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«صحوة الموت»...
دعوة إلى حل وسط تاريخي
محمد أبو الغيط

ّ
يقدم الكاتب املصري ،عبد العظيم ّ
حماد ،في كتابه «صحوة املوت :الفصل األخير في
رواية يوليو  ،»1952رؤية بانورامية ملاضي نظام الحكم املصري وواقعه ومستقبله.
مقاالت سبق نشرها ،إال أن الترتيب الدقيق لها،
وعلى الرغم من أن الكتاب تجميع
ٍ
وكذلك ما أضافه لها تنقيحا أو تفصيالّ ،أدى إلى خروج الكتاب في صورة متصل ٍة
يندر أن نجدها في كتب املقاالت الشبيهة .وقد أمضى حماد جل حياته املهنية في
صحيفة األهرام ،الحكومية العريقة ،ووصل إلى منصب رئيس تحريرها بعد ثورة
يناير ،ولعل هــذا مــن أسـبــاب فهمه العميق بنية الــدولــة املصرية ،وكــذلــك سعيه إلى
الوصول لحلول آمنة ،غرضها إصالح مؤسسات الدولة ،ال هدمها.
يحمل الباب األول من الكتاب عنوان «األساطير ِّ
املؤس َسة لضرورة استمرار نظام
يوليو» ،ويفرد مساحة واسعة للرد على أسطورة أن الشعب املصري غير مؤهل
للديمقراطية .يفند ّ
حجة شرط انتشار التعليم قبل الديمقراطية .تاريخيا ،لم يكن
عــامــة األمـيــركـيــن متعلمني ،حــن كـتــب اآلب ــاء املــؤسـســون دسـتــورهــم ،وه ــذا نفسه
ما ينطبق على اإلنكليز ،وقــت إقــرار «الوثيقة العظمى» ،أو الفرنسيني ّإبــان الثورة
الفرنسية .ومن زاوية أخرى ،أثبت شعبنا املصري ،منذ زمن بعيد ،أهليته السياسية،
انتخابات نزيه ٍة لحزب الوفد ّإبــان املرحلة الليبرالية بني
فقد منح األغلبية في كل
ٍ
 1919و .1952ول ــم تفلح كــل وســائــل االح ـتــال الـبــريـطــانــي وامل ـلــك فــي تغيير هــذا
االختيار .يتشدق بعضهم بلوم الشعب الذي انتخب اإلخوان املسلمني مقابل «الزيت
والسكر» ،لكن ّ
حماد يشير إلى مفارقة أن الرواية الرسمية تقول إن ثالثني مليون
مصري قد شاركوا في مظاهرات « 30يونيو» ،فكيف يستقيم نعت الشعب بالجهل
حني انتخبهم ،ثم امتداح وعيه حني خرج ّ
ضدهم ،ثم العودة إلى نعته بالجهل ّ
تهربا
من االستحقاق الديمقراطي؟ وينتقل ّ
حماد إلى تفنيد أسطورة أن الشعب املصري
ً
مطوال ضد أسطورة «املؤامرة العاملية» التي تمتدّ
كسول عبر أمثلة عدة ،ثم يجادل
ّ
منذ هزيمتنا في حــرب  1967ونهاية بالربيع العربي ،وكذلك تطرق إلــى أسطورة
ّ
نجاح دولة يوليو في ضمان االستقرار في مصر ،والتي فندها بتتبع تاريخي دقيق.
في الباب الثاني «الجيش واملجتمع» ،يناقش ّ
حماد أسئلة جدلية ،مثل هل حقا ّثمة
عــاقــة خــاصــة ومختلفة عــن بــاقــي ال ــدول بــن الجيش املـصــري والـشـعــب املصري
تـحــديــدا؟ يجيب حـ ّـمــاد مستعينا بتجارب دول عــديــدة ،مثل سنغافورة والجزائر
ُ
وتركيا وباكستان وفرنسا ،ليخلص إلى تشابهات في أنماط تلك «العالقة الخاصة»،
وكذلك إلى أن أحد الفروق الرئيسية بني دول ناجحة وأخرى فاشلة يعود تاريخيا
ّ
للفارق بني نظام سلطوي حقق شرعية اإلنجاز عبر نجاحه في بداية مسار النهضة،
ثم أمكنه ،اعتمادا على مؤسسات ذات كفاءة ،أن ينتقل إلى ّ
التحول الديمقراطي ،وبني
أنظمة سلطوية لم تنشئ أي ّ
مؤسسات حقيقية ،وجرفت الحياة السياسية الجتثاث
أي بديل .يشرح ّ
حماد بأسلوبه املنظم املعهود أسباب قناعته بــأن دولــة يوليو لن
ّ
تعود إلى صباها ،وتتلخص األسباب في تناقضات النظام الداخلية ،وكذلك تحوالت
املجتمع املـصــري ،فضال عــن تـحــوالت البيئة الــدولـيــة واإلقليمية ،ونهاية بالفروق
الفردية بني القيادات في املراحل األربع لهذا النظام.
أنهى ّ
حماد الكتاب بالباب الثالث تحت عنوان «البحث عن خالص» ،وفيه يدعو إلى
«حــل وســط تاريخي» ،يتلخص في انسحاب الجيش من الحكم املباشر ،وإسناد
السلطة للمدنيني عبر انتخابات نزيهة ،وكذلك تغيير بنية الدولة املركزية بتوزيع
السلطة عبر ّ
مؤسسات مستقلة وانتخابات محلية ،بينما يحتفظ الجيش بــدور
ً
رئيسي فــي ملفات األم ــن الـقــومــي أس ــوة بـتـجــارب أخ ــرى ،فللجيش الـتــركــي الــرأي
ّ
ـرارات مثل انسحاب تركيا من حلف
الحاسم عبر قنوات دستورية مـحــددة في ق ـ ٍ
األطلسي (الناتو) أو بقائها فيه ،أو في إغالق القواعد األميركية.
ّ
يؤكد حماد دور القوى الديمقراطية والنخب السياسية في الدفع بذلك االتجاه ،وليس
ّ
انتظار تحققه تلقائيا ،إال أنه يشدد أيضا على وجود أسباب تدفع «الدولة العميقة»
إلى أن تصل ،في النهاية ،إلى حقيقة أنها لن تستطيع مواجهة املشكالت املصرية
ّ
الوجودية الضخمة من دون مشاركة حقيقية من مجتمع منظم وقوي.
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نجالء أبو مرعي

يواجه رئيس الــوزراء البريطاني بوريس
ج ــون ـس ــون« ،ف ـض ـي ـحــة ح ـف ــات دوان ـي ـنــغ
ستريت» ،وهي مواجهة سيخوضها ،على
ما يبدو ،على طريقته وبأسلوبه.
هو «بــو جــو» .هــذا لقبه وهــذا نهجه .وبه
سيحاول أن ينجو من التحقيق معه في
وتصميم ،في
ضلوعه ،عن سابق إصــرار ُ
خــرق إج ــراءات الحظر الـتــي فــرضــت على
البريطانيني ّ
جراء جائحة كورونا.
ي ــرف ــض االس ـت ـم ــاع إلـ ــى دعـ ـ ــوات زمــائــه
«املـ ـح ــافـ ـظ ــن» ،أو خ ـص ــوم ــه مـ ــن ح ــزب
العمال ،أو حتى الزعيمة اإلسكتلندية،
نيكوال ستيرغن ،له إلى الرحيل .والسؤال
ع ــن ق ــدرت ــه عـلــى ت ـج ــاوز ال ـحــواجــز الـتــي
سـتــرفــع فــي وجـهــه عـلــى م ــدى األســابـيــع
املقبلة ،أو عن مدى إمكانه االستفادة من
اللعب بورقة «إنجاز تنفيذ بريكسيت»،
سيكون ،بالتأكيد ،مـطـ ً
ـروحــا فــي الفترة
املقبلة.
ل ــن ي ــوف ــر «ب ـ ــو جـ ـ ــو» ،امل ـ ـعـ ــروف بــأل ـعــابــه
ّ
الـبـهـلــوانـيــة ال ـتــي مــكـنـتــه مــن ال ـعــوم فــوق
حيلة ليقطع
سطح كــل هفواته السابقة،
ّ
الـطــريــق على املـنــاوئــن أو املنفضني عنه
داخـ ـ ــل ح ــزب ــه .وربـ ـم ــا يـ ـك ــون اسـ ـتـ ـع ــداده
ل ـل ـت ـجــاوب م ــع تـحـقـيــق ال ـشــرطــة م ـن ــاورة
تسمح لــه بــاالسـتـمــرار مــن دون الـخــوض

كاريكاتير

ـات مـ ـبـ ـك ـ ّـرة .ل ـك ـن ـهــا ،ف ــي كــل
ف ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ـ ٍ
األحـ ـ ـ ـ ــوال ،م ـ ـنـ ــاورة م ـح ــرج ــة لـ ــه ّول ـح ــزب
امل ـح ــاف ـظ ــن الـ ـ ــذي ي ـف ـخــر وي ـت ـغ ــن ــى بــأنــه
الضامن للنظام والـقــانــون .ولكن حقيقة،
ل ـيــس هـ ــذا م ــا ي ـش ـغــل الـ ـب ــال ،وإنـ ـم ــا أن ــه،
فــي مساءلته عــن هــذه «الفضيحة» التي
دافــع عــن نفسه بشأنها ،قــال إنــه «لــم يكن
ً
مرتاحا ومطمئنا بما تتيح له
يعلم» .كان
رغبته العارمة باستعادة منطق «مناعة
القطيع» ،إلعــان أنــه اعـتـبـ ًـارا مــن مــارس/
ً
تماما،
آذار املقبل سترفع إجــراءات العزل
وذلـ ــك ف ــي وق ــت أص ـب ــح ن ـحــو  %64,3من
ّ
محصنني بالجرعة الثالثة
البريطانيني
ّ
(امل ـعــززة) من الللقاحات ضد كــورونــا .قد
يـقــول قــائــل إن ه ــذا اإلع ــان يمثل واح ــدة
مــن أوراق الـلـعــب ال ـتــي رمــاهــا جــونـســون
فــي وج ــه املـنــافـســن عـلــى ال ـطــاولــة ،أو إن
ّ
املحصنة كافية للتخفيف من أثر
النسبة
كل العوامل التي تعرقل عجلة االقتصاد،
ت ـح ــدي ـ ًـدا ف ــي ص ـف ــوف أصـ ـح ــاب األع ـم ــال
الـحـ ّـرة أو املـيــاومــن البسطاء .ســواء أكــان
هذا أم ذاك ،إنه يقول :حان وقت التعافي.
ول ـك ــن ت ـب ــدو هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ،م ــن مـتــابـعــة
تحذيرات منظمة الصحة العاملية ،والتي
ل ــم ت ـق ــل ب ـع ــد إن ع ـل ـي ـنــا أن ن ـت ـخ ـفــف مــن
حذرنا بينما ّنبحر في عام  ،2022أكثر من
ٌ
التفكير بالتمني ،بل هي ً
فعليا عمل به.
م ــا يـعـنـيـنــي ويـقـلـقـنــي الـتـفـكـيــر ب ــأن كل

أماني العلي

الفيتوري شعيب

يـتـنــاول املـقــال االسـتـبــداد مــن منظور آخــر،
أي ليس من منظور الحكم واالستالء على
السلطة ،أو حتى ذلك االستبداد السياسي
الـ ــذي ي ـك ــون م ــن أع ـل ــى ال ـه ــرم إل ــى أسـفـلــه،
وإن ـم ــا يــرت ـكــز ال ـحــديــث ع ـلــى م ــا يـمـكــن أن
ُيطلق عليه «االستبداد املجتمعي» ،والذي
ينطلق من القاعدة املجتمعية أو الشعبية
في التأسيس له ،ومن َّ
ثم يكون أمـرًا واقعًا
ُ ّ
الحكام في تكوين االستبداد
يتعامل معه
ال ـت ـق ـل ـي ــدي والـ ـسـ ـيـ ـط ــرة بـ ــه ع ـل ــى ال ـح ـك ــم،
ومفاصل الدولة ،واقتياد الشعوب املنشئة
لــه .االسـتـبــداد االجتماعي بمنظوره العام
ّ
هو استغالل (أو تحكم) فئة مجتمعية من
الشعب لفئة أخــرى ،بحيث ُي ّ
قسم املجتمع
َ
عـلــى هــذا املـقـتـضــى ،ومــن ث ـ َّـم تتقلص هــذه
ّ
املستبدة» إلى أن تصل إلى أحادية
«الفئة
الرأس ،وتلغي ما كان معها ،وتتكون بذلك
االستبدادية الحاكمة التقليدية املتمثلة في
ً
الفرد أو حتى العائلة الحاكمة ،والتي عادة
ما يكون أساسها (ونشأتها) مرتبطًا بالفقر
أو الطبقية ،في املجتمع ،فيتولد على إثرها
االستبداد املؤسساتي ،أو حتى االستبداد
القانوني املمنهج املرتبط بالحياة اليومية
ّ
متعددة،
والواجبات والحقوق ،عبر عوامل
اقتصادية وفكرية ،وحتى تربوية ،لتكون
إلزامية بناء نظام أخالقي تربوي يقف أمام
االستبداد املجتمعي األساس والفيصل في
ّ
للحد مــن هــذه الـظــاهــرة،
أوس ــاط املجتمع،
كما يذهب إلــى ذلــك الكواكبي فــي «طبائع
االستبداد ومصارع االستعباد».
افـتــرض الكواكبي فــي هــذا الـشــأن والنوع
من االستبداد أن أساس قوامه هو العامل
االجتماعي الذي كان نواة تكوين املستبد
الحاكم من الناحية التربوية االجتماعية،
ف ـي ـق ــول« :امل ـس ـت ـب ـ ّـدون ي ـت ــواله ــم مـسـتـبــد،
واألحرار يتوالهم األحرار» .وبمعنى آخر،
يمكن فهم املقصود وامل ــراد بــأن الظواهر
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ف ــي م ـج ـت ـمـ ٍـع م ــا ه ــي ال ـتــي
ّ
تحدد النمط السياسي السائد في البالد
ُ
بطريقة أو أخ ــرى ،لتكون النتيجة حكمًا
استبداديًا أو غيره.
وفي املقابل ،النموذج املثالي للتخلص من
«االستبداد املجتمعي» الــذي يقود ،حتمًا،
إل ــى االس ـت ـب ــداد الـسـيــاســي واالق ـت ـص ــادي،
وحتى الفكري ،هو العلم ،ســواء من علوم
الحياة «مثل الحكمة النظرية أو الفلسفة
العقلية ،وحقوق األمــم وطبائع االجتماع

التقييم ،وكذلك التخلص منه ،في حني بات
من الـضــروري اليوم االتـجــاه نحو التقييم
ال ــداخ ـل ــي لــاس ـت ـبــداد املـجـتـمـعــي وإي ـج ــاد
طرق وبدائل تمنع من انتشاره في املجتمع،
خصوصًا بعد الـثــورات العربية وتعثرها
ّ
فــي بعض مــن الـبـلــدان ،األم ــر ال ــذي يتطلب
ال ـع ـمــل ع ـلــى م ـنــع االسـ ـتـ ـب ــداد املـجـتـمـعــي،
والـ ــذي بـنـجــاحــه ستنجح املـجـتـمـعــات في
ال ـت ـغ ـل ــب ع ـل ــى االس ـ ـت ـ ـبـ ــداديـ ــن ،ال ـس ـيــاســي
والسلطوي ،الحاكمني لها.
(كاتب ليبي)

في بداية الوباء،
لم يتوان «بو جو»
عن المصافحات،
جاهر بها فيما كان
المستشار العلمي
في داونينغ ستريت
ينصح باالمتناع عنها

ّ
ع ــادوا يـعــرفــون غـيــرهــا ،والـتـخــلــي عنها
ً
يعني لهم ً
عريا كامل أمام تسونامي من
اضطراب القلق.
ح ـمــل ال ــوب ــاء إل ــى مـعـظـمـنــا ح ــول الـعــالــم
الـ ـت ــروم ــا .ورايـ ـ ــة ال ـت ـعــافــي ال ـس ــري ــع الـتــي
يــرفـعـهــا «ب ــو ج ــو» لــن ت ـبـ ّـدد طـبـقــات هــذه
صدور كثيرين ممن
التروما الواطئة على ً
ـات
ـ
ب
ـو
ـ
ن
ـار
ـ
ب
ـ
ت
ـ
خ
ال
ـة
أص ـب ـحــوا أك ـث ــر ع ــرض ـ
ٍ
مــن القلق الـشــديــد فــي كــل م ـ ّـرة يضطرون

محمود الريماوي

تحوالت المشهد اللبناني
ّ
بعد انسحاب الحريري
بشار نرش

املـشـهــد الـسـيــاســي الـلـبـنــانــي قـبــل تعليق
الرئيس سعد الـحــريــري عمله السياسي،
وع ــزوف ــه ع ــن دخ ـ ــول االن ـت ـخ ــاب ــات ،وع ــدم
ّ
التقدم بترشيحات باسم «تيار املستقبل»،
لــن يكون كما بـعــده ،فستكون لهذا القرار
انعكاسات وت ـ ّ
ـرددات كثيرة على املعادلة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـ ّل ـب ـنــان ـيــة وعـ ـل ــى األصـ ـع ــدة
ك ــاف ــة ،سـ ّـي ـمــا أنـ ــه يــأتــي ق ـبــل االن ـت ـخــابــات
الـبــرملــانـيــة امل ـق ـ ّـررة فــي مــايــو /أي ــار املقبل،
ويـ ـت ــزام ــن م ــع ت ـ ـطـ ــورات إق ـل ـي ـم ـيــة ع ــدي ــدة
يدخل لبنان في صلبها ،كالورقة العربية
التي حملها وزير خارجية الكويت ،أحمد
ناصر الصباح ،إلى املسؤولني اللبنانيني،
وكـ ــذلـ ــك مـ ـف ــاوض ــات ف ـي ـي ـنــا بـ ـش ــأن امل ـلــف
النووي اإليــرانــي ،واملفاوضات السعودية
 اإلي ــرانـ ـي ــة .وي ـم ـكــن ال ـح ــدي ــث ع ــن ثــاثــةجوانب رئيسة ،ستكون األكثر حضورًا في
تحوالت املشهد السياسي اللبناني ،بعد
تعليق الحريري عمله السياسي.
ي ـت ـع ـل ــق األول ب ـم ـس ـت ـق ـب ــل «الـ ـح ــري ــري ــة
السياسية» .يرى بعضهم قرار الحريري،
ت ـع ـل ـيــق ع ـم ـلــه ال ـس ـي ــاس ــي وعـ ـ ــدم ال ـت ـق ـ ّـدم
ب ـت ـش ــري ـح ــات ب ــاس ــم «ت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـبــل»،
هروبا من املواجهة ُ
ويشكل بداية النهاية
ّ
لـ ـ «الـحــريــريــة الـسـيــاسـيــة» ،خـصــوصــا أن
ّ
عمته بهية تـتـقـ ّـدم بالعمر ،فيما شقيقه
األكـ ـب ــر ب ـه ــاء ال ـح ــري ــري يـفـتـقــد لـلـتـجــربــة
وامل ــؤه ــات ال ـس ـيــاس ـيــة ،وال يـحـظــى بــأي
شعبية ،باستثناء مجموعات صغيرة في
ب ـيــروت وطــراب ـلــس .غـيــر أن آخــريــن يــرون
ّ
متقدما لتغيير وقائع
هــذا الـقــرار موقفا
اللعبة السياسية اللبنانية بالشكل الذي
ّ
ً
ي ـع ــزز دور ال ـح ــري ــري وتـ ـي ــاره مـسـتـقـبــا،
ّ
على اعـتـبــار أن «الـحــالــة الـحــريــريــة» التي
ّأسـ ـ ــس ل ـه ــا رف ـي ــق الـ ـح ــري ــري ف ــي ال ــدول ــة
ّ
مجرد نموذج اقتصادي
اللبنانية ليست
ُ
جامد اعت ِمد بعد اتفاق الطائف ،بل هي،
ب ــال ــدرج ــة األول ـ ـ ــى ،م ـج ـمــوعــة م ــن األف ـ ــراد
امل ــوزع ــن ف ــي م ـنــاصــب ع ـل ـيــا ف ــي إدارات
ال ــدول ــة ك ـل ـهــا ،وي ـع ـم ـلــون وفـ ــق مـنـظــومــة

لـ ـلـ ـخ ــروج مـ ــن املـ ـ ـن ـ ــازل أو ع ـن ــد تـنـبـهـهــم
إلـ ــى ازدي ـ ـ ــاد عـ ــدد امل ـح ـي ـطــن ب ـه ــم .وه ــذه
ل ـي ـســت سـ ــوى ع ـ ـ ــوارض ق ـل ـي ـلــة أو أب ـســط
مــن ع ــوارض أخــرى إضافية تـنــدرج تحت
خانة عــوارض اضطراب ما بعد الصدمة.
ً
تنبها ،على
خدمة الصحة الوطنية أكثر
ما يبدو ،من رئيس الوزراء البريطاني إلى
ذل ــك ،إذ تكثف مــن رسائلها ونصائحها
ّ
متدرجة،
للمواطنني لتأمني ع ــودة آمـنــة،
متصالحة مــع االنـطــوائـيــة الحديثة التي
ت ـش ـك ـلــت ،أو تـ ـط ــورت ،لـ ــدى ك ـث ـيــريــن فــي
العامني املاضني ،وتدعوهم إلى االستفادة
م ــن خ ــدم ــة االسـ ـتـ ـش ــارة واملـ ـس ــاع ــدة على
ّ
تخطي هذه العوائق النفسية والذهنية.
خدمة الصحة الوطنية نفسها قــد تكون
ع ـ ـنـ ــد مـ ـنـ ـعـ ـط ــف ج ـ ــدي ـ ــد يـ ـ ـ ـ ــودي ب ـ ـجـ ــودة
خدماتها أو انهيارها .ثمانون ألف موظف
في خدمة الصحة الوطنية ليسوا ملقحني
ح ـت ــى اآلن ،أي ن ـح ــو  %10مـ ــن ال ـط ــاق ــم
الصحي العامل في عدد من املستشفيات
وع ـيــادات الطبابة الـعــامــة .وه ــؤالء اليوم
أم ــام مـصـيــر إم ــا الـلـقــاح أو عــواقــب أقلها
ً
تــوق ـي ـف ـهــم ع ــن ال ـع ـم ــل ولـ ــو م ــؤق ــت ــا .وق ــد
استبق بعضهم نهاية املهلة فــي الثالث
مــن فـبــرايــر /شـبــاط وق ـ ّـدم استقالته .أراد
ه ـ ــؤالء اإلم ـ ـسـ ــاك بـ ــزمـ ــام األمـ ـ ـ ــور وإبـ ـق ــاء
ال ـس ـي ــادة ع ـلــى أج ـس ــاده ــم ،ك ـمــا ي ـقــولــون.
س ــؤال احـتـمــاالت اجـتـيــاح سـيــادة أجساد

اآلخرين بفيروس ،هم ناقلون له عن غير
ً
تماما
قـصــد ،إنـمــا بــوعــي ف ــردي منفصل ً
عن ال «إيكو سيستم» ،ال يجد مكانا في
الحيثية األخــاقـيــة التي يتفاعلون فيها
ومعها .لكن ماذا لو بالفعل بقي  %10من
الطاقم الصحي خارج الخدمة ،أال يتحقق
انهيارها؟ وهــذا ما كــان من أبــرز عناوين
خـشـيــة ال ـعــام األول قـبــل ال ـل ـقــاح ،وه ــو أن
تسقط الـخــدمــة الصحية أم ــام تسونامي
املرضى الذين يحتاجون إلــى االستشفاء
في املراكز الصحية.
ه ــل ت ــوض ــع خ ـش ـيــة االن ـه ـي ــار أو تحققه
ُ
فــي كـفــة ت ــوازي كـفــة بريكسيت؟ َم ــن ي ـ ِـزن
م ــاذا؟ بــوريــس جونسون الــذي شاهدناه
ُينقل إلــى املستشفى ً
طلبا ملتابعة طبية
جراء إصابته بالفيروس ،وهو الــذي ،في
بداية الوباء ،لم يتوان عن املصافحات ،بل
جاهر بها في وقت كان املستشار العلمي
في «داونينغ ستريت» ينصح باالمتناع
عـنـهــا ،لــن يحيد عــن املـشـهــد ال فــي داخــل
ح ــزب ــه وال ع ــن رئ ــاس ــة ال ـ ـ ــوزراء بـسـهــولــة
إال إذا ثبت أنــه كــذب .ومــع ذلــك ،قد ينجو
ّ
ً
تماما ،كما تمكن من محو هفوات وزالت
ل ـســان وم ــواق ــف ســابـقــة ت ــورده ــا م ـج ـ ّـدداً
الصحافة البريطانية ،يوم كذب بشأنها
«ب ـ ــو جـ ـ ــو» ،وأكـ ـم ــل ط ــري ـق ــه ن ـح ــو ق ـي ــادة
الحزب ورئاسة الحكومة.
(إعالمية لبنانية في التلفزيون العربي)

نجاح باهر في تسميم األجواء

االستبداد من منظور آخر
وال ـس ـي ــاس ــة امل ــدنـ ـي ــة ،والـ ـت ــاري ــخ امل ـف ـصــل،
والخطابة األدبـيــة ،ونحو ذلــك مــن العلوم
الـ ـت ــي ت ـك ـ ّـب ــر الـ ـنـ ـف ــوس وتـ ـ ّ
ـوسـ ــع ال ـع ـق ــول،
وت ـعـ ّـرف اإلن ـســان مــا هــي حـقــوقــه ،وكــم هو
مغبون فيها ،وكيف الطلب ،وكيف النوال،
وكـيــف الـحـفــظ» ،وم ــا إل ــى ذل ــك مــن العلوم
والـ ـط ــرق ال ـت ــي تـجـعــل م ــن اإلنـ ـس ــان عــامــل
بناء في محيطه ،ومن َّ
ثم مجتمعه ،وكذلك
دولته ،بحيث ال يمكن االكتفاء بالتخلص
من االستبداد وغياب العوامل التي تمنع
ّ
عـ ــودتـ ــه .ي ــت ـض ــح م ـم ــا س ـب ــق ب ـ ــأن حـقـيـقــة
االستبداد املجتمعي تكون في غياب العلم،
وع ــدم مـعــرفــة الــواج ـبــات وال ـح ـقــوق ،حيث
إن ــه كـلـمــا ك ــان الـجـهــل عـنــد ال ـع ــوام وعــامــة
ّ
الشعب يولد عندهم الخوف الذي يقود إلى
االستسالم للمستبد ،بعكس إذا ما انتشر
ال ـع ـل ــم واملـ ـع ــرف ــة ،فـ ــإن ال ـش ـع ــوب تـكـتـســب
ح ـي ـن ـئــذ ال ـ ـجـ ــرأة ع ـل ــى الـ ـقـ ـي ــام ب ــالـ ـث ــورات
وامل ـط ــال ـب ــة ب ـح ـقــوق ـهــا ،األم ـ ــر ال ـ ــذي يـكــون
ّ
«املستبدة
وخوف عند السلطة
قلق
ٍ
مصدر ٍ
ّ
املستبدة» .وبالتالي ،ال يمكن
منها أو غير
أن يـسـتـقــر االس ـت ـب ــداد ،إن وجـ ــد ،ف ــي هــذا
النظام أو ذاك ،بناء على املعطيات املعرفية،
واملـ ـط ــالـ ـب ــة ال ـح ـق ــوق ـي ــة الـ ـت ــي اكـتـس ـبـتـهــا
الشعوب علمًا ومعرفة.
لـ ـيـ ـس ــت هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــرة إلـ ـ ـ ــى االسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــداد
ٌ
االج ـت ـمــاعــي ول ـي ــدة الـ ـي ــوم ،ب ــل ه ــي ن ـظــرة
خ ــاض فـيـهــا ك ـث ـيــرون م ــن أص ـح ــاب الـفـكــر
والرأي في محاولة منهم للمقاربة والفهم،
مـ ــن حـ ـي ــث الـ ـنـ ـش ــأة والـ ـتـ ـك ــوي ــن ،ومـ ـ ــن ثــم
ّ
تتكرر مآالتها السيئة
املعالجة ،بحيث ال
ع ـل ــى ال ـش ـع ــوب الـ ـت ــي ت ـط ــال ــب ب ـح ـقــوق ـهــا،
كـمــا أن ه ــذه الـنـظــرة ،مــن جـهــة أخ ــرى ،وإن
كانت هي لـ ُّـب تكوين االستبداد السياسي
بلدان كثيرة ،إال أنها
والسلطة الحاكمة في
ٍ
ال تـ ّجــد ،فــي الــوقــت الـحــالــي واملـعــاصــر ،من
يشخصها التشخيص الطبيعي والسليم،
ُّ
الجل يتجه إلى االستبداد السلطوي في
بل

البؤس الفلسطيني
وليس الكاريكاتير

هل يقلق بوريس جونسون؟
جهد بذل في العامني املاضيني سيذهب
ُسـ ــدى .وكــأن ـنــا أمـضـيـنــا كــل ه ــذا الــوقــت
ٌ
نمأل دلو املاء قطرة تلو قطرة ،وأتى طفل
َ
ً
اله رك ــل الــدلــو وارت ـمــى ضــاحــكــا .وكــأنــه
ٍ
ً
ً
يمنح مناهضي اللقاح فوزا سهل .كيف
يمكن أن تتواصل حملة التلقيح بالزخم
املطلوب ،إذا كــان املـتـ ّ
ـرددون سيسمعون
اعـ ـتـ ـب ـ ً
ـارا م ــن ال ــرب ـي ــع امل ـق ـبــل أن الـحـفـلــة
قائمة ،وليس عليهم سوى ارتــداء بهجة
ال ـعــودة إلــى «الـحـيــاة الطبيعية» .ومــاذا
عــن ارتـ ــداء الـكـ ّـمــامــة الـتــي لــن تسقط عن
ح ــدود األن ــف فـقــط ،بــل ستدوسها أقــدام
ك ــل املــوظ ـفــن ال ـعــائــديــن إل ــى شــركــاتـهــم
الكمامة التي نالت َ
ومهامهمّ .
مجدها عن
جــدارة في حمايتنا .كثيرون لم يتخلوا
عنها فــي أوق ــات ســابـقــة خففت خاللها
السلطات من إجراءات فرض االلتزام بها.
ّ
متمسكني بها .ليس
وربما هم سيظلون
ألنهم أكثر حـ ً
ـرصــا مــن «بــو جــو» ،أو ألن
هـ َّـم إيـصــال الـلـقــاح إلــى كــل الـشـعــوب بال
تـمـيـيــز أو إج ـح ــاف يــأكـلـهــم م ــن الــداخــل
ً
لـ ـي ــا ،وي ـ ـ ــرون أن م ـســاه ـم ـت ـهــم ب ــارت ــداء
ّ
ال ـكــمــامــة سـيـكــون لـهــا فـضــل بـسـيــط في
ّ
متحور جديد بينها ،وال
تأخير انتشار
ً
حتى ألنهم أقل أنانية أو إيثارا لذواتهم
الـ ـت ـ ّـواق ــة السـ ـتـ ـع ــادة مـ ـس ــاح ــات ال ـتــألــق
املــاض ـيــة امل ـم ــزوج ــة بــالـحـنــن والـتـلـهــف
إلى «الحياة ما قبل الوباء» .بل ألنهم ما

مـتـنــاسـقــة مــع الـسـيــاســة ال ـحــريــريــة .ومــن
ج ـهــة أخ ـ ــرى ،تـعـلـيــق ال ــرئ ـيــس ال ـحــريــري
عـمـلــه ال ـس ـيــاســي وخ ــروج ــه م ــن ّ الـسـلـطــة
م ــؤق ــت ،فــال ـحــريــري ال يـ ــزال ّ ُي ـمــثــل ال ـقــوة
األساسية داخل الشارع السني في لبنان،
وله حضوره الكبير في مدن كبرى ،بيروت
وص ـيــدا وطــراب ـلــس وع ـكــار وغ ـيــرهــا ،ولــه
رمزيته التي ال يمكن تجاوزها في الشارع
اللبناني ،على الرغم من تراجع شعبيته.
ّ
لذلك يمكن القول إن من يراهن على زوال
ّ
«الحريرية السياسية» التي شكلت إحدى
الــركــائــز السياسية األســاسـيــة للتوازنات
الــوطـنـيــة خ ــال ال ـع ـقــود ال ـثــاثــة املــاضـيــة
واهـ ـ ــم ،فـ ـض ــرورات امل ــرح ـل ــة ال ـحــال ـيــة هي
التي فرضت على ّالحريري تعليق عمله
ّ
السياسي ،ومؤكد أنها مرحلة لن تطول،
لـيـعــود ال ـحــريــري وف ــق ت ــوازن ــات جــديــدة،
بعيدة عن سطوة حزب الله وعبث إيران.
يتعلق الـجــانــب الـثــانــي بملف انتخابات
م ـ ــاي ـ ــو /أي ـ ـ ـ ــار امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،فـ ـس ـ ُـيـ ـح ــدث ق ـ ــرار
ً
ال ـحــريــري خ ـلــا واض ـحــا فــي االنـتـخــابــات
البرملانية (فــي حــال إجرائها) ونتائجها،
من ناحيتني :خريطة التحالفات وتوزيع
ُ
اللوائح ،وخصوصًا في بيروت التي تشكل
ّ
مركز الثقل لتيار املستقبل .وأن القرار قد
يدفع قيادات أساسية أخــرى ،في قراءتها
موقف الحريري من باب الواقع اللبناني،
إل ــى تـعـلـيــق م ـشــارك ـت ـهــا ف ــي االن ـت ـخــابــات
الـنـيــابـيــة ب ــدل االن ـخ ــراط فـيـهــا ،لتتدحرج
بذلك حجارة الدومينو الواحد تلو اآلخر،
«امليثاقية الوطنية»،
تحت عـبــاءة فـقــدان
ّ
ـرف ورك ـ ٍـن ســنــي أســاســي من
مــع غـيــاب ط ـ ٍ
امل ـع ــرك ــة ،األمـ ــر الـ ــذي ق ــد ي ـق ــود ال ـب ـلــد إلــى
تــأجـيــل االن ـت ـخــابــات ،وبــال ـتــالــي ،الــدخــول
فــي فوضى إلــى حــن حصول التسوية أو
الحلول املرتقبة.
وبالتالي ،يبقى الثابت من دون شك بأن
ّ
هذا القرار ُيشكل منعطفًا خطيرًا بالحياة
ّ
السياسية اللبنانية ،كونه ال يتعلق فقط
بــال ـحــركــة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـس ـن ـيــة ،ب ــل أيـضــا
بالحياة السياسية اللبنانية كـكــل ،فهذا
ّ
القرار قد ُيشكل صدمة سياسية ووطنية

س ُيحدث قرار الحريري
خلًال واضحًا في
االنتخابات البرلمانية
ونتائجها

قد تفتح بوابة النقالبات كبرى ستشهدها
الساحة اللبنانية حتى موعد االنتخابات
البرملانية ،قد تطيحها.
يتعلق الجانب الثالث باملرحلة اللبنانية
ال ـجــديــدة الـتــي تــدفــع نـحــوهــا دول عربية
ع ــدي ــدة ،وخـصــوصــا الـخـلـيـجـيــة ،ملــواجـهــة
حــزب الله داخليًا ،فالحريري ،قبل إقدامه
ّ
ليس على
على ق ــراره ،فكر مليًا بتبعاتهّ ،
مستوى حزبه وطائفته فقط ،وإنـمــا على
مستوى لبنان ككل ،آخذًا باالعتبار الدوافع
الشخصية واملواقف العربية ،وخصوصًا
الـخـلـيـجـيــة ،ال ــراف ـض ــة هـيـمـنــة حـ ــزب الـلــه
وإيــران ،وعجز املجتمع الدولي عن تنفيذ
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات األمـ ـمـ ـي ــة ،وخـ ـص ــوص ــا ق ـ ــراري
مجلس األمن  1559و ،1701اللذين يدعوان
إلى تحرير لبنان من سالح حزب الله ،وإلى
استعادة سيادة الدولة اللبنانية بواسطة
قواتها الشرعية ،فالحريري ،بـقــراره هذا،
يضع الفرقاء اللبنانيني فــي الــداخــل أمــام
مسؤولية استمرارهم في إضفاء شرعية
ّ
وهمية على واقع غير شرعي يقوده حزب
الله ،وخصوصًا بعد الورقة العربية التي
حملها وزير خارجية الكويت إلى بيروت،
وال ـت ــي ت ـت ـضـ ّـمــن ب ـن ــودًا ع ـ ـ ّـدة ع ـلــى لـبـنــان
أن ينفذها السـتـعــادتــه الــدعــم ،أبــرزهــا ما
ّ
يتعلق بسالح حــزب الـلــه ،وتنفيذ قــرارات
األمم املتحدة املتعلقة بذلك.
(كاتب سوري)
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س ــواء نـشـبــت ال ـح ــرب أم ال ،ف ــإن الــرئـيــس
الروسي ،فالديمير بوتني ،ينجح نجاحا
بــاهــرا ،عبر اتـبــاع سياسة حــافــة الهاوية
في األزمة بشأن أوكرانيا ،بتسميم األجواء
في ّ
نحو أعاد
قارة بكاملها ،أوروبا ،وعلى
ٍ
إلى األذهــان ّ
مقدمات الحربني الكونيتني.
وهــذا هو حتى تاريخه اإلنـجــاز امللموس
لسياسة التحشيد والتصعيد ضد البلد
الصغير املجاور ،وهــذه هي الخدمة التي
يـتــم تقديمها لقضية األم ــن وال ـســام في
ـات مــن الـغــرب
ال ـعــالــم ،وي ـتــم طـلــب ض ـمــانـ ٍ
تـحــت طــائـلــة «ال ـت ـحـ ّـرك» نـحــو ه ــذا الـبـلــد،
تـحـ ّـركــا أوس ــع مـمــا ج ــرى فــي ال ـعــام 2014
ضد املناطق الشرقية منه ،والتي أوقعت
 14ألف قتيل ،واستتبع ذلك باحتالل شبه
جزيرة القرم (ينتمي سكانها إلى التتار،
وقد تم تشتيتهم والتنكيل بهم منذ عهد
ال ـق ـيــاصــرة وخـ ــال الـحـقـبــة السوفييتية
وإحالل سكان آخرين محلهم).
ّ
يتحمس في أوروبا للحرب ،وهو
ال أحد
ما تدركه القيادة الروسية جيدا ،ولهذا
تــرفــع مــن وت ـيــرة الـتـصـعـيــد والـتـحـشـيــد.
فيما ّ
تكرر واشنطن أنها لن ترسل قوات
إلى أوكرانيا غير العضو في حلف شمال
األطـلـســي (ال ـنــاتــو) .وف ــي تـلــك األث ـن ــاء ،ال
يطلب بــوتــن مــن أوكــران ـيــا ضـمــانــات أو
غيره ،فوريث االتحاد السوفييتي يخاطب
الـ ــدولـ ــة ال ـع ـظ ـم ــى ،وال ي ـخ ــاط ــب ال ــدول ــة
ال ـص ـغ ـيــرة ،ح ـتــى ل ــو ك ــان ــت ه ــي املـعـنـيــة
األول ــى .ومنذ أن أبــدى رغبته باستعادة
األم ـج ــاد الــروس ـيــة وأس ـفــه الـشــديــد على
كـ ــارثـ ــة انـ ـهـ ـي ــار االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـســوف ـي ـي ـتــي،
فــإنــه يـتـعــامــل م ــع الـ ــدول ذات الـعـضــويــة
الـســابـقــة فــي املـنـظــومــة االشـتــراكـيــة على
أن ـهــا ف ــي مـنــزلــة دول «م ـت ـم ـ ّـردة» ال دول
مستقلة .ويتجاهل الرئيس الــروســي أن
االتحاد السوفييتي قد انهار من داخله،
وليس بفعل ضغط خارجي أو مواجهة
ع ـس ـك ــري ــة ،وأن دول ش ـ ــرق أوروب ـ ـ ـ ــا قــد
ّ
انفكت بدورها عن املنظومة االشتراكية
بفعل انتفاضات شعبية ،وليس نتيجة
مــؤامــرة إمبريالية .وأن خيار االنضمام
إلــى «الـنــاتــو» كــان أيـضــا خـيــارا داخليا،
وعبر برملانات منتخبة ،وكذلك االنضمام
إلى االتحاد األوروب ــي ،وأن بناء عالقات
ت ـع ــاون مـثـمــر م ــع ه ــذه ال ـ ــدول ه ــو ال ــذي

يكفل إقصاء شبح الحروب والتدخالت،
وهــو الــذي قد يدفع مستقبال هــذه الــدول
إلى القناعة بعدم الحاجة لالنضمام إلى
حلف خارجي مثل الناتو.
ّ
يــركــز م ـســؤولــون روس عـلــى أن الـعــالــم
ّ
انتقل إلــى تـعــدديــة قطبية ،وأن ال مكان
ل ـق ـط ــب واحـ ـ ـ ــد .ح ـس ـن ــا مـ ــن األف ـ ـضـ ــل أال
ً
ي ـكــون ه ـنــاك أي ق ـطــب ،وذل ــك ب ــدي ــا عن
ّ
التعددية القطبية.
القطب الــواحــد وعــن
وخالل ذلك ،فإن النفوذ الخارجي (ضمن
ّ
الطموح ّ
لتعددية قطبية) ال يتأتى بالقوة
ّ
العسكرية وحدها ،بل بالتقدم الصناعي
والعلمي وبرفاهية الـشـعــوب وتمتعها
بحقوقها األســاسـيــة ،فــي إدارة حياتها
واختيار من يمثلها ويحكمها ،وفي نبذ
استخدام القوة لحل النزاعات بني الدول،
وفــي عــدم التمييز السلبي أو اإليجابي
ب ــن دول كـبـيــرة وأخـ ــرى ص ـغ ـيــرة ،وهــو
م ــا م ـنــح أوروبـ ـ ــا امل ـكــانــة ال ـت ــي تـبــوأتـهــا
م ـنــذ م ــا ب ـعــد الـ ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة ال ـثــان ـيــة.
وهــو مــا جعلها تستقبل مــايــن البشر
م ــن الـ ـق ـ ّ
ـارات الـخـمــس م ــن مستعمراتها
السابقة ،ومــن غير املستعمرات لإلقامة
والعمل ،وهو ما جعلها تستقبل الجئني
من الـعــراق وســوريــة وأفغانستان ودول
أفريقية والتينية بال عــدد .هل تستقبل
روسيا أحـدًا من الساعني إلى النجاة أو
إلى حياة أفضل؟
مـ ــن حـ ــق روس ـ ـيـ ــا ت ـن ـظ ـيــم عـ ــاقـ ــات ال ـق ــوة
وم ـع ــادالت ـه ــا م ــع الـ ـغ ــرب وغـ ـي ــره ب ـصــورة
دوريـ ـ ـ ـ ـ ــة ،إال أن ال ـت ـح ـش ـي ــد وال ـت ـص ـع ـي ــد
والتهديد باالجتياح ليس مدخال إلى بناء
هــذه الـعــاقــات ،يصعب تـصـ ّـور أن روسيا
ت ـقــع ف ــي م ــرم ــى ال ـت ـهــديــد م ــن دولـ ـ ــةٍ  ،مـثــل
أوكرانيا ،وقبل ذلك من جورجيا ..وإذا كان
«الناتو» يمثل حلفا عدوانيا ،فماذا ّ
يسمى
قضم روسيا أراضي هاتني الدولتني :شرق
أوكرانيا ،وسلخ إقليم أبخازيا وأوسيتيا
الجنوبية مــن جــورجـيــا؟ ومــع ذلــك ،يصف
مـ ـس ــؤول ــون ج ـه ــود روسـ ـي ــا ع ـل ــى امل ـس ــرح
ال ــدول ــي ،مـنــذ ب ــدء األل ـف ـيــة ال ـثــال ـثــة ،بأنها
جهود لصنع السالم ،فإذا أضيف إلى ذلك
ضــم شـبــه جــزيــرة الـقــرم بــالـقــوة ،والـتــدخــل
العسكري الروسي في سورية الــذي أوقف
كل حل سياسي ألزمة هذا البلد ،ثم التدخل
في ليبيا إلى جانب الجنرال خليفة حفتر
في سعيه إلــى االنقضاض على العاصمة
طرابلس ،فــإن هــذه النماذج تكفي وحدها

بوتين ينجح نجاحًا باهرًا عبر اتباع سياسة حافة الهاوية ()Getty

الفت أن جنوح أوروبا
إلى الحلول السياسية
والدبلوماسية
لمعالجة أزمة
أوكرانيا ال يقابل إال
بتصعيد من موسكو

للتدليل على أن روسيا تستثمر في األزمات
والتوترات ،ال في السالم والتسويات.
والفـ ـ ــت أن جـ ـن ــوح أوروب ـ ـ ـ ــا إل ـ ــى ال ـح ـلــول
السياسية والــدبـلــومــاسـيــة ملعالجة أزمــة
أوك ــران ـي ــا (م ــواق ــف أملــان ـيــا وفــرن ـســا على
ال ـخ ـص ــوص) ال ي ـقــابـّـل إال بـتـصـعـيــد من
م ــوس ـك ــو ،وك ـ ــأن ت ـجــنــب الـ ـح ــرب امل ــدم ــرة
َ
يـعـكــس وه ـن ــا وخ ـ ــورا ،ول ـي ــس إحـســاســا
ب ــاملـ ـس ــؤولـ ـي ــة الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ووع ـ ـيـ ــا مـسـبـقــا
بحجم مخاطر الحرب وأهوالها .علمًا أن
ثـ ّـمــة دول نــوويــة فــي أوروب ــا شأنها شأن
روسيا ،وال تشكو من ضعف في قدراتها
الـعـسـكــريــة والتصنيعية والـعـلـمـيــة ،بما
فـ ــي ذل ـ ــك الـ ـتـ ـف ــوق ال ـت ـق ـن ــي ال ـ ـ ــذي يـشـمــل
األم ـ ـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـب ــران ــي ،ب ـم ـخ ـت ـلــف ج ــوان ـب ــه
واستخداماته السلمية وغير السلمية.
ّ
إنه ٌ
ألمر يستحق التأمل أنه بينما يتطلع
العالم لنجاح مفاوضات فيينا بني الغرب
(ومن ضمنه هنا روسيا) وإيران ،وبينما
يـ ِـجـ ّـد العالم فــي مكافحة جائحة كورونا
وم ـت ـح ـ ّـورات ال ـف ـيــروس ،وف ــي الـتـنـبــه إلــى
مخاطره على الحياة البشرية ،وعلى دورة
االقـتـصــاد ،وبينما تعبر أوروب ــا ،ومعها
روسـيــا وأمـيــركــا الشمالية ،فصل الشتاء
األش ــد ق ـســوة ،تـخـتــار مــوسـكــو أن تشغل
الـعــالــم بالتحشيد ضــد ال ـجــارة أوكــرانـيــا
ّ
والتلويح املطرد بالحرب عليها ،ومن دون
أن تبدر عن كييف أية ّمبادرة أو محاولة
للمساس بموسكو ،وأن ــى لها ذلــك ،وهي
تدرك موازين القوى ،كما تدرك أن موسكو
ّ
تتطير من مجرد وجود أوكرانيا مستقلة،
فكيف إذا بدرت عنها بادرة عدائية؟
ف ـ ــي ت ـع ـل ـي ـق ــات امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن الـ ـ ـ ـ ــروس عــن
احتمال نصب أسلحة استراتيجية على
األراضي األوكرانيةّ ،
تهدد موسكو وحتى
الـكــرمـلــن ،فـقــد تـبــن ،بـعــدئـ ٍـذ ،أن موسكو
تقف ضد أي مستوى من التسليح تلجأ
إليه هذه الدولة ،شأنها في ذلك شأن بقية
الدول ،وأن األمر ال يتعلق بأسلحةٍ فتاكة،
وذات طبيعة استراتيجية .وبهذا ،تتطلب
األمـجــاد الروسية ،حسب موسكو ،وضع
شعوب أخرى تحت طائلة التهديد املباشر
وامل ـس ـت ـم ــر ،وذل ـ ــك ع ـقــابــا ع ـلــى الـخـطـيـئــة
األص ـ ـل ـ ـيـ ــة ..وه ـ ــي ال ـت ـم ـت ــع ب ــاالس ـت ـق ــال.
علمًا أن ثـ ّـمــة رابـطــة بــاســم «راب ـطــة الــدول
املستقلة» تضم ،منذ ثالثني عاما ،روسيا
وأوكرانيا معا ،ومعهما عشر جمهوريات
سوفييتية سابقة ،لكن وجود هذه الرابطة
لم يمنع الغضب الروسي على كييف في
ع ــام  ،2014حــن قــامــت انـتـفــاضــة شعبية
ضــد الرئيس األوكــرانــي السابق ،فيكتور
يــوش ـي ـنـكــو ،املـ ـق ـ ّـرب م ــن مــوس ـكــو ،وال ــذي
ك ــان يــرفــض انـضـمــام ب ــاده إل ــى االت ـحــاد
األوروبي ،خالفًا لرغبة شعبية.
(كاتب من األردن)

معن البياري

كثيرا بالنسب العالية ألعداد ذوي التعليم العالي بينهم ،وبأنهم
ُيتباهى الفلسطينيون ّ ً
ٌ
ومعلوم
متقدمة عامليا في نسب امللتحقني باملدارس والجامعات.
تصنيفات
يحرزون
ٍ
أن األسرة الفلسطينية ،تاريخيا ،تعد تعليم أبنائها سالحا وشأنا بالغ الضرورة .وإذ
يجوز اعتزاز هذا الشعب في وطنه املوحد ،وفي شتاته ،بهذا األمر ،فإن وقائع ،تتوالى
منذ سنوات ،تبيح القول إنه صار على الفلسطينيني أن ّ
يعدوا للعشرة قبل أن يتباهى
ٌّأي منهم بهذا .وال يغالي صاحب هذه الكلمات ،أو ّ
يتطرف ،عندما يجهر ،في تعليقه
ُ
هــذا ،بــأن الهجمة الشنيعة التي استهدف بها معرض «فلسطني ويــاســر عرفات»
ّ
ٌ
ٌ
ومعيب،
مقطع شــائـ ٌـن،
الــذي نظم ،قبل أيــام ،في متحف ياسر عرفات في رام الله،
ّ
شنها من َ
يحسبون
في راهن الحالة الفلسطينية البائسة التي تقيم في القاع ،وقد
ّ
أنفسهم وحدهم الغيارى على صورة القائد ّالراحل ،ياسر عرفات ،عندما ادعت أن
رسوم كاريكاتير في املعرض أساءت له ،فقد دل الكالم الوفير الذي ُرميت به الرسوم
ّ
تعليم
نخب غير قليل ٍة من الشعب الفلسطيني ،ذات
على
نقصان فــادح في تعل ّم ٍ
ٍ
ٍ
عال ورفيع ،ولها مواقع متقدمة في العمل العام ،بديهيات الفن والتعبير واملعرفة ،ال
بالكاريكاتير فحسب ،بل أيضا بكيفيات استقبال اإلبداع والفنون والجماليات .ذلك
أنه فيما لك الحق أن ال تستسيغ رسما أو أن ال يعجبك عمل فني ،ال يجوز أبدا (نعم
ُ
تشيع
أبدا) ٌلك إهانته والتجرؤ عليه ،وتفتئت عليه بما في دماغك ،وليس فيه .وعندما
ّ
ويتقدم فرسانها في
ثقافة مثل هذه بني الفلسطينيني ،بخصوص عرفات أو غيره،
«السوشيال ميديا» ،وفــي ميادين رام الله وشــوارعـهــا ،أبطاال مدافعني عن صورة
ّ
الشهيد الرمز ،فيما غيرهم متساهلون ،متواطئون ،فــإن حــاال كهذا يؤشر إلــى أن
العطب كبير في القاع الفلسطيني .وعندما نصادف تصريحا لقيادي من حركة
حماس ،يفتري على املعرض ومنظميه ،فإن عجبا غزيرا يدفعك إلى التساؤل عما
الحس الجمالي الرفيع بالفنون ،والحرص على عدم ّ
إذا كان ّ
املس بالثوابت والرموز
ٌ
(بتعبيره) قد ّ
تسربا إلى الحركة العتيدة وأنت غافل عن هذا.
ّ
ّ
ضم املعرض الذي نظمته مؤسسة ياسر عرفات نحو  350لوحة ،شارك بها أكثر
عشرين)،
(نحو
ٌ
من مائة رسام من  43دولة .وهذا يعني أن مصادرة تلك اللوحات ٌ
وإص ــدار البيانات وإعــان التصريحات التي قــرأنــا وسمعنا ،فضيحة فلسطينية
عاملية بكل معنى الكلمة .وال ي ــدري واحـ ُـدنــا مــا ال ــذي أحــدثــه هــذا الفعل فــي أفهام
يرد إليهم أن شعبا
رسامني عديدين مناصرين ُلشعب ُفلسطني وقضيته ،عندما ِ
وإسهامات
إبداعات
مثقفا ،مناضال ،أعطى ٌشعراء وأدباء ومفكرون منه اإلنسانية
ٍ
ٍ
سدنة فيه فن بورتريه الكاريكاتير ،وال ّ
يميزون بني ما اإلساءة
عالية القيمة ،يجهل
ً
مطالبات عريضة شـ ّـددت على وجوب تحقيق في
ونقيضها .ومن بالغ الشذوذ أن
ٍ
تعمده من ّ
أمر هذا «التدبير» الذي ّ
تعمده في مؤسسة ياسر عرفات للسخرية من
الزعيم الشهيد .وليس عسيرا على املدقق في الزوبعة املفتعلة أن يلحظ أن ثمة «وراء
األكمة ما وراءها» في غضبة بعض الغاضبني ،من قبيل تصفية حسابات ،وتسجيل
ُ
نقاط ،وإشهار مزايدات ،فال يمكن حسبان حديث املزاح من رئاسة مؤسسة ياسر
وصفه هذا أن الكاتب مع إزاحته) ،ناصر القدوة ،إنه ال يستبعد
عرفات( ،ال يعني ّ
أن وراء اإلساءة «مخططا» ما ،في غير هذه املواضع .ومع االتفاق مع وصفه الحالة
الفلسطينية بأنها بائسة ،ومــع التسليم بقوله إن مــا يجري فــي املؤسسة يعكس
الــوضــع الفلسطيني ال ـعــام ،فــإن كــامــا صحيحا مـثــل هــذا ال ُيـجـيــز أب ــدا الــوصــايــة
التي افترضها القدوة في نفسه على أهل الكاريكاتيرّ ،
فيعرفهم باملسيء من غير
املسيء .واألمر نفسه ينطبق على الشاعر ،وزير الثقافة السابق ،عضو مجلس أمانة
مؤسسة ياسر عــرفــات ،إيـهــاب بسيسو ،الــذي كــان غريبا منه نعته املـعــرض بأنه
ُ
متهورة» ،في ّ
«عبث» ،و«مغامرة ّ
مطولة أشهرهاّ ،
تضمنت كثيرا مما يستحق أن ترفع
بصدده أكثر من نقطة نظام ،فيما كان في وسعه أن يكتفي بعدم إعجابه بالرسوم،
ِ
وبأنها ال تلتقي مع ذائقته.

اضحك مع موازنة لبنان
بيار عقيقي

ّ
ملن اطلع على قانون املوازنة العامة اللبنانية لعام ُ ،2022يمكن أن تنتابه موجة من
الضحك .الضرائب والــرســوم املفروضة على كل فــرد في البالد أكبر من املدخول
ّ
عمل مــا .في الغالبية العظمى من
املمكن أن يجنيه ،هــذا في حــال تمكن من تأمني ٍ
بنودها ،ال ّ
تتطرق املوازنة إلى كيفية تنظيم الضرائب بطريقة تصاعدية ،أي أن تبدأ
ً
ّ
أوال مع أصحاب الثروات الذين راكموا أموالهم بسبب الفوائد الضخمة التي قدمتها
املصارف ،وال إلى كيفية إعادة األموال املنهوبة من اللبنانيني إلى خزانة الدولة ،وال إلى
كيفية ضبط إيرادات املعابر الشرعية بحرًا ّ
وبرًا وجوًا ،وال إلى السيطرة على املعابر
غير الشرعية وإقفالها .ال ّ
تتطرق املوازنة نفسها إلى االقتصاد البديل الذي قد يكون
حزب الله أكبره ،لكنه ليس الوحيد في ذلك .هذا النوع من االقتصاديات أنقذ الوضع
املالي اللبناني في خمسينيات القرن املاضي وستينياته ،بسبب تهريب الحشيش من
ّ
«السرية املصرفية»
جهة ،وتدفق األموال غير الشرعية إلى املصارف اللبنانية بسبب
ّ
من جهة أخرى .لكن هذا النوع حاليًا يفكك الدولة املركزية ملصلحة المركزية تائهة
بني الخطابات الشعبوية والتفكير الهادئ.
املــوازنــة اللبنانية نفسها ال تبالي باستثمار إنـفــاقــي ،يسمح بتبديد هــواجــس أي
مستثمر ،داخلي وخارجي ،بدءًا من تأمني املواصالت والكهرباء واملشتقات النفطية
ً
واإلنترنت واالتصاالت ،وصوال إلى تسهيل اإلجراءات البيروقراطية الطويلة .ولهذه
اإلج ــراءات قصة أخــرى ،ذلــك أنــه بسبب الحاجة إلــى «تنفيع» املوظفني الوهميني ،أو
ّ
ممن ُع ّينوا باسم األحــزاب في الدولة لكسب أصواتهم االنتخابية في أي استحقاق
ُ
نيابي ،اعتمد نظام بيروقراطي أشبه بالسير في دهاليز عشوائية ،فقط لدفع الرشى
لكل موظف مــن ه ــؤالء ،بغية تمرير معامل ٍة بسيطة .أســاســا ،فــي زمــن املكننة كل
شيء مفترض أن يكون أسهل لخدمة املجتمع .ال تشير املوازنة إلى كيفية استرداد
أمــاك الــدولــة ،تحديدًا البحرية منها ،وال إلــى كيفية تغريم أصحابها .أمــا في ملف
تأمني الطاقة ،فإن الحكومة تبحث عمليًا ،في كيفية إحقاق التوازن بني شركة الدولة
الرسمية ،التي ُيفترض أن تؤمن عشر ساعات تغذية كهربائية من أصل  ،24اعتبارًا
ّ
من مطلع شهر إبريل /نيسان املقبل ،وبــن أصحاب املــولــدات الخاصة الذين باتوا
جيشًا من املحسوبني على أحزاب وسياسيني .وطبعًا ،في زمن املوسم االنتخابي ،ال
ُ
ُيمكنك أن تغضب أحدًا كي ال ينتخبك.
ّ
عــدا ذلــك ،يعد عــدم توحيد سعر صــرف ال ــدوالر مقابل الليرة اللبنانية مجزرة
حقيقية لكل شخص في البالدّ .أدت السياسة الهجينة بني الليرة والــدوالر إلى
صيغة
إذابة موجودات املودعني الصغار ،الذين وحدهم تأثروا وسيتأثرون بأي
ٍ
لتوزيع الخسائر ،والتي ّقدمتها الدولة إلــى صندوق النقد الــدولــي ،وقيمتها 69
مليار دوالر .وفي حني لم تضع املوازنة سعر صرف ّ
موحدًا ،أو أقله يتمتع بهامش
ّ
ّ
ضيق للبناء عليه في اإليــرادات والتصدير والجباية ،فإنها ،في املقابل ،لم تقدم
ّ
شــرحــا وافـيــا بـشــأن كيفية حماية املــواطـنــن مــن ارتـفــاع أسـعــار السلة الغذائية
وكلفة الطبابة والتعليم ،بل ّ
تكرر الحكومة أنها في صدد تأمني تمويل «بطاقة
لدعم األســر األكـثــر فـقـرًا» .مــع العلم أن عــدد هــذه األســر سيرتفع فــي هــذا العام
ّ
ّ
تتحدث الحكومة ،في ظل
جباية ومداخيل
وفي العامني املقبلني .بالتالي ،فعن أي
ٍ
ّ
ُ
ّ
مستمرة بخروج آالف األشخاص
توقعات
ظل
تراجع حجم اإليرادات املجباة ،وفي
ٍ
من سوق العمل؟ ال جــواب ،سوى فوضى خطابية لــوزراء الحكومة ،حتى لو أن
بعضهم ُوضع في الواجهة «بعد خراب البصرة» في اللحظة األخيرة.
أمــا الخبر األغــرب ،فيتعلق بمن يريد الهجرة من لبنان ،إذ بــات عليه أن يدفع ثمن
ٌ
صحيح أن االستثمار باملغتربني ليس شأنًا جديدًا في
هروبه من البالد ،وبالدوالر.
بند يسمح
إضافة
املوازنة
واضعي
على
كان
لكن
الخيال.
لبنان ،لكن «االبتكار» فاق
ٍ
ّ
سيدون اسمه في سجالت اللجوء.
بجباية األموال من كل الجئ لبناني
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آراء

الدولة الواحدة بين المتخيل والواقع والمنطلق الوطني الفلسطيني
سامية عيسى

لم تكن الــدولــة العلمانية الديمقراطية على
كامل التراب الفلسطيني متخيال غير واقعي
فــي وعــي النخبة الـقـيــاديــة لـحــركــة التحرير
الــوط ـن ــي الـفـلـسـطـيـنــي (ف ـت ــح) ال ـت ــي أطـلـقــت
ش ـ ــرارة الـ ـث ــورة الـفـلـسـطـيـنـيــة ف ــي م ـثــل هــذه
األيــام من عــام  ،1965وتبنتها تاليا منظمة
الـتـحــريــر الفلسطينية .لــم تـكــن م ـجـ ّـرد حلم
لشعب طرد من أرضه ،بل هدف نهائي يرسم
ٍ
م ـســار ال ـن ـضــال ال ــوط ـن ــي ،ب ـغــض ال ـن ـظــر عن
متغيرات مــوازيــن الـقــوى الدولية والـظــروف
ّ
املتبدلة للشعب الفلسطيني أينما
السياسية
ّ
وجــد .سيما أنـهــا ح ــددت املـ ًـامــح األساسية
لهذه الــدولــة ،بوصفها دول ــة يتساوى فيها
مــواط ـنــوهــا م ــن دون أي تـمـيـيــز ف ــي ال ـعــرق
وال ـج ـنــس وال ــدي ــن ،يـعـيــش فـيـهــا املـسـلـمــون
وامل ـس ـي ـح ـيــون وال ـي ـه ــود ب ـس ــام .ل ــذل ــك حني
يـجــري الـحــديــث عــن «الــدولــة الــواحــدة» على
أرض فلسطني التاريخية حال مقترحا يتيح
إمكانية منطقية وعادلة للنزاع الفلسطيني
ُ
اإلسرائيلي فهو مبدأ ليس جديدا .بل طرح
م ــن ب ــداي ــات ان ـط ــاق ــة الـ ـث ــورة الفلسطينية
مـنــذ  57ع ــام ــا ،قـبــل اح ـت ــال بـقـيــة األراضـ ــي
 ،1967بــل هــو املـبــدأ الــذي
الفلسطينية عــام ِّ
ت ــم ت ـجــاه ـلــه ح ــن ُوقـ ـ َـعـ ــت ات ـف ــاق ـي ــة أوس ـل ــو
التي ّ
نصت على «حــل الدولتني» (الجائر؟)،
وت ـ ـجـ ــاهـ ــل أصـ ـ ـ ــل الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
ال ـتــي ن ـشــأت م ــع االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي إثــر
نكبة ع ــام  ،1948وتــالـيــا «ال ــدول ــة الــواحــدة»
العلمانية الديمقراطية ليست خيارا للشعب
الفلسطيني ،بــل قــدر وحيد ومحتوم .وهــذا
ي ـع ـن ــي أن ال ـس ـي ــر ب ــاتـ ـج ــاه ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــدر هــو
الطريق املنطقي والوحيد للنضال الوطني
الفلسطيني القديم واملـتـجـ ّـدد .فقط ،تصبح
إزال ــة العقبات دون ــه ال ـســؤال املـتـجـ ّـدد ،ليس
ّ
الشابة
لحركة فتح وحدها ،سيما لقواعدها
املـخـلـصــة ،ب ــل أي ـضــا لـعـمــوم الفلسطينيني
والفلسطينيات.
ع ـ ـلـ ــت أصـ ـ ـ ـ ـ ــوات ع ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،أخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا ،ت ـع ـت ـبــر
«ال ــدول ــة ال ــواح ــدة» خـيــانــة فــي حــق الشعب
الـفـلـسـطـيـنــي .وف ــي ه ــذه األص ـ ــوات ن ــوع من
ق ـصــر ن ـظ ــر ،ب ــل رب ـم ــا ت ـح ـمــل ن ــواي ــا سـيـئــة
«مـتـعـمــدة» ،تعمل على التشويش على أي
محاولة للخروج من النفق املظلم الذي ّ
تمر
فيه القضية الفلسطينية .وألن هنالك دائما
نقطة ضوء يجب أن يبدأ منها الخروج من
الـنـفــق ،فــا ب ــأس فــي ال ـعــودة إل ــى الـبــدايــات.
لـيــس ألن الـنـخــب الفلسطينية عــاجــزة عن
ـول تــواصــل بــه النضال الوطني
اجـتــراح حـلـ ٍ
بـ ــرؤيـ ــة وط ـن ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،بـ ــل ألن م ـش ــروع
ال ــدول ــة ال ــواح ــدة ل ــم ي ـن ـفــذ ،أو ب ــاألح ــرى لم
ي ــأخ ــذ ح ـي ــزه م ــن الـتـطـبـيــق الـ ـج ـ ّـدي .سيما
بسبب دخ ــول القضية الفلسطينية ،طــوال
تجربتها النضالية املعاصرة ،إلى متاهات

ّ
التحديات
عديدة .كان للتبعثر الداخلي ،قبل
وال ـت ـع ـق ـي ــدات اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة ،حصة
األس ــد فـيـهــا ،فـقــد ان ـتــاب «ف ـتــح» والفصائل
األخــرى الوهن بسبب انحرافها عن مبادئ
عــديــدة انطلقت مــن أجلها .بــل شــاب سلوك
قـيــاداتـهــا مظاهر فـســاد سياسي وسلوكي
ت ـج ـ ّـس ــد ب ــأس ــال ـي ــب ع ـش ــائ ــري ــة ذكـ ــوريـ ــة فــي
«عـقـلـيــة األبـ ـ ــوات» ،فـضــا عــن املحسوبيات
«لـجـمــع ال ـ ــوالءات الـسـلـطــويــة» ،كـمــا ظــواهــر
الـفـســاد امل ــادي ال ــذي ط ــاول الـفـصــائــل كــافــة،
وعلى مدار  57عاما هي عمر الثورة.
نعم ،مياه كثيرة جرت تحت هذا الجسر ،لكن
ذلك ال يعني أن املضامني النضالية الوطنية
ل ـه ــذه ال ــدول ــة ل ــم ت ـعــد صــال ـحــة الـ ـي ــوم ،كما
غيرها من املبادئ ،ولكنها تحتاج املراجعة
ْ
والتقويم ،إن لجهة أشكال النضال ،أم لجهة
ّ
ال ـخ ـي ــارات الـتـكـتـيـكـيــة ال ـتــي ت ـصــب ف ــي هــذا
املـبــدأ ،فما لم يعد صالحا وغير مقبول هو
تلك املـمــارســات واالنـقـســامــات والسياسات
التي أوصـلــت الشعب الفلسطيني إلــى هذه
شمس تشرق
الحالة املزرية ،على الرغم من
ٍ
ه ـن ــا وض ـ ـ ــوء ي ـن ـب ـع ــث مـ ــن هـ ـن ــاك بـ ــن حــن
ـات وه ـ ّـب ــات آخــذة
وآخ ــر عـلــى شـكــل ان ـت ـفــاضـ ٍ
ف ــي ال ـن ـض ــوج والـ ـتـ ـط ــور ،ل ــن ت ـل ـبــث إلـ ــى أن
تصل إلــى مبتغاها ،وهــي «تجديد الثورة».
ّ
وبتصورات
وهي خطوة ينتظرها الجميع،
م ـت ـن ــوع ــة ت ـح ـت ــاج أن ت ـخ ـت ـمــر فـ ــي أوس ـ ــاط
النخب امليدانية الشابة ،وتفرز أطرا وقيادات
بديلة شابة «بالضرورة» عن تلك «القيادات
ال ـف ــاس ــدة املــرت ـه ـنــة» ال ـتــي ف ـ ّـرط ــت بمصالح
شعبها ملصالح إقليمية ودولية لقاء حفنة
م ــن الـ ـ ـ ـ ــدوالرات وال ـت ـن ــاف ــس ع ـل ــى ال ــزع ــام ــة،
وجعلت من أبناء الشعب الفلسطيني وقودا
الرت ـهــان ـهــا ،سـيـمــا سـلـطـتــي رام ال ـلــه وغ ــزة.
هــذا ناهيك عــن خــرق قـيــادات «فـتــح» نفسها
مواثيق النظام الداخلي ومبادئها الوطنية،
وع ـط ـلــت اآللـ ـي ــات الــدي ـم ـقــراط ـيــة ال ـتــي يجب
الـعـمــل بـهــا لـلـتـقـيـيــم وامل ــراج ـع ــة وتصحيح
املسار .وهو ما أثر على آلية تطبيق املبادئ
التي قامت «الثورة» من أجلها ،وفي مقدمتها
تحرير فلسطني كل فلسطني وإقــامــة الدولة
العلمانية الــديـمـقــراطـيــة عـلــى كــامــل الـتــراب
الفلسطيني ،والذي لو أعيد العمل بها ليس
داخل فتح وحدها ،بل أساسا داخل مؤسسات
منظمة التحرير ،شــرط إعــادة إحيائها على
أسس تمثيلية ديمقراطية ،فإن ذلك سيدفع
الشعب الفلسطيني إلى طرح السؤال األكثر
جــرأة على نفسه :كيف؟ كيف نفعل ذلــك في
ّ
وغ ِّيه في
ظل واقع إسرائيلي متنام
بتطرفه ِ
انتهاكات يومية بحق الشعب الفلسطيني
ت ــزداد تــوحـشــا ولـصــوصـيــة ،وال تقيم وزنــا
لــاتـفــاقــات والـ ـق ــرارات الــدول ـيــة .كـيــف يمكن
ل ـهــذه ال ــدول ــة أن ت ــرى ال ـن ــور ف ــي ظ ــل وقــائــع
على األرض ومــوازيــن دولـيــة وإقليمية غير
م ــائ ـم ــة ،تـ ـت ــازم م ــع اس ـت ـش ــراء «امل ـض ـمــون

ال ـص ـه ـي ــون ــي» لـ ــدولـ ــة إس ــرائـ ـي ــل بــوص ـف ـهــا
اس ـت ـعـمــارا اسـتـيـطــانـيــا إحــال ـيــا .سـيـمــا مع
تنامي» نـظــام األبــارتـهــايــد» فيها وقوانينه
الـعـنـصــريــة ض ــد ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي عبر
«القانون القومي اليهودي» و«تشريع سرقة
أمالك الفلسطينيني» في القدس (حي الشيخ
ّ
جراح مثاال) ،و«قضم مزيد من األراضــي في
الضفة الغربية وإنشاء املستوطنات عليها»
و«ال ـت ـط ـب ـيــق غ ـيــر ال ـشــرعــي ل ـضــم م ــزي ــد من
أراضـ ــي ال ـض ـفــة» ،إل ــى جــانــب ج ــدار الفصل
العنصري وتقطيع أوص ــال امل ــدن واألحـيــاء
الفلسطينية املحتلة عــام  ،1967والـتــي كان
يفترض أن تقوم عليها دولة «اتفاق أوسلو»،
وال ُيـ ـنـ ـس ــى ب ــال ـط ـب ــع حـ ـص ــار غـ ـ ــزة .فـضــا
ع ــن إج ـ ــراءات ت ـهــويــد ال ـق ــدس ع ـبــر الـسـنــن،
خصوصا سحب الجنسية من كل من يغادر
ال ـق ــدس م ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن ث ــاث ــة أش ـه ــر أو
يحصل عـلــى جنسية أخ ــرى (ال يطبق هــذا
عـلــى الـيـهــود وغالبيتهم يـحـمـلــون جنسية
مزدوجة) .ذلك كله وأكثر بكثير من ممارسات
ع ـن ـصــريــة يــوم ـيــة تـ ـم ــارس ب ـحــق أه ـل ـنــا في
األراض ــي املحتلة عــام  ،1948فضال عــن عدم
تطبيق ق ــرار األم ــم املـتـحــدة  194بـشــأن حق
عودة الالجئني الفلسطينيني إلى ديارهم.. .
إلى غير هذا كله من قرارات واعتقاالت آلالف
األسرى واألسيرات واألطفال.
مــن هـنــا ،يصبح ال ـســؤال كيف نقيم الــدولــة
ال ـ ــواح ـ ــدة ال ـع ـل ـم ــان ـي ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة عـلــى
كــامــل الـ ـت ــراب الـفـلـسـطـيـنــي سـ ــؤال «ال ـث ــورة
امل ـت ـجـ ّـددة» .وم ــن هـنــا أي ـضــا ،يـجــب أن تبدأ
حـمــات مـتــواصـلــة وطـنـيــة وسلمية دؤو ّب ــة
ضـ ــد «الـ ـ ـق ـ ــوة الـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــة» الـ ـت ــي ي ـت ـج ــذر
فـيـهــا ن ـظــام الـفـصــل ال ـع ـن ـصــري ،بتجلياته
القانونية وغير القانونية ،بهدف تقويض
هــذا الـنـظــام وتفكيك املـضـمــون الصهيوني
ل ـ ـ ــدول ـ ـ ــة االحـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــال ،وت ـ ـث ـ ـب ـ ـيـ ــت ال ـ ـسـ ــرديـ ــة
الفلسطينية بـمــواجـهــة الـســرديــة
الــوطـنـيــة
ّ
ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة الـ ـه ــش ــة .وج ـن ـب ــا إلـ ـ ــى جـنــب
م ــع م ــواص ـل ــة ال ـت ـص ـع ـيــد ف ــي ف ـضــح «ن ـظــام
الفصل العنصري» في كل املحافل الدولية،
وبالتوازي على مستوى الرأي العام العاملي،
دوال وشعوبا ،خصوصا مع وجــود قانون
دولـ ـ ــي يـ ـج ـ ّـرم ال ـع ـن ـص ــري ــة ونـ ـظ ــام ال ـف ـصــل
العنصري أينما وجــد .بل يصبح فضح أي
دول ــةٍ تــدعــم نـظــام األبــارت ـهــايــد اإلســرائـيـلــي
أمـ ـ ـ ـ ــام شـ ـعـ ـبـ ـه ــا نـ ـ ـض ـ ــاال وط ـ ـن ـ ـيـ ــا وواجـ ـ ـب ـ ــا
أخــاق ـيــا ألحـ ــرار ال ـعــالــم ،يـســاهــم بالضغط
ع ـل ــى ح ـك ــوم ــات هـ ــذه ال ـ ـ ــدول وب ــرمل ــان ــات ـه ــا،
تماما كما حصل فــي انتفاضة مــايــو /أيــار
ّ
 2021التاريخية» ،من حمالت منظمة على
ّ
جميع مواقع التواصل االجتماعي شوهت
سمعة إســرائـيــل حتى بــن الـيـهــود أنفسهم
فـ ــي الـ ـ ـغ ـ ـ ّـرب .وأضـ ـعـ ـف ــت ص ـ ـ ــورة ال ـض ـح ـيــة
ـون،
الـتــي تـقــنــع خلفها الـســاســة اإلســرائـيـلـيـ ّ
لتحل الضحية الفلسطينية محلها وتــدق

حين يجري الحديث
عن «الدولة الواحدة»
على أرض فلسطين
التاريخية حًال مقترحًا
يتيح إمكانية منطقية
وعادلة للنزاع
الفلسطيني اإلسرائيلي
فهو مبدأ ليس جديدًا
السؤال كيف نقيم
الدولة الواحدة
العلمانية الديمقراطية
على كامل التراب
الفلسطيني سؤال
المتجددة»
«الثورة
ّ

بعذاباتها على ج ــدران الضمير اإلنساني
فــي ال ـعــالــم .الـعـمــل الـ ــدؤوب وامل ـثــابــر بغير
تقطع وانقطاع في فضح نظام األبارتهايد
شرط (ومهمة) القادة الجدد املستقبليني من
أبناء الشعب الفلسطيني وبناته في شوارع
املدن وحاراتها في فلسطني التاريخية ،كما
في الجاليات املنتشرة عبر العالم .هو طريق
ّ
الـجـلـجـلــة ال ـجــديــد ال ــذي سـيـفــكــك املـضـمــون
الـصـهـيــونــي ال ـع ـن ـصــري إلس ــرائ ـي ــل ،وال ــذي
يمكن أن يقود إلى إيجاد شركاء إسرائيليني
ّ
التحدث
صادقني «غير صهيونيني» ،يمكن
مـعـهــم بـعـيــدا ع ــن ن ـظــام الـفـصــل الـعـنـصــري
االسـتـيـطــانــي اإلح ــال ــي ،للبحث عــن فرصة
م ــا ف ــي ط ــري ــق «الـ ــدولـ ــة الـ ــواحـ ــدة» لجميع
مواطنيها .ولكن من غير التفريط قيد أنملة
ب ـح ـق ــوق ال ــاج ـئ ــن وح ـق ـه ــم ب ــالـ ـع ــودة إل ــى
أراض ـي ـهــم ،بــل وال ـح ـصــول عـلــى تعويضات
عــن سـنــوات اللجوء والـتـشـ ّـرد التي عانوها
وم ــا ي ــزال ــون يـعــانــونـهــا ،فـضــا عـ ّـمــا عــانــاه
أجــدادهــم وجـ ّـداتـهــم وآبــاؤهــم وأمهاتهم في
مـخـيـمــات ال ـل ـجــوء وال ـش ـت ــات ،وم ــا ي ــزال ــون.

ال ــدول ــة الـ ــواحـ ــدة ح ــل ي ـب ـحــث ع ــن مصلحة
الفلسطينيات والفلسطينيني أينما وجدوا،
ل ـك ـنــه ح ــل ُي ـج ـب ــر ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـسـط ـيـنــي أن
ي ـب ـحــث عـ ــن نـ ـق ــاط ت ـق ــاط ــع مـ ــع شـ ــركـ ــاء مــن
ال ـش ـعــب اإلســرائ ـي ـلــي يــؤم ـنــون ب ـهــذا ال ـحــل،
ويسعون جنبا إلى جنب مع الفلسطينيني
على تقويض نظام األبارتهايد الــذي ّ
يهدد
وجودهم ،بقدر ما ّ
يهدد وجود الفلسطينيني
ومستقبل أبنائهم .والقضية الفلسطينية
ال ت ـش ـب ــه أيـ ـ ــة ق ـض ـي ــة ،إن فـ ــي م ـض ـمــون ـهــا
وتداعياتها املرعبة على الفلسطينيني ،أو
على الـســام العاملي ،أو فــي توسط «ساحة
املواجهات في فلسطني» ّ
قارات العالم القديم
ّ
فــي مـفـتــرق اسـتــراتـيـجــي ح ــس ــاس ،ال يمكن
ت ـجــاهــل تــأث ـيــراتــه الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة
الجيوسياسية على هذه الـقـ ّـارات ،وامتدادا
لتأثيرها الحضاري في التاريخ اإلنساني
حيث بــدأ كــل ش ــيء ،كمهد جــامــع للديانات
الـسـمــاويــة ال ـثــاث األك ـبــر تــأثـيــرا فــي تــاريــخ
ال ـب ـشــريــة ولـلـتـفــاعــل ال ـح ـض ــاري اإلن ـســانــي
عبر التاريخ .وسيشكل تجاهل حل القضية
ّ
الفلسطينية عبئا ثقيال لن تتمكن البشرية
ت ـحـ ّـمــل وب ــال ــه ،ب ــل سـيـشـكــل تـ ـك ــرارا مــرعـبــا
ل ــذاك ــرة بـشــريــة مـحـ ّـمـلــة بـفـظــاعــات الـحــروب
ما تزال تعيد إنتاج الفظاعات نفسها .ومن
ْ
هذه االعتبارات ،إن لم يتعاون الجميع على
وقف هذه الفظاعات التي تمارسها إسرائيل
على الفلسطينيني ،لن ينجو أحد من وبالها
إرث بغيض
وما ستتركه هذه الفظاعات من ٍ
ألجيال من البشرية قادمة يستمر قرونا.
نظام األبارتهايد اإلسرائيلي اآلخذ بالتطور
في السنوات األخيرة بوحشية غير مسبوقة،
وبوتيرة متسارعة ،مستفردا الفلسطينيات
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،ه ــو ش ــر مـسـتـطـيــر ي ـهــدد
ال ـج ـم ـي ــع .شـ ــر ي ـس ـت ـغــل انـ ـشـ ـغ ــاالت ال ـع ــرب
ب ـحــروب ـهــم اإلق ـل ـي ـم ـيــة وم ــآزق ـه ــم وحــروب ـهــم
ال ــداخ ـل ـي ــة ،وال ـع ــال ــم «ب ـك ــوف ـي ــده  ،»19وهــو
م ــا ي ـت ـط ـلــب ح ــا م ـس ـت ــدام ــا ق ـب ــل أن ت ـخــرج
األم ـ ــور ع ــن ال ـس ـي ـطــرة .وهـ ــذا ال ـحــل ه ــو بيد
ّ
الشابة أينما وجــدوا،
األجـيــال الفلسطينية
وكــي ال تبقى «الــدولــة ال ــواح ــدة» العلمانية
الــدي ـم ـقــراط ـيــة لـجـمـيــع مــواط ـن ـي ـهــا سجينة
املـ ـتـ ـخـ ـي ــل .يـ ـتـ ـع ــايـ ـش ــون فـ ـيـ ـه ــا م ـت ـس ــاوي ــن
ّ
بالحقوق .هذا املسار سيفكك أيضا «منظومة
الفساد الفلسطينية» املهيمنة على مصير
الشعب الفلسطيني في فلسطني التاريخية،
وفــي مخيمات اللجوء وكــل أنـحــاء الشتات،
لكنه يتطلب وعـيــا عاليا وأش ـكــاال نضالية
مـتـنـ ّـوعــة تـعـطــل ال ـقــوة الـعـسـكــريــة الغاشمة
ّ
لجيش االحتالل في الداخل ،ال يتمكن معها
م ــن اس ـت ـخ ــدام ط ــائ ــرات ــه وص ــواري ـخ ــه ،فيما
ّ
يتكبد من سمعته ما لن ُينسى عبر التاريخ،
نظام كهذا في مستقبل
بما يضمن عدم قيام
ٍ
البشرية جمعاء.
(كاتبة وإعالمية فلسطينية في بيروت)

هل تعبّد كوبلنز الطريق لمحاكمة األسد
سعد كيوان

م ــن نــوري ـن ـبــرغ إل ــى كــوب ـل ـنــز ..م ــن م ـفــارقــات
الــزمــن أن مدينة نورينبرغ األملانية شهدت،
ق ـب ــل أك ـث ــر م ــن  75س ـن ــة ،م ـحــاك ـمــة مـجــرمــي
ال ـحــرب ال ـنــازيــن ،بـعــد انـتـصــار الـحـلـفــاء في
الحرب العاملية الثانية .واليوم تشهد مدينة
أمل ــانـ ـي ــة ث ــانـ ـي ــة ،ك ــوب ـل ـن ــز ،م ـح ــاك ـم ــة ضــابــط
سابق فــي جهاز مخابرات النطام الـســوري،
دي ــن ب ـم ـمــارســة ال ـت ـعــذيــب وق ـتــل امل ـعــارضــن
املعتقلني في سجون النظام األســدي ،وحكم
ع ـل ـيــه بــال ـس ـجــن امل ــؤب ــد .إن ـه ــا خ ـط ــوة يصح
وصفها بالتاريخية ،على األقل في رمزيتها،
فهل تـ ّ
ـؤســس لفتح ملف الـجــرائــم والفظائع
التي ارتكبها النظام السوري ضد شعبه منذ
اندالع الثورة عام 2011؟
ال تـ ـص ـ ّـح ربـ ـم ــا مـ ـق ــارن ــة م ـح ــاك ـم ــة كــوبـلـنــز
بمحاكمات نورينبرغ ،إال أنها مهمة من حيث
ال ـج ــرأة وتـصـ ّـديـهــا ل ـجــرائــم ضــد اإلنـســانـيــة
ارتـكـبــت ومــا زال ــت ترتكب فــي ســوريــة ،على
الرغم من االختالف في املعطيات والظروف
ال ــدول ـي ــة ،وف ــي حـجــم الـفـظــائــع ومـفــاعـيـلـهــا،
ّ
وتحدي نظام استبدادي
وفي موازين القوى
قـمـعــي م ــا زال يـلـقــى دع ـم ــا وح ـص ــان ــة على
امل ـس ـت ــوي ــن ،اإلق ـل ـي ـمــي والـ ــدولـ ــي .وقـ ــد ديــن
الـعـقـيــد ال ـســابــق أنـ ــور رسـ ــان ف ــي  27حــالــة
قتل و 25حالة ّ
تحرش جنسي واملشاركة في
عمليات تعذيب وقتل املعتقلني في سجون
ال ـن ـظــام فــي ال ـف ـتــرة ال ـتــي ك ــان فـيـهــا ضابطا
مسؤوال في أحد فروع أجهزة االستخبارات،
خ ــال أول سـنـتــن م ــن ب ــداي ــة ان ـط ــاق ث ــورة
الـ ـس ــوري ــن ،ق ـبــل أن ي ـل ـجــأ إلـ ــى أمل ــان ـي ــا عــام
 ،2014حيث اعتقد انه سيلقى الحماية .فهل
يمكن أن ينسحب األمــر على مجرمي حرب
الـنـظــام اآلخــريــن ،وهــم كـثــر ،مــا مــن شــأنــه أن
يفتح ثغرة في جدار اإلجرام السميك ،ويمهد
الطريق ملحاكمة النظام وسيده؟
م ـحــاك ـمــة أخ ـ ــرى ف ــي أمل ــان ـي ــا ،ت ـلــت كــوبـلـنــز،
ف ــي ف ــران ـكــوفــرت ،تـسـتـهــدف أي ـضــا نـمــوذجــا

ّ
آخ ــر م ــن أب ـشــع ن ـم ــاذج جـ ـ ــزاري ال ـن ـظ ــام ،هو
الطبيب عالء موسى ،املتهم بارتكاب جرائم
حـ ـ ــرب ،ع ـن ــدم ــا كـ ــان ف ــي م ـس ـت ـش ـفــى تـشــريــن
ال ـع ـس ـكــري ف ــي ح ـم ــص .كـ ــان هـ ــذا املـتــوحــش
ي ـم ــارس قـتــل املــدن ـيــن ال ـجــرحــى واملـصــابــن
فــي داخ ــل املستشفى؟ اعـتــرف أم ــام املحكمة،
حــرفـيــا وب ـصــراحــة اسـتـثـنــائـيــة ،بـمــا تقشعر
له األب ــدان« :قتلت في املستشفيات السورية
الجرحى املعارضني لنظام بشار األسد ألنهم
ّ
يجسد هذا الطبيب ،بشكل فاقع
إرهابيون».
وصارخ ،نهج النظام األسدي ووحشيته ،وهو
النظام الــذي يتقن عملية غسل دمــاغ أدواتــه.
وقــد حــاول موسى لعب الــورقــة التي يلعبها
النظام لتسويق نفسه مع الغرب ،منذ بداية
ال ـث ــورة ،مـعـ ّـرفــا عــن نـفـســه بــأنــه «مـسـيـحــي»،
ل ـكــي ي ـس ـتـ ّ
ـدر ع ـطــف ال ـ ــرأي ال ـع ــام األوروب ـ ــي
والغربي املسيحي الــذي يتعاطف جـ ٌ
ـزء منه
مــع األس ــد ،وال ــذي صــدق مقولة إنــه «يحمي
املـسـيـحـيــن وي ــداف ــع عـنـهــم ف ــي وج ــه داع ــش
واإلرهــابـيــن» التي ّ
روجـهــا جيش مــن رجــال
الــديــن وبـطــاركــة الـكـنــائــس فــي ســوريــة ،وفــي
بعض أوساط اإلرساليات والدوائر الكنسية
املتزمتة في أوروب ــا ،والقــت استحسانا لدى
بعض القوى السياسية األوروبـيــة اليمينية
امل ـحــاف ـظــة وال ـع ـن ـصــريــة ،وأي ـض ــا ال ـي ـســاريــة
ّ
املتطرفة منها التي ترى في بشار األسد رجال
علمانيا ،ومــن أبطال «مقارعة االمبريالية»،
كما كــان شافيز وخليفته م ــادورو اليوم في
فنزويال ،واملعجبة بشكل خاص بحزب الله!
وق ـب ــل ق ـض ـيــة م ـحــاك ـم ـتــي رس ـ ــان وم ــوس ــى،
ك ــان ال ـق ـضــاء األمل ــان ــي ق ــد حـكــم ف ــي فـبــرايــر/
شباط  2020بالسجن أربــع سـنــوات ونصف
الـسـنــة عـلــى س ــوري آخ ــر ،هــو إي ــاد الـغــريــب،
بـتـهـمــة اع ـت ـقــال  30مـتـظــاهــرا عـلــى األق ــل في
مــديـنــة دومـ ــا ،ك ـبــرى م ــدن ال ـغــوطــة الـشــرقـيــة
قرب دمشق في أكتوبر /تشرين األول ،2011
ون ـق ـل ـهــم إلـ ــى م ــرك ــز اع ـت ـق ــال وت ـع ــذي ــب تــابــع
ألجهزة املخابرات.
وتـ ـع ـ ّـرف ج ــرائ ــم الـ ـح ــرب ،بـحـســب اتـفــاقـيــات
نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

جـنـيــف ،بــأنـهــا الـتــي تنتهك قــوانــن الـحــرب،
وتشمل استهداف املدنيني وتعذيبهم وقتل
أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم .أما الجرائم
ضد اإلنسانبة فهي جرائم ترتكب كجزء من
هجوم واســع النظاق أو منظم ضد املدنيني
في أوقات الحرب أو السلم ،وتشمل االختفاء
ال ـق ـس ــري وال ـق ـت ــل وال ـت ـعــذيــب وال ـتــرح ـيــل أو
النقل القسري للسكان وعمليات االغتصاب
الجماعي املمنهجة .وخالل عشر سنوات من
الحرب ،طــاول الشعب السوري نصيب كبير
مــن مــآســي مـمــارســة الـنـظــام لكلتا الحالتني.
وتتم محاكمة هوالء بناء على
شهادات حيةٍ
ٍ
لضحاياهم الــذيــن ش ــاءت األقـ ــدار ،أو حسن
الضيافة األملانية ودولــة القانون والحقوق،
أن تـجـمـعـهــم ب ـس ـفــاح ـي ـهــم ف ــي ب ـل ــد ال ـل ـجــوء
الـ ــواحـ ــد .وب ـح ـســب م ـب ــدأ ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي،
يمكن محاكمة الـجــرائــم ضــد اإلنـســانـيــة في
أي مكان ،بغض النظر عن البلد الذي ارتكبت
فيه ،بشرط أن يكون املتهم حاضرا في قاعة
املحكمة .وقد سبق ملحاكم أملانية أن حاكمت
مــرتـكـبــي م ـج ــازر ض ــد األي ــزي ــدي ــن ،وم ـجــازر
اإلب ـ ــادة ال ـج ـمــاع ـيــة ف ــي روان ـ ــدا وجـمـهــوريــة
الكونغو الديمقراطية .وبالتالي ،ليس حكم
محكمة كوبلنز الذي صدر بحق أنور رسالن
مـجـ ّـرد محاكمة شخص أو معاقبته ،وإنما
لنظام بكامله ،إذ لــم يـمــارس هــذا العسكري
السابق التعذيب والقتل بــدوافــع شخصية،
وإنـ ـم ــا ألنـ ــه كـ ــان ضــاب ـطــا رف ـي ـعــا وم ـس ــؤوال
ع ــن «ق ـس ــم ال ـت ـح ـق ـي ـقــات  -فـ ــرع  ،»251وه ــو
السجن سيئ الصيت واملـعــروف باسم «أمن
الــدولــة  -ف ــرع الـخـطـيــب» ،وال ــذي م ــارس فيه
التعذيب ،بحسب إفادات الشهود ،ضد أربعة
آالف مـ ـع ــارض ف ــي االعـ ـتـ ـق ــال .وب ـع ــد عــامــن
ّ
مــن ان ــدالع ال ـث ــورة ،تـمــكــن رس ــان مــن الـفــرار
ع ـبــر األردن وت ــرك ـي ــا ،وح ـصــل ع ـلــى الـلـجــوء
الـسـيــاســي ع ــام  2014فــي أملــانـيــا ،إال أن أحــد
ضـحــايــاه تـعــرف إلـيــه ذات ي ــوم وه ــو يمشي
مـطـمـئـنــا ف ــي أح ــد شـ ــوارع املــدي ـنــة األملــان ـيــة،
بـحـســب ت ـقــاريــر ّ
زودتـ ـه ــا ال ـشــرطــة لـلـقـضــاء،
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حوكم أنور رسالن
بناء على جرائم
وأفعال ارتكبها
بشخصه ،ولكنه كان
ينتمي إلى جهاز أمني
تابع لنظام يمارس
القمع واالستبداد
وزج المعارضين
ّ
في السجون

واس ـت ـمــر ف ــي مــراق ـب ـتــه ،وم ــن ث ــم ّادعـ ــى عليه
ع ــام  .2019حــوكــم رس ــان ب ـنــاء عـلــى جــرائــم
وأفعال ارتكبها بشخصه ،ولكنه كان ينتمي
إلــى جـهــاز أمـنــي تــابــع لنظام يـمــارس القمع
واالستبداد ّ
وزج املعارضني في السجون منذ
أوائ ــل السبعينيات إث ــر االن ـقــاب العسكري
الـ ــذي ق ــام ب ــه حــافــظ األسـ ــد لــاسـتـيــاء على
الـسـلـطــة فــي س ــوري ــة ،ن ـظــام ي ـمــارس تغذيب
املعتقلني واملعارضني الذين يمألون السجون
السورية بــاآلالف ،ومنهم من قتل وآخــرون ال
يزال مصيرهم مجهوال ،مثل سجن صيدنايا
ال ــذي نـفــذ فـيــه الـنـظــام خ ــال خـمــس سـنــوات
م ــن ب ــداي ــة ال ـ ـثـ ــورة ،ب ـح ـســب م ـن ـظ ـمــة الـعـفــو
الــدول ـيــة ،إع ــدام ــات جماعية سـ ّـريــة بـحــق 13
ألف معتقل غالبيتهم من املدنيني املعارضني،
أو سجن تدمر سيئ الصيت الــذي شهد ،في
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ظل حكم األســد األب في أوائــل الثمانينيات،
أفـظــع وأكـبــر مـجــزرة أودت بحياة مـئــات من
السجناء من مختلف املستويات االجتماعية
والساسية ،ممن هم محسوبون في غالبيتهم
على جماعة اإلخوان املسلمني الذين لم يتوان
حافظ األسد عن ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية
بـحـقـهــم ،مـمــارســا سـيــاســة األرض املـحــروقــة
ع ـن ــدم ــا ارتـ ـك ــب أكـ ـب ــر وأفـ ـظ ــع ع ـم ـل ـيــة إبـ ــادة
ممنهجة فــي حـمــاة عــام  ،1982إذ لــم يتورع
عن قصفهم بالطيران وسحقهم بالدبابات،
وقاربت حصيلة املجزرة عشرين ألــف قتيل.
أما خليفته وابنه بشار فقد استنبط وسائل
أخـ ــرى و«أح ـ ـ ــدث» لـلـقـتــل ال ـج ـمــاعــي وسـحــق
املـنـتـفـضــن ع ـلــى حـكـمــه االسـ ـتـ ـب ــدادي ،عبر
رم ــي ال ـبــرام ـيــل امل ـح ـش ـ ّـوة ب ــامل ــواد املـتـفـجــرة
مــن الـجــو عـلــى املــدن ـيــن ،فيما دبــابــاتــه تـ ّ
ـدك
امل ـنــازل والـسـكــان اآلمـنــن باملدفعية ،ناهيك
عــن استعماله الـســاح الكيميائي ،مثل غاز
ال ـســاريــن ،ضــد املــدن ـيــن ،فــي أك ـثــر مــن مكان
وم ـن ــاس ـب ــة ،ل ـع ــل أف ـظ ـع ـهــا مـ ـج ــزرة ال ـغــوطــة
الشرقية التي ارتكبت في صيف ّ ،2013
وقدر
عــدد ضحاياها بنحو  1500شـخــص ،بفعل
استنشاقهم غاز األعصاب السام!
ربما علينا أن نترحم على اإلدارة األميركية
ّ
السابقة ،أقله في هذه القضية ،وتذكير إدارة
ج ــو ب ــاي ــدن ال ـحــال ـيــة ،ال ـت ــي م ــا زالـ ــت تــرفــض
إع ـ ــادة االع ـت ـب ــار ل ـن ـظــام األس ـ ــد ،ب ــأن جيمس
جيفري الــذي كــان مكلفا بامللف الـســوري في
إدارة تــرامــب ص ـ ّـرح أكـثــر مــن م ــرة ب ــأن بشار
األسد «عار على البشرية ومجرم حرب ،وربما
أكبر مجرمي الحرب في عالم اليوم وأشدهم
قسوة» ( 18نوفمبر /تشرين الثاني .)2019
أل ـي ـس ــت ك ــل ه ـ ــذه امل ـ ـجـ ــازر وال ـف ـظ ــائ ــع ال ـتــي
تساوي عملية إبادة جماعية ممنهجة لشعب
كافية لفتح ملف محاكمة هذا النظام الذي ال
يختلف ،بطبيعته وبأساليبه ،وبما ارتكبه
عن الجرائم التي ارتكبتها النازية ،مع الفارق،
طبعًا ،في شمولية الجرائم واتساعها؟
(كاتب لبناني)
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