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وسيرضى عنكم اليهود
باسل طلوزي

ليكن إلـيـعــازر أو كــوهــن أو شـ ــارون ،ال تعنيني املـسـمـيــات .كــل مــا أن ـشــده الظفر
بصديق يحمل الجواز اإلسرائيلي الذي لم أكتشف مبلغ «قداسته» إال ً
أخيرا ،أعني
عندما سمحت اإلمــارات لحامل هذا الجواز بدخول أراضيها بال تأشيرة ،في حني
ّ
ً
ّ
ّ
متحر ًجا على أبــواب املطارات،
علي أنا العربي أن أظــل مدى الدهر خجل بجوازي،
أتسلل كاللص إلى الطائرات ،كمن يخوض مغامرته األخيرة ،وعليه أن يحجز تذكرة
اإليــاب قبل الــذهــاب ،ألنــه على األغلب سيعود على الطائرة نفسها؛ عندما توصد
ً
أبواب االستقبال دونه ،فيدخل من باب «الخروج» مباشرة إلى الطائرة التي لم تطفئ
ّ
وتتشتت الطرق ،واآلن ّ
يتعي ّ
علي أن أبحث عن
محركاتها بعد .اآلن تتعاكس املصائر،
صديق هو أزيد من صديق ،يدعى كوهني أو شارون ،ال فرق ،فهو «العربي» الجديد
ً
ً
ّ
ّ
املرحب به في بالد ظنن ّاها أقرب من حبل الوريد ،فكانت حبل ،فعل ،لكن حول الوريد.
أريد من كوهني أن يتعطف بمنحي جنسية «بالده» ألدخل إلى «بالدي» ،أن يمنحني
قلنسوته ليعرفني موظف الجوازات ،بعد أن جهلني بالكوفية والعقال ،وأن يهبني
جواز سفر بالعبرية ،كي يستطيعوا قراءتي بـ«العربية».
علي ً
جلدا أو ً
سأقول له :خبئني في حقيب ٍة غير قابلة للتفتيش ،أنا الذي لم يبقوا ّ
عظما
شدة التفتيش ،وعندما أعجزتهم الحيل عن العثور على دليل إدانة واحد ّ
من ّ
ضدي،
ٍ
كائنات
اتهموني بأني غير قابل للذوبان في منظومة «العهد الجديد» الذي يحتاج
ٍ
مهيأة للتفريط حتى حرف الياء األخير من األحرف «الهجائية» .سأقول لكوهني أو
ّ
ّ
شارونّ ،
سيان ،كنتم على «حق» وكنا على «باطل» ،فأنتم املحتل الوحيد في العالم
ً
الــذي ّ
يرحب به ضحاياه ،ويعتبرون احتالله «شــرفــا» يوجب االحتفاء واالحتفال،
وتفتح من أجله العواصم ،ال ليزورها بل ليحتلها بالصفقات واألحــاف واملعابد،
وأنتم املحتل الذي ينبغي االعتذار منه عن دم الضحايا الذي ّلوث ثيابه ،وعن الشعب
ّ
ّ
الذي لم ُيلق البندقية بعد في فلسطني ،وأنتم املحتل الوحيد الذي «احتل فأمن فنام»،
عرب ُيسدلون عليه الغطاء ،ويصفحون عن جرائمه ما تقدم منها وما تأخر.
بفضل ٍ
سأقول لهم إن رضاكم هو وساطتنا الوحيدة بعد اليوم لنيل رضــا أشقائنا في
دبي وأبــو ظبي ،بعد أن نسخنا آياتنا« ،ليرضى عنا اليهود» ،فأنتم واسطة العقد،
ّ
والطفل املدلل الذي ال يجرؤ غيره على حمل طلبات أشقائه إلى أبيه وأمه ،ونعدكم أن
ّ
ال نخدش مشاعركم أو مشاعر أشقائنا «الكبار» بمطالب من قبيل« :كفوا عدوانكم
عن ّ
غزة» ،أو «كفى تلويث أرضنا باملستوطنات» ،ولن نبالغ بمطالب على غرار اإلبقاء
على القدس عاصمة لفلسطني ،أو السماح لالجئني بالعودة إلى أراضيهم ،فتلك أماني
خطفتها من بني أيدينا املعجزات واملستحيالت ،بفضل «أشقائنا» الذين راحوا اليوم
ّ
ينقبون التاريخ ليبرهنوا على أحقية اليهود باستعادة «وطنهم» و«هيكلهم» ،ودولتهم
ً
التي أخذوا على عاتقهم ّ
مدها من «النيل إلى الفرات» مجانا.
ٍّ
لعربي
أعلم أن طلب «الجنسية» اإلسرائيلية في املرحلة الراهنة أعصى من أن يتحقق
ً
مثلي ،ولذا ربما أتنازل قليل عن سقف أحالمي بزيارة أشقائي في دبي وأبو ظبي،
أو حتى بالحصول على «التأشيرة الذهبية» التي تؤهل حاملها دخــول الفردوس
«املفقود» بالنسبة لي ،و«املوجود» بالنسبة ألمثالكم من رهط بن غوريون وغولدا
مرورا بشامير وبيغن الذين ّ
أتخيل أن يعاد دفنهم ً
مائيرً ،
قريبا في أبو ظبي ،تكريمًا
لـ«إنجازاتهم» باستعادة «وطنهم».
مضطرا ،ألطلب منكم ،ربما ،أن تحملوا معكم بعض األمــانــات التي ّ
ً
أود
سأتنازل،
إيصالها إلــى أصــدقــاء هـنــاك .س ـ ّ
ـأدس فــي أمتعتكم ،غير القابلة للتفتيشّ ،
ضمة
ملوخية ناشفة ،ملعتقلي رأي يقبعون في السجون املعتمة هناك ،ونصف كيلو جبنة
مغلية لصديقي تيسير النجار الذي زعم قبل أن يموت إنه لم ُيفرج عنه بعد ،فما زال
ً
محتضرا.
سجينًا في سجن الوثبة الذي التهم أثمن سني حياته ،وعاد إلينا
ً
ّ
مصمم ،أيضا ،أن ً تحملوا رسالة إلى الحكام هناك ،مفادها :نحن الذين نرفض أن
ً
ّ
ّ
ندخل أرضا ملوثة بأقدام العدو حتى لو منحتمونا التأشيرة «املاسية».
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وقائع أفغانية

بلبلة االنتخابات في بالد بابل
محمود الريماوي

حـظـيــت االن ـت ـخــابــات الـبــرملــانـيــة الـعــراقـيــة
الـ ـت ــي ان ـت ـظ ـم ــت أخ ـ ـيـ ــرا ب ــاه ـت ـم ــام واس ـ ــع،
وذلــك ملا لالنتخابات من انعكاس مباشر
على املـعــادالت السياسية ومــوازيــن القوى
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،وتـ ـح ــدي ــد وجـ ـه ــة ال ـ ـعـ ــراق فــي
املرحلة املقبلة ،مرحلة اكتمال االنسحاب
األميركي من العمليات القتالية ،ومحاوالت
هــذا البلد النأي بـ«نفسه» عن التجاذبات
الـعـنـيـفــة ال ـتــي تـحـكــم م ـســار اإلق ـل ـيــم ،وعــن
تصفية الحسابات بني إيران وأميركا على
أراضيه ومراكزحدوده.
وق ــد ت ـبـ ّـدى بـعــض ه ــذا االهـتـمــام بمتابعة
نحو مائة مراقب أوروبي و 60دبلوماسيًا
أوروب ـ ـيـ ــا ل ـه ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات ،وتـنــويـهـهــم
اإلي ـجــابــي بـمـجــرى الـعـ ّمـلـيــة االنـتـخــابـيــة،
إال أن املفارقات التي حفت بهذه املناسية
سـ ــرعـ ــان مـ ــا ب ـ ـ ــرزت مـ ــع انـ ـخـ ـف ــاض نـسـبــة
االقـ ـت ــراع إل ــى  ،%41وه ــي م ــن أق ــل النسب
الـتــي شهدتها االنـتـخــابــات الـعــراقـيــة منذ
الـعــام  .2003والــراجــح أن نسبة التصويت
الضعيفة لم تتم استجابة لدعوات املقاطعة
إال ب ـص ــورة جــزئ ـيــة ،فــالـجـمـهــور الـعــراقــي
العريض أبدى يأسه وازوراره عن املشاركة،
ن ـت ـي ـجــة إدراكـ ـ ـ ــه ال ـح ـ ّـس ــي أعـ ـط ــاب ال ـح ـيــاة
السياسية ،وفي ّ
مقدمها استشراء الفساد
بصورة مهولة ،ثم اضطراب حبل األمن مع

كاريكاتير

وج ــود نـحــو  67مليشيا مسلحة ،أغلبها
تتبع إلي ــران .وهنا املفارقة الثانية فــي أن
هذه األذرع املسلحة قد خاضت االنتخابات
تــرش ـي ـحــا واق ـ ـتـ ــراعـ ــا ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن
القانون يحظر مشاركتها! وعليه ،لم يكن
مستغربا أن ترفض هذه املليشيات نتائج
االنتخابات التي لم تتفق مع طموحاتها،
وأن ّ
تلوح بالعنف ضد نتائجها ،فوجود
هــذه املليشيات يقوم أســاســا على تغييب
القانون ومخالفته ،واالحتكام إلى ترهيب
الـ ـس ــاح الـ ـ ــذي ت ـ ـحـ ــوزه ،وت ـ ـنـ ــازع الـ ـق ــوات
املسلحة والـقــوى األمنية في حق حيازته.
وم ـع ـلــوم أن االت ـه ــام ــات ّ
وج ـه ــت إل ــى هــذه
األذرع باستهداف املحتجني الــذيــن سقط
منهم ستمائة ضحية وإصابة بضعة آالف
على مدى األعوام الثالثة املاضية ،من دون
أن تمتد يد العدالة ملعاقبة الجناة.
وعـلــى الــرغــم مــن املــاب ـســات الـتــي أحــاطــت
بالعملية االنتخابية وموقعها في العملية
ال ـس ـيــاس ـيــة ،إال أن الـ ـق ــوى ال ـش ــاب ــة ،قــوى
ّ
املحتجني الــذيــن يوصفون بالتشرينيني،
ش ــارك ــت ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،وذل ـ ــك نـتـيـجــة
ال ـش ـع ــور ب ــان ـس ــداد اآلفـ ـ ــاق وال ـح ــاج ــة إلــى
اختراق ما ،بل إنها نجحت في تبكير موعد
االن ـت ـخ ــاب ــات ،وق ــد حـقـقــت بــالـفـعــل بعض
النتائج فــي عــداد املستقلني الفائزين (15
مقعدا في حصيلة أولية) ،بينما قاطعتها
قوى أخرى ،أبرزها الحزب الشيوعي ،أقدم

معن البياري

األحزاب العراقية .وبينما يكتفي خاسرون
فــي االنـتـخــابــات بتقديم طـعــون ،فــي شتى
الدول ،فقد انبرى الخاسرون من املليشيات
إلى القيام باستعراضات مسلحة ،وتوجيه
حملة تخويف إلــى مفوضية االنتخابات.
وعلى الرغم من أن املليشيات التي تنضوي
أساسا في تكتل الفتح قد أضافت بضعة
مقاعد إلى صفوف الفائزين مع استكمال
عمليات الفرز ،إال أن أجواء التوتر لم تهدأ.
وقــد انضمت قــوى أخ ــرى إلــى الساخطني،
م ـث ــل ائ ـ ـتـ ــاف «ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» بـ ـقـ ـي ــادة إيـ ــاد
عــاوي ،الــذي حظي بمقعد واحــد في هذه
االنتخابات ،مقابل  19مقعدا في املجلس
ال ـن ـيــابــي امل ـن ـص ــرف ،وك ــذل ــك تـكـتــل رئـيــس
ال ــوزراء األسـبــق حيدر العبادي «النصر»،
مــع ت ـيــار ع ـ ّـمــار الـحـكـيــم «ال ـح ـك ـمــة» ،وكــان
الفتا قــول أحــد قــادة األخير إن تياره نـ ٌ
ـادم
على التحالف مع تيار العبادي.
وفــي الحصيلة ،عكست ه ــذه االنـتـخــابــات
حـ ــال االن ـقـ ـس ــام وال ـب ـل ـب ـلــة ال ـت ــي يـعـيـشـهــا
ال ـش ــارع ال ـعــراقــي مـنــذ أم ــد ط ــوي ــل .ولـيــس
سـ ـ ّـرا أن اآلم ـ ــال واألش ـ ـ ــواق ال ـتــي أطلقتها
حــركــة االحـتـجــاجــات الشبابية قــد أوق ــدت
جــذوة األمــل في النفوس ،وخصوصا لدى
األجـيــال الجديدة ،وبــالــذات لقطاع النساء
االحتجاجات،
اللواتي شاركت بكثافة في
ّ
وهــو مــا ّ
يفسر إقـبــال زه ــاء  900مترشحة
على خــوض االنتخابات ،وقــد فــازت منهن

أماني العلي

وائل نجم

كـ ــاد ل ـب ـن ــان أن ي ـن ــزل ــق إلـ ــى أت ـ ــون ال ـح ــرب
األه ـل ـيــة ،وم ــن املـنـطـقــة ذات ـه ــا ال ـتــي انــزلــق
إل ـي ـه ــا ف ــي الـ ـع ــام  ،1975م ــن م ـن ـط ـقــة عــن
ّ
الرمانة شــرق بيروت على الخلفية ذاتها.
ّ
ّ
ولكن هذه املرة مع جهة مختلفة ،هي مكون
ّ
لبنان ،هــذه املـ ّـرة بني
أساسي من مكونات ّ
ّ
قوى حزبية لبنانية تمثل مكونات طائفية.
ما حصل ظهر يوم الخميس ( 14أكتوبر/
تشرين األول الجاري) ،في منطقة الطيونة
عـنــد الـنـقـطــة الـفــاصـلــة ب ــن مـنـطـقـتــي عني
ّ
والشياح
الرمانة ذات األغلبية املسيحية
ذات األغلبية الشيعية مــن تـبــادل إلطــاق
النار وعمليات قنص ّأدت إلى سقوط قتلى
وج ــرح ــى ،صـ ــورة م ــن ص ــور ال ـح ــرب الـتــي
كادت أن تنتج خطوط ّ
تماس بني املنطقتني
من جديد ،وتعيد لبنان إلى أجــواء الحرب
ّ
األهلية املشؤومة ،ولكن بقدرة قادر تخطى
لبنان هذا القطوع حاليًا ،من دون أن يعني
ذلك انتهاء األزمة أو الخروج من املجهول.
وبغض النظر عن األسباب التي قادت إلى
هــذه الحادثة ،وبغض النظر عن الروايات
وفريق لتبرير فعله
ـرف
التي ساقها كل طـ ٍ
ٍ
أو ّ
ردة فعله ،فقد سقط عدد من الضحايا،
ّ
وجرى ترويع الناس ،وتم تسجيل خسائر
مـ ــاديـ ــة ك ـث ـي ــرة فـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات واملـ ـح ــات
التجارية واملنازل ،ولكن األهم من ذلك كله
جرى تثبيت معادلة أو معادالت جديدة لم
تكن حاضرة حتى األمس القريب .املعادلة
ّ
األولى أن الجميع ال يريد أن يذهب إلى املكان
األهلية أو الفوضى
الذي يشعل فيه الحرب ّ
العامة والعارمة ،والدليل أنه على الرغم من
حجم الضحايا الكبير (سبعة قتلى) ،آثر
الـفــرقــاء تفويض الجيش وال ـقــوى األمنية
والعسكرية متابعة املوضوع ،وعملوا على
عدم ّ
تطور الوضع وانفالته ومللمة الجراح
واالنتظار .مرحليًا ،هــذا يعني أن الجميع
ما زال يؤمن بلبنان كيانا لجميع أبنائه،
وال ّنية حالية ٍّ
ألي من األطراف الذهاب نحو
مشروع تقسيمي أو انعزالي أو انفصالي،
بـحـيــث ي ـك ــون ل ـكــل م ـك ـ ّـون م ــن الـلـبـنــانـيــن
لبنانه الخاص .هذه نقطة ّ
مهمة وإيجابية،
كشفتها الحادثة على مرارتها وضخامة
الخسارة التي وقعت.
ّ
غير أن فـكــرة اإليـمــان بلبنان الـجــامــع لكل
أب ـن ــائ ــه تـنـقـصـهــا ف ـك ــرة اإليـ ـم ــان بــالــدولــة
أيـضــا .بمعنى آخ ــر ،أن تـكــون الــدولــة ،عبر
مؤسساتها الرسمية ،املرجع الذي يحتكم

بينما يكتفي خاسرون
في االنتخابات
بتقديم طعون ،في
شتى الدول ،فقد
انبرى الخاسرون
من المليشيات إلى
استعراضات مسلحة

ّ
 97مترشحة ،ونحو الربع منهن على نظام
الكوتا .وفي الوقت ذاته ،لم تنخفض وتيرة
ال ـيــأس ل ــدى قـطــاعــات وشــرائــح أخ ــرى ،بل
ّ
ارتفعت ،وهو ما تدل عليه نسبة املشاركة
املـتــدنـيــة ودعـ ــوات املـقــاطـعــة .فيما أظـهــرت
هذه املناسبة الواقع الطائفي ّ
وكرسته ،فقد
ّ
ّ
صـعــدت قــوى سنية ،عبر قائمتي «تـقــدم»
برئاسة محمد الحلبوسي و«عزم» برئاسة

سامية عيسى

التحامل على المسلمين لرئاسيات فرنسا
عمر المرابط

ّ
ي ـشــكــل امل ـس ـل ـمــون ح ــوال ــى ع ـشــر املـجـتـمــع
الفرنسي ،بعدد يناهز الستة ماليني نسمة،
وه ــو ع ــدد تـقــريـبــي ،نـظـرًا إل ــى أن الـقــانــون
الفرنسي يمنع اإلحصاء على أساس العرق
وال ــدي ــن ،لكنه ال يمنع مهاجمة املسلمني
وازدراء دي ـن ـهــم واع ـت ـب ــاره ــم دخـ ــاء على
املجتمع الفرنسي ،فهم ال يقبلون الذوبان
ف ــي ال ـث ـقــافــة املـسـيـحـيــة ال ـي ـهــوديــة لـلـبـلــد،
وديـنـهــم هــو الـعــائــق األسـ ــاس ،ووجــودهــم
غزو إسالمي بطيء لفرنسا سيجعل البلد
مسلمًا في أفق قرن ،تبعًا لنظرية االستبدال
الكبير الذي أصبح أكبر ّ
مروجيها إعالميًا
الـكــاتــب الـفــرنـســي ،ذو األص ــول الـيـهــوديــة،
إي ـ ّـري ــك زم ـ ــور ،أق ـ ــرب م ــا ي ـك ــون م ــن إع ــان
ترشحه لالنتخابات الرئاسية الفرنسية.
بـ ـقـ ـي ــت حـ ـ ــوالـ ـ ــي س ـ ـتـ ــة أشـ ـ ـه ـ ــر ع ـ ـلـ ــى أهـ ــم
االستحقاقات االنتخابية في فرنسا ،التي
تسمح كل خمس سنوات باختيار الرئيس
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ذي الـ ـص ــاحـ ـي ــات ال ــواسـ ـع ــة،
وتجديد الجمعية الوطنية الفرنسية ،أي
الغرفة السفلى للبرملان الفرنسي .وفي هذا
الـصــدد ،يــاحــظ املتابعون أن ال ــرأي العام
يتوجه ّ
ّ
توجهًا متزايدًا نحو
في هذا البلد
ّ
أطــروحــات اليمني املتطرف الفرنسي ،فقد
ّ
أكـ ــدت نـتــائــج االن ـت ـخــابــات فــي ع ــام ،2016
لم تكن،
كما استطالعات الــرأي ،أن فرنسا ً
منذ أكـثــر مــن خمسني سـنــة ،يمينية بهذا
ال ـش ـكــل ،م ــا يـجـعــل ح ـظــوظ ال ـي ـســار للفوز
في االنتخابات املقبلة شبه معدومة ،ومن
ث ـ ّـم ــة ،سـيـكــون ان ـح ـصــار ال ـت ـنــافــس ،إذا لم
تحصل أيــة مفاجأة ،بني الرئيس ماكرون
ّ
ّ
املتطرف.
ومرشحي اليمني واليمني
هذا ما يعتقده أغلبية املتنافسني ،وهذا ما
يـ ّ
ـروجــه اإلع ــام الفرنسي ،وهــذا مــا يؤكده
ك ـب ــار امل ـح ـل ـلــن ال ـس ـيــاس ـيــن .وإذا علمنا
ً
أن ال ــره ــان ي ـكــون أوال لـلـعـبــور إل ــى ال ــدور
الثاني بطل العجب ،خصوصًا وأن تاريخ
الرئاسيات فــي فرنسا ُم ّ
حمل باملفاجآت،
سيما في الدور األول ،حيث تكون النتائج
متقاربة جدًا .ومن األمثلة ،في سنة ،1995
بـيـنـمــا كـ ــان ال ـج ـم ـيــع يـعـتـقــد أن الــرئــاســة
ستكون من حظ الوزير األول آنذاك ،إدوارد

خ ـم ـيــس ال ـخ ـن ـج ــر .ف ـي ـمــا ح ــاف ـظ ــت ال ـقــوى
ّ
الشيعية على أرجحيتها ،مع فرق أن تكتل
مقتدى الصدر قد حقق ،هــذه امل ـ ّـرةّ ،
تقدما
إضافيا ،باحتالله املركز األول بــ 73مقعدا
ع ـل ــى حـ ـس ــاب الـ ـق ــوى األخ ـ ـ ـ ــرى .وي ــوص ــف
ال ـصــدر بــاملـعـتــدل واملـنـفـتــح وطـنـيــا ،وذلــك
جنبا إلى جنب مع تقلباته السياسية شبه
ّ
الدائمة ،وكذلك تقلبه بني خــوض املعترك
ال ـس ـيــاســي وال ــزه ــد ف ـي ــه ،غ ـيــر أنـ ــه يـبـقــى،
فــي الـنـهــايــة ،خ ــارج ال ـنــواة األيــديــولــوجـيــة
بالوالء إليران ،وهو ما
تدين
ً
الصلبة التي ً
جــذب إليه كتلة عريضة مــن الناخبني من
داخــل طائفته ومــن خارجها ّ.وعلى الرغم
من النتيجة الباهرة التي حققها ،فــإن في
وســع امل ــرء املـجــازفــة بتوقع أن الـطــريــق لن
يكون مفتوحا أمامه وأمــام تياره لتشكيل
حـكــومــة جــديــدة تـخـلــف ّ حـكــومــة مصطفى
الـكــاظـمــي ال ــذي ل ــم ي ـتــرشــح لــانـتـخــابــات،
فالدستور ال يحسم في أمر املؤهل لتشكيل
حـكــومــة .وس ــوف تنشط جـهــود متضافرة
مــن املـتـضـ ّـرريــن لقطع الطريق أمــام التيار
الصدري لتشكيل حكومة ،ومحاولة تكرار
سابقة قطع الطريق على فوز إيــاد عالوي
بانتخابات  ،2010إذ رفض منافسه آنذاك،
نــوري املالكي ،نتائج االنتخابات ،ورفض
تسمية ع ــاوي رئـيـســا للحكومة ،وطــالــب
بإعادة الفرز اليدوي ،وكان أن أعيد الفرز
وتم التثبت من فوز عالوي .وعلى الرغم من

ذلك ،لم يتوقف السعي املستميت للمالكي
للقفز إلى رئاسة الحكومة ،وقد كان له ما
أراد عبر «صفقةٍ » ،منح عــاوي بموجبها
منصبا في هيئةٍ مستحدثة باسم «مجلس
السياسات» ،وهو مجلس لم ير النور.
ّ
حل ،هذه ّ
املرة ،في
وعلى الرغم من أن املالكي
املركز الثالث بـ 37مقعدا ،إال أن من املتوقع
أن يسعى إلى العودة إلى رئاسة الحكومة،
ً
مستغال امل ــزاج السياسي املتقلب ملقتدى
ال ـص ــدر ،ومـيـلــه إل ــى االن ـ ــدراج فــي صفوف
املعارضة ،ال في أوساط الحكم ،وعدم إمكانية
إسـ ـن ــاد رئ ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة إلـ ــى شـخـصـيــة
سنية (الحلبوسي صاحب املركز الثاني)،
ّ
يتيسر ذلك ،فسوف يسعى املالكي
وإذا لم
إلى االستحواذ على حقائب سيادية ،مثل
الداخلية والدفاع والخارجية وغيرها ،ومن
املتوقع أن ّ
يتعرض الصدر لضغوط شرسة،
ّ
ُ
تبدت بعض مظاهرها مبكرا في التهديد
ّ
ب ــإح ــراق م ـقــراتــه احـتـجــاجــا عـلــى الـنـتــائــج،
وعقابا على فوز تياره في هذه االنتخابات.
وفــي جميع األح ــوال ،ســوف يكون مخاض
تشكيل الحكومة طويال ووالدتها عسيرة،
وقد تشهد البالد خروقا أمنية ،وذلك ضمن
سياسة الترهيب واالبتزاز التي دأبت قوى
ّ
األمر الواقع على اتباعها لفرض أجندتها
على عموم العراقيني بكل السبل ،وخصوصا
غير املشروعة منها.
(كاتب من األردن)

هل يقف اللبنانيون خلف قاضيهم
طارق بيطار؟

لبنان ...معادلة جديدة
وانتصار بالنقاط
ّ
إل ـيــه ك ــل الـلـبـنــانـيــن عـلــى قــاعــدة امل ـســاواة
بــال ـح ـقــوق وال ــواجـ ـب ــات .بـمـعـنــى آخ ـ ــر ،أن
ال ي ـكــون ه ـنــاك مــن يـخـضــع ملـنـطــق الــدولــة
ومؤسساتها ،ومن هو خارج منطق الدولة
ّ
تتحول هــذه الفكرة بعد
ومؤسساتها .لم
إلى قناعة راسخة في عقول اللبنانيني أو
بعضهم ممن يعتبر أو ينظر إلــى املسألة
ّ
م ــن زاوي ـ ــة أن ال ــدول ــة ي ـجــب أن ت ـك ــون في
خدمته ،ولو على حساب شركائه بالوطن.
ّ
ولعل في لجوء األطراف التي انخرطت في
صدام الخميس املسلح إلى الجيش ليكون
الفاصل والحكم بني املتقاتلني ما يمكن أن
ّ
ً
ّ
يشكل مــدخــا يـعــزز ،يومًا بعد يــوم ،فكرة
الدولة ومؤسساتها الجامعة.
املعادلة األبــرز التي ظهرت في صــدام يوم
الخميس املسلح هــي فــي مسألة االحتكام
إلــى السالح وكسر حصريته ،أو باألحرى
عــدم القبول بحصرية السالح بيد الدولة.
ب ـم ـع ـنــى آخ ـ ـ ــر ،وبـ ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عـ ــن الـ ــذي
استخدم السالح في محيط منطقة الطيونة،
واعتمد عملية القنص ،واستهداف بعض
امل ـت ـظــاهــريــن ب ـعــد أن ع ـم ــدوا إل ــى تكسير
املحالت والسيارات والدخول إلى األحياء
الداخلية ملنطقة عني الرمانة ،بغض النظر
ّ
منظمًا أو
عــن هــذا الـفــاعـ ّـل ،حزبيًا كــان أو
ّ
غـيــر ذل ــك ،إال أن ــه ك ـ ّـرس م ـعــادلــة جــديــدةن
مفادها بأن ال سالح بيد فئة من اللبنانيني
عـلــى ح ـســاب فـئــة اخـ ــرى تـسـتـقــوي ب ــه في
أي لحظة ،أو على أقــل تقدير تستفيد من
طيفه الــذي يمأل أجــواء لبنان .اليوم هناك
ّ
معادلة جديدة مفادها بــأن السالح يكون
بيد األجهزة العسكرية واألمنية الرسمية
فقط أو يكون بيد الجميع ،وهــو مــا أشــار
إليه ضمنًا رئيس حزب القوات اللبنانية،
سـمـيــر ج ـع ـجــع ،ورئ ـي ــس حـ ــزب ال ـك ـتــائــب،
ّ
ّ
الجميل ،عندما قــاال ،كل على حدة،
سامي
الشارع سيقابله شارع بعد اليوم.
هل يؤسس ما حصل واملعادالت الجديدة
ّ
إلى سالم وحل حقيقي في لبنان ،تكون فيه
الصالح للجميع؟ أم ترى هي
الدولة املرجع
ّ
هدنة واستراحة هشة ،يمكن أن تعود األمور
خــروج عــن نـطــاق السيطرة؟
بعدها ّ إلــى ال ـ ً
أم تشكل محطة على طريق رســم خريطة
املنطقة ،ومنها لبنان؟ أسئلة كثيرة ال تجد
ّ
إجاباتها بعد ،لكن الثابت أن لبنان ما زال
ّ
متأثرًا بأحداث املنطقة ،وأن املعركة الجارية
ْ
ُ
فيها لم تحسم بعد ،وإن يسجل كل فريق
على الفريق اآلخر انتصارات جزئية بالنقاط.
(كاتب لبناني)

باالدور ،خصوصًا بعد  14سنة من الحكم
االش ـتــراكــي فــي عـهــد الــرئ ـيــس م ـي ـتــران ،لم
يـسـتـطــع الـعـبــور إل ــى ال ــدور الـثــانــي ،ومــر
غريمه جاك شيراك ليظفر بالرئاسة مقابل
ّ
املرشح االشتراكي ،ليونيل جوسبان .وفي
سـنــة  2002بينما كــان الجميع يعتقد أن
األخير سيفوز بالرئاسة ،إذا به يتعثر في
ال ــدور األولّ ،وه ــذا مــا حصل تقريبًا سنة
 2007مــع مــرشــح الــوســط ال ــذي أخ ــرج من
ال ــدور األول ،وف ــاز نيكوال ســاركــوزي ضد
مرشحة اليسار .وفي  2012خسر الرئيس
س ـ ـ ــارك ـ ـ ــوزي ،عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ال ــوج ــاه ــة
واألم ــوال الطائلة التي صــرفــتّ ،
وأدت إلى
ال ـح ـكــم ع ـل ـيــه بــال ـس ـجــن ،ون ـج ــح فــران ـسـ ّـوا
هوالند الذي لم يترشح سنة  2017للتدني
املفرط في شعبيته ،وعاد ساركوزي ،لكنه
فـشــل فــي االنـتـخــابــات التمهيدية لليمني،
ثم أقصي الــوزيــر األول السابق ،فرانسوا
فـيــون ،فــي ال ــدور األول ،ليفتح الـبــاب على
مصراعيه إليمانويل مــاكــرون للفوز ضد
ٌ
ّ
حسابات سياسوية
املتطرف .هي
اليمني
ّ
تـتـحــكــم ف ــي امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي الـفــرنـســي
منذ عـ ّـدة سـنــوات .هــاجــس اإلقـصــاء يــراود
كــل مــرشــح ،وبــالـتــالــي يــدفـعــه إل ــى مغازلة
ناخبني عن يمينه ويساره ،واستمالة جزء
من الناخبني الخارجني عن دائرة مناصريه
التقليديني .وبما أن اليسار تالشى ،ونظرًا
ّ
إلــى ّ تضخم كتلة اليمني املـتـطـ ّـرف فــإن كل
املــرشـحــن مــن الــوســط والـيـمــن يـحــاولــون
استمالة جزء منه.
لكن هذا ال يفسر كل شيء ،ألن بني كل الكتل
ال ـس ـيــاس ـيــة ي ــوج ــد ق ــاس ــم م ـش ـتــرك يجمع
بــن عــديــديــن مـنـهــم ،الـتـشـبــث بالعلمانية
ّ
املتطرفة لفرنسا ،العلمانية التي يزعجها
كــل مـظـهــر مــن مـظــاهــر ال ـتــديــن اإلســامــي،
وصــل إلــى حــد مطالبة أحــد املرشحني من
حزب الجمهوريني بالتفريق بني ما ّ
سماه
الفرنسيني حـقــا قلبًا وقــالـبــا والفرنسيني
الذين اكتسبوا الجنسية الفرنسية ،بفضل
سـعــة ك ــرم الـقــانــون الـفــرنـســي ،وال ــذي وعــد
بتغييره فــور وصــولــه إلــى الــرئــاســة .وهــذا
ال ي ـع ـنــي ف ـق ــط أن ال ـف ــرن ـس ـي ــن املـسـلـمــن
م ــواط ـن ــون م ــن ال ــدرج ــة ال ـثــان ـيــة ،ب ــل ح ـ ّـدة
التحامل والهجوم عليهم تدل على هوانهم
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تاريخ الرئاسيات
حمل
م ّ
في فرنسا ُ
بالمفاجآت ،سيما في
الدور األول

ّ
وتــدنــي قيمتهم ،واعـتـبــارهــم لــدى الطبقة
السياسة الفرنسية ،التي تريد مسلمني من
دون إســام ،على حد قــول املفكر الفرنسي
املختص ،فرانسوا بورغا.
ً
ب ــدأت ف ـعــا حـمـلــة االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة
فــي فرنسا ،وتزامنها مــع محاكمة مرتبي
الهجمات اإلرهــابـيــة الـتــي ضــربــت باريس
في نوفمبر /تشرين الثاني  2015يزيد من
ّ
تسمم األجــواء املعادية للمسلمني ،وينفث
الـكــراهـيــة علنًا عـلــى وســائــل اإلع ــام .ومــن
ّ
ثمة أصبح التحامل صراحة على اإلسالم،
وضـمـنـيــا ع ـلــى امل ـس ـل ـمــن ،ت ـج ــارة راب ـحــة،
تصعد أسهم السياسيني الفرنسيني بقدر
ّ
تهجمهم على اإلسالم واملسلمني في خلط
ّ
متعمد وتعميم مـقـصــود .وبـعــد املطالبة
بــاإلدمــاج ،ثم االستيعاب ،أصبحنا نسمع
مـطــالــب بــالــذوبــان فــي املجتمع الفرنسي،
مـطــالــب تــريــد مــن املـسـلـمــن االن ـس ــاخ عن
هويتهم الدينية والثقافية التي ال تنسجم
مــع م ـبــادئ الـجـمـهــوريــة الـفــرنـسـيــة ،حسب
زعمهم ،حتى األسماء يجب تغييرها .وهذا
مــا حــدا بعديدين منهم إلــى الـقـيــام بــدور
يـمـكــن وص ـفــه بـ ــدور «الـحــركـيــن ال ـجــدد»،
متناسني ما أصــاب الحركيني الجزائريني
ُ
الذين استقبل أخيرًا أحفادهم في اإلليزيه،
طلبًا للصفح ،وقــد مــات أغلبهم .أمــا أغلب
مسلمي فرنسا فهم يعيشون زمن التيه ،ال
يــدرون ماذا يفعلون ،وكأنهم يساقون إلى
املوت وهم ينظرون.
(كاتب مغربي في باريس)

أع ــادت اشتباكات بـيــروت فــي  14أكتوبر/
ت ـش ــري ــن األول الـ ـ ـج ـ ــاري أش ـ ـبـ ــاح ال ـح ــرب
األهـلـيــة اللبنانية الـتــي انــدلـعــت شرارتها
ال ـ ـعـ ــام  ،1975واسـ ـتـ ـم ــرت  15ع ــام ــا إل ــى
الــواجـهــة ،سيما بمفرداتها املكانية التي
ت ـم ـحــورت ف ــي خ ــط ت ـم ـ ّ
ـاس ع ــن الــرمــانــة/
الشياح ومحور مستديرة الطيونة .وعبر
ال ـت ـلــويــح بــال ـحــرب األه ـل ـي ــة ،افـتـعـلــت تلك
االشـتـبــاكــات بوصفها بــروفــا ملــا يمكن أن
ي ـحـ ُـدث لــو اسـتـمــر ال ـقــاضــي ط ــارق بيطار
يترأس التحقيقات في حــدث االنفجار في
مرفأ بيروت .وهو سلوك اتبعته املنظومة
الحاكمة ،سعيا إلى عرقلة التحقيقات في
وإن تــازم التلويح بـعــودة هذه
االنـفـجــارً .
الـحــرب بــدايــة ،أكـثــر مــن م ـ ّـرة ،مــع االنـهـيــار
املــالــي واالق ـت ـصــادي ،لـلـهــروب إل ــى األم ــام
وتـغـطـيــة مـحــاسـبــة امل ـن ـظــومــة الـسـيــاسـيــة
الحاكمة ،فقد أخذ حيز التنفيذ ،هذه ّ
املرة،
ع ـلــى خـلـفـيــة إزاحـ ـ ــة ال ـق ــاض ــي ب ـي ـطــار عن
مهمته فــي مـلــف تحقيقات انـفـجــار املــرفــأ
ال ـ ــذي حـ ــدث ف ــي  4أغ ـس ـط ــس /آب ،2020
وراح ضحيته أكثر من مائتي قتيل ومئات
الـجــرحــى ،وتــدمـيــر مـئــات املـبــانــي واملـحــال
الـتـجــاريــة وال ـشــركــات واملـمـتـلـكــات الـعــامــة
والخاصة ،وتصدع آالف املنازل في عموم
العاصمة بيروت ،في ما اعتبر من أضخم
االنفجارات عبر التاريخ.
يـبــدو أن الـقــاضــي بيطار يمسك على أهل
ال ـس ـل ـطــة أدل ـ ــة دامـ ـغ ــة دف ـع ـتــه إلـ ــى إصـ ــدار
م ــذك ــرات تــوقـيــف واس ـت ـجــواب ومــاحـقــات
قـضــائـيــة ع ــدي ــدة ،منحته ج ــرأة وشـجــاعــة
ل ــم ي ـع ـهــدهــا ال ـل ـب ـنــان ـيــون م ــن ق ـب ــل ،فبعد
استبعاد الـقــاضــي الـســابــق ،ف ــادي ص ـ ّـوان،
وتـعـيــن ال ـقــاضــي ط ــارق بـيـطــار خـلـفــا لــه،
ّ
مجددا رمــوز املنظومة ذاتها التي
طالبت
ّ
استبعدت صوان باستبعاد القاضي بيطار
عــن ملف تحقيقات املــرفــأ ،ليس لـشــيء إال
ألنــه ،هو اآلخــرّ ،
خطوات
تجرأ على اتخاذ
ٍ
ع ـم ـل ـي ــةٍ ب ـم ــاح ـق ــة امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن امل ـت ـه ـمــن
عــن الـجــريـمــة امل ـ ّ
ـروع ــة ،مـهـمــا عــا شــأنـهــم،
وال ـبــدء بمالحقة ه ــؤالء واح ــدا تـلــو اآلخــر
السـتـجــوابـهــم .ويـبــدو أن هـنــاك مسؤولني
سـيـجــيء إلـيـهــم دور املــاح ـقــة أي ـضــا على
خ ـل ـف ـيــة ق ــان ــون ـي ــة م ـح ـض ــة ،ف ـم ــن طـبـيـعــة
القاضي أن يقوم بعمله .ومن شأن الدول أن
ترتكز على حكم القانون .وأن يكون الجميع
تحت سقف القانون ،وإال لن يكون هنالك
ُ
دول ـ ــة أو ع ــدال ــة ت ـس ــائ ــل وت ـح ــاس ــب .ومــن
ّ
طبيعة املجرمني أن يهربوا أو يتهربوا من
املساءلة واملحاسبة .لكن حني يكون املجرم
م ــن ف ـئــة حــامـيـهــا حــرام ـي ـهــا ،وي ـج ـلــس في
ســدة السلطة أو كــان يجلس فيها ،يصبح

ّ
تهربه مــن املـســاء لــة ،وهــذا أبـســط اإليـمــان،
ّ
وتهرب رموز
الذروة في الوقاحة والفجور.
املنظومة السياسية من املساءلة بحد ذاته
جريمة يعاقب عليها القانون في أي بلد.
وي ـبــدو أن امل ـســاء لــة ب ـشــأن تـخــزيــن نـتــرات
األمــونـيــوم فــي املــرفــأّ ،
وأدى إلــى االنفجار،
عـ ـ ــدة س ـ ـن ـ ــوات ،ال بـ ــد أن ت ـ ـطـ ــاول جـمـيــع
الــذيــن مـ ـ ّـروا عـلــى الـسـلـطــة فــي تـلــك الـفـتــرة
م ــن ت ـخــزي ـن ـهــا ،أي ــا ك ــان م ــرك ــزه ــم .وتــالـيــا
م ـســؤول ـي ـت ـهــم ع ــن االنـ ـفـ ـج ــار ،إن ت ــواط ــؤا
أو إه ـمــاال ،أو عــن تصميم .ولـعــل السلوك
اإلج ــرام ــي للمنظومة الـحــاكـمــة ال يفاجئ
أحدا في لبنان والعالم ،فهي باتت النموذج
األك ـث ــر فـجــاجــة لـلـفـســاد ف ــي ال ـعــالــم ،ليس
ف ــي ح ـجــم ال ـن ـهــب املـمـنـهــج الـ ــذي مــارسـتــه
ع ـق ــودا فـحـســب ،ب ــل أي ـضــا ف ــي الـفـســاديــن،
اإلداري واألخ ــاق ــي ال ـف ــاق ــع ،ملـمــارســاتـهــا
فــي إدارة الـبـلــد .رئـيــس تلو آخــر وحكومة
تلو أخــرى ،وبرملان يتبعه برملان ،وانهيار
معلن يـجــري بـبــطء ثــم يـتـســارع ويتسارع
في السنوات األخيرة ،وإذ باللبنانيني في
وس ــط كــارثــة مــالـيــة واقـتـصــاديــة تــراكـمــت،
رغم األنوف التي زكمها الفسادّ ،
وجردتهم
من ودائعهم ،وأفرغت خزينة لبنان من أي
مــال يمكن له أن ّ
يقدم الخدمات للبنانيني
ٍ
التي يدفعون ضرائبها وفوقها الرشاوى
ّ
التي يجب دفعها ،كي يتمكنوا من إنجاز
معامالتهم بسهولة ويسر.
ال ـت ـهــديــدات ال ـتــي طــاولــت ال ـقــاضــي فــادي
صـ ـ ّـوان هــي ذات ـهــا ال ـتــي ت ـطــاول الـقــاضــي
طـ ــارق ال ـب ـي ـطــار ،ت ـحــت ذرائ ـ ــع التسييس
وافـ ـتـ ـع ــال ال ـف ـت ـن ــة .وعـ ـل ــى أل ـس ـن ــة رمـ ــوز
املـنـظــومــة الـسـيــاسـيــة ذات ـهــا ال ـتــي طــردت
ّ
صــوان ،وجــاءت بالبيطار ّمهللة مرحبة،
ظـنــا مـنـهــا رب ـمــا أن ــه سـيـغــض الـنـظــر في
تـحـقـيـقــاتــه ع ــرف ــان ــا م ـنــه بـجـمـيـلـهــا ،لكن
ح ـس ــاب ــات حـقـلـهــم ل ــم ت ـت ـطــابــق م ــع بـيــدر
ّ
تورط هذه املنظومة بغالبيتها في انفجار
امل ــرف ــأ .وع ـل ــى ال ـ ّـرغ ــم م ــن رفـ ــع املــاح ـقــن
قضائيا دعوى كف يد القاضي بيطار عن
تحقيقات انفجار املرفأ بدعوى«االرتياب»،
وال ـت ــي خ ـس ــروا ف ـي ـهــا ،وع ـل ــى ال ــرغ ــم رفــع
مــن الــدعــوى ذاتـهــا ملحكمة التمييز التي
خسروا فيها أيضا أمــام القاضي بيطار،
فإن ذلك لم يثنهم عن العمل على إقصائه.
ـدات
بــل وصــل األم ــر إلــى حــد إط ــاق تـهــديـ ٍ
لسان أمني عام حزب
ضمنيةٍ وعلنيةٍ على ّ
الله ،حسن نصرالله ،لكف يده عن هذا ملف
املرفأ .ومن يراقب ّ
تطورات األمور في ملف
انـفـجــار املــرفــأ ي ــدرك بسهولة أن الهجمة
على القاضي طارق بيطار وقبله القاضي
فـ ــادي صـ ـ ـ ّـوان ،ك ـمــا ال ـت ـقــاعــس والـتـبــاطــؤ
فــي م ـبــاشــرة الـتـحـقـيـقــات قـبـلـهـمــا ،تشير
ّ
يتهجمون
بأصابع االتهام فعليا إلى من

احتجاج أمام قصر العدل في بيروت ضد دعوات إقالة بيطار( 2021 /9 /29 ،حسام شبارو /األناضول)

المنظومة السياسية
الحاكمة في لبنان
تفضح نفسها
وتتخبّط على وقع
الفضيحة وانهيار
سمعتها وشرعيتها

قــال القائم بأعمال وزيــر الخارجية في حكومة طالبان في أفغانستان ،أمير خان
متقي ،إن الحركة قادرة على القضاء على التهديد الذي يمثله تنظيم الدولة اإلسالمية
ّ
في بالده ،غير أن البادي أن هذا ليس مؤكدًا ،وأنه كالم في الوسع إدراجه في الدعائية
التي تحتاجها «طالبان» حاليًا ،وستبقى تحتاجها ،بدليل أن في مقدور مجرمني
انتحاريني فــي تنظيم الــدولــة اإلسالمية (والي ــة خــراســان أو غيرها) أن ّ
يفجرا في
مسجد لألفغان الشيعة في أثناء صالة الجمعة أمس في قندهار (جنوب) ،فيقتل
ٍ
نحو ُ ،40ويـصــاب عـشــرات الجرحى .وذلــك بعد أن أمكن للتنظيم ارتـكــاب تفجير
في مسجد آخر ،للشيعة أيضًا ،في أثناء صالة الجمعة األسبوع املاضي في قندز
ّ
(شمال شرق) ،قضى فيه نحو مائة مصل .بل يستطيع التنظيم اإلرهابي أن يزهو
بجريمته هذه ،فيعلن ،بلغ ٍة شديدة الشناعة والطائفية السوداء ،أن انتحاريًا منه ّ
فجر
سترته الناسفة «وسط جموع الروافض داخل املعبد» .وأيامًا بعد االنسحاب األميركي
املعلوم ،في أغسطس /آب املاضي ،قتل  13عسكريًا أميركيًا و 85شخصًا أفغانيًا
( 150جريحًا) في هجوم انتحاري قرب مطار كابول ،اقترفه التنظيم نفسه ...وال
تفيد هذه الوقائع الدامية (وأخرى محتملة) بغير ّ
تحد أمني عظيم الشأن واألكالف،
يمثله «الدولة اإلسالمية» ،سيما وأن مساجد الشيعة من أهدافه املفضلة ،وامليسورة
فيما يبدو ،في أطراف شاسعة في البالد .أما حديث مسؤول األمن في قندز ،دوست
محمد ،أن من يرتكبون هــذه األفـعــال الشنيعة إنما يــريــدون زرع الفتنة بني السنة
والشيعة ،فال يحفل به أحد.
ليس واردًا أن ينهض «تحالف دولي» ،بقيادة الواليات املتحدة ،للقضاء على «داعش»
في أفغانستان ،يشابه الذي قام من أجل القضاء عليه في سورية والعراق ،فاملسألة
األمنية في هذا البلد موكولة ،بحكم الواقع وتفاصيل الراهن ،لسلطة حركة طالبان
التي انقادت لها البالد التي انصرف عنها األميركان وغيرهم .ولكن أمير خان متقي
يقول إن إضعاف الحكومة األفغانية (املؤقتة؟) ليس في مصلحة أحــد ،ويمكن أن
يؤثر مباشرة على العالم في مجال األمن ،ما يعني أن قسطًا من املسؤولية املشتركة
يسمونه املجتمع الدولي ،وفي ّ
ربما يفرض نفسه على ما ّ
مقدمته الواليات املتحدة،
من أجل حماية األفغان من ّ
توحش تنظيم الدولة اإلسالمية ،بنسخته املمثلة في والية
ً
خراسان أو غيرها .على أن أمرًا كهذا ليس من املوثوق أن يجري ،فضال عن أن حركة
طالبان ال تطلبه وال تفترضه ،وإنما ّ
تلح على عدم نسيان أفغانستان ،وعلى االعتراف
بحكومتها ،وعلى مساعدات ضرورية وعاجلة ،وعلى اتصاالت مباشرة ومتواصلة
معها ،واألمر األخير جار ،بل من غير املمكن تفاديه ،فاملحادثات أخيرًا بني مسؤولني
أميركيني وآخرين من الحركة «سارت على ما يرام» ،بحسب الحركة نفسها ،وكانت
«صريحة واحترافية» بحسب الخارجية األميركية ،كما أن مخرجاتها جاءت إيجابية،
وبناءة ،بحسب املصادر القطرية واألميركية .والظاهر أن هذا كله ليس كالمًا إنشائيًا،
بدليل أن واشنطن وافقت على تقديم مساعدات إنسانية ألفغانستان ،وأن الجانبني
«اتفقا على أهمية استمرار التواصل» .وإذا ما عطفنا ذلك كله على اجتماعات أخرى
استضافتها الدوحة أيضًا مع االتحاد األوروبي والنتائج املشابهة يصير في الوسع
أن ّ
يخمن واحدنا أن مسألة االعتراف بحركة طالبان مؤسسة حاكمة في أفغانستان
مسألة وقت ،مع عدم إغفال أن رصد الجاري في هذا البلد على صعيد تحول مطلوب
في ممارسات طالبان ومنظورها بشأن األقليات وحقوق املرأة بل وحقوق اإلنسان
عمومًا ويمكن هنا تخمني أن مصالح شركات استثمار وإعمار وتنقيب عن معادن
مهمة في هذا البلد ستكون في حسابات موضوعة على أكثر من طاولة قريبًا.
ثمة سيولة ظاهرة في الحوادث والوقائع الجارية في البلد املثقل بأعباء التاريخ وأنواء
الجغرافيا في الجوار واإلقليم وإلى أن ّ
تتبي املسارات الالحقة التي قد يمضي إليها
ثمة ما يخيف وما يقلق كثيرًا إذا ما مضى تنظيم الدولة اإلسالمية في استهدافه
الشيعة وغيرهم.

عن خميس بيروت
ع ـل ـيــه .ب ــل رب ـمــا يـفـيــد ب ــأن ل ــدى الـقــاضــي
ّ
بيطار ما يعرفه وما هو متأكد منه ،سيما
ّ
أنــه يقف هــادئــا صــامــدا ثابتا أم ــام شتى
االت ـه ــام ــات وال ـت ـهــديــدات ال ـتــي تـمــارسـهــا
رمـ ـ ــوز م ـن ـظــومــة امل ـح ــاص ـص ــة ال ـطــائ ـف ـيــة
ّ
ال ـحــاك ـمــة وامل ـت ـحــك ـمــة ب ــال ــرق ــاب وال ـع ـبــاد
فــي عـمــوم لـبـنــان ،بكل طــوائـفــه ومناطقه.
اتهامات وصلت إلى حد التلويح بالقبع
واإلق ـص ــاء وال ـح ــرب األه ـل ـيــة .وه ــي الـيــوم
تنفذ تهديداتها بــالـنــار وعـنــف الـشــوارع
واألحـيــاء وإسقاط الحكومة إن لم تمتثل
فـ ــي إزاحـ ـ ـ ــة الـ ـق ــاض ــي ط ـ ـ ــارق ب ـي ـط ــار عــن
ت ـح ـق ـي ـقــات ان ـف ـج ــار املـ ــرفـ ــأ .ب ــل وتـفـضــح
نفسها وتـكـشــف تـ ّ
ـورط ـهــا مــن أع ـلــى هــرم
فــي السلطة إلــى أدن ــاه بكل مــا أوتـيــت من
غطرسة القوة وفجاجة السلوك اإلجرامي.
اشتباكات الطيونة والشياح وعني الرمانة
ستكون لحظة مفصلية فــي تــاريــخ لبنان.
ه ــي ف ــرص ــة أي ـض ــا ل ـي ـت ـمـ ّـســك الـلـبـنــانـيــون
واللبنانيات بسلطة القضاء واستقالليته،
وبــدولــة الـقــانــون ال ــذي مــن غـيــره ال وجــود
ل ـشــيء يــدعــى دولـ ــة ،وذل ــك بــوقــوفـهــم سـ ّـدا
منيعا لحماية القضاء والقضاة .ليس فقط
مــن أجــل تحقيق الـعــدالــة مــن أجــل ضحايا
انـفـجــار املــرفــأ ،بــل مــن أج ــل ام ـتــاك مفتاح
ال ـخ ــروج م ــن األزمـ ــة الـطــاحـنــة ال ـتــي تـهـ ّـدد
حياتهم ومستقبل أبنائهم ووطنهم .فرصة
لـنـصــرة اسـتـقــالـيــة ال ـق ـضــاء ،فـهــو مفتاح
ال ـخ ــروج م ــن االن ـح ـط ــاط األخ ــاق ــي املــديــد
ّ
الذي تجلى بأوجهه الطائفية والعنصرية،
ويكاد ّ
يمس ضمير كل لبناني ولبنانية في
مواجهةٍ مع الذات الفردية والجمعية سعيا
إلــى الـخــاص مــن هــذه املـنـظــومــة الـفــاســدة
ّ
وامل ـف ـس ــدة  ،وإال س ـت ـحــل ف ــوض ــى مــرعـبــة
تنشأ على أنقاض كارثة اقتصادية ومالية
واجتماعية ومعيشية وأخالقية ،أين منها
الحرب األهلية املاضية .السؤال في لبنان
بـعــد ه ــذه االش ـت ـبــاكــات كـبـيــر وكـبـيــر جــدا.
وهو ليس رهنا بالقاضي طــارق البيطار،
أو الجسم القضائي النزيه والـشـجــاع ،بل
هــو ســؤال برسم اللبنانيات واللبنانيني،
بـ ـك ــل ط ــوائـ ـفـ ـه ــم وفـ ـئ ــاتـ ـه ــم وش ــرائـ ـحـ ـه ــم
العمرية ،ال سيما أن املنظومة السياسية
ّ
وتتخبط على وقع
الحاكمة تفضح نفسها
الفضيحة وانـهـيــار سمعتها وشرعيتها
وبلوغها حــدود العجز املطلق من قدرتها
على الحكم والتسلط.
ال ـســؤال بعد هــذه االشـتـبــاكــات املــريـبــة هو
امـتـحــان أخـيــر لـ ــإرادة الــوطـنـيــة املستقلة
والـ ـتـ ـح ـ ّـرر م ــن الـ ـخ ــوف ،ألن الـ ـج ــواب عنه
مفتاح التغيير والخروج من الهاوية ،وإال
فمن بعده الطوفان.
(كاتبة فلسطينية في بيروت)

بيار عقيقي

ُيمكن أن ُيـقــال الكثير عما جــرى فــي ش ــوارع بـيــروت ،أول مــن أمــس الخميس ،في
التظاهرة التي دعــا إليها حــزب الله وحركة أمــل إلطاحة املحقق في انفجار مرفأ
بـيــروت ،القاضي طــارق البيطار .ومــن الطبيعي أن موقع الـحــدث ،فــي منطقة عني
ّ
مستفز لذاكرة جماعية مسكونة بالهواجس واآلالم ،في مكان ُع ّد
الرمانة ـ الطيونة،
حدودًا مذهبية بني املسيحيني واملسلمني طوال سني الحرب األهلية اللبنانية (1975
ّ
تماس عني الرمانة ـ ّ
أقل شهرة من خط ّ
الشياح.
ـ  ،)1990ولو كان
ّ
تظاهرة .إطــاق نــار .تبادل إلطــاق النار .سقوط ضحايا .انتشار املتفرج للقوى
األمنية ّ
ّ
التحرك إال وفقًا لقرار سياسي ،دائمًا ما يكون غائبًا
بحجة عدم القدرة على
أو معتمدًا على مبدأ «التوافقية السياسية» .اتهامات عشوائية .تهديدات متبادلة.
ّ
الشعور بالخوف واإلحساس بفائض القوةّ .ادعاء املظلومية وتبني البطولة .استثمار
ّالدم واالستثمار في صور الضحايا .التشييع .إطالق رصاص باسم الحزن .مواقف
سياسية دولية متباينة .دعوات اعتيادية إلى ضبط النفس .إعالم غير مهني ،يهدف
ـوال أو
إلى تحميل جهة واحــدة كل ما جرى .وألطــراف كل قضية أو حدث إعالم مـ ٍ
مناصر لها .مواقف سياسية أقرب إلى إلقاء القصائد من أجل استيعاب اللحظة
األولى ،واالعتماد على الزمن لتبريد أحداث  14أكتوبر /تشرين األول  ،2021وأيضًا
من أجل إخفاء عجز نظام الدولة وقوانينها .كلها عناصر حضرت يوم الخميس
الطويل .لم تزدها حضورًا سوى وسائل التواصل االجتماعي ،الغائب شبه الوحيد
عن يوميات حرب لبنان الطاحنة.
ً
ال يجب الـعــودة ســوى إلــى األس ــاس :مــن سمح بإبقاء الــذاكــرة مثقوبة فــي األحياء
املسيحية ـ املسلمة املتقابلة؟ مــن سمح باالستغالل الــدائــم لهذه النقطة مــن أجل
استخدامها ٌفي أي لحظة ،لتحقيق مآرب مصلحية تحت اسم «أهداف سياسية؟».
لن تجد أسئلة عديدة أجوبة حقيقية وفعلية لها ،ألن قانون العفو الصادر في 26
أغسطس /آب  1991سمح ألمراء الحرب بعد انتهائها بالنفاذ بأفعالهم ،والشعور
«قوم ال ُي ّ
بأنهم ٌ
مسون» .وحاول كل منهم ،على طريقته ،إسباغ طابع البطولة والعظمة
على «إنجازاته» الحربية.
مشهد األطـفــال املرعوبني فــي امل ــدارس هــو نفسه عرفته مــرتــن ،فــي عامي 1989
و .1990لكنني كنت ،كأبناء جيلي ،أعلم أن هناك حربًا ،بسبب التردد الدائم إلى
ً
املالجئ .وهو ما ال يعرفه أطفال الجيل الحالي ،ويجب أال يعرفوه أصال .مقتل سيد ٍة
في منزلها ،مأساة ّ
انتهت ،وإن دخلت الذاكرة.
تتكرر بعد عقود من االعتقاد بأنها
ُ
ّ
امرأة ال ذنب لها سوى وقوعها في مجال إلطالق النار .ولو قدر لها سابقًا لكانت
تركت البالد إلى غير رجعة.
وألسباب شخصي ٍة وسياسي ٍة وحزبية ،كل ما
كثر،
سيستغل
ما الذي سيحصل؟
ٍ
ُ
جرى يوم الخميس .وستظهر أقاويل وأخبار كثيرة .وسترمى االتهامات جزافًا.
وسيعمل اإلعــام على تزخيم كــل شــيء طائفيًا وسياسيًا .سيشعر اللبنانيون
بخوف مرعب .غير القادر على الهجرة ُ
سيصبح مسكونًا بهاجس األمان .سيقترب
ٍ
أكثر من طائفته ،وسيبتعد أكثر عن الطوائف األخ ــرى .وفــي لحظة انتخابية ،إن
ّ
املتطرف في طائفته ،مسيحيًا
حصلت في  27مارس /آذار املقبل ،سيختار اليمني
ٌ
كان أم مسلمًا .بعد هذه االنتخابات ،سيكون الشارع قد هدأ .املاضي زاخر بنماذج
مماثلة ،من أحداث جامعة بيروت العربية و 7أيار وقبرشمون والشويفات والحدث
وســن الـفـيــل ،واعـتـصــام وســط بـيــروت واالغـتـيــاالت والتفجيرات وتجميد املسار
الدستوري للبالد ،وغيرها .بعد كل هذه األحداث ،حرفيًا ،يجلس جميع أطرافها على
طاول ٍة واحــدة .وهو ما سيحصل في لبنان بعد حني .ال عجب ،فقد فعلوا ذلك بعد
حرب لبنان ،وسقوط عشرات آالف الضحايا ،وعدم معرفة مصير  17ألف مفقود.
املرة غير» ،لكن التاريخ اللبناني لعني .ال شيء ّ
سيخرج من يقول« :هذه ّ
يتغير فيه،
ّ
سوى تزايد غباء بعضهم ،وارتفاع عدد مستغلي األحــداث ،والــدوس على الذاكرة
رغم نقائها ووضوحها.
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آراء

المسكوت عنه في التفاعالت الدولية الجارية
حسن نافعة

تطورات
كثر الحديث في اآلونة األخيرة عن
ٍ
جديد ٍة يشهدها النظام الدولي في املرحلة
الراهنة ،خصوصا ما يتصل منها بتفاقم
الصراع بني الــواليــات املتحدة والصني ،ما
ّ
بحرب بارد ٍة لن تقل ضراوة عن التي
ينذر
ٍ
اندلعت في أعقاب الحرب العاملية الثانية
بني الواليات املتحدة واالتحاد السوفييتي،
ّ
وامتدت أكثر من أربعة عقود ،ولم تنته إال
ّ
بتفكك االت ـحــاد السوفييتي وانـهـيــاره في
بــدايــة تسعينات الـقــرن املــاضــي .وقــد لفتت
ّ
ٌ
مؤشرات عدة ،تدل على أن
انتباه املحللني
ال ــوالي ــات املـتـحــدة ب ــدأت فــي إع ــادة ترتيب
أوراق ـ ـهـ ــا اسـ ـتـ ـع ــدادا ل ـل ـمــواج ـهــة امل ـتــوق ـعــة
م ــع ال ـص ــن .م ــن ه ــذه امل ــؤش ــرات :انـسـحــاب
الــواليــات املـتـحــدة الـكــامــل مــن أفغانستان،
تـ ـخـ ـفـ ـي ــض حـ ـ ـج ـ ــم قـ ـ ــوات ـ ـ ـهـ ـ ــا الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
امل ـ ــوج ـ ــودة فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ــط،
ّ
وتحركاتها العسكرية في
زيــادة أنشطتها
منطقة املحيطني ،الـهـنــدي وال ـه ــادئ ،وفي
بحر الصني نفسها ،إبــرام تحالفات أمنية
جــديــدة مــع ال ـقــوى دول ـيــة قــريـبــة جغرافيا
مــن ال ـصــن ،كــأسـتــرالـيــا الـتــي وقـعــت معها
اتفاقية أمنية تضم اململكة املتحدة أيضا
(اتفاقية أوكوس  ،)AUKUSوتوجه واضح
نحو تدعيم العالقة بكل من الهند واليابان.
ّ
التحركات األميركية املوجهة
في مقابل هذه
ض ــد الـ ـص ــن ،يـ ـب ــدو واضـ ـح ــا أن األخـ ـي ــرة
تــأخــذهــا عـلــى مـحـمــل ال ـجــد ،وبـ ــدأت تعمل
عـلــى إع ـ ــادة تــرتـيــب أوراقـ ـه ــا وتـحــالـفــاتـهــا
الدولية ،استعدادا لتلك املواجهة املحتملة،
وذلـ ــك م ــن خ ــال ال ـع ـمــل ،م ــن ن ــاح ـي ــة ،على
بـنــاء عــاقــة استراتيجة صلبة مــع روسيا
االت ـح ــادي ــة ،وت ـم ـتــن عــاق ـت ـهــا ،م ــن نــاحـيــة
أخ ـ ــرى ،م ــع ك ــل ال ـ ــدول املـعـنـيــة واملــرت ـب ـطــة،
بشكل أو بآخر ،بمبادرة الحزام والطريق،
خصوصا دول العالم الثالث.
إذا صـ ّـحــت ه ــذه الـتـحـلـيــات ،فـمـعـنــى ذلــك
أن ال ـن ـظ ــام ال ــدول ــي بـ ــدأ ي ــدف ــع دف ـع ــا نحو
ال ــدخ ــول ف ــي عـمـلـيــة اسـتـقـطــابـيــة م ــن نــوع
جديد ،طرفاها هذه ّ
املرة :الواليات املتحدة
وحلفاؤها ،من ناحية ،والصني وحلفاؤها
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى .وم ـ ـ ــن ث ـ ــم يـ ـت ــوق ــع أن
ت ـجــري ال ـت ـفــاعــات الــدول ـيــة خ ــال املــرحـلــة
املـقـبـلــة وف ــق ق ــاع ــدة «م ــن ل ـيــس م ـعــي فهو
ض ــدي» .وف ــي ه ــذه الـحــالــة ،قــد تـجــد ال ــدول
ُ
األخ ــرى نفسها فــي وض ـ ٍـع ال تحسد عليه:
فــإمــا االنـضـمــام كــرهــا إلــى أحــد املعسكرين
الجديدين املتصارعني ،بكل ما يترتب على

ذلك من أعباء ،نتيجة الصراع املحتوم مع
املـعـسـكــر اآلخـ ــر ،أو ال ـن ــأي بــالـنـفــس بعيدا
عــن كليهما ،بـكــل مــا يـتــرتــب عـلــى ذل ــك من
احتماالت العزلة ،وربما مواجهة الضغوط
الـقــادمــة مــن كــا االت ـجــاهــن .وألن الـصــراع
بني املعسكرين الجديدين يقوم على أسس
قومية واقتصادية ،وليس عقائدية ،سوف
ّ
املنضمة
يكون من الصعب على الدول غير
ألي منهما تشكيل كتلة ثالثة مماثلة لكتلة
عدم االنحياز التي هدفت إلى التخفيف من
ح ـ ّـدة ال ـصــراع بــن املعسكرين ،الرأسمالي
واالشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي ،ول ـل ـح ـي ـل ــول ــة دون تـ ـح ـ ّـول
ّ
صح
الحرب الـبــاردة بينهما ساخنة .وإذا
ه ــذا االس ـت ـن ـتــاج ،يـتــوقــع أن يـتـســم الـنـظــام
الدولي في املرحلة املقبلة إما باالستقطاب
الـثـنــائــي بــن معسكرين كبيرين فــي حالة
تـمــاس أو احتكاك مباشر ،فــي غـيــاب كتلة
ع ــازل ــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي س ـ ـيـ ـ ّ
ـؤدي ،ح ـت ـمــا ،إلــى
إدارة ال ـع ــاق ــة ب ـي ـن ـه ـمــا ،ب ــاالس ـت ـن ــاد إل ــى
موازين القوى وحدها ،وبال أي مرجعيات
قــانــونـيــة أو أخــاق ـيــة أو أيــديــولــوج ـيــة ،أو
الدخول في حالة سيولة وفوضى شاملة،
بسبب وجود عدد كبير من الدول الصغيرة
وامل ـت ــوس ـط ــة غ ـيــر ال ــراغ ـب ــة ف ــي االن ـض ـمــام
إلــى أي مــن املعسكرين املتصارعني ،وغير
القادرة ،في الوقت نفسه ،على تشكيل قوة
ثالثة متجانسة ،تعمل على تقليل فرص
االحـتـكــاك بينهما .وف ــي الـحــالـتــن ،يتوقع
أن تكون املؤسسات الدولية العاملية ،وفي
مقدمتها منظومة األمــم املتحدة ،الخاسر
األكـبــر مــن هــذا الــوضــع ،وتـلــك هــي القضية
املسكوت عنها فــي كــل التفاعالت الجارية
على املسرح الدولي في املرحلة الراهنة ،وال
ّ
يتحدث عنها أحــد .وربما يكون من املفيد
هنا ذكــر حقائق أساسية متعلقة بطبيعة
املؤسسات الدولية التي تأسست في مرحلة
ما بعد الحرب العاملية الثانية ،وكثيرا ما
ي ـج ــري تـغــافـلـهــا أو ن ـس ـيــان ـهــا ،ب ـق ـصــد أو
بدونه:
األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى :ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف املـ ـنـ ـتـ ـص ــر فـ ـ ــي هـ ــذه
الـحــرب ،وضــم الــواليــات املتحدة واالتـحــاد
الـســوفـيـيـتــي ال ـلــذيــن وق ـفــا مـعــا ف ــي خـنــدق
واحـ ـ ــد ض ــد الـ ـن ــازي ــة األمل ــانـ ـي ــة وال ـف ــاش ـي ــة
اإليـ ـط ــالـ ـي ــة وال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة ،هــو
ال ــذي صــاغ الـقــواعــد الخاصة بنظام األمــن
الـ ـجـ ـم ــاع ــي ال ـ ـ ــذي ت ـض ـ ّـم ـن ــه مـ ـيـ ـث ــاق األمـ ــم
املتحدة ،وهي قواعد يفترض أنها ما تزال
سارية املفعول ،ولم يدخل عليها أي تعديل.
ّ
الثانية :انقسام هــذا التحالف الــذي تشكل
ّإب ـ ــان ال ـح ــرب إل ــى مـعـسـكــريــن مـتـصــارعــن

بعدها أضعف نظام األمن الجماعي وحال
دون تـطـبـيـقــه بــال ـكــامــل ،لـكـنــه ل ــم ي ــؤد إلــى
انهيار األمــم املتحدة نفسها ،ربما ّ بسبب
ت ـ ــوازن ال ــرع ــب الـ ـن ــووي ال ـ ــذي ت ـح ــق ــق بــن
املـعـسـكــريــن ،الــرأس ـمــالــي واالش ـت ــراك ــي ،في
مرحلة الحقة.
الـثــالـثــة :الـبـنـيــة املــؤسـسـيــة الـحــالـيــة لألمم
املتحدة ،بما في ذلك ما يتعلق منها بنظام
األم ـ ــن ال ـج ـمــاعــي .ن ـمــت وت ـ ـطـ ـ ّـورت ف ــي ظل
ظ ــروف ال ـحــرب ال ـب ــاردة ومــابـســاتـهــا ،ولــم
يطرأ عليها أي تغيير ،على الرغم من انتهاء
الحرب الباردة منذ أكثر من ثالثني عاما.
الــرابـعــة :الحــت فــرص عــديــدة لتطوير هذه
ال ـب ـن ـيــة ف ــي أك ـث ــر م ــن م ـنــاس ـبــة ،خـصــوصــا
ّإب ــان أزمــة احـتــال الكويت التي لعب فيها
مجلس األمن دورا مختلفا تماما عن الذي
لـعـبــه ف ــي ك ــل األزم ـ ــات الـســابـقــة والــاح ـقــة،
ل ـكــن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ت ـعـ ّـمــدت إج ـهــاض
تلك املحاوالت ،ربما بسبب إصرارها على
االنـ ـف ــراد بــالـهـيـمـنــة ع ـلــى ال ـن ـظــام ال ــدول ــي،
وتحويل األمم املتحدة إلى ّ
مجرد أداة قابلة
لالستخدام في تحقيق األهــداف واملصالح
األميركية وحدها.
اآلن ،وبـعــد تــآكــل ال ــوزن النسبي للواليات
املتحدة في النظام الدولي ،واتضاح عجزها
التام عن قيادة النظام الــدولــي في املرحلة
الــراهـنــة ،خاصة بعد فشل غــزوهــا لكل من
أفغانستان والعراق ،وهزيمتها العسكرية
فيهما ،بدأت تلوح في األفق فرصة جديدة
إلص ــاح البنية املؤسسية لــأمــم املتحدة،
ّ
محددة ،يمكن
ـراءات
األمــر الــذي يتطلب إجـ
ٍ
تلخيص أهمها على النحو التالي:
أوال :تــوسـيــع ن ـطــاق الـعـضــويــة فــي مجلس
األمــن ،بما يتناسب مع التوسع الكبير في
عضوية األمــم املـتـحــدة ،والـتــي زادت مــن 50
عـنــد ال ـن ـشــأة إل ــى  193حــال ـيــا ،بـمــا ف ــي ذلــك
عضوية الدول الدائمة التي ينبغي أن ّ
تعدل
ب ـمــا ي ـت ـنــاســب م ــع ال ـت ـغ ـيــر ال ـ ــذي طـ ــرأ على
مــوازيــن الـقــوى العاملية واإلقليمية ،وكذلك
إلغاء حق الفيتو ،أو على األقل إعادة تحديد
شروط استخدامه ومجاالت هذا االستخدام،
ب ـم ــا ي ـح ــول دون ت ـم ـكــن دول ـ ــة واحـ ـ ـ ــدة ،أو
مجموعة صغيرة مــن ال ــدول املتحالفة ،من
ّ
تعطيل إرادة املجتمع الدولي وشلها.
ثــان ـيــا :إع ـ ــادة صـيــاغــة ال ـقــواعــد وامل ـب ــادئ
األســاسـيــة الـتــي يـقــوم عليها املـيـثــاق ،لكي
ت ـص ـب ــح أكـ ـث ــر تـ ـح ــدي ــدا وإح ـ ـكـ ــامـ ــا ،وب ـم ــا
ي ـح ــول دون تـمـكــن أي دول ـ ــةٍ م ــن ال ـت ـهـ ّـرب
مــن التزاماتها أو انـتـهــاك املـيـثــاق .مــن أهم
املبادئ والقواعد التي تحتاج إلى كثير من

المجتمع الدولي
اهتم كثيرا بقضة
إصالح منظومة األمم
المتحدة خالل الحقبة
األخيرة من القرن
الماضي والحقبة
األولى من القرن
الحالي
البنية المؤسسية
الحالية لألمم
المتحدة ،بما في
ذلك ما يتعلق بنظام
األمن الجماعي.
وتطورت في
نمت
ّ
ظروف الحرب الباردة
ومالبساتها

التحديد والتدقيق :مبدأ عــدم التدخل في
الشؤون الداخلية ،حق الدفاع الشرعي عن
النفس  ..إلخ.
ث ــالـ ـث ــا :زيـ ـ ـ ــادة ال ـس ـل ـط ــات وال ـص ــاح ـي ــات
امل ـم ـن ــوح ــة مل ـح ـك ـمــة ال ـ ـعـ ــدل ال ــدولـ ـي ــة عـلــى
ّ
الـ ـنـ ـح ــو الـ ـ ـ ــذي ي ـم ــك ـن ـه ــا م ـ ــن الـ ـفـ ـص ــل فــي
املـنــازعــات الدولية ذات األبـعــاد القانونية،
ك ــاملـ ـن ــازع ــات امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــالـ ـح ــدود واملـ ـي ــاه
وغ ـي ــره ــا ،أي اع ـت ـم ــاد م ـب ــدأ االخ ـت ـصــاص
ّ
اإللزامي .وبما يمكنها أيضا من الفصل في
مــدى دسـتــوريــة ال ـق ــرارات ال ـصــادرة عــن كل
أجـهــزة األمــم املتحدة وفــروعـهــا الرئيسية،
بـمــا ف ــي ذل ــك مـجـلــس األم ـ ــن .راب ـع ــا :إع ــادة

تـ ـح ــدي ــد سـ ـلـ ـط ــات املـ ـجـ ـل ــس االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
واالج ـت ـمــاعــي وصــاح ـيــاتــه ،لـتـمـكـيـنــه من
التمتع في مجاالت اختصاصه ،السلطات
وال ـص ــاح ـي ــات ن ـف ـس ـهــا ال ـت ــي ي ـت ـم ـتــع بـهــا
مجلس األمــن فــي األم ــور املتعلقة بتسوية
املنازعات السياسية بني الدول ،وبما ّ
يؤدي
إلــى تمكينه مــن اإلش ــراف الفعلي والفعال
ع ـل ــى كـ ــل امل ـن ـظ ـم ــات والـ ـ ــوكـ ـ ــاالت ال ـعــامل ـيــة
ّ
املتخصصة.
خ ــام ـس ــا :إع ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة ال ـج ـه ــاز اإلداري
مل ـن ـظــومــة األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ب ـطــري ـقــة تسمح
بإزالة مظاهر الترهل والبيروقراطية التي
علقت ب ــه ،وبـمــا يـسـمــح ،فــي الــوقــت نفسه،
بتصحيح الـعــاقــة املــؤسـسـيــة وتقويتها،
وهي التي تربط بني األمم املتحدة ،وكل من
املـنـظـمــات اإلقـلـيـمـيــة ومــؤسـســات املجتمع
امل ــدن ــي ال ـع ــامل ــي (امل ـن ـظ ـم ــات ال ــدول ـي ــة غير
الحكومية).
ٌ
وم ـع ــروف أن املـجـتـمــع ال ــدول ــي اهـتــم كثيرا
بقضة إصالح منظومة األمم املتحدة خالل
الحقبة األخيرة من القرن املاضي والحقبة
ّ
األولــى من القرن الحالي ،وتمكن من بلورة
أف ـك ــار ع ــدي ــدة ال ت ـخــرج ك ـث ـيــرا ع ــن األف ـكــار
اإلصــاحـيــة املـشــار إليها آنـفــا ،غير أن هذا
االهتمام تراخى كثيرا في السنوات األخيرة.
ولألسباب التي سبقت اإلشارة إليها أيضا.
الـيــوم ،ومــع انــدفــاع الــواليــات املتحدة نحو
إش ـع ــال ح ــرب ب ـ ــاردة ج ــدي ــدة ف ــي مــواجـهــة
ال ـصــن ،تـبــدو الـحــاجــة مـ ّ
ـاســة ،أكـثــر مــن أي
وق ــت مـضــى ،إلع ــادة إح ـيــاء االهـتـمــام بهذه
القضية املـسـكــوت عنها حــالـيــا ،خصوصا
وأن األمم املتحدة ستحتفل ،بعد أيام بالعيد
املاسي لدخول ميثاقها حيز التنفيذ يوم 24
أكتوبر /تشرين األول عام .1946
بـقــي أن ُي ـش ــار هـنــا إل ــى أن األم ــم املـتـحــدة
ّ
هي أول منظمة دولية تتمكن من تحويل
ح ـلــم ال ـعــامل ـيــة إل ــى واقـ ــع م ـل ـمــوس ،ف ــأول
مــرة فــي تــاريــخ البشرية يصبح لكل دولــة
ّ
مؤسسي ،تتفاعل
من دون استثناء إطــار
مــن خــالــه ومــن داخـلــه .ولـكــن متى تصبح
ّ
مسمى ،أي منظمة
هذه املنظمة اسما على
ّ
لشعوب وأم ــم متحدة فـعــا ،وتـتـحــول من
ثم إلى إطار ّ
مؤسسي في خدمة اإلنسانية
ك ـل ـهــا ،ول ـي ــس إل ــى م ـج ـ ّـرد أداة ف ــي خــدمــة
القوى الطامحة إلــى الهيمنة على النظام
ال ــدول ــي ،كـمــا هــو واق ــع ال ـحــال ال ـيــوم؟ تلك
هي القضية املسكوت عنها في التفاعالت
الــدولـيــة الـبـشــريــة ،والـتــي آن األوان إلدارة
ّ
وجاد حولها!
حوار حقيقي
(كاتب وأكاديمي مصري)

عن صفقة نيوكاسل يونايتد
ماجد عزام

بعد عامني على انطالق الفكرة ،وعام على
طــرحـهــا بشكل عملي أم ــام راب ـطــة ال ــدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي ،أج ـ ــازت األخ ـي ــرة صـفـقــة ش ــراء
ص ـنــدوق االس ـت ـث ـمــارات الـعــامــة الـسـعــودي
نـ ــادي نـيــوكــاســل يــونــايـتــد ال ـعــريــق .ط ــوال
الــوقــت ،كــان الـنـقــاش سياسيًا بامتياز ،أو
بالحد األدنــى سياسيًا اقتصاديًا رياضيًا
ح ــول ال ـص ـف ـقــة وخـلـفـيــاتـهــا ومـضــامـيـنـهــا
وت ــداع ـي ــات ـه ــا ،م ــا أدى إلـ ــى وص ــول ـه ــا إلــى
طاولة لجنة الثقافة واإلعالم والرياضة في
مجلس العموم البريطاني .وال شك في أن
الحسم كان سياسيًا  -اقتصاديًا  -رياضيًا
أي ـض ــا ،ت ـحــدي ـدًا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــالـعــامـلــن
الـلــذيــن أعــاقــا الصفقة ،واملتمثلني بتبعية
الصندوق االستثماري مباشرة للحكومة،
كما قرصنة حقوق بث قناة بي أن سبورت
الرياضية القطرية في األراضي السعودية،
ع ـل ـمــا أنـ ـه ــا ال ـن ــاق ــل ال ــرس ـم ــي وال ـح ـص ــري
ل ـل ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي ف ــي املـنـطـقــة الـعــربـيــة،
مواز ،إنساني
هذا إضافة طبعًا إلى نقاش
ٍ
وقانوني وإعالمي جماهيري مفتوح بشأن
الـصـفـقــة وأه ــداف ـه ــا وآفــاق ـهــا م ــن منظمات
حقوق اإلنسان في بريطانيا والعالم ،على
خلفية السجل السيئ للسلطات السعودية
في هذا املجال.
ّ
بناء على ما سبق ،تشكل رأي عام سياسي
وريـ ـ ــاضـ ـ ــي وق ـ ــان ـ ــون ـ ــي وإعـ ـ ــامـ ـ ــي راف ـ ــض
لـلـصـفـقــة ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن تــأيـيــد جماهير
ن ـيــوكــاســل ال ـس ــاح ــق ل ـه ــا ،رغ ـب ــة مـنـهــا في
انـتـشــال نــاديـهــا الـعــريــق مــن الــواقــع املــزري
الــذي عاشه فــي حقبة املــالــك السابق مايك
أشلي .ولكن هذا التأييد لم يحل دون عرقلة
الصفقة وتجميدها ،عبر إعــان الصندوق
السعودي رسميًا انسحابه منها ألسباب
اقتصادية وإجرائية ،كما قال في بيانه في
يوليو /تموز من العام املاضي.
إذن ،السبب املركزي الذي أعاق الصفقة كان
الـتـخـ ّـوف مــن عــاقــة الـصـنــدوق بالحكومة
الـسـعــوديــة أو تبعيته لـهــا بشكل مباشر،
واحـ ـتـ ـم ــال ت ــأث ـي ــر األخـ ـ ـي ـ ــرة ع ـل ــى الـ ـن ــادي
اإلن ـك ـل ـيــزي ال ـعــريــق أو تحكمها ب ــه .ولـكــن

ضمن أسباب أو بيئة سياسية واقتصادية
م ـس ـت ـجـ ّـدة ت ـ ّـم ت ـقــديــم ت ـع ـهــدات وض ـمــانــات
قانونية ملزمة بـعــدم تــدخــل الحكومة في
إدارة الـ ـن ــادي بـ ــأي ح ـ ــال ،وأن ال ـص ـنــدوق
ّ
سيتصرف وكأنه هيئة مستقلة ،وسيكون
رئيسه ،ياسر الــرمــان ،بمثابة املــديــر غير
التنفيذي للنادي ،مــع احـتــرام تــام وصــارم
ل ـقــواعــد ول ــوائ ــح ال ــراب ـط ــة وال ـ ـ ــدوري وك ــرة
والرياضة ْبشكل عام.
القدم
َ
لــم يـقـنــع ه ــذا امل ــخ ــرج كـثـيــريــن طـبـعــا ،كــون
ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق سـ ـي ــادي ــا وت ــابـ ـع ــا ل ـل ـح ـكــومــة
السعودية ،ويــرأســه ولــي العهد محمد بن
س ـل ـمــان .وكـ ــان الف ـتــا جـ ـدًا ف ــي ه ــذا الـصــدد
ح ــدي ــث مـ ـ ـ ّ
ـدرب ن ـ ــادي ن ـيــوكــاســل ال ـحــالــي،
ً
س ـت ـي ــف ب ـ ـ ـ ــروس ،عـ ــن ت ـل ـق ـي ــه اتـ ـ ـص ـ ــاال مــن
السفارة السعودية في لندن ،للحضور من
أجــل التباحث في مستقبل الـنــادي ،بعدما
بــات بــروس بمثابة مـ ّ
ـدرب انتقالي في ظل
مغادرة حتمية ،في الشتاء أو في الصيف
على أبعد تقدير ،الستقدام أحد كبار ّ
مدربي
أوروب ـ ـ ــا ،بـيـنـمــا ت ـعــاطــى الع ــب مــانـشـسـتــر
يونايتد السابق ومدرب نيوكاسل الحالي
َباحترافية شديدة مع الحدث .وما كان لهذا
امل ـخــرج ليمر ل ــوال ت ـجــاوز الـعــائــق املــركــزي
السياسي واالقتصادي والرياضي الثاني
للصفقة ،واملـتـمـثــل بــالـنــزاع الـقـضــائــي بني
ق ـنــاة بــي أن س ـبــورت الـقـطــريــة والـسـلـطــات
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،وال ـ ـ ـ ــذي وصـ ـ ــل إلـ ـ ــى مـنـظـمــة
ال ـت ـجــارة الـعــاملـيــة ح ــول قــرصـنــة السلطات
فــي الــريــاض حـقــوق بــث الـقـنــاة الحصرية،
كما منعها مــن العمل فــي السعودية ،على
الرغم من أنها الناقل الرسمي والحصري
لـ ـل ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي ف ــي املـن ـط ـقــة الـعــربـيــة
بصفقةٍ بلغت مئات ماليني الدوالرات .وهذا
يـعـنــي أن الـسـعــوديــة سـعــت وع ـبــر ذراع ـهــا
ـاد يلعب
االس ـت ـث ـمــاري الــرئ ـي ـســي ل ـش ــراء نـ ـ ٍ
ف ــي الـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي ،بـيـنـمــا تتغاضى
ع ــن ق ــرص ـن ــة حـ ـق ــوق ب ـث ــه ال ـح ـص ــري عـلــى
أراضيها .في الفترة املاضية ،تم اإلعالن عن
التوصل إلى تسوية بني الطرفني ،وستعود
قناة بي أن سبورت للعمل في السعودية،
ك ـمــا س ـت ـتــوقــف قــرص ـنــة ب ـث ـهــا وبــرام ـج ـهــا
ومسابقاتها ،مــع حديث حتى عــن منحها
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ت ـعــوي ـضــا م ـنــاس ـبــا ع ــن امل ــرح ـل ــة املــاض ـيــة،
خصوصًا بعدما حكمت منظمة التجارة
الدولية لصالحها.
إذن؛ ل ــم ي ـكــن تـعـهــد ال ـح ـكــومــة الـسـعــوديــة
بـعــدم التدخل فــي إدارة الـنــادي اإلنكليزي
ك ــافـ ـي ــا ،لـ ـ ــوال ال ـت ـس ــوي ــة مـ ــع قـ ـن ــاة بـ ــي أن.
سـ ـب ــورت ،وج ـ ــاء ذلـ ــك ك ـلــه م ـع ـطــوفــا أيـضــا
عـلــى االن ـف ـتــاح وامل ـصــال ـحــات والـتـســويــات
في املنطقة والعالم ،تحديدًا في ما يتعلق
بإنهاء الحصار العربي الرباعي على قطر،
وتعهدات باحترام أكثر لحقوق اإلنسان أو
ّ
على األقل عدم انتهاكها بشكل فظ وصريح،
كنتاج مباشرة للبيئة الناتجة عن مغادرة
الرئيس األميركي السابق دونــالــد ترامب،
البيت األبيض ،ومجيء الديموقراطي جو
بــايــدن ووضـعــه ملف حـقــوق اإلنـســان على
أجندة عالقاته مع السعودية ودول أخرى.
سياسيًا واقتصاديًا؛ يمكن الحديث أيضًا
عن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي،
م ــع امل ـض ــي ف ــي ت ـن ـف ـيــذ آل ـي ــة «ب ــري ـك ـس ــت»،
وح ــاج ــة ال ـب ــاد إل ــى اس ـت ـقــدام اسـتـثـمــارات
ضخمة إلنـعــاش االقـتـصــاد ،خصوصًا في
مــرحـلــة الـتـعــافــي مــن جــائـحــة ك ــورون ــا ،مع
االنـتـبــاه إل ــى أن صفقة ش ــراء «نـيــوكــاســل»
ّ
كــلـفــت ال ـص ـنــدوق ال ـس ـعــودي نـصــف مليار
دوالر تقريبًا ،مع تعهدات وخطط بصرف
مئات املاليني ،وربما مليارات أخرى لتطوير
ب ـن ــاه ال ـت ـح ـت ـيــة ،وج ـل ــب الع ـب ــن وم ـ ّ
ـدرب ــن
كـبــارًا إلع ــادة الـنــادي العريق إلــى املنافسة
وم ـن ـصــات ال ـت ـتــويــج إن ـك ـل ـيــزيــا وأوروبـ ـي ــا.
وه ــذا يـفـســر تــأيـيــد الـحـكــومــة البريطانية
املستتر ،شبه العلني ،للصفقة طوال الوقت،
آلثارها االقتصادية اإليجابية ،ولعالقتها
الوثيقة السياسية والتجارية مع الحكومة
السعودية .ولكن ما كان في وسعها التدخل
ّ
ال ـف ــظ وال ـع ـل ـنــي ل ـت ـمــريــرهــا أم ـ ــام ال ـعــوائــق
ّ
ّ
الجدية متعددة املستويات التي واجهتها.
ّ
ف ــي ك ــل األحـ ـ ـ ــوال ،م ـ ــرت ال ـص ـف ـقــة سـيــاسـيــا
واق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــا وري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــا ،لـ ـك ــن الـ ـنـ ـق ــاش
اإلنـ ـ ـس ـ ــان ـ ــي وال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ــي والـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــري
ٌّ
مستمر بشأنها ،مع توجس كل
واإلعالمي
أندية الــدوري اإلنكليزي ( 19من أصل ،)20
باستثناء «نيوكاسل» طبعًا ،من الصفقة،
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السبب المركزي الذي
أعاق الصفقة كان
التخوف من عالقة
ّ
الصندوق بالحكومة
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لها بشكل مباشر
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ودعوتها إلى اجتماع عاجل ملناقشة آثارها
وتـقـلـيــص أض ــراره ــا ،ول ـيــس لـعــرقـلـتـهــا أو
إلغائها بعدما باتت أمرًا واقعًا.
وع ـمــومــا ،ج ــاء أف ـضــل تـلـخـيــص أو تعبير
ع ــن الـصـفـقــة وح ـجــم الـتـنــاقــض ب ــن تأييد
ج ـمــاه ـيــر ن ـي ــوك ــاس ــل ال ـ ـعـ ــارم وامل ـع ــارض ــة
الواسعة لها خارج أسوار النادي ،فقد كتب
أسطورة نيوكاسل وإنكلترا الالعب السابق
آالن شيرار ،في صحيفة أتليتيك (السبت 9
أكتوبر /تشرين األول) حرفيًا« :كغيري من
املنتمني إلــى هــذا الـنــادي تلتهمهم مشاعر
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متناقضة ،والسبب سنوات الفشل الذريع
الـ ــذي تـسـبـبــت ف ـيــه اإلدارة ال ـســاب ـقــة ،وفــي
مـقــدمـتـهــا مــاي ـكــل أش ـل ــي .وال ـك ــل مـتـحـ ّـمــس
للتغيير والتحول الكلي تحت اإلدارة الثرية
الـ ـج ــدي ــدة ،وامل ـح ـي ــط الـ ـخ ــارج ــي ،ال سيما
م ـمــن ال يـشـجـعــون ن ـيــوكــاســل ،ال يمكنهم
استيعاب مشاعر جماهير املاكبايس .نحن
لــم نكن مثل شيفيلد وي ـنــزداي ،أو غريمنا
سندرالند ،ولسنا مثل ديربي كاونتي اآلن،
ناد تاريخي ولم نقع في أزمة حقيقية،
نحن ٍ
ولكن في الوقت نفسه نشعر بأننا نعيش
ف ــي أزمـ ــة .وعـلـيـنــا الـتـفـهــم أن ال ـعــالــم ليس
مثاليًا ،وكل ما نأمله فقط أن تعاد الحياة
ّ
لنادينا عن طريق امللك الجدد».
وخ ـتــم أسـ ـط ــورة ن ـيــوكــاســل «تـضـعـنــا كــرة
القدم في مواقف صعبة .ويمكن أن تجعل
م ـنــا م ـنــاف ـقــن أي ـض ــا .وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن
أن ـصــار ال ـن ــادي أي ــدوا بأغلبية ســاحـقــة أن
يباع «نيوكاسل» إلى صندوق االستثمارات
السعودي ،إال أن إدارة الفريق لم تستشرهم
بشكل حقيقي»« .ه ــذه صفقة تــم إجــراؤهــا
بــن ملياردير وبعض املـلـيــارديــرات األكثر
ثـ ـ ً
ـراء .لــم تـتــم اسـتـشــارتـنــا .ول ــم يـكــن لدينا
خيار .وعلى املعترضني على الصفقة النظر
أي ـضــا إل ــى األم ـ ــوال ال ــروس ـي ــة ،والـصـيـنـيــة،
واإلم ــارات ـي ــة ،فــي الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي ،وأنــا
أريد للنادي أن يمثل مدينتي ،وليس نظامًا
اس ـت ـب ــدادي ــا ،ل ـكــن ي ـبــدو أن ال ـش ــيء الـثــانــي
سيفتح الطريق أمام األول».
هـ ـن ــا ال ب ـ ــد م ـ ــن اإلش ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى أن الـ ـف ــرع
الـبــريـطــانــي ملنظمة الـعـفــو الــدول ـيــة يعمل
ّ
ً
ف ـع ــا ع ـلــى حـ ــل م ـع ــادل ــة أو مـع ـضـلــة آالن
شـ ـي ــرار ،وه ــو ط ـلــب اج ـت ـمــاعــا رس ـم ـيــا مع
راب ـط ــة ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي ل ـفــرض قــواعــد
جـ ــديـ ــدة ل ـح ــوك ـم ــة ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،بـصـفـتـهــا
رياضة عاملية بحاجة إلــى تحديث قواعد
ّ
متورطني في انتهاكات
امللكية بها ملنع أي
جسيمة لحقوق اإلنسان من الشراء في ظل
شغف كرة القدم اإلنكليزية وبريقها ،كون
تــوافــق قــواعــد املـلـكـيــة مــع حـقــوق اإلنـســان
س ـي ـصـ ّـب ف ــي مـصـلـحــة الـلـعـبــة ع ـلــى امل ــدى
البعيد.
(كاتب فلسطيني في إسطنبول)
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