ ــذا الـــحـــق أمــ ــ هـ
عـــامـــان وســبــعــة أشـــهـــر مـــن عــمــر الــشــابــة 
الــثــالــث والــثــاثــني.  الــتــي لــم تكمل عامها 
علما أنــهــا كــانــت قــد اعتقلت مــن قبل في 
 73 ملـــــدة   2014 األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
من  السيارة  قــيــادة  محاولتها  بعد  يومًا 
ــــارات إلـــى الــســعــوديــة. وفـــي األســبــوع  اإلمـ
املاضي، أطلقت السلطات املصرية سراح 
الــصــحــافــي فـــي قـــنـــاة الـــجـــزيـــرة، مــحــمــود 
حسني، الذي تم اعتقاله في 20 ديسمبر/
أثناء عودته  عــام 2016، في  األول  كانون 
ــقــــاهــــرة مــــن الـــــدوحـــــة، فــــي إجـــــازة  إلـــــى الــ
ســنــويــة لــزيــارة أســرتــه، وقـــد ضــاعــت من 
عــمــره حــوالــي أربـــع ســنــوات، قضاها في 
حــبــس احــتــيــاطــي، مـــن دون مــحــاكــمــة أو 

تهمة حقيقية. 
ال يوجد سبب واضــح يفّسر التزامن في 
لــم يكن  جني ومحمود، كما 

ُ
اإلفـــراج عــن ل

 .
ً
هــنــاك ســبــب منطقي العــتــقــالــهــمــا أصـــا

تمامًا، كما ال يوجد سبب مقنع إلبقاء آالف 
املواطنني في مصر والسعودية وغيرهما 
ــيــــة فـــــي املـــعـــتـــقـــات  ــدان الــــعــــربــ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ مـــــن الـ
والسجون السياسية، خصوصا وأن لدى 
هــذه األنظمة مــن األدوات واألســالــيــب ما 
ــاردة وواردة  كــل شــ فــي  تــتــحــّكــم  يجعلها 
أوســـاط  فــي  فــي مجتمعاتها، خــصــوصــا 
 .

ً
السياسيني املعارضني، إن وجدوا أصا

أيـــضـــا أن تــمــنــع  ــي مــــقــــدورهــــا  فــ كـــمـــا أن 
هؤالء من الحديث أو ممارسة أي نشاط 
ــد يـــدفـــعـــهـــم ســــــواء إلـــى  ســـيـــاســـي، بـــمـــا قــ

الصمت أو الهروب وترك الباد. 
ــاذا يـــتـــم اعــتــقــال  ــ ــــؤال: ملــ ــــسـ ــذا يــصــبــح الـ ــ لـ
شــخــص مــثــل لــجــني الــهــذلــول أو محمود 
حقيقيًا  تهديدًا  يمثان  ال  وهما  حسني، 
لــلــنــظــام، ســـواء فــي مــصــر أو الــســعــوديــة؟ 

أنور الجمعاوي

يــعــتــبــر رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة شــخــصــّيــة 
مـــــحـــــوريـــــة، حــــــاضــــــرة بــــشــــكــــل الفــــــــت فــي 
املــشــهــد الــســيــاســي الــتــونــســي املــعــاصــر. 
وتــكــتــســب أهــّمــيــتــهــا مـــن أنـــهـــا شخصية 
قـــيـــاديـــة، تــشــرف عــلــى مــؤّســســة ســيــاديــة 
ى تمثيل الباد في  الداخل 

ّ
وازنــة، وتتول

ــاّم تــنــفــيــذّيــة  والـــــخـــــارج، وتــضــطــلــع بـــمـــهـ
معتبرة، وعليها املعّول في ضمان الوحدة 
الـــدســـتـــور، وتحقيق  الــوطــنــيــة، واحـــتـــرام 
ــلـــومـــاســـيـــة  ــيـــط الـــدبـ ــنـــشـ االســـــتـــــقـــــرار، وتـ
الراهن  التاريخ  في  والناظر  االقتصادية. 
ت، 

ّ
لتونس يتبنّي أن شخصّية الرئيس ظل

في الغالب، شخصّية تراوح بني التمكني 
لــســطــوة الــرئــيــس مـــع تــمــديــد نـــفـــوذه إلــى 
ى ومحاوالت التأصيل لحكم 

ّ
مجاالت شت

الرئيس بصاحياٍت  فيه  يلتزم  تشاركي، 
ــه مـــع  ــنــ ــمــ ــة، ويــــــتــــــعــــــاون ضــ ــ ــــوصـ ــــصـ ــخـ ــ مـ
ــــرى لتسيير  األخــ الــســيــاديــة  املـــؤّســـســـات 
التمييز  تاريخّيا  ويمكن  الــبــاد.  شـــؤون 
بــني مرحلتني فــي ســيــرورة الــرئــاســة بعد 
االســــتــــقــــال: مـــرحـــلـــة الـــرئـــيـــس األحـــــــادي، 
الــشــمــولــي قــبــل الـــثـــورة. وبــعــدهــا مرحلة 
ـــف، مـــحـــدود الــصــاحــيــات 

ّ
ــل الـــرئـــيـــس املـــكـ

واملّدة بموجب الدستور الجديد.
ــانــــى مـــعـــظـــم الـــتـــونـــســـيـــني عــــقــــودا قــبــل  عــ
الرئاسي/ األحــادي  الثورة ويــات الحكم 
 

ّ
ــــذي يــســتــأثــر بــمــوجــبــه الـــرئـــيـــس بــجــل الــ

 
ّ

ــل ــ ــــى كـ ــلـ ــ ــــي عـ ــولـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ الــــــصــــــاحــــــيــــــات، ويـ
الــســلــطــات، ويــمــأ وحـــزُبـــه املـــجـــال الــعــام، 
ويــــــــزّور االنـــتـــخـــابـــات، ويــحــتــكــر وســـائـــل 
ــّج،  اإلعـــــــام، وُيـــقـــصـــي خــصــومــه بــشــكــل فـ
ويــنــّصــب نــفــســه نــاطــقــا بــاســم الــدســتــور، 
الجمهورية،  وعلى  العقول  على  ووصــّيــا 
ذلــك مشهودا  كــان  الحجر والبشر.  وعلى 
خــــال حــكــم الــحــبــيــب بــورقــيــبــة ثـــم خلفه 
بورقيبة   

ّ
استغل علي.  بــن  العابدين  زيــن 

ـــتــــاريــــخــــي، وفـــي  ــــرف الـ ــظـ ــ ــّدات الـ ــتــــجــ مــــســ
مــقــّدمــتــهــا تــرّهــل حــكــم الــبــايــات، وتــراجــع 
االســـتـــعـــمـــار، وانـــتـــشـــار حـــركـــات الــتــحــّرر 
الوطني، وصعود ظاهرة الزعيم القومي، 
الباي،  ن انقابا أبيض سلسا على 

ّ
ليدش

ــلــــي وخـــــارجـــــي. وظــهــر  وذلــــــك بـــدعـــم داخــ
الذي  اس في صورة »املجاهد األكبر« 

ّ
للن

 الفرنسي، وجاء باالستقال. 
ّ

دحر املحتل
بالباد  عملّيا  بورقيبة  الرئيس  وانتقل 
النظام  زمــن  إلــى  امللكي  الحكم  مــن حقبة 
الــجــمــهــوري، وصـــّوب جــهــده نحو تعميم 
التعليم وعــصــرنــتــه، ودعـــم حــقــوق املـــرأة، 
ــيــــر الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة. ورّســــــخ  وتــــوفــ
دعائم حكم رئاسي مطلق، فطّوع القضاء 
فــي املعتقات،  ألهــوائــه، ولـــزّج معارضيه 
ــّدل الــدســتــور لــيــضــمــن لــنــفــســه الحكم  ــ وعـ
ــتــــني،  ــّســ ــؤســ ـــــــــــف املــ

ّ
مــــــــدى الـــــحـــــيـــــاة، ووظ

ــٍب مـــا،  ــ ــانـ ــ ــــي جـ ــة والــــعــــســــكــــريــــة، فـ ــيــ ــنــ األمــ
املــعــارضــة  الشعبية  االحــتــجــاجــات  لــقــمــع 

لسياساته. 
الطولى في تعيني  اليد  لبورقيبة  وكانت 
ل مــن يــريــد مــن املــســؤولــني 

ْ
ــز مــن يــريــد وعــ

ــان يــتــحــّكــم في  صــلــب هــيــاكــل الـــدولـــة، وكــ
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة وأعــــضــــائــــهــــا، وكـــــان 
ــّواب عـــامـــرا بـــاملـــوالـــني لـــه من  ــنــ مــجــلــس الــ
الـــحـــزب االشـــتـــراكـــي الـــدســـتـــوري الــحــاكــم. 
ــاال كــثــيــرا فـــي تــشــيــيــد الــقــصــور،  ــــدر مـ وأهـ
ــيـــاده الـــتـــي كــانــت  ــال بـــأعـــيـــاد مـ ــفـ ــتـ واالحـ
 عـــام، واحتكر 

ّ
تـــدوم شــهــرا ويــزيــد مــن كــل

الــظــهــور اإلعـــامـــي وال يـــكـــاد يــخــلــو يــوم 
 مـــا كــانــت تسّمى 

ّ
ــث مـــن عــهــده مـــن دون بـ

»تــوجــيــهــات الــســّيــد الـــرئـــيـــس«، واخـــتـــزل 
فـــخـــامـــتـــه جـــهـــود الـــتـــونـــســـيـــني وكــدحــهــم 
في طــرد االحــتــال وبناء الــدولــة الحديثة 

ــام،  مــنــظــمــوه، واملـــشـــاركـــون فــيــه.  وقــبــل أيـ
اســتــشــهــد الــعــامــل عــــزام جــمــيــل عــامــر، من 
إثر  نابلس؛  قليل، جنوب شــرق  كفر  قرية 
دهـــســـه مـــن مــســتــوطــن، بــالــقــرب مـــن بــلــدة 
حارس، في محافظة سلفيت شمال الضفة 
الغربية. وقال مسؤول اإلعام في محافظة 
 عـــامـــر كــــان في 

ّ
ســلــفــيــت، مــعــني ريــــــان، إن

طــريــق عــودتــه مــن عمله، وكـــان يــريــد قطع 
الشارع، بعد أن كانت اإلشارة حمراء، لكن 
ا هاجمه بشكل متعّمد بسيارته، 

ً
مستوطن
ودهسه.

ــذه االعــــــتــــــداءات تــكــشــف  ــ  مـــامـــح هـ
ّ

ــل ــعــ ولــ
ــل أبــرزهــا 

ّ
ــا؛ مــن دوافـــــع، يــتــمــث ــ عــّمــا وراءهــ

ــود الــفــلــســطــيــنــي فــي  ــ ــــوجـ فــــي تــحــجــيــم الـ
الــوجــود  تظهير  لصالح  الغربية،  الضفة 
االســتــيــطــانــي االحـــتـــالـــي. وهــــذا ملحوظ 
فــي مــجــمــل مــمــارســات احــتــالــيــة رســمــيــة، 
لنفسها   

ّ
تختط قد  متطّرفة،  واستيطانية 

مــســاراٍت غير منّسقة مباشرة مع  ا 
ً
أحيان

جيش االحــتــال؛ مــا أظــهــر، فــي مناسبات 
ســـابـــقـــة، تـــصـــادمـــات بـــني الـــطـــرفـــني؛ ليس 
ألن جــيــش االحـــتـــال حــريــص عــلــى حــيــاة 
ــلــــكــــاتــــهــــم، ولـــكـــن  ــتــ ــنـــيـــني ومــــمــ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
املمارسات  تلك  ــّراء  جـ املتوقعة  للمخاطر 
ــات اســـتـــيـــطـــانـــيـــة  ــاعــ ــمــ ــا جــ ــودهــ ــقــ الــــتــــي تــ
فــي همجّيتها،  وتــكــون صــارخــة  متطّرفة، 
وانكشافها أمام القانون الدولي اإلنساني، 
ــا، خطط 

ً
وكــذلــك لكونها قــد تــربــك، أحــيــان

جيش االحتال، حني تأتي في غير وقتها، 

والتواصل،  السفر  عن  الفلسطينيني  لثني 
ولـــتـــكـــريـــس الــــعــــزل، حـــيـــث يــصــبــح الــســفــر 
ــات،  ــ بـــني مــديــنــة وأخــــــرى، فـــي بــعــض األوقــ
مــخــاطــرة حــقــيــقــيــة، يــقــع الــقــتــل فــيــهــا على 
ة 

َّ
مجّرد عابرين قــّدر مــرورهــم، عند عــزم ثل

 
ّ

ارتــكــاب جريمة قتل بحق املستوطنني  من 
مقتل  نــتــذّكــر  كــمــا  مــســافــر.  فلسطيني  أّي 
األّم الفلسطينية عائشة الرابي )47 عاًما(، 
بــّديــا، فــي محافظة سلفيت، عام  بــلــدة  مــن 
ــاب  الـــــذي أصـ املــســتــوطــنــني  بــحــجــر   ،2018
االعتداء  زوجها. وهو  برفقة  رأسها، وهي 
الذي اعترفت وزارة األمن اإلسرائيلية بأنه 

نتيجة »عمل عدائي«، وقع ألسباب قومية، 
وعدائية  عنصرية  أيديولوجية  وبــدوافــع 
أنــهــم  ملـــجـــّرد  الـــعـــرب؛  الفلسطينيني  تــجــاه 
عرب. تزداد هذه االعتداءات االستيطانية 
اإلرهـــابـــيـــة، عــلــى الــرغــم مــن قــــرار املحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة شــمــول اخــتــصــاصــهــا 
األراضــي  في  تقع  التي  الجرائم  القضائي 
أن  مــن  الــرغــم  وعلى  املحتلة،  الفلسطينية 
املطروحة  القضايا  أكــبــر  هــو  االســتــيــطــان 
الــدولــيــة، فعقلية  الــجــنــايــات  أمـــام محكمة 
املـــســـتـــوطـــنـــني املـــتـــعـــالـــيـــة عـــلـــى الـــقـــانـــون 
ـــة بـــاأليـــديـــولـــوجـــيـــات 

ّ
ــــي، واملـــتـــشـــبـــث ــــدولـ الـ

ا، بما يعزلها 
ً
الدينية املتطّرفة، أكثر انغاق

عن تكييف خططها، وممارساتها. 
ــــن االعــــــتــــــداءات  لـــيـــســـت هــــــذه املـــــوجـــــات مـ
اإلجرامية عفوية، بل وراءها جماعاٌت من 
ـــاة املــســتــوطــنــني، قــــّررت املـــبـــادرة إليها، 

ُ
غ

كــراهــيــة عنصرية، وتــحــت غطاء  بــبــواعــث 
متطّرفة  دينية  مرجعيات  مــن  تحريضي 
 

ّ
ال ترى أّي حرمة للدم الفلسطيني، بغض
النظر عن ظروف املعتَدى عليهم، وبقطع 
ال، وليسوا 

ّ
الــنــظــر عــن كــونــهــم مــدنــيــني عــــز

ــتـــال  ــنـــود االحـ ــة اشـــتـــبـــاك مــــع جـ ــالـ فــــي حـ
ومــســتــوطــنــيــه، ونــســتــذكــر إشــــادة حــاخــام 
باالعتداء  إلياهو،  شموئيل  صفد،  مدينة 
عــلــى عــائــلــة الـــرابـــي، وقــولــه إن مؤسسات 
ــة«، وال ســيــمــا الــجــهــاز الــقــضــائــي،  ــدولــ »الــ
فاسدة، لكن يجب على الشّبان املشبوهني 
عدم الخوف من السجن؛ »ألنه من السجن 

ــداءات  ــتـ ــذه االعـ ــلـــوك«. تــتــفــاقــم هـ يــخــرج املـ
ــه  ــوّجــ ــتــ ــلــــى خـــلـــفـــّيـــة الــ ــتــــيــــطــــانــــيــــة عــ االســ
اإلســـرائـــيـــلـــي االحــــتــــالــــي إلـــــى ســيــاســات 
ف، الـــداعـــمـــة لــاســتــيــطــان،  الــيــمــني املـــتـــطـــرِّ
وبعد إعان وزير االستيطان اإلسرائيلي، 
 حــكــومــتــه ستمضي 

ّ
تــســاحــي هــنــغــبــي، أن

أكثر  القائمة على جلب  الرؤية  تنفيذ  في 
مــن مــلــيــون يــهــودي إلـــى املــســتــوطــنــات في 
ــيـــة. أمـــــا رئـــيـــس الــحــكــومــة  الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
أقرب ما يكون  االحتالية، نتنياهو، فهو 
ــارات الـــحـــريـــديـــة الــديــنــيــة  ــ ــّي ــتــ ــــذه الــ ــــى هـ إلـ
التماهي مع نزعات  إلى  املتطّرفة، وأقــرب 
وهو  والعنصرية.  العدائية  املستوطنني 
ــة إلــــــى اســـتـــرضـــائـــهـــا،  ــــي أمـــــــّس الــــحــــاجــ فـ
خـــصـــوًصـــا فـــي ظـــرفـــه املــــــــأزوم، قــضــائــّيــا؛ 
واالحتيال  الفساد  هم 

ُ
ت مواجهته  بسبب 

وخــيــانــة األمــانــة، ولحاجته إلــى األحـــزاب 
االنتخابات  فــي  لــه،  الــداعــمــة  الصهيونية 
ـــل الـــكـــتـــل الـــحـــزبـــيـــة 

ّ
املـــقـــبـــلـــة؛ ألنــــهــــا تـــمـــث

ــتــه لتشكيل 
ّ
املــتــحــالــفــة مــعــه؛ لــتــرجــيــح كــف

الـــرئـــيـــس  إدارة  تـــلـــتـــفـــت  وال  الــــحــــكــــومــــة. 
ــو بــــايــــدن، إلــــى هــــذا الـــواقـــع  ــركـــي، جـ ــيـ األمـ
ي 

ّ
، بني دولــة محتلة تدعم، أو تغط

ّ
املختل

عــلــى إرهــــاب مــســتــوطــنــيــهــا، وهـــي مــصــّرة 
إسرائيل،  من حماية  املعهود؛   

ّ
الخط على 

أمام أّي ماحقات قضائية دولية، تساِئل 
الــطــويــل، فــي انتهاك  هم 

ّ
قــادتــهــا عــن سجل

حقوق الفلسطينيني، شعبا كاما وأفرادا.   
)كاتب فلسطيني(

وماذا تجني األنظمة السلطوية من فعل 
كــهــذا؟ صــحــيــح أن هـــذه األنــظــمــة تضيق 
ذرعًا بالنقد، وال تقبل حرية التعبير، وإال 
أيضا  هـــذا  لــكــن  بالسلطوية،  ملــا ُوصــفــت 
تمأ سجونها  كــي  كافيًا  يــبــدو سببًا  ال 
طويلة  ولفترات  واملعتقات،  باملعتقلني 
على غرار ما يحدث مع عشرات آالف من 

املعتقلني في العالم العربي. 
أحد األسباب التي تبدو منطقية لتفسير 
هـــذا األمــــر اســتــخــدام هـــذه األنــظــمــة ملف 
تأمني،  كبوليصة  السياسيني  املعتقلني 
وورقــــــة تـــفـــاوض مـــع الــــغــــرب، خــصــوصــا 
الـــواليـــات املــتــحــدة. ولــيــس مــصــادفــة أنــه 
جني ومحمود، بعد 

ُ
قد تم إطــاق ســراح ل

أن حدث تغيير كبير في البيت األبيض، 
بعد أن خرج منه الرئيس األكثر سلطوية 
واســتــبــدادًا فــي تــاريــخ الــواليــات املتحدة 
دونالد ترامب، والذي كان يقّدم دعمًا غير 
مــدار  على  السلطوية  ألنظمتنا  مــشــروط 
السنوات األربع املاضية. وقد ُيقرأ اإلفراج 
عن كل من املعتقلنْي بادرة ُحسن نية من 
الــنــظــامــني، املـــصـــري والـــســـعـــودي، تــجــاه 
»عـــربـــون  أو  بـــايـــدن،  الــرئــيــس جـــو  إدارة 
مــحــبــة« حــســب الــقــول الــشــائــع فــي مصر، 
وذلــــك بــغــيــة تلطيف األجـــــواء مــعــه خــال 
ــذا ال يجب  ــ ــع املــقــبــلــة. ولـ ــ الـــســـنـــوات األربــ
ــفــاجــأ إذا تـــم اإلفــــــراج عـــن مـــزيـــد من 

ُ
أن ن

املعتقلني واملعتقات في كا البلدين في 
الفترة املقبلة. 

املعتقلني  اســتــخــدام  يتم  أخـــرى،  بكلمات 
السياسيني في بادنا كما لو كانوا رهائن 
يـــتـــم الـــتـــفـــاوض عــلــيــهــم مــــع الــحــكــومــات 
الغربية، كما لو كنا في ســوق للنخاسة 
السياسية. أي أننا، نحن املواطنني العرب، 
ليس لنا أية قيمة حقيقية لدى حكامنا، 
أو بيادق  أوراق لعب  وإنــمــا نحن مــجــّرد 
عــلــى طـــاولـــة الـــتـــفـــاوض مـــع الــحــكــومــات 
يشاؤون،  وقتما  يستخدمونها  الغربية، 
ــراج. وهــنــا يبدو  اإلفــ أو  ســـواء باالعتقال 
ــة  ــ ــلـــطـــويـــة ورقـ ــة الـــسـ ــمــ اســــتــــخــــدام األنــــظــ
املعتقلني ورقة تفاوضية أشبه باستخدام 
مــجــرمــي الــحــرب املــدنــيــني دروعــــا بشرية 
فــي حــروبــهــم وصــراعــاتــهــم، فــهــؤالء ليس 

فـــي شــخــصــه، قـــائـــا: »تـــونـــس هـــي أنــــا«. 
ــه لم يكن يقبل منافسا له 

ّ
أن ويعرف عنه 

أو  الكاريزما والزعامة من خصومه  على 
ى ســّمــاه أحمد القديدي 

ّ
مــن أنــصــاره، حت

»بورقيبة مفترس الرجال«، فقد شاع إنه 
وّجــه بتصفية صالح بــن يــوســف، عندما 
ذاع صيت الــرجــل، فــي الــداخــل والــخــارج، 
واختلف معه على كيفية استقال تونس 
وطريقة حكمها. كما زّج في السجن وزيره 
بــن صــالــح، عندما فشلت  أحــمــد  وحليفه 
بتنفيذها.  أمـــره  الــتــي  التعاضد  سياسة 
ودفع الوزير األّول محّمد مزالي إلى الفرار 
الــبــاد عندما عــا نجمه ونافسه في  مــن 
ثّمة،  التونسي. ومن  الداخل  شعبيته في 
سئم طيف من التونسيني سطوة فخامته، 
وكرهوا النظام الرئاسي الذي أّبد الزعيم 

 حقوقهم. 
ّ

وغمط الناس جل
ــثــــورة الــشــعــبــيــة الـــتـــي اشــتــعــلــت  كـــانـــت الــ
نــهــايــة الـــعـــام 2010، فـــي جــانــب مــــا، ضــّد 
ـــى ذلــك 

ّ
الــنــظــام الــرئــاســي الــبــغــيــض، وجـــل

ــقـــاط الــنــظــام«.  شـــعـــار »الــشــعــب يـــريـــد إسـ
لــذلــك أنــتــج االنــتــقــال الــديــمــقــراطــي نظاما 
بــرملــانــّيــا مـــعـــّدال، يـــكـــّرس ســلــطــة الــشــعــب، 
ــلــيــه فــي الــبــرملــان 

ّ
مــن خـــال اخــتــيــاره مــمــث

بــطــريــقــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة نـــزيـــهـــة، ويــضــبــط 
من  ص 

ّ
ويقل الحكومة،  رئيس  صاحيات 

صـــاحـــيـــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة خشية 
وتعاقب  الحكم.  بمقاليد  وتــفــّرده  تغّوله 
على الباد خال عقد بعد الثورة خمسة 
الحكم بطريقة دستورية،  ــوا 

ّ
تــول رؤســـاء، 

ع، منصف 
ّ
ســلــمــيــة، ســلــســة )فــــــؤاد املــــبــــز

محّمد  السبسي،  قايد  الباجي  املــرزوقــي، 
ــهــم تباينوا 

ّ
الــنــاصــر، قــيــس ســعــّيــد(. لــكــن

فــــي مـــســـتـــوى الـــتـــزامـــهـــم بــصــاحــيــاتــهــم 
ع 

ّ
ــبــــز ــّمـــل املــ ــتــــرامــــهــــم الــــدســــتــــور. تـــحـ واحــ

والــنــاصــر مــســؤولــيــة الــرئــاســة فــي وضــع 
استثنائي، وتفاديا للفراغ في أعلى هرم 
السلطة. فاألّول حكم بعد هروب بن علي، 
والــثــانــي حــكــم بــعــد وفــــاة الــســبــســي، وكــل 
السيرورة  حـــدوده وضمن  احــتــرم  منهما 
ــة. فــيــمــا ُيــعــتــبــر  الـــعـــاديـــة لـــدوالـــيـــب الــــدولــ
ــــام الــتــجــربــة  ــ مـــنـــصـــف املـــــرزوقـــــي مــــن أعـ
تّمت  الديمقراطية في تونس، ففي عهده 
صـــيـــاغـــة الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد، وازدهـــــــرت 
الـــحـــّريـــات بــشــكــل غــيــر مــســبــوق، وأحــســن 
تمثيل الباد في الخارج، خصوصا لدى 
االتحاد األوروبـــي، ومــّد جسور التواصل 
ــع بــــلــــدان داعـــمـــة  ــ مــــع دول إفـــريـــقـــيـــة، ومــ
ز 

ّ
ــز ــ ــــرب(، وعـ ــغـ ــ ــا، قـــطـــر، املـ ــيـ ــركـ لـــتـــونـــس )تـ

حيادية املؤسسة العسكرية وجاهزيتها، 
وكـــــان عــلــى تــــعــــاوٍن مــعــتــبــر مـــع الــبــرملــان 
والــحــكــومــة ومــنــظــمــات املــجــتــمــع املــدنــي. 
ومــع السبسي بــدأت بشكل واضــح بــوادر 
الـــصـــراع عــلــى الــصــاحــيــات بـــني رئيسي 
التحّكم  أراد  فقد  والحكومة،  الجمهورية 
فــي الــهــيــكــل الــحــكــومــي، وكـــان لــه ذلـــك في 
 خلفه يوسف 

ّ
حكومة الحبيب الصيد. لكن

واختلفا  السبسي،  طــْوع  يكن  لم  الشاهد 
الجمهورية  رئيس  ُيفلح  ولــم  مسائل  في 
في إطاحته نظرا إلى وجود حزام حزبي 
ــم مـــن الـــخـــافـــات،  ــرغـ ــه. وعـــلـــى الـ ــولـ مـــن حـ
املــســؤولــيــة، ومــّرر  بـــروح  السبسي  ى 

ّ
تحل

الشاهد،  أجـــراه  وزاريـــا  )تعديا(  تحويرا 
ــتــــراضــــه عـــلـــى بــعــض  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اعــ
الــــوجــــوه، وفـــعـــل ذلــــك ضــمــانــا لــســيــرورة 
الـــدولـــة، ولــكــي ال يــكــون مــصــدر تــأزيــم بل 

رئيسا توافقيا، جامعا إلى حّد ما. 
فــمــعــروف بفصاحته،  ــا قــيــس ســعــّيــد،  ــ أّم
بالقانون  الواسعة  ودرايته  يــده،  ونظافة 
الدستوري، واصطفافه نظريا إلى جانب 
الـــشـــبـــاب والـــفـــقـــراء ومـــنـــاداتـــه بــمــكــافــحــة 
الفساد، ومناهضة التطبيع مع إسرائيل، 

ــريـــده حــكــومــة  ــذي تـ ــ وفــــي غــيــر الـــســـيـــاق الـ
االحتال. 

ــن الـــظـــهـــور  ــ ــّد مـ ــ ــحـ ــ ــغــــرض الـ وذلــــــــك كـــلـــه بــ
الفلسطيني، حتى العادّي منه، والحيوّي، 
ا، كما نلحظ مقادير الغيظ والكراهية 

ً
أيض

ــنـــني، فــــي مـــواســـم  ــتـــوطـ ــتــــي تـــطـــبـــع املـــسـ الــ
قــطــف الـــزيـــتـــون، وهـــو مـــوســـٌم ضــــارب في 
التاريخ، مقرون بشجرة الزيتون املعّمرة، 
ــا فــــي الـــحـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــهـ ــتـ ــزّيـ ــركـ ومـ
 موسم 

ّ
االقتصادية واالجتماعية، ففي كل

ـــــــاة املـــســـتـــوطـــنـــني مــئــات 
ُ
ــرق غ ــ نـــشـــهـــد حــ

أشـــجـــار الـــزيـــتـــون؛ فـــي مـــحـــاولـــة إلحــبــاط 
الـــــــروح الــفــلــســطــيــنــيــة املــحــتــفــيــة بــمــوســم 
الــقــطــاف، بعد انتظار ســنــوّي، كــأن أولئك 
االنسيابّية  هــذه  يطيقون  ال  املستوطنني 
الـــعـــادّيـــة، مـــن الــفــلــســطــيــنــيــني وعــوائــلــهــم؛ 
كباًرا، وصغاًرا، وهذا االلتحام الوجودي، 

وهذا التناغم بني األرض وإنسانها. 
املستوطنني  استهداف  يقتصر  ال  بالطبع، 
عــلــى  الــفــلــســطــيــنــيــني،  ألرواح  اإلرهــــــابــــــّي 
النشاطات الجماعية، كتنظيم »املسارات«، 
ل 

ّ
الزيتون، بل تتخل ، أو مواسم قطف 

ً
مثا

ه، وتطاول البيوت )كما عند حرق 
ّ
العام كل

املستوطنني منزل عائلة دوابشة، في قرية 
دومــــــا، فـــي مــحــافــظــة نـــابـــلـــس، وقــــد تــوفــي 
فــيــهــا طــفــل رضـــيـــع ووالـــــــــداه(، واملـــســـاجـــد، 
ــّيــــارات، وغـــيـــرهـــا، ولــكــن فـــي حــــوادث  والــــســ
ــّرقــــة، وهــــــم حــــريــــصــــون عـــلـــى تــهــديــد  مــــتــــفــ
الغربية وقــراهــا،  مــدن الضفة  بــني  الــطــرق، 

بمواطنيهم  التضحية  مــن  مــانــع  لــديــهــم 
الحفاظ على مواقعهم وبقائهم  أجل  من 
في السلطة. وقد رأينا معتقلني مصريني 
وسعوديني يحملون الجنسية األميركية، 
ــم اإلفــــــــــراج عـــنـــهـــم، لـــيـــس بـــاعـــتـــبـــارهـــم  ــ تـ
لكونهم  وإنما  باألساس،  عربا  مواطنني 

مواطنني أميركيني.
ولعل من املفارقة أن خطاب هذه األنظمة 
مــلــيء بــشــعــارات الــوطــنــيــة الــزاعــقــة التي 
املــتــطــّرفــة، في  الشوفينية  إلــى حــد  تصل 
حـــني أنــهــا األكـــثـــر انــتــهــاكــًا وتــفــريــطــًا في 
هـــذه املــشــاعــر الــوطــنــيــة مــن خـــال رهنها 
 
ّ
أحط هــذا هو  ولعل  الغربية.  للحكومات 
ــــذي شــهــدتــه بــادنــا  أنـــــواع االســـتـــبـــداد الـ
عــلــى مــــدار الــقــرن املـــاضـــي، والــــذي وصــل 
إلـــى مــرحــلــة املــتــاجــرة بــحــقــوق املــواطــنــني 
وحـــريـــاتـــهـــم، والــــــذي يـــبـــدو كــمــن يــتــاجــر 
بشرفه وِعــرضــه مــن أجــل حفنة مــن املــال، 
ــقــــال/ اإلفـــــراج  ــتــ وذلـــــك وفــــق طـــريـــق »االعــ
ــدفـــع«. وبــقــدر مــا تبدو  مــقــابــل الـــدعـــم/ الـ
قل  شئت  وإن  السياسية،  املقايضة  هــذه 
تبدو،  مــا  بقدر  لــة، 

ّ
ومــذ  

ً
الصفقة، مخجلة

لــأســف، حــاضــرة وفــاعــلــة فــي حــســابــات 
مع  عاقاتها  رســم  فــي  العربية،  األنظمة 

الحكومات الغربية.
)كاتب مصري(

والـــبـــرملـــان،  األحــــــزاب  ازدراءه  ُيــخــفــي  وال 
ورغـــبـــتـــه فــــي تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
ــه 

ّ
ــات الــــرئــــيــــس. لــكــن ــيــ ــيــــع صــــاحــ وتــــوســ

يــبــدو بــا بــرنــامــج واضـــح املعالم،  عملّيا 
ــرة، ولـــم  ـ

ّ
ــث ــعـ ــتـ ــة مـ ــيـ ــالـ ــه االتـــصـ ــاتـ ــاسـ ــيـ وسـ

يـــقـــّدم أّي مــــبــــادرٍة تــشــريــعــيــٍة لــتــغــيــيــر ما 
ـــه يــريــد أن يعمل 

ّ
يــريــد تغييره. ويــبــدو أن

فت 
ّ
خارج املؤّسسات أو فوقها، ومعه توق

ولم  تــكــاد،  أو  االقــتــصــاديــة  الدبلوماسية 
يــكــن لــتــونــس حــضــور وازن فـــي املــحــافــل 
الدولية. وكثيرا ما تحّدث داخل املؤسسة 
العسكرية واألمنية أو خارجها عن »غرف 
مــظــلــمــة، وعــــن مـــنـــدّســـني، وعــــن مـــؤامـــرات 
ل 

ّ
حاك لتونس، وعن أطــراف تريد التسل

ُ
ت

إلــــى املـــؤســـســـات الــســيــاديــة لــضــربــهــا من 
 الفتنة«، مــن دون أن يسّمي 

ّ
الــداخــل وبــث

األشـــخـــاص واألشــــيــــاء بــأســمــائــهــا، فــكــان 
خــطــابــه ُهــامــيــا، ُمــلــغــزا، غــيــر جــامــع، وال 

يبعث الطمأنينة في النفوس. 
ــر بـــني مــكــّونــات 

ّ
وفـــي عـــهـــده، اشـــتـــّد الــتــوت

ــة الــــحــــكــــم )الـــــــرئـــــــاســـــــة، الـــــبـــــرملـــــان،  ــئــ ــيــ هــ
الحكومة(، والنزاع على الدستور والنفوذ 
والــصــاحــيــات. وامــتــنــاع ســعــيــد، أخــيــرا، 
اليمني بعد  الجدد  الـــوزراء  أداء  عن قبول 
ــك، وهــو  الــتــعــديــل الــــــوزاري دلــيــل عــلــى ذلــ
ــص 

ّ
ــل ســـيـــرورة الـــدولـــة، ويــقــل

ّ
تــوّجــه ُيــعــط

من شعبية الرئيس. والحكم بفساد وزير 
الــقــضــاء، وتعيني أعضاء  مــن اخــتــصــاص 
الحكومة من اختصاص رئيس الحكومة، 
اليمني »خــرق جسيم«  أداء  ورفــض قبول 
بحسب  الدستور  بموجب  مقّيد  لتكليٍف 
الـــرئـــيـــس يحتكر  إن  ــقــــول  والــ قـــانـــونـــيـــني. 
تــأويــل الــدســتــور خــطــأ شــائــع، فالرئيس 
مطالب بــاحــتــرام الــدســتــور والــســهــر على 
تـــنـــفـــيـــذه، ال احـــتـــكـــار تـــأويـــلـــه. وال يــمــكــن 
ــيــــس  قــــاضــــيــــا، ورئــ ــــون  ــكـ ــ يـ لـــلـــرئـــيـــس أن 
حــكــومــة، ونــاطــقــا بــاســم الــدســتــور فــي آن 
ــي غــيــاب  ــ ــراطـــي. وفـ ــمـــقـ ــام ديـ ــظـ  نـ

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

املــحــكــمــة الــدســتــوريــة، ُيــفــتــرض مــراجــعــة 
القوانني  دستورية  ملراقبة  العليا  الهيئة 
 

ّ
ــة أو الــبــحــث عـــن حــل ــ ــ أو املــحــكــمــة اإلداريـ
بعض حكماء  بوساطة  لــأزمــة،  سياسي 

املجتمع املدني أو اتحاد الشغل. 
ختاما، قطعت الثورة التونسية مع نظام 
النظام  تغيير  أراد  ومــن  الرئاسي،  الحكم 
ــن  فــلــيــفــعــل فــــي إطــــار  ــ ــراهــ ــ ــيـــاســـي الــ الـــسـ
ــرى بالجميع  مــؤســســي/ دســـتـــوري. وأحــ
 النزاع 

ّ
تأسيس املحكمة الدستورية لفض

عــلــى الــدســتــور والــنــفــوذ والــصــاحــيــات، 
والتوّجه إلى بلورة استراتيجية جامعة/ 
ــال االقـــتـــصـــادي  ــقـ ــتـ نــاجــعــة لــتــحــقــيــق االنـ

املنشود.
)كاتب تونسي(

لماذا يتصاعد إرهاب المستوطنين؟

في استخدام المعتقلين رهائن

سطوة الرئيس في تونس

وراء موجات 
االعتداءات اإلجرامية 

جماعات من غالة 
المستوطنين، قّررت 

المبادرة إليها ببواعث 
كراهية عنصرية

ليست مصادفة أنه 
تم إطالق سراح لُجين 

الهذلول ومحمود 
حسين، بعد حدوث 

تغيير كبير في البيت 
األبيض

لم يقّدم قيس 
سعيد أّي مبادرٍة 

تشريعيٍة لتغيير ما 
يريد تغييره، ويبدو 

أنّه يريد أن يعمل 
خارج المؤّسسات 

أو فوقها

آراء

حسام كنفاني

مع اإلعالن عن موعد االنتخابات الفلسطينية، التشريعية والرئاسية، عادت األجواء 
التي سادت خالل االنتخابات األخيرة التي شهدتها األراضي الفلسطينية، وتحديدًا 
الخاصة بالرئاسة التي أجريت في عام 2005. خالل تلك الفترة شهدت حركة »فتح« 
الفتحاوي  القيادي  القيادية، وخصوصًا مع تسريب  انقسامًا حادًا بني مكوناتها 
األسير، مــروان البرغوثي، نيته الترشح للرئاسة، وهو ما أثار موجة عاصفة ضد 
الحركة، بعدما تم االتفاق على أن يكون  البرغوثي من قبل قياديني أساسيني في 
املرحلة كيف  تلك  في  نتذكر  للحركة.  الوحيد  املرشح  مــازن(  )أبــو  محمود عباس 
تناوب مسؤولون في حركة »فتح«، ومن بينهم للمفارقة فاروق القدومي الذي يعد 
من املعارضني التاريخيني ألبو مازن ومسار أوسلو، ليحذروا البرغوثي من الترشح 

والتشكيك بنواياه.
املشهد نفسه يتكرر اليوم، لكن بدرجة أكثر جدية، خصوصًا أن البرغوثي لم يسرب 
نيته الترشح لالنتخابات الرئاسية الفلسطينية املقررة في 31 يوليو/تموز من العام 
الحالي فحسب، بل أعلن ذلك صراحة، وزاد عليه التلويح بطرح قائمة »ظل« فتحاوية 
في االنتخابات التشريعية املقررة في 22 مايو/أيار املقبل، في حال لم تستجب قيادة 
الحركة لشروطه التي حددها خالل لقائه مع عضو اللجنة املركزية لحركة »فتح«، 
الــذي زاره في األســر، وفي مقدمتها أن يشارك في وضع األسماء  حسني الشيخ، 
في قائمة »فتح« التي ستترشح لالنتخابات التشريعية. وبحسب ما ذكرت بعض 
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، فقد كان لقاء الشيخ والبرغوثي عاصفًا، ما يوحي بأن 

الحركة ورئيسها لن يتجاوبا مع مطالب القيادي الفتحاوي األسير.
املشهد، وإن كان مشابهًا ملا حدث في 2005 من حيث الشكل، إال أنه أشد خطورة 
بفعل التغييرات التي شهدتها الساحة الفلسطينية عمومًا، والفتحاوية خصوصًا، 
الفلسطيني  االنقسام  وفي مقدمها حالة  املاضية،  الخمس عشرة  السنوات  خالل 
املستمر واالنــشــقــاقــات فــي حــركــة »فــتــح« الــتــي يــقــودهــا الــقــيــادي املــفــصــول محمد 
دحــــالن. وإذا كــانــت أجــــواء املــصــالــحــة طــاغــيــة حــالــيــًا عــلــى صعيد مــحــاوالت إنــهــاء 
يــزال معقدًا، وسط محاوالت دحالن،  الداخلي في »فتح« ال  الوضع  االنقسام، فإن 
الفلسطيني  الرئيس  الطاولة على  قلب  واملــصــري،  اإلمــاراتــي  النظامني  مدعومًا من 
القائمة حاليًا  التوتر  اليوم سيحاول استغالل حالة  بالتأكيد  محمود عباس. وهو 
بني عباس والبرغوثي، وانعكاساتها املرتقبة داخل »فتح«، في ظل نيته أيضًا طرح 
الذي سيزيد من  »فتح«، خصوصًا في قطاع غزة، األمر  لـ انتخابية منافسة  قوائم 

حدة التفكك في حركة »فتح«.
تدرك الرئاسة الفلسطينية أن مضي البرغوثي في مسعاه سيكون له أثر كبير على 
حركة »فتح«، خصوصًا ملا يتمتع به األخير من شعبية قد تخوله الفوز بالرئاسة في 
حال ترشح جديًا، إضافة إلى قدرته على إيصال كتلة نيابية إذا طرح فعليًا »قائمة 
الظل« التي يجري الحديث عنها. لذا من املتوقع أن تبدأ قيادة »فتح« حملة مضادة 
الحالي، فإن  الوضع  نت في عام 2005. ولكن في ظل جدية 

ُ
التي ش لتلك  مشابهة 

الحملة قد تحمل أسلحة جديدة، وليست مجرد ظهور على الفضائيات، وخصوصًا 
إلى  الحملة  و2021. ستهدف   2005 بــني  االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  تطور  مــع 
أو ما إلى ذلك  البرغوثي، وتسريب تسجيالت أو محاضر لقاءات  محاولة شيطنة 
غير  البرغوثي  أن  عــن  هناك حديثًا  أن  وال سيما  الغاية،  هــذه  تخدم  معطيات  مــن 
محبوب داخل الحركة األسيرة، بفعل بعض املمارسات التي تحدث داخل السجون 

اإلسرائيلية. 
بغض النظر عما ستنتجه هذه الحملة، وما ستسفر عنه االنتخابات الفلسطينية 
»فتح«  حركة  ستترك  فإنها  التشريعي،  املجلس  ومقاعد  الرئاسة  على  والــصــراع 
غارقة في مزيد من التشرذم والتفكك، وهي التي تحولت من حركة تحرر وطني إلى 

حزب سلطة، وهو ما تظهره هذه الصراعات.

باسل طلوزي

من حسن حظ الجنرال كارل فون كالوزفيتز الذي عاش في أواخر القرن السابع 
ا ضخًما عن نظرية الحرب وخططها، أنه ليس على قيد الحياة 

ً
عشر، ووضع مؤلف

إن أي حــرٍب تخاض هدفها  القائلة  أن ثمة عــرًبــا دحــضــوا نظريته  ليعرف  الــيــوم، 
االنتصار على العدّو وسحقه، واستبدلوها بنظرية جديدة قوامها »الحرب من أجل 

الهزيمة«، وليس النصر الذي يسعى إليه كل قائد عسكرّي على وجه األرض.
إنــهــا صـــراعـــاٌت عــربــيــة فــي سبيل  لقلنا  تــحــديــًدا،  ــح  ولــئــن شئنا مصطلًحا أوضـ
الحضيض؛ إذ من الجلّي أن كثيرين من عرب اليوم يخوضون صراعاٍت محكمة 
إلى  لالنتقال  املتون  يكافح  كمن  الدونية،  سقف  تحت  للبقاء  والتخطيط،  اإلعـــداد 

الهوامش.
ا، ومستتًرا في أحايني أخرى، 

ً
ا أحيان

ً
، من يخوض صراًعا، معلن

ً
من عرب اليوم، مثال

ا، ويسوقون آالف الذرائع لتسويغ مواقفهم العدائية،  ضد امتالك إيران سالًحا نووّيً
منها الخشية على »أمن اإلقليم والسالم العاملي«، وكأن هذه الحمائم العربية تعيش 
في »املدينة الفاضلة« بوداعٍة وسالم، وال تريد أن تلّوث نقاء إقليمها بأسلحة الدمار 
»الخبيثة«  إيــران  نوايا  نفسه من  »القلق«  إسرائيل على خط  مع  وتدخل  الشامل، 
إيــران وإجهاض  الطرفني لحصار  ثّمة تنسيق بني  السالح، بل  بامتالك مثل هــذا 
نزعاتها النووية. وفي املقابل، تتغاضى الحمائم عن مستنقع التلوث الذي يغمرها 
حتى أعناقها بترسانات إسرائيل الفتاكة من أسلحٍة نوويٍة وكيماوية وجرثومية، 
إال إذا كانت تعتقد، بغبائها املستفحل، أنها قد أمنت شّر إسرائيل بمعاهدات سالٍم 

سيطمسها براز الحمام.
 واحــدة، ليعرفوا أن قنبلة 

ً
كان األدعى أن يتجاوز أولئك العرب قصر نظرهم برهة

أزيد  األقــل، فرًصا  لهم، على  لم تكن رادًعــا إلسرائيل، فستتيح  إن  النووية  إيــران 
 على تحسني شــروط 

ً
ــدرة قـ ذلــك  ولــربــمــا منحهم  نــووّيــني،  بــني عمالقني  للمناورة 

الفلسطيني  املــفــاوض  يحتاجه  مــا  أعظم  تحديًدا  وهــذه  إســرائــيــل،  مــع  معاهداتهم 
»الغلبان« أمام الغول اإلسرائيلي الذي جّرده حتى من ثيابه، غير أن الّدونية تأبى أن 
ها في هذا الجانب، ثمة من العرب 

ّ
ا عن االنحياز إليران، أقل

ً
تفارق أقزامها، فعوض

من يشّدون على يدي أميركا في انسحابها من اتفاقها )النووي( مع إيران املوقع 
سنة 2015، ولم تعارضه آنذاك سوى إسرائيل وحدها، بل منهم من يطالب اليوم 
ا« في أي مفاوضاٍت مقبلة بشأن إبرام أي اتفاق أميركي غربّي 

ً
بأن يكون »شريك

جديد مع إيران.
 عن الصراعات العربية العكسية، ألنها األوضح في هذه املرحلة، 

ً
أوردُت إيران مثال

األردن جمعية  في  لت 
ّ
ك

ُ
ش على صعيد محلي،  منها.  كثير  عن  التغافل  دون  من 

شعبية ملقاومة برنامج إلنشاء مفاعل نووي بسيط في جامعة العلوم والتكنولوجيا 
ألغراض توليد الكهرباء، ال أزيد من ذلك، فثارت ثائرة قطاع من املواطنني »الحمائم«، 
الذين رأوا في املفاعل خطًرا على »البيئة«، وهو ما يبرهن أن الصراع على الهوامش 
ال يقتصر على فئة الحكام، بل تشاطرهم في ذلك قطاعات شعبية ال يستهان بها.
املعضلة التي لن يقوى على تفسيرها أحد هي ذلك التناقض العجيب في الشخصية 
عن  حينها  يتوّرعون  فال  والبينية؛  الداخلية  بالصراعات  األمــر  ق 

ّ
تعل إذا  العربية، 

نفض ريش الحمام عن جلودهم، واستبداله بالحراشف واألنياب، واستخدام كل ما 
في أيديهم من أسلحة الفتك والسحق، وتشريع االستعانة بالخارج وترساناته من 
ب وقنابل انشطارية، وعدم املمانعة من استخدام السالح النووي، 

ّ
يورانيوم مخض

ب األمر، من أجل السيادة والتفّرد بالحكم واحتالل املتون، ال لشيٍء سوى 
ّ
إن تطل

الــرغــم مــن أن سيادتهم على شعوبهم  .. على  املــنــازع أخ وشقيق وابــن جلدة  ألن 
ورقّية، سرعان ما تتمّزق عند أدنى هّبة ريح خارجّية. آنذاك، تشتعل حروٌب لغاياٍت 
أخرى، تسّمى »حروب الهوامش« أو »الحروب من أجل األوكار«، ومن أجل أن نظل 

 األخير من العالم.
ّ

في الصف

فاطمة ياسين

كان جو بايدن نائبا للرئيس باراك أوباما، عندما تم التوقيع في عام 2015 على 
السريع  إيــران  تمّدد  النووي. ويعلل كثيرون  إيــران بشأن برنامجها  االتفاقية مع 
في املنطقة في عهد أوباما بأنه كان نتيجة سياسية لتلك االتفاقية، فإيران تعتمد 
لــتــفــرض عــلــى محيطها تنفيذ مــا تــرغــب فــيــه، لكن  الــنــوويــة،  إنــتــاج قنبلتها  عــلــى 
والسياسية  العلمية  األالعيب  إلــى  تلجأ  أن  تريد من دون  ما  لها  االتفاقية حققت 
إلنجاز القنبلة. يجلس بايدن نفسه اآلن في املكتب البيضاوي، وقد أزيح كابوس 
الــذي ألغى مــن السياسة األميركية كــل مــا يمت ألوبــامــا بصلة. ويــبــدو أن  تــرامــب 
فها ترامب، وعلى الجميع 

ّ
الوقت واملسرح متاحان لبايدن لترتيب الفوضى التي خل

أن يعيد التفكير في وضعه السياسي، خصوصا إسرائيل التي حققت مكاسب 
كانت تأتيها على شكل أحالٍم لذيذٍة تحولت على يد ترامب إلى حقائق، بدءا من 
االعتراف بالقدس عاصمة لها، وبالجوالن جزءا جغرافيا منها، والتضييق املالي 
الذي أجــراه ترامب على منظمة التحرير الفلسطينية، ووصــوال إلى قطار التطبيع 
اقتصادا وسياسة   تمارس فيها 

ً
 شاسعة

ً
 جغرافية

ً
أعطى إسرائيل مساحة الذي 

بعائد مضمون.. كان بايدن، السياسي الديمقراطي التقليدي، شاهدا على سياسة 
تعتبرها إسرائيل في صالحها، وقد يجعل وجــود هذا  لم  والتي  السابقة،  أوباما 
الرئيس في البيت األبيض إسرائيل تفكر في خطواٍت جديدٍة تستطيع بها مجابهة 

ما يمكن أن يبدر عن بايدن..
تجري  بالرئاسة،  يفوز  الــذي  الحزب  تغير  عند  األميركية،  الرئاسية  التقاليد  في 
مراجعة عامة لكل مــا قــام بــه الرئيس الــســابــق. واملــراجــعــة تعني إعـــادة قـــراءة كل 
القرارات والسياسات املتبعة، من دون أن تعني بالضرورة تغيير هذه كلها. وهذا 
الخارجية األميركي  ينطبق على ما كــان متبعا نحو إسرائيل، وقــد صــّرح وزيــر 
الجديد، أنتوني بلينكن، بأنه يعرف أهمية الجوالن إلسرائيل، ولكنه ال يؤيد اعتراف 
ترامب بها جزءًا من إسرائيل. تظهر القراءة األولى، والثانية كذلك، للتصريح تمايزا 
أميركيا حاليا عن زمن ترامب، ولكنه تمايٌز أدبي فقط، فعدم موافقة بلينكن على 
ما قام به ترامب لن يغير من واقع األمر كثيرًا، وقد ربط بلينكن أهمية هذه املنطقة 
بالنسبة إلــى إســرائــيــل بــوجــود مليشيا إيــرانــيــة، مــا يعني أنــه لــن يمانع مــن دوام 
السيطرة اإلسرائيلية عليها، لتحاشي أي طغيان عسكري إيراني قادم من سورية، 
أن  ليؤكد  التالي،  اليوم  في  نتنياهو،  االحتالل،  رئيس حكومة  وقد خرج  محتمل. 
الجوالن سيبقى تحت السيادة اإلسرائيلية باتفاق أو من دونــه، وهــذا هو املوقف 
اإلسرائيلي الدائم الذي كــّرره كل رؤســاء وزراء إسرائيل منذ مقتل إسحق رابني 

في 1995.
على الرغم من أن الصحافة اإلسرائيلية ترّدد »بقلق« تأخر االتصال الهاتفي األول 
بني بايدن ونتنياهو، ولكن هذا القلق الظاهري ال يدعو إلى قلق سياسي عام، فإدارة 
الرئيس الجديد لن تراجع خطوة ترامب السياسية، نقل السفارة إلى القدس، بعد أن 
صارت خطوة نهائية. ولن يكون لديها إال خيار متابعة ما بدأت به اإلدارة السابقة 
اإلدارة في تدشني مزيد من  هــذه  وقــد تساعد  السريع،  التطبيع  تعبيد طريق  من 
اتفاقيات التطبيع، بما يوفره هذا النوع من اإلنجازات من دعاية سياسية مجانية. 
ولكن املعضلة هي االتفاق النووي، وهو امللف املهم إليران ولدول الخليج وإلسرائيل 
بدرجة أكبر، فاالتفاق الذي ألغاه ترامب قد يكون من الصعب العودة إليه بصيغته 
السابقة، وقد شهدنا تراشقا أميركيا إيرانيا بشأنه، والتمهيد التفاق جديد لن يبدأ 
حاال. وهنا ستظهر قوة العالقات اإلسرائيلية األميركية، فشكل االتفاق الجديد أو 
مستوى التعديل الذي يمكن أن يدخل على القديم، سيوضح مدى حميمية العالقة 
اتفاقا جــديــدا أو تعديال محتمال قــد ال تحتمله واليــة واحــدة  الــدولــتــني، ولكن  بــني 
لبايدن، وهو بحاجٍة إلى فترة ثانية، ليعبر مثل هذا االتفاق حقول األلغام املحيطة 
به مجرد  األول  بايدن  اتصال  نتنياهو  انتظار  املعطيات، قد يكون  به. ووفــق هذه 

تفصيل بروتوكولي ال يهم إال الصحافة املتحّرقة لخبر مثير.

محمد أبو رمان

عاد أستاذنا، سيف الدين عبد الفتاح، في مقالته أول من أمس، في »العربي الجديد«، 
بعنوان »تدّرج اإلعداد في التخلص من االستبداد«، إلى كتاب عبد الرحمن الكواكبي 
نقدية،  لذلك، ضمن مراجعات  املقال  له مساحة  بما سمحت   ،».. االستبداد  »طبائع 
 زبدة املقال تكمن في التأكيد على التمييز 

ّ
غير مباشرة، لثورات الربيع العربي. ولعل

بني إسقاط املستبد )شخصا أو حكومة( والبناء ملرحلة ما بعد االستبداد، فالثورة 
بــشــروط معينة، لكن ما  احــتــجــاجــي، مرتبط  ثـــوري  الــحــاكــم، كفعل  والــخــروج على 
يتلوه من التخلص من عالئق االستبداد وشبكاته والوصول إلى مرحلة جديدة هي 

 بنائيًا وتراكميًا أكثر تعقيدًا.
ً
 تتطلب توافقاٍت وعمال

ٌ
بالضرورة معركة

 مداخلة عبد الفتاح، وهو من الرموز املعروفة في الدعوة إلى الحرية والديمقراطية، 
ّ

لعل
وكان له دور في ثورات الربيع العربي على درجة من األهمية، تأتي في اللحظة املناسبة 
تمامًا، ونحن نستعيد هذا العام ذكريات مرور عقد على قيامة الربيع العربي، بما 
حملته من رياح تغيير وأحالم داعبت خيال الشعوب في الحرية والتحّرر والخروج 
رون غربيون 

ّ
ر لها منظ

ّ
من حلقة »االستثناء العربي« في التحّول الديمقراطي، التي نظ

كثيرون بعدم إمكانية دخول الدول العربية إلى النادي الديمقراطي.
ومن يقرأ ما كتبه الكواكبي، وهذه القراءة له في سياق الفكر العربي، قديمًا وحديثًا، 
»املسألة  بما يصطلح عليه  املرتبطة  الــجــداالت واإلشــكــاالت  يقع في صلب  سيجده 
محمد  الشيخ  أمــثــال  كــبــار،  ومفكرين  لعلماء  مــقــاربــات  مــن  حملته  ومــا  الثقافية«، 
ثقافية  االستبداد بشروط  من  التخلص  ربطت  وتلميذه محمد رشيد رضــا،  عبده 
ومجتمعية وبإصالح ديني واجتماعي، وجمعية العلماء املسلمني في الجزائر، ومالك 
بن نبي )ونظرية حول الصنمية(، وتلميذه جودت سعيد في مذهب ابن آدم األول، 

وغيرها من مقاربات لعلماء ومفكرين ومثقفني كبار. 
 تحدث 

ً
ال يعني ذلك، بالضرورة، استعادة مقوالت املدرسة الثقافية بكل ما فيها )مثال

اإلمام محمد عبده عن املستبد العادل في إطار وظيفي مؤقت، إلى حني تكون األمة 
ه يدفع إلى مراجعٍة نقديٍة لثورات الربيع العربي 

ّ
قادرة على القيام بمسؤولياتها(، لكن

والتمييز بني التحول نحو الديمقراطية وتعزيز الديمقراطية وترسيخها، األمر الذي 
يتطلب عملياٍت مختلفة، تقوم على بناء البديل، وليس فقط هدم صروح االستبداد، 

والتخلص من تبعاته.
العربي  املركز  التي نشرها  والعميقة  املهمة  الكتب  إلى جملة من  هنا  العودة  يمكن 
لألبحاث ودراسة السياسات لخبراء يناقشون الثورات العربية بصورة مفّصلة، في 
»االنتقال  املهم  بشارة  كتاب عزمي  بخاصة  والديناميكيات،   والتحوالت  الحيثيات 
الديمقراطي وإشكالياته .. دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة«، إذ تتيح قراءات علمية 
موضوعية مفّصلة ملا حدث من كسٍر لجدران االستبداد األمنية والنفسية والثقافية، 
لالنتكاسات التالية لذلك في دول عربية كثيرة، سواًء التي حدثت فيها ثورات مضادة، 
الهويات املحتربة، طائفيًا وعرقيًا  القائمة على  الحروب األهلية  أو وقعت في شراك 

ودينيًا، وحتى االستقطابات بني التيارات واألحزاب األيديولوجية.
الربيع  ثـــورات  انتقالية منذ  العربية، فــي األغــلــب األعـــم، فــي لحظة  الشعوب  تــزال  مــا 
العربي، يصعب العودة بعدها إلى ترميم السلطوية وديناميكاتها ومنحها الشرعية 
الحلم بالوصول إلى   كبيرًا فكريًا وواقعيًا لتحقيق 

ً
ها تتطلب عمال

ّ
مّرة أخــرى، لكن

التي  والقيم  الشعارات  هي  وهــذه  والعدالة،  والحرية  الديمقراطية  من  مرحلة جديدة 
قامت من أجلها الثورات. تأخرُت كثيرًا في مشاهدة مسلسل »الوالدة من الخاصرة«، 
ص الحالة 

ّ
بأجزائه الثالثة، وهو وثيقة درامية تستحق املتابعة املعمقة. العمل، وإن لخ

ه استبطن كثيرًا من شروط الواقع العربي. ونحن اليوم أحوج ما نكون 
ّ
السورية، إال أن

إلى القراءة واملراجعة والتفكير، مثقفني وقوى سياسية وتيارات إسالمية وليبرالية 
املقبلة، فمهّمة اإلنقاذ  م منه والتفكير في املرحلة 

ّ
وعلمانية لدراسة ما حدث والتعل

الطريق لشعوب وسط  ل برسم معالم 
ّ
يتمث اليوم  واملثقفني  املفكرين  تنته، ودور  لم 

الحرائق والنيران.

انتخابات فلسطين وتفكك »فتح« صراع على الهزيمة

هل يقلق بايدن إسرائيل؟ ما بعد »الوالدة من الخاصرة«
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آراء

لميس أندوني

نفرح لحرية لجني الهذلول ونوف عبد العزيز، 
 يبقى سجني رأي أو سياسي واحد 

ّ
ونتمنى أال

فــي العالم العربي. لكن ظــروف إطــاق ســراح 
كرنا 

َ
ذ

ُ
ت بلدهما  في  السعوديتني  الناشطتني 

بأنه لوال تدخل إدارة الرئيس األميركي، جو 
بايدن، لبقيتا معتقلتني. وبالتالي، ال بد من 
ضــغــط أمــيــركــي »حــقــيــقــي« عــلــى الــحــكــومــات 
الشعوب،  نحن  بحقوقنا،  لتعترف  العربية، 
وهو  السياسي،  والعمل  والتعبير  الكام  في 
مــا ال تــبــادر إلــيــه الـــواليـــات املــتــحــدة إال ملــامــًا، 
وُيــشــار هنا  األميركية.  السياسة  وفــي خدمة 
إلـــى هـــذا األمـــر مــن دون االســتــهــانــة بشجاعة 
لــجــني أو نــــوف، أو بــعــدالــة الــنــضــال مـــن أجــل 

حقوق املواطنة واملساواة.
 كبح الحريات وملء 

ّ
الطرف اآلخر للمعادلة أن

الــســجــون بـــــأرواح يــتــحــكــم فــيــهــا الــحــكــام، في 
املعارضة  إلــى  أحيانًا،  يعود،  العربية،  الــدول 
الــشــعــبــيــة لــتــبــعــيــة الـــحـــكـــومـــات، وتــنــفــيــذهــا 
ســـيـــاســـات أمــيــركــيــة تــتــطــلــب تــكــمــيــم األفـــــواه 
وتــعــذيــب األجــســاد. فــدفــاع الــواليــات املتحدة 
عن معتقل أمٌر يخضع لحساباٍت سياسيٍة ال 
دخل لها بالدفاع عن حقوق اإلنسان، فسواء 
كانت الدولة املعنية مؤيدة ألميركا أو مناوئة 
لها، وسواء اعتبرت واشنطن النظام حليفًا أو 
وفــي معظم  فالسياسة تحكم موقفها.  عــدوًا، 
اإلنسان  انتهاكات حقوق  تستعمل  األحــيــان، 
ــزازه  ــ ــتـ ــ ــام أو ابـ ــظــ ــاف نــ ــ ــعـ ــ ورقــــــــة ضـــغـــط إلضـ

راتب شعبو

ــــرة الـــذيـــن يــتــهــمــون حـــزب الــلــه في  اتـــســـاع دائـ
جريمة اغتيال الكاتب والناشط لقمان سليم 
ــة، بـــصـــرف الــنــظــر عـــن الــتــحــقــيــق  ــ ــ ــعـــادل إدانـ تـ
ونــتــائــجــه، ألنــه يعكس مــدى انــحــطــاط تقييم 
الــحــزب فــي النظر الــعــام. مــا وصــل إليه حزب 
الــلــه، ال سيما فــي أنــظــار لبنانيني وســوريــني 
كــثــيــريــن، كـــان كــامــنــًا فــي تــكــويــن الــحــزب، كما 

املوت في القنبلة. 
ــاّد فـــي اعــتــبــار هــذا  عــلــى ضــــوء الـــتـــراجـــع الـــحـ
الحزب، بعد أن تحّول إلى قوة قمع وترهيب 
مــن خـــارج الـــدولـــة، ســـواء فــي داخـــل لــبــنــان أو 
خــارجــه، يــبــرز الــســؤال: مـــاذا تصبح املقاومة 
املقاومة  أن  العادة  املقاومة؟  عن   

ّ
تكف عندما 

التي تحّرر بلدها من االحتال تستولي على 
الحكم في البلد، مستثمرة رصيدها الوطني، 
وتتحّول إلى استبداد يعتاش في الواقع على 
هـــذا الــرصــيــد ويــســتــهــلــكــه، وهـــكـــذا تــنــشــأ في 
املجتمع مقاومة جديدة ضد املقاومة القديمة 
التي صارت حكمًا مستبدًا. غير أن حزب الله 
في لبنان استهلك رصيده »الوطني« بطريقٍة 

أخرى أكثر تعقيدًا.
ــــّررت جــنــوب لبنان  لـــم تــكــن املــقــاومــة الــتــي حـ
وطــنــيــة، بــل مذهبية، وهــي بــذلــك فــّوتــت على 
لـــبـــنـــان إمـــكـــانـــيـــة جـــمـــع الــــطــــوائــــف فــــي عــقــدة 
وطـــنـــيـــة، عــلــى اعـــتـــبـــار أن مـــقـــاومـــة االحـــتـــال 
اللبنانيني.  لغالبية  مــشــتــركــًا  قــاســمــًا  تــشــّكــل 
كذلك فّوتت على لبنان فرصة الزهو الوطني 

عمار ديوب

ــة لــــإعــــام فــــي ســــوريــــة. كـــان  ــعــ ال ســلــطــة رابــ
ــن مـــصـــيـــر اإلعـــامـــيـــني  ــ االعــــتــــقــــال واملـــــــــوت مـ
املعارضني بعد 2011، واآلن انضم إلى املصير 
ذاته إعاميو السلطة. حديث اعتقاالت بعض 
إعاميي السلطة صار شائعًا في سورية. هي 
ليست املــرة األولـــى، ولكنها تأتي، هــذه املــرة، 
متوافقة مع بداية الحملة األمنية لانتخابات 
الرئاسة؛ إذًا فلتجف األقام عن النقد، ولتتجه 
االنتخابات.  املصيرية:  املعركة  بأكملها نحو 
رســالــة لــقــاء الــرئــيــس الـــســـوري، بــشــار األســـد، 
أخيرا، مع إعاميي السلطة في هذا االتجاه؛ 
فــمــن فــهــم الــقــصــد أهـــا بـــه، ومـــن لــم يفهم فله 

السجن؛ الخيارات واضحة إذًا.
ــام بــعــد حـــديـــٍث ما  ــ ـــراس اإلعـ تــأتــي حــالــة إخــ
إنــه حديث  الــســوريــون،  يتناقله ويعيشه  زال 
الــكــاذب بتغيير األوضـــاع بعد القضاء  األمــل 
على اإلرهابيني واملؤامرة، فإذا بالبلد أصبح 
ــن الــــــــروس واإليــــرانــــيــــني واألتــــــــراك   مــ

ً
مـــحـــتـــا

واألمـــيـــركـــان، وإســرائــيــل تــصــول وتــجــول في 
ب أحاديث السلطة طوابير الخبز 

ّ
كذ

ُ
سمائه. ت

الحاجات  وهــذه  الكهرباء،  وانقطاع  والوقود 
 حتى 

ً
الضرورية ما أن تجد السلطة لها حا

 كسيٍف مسلٍط عليها من جديد. األنكى أن 
ّ

تطل
الناس صاروا على وعيٍّ َبنّيٍ بأنها لن تنتهي 
في وقت قريب؛ انتقادات اإلعاميني تأتي من 

لتبني ســيــاســاٍت ال عــاقــة لــهــا بــالــحــقــوق أو 
الــعــدالــة، بــل خــدمــة ألهــــداف واشــنــطــن اآلنــيــة 
أو االســتــراتــيــجــيــة. ال يــمــكــنــنــا تــبــريــر بطش 
األنـــظـــمـــة بــمــوقــف أمـــيـــركـــا أو تــدخــلــهــا، لكن 
تاريخ االنقابات العسكرية، وغير العسكرية، 
حـــافـــل بــتــصــنــيــع ديـــكـــتـــاتـــوريـــاٍت دمــــويــــٍة في 
كـــــان لــأمــيــركــيــتــني،  ــورة، وإن  ــعــــمــ املــ أرجــــــــاء 
الــوســطــى والــجــنــوبــيــة، الــنــصــيــب األكـــبـــر من 
سلسلة االنقابات املوجهة واملنفذة من وكالة 
املــخــابــرات األميركية. وقــد اعــتــذرت الــواليــات 
املــتــحــدة، بعد مـــرور عــقــود، عــن أدوار لها في 
بعض االنقابات، ولم تعتذر عن كلها، ودائمًا 
وفقًا للتغيير في املصالح األميركية، ولكنها 

لم تقدم تعويضًا أليٍّ من ضحاياها. 
وفي العالم العربي وغيره، دول حليفة ألميركا 
وأخــــرى مــعــاديــة لــهــا، تــبــدع فــي االنــتــهــاكــات 
وفنون االعتقال والتعذيب واإلخفاء القصير 
أو الطويل سنوات أو إلى األبد، يعود املعارض 
جثة مشوهة أو ال يعود. وذلك تحت شعارات 
ــاقـــضـــة، مــــن قـــبـــيـــل مـــقـــاومـــة  ــنـ ــتـ مــخــتــلــفــة ومـ
. قــد يختلف املوقف 

ً
أمــيــركــا وإســرائــيــل مــثــا

السياسي بني دولــة وأخــرى، وهــذا مهم، لكن 
األهم أنهما قد تتساويان في احتقار النفس 
اإلنـــســـانـــيـــة أو تــتــنــافــســان فـــيـــه. فـــي حــالــتــي 
الــنــاشــطــة لــجــني الــهــذلــول الــتــي أمــضــت نحو 
خــمــس ســنــوات فــي الــســجــن، وذكــــرت تقارير 
ــاء لــتــعــذيــب، بـــدأت  ــنــ أنـــهـــا تــعــرضــت فـــي األثــ
األلــيــمــة بنفسها وقد  تــتــحــّدث عــن تفاصيله 
أصبحت طليقة، واملــدّونــة نوف عبد العزيز، 

شــعــر  حـــــني  األرض،  تــــحــــريــــر  ــقـــب  ــعـ يـ الـــــــــذي 
اللبنانيون، سيما غير الشيعة منهم، أن هذا 
التحرير نصٌر لفئة لبنانية أكثر مما هو نصر 
وطــنــي عـــام. ولــكــن األهـــم أن الــحــزب راح، بعد 
التحرير، يصرف رصيده »الوطني« في قمع 
اآلخرين معنويًا )طهر فمك قبل أن تتكلم عن 
املــقــاومــة!(، ويــصــرف ساحه وقــوتــه البشرية 
فــي سند ذاك القمع املــعــنــوي بــالــقــوة املــاديــة، 
عــبــر فـــرض ســيــاســاتــه وتــرهــيــب مخالفيه أو 
قــتــلــهــم، وال سيما حــني يــكــونــون مــن الــوســط 
االجــتــمــاعــي لــلــحــزب. هــكــذا نــشــأت فــي لبنان 
مقاومة للمقاومة تستمد قيمتها املعنوية من 
السابقة  للمقاومة  املعنوية  القيمة  انحطاط 
التي تحّولت إلى قوة قمع وطغيان في الدولة 

ومن خارج الدولة.
أنـــجـــز حــــزب الـــلـــه تــحــريــر جـــنـــوب لــبــنــان من 
االحــــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي بــبــطــولــٍة لـــم يــنــكــرهــا 
إلى  العام  الحزب وأمينه  أحــد، وتــحــّول  عليه 
التي  العربية  الشعوب  للمقاومة لدى  أيقونة 
حّركها شعور قومي، من دون أن يحضر في 
املقاوم  الحزب  مع  املذهبي  االخــتــاف  ذهنها 
يــبــرز مذهبيته،   مقاومته، 

ّ
الـــذي كـــان، فــي عــز

ويــخــلــص لــهــا، ويــجــعــل مــنــهــا الــعــصــب الـــذي 
العلمانيون  الــديــمــوقــراطــيــون  مقاتليه.  يــشــّد 
أيــضــًا عن  النظر  ــوا 

ّ
غــض والــعــرب  اللبنانيون 

جراحهم  وكبسوا  للحزب،  الدينية  الطبيعة 
بــاملــلــح، حــني أقـــدم هــذه الــحــزب الـــذي أبهرهم 
في أدائه وانضباطه ومقاومته على قتل عدد 
مــن أبــــرز كـــوادرهـــم، لكنهم وجــــدوا أنـــه ليس 

جّراء عجز النظام عن تلبية تلك االحتياجات، 
ــٍر أصـــبـــحـــوا يـــعـــيـــشـــون فــــي رحـــابـــه  ــقــ ــن فــ ــ وعــ
ــٍق بــتــغــيــيــٍر قــريــب  الـــواســـعـــة، ومـــن دون أيِّ أفــ
ألوضاعهم. اإلعاميون أكثر السوريني معرفة 
بعاقة النظام بإيران وروسيا، وبمصالحهما 
فـــي ســـوريـــة، وبـــواقـــع الــلــحــظــة الــراهــنــة لتلك 
أن هاتني  كــذلــك، فهم يعرفون  الــعــاقــة. ألنهم 
ــدات، وهــمــا  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ  املـ

َّ
ــل ــ ــتــــني أوقــــفــــتــــا جــ ــدولــ الــ

غارقتان في أزماٍت، ال ُيعرف أّولها من آخرها، 
ولــيــس فــي جعبة الــرئــيــس األمــيــركــي، بــايــدن، 
االتــفــاق الــنــووي الــقــديــم، والـــذي، وكــمــا يبدو، 
بالوجود  تتعلق  باتفاقيات  مــشــروطــًا  صــار 
ــران وبــالــصــواريــخ الــبــالــســتــيــة،  ــ اإلقــلــيــمــي إليـ
وشــطــب كـــل الـــتـــطـــورات الــتــي راكــمــتــهــا إيـــران 
الرئيس  انسحب  منذ  الــنــوويــة  الصناعة  فــي 
السابق، تــرامــب، مــن االتــفــاق، وفــي هــذا يتفق 
ــك. وبـــالـــتـــالـــي،  ــذلــ ــايــــدن كــ ــع بــ األوروبــــــيــــــون مــ
ــارفـــون بمقتضى  ــعـ الـ ــيـــون  اإلعـــامـ َيــلــحــظ  ال 
تــغــّيــرًا، لطاملا عّممته أجــهــزة األمــن،  األحــــوال 
وأن بايدن سيقلب ظهر املجن لترامب، وسيتم 
ــيـــاه إلــى  ــانـــون قــيــصــر، وســتــعــود املـ ــقـــاف قـ إيـ
النظام هذه  مجاريها كما قبل 2011. سردية 
فقروا أشــدَّ اإلفقار، 

ُ
أ ها موالوه، وفــوق ذلك 

ّ
َمل

وبالتالي صار النقد يتفجر تلقائيًا. وإليقافه 
يــأتــي االعــتــقــال واملــاحــقــة واملــتــابــعــة األمنية، 
وهــــذا يــطــاول لــيــس اإلعــامــيــني فــقــط، وربــمــا 
ــوالـــني، حــيــث أصــبــحــوا هـــم الخطر  أكــثــريــة املـ

باملدافعة  سعوديون  حراكيون  يلقبها  التي 
تــرويــه، وفقًا  مــا  لها  املظلومني، سيكون  عــن 
معظم  بــشــأن  كما  حالتيهما،  فــي  لوضعها، 
ــقـــال، كــان  ــتـ زمــائــهــمــا وزمــيــاتــهــمــا فـــي االعـ
املوقف األميركي إمــا صمتًا أو تــواطــؤًا، كما 
في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، األمر 
الــذي انتهى بتدخل أدى إلى اإلفــراج عنهما، 
وقد يؤدي إلى إطاق معتقلني آخرين، وذلك 
قـــرار اإلدارة األمــيــركــيــة الجديدة  اتــســاقــًا مــع 
 مـــع مـــن كــانــوا 

ً
ــة ــرامــ إرســــــاء قـــواعـــد أكـــثـــر صــ

أصدقاء ترامب وحلفاءه املقّربني في املنطقة، 
أي إن ظــروف استمرار اعتقال لجني ونــوف، 
ثــم إطـــاق ســراحــهــمــا، خضعت لحساسيات 
ــرتـــب عــنــهــا صمت  ــات ســـيـــاســـيـــة، تـ ــ ــراعـ ــ وصـ
أمــيــركــي أو اعــتــراض أمــيــركــي، فالتوجه إلى 
إدارة بايدن والحزب الديمقراطي يفرض على 
حلفاء الواليات املتحدة الذين كانوا أقرب إلى 
اإلنسان،  ترامب تحسني وضــع حقوق  إدارة 
كجزء من رؤية بايدن لتحسني صورة أميركا 
ــام حــلــفــائــهــا، نــتــيــجــة تــهــور  ــ الـــتـــي اهـــتـــزت أمـ
اليميني املتشّدد لترامب وفجاجته،  التوجه 
لكنها أيضًا تخدم أوجه كبح جماح هؤالء في 
تعاملهم مع الحلفاء التقليديني من األنظمة 
الــعــربــيــة فـــي املــنــطــقــة.  لــيــس لــلــجــني ونـــوف 
عاقة بهذه األجندات. طالبت لجني بحقوق 
مدنية، وبوقف منع النساء في السعودية من 
قيادة السيارة. صحيح أن صاحب القرار في 
اململكة أطــلــق »انــفــتــاحــًا« غير مــســبــوق، كما 
من تمثياته االعتراف بقانونية قيادة املرأة، 

»مــنــاســبــًا« نــقــده أو الــشــكــوى مــنــه، مـــع ذلـــك. 
 إلى 

ً
بالفعل، كان نقد حزب الله حينها سبيا

االنعزال السياسي، أو حتى الدخول في دائرة 
الشك والخيانة.

الـــدعـــم املـــــادي اإليــــرانــــي الــكــبــيــر، إضـــافـــة إلــى 
أنتج  الـــذي  املــزيــج  شــّكــا  املذهبية،  العصبية 
ــوة لــحــزب الـــلـــه، واملـــفـــارقـــة أن مــصــدر الــقــوة  قـ
هـــذا كـــان نفسه مــصــدر الـــخـــراب الـــقـــادم الــذي 
الــوطــنــي  الــتــحــريــر  ر.  ــرَّ املـــحـ الــوطــن  سيعيشه 
بعصبية مــذهــبــيــة هــو مــصــدر الــخــلــل. الــقــوة 
سوف  مــا،  وطنية  خدمة  تقدم  التي  املذهبية 
الوطنية نفسها  بــقــانــون، على  لــو  تــرتــد، كما 
وتــحــطــمــهــا. مـــن عــصــبــيــة مــذهــبــيــة مــســنــودة 
مــن دولــة لها مصلحة جــاءت قــوة حــزب الله، 
فقد نجمت  االعتبارية  أما مقبوليته وقيمته 
عـــن تــصــّديــه الــبــطــولــي وثــبــاتــه فـــي مــواجــهــة 
االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي قــبــل ربــيــع عـــام 2000. 
االنبهار بالعمليات البطولية التي طاملا تاق 
إليها الــعــرب ضــد االحــتــال اإلســرائــيــلــي، وال 
مــا يضمره  كــل  ــى على 

ّ
غــط بعد 1967،  سيما 

تــكــويــن حــــزب الـــلـــه وتــركــيــبــه مـــن احــتــمــاالت 
رعـــب قــادمــة. كــمــا أن ســيــاســة الــحــزب التالية 
لانسحاب اإلسرائيلي من الجنوب )التسامح 
ــكـــال أمـــره  حــيــال جــيــش لــبــنــان الــجــنــوبــي وإيـ
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، عـــــدم الـــطـــمـــع بــالــســلــطــة  ــلـــدولـ لـ
زت قيمته لـــدى الــعــمــوم، إلــى 

ّ
ــز الــســيــاســيــة( عــ

ى الـــوهـــم، لــــدى كــثــيــريــن، بـــأنـــه حــزب 
ّ
ــــذ حـــد غـ

ديني »مــن طــراز جــديــد«.  شــيء مشابه تكّرر 
مــــع تــنــظــيــمــات إســـامـــيـــة فــــي ســــوريــــة أبــــدت 

والقمع  األفــــواه  الــنــظــام تكميم  انتهج  حــالــيــًا. 
والــقــتــل، وبــشــكــٍل مــمــنــهــج، مــنــذ 2011، وهـــذا 
أنه يريد تمرير  الوحيد حاليًا، سيما  خياره 
صات« 

ّ
مسألة االنتخابات ومن دون أي »منغ

ذات مــعــنــى. الــتــهــاون مــع الــنــقــد ســـيـــؤّدي، مع 
انــهــيــار الــخــدمــات واألوضـــــاع املــعــيــشــيــة، إلــى 
مظاهر احتجاجية، وهذا ما قد يضطره إلى 
مــزيــٍد مــن الــقــمــع، وســيــكــون نتائج ذلــك وبــااًل 
أكــبــر. يــريــد الــنــظــام، فــي اعــتــقــالــه اإلعــامــيــني، 
إغــــاق طــريــق االحــتــجــاجــات مــا أمــكــنــه، وهــو 

بكل األحوال سيرة حياته، أي االعتقال.
ــام األخـــيـــرة، الحــظــنــا تــطــويــق النظام  فــي األيــ
مــشــكــلــة كــبــيــرة فـــي مــديــنــة الـــســـويـــداء، حيث 
قارب الوضع من االنفجار، وهناك تسريباٌت 
تــؤكــد اتــصــال الــرئــيــس بــشــار األســـد بالشيخ 
استخفاف  إشــكــال  لتطويق  الــهــجــري  بهجت 
ضابط أمن كبير به. تزامنت املشكلة األخيرة 
مــع كــتــابــات مــنــّددة بــاالنــتــخــابــات، ويــبــدو أن 
طّي مشكلة الضابط ستسهل ألجهزة السلطة 
تطويق قضية تلك الكتابات، ودفع املدينة إلى 

تجّدد العهد للرئيس.
ويتخّوف  الحسكة،  فــي  الــوضــع  انفجر  كذلك 
النظام مــن رفــض قــوات ســوريــا الديمقراطية 
)قـــســـد( إجـــــراء تــلــك االنــتــخــابــات فـــي مــنــاطــق 
ســيــطــرتــهــا، حــيــث ســيــعــنــي ذلــــك الـــرفـــض أن 
السلطة السورية لم يعد لها من وجود هناك، 
وأن »قسد« و»مسد« و»اإلدارة الذاتية« ليست 

ولــكــن التغيير يــبــدو أنـــه يــجــب أن يــأتــي من 
فوق، تأكيدًا لسلطة الدولة، فبدا أن »جريمة« 
لــجــني هــي تــحــّدي أصــحــاب الــســلــطــة، فليس 
ملطالب  التغيير خاضعًا  يكون  أن  مسموحًا 
حــقــوقــيــة أو مــدنــيــة، فــفــي هـــذا خـــرق لعاقة 
اإلذعــان املفروضة على املواطن في أكثر من 
 الدور 

َ
دولة عربية. عدا أن الناشطات تحدين

الــتــقــلــيــدي الــــذي تــفــرضــه بــعــض الــحــكــومــات 
عــلــى املـــــــرأة، وكـــــأن فـــي أنـــهـــن نـــســـاء تــحــّديــًا 
لرجولة املسؤولني، وهي حالة تعرضت لها 
نــاشــطــات عــربــيــات كـــثـــيـــرات، فــحــقــوق املــــرأة 

فأبهرت  األســد،  نظام  مواجهة  في  استبسااًل 
السوريني،  العلمانية  الديموقراطية  أنــصــار 
والسياسية  الدينية  الطبيعة  عن  وأسكتتهم 
عليهم،  تضيق  راحــت  التي  التنظيمات  لهذه 
من  يجدوا  أن  دون  من  وتغتالهم،  وتعتقلهم 
أن  بعد  إال  منها،  والــشــكــوى  نقدها  املــنــاســب 
بعد  لبنان  فــي  استفحل  كما  األمـــر،  استفحل 
االنسحاب اإلسرائيلي، وبشكل أكثر وضوحًا 
بــعــد اغــتــيــال رفــيــق الـــحـــريـــري. ظـــاهـــرة مــؤملــة 
يتوّهم فيها طرف أنه متحالف مع طرف آخر 
 له العداء أكثر مما يكنه للعدو املشترك.  

ّ
يكن

طــاملــا أن حــــزب الــلــه يــقــاتــل إســـرائـــيـــل فيجب 
السكوت عنه، واعتبار تعّدياته على مخالفيه 

ــيـــا يــحــاوالن  حــبــرًا عــلــى ورق. الــنــظــام وروسـ
تطويق اإلشكال هناك، وبما يبقي النظام في 

ز الوجود الروسي كذلك.
ّ
تلك املدينة، ويعز

األمــــــر عــيــنــه فــــي مـــديـــنـــة درعـــــــا، حـــيـــث تــؤكــد 
أن األوضاع  التحقيقات الصحافية واألخبار 
غير هادئة، ومناطق عديدة في املدينة قابلة 
لانفجار. وبالتالي، كيف سُيجري انتخاباته 
تــلــك واملــديــنــة غــيــر مــســتــقــرة، وأغــلــبــيــة أهلها 
رافــضــة تــلــك االنــتــخــابــات. مشكلة الــنــظــام أن 
احتياجات  بينما  القمع،  تتعّدى  ال  خياراته 

ــإرادة  مــنــوطــة، فـــي بــعــض الـــبـــاد الــعــربــيــة، بــ
ــه »الـــديـــنـــيـــة« الـــتـــي تخضع  ــتــ الـــحـــاكـــم ورؤيــ
لـــقـــرار ســيــاســي، ال يــعــكــس بـــالـــضـــرورة فــكــرًا 
تنويريًا، أو باعتراف بالحقوق املدنية، وهذا 
ب 

َ
لّب النضال من أجل إحقاق املواطنة، ُيعاق

عليه الرجال والنساء، فيما يختلط، أحيانًا، 
على  الحاكمة  السلطات  مــن  ذكـــوري  غضب 
الجنس األضعف في رأي هؤالء في السلطة 

خارج السلطة.
الواليات  ولكن  اإلنسان محقة،  قضية حقوق 
أن تستثمرها  فــي وســعــهــا  أن  تـــرى  املــتــحــدة 
اإلسرائيلية،  الخليجية  العاقات  تعميق  في 
وهــذا غير أخاقي بشأن السعودية وغيرها. 
الهيمنة  او  اإلســـرائـــيـــلـــي،  األمــــن  أن  ومــعــلــوم 
ــيـــة عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــني  ــلـ ــيـ ــرائـ األمـــنـــيـــة اإلسـ
األميركية  للخطوات  رئيس  محرك  واملنطقة، 
ــان  ــ ــسـ ــ ــقــــوق اإلنـ ــحــ ــن تـــفـــعـــل شـــيـــئـــًا لــ ــ ــي لــ ــ ــتـ ــ الـ

الفلسطيني تحت االحتال.
ــات  ــطــ ــاشــ ــنــ الــ حــــكــــايــــة  أن  إنــــــكــــــار  ــكــــن  ــمــ يــ ال 
إلى  لكل من يطمح  السعوديات تبقى ملهمة 
الــتــغــيــيــر فـــي الــحــقــوق املــدنــيــة والـــقـــانـــون في 
العالم العربي. والحديث عن البعد السياسي 
للموقف األميركي فيها ال يلغي هذه الحقيقة، 
ــقـــديـــر شـــجـــاعـــة الـــنـــاشـــطـــات  وال يـــقـــلـــل مــــن تـ
أنه من دون محاولة فهم  وتضحياتهن، غير 
األبعاد السياسية قد نفقد وضوح الرؤية، وال 
نفرق بني سياسات استعمارية واستراتيجية 

أميركية واملعركة من أجل الحقوق املدنية.
)كاتبة من األردن(

ضــريــبــة ال بــد منها لــقــاء دوره الــوطــنــي. هــذا 
املنطق اللبناني هو نفسه املنطق الذي تكّرر 
فــي ســوريــة حرفيًا، علينا فقط أن نــضــع، في 
في  اإلســامــيــة  التشكيات  الــســابــقــة،  الجملة 
ســوريــة محل حــزب الــلــه، ونــظــام األســـد محل 

إسرائيل. 
ــتـــال  ــمـــرة الــــصــــراع الــعــنــيــف ضــــد االحـ فــــي غـ
اإلسرائيلي في لبنان، وضد نظام األســد في 
الــلــه، وال التنظيمات  ســوريــة، لــم يغفل حــزب 
الــعــســكــريــة الــديــنــيــة فــي ســـوريـــة، عــن مــعــاداة 
العلمانيني، وعن ممارسة هذا  الديمقراطيني 
العداء ضدهم بكل صنوف االستقواء والعنف 
املمكنة. وقد قام نضال حزب الله ضد إسرائيل 
ونضال  اللبنانية،  األرض  على  تعتدي  التي 
الذي  التنظيمات اإلسامية ضد نظام األسد 
على  الــســوريــة،  الــدولــة  على عمومية  يعتدي 
ــاد إلــــى تــنــظــيــمــات  ــنـ ــتـ خــلــل أصـــيـــل، هـــو االسـ
دينية تعتدي، بدورها، على تماسك املجتمع، 
مـــن خــــال تــوظــيــف الــعــصــبــيــة املــذهــبــيــة في 
إنــجــاز مــهــام وطــنــيــة. هــذا الــنــوع مــن النضال 
أو املقاومة، وال سيما في مجتمعاٍت متنوعة 
يقل  ال  بما  بــه  ويــضــّر  املجتمع،  يفتت  دينيًا، 
عن ضرر العدو الذي تناضل ضده. لم تتأخر 
هذه التنظيمات في إثبات أن للجانب املذهبي 
يمكنه  بما  النهائية  السيطرة  الــوطــنــي  غير 
أن يــخــّرب أو يعكس كــل اإلنــجــازات الوطنية 
)ضد مستعمر أو ضد طاغية( التي يمكن أن 

تحققها هذه التنظيمات.
)كاتب سوري في باريس(

الناس تبدأ بالخبز، وال تنتهي بتوفير األمن، 
وذلــــك كــلــه لــيــس ضــمــن أولـــويـــاتـــه، وحــتــى لو 
شــاء ذلــك فليس في مقدوره توفيرها، سيما 
أن إيـــــــران وروســــيــــا غـــارقـــتـــان فــــي مــشــكــاٍت 
داخلية مستعصية. ال يمكن للنظام أن َينعم 
بــديــمــومــة صــمــت الـــشـــعـــب، بــعــد أن انـــهـــارت 
الـــخـــدمـــات، وتــراجــعــت قــيــمــة الــعــمــلــة، وكــذلــك 
له  املعادية  الفصائل  أن  الــنــاس  أن شعر  بعد 
لن تتمّكن من تغييره أو تهديد املدن الواقعة 
ــيـــطـــرتـــه. أيــــضــــًا، لــــم تـــعـــد أســــطــــورة  تـــحـــت سـ
الــدولــة اإلســامــيــة )داعــــش( تفيد في  تنظيم 
النظام  القيادة؛ وحرب  الجمهور خلف  حشد 
ــيــــا وإيـــــــران أخـــيـــرا ضـــد »داعـــــــش« هي  وروســ
رسائل إلى أميركا وأوروبــا بأن بديل النظام 
هــــو »داعـــــــــش«، وبـــالـــتـــالـــي عــلــيــكــم شــرعــنــتــه، 

واملوافقة على االنتخابات املقررة املقبلة.
االنتخابية  بــاشــر حملته  الـــذي  الــنــظــام  يجد 
نــفــســه مــحــرجــًا، فــهــنــاك هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
التي تحت سيطرة تركيا،  و»قسد« واملناطق 
 في 

ً
وهــنــاك املــشــكــات الــتــي ال يــجــد لــهــا حـــا

الــحــســكــة والـــســـويـــداء ودرعــــــا، ويـــضـــاف إلــى 
ذلــك عــلــّو الــصــوت املــوالــي، والــرافــض للنظام 
االنــتــخــابــات، ولــســان  واالســتــخــفــاف بمسألة 
ــذه االنــتــخــابــات،  ــقـــول: كــيــف تــتــم هــ حــالــهــم يـ
والـــنـــظـــام لــيــس قـــــادرا عــلــى تـــأمـــني الــخــبــز أو 

الوقود أو الكهرباء وسواه كثير.
)كاتب سوري(

شجاعة لَجين وحسابات اإلدارة األميركية
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