
محمد طيفوري

الثالثاء، 22 ديسمبر/  املغرب؛ يوم  التحق 
بركب  الحالي، بشكل رسمي،  األول  كانون 
ــّبـــعـــت، فــــي الـــعـــام  ــتـــي طـ الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة الـ
الــذي يوشك على االنصراف، عالقاتها مع 
الرابع؛  الدولة العبرية، ليحتل بذلك املركز 
وراء كـــل مـــن اإلمــــــارات الــتــي فــتــحــت الــبــاب 
فـــي أغــســطــس/ آب، تــلــتــهــا الــبــحــريــن بعد 
شـــهـــر، ثـــم الــــســــودان فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
األول، فــي قــائــمــة الــــدول الــتــي خــرجــت عن 
 ،2002 لعام  العربية  الــدول  مبادرة جامعة 
بعدم إقامة عالقات مع االحتالل، إلى حني 
القدس  عاصمتها  فلسطينية  دولــة  إنشاء 
الــشــرقــيــة. تــعــتــِبــر تـــل أبــيــب هــــذا التطبيع 
»األكثر دفئا من بني االتفاقات األربعة«، كما 
العبرية،  الدولة  وصفه لسان رئيس وزراء 
نــتــنــيــاهــو، فــهــو عــلــى الــجــبــهــة الــخــارجــيــة 
ــد، ملــنــطــقــة املـــغـــرب  ــديــ بــمــثــابــة اخــــتــــراق جــ
إثر  الغياب،  من  بعد عشر سنوات  الكبير، 
قرار نواكشوط وقف عالقاتها مع تل أبيب 
الداخلي، ورقة  الصعيد  سنة 2010. وعلى 
رابحة في الصراع السياسي؛ فاألرقام تفيد 
بــأن ثــانــي أكــبــر تجّمع يــهــودي صهيوني، 
ــوٍل  ــ ــــف يــــهــــودي، مــــن أصـ ــد عــــن 500 ألـ ــزيـ يـ
مغربية. يحتل بعضهم مواقع متقّدمة، في 
املؤسسات السياسية واألمنية والعسكرية، 

في دولة االحتالل. 
ــر  ــ ــثــ ــ ــــع األكــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ وتـــــــــُعـــــــــده الـــــــــربـــــــــاط الـ
بقية  مكاسب  مع  باملقارنة  »براغماتية«، 
الـــــدول الــتــي ســبــقــتــهــا، فــنــظــيــر اســتــئــنــاف 
العالقات، بإعادة الوضع ملا كان عليه بعد 

داود كتّاب

ت ثالثة حوادث، أخيرا، أسس التعايش 
ّ
هز

ــنـــي فــــي فــلــســطــني، ولــكــن  ــفـــاهـــم الـــديـ ــتـ والـ
الطبقي  الــصــراع  أن  معّمقة ســتــدل  نــظــرة 
)والوضع االقتصادي السيئ( هو املحّرك 
املختلفة  املؤسفة،  األحــداث  لهذه  الرئيس 
املشترك  متفرقة،  فلسطينية  أمــاكــن  وفــي 
فيها أنها حدثت في فترة األعياد امليالدية 
املجيدة، وفي أثناء اإلغالقات والتشنجات 

التي سّببتها فاجعة كورونا.
ــــظ واإلرشــــــــــــاد فــي  ــوعـ ــ أصـــــــــدرت دائـــــــــرة الـ
غــزة  فـــي  )الـــحـــمـــســـاويـــة(  األوقـــــــاف  وزارة 
بــشــأن كيفية توعية  لــلــوعــاظ  تــوجــيــهــاٍت 
ــاظ املــســلــمــني بــمــنــاســبــة احــتــفــاالت  ــوعــ الــ
مدينة  وفــي  للمسيحيني.  »الكريسماس« 
األخضر،  الخط  داخــل  الجليلية  سخنني، 
ــيـــالد  ــد املـ ــيـ ــولـــون شــــجــــرة عـ ــهـ أحـــــــرق مـــجـ
ــام كــنــيــســة الـــــروم الــكــاثــولــيــك  ــ املـــضـــاءة أمـ
واألرثـــــــــوذكـــــــــس فـــــي هـــــــذه املــــديــــنــــة الـــتـــي 
اشــتــعــلــت فــيــهــا شــــــرارة يــــوم األرض عــام 
أريحا  مــن  شــّبــان  تــدخــل  وثالثهما   .1976
إنه صاخب  لوقف احتفال موسيقى، قيل 
في منطقة مقام النبي موسى، والتي تضم 
مــســجــدا وأمــــاكــــن ديــنــيــة وســـيـــاحـــيـــة، في 
املــوقــع نفسه بــني الــقــدس وأريــحــا، والــذي 
كـــانـــت لــلــمــســتــوطــنــني مــــحــــاوالت عـــديـــدة 
القتحامه. وعلى الرغم من ارتفاع أصوات 
حماس  حــركــة  سلطة  وتــراجــع  املنتقدين، 
فــي غــزة، نوعا مــا، فــي مــا يتعلق بالبيان 
ــيــــس الـــــــــوزراء  الـــتـــحـــريـــضـــي، وإعـــــــــالن رئــ
لجنة  تشكيل  اشتية،  الفلسطيني، محمد 
تحقيق بما حدث في مقام النبي موسى، 
إال أن ذلـــك كــلــه ال يــلــغــي وجــــود مشكالت 
أعمق بكثير من ذلك، إذ ال يمكن عالج تلك 
تقرير  وإصـــدار  هــنــا،  بالتراجع  املشكالت 

هناك.
يــتــعــلــق جــــزء مـــن املــشــكــلــة بــخــطــاب ديــنــي 

والء سعيد السامرائي

كّرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
فـــي خـــطـــاب لـــه قــبــل أشـــهـــر حــــول جــائــحــة 
ــا، جــمــلــة »نـــحـــن فـــي حـــــرب«، سبع  كــــورونــ
ــرات، األمـــر الـــذي أثـــار تـــســـاؤاًل مشروعًا  مــ
عن معنى ذلــك لــدى اإلعــالم والصحافيني 
ــــنّي أن  ــبـ ــ واملــــــواطــــــنــــــني! ثـــــم ســـــرعـــــان مـــــا تـ
ــه إلـــى املــواطــنــني  إعــــالن الــحــرب هـــذا مــوجَّ
ــّهـــد هـــذا  الــفــرنــســيــني مــــن املـــســـلـــمـــني، إذ مـ
إلى  للدخول  إعــالنــًا  يشبه  الـــذي  الخطاب 
ــات، لــــصــــدور مــــشــــروع قـــانـــون  ــابــ ــخــ ــتــ االنــ
التظاهرات  مــن  الـــذي، بضغط  االنــعــزالــيــة 
ــيــــة، مــطــاِلــبــة  ــّمـــت الـــــــدول اإلســــالمــ ــتـــي عـ الـ
ـــر  ـــيِّ

ُ
بـــمـــقـــاطـــعـــة الـــبـــضـــائـــع الـــفـــرنـــســـيـــة، غ

اســمــه إلــى مــشــروع تعزيز احــتــرام مبادئ 
الــجــمــهــوريــة. وكــمــا قـــال الــرئــيــس مــاكــرون 
إنـــه لــن يــتــراجــع عــن هـــذا الــقــانــون، ووفــقــًا 
كثيرة  الداخلية مساجد  وزارة  أغلقت  لــه، 
وجمعيات خيرية تقّدم العون االستشاري 
يــتــعــّرض لإلسالموفوبيا  ملــن  والــقــانــونــي 
فـــي فـــرنـــســـا، وأغـــلـــقـــت املـــــــدارس الــخــاصــة 
الــتــي لــيــس لــهــا عــقــد لــلــتــدريــس مــع وزارة 
الــتــربــيــة بــشــكــل قـــانـــونـــي، ومـــنـــع تــدريــس 
ــيــــوت، وقـــــــــــرارات أخــــرى  ــبــ األطـــــفـــــال فــــي الــ
مــجــحــفــة ال عـــالقـــة لــهــا بــالــعــلــمــانــيــة، وال 
املذكورة  القانون  لهذا  املوجبة  باألسباب 
ــة مـــســـؤولـــة  ــافـــحـ ــل مـــصـ ــ ــ ــــض رجـ ــ فــــيــــه: رفـ
كــبــيــرة لــكــونــهــا امــــــرأة، ســحــب أطـــفـــال من 
ــم فـــي الــبــيــوت 

ّ
ــدارس الــحــكــومــيــة لــلــتــعــل ــ املــ

العربية والتربية  )اللغة  الخاصة  املناهج 
الدينية(، جمعيات رياضية لها نشاطات 
تبشيرية، أطباء يحّررون شهادات عذرية 
وجمعيات بتأثيرات أجنبية معادية لقيم 
الجمهورية، وأخيرًا وجود إدارات عامة ال 

تعرف فيها مبادئ حيادية العلمانية. 
ــك، يـــتـــحـــّجـــج مـــســـؤولـــون  ــ ــ إضــــافــــة الـــــى ذلـ
بــالــقــول إنـــه، وفـــق اســتــطــالع بــني الشباب 
 %74 أن  ــا  ــ ــدنــ ــ وجــ فــــرنــــســــا،  ــي  ــ فــ ــم  ــلــ ــســ املــ
منهم يــقــول إن قــانــون الــلــه فـــوق الــقــانــون 
املـــدنـــي، مــعــتــبــريــن ذلـــك حــّجــة وســبــبــًا من 
فيما يجيب  القانون،  هــذا  إصــدار  أسباب 
املـــخـــتـــصـــون بــالــعــلــمــانــيــة، مـــثـــل الــبــاحــث 
ــمـــاع، بـــاتـــريـــك فــيــيــل، بــأنــه  ــتـ فـــي عــلــم االجـ
أواًل حـــــذر مــــن »االســــتــــطــــالعــــات فــــي هـــذا 
الخصوص«، ومن الطبيعي جدًا أن يعتبر 
املؤمنون في بعض الديانات أن قانون الله 
فوق قانون البشر. ولكن حتى هذه الحجة 
والدولة  الدين  بني  الفصل  قانون  يكفلها 
وإعــالن حقوق اإلنسان. في الوقت نفسه، 
صداعًا  يسّبب  بمن  نسبة  عطى 

ُ
ت ال  ملـــاذا 

ــني 
ّ
لـــلـــدولـــة ولــلــمــحــافــظــني الــــجــــدد املــتــخــف

للتهجم  والتحضر  العلمانية،  وراء ستار 
على الفرنسيني املسلمني؟ ما هو أكيد، أن 
هؤالء قلة قليلة ال يمكنها أن تكون مشكلة 
 بما يعيشه الشعب الفرنسي 

ً
جّدية مقارنة

من مشكالت حقيقية! 
صـــِدر مــشــروع قــانــون تعزيز احترام 

ُ
أ لقد 

ــرى تـــاريـــخ  ــ ــ مــــبــــادئ الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي ذكـ
صــــدور قـــانـــون 1905 الــــذي يــعــتــبــر حــدثــًا 
مــهــمــًا فـــي تـــاريـــخ فــرنــســا الــحــديــث، جــرى 
بــمــوجــبــه فــصــل الـــديـــن عـــن الـــدولـــة، حيث 
نــقــل هـــذا الــقــانــون الـــدولـــة الــفــرنــســيــة إلــى 
الكنيسة  تــتــدخــل فيها  مــرحــلــٍة جــديــدٍة ال 
بـــالـــســـلـــطـــة. وال  الـــســـيـــاســـي وال  بـــالـــشـــأن 
ــــذي يـــلـــّوح بـــه في  عـــالقـــة لـــهـــذا الـــقـــانـــون الـ
كــل مشكلة صــغــيــرة وكــبــيــرة، مــع اإلســـالم 
باألسباب  فرنسا،  واملسلمني حصريًا في 
املوجبة الــتــي نــّص عليها مــشــروع الــقــرار 

المهدي مبروك

في مناخ الهرولة إلى التطبيع والتفاخر 
به، على اعتباره منجزا يستحق اإلشادة 
سيبدو  مطلقا،  نشهدها  لــم  صفاقٍة  فــي 
أن مــجــرد الــهــمــس بــاالمــتــعــاض مــنــه، أو 
ــــادرة وجـــرأة  حــتــى االســـتـــيـــاء، شــجــاعــة نـ
خــارقــة لــلــعــادة. خـــرج املــطــّبــعــون، أنظمة 
وهــيــئــات ومــؤســســات وشــخــصــيــات، عن 
ــم  ــهـ ــل أوراقـ واجـــــب الــتــحــفــظ، وكـــشـــفـــوا كـ
فــي  ــيــــع،  ــبــ ــتــــطــ الــ غــــــــدا  مــــــن دون خـــــجـــــل. 
على  مفتوحا  الفارطة،  القليلة  األسابيع 
ــدات، فــفــي املــوجــة  ــ ــزايـ ــ كـــل الــصــفــقــات واملـ
الــحــالــيــة مــن التطبيع الــتــي تــجــري أمــام 
الـــعـــدســـات مـــبـــاشـــرة، يـــبـــدو أن مــنــّصــات 
إسناد غير مألوفة تشتغل وفق كثير من 
الكفاءة والحرفية العالية، لصقل  الداللة 
ــراج الــركــحــي  ــ وتــرتــيــب الــتــوضــيــب واإلخــ
ــارة  ــ )املـــســـرحـــي(، ضــمــانــا لــلــفــرجــة واإلثــ
والبهرج واإلقناع. كان املطبعون األوائل 
مـــثـــال ال يــعــلــمــون عــــن تــطــبــيــعــهــم ســـوى 
ل الغرف 

ّ
أيام معدودة قبل الحدث، لتتكف

املظلمة بكل التحضيرات واالستعدادات.
الـــتـــطـــبـــيـــع  اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات  أن  يـــــبـــــدو 
قد  باملطّبعني«  »يليق  مشهدا  وإخــراجــه 
غـــدَوا رهــانــا تــريــد األنــظــمــة الــتــي تسارع 
إلـــى الــهــرولــة ربــحــه وتــرويــجــه نــمــوذجــا 
ثّمة  والــدبــلــومــاســي.  السياسي  للنجاح 
ُيـــراد لها  مــا يشبه عــدوى التطبيع التي 
أن تــصــيــب جــمــيــع األنــظــمــة، بــل يحرص 
مهندسو التطبيع وأياديهم الخفية على 
التسريع به مقابل صكوك غفراٍن عديدة.

يــــقــــّدم املــــغــــرب دلـــيـــال ســـاطـــعـــا عـــلـــى هـــذا 
الرهان، إذ يبدو أن اختياره لالنخراط في 
بعناية  تم حبكه  قد  االستراتيجية  هــذه 
تاريخية  عــوامــل  إلــى  فباإلضافة  فائقة، 
ــذا الـــبـــلـــد الـــعـــربـــي إلـــــى أن  ــحـــــت« هـــ ـــ

ّ
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الرهان  فإن  التطبيع،  الى  يكون منجذبا 
عليه يــرتــكــز عــلــى ركــنــني: تــوريــط حركة 
إســـالمـــيـــة حــاكــمــة فـــي مـــســـار الــتــطــبــيــع، 
ــــور املــســبــقــة  ــــصـ وذلـــــــك لـــكـــســـر جـــمـــيـــع الـ
واملـــحـــّرمـــات الــســيــاســيــة الـــتـــي  اســتــقــّرت 
ــــرة، والــــتــــي تــجــعــل  ــيـ ــ ــــالل الـــعـــقـــود األخـ خـ
اإلســــالم الــســيــاســي/ الــحــركــي مناهضا 
»املطّبع«  اإلســـالم  يــبــدو  حتى  للتطبيع، 
الــقــابــل للتطبيع  مــعــتــدال، واإلســــالم غير 
إرهابا. وال غرابة أن تسود هذه السردية 
في السنوات القليلة املقبلة من أجل حمل 

البلدان العربية على مزيد من التطبيع.
ــذه االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ذاتــــهــــا، تــم  ــ ضـــمـــن هـ
انـــتـــقـــاء الــــســــودان أيـــضـــا بــعــنــايــة فــائــقــة 
لــضــّمــه إلـــى مــخــيــم الــتــطــبــيــع هــــذا، لــعــدة 

الفلسطيني  املبادئ  )إعــالن  أوسلو  اتفاق 
الــعــام 1993، وإخراجها  فــي  اإلســرائــيــلــي( 
إلــــى مــســرح الــعــالنــيــة، بــعــدمــا كــانــت طي 
الــســّريــة، بــعــيــدا عــن األضـــــواء، مــنــذ حقبة 
الــســتــيــنــيــات، انـــتـــزعـــت اعـــتـــرافـــا »ثــمــيــنــا« 
مـــن رئــيــس الــــواليــــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة 
التي  الــصــحــراء،  عــلــى منطقة  بــســيــادتــهــا 
تعتبر مــن الــنــزاعــات األطــــول واألقــــدم في 
الـــقـــاّرة الــســمــراء. وبــهــذا بـــّرر املــغــرب الــذي 
قـــرار االنــفــتــاح  الــقــدس  يـــرأس ملكه لجنة 
على الكيان الصهيوني، قصد االستهالك 
اإلعـــالمـــي، والــتــخــفــيــف مـــن وقـــع الــخــطــوة 
داخـــلـــيـــا. وتـــــدرك الــدبــلــومــاســيــة املــغــربــيــة 
جيدا مدى حساسية اآلراء وتشابكها في 
االعــتــراف  أن  مــا يعني  الــصــحــراء،  قضية 
األميركي، على الرغم من أهميته، غير قادٍر 
عــلــى اخــتــزالــهــا؛ فــحــتــى الــلــحــظــة ال حسم 
بشأنها على الصعيدين الدولي واألممي، 
وهــذا مــا أكــده الناطق باسم األمــني العام 
لألمم املتحدة، حني أعلن أن اعتراف ترامب 

ال ُيغّير شيئا في القضية. 
ــــّدم أكــثــر مــن تــأويــل فــي مــعــرض تفسير 

ُ
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الــخــطــوة املــغــربــيــة املــتــوقــعــة؛ بــالــنــظــر إلــى 
ــتــــي تـــكـــشـــف عــن  ــة الــ ــقـ ــتـــالحـ اإلشـــــــــــارات املـ
ــا، قــبــل  ــرهــ ــهــ ــا. وكــــانــــت أشــ ــهــ ــدوثــ ــرب حــ ــ قــ
حوالي سنتني، حني التقى رئيس الوزراء 
الخارجية  بــوزيــر  نتنياهو،  اإلســرائــيــلــي، 
املـــغـــربـــيـــة، نـــاصـــر بـــوريـــطـــة، عــلــى هــامــش 
اجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة 
فــــي نــــيــــويــــورك، وقـــبـــلـــهـــا تــلــبــيــة عـــشـــرات 
وفنانني  ومهندسني  )إعــالمــيــني  املــغــاربــة 
ورجــــال أعــمــال( دعـــوة رســمــيــة، مــن وزارة 

الصحراء،  )قضية  العربي  النظام  تصّدع 
الــعــالــم..(، فكل  الليبية، ملف كــأس  األزمـــة 
من  املــطــلــقــة،  عــن مصالحها  تبحث  ــٍة  دولــ
األشــقــاء.  باقي  اعتبار ملصالح  أدنــى  دون 
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، تــظــهــر ورقــــــة الــيــهــود 
املغاربة اإلسرائيليني التي يمكن للمغرب 
استخدامها للضغط، قصد إنهاء الصراع 
ُيــذكــر أن الرئيس  حــول منطقة الــصــحــراء. 
الفلسطيني، محمود عباس، حاول جاهدا 
استغالل ورقة شعبية املغرب في صفوف 
ــــؤالء الـــيـــهـــود، فــشــّكــل فـــريـــق عــمــل لعقد  هـ

مؤتمر لهم، برعاية امللك محمد السادس، 
ــــالم »فــلــســطــيــنــي – إســـرائـــيـــلـــي«  لـــدعـــم سـ

يستند إلى حل الدولتني.
يذهب تــأويــل ثالث إلــى أن االتــفــاق ثالثي 
ــن وتـــل  ــطــ ــنــ األطــــــــــراف بــــني الـــــربـــــاط وواشــ
ليست مجرد  أمــيــركــا  أن  مــا يعني  أبــيــب، 
ــاعـــل خـــيـــر، فــمــنــطــق الــعــالقــات  وســـيـــط وفـ
وراء  من  مكاسب  لها  أن  يفترض  الدولية 
هــذه الصفقة. ويــزيــد قــرار إقــامــة قنصلية 
عــامــة لــهــا فـــي مــديــنــة الـــداخـــلـــة فـــي إقــلــيــم 
األميركية  لرعاية االستثمارات  الصحراء، 
أفريقيا، من  غــرب  الــصــحــراء ومنطقة  فــي 
رجــاحــة هــذا الــتــأويــل. على هــذا األســـاس، 
يــكــون االعـــتـــراف األمــيــركــي مــجــرد إجـــراء 
لتنزيل االستراتيجية األميركية الجديدة، 
ــارة  ــقـ الـ ــاه  تـــجـ املـــعـــلـــن عــنــهــا ســـنـــة 2018، 
األفـــريـــقـــيـــة، ملـــواجـــهـــة الـــخـــطـــر الــصــيــنــي، 
مــمــثــال فـــي مـــشـــروع »الــــحــــزام والـــطـــريـــق«. 
وسبقه إجـــراٌء آخـــر، قبل حــوالــي شهرين، 
)املستقيل(،  األميركي  الدفاع  قام به وزير 
مارك أسبر، تمثل في توقيع اتفاق شامل 
للتعاون العسكري بني الرباط وواشنطن، 
يهدف، بحسب الوزير، إلى تقويض القوة 

الصينية في القارة السمراء.
ديسمبر،   10 منذ  كبير،  أثير سجال  وقــد 
ــــالن  ــة اإلعـ ــيـ ــأن الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة آللـ بـــشـ
ــــذي وقـــعـــه الـــرئـــيـــس تـــرامـــب،  ــي الــ ــاسـ ــرئـ الـ
وداللته القانونية والسياسية في السياق 
األميركي. بني من رأى فيه مجّرد أداة عملية 
في السياسة العامة، ما قد يجعله في مهّب 
الريح بقدوم الرئيس الجديد، جو بايدن، 
خصوصا أن إدارتــه تضم أنصارا لجبهة 

بوليساريو. وبــني من اعتبر اإلعــالن، إلى 
جانب املذكرات واألوامر التنفيذية، أدوات 
مــخــّولــة حــصــريــا لــلــرئــيــس، حــتــى وإن لم 
تـــعـــّرف صـــراحـــة فـــي الــدســتــور األمــيــركــي، 
على الرغم من قبولها دائما في اإلجراءات 

الرئاسية، واستخدامها بشكل متكّرر.
ــــالن  كــشــفــت الـــخـــطـــوات الـــالحـــقـــة عــــن اإلعـ
اإلدارة  عــــن  صــــــادر  الــــقــــرار  أن  الـــرئـــاســـي 
األمــيــركــيــة؛ وزارتــــــي الــخــارجــيــة والـــدفـــاع 
ــة االســـــتـــــخـــــبـــــارات، مـــنـــهـــا الــــتــــزام  ــ ــ ــال ــ ووكــ
بــمــضــامــني  األمــيــركــيــة  اإلدارات  مــخــتــلــف 
األمــن،  واشنطن مجلس  ومراسلة  الــقــرار، 
قصد تغيير موقفها من قضية الصحراء 
ــد قــيــمــتــه  ــ ــؤّك اٍت تــ ــن إجـــــــــــراء ــا مــ ــرهـ ــيـ .. وغـ
ــقــــود هـــذا  ــة. ويــ ــيـ ــاتـ الـــقـــانـــونـــيـــة واملـــؤســـسـ
كله إلــى طــرح تــســاؤل مــفــاده؛ هــل انتقلت 
أمــيــركــا فــي قضية الــصــحــراء مــن سياسة 
الـــنـــزاع؟  ــنـــزاع نــحــو حـــل  الـ تــدبــيــر )إدارة( 
يبقى الجواب رهني ما إذا كانت واشنطن 
ستضع ثقلها الستصدار قرار في مجلس 

األمن لصالح املغرب.
ــذا الـــحـــلـــم بـــعـــيـــدا، عــلــى  ــ يــبــقــى تــحــقــيــق هـ
فرض حسن نيات واشنطن تجاه الرباط، 
ــة األمـــيـــركـــيـــة  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ ــالــــم املـ فــــاتــــضــــاح مــــعــ
بالتطبيع  الجهر  تتجاوز  التي  الــجــديــدة 
بني الرباط وتل أبيب، نحو إقحام املغرب 
في جبهة التصّدي للخطر الصيني، ينذر 
بــمــخــاطــر جـــّمـــة، واحــتــمــال تــوتــر حقيقي 
في منطقة الصحراء، لو قــّررت الصني، أو 
الــتــي ال تتوقف عــن تسليح  حتى روســيــا 

الجزائر، احتضان جبهة بوليساريو.
)كاتب مغربي(

ــريـــض ورفـــــــض قــبــول  ــلـــى تـــحـ ــتـــوي عـ يـــحـ
اآلخر، فمثال استخدام كلمة »كريسماس« 
 
ً
بدال من كلمة عيد امليالد تعكس محاولة
بالغرب  فلسطني  مسيحيي  لربط  مبطنة 
الـــداعـــم إلســـرائـــيـــل والــصــهــيــونــيــة، مـــع أن 
الـــحـــربـــة  ــم رأس  ــ هـ فـــلـــســـطـــني  مــســيــحــيــي 
املسيحية،  الصهيونية  زيف  تكشف  التي 
ومحاوالتها تبرير االحتالل واالستيطان 
ــقــــّدس. ولــكــن  ــــح لــلــكــتــاب املــ بــتــزيــيــف واضـ
انعكاسات  فلها  ذلـــك،  مــن  أوســـع  املشكلة 
طبقية. مثال ما سر الهجوم على مسيحيي 
قطاع غزة، وعددهم ال يتجاوز األلف، فيما 
يقترب عــدد ســكــان الــقــطــاع مــن مليونني؟ 
في  تــبــقــوا  مــن  غالبية  أن  بعضهم  يعتقد 
فلسطني من املسيحيني هم أصحاب املال 
ــركـــات  ــــالك وأصــــحــــاب مـــصـــانـــع وشـ مــــن مـ
ــذي يــنــعــكــس بـــصـــورة  ــ ــر الــ ــ وغـــيـــرهـــا، األمــ
ــات االقــتــصــاديــة  ــ ــ ــتـــرات األزمـ كــبــيــرة فـــي فـ
إلــــــــى عــــــــــداء طــــبــــقــــي. ومــــــــع أن أصــــحــــاب 
الــعــمــل واملـــالكـــني لــيــســوا فــقــط املسيحيني 
الفلسطينيني، إال أن هؤالء الفئة األضعف 

واألسهل مهاجمتها.
دعا  قــد  فرنسيس،  الفاتيكان،  بــابــا  وكـــان 
إلـــى مــســاعــدة الــفــقــراء واملــحــتــاجــني الــذيــن 
ــي فــيــروس كــورونــا 

ّ
زاد عــددهــم بــعــد تــفــش

ــّداســــا  ــــالل تــــرؤســــه قــ ــتـــجـــد. وقـــــــال خــ املـــسـ
عــشــيــة عــيــد املـــيـــالد، مــســاء الــخــمــيــس، إنــه 
يــشــعــروا بأنهم ملزمون  أن  الــنــاس  »عــلــى 
املسيح  السيد  ألن  املحتاجني،  بمساعدة 
الزعيم  نفسه ولــد فقيرا مبعدا«. وأضــاف 
أن  امليالد يجب  »عيد  للكاثوليك  الروحي 
تجاه  ظلمنا  فــي  يــفــّكــرون  الجميع  يجعل 
كــثــيــريــن مــن إخــوتــنــا وأخــواتــنــا، بـــدال من 
الــتــي ال تنتهي في  رغــبــتــنــا  الــســعــي وراء 

الحصول على املمتلكات واملتع الزائلة«.
وبــرزت في هــذه األحــداث الفجوة الكبيرة 
ــار الــســن  ــبـ ــــني كـ ــا، وبـ ــ ــحـ ــ بــــني الــــقــــدس وأريـ
ــى األمــــر فـــي قــــرارات 

ّ
والـــشـــبـــاب. وقــــد تــجــل

العلمانية  بــاحــتــرام  الـــصـــادر، وال  األخــيــر 
مــن املــســلــمــني، ألن نــص املــــادة األولــــى في 
ــقـــول بـــحـــريـــة املــعــتــقــد وحـــريـــة  الـــقـــانـــون يـ
إعــالن مظاهره فــي حــدود احــتــرام النظام 
العام واملساواة بني الجميع أمام القانون. 
وتــثــبــت املــــادة الــعــاشــرة مــن إعـــالن حقوق 
اإلنسان حرية املعتقد، وتقول: ال يقلق أي 
شخص بسبب آرائه الدينية، إذا لم تمّس 

النظام العام املحّدد بالقانون. 
1905 هم  قـــانـــون  جـــيـــدًا  يـــعـــرف  مـــن  أول 
»العلمانيون  عليهم  يطلق  أن  يمكن  مــن 
ــــن يـــتـــحـــّجـــجـــون بـــمـــبـــادئ  ــذيـ ــ الـــــجـــــدد« الـ
ملحاربة  الجمهورية  وبمبادئ  العلمانية 
»املـــســـتـــعـــمـــريـــن« الــفــرنــســيــني املــســلــمــني، 
وتحجيم وجــودهــم وإســكــات أصــواتــهــم 
الفلسطيني  الشعب  عــن حــقــوق  املــدافــعــة 
ــا، كــمــا  ــرنـــسـ ــن فـ ــم مــ ــردهـ ــطـ ــل لـ ــــره، بــ ــيـ ــ وغـ
فــي مصانعها من  للعمل  أجــدادهــم  جــاء 
ضفة املتوسط األخــرى، ألنهم خطر على 
الــحــضــارة الــفــرنــســيــة، والــغــربــيــة عمومًا. 
علمانيًا  الجدد  العلمانيني  خطاب  ليس 
كما يحبون أن يظهروا أمــام الــرأي العام 
الفرنسي، بل هو خطاب ديني متعّصب، 
جذوره من التوراتية والصهيونية، وفي 
مفهوم »اإلرهاب اإلسالمي« املصنوع في 
معاهد التفكير بعد أحداث »11 سبتمبر« 
في الواليات املتحدة عام 2001، لنظرائهم 
العراق  غزو  الجدد، مهندسي  املحافظني 
وتدميره، يترّدد صداه في اإلعالم وتبادل 
املعلومات، منها نشر الكاريكاتير املسيء 
لــلــرســول فــي فــرنــســا بــعــد الــدنــمــارك، إلــى 
ــواحـــي  ضـ إدارة  شـــــــؤون  »فــــــي  الــــتــــدخــــل 
بــاريــس وشــبــابــهــا« املــنــاهــضــة لالحتالل 
فـــي فــلــســطــني والــــعــــراق بــعــد عــــام 2003، 
وصواًل إلى التحريض والدعوة اليومية 
 على كراهية املسلمني 

ّ
العلنية إلى الحث

في فرنسا، على الرغم من وجود العقاب 
القانوني ملثل هذه الدعوات. 

ــادئ  ــبــ ــز احـــــــتـــــــرام مــ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــدو قـــــــــرار »تـ ــ ــبـ ــ يـ
الــفــرنــســيــني املسلمني  الــجــمــهــوريــة« ضـــد 
أواًل،  فرنسا  في  املسلمني  قــرارًا يستهدف 
أميركا،  بعدها  ومــن  أوروبــــا،  فــي  ليتبعه 
الصهيوني  الكيان  مقاطعة  حملة  بسبب 
)BDS( الــتــي تعطي ثــمــارهــا أكــثــر وأكــثــر، 
وخصوصًا في الواليات املتحدة األميركية، 
ــزء مــــن الـــجـــالـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة مــن  ــ ولــــــدى جـ
القوانني  والــطــالب، ألن مثل هــذه  الشباب 
تشل أي دعم للقضية الفلسطينية، ودعم 
أي تــحــّرك مــشــابــه، وفـــي حـــال تــمــريــر مثل 
هـــذا الــقــانــون، يــمــكــن تعميمه فــي أمــيــركــا 
الـــتـــي تــتــوســع فــيــهــا الــحــمــلــة مـــن نــشــطــاء 
الشتات الفلسطيني والعربي والجمعيات 
إلى  وصلت  التي  والشخصيات  العربية، 
الدفاع  من  وتمّكنت  الديمقراطي،  الحزب 
الشعب  الفلسطينية وحقوق  القضية  عن 
الفلسطيني. ليس ذلك فحسب، بل تخّرب 
هــــذه الــحــلــقــات الـــتـــي تـــّدعـــي الــعــلــمــانــيــة، 
الــجــمــهــوريــة وقيمها،  بــمــبــادئ  وتــتــبــجــح 
املدني والعام، وذلك  الديمقراطية والسلم 
بتشويه أحزاب اليسار، مثل حزب فرنسا 
غير الخاضعة والحزب الشيوعي والحزب 
للرأسمالية وشخصياتها. وقد  املناهض 
تفتقت عقولها أخيرًا عن تعبير »إسالمو 
ــــاري« الــــــذي بـــــدأ اإلعـــــــالم املــهــيــمــن،  ــــسـ - يـ
ــه، بـــتـــرديـــده  ــ والـــصـــحـــافـــيـــون الـــتـــابـــعـــون لـ
باستمرار، لتخويف الناس من انتخابهم، 
ولجذب أصــوات اليمني املتطّرف ملصلحة 
الــرئــيــس مــاكــرون، لكي ال يــكــون أمــامــه إال 
ــحــة الــيــمــني املــتــطــّرف، مــاريــن لــوبــني، 

ّ
مــرش

أســــبــــاب، لـــعـــل أهـــمـــهـــا نـــقـــاط الــهــشــاشــة 
الــجــيــوســيــاســيــة الــتــي جــعــلــت خــاصــرتــه 
رخــوة. لقد تم استثمار إدراج هــذا البلد 
ضمن قائمة اإلرهـــاب مــن أجــل مقايضة 
ــقـــائـــمـــة مــقــابــل  ــذه الـ ــ مـــحـــو اســــمــــه مــــن هــ
ــتــــراف بــالــكــيــان اإلســـرائـــيـــلـــي تــمــامــا  االعــ
كــمــا تــمــت مــقــايــضــة املـــغـــرب بــاالعــتــراف 
بـــإســـرائـــيـــل مــقــابــل االعــــتــــراف بــمــغــربــيــة 
الصحراء، فالتطبيع السوداني هذه املّرة 
»يبّرر« بحاجة قادة »الثورة« الجدد إلى 
املـــال مــن أجـــل شـــراء الــســلــم االجــتــمــاعــي، 
وإطـــالـــة املــــدة االنــتــقــالــيــة مــن دون عــودة 
»الثورة املضاّدة« )رموز النظام القديم(. 
يــــجــــري الــتــطــبــيــع الــــســــودانــــي مــــن أجـــل 
البرهنة، مـــّرة أخـــرى، أن إحـــدى الــثــورات 
اإلسرائيلي.  الكيان  مــع  طّبعت  العربية 
العربي  الربيع  يتهمون  من  أن  والغريب 
بأنه ربيع عبري ال ينبسون بأي موقٍف 
إسرائيل،  السودان مع  لتطبيع  مناهٍض 

لكون قوى التغيير يسارية تقّدمية. 
ــوم الــــــــثــــــــورة الـــتـــونـــســـيـــة  ــ ــــصــ  خــ

ّ
ــل ــ ــظـ ــ ــيـ ــ سـ

وأصـــدقـــاؤهـــا يــنــظــرون إلــيــهــا ويــتــرقــبــون 
موقفها من التطبيع، ألكثر من سبب، لعل 
أهــمــه مــا يــشــاع عــن حــجــم الــضــغــوط التي 
الدبلوماسية،  األوســـاط  بعض  تمارسها 
مستغلني األزمة االقتصادية الحاّدة التي 

تمّر بها البالد.
نكتم  العسيرة، أصبحنا  األشهر  في هذه 
ــفــــاس، خــشــيــة أن تــنــزل عــلــيــنــا أخــبــار  األنــ
ــح 

ّ
التطبيع مــن دولــــة عــربــيــة أخــــرى. يــرش

قافلة  إلــى  بــلــدانــا عربية ستنضم  الــنــاس 
هذا  فــي  مقعدا  لها  ويــحــجــزون  املطّبعني، 
ات 

ّ
القطار الذي يبدو أنه يسير نحو محط

قــادمــة مــوحــشــة. أحــجــمــت أغــلــب األنــظــمــة 
إلى  وذهــبــت  التطبيع،  إدانـــة  عــن  العربية 
اعتباره مسألة سيادية. وفي هذا الخطاب 
الــســيــادي كــثــيــر مـــن الــنــفــاق، ألنـــه ينسف 
الحد األدنى من االنتماء املشترك إلى أمة 
واحدة، أو حتى جماعة واحدة لها قضايا 
قطار  تــونــس  ركـــوب  ينتظر  مــن  مشتركة. 
التطبيع يخطئ في قراءة األحداث، ويغفل 
هــذه  فــي مكافحة  املــدنــي  املجتمع  أهــمــيــة 

األطروحات.
ــنــــأًى عــــن الــتــطــبــيــع  ســتــظــل تـــونـــس فــــي مــ
الرسمي لصالبة املجتمع املدني ومساحة 
الحرية والديمقراطية التي كسبها بفضل 
الــــثــــورة.  ولــيــس مـــن املــصــادفــة أن تتجرأ 
النظم االستبدادية على التطبيع. سيعزز 
هــذا املجتمع املدني، أينما وجــد حــّرا، من  
الــشــعــوب عــلــى مــنــاهــضــة التطبيع،  قــــدرة 

حتى لو طّبعت أنظمتها. 
)كاتب ووزير تونسي سابق(

ــيــــل. وهــــذا  ــى زيـــــــارة إســــرائــ ــ الـــخـــارجـــيـــة إلـ
الدبلوماسية  ممثل  حـــال  لــســان  أكـــده  مــا 
املــغــربــيــة، فــاملــوقــف لــيــس ولــيــد الــلــحــظــة، 
بـــل هـــو نــتــيــجــة اتـــصـــاالٍت مــتــواصــلــٍة بني 
الــســادس، والرئيس  الــبــالد، محمد  عــاهــل 
األمــيــركــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، مــنــذ أكــثــر من 
املقايضة،  هــذه  في  بعضهم،  رأى  سنتني. 
ــاط فـــي تــحــيــيــد الـــواليـــات  ــربــ رغـــبـــة مـــن الــ
املتحدة األميركية في موضوع الصحراء، 
ــقــــود مــــن املـــقـــتـــرحـــات املــتــعــبــة  وإنـــــهـــــاء عــ
لــلــربــاط )جــيــمــس بــيــكــر وفــكــرة التقسيم، 
بعثة  مـــهـــام  وتـــوســـيـــع  كــريــســتــوف روس 
األمم املتحدة في الصحراء، جون بولتون 
ــتــــاء..(. وال سبيل  ــفــ ــتــ االســ فـــكـــرة  ــاء  ــيــ وإحــ
ــال إســـرائـــيـــل في  ــ ــك غــيــر إدخــ لــتــحــقــيــق ذلــ
املــــعــــادلــــة، قـــصـــد ثـــنـــي تــــرامــــب؛ املــســيــحــي 
اإلنجيلي املؤمن بضرورة خدمة إسرائيل، 
عــلــى تــغــيــيــر مــوقــفــه مـــن املـــغـــرب وقــضــيــة 
الــصــحــراء، خــصــوصــا، وأنـــه أحــجــم، طــوال 
ثـــالث ســـنـــوات، عــن تــعــيــني ســفــيــٍر إلدارتــــه 
فــي املـــغـــرب، قــبــل أن يــتــذّكــر فــي األســابــيــع 
األخيرة من واليته، جميل املغرب، إنه من 
أوائل الدول التي اعترفت باستقالل بالده.
واعــتــبــر آخــــرون أن قــــرار االلــتــحــاق بركب 
التطبيع عادي جدا، لكونه نتيجة طبيعية 
ملراجعة املغرب سياسته الخارجية، حيث 
الــوالء  محل  واملكاسب  البراغماتية  ت 

ّ
حل

واالصطفاف. وبدا ذلك واضحا في تغيير 
اتـــجـــاه بــوصــلــة الـــعـــالقـــات، فـــي الــســنــوات 
ــرة، مــــن الــــشــــرق )الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي(  ــ ــيـ ــ األخـ
بعدما  األفــريــقــيــة(،  )الــقــارة  الجنوب  نحو 
وجدت الرباط نفسها أكثر من مرة ضحية 

الواضحة، في  الفلسطينية غير  الحكومة 
ما يتعلق بالتنقل بني املدينتني، حيث تم 
أكثر من مرة منع املقدسيني دخول أريحا 
بسبب اإلجـــراءات االحــتــرازيــة، على الرغم 
من أن أريحا تعتبر املتنفس للمقدسيني، 
وشققا  مــنــازل  منهم  كثيرون  يملك  حيث 
مــشــتــى فلسطني.  الــتــي تعتبر  أريــحــا  فــي 
املقدسيني  التنقل غضب  وقــد أحــدث منع 
وشعورا بأن القيادة الفلسطينية ال تهتم 
ــــك فــي  ــم، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اّدعــــائــــهــــا ذلـ ــهـ بـ

البيانات واملواقف الرسمية.
ــداث، مجتمعة ومــنــفــصــلــة، تــدل  ــ تــلــك األحــ
على محاولة خاطئة لتغليف صراع طبقي 
الفكري،  الــفــراغ  تعكس  كما  دينية.  بفتنة 
 مستمر من جهاٍت 

ٌ
والذي يقابله تحريض

ــر الـــتـــعـــايـــش  ــــي مــــحــــاولــــة كـــسـ ُمــــغــــرضــــة فـ
أبناء  بــني  قـــرون  منذ  واملستمر  الحقيقي 
ــد. حــســنــًا فــعــل مـــن تــحــّرك  ــواحــ الــشــعــب الــ
وصّرح وعبر عن رفض املجتمع والقيادة 
الفلسطينية هذا األمر، ولكن املطلوب عمل 
أعمق وأقوى من ذلك بكثير... هل من خطة 
استراتيجية ملنع تكرار مثل هذه األحداث 

املؤملة، ورفض ربطها باألمور الدينية؟
)كاتب من األردن(

ــدور  ــه فـــي الــ ــامـ الـــتـــي يــســمــح وجــــودهــــا أمـ
الثاني من االنتخابات بالفوز.

الخاضعة،  د رئيس حزب فرنسا غير 
ّ
فن

ــرار الــحــكــومــة،  ــ ــــوك مــلــيــنــشــون، قــ ــان لـ ــ جـ
واعــتــبــره إعــالن حــرب دينية فــي فرنسا، 
ووقــف أمــام البرملان، ليقول للنواب إنها 
تستطيعون  وهــل  املسلمني،  على  حـــرٌب 
ــيــــة والـــفـــوقـــيـــة  ــاتــ ــهــــويــ حـــــل األحــــــــــــزاب الــ
كال. هل تستطيعون  املتطّرفة؟  البيضاء 
حل رابطة الدفاع اليهودية التي أجبرت 
البرملانيني من حزبنا على االنسحاب من 
تظاهرٍة تحت حماية البوليس؟ الجواب 
فــي قطع عالقاتكم  النية  لديكم  هــل  كــال. 
مــع بــعــض الــــدول اإلســالمــيــة الــتــي تدين 

العشرات باملوت سنويًا؟ كال. 
الرئيس ماكرون، بداية حكمه،  لقد حــاول 
تسويق مفهوم معاداة الصهيونية معاداة 
ــدى الــشــعــب  ــ ــل مـــســـعـــاه لـ ــشـ لــلــســامــيــة، وفـ
الــفــرنــســي. والـــيـــوم تــحــت حــظــر كـــورونـــا، 
ــد املـــواطـــنـــني  ــ ــًا أخــــطــــر ضـ ــونــ ــانــ يــــصــــدر قــ
تتوافق  ال  بحجج  املــســلــمــني،  الــفــرنــســيــني 
قــانــون 1905، وتعميمها على ماليني  مــع 
مــــن املــــواطــــنــــني. الــعــلــمــانــيــة فــــي الـــقـــانـــون 
الفرنسي هي أن يكون الجميع متساوين 
ــهــمــهــم الــرئــيــس، 

ّ
أمــــام الـــقـــانـــون، بــيــنــمــا يــت

ــيـــس كــــل مـــواطـــنـــيـــه بـــالـــتـــســـاوي،  ــو رئـ ــ وهـ
بــاإلرهــاب،  معتقداتهم  وعــالقــة  بعالقتهم 
 
ً
وهــو ما ورد في نص املــشــروع »إن شكال
في  تأّكد  قد  دينية  بأسس  االنعزالية  من 
ــيــــرة، وهــــو غــيــر بــعــيــد عن  الـــســـنـــوات األخــ
أدمــت  التي  اإلرهــابــيــة  بالعمليات  عالقته 

فرنسا في وقت قريب«.    
مـــشـــروع قـــانـــون تــعــزيــز احـــتـــرام مــبــادئ 
الجمهورية الخاص باملسلمني في فرنسا 
الذي يجري تسويقه على أساس احترام 
الــعــلــمــانــيــة ســابــقــة خـــطـــيـــرة، تــســتــهــدف 
تكّون أي نخبة فرنسية من أصول عربية 
مسلمة، تمتلك وعيًا سياسيًا، وهو يمنع 
تمتع هؤالء بأي فضاء ديمقراطي حتى، 
مع انحساره املستمر، ليرفع صوته. هذا 
القانون، ومثله قانون األمن الشامل الذي 
صدر في الوقت نفسه، رفضهما الشعب 
الفرنسي الــذي يخرج بــاآلالف كل سبت، 
ــذه الــقــوانــني املــشــابــهــة  يــطــالــب بــإلــغــاء هـ
 

ّ
لـــقـــوانـــني الــحــكــم الـــشـــمـــولـــي، وهــــي تـــدق

الفرنسيني  كــل  ملستقبل  الخطر  نــاقــوس 
واملسلمني في فرنسا بشكل خاص؟

)كاتبة عراقية في باريس(

ما وراء جهر المغرب بالتطبيع

صراع طبقي مغلّف بفتنةٍ دينية 
في فلسطين

عن علمانيين جدد في فرنسا

تونس تناهض التطبيع 
ولو كره المطبّعون

أحجم ترامب، 
طوال ثالث سنوات، 

عن تعيين سفير 
إلدارته في المغرب، 

قبل أن يتذّكر أن 
المغرب من أوائل 

الدول التي اعترفت 
باستقالل بالده

ثالثة حوادث في 
فلسطين، مجتمعة 
ومنفصلة، تعكس 

الفراغ الفكري

مشروع قانون 
تعزيز احترام مبادئ 
الجمهورية الخاص 

بالمسلمين الذي 
يجري تسويقه 

على أساس احترام 
العلمانية، سابقة 

خطيرة

آراء

معن البياري

ــا أوضــح  أن عــدم إدراج 
ّ
مل الــولــدة،  »اليونسكو«، حافظ  ليبيا في  حسنا فعل سفير 

ضمن  الحالي،  األول  كــانــون  ديسمبر/   16 فــي  الليبي،  الكسكسي  األممية  املنظمة 
قائمتها للتراث الثقافي غير املادي، مع الكسكسي في الجزائر واملغرب وتونس، يعود 
إلى عدم توقيع بالده على اتفاقية صون التراث الثقافي غير املادي مع »اليونسكو«. 
وكان سوء الظن قد جعل بعضنا يخّمن أن الدول املغاربية الثالث هي التي استبعدت 
ا مشتركا إلى املنظمة املعنية بالثقافة والتربية والعلوم، بشأن 

ّ
ليبيا عند تقديمها ملف

األكلة الشهية، سّيما وأن الجزائر فعلتها في سبتمبر/ أيلول 2016، عندما تقدمت، 
منفردة، بملٍف في هذا الخصوص، ما أغضب املغرب، قبل تــدارك أزمــة طفيفٍة بني 

البلدين كانت قيد الحدوث.
أيـــام، زعل  فــي مستجّدها منذ  الليبية،  املــوضــوعــة  إلــى  املــدخــل  ليست مناسبة هــذا 
الليبيني، كما عّبروا عنه في »السوشيال ميديا«، من القّصة أعاله، وإنما أن السفير 
األميركي في ليبيا، ريتشارد نورالند، غّرد، قبل أيام، إن »أشياء كثيرة توّحد الليبيني 
مثاال إلحــراز  يكون  أن  يمكن  الكسكسي  على طبق  وتــوّحــُدهــم  تفّرقهم،  مما  أكثر 
 استعاريا، وشغل السياسيني ال 

ّ
تقّدٍم في مجاالت أخــرى«. ولكن كالما كهذا يظل

التاريخ  فــي  الحديث  يمقتون  منهم،  األميركيني  سيما  واملــجــازات،  باألخيلة  يتعلق 
الباب، عندما اجتمع هذا  والوجدانيات، وُيؤثرون املباشر والعملي واآلنــي. ومن هذا 
باشاغا،  الليبي، فتحي  الداخلية  وزيــر  تلك، مع  تغريدته  قبل  يومني  السفير نفسه، 
ــلــواء أحــمــد أبــو شحمة، لم  وآمـــر غــرفــة العمليات املــيــدانــيــة فــي »بــركــان الــغــضــب«، ال
يناقش معهما، ومع عسكريني رفيعني شاركوا في االجتماع، طريقة طهي البصل 
بني طرابلس  األمني  التعاون  »آفــاق  وإنما  الكسكسي،  أكلة  تهيئة  عند  البخار  على 
دفٍع  إلى  الليبي ستتجه  امللف  املتحدة في  الواليات  أن مقاربة  والراجح  وواشنطن«. 
وهيكلية  أمنية  منظومة  وبناء  التوافق  خــيــارات  على  تنفتح  لعمليٍة سياسية  أقــوى 
ومليشيات  الغرب  في  الوفاق  حكومة  الراهنة،  الثنائية  ليبيا  فيها  تغادر  سياسية 
خليفة حفتر في الشرق، وإن احتاج هذا األمر تعاونا مع تركيا، الفاعل األكثر قدرة 
التوازن في  إلى شيء من  تميل  باتت  التي   بمصر 

ً
امليداني، واستعانة الحسم  على 

القاهرة عن حفتر،  الليبية، وربما لن يكون مفاجئا ازورار  اتصاالتها مع األطــراف 
وإْن خّصته أخيرا بزيارة له أداها مدير املخابرات املصرية، عباس كامل، في بنغازي.
يقول مثل ليبي بالدارجة »تيجي تفهم تدوخ«. والبادي أن دوخانا يريُدنا أن نتوّرط 
فيه األسير السابق في تشاد، خليفة حفتر، املسّمى، في إعالم داعميه، قائد الجيش 
الصيف  قبل  بمليشياته  لحقت  منكرة  هــزائــم  بعد  ُيجَبر،  عندما  الوطني،  الليبيي 
العاصمة  على  بعد جرائم مشهودة،  الخائب،  عدوانه  وقف  إلى  واضطّرته  املاضي، 
تفسير  فــي  نــدوخ  أن  يريُدنا حفتر  فعل.  مــا  التركي  الفاعل  فعل  أن  بعد  طرابلس، 
أن »ال خيار إال رفع راية  ليعلن  انكفاٍء شهورا،  املاضي، بعد  الخميس  قيامته، يوم 
الــتــحــريــر مــن جــديــد«، ويــدعــو مليشياته إلـــى »حــمــل الــســالح مــجــّددا لــطــرد املحتل 
التركي«. هل أعطته القاهرة ترخيصا يشّجعه على إطالق كالم ثقيل من هذا النوع، 
في أصبوحته مع عباس كامل األسبوع املاضي؟ الجواب املرّجح: ال. هل أراد تذكير 
الجميع بوجوده، بأنه رقم حاضر، وال يمكن إغفاله، سيما بعد جوالت حوارات ليبية 
لم يكن موضوعه مطروحا فيها تماما، في بوزنيقة وطنجة  )شّجعتها واشنطن( 
الجواب املرّجح: نعم. ولكن رئيس املجلس  املغربيتني، وفي تونس، ثم في غدامس؟ 
األعلى للدولة، خالد املشري، سارع إلى تهديده، صراحة، بأنه إن أقدم على أي عمل 
عسكري عدواني فستكون نهايته هذه املّرة. أما وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، 
بعد سماعه عند عودته إلى أنقرة، بعد مباحثات شديدة األهمية والحساسية، أجراها 
في طرابلس، ما ثرثر فيه حفتر، أعلن أن هذا لن تجد قواته مكانا تفّر إليه إن أقدمت 

على أي اعتداء.
قرار أنقرة واضح، إن شراء زي عسكري من السوق، ووضع رتب على األكتاف، ال 
يصنعان مارشاال، على ما عّبر الوزير التركي البليغ. وقرار الليبيني في مساره إلى 
ر به خرائطها في ليبيا 

ّ
أن يصير أكثر وضوحا، والقاهرة تمضي إلى إزالة ما تتعث

من تشّوش. أما الواليات املتحدة، فالوضوح املرتقب منها، في زمن بايدن، قد يوظف 
ساهم في 

ُ
الكسكسي موّحدا لليبيني، من دون رهان عليه، مع تفاصيل أخرى، ست

صياغتها، للعبور إلى انتخابات ديسمبر/ كانون األول 2021 .. أما حفتر فموضوعه 
قيد االنتهاء.

بسمة النسور

االعتراض  ذلــك في خانة  ف 
ّ
الــزمــن، وتصن لعن  مغّبة   رؤوم من 

ٌ
رني صديقة

ّ
تحذ

ني على االستغفار والتوبة والتعّوذ بالله من الشيطان الرجيم 
ّ
على مشيئة الله. تحث

ها 
ّ
الذي يوسوس لضعيفي اإليمان بأكثراألفكار سوداوية وإثارة للكآبة، تضع كف

فوق رأسي، وتتلو بصوٍت خفيٍض عددا من قصار السور، وتقرأ بعض األدعية. 
أذرف دموعا غزيرة تغسل روحي، فأتوقف عن التذّمر من قسوة هذا العام الحزين. 
 وبرودة 

ّ
أغادرها بعد أن أحّست بالتعب، ثقل كبير يجثم فوق صدري، سعال جاف

في مفاصلي. خشيت أن أكون قد وقعت في براثن كورونا، شأن جارتي الحنونة 
من  التخّرج  على  أحدهما  أوشــك  اللذين  الشابني  بولديها  الفخورة  األرملة،  الطيبة 
الجامعة طبيبا متفوقا. كانت تستعجل ذلك، ألنها ترغب في تزويجه، كي يمتلئ 
بيتها بضجيج األحفاد، غير أنها لم تحتمل األعــراض الشديدة، ورحلت عن هذه 
س في املستشفى املجاور، وقد نقلتها هناك سيارة 

ّ
الدنيا، لعدم توفر جهاز تنف

اإلسعاف في منتصف الليل، بعد أن ترّدت حالتها.
الخبر  هبط  حائرين.  يتيمني  ولديها  فة 

ّ
مخل ببساطة،  هكذا  الطيبة  الجارة  رحلت 

ت تحب الحياة، على الرغم من 
ّ
فوق رأسي مثل الصاعقة. حزنت جدا من أجلها. ظل

غدق على ولديها مشاعر الحب بال 
ُ
قسوة الظروف. لم أصادف أما بمثل حنانها ت

حساب، وتحاول تعويضهم عن فقدان أبيهم. تغالب دموعها أمامهم، وتحثهم على 
الوفاة بيومني. بدا  زيــارة قبره في األعياد، وتــرّدد دائما »اليتم ذل«. هاتفتها قبل 
 راضية. قالت: ال تقلقي، واستمري بإرسال 

ً
صوتها متعبا، ولكنها كانت مطمئنة

أطباقك الشهية، األوالد يعتنون بي جيدا، وقد حجرُت نفسي، ُيحضرون لي الطعام، 
دي أنهم ابتعدوا بما يكفي.

ّ
وال أقترب من الباب قبل تأك

دت لي أنها بخير، واألمر ال يتعّدى أعراض إنفلونزا عادية، وأنها مسألة وقت. 
ّ
أك

بـــدت متيقنة مــن الــشــفــاء الــســريــع. قــالــت إنــهــا تقضي الــوقــت فــي متابعة األفـــالم 
واملسالسالت على »نتفليكس«، في محاولة  لطرد السأم، وهي رّبة البيت املاهرة 
الــجــدران،  الــحــركــة. اعــتــادت االعــتــنــاء بالنباتات املتعربشة على   عــن 

ّ
الــتــي ال تــكــف

مها وتنظفها، وتتخلص من أوراقها امليتة، وتزهو بأن يدها خضراء. 
ّ
تسقيها وتقل

ة صغيرة. ولطاملا اعتبرت احتساء قهوة 
ّ
أحببت دائما منزلها األنيق الذي يشبه جن

البيت معّزية. يبدو  الصباح في شرفتها لحظة جماٍل شديدة اإلتقان. اآلن، أدخل 
االستثنائية.  السيدة  فــراق  نباتاتها حزنا على  أوراق  ذبلت  وقــد  بــاردا وموحشا، 
م علي كتم احتجاجي على ذلك املوت املّجاني القبيح، واّدعاء الحكمة والصالبة 

ّ
تحت

ــصــاب. قلت بعض 
ُ
امل الصبر على  بــضــرورة  وإقناعهما  املــلــتــاعــني،  الــشــابــني  أمـــام 

الكليشيهات التي نرّددها في مناسباٍت كهذه، كالم فائض ال معنى له، وال يعّزي 
أمام  بالعجز  مقّرين  األحـــوال،  في جميع  نقوله،  أننا  غير  بفراق حبيب،  مفجوعا 

املوت، هذا السر القاهر. 
الغياب،  ال أريد ميتة كهذه، يعّز فيها األوكسجني، فيخذلني جسدي، ويذهب في 
الــجــارة في  وأتــحــول إلــى مجرد رقــم بائس في إحصائية غير دقيقة. أغــادر بيت 
طريقي إلى املختبر، بعد أن الحظت ارتفاعا في درجة حرارتي، وقد فقدت حاّستي 
الشم والــتــذوق، واســتــولــى التعب على جــســدي. كــان ال بــد مــن خضوعي لفحص 
أن  إلــي  أنفي. يخيل  أنبوبا دقيقا شديد اإلزعـــاج في  الفنيُّ  يــدّس  كــورونــا عاجل. 
النتيجة ستظهر خالل  إن  املختبر  فني  يخبرني  دماغي.  يخترق  اللعني  األنبوب 
ساعات. أعــود أدراجــي مرهقة. أقــود السيارة بصعوبة، وصــوت الراحلة يــرّن في 

أذني: ال تقلقي عزيزتي، األمر مسألة وقت ليس إال.

سامح راشد

لو ُسئل شخص بسيط يعيش فوق أي بقعة من الكرة األرضية عن رأيه في عام 
2020، ملا ترّدد في تأكيد أنها أسوأ سني حياته كلها. وال يختلف األمر كثيرًا في 
والعاملني  والفنانني  والرياضيني  األعمال  وأصحاب  والشركات  بالدول  يتعلق  ما 
كل  واجــه  تقريبًا،  اللوجستية.  والخدمات  والنقل  والترفيه  والطيران  السياحة  في 
معاناة شديدة  وتحّملوا  أزمــات سابقة،  بأية  تقارن  ال  طاحنة  أزمــة  العالم  سكان 
الجتياز هذا العام الثقيل. ولكن الالفت هنا ليس فقط مدى سوء هذه األوقات غير 
أخرى  أوقاتًا  املستقبل  يحمل  فربما  أو صعوبتها،  البشرية  تاريخ  في  املسبوقة 
أشّد إيالمًا وصعوبة. وإنما ما يستحق التوقف عنده واستيضاحه مدى استيعاب 
العالم جوهر الرسالة املضّمنة في األحداث والوقائع التي حفل بها 2020، فاملدهش 
أن الشعوب والدول ال يبدو أنها قرأت ما بني السطور في انتشار وباء كوفيد - 19، 
ولم تصل إليها كاملة رسائل تلك األزمة الكونية )كورونا( وتنبيهاتها، على الرغم 

من أنها صارت عنوان العام، وستظل كذلك في األعوام املقبلة أيضًا.
أو  قــدريــة ال يمكن تحّديها  ثــّمــة حتميات  أن  مــيــلــودرامــا 2020  األول مــن  الـــدرس 
إلهية كما يرى  إرادة  البشر وعقلياتهم، وســواء كان ذلك بفعل  تطويعها لرغبات 
بأن  التسليم  البشر  على  للعدميني،  وفقًا  واملصادفة  الطبيعة  بــإرادة  أو  املؤمنون، 
ثّمة قوة فوقية، إمكاناتها أعلى وسطوتها أشد من قدرات سكان الكرة األرضية 
وعقولهم وإمــكــانــاتــهــم. وغــنــيٌّ عــن اإليــضــاح أن ذلــك ال يعني استسالم اإلنــســان 
بما  االغترار  املطلوب هو عدم  لكن  العلمي،  والبحث  التطوير   عن 

ّ
والكف للطبيعة، 

وصلت إليه قدرات البشر، كما لو كان اإلنسان قد حاز كل العلم، ووصل إلى منتهى 
ن من السيطرة على كل عناصر الكون.  ويترتب على ذلك أمر 

ّ
املعرفة والقوة والتمك

واقع، يبدو أن اإلنسان املعاصر قد تغافل عنه، وهو أن كل ما يملكه أو يستطيعه 
إمكانات وال  قــدرات وال  إلــى ال شــيء.. ال  ص والتبخر واأليلولة 

ّ
للتقل البشر قابل 

جدوى وال فعالية وال تحصينات، وال أي شيء. كل ما لدى البشر يمكن بسهولٍة 
أن ينتهي إلى الصفر، أو باألدق إلى العدم. وبواسطة كائٍن ال ُيرى بالعني. ما يعني 
 بثقب األوزون أو فيضانات هائلة 

ً
أن األزمات والكوارث ليست بالضرورة مرتبطة

وأعاصير ضخمة. 
 بما شهده العالم من نكبة في 2020، وإنما بالطريقة 

ً
درس آخر ال يتعلق مباشرة

الــبــشــري ال يمكن  الــعــالــم مــع تلك املــأســاة. إذ ثــّمــة حـــدود للعقل  الــتــي تعاطى بها 
بعتها كل الدول في األسابيع األولى ألزمة كورونا، جاءت 

ّ
اختراقها، فاآلليات التي ات

ذلك من حلوٍل  واإلغــالق، وغير  والعزلة  التباعد  زت على 
ّ
فرك  ،

ً
 ومتشابهة

ً
تقليدية

لم  بمواجهته. في حني  باالبتعاد عنه، ال  الفيروسي  الخطر  الهروب من  جوهرها 
 ،

ً
ر أحد في أساليب أخرى طبيعية ملواجهته بأسلوٍب مختلف أو خالق. مثال

ّ
يفك

زيادة  على  العمل  أو  البشرية.  للمناعة  مقّوية  طبيعية  أغذية  أو  أعشاب  استخدام 
التنفّسي.  الجهاز  وأزمــات  الرئوية  بــاالنــســدادات  الخاصة  الطبية  العقاقير  فعالية 
 بكيفية التعاطي البشري مع األزمة الكارثية، ثبت يقينًا أن ثّمة نوازع للنفس 

ً
واتصاال

البشرية ال يمكن االنسالخ عنها، مهما بلغ اإلنسان من تقّدم ورقي حضاري أو 
فردي  بشكل  تتعامل  الشعوب  راحــت  داهــم،  الخطر  أن  استشعار  فعند  معرفي، 
تمامًا. وغلب على اإلجراءات املتبعة طابع الفزع والهلع واألنانية، على الرغم من أن 
األزمة شاملة وعامة، ولم تستثن شعبًا وال دولة، فكان شعار التعامل والسياسات 

املتبعة »نفسي .. نفسي«.

الكسكسي الليبي أم حفتر؟ هذا العام الحزين

رسائل 2020 ودروسها
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آراء

وائل السواح

ــادة الــعــالــم  بــيــنــمــا يــتــنــفــس عـــديـــدون مـــن قــ
الــصــعــداء، مــع اقــتــراب نــهــايــة عــهــد دونــالــد 
ــه  تــــرامــــب، يــشــعــر حـــلـــفـــاؤه وأشــــقــــاء روحــ
ــاع  ــقـ الـــشـــعـــبـــويـــة الـــعـــنـــصـــريـــة فــــي كــــل أصـ
املـــعـــمـــورة بــالــيــتــم والـــفـــقـــد، مــــن الـــبـــرازيـــل 
إلــــــى بـــولـــونـــيـــا وهــــنــــغــــاريــــا وســلــوفــيــنــيــا 
والـــشـــرق األوســــط وأمـــاكـــن أخــــرى. لــم يكن 
الرئيس األميركي، ترامب، أّول الشعبويني 
املــتــطــّرفــني، ولــن يــكــون آخــرهــم. سبقه منذ 
عقود الفاشيون والنازيون والستالينيون 
والــنــاصــريــون والــبــعــثــيــون، وســبــقــتــه، منذ 
في  املــتــطــّرفــة  اليمينية  األحــــزاب  ســـنـــوات، 
أوروبــــــا مـــن مــــاري لـــوبـــني فـــي فــرنــســا إلــى 
جــــاروســــاو كــاتــشــيــنــســكــي فـــي بــولــونــيــا. 
ولــكــن الـــــدور الــــذي لــعــبــه بــاعــتــبــاره أقـــوى 
رجــل فــي الــعــالــم ورئــيــس أكــبــر ديمقراطية 
ــم  ــداعــ عـــلـــى هـــــذا الـــكـــوكـــب كـــــان املـــلـــهـــم والــ

ر لهم جميعا. 
ّ

واملبش
الــيــوم، وقـــد أقــصــى األمــيــركــيــون رئيسهم، 
للقيم  ته  وإساء وعنصريته  فساده  بسبب 
في  الشعبويون  القادة  بــات  الديمقراطية، 
العالم من دون نصير قوي. وال يعني هذا، 
فــي أي حـــال، أن نــهــايــة رئــاســة تــرامــب هي 
ســوف  بالتأكيد  ولكنها  لــزوالــهــم،  مــقــّدمــة 
ز 

ّ
قــوي، كان يعز تجّردهم من دعم معنوي 

التغيير.  أمــام  مناعتهم  ويــقــّوي  مكانتهم، 
ــك، أن تــغــّيــر الــريــاح  ـــع، إلـــى ذلــ

ّ
ومـــن املـــتـــوق

وقد  تــرامــب،  بعد سقوط  مسارها  الدولية 
ــانـــت فــــي الـــســـنـــوات األخــــيــــرة تــســيــر فــي  كـ
ركابهم. وليس من املستغرب إذن أن تكون 
املفصلية  األمــيــركــيــة  االنــتــخــابــات  نــتــيــجــة 
 آخر على أن »املوجة الشعبوية« التي 

ً
دليا

كثر الحديث عنها في السنوات األخيرة قد 
تبدأ باالنحسار.

ــبــــرازيــــل، حــيــث لــم  ولـــنـــذهـــب بـــدايـــة إلــــى الــ
الــذي  الشعبوي  اليميني  الرئيس  يعترف 
جاير  ترامب،  سياسات  من  كثيرا  استلهم 
الــرئــيــس املنتخب جو  بــفــوز  بــولــســونــارو، 
انتخابات  بايدن إال بعد ستة أسابيع من 

3 نوفمبر/ تشرين الثاني. 
ــرخــي 

ُ
وال مــشــاحــة فـــي أن هــزيــمــة تـــرامـــب ســت

بــثــقــلــهــا عــلــى الــزعــيــم الــبــرازيــلــي الــــذي كــانــت 
شعبيته فــي ازديـــاد، على الــرغــم مــن الــكــوارث 
التي تحيق ببلده، وعلى الرغم من سوء إدارته 

حسان األسود

ثــارت، خال األيــام املاضية، ثائرة سوريني 
كثيرين بــشــأن اســتــخــدام املــبــعــوث األمــمــي، 
غير بيدرسون، تعبير العدالة التصالحية، 
األمن  إلــى مجلس  قّدمها  التي  في إحاطته 
عن أعمال الجولة الرابعة للجنة الدستورية 
 املصطلحني، العدالة 

ّ
السورية. وباعتبار أن

جــديــدان  التصالحية،  والــعــدالــة  االنتقالية 
نوعًا ما على أسماع سوريني كثيرين، من 
غير املتخّصصني في هذا املجال من فروع 
القانون أو العمل الحقوقي، تبني هذه املقالة 
العدالة  مصطلح  مع  باملقارنة  مدلوالتهما 

الجنائية، وبأكبر قدر ممكن من التبسيط.
ــه »أداة 

ّ
بــأن الــعــدالــة الجنائية  نــظــام  ُيــعــّرف 

ــلـــوك  ــر الـــسـ ــيـ ــايـ ــعـ ــّيــــة لـــتـــطـــبـــيـــق مـ اجــــتــــمــــاعــ
الــضــروريــة لضمان حــريــة وســامــة األفـــراد 

وحفظ النظام العام في املجتمع«. 
إلى  الجنائية  الــعــدالــة  تهدف  عــام،  وبشكل 
املصلحة  تحقيق  رئيسني،  هدفني  تحقيق 
ــة لـــــــأفـــــــراد بــــضــــمــــان حـــريـــاتـــهـــم  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ
وحـــقـــوقـــهـــم، وتـــحـــقـــيـــق املـــصـــلـــحـــة الـــعـــامـــة 
للمجتمع بــضــمــان األمـــن واالســـتـــقـــرار، من 
ــاّمــــة ضـــمـــن بــيــئــة  خـــــال تــطــبــيــق قــــواعــــد عــ
طــبــيــعــيــة مـــن اســتــقــرار املــجــتــمــع، بحضور 
الــدولــة وأجــهــزتــهــا الــحــيــاديــة تــجــاه األفـــراد 

والجماعات.
مـــن هــنــا يـــكـــون مــفــهــوم الـــعـــدالـــة الــجــنــائــيــة 
ــــدي فــــــــي حــــالــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــل تـ ــ ــكـ ــ ــــشـ ــًا بـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ مـ
ــالــــة حــيــاد  ــة، وفــــــي حــ ــهــ االســــتــــقــــرار مــــن جــ
أجــهــزة الـــدولـــة مــن جــهــة ثــانــيــة، وفـــي حــال 
باألطر  وانحصارها  الجرائم  نطاق   ضيق 
بيئة  تتوفر  أن  يفترض  وهـــذا  االعــتــيــاديــة. 
آمــنــة لــقــيــام الــعــدالــة الــجــنــائــيــة الــتــقــلــيــديــة، 
ــبـــدأ شـــرعـــيـــة الـــجـــرائـــم  أي االنــــطــــاق مــــن مـ
تجاوزًا  اختصاره  يمكن  الــذي  والعقوبات 
إال بنص  عــقــوبــة  جــريــمــة وال  »ال  بـــعـــبـــارة 
املؤسسة  استقال  على  واالتكاء  قانوني«، 
الــقــضــائــيــة وحـــيـــادهـــا، بــمــا يـــوفـــر حــمــايــة 
ــة، خــصــوصــا  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــقــــوق اإلنـــــســـــان األسـ حــ
التقاضي على درجات، واالستناد إلى مبدأ 
املــفــتــرض باملتهم وضــمــان حقوقه  الــبــراءة 
بالدفاع املقّدس، وإنفاذ األحكام جبرًا بقّوة 
القانون وأجــهــزة الــدولــة، ومــبــادئ تقليدية 

أخرى.
ــيـــة، فـــهـــي إجـــــــراءات  ــالـ ــقـ ــتـ أّمــــــا الــــعــــدالــــة االنـ
إلــى آخــر، ومن  استثنائية تختلف مــن بلد 

أزمة وباء كورونا، فمن املرّجح أن يتخذ بايدن 
ا أكثر صرامة تجاه برازيليا في مجاالت 

ً
موقف

مــثــل الــبــيــئــة وحــقــوق اإلنـــســـان والــتــجــارة، ما 
أكثر  املــتــطــّرف  اليميني  بــولــســونــارو  يــجــعــل 
عزلة على الساحة العاملية، ما سينعكس على 

شعبيته داخل الباد. 
ـــا عــلــى فــوز 

ً
كــــان بـــولـــســـونـــارو يـــراهـــن حـــق

تـــرامـــب، وقـــد صــدمــتــه الــنــتــيــجــة الــســاحــقــة 
ــــب خـــــــــارج الـــبـــيـــت  ــرامـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــي ســــتــــدفــــع بـ
ــيــــض. ونـــقـــل عـــن الـــرجـــل قـــولـــه مـــا بــني  األبــ
ــه لــيــس أمــامــه اآلن خــيــار  الــجــّد والـــهـــزل إنـ
الخارجية  السياسة  يرمي خبير  أن  سوى 
املؤيد لترامب، فيليبي مارتينز، من نافذة 
الــطــابــق الــثــالــث إلـــى قـــارعـــة الــطــريــق. وقــد 
ملحاولة  ضربة  االنتخابات  نتيجة  لت 

ّ
مث

بولسونارو تأسيَس اتجاه بولسوناروي، 
ــو مــــشــــروٌع ســـيـــاســـيٌّ يــمــيــنــي مــتــطــّرف  وهــ
ــكـــل وثــــيــــق عــــلــــى غـــــرار  تـــــم تـــصـــمـــيـــمـــه بـــشـ
الترامبية، والذي سوف يفقد على األرجح 
اآلن بــعــضــا مــــن زخــــمــــه، مــنــهــيــا بــالــتــالــي 
مــا أســمــتــه املــعــلــقــة الــســيــاســيــة الــبــرازيــلــيــة 
ــارزة، إلـــيـــان كــانــتــانــهــيــد، بـــأنـــه »حــلــم  ــ ــبـ ــ الـ
جنون العظمة« لبولسونارو لقيادة حملة 

صليبية يمينية دولية. 
ف قليا في 

ّ
ثم لننحدْر إلى أوروبا، فنتوق

ــــوزراء،  هــنــغــاريــا الــتــي يــتــزّعــمــهــا رئــيــس الـ
فـــيـــكـــتـــور أوربــــــــــان، الــــــذي وصـــفـــه الــخــبــيــر 
لـــتـــرامـــب، ستيف  الـــســـابـــق  االســتــراتــيــجــي 
بــانــون، ذات مــّرة بأنه »تــرامــب الــذي سبق 
ــة 

ّ
ــــب«. لـــقـــد جـــمـــع كــــل بــيــضــه فــــي ســل ــرامـ ــ تـ

واحدة وأعطاها لترامب. 
الــرئــيــس الحالي  بــقــوة وراء  ــان  وقـــف أوربــ
لديه خطة  ليس  إنه   

ً
قائا التصويت،  قبل 

بــديــلــة فــي حــالــة خــســارة تـــرامـــب. وأضـــاف 
ــا مــقــتــنــع بـــأن الــرئــيــس  ــر: »أنــ فـــي مــكــان آخــ
ــرامـــب أنـــقـــذ أمـــيـــركـــا املـــحـــافـــظـــة، وأصــبــح  تـ
ــاء األمــيــركــيــني؛ نتمنى  ــد أعــظــم الـــرؤسـ أحـ
لـــه ولـــنـــا الـــنـــجـــاح الـــكـــامـــل فـــي انـــتـــخـــابـــه«. 
، على خرق 

ّ
ويــدل هــذا املــوقــف، أّول ما يــدل

الـــزعـــيـــم املـــجـــري األصــــــول الــدبــلــومــاســيــة، 
حيث يحاول الزعماء النأي بأنفسهم، ولو 
الداخلية  الشؤون  في  التدخل  عن  شكليا، 
لـــلـــدول األخـــــــرى، وبـــخـــاّصـــة االنـــتـــخـــابـــات. 
 أيضا على موقف سياسي أخرق 

ّ
ولكنه يدل

 مراكبه في 
ّ

في املراهنة على رجٍل أحرق كل
واضحة  نهايتها  كانت  سياسيٍة  مغامرٍة 

زمـــن إلـــى آخــــر، ويــتــم اعــتــمــادهــا بــنــاًء على 
مشاوراٍت جماعية واسعة الطيف، ملعالجة 
فالدول  اعتيادي،  نــزاٍع مجتمعي غير  آثــار 
الخارجة من عهود االستبداد، واملجتمعات 
ــثــــورات أو  الــبــاحــثــة عـــن االســـتـــقـــرار بــعــد الــ
الــحــروب األهــلــيــة، ال تجد أمامها مــن ُسبٍل 
 

ّ
إال حياتها،  مــن  الحقبة  تلك  آثـــار  ملعالجة 

بـــوســـائـــل اســتــثــنــائــيــة تــتــنــاســب وطــبــيــعــة 
ــات لـــقـــواعـــد الــعــقــد  ــروقــ ــخــ ــاكـــات والــ ــهـ ــتـ االنـ
االجـــتـــمـــاعـــي الـــنـــاظـــم لــحــيــاتــهــا، ولــحــقــوق 
ف منهم هذا املجتمع أو املنتمني 

ّ
البشر املؤل

لتلك الدولة.
مـــن هـــنـــا، تــخــتــلــف الـــعـــدالـــة االنــتــقــالــيــة عن 
ــفـــهـــوم  ــة الــــجــــنــــائــــيــــة، مـــــن حــــيــــث املـ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــيـــات والــتــحــّديــات والبيئة  ــداف واآللـ ــ واألهــ
ــل كـــثـــيـــرة. ومــصــطــلــح  ــ ــوامـ ــ الـــحـــاضـــنـــة، وعـ
االنــتــقــالــيــة حــديــث نسبيًا ال يكاد  الــعــدالــة 
يـــتـــجـــاوز عـــمـــره الــخــمــســني أو ســتــني عــامــًا 
تــقــريــبــًا، بــيــنــمــا الــعــدالــة الــجــنــائــيــة ضــاربــة 
القدم. وأهداف العدالة االنتقالية بصيغتها 
إعـــادة  فــي  تتلخص  الــنــهــائــيــة  التبسيطية 
ــــي واالســـــتـــــقـــــرار املــجــتــمــعــي  ــلـ ــ الـــســـلـــم األهـ
إمكانية  ومنع  املــاضــي  انتهاكات  وتــجــاوز 
ــــات عــمــلــهــا  ــيـ ــ . أّمـــــــا آلـ

ً
تــــكــــرارهــــا مـــســـتـــقـــبـــا

وأدواتــهــا فتختلف من بلد إلــى آخــر حسب 
ــهــا تــســتــنــد، في 

ّ
الـــظـــروف واإلمـــكـــانـــات، لــكــن

املــجــمــل، إلـــى مـــروحـــة خـــيـــارات أســاســيــة ال 
ــنـــاء عـــنـــهـــا، مـــثـــل مــحــاســبــة  ــتـــغـ يــمــكــن االسـ
ــبـــي االنــــتــــهــــاكــــات األشــــــــــّد خــــطــــورة،  ــكـ ــرتـ مـ
وإصاح  وتعويضهم،  الضحايا  وإنصاف 
الـــدولـــة وإعـــــادة هيكلتها وفــق  مــؤســســات 
وتحترم  االنتهاكات  ارتكاب  تمنع  معايير 
حــقــوق اإلنــــســــان، وبـــيـــان مــصــيــر املختفني 
قسريًا، والبّت في مصير املعتقلني، وتخليد 

ذكرى املفقودين والضحايا عمومًا.
هناك تحّديات هائلة تعترض سبل تطبيق 
التمويل،  ها 

ّ
أقل ولــيــس  االنتقالية،  الــعــدالــة 

فــالــنــقــاش يـــدور عـــادة بــني أولـــويـــات إعـــادة 
املـــهـــّجـــريـــن وإعــــــــادة اإلعــــمــــار واالســـتـــقـــرار 
مــفــردات املحاسبة  األمــنــي، وبــني  والضبط 
والـــتـــعـــويـــض وإعـــــــادة هــيــكــلــة املـــؤســـســـات، 
فجميعها في حاجٍة ألمواٍل ال تكون متوفرة 
في غالب األحيان بعد سنواٍت من الصراع 
الدولي  الــنــزاع. هنا يدخل دور املجتمع  أو 
ـــي هـــذه 

ّ
عـــلـــى الـــخـــط لــلــمــســاعــدة فــــي تـــخـــط

 األمــــر لــيــس بــهــذه السهولة 
ّ
الــعــقــبــات، لــكــن

املــانــحــة قضايا  الـــدول  أيــضــًا، فقد تشترط 

لــكــثــيــريــن. وتــأكــيــدا لــحــمــاقــتــه الــســيــاســيــة، 
ترامب يرجع جزئًيا  إن دعمه  أوربــان  قــال 
إلى أن باده سئمت من تلقي املحاضرات 
مــن الــســيــاســيــني الــديــمــقــراطــيــني فــي مجال 
حقوق اإلنسان، مضيفا: »لم يعجبنا ذلك، 

وال نريد مساعدتهم ثانية«.
وال غرَو أن البيت األبيض في عهد ترامب 
دعًما ضمنًيا حينا، وعلنيا حينا  قّدم  قد 
آخـــــر، لـــحـــركـــات الــيــمــني املـــتـــطـــّرف وقـــادتـــه 
ــا 

ً
ــد تـــرامـــب صــديــق ــ ــد أوفـ فـــي هــنــغــاريــا. وقــ

ــه، هـــو قــطــب املـــجـــوهـــرات، ديــفــيــد  قــديــمــا لــ
بــودابــســت،  فــي  ليكون سفيرًا  كــورنــســتــني، 
ــت كــان  ــزوات أوربـــــــان، فـــي وقــ ــ ــق نــ

ّ
ولــيــتــمــل

ســـفـــيـــره فــــي أملـــانـــيـــا، ريـــتـــشـــارد غــريــنــيــل، 
في جميع  اليمني  قــوى  »تمكني«  لـ  يخطط 
أثـــار حفيظة مضيفيه  مــا  ــا،  ــ أوروبـ أنــحــاء 
ــر لــاســتــقــالــة فــي  ــان أن اضـــطـ ــ األملـــــــان، وكــ

الصيف املاضي.
ــئـــك الــزعــمــاء  ــبـــدو مـــن الــطــبــيــعــي أن أولـ ويـ
تقريعا بشأن  يتلقوا  أن  يــريــدون  ال  الــذيــن 
والاجئني  البيئة  مجاالت  في  سياساتهم 
وحــقــوق اإلنــســان مــن الــرئــيــس الــقــادم، جو 
بقوة،  تــرامــب  الرئيس  يحتضنون  بــايــدن، 
ــادر الــبــيــت  ــ ــغـ ــ ــه يـ ــ ــتـ ــ ــــي رؤيـ ــبــــون فـ وال يــــرغــ
الشعبويني  الــقــادة  معظم  انــتــظــر  الــبــيــض. 
النتائج أطول فترة ممكنة، قبل أن يهنئوا 
بـــايـــدن عــلــى مــضــض، أو بــبــســاطــة يــظــلــوا 
ـــر أوربـــــان فـــي تــهــنــئــة بــايــدن 

ّ
هـــادئـــني. تـــأخ

ــــان خـــالـــهـــا تــلــفــزيــون  خــمــســة أســـابـــيـــع، كـ
ترامب  اتهامات  في  ويزيد  يعيد  حكومته 
التي ال أساس لها إن الديمقراطيني سرقوا 

االنتخابات. 
يــانــيــز  رئـــيـــس وزراء ســلــوفــيــنــيــا،  وذهـــــب 
ــعــــد مــــن ذلـــــــك، حــــني أعـــلـــن  ــى أبــ ــ يــــانــــشــــا، إلــ
االنتخابات  ليوم  التالي  األربعاء  صبيحة 
فـــي 3 الــشــهــر املـــاضـــي )نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
ألربع  االنتخابات  في  ترامب  فــوز  الثاني( 

سنوات جديدة. 
ــّرر ذلـــك عــلــى »تــويــتــر« مــــّرات، وهـــو في  وكــ
ذلك يشبه ترامب، أو يتشّبه به، في عشقه 
الـــخـــاص هــــذه املــنــصــة، بـــل إنــــه ســـاهـــم في 
ــــرة، حـــني شـــّكـــك فـــي تــوقــيــت  ــــؤامـ نــظــريــة املـ
اإلعان عن نجاح اللقاح األميركي، ووصفه 
يــكــون قد  أن  بــأنــه »مـــريـــب«، ولـــم يستبعد 
االنتخابات.  بعد  ما  عمدًا حتى  تّم حجبه 
وفـــي بــولــونــيــا، راهـــنـــت الــحــكــومــة بــكــل ما 

ــبـــواًل مــجــتــمــعــيــًا، مــثــل إلــغــاء  قـــد ال تــلــقــى قـ
عقوبة اإلعدام، إن لم نتحّدث عن اشتراطات 

سياسية أو غيرها.
ومن التحّديات الهائلة أيضًا عدم إمكانية 
مـــحـــاكـــمـــة جـــمـــيـــع مـــرتـــكـــبـــي االنــــتــــهــــاكــــات، 
ــتــــاج كــــــــــوادر قـــضـــائـــيـــة  ــمــــات تــــحــ ــاكــ ــاملــــحــ فــ
متخّصصة، وتحتاج مرافق لدعم عمليات 
الـــتـــقـــاضـــي مــــن قــــاعــــات مـــحـــاكـــم وســـجـــون 
ــــة 

ّ
ــل، كــمــا تــحــتــاج أدل ــاز شـــرطـــة مـــؤهـ ــهـ وجـ

مــتــوافــقــة مـــع املــعــايــيــر الــقــانــونــيــة، وتــأخــذ 
الزمن، وهذا  أوقاتًا معتبرة من  املحاكمات 
ــه يــحــتــاج اإلعـــــداد والــتــمــويــل والــتــأهــيــل 

ّ
كــل

والتدريب. وحجم الجرائم الهائلة املرتكبة 
في سورية، منذ اندالع الثورة فقط، ال يمكن 
 النظام كــان يعرف سلفًا 

ّ
إدراكــه أبــدًا، ولعل

أوغل  ما 
ّ
كل املحاسبة،  عمليات  يصّعُب  ــه 

ّ
أن

ت 
ّ
في الــدمــاء والتدمير أكثر وأكــثــر. وقــد دل

ــدول الــتــي خــرجــت مـــن الــحــروب  ــ تـــجـــارب الـ
االســتــبــداد، وحاولت  مــن عهود  أو  األهلية 
ــادة بـــنـــاء مــجــتــمــعــاتــهــا مـــن دون املــــرور  ــ إعــ
ها 

ّ
بمسارات عدالة انتقالية حقيقية، كيف أن

 فــي ديــاجــيــر الــظــلــم والقهر 
ً
مــا تـــزال غــارقــة

ــات، وأقـــــــرب مــثــالــني  ــاكــ ــهــ ــتــ والــــفــــســــاد واالنــ
في  نجد  بينما  والــعــراق.  لبنان  للسوريني 
تجارب روانــدا وجنوب أفريقيا أمثلة حّية 
على إمــكــانــّيــة إنــهــاء املــاضــي بــإرثــه الثقيل 
مـــع بـــنـــاء أســــس مــنــع ارتـــكـــاب االنــتــهــاكــات 
الــبــال خصوصية  عــن  تغيب  . وال 

ً
مستقبا

 صـــراع وســيــاقــاتــه التاريخية 
ّ

كــل بــلــد وكـــل
 الحالة السورية 

ّ
واملجتمعية، ونحن نرى أن

ــن أعـــقـــد حـــــاالت الــــصــــراع الـــتـــي شــهــدتــهــا  مـ
املجتمعات البشرية في العصر الراهن.

يرد  التصالحية،  بالعدالة  ق 
ّ
يتعل مــا  وفــي 

ــي »مـــــدّونـــــة بــرنــامــج  ــي بـــحـــث مـــنـــشـــور فــ فــ
ــار:  ــّصـ ــزاع« لــلــبــاحــثــة ســيــمــا نـ ــ ــنـ ــ أبــــحــــاث الـ
السامية  املتحدة  األمــم  مفوضية  »بحسب 
االنتقالية  العدالة  تتألف  اإلنسان،  لحقوق 
من اآلليات القضائية وغير القضائية على 
حــّد ســـواء، بما فــي ذلــك مــبــادرات املاحقة 
الـــقـــضـــائـــيـــة، والـــجـــبـــر وتـــقـــّصـــي الــحــقــائــق، 
واإلصاح املؤّسسي، أو مزيج من ذلك. وأي 
مزيج يتم اختياره يجب أن يكون متوافقًا 
مع املعايير وااللتزامات القانونية الدولية. 
الــعــدالــة االنــتــقــالــيــة أكثر  ويــمــكــن أن تشمل 
مــن شــكــل لــلــعــدالــة، مــثــل الــعــدالــة الــجــزائــيــة 
)املـــــحـــــاكـــــمـــــات(، والـــــعـــــدالـــــة الـــتـــعـــويـــضـــيـــة 
والتصحيحية والتحويلية )ضمانات عدم 

لديها على الحصان الخطأ. حزب القانون 
يتولى  الــذي  البولندي،  القومي  والعدالة، 
الــصــلــة  وثـــيـــق   ،2015 عـــــام  مـــنـــذ  الـــســـلـــطـــة 
بــســيــاســات تـــرامـــب فــيــمــا يـــخـــّص الــهــجــرة 
والـــعـــوملـــة، وكــــان ســعــيــدا جــــّدا حـــني كــانــت 
الطرف عن تفكيك هذا   

ّ
إدارة ترامب تغض

بشكل  البولندي  القضائي  النظاَم  الحزب 
ممنهج وقمع حرية التعبير في الباد. 

ــارك مـــئـــات آالف  ــ ــرة، شـ ــيــ وفــــي اآلونـــــة األخــ
مـــن الــبــولــنــديــني، احــتــجــاجــا عــلــى الــقــيــود 

ــرار، واإلصـــــاحـــــات، والــتــعــويــضــات(.  ــكـ ــتـ الـ
وبــــحــــســــب وحـــــــــدة الـــــدعـــــم الــــقــــانــــونــــي فــي 
الـــبـــرنـــامـــج الــــســــوري لــلــتــطــويــر الــقــانــونــي؛ 
بديل  هــي شكل  التصحيحية  الــعــدالــة  فــإن 
ملواجهة الجريمة، والتي يتم فيها التركيز 
على الضحية وعواقب االنتهاك عليها، بداًل 
من التركيز على الفعل اإلجرامي والجاني. 
ويعني ذلــك أن الــدولــة يجب أن تعمل على 
وتعويضهم  الضحايا،  بمعاناة  االعــتــراف 
أكثر  كرامتهم،  واســتــعــادة  وجبر ضــررهــم، 
ــا الـــجـــنـــاة فــيــجــب  ــ مــــن مــعــاقــبــة الـــجـــنـــاة. أمـ
املجتمع،  فــي  أن تعيد دمجهم  الــدولــة  على 
فــي سبيل إعـــادة الــروابــط االجــتــمــاعــيــة. إن 
العدالة التصحيحية أو اإلصاحية تعتبر 
الــعــقــوبــة االنــتــقــامــيــة غــيــر كــافــيــة، ألنــهــا ال 

الــحــكــومــيــة املـــشـــّددة عــلــى اإلجـــهـــاض، في 
أكــبــر مــظــاهــرات مــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة منذ 
رحيل  ُيضعف  وســوف  الشيوعية.  سقوط 
ترامب من تماسك هذه الحكومة تجاه هذه 
ــهــا. يــقــول الــرئــيــس املــنــتــخــب، 

ّ
الــقــضــايــا كــل

بايدن، إنه ملتزم بإعادة بناء العاقات مع 
االتــحــاد األوروبــــي، ولــكــن هــذا سيعني أن 
حكومة بولندا معّرضة لخطر تركها على 
جانب الطريق، إذ لم يعد لديهم صديق في 
البيت األبيض اآلن، وال يوجد اآلن شخٌص 
ـــى مــقــالــيــد األمــــــور هـــنـــاك. 

ّ
يــشــبــهــهــم يـــتـــول

ولـــن يــكــون مــن املــمــكــن لــهــم بــعــد اآلن بــنــاء 
املتحدة  الــواليــات  مع  استراتيجية  شراكة 
مــن خـــال الــســيــاســة الــتــي يــنــهــجــونــهــا في 
بولندا، ما سيجعل حياتهم أكثر صعوبة، 

ومستقبلهم أكثر مدعاة للشَك. 
كتابة  ويــمــكــن  الــكــثــيــر،  نــحــن  فــي منطقتنا 
مــقــاالت عــن رئيس حكومة دولــة االحتال 
السعودية  عهد  ووولــي  نتنياهو  بنيامني 
املــصــري عبد  بــن سلمان والــرئــيــس  محمد 
األول،  يستثير  وغيرهم.  السيسي  الفتاح 
بشعبويته البغيضة، أسوأ ما في املواطن 
ــلــــي مــــن نــــزعــــات عـــدائـــيـــة تــجــاه  ــيــ اإلســــرائــ
كان  تــرامــب  والــرئــيــس  الفلسطيني.  اآلخـــر 
ــنـــدا لــلــرجــلــني فـــي مــغــامــراتــهــمــا  عـــونـــا وسـ
املـــريـــعـــة. ويــبــقــى الــســيــســي نــســيــج وحـــده 
فــي اســتــخــدامــه شعبوية زائــفــة، ال أســاس 
لــهــا، فــي اعــتــدائــه املــســتــمــّر عــلــى الــحــريــات 

الرئيسية وحقوق اإلنسان.
يــقــول مــعــهــد األبـــحـــاث الــســويــدي تيمبرو 
األوروبـــــيـــــني  الـــشـــعـــبـــويـــني  إن   )Timbro(
ضاعفوا حصتهم من األصوات االنتخابية 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء أوروبـــــا مـــن 11.8٪ في 
 .2018 ــام  ــ عــ فــــي   ٪22.3 ــــى  إلــ  2001 ــام  ــ عــ
ترامب  نجاح  إن  القول  املبالغة  من  وليس 
وفلسفته في الحكم قد أسهما في السنتني 
 
ّ
األخــيــرتــني فــي زيــــادة هـــذه الــنــســبــة، ولــكــن

منها  قــويــة،  أخــرى  أسبابا  بالطبع  هنالك 
الدخل  فــي  والــامــســاواة  املرتفعة  البطالة 
ـــــا خــصــبــة لـــأحـــزاب 

ً
الــلــتــان تــنــتــجــان أرض

ترامب  هزيمة  تكون  أن  فعسى  الشعبوية، 
الـــــذي قـــد انــقــلــب،  الـــدومـــيـــنـــو األول  حـــجـــر 
والــــذي ربــمــا يــوقــع األحــجــار الــتــالــيــة التي 
تتكئ عليه. ال جواَب أكيدًا اليوم، ولكن غدا 

لناظره قريب. 
)كاتب سوري في واشنطن(

تــعــطــي مــعــانــاة الــضــحــايــا واحــتــيــاجــاتــهــم 
األهــمــيــة الــكــافــيــة. وكــذلــك هــي حــال العدالة 
التصالحية، فهي ال تركز على تقييم ذنب 
التي  اآلليات  ترّكز على تعزيز  بل  الجاني، 
ــذي تسبب  ــ ــرر الـ ــدرك حــجــم الـــضـ ــ تــجــعــلــه يـ
عنه،  بمسؤوليته  ويــعــتــرف  وأبـــعـــاده،  فــيــه 

وتدفعه إلى محاولة إصاحه«. 
ــاتـــب مــحــمــد عـــــاء غـــانـــم هـــذا  ــكـ ــرح الـ ــشــ ويــ
املصطلح: »ال Restorative Justice ال تعني 
فــهــذه ترجمة خاطئة،  عــدالــة »تــصــالــحــّيــة« 
شــأنــهــا شــــأن كــثــيــر مــّمــا ُيــتــرجــم فـــي األمـــم 
ــــذه األّيـــــــــام. بـــاخـــتـــصـــار شـــديـــد،  ـــحـــدة هـ

ّ
املـــت

َمـــت ال RJ كمفهوم بــديــٍل  ـــدِّ
ُ
ق  رّبــمــا، 

ّ
وُمـــِخـــل

عن نظام العدل الغربي القائم على العقاب 
فــيــه للجريمة على  ُيــنــظــر  وحــســب، والــــذي 
 الــــّدولــــة فــقــط وتـــقـــف فيه 

ّ
ـــهـــا تــقــع بـــحـــق

ّ
أن

القاضي  يكون  في حني  متفّرجة،  الضحّية 
هو سّيد املشهد وهو صاحب الكلمة األولى 
 لها هو العدالة 

ّ
واألخيرة.... فالترجمة األدق
صالحّية«.

ّ
اإلصاحّية ال الت

 العدالة اإلصاحية 
ّ
يقود هذا إلى القول إن

أو التصحيحية جزء من العدالة االنتقالية، 
وتـــــــأخـــــــذ وصـــــفـــــهـــــا هــــــــــذا مـــــــن ضــــــــــــرورات 
إصـــاح مــؤســســات الــدولــة، وفـــرز املوظفني 
الفاسدين وإقصائهم عن العمل، ملنعهم من 
العدالة   

ّ
إن كما  اإلصـــاح،  عمليات  تعطيل 

التعويضية هي جزء من العدالة االنتقالية، 
م عن تعويض 

ّ
وتأخذ أهميتها عندما نتكل

ــــي حـــريـــاتـــهـــم  الـــضـــحـــايـــا واملــــتــــضــــّرريــــن فـ
وأجسادهم وحقوقهم املالية وممتلكاتهم.

ــزء  ــهــــي جــ ــيــــة، فــ أّمـــــــــا الـــــعـــــدالـــــة الــــتــــصــــالــــحــ
ــدالــــة  ــعــ ــمــــة الــ  مــــــن مـــــــســـــــارات إصـــــــــاح أنــــظــ
الجنائية التقليدية التي فشلت في تحقيق 
املـــأمـــول مــنــهــا فــي بــلــدان مــتــطــّورة عــديــدة، 
لكنها تبقى جزءًا من نظام متكامل، ضمن 
ذات  دول مستقّرة  في  القانون  أطــر سيادة 
في  لة 

ّ
متمث عليا  مرجعية  لــهــا  مــؤســســاٍت 

ــإذا مـــا حــاولــنــا تــطــبــيــقــهــا في  ــ الـــدســـتـــور. فـ
قة جّراء الثورات أو الحروب 

ّ
مجتمعات ممز

األهلية، ضمن بيئات ينعدم فيها القانون، 
ــد 

ّ
وتــنــحــاز مــؤســســات الـــدولـــة مــع طـــرف ض

ـــرهـــا أنـــظـــمـــة االســـتـــبـــداد 
ّ

اآلخــــــــر، أو تـــســـخ
الشعب،  مــن  الــثــائــرة  الفئات  فيها  لتحارب 
فإننا سنصل إلى حالة من اإلجــرام املرّكب 
بــحــق الـــضـــحـــايـــا، ألنـــهـــا ســتــعــنــي مـــســـاواة 

القاتل بالضحّية.
)كاتب سوري في برلني(

أيتام ترامب

العدالة الجنائية والعدالة االنتقالية... مقاربة في نقاش سوري
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األوروبيون 
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أوروبا من %11.8 

في 2001 إلى %22.3 
في 2018
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أساس لها، في 
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الرئيسية وحقوق 

اإلنسان

العدالة اإلصالحية 
أو التصحيحية 

جزء من العدالة 
االنتقالية، وتأخذ 

وصفها 
هذا من ضرورات 
إصالح مؤسسات 

الدولة

مفهوم العدالة 
الجنائية مرتبط بشكل 
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