
نجالء أبو مرعي

الــوزراء البريطاني بوريس  يواجه رئيس 
جـــونـــســـون، »فــضــيــحــة حـــفـــات دوانــيــنــغ 
ستريت«، وهي مواجهة سيخوضها، على 

ما يبدو، على طريقته وبأسلوبه. 
هو »بــو جــو«. هــذا لقبه وهــذا نهجه. وبه 
في  معه  التحقيق  من  ينجو  أن  سيحاول 
ضلوعه، عن سابق إصــرار وتصميم، في 
ــرضــت على 

ُ
خــرق إجــــراءات الحظر الــتــي ف

البريطانيني جّراء جائحة كورونا. 
يـــرفـــض االســـتـــمـــاع إلــــى دعــــــوات زمــائــه 
ــظــــني«، أو خـــصـــومـــه مــــن حـــزب  ــافــ ــحــ »املــ
اإلسكتلندية،  الزعيمة  حتى  أو  العمال، 
نيكوال ستيرغن، له إلى الرحيل. والسؤال 
عـــن قـــدرتـــه عــلــى تـــجـــاوز الــحــواجــز الــتــي 
ســتــرفــع فــي وجــهــه عــلــى مـــدى األســابــيــع 
املقبلة، أو عن مدى إمكانه االستفادة من 
»إنجاز تنفيذ بريكسيت«،  اللعب بورقة 
الفترة  فــي  مــطــروًحــا  بالتأكيد،  سيكون، 

املقبلة. 
لــــن يـــوفـــر »بـــــو جــــــو«، املــــعــــروف بــألــعــابــه 
الــبــهــلــوانــيــة الــتــي مــّكــنــتــه مـــن الـــعـــوم فــوق 
ليقطع  حيلة  السابقة،  هفواته  كــل  سطح 
ني عنه 

ّ
املنفض أو  املــنــاوئــني  الــطــريــق على 

داخــــــل حــــزبــــه. وربــــمــــا يـــكـــون اســـتـــعـــداده 
لــلــتــجــاوب مـــع تــحــقــيــق الـــشـــرطـــة مـــنـــاورة 
تسمح لــه بــاالســتــمــرار مــن دون الــخــوض 

بشار نرش

املــشــهــد الــســيــاســي الــلــبــنــانــي قــبــل تعليق 
السياسي،  عمله  الــحــريــري  سعد  الرئيس 
ــتـــخـــابـــات، وعـــدم  وعــــزوفــــه عـــن دخـــــول االنـ
التقّدم بترشيحات باسم »تيار املستقبل«، 
القرار  لهذا  بــعــده، فستكون  كما  يكون  لــن 
املعادلة  على  كثيرة  ــرّددات  وتــ انعكاسات 
الـــســـيـــاســـيـــة الــلــبــنــانــيــة وعـــلـــى األصـــعـــدة 
ــــه يــأتــي قــبــل االنــتــخــابــات 

ّ
كـــافـــة، ســّيــمــا أن

ــار املقبل،  الــبــرملــانــيــة املـــقـــّررة فــي مــايــو/ أيـ
ويـــتـــزامـــن مــــع تــــطــــورات إقــلــيــمــيــة عـــديـــدة 
يدخل لبنان في صلبها، كالورقة العربية 
التي حملها وزير خارجية الكويت، أحمد 
ناصر الصباح، إلى املسؤولني اللبنانيني، 
ــفــــاوضــــات فــيــيــنــا بــــشــــأن املــلــف  وكــــذلــــك مــ
السعودية  واملفاوضات  اإليــرانــي،  النووي 
ــة. ويــمــكــن الـــحـــديـــث عـــن ثــاثــة  ــيــ ــرانــ - اإليــ
جوانب رئيسة، ستكون األكثر حضورًا في 
بعد  اللبناني،  السياسي  املشهد  تحوالت 

تعليق الحريري عمله السياسي. 
»الــــحــــريــــريــــة  بـــمـــســـتـــقـــبـــل  األول  يـــتـــعـــلـــق 
الحريري،  قرار  يرى بعضهم  السياسية«. 
تــعــلــيــق عــمــلــه الـــســـيـــاســـي وعــــــدم الـــتـــقـــّدم 
بـــتـــشـــريـــحـــات بــــاســــم »تــــيــــار املـــســـتـــقـــبـــل«، 
هروبا من املواجهة وُيشكل بداية النهاية 
 
ّ
لـــ »الــحــريــريــة الــســيــاســيــة«، خــصــوصــا أن
شقيقه  فيما  بالعمر،  تــتــقــّدم  بهية  عّمته 
األكـــبـــر بـــهـــاء الـــحـــريـــري يــفــتــقــد لــلــتــجــربــة 
واملــــؤهــــات الــســيــاســيــة، وال يــحــظــى بــأي 
شعبية، باستثناء مجموعات صغيرة في 
بــيــروت وطــرابــلــس. غــيــر أن آخــريــن يــرون 
وقائع  لتغيير  متقّدما  موقفا  الــقــرار  هــذا 
الذي  بالشكل  اللبنانية  السياسية  اللعبة 
 ،

ً
ز دور الـــحـــريـــري وتـــيـــاره مــســتــقــبــا

ّ
يـــعـــز

 »الــحــالــة الــحــريــريــة« التي 
ّ
على اعــتــبــار أن

ــة  ــدولـ ــق الـــحـــريـــري فــــي الـ ــيـ أّســــــس لـــهـــا رفـ
اقتصادي  اللبنانية ليست مجّرد نموذج 
الطائف، بل هي،  اتفاق  ِمد بعد 

ُ
اعت جامد 

بـــالـــدرجـــة األولـــــــى، مــجــمــوعــة مـــن األفـــــراد 
املــــوزعــــني فـــي مــنــاصــب عــلــيــا فـــي إدارات 
ــة كــلــهــا، ويــعــمــلــون وفــــق مــنــظــومــة  الــــدولــ

محمود الريماوي

ــواء نــشــبــت الـــحـــرب أم ال، فـــإن الــرئــيــس  ســ
نجاحا  ينجح  بوتني،  فاديمير  الروسي، 
الهاوية  اتــبــاع سياسة حــافــة  بــاهــرا، عبر 
في األزمة بشأن أوكرانيا، بتسميم األجواء 
في قاّرة بكاملها، أوروبا، وعلى نحٍو أعاد 
إلى األذهــان مقّدمات الحربني الكونيتني. 
وهــذا هو حتى تاريخه اإلنــجــاز امللموس 
البلد  ضد  والتصعيد  التحشيد  لسياسة 
الصغير املجاور، وهــذه هي الخدمة التي 
في  والــســام  األمـــن  لقضية  تقديمها  يــتــم 
الــعــالــم، ويــتــم طــلــب ضــمــانــاٍت مــن الــغــرب 
تــحــت طــائــلــة »الـــتـــحـــّرك« نــحــو هـــذا الــبــلــد، 
تــحــّركــا أوســـع مــمــا جـــرى فــي الــعــام 2014 
أوقعت  والتي  منه،  الشرقية  املناطق  ضد 
14 ألف قتيل، واستتبع ذلك باحتال شبه 
التتار،  إلى  القرم )ينتمي سكانها  جزيرة 
وقد تم تشتيتهم والتنكيل بهم منذ عهد 
السوفييتية  الــحــقــبــة  وخــــال  الــقــيــاصــرة 

وإحال سكان آخرين محلهم(. 
ال أحد يتحّمس في أوروبا للحرب، وهو 
ولهذا  جيدا،  الروسية  القيادة  تدركه  ما 
تــرفــع مــن وتــيــرة الــتــصــعــيــد والــتــحــشــيــد. 
فيما تكّرر واشنطن أنها لن ترسل قوات 
إلى أوكرانيا غير العضو في حلف شمال 
األطــلــســي )الــنــاتــو(. وفـــي تــلــك األثـــنـــاء، ال 
يطلب بــوتــني مــن أوكــرانــيــا ضــمــانــات أو 
غيره، فوريث االتحاد السوفييتي يخاطب 
الــــدولــــة الـــعـــظـــمـــى، وال يـــخـــاطـــب الـــدولـــة 
الــصــغــيــرة، حــتــى لـــو كـــانـــت هـــي املــعــنــيــة 
أبــدى رغبته باستعادة  األولـــى. ومنذ أن 
األمـــجـــاد الــروســيــة وأســفــه الــشــديــد على 
كــــارثــــة انــــهــــيــــار االتـــــحـــــاد الــســوفــيــيــتــي، 
ــــدول ذات الــعــضــويــة  فــإنــه يــتــعــامــل مـــع الـ
الــســابــقــة فــي املــنــظــومــة االشــتــراكــيــة على 
أنــهــا فـــي مــنــزلــة دول »مـــتـــمـــّردة« ال دول 
أن  الــروســي  الرئيس  ويتجاهل  مستقلة. 
االتحاد السوفييتي قد انهار من داخله، 
مواجهة  أو  بفعل ضغط خارجي  وليس 
قــد  أوروبـــــــــا  ــرق  ــ شــ دول  وأن  ــكـــريـــة،  عـــسـ
االشتراكية  املنظومة  عن  بدورها  انفّكت 
نتيجة  وليس  شعبية،  انتفاضات  بفعل 
االنضمام  خيار  وأن  إمبريالية.  مــؤامــرة 
إلــى »الــنــاتــو« كــان أيــضــا خــيــارا داخليا، 
وعبر برملانات منتخبة، وكذلك االنضمام 
إلى االتحاد األوروبـــي، وأن بناء عاقات 
ــــدول هـــو الـــذي  ــذه الــ تـــعـــاون مــثــمــر مـــع هــ

الفيتوري شعيب

يــتــنــاول املــقــال االســتــبــداد مــن منظور آخــر، 
أي ليس من منظور الحكم واالستاء على 
السلطة، أو حتى ذلك االستبداد السياسي 
ــرم إلــــى أســفــلــه،  ــهـ ــن أعـــلـــى الـ الـــــذي يـــكـــون مـ
ــا يــمــكــن أن  ــا يــرتــكــز الـــحـــديـــث عــلــى مـ ــمـ وإنـ
ُيطلق عليه »االستبداد املجتمعي«، والذي 
الشعبية  أو  املجتمعية  القاعدة  ينطلق من 
في التأسيس له، ومن ثمَّ يكون أمــرًا واقعا 
االستبداد  تكوين  في  الُحّكام  معه  يتعامل 
ــلـــى الـــحـــكـــم،  ــه عـ ــ الـــتـــقـــلـــيـــدي والــــســــيــــطــــرة بـ
ومفاصل الدولة، واقتياد الشعوب املنشئة 
العام  بمنظوره  االجتماعي  االســتــبــداد  لــه. 
هو استغال )أو تحّكم( فئة مجتمعية من 
املجتمع  ُيقّسم  بحيث  أخــرى،  لفئة  الشعب 
ـــمَّ تتقلص هــذه 

َ
عــلــى هـــذا املــقــتــضــى، ومـــن ث

إلى أحادية  أن تصل  إلى  املستبّدة«  »الفئة 
الرأس، وتلغي ما كان معها، وتتكون بذلك 
االستبدادية الحاكمة التقليدية املتمثلة في 
 
ً
الفرد أو حتى العائلة الحاكمة، والتي عادة
ما يكون أساسها )ونشأتها( مرتبطا بالفقر 
أو الطبقية، في املجتمع، فيتولد على إثرها 
أو حتى االستبداد  املؤسساتي،  االستبداد 
القانوني املمنهج املرتبط بالحياة اليومية 
والواجبات والحقوق، عبر عوامل متعّددة، 
لتكون  تربوية،  وحتى  وفكرية،  اقتصادية 
إلزامية بناء نظام أخاقي تربوي يقف أمام 
االستبداد املجتمعي األساس والفيصل في 
الــظــاهــرة،  أوســـاط املجتمع، للحّد مــن هــذه 
فــي »طبائع  الكواكبي  ذلــك  إلــى  كما يذهب 

االستبداد ومصارع االستعباد«.
افــتــرض الكواكبي فــي هــذا الــشــأن والنوع 
من االستبداد أن أساس قوامه هو العامل 
االجتماعي الذي كان نواة تكوين املستبد 
الحاكم من الناحية التربوية االجتماعية، 
فـــيـــقـــول: »املـــســـتـــبـــّدون يـــتـــوالهـــم مــســتــبــد، 
واألحرار يتوالهم األحرار«. وبمعنى آخر، 
الظواهر  بــأن  واملـــراد  املقصود  فهم  يمكن 
ــا هــــي الــتــي  االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي مــجــتــمــٍع مــ
تحّدد النمط السياسي السائد في الباد 
ُحكما  النتيجة  لتكون  أخـــرى،  أو  بطريقة 

استبداديا أو غيره.
وفي املقابل، النموذج املثالي للتخلص من 
يقود، حتما،  الــذي  املجتمعي«  »االستبداد 
إلـــى االســـتـــبـــداد الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي، 
العلم، ســواء من علوم  الفكري، هو  وحتى 
الفلسفة  أو  النظرية  الحكمة  »مثل  الحياة 
االجتماع  وطبائع  األمــم  وحقوق  العقلية، 

والـــســـيـــاســـة املـــدنـــيـــة، والــــتــــاريــــخ املــفــصــل، 
العلوم  مــن  ذلــك  األدبــيــة، ونحو  والخطابة 
ــع الـــعـــقـــول،  ــ ــوّسـ ــ ــّبـــر الـــنـــفـــوس وتـ الــــتــــي تـــكـ
وتــعــّرف اإلنــســان مــا هــي حــقــوقــه، وكــم هو 
مغبون فيها، وكيف الطلب، وكيف النوال، 
وكــيــف الــحــفــظ«، ومـــا إلـــى ذلـــك مــن العلوم 
والــــطــــرق الـــتـــي تــجــعــل مـــن اإلنــــســــان عــامــل 
بناء في محيطه، ومن ثمَّ مجتمعه، وكذلك 
دولته، بحيث ال يمكن االكتفاء بالتخلص 
تمنع  التي  العوامل  وغياب  االستبداد  من 
ـــضـــح مـــمـــا ســـبـــق بـــــأن حــقــيــقــة 

ّ
ــه. يـــت ــ ــــودتـ عـ

االستبداد املجتمعي تكون في غياب العلم، 
وعـــدم مــعــرفــة الــواجــبــات والــحــقــوق، حيث 
ــان الــجــهــل عــنــد الـــعـــوام وعــامــة  ــه كــلــمــا كـ إنـ
د عندهم الخوف الذي يقود إلى 

ّ
الشعب يول

االستسام للمستبد، بعكس إذا ما انتشر 
ــة، فـــــإن الـــشـــعـــوب تــكــتــســب  ــرفــ ــعــ الـــعـــلـــم واملــ
ــرأة عـــلـــى الـــقـــيـــام بـــالـــثـــورات  ــ ــجـ ــ حــيــنــئــذ الـ
واملـــطـــالـــبـــة بــحــقــوقــهــا، األمـــــر الـــــذي يــكــون 
مصدر قلٍق وخوٍف عند السلطة »املستبّدة 
منها أو غير املستبّدة«. وبالتالي، ال يمكن 
ــــد، فـــي هــذا  ــداد، إن وجـ ــبـ ــتـ أن يــســتــقــر االسـ
النظام أو ذاك، بناء على املعطيات املعرفية، 
ــتــــي اكــتــســبــتــهــا  واملـــطـــالـــبـــة الـــحـــقـــوقـــيـــة الــ

الشعوب علما ومعرفة.
ــيــــســــت هــــــــذه الـــــنـــــظـــــرة إلــــــــى االســـــتـــــبـــــداد  لــ
 
ٌ
ــيــــوم، بـــل هـــي نــظــرة االجـــتـــمـــاعـــي ولـــيـــدة الــ
خــــاض فــيــهــا كــثــيــرون مـــن أصـــحـــاب الــفــكــر 
والرأي في محاولة منهم للمقاربة والفهم، 
ــأة والــــتــــكــــويــــن، ومــــــن ثــم  ــشــ ــنــ ــن حـــيـــث الــ ــ مـ
السيئة  مآالتها  تتكّرر  ال  بحيث  املعالجة، 
عـــلـــى الـــشـــعـــوب الـــتـــي تـــطـــالـــب بــحــقــوقــهــا، 
كــمــا أن هـــذه الــنــظــرة، مــن جــهــة أخــــرى، وإن 
السياسي  االستبداد  تكوين  لــبُّ  كانت هي 
والسلطة الحاكمة في بلداٍن كثيرة، إال أنها 
ال تــجــد، فــي الــوقــت الــحــالــي واملــعــاصــر، من 
والسليم،  الطبيعي  التشخيص  صها 

ّ
يشخ

 يتجه إلى االستبداد السلطوي في 
ّ

بل الُجل
التقييم، وكذلك التخلص منه، في حني بات 
الــضــروري اليوم االتــجــاه نحو التقييم  من 
الـــداخـــلـــي لــاســتــبــداد املــجــتــمــعــي وإيـــجـــاد 
طرق وبدائل تمنع من انتشاره في املجتمع، 
وتعثرها  العربية  الــثــورات  بعد  خصوصا 
ب 

ّ
فــي بعض مــن الــبــلــدان، األمـــر الـــذي يتطل

الـــعـــمـــل عـــلـــى مـــنـــع االســــتــــبــــداد املــجــتــمــعــي، 
والــــذي بــنــجــاحــه ستنجح املــجــتــمــعــات في 
الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى االســــتــــبــــداديــــن، الــســيــاســي 

والسلطوي، الحاكمني لها.
)كاتب ليبي(

ــي كــل  ــي انـــتـــخـــابـــاٍت مــــبــــكــــّرة. لـــكـــنـــهـــا، فــ فــ
ــاورة مـــحـــرجـــة لــــه ولـــحـــزب  ــ ــنـ ــ األحــــــــــوال، مـ
ـــى بــأنــه 

ّ
املـــحـــافـــظـــني الــــــذي يــفــخــر ويـــتـــغـــن

حقيقة،  ولكن  والــقــانــون.  للنظام  الضامن 
ــال، وإنــــمــــا أنــــه،  ــبــ ــذا مــــا يــشــغــل الــ ــ لـــيـــس هـ
التي  »الفضيحة«  هــذه  عــن  مساءلته  فــي 
دافــع عــن نفسه بشأنها، قــال إنــه »لــم يكن 
يعلم«. كان مرتاًحا ومطمئنا بما تتيح له 
»مناعة  منطق  باستعادة  العارمة  رغبته 
القطيع«، إلعــان أنــه اعــتــبــاًرا مــن مــارس/ 
العزل تماًما،  املقبل سترفع إجــراءات  آذار 
ــك فـــي وقــــت أصـــبـــح نــحــو 64,3% من  ــ وذلـ
الثالثة  بالجرعة  محّصنني  البريطانيني 
زة( من الللقاحات ضد كــورونــا. قد 

ّ
)املــعــز

يــقــول قــائــل إن هـــذا اإلعــــان يمثل واحـــدة 
مــن أوراق الــلــعــب الــتــي رمــاهــا جــونــســون 
فــي وجـــه املــنــافــســني عــلــى الــطــاولــة، أو إن 
أثر  النسبة املحّصنة كافية للتخفيف من 
التي تعرقل عجلة االقتصاد،  كل العوامل 
ــفـــوف أصــــحــــاب األعـــمـــال  تـــحـــديـــًدا فــــي صـ
الــحــّرة أو املــيــاومــني البسطاء. ســواء أكــان 
هذا أم ذاك، إنه يقول: حان وقت التعافي.  
ولـــكـــن تـــبـــدو هــــذه الـــخـــطـــوة، مـــن مــتــابــعــة 
والتي  العاملية،  الصحة  منظمة  تحذيرات 
ــم تـــقـــل بـــعـــد إن عــلــيــنــا أن نــتــخــفــف مــن  لــ
حذرنا بينما نبحر في عام 2022، أكثر من 

 به. 
ٌ

ي، بل هي فعلًيا عمل
ّ
التفكير بالتمن

مـــا يــعــنــيــنــي ويــقــلــقــنــي الــتــفــكــيــر بــــأن كل 

ــي عنها 
ّ
عــــادوا يــعــرفــون غــيــرهــا، والــتــخــل

 أمام تسونامي من 
ً

يعني لهم عرًيا كاما
اضطراب القلق. 

حــمــل الـــوبـــاء إلــــى مــعــظــمــنــا حــــول الــعــالــم 
الـــتـــرومـــا. ورايــــــة الــتــعــافــي الـــســـريـــع الــتــي 
يــرفــعــهــا »بـــو جـــو« لــن تــبــّدد طــبــقــات هــذه 
التروما الواطئة على صدور كثيرين ممن 
 الخـــتـــبـــار نـــوبـــاٍت 

ً
ــة أصـــبـــحـــوا أكـــثـــر عـــرضـ

مــن القلق الــشــديــد فــي كــل مـــّرة يضطرون 

ــنـــد تــنــبــهــهــم  لــــلــــخــــروج مــــن املـــــنـــــازل أو عـ
إلــــى ازديـــــــاد عــــدد املــحــيــطــني بـــهـــم. وهـــذه 
ــــوى عـــــــوارض قــلــيــلــة أو أبــســط  لــيــســت سـ
مــن عـــوارض أخــرى إضافية تــنــدرج تحت 
خانة عــوارض اضطراب ما بعد الصدمة. 
على  تنبًها،  أكثر  الوطنية  الصحة  خدمة 
ما يبدو، من رئيس الوزراء البريطاني إلى 
ونصائحها  رسائلها  مــن  تكثف  إذ  ذلـــك، 
متدّرجة،  آمــنــة،  عـــودة  لتأمني  للمواطنني 
التي  الحديثة  االنــطــوائــيــة  مــع  متصالحة 
ــــدى كــثــيــريــن فــي  تــشــكــلــت، أو تــــطــــورت، لـ
العامني املاضني، وتدعوهم إلى االستفادة 
مـــن خـــدمـــة االســـتـــشـــارة واملـــســـاعـــدة على 

ي هذه العوائق النفسية والذهنية. 
ّ
تخط

تكون  قــد  نفسها  الوطنية  الصحة  خدمة 
عــــنــــد مـــنـــعـــطـــف جـــــديـــــد يــــــــــودي بــــجــــودة 
خدماتها أو انهيارها. ثمانون ألف موظف 
في خدمة الصحة الوطنية ليسوا ملقحني 
الـــطـــاقـــم  مــــن   %10 نـــحـــو  أي  اآلن،  ــتـــى  حـ
الصحي العامل في عدد من املستشفيات 
اليوم  الــعــامــة. وهـــؤالء  الطبابة  وعــيــادات 
أمــــام مــصــيــر إمـــا الــلــقــاح أو عــواقــب أقلها 
ـــا. وقـــد 

ً
تــوقــيــفــهــم عــــن الـــعـــمـــل ولـــــو مـــؤقـــت

الثالث  فــي  املهلة  نهاية  بعضهم  استبق 
فــبــرايــر/ شــبــاط وقـــّدم استقالته. أراد  مــن 
ــاك بــــزمــــام األمــــــــور وإبــــقــــاء  ــ ــسـ ــ ــؤالء اإلمـ ــ ــ هـ
الـــســـيـــادة عــلــى أجـــســـادهـــم، كــمــا يــقــولــون. 
ســـؤال احــتــمــاالت اجــتــيــاح ســيــادة أجساد 

اآلخرين بفيروس، هم ناقلون له عن غير 
فـــردي منفصل تماًما  إنــمــا بــوعــي  قــصــد، 
ا في 

ً
»إيكو سيستم«، ال يجد مكان ال  عن 

فيها  يتفاعلون  التي  األخــاقــيــة  الحيثية 
ومعها. لكن ماذا لو بالفعل بقي 10% من 
الطاقم الصحي خارج الخدمة، أال يتحقق 
انهيارها؟ وهــذا ما كــان من أبــرز عناوين 
خــشــيــة الــعــام األول قــبــل الــلــقــاح، وهـــو أن 
تسونامي  أمـــام  الصحية  الــخــدمــة  تسقط 
االستشفاء  إلــى  يحتاجون  الذين  املرضى 

في املراكز الصحية. 
أو تحققه  االنـــهـــيـــار  تـــوضـــع خــشــيــة  هـــل 
 
ُ
فــي كــفــة تــــوازي كــفــة بريكسيت؟ َمـــن يـــِزن

الــذي شاهدناه  مـــاذا؟ بــوريــس جونسون 
طبية  ملتابعة  طلًبا  املستشفى  إلــى  ُينقل 
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 
عــنــهــا، لــن يحيد عــن املــشــهــد ال فــي داخــل 
حـــزبـــه وال عـــن رئـــاســـة الـــــــوزراء بــســهــولــة 
إال إذا ثبت أنــه كــذب. ومــع ذلــك، قد ينجو 
تماًما، كما تمّكن من محو هفوات وزالت 
لــســان ومـــواقـــف ســابــقــة تـــوردهـــا مـــجـــّدًدا 
بشأنها  كذب  يوم  البريطانية،  الصحافة 
ــمــــل طـــريـــقـــه نـــحـــو قـــيـــادة  »بـــــو جــــــو«، وأكــ

الحزب ورئاسة الحكومة. 
)إعالمية لبنانية في التلفزيون العربي(

مــتــنــاســقــة مـــع الــســيــاســة الــحــريــريــة. ومــن 
ــرى، تــعــلــيــق الـــرئـــيـــس الــحــريــري  ــ جــهــة أخــ
ــن الــســلــطــة  عــمــلــه الــســيــاســي وخــــروجــــه مـ
ــل الــقــوة 

ّ
ــزال ُيــمــث ــ مـــؤقـــت، فــالــحــريــري ال يـ

ي في لبنان، 
ّ
األساسية داخل الشارع السن

وله حضوره الكبير في مدن كبرى، بيروت 
وصــيــدا وطــرابــلــس وعــكــار وغــيــرهــا، ولــه 
رمزيته التي ال يمكن تجاوزها في الشارع 
الرغم من تراجع شعبيته.  اللبناني، على 
 من يراهن على زوال 

ّ
لذلك يمكن القول إن

»الحريرية السياسية« التي شّكلت إحدى 
للتوازنات  األســاســيــة  السياسية  الــركــائــز 
الــوطــنــيــة خـــال الــعــقــود الــثــاثــة املــاضــيــة 
واهــــــم، فــــضــــرورات املـــرحـــلـــة الــحــالــيــة هي 
عمله  تعليق  الحريري  على  فرضت  التي 
لن تطول،  ها مرحلة 

ّ
أن السياسي، ومؤّكد 

لــيــعــود الــحــريــري وفـــق تـــوازنـــات جــديــدة، 
بعيدة عن سطوة حزب الله وعبث إيران. 

انتخابات  بملف  الــثــانــي  الــجــانــب  يتعلق 
ــرار  ــ ــحــــدث قــ ــ ــُي ــســ ــــل، فــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــو/ أيـــــــــار املـ ــ ــايــ ــ مــ
 واضــحــا فــي االنــتــخــابــات 

ً
الــحــريــري خــلــا

ونتائجها،  إجرائها(  حــال  )فــي  البرملانية 
وتوزيع  التحالفات  خريطة  ناحيتني:  من 
شكل 

ُ
اللوائح، وخصوصا في بيروت التي ت

القرار قد   
ّ
لتيار املستقبل. وأن الثقل  مركز 

يدفع قيادات أساسية أخــرى، في قراءتها 
اللبناني،  الواقع  الحريري من باب  موقف 
إلــــى تــعــلــيــق مــشــاركــتــهــا فـــي االنــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة بـــدل االنـــخـــراط فــيــهــا، لتتدحرج 
بذلك حجارة الدومينو الواحد تلو اآلخر، 
الوطنية«،  »امليثاقية  فــقــدان  عــبــاءة  تحت 
ــي أســاســي من 

ّ
ــٍن ســن مــع غــيــاب طـــرٍف وركــ

ــــذي قـــد يـــقـــود الــبــلــد إلــى  ــر الـ ــ املـــعـــركـــة، األمـ
تــأجــيــل االنــتــخــابــات، وبــالــتــالــي، الــدخــول 
إلــى حــني حصول التسوية أو  فــي فوضى 

الحلول املرتقبة.
بأن  شك  دون  من  الثابت  يبقى  وبالتالي، 
هذا القرار ُيشّكل منعطفا خطيرًا بالحياة 
فقط  ق 

ّ
يتعل ال  كونه  اللبنانية،  السياسية 

ــل أيــضــا  بــالــحــركــة الــســيــاســيــة الــســنــيــة، بـ
فهذا  كــكــل،  اللبنانية  السياسية  بالحياة 
ُيشّكل صدمة سياسية ووطنية  القرار قد 

والتدخات،  الحروب  شبح  إقصاء  يكفل 
وهــو الــذي قد يدفع مستقبا هــذه الــدول 
إلى القناعة بعدم الحاجة لانضمام إلى 

حلف خارجي مثل الناتو.
 يــرّكــز مــســؤولــون روس عــلــى أن الــعــالــم 
مكان  ال  وأن  تــعــّدديــة قطبية،  إلــى  انتقل 
لـــقـــطـــب واحــــــــد. حـــســـنـــا مــــن األفــــضــــل أال 
 عن 

ً
ــك بـــديـــا يــكــون هــنــاك أي قــطــب، وذلــ

القطبية.  التعّددية  وعــن  الــواحــد  القطب 
وخال ذلك، فإن النفوذ الخارجي )ضمن 
ى بالقوة 

ّ
الطموح لتعّددية قطبية( ال يتأت

العسكرية وحدها، بل بالتقّدم الصناعي 
وتمتعها  الــشــعــوب  وبرفاهية  والعلمي 
حياتها  إدارة  فــي  األســاســيــة،  بحقوقها 
واختيار من يمثلها ويحكمها، وفي نبذ 
استخدام القوة لحل النزاعات بني الدول، 
اإليجابي  أو  السلبي  التمييز  عــدم  وفــي 
ــــرى صــغــيــرة، وهــو  بـــني دول كــبــيــرة وأخـ
مـــا مــنــح أوروبــــــا املــكــانــة الـــتـــي تــبــوأتــهــا 
ــا بــعــد الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة.  مــنــذ مـ
البشر  مــايــني  مــا جعلها تستقبل  وهــو 
مـــن مستعمراتها  الــخــمــس  الــــقــــاّرات  مـــن 
لإلقامة  املستعمرات  غير  ومــن  السابقة، 
والعمل، وهو ما جعلها تستقبل الجئني 
الــعــراق وســوريــة وأفغانستان ودول  من 
تستقبل  هل  عــدد.  با  والتينية  أفريقية 
روسيا أحــدًا من الساعني إلى النجاة أو 

إلى حياة أفضل؟
مــــن حــــق روســــيــــا تــنــظــيــم عــــاقــــات الـــقـــوة 
ومـــعـــادالتـــهـــا مـــع الـــغـــرب وغـــيـــره بــصــورة 
والـــتـــصـــعـــيـــد  ــيـــد  ــتـــحـــشـ الـ أن  إال  دوريــــــــــــة، 
والتهديد باالجتياح ليس مدخا إلى بناء 
الــعــاقــات، يصعب تــصــّور أن روسيا  هــذه 
تـــقـــع فــــي مـــرمـــى الـــتـــهـــديـــد مــــن دولــــــــٍة، مــثــل 
أوكرانيا، وقبل ذلك من جورجيا.. وإذا كان 
»الناتو« يمثل حلفا عدوانيا، فماذا يسّمى 
قضم روسيا أراضي هاتني الدولتني: شرق 
وأوسيتيا  أبخازيا  إقليم  أوكرانيا، وسلخ 
الجنوبية مــن جــورجــيــا؟ ومــع ذلــك، يصف 
ــيــــا عـــلـــى املـــســـرح  ــهـــود روســ مـــســـؤولـــون جـ
الـــدولـــي، مــنــذ بـــدء األلــفــيــة الــثــالــثــة، بأنها 
جهود لصنع السام، فإذا أضيف إلى ذلك 
ضــم شــبــه جــزيــرة الــقــرم بــالــقــوة، والــتــدخــل 
الــذي أوقف  العسكري الروسي في سورية 
كل حل سياسي ألزمة هذا البلد، ثم التدخل 
في ليبيا إلى جانب الجنرال خليفة حفتر 
العاصمة  على  االنقضاض  إلــى  في سعيه 
تكفي وحدها  النماذج  هــذه  فــإن  طرابلس، 

جهد بذل في العامني املاضيني سيذهب 
ــذا الــوقــت  ــــدى. وكــأنــنــا أمــضــيــنــا كـــل هـ ُسـ
 

ٌ
نمأل دلو املاء قطرة تلو قطرة، وأتى طفل

 الــدلــو وارتــمــى ضــاحــًكــا. وكــأنــه 
َ

الٍه ركـــل
. كيف 

ً
ا سها

ً
يمنح مناهضي اللقاح فوز

يمكن أن تتواصل حملة التلقيح بالزخم 
املــتــرّددون سيسمعون  إذا كــان  املطلوب، 
اعـــتـــبـــاًرا مـــن الـــربـــيـــع املــقــبــل أن الــحــفــلــة 
قائمة، وليس عليهم سوى ارتــداء بهجة 
إلــى »الــحــيــاة الطبيعية«. ومــاذا  الــعــودة 
عــن ارتــــداء الــكــّمــامــة الــتــي لــن تسقط عن 
حـــدود األنـــف فــقــط، بــل ستدوسها أقــدام 
كـــل املــوظــفــني الــعــائــديــن إلــــى شــركــاتــهــم 
ومهامهم. الكّمامة التي نالت مجَدها عن 
لم يتخلوا  جــدارة في حمايتنا. كثيرون 
ــات ســابــقــة خففت خالها  أوقــ فــي  عنها 
السلطات من إجراءات فرض االلتزام بها. 
وربما هم سيظلون متمّسكني بها. ليس 
ألنهم أكثر حــرًصــا مــن »بــو جــو«، أو ألن 
هــمَّ إيــصــال الــلــقــاح إلــى كــل الــشــعــوب با 
تــمــيــيــز أو إجـــحـــاف يــأكــلــهــم مـــن الــداخــل 
ــرون أن مــســاهــمــتــهــم بــــارتــــداء  ـــ ، ويــ

ً
لــــيــــا

الــكــّمــامــة ســيــكــون لــهــا فــضــل بــســيــط في 
تأخير انتشار متحّور جديد بينها، وال 
حتى ألنهم أقل أنانية أو إيثاًرا لذواتهم 
ــات الــتــألــق  ــاحـ ــة الســــتــــعــــادة مـــسـ ــّواقــ ــتــ الــ
املــاضــيــة املـــمـــزوجـــة بــالــحــنــني والــتــلــهــف 
إلى »الحياة ما قبل الوباء«. بل ألنهم ما 

قد تفتح بوابة النقابات كبرى ستشهدها 
الساحة اللبنانية حتى موعد االنتخابات 

البرملانية، قد تطيحها.    
اللبنانية  باملرحلة  الثالث  الجانب  يتعلق 
الــجــديــدة الــتــي تــدفــع نــحــوهــا دول عربية 
عـــديـــدة، وخــصــوصــا الــخــلــيــجــيــة، ملــواجــهــة 
إقدامه  قبل  فالحريري،  داخليا،  الله  حــزب 
على  ليس  بتبعاته،  مليا  فّكر  قـــراره،  على 
ــمــا على 

ّ
وإن فقط،  مستوى حزبه وطائفته 

مستوى لبنان ككل، آخذًا باالعتبار الدوافع 
وخصوصا  العربية،  واملواقف  الشخصية 
الــخــلــيــجــيــة، الـــرافـــضـــة هــيــمــنــة حــــزب الــلــه 
وإيــران، وعجز املجتمع الدولي عن تنفيذ 
ــراري  ــ ــة، وخــــصــــوصــــا قــ ــيــ ــمــ الــــــقــــــرارات األمــ
مجلس األمن 1559 و1701، اللذين يدعوان 
إلى تحرير لبنان من ساح حزب الله، وإلى 
استعادة سيادة الدولة اللبنانية بواسطة 
هذا،  بــقــراره  فالحريري،  الشرعية،  قواتها 
أمــام  الــداخــل  فــي  اللبنانيني  الفرقاء  يضع 
شرعية  إضفاء  في  استمرارهم  مسؤولية 
وهمّية على واقع غير شرعي يقوده حزب 
الله، وخصوصا بعد الورقة العربية التي 
حملها وزير خارجية الكويت إلى بيروت، 
والـــتـــي تــتــضــّمــن بـــنـــودًا عـــــّدة عــلــى لــبــنــان 
الــدعــم، أبــرزهــا ما  أن ينفذها الســتــعــادتــه 
قــرارات  الــلــه، وتنفيذ  ق بساح حــزب 

ّ
يتعل

األمم املتحدة املتعلقة بذلك.  
)كاتب سوري(

للتدليل على أن روسيا تستثمر في األزمات 
والتوترات، ال في السام والتسويات. 

والفــــــت أن جـــنـــوح أوروبـــــــــا إلـــــى الــحــلــول 
أزمــة  ملعالجة  والــدبــلــومــاســيــة  السياسية 
أوكـــرانـــيـــا )مـــواقـــف أملــانــيــا وفــرنــســا على 
الـــخـــصـــوص( ال يــقــابــل إال بــتــصــعــيــد من 
ـــب الــــحــــرب املـــدمـــرة 

ّ
ــأن تـــجـــن ــ مـــوســـكـــو، وكــ

ــورا، ولـــيـــس إحــســاســا  ــ ــ ــا وخـ ــنـ يــعــكــس وَهـ
ــا مــســبــقــا  ــ ــيـ ــ بـــاملـــســـؤولـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة ووعـ
أن  الحرب وأهوالها. علما  بحجم مخاطر 
ثــّمــة دول نــوويــة فــي أوروبــــا شأنها شأن 
روسيا، وال تشكو من ضعف في قدراتها 
بما  والــعــلــمــيــة،  والتصنيعية  الــعــســكــريــة 
فــــي ذلــــــك الــــتــــفــــوق الـــتـــقـــنـــي الـــــــذي يــشــمــل 
األمـــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، بــمــخــتــلــف جـــوانـــبـــه 

واستخداماته السلمية وغير السلمية. 
ع 

ّ
 إنه ألمٌر يستحق التأمل أنه بينما يتطل

العالم لنجاح مفاوضات فيينا  بني الغرب 
)ومن ضمنه هنا روسيا( وإيران، وبينما 
كورونا  جائحة  مكافحة  فــي  العالم  يــِجــّد 
ــي الــتــنــبــه إلــى  ومـــتـــحـــّورات الـــفـــيـــروس، وفـ
مخاطره على الحياة البشرية، وعلى دورة 
ومعها  ــا،  أوروبــ تعبر  وبينما  االقــتــصــاد، 
الشتاء  فصل  الشمالية،  وأمــيــركــا  روســيــا 
األشــــد قــســوة، تــخــتــار مــوســكــو أن تشغل 
الــجــارة أوكــرانــيــا  الــعــالــم بالتحشيد ضــد 
رد بالحرب عليها، ومن دون 

ّ
والتلويح املط

أن تبدر عن كييف أية مبادرة أو محاولة 
ذلــك، وهي  لها  ـــى 

ّ
وأن للمساس بموسكو، 

تدرك موازين القوى، كما تدرك أن موسكو 
تتطّير من مجرد وجود أوكرانيا مستقلة، 

فكيف إذا بدرت عنها بادرة عدائية؟
ــــؤولـــــني الــــــــــروس عــن  ــــسـ فـــــي تـــعـــلـــيـــقـــات املـ
على  استراتيجية  أسلحة  نصب  احتمال 
األراضي األوكرانية، تهّدد موسكو وحتى 
الــكــرمــلــني، فــقــد تــبــني، بــعــدئــٍذ، أن موسكو 
تلجأ  التسليح  من  أي مستوى  تقف ضد 
إليه هذه الدولة، شأنها في ذلك شأن بقية 
الدول، وأن األمر ال يتعلق بأسلحٍة فتاكة، 
وذات طبيعة استراتيجية. وبهذا، تتطلب 
الروسية، حسب موسكو، وضع  األمــجــاد 
شعوب أخرى تحت طائلة التهديد املباشر 
واملـــســـتـــمـــر، وذلـــــك عــقــابــا عــلــى الــخــطــيــئــة 
ــقـــال.  ــتـ ــي الـــتـــمـــتـــع بـــاالسـ ــ األصــــلــــيــــة.. وهــ
علما أن ثــّمــة رابــطــة بــاســم »رابــطــة الـــدول 
املستقلة« تضم، منذ ثاثني عاما، روسيا 
وأوكرانيا معا، ومعهما عشر جمهوريات 
سوفييتية سابقة، لكن وجود هذه الرابطة 
الروسي على كييف في  لم يمنع الغضب 
انــتــفــاضــة شعبية  عـــام 2014، حــني قــامــت 
فيكتور  السابق،  األوكــرانــي  الرئيس  ضــد 
يــوشــيــنــكــو، املـــقـــّرب مـــن مــوســكــو، والــــذي 
كـــان يــرفــض انــضــمــام بــــاده إلـــى االتــحــاد 

األوروبي، خافا لرغبة شعبية.
)كاتب من األردن(

هل يقلق بوريس جونسون؟

تحّوالت المشهد اللبناني 
بعد انسحاب الحريري

نجاح باهر في تسميم األجواء

االستبداد من منظور آخر

في بداية الوباء، 
لم يتوان »بو جو« 
عن المصافحات، 

جاهر بها فيما كان 
المستشار العلمي 

في داونينغ ستريت 
ينصح باالمتناع عنها

سُيحدث قرار الحريري 
خلًال واضحًا في 

االنتخابات البرلمانية 
ونتائجها

الفت أن جنوح أوروبا 
إلى الحلول السياسية 

والدبلوماسية 
لمعالجة أزمة 

أوكرانيا ال يقابل إال 
بتصعيد من موسكو

آراء

معن البياري

يتباهى الفلسطينيون كثيرا بالنسب العالية ألعداد ذوي التعليم العالي بينهم، وبأنهم 
 عامليا في نسب امللتحقني باملدارس والجامعات. ومعلوٌم 

ً
ُيحرزون تصنيفاٍت متقّدمة

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 يعّدوا للعشرة قبل أن يتباهى 
أيٌّ منهم بهذا. وال يغالي صاحب هذه الكلمات، أو يتطّرف، عندما يجهر، في تعليقه 
عرفات«  ويــاســر  »فلسطني  معرض  بها  هدف 

ُ
است التي  الشنيعة  الهجمة  بــأن  هــذا، 

الله، مقطٌع شــائــٌن، ومعيٌب،  رام  أيــام، في متحف ياسر عرفات في  م، قبل 
ّ
نظ الــذي 

ها من يحَسبون 
ّ
في راهن الحالة الفلسطينية البائسة التي تقيم في القاع، وقد شن

أنفسهم وحدهم الغيارى على صورة القائد الراحل، ياسر عرفات، عندما اّدعت أن 
 الكالم الوفير الذي ُرميت به الرسوم 

ّ
رسوم كاريكاتير في املعرض أساءت له، فقد دل

تعليٍم  ذات  الفلسطيني،  الشعب  من  قليلٍة  غير  نخٍب  م 
ّ
تعل في  فــادح  نقصاٍن  على 

عال ورفيع، ولها مواقع متقّدمة 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 
أبدا( لك إهانته والتجرؤ عليه، وتفتئت عليه بما في دماغك، وليس فيه. وعندما تشيُع 
 مثل هذه بني الفلسطينيني، بخصوص عرفات أو غيره، ويتقّدم فرسانها في 

ٌ
ثقافة

مدافعني عن صورة  أبطاال  وشــوارعــهــا،  الله  رام  ميادين  وفــي  ميديا«،  »السوشيال 
أن  إلــى  ر 

ّ
فــإن حــاال كهذا يؤش فيما غيرهم متساهلون، متواطئون،  الرمز،  الشهيد 

حركة  من  لقيادي  تصريحا  نصادف  وعندما  الفلسطيني.  القاع  في  كبير  العطب 
حماس، يفتري على املعرض ومنظميه، فإن عجبا غزيرا يدفعك إلى التساؤل عما 
إذا كان الحّس الجمالي الرفيع بالفنون، والحرص على عدم املّس بالثوابت والرموز 

 عن هذا.
ٌ

)بتعبيره( قد تسّربا إلى الحركة العتيدة وأنت غافل
ضّم املعرض الذي نظمته مؤّسسة ياسر عرفات نحو 350 لوحة، شارك بها أكثر 
من مائة رسام من 43 دولة. وهذا يعني أن مصادرة تلك اللوحات )نحو عشرين(، 
 
ٌ
فلسطينية  

ٌ
فضيحة وسمعنا،  قــرأنــا  التي  التصريحات  وإعـــالن  البيانات  وإصـــدار 

أفهام  فــي  الفعل  أحــدثــه هــذا  الـــذي  مــا  يـــدري واحــُدنــا  الكلمة. وال  عاملية بكل معنى 
إليهم أن شعبا  يِرد  رسامني عديدين مناصرين لشعب فلسطني وقضيته، عندما 
مثقفا، مناضال، أعطى شعراُء وأدباُء ومفكرون منه اإلنسانية إبداعاٍت وإسهاماٍت 
 فيه فن بورتريه الكاريكاتير، وال يمّيزون بني ما اإلساءة 

ٌ
عالية القيمة، يجهل سدنة

 شــّددت على وجوب تحقيق في 
ً
ونقيضها. ومن بالغ الشذوذ أن مطالباٍت عريضة

أمر هذا »التدبير« الذي تعّمده من تعّمده 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 
زاح من رئاسة مؤسسة ياسر 

ُ
نقاط، وإشهار مزايدات، فال يمكن حسبان حديث امل

إنه ال يستبعد  القدوة،  الكاتب مع إزاحته(، ناصر  أن  عرفات، )ال يعني وصفه هذا 
طا« ما، في غير هذه املواضع. ومع االتفاق مع وصفه الحالة 

ّ
أن وراء اإلساءة »مخط

يعكس  املؤسسة  فــي  يجري  مــا  إن  بقوله  التسليم  ومــع  بائسة،  بأنها  الفلسطينية 
ــدا الــوصــايــة  ــعــام، فـــإن كــالمــا صحيحا مــثــل هـــذا ال ُيــجــيــز أبـ الــوضــع الفلسطيني ال
التي افترضها القدوة في نفسه على أهل الكاريكاتير، فيعّرفهم باملسيء من غير 
املسيء. واألمر نفسه ينطبق على الشاعر، وزير الثقافة السابق، عضو مجلس أمانة 
املــعــرض بأنه  الــذي كــان غريبا منه نعته  إيــهــاب بسيسو،  مؤسسة ياسر عــرفــات، 
رفع 

ُ
»عبث«، و»مغامرة متهّورة«، في مطّولة أشهرها، تضّمنت كثيرا مما يستحق أن ت

بصِدده أكثر من نقطة نظام، فيما كان في وسعه أن يكتفي بعدم إعجابه بالرسوم، 
وبأنها ال تلتقي مع ذائقته.

محمد أبو الغيط

يقّدم الكاتب املصري، عبد العظيم حّماد، في كتابه »صحوة املوت: الفصل األخير في 
رواية يوليو 1952«، رؤية بانورامية ملاضي نظام الحكم املصري وواقعه ومستقبله. 
وعلى الرغم من أن الكتاب تجميع مقاالٍت سبق نشرها، إال أن الترتيب الدقيق لها، 
وكذلك ما أضافه لها تنقيحا أو تفصيال، أّدى إلى خروج الكتاب في صورة متصلٍة 
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 
إلى  الــدولــة املصرية، وكــذلــك سعيه  بنية  العميق  أســبــاب فهمه  يناير، ولعل هــذا مــن 

الوصول لحلول آمنة، غرضها إصالح مؤسسات الدولة، ال هدمها.
َسة لضرورة استمرار نظام  املؤسِّ الكتاب عنوان »األساطير  األول من  الباب  يحمل 
مؤهل  غير  املصري  الشعب  أن  أسطورة  على  للرد  واسعة  ويفرد مساحة  يوليو«، 
يكن  لم  تاريخيا،  الديمقراطية.  قبل  التعليم  انتشار  يفند حّجة شرط  للديمقراطية. 
عــامــة األمــيــركــيــني متعلمني، حــني كــتــب اآلبــــاء املــؤســســون دســتــورهــم، وهـــذا نفسه 
الثورة  إّبــان  الفرنسيني  أو  العظمى«،  »الوثيقة  إقــرار  وقــت  اإلنكليز،  على  ينطبق  ما 
الفرنسية. ومن زاوية أخرى، أثبت شعبنا املصري، منذ زمن بعيد، أهليته السياسية، 
بني  الليبرالية  املرحلة  إّبــان  الوفد  لحزب  نزيهٍة  انتخاباٍت  كل  في  األغلبية  منح  فقد 
الــبــريــطــانــي واملــلــك فــي تغيير هــذا  1919 و1952. ولـــم تفلح كــل وســائــل االحــتــالل 
االختيار. يتشدق بعضهم بلوم الشعب الذي انتخب اإلخوان املسلمني مقابل »الزيت 
الرواية الرسمية تقول إن ثالثني مليون  والسكر«، لكن حّماد يشير إلى مفارقة أن 
مصري قد شاركوا في مظاهرات »30 يونيو«، فكيف يستقيم نعت الشعب بالجهل 
حني انتخبهم، ثم امتداح وعيه حني خرج ضّدهم، ثم العودة إلى نعته بالجهل تهّربا 
من االستحقاق الديمقراطي؟ وينتقل حّماد إلى تفنيد أسطورة أن الشعب املصري 
 ضد أسطورة »املؤامرة العاملية« التي تمتّد 

ً
كسول عبر أمثلة عدة، ثم يجادل مطوال

أسطورة  إلــى  تطّرق  وكذلك  العربي،  بالربيع  ونهاية   1967 حــرب  في  هزيمتنا  منذ 
دها بتتبع تاريخي دقيق.

ّ
نجاح دولة يوليو في ضمان االستقرار في مصر، والتي فن

في الباب الثاني »الجيش واملجتمع«، يناقش حّماد أسئلة جدلية، مثل هل حقا ثّمة 
الـــدول بــني الجيش املــصــري والــشــعــب املصري  عــالقــة خــاصــة ومختلفة عــن بــاقــي 
والجزائر  سنغافورة  مثل  عــديــدة،  دول  بتجارب  مستعينا  حــّمــاد  يجيب  تــحــديــدا؟ 
ص إلى تشابهات في أنماط تلك »العالقة الخاصة«، 

ُ
وتركيا وباكستان وفرنسا، ليخل

وكذلك إلى أن أحد الفروق الرئيسية بني دول ناجحة وأخرى فاشلة يعود تاريخيا 
ق شرعية اإلنجاز عبر نجاحه في بداية مسار النهضة، 

ّ
للفارق بني نظام سلطوي حق

ثم أمكنه، اعتمادا على مؤسسات ذات كفاءة، أن ينتقل إلى التحّول الديمقراطي، وبني 
أنظمة سلطوية لم تنشئ أي مؤّسسات حقيقية، وجرفت الحياة السياسية الجتثاث 
لن  يوليو  دولــة  بــأن  قناعته  أسباب  املعهود  املنظم  بأسلوبه  بديل. يشرح حّماد  أي 
تعود إلى صباها، وتتلخص األسباب في تناقضات النظام الداخلية، وكذلك تحّوالت 
بالفروق  ونهاية  واإلقليمية،  الــدولــيــة  البيئة  تــحــوالت  عــن  فضال  املــصــري،  املجتمع 

الفردية بني القيادات في املراحل األربع لهذا النظام.
أنهى حّماد الكتاب بالباب الثالث تحت عنوان »البحث عن خالص«، وفيه يدعو إلى 
وإسناد  املباشر،  الحكم  من  الجيش  انسحاب  في  يتلخص  تاريخي«،  وســط  »حــل 
بتوزيع  املركزية  الدولة  بنية  تغيير  وكذلك  نزيهة،  انتخابات  عبر  للمدنيني  السلطة 
بــدور  الجيش  يحتفظ  بينما  محلية،  وانتخابات  مستقلة  مؤّسسات  عبر  السلطة 
 بــتــجــارب أخـــرى، فللجيش الــتــركــي الــرأي 

ً
رئيسي فــي ملفات األمـــن الــقــومــي أســـوة

تركيا من حلف  انسحاب  مثل  قـــراراٍت  في  مــحــّددة  قنوات دستورية  الحاسم عبر 
األطلسي )الناتو( أو بقائها فيه، أو في إغالق القواعد األميركية.

د حماد دور القوى الديمقراطية والنخب السياسية في الدفع بذلك االتجاه، وليس 
ّ
يؤك

انتظار تحققه تلقائيا، إال أنه يشّدد أيضا على وجود أسباب تدفع »الدولة العميقة« 
أنها لن تستطيع مواجهة املشكالت املصرية  النهاية، إلى حقيقة  إلى أن تصل، في 

م وقوي.
ّ
الوجودية الضخمة من دون مشاركة حقيقية من مجتمع منظ

بيار عقيقي

لع على قانون املوازنة العامة اللبنانية لعام 2022، ُيمكن أن تنتابه موجة من 
ّ
ملن اط

املدخول  أكبر من  البالد  في  فــرد  املفروضة على كل  والــرســوم  الضرائب  الضحك. 
العظمى من  الغالبية  مــا. في  ن من تأمني عمٍل 

ّ
أن يجنيه، هــذا في حــال تمك املمكن 

بنودها، ال تتطّرق املوازنة إلى كيفية تنظيم الضرائب بطريقة تصاعدية، أي أن تبدأ 
 مع أصحاب الثروات الذين راكموا أموالهم بسبب الفوائد الضخمة التي قّدمتها 

ً
أوال

املصارف، وال إلى كيفية إعادة األموال املنهوبة من اللبنانيني إلى خزانة الدولة، وال إلى 
كيفية ضبط إيرادات املعابر الشرعية بحرًا وبّرًا وجوًا، وال إلى السيطرة على املعابر 
غير الشرعية وإقفالها. ال تتطّرق 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 
جهة، وتدفق األموال غير الشرعية إلى املصارف اللبنانية بسبب »السّرية املصرفية« 
ك الدولة املركزية ملصلحة المركزية تائهة 

ّ
من جهة أخرى. لكن هذا النوع حاليًا يفك
بني الخطابات الشعبوية والتفكير الهادئ.

أي  هــواجــس  بتبديد  يسمح  إنــفــاقــي،  باستثمار  تبالي  ال  نفسها  اللبنانية  املــوازنــة 
مستثمر، داخلي وخارجي، بدءًا من تأمني املواصالت والكهرباء واملشتقات النفطية 
 إلى تسهيل اإلجراءات البيروقراطية الطويلة. ولهذه 

ً
واإلنترنت واالتصاالت، وصوال

أنــه بسبب الحاجة إلــى »تنفيع« املوظفني الوهميني، أو  اإلجـــراءات قصة أخــرى، ذلــك 
مّمن ُعّينوا باسم األحــزاب في الدولة لكسب أصواتهم االنتخابية في أي استحقاق 
مد نظام بيروقراطي أشبه بالسير في دهاليز عشوائية، فقط لدفع الرشى 

ُ
نيابي، اعت

املكننة كل  فــي زمــن  هـــؤالء، بغية تمرير معاملٍة بسيطة. أســاســًا،  لكل موظف مــن 
شيء مفترض أن يكون أسهل لخدمة املجتمع. ال تشير املوازنة إلى كيفية استرداد 
أمــا في ملف  إلــى كيفية تغريم أصحابها.  البحرية منها، وال  الــدولــة، تحديدًا  أمــالك 
تأمني الطاقة، فإن الحكومة تبحث عمليًا، في كيفية إحقاق التوازن بني شركة الدولة 
الرسمية، التي ُيفترض أن تؤمن عشر ساعات تغذية كهربائية من أصل 24، اعتبارًا 
باتوا  الذين  الخاصة  ــدات 

ّ
املــول وبــني أصحاب  املقبل،  نيسان  إبريل/  من مطلع شهر 

جيشًا من املحسوبني على أحزاب وسياسيني. وطبعًا، في زمن املوسم االنتخابي، ال 
غضب أحدًا كي ال ينتخبك.

ُ
ُيمكنك أن ت

اللبنانية مجزرة  الليرة  الـــدوالر مقابل  ذلــك، يعّد عــدم توحيد سعر صــرف  عــدا 
إلى  الليرة والــدوالر  الهجينة بني  السياسة  أّدت  البالد.  حقيقية لكل شخص في 
إذابة موجودات املودعني الصغار، الذين وحدهم تأثروا وسيتأثرون بأي صيغٍة 
 69 وقيمتها  الــدولــي،  النقد  إلــى صندوق  الدولة  قّدمتها  والتي  الخسائر،  لتوزيع 
مليار دوالر. وفي حني لم تضع املوازنة سعر صرف موّحدًا، أو أقله يتمتع بهامش 
ضّيق للبناء عليه في اإليــرادات والتصدير والجباية، فإنها، في املقابل، لم تقّدم 
الغذائية  ة 

ّ
املــواطــنــني مــن ارتــفــاع أســعــار السل شــرحــًا وافــيــًا بــشــأن كيفية حماية 

»بطاقة  تمويل  تأمني  أنها في صدد  الحكومة  تكّرر  بل  والتعليم،  الطبابة  وكلفة 
لدعم األســر األكــثــر فــقــرًا«. مــع العلم أن عــدد هــذه األســر سيرتفع فــي هــذا العام 
 

ّ
وفي العامني املقبلني. بالتالي، فعن أي جبايٍة ومداخيل تتحّدث الحكومة، في ظل
 توقعاٍت مستمّرة بخروج آالف األشخاص 

ّ
جباة، وفي ظل

ُ
تراجع حجم اإليرادات امل

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 
هروبه من البالد، وبالدوالر. صحيٌح أن االستثمار باملغتربني ليس شأنًا جديدًا في 
لبنان، لكن »االبتكار« فاق الخيال. لكن كان على واضعي املوازنة إضافة بنٍد يسمح 

بجباية األموال من كل الجئ لبناني سيدّون اسمه في سجالت اللجوء.

البؤس الفلسطيني 
وليس الكاريكاتير

»صحوة الموت«... 
دعوة إلى حل وسط تاريخي

اضحك مع موازنة لبنان

1415

أماني العليكاريكاتير 

Saturday 29 January 2022 Saturday 29 January 2022
السبت 29 يناير/ كانون الثاني 2022 م  26  جمادى اآلخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2707  السنة الثامنة السبت 29 يناير/ كانون الثاني 2022 م  26  جمادى اآلخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2707  السنة الثامنة

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

على  الديمقراطية  العلمانية  الــدولــة  تكن  لم 
كامل التراب الفلسطيني متخيا غير واقعي 
التحرير  لــحــركــة  الــقــيــاديــة  النخبة  فــي وعـــي 
ــتـــح( الـــتـــي أطــلــقــت  الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي )فـ
ــرارة الـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مــثــل هــذه  ــ شــ
تاليا منظمة  عــام 1965، وتبنتها  األيــام من 
مــجــّرد حلم  تــكــن  لــم  الفلسطينية.  الــتــحــريــر 
لشعٍب طرد من أرضه، بل هدف نهائي يرسم 
مــســار الــنــضــال الـــوطـــنـــي، بــغــض الــنــظــر عن 
الدولية والــظــروف  الــقــوى  مــوازيــن  متغيرات 
السياسية املتبّدلة للشعب الفلسطيني أينما 
وجـــد. سيما أنــهــا حـــّددت املــامــح األساسية 
فيها  يتساوى   

ً
دولـــة الــدولــة، بوصفها  لهذه 

مــواطــنــوهــا مـــن دون أي تــمــيــيــز فـــي الــعــرق 
والــجــنــس والــــديــــن، يــعــيــش فــيــهــا املــســلــمــون 
واملــســيــحــيــون والـــيـــهـــود بـــســـام. لـــذلـــك حني 
يــجــري الــحــديــث عــن »الــدولــة الـــواحـــدة« على 
أرض فلسطني التاريخية حا مقترحا يتيح 
الفلسطيني  إمكانية منطقية وعادلة للنزاع 
رح 

ُ
اإلسرائيلي فهو مبدأ ليس جديدا. بل ط

الفلسطينية  الــــثــــورة  انـــطـــاقـــة  بــــدايــــات  مـــن 
مــنــذ 57 عـــامـــا، قــبــل احـــتـــال بــقــيــة األراضــــي 
الــذي  املــبــدأ  بــل هــو  عــام 1967،  الفلسطينية 
ــــت اتـــفـــاقـــيـــة أوســـلـــو  ــَعـ ــ ـ

ِّ
تــــم تــجــاهــلــه حــــني ُوق

)الجائر؟(،  الدولتني«  »حــل  على  نّصت  التي 
ــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــــل أصــــــــل الــــقــــضــ ــاهـ ــ ــــجـ وتـ
ــتـــال اإلســرائــيــلــي إثــر  الــتــي نــشــأت مـــع االحـ
الـــواحـــدة«  »الـــدولـــة  نكبة عـــام 1948، وتــالــيــا 
العلمانية الديمقراطية ليست خيارا للشعب 
وهــذا  قــدر وحيد ومحتوم.  بــل  الفلسطيني، 
يـــعـــنـــي أن الـــســـيـــر بـــاتـــجـــاه هـــــذا الــــقــــدر هــو 
الوطني  للنضال  والوحيد  املنطقي  الطريق 
تصبح  فقط،  واملــتــجــّدد.  القديم  الفلسطيني 
إزالـــة العقبات دونـــه الــســؤال املــتــجــّدد، ليس 
لحركة فتح وحدها، سيما لقواعدها الشاّبة 
الفلسطينيني  لــعــمــوم  أيــضــا  بـــل  املــخــلــصــة، 

والفلسطينيات. 
عــــلــــت أصــــــــــــوات عـــــــديـــــــدة، أخـــــــيـــــــرا، تــعــتــبــر 
»الـــدولـــة الـــواحـــدة« خــيــانــة فــي حــق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي. وفـــي هـــذه األصـــــوات نـــوع من 
قـــصـــر نـــظـــر، بــــل ربـــمـــا تــحــمــل نــــوايــــا ســيــئــة 
أي  على  التشويش  على  تعمل  »مــتــعــمــدة«، 
محاولة للخروج من النفق املظلم الذي تمّر 
فيه القضية الفلسطينية. وألن هنالك دائما 
نقطة ضوء يجب أن يبدأ منها الخروج من 
الــنــفــق، فــا بـــأس فــي الــعــودة إلـــى الــبــدايــات. 
عن  عـــاجـــزة  الفلسطينية  الــنــخــب  ألن  لــيــس 
اجــتــراح حــلــوٍل تــواصــل بــه النضال الوطني 
ــة جـــــديـــــدة، بــــل ألن مـــشـــروع  ــيـ ــنـ بــــرؤيــــة وطـ
الـــدولـــة الــــواحــــدة لـــم يــنــفــذ، أو بـــاألحـــرى لم 
ــّدي. سيما  ــجــ يـــأخـــذ حـــيـــزه مـــن الــتــطــبــيــق الــ
طــوال  الفلسطينية،  القضية  دخـــول  بسبب 
متاهات  إلى  املعاصرة،  النضالية  تجربتها 

سعد كيوان

مـــن نــوريــنــبــرغ إلــــى كــوبــلــنــز.. مـــن مــفــارقــات 
شهدت،  األملانية  نورينبرغ  مدينة  أن  الــزمــن 
ــة، مــحــاكــمــة مــجــرمــي  ــنـ ــر مــــن 75 سـ ــثـ قـــبـــل أكـ
الــحــرب الــنــازيــني، بــعــد انــتــصــار الــحــلــفــاء في 
الحرب العاملية الثانية. واليوم تشهد مدينة 
أملـــانـــيـــة ثـــانـــيـــة، كـــوبـــلـــنـــز، مـــحـــاكـــمـــة ضــابــط 
الــســوري،  النطام  مخابرات  جهاز  فــي  سابق 
ديــــن بــمــمــارســة الــتــعــذيــب وقــتــل املــعــارضــني 
النظام األســدي، وحكم  املعتقلني في سجون 
عــلــيــه بــالــســجــن املــــؤبــــد. إنـــهـــا خـــطـــوة يصح 
وصفها بالتاريخية، على األقل في رمزيتها، 
والفظائع  الــجــرائــم  ملف  لفتح  تــؤّســس  فهل 
التي ارتكبها النظام السوري ضد شعبه منذ 

اندالع الثورة عام 2011؟ 
ال تـــصـــّح ربـــمـــا مـــقـــارنـــة مـــحـــاكـــمـــة كــوبــلــنــز 
بمحاكمات نورينبرغ، إال أنها مهمة من حيث 
الـــجـــرأة وتــصــّديــهــا لــجــرائــم ضــد اإلنــســانــيــة 
ارتــكــبــت ومــا زالـــت ترتكب فــي ســوريــة، على 
الرغم من االختاف في املعطيات والظروف 
الـــدولـــيـــة، وفـــي حــجــم الــفــظــائــع ومــفــاعــيــلــهــا، 
وفي موازين القوى وتحّدي نظام استبدادي 
ــا زال يــلــقــى دعـــمـــا وحـــصـــانـــة على  قــمــعــي مـ
ــــي. وقــــد ديــن  ــــدولـ املـــســـتـــويـــني، اإلقــلــيــمــي والـ
الــعــقــيــد الــســابــق أنــــور رســــان فـــي 27 حــالــة 
قتل و25 حالة تحّرش جنسي واملشاركة في 
سجون  في  املعتقلني  وقتل  تعذيب  عمليات 
ــان فــيــهــا ضابطا  الــنــظــام فــي الــفــتــرة الــتــي كـ
مسؤوال في أحد فروع أجهزة االستخبارات، 
خــــال أول ســنــتــني مـــن بـــدايـــة انـــطـــاق ثـــورة 
الـــســـوريـــني، قــبــل أن يــلــجــأ إلــــى أملـــانـــيـــا عــام 
2014، حيث اعتقد انه سيلقى الحماية. فهل 
األمــر على مجرمي حرب  ينسحب  أن  يمكن 
الــنــظــام اآلخــريــن، وهــم كــثــر، مــا مــن شــأنــه أن 
يفتح ثغرة في جدار اإلجرام السميك، ويمهد 

الطريق ملحاكمة النظام وسيده؟ 
ــا، تــلــت كــوبــلــنــز،  ــيـ ــانـ مــحــاكــمــة أخـــــرى فـــي أملـ
فـــي فـــرانـــكـــوفـــرت، تــســتــهــدف أيــضــا نــمــوذجــا 

عديدة. كان للتبعثر الداخلي، قبل التحّديات 
والـــتـــعـــقـــيـــدات اإلقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، حصة 
األســـد فــيــهــا، فــقــد انــتــاب »فــتــح« والفصائل 
انحرافها عن مبادئ  الوهن بسبب  األخــرى 
عــديــدة انطلقت مــن أجلها. بــل شــاب سلوك 
وسلوكي  سياسي  فــســاد  مظاهر  قــيــاداتــهــا 
تـــجـــّســـد بـــأســـالـــيـــب عـــشـــائـــريـــة ذكــــوريــــة فــي 
»عــقــلــيــة األبــــــوات«، فــضــا عــن املحسوبيات 
»لــجــمــع الـــــوالءات الــســلــطــويــة«، كــمــا ظــواهــر 
ــاول الــفــصــائــل كــافــة،  الــفــســاد املــــادي الـــذي طـ

وعلى مدار 57 عاما هي عمر الثورة. 
نعم، مياه كثيرة جرت تحت هذا الجسر، لكن 
ذلك ال يعني أن املضامني النضالية الوطنية 
ــيــــوم، كما  ــة لـــم تــعــد صــالــحــة الــ لـــهـــذه الــــدولــ
املراجعة  املبادئ، ولكنها تحتاج  غيرها من 
 لجهة أشكال النضال، أم لجهة 

ْ
والتقويم، إن

الـــخـــيـــارات الــتــكــتــيــكــيــة الــتــي تــصــّب فـــي هــذا 
املــبــدأ، فما لم يعد صالحا وغير مقبول هو 
والسياسات  واالنــقــســامــات  املــمــارســات  تلك 
هذه  إلــى  الفلسطيني  الشعب  أوصــلــت  التي 
الرغم من شمٍس تشرق  املزرية، على  الحالة 
ــاك بـــــني حــني  ــنــ ــــن هــ هـــنـــا وضـــــــوء يـــنـــبـــعـــث مـ
وآخــــر عــلــى شــكــل انــتــفــاضــاٍت وهـــّبـــات آخــذة 
ــــى أن  ــتــــطــــور، لــــن تــلــبــث إلـ فــــي الـــنـــضـــوج والــ
الثورة«.  إلــى مبتغاها، وهــي »تجديد  تصل 
الجميع، وبتصّورات  ينتظرها  وهي خطوة 
ــاط  ــ ــتـــاج أن تــخــتــمــر فــــي أوســ مـــتـــنـــوعـــة تـــحـ
النخب امليدانية الشابة، وتفرز أطرا وقيادات 
بديلة شابة »بالضرورة« عن تلك »القيادات 
الـــفـــاســـدة املــرتــهــنــة« الــتــي فـــّرطـــت بمصالح 
حفنة  لقاء  ودولية  إقليمية  ملصالح  شعبها 
مــــن الــــــــــدوالرات والـــتـــنـــافـــس عـــلـــى الـــزعـــامـــة، 
وجعلت من أبناء الشعب الفلسطيني وقودا 
الرتــهــانــهــا، ســيــمــا ســلــطــتــي رام الــلــه وغـــزة. 
هــذا ناهيك عــن خــرق قــيــادات »فــتــح« نفسها 
مواثيق النظام الداخلي ومبادئها الوطنية، 
وعــطــلــت اآللـــيـــات الــديــمــقــراطــيــة الــتــي يجب 
الــعــمــل بــهــا لــلــتــقــيــيــم واملـــراجـــعـــة وتصحيح 
املسار. وهو ما أثر على آلية تطبيق املبادئ 
التي قامت »الثورة« من أجلها، وفي مقدمتها 
الدولة  وإقــامــة  فلسطني  كل  فلسطني  تحرير 
الــتــراب  كــامــل  عــلــى  الــديــمــقــراطــيــة  العلمانية 
الفلسطيني، والذي لو أعيد العمل بها ليس 
داخل فتح وحدها، بل أساسا داخل مؤسسات 
التحرير، شــرط إعــادة إحيائها على  منظمة 
أسس تمثيلية ديمقراطية، فإن ذلك سيدفع 
الشعب الفلسطيني إلى طرح السؤال األكثر 
جــرأة على نفسه: كيف؟ كيف نفعل ذلــك في 
ه في  ظل واقع إسرائيلي متنام بتطّرفه وِغيِّ
الفلسطيني  الشعب  بحق  يومية  انتهاكات 
ــزداد تــوحــشــا ولــصــوصــيــة، وال تقيم وزنــا  تــ
ــقــــرارات الــدولــيــة. كــيــف يمكن  لــاتــفــاقــات والــ
لــهــذه الـــدولـــة أن تـــرى الـــنـــور فـــي ظـــل وقــائــع 
األرض ومــوازيــن دولــيــة وإقليمية غير  على 
ــراء »املــضــمــون  ــتـــشـ مـــائـــمـــة، تـــتـــازم مـــع اسـ

اري الـــنـــظـــام، هو 
ّ
آخــــر مـــن أبــشــع نـــمـــاذج جــــــز

بارتكاب جرائم  املتهم  الطبيب عاء موسى، 
حــــــرب، عـــنـــدمـــا كـــــان فــــي مــســتــشــفــى تــشــريــن 
الــعــســكــري فـــي حـــمـــص. كــــان هــــذا املــتــوحــش 
يـــمـــارس قــتــل املــدنــيــني الــجــرحــى واملــصــابــني 
أمـــام املحكمة،  اعــتــرف  فــي داخـــل املستشفى؟ 
حــرفــيــا وبــصــراحــة اســتــثــنــائــيــة، بــمــا تقشعر 
السورية  املستشفيات  في  »قتلت  األبـــدان:  له 
الجرحى املعارضني لنظام بشار األسد ألنهم 
إرهابيون«. يجّسد هذا الطبيب، بشكل فاقع 
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 
الـــثـــورة، مــعــّرفــا عــن نــفــســه بــأنــه »مــســيــحــي«، 
ــي  ــ ــام األوروبــ ــعـ ــرأي الـ ــ لــكــي يـــســـتـــدّر عــطــف الــ
منه  جــزٌء  يتعاطف  الــذي  املسيحي  والغربي 
مــع األســـد، والـــذي صــدق مقولة إنــه »يحمي 
املــســيــحــيــني ويـــدافـــع عــنــهــم فـــي وجــــه داعـــش 
واإلرهــابــيــني« التي رّوجــهــا جيش مــن رجــال 
الــديــن وبــطــاركــة الــكــنــائــس فــي ســوريــة، وفــي 
بعض أوساط اإلرساليات والدوائر الكنسية 
املتزمتة في أوروبـــا، والقــت استحسانا لدى 
اليمينية  األوروبــيــة  السياسية  القوى  بعض 
املــحــافــظــة والــعــنــصــريــة، وأيـــضـــا الــيــســاريــة 
املتطّرفة منها التي ترى في بشار األسد رجا 
االمبريالية«،  »مقارعة  أبطال  ومــن  علمانيا، 
اليوم في  مـــادورو  كما كــان شافيز وخليفته 
الله!  فنزويا، واملعجبة بشكل خاص بحزب 
وقـــبـــل قــضــيــة مــحــاكــمــتــي رســـــان ومـــوســـى، 
ــانـــي قـــد حــكــم فـــي فــبــرايــر/  كـــان الــقــضــاء األملـ
أربــع ســنــوات ونصف  شباط 2020 بالسجن 
ــاد الــغــريــب،  ــر، هـــو إيــ الــســنــة عــلــى ســــوري آخــ
ــل في  بــتــهــمــة اعــتــقــال 30 مــتــظــاهــرا عــلــى األقــ
ــا، كــبــرى مـــدن الــغــوطــة الــشــرقــيــة  ــ مــديــنــة دومـ
قرب دمشق في أكتوبر/ تشرين األول 2011، 
ونــقــلــهــم إلــــى مـــركـــز اعـــتـــقـــال وتـــعـــذيـــب تــابــع 

ألجهزة املخابرات.
وتـــعـــّرف جـــرائـــم الـــحـــرب، بــحــســب اتــفــاقــيــات 

ــل بــوصــفــهــا  ــيــ ــرائــ ــيـــونـــي« لــــدولــــة إســ الـــصـــهـ
اســتــعــمــارا اســتــيــطــانــيــا إحــالــيــا. ســيــمــا مع 
وقوانينه  فيها  األبــارتــهــايــد«  نــظــام  تنامي« 
الــعــنــصــريــة ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي عبر 
»القانون القومي اليهودي« و»تشريع سرقة 
أماك الفلسطينيني« في القدس )حي الشيخ 
جّراح مثاال(، و»قضم مزيد من األراضــي في 
الضفة الغربية وإنشاء املستوطنات عليها« 
و»الــتــطــبــيــق غــيــر الــشــرعــي لــضــم مـــزيـــد من 
ــي الــضــفــة«، إلـــى جــانــب جــــدار الفصل  ــ أراضـ
واألحــيــاء  املـــدن  أوصـــال  وتقطيع  العنصري 
كان  والــتــي   ،1967 عــام  املحتلة  الفلسطينية 
يفترض أن تقوم عليها دولة »اتفاق أوسلو«، 
ــار غــــــــزة. فــضــا  وال ُيـــنـــســـى بـــالـــطـــبـــع حــــصــ
ــراءات تــهــويــد الـــقـــدس عــبــر الــســنــني،  ــ ــ عـــن إجـ
خصوصا سحب الجنسية من كل من يغادر 
ــقـــدس مـــن الــفــلــســطــيــنــيــني ثـــاثـــة أشـــهـــر أو  الـ
هــذا  يطبق  )ال  أخـــرى  عــلــى جنسية  يحصل 
جنسية  يــحــمــلــون  وغالبيتهم  الــيــهــود  عــلــى 
مزدوجة(. ذلك كله وأكثر بكثير من ممارسات 
عــنــصــريــة يــومــيــة تـــمـــارس بــحــق أهــلــنــا في 
األراضـــي املحتلة عــام 1948، فضا عــن عدم 
تطبيق قـــرار األمـــم املــتــحــدة 194 بــشــأن حق 
عودة الاجئني الفلسطينيني إلى ديارهم. .. 
إلى غير هذا كله من قرارات واعتقاالت آلالف 

األسرى واألسيرات واألطفال.
الــدولــة  الــســؤال كيف نقيم  مــن هــنــا، يصبح 
الـــــواحـــــدة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عــلــى 
كــامــل الـــتـــراب الــفــلــســطــيــنــي ســــؤال »الـــثـــورة 
املـــتـــجـــّددة«. ومـــن هــنــا أيــضــا، يــجــب أن تبدأ 
حــمــات مــتــواصــلــة وطــنــيــة وسلمية دؤوبـــة 
ر 

ّ
ــي يـــتـــجـــذ ــتــ ــد »الـــــقـــــوة الـــعـــنـــصـــريـــة« الــ ــ ضـ

الــعــنــصــري، بتجلياته  الــفــصــل  نــظــام  فــيــهــا 
تقويض  بهدف  القانونية،  وغير  القانونية 
الصهيوني  املــضــمــون  وتفكيك  الــنــظــام  هــذا 
ــة  ــ ــرديـ ــ ــسـ ــ لـــــــدولـــــــة االحـــــــــتـــــــــال، وتــــثــــبــــيــــت الـ
الــســرديــة  بــمــواجــهــة  الفلسطينية  الــوطــنــيــة 
ـــــى جــنــب  ــا إلـ ــبـ ــنـ ــة. وجـ ــ

ّ
ــش ــهــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــ

مـــع مـــواصـــلـــة الــتــصــعــيــد فـــي فــضــح »نــظــام 
الدولية،  املحافل  كل  في  العنصري«  الفصل 
وبالتوازي على مستوى الرأي العام العاملي، 
قانون  دوال وشعوبا، خصوصا مع وجــود 
ــام الــفــصــل  ــظــ ــّرم الـــعـــنـــصـــريـــة ونــ ــجــ دولــــــي يــ
العنصري أينما وجــد. بل يصبح فضح أي 
ــٍة تــدعــم نــظــام األبــارتــهــايــد اإلســرائــيــلــي  دولــ
أمــــــــــام شـــعـــبـــهـــا نـــــضـــــاال وطــــنــــيــــا وواجـــــبـــــا 
ــــرار الــعــالــم، يــســاهــم بالضغط  أخــاقــيــا ألحـ
ــذه الـــــــدول وبـــرملـــانـــاتـــهـــا،  ــ عـــلـــى حـــكـــومـــات هـ
أيــار  مــايــو/  انتفاضة  فــي  تماما كما حصل 
على  مة 

ّ
منظ حمات  من  التاريخية«،   2021

شّوهت  االجتماعي  التواصل  مواقع  جميع 
الــيــهــود أنفسهم  سمعة إســرائــيــل حتى بــني 
ــفــــت صـــــــورة الــضــحــيــة  ــعــ ــــي الـــــغـــــرب. وأضــ فـ
ــع خلفها الــســاســة اإلســرائــيــلــيــون، 

ّ
الــتــي تــقــن

 
ّ

وتــدق محلها  الفلسطينية  الضحية  لتحل 

جــنــيــف، بــأنــهــا الــتــي تنتهك قــوانــني الــحــرب، 
وقتل  وتعذيبهم  املدنيني  استهداف  وتشمل 
أسرى الحرب أو إساءة معاملتهم. أما الجرائم 
ضد اإلنسانبة فهي جرائم ترتكب كجزء من 
املدنيني  أو منظم ضد  النظاق  هجوم واســع 
في أوقات الحرب أو السلم، وتشمل االختفاء 
الـــقـــســـري والـــقـــتـــل والـــتـــعـــذيـــب والـــتـــرحـــيـــل أو 
االغتصاب  وعمليات  للسكان  القسري  النقل 
الجماعي املمنهجة. وخال عشر سنوات من 
السوري نصيب كبير  الشعب  الحرب، طــاول 
الــنــظــام لكلتا الحالتني.  مــن مــآســي مــمــارســة 
وتتم محاكمة هوالء بناء على شهاداٍت حيٍة 
أو حسن  ــدار،  ــ األقـ الــذيــن شـــاءت  لضحاياهم 
والحقوق،  القانون  ودولــة  األملانية  الضيافة 
أن تــجــمــعــهــم بــســفــاحــيــهــم فــــي بـــلـــد الــلــجــوء 
ــانـــون الــــدولــــي،  ــقـ ــبـــدأ الـ ــــد. وبـــحـــســـب مـ ــــواحـ الـ
اإلنــســانــيــة في  الــجــرائــم ضــد  يمكن محاكمة 
أي مكان، بغض النظر عن البلد الذي ارتكبت 
فيه، بشرط أن يكون املتهم حاضرا في قاعة 
املحكمة. وقد سبق ملحاكم أملانية أن حاكمت 
مــرتــكــبــي مـــجـــازر ضـــد األيـــزيـــديـــني، ومــجــازر 
ــدا وجــمــهــوريــة  ــ ــ ــادة الــجــمــاعــيــة فـــي روانـ ــ ــ اإلبـ
حكم  ليس  وبالتالي،  الديمقراطية.  الكونغو 
محكمة كوبلنز الذي صدر بحق أنور رسان 
وإنما  معاقبته،  أو  مــجــّرد محاكمة  شخص 
العسكري  هــذا  يــمــارس  لــم  إذ  بكامله،  لنظام 
شخصية،  بــدوافــع  والقتل  التعذيب  السابق 
وإنـــمـــا ألنــــه كــــان ضــابــطــا رفــيــعــا ومـــســـؤوال 
ــــرع 251«، وهـــو  فـ  - الــتــحــقــيــقــات  ــم  »قـــسـ عــــن 
الصيت واملــعــروف باسم »أمن  السجن سيئ 
الـــدولـــة - فـــرع الــخــطــيــب«، والــــذي مـــارس فيه 
التعذيب، بحسب إفادات الشهود، ضد أربعة 
آالف مـــعـــارض فـــي االعـــتـــقـــال. وبـــعـــد عــامــني 
ــدالع الـــثـــورة، تــمــّكــن رســـان مــن الــفــرار  مــن انــ
عــبــر األردن وتـــركـــيـــا، وحــصــل عــلــى الــلــجــوء 
الــســيــاســي عـــام 2014 فــي أملــانــيــا، إال أن أحــد 
ضــحــايــاه تــعــرف إلــيــه ذات يـــوم وهـــو يمشي 
ــوارع املــديــنــة األملــانــيــة،  ــ مــطــمــئــنــا فـــي أحـــد شـ
بــحــســب تــقــاريــر زّودتــــهــــا الــشــرطــة لــلــقــضــاء، 

اإلنساني  الضمير  جـــدران  على  بعذاباتها 
ــدؤوب واملــثــابــر بغير  ــ فــي الــعــالــم.  الــعــمــل الـ
األبارتهايد  تقطع وانقطاع في فضح نظام 
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 
الــجــلــجــلــة الــجــديــد الــــذي ســيــفــّكــك املــضــمــون 
الــصــهــيــونــي الــعــنــصــري إلســـرائـــيـــل، والــــذي 
يمكن أن يقود إلى إيجاد شركاء إسرائيليني 
التحّدث  صادقني »غير صهيونيني«، يمكن 
مــعــهــم بــعــيــدا عـــن نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري 
االســتــيــطــانــي اإلحـــالـــي، للبحث عــن فرصة 
ــدة« لجميع  ــ ــواحـ ــ مـــا فـــي طـــريـــق »الــــدولــــة الـ
مواطنيها. ولكن من غير التفريط قيد أنملة 
بـــحـــقـــوق الـــاجـــئـــني وحـــقـــهـــم بـــالـــعـــودة إلـــى 
أراضــيــهــم، بــل والــحــصــول عــلــى تعويضات 
عــن ســنــوات اللجوء والــتــشــّرد التي عانوها 
ومـــا يـــزالـــون يــعــانــونــهــا، فــضــا عــّمــا عــانــاه 
أجــدادهــم وجــّداتــهــم وآبــاؤهــم وأمهاتهم في 
مــخــيــمــات الــلــجــوء والـــشـــتـــات، ومـــا يـــزالـــون. 

ــــى عليه  واســتــمــر فـــي مــراقــبــتــه، ومـــن ثـــم اّدعـ
ــام 2019. حــوكــم رســــان بــنــاء عــلــى جــرائــم  عـ
وأفعال ارتكبها بشخصه، ولكنه كان ينتمي 
إلــى جــهــاز أمــنــي تــابــع لنظام يــمــارس القمع 
واالستبداد وزّج املعارضني في السجون منذ 
العسكري  االنــقــاب  إثـــر  السبعينيات  أوائــــل 
الــــذي قـــام بـــه حــافــظ األســــد لــاســتــيــاء على 
الــســلــطــة فــي ســـوريـــة، نــظــام يــمــارس تغذيب 
املعتقلني واملعارضني الذين يمألون السجون 
السورية بــاآلالف، ومنهم من قتل وآخــرون ال 
يزال مصيرهم مجهوال، مثل سجن صيدنايا 
الـــذي نــفــذ فــيــه الــنــظــام خـــال خــمــس ســنــوات 
ــــورة، بــحــســب مــنــظــمــة الــعــفــو  ــثـ ــ مــــن بــــدايــــة الـ
الــدولــيــة، إعـــدامـــات جماعية ســّريــة بــحــق 13 
ألف معتقل غالبيتهم من املدنيني املعارضني، 
أو سجن تدمر سيئ الصيت الــذي شهد، في 

الــــدولــــة الــــواحــــدة حـــل يــبــحــث عـــن مصلحة 
الفلسطينيات والفلسطينيني أينما وجدوا، 
لــكــنــه حــــل ُيـــجـــبـــر الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي أن 
يــبــحــث عــــن نـــقـــاط تـــقـــاطـــع مــــع شــــركــــاء مــن 
الــشــعــب اإلســرائــيــلــي يــؤمــنــون بــهــذا الــحــل، 
الفلسطينيني  إلى جنب مع  ويسعون جنبا 
يهّدد  الــذي  األبارتهايد  نظام  تقويض  على 
وجودهم، بقدر ما يهّدد وجود الفلسطينيني 
الفلسطينية  والقضية  أبنائهم.  ومستقبل 
ــــي مــضــمــونــهــا  فـ ــة، إن  ــيـ أيــــــة قـــضـ ال تـــشـــبـــه 
أو  الفلسطينيني،  على  املرعبة  وتداعياتها 
فــي توسط »ساحة  أو  العاملي،  الــســام  على 
املواجهات في فلسطني« قاّرات العالم القديم 
فــي مــفــتــرق اســتــراتــيــجــي حـــّســـاس، ال يمكن 
تــجــاهــل تــأثــيــراتــه الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
وامتدادا  الــقــاّرات،  الجيوسياسية على هذه 
اإلنساني  التاريخ  في  الحضاري  لتأثيرها 
بــدأ كــل شـــيء، كمهد جــامــع للديانات  حيث 
الــســمــاويــة الــثــاث األكــبــر تــأثــيــرا فــي تــاريــخ 
الــبــشــريــة ولــلــتــفــاعــل الـــحـــضـــاري اإلنــســانــي 
عبر التاريخ. وسيشكل تجاهل حل القضية 
الفلسطينية عبئا ثقيا لن تتمّكن البشرية 
تــحــّمــل وبــــالــــه، بـــل ســيــشــكــل تــــكــــرارا مــرعــبــا 
لـــذاكـــرة بــشــريــة مــحــّمــلــة بــفــظــاعــات الــحــروب 
ما تزال تعيد إنتاج الفظاعات نفسها. ومن 
 لم يتعاون الجميع على 

ْ
هذه االعتبارات، إن

وقف هذه الفظاعات التي تمارسها إسرائيل 
على الفلسطينيني، لن ينجو أحد من وبالها 
وما ستتركه هذه الفظاعات من إرٍث بغيض 

ألجيال من البشرية قادمة يستمر قرونا.
نظام األبارتهايد اإلسرائيلي اآلخذ بالتطور 
في السنوات األخيرة بوحشية غير مسبوقة، 
الفلسطينيات  وبوتيرة متسارعة، مستفردا 
والــفــلــســطــيــنــيــني، هــــو شــــر مــســتــطــيــر يــهــدد 
ــغــــاالت الـــعـــرب  ــيـــع. شــــر يــســتــغــل انــــشــ الـــجـــمـ
بــحــروبــهــم اإلقــلــيــمــيــة ومـــآزقـــهـــم وحــروبــهــم 
ــم »بـــكـــوفـــيـــده 19«، وهــو  ــالـ ــعـ ــلـــيـــة، والـ الـــداخـ
ــا يــتــطــلــب حــــا مـــســـتـــدامـــا قـــبـــل أن تــخــرج  مــ
األمـــــور عـــن الــســيــطــرة. وهــــذا الــحــل هـــو بيد 
وجــدوا،  أينما  الشاّبة  الفلسطينية  األجــيــال 
العلمانية  الـــواحـــدة«  »الـــدولـــة  تبقى  وكـــي ال 
لــجــمــيــع مــواطــنــيــهــا سجينة  الــديــمــقــراطــيــة 
ــتـــســـاويـــن  ــل. يــــتــــعــــايــــشــــون فـــيـــهـــا مـ ــيــ ــخــ ــتــ املــ
بالحقوق. هذا املسار سيفّكك أيضا »منظومة 
مصير  على  املهيمنة  الفلسطينية«  الفساد 
الشعب الفلسطيني في فلسطني التاريخية، 
الشتات،  أنــحــاء  وكــل  اللجوء  وفــي مخيمات 
نضالية  وأشــكــاال  عاليا  وعــيــا  يتطلب  لكنه 
مــتــنــّوعــة تــعــطــل الــقــوة الــعــســكــريــة الغاشمة 
لجيش االحتال في الداخل، ال يتمّكن معها 
ــه، فيما  مـــن اســـتـــخـــدام طـــائـــراتـــه وصـــواريـــخـ
يتكّبد من سمعته ما لن ُينسى عبر التاريخ، 
بما يضمن عدم قيام نظاٍم كهذا في مستقبل 

البشرية جمعاء.
)كاتبة وإعالمية فلسطينية في بيروت(

ظل حكم األســد األب في أوائــل الثمانينيات، 
أفــظــع وأكــبــر مــجــزرة أودت بحياة مــئــات 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 
بــحــقــهــم، مــمــارســا ســيــاســة األرض املــحــروقــة 
ــادة  ــ ــكــــب أكـــبـــر وأفــــظــــع عــمــلــيــة إبـ عـــنـــدمـــا ارتــ
لــم يتورع  إذ  عــام 1982،  فــي حــمــاة  ممنهجة 
بالدبابات،  وسحقهم  بالطيران  قصفهم  عن 
قتيل.  ألــف  املجزرة عشرين  وقاربت حصيلة 
أما خليفته وابنه بشار فقد استنبط وسائل 
أخــــرى و»أحـــــــدث« لــلــقــتــل الــجــمــاعــي وســحــق 
ــبــــدادي، عبر  ــتــ املــنــتــفــضــني عــلــى حــكــمــه االســ
ــي الــبــرامــيــل املـــحـــشـــّوة بــــاملــــواد املــتــفــجــرة  رمــ
مــن الــجــو عــلــى املــدنــيــني، فيما دبــابــاتــه تــدّك 
ناهيك  باملدفعية،  اآلمــنــني  والــســكــان  املــنــازل 
غاز  مثل  الكيميائي،  الــســاح  استعماله  عــن 
الــســاريــن، ضــد املــدنــيــني، فــي أكــثــر مــن مكان 
ومـــنـــاســـبـــة، لـــعـــل أفــظــعــهــا مــــجــــزرة الــغــوطــة 
الشرقية التي ارتكبت في صيف 2013، وقّدر 
بفعل  شــخــص،   1500 بنحو  ضحاياها  عــدد 

استنشاقهم غاز األعصاب السام! 
األميركية  اإلدارة  على  نترحم  أن  علينا  ربما 
ه في هذه القضية، وتذكير إدارة 

ّ
السابقة، أقل

ــــت تــرفــض  جـــو بـــايـــدن الــحــالــيــة، الـــتـــي مـــا زالـ
إعـــــادة االعـــتـــبـــار لــنــظــام األســـــد، بــــأن جيمس 
جيفري الــذي كــان مكلفا بامللف الــســوري في 
إدارة تــرامــب صـــّرح أكــثــر مــن مـــرة بـــأن بشار 
األسد »عار على البشرية ومجرم حرب، وربما 
أكبر مجرمي الحرب في عالم اليوم وأشدهم 

قسوة« )18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019(.
ــائـــع الــتــي  ــفـــظـ ــل هـــــذه املــــجــــازر والـ ألـــيـــســـت كــ
تساوي عملية إبادة جماعية ممنهجة لشعب 
كافية لفتح ملف محاكمة هذا النظام الذي ال 
ارتكبه  وبما  وبأساليبه،  بطبيعته  يختلف، 
عن الجرائم التي ارتكبتها النازية، مع الفارق، 

طبعا، في شمولية الجرائم واتساعها؟ 
)كاتب لبناني(

الدولة الواحدة بين المتخيل والواقع والمنطلق الوطني الفلسطيني

هل تعبّد كوبلنز الطريق لمحاكمة األسد

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 
»الثورة المتجّددة«

حوكم أنور رسالن 
بناء على جرائم 

وأفعال ارتكبها 
بشخصه، ولكنه كان 

ينتمي إلى جهاز أمني 
تابع لنظام يمارس 
القمع واالستبداد 
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