
رانيا مصطفى

 تــدخــلــهــم الــعــســكــري في 
ّ
 الــــــروس أن

ّ
ظــــن

من  2015 سيمّكنهم  العام  سورية خريف 
التصّرف في املنطقة، بوصف بلدهم دولة 
عظمى تفرض أجندتها منفردة. والحقيقة 
أن واشنطن تركت بالفعل ملوسكو، ومنذ 
مــهــّمــة صياغة   ،2012 فــي   1 بــيــان جنيف 
الحل السياسي في سورية، ووافقت على 
مخططات الــروس في جــوالت أستانة مع 
تركيا وإيــران، واتفاقات خفض التصعيد 
واملـــصـــالـــحـــة مـــع تـــركـــيـــا، وعــــــودة مــنــاطــق 
واسعة إلى سيطرة النظام وداعميه، كما 
الجنوب برعاية  املصالحة في  اتفاق  كــان 
ــة، لـــتـــدخـــل الـــفـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة  ــيـ ــيـــركـ أمـ
تــحــت جــنــاح روســـيـــا، عـــدا عـــن أن أمــيــركــا 
توافق على مسار اللجنة الدستورية الذي 
الالعبني األساسيني  فرضته روسيا على 
 
ّ
فــي ســوريــة، وعــلــى املجتمع الــدولــي. لكن
مناطق تضّم  في  األميركي  الحضور  ثقل 
الــســوريــة، ودعمهم  أغــلــب مــصــادر الطاقة 
اإلدارة الذاتية التي يرأسها األكراد، سمح 
يــمــكــن وصفه  بــمــمــارســة دوٍر،  لــواشــنــطــن 
البدء  على  القائم  الروسي  للحل  ل 

ّ
باملعط

ــإعــــادة اإلعــــمــــار وعــــــودة الـــالجـــئـــني، وأن  بــ
تكون التغييرات السياسية شكلية.

التصرف في سورية  وروسيا عاجزة عن 
ــا أن  ــهــ ــبــــاب عــــــدة: أولــ كــــدولــــة عــظــمــى ألســ

محمد أحمد القابسي

ــه »فــــــي اإلجـــــابـــــة عــــن ســـــــؤال مــا  ــابـ ــتـ فــــي كـ
الــشــعــبــويــة؟« الـــصـــادر عـــن املـــركـــز الــعــربــي 
لألبحاث ودراسة السياسات )2019( يأتي 
عــزمــي بــشــارة عــلــى صــعــوبــة الــتــمــيــيــز في 
انــتــشــرت خــارج  الــتــي  اليمينية  الــحــركــات 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــمــثــيــلــيــة بـــني »الــشــعــبــي« 
السياسي  الخطاب  أن  ذلــك  و»الشعبوي«، 
الــشــعــبــي يتفاعالن  الــشــعــبــوي والــخــطــاب 
غــالــبــا مــع مــــزاج ســيــاســي غــاضــب، مــوّجــه 
والنخب  بالنظام  الثقة  فقد  جــمــهــوٍر  إلــى 
وانطالقا  السياسية.  واألحــــزاب  الحاكمة 
من هذا الطرح، يمكن فهم هذا التفاعل أنه 
استثمار في هذا املزاج الذي يوظف الخطاب 
من  سياسية  استراتيجية  بوصفه  نفسه 
حــامــلــيــه الــذيــن يــقــّدمــون أنــفــســهــم ممثلني 
لــلــشــعــب، ويــقــّدمــون غــيــرهــم في  حقيقيني 
ــه الــحــقــيــقــيــني. ويـــتـــحـــّول هــذا  ــدائـ صــــور أعـ
أيديولوجية  إلــى  فشيئا،  شيئا  الــخــطــاب، 
في حالة متطّرفة تكّرر نفسها، على الرغم 

من اختالف السياقات.
وفي تنزيل ما تقّدم على الراهن السياسي 
الذي  الرئيس قيس سعيد،  فــإن  التونسي، 
ُينهي هــذه األيــام سنته األولــى من عهدته 
الرئاسية، يمثل النموذج األبرز لهذا الطرح. 
االنتخابية منذ سنة  رفــع، في حملته  لقد 
خــلــت، شــعــار »الــشــعــب يــريــد ويــعــرف مــاذا 
الشباب  من  واسعة  فئة  يــريــد«، مستعطفا 
 يـــرفـــع الــشــعــار 

ّ
ــل ــ الـــتـــونـــســـي الـــيـــائـــس. وظــ

نفسه منذ وصوله إلى قصر قرطاج، على 
الــرغــم مــن أنــه لــم يحقق تلك الــوعــود التي 
والرجل  االنتخابية.  حملته  خــالل  أطلقها 
لــيــس ثـــوريـــا قــديــمــا أو ســيــاســيــا ســابــقــا، 
واملشاعر  الحزينة  الــعــواطــف  فــي  استثمر 
املنكسرة، متصّرفا كراهب زاهد في السلطة 
وزينتها، محاواًل أن يجمع حوله مريديه، 
الــتــراث املخفي لفئات عــديــدة من  مــدغــدغــا 
عــلــى حــد تعبير  عــلــيــهــا،  الــشــعــب، مهيمنا 

األنثروبولوجي جيمس سكوت. 
قــامــت الــقــصــة، كــمــا أجــمــع مــتــابــعــون، على 
إغواء سردي، فهو أستاذ جامعي متقاعد، 
ال يعرفه كثيرون إال ضيفا على التلفزيون، 
يتحّدث في القانون الدستوري، من دون أن 

علي أنوزال

ــل الــــتــــجــــارب الــديــمــقــراطــيــة  ملــــــاذا فــشــلــت كــ
فـــي أفــريــقــيــا الــغــربــيــة الــفــرنــكــوفــونــيــة؟ وملــا 
تعثرت وتتعثر كل االنتقاالت الديمقراطية 
فــي الـــدول األفريقية الــتــي كــانــت مستعمرة 
الفوضى  سابقا مــن فرنسا؟ وملـــاذا تستمر 
الفساد  ويسود  والتخلف  االستقرار  وعــدم 
ــة الــتــي  ــيـ ــقـ ــريـ ــــداد فــــي الــــــــدول األفـ ــبـ ــ ــتـ ــ واالسـ
لـــم تــنــجــح فـــي الــــخــــروج مـــن دائــــــرة الــنــفــوذ 
الفرنسي اإلمبريالي الجديد؟ أسئلة كثيرة 
امللتبسة بني  العالقة  ال تنتهي بشأن هــذه 
اإلرث االستعماري الفرنسي وتخلف عديد 
من مستعمراته السابقة في القاّرة السمراء، 
على جميع املستويات، مقارنة مع التحوالت 
ــي تـــعـــرفـــهـــا بــعــض  ــتــ ــة لـــالنـــتـــبـــاه الــ ــتــ الــــالفــ
الــديــمــقــراطــيــات الــنــاشــئــة واالقـــتـــصـــاديـــات 
الــنــاهــضــة فـــي دول أفــريــقــيــة أخـــــرى كــانــت 

 من دول غربية أخرى. 
ً
مستعمرة

ــيــــوم، بــالــنــظــر إلــــى ما  لــيــس األمـــــر ولـــيـــد الــ
يــحــدث فـــي مــالــي أو ســاحــل الـــعـــاج، وإنــمــا 
يــعــود إلـــى عــقــد الــســتــيــنــيــات، حـــني اتبعت 
بـــعـــض املـــســـتـــعـــمـــرات الــفــرنــســيــة الــســابــقــة 
 
ً
 لم تكن قادرة

ً
 سياسية

ً
خياراٍت أيديولوجية

السياسي  الــتــقــدم  لتحقيق  تفعيلها  عــلــى 
والتنمية االجتماعية والتطور االقتصادي. 
اللينينية  بــاملــاركــســيــة  تــعــلــق األمــــر  ســــواء 
الــقــومــيــة أو  الــتــقــّدمــيــة  أو االشـــتـــراكـــيـــة أو 
ــة، أو نـــظـــام الـــحـــزب  ــيـ ــنـ الــشــوفــيــنــيــة الـــوطـ
الواحد.. وكلها تجارب باءت بالفشل، سواء 
أو  املــتــوالــيــة،  العسكرية  االنــقــالبــات  بسبب 
عسكرية  ديكتاتوريات  إلــى  أغلبها  تحول 
استبدادية،  شوفينية  أنظمة  أو  شعبوية 
القرن  ثمانينيات  نهاية  انــهــيــارهــا،  وأّدى 
املاضي مع سقوط جدار برلني، إلى انتشار 
الــفــوضــى االجــتــمــاعــيــة والـــحـــروب األهــلــيــة 
في  التسعينيات  عقد  التي طبعت  املــدمــرة 

أغلب هذه الدول.
والدة  ستعرف  التسعينيات  حقبة  نهاية 
أشكال جديدة من الحكم داخل هذه الدول، 
طابعها العام نوع من الليبرالية املشّوهة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــهــجــيــنــة. وهــــي نــمــاذج 
فــرضــتــهــا بـــرامـــج الــتــقــويــم الــهــيــكــلــي الــتــي 
مثل  الدولية،  النقد  اشترطتها مؤسسات 
الــبــنــك الـــدولـــي وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
ــــات الــســيــاســيــة  ــــالحـ تـــحـــت عـــنـــاويـــن اإلصـ
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــاديــ ــتــــصــ واالقــ
والحكامة الجيدة. وهكذا ستظهر تجارب 
ديــمــقــراطــيــة هــجــيــنــة، تــتــبــنــى الــتــعــّدديــة 

مهند مبيضين

ُيــمــضــي األردنـــــيـــــون، مــنــذ أســـابـــيـــع، وقــتــا 
كــبــيــرًا فـــي نـــقـــاش الـــســـيـــاســـات، الــداخــلــيــة 
لبلدهم أو لجيرانهم أو ملحيطهم العربي. 
ــون قــــيــــادة وشـــعـــبـــا هــــم األكـــثـــر  ــ ــ ــيـ ــ ــ واألردنـ
الفلسطينية  بــالــقــضــيــة  واشــتــبــاكــا  تعلقا 
ــا، ونـــتـــائـــجـــهـــا عـــلـــى أرضـــهـــم،  ــهــ ومــــؤثــــراتــ
وسياسيا وديموغرافيا. يرفض األردنيون 
التطبيع، ويشمسون كل مطبع، ويكرهون 
الجيش  عند  القتالية  والعقيدة  إسرائيل، 
العربي )األردنــــي( مــا زالــت تــرى إسرائيل 
ــدرت إشـــــــــاراُت كـــثـــيـــرة عــن  ــ ــــد صــ عـــــــدوًا، وقـ
املـــلـــك عــبــدالــلــه الــثــانــي ومــجــلــس الـــنـــواب، 
على  السكوت  األخيرين، ضد  العامني  في 
ســيــاســات إســرائــيــل االســتــيــطــانــيــة والــتــي 

 الدولتني.
ّ

تخّرب في مستقبل حل
رفض األردن »صفقة القرن«، ورفــض قرار 
نقل الــســفــارة األمــيــركــيــة مــن تــل أبــيــب إلى 
ــقــــدس، ورفـــــض تــجــديــد عــقــد اســتــخــدام  الــ
أراضـــــي الــغــمــر والـــبـــاقـــورة، وهـــو مستمر 
ــاق ســــــالم مــنــفــرد  ــ ــفـ ــ  أو اتـ

ّ
ــــل حــــــل ــربــــط كـ بــ

ــه لــم يؤيد   الــدولــتــني، كــمــا أنـ
ّ

ــل بــمــســألــة حـ
والبحرين  ــارات  ــ اإلمـ اتفاقيتي  يــرفــض  أو 
املــوقــعــتــني أخـــيـــرا مـــع اســـرائـــيـــل وبــرعــايــة 
أمــيــركــيــة، لــكــن املــوقــف الــرســمــي أقـــرب إلــى 
الـــــتــأويــل بــأنــه يــنــحــو إلـــى الـــرفـــض؛ إذا ما 
دقــقــنــا فـــي تــصــريــحــات وزيــــر الــخــارجــيــة، 
أيمن الصفدي، الذي ربط كل اتفاق بأهمية 
أمال  الدولتني، وتحقيق  إلــى حل  االنتهاء 
نفسه،  الــوقــت  وفـــي  الفلسطيني.  الــشــعــب 
ــــل مـــــزيـــــدا مـــــن الــــرفــــض  ــيـ ــ ــرائـ ــ تـــــمـــــارس إسـ
واالستيطان، وتقول وداعا لحل الدولتني، 
ومــا دمــنــا وصلنا إلــى الخليج وغــيــره ما 
الدولتني. وبالتالي، معنى كالم   

ّ
قيمة حل

الصفدي كيف نجري سالما في ظل واقعية 
ســيــاســيــة رافــضــة الــحــق الــفــلــســطــيــنــي، بل 

تعمل على إلغاء خيار السالم؟
 بمجلس 

ً
األردنـــي، ممثال الشعبي  املــوقــف 

ــنـــواب واألحــــــزاب والـــنـــقـــابـــات، رفـــض أي  الـ
اإلسرائيلي، ما يعكس  العدو  اتفاقات مع 
كــان خيار حكوماٍت  والــســالم  التطبيع  أن 
وقراراٍت جرت في معزل عن الواقع الراهن، 
ــة فــقــط  ــبـــطـ ــرتـ وإنـــــمـــــا ملـــصـــالـــح خــــاصــــة مـ
بالعالقات مع أميركا وإسرائيل، وهو أمر 
الظهور،  بــات خلف  العربي  الهّم  أن  يعني 
وأن املـــســـألـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــاتـــت تــخــّص 
املتحدة  الواليات  اعتمدت  ما  أهلها، وهو 

الخيبات  لــتــبــدأ  السبعينيات،  مــنــذ  عمله 
مع »كامب ديفيد« الحقا )1978(، ثم اتفاق 
أوسلو ثم وادي عربة، ثم ما حدث أخيرا. 
ومن السهل أن يرد عربي من دول املوقعني: 
ما دخل األردنيني بما نفعل؟ ومن السهل 
.. لكن  قــولــه إن أهــل القضية ذهــبــوا قبلنا 
املهم التأكيد على حق الشعب الفلسطيني 
أن يرى دولته التي قبل بالقليل من أرضها، 

لكي يقيم دولته عليها.
في األردن شعب له تاريخ وحياة مشتركة 
التي  الرئة  ومستقبل مشترك، واألردن هو 
تــتــنــفــس مــنــهــا مــنــاطــق الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
الفلسطينية. صحيٌح أن النقاش هنا ليس 
ــــدول  بـــصـــدد خــــيــــارات الــــعــــرب وقـــــــــرارات الـ
السيادية، لكن كان األْولى، وقد ظنوا أنهم 
أحدثوا السالم، أن يكون أقل انبهارا ودهشة 
لذلك  اإلبــل  أعناق  واحتفاًء، وأن ال تضرب 
العرب  أن  االتفاقيات. وصحيٌح  الشكل من 
الــدراســيــة ضــد إسرائيل  عــّدلــوا مناهجهم 
ـــلـــوا مـــن نــصــوص 

ّ
مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــد، وقـــل

الكراهية وآيات الجهاد كما يزعمون، لكن 
إسرائيل هي التي تقتل، وهي التي تسلب 
وتــضــرب عــرض الحائط بكل مــا صــدر من 
ــــادة تعريف  قــــــرارات. لــذلــك يــجــب الـــيـــوم إعـ
العربية،  املناهج  فــي  عــدو  بأنها  إسرائيل 

ووقف تدريس نصوص السالم.  
الــحــيــاة  حـــــّد   

ٌ
مـــتـــعـــلـــق األردن  أن  صــحــيــح 

بــاملــصــيــر الــفــلــســطــيــنــي، لــكــنــه أيـــضـــا منتم 
ملحيٍط عربي كان دائما قوّيا به. وصحيح 
أن االتفاقيات ال تصنع سالما بني الشعوب، 
لكن الرهان هو على حيوية العرب والعروبة 
فــي كــل الــبــالد الــتــي وقــعــت اتــفــاقــيــات سالم 
بما فيها األردن. وبناء جبهة رفض عربي 
أهم خياراتنا  اليوم هو  التطبيع  ومقاومة 
املمكنة، نحن الشعوب. ومن نافل العروبة أن 
نذكي عروة الرفض، وأن نشيد بأي موقٍف 
ال يسعى إلى السالم، ويرفض التطبيع مع 
لوال  املمكن  املحتل. من  الصهيوني  الكيان 
الوبائي  الحظر  وقوانني  كورونا،  جائحة 
أن تـــخـــرج الـــنـــقـــابـــات واألحــــــــزاب والـــقـــوى 
الــطــالبــيــة عـــن صــمــتــهــا، وأن تــتــظــاهــر في 
الـــشـــارع ضـــد الــتــطــبــيــع، وهــــو أمــــر يــجــري 
اليوم، وعبر الفضاء  في الجلسات املغلقة 
قد  لكننا  الــتــواصــل،  لشبكات  االجتماعي 
نــشــهــد إحــمــاء أكــبــر لــلــنــقــاش والـــجـــدل في 
النيابية، وصدور  اإلنتخابات  اقتراب  ظل 

البيانات السياسية للمرشحني. 
)كاتب وأستاذ جامعي أردني(

ــة، حيث 
ّ

هــش ريــعــيــة  االقــتــصــاديــة  بنيتها 
الخام  الــطــاقــة  مـــواد  قــطــاع تصدير  يشكل 
 
ٌ
الوطني، وهو مرتهن 80% من منتوجها 
إلى تقلبات األسعار عامليا، وبالتالي هي 
تعاني من أزمة اقتصادية بنيوية، تمنعها 
فــرض أجندتها بتمويل  فــي  املباشرة  مــن 
ــادة إعــمــار ســـوريـــة، وتــحــتــاج إلـــى دعــم  إعــ
أميركا  له 

ّ
عط

ُ
ت وعــربــي وصيني،  أوروبـــي 

حاليا؛ هذا بعكس الواليات املتحدة التي 
 أن تفرض قانون قيصر 

ً
استطاعت منفردة

 
ّ

وأن تشل الــســوري وحلفائه،  النظام  على 
مساعدته  وإمكانية  االقتصادية،  حركته 
ــفــــاء، إيـــــــــران وروســــــيــــــا، الــلــتــني  ــلــ ــن الــــحــ ــ مـ

تتعّرضان لعقوبات أميركية.
وثــانــيــا، وضــعــت روســيــا كــل رهانها على 
ــام، ولــــم تــكــن رهـــانـــاتـــهـــا على  ــظـ ــنـ بـــقـــاء الـ
املــعــارضــة الــســوريــة جـــّديـــة، حــيــث فشلت 
مــــــــرارًا فــــي جـــذبـــهـــا، وجــــــــاءت خــطــواتــهــا 
بــالــتــقــرب مـــن شــخــصــيــات ســـوريـــة )مــعــاذ 
الخطيب وعــلــويــي املــهــجــر( مــتــأخــرة وبال 
جـــدوى. أمــا مــحــاولــة الــتــقــّرب مــن »اإلدارة 
الذاتية« )في شمال سورية وشرقها( عبر 
للمعارضة،  موسكو  منصة  رئيس  اتفاق 
التنفيذية  قــدري جميل – ورئيسة الهيئة 
ملجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، 
أميركي، وربما  اعــتــراض  فقد تم من دون 
بموافقة أيــضــا، كــونــه يــتــوافــق مــع الرغبة 
األمــيــركــيــة فــي عـــدم تقسيم ســوريــة، وفــي 

مناطق وعقارات في دمشق والجنوب ودير 
الـــزور وحــلــب. وُيــذكــر هنا أن خطوة تعيني 
السفير الروسي في دمشق ممثال شخصيا 
للرئيس بوتني في سورية لم تنجح موسكو 
في ترجمتها في الواقع إلى سيطرة كاملة 

على دوائر القرار في دمشق.
لكل ما سبق، رأت روسيا أن من مصلحتها 
ــلــــف الــــســــوري  ــم املــ ــسـ ــــي حـ االســــتــــعــــجــــال فـ
مع  املنطقة  أهمية  تتزايد  حيث  سياسيا؛ 

الــتــنــافــس املــحــمــوم عــلــى مـــصـــادر الــطــاقــة 
في املتوسط، ورغبة روسيا في الحصول 
على حصتها، ربما من بوابة التحالف مع 
ــر الــذي  تــركــيــا ضـــّد الــيــونــان وحــلــفــهــا، األمـ
يرفضه النظام، أي التقارب مع تركيا. هذا 
جــعــل روســـيـــا تـــعـــّدل مـــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
للشروط  أكبر  باتجاه رضــوخ  في سورية 
األميركية، لتجاوز عقوبات قانون قيصر، 
رة، حيث ترك األميركيون 

ّ
والتي لم تكن مؤث

ــة  ــ ــنـــظـــام نــفــســه إلزالـ بـــابـــا مــــواربــــا أمــــــام الـ
ذ الشروط األميركية.

ّ
العقوبات، إذا ما نف

املــعــّدلــة  استراتيجيتها  فــي  روســيــا  تعمل 
على عدة محاور بالتوازي: ترتيب الوضع 
ــــب وحـــــل مــعــضــلــة  ــ ــرات وفـــــي إدلـ ــ ــفـ ــ شـــــرق الـ
التوغل اإليراني، إضافة إلى عودة جلسات 
هذا  في  تقّدم  دون  من  الدستورية،  اللجنة 
املسار مع تعنت النظام، لكن أيضا من دون 
السماح بفشله. وتقوم خطة موسكو على 
دفع النظام إلى قبول تثبيت خرائط النفوذ 
الحالية، ما يعني أن يقبل بــاإلدارة الذاتية 
ذ 

ّ
لشرق الفرات، وينسق معها على أمل أن ينف

األميركيون قرار االنسحاب من سورية بعد 
االنتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين 
الثاني املقبل؛ ويعني أن تقبل روسيا بنفوذ 
املتفق  الشمالية، وهــو  الــحــدود  تركي على 
عليه في اتفاق موسكو لوقف إطــالق النار 
في مارس/ آذار املاضي، على الرغم من عدم 
بفتح  يتعلق  مــا  خصوصا  بــنــوده،  تنفيذ 

الخالفات  من  الرغم  وعلى  الدولية،  الطرق 
بني الــروس واألتـــراك على حــدود كل طرف، 
حيث ترغب تركيا بالعودة إلى حدود اتفاق 
سوتشي أواخر 2018، وبتسليمها منطقتي 
تل رفعت ومنبج؛ وهذا ما أظهره االجتماع 
ــيــــرا بــــني الـــطـــرفـــني فــــي أنــــقــــرة، وانــتــهــى  أخــ
املراقبة  نقاط  عــدد  بتقليل  روســي  بمطلب 
التركية وتقليص حجم التواجد العسكري 
 هذا الخالف مزيدا 

ّ
التركي. وقد يتطلب حل

من التصعيد في معارك كسر عظم، وقد ال 
 عن حسمها، بحسب 

ً
تكون واشنطن بعيدة

الــدعــم الــــذي ســتــقــّدمــه لـــألتـــراك، كــمــا فعلت 
قبيل اتفاق موسكو.

وإلـــــــى مــــا ســــبــــق، يــــقــــّدم الــــــــروس مــقــتــرحــا 
االنتخابات  وإجـــراء  النظام،  على  باإلبقاء 
الــرئــاســيــة فــي مــوعــدهــا، بــغــض الــنــظــر عن 
مقابل  فــي  الــدســتــوريــة،  اللجنة  عمل  سير 
أن يحسم النظام عالقته مع طهران، ويقبل 
التصريحات  الروسية. ومجمل  املقترحات 
األميركية تقول إنها ال تعارض بقاء النظام 
ــه، كـــمـــا أن املــــقــــّررات  ــلـــوكـ شـــــرط تــغــيــيــر سـ
الدولية ال تقول صراحة برحيل النظام، بل 
االلتفاف  لــلــروس  يمكن  سياسي،  بانتقال 
ــــروس  ــرفــــان، الـ ــا يــتــطــلــع الــــطــ ــمــ عـــلـــيـــه؛ وربــ
 كــهــذا، مــن بوابة 

ٍّ
والــنــظــام، إلــى تمرير حــل

السير في ركب التطبيع مع إسرائيل، حيث 
ال تصريحات رسمية من دمشق حوله.

)كاتبة سورية(

الــعــام، بــصــوت جهوري  الــشــأن  ق على 
ّ
يعل

ولغة عربية فصحى، نادرًا ما يتحّدث بغير 
اللغة نفسها، كما األستاذ  هــذا. ظل يتكلم 
املحاضر في مدارج الجامعة. وهكذا بدأت 
تتشّكل  واملختلف  النظيف  الــرجــل  صـــورة 
الــرجــل  للتونسيني،  الــجــمــعــي  املــخــيــال  فــي 
املــتــعــالــي عــن األحـــــزاب والــنــخــب والــحــامــل 
املتوحشة  الليبرالية  تمقت  وقيما  أفــكــارًا 
والثقافة املعوملة. ومن أدبياته قوله املتكّرر 
»الــشــعــب يــريــد ويــعــرف مــا يـــريـــد«. وبــذلــك 
يعود بالثورة إلى نقطة البداية، أي الشعب 
ــادر عــلــى تــســيــيــر الـــشـــأن الـــعـــام والـــواعـــي  قــ
بــأولــويــة املصلحة الــعــامــة، والــحــرص على 
استمرارية الدولة، وهي مبّررات كافية، من 
بــقــدرة الشعب على  نــظــره، للوثوق  وجــهــة 
تسيير نفسه بنفسه، وتحميله أعباء الحكم 
في تنظيم مجالسي، يصعد من املحلي إلى 
الــجــهــوي ثــم املـــركـــزي، بــشــكــٍل تنتهي معه 
ــزاب الــســيــاســيــة، ويـــزول  ــ الــحــاجــة إلـــى األحـ
الــذي خلفته للناخبني في تسع  القرف  كل 

سنوات من التجربة الديمقراطية.
ــيــــات املــــشــــروع  ــفــــر عـــــن مــــرجــــعــ وفـــــــي الــــحــ
املجالسي، يفيد الباحث عامر بوعزة بأن 
الناشط السياسي رضا شهاب املكي يحتل 
ر في مشروع قيس سعيد، فقد 

ّ
موقع املنظ

نشر موقع »الحوار املتمدن« مقااًل بعنوان 
»هل تمثل فكرة الكتلة التاريخية مخرجا 
الكاتب  التونسية؟«. صــاغ  الــثــورة  لتعطل 
املــــعــــروف فـــي األوســـــــاط الـــيـــســـاريـــة بــاســم 
ــتــــورًا صــغــيــرًا  لــيــنــني، فـــي عــــام 2015، دســ
التوصيف  مــن  تــتــدرج  نقطة   30 يتضّمن 
واالجتماعية  السياسية  لــألزمــة  الــنــوعــي 
ــتـــي تــعــيــشــهــا الــــبــــالد، حـــتـــى تـــصـــل إلـــى  الـ
ــاعــــد مــن  ــرة الـــحـــكـــم املــــجــــالــــســــي، الــــصــ ــكــ فــ
املــحــلــي إلــــى الــجــهــوي إلــــى املــــركــــزي. وفــي 
هــــذا املـــقـــال املـــرجـــعـــي، أهــــم املـــقـــوالت الــتــي 
في  بــاســتــمــرار،  سعيد  قــيــس  يستخدمها 
ــأن الـــحـــكـــم املــحــلــي  تــفــســيــر مـــشـــروعـــه بـــشـ
والديمقراطية التشاركية. وهو يصّر على 
اســتــخــدام مــفــردة »تفسير« فــي وصــف ما 
لون، 

ّ
يقوم به أنصاره ومريدوه الذين يمث

ــالــــب، الـــشـــبـــاب املـــثـــقـــف والـــفـــئـــات  ــغــ فــــي الــ
املــحــرومــة. مــا يضفي  املهمشة والــجــهــات 
السحري،  الــحــل  طــابــع  النظرية  هــذه  على 

بــتــداوٍل شكلي  انــتــخــابــاٍت تسمح  وتنظم 
عــلــى الــســلــطــة بـــطـــرق ســلــمــيــة فـــي بعض 
الــدول. لكن مظاهر الديمقراطية في أغلب 
هذه الدول ستقتصر على االنتخابات، مع 
فتح هامٍش متحّكم فيه من حرية التعبير، 
ــــالل الـــعـــشـــريـــة األولــــــــى مــن  ــا خــ خـــصـــوصـ
القرن الحالي. وسرعان ما سوف تتحّول 
االنتخابات في هذه الدول إلى أحد أسباب 
االضطرابات والفوضى التي ستؤدي إلى 
التنمية االجتماعية واالقتصادية  تدهور 
املــطــلــوبــة لــبــنــاء دول قــويــة. وحــتــى الـــدول 
ــتـــداول على  الــتــي نــجــحــت فــي اســتــمــرار الـ
الــســلــطــة بــطــرق ســلــمــيــة، لـــم يــنــعــكــس هــذا 
بسبب  االجتماعية،  التنمية  على  النجاح 
ــاد وســــــيــــــادة املـــحـــســـوبـــيـــة  ــســ ــفــ ــــي الــ

ّ
تــــفــــش

والــزبــونــيــة، وهــكــذا تــم اســتــبــدال مفاهيم 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــالمـــركـــزيـــة والــتــنــمــيــة، 
ــذه الـــــدول، بــمــفــاهــيــم الــوحــدة  فــي أغــلــب هـ
وتحّولت  واملحسوبية.  والفساد  الوطنية 
وسيلة  إلــى  الهجينة  الديمقراطيات  هــذه 
التي  النيوليبرالية  األيديولوجية  لتقوية 
تــتــزعــمــهــا فــرنــســا وأذنـــابـــهـــا فـــي املــنــطــقــة، 
وبمثابة الوصفة التي تقّدمها املؤسسات 
على  للجواب  الــدول،  لهذه  الدولية  املالية 
تحّديات التنمية التي تواجهها شعوبها. 
وبــــدال مــن أن تــســاهــم الــديــمــقــراطــيــة التي 
ــتــهــا كـــثـــيـــر مــــن هـــــذه الــــــــدول مــنــهــجــا 

ّ
تــبــن

لــلــحــكــم، فـــي تــنــمــيــة بــلــدانــهــا وتــطــويــرهــا، 
الـــفـــســـاد وزيـــــــادة نسبة  ــي 

ّ
تــفــش إلــــى  أّدت 

ــفـــوضـــى االجــتــمــاعــيــة  الـــفـــقـــر وانـــتـــشـــار الـ
املدمرة  اآلثــار  نتيجة  السياسي،  والعنف 
ــــت  ــا زالـ ــ ــتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي الــــــــذي مـ لـــالسـ
مظاهره االقتصادية والثقافية قائمة، فقد 
مستعمراتها  احتاللها  فرنسا  استبدلت 
الــســابــقــة بـــعـــالقـــات اســتــغــاللــيــة، بــذريــعــة 
ساهمت  نيوليبرالية  إصــالحــات  ــال  إدخــ
فـــي إفـــقـــار أفــريــقــيــا، وســمــحــت بــاســتــمــرار 
استغالل مقّدراتها من الدولة نفسها التي 
الشكلية،  فالديمقراطيات  تحتلها،  كانت 
ــتــــي ال عـــالقـــة لـــهـــا بـــالـــحـــكـــم الـــرشـــيـــد،  والــ
الــتــي تــرعــاهــا وتــدعــمــهــا فــرنــســا فــي كثير 
وسيلتها  هي  السابقة،  مستعمراتها  من 
الـــدول لضمان  هــذه  فــي  للتحّكم  الجديدة 
مــصــالــحــهــا، وال ســيــمــا مـــن خـــالل ضــمــان 
ــــى املــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة  ــة الــــوصــــول إلـ حـــريـ

الخام، والتحّكم في التجارة األفريقية.
الديمقراطية  بــني  عــالقــة سببية  تــوجــد  ال 
ــيـــد، أو بـــني الــديــمــقــراطــيــة  والـــحـــكـــم الـــرشـ
الــــــــدول ذات  أن  األكــــيــــد  ــكـــن  لـ ــة،  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ والـ

الذاتية«  »اإلدارة  تعطي  أوســـع  المــركــزيــة 
مـــزيـــدا مـــن االســـتـــقـــالل، لــكــن واشــنــطــن ما 
زالــــت تسيطر عــلــى مــنــابــع الــنــفــط والــغــاز 
ــفـــرات، وأبـــرمـــت شــركــات أميركية  شـــرق الـ
الذاتية،  اإلدارة  مع  النفط  استثمار  عقود 
ويثق األكراد بحليفهم األميركي أكثر من 
الروسي، ما يعني أن الواليات املتحدة هي 
من يضع حدود العالقة بني اإلدارة الذاتية 

وروسيا، وليس األخيرة.
وثالثا، ال يخضع النظام ملشيئة الروس كما 
 عليه االمتعاضات 

ّ
يرغب األخيرون؛ هذا تدل

الروسية من االنتقادات الغربية لعدم قدرة 
مــوســكــو عــلــى الــتــحــّكــم بــقــرار الــنــظــام، وهــو 
ــارة الــوفــد الــروســي  ــ مــا تـــدل عــلــيــه أيــضــا زيـ
إلــى دمشق، وتقديم  املستوى، أخيرا،  رفيع 
ة دعــم اقتصادي ب40 مشروعا إلعــادة 

ّ
خط

االقتصاد  وإنــقــاذ  الصناعية،  البنى  تأهيل 
الــســوري مــن االنــهــيــار، مقابل قبول النظام 
بالترتيبات السياسية التي تعّدها موسكو 
لاللتفاف على قـــرارات األمــم املتحدة بشأن 
ــــن ضــمــنــهــا تقليص  الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، ومـ
 
ً
الــنــفــوذ اإليـــرانـــي؛ بينما أخــذ الــنــظــام مهلة

لقبول العرض، ما يعني أنــه ما زال يتمتع 
بــالــقــدرة على املـــراوغـــة وعـــدم تسليم رأســه 
لــلــروس، تدعمه فــي ذلــك عالقته التي  كليا 
التي  بــاتــت عضوية ومصيرية مــع طــهــران 
ــقـــود االســـتـــثـــمـــار،  تـــنـــافـــس الـــــــروس عـــلـــى عـ
وتتمتع بالحضور امليداني والسيطرة على 

ويـــرســـم صـــــورة املــخــلــص لــقــيــس ســعــيــد، 
والتي يريد صاحبها أن تجعله خارج مدار 
 مشروع قيس سعيد 

َ
النقد والتنسيب. ظل

هالميا، إذ لم يشهد التونسيون تجسيدًا 
له في الواقع، ما جعل »املجموعة الدولية 
ر، فـــي أحــــدث تــقــريــر لــهــا، 

ّ
ــذ لــــألزمــــات« تـــحـ

من املزايدة الشعبوية التي يصّر الرئيس 
في  املتكّررة  خطاباته  في  انتهاجها  على 
كــل املــنــاســبــات، مــا مــن شــأنــه أن يــزيــد في 
تأزم الوضع االقتصادي واالجتماعي في 
تونس. إذ ال يكفي إعجاب الشباب الثائر 
وتــفــاعــلــهــم مــــع خـــطـــاب شـــعـــبـــوي مــتــكــّرر 
يــــردده الــرئــيــس، يفتقد إجـــــراءات وآلــيــات 
ــقـــق لــهــم  ــَيـــر وضـــعـــهـــم الـــصـــعـــب، وتـــحـ تـــغـ
الــثــورة،  الــشــعــارات التي رفعوها مــع قيام 
وأهـــمـــهـــا الـــشـــغـــل والــــعــــدالــــة االجــتــمــاعــيــة 

والكرامة الوطنية.
ــرأي الـــعـــام الــتــونــســي الـــيـــوم على  ــ يــجــمــع الـ
ــيـــس، ومـــتـــاهـــة هــذا  غـــمـــوض مـــشـــروع الـــرئـ
الرئيس بني انتظارات الشعب واملضي في 
استقطاب حاد  في ظل  الشعبوية،  انتهاج 
داخل البرملان من جهة وبني حركة النهضة 
وحلفائها مع رئيس الجمهورية ومشروعه، 
ــر 

ّ
عـــــالوة عــلــى مـــا لـــم يــعــد خــافــيــا مـــن تــوت

الحكومة  قرطاج وقصر  بني قصر  العالقة 
شد  ولعبة  التجاذب  ليستمر  القصبة،  في 

الحبل بني رأسي السلطة التنفيذية. 
)كاتب تونسي(

ــادة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، حـــتـــى لــــو لــــم تــكــن  ــيــ الــــســ
ديمقراطية، تنجح في تنمية مجتمعاتها 
وتــطــويــرهــا. ولــيــس هـــذا مــديــحــا مجانيا 
فالديمقراطية  الــشــرقــي،  االســتــبــداد  لـــدول 
ــيـــاق حـــكـــم فــــاســــد، وفـــي  قــــد تـــوجـــد فــــي سـ
املــقــابــل، يــمــكــن أن يــوجــد حــكــم رشــيــد في 
ــا بــني  غـــيـــاب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. والـــعـــالقـــة مــ
ــة والــــحــــكــــم الــــرشــــيــــد تــبــقــى  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
ضعيفة ونسبية، وهذا يعني أن األطروحة 
الشرط  أنها  على  الديمقراطية  تقّدم  التي 
الضروري للمساعدة على التنمية خاطئة 
تماًما، الهدف من ورائها تكريس التبعية 
ديمقراطية  بــفــرض  الــســابــق،  للمستعمر 
شــكــلــيــة ال تــمــثــل ســـيـــادة الــشــعــب، ولــيــس 
غــريــبــا أن هـــذا الــنــوع مــن الــديــمــقــراطــيــات 
الــهــجــيــنــة هــــي الــــتــــي تــنــتــشــر فــــي الـــــدول 

األفريقية الناطقة بالفرنسية.
»االنــفــتــاح  تكيف  كيف  فرنسا  عــرفــت  لقد 
مستعمراتها  شهدته  الــذي  الديمقراطي« 
إلعــادة  التسعينيات،  حقبة  في  األفريقية 
تــشــكــيــل املـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــــي املــنــطــقــة 
الـــنـــاطـــقـــة بــالــلــغــة الـــفـــرنـــســـيـــة، وتــنــصــيــب 
أنــظــمــة ديــمــقــراطــيــة هــجــيــنــة، تــحــفــظ لها 
اســتــمــرار مــصــالــحــهــا الــقــديــمــة فــي الــقــارة 
الـــجـــديـــد  الــــوضــــع  ــذا  ــ هــ وأّدى  الــــســــمــــراء. 
ــــى ظــهــور  مــــن االســـتـــعـــمـــار غـــيـــر املـــعـــلـــن إلـ
ديــكــتــاتــوريــات ديــمــقــراطــيــة، يـــوجـــد على 
ــا ديـــكـــتـــاتـــوريـــون حــكــمــوا بــلــدانــهــم  ــهـ رأسـ
فترات تتجاوز في بعض الحاالت 20 سنة، 
أو تداولوا السلطة مع أبنائهم وإخوانهم، 
 
ٌ
وحــــــــــول هــــــــــؤالء نــــمــــت نـــــخـــــٌب ســـيـــاســـيـــة

 تــهــيــمــن عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
ٌ
ــدة ــاسـ فـ

واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة، وال تخفي 
والءها لفرنسا. وفي مقابل هذا االنتكاس 
الديمقراطي، فقد املواطنون في هذه الدول 
الــثــقــة فـــي أنــظــمــتــهــم ودولـــهـــم، وتــراجــعــت 
نــســب مــشــاركــتــهــم فــي االنــتــخــابــات، حتى 
في الدول التي كانت تقّدم نماذج ناضجة 

للتحّول الديمقراطي.
فبينما تظل االنتخابات، من حيث املبدأ، 
 مــهــمــة فـــي كـــل انــتــقــال ديــمــقــراطــي 

ً
خـــطـــوة

ــة الـــقـــانـــون واملـــســـاواة  ــ حــقــيــقــي لــبــنــاء دولـ
االجتماعية، إال أن االستعمار النيولبيرالي 
من  أفرغها  الفرنسي،  خصوصا  الجديد، 
النبيلة، إلرســاء  أهدافها  ومــن  مضمونها 
على  قــادرا  يكون  أنظمٍة هجينٍة ضعيفة، 
ــه عــلــيــهــا،  ــروطــ الـــتـــحـــكـــم فــيــهــا وإمـــــــالء شــ
وهو ما نشهده اليوم في أكثر من تجربة 

أفريقية من مستعمرات فرنسا السابقة.
)كاتب وإعالمي مغربي(

عندما تبحث روسيا عن حل سوري

متاهة قيس سعيّد

لماذا تفشل التجارب الديمقراطية 
في أفريقيا الفرنكوفونية؟

عن انشغاالت األردنيين 
بالتطبيع

تقوم خطة 
موسكو على دفع 

النظام إلى قبول 
تثبيت خرائط النفوذ 
الحالية، ما يعني أن 
يقبل اإلدارة الذاتية 

لشرق الفرات

ال يكفي إعجاب 
الشباب الثائر 

وتفاعلهم مع 
خطاب شعبوي 

متكّرر يردده الرئيس

فقد المواطنون 
في الدول التي 

استعمرتها فرنسا 
الثقة في أنظمتهم 
ودولهم، وتراجعت 

نسب مشاركتهم في 
االنتخابات

آراء

أرنست خوري

عبارتان تعلقان في الذهن من تقدير املوقف الذي عرضه الرئيس اللبناني، ميشال 
الــقــراءة واللفظ، يــوم االثنني، لالستعصاء الــذي وصــل إليه  عــون، بصعوبة بالغة في 
الفرنسية  املــبــادرة  م، وحكومة 

ّ
إلــى جهن ذاهــب  لبنان  البلد:  هــذا  الحكومة في  تأليف 

د. عبارتان ال تنتميان إلى أي قاموس سياسي، 
َ
تحتاج إلى »عجيبة« )معجزة( لكي تول

سبقهما وتالهما تبّرؤ يكّرره عون من املسؤولية عن الخراب الشامل الذي يعم البلد، 
بما أّن رئيس الجمهورية، بموجب اتفاق الطائف، ال صالحيات كافية له، بحسب منطق 
الـــوزراء مجتمعًا ورئيس  »اآلخــرون« انتزعوها منه ووّزعــوهــا بني مجلس  الرجل، فـــ
الحكومة منفردًا، وتركوا للرئاسة األولى رمزية تشريفات وبروتوكوالت ال تخرج من 
حدود استقبال الرؤساء األجانب على أرض املطار والتقاط الصورة التذكارية. وربما 
ألن املحيطني الكثر بالرئيس نصحوه بأال يكتفي بالعرض املحايد آلفاق تمّسك حزب 
الله وحركة أمل بمنصب وزير املالية للطائفة الشيعية من خارج أي دستور أو قانون 
سمى »سيادية«، 

ُ
 يبدأ بتحرير ربط أي وزارة ت

ً
أو ُعرف حتى، فقد اجتهد واقترح حال

روا في السابق تشكيل 
ّ
 لطاملا كان عون وتياره رمزًا له، وقد أخ

ٌ
بأي طائفة، وهو ربط

لوا البلد لسنوات تحت شعار حصر وزارات معينة، مثل 
ّ
حكومات ألشهر طويلة وعط

الخارجية، بطائفة معينة، ال بل بشخص معني ليس سوى جبران باسيل إياه.
دقائق قليلة مــّرت على خطاب جهنم والعجيبة، كانت كافية ليتصدر وسم »رايحني 
م« هاشتاغات تويتر في لبنان، تحّسرًا وتعليقًا وسخرية وشتمًا، من دون أن 

ّ
عجهن

يفهم كثيرون إلى َمن كان ميشال عون يوجه كالمه حقًا؟ إن كان يخاطب الشعب، 
فهذا يعني أن أمرًا ما مطلوب من الناس لكي تحصل العجيبة ولكي ال نذهب إلى جهنم. 
فعل ذلك سابقًا بمصطلحات مختلفة عندما تحدث من خلف الشاشات إلى الرأي العام 
الغاضب وحّمله مسؤولية الخراب بسبب انتفاضة أكتوبر/ تشرين األول املاضي ضد 
توأمي الفساد والطائفية. في حينها، أهان الناس عندما قال لهم إن َمن يعتقد منهم 
أن السياسيني جميعًا فاسدون في لبنان، ما عليه إال الهجرة. إهانة كانت كافية لزيادة 
قياسية في وتيرة الغضب الشعبي التي ظلت رّدة فعل لم تفرز من يتحّدث باسمها 
ومن يترجمها إلى فعل سياسي على شكل أحــزاٍب جديدة أو تجمعاٍت تضغط في 
ب بطريقة تستحيل معها أي 

ّ
سبيل إصالح ما يمكن إصالحه على نظام سياسي مرك

ثورة. أما في خطاب جهنم والعجيبة، فلم يبُد عون في وارد مخاطبة الناس، فالشوارع 
تعبت وُدمرت وأفلست على وقع كل ما حصل في أشُهر العام األسود: اإلفالس املالي، 
مصادرة ودائع الناس في املصارف، كورونا، تفاقم الفساد، انفجار مرفأ بيروت، شبح 
الله... وصار  تغّول سالح حزب  العمودي،  الطائفي  االنقسام  تفاقم  األهلي،  االقتتال 
ن مصطفى أديب من تأليف أسوأ 

ّ
 من منتفضني كثيرين: أن يتمك

ً
أسوأ الحلول مقبوال

حكومة ممكنة، تلك التي تجمع كل السياسيني الطائفيني الفاسدين في غرفة واحدة 
اسمها مجلس وزراء، باسم مبادرة إيمانويل ماكرون، فهذا وحده ما يمكن أن يعيد 
ضّخ بعض الدوالرات على شكل قروٍض وهبات في بلد صار نصف عدد سكانه في 
عداد الفقراء بحسب أرقام األمم املتحدة ومعاييرها. إذًا هل كان ميشال عون يخاطب 
م؟ أغلب الظن أن الرجل سبق أن قال لهؤالء 

ّ
الشركاء السياسيني بكالم العجيبة وجهن

وجهًا لوجه ما أعلنه في مؤتمره الصحافي، وجاءه الجواب املعروف من املصّرين على 
شغل منصب وزارة املالية: صحيح أن سالح حزب الله يفرض املثالثة في الحكم )بني 
اليوم بالنسبة ملعسكر  الشيعة والسنة واملسيحيني( منذ ثالثني عامًا، لكن املطلوب 
إيران في لبنان هو أكثر من ذلك. وزير املالية توقيعه شرط ضروري لصدور أي قرار 
عن مجلس الوزراء، وبما أن العقوبات األميركية بدأت تطاول شخصياٍت لبنانيٍة تنتمي 
بالضرورة إلــى محور َمــن سيشغل هــذه الـــوزارة، فلن نسمح بــأن نذهب وحدنا إلى 
م، وليرافقنا البلد ومن فيه في رحلتنا إليه، أو ننتظر نتيجة االنتخابات األميركية 

ّ
جهن

بال حكومة. شيء على وزن املعادلة السورية املعروفة، »األسد أو نحرق البلد«، لكن مع 
بعض التنويعات على نسق: »وزارة املالية لكي نترافق إلى جهنم سوية«.

أنطوان شلحت

تصادف قريًبا ذكرى مرور عقدين على »هّبة أكتوبر 2000« التي قام بها فلسطينيو 
ا مع االنتفاضة الفلسطينية الثانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما 

ً
1948 تضامن

زالت تؤثر في سياسة دولة االحتالل إزاء قضية فلسطني عموًما، وحيال هذا الجزء 
 من شأن 

ٌ
أحــداٌث كثيرة الهّبة  الفلسطيني خصوًصا. وجــرت بعد هــذه  الشعب  من 

الزمن  نقطة  إليه من  االلتفات  ينبغي  ومــا  التأثيرات.  تلك  أن يوضح  التوقف عندها 
تكريس  هاجس  في جعل  ت 

ّ
تمثل اإلسرائيلية  الفعل  رّدات  أبــرز  إحــدى  أن  الراهنة، 

الدولة اليهودية يتصّدر جدول األعمال الحكومي والعام، مع ما يرتبط به من ترسيخ 
ا أن هذا الهاجس 

ً
دونية مواطنة فلسطينيي 48، وقمع تطلعاتهم القومية. وبات معروف

 إلى سّن »قانون القومية اإلسرائيلي« في يوليو/ 
ً

أمسى طاغًيا أكثر فأكثر، وصوال
أشــار رئيس  عــام 2010،  أكتوبر،  مــرور عقد على هّبة  تموز 2018. وفــي مناسبة 
تحرير »هآرتس« ألوف بن، وكان حينها كبير املحللني السياسيني فيها، في نبرٍة قد 
تكون غلبت عليها سمة املبالغة، إلى أن الجهد الرئيسي الذي تبذله حكومة بنيامني 
نتنياهو الثانية )2009-2013( ُموّجه نحو قمع التطلعات السياسية للمجتمع العربي 
في إسرائيل. وبرأيه، الطاقة التي تستثمرها الحكومة من أجل تحقيق هذه الغاية أكبر 
من الطاقات التي تستثمرها في الدفع بالعملية السياسية، أو في كبح التهديد النووي 
اإليراني، منوًها إلى أن هذه الجهود متعددة الجبهات، ويتم التعبير عنها من خالل 
رمزية  وأنشطة  والتعليم  التربية  في جهاز  تغييرات  وإجـــراء  قوانني  مــبــادرات سن 
املقابل،  وفــي  اليهودية.  إسرائيل  هوية  تحصني  إلــى  تهدف  دبلوماسية،  وخــطــوات 
طالب األقلية العربية بالتنازل عن مطلبها بالحصول على ديمقراطية، وعلى مساواة 

ُ
ت

أكثر مع املواطنني اليهود.
عندما شغل   48 بفلسطينيي  اليهودية  الــدولــة  تكريس  غاية  ربــط  نفسه  ونتنياهو 
في  وذلـــك   ،)2006-2003( الثانية  شـــارون  أريئيل  فــي حكومة  املـــال  وزيـــر  منصب 
القومي  املنعة واألمــن  ألقاه عام 2003 في »مؤتمر هيرتسليا مليزان  سياق خطاب 
اإلســرائــيــلــي«، غير أن أقــوالــه لــم تحظ بصدى كبير فــي ذلــك الــوقــت، مــع أن التدقيق 
الــتــي تــقــوم حكوماته بتطبيقها  ــا أوضـــح إلــى حــّد بعيد جــوهــر املــقــاربــة 

ً
فيها الحــق

نواجه مشكلة  »إننا  الخطاب:  ذلــك  في  نتنياهو  قــال  الــداخــل.  في  الفلسطينيني  إزاء 
وإنما في عرب إسرائيل.  زة في عرب فلسطني 

ّ
لكنها غير مترك ا، 

ً
أيض ديمغرافية 

املحتلة  األراضـــي  ]فــي  الفلسطينيني  السكان  على  للسيطرة  نية  أي  لدينا  توجد  ال 
منذ 1967[، ولذا فإن املشكلة الديمغرافية لن تكون قائمة هناك عندما ينتقل هؤالء 
السكان إلى السيادة الفلسطينية«. وفي سياق الحق، أشار إلى أن »وثيقة االستقالل« 
 وقبل أي شــيء، وبعد ذلك 

ً
أوال إلــى إنشاء دولــة يهودية وديمقراطية؛ يهودية  دعــت 

أغلبية  للدولة، يجب ضمان  اليهودي  الطابع  الديمقراطية  تلغي  ال  وكي  ديمقراطية. 
ا ألقواله، مسألة العالقة بني األغلبية اليهودية واألقلية العربية هي قبل 

ً
يهودية. ووفق

العالقات والقدرة على دمج هذه األقلية في حياة  أي شيء مزدوجة، مسألة نسيج 
الدولة وفي االقتصاد واملجتمع من جهة أولى، ومسألة العدد من جهة أخرى. وإذا ما 
اندمج السكان العرب بشكل رائع ]في الدولة[ ووصل عددهم إلى 35% أو 40% من 
مجمل عدد سكان الدولة، عندها ستصبح الدولة اليهودية ملغية، وتتحول إلى دولة 
ثنائية القومية. ولو بقيت نسبتهم كما هي عليه اآلن، أي نحو 20%، أو حتى أصبحت 
أقل، لكن العالقات بقيت متسمة بالصرامة والتحّدي والعنف وما إلى ذلك، فإنه في 
»لذا   :

ً
الديمقراطي. وختم قائال النسيج  االّدعــاء بشأن  ا سيتم مس 

ً
أيض الحالة  هذه 

نحن بحاجة إلى انتهاج سياسة توازن بني هذين األمرين. وقبل أي شيء، علينا أن 
نضمن أغلبية يهودية في دولة إسرائيل«. 

من هذه الرؤية، اشتق »قانون القومية« الذي من أهدافه إيجاد حصن دستوري في 
وجه أي مطالب مستقبلية بشأن إدارة ذاتية عربية داخل الخط األخضر. وضمنها 

يندرج برنامج »السالم االقتصادي« الداخلي، املحكوم بدوافع اقتصادية محضة.

مروان قبالن

بعد أكثر من 17 عاما على إسقاط الواليات املتحدة نظام صــّدام حسني في العراق، 
ــادة الــعــمــل بالنظام  ونــشــوء نــظــام حــكــم بــرملــانــي، يــنــاقــش الــعــراقــيــون الــيــوم فــكــرة إعــ
لجنة  قّدمتها  قائمة  تــعــديــالٍت تضمنتها  بــني مجموعة  مــن  املــقــتــرح  الــرئــاســي. ورد 
التعديالت الدستورية التي شكلها البرملان في أكتوبر/ تشرين األول 2019، مع انطالق 
االحتجاجات التي أطاحت حكومة سيئ الذكر، عادل عبد املهدي. بدأ الجدل بشأن نظام 
الحكم األكثر كفاءة قبل ثمانية قرون في إنكلترا التي عرفت أول نظام برملاني في عهد 
هنري الثالث عام 1258 تحت مسّمى »برملان أكسفورد«، ثم ظل يغيب ويعود في إطار 
الصراع مع سلطة امللك، حتى استقر أوائل القرن الثامن عشر بقيام امللكية الدستورية، 
وترسخ وجود األحزاب السياسية، حيث بات البرملان املنتخب يحكم من خالل نظام 
األغلبية النيابية، ويقود فيه الحزب الفائز في االنتخابات الحكومة، فيما تمارس بقية 
األحــزاب دور املعارضة والرقيب على عملها، فتحاسبها وتكشف ممارساتها، وقد 
ن من إسقاطها إذا توفر النصاب الكافي.  للنظام البرملاني محاسن كثيرة، منها 

ّ
تتمك

السياسية في  الــقــوى  أورئــيــســا( وإشـــراك  للحاكم )ملكا  املطلقة  السلطات  الحد مــن 
مسؤولية الحكم واتخاذ القرار، وإشعار الناخب بأنه صاحب سلطة في اختيار ممثليه 
العامة ومشاغلهم، وزيــادة  املنتخبني من هموم  النواب واملمثلني  وتغييرهم، وتقريب 
االحتكاك بهم، وكلما تفاعل املمثلون مع دوائرهم وناخبيهم كان هذا أفضل. وهذا على 
األرجح ما دفع، ويدفع، عديدين في املنطقة العربية إلى تفضيل النظام البرملاني على 
الرئاسي، خصوصا في الدول التي عانت بشدة من هذا األخير، كما في سورية وليبيا 

واليمن والعراق، حيث أوردت نظم الحكم الفردية بالدها موارد الهالك.
هل يمثل النظام البرملاني حقا الحل ملشكالت الحكم العربية، خصوصا في أوضاع 
قاعدة  فيه  تتسع  بنظام  الرئاسي  النظام  استبدلنا  إذا  هل  مستقّرة؟  غير  انتقالية 
الناتجة عن  املشكالت  من  الحد  في  يساعد  الــقــرارات  واتــخــاذ  الحكم  في  املشاركة 
ز السلطات بيد شخص واحد؟ التجربة العراقية غير مشجعة، فالنظام البرملاني، 

ّ
ترك

مجتمعات  وفــي  املــســتــقــّرة،  الديمقراطية  النظم  فــي  أكــبــر  بــكــفــاءة  يعمل  تــبــني،  كما 
االنقسامات  وتــكــون  السياسية،  الحياة  فــي  األحـــزاب  تــســود  وحــيــث  انقساما،  أقــل 
واالستقطابات وفق البرامج والخطط التي تقّدمها. أما في املجتمعات التي ما زالت 
التي مّرت بصراعاٍت  التقليدية )القبلية والعائلية والطائفية(، أو  أسيرة انقساماتها 
الفشل  من  ملزيد   

ً
فيها وصفة البرملاني  النظام  أن يصبح  فــاألرجــح  أهلية،  وحـــروٍب 

والــفــســاد والــعــجــز، ومــســرحــا لتعزيز االنــقــســامــات والــهــويــات الــفــرعــيــة.  فــي النظم 
البرملانية املشرقية العربية، كما في العراق ولبنان، ينظر إلى الدولة أنها غنيمة حرب، 
والعائالت،  والقبائل  للطوائف  ومخصصات  على شكل حصص  تقاسمها  يجري 
أو  خــارجــه،  أذرع عسكرية  البرملان  داخــل  السياسية  للقوى  يكون  أن  يحصل  كما 
البرملان بصفة ممثلني للشعب، وزعماء كتل سياسية  املليشيات قاعة  يدخل قادة 
فيه، كما حصل مع قادة مليشيات الحشد الشعبي في العراق، ومع مليشيا حزب 
في  البرملان  نفسها عندما دخل  الطريق  أخيرا  لبنان. وقد سلكت سورية  في  الله، 
االنتخابات أخيرا زعماء مليشيات وأمــراء حرب، واألرجــح أن يحصل الشيء عينه 
فيما لو شاركت املعارضة في أي انتخاباٍت مستقبلية، حيث سيحجز زعماء فصائل 
البرملانية في ظروفنا،  البرملان. فوق هذا، تميل النظم  مسلحة مقاعد لهم تحت قبة 
بحسب تقارير صادرة عن األمم املتحدة ومنظمة الشفافية الدولية، إلى أن تكون أكثر 
فسادا، حيث فقد العراق، مع تحّوله إلى النظام البرملاني بعد عام 2003 وحتى العام 
البرملاني  النظام  الفساد. باختصار، يعد  2018، أكثر من 600 مليار دوالر بسبب 
الزبائني أكثر سوءا من النظام الرئاسي، والواقع أن الدول العربية التي تعيش حاالت 
الشعب  يمثل  قويا،  رئاسيا  نظاما  بل  برملانيا،  نظاما  تحتاج  ال  مضطربة  انتقال 
كله بكل انتماءاته، ويعد مسؤوال أمام ممثليه، ويخضع للمساءلة والعزل منهم. قد 
يبدو الحديث عن شكل النظام السياسي نوعا من الترف الفكري في ظل الصراعات 

والحروب التي نواجهها، لكن الحقيقة أن هذا هو جوهر الصراع وأصله.

لبنان العجيبة وجهنّم عقدان على »هبّة أكتوبر«

جدل النظم السياسية

1415
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آراء

معين الطاهر

ــابـــات الــرئــاســيــة  ــتـــخـ تــتــضــاعــف أهـــمـــيـــة االنـ
األمـــيـــركـــيـــة املــرتــقــبــة فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الـــثـــانـــي املـــقـــبـــل، فـــي ظـــل املــتــغــيــرات الــكــبــرى 
ــيـــركـــي، دونـــالـــد  ــام بــهــا الــرئــيــس األمـ الـــتـــي قــ
ما  إذا  إلى استكمالها  ترامب، والتي يسعى 
 
ً
فــاز بوالية جــديــدة، فما قــام به كــان محاولة
لتغيير الدولة العميقة املستقّرة في الواليات 
املتحدة وسياساتها إلى دولة عميقة أخرى، 
تتولى نهًجا مغايًرا ملا سلكه جميع أسالفه، 

جمهوريني أم ديمقراطيني. 
يــنــحــدر املـــرشـــح الـــديـــمـــقـــراطـــي، جـــو بــايــدن 
مــن أصـــول يــهــوديــة الــديــانــة، وهـــو ال يخفي 
مــيــولــه الــصــهــيــونــيــة، وال تــأيــيــده إســرائــيــل 
لكنه،  السياسية،  طــوال حياته  استمر  الــذي 
ــي املـــؤســـســـتـــني  ــ شــــــأن قــــــــادة صـــهـــيـــونـــيـــني فـ
األمـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، يــــرون 
ــرامــــب - نــتــنــيــاهــو )املـــعـــلـــنـــة فــي  أن رؤيــــــة تــ
يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2020( تـــعـــّرض أمــن 
إســرائــيــل واســتــقــرارهــا وهــويــتــهــا اليهودية 
لجمع  حــفــٍل  ففي  للخطر،  و»ديمقراطيتها« 
ــيـــل »جــي  ــرائـ الـــتـــبـــّرعـــات لــلــوبــي املـــؤيـــد إلسـ
ا لرئيس 

ً
ا مناوئ

ً
ستريت«، اتخذ بايدن موقف

الــــــوزراء بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، وانــتــقــد صفقة 
تــرامــب الــتــي »قـــّوضـــت اســتــقــرار حــق تقرير 
في  األمــــل  وقـــّوضـــت  للفلسطينيني،  املــصــيــر 
الــحــل املــســتــدام الــقــائــم عــلــى حــل الــدولــتــني«. 
»الضم ليس مطروًحا  أن  إلــى  ارتياحه  ومــع 
على الطاولة في الوقت الحالي، لكنه ال يعلم 
إلى أي مدى سيبقى كذلك«، منتقًدا نتنياهو 
الذي »استسلم لليمني املتطّرف للحفاظ على 
التي  الفلسطينية  القيادة  انتقد  دعمه«. كما 
تــيــحــت لــهــا الـــفـــرص«، 

ُ
»لـــم تــتــعــاون عــنــدمــا أ

ــًدا عــلــى أن »حـــل الــدولــتــني هــو السبيل  مـــؤّكـ
الــوحــيــد لــضــمــان أمــــن إســـرائـــيـــل عــلــى املـــدى 
اليهودية  الحفاظ على هويتها  الطويل، مع 
سيفعلون  »كيف   

ً
متسائال والديمقراطية«، 

ذلك من دون حل الدولتني«؟ 
هاجم بايدن ترامب الذي »عّرض أمن إسرائيل 
للخطر عــنــدمــا ألــغــى االتـــفـــاق )الـــنـــووي( مع 
إيران، واستبدل به ال شيء«، ما »سمح ألعداء 
إســرائــيــل بــتــرســيــخ وجـــودهـــم فـــي ســـوريـــة«. 
السابق،  للرئيس  نائًبا  حينها  بايدن  وكــان 
بــــــاراك أوبــــامــــا، الـــــذي عــقــد االتــــفــــاق، وألـــغـــاه 
تقوم  جديدة  استراتيجية  بنى  الــذي  ترامب 
عــلــى فــــرض الــعــقــوبــات املـــنـــفـــردة، وتــأســيــس 
تحالف عربي - صهيوني في مواجهة إيران، 
إلسرائيل  خطًرا  إقليمًيا  تهديًدا  باعتبارها 
وبــعــض األنــظــمــة الــعــربــيــة. وهـــو مــا رأي فيه 

أبو القاسم علي الربو

يــعــّد الــدســتــور الــقــانــون األعــلــى الـــذي ينظم 
الــقــواعــد األســاســيــة، ويـــحـــّدد شــكــل الــدولــة 
ونــظــام حكمها ويــنــظــم الــســلــطــات الــعــامــة. 
ــه بــــتــــطــــّور الـــحـــيـــاة  ــ ــيـ ــ ــــرت الــــحــــاجــــة إلـ ــهـ ــ ظـ
البشر وضع  على  فــرضــت  الــتــي  اإلنسانية 
والــلــوائــح،  الــقــوانــني  مــن  متكاملة  منظومة 
تنظيم حياتهم وعالقاتهم،  عليهم  لتسهل 
فــهــو الــعــقــد املـــبـــرم بـــني الــحــاكــم واملـــواطـــن، 
في  الطبيعي  حــقــه  لــلــمــواطــن  يكفل  ــذي  والــ
عدم ظلم الحاكم، لقدرته على سحب الثقة 
 بــهــذا الــعــقــد. ولــكــن يــبــدو أن 

ّ
ــل مــتــى مـــا أخــ

الـــحـــالـــة الــلــيــبــيــة تــمــثــل اســتــثــنــاء مـــن ذلـــك، 
السياسية  الساحة  عن  الدستور  غــاب  فقد 
الليبية )وال يزال( طوال حكم معمر القذافي 
42 سنة، فقد كان يرى فيه نوعًا من الترف 
األحــزاب  الــذي تمارسه  السياسي  والخداع 
الديمقراطية  باسم  الشعوب  على  الحاكمة 
وحقوق اإلنسان. وبحسبه، ليس للدساتير 
تغييرها  يمكن  ببساطة  ألنها  قدسية،  أي 
متى مــا شــاء الــحــزب الــحــاكــم، وذلـــك حسب 
ما يخدم استمراره في الحكم. وعلى الرغم 
مــن أصـــوات )بــمــا فيها صــوت نجله سيف 
اإلســــــالم!( نــــادت بـــضـــرورة وجــــود دســتــور 
يتم  الشعب، حتى  من  عليه  االستفتاء  يتم 
بطريقة واضحة تحديد طبيعة الدور الذي 
الـــدولـــة، ووضــع  الــقــذافــي عــلــى رأس  يلعبه 
تعريف دقيق وشامل للمهام واملسؤوليات 
أنه  إال  فترة حكمه،  طــوال  بها  يتمتع  التي 
ــــوات، متحججا بــأن  تــجــاهــل كــل هـــذه األصـ
مقوالت »الكتاب األخضر« بفصوله الثالثة 
)الـــســـيـــاســـي واالقــــتــــصــــادي واالجـــتـــمـــاعـــي( 
هــي خــالصــة دســاتــيــر الــعــالــم حسب زعمه، 
لــلــثــورة،  وأن دوره ال يــتــعــّدى مــجــرد قــائــد 
فالشعب هو  أي صــالحــيــات،  لديه  وليست 
الـــذي يحكم، حسب ادعــائــه الـــذي طــاملــا رآه 
الليبيون أمرًا يدعو إلى السخرية والضحك. 
وقــد أّدى غــيــاب الــدســتــور فــي ليبيا، طــوال 
الدولة،  املــدة، إلى تخّبٍط كثير عاشته  هذه 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ فــــالــــحــــقــــوق االجــــتــــمــــاعــــيــــة واالقــ
ــثـــيـــرا مــن  ــراد شــــهــــدت كـ ــ ــأفـ ــ والـــقـــانـــونـــيـــة لـ
عـــدم االســـتـــقـــرار، فــعــلــى ســبــيــل املــثــال شهد 
الــنــظــام االقـــتـــصـــادي )املــفــتــرض أن ينظمه 

ــا ألمــــن إســـرائـــيـــل لــلــخــطــر. ال 
ً

بـــايـــدن تــعــريــض
يوجد موقف عربي موحد تجاه االنتخابات 
األمـــيـــركـــيـــة ونـــتـــائـــجـــهـــا؛ مـــنـــهـــم مــــن يــنــتــظــر 
نجاح بايدن، مثل السلطة الفلسطينية التي 
عارضت »صفقة القرن«، لكنها تتقدم خطوة 
ـــر أخــــرى، فــي مــحــاولــة لــكــســب الــوقــت، 

ّ
وتـــؤخ

من دون أن تقطع صالتها باملرحلة املاضية. 
وهو حال بعض األنظمة املترّددة في اتخاذ 
موقف نهائي من الصفقة والتطبيع، بانتظار 
ما سيأتي. ومنهم من يتلهف لعودة ترامب، 
بها،  وكــأنــه يربط مصيره  بــل ويعمل عليها 
بــعــد أن قــطــع خـــطـــواٍت كـــبـــرى، مــنــســجــًمــا مع 
سياساته، سواًء املتعلقة بإيران أم بسياسات 
الــتــطــبــيــع مــــع الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي وإقــــامــــة 
تــحــالــف وثــيــق مــعــه. وهــــو ال يــنــتــظــر نــتــائــج 
االنــتــخــابــات األمــيــركــيــة بــقــدر مــا يعمل على 
ــة تــرامــب فيها، مــن خــالل إظــهــاره 

ّ
ترجيح كــف

ــا إنــــجــــازات كــفــيــلــة، ربـــمـــا بــتــرشــيــحــه 
ً
مــحــقــق

االتفاقات  توقيع  عبر  للسالم،  نوبل  لجائزة 
العربية مع إسرائيل، والسعي إلى ركوب دول 
أخرى في قطار التطبيع، بغرض تعزيز موقع 
تــرامــب، بعد أن تعثرت خطة ضــم أراض في 
الــضــفــة الــغــربــيــة لــدولــة اإلحـــتـــالل، وتــراجــعــت 

فرص القبول الفلسطيني والدولي بصفقته.
التطبيع لتصل  الــدول مرحلة  تجاوزت هذه 
رؤية  ولتتدحرج وفق  التحالف،  إلى مرحلة 
إقليميٍة  مــواجــهــاٍت  إلـــى  نتنياهو   - تــرامــب 
تتجاوز حــدود أقطارها، مع دول مثل إيران 
وتــركــيــا، وتــنــخــرط فــي صـــراعـــات فــي اليمن 
قواعدها  وتنشر  املــتــوســط،  والبحر  وليبيا 
العربية  الــثــروة   

ً
مدمجة األفريقي،  القرن  في 

 ثقلها كله 
ً
مــع الــقــوة الــصــهــيــونــيــة، واضـــعـــة

ــه  ــلـــى عـــودتـ  عـ
ً
ــة تـــــرامـــــب، ومــــراهــــنــــة ــلـ فــــي سـ

األبــيــض، وعلى استمرار  البيت  إلــى  املظفرة 
الــســيــاســة األمــيــركــيــة الــحــالــيــة. لــكــن مـــاذا لو 
لــم ينجح تــرامــب، وخــصــوًصــا أنــه لــم ينجح 
تــمــاًمــا فــي واليــتــه األولــــى فــي تغيير الــدولــة 
بمعارضتها  تضّج  التي  العميقة  األميركية 
الذين  أولــئــك  لكل  سيحدث  مـــاذا  سياساته؟ 
سعوا جهدهم، وطّوعوا سياساتهم، وبذلوا 
أن  بعد  األميركي،  الرئيس  أموالهم، إلنجاح 

يفقد مقعده في البيت األبيض؟
ــعـــرب يــنــتــظــر نتيجة  ــر مـــن الـ ثـــّمـــة فـــريـــق آخــ
وهو  ومــســاره،  اتجاهه  ليحّدد  االنــتــخــابــات 
يقاوم اآلن الضغوط األميركية التي تماَرس 
عليه من أجل انتزاع تأييٍد علني لسياساتها، 
لكنه يفعل ذلك ولسان حاله يقول »لعم«، فال 
هو مؤيد وال هو معارض، وينتظر أن تميل 

الرياح ليميل حيث تميل.
املوقف الفلسطيني أكثر تعقيًدا، صحيٌح أن 

الدستور( تخبطا ألقى بظالله على الحياة 
االقتصادية لأفراد، حيث تم، في بداية حكم 
القذافي، إلغاء التجارة الخاصة، واعتبارها 
نـــوعـــا مـــن االســـتـــغـــالل )الـــكـــتـــاب األخـــضـــر(. 
وبناء عليه، تم استبدالها بنظام األســواق 
الـــذي لــم يــنــجــح، وشــهــد فــســادا وإخــفــاقــات 
ــرق األســــــــواق فــي  ــ ــيـــرة، حـــتـــى أصـــبـــح حـ ــثـ كـ
نهاية كل سنة، ومع اقتراب الجرد السنوي، 
ــــادة جــعــلــت الــلــيــبــيــني يـــتـــنـــّدرون بــهــا في  عـ
مجالسهم، فتم استبداله بما يعرف بنظام 
»املوزع الفرد«، ثم الجمعيات االستهالكية، 
ــعـــودة إلــــى املـــربـــع األول، حــيــث سمح  ثـــم الـ
الخاصة  بالتجارة  أيــامــه،  آخــر  فــي  النظام، 
بــكــل أنـــواعـــهـــا. كــمــا أّدت مــقــولــتــا »الــبــيــت 
لــســاكــنــه والــســيــارة ملــن يــقــودهــا«، والــلــتــان 
جـــاء بهما »الــكــتــاب األخــضــر« إلـــى حــدوث 
شرٍخ اجتماعي كبير، حيث استغل كثيرون 
القانون، لالستيالء على  بقوة  املقولة  هذه 
أمــالك الغير مــن مــنــازل وســيــارات ومتاجر 
وغــيــرهــا، فــي غــيــاب دســتــور ينظم النشاط 
االقــتــصــادي، وبــالــتــالــي يحقق تــوازنــا بني 
ــرد، ويــحــقــق عــدالــة  ــفـ مــصــلــحــة املــجــتــمــع والـ
ــم. أمــــا الــنــظــام  ــالـ ــعـ اجــتــمــاعــيــة واضـــحـــة املـ
أحــســن حـــال، حيث  فــي  فلم يكن  السياسي 
ــــت األحــــــــــزاب، وُحـــــّرمـــــت املــــظــــاهــــرات،  ــّرمـ ــ ُجـ
والجامعات  امليادين  في  املشانق  صبت 

ُ
ون

ــــالم  لـــكـــل مـــخـــالـــف فــــي الــــــــرأي، ووضــــــع اإلعـ
بالكامل تحت سيطرة الدولة، والذي لم يكن 
وكتابه  القائد  تمجيد  إال  يذكر  دور  من  له 

األخضر. 
ونسيت غالبية الليبيني أنه، وعند االنقالب 
كان   ،1969 أيــلــول  سبتمبر/  فــي  العسكري 
هناك دستور يسمى دستور 1951، إشارة 
ــراره فــيــهــا، ويعتبر  ــ الـــى الــســنــة الــتــي تــم إقـ
أول دستور لليبيا، فلم يسبقه إال الدستور 
الــبــرقــاوي الـــذي اخــتــص بإقليم بــرقــة سنة 
املتحدة مباشرة  األمـــم  أشــرفــت  وقــد   .1949
على وضعه وإقـــراره من خــالل الــدعــوة إلى 
خالل  من  لصياغته  وطنية  لجنة  تأسيس 
الــصــادر فــي 21 نوفمبر/  الــقــرار رقـــم 289، 
ــــدورة الــرابــعــة  تــشــريــن الــثــانــي 1949، فــي الـ
الجتماعات الجمعية العامة لأمم املتحدة، 
ونص على تعيني مفوض خاص من األمم 
املــتــحــدة، وبــمــســاعــدة املــجــلــس الــــذي عــرف 

هناك إجماعا فلسطينيا على رفض قوننة 
الفلسطينية،  األرض  عــلــى  املــمــارس  الــضــم 
ــلــــى عـــــدم االنـــــخـــــراط فــــي رؤيـــــــة تـــرامـــب  وعــ
ــاك مــســعــى فــلــســطــيــنــي  ــنــ – نـــتـــنـــيـــاهـــو، وهــ
مــعــلــن نــحــو املــصــالــحــة وإنـــهـــاء االنــقــســام، 
وثـــّمـــة بـــيـــانـــاٌت صــــدرت عـــن تــشــكــيــل قــيــادة 
السلمية،  الشعبية  املــقــاومــة  تــقــود  مــوحــدة 
وُعــقــد اجــتــمــاع لــأمــنــاء الــعــامــني للفصائل 
الرئيس  قــيــادة  فيه  تكرست  الفلسطينية، 
فق خاللها على تشكيل 

ُ
محمود عباس، وات

لجنٍة تبحث في إعادة بناء منظمة التحرير، 
وتـــــقـــــّدم تـــقـــريـــرهـــا بـــعـــد خـــمـــســـة أســـابـــيـــع 
 

ّ
أال ويرجح  الفلسطيني،  املركزي  للمجلس 

ُيقّر ذلك قبل االنتخابات األميركية.
إلـــى تحقيق  تــوّجــه حقيقي فعلي  ثــّمــة  هــل 
فق 

ُ
املصالحة وإنــهــاء االنــقــســام، أم أن مــا ات

عــلــيــه ال يــتــجــاوز إدارة االنــقــســام فـــي هــذه 
املــرحــلــة فــحــســب؟ وهـــل يكفي االتــفــاق على 
رفض »صفقة القرن« للقول إنه توجد رؤية 
الفلسطيني  املــشــروع  ماهية  على  مشتركة 
فــي املــرحــلــة املــقــبــلــة؟ ومــــاذا حــقــقــت حركتا 
فــتــح وحــمــاس مــن هـــذا الــتــوافــق؟ تخلصت 
الــحــركــتــان مـــن تــهــمــة إعـــاقـــة املــصــالــحــة في 
الوحدة  الراهن، وأبدتا حرًصا على  الوقت 
مكاسب  منهما  كــل  ــقــت 

ّ
وحــق الفلسطينية، 

زت »حــــمــــاس« مــن 
ّ
ــة؛ وعــــــــز ــتـ ــيـــة مـــؤقـ ــافـ إضـ

 بتسليم 
ً
سيطرتها على غزة، ولم تعد مطالبة

نــزع ســالحــهــا، شــرطــا لتحقيق  أو  السلطة 
املصالحة، وهي تسعى إلى منح أنصارها 
للتحّرك  أوســـع   

ً
مــجــاال الغربية  الضفة  فــي 

السياسي والجماهيري. في املقابل، حصل 
الرئيس محمود عباس على اعتراٍف واسٍع 
بشرعيته، وتمّسكت قيادة منظمة التحرير 
املــفــاوضــات  عـــودة  الــقــائــم على  بمشروعها 
وفــــق مــرجــعــيــة دولـــيـــة، لــلــوصــول إلــــى حل 
 عــن اتــفــاق أوســلــو أو 

َ
الــدولــتــني، ولــم تتخل

وقف  وأعلنت  بإسرائيل.  اعترافها  تسحب 
االتفاقات، وليس إلغاءها، بل واعتبرت أن 
الفلسطيني،  للشعب  إنــجــاز  أوســلــو  اتــفــاق 
 الحكومة اإلسرائيلية بالتخلي عنه. 

ً
متهمة

ولــم تــقــّدم »حــمــاس« مــشــروًعــا آخـــر؛ وافقت 
الدولتني، وأحالت جميع  ضمنًيا على حل 
أو  السلطة  اســتــمــرار  مثل  املعلقة،  املــســائــل 
ــادة بــنــاء منظمة الــتــحــريــر، إلــى  ــ حــلــهــا وإعـ
الــتــوافــق الــوطــنــي، مــن دون أن تــقــدم رؤيــة 
لــم تقم كلتا السلطتني  لــذلــك. كما  واضــحــة 
اٍت  فـــي غــــزة والــضــفــة الــغــربــيــة بــــأي إجــــــراء
القوى  مشاركة  لتحقيق  عملي،  طابع  ذات 
السياسية األخــرى في إدارة مناطقهما، أو 
لــلــتــوصــل إلـــى حــكــومــة مـــوحـــدة. وال يخرج 

الــعــشــرة«، وضم  بــاســم »مجلس  بعد  فيما 
ــا وفـــرنـــســـا  ــيـ ــالـ مـــنـــدوبـــني مــــن مـــصـــر وإيـــطـ
األمــيــركــيــة وبريطانيا  املــتــحــدة  والـــواليـــات 
وبــاكــســتــان وفــرنــســا، إلـــى جــانــب مندوبني 
الــثــالثــة )بــرقــة وطرابلس  أقــالــيــم ليبيا  عــن 
املختلفة  األقليات  يمثل  وفـــزان(، مع عضو 
املناسبة  الــظــروف  لتهيئة  الــفــتــرة،  تلك  فــي 
اعتبر دستور  وبالفعل  الدستور.  لصياغة 
1951 وثيقة حقوقية بالغة اإلتقان واالتزان. 
وكتب مــنــدوب األمــم املتحدة فــي ليبيا في 
تلك الــفــتــرة، إدريــــان بــلــت، فــي مــقــال نشرته 
ديسمبر/   25 فــي  الــجــديــدة  بــرقــة  صحيفة 
ـــى 

ّ
»تـــوخ دســـتـــور  إنــــه   1953 األول  كـــانـــون 

ــة واحــــتــــرام  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ تــطــبــيــق الــــــــروح الـ
الــحــريــات اإلنــســانــيــة. وقـــد يــعــتــرض عليه 
ــواد مــا يــالئــم أكثر  الــبــعــض بـــأن فــيــه مــن املــ
الــدول الديمقراطية تــطــورًا، وهــو ال يصلح 
للشعب الليبي في مرحلته الحاضرة. إنني 
ال أشــاطــرهــم هــذا الـــرأي، إذ عندما يحصل 
شـــعـــٌب حـــديـــث الــعــهــد ســيــاســيــا عــلــى حكم 
بــأن تفسح  فــإن الحكمة تقضي  دســتــوري، 
أمامه املجال في الحقل السياسي، بدال من 
تضييق الخناق عليه«. ولكن هذه اإلشادة 
ــتـــور، حيث  وغــيــرهــا لـــم تــشــفــع لـــهـــذا الـــدسـ
بــه مباشرة بعد استيالء  العمل  إيــقــاف  تــم 
القذافي على السلطة، بل وعدم التفكير في 

بديل له.
كان   ،)2011( فبراير  انتفاضة  انـــدالع  ومــع 
ــقـــوالت »الــكــتــاب  مـــن الــبــديــهــي أن تـــكـــون مـ
ــتــــور  ــلــــت مــــحــــل الــــدســ ــــي حــ ــتـ ــ األخــــــضــــــر« الـ
الليبيني  للمتظاهرين  هــدفــا  عــقــود  أربــعــة 
ــبـــني الــــذيــــن أضـــــرمـــــوا الــــنــــار فــيــهــا  الـــغـــاضـ
لحقا  اللذْين  والغنب  الظلم  بطريقٍة عكست 
بــالــشــعــب بــســبــبــهــا، والـــتـــي لــطــاملــا أجــبــروا 
على تعلمها واالمتحان فيها، بل وحفظها 
 تَمكن صاحبها من 

ً
عــن ظهر قلب، رخــصــة

الحصول على ما يريد، ويتبوأ املكانة التي 
يحلم بها.

بعد  الليبي،  االنتقالي  املجلس  أعطى  وقــد 
ــويـــــة لــلــتــفــكــيــر فــي  ــذافــــي، األولـــ ــقــ ســـقـــوط الــ
الليبيون،  عليه  ُيستفتى  دســتــور  ــدار  إصــ
القانون رقم 17، القاضي بانتخاب  وصــدر 
الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة لــصــيــاغــة الـــدســـتـــور، 
ونـــص عليها اإلعــــالن الــدســتــوري الــصــادر 

تــفــســيــر ذلــــك عـــن أن ثـــّمـــة حـــرصـــا مــتــبــادال 
عــلــى وحــــدة املـــوقـــف فـــي الــلــحــظــة الــراهــنــة، 
وهـــي وحــــدة ســاهــمــت فـــي تــجــمــيــد قــــرارات 
الضم، وتراجع »صفقة القرن«. وفي الوقت 
ــــه، هــنــاك رغــبــة فـــي انــتــظــار مـــا ستسفر  ذاتـ
األميركية.  االنــتــخــابــات  بعد  األحــــداث  عنه 
ــــي الــســعــي  ولـــــــذا نـــلـــحـــظ حـــــــــذًرا شـــــديـــــًدا فـ
نــحــو أي مــحــاولــٍة جـــّديـــة تــنــهــي اإلنــقــســام، 
 وتصوغ مشروًعا وطنًيا فلسطينًيا يواجه 

املرحلة املقبلة.
الفلسطينية  السلطة  استراتيجية  تنبني 
انتظار نتيجة االنتخابات األميركية،  على 
واألمـــــل بـــفـــوز جـــو بـــايـــدن. وهـــنـــا سيلتقي 
املــــوقــــف األمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد مــــع املـــوقـــفـــني، 
األوروبـــي والــروســي، بــضــرورة الــعــودة إلى 
املــفــاوضــات وفــق مرجعية دولــيــة، وهــو ما 
طلبه الرئيس محمود عباس مًرارا وتكراًرا، 
أي أننا سنعود إلى الدائرة القديمة ذاتها. 
عقد 

ُ
ينبغي القول إنه ليس بالضرورة أن ت

تلك املفاوضات، وإذا ُعقدت فلن تصل إلى 
غاية  ولــعــل  الــصــراع،  نهي 

ُ
ت نهائية  حــلــوٍل 

من املجلس سنة 2011، وتم انتخاب الهيئة 
الــتــأســيــســيــة الـــتـــي تــكــونــت مـــن 60 عــضــوا 
يمثلون أقاليم ليبيا الثالثة، برقة وطرابلس 
ان، من الشعب مباشرة يوم 20 فبراير/ 

ّ
وفز

شباط 2014، وكان أول اجتماع للهيئة في 
21 إبريل/ نيسان من العام نفسه، بحضور 
جميع األعضاء، باستثناء اثنني من مكون 
األمـــازيـــغ، لــم يــشــاركــا فــي انــتــخــاب الهيئة 
البداية، اعتراضًا على طريقة انتخاب  منذ 
الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
ولم  ديمقراطية،  بطريقة  تمت  االنتخابات 
تــســجــل ضــدهــا أي مــالحــظــات، إال أن عمل 
ــعـــوبـــات  ــكـــالت وصـ ــتــــه مـــشـ الـــلـــجـــنـــة واجــــهــ
كــثــيــرة، لــعــل أهــمــهــا الــحــكــم الــــذي أصــدرتــه 
املــحــكــمــة اإلداريـــــــــة ضــــد عـــلـــي الـــتـــرهـــونـــي، 
والذي تم انتخابه رئيسا للهيئة، باعتباره 
يحمل الجنسية األميركية، ما يتعارض مع 
الـــذي يمنع كــل مــن يحمل  الليبي  الــقــانــون 
لالنتخابات.  الترشح  مــن  أجنبية  جنسية 
 ،2017 ــي  ــانــ ــثــ الــ كـــــانـــــون  ـــر/  ــايـ ــنــ يــ  3 ــي  ــ ــ وفـ
الناتج عن  الــرئــاســي للهيئة،  الــفــراغ  وبــعــد 
نوح  انتخاب  تم  الترهوني،  علي  استبعاد 
عبد السالم الذي استطاع أن يجمع أعضاء 
املشكالت  كل  لحلحلة  محاولة  في  اللجنة، 
وجت 

ُ
ت والتي  اللجنة،  عمل  اعترضت  التي 

بصياغة مشروع الدستور الذي اعتمد في 
 2017/07/29 فــي  للهيئة  الــعــامــة  الجلسة 

املوقف األوروبــي واألميركي، إذا نجح جو 
بايدن، هي منع انفجار املوقف الذي يرونه 
حــتــمــًيــا وفــــق ســيــاســة تـــرامـــب - نــتــنــيــاهــو، 
ــن الــــوصــــول إلـــــى حـــل،  ــن يــتــمــّكــن مــ لــكــنــه لــ
 
ٌ
وإنما سيستمر في التلويح به، وهي حالة

ظل  فــي  املنطقة  عاشته  أن  سبق  مــا  تشبه 
حالة الــالحــرب والــالســلــم، حــني تــم التوافق 
والواليات  السوفييتي  االتحاد  بني  عليها 
املــتــحــدة بعد حــرب يــونــيــو/ حـــزيـــران1967. 
هـــذا الــوضــع مــريــح تــمــاًمــا للرئيس عباس 
إلى  األمـــور  ويعيد  الفلسطينية،  والسلطة 
الــقــرن«،  مــا كــانــت عليه قبل إعـــالن »صفقة 
وينهي حالة التوافق الحالية، وفي أحسن 
األحـــــوال قـــد يــتــمــّكــن مـــن إدارتــــهــــا، لــكــنــه لن 
ينجح فــي الــتــقــّدم بــاتــجــاه مــشــروع وطني 

جديد، أو إنهاء االحتالل واالستيطان.
مــاذا لو فــاز تــرامــب؟ سيستمر، ونتنياهو، 
ز ســـطـــوة الــيــمــني 

ّ
فـــي تــوجــهــهــمــا، ســتــتــعــز

وستتجه  األمــيــركــي،  والــيــمــني  الصهيوني 
املنطقة نــحــو مــزيــد مــن الــتــوتــر والــحــروب. 
مــصــيــر الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســـيـــحـــّدده 
ــيـــان الــصــهــيــونــي الــــــذي ســيــعــمــل عــلــى  الـــكـ
إيجاد قيادات سياسية وأمنية تقبل نظام 
أما  املنعزلة،  الفلسطينية  البانتوستانات 
انتهى،  قد  فسيكون  السياسي  عباس  دور 
الحصار  مــن  ملزيد  غــزة  قطاع  وسيتعّرض 

واالجتياحات.  
وقـــد يــتــحــقــق الــســيــنــاريــو ذاتــــه جــزئــًيــا إذا 
مـــا فــــاز بـــايـــدن، إذ إن الــفــتــرة الــفــاصــلــة ما 
بـــني االنـــتـــخـــابـــات فـــي 3 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
يناير/   20 فــي  السلطات  وتسليم  الــثــانــي، 
لنتنياهو  مواتية  تكون  قد  الثاني،  كانون 
إليجاد حقائق جديدة على األرض، قبل أن 
بما  ذلــك  ويــذكــرنــا  بــايــدن سلطاته.  يتسلم 
فعله أوباما، ووزير خارجيته جون كيري، 
فــي الــفــتــرة االنــتــقــالــيــة، حــني أعــطــى الــضــوء 
ــن  ــن مــجــلــس األمــ ــرار صـــــدر عــ ــقــ ــر لــ األخــــضــ

بإدانة االستيطان الصهيوني. 
ــا كــــان مـــا ســيــحــدث، وألن الـــشـــيء ينتج  ــ أًيـ
فـــإن االحـــتـــالل، بتمّسكه بــروايــتــه  نــقــيــضــه، 
التاريخية، ورفضه أنصاف الحلول، لم ُيبِق 
التمّسك  ســوى  والفلسطينيني  العرب  أمــام 
وضمها،  األرض  باحتالله  وهو  بروايتهم. 
فريد  صهيوني  أبارتهايد  نظام  وتكريسه 
مــن نــوعــه، قــد أعــاد وحــدة األرض والشعب 
ــفــــاقــــات  ــهـــا االتــ ــتـ قـ

ّ
ــد أن مـــز ــعـ والــــقــــضــــيــــة، بـ

ما  الحلول،  ســراب  وراء  واللهاث  السابقة، 
قـــد يــكــون الــبــدايــة لــتــشــكــل مـــشـــروع وطــنــي 

فلسطيني جديد بعد سنوات من الضياع.
)كاتب فلسطيني(

بأغلبية 43 صوتا من أصــل 44 صوتا من 
بابا   12 من  الدستور  ويتكون  الحاضرين، 
و197 مـــادة. وصــرح عبد الــســالم رئيس إن 
مـــواد كثيرة تميز هــذا املــشــروع، ومــن ذلك 
عن  دســتــوريــة مستقلة  اســتــحــداث محكمة 
السلطات الثالث، وأنه يحق للقضاء الليبي 
محاكمة جرائم الحرب، ألن محاكم القضاء 
الــعــادي لــم تــكــن مــخــولــة لتحاكم مــثــل هــذه 
القضايا سابقا، حيث لن تستطيع محكمة 
الــجــنــايــات الــدولــيــة، وال غــيــرهــا، أن تطالب 
بــتــســلــيــم أي مــــواطــــن لـــيـــبـــي، كـــمـــا يــحــصــل 
اإلســـالم  بتسليم ســيــف  مــن مطالبة  الــيــوم 
التأسيسية  الهيئة  رئــيــس  وأكـــد  الــقــذافــي. 
إنه يجب الدفع، في هذه املرحلة، في طريق 
الدستور  مــشــروع  على  االستفتاء  واحــــدة، 
الذي صاغته الهيئة التأسيسية في خمس 
سنوات، على أن تتم االنتخابات على ضوء 
ذلك. وقال إن الحديث عن إجــراء انتخابات 
رئــاســيــة فـــي لــيــبــيــا قــبــل االســتــفــتــاء عليها 
أخــرى،  انتقالية  فــي مرحلة  الــدخــول  يعني 
ــــو مــــا يــجــعــل الــــبــــالد تـــغـــوص أكـــثـــر فــي  وهـ
الــوحــل يوما بعد يــوم. وقــد أرجــع األستاذ 
الجامعي فــي الــقــانــون، الــهــادي أبــو حمرة، 
الــتــأخــر فــي االســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور ألنــه 
التي  األجنبية  الـــدول  مصالح  مــع  يتقاطع 
تــقــّدم مــصــالــحــهــا عــلــى مصلحة لــيــبــيــا، ما 
جعل هذا االستفتاء غائبا في كل املبادرات 
الــتــي تــقــّدمــهــا هــــذه الـــــدول بــشــأن القضية 

الليبية. 
ــراعــــات  ومـــــا بــــني هـــــذه الــــتــــجــــاذبــــات والــــصــ
والوضع السيئ الذي يعيشه املواطن الليبي 
وانعدام  السالح  وانتشار  املــجــاالت،  كل  في 
األمـــن وغــيــاب الــقــانــون، يــبــدو أن قــدر ليبيا 
أن تبقى مــن دون دســتــور فــتــرة أخــــرى، قد 
املستفيد. وحتى  تــطــول حسب  وقــد  تقصر 
ذلك الوقت، تظل القضية الدستورية محط 
أنظار الليبيني الحاملني بخروج بلدهم الذي 
ال يـــزال يــعــانــي، أكــثــر مــن تسع ســنــوات، من 
الــفــوضــى والــغــيــاب الــكــلــي أليٍّ مــن مظاهر 
الـــدولـــة، وســـط خــشــيــٍة مــن أن يــظــل املــقــتــرح 
ــــوري رهــــــني الــــفــــوضــــى، ومـــســـاعـــي  ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
التقسيم التي أصبحت تظهر على السطح، 

وتتلقفها األلسن من وقت إلى آخر. 
)كاتب ليبي(
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