
راتب شعبو

وضعت الشعوب العربية على العقد الثاني 
ــقــــرن الـــحـــالـــي، عـــلـــى خـــــاف الــعــقــود  مــــن الــ
 ال يــمــكــن إغــفــالــهــا. ألول 

ً
الــســابــقــة، بــصــمــة

الــشــعــوب العربية  مــرة منذ عــقــود، تحضر 
بوصفها ذواتـــا سياسية تبحث عــن حياة 
أفــضــل، وتقتحم أخــبــارهــا شــاشــات العالم. 
الــنــضــاالت الداخلية بني  ألول مــرة تــتــحــّرر 
الحاكم واملحكوم من النضاالت »القومية«، 
فا تحضر إسرائيل واإلمبريالية مصّدات 
تــمــنــع الـــصـــراعـــات الــداخــلــيــة مـــن أن تتخذ 
ُبعدها التحّرري. كان الفتا كيف استحضر 
الــنــظــام الــســوري املــصــدَّ اإلســرائــيــلــي، حني 
ــي لــن  ــربــ ــعــ ــع الــ ــيــ ــربــ ــأن ثــــــــــورات الــ ــ ــ ــرح بـ ــ ــ صـ
تستهدفه، ألنه لم يطبع مع إسرائيل، وأنه 
ــقـــاومـــة«، ثـــم اســتــغــاث بــهــذا  فـــي »مـــحـــور املـ
املصّد، في بدايات الثورة عليه، فكتب على 
إحــــدى الـــافـــتـــات: »إســـرائـــيـــل هـــي الـــعـــدو«، 
مــــحــــاواًل ســـتـــر عــــداوتــــه الـــشـــعـــب الـــســـوري 
بعداوٍة أخرى. في هذا العقد، لم تكن أخبار 
ــراع مع  ــــط هـــي أخـــبـــار الــــصــ ــ الـــشـــرق األوسـ
إسرائيل، بل الصراع مع االستبداد الداخلي 
الذي لطاملا راكم الفشل في امليدان الوطني، 
اعتدائه   عن 

ً
التنمية، فضا كما في ميدان 

الــثــابــت عــلــى حـــريـــات مــحــكــومــيــه الــفــرديــة 
والـــعـــامـــة. وفــــي نــهــايــة هــــذا الــعــقــد الــعــربــي 

أسامة أبو ارشيد

ــام بــــه الــقــصــر  ــ كـــانـــت »ضــــربــــة مــعــلــم« مــــا قـ
املغربي، سعد  الـــوزراء  امللكي، حْمل رئيس 
الــديــن الــعــثــمــانــي، عــلــى الــتــوقــيــع شخصيا 
بواسطة  إسرائيل  مع  التطبيع  اتفاق  على 
أميركية منحازة للدولة العبرية. أوجه هذا 
متعّددة. أولها أن العثماني، وقبل أن يكون 
وزيــرًا ثمَّ رئيسا لــلــوزراء، شخصية قيادية 
حركية إسامية مغربية معروفة، وهو مفكر 
العقود  فــي  عميق وصــاحــب جــهــود كبيرة 
املاضية في خدمة القضية الفلسطينية في 
املغرب. ثانيها، أن العثماني ينتمي لحزب 
والتنمية«،  »العدالة  هو  إسامية،  بخلفية 
وصــــل إلــــى الــحــكــم مـــحـــمـــواًل عــلــى أجــنــحــة 
ثــورات »الربيع العربي«، بمعنى أنه جّسد 
وطموحاتها  العربية  الشعوب  آمـــال  يوما 
في تغيير ديمقراطي حقيقي، ينهي حقبا 
من الفساد والقمع. وثالثها، أن البروتوكول 
ــب أن يــكــون شــخــص رئــيــس 

ّ
لـــم يــكــن يــتــطــل

ع نيابة عن املغرب 
ّ
الــوزراء هو الطرف املوق

الرئيس  كــوشــنــر، مستشار  مــقــابــل جــاريــد 
ــات، مــســتــشــار  ــبـ ــركـــي، ومـــائـــيـــر بـــن شـ ــيـ األمـ
األمـــن الــقــومــي اإلســرائــيــلــي. ال هــذا وال ذاك 
نظيران بروتوكوليا لرئيس وزراء منتخب. 
أضف إلى ذلك أن ملف السياسة الخارجية 
، وكان العثماني 

ً
ليس في يد الحكومة أصا

نفسه أقصي من موقع وزير الخارجية عام 
2013 بضغط مباشر من القصر. 

إذن، مــا جـــرى كـــان مــقــصــودًا وفــيــه تحقيق 
أكثر من هــدف. من ناحية، خسر العثماني 
وتاريخه ونضاله، وكان  رمزيته  كثيرًا من 
الفتا حجم التهم التي وجهت إليه بالخيانة، 
حتى من إساميني، مغاربة وغير مغاربة. 
ومن ناحية ثانية، خسر »العدالة والتنمية« 
كثيرًا من رصيده الشعبي والنضالي، وهو 
الذي تّمت برمجته، إلى حد كبير، في العقد 
األخــــيــــر، عـــلـــى مـــقـــاســـات مـــؤســـســـة املـــخـــزن 
املغربية الــتــي وصــلــت إلــى حــد التدخل في 
تــركــيــبــة قــيــادتــه بــإقــصــاء رئــيــســه ورئــيــس 
الوزراء السابق، عبد اإلله بن كيران، لصالح 
العثماني. وعلى الرغم من محاوالت الحزب 
الــكــثــيــرة، عــبــر قــيــادتــه الــحــكــومــة، مــحــاربــة 
ــتـــصـــاد وتــعــزيــز  ــــع ســـويـــة االقـ الـــفـــســـاد ورفــ
ــام  ــ ــهــــود فـــشـــلـــت أمـ ــا جــ ــهــ ــــات، إال أنــ ــريـ ــ ــــحـ الـ
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يتحّدث الكل في العراق، املبتلى بهشاشة 
عام  احتاله  بعد  املنشأ  حكومي  النظام 
يــتــســاءل  الـــفـــســـاد، حـــتـــى  ــة  ــ آفـ عــــن   ،2003
بـــتـــعـــّجـــٍب كــــل مــــن يــســتــمــع لــتــصــريــحــات 
التنفيذيني  واملــســؤولــني  الـــقـــرار  أصــحــاب 
والـــســـيـــاســـيـــني وقـــــــادة الـــكـــتـــل الــبــرملــانــيــة 
مــع نــوابــهــم: مــن هــو الــفــاســد إذن؟ إن كان 
الــجــمــيــع يــكــفــر بــهــذا الــــداء املــســتــشــري في 
الفساد؛  ويلعن  البلد  هــذا  منظومات  كــل 
فلماذا كل ساعة وليس كل يوم، تدخل إلى 
منظومة هذا الفساد أسماء وأرقام جديدة، 
ــأن مــفــردة »الـــفـــســـاد«، لـــدى املــســؤولــني  وكــ
التي  »الفساد«  العراقيني، ال تعني مفردة 
تم تعريفها، بشكل واضح ومتكرر، في كل 
املنظمات الدولية وأغلب حكومات العالم 
على تنوع أنظمتها، أنه »إساءة استخدام 
أجــل تحقيق  مــن  الثقة  قــائــم على  منصب 

مكاسب غير شريفة«. 
يــمــثــل الــفــســاد، فـــي جـــوهـــره، حــالــة تفّكـك 
ــــــري املـــجـــتـــمـــع نـــتـــيـــجـــة فـــــــقـــــــدان هـــذا  تـــعـــتـ
وغياب  الجوهرية  القيم  ســيــادة  املجتمع 
على  الصعب  مــن  لــة، حتى يصبح  املــســاء
قـــويـــا، أو أن  الـــفـــاســـد أن يـــكـــون  املــجــتــمــع 
تكون الدولة التي يستشري فيها الفساد 
ذات سيادة فعلية، كما يتسبب مزيٌد من 
ــــدرة الـــــدول على  الــفــســاد فـــي »تــقــويــض قـ
حقـــــوق  مـــجـــال  فـــي  بــالــتــزامــاتــهــا  الـــوفـــاء 
الخدمات  اإلنسان، واالنتقاص من جــودة 
الــعــمــومــيــة، بــســبــب الــتــاعــب بــاملــيــزانــيــات 
العامة، واالنتقاص من املبالغ املخصصة 
ــد يــصــبــح  ــ ــان. وقــ ــ ــســ ــ ــقــــوق اإلنــ لـــتـــعـــزيـــز حــ
الفساد خطرا على األطفال الذين يكبـرون 
فــي بيئة فــاســدة، مــا قــد يجعلهم يألفــون 
سلوكيات  ويعتبرونها  املــمــارســات،  هــذه 

ا من تفاعات املجتمع«. عاديــــة، وجزء
وعلى الرغم من أن في العراق جهات عديدة 
بمكافحة  تشكيلها  ديــبــاجــة  فـــي  مــعــنــيــة 
ديــوان  النزاهة،  كهيئة  وماحقته  الفساد 
الرقابة املالية، ولجنة النزاهة في مجلس 
الــنــواب الــعــراقــي، إال أن كــل هــذه الجهات، 
مــضــافــا إلــيــهــا الــقــضــاء الـــعـــراقـــي وخــطــب 
تــقــدم أي  أو  لــم تعلن  املــرجــعــيــات،  ممثلي 
ــــرف لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي أنـــه  شـــخـــص أو طـ
فاسد، باستثناء حاالٍت نادرة تم اإلعان 
ــقــــط، مــــن دون تــطــبــيــق األحــــكــــام  عـــنـــهـــا فــ
ثم  مــن هزالتها  الــرغــم  بها، على  الخاصة 
أيــام،  بعد  ملفاتها  ونــســيــان  تذويبها  تــم 

واألدلة على ذلك عديدة ومحّددة.
وكـــانـــت حــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي قد 
فــي  الـــبـــلـــد  إدارة  تــســلــمــهــا  مـــنـــذ  أعـــلـــنـــت، 

فايز أبو شمالة

ــيـــع بـــــني دولـــــــــة اإلمــــــــــارات  ــبـ ــتـــطـ وصـــــــل الـ
الصلف  مــن  مستويات  إلــى  والصهاينة 
غــيــر مــســبــوقــة، حــيــث شـــــارك مـــســـؤوالن 
منها في اجتماع لجنة االقتصاد التابعة 
)الــكــنــيــســت(، خال  اإلســرائــيــلــي  للبرملان 
ــعــــرف بـــــأربـــــاح الـــجـــمـــهـــور  ــا يــ ــ بـــحـــثـــهـــا مـ
ــاز، وكــــان مـــن املــنــطــقــي أن يــوّبــخ  ــغـ مـــن الـ
ــو شـــحـــادة؛  ــ ــامـــي أبـ ــنـــائـــب الـــعـــربـــي، سـ الـ
الديمقراطي  الــوطــنــي  التجمع  حــزب  عــن 
ــذا الــحــضــور  ــي الــقــائــمــة املــشــتــركــة( هــ )فــ
اإلمــاراتــي غير املــشــّرف، بــل كــان الــواجــب 
أال يصمت  والديني  واألخــاقــي  الوطني 
ــه الــنــائــب  ــذه املـــهـــزلـــة، وأن يـــوجـ ــ عـــلـــى هـ
كلمات االعــتــراض واالحــتــقــار إلــى هذين 
ــلــــذيــــن بــاعــا  ــــني الــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــؤولــــني اإلمـ ــســ املــ
نفسيهما إلــى األكــذوبــة، وحــضــرا جلسة 

الوالء للصهاينة. 
وقــبــل تحليل أبــعــاد هــذا الــحــدث الــافــت، 
النائب سامي أبو شحادة جزء من النظام 
وحضوره  القائم،  اإلسرائيلي  السياسي 
الجلسة جزء من وظيفته املكلف بها، فهو 
مــمــن يــمــثــلــون مــلــيــون عــربــي فلسطيني 
يقيمون على أرضهم في فلسطني املحتلة 
إعــــان  الـــجـــلـــســـة  فـــحـــضـــور   ،1948 ســـنـــة 
وجـــــود، وفــــرض أمــــر واقــــع ال يــرغــب فيه 
الــتــنــويــه أهميته،  اإلســرائــيــلــيــون. ولــهــذا 
حتى ال يقال إنه طاملا يشارك فلسطينيون 
فلماذا  الكنيست،  جلسات  فــي  بأنفسهم 
يــعــتــرضــون عــلــى مــشــاركــة إخــوانــهــم من 

اإلمارات هذه الجلسات؟
االستثمارات  مجلس  سكرتير  مشاركة 
الجروان  التابع لإلمارات، جمال  الدولي 
ــيــــر شــــــؤون  الــــشــــنــــطــــي، ونــــــائــــــب ســــكــــرتــ
االقتصاد  وزارة  في  الخارجية  التجارة 
ليست  القيط،  محمد  جمعة  اإلمــاراتــيــة، 
لــــطــــرح تـــجـــربـــتـــهـــمـــا فـــــي مــــجــــال إقــــامــــة 
ــفــــط، كــمــا  ــنــ ــي ألربـــــــــاح الــ ــومــ ــــدوق قــ ــنـ ــ صـ
الــعــكــس، فــإلســرائــيــل تجاربها  قــيــل، بــل 
الــواســعــة، بــل يــتــأفــف اإلســرائــيــلــيــون من 
أن يــســجــلــوا عــلــى أنــفــســهــم الــتــعــلــم مــن 
أن  أنظمة عربية فاسدة مستبدة، سيما 
العنصري  هــو  الكنيست  جلسة  رئــيــس 
السابق،  الشاباك  جهاز  رئيس  املتطرف 
أفي ديختر، واملعروف باحتقاره الشديد 
لــلــعــرب، والـــذي اعــتــرف بــأنــه قــتــل بيديه 
املــســؤوالن من  أكثر مــن فلسطيني. جــاء 

الكنيست  للمشاركة في جلسة  اإلمــارات 
من باب السباق على الوقاحة، والتنافس 
الداخلي على دعم خطوات ارتماء حكام 
 
ً
بــلــدهــم فـــي أحـــضـــان إســـرائـــيـــل. وخــطــوة
ــريـــق االرتـــــبـــــاط  الــشــخــصــي مــع  عـــلـــى طـ
ــلـــيـــة، وفـــي  املـــنـــظـــومـــة األمـــنـــيـــة اإلســـرائـــيـ
مــقــدمــتــهــا جــهــاز املـــخـــابـــرات )املـــوســـاد(. 
ورئيس هذا الجهاز، يوسي كوهني، كان 
اتفاقية  على  التوقيع  فــي  حــضــروا  ممن 
ــــو املــــؤثــــر فــــي مــجــريــات  »أبــــــراهــــــام«، وهـ

العاقات بني أبوظبي ودولة االحتال. 
سامي  العربي،  النائب  هجوم  يمثل  وال 
أبو شحادة، على املسؤولنْي اإلماراتيني 
مــوقــفــا شــخــصــيــا، وال يــعــبــر عـــن تــّوجــه 
القائمة املشتركة، وال ينطق باسم حزب 
فحسب،  الديمقراطي،  الوطني  التجمع 
وإنــــمــــا يـــســـتـــهـــدف االنـــــحـــــراف الـــوطـــنـــي 
مشاعر  عن  ويعّبر  السياسية،  ة  والدناء
ــــدوا،  الــفــلــســطــيــنــيــني والـــعـــرب أيــنــمــا وجـ
األمــة من مشارقها  ويوافق هوى شباب 
التي  ضمائرهم  ويحاكي  مغاربها،  إلــى 
 تــــأبــــى أن تــــكــــون مـــهـــانـــة وذلـــيـــلـــة تــحــت 

أقدام الغزاة. 
املسؤولنْي من دولة  تقل واقعة رجم  وال 
ــل  ــيـــب داخــ ــأنـ ــتـ اإلمــــــــــارات بـــالـــتـــقـــريـــع والـ
الـــكـــنـــيـــســـت أهـــمـــيـــة عــــن رجـــــم املــطــّبــعــني 
األقصى،  املسجد  باحات  في  بالحجارة 
وهذه هي لغة الرفض التي تجمع عليها 
جماهير األمة العربية، وهذا ما على كل 
مـــن تـــســـّول لـــه نــفــســه اقـــتـــراف الــفــواحــش 

السياسية بحق الشعوب أن يعرفه.
هــل تــفــّهــم املــســؤوالن مــن دولـــة اإلمـــارات 
بها  التي خاطبهم  العربية  اللغة  حــرارة 
النائب سامي أبو شحادة. لقد خاطبهم 
ــاء لــلــوطــن  ــمـ ــتـ ــوة واالنـ ــ مـــن مــنــطــلــق األخــ
ــان الـــنـــقـــد واالعــــتــــراض  ــ ــا كـ ــ ــد، ومـ ــ ــواحـ ــ الـ
والتوبيخ يهدف إلى اإلهانة الشخصية 
السياسة  احــتــقــار  أيــضــا  وإنــمــا  فحسب، 
العامة، فاإلهانة هنا لكل الذين يقودون 
مــرحــلــة الــتــطــبــيــع، ويــســّوقــونــهــا. وهــدف 
التوبيخ وقــف حــالــة الــتــردي واالنــهــيــار، 
والــحــد مــن الــجــريــمــة الــتــي تــقــتــرف بحق 
هذه  متنا 

ّ
عل فقد  نفسه،  اإلمـــارات  شعب 

الــفــضــيــلــة  اجــــتــــمــــاع  ــة  ــالـ ــتـــحـ اسـ األرض 
والرذيلة تحت سقف واحد، فطاملا اتسع 
فقد   ،

ً
تـــذلـــا للمنبطحني  الــجــلــســة  مــكــان 

ضاق على الواقفني شموخا.
)كاتب فلسطيني(

الـــفـــريـــد، يــمــكــن تــســجــيــل بــضــع مــاحــظــات: 
حبطة التي 

ُ
أواًل، آخذين باالعتبار املآالت امل

سيما  وال  العربية،  الــثــورات  إليها  وصلت 
املوجة األولــى منها )ما عدا تونس، موطن 
الشرارة األولى(، يبقى الربيع العربي ربيعا، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل الــتــعــابــيــر »الــفــصــلــيــة« 
األخرى املقترحة: الخريف العربي أو الشتاء 
العربي. ربيعية الربيع العربي تكمن في أن 
 أوشكنا 

ً
الــشــعــوب الــعــربــيــة أثــبــتــت حــيــويــة

ــرجــــت فــــي وجـــــه أشـــد  أن نـــشـــّك فـــيـــهـــا، وخــ
وإزمــانــا.  السياسية بطشا  األنــظــمــة  أنـــواع 
والـــحـــق أن هــــذا هـــو مــصــدر الـــذهـــول الـــذي 
أصــاب معمر القذافي أمــام خــروج الليبيني 
عليه، حني عّبر عن استغرابه الشهير »من 
أنتم«؟ كان يعني أنه لم يألف هذا النوع من 
البشر. كان يستغرب أي بشٍر هــؤالء الذين 
يخرجون على نظاٍم سّد كل منافذ الخروج؟ 
ــذيــــن كـــــان يـــراهـــم  ــّرد هــــــؤالء الــ ــمـ ــتـ وكـــيـــف يـ
مطبوعني على التسليم واالنقياد والتهليل 
ــال نــفــســه يــنــطــبــق على  والــتــصــفــيــق؟ والـــحـ
.. وتتفوق هذه  أقرانه من املستبدين.  بقية 
)وهــي  األخـــرى  الحقائق  كــل  على  الحقيقة 
إلى  التي دفعت بعضهم  بــا شــك(  حقائق 

نقض تسمية »الربيع العربي«. 
الثقافي العربي  املــجــال  لــم تكن فــي  ثــانــيــا، 
حــيــويــة فــكــريــة تــقــابــل الــحــيــويــة النضالية 
ــتـــي أظـــهـــرهـــا الـــجـــمـــهـــور فــــي الـــســـاحـــات.  الـ

السياسية. يمكن لهذا »السحر« أن يحشد، 
وأن يـــحـــّرك، قــطــاعــات واســـعـــة مـــن الــنــاس، 
ولــكــنــه ال يــمــكــن أن يــقــود جــمــهــوره إال إلــى 
مزيٍد من اإلحباط والتشتت. رابعا، في كل 
التنويعات التي انتهت إليها ثورات الربيع 
ق الشعوب الثائرة ما خرجت 

ّ
العربي، لم تحق

التي توصلت فيها  البلدان  أن  ألجــلــه. على 
الثورة إلــى تسوية مع قــوى النظام )مصر، 
السودان(، ظلت، على كل حال، أفضل وضعا، 
بمقياس الــدمــار واملــــوت، مــن الــبــلــدان التي 

دخلت فيها الثورة في صراع حياٍة أو موت 
مع النظام القائم )ليبيا، سورية(. في حني 
لم تنفع التسوية في الحالة اليمنية، بسبب 
تراكب الصراع هناك على خطوط مذهبية 
وعشائرية، والسماح للرئيس السابق، علي 
التخلي  الـــذي قبل مكرها  الله صــالــح،  عبد 
عن الرئاسة، أن يبقى في البلد، ويدخل في 
صـــراٍع على السلطة، األمــر الــذي ساهم في 

تأجيج الصراعات وتعقيدها. 
خـــامـــســـا، لــــم تـــمـــثـــل إطــــاحــــة رأس الـــنـــظـــام 
ب الباد 

ّ
لــلــثــورة )مــصــر(، ولــم تجن نجاحا 

ق 
ّ
الدخول في نفق االقتتال والدمار والتمز

االجتماعي )ليبيا، اليمن(. على أن النموذج 
السوري، حيث حافظ النظام على رأس الهرم 
فــيــه، شــّكــل الــحــالــة األشــــد تــدمــيــرًا وتمزيقا 
الشكوك  يثير  حــد  إلـــى  وللمجتمع،  للباد 
النتيجة  وحدتهما.  اســتــعــادة  إمكانية  فــي 
التي يمكن تلّمسها هي أن تجاوز األنظمة 
االســتــبــداديــة املــزمــنــة يــحــتــاج تفكيكها من 
الــقــاعــدة. ســـادســـا، تــمــّيــزت املــوجــة الثانية 
مــن االنــتــفــاضــات الــعــربــيــة )لــبــنــان، الــعــراق، 
الــســودان، الجزائر(، بأنها تــجــاوزت مطّبي 
 من 

ً
العسكرة والتغذية الطائفية، مستفيدة

تجربة املوجة األولى. مع ماحظة أن النظام 
»الـــديـــمـــقـــراطـــي« الـــقـــائـــم عــلــى املــحــاصــصــة 
 أكـــبـــر على 

ً
ــنـــان(، أظـــهـــر قــــــدرة ــبـ ــعـــــراق، لـ )الـــ

مقاومة التغيير من دون اإلفراط في العنف، 

يعود ذلك إلى مرونته العالية وتعّدد نقاط 
ارتكازه، قياسا على األنظمة املستبدة ذات 
الرأس الواحد التي ترتد بوحشيٍة أكبر على 
املــرونــة.  ألنــهــا ضعيفة  تغيير،  أي محاولة 
»العشرية  الشعب درس  أتقن  الــجــزائــر،  فــي 
السوداء«، حني اكتوى بنار العنف اإلجرامي 
املتبادل بني الجيش والجماعات اإلسامية 
في العقد األخير من القرن املاضي، فحافظ 
عــلــى ســلــمــيــة حـــراكـــه، عــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
اســتــجــابــة مــؤســســات الــنــظــام ملــطــالــبــه، كما 
أن الجيش، في املقابل، لم يلجأ إلى العنف. 
هذا ينعش األمل بأن يكون العنف الرهيب 
الــــذي شــهــده الــعــقــد املــنــصــرم درســــا مفيدًا 
لــلــجــوالت الــقــادمــة. ســابــعــا، تــبــنّي أن غــاف 
ــبــــداد الـــســـيـــاســـي، إذا مــــا ضـــعـــف أو  ــتــ االســ
ق، فــإنــه يكشف فــي املــجــتــمــع عــن قــوى 

ّ
تـــمـــز

 املجال 
ّ

وميول استبدادية، سرعان ما تحتل
الـــذي يهجره االســتــبــداد األم. وهكذا  الــعــام 
يبدو أن االستبداد ال يكتفي بحرق حاضر 
املجتمعات التي يحكمها، بل ُيضعف أيضا 

إمكانات التحّرر املستقبلية فيه. 
الشأن  فــي  املشتغلني  مــا سبق يطرح على 
الــفــكــري والــســيــاســي الــبــحــث األصـــيـــل عن 
الـــســـبـــل الــــتــــي يـــمـــكـــن مــــن خـــالـــهـــا تــفــكــيــك 
أكثر  التحّرري  النضال  وجعل  االســتــبــداد، 

جدوى وأكثر قابلية للتراكم.
)كاتب سوري في باريس(

كوابح الدولة العميقة. والنتيجة أن الناس 
الشعبية،  وبالثورات  بالرموز،  الثقة  فقدت 
ــنـــادي بــالــديــمــقــراطــيــة  وبـــالـــتـــيـــارات الـــتـــي تـ
والحرية واإلصاح، بغض النظر عن لونها 
اإليديولوجي. هذا ما رامته مؤّسسة املخزن 
في املغرب. ولألسف، هذا ما حققته بتواطؤ 
قيادة  ومـــن  العثماني شخصيا  مــن  مــريــب 
»العدالة والتنمية«. قد يقول قائل إن خيارات 
الــحــزب فــي الحكم ضيقة فــي بلد كاملغرب، 
حيث القصر هو الحاكم وهو املرجعية في 
ــــذا صــحــيــح. لكن  كـــل صــغــيــرة وكـــبـــيـــرة، وهـ
املــؤشــرات التي صــدرت عن العثماني وعن 
»الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« تعطي انــطــبــاعــا آخــر، 
وكأنهما يملكان األمــر، وبالتالي يتحّمان 
كامل املسؤولية. ال أشك لحظة بأن العثماني 
وقيادات في »العدالة والتنمية« استكرهوا 
على مــبــاركــة التطبيع مــع إســرائــيــل مقابل 
بــمــغــربــيــة  تــــرامــــب  دونــــالــــد  إدارة  اعــــتــــراف 
الصحراء. أقول ذلك بحكم عاقات شخصية 
تربطني بكثيرين منهم. ولكن عندما يبادر 
ي 

ّ
العثماني وقــيــادات فــي حــزبــه إلــى التغن

»إنجاز« التطبيع مع إسرائيل، كما جاء في  بـ
اإلعــان الثاثي املشترك، ومهاجمة كل من 
انتقد هذا العمل، فإن أّيا كان ال يملك الكثير 
للدفاع عــن موقفهم، والـــذود عــن تاريخهم. 
وكــيــف يمكن أن نــدافــع عــّمــا كــان العثماني 

نفسه يجّرمه قبل أشهر قليلة فقط؟ 
»مـــوقـــف املــــغــــرب، مــلــكــا وحــكــومــة وشــعــبــا، 
هــو الــدفــاع عــن الحقوق املــشــروعــة للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي واملـــســـجـــد األقـــصـــى املـــبـــارك، 
الــتــفــاف على  ورفـــض أي عملية تــهــويــد أو 
وعروبة  واملقدسيني،  الفلسطينيني  حقوق 
ــة املــــســــجــــد األقـــــصـــــى والــــقــــدس  ــ ــيـ ــ ــــامـ وإسـ
ــمـــراء بالنسبة  ــذه خـــطـــوط حـ الـــشـــريـــف.. هــ
لـــلـــمـــغـــرب، مــلــكــا وحـــكـــومـــة وشـــعـــبـــا، وهــــذا 
يــســتــتــبــع رفـــــض كــــل الــــتــــنــــازالت الـــتـــي تتم 
فــي هــذا املــجــال، ونــرفــض أيــضــا كــل عملية 
ــيــــان الــــصــــهــــيــــونــــي«. هـــذا  ــكــ ــع الــ ــ تـــطـــبـــيـــع مـ
تــصــريــح لــلــعــثــمــانــي أمــــام نــــواب حــزبــه في 
شهر أغسطس/ آب املاضي. ما الــذي تغير 
بـــني ذلــــك الــحــني واحــتــفــائــه، يــــوم األربـــعـــاء 
املاضي، عبر حسابه على »تويتر« باإلعان 
الـــثـــاثـــي؟ بــبــســاطــة، لــقــد قــــّرر املــلــك محمد 
ــع مـــن قبل  الــــســــادس أمــــــرًا، ولـــيـــس فـــي وســ
بــخــطــط الــبــرمــجــة ضــمــن مــقــايــيــس املــخــزن 

أنـــهـــا ســتــســتــهــدف  أيـــــار 2020،  مـــايـــو/   7
الفاسدين، وستقّدمهم للقضاء، وستطلب 
منهم إعــادة األمــوال املسروقة إلــى خزينة 
الــدولــة، لكنها بــاتــت الــيــوم عــاجــزة بشكٍل 
اٍت كفيلٍة  ــراء ــ ال يقبل الــشــك عــن اتــخــاذ إجـ
ــن إعــــادة  بــتــحــقــيــق هــــذا الــــهــــدف. وبــــــداًل عـ
األمــــوال املــنــهــوبــة واملــســلــوبــة مــن إيــــرادات 
ــة، الــنــفــطــيــة وغــيــر الــنــفــطــيــة )مــنــافــذ  الـــدولـ
ــــت الـــحـــكـــومـــة 

ّ
ــف ــتــ حــــــدوديــــــة، جــــــمــــــارك(، الــ

العراقية على الطبقات ذات الدخل املحدود 
والــفــقــيــرة فــي الــشــعــب الــعــراقــي، مــن خــال 
عدة إجــراءات وقــرارات، تم اتخاذها خال 
أقـــل مــن ســتــة أشــهــر، آخــرهــا خــفــض سعر 
صرف الدينار العراقي، وإيقاف التعيينات 
خال العام املقبل 2021، وفرض مزيد من 
الضرائب على الوقود وأصحاب املهن من 
اٌت وصــفــهــا رئــيــس  الــكــســبــة، وهـــي إجـــــــراء
العكيلي،  الــنــزاهــة األســـبـــق، رحــيــم  هــيــئــة 
بأنها عاجزة »عن مكافحة الفساد وتمس 
في  البسيط، وستصّب  املــواطــن  بمصالح 
صــالــح حــيــتــان الــفــســاد، الحــظــوا مــشــروع 
فــيــه  تــــجــــدون  هــــل  لــــعــــام 2021،  املـــــوازنـــــة 
أي أعــبــاء جــديــدة حقيقية عــلــى األغــنــيــاء 
ــارف وشــــركــــات الــنــفــط واملـــقـــاولـــني  واملــــصــ

والتجار؟«.
إن تـــــــوّرط شــخــصــيــات ســيــاســيــة كــبــيــرة 
ــزاب نـــافـــذة فـــي عــمــلــيــات الــفــســاد في  ــ وأحــ
تعمل  منظّمة  مافيات  وتأسيس  الــعــراق، 
بكل أريحية؛ حينا بتجاهل أجهزة الدولة 
عنها، وأخرى بحماية أسلحة املليشيات، 
كما أن ارتباط عمليات الفساد في العراق 
بشبهات تنسيٍق محكٍم مع دول إقليمية، 
ــــر اجـــتـــثـــاثـــهـــا أمــــــــرًا لــيــس  يـــجـــعـــل مـــــن أمـــ
 لـــم يــكــن بــاملــســتــحــيــل فـــي ظل 

ْ
بــالــهــني، إن

والتنفيذية  الــقــانــونــيــة  الــتــركــيــبــة  طبيعة 
الـــعـــراق،  فعلى  فــي  الــقــائــمــة  والتشريعية 
الــرغــم مــن قـــرار رئــيــس الــــوزراء، الكاظمي، 
نهاية أغسطس/ آب املاضي، تشكيل لجنٍة 
لــلــتــحــقــيــق بقضايا  الــصــاحــيــات،  كــامــلــة 
الفريق الحقوقي  الفساد الكبرى، برئاسة 
الـــداخـــلـــيـــة،  مــــن وزارة  هـــاشـــم  ــه  أحـــمـــد طــ
ــاز املــــخــــابــــرات  ــهــ ــــن جــ ــة مـــمـــثـــلـــني عـ ــ ــــاثـ وثـ
الــوطــنــي، وجــهــاز األمــــن الــوطــنــي، وهيئة 
 عن 25 محققا و15 موظفا 

ً
النزاهة، فضا

إداريا. وعلى الرغم من توفر مئات امللفات 
ــاب الـــفـــســـاد، إال أن أيــــا من  ــأربـ الــخــاصــة بـ
للمحاكمة،  يقّدم  لم  الحقيقيني  الفاسدين 
حتى يعلم شعب العراق جّدية اإلجراءات 
والــقــرارات الحكومية بحق من سلب و ما 

زال أموالهم.
ربـــمـــا يـــقـــول قـــائـــل إن الــكــاظــمــي جــــاد في 
ــــاده، ويــســتــشــهــد  اجـــتـــثـــاث الـــفـــســـاد مـــن بــ

ــورات الــعــربــيــة كــانــت  ــثــ ــقـــول إن الــ يــمــكــن الـ
 فكريا، ال أبوة فكرية لها، سوى كام 

ً
يتيمة

عمومي، منقوٍل في الغالب، يلخصه املطلب 
الغربي.  النمط  على  مفهوما  الديمقراطي 
اليتم الفكري للثورات العربية هو املسؤول 
األول عن اليتم السياسي التالي لها، نقصد 
غــيــاب تــمــثــيــل ســيــاســي يــســتــطــيــع تــرجــمــة 
ــــوة تــغــيــيــٍر ســيــاســيٍّ  ــــى قـ ــة الــــثــــورة إلـ ــاقـ طـ
تـــحـــّرري ومــــدرك ملــقــاصــده. عــلــى هــــذا، كــان 
لــديــنــا فــي الــعــقــد املــنــصــرم ربــيــع الــشــعــوب 

وخريف النخب.
ثــالــثــا، أحـــد أســـبـــاب الــفــجــوة الــكــبــيــرة التي 
ظـــهـــرت جــلــيــة فـــي »الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي«، بني 
مــا نــريــد ومـــا نستطيع، هـــذه الــفــجــوة التي 
الــثــورات، وجاهزة البتاع موجاٍت  ابتلعت 
أخـــــرى مــنــهــا مـــا لـــم تـــعـــالـــج، هـــو اخــتــصــار 
ــي تـــحـــتـــاج عــمــا  ــ ــتـ ــ ــمــــات الــــشــــاقــــة، والـ ــهــ املــ
معرفيا ومــيــدانــيــا ومــدنــيــا طــويــا ودؤوبـــا 
فــي حــلــوٍل سحريٍة تتأرجح بني  وتراكميا، 
»اإلســـــــام هـــو الـــحـــل« أو »الــشــيــوعــيــة هي 
ــدة الــعــربــيــة هـــي الـــحـــل«،  ــوحــ الـــحـــل« أو »الــ
وصـــواًل إلــى »الديمقراطية هــي الــحــل«، من 
الــحــلــول  ــاب هــــذه  دون أن يــســتــطــيــع أصـــحـ
السحرية تفصيل القول في أيٍّ منها، سوى 
وكأننا  واقعها.  عن  مقطوعٍة  تنظيراٍت  في 
نريد تــدارك تخلفنا العام بوصفٍة سحريٍة 
ال تحتاج سوى إلى االستياء على السلطة 

إال أن يتأقلم مع املتغير الجديد. العثماني 
»خائنني«،  ليسا  والتنمية  العدالة  وحــزب 
كما حكم بذلك إساميون ونشطاء كثيرون، 
مــغــاربــة وغــيــرهــم، ولــكــنــهــمــا يــدفــعــان ثمن 
مبالغتهما في تسفيه من انتقدوا فعلهما 
هـــــذا واالنــــتــــقــــاص مـــنـــهـــم، ورفـــضـــهـــمـــا أي 
تجميل  محاولة  فــي  وإسرافهما  نصيحة، 
قبيح العمل. قبل أشهر فقط، كان العثماني 
ــه يـــديـــنـــان مـــن يــطــّبــع مـــع إســـرائـــيـــل.  ــزبـ وحـ
واليوم، يعّدان ذلك من ضرورات الحكم، كما 
أفــتــى بــذلــك بــن كــيــران! إذا لــم تكن تلك هي 
الذرائعية واملعايير املزدوجة، فماذا تكون؟

فـــــي مــجــلــة  عـــــــام 1996  ــــره  ــــشـ نـ ــال  ــ ــقـ ــ مـ فـــــي 
ــان«، بــــعــــنــــوان: »الـــتـــطـــبـــيـــع إبــــــادة  ــ ــرقــ ــ ــفــ ــ »الــ
حــضــاريــة«، خــلــص ســعــد الــديــن العثماني 
تفتق  أداة  كأفضل  يأتي  »التطبيع  أن  إلــى 
يضعه  شــرط  فهو  الصهيوني،  املكر  عنها 
فـــي املــقــدمــة لــكــل اتــفــاقــيــة ســــام، فـــا ســام 
ــدون تــطــبــيــع ســـيـــاســـي وثــقــافــي  ــ عـــنـــدهـــم بــ
واقـــتـــصـــادي، وإال فــالــحــرب، بــذلــك يــصــرح 
زعماء الكيان الصهيوني باستمرار، وعلى 
ذلك يؤكدون في كل وقت وحــني«. هذا قول 
العثماني نفسه، وهــذه إدانته، ومن ثمَّ فا 
يلومن من نهل من ِعلمه يوما ويتهمه اليوم 
بــأنــه ضــحــيــة »املـــكـــر الــصــهــيــونــي«، وبــأنــه 
أثبت أنه مجّرد ديكور في مؤسسة حكم ال 
تقيم له وزنا، ورمت به تحت عجات حافلٍة 
لـــتـــدوس مـــا تــبــقــى لـــه مـــن تـــاريـــخ ورمـــزيـــة. 
وفـــي املــعــيــة، وهـــي الــهــدف األســــاس، إيمان 
الشعوب بقدرتها على التغيير عبر نخبها. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

بــإحــالــة مــســؤولــني سابقني وحــالــيــني إلى 
السابق  الــتــقــاعــد  هيئة  كــمــديــر  التحقيق، 
أحــمــد عــبــد الجليل الــســاعــدي،  و»الــرجــل 
ــي كــــــــارد«،  ــ ــ ــــن«، مــــديــــر شــــركــــة »كـ ــــصـ ــــحـ املـ
بـــهـــاء عــبــد الــحــســني، املــتــهــم بــتــورطــه في 
يستخدمها  ــوال  األمــ لغسل  كبيرة  شبكة 
ــيـــون، ووزيــــــر الــكــهــربــاء  ــراقـ ســيــاســيــون عـ
الــعــراقــي الــســابــق، لـــؤي الــخــطــيــب، إضــافــة 
إلى محافظ نينوى السابق، إال أن اإلجابة 
ســرعــان مــا تــأتــي مــع إحــبــاط كــثــيــر؛ مــاذا 
 بهؤالء؟ وأين هم اآلن؟ وهل تم إطاع 

ّ
حل

جرائمهم،  تفاصيل  على  العراقي  الشعب 
ومن ثم األحكام الصادرة بحقهم؟ 

وقد جاءت اللجنة التحقيقية على »وجود 
صلة وثيقة بني شخصيات كبيرة فاسدة، 
وعـــصـــابـــات جــريــمــة مــنــظــمــة ومــلــيــشــيــات 
خـــارجـــة عــلــى الـــقـــانـــون، تــتــقــاضــى مــبــالــغ 
تنفيذ  مقابل  الفاسدة  األطــراف  مالية من 
ــتـــطـــاف  ــال واخـ ــيــ ــتــ عـــمـــلـــيـــات اعـــتـــقـــال واغــ
الفساد  مكافحة  تتطلب  ولــذلــك،  منظمة«. 
ــعــــراق إجــــــــراءات إضـــافـــيـــة أكـــثـــر من  فـــي الــ
مـــجـــرد االعـــتـــقـــاالت الـــفـــرديـــة، ألن الــفــســاد 
ــى داخــــل الــجــهــاز الــحــكــومــي بــرمــتــه، 

ّ
تــفــش

بل أصبح ُعرفا ال ُيعيب من يمارسه، ألن 
هـــذا الــجــهــاز قـــائـــٌم عــلــى املــحــاصــصــة بني 
توافقت  وقـــد  الــعــراقــيــة،  السياسية  الــكــتــل 
تــنــازالٍت لبعضها  الكتل على تقديم  هــذه 
بعضا، حتى تعود بالفائدة على الجميع، 
فــيــمــا أثـــر ذلـــك عــلــى الــخــدمــات ومــســتــوى 
واملــواصــات،  والصحة  والتعليم  املعيشة 
وغيرها من واجبات الدولة تجاه شعبها، 
وبما جعل العراق أكثر دول العالم فسادًا، 

ر منظمة الشفافية الدولية. 
ّ

وفق مؤش
العراق الــذي تصل نسبة البطالة فيه إلى 
أكثر من 40%، ومعّدالت الفقر إلى أكثر من 
50%، والذي على الرغم من مئات املليارات 
املهدورة واملسلوبة، ما زال يعاني من عدم 
وجـــود الــكــهــربــاء بشكل مــقــبــول، وال مياه 
صــالــحــة لــلــشــرب فـــي جــمــيــع أنـــحـــائـــه، مع 
التعليم  مستويات  كل  في  مخيٍف  تراجع 
ــن.  ــ والــصــحــة والــصــنــاعــة والــــزراعــــة واألمـ
ربــمــا يــقــود بــالــضــرورة شعب الــعــراق إلى 
بنفسه  التصّدي  في  جّدية  أكثر  يكون  أن 
لــطــوفــان الــشــر والـــفـــســـاد الــــذي تــمــكــن من 
بــادهــم مــنــذ الــعــام 2003. ويــعــتــقــد كاتب 
هـــذه املــقــالــة جــازمــا أنـــه ســـوف لــن ينتظر 
ــابــــات املــــبــــكــــرة املــــزمــــع إجــــراؤهــــا  ــتــــخــ االنــ
الصيف املقبل، ألنه باختصار، يعلم جيدًا 
أن عملية »االنــتــخــاب« ليست ســوى جزء 
املتبارين  الــفــســاد، وأن  مــن درامـــا  رئيسي 
الفساد، ومن  فيها هم حيتان  الرئيسيني 

قاد العراق إلى هذا املستنقع اآلسن.
)كاتب عراقي في لندن(

مالحظات على عقد عربي فريد

العثماني إذ يدين نفسه

الفساد في العراق فوضى منظمة

وقاحة تطبيع اإلمارات 
وفصاحة الرد

اليتم الفكري للثورات 
العربية هو المسؤول 

األول عن اليتم 
السياسي، غياب تمثيل 

سياسي يستطيع 
ترجمة طاقتها

خسر العثماني كثيرًا 
من رمزيته ونضاله 

وكان الفتًا حجم 
التهم إليه بالخيانة

يعاني العراق من 
عدم وجود الكهرباء 

بشكل مقبول، ومن 
غياب مياه صالحة 
للشرب في جميع 
أنحائه، مع تراجع 

في التعليم والصحة 
والصناعة والزراعة

آراء

بشير البكر

ــر الــحــكــومــة البريطانية فــي اإلعـــان عــن ســالــٍة جــديــدة مــن فــيــروس 
ّ
لــم تــتــأخ

ــدرة عــالــيــة على  ــــدى ضــواحــيــهــا، وهـــي ذات قــ ــنــدن وإحـ كـــورونـــا ظــهــرت فـــي ل
والــعــدوى، بما يفوق كوفيد - 19 بمعدل 70 مــرة. وحتى مطلع هذا  االنتشار 
األسبوع، كانت هذه هي املعلومة الوحيدة التي توفرت، عندما قّررت السلطات 
الفعل  لرد  السالة. وكان  ي هذه 

ّ
للحد من تفش املعنية فرض إجــراءات جديدة 

البريطاني العاجل مفعوله على املستوى الدولي، حيث قامت عدة دول بإجراءات 
فــوريــة، أولــهــا حجر كــل الــقــادمــن مــن بريطانيا عــشــرة أيـــام، ووقــف الــرحــات 
الجوية في االتجاهن، منها لفترة مؤقتة، وأخرى إلى أجل غير منظور. ويدل 
من  بالخروج  املتحّول  للفيروس  السماح  عــدم  هدفه  حكيم  تصّرف  على  ذلــك 
داخل بريطانيا. وعلى الرغم من أن الفيروس املتحّول ظهر في بعض البلدان، 
مثل السويد وأستراليا وهولندا، إال أن بقية الدول لم تسجل دخوله إليها، وهذا 
اللقاحات ألوسع  توفر  عدم  ظل  في  النفسي  الصعيد  على  مهّدئا  دورا  يلعب 

القطاعات قبل مارس/ آذار املقبل.
الفيروس  مــن  الجديدة  النسخة  هــذه  تتبع  على  الــســاهــرون  العلماء  ويستحق 
األولــى  أيامه  في  الفيروس  تحول  اكتشاف  من  نوا 

ّ
تمك كونهم  خاصة،  تحية 

من جهة، ومن جهة ثانية قاموا بتطمن الرأي العام على أن اللقاحات التي تم 
 على التعامل مع الفيروس املتحّول، ثم أن املتحّول، من الناحية 

ٌ
تصنيعها قادرة

مدينة ووهان  في  اكتشافه  تم  الــذي  من  أكثر خطرا  بالضرورة  ليس  املبدئية، 
أمر  وبــاء، وهــذا  إلى  الصينية عدة أشهر حتى تحّول  السلطات  وتكتمت عليه 
الفيروس  بداية ظهور  أن  واملعلومات  الدراسات  أكــدت  التي  بكن  يسّجل ضد 
في شهر سبتمبر/  وتحديدا   ،2019 عام  من  األخير  الفصل  إلى  تعود  لديها 
أيلول. ومع ذلك، لم تعلن عنه وتخبر منظمة الصحة العاملية بالتفاصيل، وبقي 
هــذا األمـــر فــي بــاب األســـرار حتى بعد ظــهــور الــفــيــروس بــقــوة فــي أوروبـــا في 
بــدايــات شهر مــارس/ آذار 2020، وإعــانــه بعد ذلــك وبــاء مــن منظمة الصحة 

العاملية في 10 مارس.
وتشكل مسألة الشفافية إحدى قضايا النزاع حول الفيروس بن الصن وبقية 
بلدان العالم، وخصوصا الواليات املتحدة التي تحولت إلى البؤرة الدولية األولى 
منذ عدة أشهر وال تزال. وسبق للرئيس دونالد ترامب أن وّجه، أكثر من مرة، 
اتهامات للصن بالكذب، وحّملها مسؤولية تأخير الكشف عن املعلومات التي 
في حوزتها عن الفيروس، والتي لو أنها عّممتها في اللحظة املناسبة دوليا، ملا 
استشرى الفيروس على هذا النحو، ولكان يمكن القضاء عليه في املهد. وفي 
جميع األحوال، تستحق التجربة الصينية في مواجهة الوباء دراساٍت خاصة، 
على  السيطرة  كيفية  حــول  من  كثيرة  أسئلة  ومثار  بالغموض،  محاطة  فهي 
الوباء، وهناك من يعتبر أن ذلك تم بفضل االستبداد، في وقت كان له أثره في 
االنتخابات الرئاسية األميركية، حيث إن هناك إجماعا على أن ظهور فيروس 
كورونا وخروجه عن السيطرة في الواليات املتحدة كان لهما دور أساسي في 

خسارة ترامب االنتخابات الرئاسية.
لندن ووهان الجديدة، هكذا بات اسم عاصمة الديمقراطية الكونية األولى، وهذا 
مثل  الــكــون،  فــي  ديمقراطية  أعــرق  بــن  املــقــارنــة  يمكن  فــا  كبيرا،  يا 

ّ
تجن يــعــّد 

بريطانيا، وآخر قاع االستبداد وحكم الحزب الواحد وأجهزة األمن، كالصن، 
 تحسب حسابها البلدان الديمقراطية. 

ً
فاإلعام وحده يشكل سلطة

ولذلك لم يكن في وسع السلطات البريطانية أن تتكتم على الفيروس ساعات، 
ألنها تخشى وصول األخبار إلى اإلعام، وأمر من هذا القبيل لو حصل يؤّدي 
التعتيم  مارست سياسة  الصينية  الحكومة  أن  في حن  حكومة،  إسقاط  إلى 
الرغم من  الداخلية، على  للمساءلة  املعلومات، ولم تخضع  والتهّرب من كشف 
دولــة  فــي  أمــر طبيعي  وهــذا  ومــاديــا،  بالعالم بشريا  لحقت  التي  الخسائر  كــل 

شمولية ال تحترم اإلنسان.

نواف التميمي

بعد هزيمة الدولة العثمانية وتفكيك أوصالها، في الحرب العاملية األولى، جرى تقسيم 
الــدول الحليفة، بموجب اتفاقية لوزان  تركة »الرجل املريض« في املنطقة العربية بن 
عام 1924، والتي أسفرت عن حصول بعض الواليات العثمانية السابقة على استقاٍل 
منقوص، كمصر والــســودان ونجد والــحــجــاز، ووضــع واليـــاٍت أخــرى تحت االنــتــداب 
ولبنان.  كسورية  الفرنسي،  االنــتــداب  تحت  وثالثة  وفلسطن،  كــالــعــراق  البريطاني، 
ومشيخات  ومــراكــش  كتونس  الفرنسية،  الحماية  لنظام  أخـــرى  واليــــات  وخضعت 
الساحل، كما وضع جنوبي شبه الجزيرة العربية وعدن تحت الحماية البريطانية. بعد 
ذلك، قامت الدول املنتدبة بتحويل الحدود اإلدارية في املنطقة العربية إلى حدود لها صفة 
سياسية، تفصل بن مناطق االنتداب، بموجب معاهدات توزيع مناطق النفوذ، كمعاهدة 
»سايكس بيكو« بن فرنسا وبريطانيا. بعد حصول الــدول العربية على االستقال، 
 
ً
بدءًا من العام 1941، ظلت الحدود السياسية التي رسمتها الدول االستعمارية مفروضة
لت 

ّ
كأمر واقع على الدول العربية التي لم تشارك في تعين تلك الحدود وتخطيطها. وشك

»حدود االستعمار«، منذ ذلك التاريخ، مناطق رخوة في الخريطة العربية، تسببت في 
خافاٍت كثيرة بن الدول العربية، وصلت، في حاالت كثيرة، إلى نزاعاٍت مسلحة. وهكذا 
صارت حايب منطقة نزاع حدودي بن مصر والسودان، وصارت »أبيي« منطقة نزاع 
مزمن بن حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير الــســودان، حتى بعد انفصال 
الجنوب عن الشمال. ويتصارع املغرب وجبهة بوليساريو في الصحراء الغربية التي 
يسيطر املغرب عليها، ويديرها بصفتها األقاليم الجنوبية، بينما ترفض »بوليساريو«، 
العربية  »الجمهورية  وتعلن  الــصــحــراء،  املغربية على  الــســيــادة  هــذه  بــدعــم جــزائــري، 
الصحراوية الديمقراطية« املعلنة من طرف واحد. ويتنازع العراق والكويت على منطقة 
خور عبد الله الواقعة بن جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتن وشبه جزيرة الفاو العراقية. 
 بن األقطار العربية تخبو سنوات طويلة، ثم تنفجر في لحظات 

ٌ
وهناك نزاعاٌت حدودية

تاريخية، مثل النزاعات الحدودية للسعودية مع كل جيرانها، والنزاعات الحدودية بن 
تونس وليبيا على الجرف القاّري، ونزاعات الجزائر وتونس .. إلخ.

السياسية  الحدود  تعّمد رســم  االستعمار  أن  السائد، سنوات طويلة،  االعتقاد  كــان 
الفاصلة بن الدول العربية، بشكلها الحالي، لتظل بؤر خاف ونزاع بن الدول العربية، 
ما يحول دون وحدة هذه الــدول، ودون تفّرغ هذه الدول لقضايا التنمية االقتصادية 
والسياسية. وبدال من ذلك، تبديد ثروات الباد على نزاعاٍت بينية، كلف بعضها خزائن 
الدول املتنازعة مليارات الــدوالرات، وخير مثال على ذلك النزاع في الصحراء الغربية 
النزاعات  الجزائر واملــغــرب نحو 45 سنة. راهــنــا، عــادت قضية  الــذي أرهــق خزانتي 
الحدودية بن الدول العربية إلى طاولة اللعب السياسي، وقد وجدت فيها إدارة الرئيس 
 رابحة للضغط على دول عربية، وابــتــزاز دول عربية 

ً
األميركي دونالد ترامب ورقــة

أخرى، وخير مثال ما جرى مع املغرب الذي قبل بمقايضة اعتراف اإلدارة األميركية 
بالسيادة املغربية على أقاليمه الجنوبية مقابل إعــادة العاقات املغربية اإلسرائيلية 
إلى مرّبع التطبيع الكامل والعلني.  بصرف النظر عن حق املغرب في عقد ما يشاء 
من صفقات سياسية، تقع ضمن حــدوده السيادية، وبصرف النظر عما سيحققه 
من انتصار سياسي على جبهة بوليساريو في الصحراء، يظل السؤال: هل ستنهي 
الصفقة املغربية األميركية اإلسرائيلية النزاع املتفجر بن الجزائر واملغرب منذ مطلع 
املسؤولن  تصريحات  يتابع  مــن  تأجيجه؟  ستعيد  أم  املــاضــي،  الــقــرن  سبعينيات 
الجزائرين ال يمكنه إال التخّوف من اشتعال هذا الصراع بأكثر دموية، خصوصا مع 
مخاوف جزائرية من تسلل إسرائيلي إلى املناطق الحدودية املحاذية ألراضيها، وهذا 
 
ً
ما ُيلمس في تصريحات رسمية جزائرية ترى في القرار املغربي - األميركي مقايضة

 بالشرعية الدولية، وتمّس وضع الصحراء الغربية في األمم املتحدة، وتستفّز 
ّ

تستخف
مشاعر »السيادة والهوية« للصحراوين، ما يفتح املجال لتقدم الخيار العسكري على 

الخيار السياسي، ويحّرك رمال الصحراء الحارقة من جديد.

جمانة فرحات

سالة كورونا جديدة وراء سلسلة جديدة. هذا ما تحمله إلينا األخبار الواردة 
ــه نــشــرات األخــبــار عن 

ّ
عــن تــحــّور فــيــروس كـــورونـــا. يــكــفــي االســتــمــاع ملــا تــبــث

محاولة  في  للبدء  أســرع  نحو  على  االنتشار  على  الجديدتن  السالتن  قــدرة 
فاعلية  الطبية عن  التطمينات  املقبلة. كل  األسابيع  الحياة خال  تخمن شكل 
الــلــقــاحــات الــجــديــدة، عــلــى أهــمــيــتــهــا وإيــجــابــيــتــهــا خــصــوصــا ملــن يــثــق بالعلم 
في  ف 

ّ
متخل فالجميع  كافية،  تبدو  ال  لكنها  الــراحــة،  على  تبعث  الــخــرافــات،  ال 

تحُدث  يقترب  عليه  النصر  أن  بــدا  وكلما  خــطــوة.  ال  بخطوات  الــوبــاء   مواجهة 
مفاجأة غير متوقعة.

ال مــفــر مــن ســـؤال عــن األســـوأ الـــذي يمكن أن يــحــُدث بــعــد كــل مــا شــهــده هــذا 
العام الذي يقترب من نهايته. أي مصيبٍة جديدٍة سيحملها الفيروس في أيامه 
األخيرة، بعدما عزل العالم عن بعضه بعضا أشهرا طويلة، وجّمد اقتصاداٍت 
الــجــســدي حتى أصــبــح الناس  التباعد  الــبــشــر، وفـــرض  وفــاقــم مــعــانــاة مــايــن 
ينتظرون، بفارغ الصبر، العودة إلى »حياتهم الطبيعية«. واألسوأ أن الفيروس 
جعل الخسارات تعم في كل حّي، وتطاول كل فرد، إذ يندر وجود شخص في 
العالم ال يعرف أحدًا أصيب أو توفي بسبب كورونا. ولعل أكثر ما يشغل بال 
الناس متى سينتهي هذا اإلحساس بالقلق من اإلصابة أو نقل العدوى؟ متى 

لن يصبح السعال أو ارتفاع الحرارة مصدرًا للهلع؟ 
جدي العودة إلى الحْجر املنزلي والقيود املشّددة؟ وهل تكفي الجهود التي 

ُ
هل ت

تقوم بها بعض الدول، إذا ما استمّرت دول أخرى في تجاهل ضرورة فرض 
الفيروس، ورصد أي تحوالٍت واإلعان   ملحاولة احتواء 

ً
إجــراءات أكثر صرامة

الــعــالــم. كــل بلد صاغ  فــي  لــلــوبــاء واحـــدة  لــم تكن االســتــجــابــة  عنها بشفافية؟ 
لظهور  االستجابة  تفاوتت  مثلما  تماما  ثمنها،  ودفــع  الخاصة،  استراتيجيته 
اللقاحات وتأمينها للمواطنن. وإذا كانت دول أوروبية عديدة تخلت منذ أشهر 
إجــراءاٍت  واتخذت  بتدابير مواجهة كورونا،  االلتزام  في  الطواعية  عن سياسة 
عديدة  دوال  فإن  املعتمدة،  بالسياسات  التقيد  على  مواطنيها  إلجبار  صارمة 

تعيش المباالة.
كيف يمكن االستمرار في سياسة اإلنكار السائدة، على سبيل املثال في مصر؟ 
تعّج مواقع التواصل االجتماعي يوميا بالتعازي وتدوينات النعي واألخبار عن 
األرقــام  آخــر. تخفي  عالم  فــي  السلطات  بينما  الــعــشــرات،  ال  بــاملــئــات،  ضحايا 
الحقيقية لإلصابات والقتلى. تبدو مصر تلميذًا نجيبا للسياسة الصينية في 
الحياة  أن  قاعدة  على  والكلي،  الجزئي  اإلغــاق  ترفض  الفيروس.  مع  التعامل 
يجب أن تستمر بوتيرتها ومهما كانت الكلفة، فلينُج كل فرد بنفسه ومن يمت 

فالذنب ذنُبه، ال مسؤولية تتحّملها الدولة تجاهه.
وماذا عن لبنان؟ حتى اللحظة، الحجر املنزلي قرار إرادي، وتحوله إلى إجباري 
عيدي  احتفاالت  انقضاء  عقب  املتوقعة  اإلصــابــات  طفرة  بعد  ما  إلــى  مؤجل 
بالنسبة  يكترثون.  ال  ببساطة  البلد  هــذا  حكام  الــجــديــدة.  السنة  رأس  املــيــاد 
االحترازية  التدابير  تقليص  من  لديهم  بــأس  ال  أفضل.  الشعب  هــذا  فناء  لهم، 
، مــراعــاة ألصــحــاب املصالح 

ً
إلــى حــّدهــا األدنـــى فــي أكثر أسابيع السنة زحــمــة

االقتصادية. وال ينقصهم حّس النكتة، كالسماح بفتح املطاعم واملاهي الليلية 
حــتــى الــســاعــات األولـــى مــن الــفــجــر مــع مــنــع الــرقــص. يضحكون عــلــى الشعب 
ويمتهنون إذالله. ال يمّر يوم منذ وصول الوباء إال ويخرج وزير الصحة معلنا 
زة. 

ّ
العناية املرك عن إجراءات جديدة في املستشفيات وزيادة عدد األسّرة في 

يظهر  األســّرة  إلــى  الحاجة  وزادت  تصاعديا  منحًى  اإلصــابــات  اتخذت  وكلما 
زيف أقاويله.

كورونا بين لندن وبكين مقايضة في رمال الصحراء

ساللة كورونا
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بهي الدين حسن

أثار قرار البرملان األوروبي، في 18 ديسمبر/ 
الــبــائــس  الـــوضـــع  كـــانـــون األول، بــخــصــوص 
لحقوق اإلنسان في مصر، آماال كبيرة بشأن 
ف من مدى بؤس 

ّ
إمكانية إجراء تحسنٍي يخف

الـــحـــال غــيــر املــســبــوق فـــي الــتــاريــخ الــحــديــث 
ز من هذه اآلمــال ما 

ّ
لهذا البلد التعيس. وعــز

تضّمنه القرار من توصياٍت غير مسبوقٍة من 
الــبــرملــان األوروبـــــي. تــجــّســد ذلـــك فــي صــرامــة 
اكتفائها باإلدانة  التوصيات، وفي عدم  لغة 
أو بالتوجه باملطالب للحكومة املصرية. بل 
تــوجــه أيــضــا بــتــوصــيــاٍت إلـــى دول االتــحــاد 
اٍت عقابيٍة حازمة،  األوروبــي، تطالب بإجراء
 الدول األعضاء على التقّدم ملجلس 

ّ
مثل حث

حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة بوضع 
حــقــوق اإلنــســان فــي مــصــر تــحــت رقــابــة آلية 
خاصة، وإجراء تحقيقاٍت مستقلٍة عن الدولة 
املــصــريــة فـــي الــجــرائــم املــرتــكــبــة ضـــد حــقــوق 
اٍت عقابيٍة أوروبــيــة  ــراء اإلنــســان، وفــرض إجــ
على كــبــار املــســؤولــني املــصــريــني عــن ارتــكــاب 
ــقـــرار  ــذه الــــجــــرائــــم. بـــاخـــتـــصـــار؛ يــعــكــس الـ ــ هـ
لون التيار 

ّ
يــأس أعــضــاء الــبــرملــان الــذيــن يمث

الشعبي العام في أوروبــا، من إصاح الحال 
على يد الديكتاتور الحاكم في مصر. يرّجح 
تــبــلــور هـــذا املــــزاج الــيــائــس مــن تــجــاوب عبد 
اقترعت   

ً
كــبــيــرة  

ً
أغــلــبــيــة أن  السيسي  الــفــتــاح 

لصالحه )434 عضوا مقابل 49 صوتوا ضد 
القرار(. لذلك ال يكتفي قرار البرملان األوروبي 
متكّررٍة  بــمــنــاشــداٍت  السيسي  إلــى  بالتوجه 
باإلفراج عن سجناء الرأي، وبتكرار املطالبة 
البرملان  فعل  مثلما  تشريعية،  بــإصــاحــاٍت 
ــع الــبــرملــان، 

ّ
ــه. بــل يــتــطــل ــراراٍت ســابــقــة لـ ــ فــي قــ

ــــى تـــحـــريـــك آلــــيــــات ضــغــٍط  لـــلـــمـــرة األولــــــــى، إلـ
ط 

ّ
جبر الديكتاتور املتسل

ُ
خارجيٍة قوية، قد ت

علي تقديم تنازالت ملموسة.
ــال أيــضــا تــوقــيــت صــدور  ز مــن هـــذه اآلمــ

ّ
يــعــز

القرار مع تــطــوراٍت مهمٍة أخــرى في الساحة 
في  اإلنسان  حقوق  بمسألة  تتصل  الدولية، 
مــصــر بــشــكــل خــــاص، بــيــنــهــا انــتــخــاب إدارة 
أمــيــركــيــة جـــديـــدة لــهــا اهــتــمــام نــســبــي معلن 
ــان والــديــمــقــراطــيــة،  بــقــضــايــا حـــقـــوق اإلنــــســ
مبكرا  بــايــدن،  جــو  املنتخب  الرئيس  وتعهد 
فـــي يــولــيــو/ تـــمـــوز املـــاضـــي، بـــربـــط املــعــونــة 
األميركية ملصر بذلك. وتطّور دولي مهم ثالث، 
رفـــض إيــطــالــيــا فــي ديــســمــبــر/ كــانــون األول 
الــجــاري )أيــضــا( الــتــراجــع عــن عقد محاكمة 
ملــســؤولــني مــصــريــني عـــن إخـــفـــاء األكــاديــمــي 
اإليطالي، جوليو ريچيني، وتعذيبه وقتله، 
منذ نحو خمس سنوات. وتشّكل املسؤولية 
الــجــنــائــيــة لــلــدولــة املــصــريــة أيـــضـــا تضليل 
ســلــطــات الــتــحــقــيــق فـــي الــجــريــمــة، بـــل وقــتــل 
خــمــســة مــصــريــني أبـــريـــاء، لــتــحــويــل االنــتــبــاه 
عن املجرمني الحقيقيني. وعلى األرجح، حني 
تــنــعــقــد املــحــاكــمــة فـــي مــقــتــبــل الـــعـــام الــجــديــد 
ســيــكــون قــفــص االتـــهـــام خــالــيــا مــن املتهمني 
ذلك  لكن  تسليمهم،  السيسي  يرفض  الــذيــن 
ــــى مــحــاكــمــة ســيــاســيــة عــلــي  قــــد يـــحـــّولـــهـــا إلـ
الحكم  لنظام  كله  الــعــالــم  مــن  مـــرأى ومسمع 
الــذي ارتكبت في ظله آالف أخــرى من جرائم 
اإلخـــفـــاء والــتــعــذيــب والــقــتــل بــحــق مــواطــنــني 
ـــر فــيــهــا عـــلـــي مــرتــكــبــيــهــا. 

ّ
مـــصـــريـــني، وتـــســـت

تـــجـــري هــــذه الـــتـــطـــورات الـــثـــاثـــة، بــالــتــوازي 
ــي بــنــفــاد الــصــبــر إزاء  مـــع تـــراكـــم شــعــور دولــ
املتوالية  باالنتقادات  السيسي  اكــتــراث  عــدم 

جيرار ديب

قــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي، جــــان إيــف 
واالقتصادي  السياسي  االنهيار   

ّ
إن لودريان، 

فــــي لـــبـــنـــان يــشــبــه غـــــرق الــســفــيــنــة تــايــتــنــيــك، 
ولكن من دون موسيقى. وأضــاف، في مقابلة 
نشرتها صحيفة لوفيغارو يوم 13 ديسمبر/ 
تايتنيك  هو  »لبنان   

ّ
إن الحالي،  األول  كانون 

من دون أوركسترا.. اللبنانيون في حالة إنكار 
تام وهم يغرقون، وال توجد حتى املوسيقى«. 
وقابل املوقف املتشائم للوزير لودريان موقف 
لبناني صدر عن رئيس املجلس النيابي، نبيه 
 »الــوضــع ليس مريًحا على اإلطــاق، 

ّ
بــّري، إن

فقد دخلنا في النفق وال أعرف كيف سنخرج 
منه، لقد أصبحنا في حالة يرثى لها«، فحسب 
 الـــوضـــع الــــذي وصــلــنــا إلــيــه يــوجــب 

ّ
رأيـــــه، إن

اإلسراع في تشكيل الحكومة، وهنا املعضلة.
 بات الداخل اللبناني، »الضحية«، 

ً
هل فعا

واملناكفات  الــكــيــديــات  عــن  ي 
ّ
للتخل ا 

ً
جــاهــز

السياسية، ليذهب إلى تشكيل حكومٍة تنقذ 
لبنان من التدهور االقتصادي الذي وصل 
إلــيــه؟ مــاذا عــن مــوضــوع التدقيق الجنائي 
ـــهـــم مـــعـــرقـــلـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 

ّ
الــــــذي يـــت

العام؟ وكيف سُيمّيع،  املال  بالفساد وهدر 
ومـــا هـــي الــضــمــانــات لــتــطــيــيــره كـــي يــوافــق 
ف، سعد 

ّ
املعرقلون على إعطاء الرئيس املكل

تنسجم  تشكيل حكومة  فــرصــة  الــحــريــري، 
مع طروحات فريق رئيس الجمهورية؟

اإلنسان خــال سبع سنوات،  لجرائم حقوق 
واكتفائه بمراوغاته الكاذبة املتكّررة. وربما 
كــان أفــضــل تعبير عــن نــفــاد الصبر سخرية 
عمدة باريس، آن هيدالغو، علنا، بالسيسي، 
فــي 8 ديــســمــبــر/ كــانــون األول الــحــالــي، فقد 
تبلغه  لــكــي  فــقــط  مقابلته،  قبلت  إنــهــا  قــالــت 
بموقفها الحازم من قضايا حقوق اإلنسان، 
ولتطالبه باإلفراج عن السجناء السياسيني. 
وقـــد قــّدمــت هــيــدالــغــو، فــي الــيــوم نــفــســه، إلــى 
مجلس بلدية باريس اقتراحا بمنح املواطنة 
الفخرية إلــى أربــعــة مــن أبـــرز أســـرى سجون 

السيسي، واعتمد املجلس االقتراح الحقا.
ولكن من ناحية أخــرى، يجب التسليم بأن 
هـــنـــاك مــســافــة هــائــلــة بـــني ذلــــك االنــتــعــاش 
الــنــســبــي لــآمــال حـــول حــقــوق اإلنـــســـان في 
مصر وتــحــول هــذه اآلمـــال واقــعــا ملموسا. 
هذا التحول وثيق الصلة بمدى توفر اإلرادة 
بالطبع،  وأميركا.  أوروبــا  لــدول  السياسية 
يجري انتخاب حكومات هذه الدول لتعزيز 
صحيٌح  انتخبتها.  التي  الشعوب  مصالح 
أن قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان صارت 
وثيقة الصلة بهذه املصالح في أغلب هذه 
ــم األولــويــات 

ّ
الــــدول، ولــكــن موقعها فــي ســل

يختلف من حزب حاكم إلى آخر، فا توجد 
دولة واحدة تحكمها »مائكة«، وتشكل قيم 
املوجهة  األولـــى  أولويتهم  اإلنــســان  حقوق 
لــيــل نــهــار إلـــى ســيــاســات دولــهــم الــداخــلــيــة 
والخارجية، بصرف النظر عن أي اعتباراٍت 
وتــحــّديــات أخـــرى. إنــهــا، فــي نهاية املطاف، 
مــســألــة نــســبــيــة، لــكــن ذلــــك ال يــنــتــقــص من 
أهمية ذلك التطور التاريخي، أعني وصول 
عـــدد معتبر مــن الــــدول املــحــوريــة إلـــى هــذه 
ــة املــتــقــّدمــة فـــي الـــتـــاريـــخ اإلنــســانــي، 

ّ
املــحــط

يهم حقوق اإلنسان أولوية. حتى 
ّ
وذلك بتبن

لـــو كــــان ذلــــك الـــتـــطـــّور الــتــاريــخــي قـــد جــرى 
ــــورات دامــيــة وحــربــني  عــبــر حـــرب ديــنــيــة وثـ
عــاملــيــتــني وتـــاريـــخ مــريــر مــن حــــروب الــغــزو 
واالســتــعــمــار ومــمــارســاٍت وحــشــيــة أخـــرى، 
ففي نهاية املطاف صارت هذه القيم تشّكل 
دول  أغلبية  فــي  متقّدمة  أولــويــة  تدريجيا 
ــغـــرب، خــصــوصــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــاحــتــرام  الـ
ذاتها، كما  الدولة  اإلنسان ملواطني  حقوق 
صـــــارت أحــــد املـــرتـــكـــزات املــهــمــة لــلــســيــاســة 

الخارجية لهذه الدول. 
لم يكن ذلك ممكنا لوال إنجاز تاريخي آخر. 
أعـــنـــي تــشــّكــل عــبــر الـــزمـــان كــتــلــة مجتمعية 
حرجة في كل دولــة غربية على حــدة، تؤمن 
بــذلــك قــيــمــيــا، وقـــــادرة عــلــى أن تـــرى فــي قيم 
حقوق اإلنسان والديمقراطية عنصرا حيويا 
ال غـــنـــى عـــنـــه فــــي صــمــيــم رؤيـــتـــهـــا لــنــفــســهــا 
ولــعــاملــهــا وملــصــالــحــهــا الــحــيــاتــيــة املــبــاشــرة. 
ــــذه الــكــتــلــة الــحــرجــة  ــــدى هـ ولــــذلــــك يـــتـــكـــّون لـ
ــن الــتــصــمــيــم واالســــتــــعــــداد  الـــحـــد األدنـــــــى مــ
القيم، حتي  للتضحية من أجــل حماية هــذه 
ل في تعديل 

ّ
لو كان ذلك االنتقاص منها يتمث

األول  كانون  ديسمبر/  في  فرنسي،  قانوني 
ــال الـــشـــرطـــة.  ــ ــاري، بــحــظــر تـــصـــويـــر رجــ ــ ــجـ ــ الـ
ــول دونـــالـــد تـــرامـــب إلــى  وقـــد كــشــف لــنــا وصــ
ــة مـــدى  ــ ــخـ ــ ــة دولــــــــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة راسـ ــ ــاسـ ــ رئـ
الداخلي حــول مكانة حقوق  الــصــراع  تعقيد 
اإلنسان وموقعها في سياسات دول الغرب، 
ــراع ديــنــامــيــكــي، ويــتــفــاوت مــن دولــة  فــهــو صـ
ــرا، فــي هذا 

ّ
إلــى أخـــرى، كما تلعب دورا مــؤث

الحاكم  االئتاف  أو  الحزب  طبيعة  السياق، 
وقــــــوى املـــعـــارضـــة الـــرئـــيـــســـيـــة. فــــي املـــقـــابـــل، 

وفــي ما خــّص الــخــارج، »الــجــاد«، فاألميركي 
ــا يــســتــبــيــحــان الـــســـاحـــة  ــمـ واإليـــــــرانـــــــي، كـــاهـ
الــلــبــنــانــيــة، ويــضــعــان تشكيل الــحــكــومــة رهــن 
ــافـــة إلــــى عــرقــلــتــهــمــا الــــدور  مــصــالــحــهــمــا، إضـ
الــفــرنــســي ومـــبـــادرتـــه اإلنـــقـــاذيـــة لــلــبــنــان. فهل 
استجاب حزب الله للقرار األميركي الداعي إلى 
تموضع  وإعــــادة  الدقيقة،  صــواريــخــه  تسليم 
مــحــازبــيــه فـــي الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة؟ فالجميع 
 العقوبات االقتصادية األميركية 

ّ
بات يعلم أن

- الــعــربــيــة هـــي بــســبــب تـــدخـــات الـــحـــزب في 
الساحة اإلقليمية، وامتاكه الصواريخ الذكية 
 التدخات 

ّ
املهّددة أمن إسرائيل. إضافة إلى أن

اإليـــرانـــيـــة عــبــر حــــزب الـــلـــه فـــي لـــبـــنـــان، تضع 
اإليــرانــي  الــنــووي  امللف  مراهنات  أسير  البلد 
دخل الباد في لعبة املحاور، ما 

ُ
- الغربي، وت

يزيد من جلد لبنان وعزله دولًيا. 
ــوكـــهـــولـــم، هــي  ــــى مـــتـــازمـــة اســـتـ ــعــــودة إلــ ــالــ بــ
ــقــــه الـــطـــبـــيـــب الـــنـــفـــســـي نــيــلــز  ــلــ مـــصـــطـــلـــح أطــ
بــيــجــيــروت، مـــع انــتــهــاء حــصــار اســتــمــّر ستة 
ــد الــبــنــوك فــي اســتــوكــهــولــم عــام  ــام عــلــى أحـ أيــ
ــام الستة  1973، والــافــت أنـــه بــعــد ُمــضــي األيــ
أنهم  املخطوفني  بــدا على  االحتجاز،  وانتهاء 
قد بنوا عاقة إيجابية مع الخاطفني. ويطّبق 
على لبنان مضمون هذه املتازمة؛ ففي حني 
ــا واحــــًدا 

ً
الـــوقـــوف صــف يــجــب عــلــى اللبنانيني 

معهم،  يتعاطفون  نــراهــم  جــاديــهــم،  ملواجهة 
ــار، عــبــر  ــيــ ــهــ ــي تـــســـريـــع االنــ ويـــســـاعـــدونـــهـــم فــ
االنقسام الداخلي املرتبط باملحورين الغربي 

ــألـــة احـــــتـــــرام حــقــوق  ال تـــشـــكـــل لــــألســــف مـــسـ
العربي  العاملني،  لحكومات   

ً
أولــويــة اإلنسان 

ــــي، ســــــواء فــيــمــا يــتــعــلــق بــحــقــوق  ــــامــ واإلســ
شعب الدولة املعنية ذاتها أو بشعوب الدول 
ــذا ال يــنــفــى أن حــقــوق اإلنــســان  األخـــــرى. وهــ
والــديــمــقــراطــيــة هـــي أحـــد املــطــالــب الــحــيــويــة 
العالم  للشعوب في  الصاعدة بشكل متزايد 
العربي، خصوصا في وقت األزمات الكبرى، 
مثل الربيع العربي. وقد تشّكل أولوية دائمة 
القول  يصعب  ولكن  العدد،  محدودة  لنخبٍة 

إنها أولوية متقّدمة لشعوب املنطقة.
ــدى املــــفــــارقــــات املـــذهـــلـــة فــــي األســـابـــيـــع  ــ ــ إحـ
ـــاب فــي 

ّ
ــت ــكـ لـ الـــنـــاقـــمـــة  الـــفـــعـــل  األخــــيــــرة رّدة 

الــصــحــف ونــاشــطــني فــي وســائــل الــتــواصــل 
ــــي عــــلــــى إيــــــــــاء بــــعــــض دوائــــــــر  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
الــحــكــم والــــــرأي الـــعـــام فـــي الـــغـــرب اهــتــمــامــا 
فــائــقــا ملــطــلــب اإلفــــــراج عـــن ثــاثــة حقوقيني 
االهتمام  هــذا  يشمل  أن  دون  مــن  مصريني، 
آالفــا آخــريــن محتجزين ظلما فــي السجون 
قـــبـــل الــحــقــوقــيــني الـــثـــاثـــة بـــســـنـــوات. وجـــه 
ــنـــاك تــوافــقــا  املـــفـــارقـــة لـــيـــس فـــقـــط فــــي أن هـ
األولــويــة يجب  أن  عامليا مستقّرا عليه، في 
منح ملن يدافع عن اآلخرين متجّردا من 

ُ
أن ت

ديــنــيــة.  أو  أو ســيــاســيــة  ذاتــيــة  أي مصلحة 
وجه املفارقة أيضا ليس فقط في أن الغرب 
قــد تــحــّول، بــني يـــوم ولــيــلــة، فــي نــظــر بعض 
للشيطان  تجسيٍد  مــن  الــســاخــطــني  الــكــتــاب 
واملسلمني  لإلسام  األخطر  والعدو  األعظم 
إلـــى »بــابــا نــويــل« املــنــتــظــر مــنــه أن ُيــمــارس 
ضغوطه من أجل اإلفراج عن 60 ألف سجني! 
وفي تقديري أن وجه املفارقة األهم أن أحدا 
لــم يحاكم مــا ســمــاه، فــي ســيــاق آخـــر، املفكر 
السوري برهان غليون »عطب الذات«. أعني 
عـــدم وجـــود قـــوة دفـــع مجتمعي، فــي مصر 
الــدول العربية، تشكل رقما يأخذه  وأغلبية 
الحاكم العربي أو الغربي باالعتبار، عندما 

خذ قراراته ذات الصلة بحقوق اإلنسان.
ّ
يت

هــذه الــفــجــوة الهائلة بــني الــحــالــة املــأســاويــة 
ي 

ّ
وتدن العربي،  العالم  فــي  اإلنــســان  لحقوق 

لــدى حكومات  الحقوق  هــذه  أولــويــة حماية 
املنطقة وشعوبها ليست منفصلة عن اإلجابة 
الــــســــؤال الــــخــــاص بـــمـــدى تـــوفـــر اإلرادة  عــــن 
من  للضغط  وأميركا  أوروبـــا  في  السياسية 
أجل احترام حقوق اإلنسان في مصر. عندما 
قضايا  املــصــريــة  الحقوقية  املــنــظــمــات  تثير 
حــقــوق اإلنــســان مــع الشخصيات واألطـــراف 
الــدولــيــة ذات الصلة؛ هناك ســؤال آخــر مــواز 
توفر  مــدى  تقييم  عــن  أحيانا،  نفسه  يفرض 
ــي مـــصـــر نـــحـــو احـــتـــرام  قـــــوة دفـــــع شــعــبــي فــ
حقوق اإلنــســان؟ أو على األقــل نحو التوقف 
قتل  أبشع جرائمها، مثل  ارتكاب بعض  عن 
ـــال األمــــن ألــــوف املــواطــنــني املــســاملــني؟ أو  رجـ
تصدر  آلية  مجازر  املحاكمات  بعض  تحّول 
ــاء اآلالف،  ــفـ بــالــجــمــلــة؟ أو إخـ ــدام  ــ إعــ ــام  ــكـ أحـ
وتعذيب آالٍف آخرين، وسجن عشرات األلوف 

من األبرياء؟
عــنــدمــا أعـــود بــالــذاكــرة إلـــى 35 عــامــا، حني 
شاركت مع آخرين في تأسيس أول منظمة 
معاصرة لحقوق اإلنسان في مصر، فإنني 
أرصـــد بفخر كــم ارتــفــع ويــرتــفــع بــاضــطــراد 
وعي املصريني كأفراد بحقوق اإلنسان، كّما 
ونـــوعـــا، خــصــوصــا بــني األجـــيـــال الــجــديــدة. 
ــل فــــي ذلــــــك هــو  ــفـــضـ وهـــــــذا ال يـــعـــنـــي أن الـ
لعبت  فلقد  وحــدهــا،  الحقوقية  للمنظمات 
ــذا الــســيــاق في  الــعــوملــة دورا حــيــويــا فــي هـ

أو اإليراني ومن خلفه. يدخل سعد الحريري 
مـــن بـــوابـــة تــأجــيــج الـــصـــراع بـــني الــرئــاســتــني، 
األولى والثالثة، فهو الذي صّرح، أكثر من مرة، 
عن عدم رغبته في التنّحي عن التكليف، مهما 
الفترة سنتني،  الــفــتــرة. وقــد تمتّد هــذه  طالت 
املــّدة املتبقية لنهاية العهد. واملطلوب في  أي 
هــذه املــرحــلــة تشتيت قـــدرات الــرئــاســة األولــى 
عــلــى تــحــقــيــق اإلنـــــجـــــازات. ولـــيـــس الــحــريــري 
وحده في املعركة الداخلية ضّد العهد، فهناك 
ــفــوه ومــا يمثلونه من 

ّ
الــنــواب ال 65 الــذيــن كــل

تكتاٍت حزبيٍة ليست على ما يرام مع العهد، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى أحـــــزاب أخـــــرى، فـــي مقدمتها 
كي  ســقــوطــه،  تنتظر  الــتــي  اللبنانية،  الــقــوات 

تحتل الساحة املسيحية منفردة. 
تنقل أوســـاط مــقــّربــة مــن الــرئــيــس، نبيه بــري، 
تــوّجــهــه إلـــى خـــوض مــواجــهــٍة شــامــلــٍة فــي كل 
ــّد ســـيـــاســـة الــعــهــد  ــ الـــســـاحـــات واملــــيــــاديــــن، ضـ
الـــعـــونـــي الــــتــــي تــســعــى إلـــــى زّجـــــــه فــــي قــفــص 
 النائب السابق، وليد 

ّ
االتهام القضائي. كما أن

جنباط، ال يتوانى عن إعان عدائيته للعهد، 
خصوًصا بعد قانون االنتخابات 2018 الذي 
 عـــن مــواضــيــع 

ً
ــص كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة، فــضــا

ّ
قــل

كــثــيــرة شــائــكــة بينهما، األمــــر الــــذي جــعــل من 
جـــنـــبـــاط رأس حـــربـــة فــــي املـــطـــالـــبـــة بــتــنــحــي 
الرئاسة. وأمام  رئيس الجمهورية عن كرسي 
تعاطف الــداخــل املــعــارض للعهد مــع الــخــارج 
إذ  للبنان،  املنقذ  دور  فرنسا  تلعب  املــعــاِقــب، 
دفــــع الـــوضـــعـــان، االقـــتـــصـــادي واالجـــتـــمـــاعـــي، 

مصر، وكذلك في كل أرجاء العالم، فضا عن 
بعض الكتاب واملفّكرين. لكن انتشار الفكرة 
ــق مــجــمــوعــاٍت 

ّ
وتــعــّمــق الـــوعـــي بــهــا، وتــحــل

عنها،  والــدفــاع  ترويجها  أجــل  مــن  حولها 
ر 

ّ
وكسب أنــصــار آخــريــن كــل يــوم لها، وتوف

املصريني،  لدى عدد متزايد من  االستعداد 
لدفع ثمن باهظ من أجل الدفاع عن حقوق 
آخرين ال يعرفونهم، وربما ال يشاركونهم 
آراءهم أو معتقداتهم السياسية أو الدينية، 
ــّدٍة مــعــهــم حــولــهــا، ال  بـــل قـــد يــخــتــلــفــون بـــحـ
يكفي وحده لتحّول حقوق اإلنسان إلى قوة 
احــتــرام  إلـــى ضــمــان  دفـــٍع مجتمعيٍّ تسعى 
ب 

ّ
ولــو حتى الــحــد األدنـــى منها. ذلــك يتطل

تشّكل تلك الكتلة املجتمعية الحرجة، وهو 
ما لم يحدث لألسف بعد في أي دولة عربية. 
السنوات  إن تونس تشهد في  القول  يمكن 
العشر األخيرة تراكما مهما في هذا االتجاه 
على الرغم من هشاشته، لكن مصر شهدت، 
إجهاضا  نفسها،  الفترة  في  النقيض  على 
التاريخي  التشكل  ملخاض  مبّكرا  منهجيا 
لــهــذه الــكــتــلــة. واملــســؤولــيــة الــتــاريــخــيــة عن 
املؤسسة  فقط  اإلجــهــاض ال تتحملها  هــذا 
العسكرية التي تولت حكم مصر عمليا منذ 
مــبــارك في  الرئيس األســبــق حسني  تنّحي 
11 فبراير/ شباط 2011، فقد جــرت عملية 
اإلجهاض بعد أسابيع قليلة من انتفاضة 
يناير بمساهمٍة متبادلة، على مدار عامني 
ونــصــف الــعــام، مــن مختلف األطــــراف التي 
ســاهــمــت فـــي االنـــتـــفـــاضـــة. لــتــبــدأ بــعــد ذلــك 
عملية دامية متواصلة سبع سنوات لقطع 

الــلــبــنــانــَيــني، الــفــرنــســيــني إلــــى عــقــد مــؤتــمــريــن 
دولــيــني ذوي طــابــع إنــســانــي ملــســاعــدة لبنان. 
وهــذه املــســاعــدات هــي أكثر مــن ضـــرورة، حتى 
اللبناني  والكيان  اللبناني  الشعب  يسقط  ال 
باملحظور. كي ال يقع لبنان في املحور اإليراني، 
مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  يعمل 
مــدعــوًمــا مــن اإلتـــحـــاد األوروبــــــي، عــلــى قــاعــدة 
»خطة ماريشال« األميركية عام 1945، بمبادرة 

الطريق على أي إرهاصاٍت محتملة إلعادة 
تشكل هذه الكتلة. 

دفــع مجتمعي ملحوظة  قــوة  بالطبع  هــنــاك 
فــي مــصــر والــعــالــم الــعــربــي، مــن أجـــل الــدفــاع 
 لــإلســام أو 

ً
عــّمــا قــد يعتبره بعضهم إهــانــة

رموزه املقدسة. ملسنا أحدث تجلّياتها أخيرا 
عندما تكّرر نشر رسوم كرتونية في فرنسا 
لنبي اإلسام. بصرف النظر عن تقييم مدى 
قدرة أي رسم كاريكاتيري علي إلحاق األذى 
بدين يؤمن به مئات املايني في أرجاء العالم، 
فإنه يلفت االنتباه عدم وجود أي مظهر لقوة 
دفـــع مــجــتــمــعــي، مــن أجـــل حــمــايــٍة يحتاجها 
بــالــفــعــل اإلســـــام كـــديـــن، حـــني يـــتـــعـــّرض، في 
الـــوقـــت نــفــســه، مــايــني املــســلــمــني فـــي الــصــني 
ــاٍر بــغــرض إجــبــارهــم على  لــقــمــع وحــشــي ضــ
لم  لألسف،  الدينية!  معتقداتهم  التخلي عن 
التهديد  جسامة  مــع  يتسق  فعل  رد  يــحــُدث 
ــبـــار مــايــني  ــا، واملـــتـــمـــثـــل بـــإجـ ــنــ لــــإلســــام ديــ
قــســرا علي نــبــذه. حتى ولــو بـــرّد فــعــٍل رمــزي 
العربية  الحكومات  صمت  على  باالحتجاج 
املتواطئ علنا، والــذي بلغ تقديم  اإلسامية 
دعم كبرياتها السياسي/ الاأخاقي الصني 
مواجهة  في  لها  املتحدة، مساندة  األمــم  في 
الغرب بإدانتها،  الجماعية من دول  املطالبة 
الصني.  في  املسلمة  األقلية  مع  وبالتضامن 
إضافية  أضــواء  املفارقة  هــذه  تلقي  بالطبع؛ 
املجتمعي لحماية  الــدافــع  مــدى قصور  على 
حــقــوق اإلنــســان فــي مــصــر والــعــالــم الــعــربــي، 
حــتــى عــنــدمــا يــتــعــلــق األمـــــر بـــأهـــم الــعــوامــل 
اإلنسان  تقليديا في تشكيل وجــدان  املؤثرة 

في هذه املنطقة، أي الدين.
مبّكرا جدا، لفت نظرنا الراحل محمد السيد 
النظريني لفكر  املــؤّســســني  أهــم  )أحـــد  سعيد 
حــقــوق اإلنـــســـان فــي مــصــر والــعــالــم الــعــربــي 
ــود عـــقـــبـــاٍت فــــي الــثــقــافــة  ــ ــ عـــقـــديـــن( إلـــــى وجـ
دورا  تلعب  املنطقة،  فــي  الــســائــدة  التقليدية 
را في إعاقة تبلور قوة للدفع املجتمعي 

ّ
مؤث

نــحــو احـــتـــرام حــقــوق اإلنـــســـان، وتـــقـــّدم بذلك 
في  التسلطية  النظم  لتغّول   

ً
مجانية  

ً
خــدمــة

املنطقة. في مواجهة احتجاج عشرات ألوف 
الضحايا في مصر ودموع مئات األلوف من 
عائاتهم، وتعاطف مايني معهم، ال يستند 
الــســفــاح عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي إلــــى مــدافــع 
دبــابــاتــه. قــد تــكــون هــي خــط دفــاعــه األخــيــر، 
لكن خــط دفــاعــه األول واألقــــوى مــن دباباته 
هـــو الــثــقــافــة الــســيــاســيــة والــديــنــيــة الــســائــدة 
لو  وحتى  للمستبد،  العبودية  تــكــّرس  التي 
لم يكن عــادال. وإلــى أن تلتفت منابر الثقافة 
في  املؤّجلة  التاريخية  مهمتها  إلــى  والفكر 
هــذا املــجــال، وتــتــوافــق الجماعات واألحـــزاب 
الــســيــاســيــة الــحــيــة فـــي مــصــر عــلــى بــرنــامــج 
ــام  ــد أدنـــــي لــحــقــوق اإلنــــســــان، ال يــبــقــى أمـ حـ
الضحايا سوى التطلع إلى منظمات حقوق 
اإلنــســان ملخاطبة دول الــغــرب بــشــأن حــاالٍت 
ــنـــاك مـــن بـــني عـــشـــرات ألـــوف  فـــرديـــٍة هــنــا وهـ
في  العامة  االنتخابات  مراقبة  أو  الضحايا. 
دول الغرب بشغف، بأمل أن تأتي بحكوماٍت 
أكــثــر اهــتــمــامــا بــحــقــوق اإلنـــســـان فـــي مــصــر. 
أوروبــيــة  محاكم  تحاكم  أن  بــأمــل  التطلع  أو 
على  أمــن مصريني  وأميركية ضباط  أخــرى 
زمــاءهــم وكبيرهم  يــردع  قــد  بما  جرائمهم، 
فـــي مـــصـــر. أو انـــتـــظـــار أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة أو 
سياسية كبرى تستبدل السفاح بجنرال آخر 

 دموية.
ّ

أقل
)حقوقي مصري(

الفرصة األخيرة  إنقاذية جدّية، تكون بمثابة 
لــلــبــنــان قـــبـــل الـــســـقـــوط، إلخــــراجــــه مــــن الــنــفــق 
الطبقة  تــعــاون  ب 

ّ
يتطل إنجاحها   

ّ
لــكــن املظلم. 

السياسية الحاكمة في لبنان، خصوًصا بعد 
فشل ثـــورة 17 تشرين فــي إزاحـــة هــذه الطبقة 
ـــن«. 

ّ
ــل ــــن يــعــنــي كـ

ّ
ــل ــار إســـقـــاطـــهـــا »كــ ــعـ تـــحـــت شـ

أخيًرا، يقع لبنان على طريق تقاطع املصالح، 
الــجــاد والــضــحــيــة، على طريقة متازمة  بــني 
استوكهولم. لذا بات املطلوب إنتاج الفوضى 
 املبادرة 

ّ
إلعادة بنائه. هذا في حال اعتبرنا أن

ـــا 
ً
الفرنسية - األوروبـــيـــة قــد تلقى داخــلــًيــا آذان

 تنقذها من الجاد األميركي، واإليراني 
ً
صاغية

املسبق بصعوبة نجاح  مــع علمنا  املــتــربــص. 
تلك املبادرة، يبقى على الداخل اللبناني فرض 
التسويات الداخلية على قاعدة »عفا الله عّما 
مضى«، لبناء عقد اجتماعي جديد. يقوم هذا 
العهد عــن موضوع  تــنــازل  قــاعــدة  العقد على 
التدقيق الجنائي، يقابله تسهيل فريق سعد 
الــحــريــري، والــذيــن حــولــه، فــي تشكيل حكومة 

ى مبادرة الرئيس الفرنسي. 
ّ
تتبن

أمــــام هـــذا الــعــقــد االجــتــمــاعــي املـــطـــروح، تبقى 
الــعــقــدة الــرئــيــســيــة فــي املــلــف الــلــبــنــانــي، حــزب 
الــلــه وتــســلــيــم صـــواريـــخـــه الــدقــيــقــة، ودخــولــه 
الــحــكــومــة. فـــي املــقــابــل مــــاذا ســيــكــون املــوقــف 
قد  بــايــدن  الرئيس  إدارة   

ّ
أن األمــيــركــي، سيما 

تــكــون مــتــشــّددة فــي موقفها مــن الــحــزب، على 
غرار اإلدارات السابقة؟

)كاتب وأستاذ جامعي لبناني(

قرار البرلمان األوروبي.. والكتلة الحرجة لحقوق اإلنسان في مصر

لبنان ومتالزمة استوكهولم

فجوة هائلة بين 
الحالة المأساوية 

لحقوق اإلنسان 
في العالم العربي 

وتدنّي أولوية حماية 
هذه الحقوق لدى 
حكومات المنطقة 

وشعوبها

ليس من قوة دفع 
مجتمعي، في مصر 

تشكل رقمًا يأخذه 
الحاكم العربي أو 

الغربي باالعتبار، عندما 
يتّخذ قراراته ذات 

الصلة بحقوق اإلنسان

يتطلب إنجاح المبادرة 
الفرنسية تعاون 

الطبقة السياسية 
الحاكمة في لبنان، 
خصوصًا بعد فشل 
ثورة 17 تشرين في 
إزاحة هذه الطبقة
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