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في أحوال الدولة العربية

وتحديات المستـقبل
اإلعالم الخارجي لقطر
ّ

ُ
 ...إذن ،ليس صحيحا أن دولة املواطنة العربية لم تنجز تماما بعد ،وإنما الصحيح أن
ُ
الدولة العربية َ
إلى
نفسها لم تنجز
تماما بعد ،بالقياس إلى مفهوم الدولة الذي يلتفت ٌ
ّ
وظائفها وأدوارها ومساحات مركباتها املؤسساتية واملجتمعية فيها ..هذه خالصة
ّ
متعجل أن يصل إليها ،بعد متابعته ،ما وسعه الجهد (وطول البال أيضا)
يمكن ملعلق
 31ورقــة ٍبحثية ،متنوعة في موضوعة الدولة العربية ،جاء ٌ
كثير منها على نماذج
ّ
ّ
ومعدوها ،في  15جلسة في خمسة
متعددة مشرقا ومغربا ،استعرضها كتابها

مهنا الحبيل

معن البياري

أيام األسبوع املاضي ،في مؤتمر العلوم االجتماعية واإلنسانية ،الذي ينظمه املركز
العربي لألبحاث ودراســة السياسات ،بعنوان «الدولة العربية املعاصرة  ..التصور،
ّ
النشأة ،األزمــة» .وإذ يتنكب املركز ،في أنشطته وإصداراته وأوراشــه ،منذ انطالقته
قبل عشر سنوات ،التفكير في قضايا راهن العرب املوصول بماضيهم ،وعالقات
الجوار والعالم بهم ،فإنه عندما يبسط قضية الدولة العربية للسؤال والنقاش والبحث،
ّ
والتصورات على حال
وللحفر العلمي واألكاديمي ،وأيضا الختبار مطابقات املفاهيم
هذه الدولة ،إنما يستشعر أن النخبة العربية ،املثقفة واملتعلمة ،تظل في حاجة دائمة
ُ
إلى تقديم إجاباتها عن السؤال املركزي ،الجوهري ،املقلق واملحرج ،عما إذا كانت
ّ
املتحدث عنها أوفت ،أوال بالشروط النظرية ملفهوم الدولة نفسه .وما إذا كانت،
الدولة
تاليا ،أوفت بما تمليه عليها موجات الحداثة املتتابعة ،بشأن قضايا الحكم والتسيير
ومنظومات املجتمع  ..إلخ.
كان مفيدا أن نسمع (عبر تقنيات افتراضية) مداخالت األساتذة والباحثني والخبراء
في شــؤون ّ
متنوعة متصلة باملساحات الواسعة التي يتيحها عنوان املؤتمر ،بعد
اإلنصات إلى محاضرة عزمي بشارة االفتتاحية ،والتي طافت على مفاهيم تأسيسية
تداخالت وتقاطعات ومسافات ،من
بشأن الدولة واألمة ونظام الحكم ،بما بينها من
ٍ
قبيل أن املواطنة هي مركب الحقوق والواجبات املترتب على العضوية في الدولة.
ّ
وبالتسلح بهذا البعد في مفهوم املواطنة ،ندخل إلــى أوراق املؤتمر ،فيغشانا ٌ
فزع
كثير من النقصان الحاد في «عضوية» املواطن في الدولة العربية .الدولة في سورية،
ّ
مثالّ ،
املهددة بما ّ
يقوض وجودها السياسي والقانوني ،الدولة التي يفكك بنيتها،
الراهنة ،مــروان قبالن ،فيرى فيها زيــادة االعتماد على آليات اإلكــراه لضبط حركة
املجتمع ،وعلى نفوذ متعاظم لألجهزة األمنية .الدولة في الجزائر التي يرى حامي
ّ
حسان مشروع التنمية فيها متعثرا ستة عقود .ويراها نور الدين تينو قيد التشكل
والتكوين ،حيث الصلة بينها وبني الهوية عضوية .الدولة في املغرب التي أخفقت في
ّ
التحول نحو الديمقراطية وبناء تعاقد اجتماعي جديد ،على ما يذهب محمد أحمد
بنيس .الدولة التقليدية في جوهرها ،على الرغم من شكلها حديثة إلى حد ما ،في
ّ
ّ
يستمر فيها استشراء الفساد،
موريتانيا ،كما يشخصها أحمد أنداري .وهي التي
ويغيب عنها الحكم الرشيد ،وتسيطر نخبة تقليدية على القرار السياسي واملوارد
االقتصادية .الدولة التي يستفحل فيها العجز عن ّ
التقدم في البلدان املغاربية ،كما
يخلص رضا حمدي .الدولة في األردن التي يسهم االنقسام الديمغرافي في إعاقة
تشكيل الهوية الوطنية ،على ما يطرح محمد غــازي الجمل .الدولة في مصر التي
تساعد الالمركزية الالرسمية النظام السلطوي فيها على السيطرة على املجتمعات
املحلية .الدولة في العراق التي ُيخبرنا لؤي خزعل جبر أن بنيتها التسلطية نفسية
اجتماعية ،وتتفاعل ،بطريقة جدلية دينامية ،مع البنيات االقتصادية والسياسية،
فتنتج «ديناميات الخوف الجمعي» .الدولة في السودان التي ّ
تتمدد فيها القوات ذات
الطابع املليشياوي ،وهذا معطى تستأنس به رويــدة محمد عبد الوهاب في فحص
ّ
مؤشرات قياس الدولة الفاشلة.
ّ
ُ
ليس أن يتضاعف اإلحـبــاط فينا أكـثــر مما هــو متوطن فينا هــو امل ــراد مــن تقديم
ّ
املركز العربي هذه الرؤى ،وغيرها ،في مؤتمر متنوع املقاربات ،والنتف أعاله تخل
بمتانة أطــروحــات أوراق ــه وعلميتها وتماسكها ،وإنما أن ّ
نحدق في أعطاب جسد
ّ
الدولة العربية جيدا .ولعل مجد أبــو عامر أوجــز وأوفــى ،ملــا أفــاد بــأن الدولة العربية
تعاني فشال في البناء نتج عن إقصاء األمة من سيرورة بناء الدولة ،حيث احتكرت
الطبقة الحاكمة العنف من دون إدماج املجتمع ًسياسيا .وخلص إلى أن الدولة العربية
تواجه خلال في تأدية مهماتها الرئيسية وأزمة في شرعيتها .. .إذن ،ماذا نفعل؟

شيء ما ناقص
في مملكة المغرب
عبد الحميد اجماهيري

عندما قال هاملت ،في مسرحية شكسبير،
قبل قــرابــة خمسة ق ــرون« ،ش ــيء مــا نــن في
مملكة الدنمارك» ،كان يقصد ،في ما يشبه
ََ
املــثــل السائر ،أن هناك مشكلة مــا ،شيئا ما
ّ
منفلتا ،وي ـكــاد ي ـكــون غـيــر م ـحــدد املــامــح،
وأن ه ـنــاك فــي م ـكــان مــا مــن ال ـبــاد أم ــرا ما
َّ
زال غ ــام ـض ــا .. .ومـ ــن ك ــل ال ــط ـي ــف الـبــاغــي
فــي الـعـبــارة الشكسبيرية ،يبدو وك ــأن ملك
املغرب ،محمد السادس ،أخذ تأويله املفضل،
يخص عاهال على وشــك أن يتمم ربــع قرن
على تربعه عرش البالد .قال ،وهو ينظر في
اللوحة االجتماعية «شيء ما ينقصنا» في
اململكة .تفصيال ،فــي يــولـيــو /تـمــوز ،2018
قال امللك ،في ما اعتبره تثبيتا لفضيلة النقد
الــذاتــي ،إنــه «إذا كــان مــا أنـجــزه املـغــرب وما
تحقق للمغاربة ،على مــدى عقدين ،يبعث
على االرت ـيــاح واالع ـت ــزاز ،فــإنـنــي ،فــي نفس
الوقت ،أحس أن شيئا ما ينقصنا ،في املجال
االجتماعي .وسنواصل العمل» .. .هذا الشيء
الذي ينقص املغرب يمكن للمتتبع املسكون
بــأسـئـلــة ال ـيــومــي واملـسـتـقـبـلــي ف ــي الـحـيــاة
الفعلية للمغاربة ،وعـلــى ضــوء التحديات
املطروحة ،أن يستدل بعبار ٍة ،لعلها منسوبة
إلى الفيلسوف سبينوزا للتعبير عنه .تقول
ً
مملوء ا بهذا القليل
العبارة «كل شيء ما زال
الذي ينقصنا»!
والحقيقة ،أن مجريات الحياة العامة تنبئ
بــذلــك ب ـقــوة أك ـبــر ،فقبل أق ــل مــن أسـبــوعــن،
انـطـلـقــت ف ــي امل ـغ ــرب ثـ ــورة اجـتـمــاعـيــة بكل
املقاييسّ ،
سماها الخطاب الرسمي التغطية
ال ـص ـح ـيــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،س ـت ـك ـلــف ق ــراب ــة
خـمـســن م ـل ـيــار درهـ ــم س ـنــويــا .وبــالـنـسـبــة
لــدولــة مداخيلها مـعــروفــة ،وال ت ـعـ ّـول على
أي ه ـب ــةٍ خـ ــارج الـطـبـيـعــة ،أو م ــن داخ ـل ـهــا،
ُيعتبر ذلك ثورة اجتماعية .وعلى الرغم من
إعــان فشل نموذجها التنموي العتيق في
إيـجــاد االستجابة الـضــروريــة لكل حاجات
امل ـغــاربــة ،اسـتـطــاعــت ال ـبــاد تــدبـيــر (إدارة)
قليل مــن ال ـجــرأة والـنـجــاح،
الجائحة بغير
ٍ
ح ـت ــى ب ــات ــت ال ـص ـح ــاف ــة اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة ،مـثــل
«الباييس» تتحدث عن «معجزة مغربية».
َ
 ..وه ــذا ال ــذي ينقص امل ـغــرب ،ألـ ــز َم بــه امللك

َ
األفق السياسي لبالده ،عندما وضعه نصب
عينيه ،وجعل منه قاعدة للمرحلة الجديدة،
وطــريـقــا لــإقــاع ال ــذي يــريــده شــامــا .وفــي
تـتـبــع االقـ ـت ــراب م ــن ال ـج ــواب ال ـشــافــي ،على
قلق ممض فــي اليومي املغربي ،يكاد املـ ُ
ـرء
يخلص إلى القول إن االنشغال بهذا التوجه
ّ
يكاد يكون غير ما تخطط النخبة للقيام به.
وامل ـت ـت ـبــع امل ــوض ــوع ــي ع ـنــدمــا ي ـق ــوم بـجــرد
ال ـت ـق ـ ّـدم ال ـ ــذي ح ـصــل ي ـك ــون ف ــي وض ـ ـ ٍـع من
املفترض ،أو مــن املنطقي ،أن يطمئنه ،غير
أن ذلك ال يحدث .وفي خضم هذا التأرجح،
فــي امل ـغــرب ال ـيــوم ش ــيء مــا غـيــر س ــوي :كل
هذه املعضالت الكبرى التي يزيدها الوضع
ّ
والتحركات الجامحة في
الوبائي تعقيدا،
املحيط اإلقليمي وفي الداخل ،تتوارى عندما
تطغى على السطح قضايا ذات أفــق فــردي،
مـهـمــا كــانــت جــدارت ـهــا ف ــي جـ ــدول املـتــابـعــة
االعالمية ،أو حزبي ضيق .وفي هذا السياق،
ما زال صــدى قضية رجــل واحــد تمأل األفق
ف ــي الـتـصــريـحــات وال ـت ــراش ــق والـتـعـلـيـقــات
والـنـقــاش ال ـعــام ،فقد خــرج املعطي منجب،
املؤرخ واملعارض ،والذي تطرح قضيته منذ
 ،2015ليعلق على إطالق سراحه بالقول إن
الدولة في املغرب بوليسية ،وال بد من إلغاء
األم ــن الـبــولـيـســي… إل ــخ .ول ــم تـجــد الــدولــة
س ــوى وزارت ـه ــا فــي الــداخـلـيــة ،للتعبير عن
الــرفــض القاطع الدع ـ ٍـاء كهذا حسبها .وفي
املقابل ،بدا وكأن املنبع الطبيعي للتداول في
القضايا الوطنية ،أي مؤسسات املجتمع،
املــدنــي بــاألســاس ،واملـثـقـفــون واملـســؤولــون،
بـهــذه ال ــدرج ــة أو تـلــك ،عــن سـجــل كــامــل من
التاريخ الحديث للمغرب ،قــد نفد .وبــدا أن
النقاش السياسي الذي عرفه العهد الجديد
في العشرية األولى يعطي االنطباع أنه انتفى
وتــرك املـكــان لنوع مــن «التقية» السياسية،
يشترك فيها جــزء من اليسار والليبراليني
ألسباب
والوطنيني اليمينيني واإلسالميني،
ٍ
ليست تاريخية أو عقدية.
تلخيض املشهد املغربي يكمن في التسطير
ع ـلــى وج ـ ــود م ـف ــارق ــة ب ــن ح ـيــويــة املــرح ـلــة
(وتعقد رهاناتها) وميل الساحة العمومية
إل ــى مــا يشبه ال ــواق ــع «الــروتـيـنــي الـيــومــي»
الذي يطبع الوجود االفتراضي لألفراد.
(كاتب مغربي)

ك ـ ـقـ ــاعـ ــدة أس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،ت ـعـ ـتـ ـب ــر الـ ـسـ ـي ــاس ــة
الخارجية للمملكة املتحدة القوة الناعمة
ال ـتــي فــرضـتـهــا هـيـئــة اإلذاعـ ــة البريطانية
(بـ ــي ب ــي سـ ــي) م ـنــذ «ه ـن ــا لـ ـن ــدن» ،إح ــدى
ّ
مــؤسـســات الـنـفــوذ املـطـلــق ال ــذي لــم تتخل
عـ ـن ــه ال ـ ـ ـ ـ ــروح الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة (الـ ـعـ ـظـ ـم ــى)،
وواصـ ـ ـل ـ ــت ح ـف ــاظ ـه ــا عـ ـل ــى أق ـ ـسـ ــام ل ـغ ــات
مناطق مستعمراتها السابقة في الشرق.
ول ــم ت ـكــن ت ـلــك ال ـص ـنــاعــة اإلخ ـب ــاري ــة يــومــا
تـمـثــل أي أف ــق ت ـع ــاون وات ـح ــاد قــومــي بني
الوطن الشرقي ،أو تكاتف شرقي حضاري،
يــؤســس لـتـعــاون مـعــرفــي أو اقـتـصــادي أو
سياسي ،للسالم بني الشرق الكبير ذاته أو
مع الغرب .بل كانت سياسة «بي بي سي»
تلعب على املتناقضات ،ثــم توغلت اليوم
وغيرها من اإلعالمني ،الفرنسي واألملاني،
فـ ــي ص ـن ــاع ــة تـ ــاريـ ــخ فـ ـك ــري واج ـت ـم ــاع ــي،
ل ــم ي ـع ـت ـمــد ي ــوم ــا أص ـ ــول ت ـح ـق ـيــق ال ـف ـكــرة
ّ
للتقدم إلنسان الشرق،
األخالقية الحقوقية
في عدالة اجتماعية ،تضمن سعادة حياته
األس ــري ــة وط ـفــولــة أج ـي ــال ــه ،أو ف ــي إي ـجــاد
مسارات كفاح سياسي وطني جامع .وهذا
ال يعني خـلــو «ب ــي بــي س ــي» ،وال غيرها،
مــن م ـشــاركــات وب ــرام ــج مـفـيــدة ،وإط ــاالت
حاشدة لشخصيات الــرأي والفكر واألدب
الـعــربــي ،الـتــي مثلت منصة ح ـ ّـرة ساهمت

كاريكاتير

في إثراء الجدل املعرفي ،ونشر مساهمات
الفكر العربي املعاصر ،وإطالالته التراثية
الـجـمـيـلــة ف ــي األدب والـ ـت ــاري ــخ .وي ـضــاف
ّ
هذا إلى سياسات االنحياز املؤطر التي ال
تـخــرج عنها مــركــزيــة التحرير ،وإن تركت
م ـس ــاح ــة م ـ ـحـ ــدودة ل ـلــزم ـيــل اإلعـ ــامـ ــي أو
ّ
املحرر ،باسم حرية الرأي وإدارته ،لكنه ،في
النهاية ،يخضع لتوجهات الراعي واملالك
واملمول ،في صناعة االستراتيجية الكلية
لـلـخـطــاب امل ـ ّ
ـوج ــه إل ــى مـسـتـعـمــرات الـغــرب
ال ـقــديــم ،وال ـت ــي ال يـمـكــن فـصـلـهــا عــن بـقــاء
توجهات الكولونيالية الثقافية.
على الصعيد الفردي ،ال نسقط جهود ،أو
لشخصيات
م ـح ــاوالت أو الـكـفــاح املـهـنــي
ٍ
أو ك ـ ـ ـ ــوادر م ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة مـ ــن «بـ ـ ــي بـ ــي س ــي»
وغيرها ،مثلت مساحة استقاللهم املمكنة،
ً
لوضعهم الوظيفي الحساس ،مجاال جيدًا
ل ـل ـس ـمــاح لـ ـل ــرأي اآلخ ـ ــر بـ ــأن ي ـع ـبــر .ولـكــن
الحديث هنا عن القوة املركزية الخطابية
ّ
املوجه إلى العرب ،وخضوعه
إلعالم الغرب
ملصلحة سياسات الدولة القومية الغربية،
بحسب إرث ـهــا االس ـت ـع ـمــاري ،وخصوصا
ب ــن ف ــرن ـس ــا وب ــري ـط ــان ـي ــا ،وربـ ـم ــا ت ــاري ــخ
األنجلوساكسون األكثر اتزانًا يشرح أيضًا
الفارق بني «بي بي سي» وخطاب «فرانس
 »24العدائي للمسلمني ،على الرغم من أن
استراتيجية القمع للشرق واحدة.
ال تـسـقــط ه ــذه امل ـقــدمــة الـ ـف ــارق الـضـخــم

ب ــن لـ ـن ــدن والـ ـ ــدوحـ ـ ــة ،م ــن ح ـي ــث ال ـق ــوة
االستراتيجية ،ولكنها تساعد لتأسيس
ّ
تتحول
خـيــارات املستقبل لقطر ،وكيف
سياسة اإلع ــام الـخــارجــي إلــى منهجية
ـاب فــي ظــل الـتـحــديــات الـكـبـيــرة،
اسـتـقـطـ ٍ
واملــواجـهــات الدبلوماسية والسياسية،
ـوازن ال
وح ــاج ــة ال ــدو ُح ــة إل ــى مـســاحــة ت ـ ـ ٍ
ت ـه ـ ّـدده ــا ،وال ت ـف ـقــدهــا ،ال ـق ــوة الـنــاعـمــة.
ّ
التحدي هنا هــي كيف تحافظ
وثنائية
على مستوى قوة ناعمة للدولة ،وتحافظ
على توازنك االستراتيجي .والثالث كيف
تصنع للمشاهد العربي فارقًا سياسيًا
وفـ ـك ــري ــا وم ـن ـظ ــوم ــة حـ ـض ــاري ــة ،تـشـمــل
أط ـي ــاف ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ،وت ـك ــون مـنـبـرًا
إنسانيًا مختلفًا ،تحتشد عليه األنظار
ومتابعات الجمهور ،مــع ضبط اإليقاع
من دون االنحدار إلى سوق الرأي الهابط،
ف ــي الـ ـص ــراع ــات والـ ـ ـع ـ ــادات امل ـس ـت ـجــدة.
وه ــذا سـيـطــرح اعـتــراضــا عمليًا بحسب
ب ـع ـض ـهــم ،وربـ ـم ــا ال ـك ـث ـي ــر .ك ـي ــف ت ـطــرح
ه ــذه ال ــرؤي ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،وال ـت ــي قد
تترتب عليها مـغــادرة قــوة التأثير التي
تعتمدها التغطية الـســاخـنــة املـبــاشــرة،
ليس من حيث الحدث بالطبع ،ولكن من
حيث صناعة قالب الرأي بني املعارضات
والحكومات.
ال يعني الحديث هنا عــدم حاجة القوى
الثقافية العربية ،ومضمارها السياسي،

عماد حجاج

الدوحة اليوم محتاجة
لتقدير إمكانية األمن
االستراتيجي الذي
تحمله،
تستطيع
ّ
مع تعزيز صورة
إيجابية لها

إل ــى م ـنــابــر حـ ــرة ،تـسـتـفـيــد م ــن الـتـقــاطــع
م ــع م ـش ــروع ال ـق ــوة ال ـنــاع ـمــة لـقـطــر الـتــي
بالضرورة هي ذات هدف ملصلحة الدولة،
ولـ ـيـ ـس ــت تـ ـط ــوع ــا ل ــإحـ ـس ــان الـ ـخـ ـي ــري.
وتوضيحا ،هناك مبادئ فكرية وأخالقية
جــام ـعــة ،تــدعــم ال ـش ـعــوب ف ــي تأسيسها
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ،والـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــري والـ ـسـ ـي ــاس ــي
والـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــوق ـ ــي .وه ـ ـ ـنـ ـ ــاك أح ـ ـ ـ ـ ــداث صـ ـ ــراع
سياسية تتغول فيها أنظمة االستبداد
العربي ،ويحتاج الناس إلــى مظلة خبر

العراق وصراع الهويات
إياد الدليمي

يمـ ـك ــن أن ي ـت ـج ـ ّـس ــد ع ـ ـنـ ــوان كـ ـت ــاب أم ــن
تجسيد
معلوف «الـهــويــات الـقــاتـلــة» خير
ٍ
ف ــي عـ ـ ــراق م ــا ب ـع ــد  ،2003ف ـل ـقــد بـ ــدا ه ــذا
ال ـعــراق ،ال ــذي ولــد مــن رحــم احـتــال وغــزو
عسكري نادر في قرن ما بعد األلفية ،غريبًا
متناقضًا ،غير مـعــروف الـطــابــع والـهــويــة،
ّ
عل
بل تحول وكأنه كــرة نــار ،تتدحرج من ٍ
ّ
بقوة مـطــردة ،تحرق نفسها وكــل من مرت
به أو المسته من قريب أو بعيد ،حتى كاد
هذا اإلقليم املتفجر أصــا ،أن يدمر نفسه،
ب ـع ــوام ــل ذاتـ ـي ــة ،ق ـبــل أن ت ـك ــون خــارج ـيــة،
فــانـتـشــرت لــوثــة الـهــويــة مــن ع ــراق مــا بعد
دول أخرى ،لوال أن أدركت بعض
 2003إلى ٍ
ّ
متفجر
أطراف اللعبة أن ما تقوم به من فعل
للهوية ،قــد ي ـ ّ
ـؤدي إلــى تفجر نـيــران أخــرى

في املنطقة ،تحرق ما بقي من يابسها .في
عراق ما بعد  ،2003برز سؤال الهوية فاقعًا
ـراق هــذا الــذي ينتمي إليه
صــارخــا ،فــأي ع ـ ٍ
ٌّ
العراقي؟ وسط هويات فرعية تتصارع ،كل
يـ ّـدعــي أهليته بانتماء الـعــراق إليه وليس
لتمضي ُسـنــة التغيير الـقـســري،
الـعـكــسّ ،
وتصل إلى دفة أول سلطةٍ شكلها االحتالل
لـحـكــم ال ُ ـع ــراق؛ مـجـلــس الـحـكــم االنـتـقــالــي،
والـ ـت ــي ق ـ ّـس ـم ــت ع ـل ــى  25ع ـض ـوًا يـمـثـلــون
مـكــونــات الـشـعــب ال ـعــراقــي ،لـيـبــدأ الـعــراقــي
الـتـعـ ّـرف على هوياته الفرعية التي ظلت،
عقودا ،كامنة تحت سلطة الدولة القوية.
لــم يـكــن ال ـع ــراق ،مـنــذ تــأسـيــس أول أشـكــال
الحكم الحديث فيه عام  ،1921سوى عراق
عــربــي ،وهــذا فــي التعريف العرقي .مسلم،
وه ـ ــذا ف ــي ت ـ ّحــديــد ال ـه ــوي ــة ال ــدي ـن ـي ــة ،ومــا
بينهما تتجذر فــي الـعــراق هــويــات فرعية
أخــرى .وليس العراق بدعًا بني الــدول التي
تشكلت جغرافيتها منذ أكثر من مائة عام،
غير أن هــذا الـعــراق لم ينجح ،وطــوال هذه
امل ــائ ــة عـ ــام ،ف ــي ت ـجــذيــر هــوي ـتــه الــوطـنـيــة،
ع ـلــى غـ ــرار م ــا ح ـصــل ف ــي إي ـ ــران أو تــركـيــا
املجاورتني ،على سبيل املثال.
لعل أول مــن شعر بخطورة هــذه الهويات
الـفــرعـيــة الـقــابـلــة للتفجر ك ــان املـلــك فيصل
األولّ .
تحدث ،في إحدى رسائله ،عن عراقات
مختلفة ،وإن كــان األم ــر ال يعني ع ــراق ما

يفشل نتنياهو وينجح أبو يائير
عيسى الشعيبي

تنقل معاناتهم ،أو تنقلهم إلــى مساحة
ض ـغــط ،وه ـن ــاك ص ــراع ــات سـيــاسـيــة بني
املعارضات داخلها ،وتقلبات في مواقف
ُ
هــذه املـعــارضــات ذات ـهــا .ال تلغي حقيقة
املـ ـب ــدأ الـ ـخ ــال ــد ُأله ـم ـي ــة حـ ـق ــوق ال ـش ـعــب
العربي في أي قطر للتقدم نحو نهضته
وحــريـتــه .ولـكــن ،وهنا املهم للغاية ،عبر
أفضل خيار سلمي .يمنع البلدان العربية
مــن الـسـقــوط فــي ح ــروب أهـلـيــة تضاعف
كارثتها .وهنا يلعب اإلعــام دورًا مهما
في هذا السياق.
قد يحتاج مقترح صاحب هذا املقال إلى
لجنة قومية فــي قـطــر ،تنظر فـيــه ،وكيف
ينظم مساره في توقيت دقيق تتقلب فيه
السياسات ،سواء على املستوى العربي-
الـعــربــي ،أو الصعيد اإلقليمي  -العربي،
أو الصعيد الــدولــي  -الـعــربــي .والــدوحــة
ال ـي ــوم مـحـتــاجــة لـتـقــديــر إم ـكــان ـيــة األم ــن
االستراتيجي الــذي تستطيع ّ
تحمله ،مع
ُ
ّ
تعزيز صورة إيجابية لها ،حول املحددات
ُ
ال ـك ـبــرى ال ـتــي ذك ــرت ـه ــا ف ــي آمـ ــال ال ـشــارع
ّ
العربي الواسع ،من دون أن تضطر للدخول
في مدارات متقلبة عاصفة .. .والقدرة على
تحويل مسار املبادئ والتغطية املنهجية
الــوازنــة ،وإضــافــة مــا يـشـ ّـوق لها املشاهد
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،م ـم ـك ـن ــة ج ـ ـ ـ ـدًا ،فـ ــي ظـ ــل خ ـب ــرة
إعالمية وشخصيات مهنية متمكنة في
مؤسسات قطر لــإعــام الـخــارجــي .ولكن

ّ
ومفصل فــي قضايا
وضــع إطــار مؤسس
ّ
ال ـت ـقــديــرات ال ـك ـبــرى ،ومـ ـح ــددات قـطــر في
س ـي ــاس ــة اإلع ـ ـ ــام الـ ـخ ــارج ــي ،سـتـســاعــد
فــي تثبيت ثالثة معالم لقطر :أوال ،بقاء
االهتمام بنبض الـشــارع العربي ،وطــرق
ق ـض ــاي ــاه ال ـح ـقــوق ـيــة وآم ــال ــه الـسـيــاسـيــة
بلغة هــادئــة عميقة ،تتجنب وضــع قطر
في مواجهات شرسة ،من دون الخضوع
لـشــروط الـنـظــام الــرسـمــي الـعــربــي .ثانيا،
ان ـف ـتــاح ال ــدوح ــة ع ـلــى م ـســاحــة أك ـب ــر من
الشارع العربي سيمثل لها خطاب اإلعالم
الـخــارجــي لقطر مظلة فكرية وسياسية
وح ــواري ــة ،تـحـتــاجـهــا أط ـي ــاف أوسـ ــع من
ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ال ـك ـب ـي ــر .ث ــال ـث ــا ،دخ ــول
عالم الـحــوارات املعرفية والجدلية ،وهي
محل اهتمام واستقطاب كبيرين ،بمنبر
م ـتــوازن ُيـسـمــع فـيــه ص ــوت ال ـح ـضــارة ،ال
الـتـعـصــب وال ـت ـش ـ ّـدد ،وال الـ ــروح القهرية
االس ـت ـع ـمــاريــة ل ـل ـحــداثــة ال ـغــرب ـيــة ،وإن ـمــا
حداثة أخالق ونهضة عمران.
هـنــا ستبقى ق ــوة قـطــر الـنــاعـمــة فــي إطــار
ّ
استراتيجي متني وقوي .ومؤكد أن هناك
مـســارات مختلفة فــي بعض القضايا ،قد
تكون أولوية للدوحة ،لكن األهم أن تكون
رك ـيــزة االن ـطــاق الـثــانـيــة ثــابـتــة ،وتصنع
لقطر دبلوماسية شعبية واسعة ،تخدمها
وتخدم الشعب العربي عبرها.
(كاتب عربي في كندا)

الثورة السورية في آذارها العاشر
عمر الشيخ

بعد نهاية حقبة الــدولــة العثمانية ،فحال
غــالـبـيــة الـ ــدول ال ـتــي تشكلت عـقــب الـحــرب
العاملية األولــى متشابه ،إال أن ما جرى في
ال ـع ــراق مـنــذ تــأسـيــس دول ـتــه الــوطـنـيــة هو
فشل متتابع ألنظمةٍ كثيرة في تعزيز هوية
وطـنـيــة جــام ـعــة .ول ـعــل م ـ ّ
ـرد ذل ــك أي ـضــا أن
العراق هو األقل استقرارًا بني دول املنطقة،
لتهديدات قد تكون حالت
ما جعله عرضة
ٍ
بني تلك األنظمة والعمل على تجسيد هويةٍ
وطنيةٍ جامعة .ولعلنا هنا نستذكر جانبًا
م ــن املـ ـح ــاوالت ال ـت ــي س ـعــى إل ـي ـهــا الـنـظــام
امللكي في العراق ،قبل أن تطيحه ثورة تموز
عام  ،1958وما تبعها من دخول العراق في
ً
مـتــاهــات ال ـصــراعــات بــن عـسـكــره ،وص ــوال
إلى حرب األكراد منتصف سبعينات القرن
املــاضــي ،ثــم ح ــرب إيـ ــران ،وبـعــدهــا احـتــال
ً
الـكــويــت وال ـح ـصــار ،وص ــوال إل ــى االحـتــال
األميركي ،وتدمير ما بقي من نــواة وطنية
ج ــام ـع ــة ،كـ ــان ي ـم ـكــن أن ُي ـب ـن ــى ع ـل ـي ـهــا لــو
ٌ
نظام يسعى إلى ذلك .كان
قيض لهذا البلد
لالحتالل األميركي فعل الرصاصة القاتلة
ع ـلــى م ــا ب ـقــي م ــن ه ــوي ــة ع ــراق ـي ــة جــام ـعــة،
فـقــد ب ــدأ املـحـتــل مـسـيــرتــه بتقسيم ال ـعــراق
إلــى أع ــراق وطــوائــف ،وعلى أساسها شكل
أول مجلس للحكم االنـتـقــالــي ،حينها بدأ
ال ـعــراقــي يـتـعـ ّـرف أكـثــر فــأكـثــر عـلــى هويته
ْ
الفرعية الـتــي سبق أن تـعـ ّـرف عليها ،وإن
باستحياء ،خالل حرب إيران ،وقبلها حرب
األك ـ ــراد ،وبـعــدهـمــا ح ــرب تـحــريــر الـكــويــت
والـحـصــار ،يــوم أن كــانــت الــدولــة مــوجــودة
وقادرة على أن تضبط إيقاع الهويات.
ّ
انهيار الدولة في العراق عقب  ،2003وتفلت
ً
الـهــويــات مــن عقالها ،لــم يكن فـعــا عراقيًا
خالصًا ،فقد أسهمت فيه عوامل عــدة ،لعل
مــن أول ـهــا سلطة االح ـت ــال ،ولـيــس آخــرهــا
تــدخــات ال ــدول اإلقليمية الـتــي كــانــت ترى
العراق بعني مصالحها ،لتجد الدولة األكثر
ً
ق ـ ــدرة ع ـلــى ال ـل ـعــب بـمـلــف ال ـه ــوي ــة ،نفسها
مسيطرة غالبة على ال ـعــراق بعد نحو 18
عــامــا م ــن اح ـتــالــه .وه ـنــا ي ـشــار إل ــى إي ــران
التي أدركت أن قوة نفوذها في عراق ما بعد
ُ
 2003تستمد من قوة تغلغلها داخل الهوية
الطائفية التي وجدت ،هي األخرى ،متنفسًا
لها بوجود دولة راعية .أسهم انهيار الدولة

بات البحث عن هوية
وطنية ليس من فعل
السلطة بقدر ما هو
فعل شعبي

الـعــراقـيــة وضـعــف مفاصلها الـتــي تشكلت
عقب االحتالل ،وضعف قوة القانون وانتشار
املليشيات املسلحة بمختلف هوياتها ،في
دفع العراقيني للبحث عن هوياتهم الفرعية،
ليس فقط لتوفير الحماية لهم ،وإنـمــا من
أج ــل البحث عــن خيمةٍ هــويــاتـيــةٍ لالرتماء
بأحضانها ،ما أفرز عراقًا بال هوية .اليوم؛
ونحن على أعتاب العام التاسع عشر على
ّ
اح ـتــال ال ـع ــراق وتـفــكــك دول ـت ــه ،ال يـبــدو أن
البلد قد تعافى من هوس التفكك الهوياتي،
فعلى الــرغــم مما أحدثته ث ــورة تشرين من
توافق شعبي على تجديد الهوية الوطنية،
إال أنـهــا لــم تـبــرح الـســاحــات وامل ـيــاديــن ،من
دون أن يـكــون لها فعل على أرض الــواقــع،
ولكنها مع ذلك أثبتت للجميع أن العراقيني
تــواقــون ،أكثر مــن أي وقــت مضى ،لتشكيل
هــويـتـهــم الــوطـنـيــة .ب ــات الـبـحــث عــن هوية
وطـنـيــة فــي ال ـع ــراق لـيــس مــن فـعــل السلطة
بقدر ما هو فعل شعبي ،ما يعني أنها يمكن
أن تكون أق ــدر على الثبوت والتخلص من
إرث ال ـصــراع الـهــويــاتــي ،فقط لــو أتـيــح لها
الفرصة لرعاية مؤسساتية .الدفع باتجاه
ت ـش ـك ـيــل الـ ـه ــوي ــة ال ــوط ـن ـي ــة ال ي ـن ـب ـغــي أن
يقتصر على الجمهور الذي بات يرى فيها
خالصا له من تدخالت األطراف الخارجية،
وإنما يجب أن تكون هم أي حكومة عراقية
ً
تسعى فـعــا إل ــى إخ ــراج ال ـعــراق مــن أتــون
لعنة الهويات القاتلة التي استنزفت كثيرا
من الدم العراقي طوال سنوات خلت.
(كاتب وإعالمي عراقي)

ن ـ ّض ــج ج ـي ــل ك ــام ــل م ــن الـ ـس ــوري ــن عـلــى
ال ــش ـت ــات وال ـ ـصـ ــراع غ ـيــر امل ـت ـك ــاف ــئ ،بني
الشعب والسلطة العسكرية التي تحكم
فــي بلدهم ،فآخر مــا ّ
يهم النظام سالمة
األراضـ ـ ـ ـ ــي ووحـ ــدت ـ ـهـ ــا ،كـ ــرامـ ــة امل ــواط ــن
وحــريـتــه .. .ومـنــذ نـفــض ال ـســور ّيــون عن
أكتافهم عبودية بيت األس ــد ،كنا ّ
نقدر،
آن ـ ــذاك ،أن ال ـح ــوار سـيـكــون ب ــن الــدبــابــة
وال ـصــرخــات ،وأن ال ـن ــداءات والـشـعــارات
سوف ّ
ترد عليها الطائرات الحربية.
ّ
ت ـشــتـ ّـت الـ ـش ــارع ،ال ـق ــادم ّ أس ــاس ــا م ــن بنية
ّ
متنوعة ومعقدة ،حــرص نظام
اجتماعية
ّ
األس ــد على تقوية تفككها وزرع الـفــوارق
االجتماعية في مفهوم املواطنة بني أبناء
الـشـعــب الــواحــد ،بــدايــة مــن تــرتـيــب األرق ــام
«الوطنية» بنماذج مفتاحية على البطاقة
الشخصية لـلـســوريــن ،وكـتــابــة مـكــان قيد
ً
نـفــوسـهــم ،وص ــوال إل ــى ال ـفــرز والتصنيف
امل ـب ــاش ــر ،وف ــق املـنــاطـقـيــة وال ـطــائ ـفــة ،منذ
م ـط ـلــع س ـت ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي ،حـيــث
تحمل كل منطقة في سورية ،تقريبًا ،هوية
طائفية ،كــان قــد أمـعــن نـظــام حــافــظ األســد
ف ــي إبـ ــرازهـ ــا ح ـســب امل ـ ـ ــواالة وامل ـع ــارض ــة،
وتــوزيــع االم ـت ـيــازات االقـتـصــاديــة اعـتـمــادًا
على الطبقية االجتماعية والوالء للنظام.
ً
هــل كــان للبالد أص ــا فــرصــة لتكون في
ب ـن ـيــة دولـ ـ ــة م ــدن ـ ّـي ــة ،ودول ـ ـ ــة مــؤس ـســات
وقــانــون وعــدالــة؟ ربـمــا .ولكن ســوريــة لم
تشهد بعد االستقالل ،أواخر أربعينيات
القرن املنصرم ،ســوى بضع سنوات من
الحرية والعمل السياسي ،قبل أن يتداول
ال ـح ـك ــم ف ـي ـهــا ج ـ ـنـ ــراالت االنـ ـق ــاب ــات ثــم
تجربة «الوحدة» مع مصر ،والتي ّ
توجت
دكتاتورية حزب البعث داخل الجيش في
سورية ،بعد إقصاء كل األحزاب السورية
ّ
وحــل ـهــا بـحـســب ش ــرط الــرئ ـيــس الــراحــل
جمال عبد الناصر من أجل «الجمهورية
املتحدة»!
ُ
وطوال عقود ،إذا استثنيت تجربة الرئيس
الــراحــل شكري القوتلي ،لم تخرج سورية
مــن البيت العسكري للحكم ،وكلما كانت
ال ـ ـ ـ ــوالءات ال ــدولـ ـي ــة وال ـق ـب ـض ــةُ ال ـحــديــديــة
ل ـت ـل ــك األنـ ـظـ ـم ــة أكـ ـث ــر عـ ـنـ ـف ــا ،ق ـ ـ ّـدم ـ ــت لـهــا
الـضـمــانــات بــاالسـتـمــرار لتبقى الـبــاد في
ّ
تـخــلــف سـيــاســي وف ـكــري وث ـقــافــي وعلمي
عـلــى مـسـتــوى املـنـطـقــة ،مــع ح ـســاب الـقــرب
الـجـغــرافــي لــوجــود االح ـت ــال اإلســرائـيـلــي
على الحدود وتهديد وجوده بأي شكل.
لقد تبلورت في املخيلة فكرة أن «الجيش
هو القائد والقائد هو الجيش» ،منذ وعينا
ف ــي املـ ـ ـ ــدارس .كـ ــان ل ـل ـتــدجــن االج ـت ـمــاعــي
وال ـح ـفــاظ عـلــى الـقـطـيــع دور أس ــاس ــي في
األولويات «التربوية» خالل فترات الطفولة
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واملــدارس والجامعات ،كما فعلت األنظمة
ُ
ال ـش ـمــول ـيــة ع ـبــر ال ـت ــاري ــخ ،إذا ك ـن ـ َـت تــريــد
الـقـضــاء عـلــى حــريــة مجتمع وسـلــب إرادة
أف ــراده ،عليك بتحويل املناهج التعليمية
إلى ّ
منصات إلدارة عقول األطفال ،ليكونوا
ق ـن ــاب ــل م ــوق ــوت ــة فـ ــي خ ــدم ــة ال ـق ـت ــل الـ ــذي
ٌ
ً
قتل ٌّ
ذاتي
«والء» ،إنما هو
تسميه األنظمة
ّ
لشخصية اإلنسان ،لحرية أفكاره ،ملقدراته
ومهاراته وطموحاته.
وكان نظام األسد األكثر «براعة» في قتل
ّ
السوريني ،قبل والدتهم حتى ،فدفع بهم
إلى حروبه الداخلية ضد املعارضة ،على
اختالف توجهها ،وشيطن كل من ّ
تسول
له نفسه التفكير خارج «منظومة البعث»
وشعارها «إلى األبد  ..إلى األبد يا حافظ
األسد» .ولن تكفي سنوات قليلة للقضاء
على فكرة «األب ــد» تلك .وت ــدرك مقاتالت
جيش األسد ،الجوية ،أنها وجدت لتردع
ك ــل أن ـ ــواع ال ــرف ــض االج ـت ـمــاعــي لسلطة
الدكتاتور ،فتزيل بسهولةٍ سلطة األمــر
ال ــواق ــع ،الــدمــويــة ،ق ــرى ومــدنــا ومـنــاطــق
عن الــوجــود ،كما حــدث في عقاب مدينة
حـمــاة فــي فـبــرايــر /شـبــاط  ،1982بسبب
ّ
تمردها وصدام حافظ األسد مع جماعة
اإلخوان املسلمني.
كان أحد العاملني في التلفزيون السوري،
زم ـيــل لـلـكــاتــب ،يـ ـ ّ
ـردد بــاس ـت ـمــرار «م ــا يتم
تــدم ـيــره اآلن لـيــس س ــوري ــة ،إن ـمــا ســوريــة
األسـ ــد» ،قـبــل أن تخفيه م ـخــابــرات «األم ــن
السياسية» األسدية ،تحت األرض بالفعل،
ك ــان الـ ـ ّ
ـرد ال ــواض ــح عـلــى ال ـث ــورة الـســوريــة
«األس ـ ــد أو ن ـح ــرق ال ـب ـل ــد» وق ــد ت ــم تنفيذ
الشعار بدقة ،عمل عليه نظام األسد عقودا،
ونفذه في السنوات العشر املاضية.
في املقابل ،حــاول الشارع تنظيم صفوفه،
بـضـعــة أش ـهــر .نـشــط ال ـح ــراك الـشـعـبــي في
كل مــدن سورية ،واستغربت سلطة األسد
م ــن االن ـت ـفــاضــةّ ،
وردت بـمــزيــد م ــن الـقـتــل،
فـكــانــت عـسـكــرة ال ـث ــورة ،بــدايــة لـلــدفــاع عن
املظاهرات ،ثم ّ
تحولت إلــى مفهوم إسقاط
املــدن وطــرد املوالني وعسكر األســد .وليس
املقام هنا الخوض في الفصائلية وطبيعة
ت ـل ــك ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات ال ـع ـس ـك ــري ــة امل ـح ـســوبــة
عـلــى ال ـث ــورة ،وال ـتــي كــانــت تــديــر امل ــدن من
دون درايــة كافية ،ولن تقارب املقالة نقديًا
مدى فهم األيديولوجيات ومدى تجربتها
امل ـتــواض ـعــة ،ف ــي ق ـي ــادة ال ـح ــراك الـشـعـبــي،
إنما سوف تقول إنها كانت فرصة ذهبية
للنظام وحلفائه الدوليني ّ
لجر الناس إلى
ملعبه :السالح.
ه ــل أدرك الـ ـس ــوري ــون أن أغ ـل ــب ق ـطــاعــات
ال ـج ـيــش وكـ ــل م ـخ ــاب ــرات ــه ه ــي م ــن طــائـفــة
الطاغية؟ وأنــه من املحال تحطيم ذلــك كله
ب ـب ـضــع ب ـنــدق ـيــات ودبـ ــابـ ــات؟ ف ـي ـمــا يملك
النظام ،الجو والطائرات وعددًا من األوراق

من فعاليات إحياء الذكرى العاشرة للثورة ،إدلب (محمد سعيد/األناضول)

كان للتدجين
االجتماعي والحفاظ
على القطيع دور
أساسي في األولويات
«التربوية» خالل فترات
الطفولة والمدارس
والجامعات

ّ
ْ
شخصي ،وال حتى عن شخصية روايــة واحــدة ذات
تتحدث هذه األسطر عن
ال
ٍّ
سياسي
العب
عن
منها،
الرئيس
الجزء
في
تدور،
وإنما
مزدوجني،
ودورين
وجهني
ٍ
واحــد اسمه بنيامني نتنياهوُ .يطلق عليه مريدوه ،في أوســاط اليمني اإلسرائيلي
ّ
املتطرف ،ألقابًا تفيض إعجابًا به وانبهارا بــأدائــه ،مثل الساحر وامللك والداهية،
ّ
بأوصاف ذميمة ،مثل الكذاب
فيما يقذفه الخصوم األشداء في محيطه ،وهم كثر،
ٍ
ّ
واملخادع والفاسد ،خصوصًا منذ بات الثعلب املاكر متهمًا بثالث قضايا جنائية،
كافية إلنهاء حياته السياسية ،وربما إيداعه السجن.
في األسـبــوع املــاضــي ،فشل نتنياهو ،بكل ما لــدى الـحــاوي من أرانــب متبقية في
القبعة ،وللمرة الرابعة على التوالي في عامني ،في تحقيق أغلبية برملانية تتيح له
البقاء رئيسًا للحكومة ،ليس فقط من أجل إشباع نهمه للسلطة ،وإنما أيضًا بغرض
تشريع
الهروب من املساءلة القضائية فترة إضافية ،يحاول ،في غضونها ،انتزاع
ٍ
ّ
يحول دونه ،كونه رئيس حكومة ،واملثول أمام محكم ٍة تعلق في عنقه تهم الفساد
والغش وخيانة األمــانــة .غير أن القصة ال تنتهي هنا ،وال يختتم نتنياهو لعبته
املتكررة عند هذا الحد الذي انتقل فيه «الساحر»ّ ،
ّ
املرة تلو األخرى ،من
االنتخابية
مفهوم ال سابق له ،أن السياسة فن املستحيل،
إلى
املمكن
فن
السياسة
مفهوم أن
ٍ
حيث فشل ،في الدورة الثالثة ،في تحقيق األغلبية البرملانية ،إال أنه نجح في قنص
وتفتيت جبهة خصومه من ائتالف الجنراالت املعروف باسم «أزرق أبيض» ،وأنهى
بذاك أول تهديد ّ
جدي بإخراجه من السلطة.
إذا كانت هناك مفاجأة ُي ّ
عتد بها فــي االنتخابات الرابعة هــذه ،والـتــي أوصلت
نتنياهو إلى الطريق املسدود ذاته ،فهي هنا بالتمام ،أي في هذا النجاح الصادم
ّ
حقًا في إخراج القائمة املوحدة (الحركة اإلسالمية) ،وهي إحدى مركبات القائمة
العربية املشتركة (تحالف الوطنيني والقوميني واليساريني) ،وبالتالي إحــداث
ُ
انقسام ال شفاء منه في الوسط العربي املجمع ،بطبيعة الـحــال ،على مقاومة
ٍ
سلبية بعيدة املدى على
تداعيات
التمييز واألسرلة واإلجحاف ،ومن ّثمة إيجاد
ٍ
ٍ
الحالة الفلسطينية في النطاق األوسع.
ً
ً
ملسعى
لم يكن هذا املشهد االنقسامي املخجل ابن ساعته األخيرة ،بل كان تتمة
تضليلي دؤوب ،قام به نتنياهو ،من تحت الطاولة ومن فوقها ،الستمالة القائمة
املوحدة بالوعود والتعهدات التي تخاطب احتياجات الجماهير العربية الفلسطينية
ّ
ومطالبها املحقة ،بما في ذلك االستجابة لحل مشكالت السكن وامليزانيات ،ومقاومة
آفة العنف والجريمة ،وكل ما من شأنه تسويغ انشقاق القائمة املوحدة التي لم تتعظ
مما جرى مع الجنرال املخدوع ،بيني غانتس ،قبل أشهر ،وبالتالي تبرير هذه الفعلة
االنقالبية املشينة أمام قاعدتها االنتخابية ،املؤمنة بقانون السمع والطاعة .أدهى
من ذلــك كثيرًا ،وأمـ ّـر منه أكثر ،أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،الــذي بنى الجزء
الرئيس من قوته االنتخابية على خطاب التحريض والكراهية ضد العرب ،لم يكتف
بجذب القائمة املوحدة نحوه ،بل راح ّ
يتودد للناخب العربي بصورة مبتذلة ،أو قل
يضحك عليه ما أمكن ،حيث زار الفاشي ّ
املحرض مدنا وبلدات عربية ،ومضارب
البدو خصوصاّ ،
متقربًا ومستجديًا أصوات ناخبيها ،مطلقًا على نفسه لقب «أبو
ُ
ضحك حد البكاء ،خصوصا عندما
مشهد م
ٍ
يائير» ،نسبة إلــى ابنه األكبر ،في ّ ٍ
ترى صورة جدارية لزعيم الليكود معلقة على مداخل البلدات العربية ،مع شعار
ّ
ّ
«كلنا أبو يائير» .وهكذا تتخلق هذه املفارقة العجيبة ،وتتجلى معها أشد السوابق
املثيرة للعواطف الوطنية ،واألحــزان فوق الشخصية ،ونعني بها تلك املفارقة التي
مرة إثر ّ
تخفق فيها جهود نتنياهو على الجبهة اليهوديةّ ،
مرة ،فيما تنجح مساعيه
نجاحات مدهش ٍة ،ومؤمل ٍة
الخبيثة فــي املــرور على الــذقــون الناعمة ،وفــي تحقيق
ٍ
في الوقت ذاتــه ،بما في ذلــك إدخــال حصان ط ــروادة داخــل أســوار القلعة العربية
الفلسطينية التي باتت اليوم ،بفعل فاعل معلوم ،ومع األسف ،متضعضعة.

الوافد والموروث وخرافات أخرى
السياسية واملـعـيـشـيــة ،الـتــي يـحـ ّـركـهــا في
ال ــداخ ــل وال ـ ـخـ ــارج ،لـيـثـبــت أن ــه قـ ــادر على
الـتــدمـيــر ،وقـبــل كــل ش ــيء تــدمـيــر الـســوري
ً
أوال ،والتفاهم مع إسرائيل ثانيًا ودائمًا.
ّ
الحـ ـق ــا ،ج ـ ــرت حـ ــرب ال ـن ـظ ــام ض ــد الـشـعــب
ً
السوري ،دوال وجيوشًا ،لتقتسم حصتها
من الدعم ،وتغيير موازين القوى واستغالل
حــالــة التشقق االجـتـمــاعــي ،والـحــاجــة إلــى
أي سند خــارجــي مهما كــان الثمن ،فدخل
الجميع من دون استثناء ،كما نشهد اليوم،
إلى «حرب إقليمية» أصبحنا ّ
مجرد أدوات
ٍ
فيها أو بيادق! وحالت تلك «الحرب» دون
الرغبة بالثورة على الطغيان إلــى الرغبة
بــال ـت ـخ ـلــص م ــن االح ـ ـتـ ــاالت وامل ـل ـي ـش ـيــات
ـات جـغــرافـيــةٍ
الـكـثـيــرة ،املـقـيـمــة عـلــى ق ـطــاعـ ٍ
منفصلة من «سورية األسد».
خالصة القول إن السوريني في الخارج اآلن،
قــد يحملون فــي عقولهم فـكــرة أن الـعــودة
إلى بالدهم باتت شبه مستحيلة ،وأن ثمن
الحرية كــان الـصــراخ بــدايــة ضــد الظلم ،ثم
ت ـحـ ّـول إل ــى فــرصــةٍ اجـتـمــاعـيــةٍ للبحث عن
ً
الذات والحقوق ،كانت ثورة من أجل الذات
السورية املكتومة عقودا طويلة ،وهــا هي
الـيــوم بعد عقد مــن ال ـثــورة تـقــول كلمتها،
وترفض الطغيان ،وتبذل الجهود واألرواح
م ــن أجـ ــل الـ ـخ ــاص الـ ـس ــوري – الـ ـس ــوري،
ّ
ً
وليس إله سبيال ،على الرغم من الجيوش
املتقاتلة على أرضنا وضد وجودنا.
وفي الداخل ،يعاني ماليني الناس من أمر
الخضوع لسلطة القوي واإلفقار املعيشي
وتحميل الشارع أعباء العقوبات الدولية
ع ـلــى ال ـن ـظ ــام .وبــال ـتــالــي ،تــوك ـيــل جـمـهــور
املوالني والرماديني ومن سواه ،بالرد على
ال ـث ــورة ال ـســوريــة وم ــن تـبـنــاهــا وقــاتــل من
أجلها من دون أجندات خارجية ،ليعتبروه
ً
مسؤوال عما وصلوا إليه من غالء وإذالل،
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن هـ ــدوء وت ـي ــرة امل ـع ــارك في
قطاعات كبيرة من البالد!
وعلى كال الجانبني ،في الداخل والخارج،
يغيب الــوعــي السياسي وإدراك الحقائق
لــدى شريحة كبيرة مــن الـســوريــن ،سـ ً
ـواء
ف ــي م ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة األكـ ـ ـ ــراد أو مـنــاطــق
س ـي ـط ــرة املـ ـع ــارض ــة أو م ـن ــاط ــق س ـي ـطــرة
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ،ويـ ـمـ ـك ــن أن ي ـ ـضـ ــاف هـ ـن ــا إن ـه ــا
حليف
مـنــاطــق تـحــت وصــايــة دول ـيــة لـكــل
ٍ
يدعم قطاعاته على األرض ،وذاك الغياب
سببه األساسي مرور عقود على الطغيان
ّ
وتجذره بقوى في بنية املجتمع السوري.
ّ
وإذ يـعــول الـســوريــون مــن كــل بقاع األرض
إن ـمــا ي ـعـ ّـولــون عـلــى الــوعــي والـتـفـكــر الــذي
منحتهم إيــاه هــذه الـثــورة ،وأعطتهم ثقته
تلك األرواح والدماء املبذولة من أجل حرية
البالد وخالصها من هذا الطغيان العميل.
(كاتب سوري)

محمد طلبة رضوان

«ما وجدنا عليه آباءنا ّ « ..
العبارة ومنطقها بصيغ مختلفة في القرآن الكريم،
تكررت
ً
ّ
يتصوره أصحابه حجة في مواجهة الرسالة السماوية وصاحبها،
تشير إلــى ما
إليه ،ليس ألنه كــذاب ،أو ألن
يدعو
وما
هو
مرفوض،
وسلم
عليه
الله
فالنبي صلى
ً
ما يدعو إليه ال ينفع الناس ،ولكن ألن دعوته تحمل قطيعة مع املاضي ،مع العادات
ُ
فاملوروث أصيل ،والجديد متهم ،حداثته تهمة ،عصريته جريمة،
والتقاليد واملوروثات،
لم يعرفه اآلبــاء واألجــداد ،لم يقولوا به .هذا املنطق «الجاهلي» ُيعاد تدويره ،يوميا،
ُ
أصحابه لوصم أي فكر ٍة يعجزون عن
في حواراتنا الدينية والسياسية ،ويستدعيه
ّ
ويتحول الحوار إلى صراع ثم إلى عدم.
مواجهتها أو تفكيكها،
جاء املحتل إلى بالدنا أواخر القرن التاسع عشر يحمل أفكاره وأسلحته .وكان من
ّ
املتوقع أن يرفض جيل من املثقفني العرب التعاطي مع أفكار ّ
لص وقاتل ،يحتل األرض،
وينهب خيراتها .هذا مفهوم وبديهي ،وقد يكون مطلوبا في سياقه .وعلى الرغم من
ذلك ،وجدنا تيارين ،يعتقد أحدهما أن مقاومة املحتل تعني رفضه بخيره قبل ّ
شره،
ّ
واآلخر ّ
يفرق بني الجندي واملفكر ،السياسي والفيلسوف .رحل املحتل عن بالدنا،
ٌ
ّ
ّ
وجاء جيل جديد ،وواقع جديد ،وتحد جديد ،لكن شيئا لم يتغير .استمرت املعارك
القديمة ،وازدادت التوترات ،واالستقطابات ،والصراعات ،وعبرت هذه الحساسية عن
نفسها في كتابات أكثر ّ
تطرفا في عالقتها باألفكار الحديثة ،انحيازا ورفضا.
ساهمت األنظمة ،بشكل كبير ،في استمرار هذه املعارك ،وتأجيجها وقت اللزوم،
ـال هنا،
واسـتـخــدام كــل فــريــق على اآلخ ــر ،وإغ ــراء كــل فــريــق بــاآلخــر ،وصناعة أبـطـ ٍ
وشهداء هناك ،وكــان الهدف هو عــدم السماح ألفكار مثل الديمقراطية ،العلمانية،
ّ
وتحولها إلى مشروع
الحداثة ... ،إلخ ،باملرور إلى واقعنا ،ألن في وجودها الحقيقي،
ّ
سياسي خطرا على وجود هذه األنظمة ،واستمرارها .وانتقلت «عــدة النصب» من
استخدام املحتل ،واإلشارة إلى الدبابة في موضع الفكرة ،إلى العودة إلى «ما وجدنا
ٌ
مصطلحات ّبراقة
عليه آباءنا» ،واستخدام املاضي ،واألجداد ،والنوستالجيا .وراجت
والمعة ،مثل االستقالل الحضاري ،واألصــالــة ،وأخــاق القرية ،والصحوة املباركة،
والسلفية ،وثنائيات مثل الــوافــد وامل ــوروث ،واألصــالــة واملـعــاصــرة ،والعلم واإليـمــان.
وجرى التوسع في تقدير مساحة الوافد املرفوض ،وفق مصالح كل فريق ،وهو ما
حدث مع املــوروث أيضا ،الــذي ّ
تعرض بــدوره لقراءات انتقائية ،تحيي وتميت ،وفق
مصالح كل فريق ،وصاحبت ذلك فوضى حقيقية في استخدام هذه املصطلحات،
أنتجت أفكارا ّ
مشوهة امتدت إلى الحياة اليومية ،ونقلت الصراع إلى أبسط األشياء
وأهونها ،صارت تحايا الصباح واملساء والشكر والترحيب بالضيف والحلف بالنبي
محل صراع ديني وعقدي وهوياتي!
وكانت ثورات الربيع العربي دليال حيا ،ثوارها ،على اختالف والءاتهم األولى ،قدرتهم
على التجاوز ،شعاراتهم املدنية الجامعة ،نجاحاتهم األولى الرائعة واملبشرة ،سرعان ما
واملجرب ،والفعالّ ،
ّ
وتورطنا ،جميعا،
انتهى ذلك كله ،وجرى استدعاء «الكارت» الرابح،
ورغم أنوفنا ،في صراعات الهوية ،والتفاصيل شهيرة ومريرة .والسؤال :هل تفعلها
األنظمة وحدها؟ وملــاذا تنجح اللعبة في كل مـ ّـرة ،على الرغم من تكرارها ،بالطريقة
نفسها ،واألساليب نفسها ،وامللل نفسه؟ ّثمة مثقف ّ
يقدم خدماته ،بوعي أو بدونه،
بثمن أو لوجه الله ،وينحصر دوره في إعادة تدوير نفايات األفكار ،ومغازلة تيمة «ما
ّ
وجدنا عليه آباءنا» املتجذرة في ثقافتنا ووجداناتنا ،مثل الفتنة ،تنتظر من يوقظها،
ال لتلعنه ،بل لتعلنه قائدا وعرابا ورمزا وقيمة .وعلى قدر قدرة صاحبنا على النصب
واالحتيال ،ملتابعيه ومريديه ،وأحيانا لنفسه ،يأتي النجاح والتأثير .ساهم التلفزيون
في انتقال هذا النوع من التأثير من املثقف إلى الواعظ .وساهمت وسائل التواصل
االجتماعي في انتقاله من الواعظ إلى ّ
املدون و«اليوتيوبر» و«اإلنفلونسر» .واألخطر ما
نشهده اآلن من ّ
مسوخ شعبوية ملجاراة أصحاب التأثير،
تحول مثقفني حقيقيني إلى
ِ
مساحات للتأثير إلى جوارهم ،وتقديم مزيد من الخدمات
بدال من مقاومتهم ،وحجز
ٍ
املجانية لألنظمة االستبدادية ،تحت الفتات هوياتية وأحيانا ديمقراطية!
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آراء

ً
قضية في «الجنائية الدولية»
كي تصبح فلسطين
عائشة البصري

مضى أزيد من اثني عشر عاما على وضع
رفوف املحكمة الجنائية
ملف فلسطني في
َّ
الدولية ،وما زال ُيصنف بـ «الحالة» ،ولن
َ
ي ـص ـبــح «ق ـض ـي ــة» ح ـت ــى تـ ـ ْـصـ ـ ُـدر م ــذك ــرات
توقيف أو أوامــر بالحضور بحق متهمني
إسرائيليني وفلسطينيني .أخضع ّ
االدعاء
العام باملحكمة الطلب الفلسطيني من أجل
الـتـحـقـيــق فــي جــرائــم إســرائ ـيــل لــدراسـتــن
تمهيديتني ،دامتا أزيد من ثماني سنوات،
ث ــم أع ـل ـنــت امل ـ ّـدع ـي ــة ال ـع ــام ــة ف ــي املـحـكـمــة،
فــاتــو بـنـســودا ،فــي نـهــايــة  ،2019استيفاء
جميع الشروط لفتح تحقيق ،لكنها طلبت
ّ
حكما قضائيا أك ــد ،بعد أزيــد مــن عــام ،أن
اختصاص املحكمة يشمل األراض ــي التي
ّ
تحتلها إسرائيل منذ عــام  ،1967كما أكد
ـابــل للمراجعة إذا مــا تمت
أن ق ــراره ّهــذا قـ ِ
إثارته مجددا.
ملـ ــاذا ك ــل ه ــذا ال ـش ــد والـ ـج ــذب وامل ـمــاط ـلــة؟
وهـ ــل ح ـق ــا ش ــرع ــت ب ـن ـس ــودا بــالـتـحـقـيــق؟
وهل املحكمة مستقلة وقادرة على تحقيق
العدالة الدولية في فلسطني؟ وملاذا يسود
الـ ـصـ ـم ــت حـ ـ ــول خـ ـط ــر م ــاحـ ـق ــة امل ـح ـك ـمــة
لشخصيات فلسطينية بتهم جرائم حرب؟
أسئلة يفرضها عامل الوقت الذي أضاعته
املحكمة على الفلسطينيني ،مثلما أضاعه
عليهم الجميع في زمن االحتالل.
لــو لــم يـكــن الـعــالــم مـشـغــوال فــي سبتمبر/
أي ـ ـلـ ــول  2020املـ ــاضـ ــي ب ــأخـ ـب ــار ال ــرئ ـي ــس
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ،دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب،
َ
لت َص َّدرت فضائح محكمة الهــاي عناوين
الصحافة الــدولـيــة ،عند صــدور ثاني أهم
تـقــريــر لـلـقــاضــي الـجـنــوب أفــريـقــي ال ـبــارز،
ريـتـشــارد غــولــدسـتــون ،ال ــذي اقـتــرن اسمه
ب ـت ـقــريــره األول ع ــن ال ـح ــرب اإلســرائ ـي ـل ـيــة
ع ـل ــى غ ـ ــزة ع ـ ــام  .2009ف ــي ن ـه ــاي ــة ،2019
تـ ـ ــرأس غ ــول ــدس ـت ــون ف ــري ـق ــا ض ــم ث ـمــان ـيــة
خـ ـب ــراء دولـ ـي ــن ح ـق ـقــوا ع ـش ــرة أش ـه ــر فــي
تفاصيل أداء كل أجهزة املحكمة الرئيسية
وكـفــاء تـهــا وفــاعـلـيـتـهــا ،وج ــاء تـقــريــره عن
«اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض نـ ـظ ــام امل ـح ـك ـم ــة ال ـج ـنــائ ـيــة
الــدولـيــة ون ـظــام روم ــا األس ــاس ــي» صــادمــا
اختالالت عدة على
بكل املقاييس ،فاضحا
ٍ
جميع املـسـتــويــاتّ ،
تكرسها ثـغــرات نظام
ـي والتباساته وتناقضاته،
رومــا األســاسـ ُ
املـعــاهــدة التي أنشئت بموجبها املحكمة
في مدينة الهاي الهولندية.
أوض ــح الـتـقــريــر اس ـت ـغــال مـكـتــب ّ
االدعـ ــاء
ث ـغ ــرة ف ــي ن ــص املـ ـع ــاه ــدة ال ـت ــي ال ت ـح ـ ّـدد
سـقـفــا زم ـن ـيــا ل ـل ــدراس ــات األولـ ـي ــة ،فحطم
املــدعــي الـعــام السابق للمحكمة الجنائية
الــدولـيــة ،لــويــس أوكــامـبــو ،الــرقــم القياسي
ألق ـصــر دراسـ ــة بـفـتـحــه تحقيقا فــي ليبيا
ّ
في غضون خمسة أيام ،وحطمت بنسودا
أطولها بإبقائها ملف كولومبيا في حالة
ف ـحــص تـمـهـيــدي ت ـســع سـ ـن ــوات .وأوص ــى
ّ
تقرير غولدستون بــأال تستمر الــدراســات
التمهيدية أكثر من سنتني ،حتى ال تحول
دون م ـبــاشــرة الـتـحـقـيــق خـ ــارج املـحـكـمــة،
وتــؤخــر عـمـلـيــة جـمــع األدلـ ــة عـلــى األرض.
ّ
تتضرر جـ ّـراء
وأش ــار إلــى أن بعض األدل ــة
عـ ــامـ ــل ال ـ ــوق ـ ــت ،بـ ـم ــا فـ ــي ذلـ ـ ــك ال ـس ـج ــات
املصرفية وسجالت االتصاالت واإلنترنت

الـتــي ع ــادة مــا يـحــذفـهــا مـقـ ّـدمــو الـخــدمــات
ب ـعــد ب ـضــع س ـن ــوات .وأضـ ــاف ال ـت ـقــريــر إن
األدلة املستقاة من شهادة الشهود تتدهور
بــدورهــا مع مــرور الــوقــت ،وتتدهور معها
ذاكـ ـ ــرة األحـ ـ ـ ــداث .أب ـ ــان ال ـخ ـب ــراء ع ــن مــدى
افـتـقــاد مكتب املـ ّـدعــي ال ـعــام الشفافية في
انتقاء القضايا وتدبيرها ،وغياب معايير
موضوعية عند فتح الدراسات التمهيدية
وغ ـل ـق ـه ــا ،وت ـح ــدي ــد األول ـ ــوي ـ ــات ب ـشــأن ـهــا،
وانتقد ضعف مستوى التحقيق وأخطاء
امل ــراف ـع ــة ،م ــا يـفـســر أن  %38م ــن اتـهــامــات
االدعـ ــاء فـقــط تــم تــأكـيــدهــا خ ــال إج ــراء ات
مــا قـبــل املـحــاكـمــة .وبـعــد أن ع ـ ّـرى مــواضــع
الخلل باملحكمة ،أوصــى الفريق بضرورة
ّ
وإدارة
إخـضــاع عمل مكتب املــدعــي الـعــام َ ْ َ
أنشطة الـعــدالــة فــي دوائ ــر املحكمة ِللجنة
مراجعة قضائية ،وفــاق عــدد توصياته الـ
 ،384عدد صفحات التقرير الـ .348
ّ
مر تقرير غولدستون الثاني مرور الكرام،
ف ــي ظ ــل ال ـع ـق ــوب ــات ال ـت ــي فــرض ـت ـهــا إدارة
ترامب على كبار موظفي املحكمة ،وإعجاب
كـثـيــريــن بـتـحـ ّـدي بـنـســودا كــا مــن أمـيــركــا
وروسـيــا وإســرائـيــل ،وإصــرارهــا على فتح
تـحـقـيـقــات ف ــي جــرائ ـم ـهــم ف ــي أفـغــانـسـتــان
وجــورجـيــا وفـلـسـطــن .ولـكــن الـحــديــث عن
ُ
فتح تحقيق ٌفي الجرائم التي ارتكبت في
فلسطني وصف غير دقيق ،فبعد الفحص
ال ـت ـم ـه ـيــدي امل ـ ـطـ ـ ّـول ،دخـ ــل م ـلــف فـلـسـطــن
مــرح ـلــة «الـ ـش ــروع ف ــي ال ـت ـح ـق ـيــق» ،حسب
تـعـبـيــر ب ـن ـســودا الـ ــذي ُي ـح ـيــل إل ــى ع ـنــوان
املـ ــادة  53م ــن ن ـظـ ّـام رومـ ــا .وب ـع ـبــارة أدق،
دخل مرحلة التحقق من مقبولية ّ
الدعوى
فــي إط ــار م ـبــدأ الـتـكــامــل ،الـحـجــر األس ــاس
للمعاهدة .ذلك أن الجنائية الدولية ّ
مكملة
ً
ف ـقــط لـلـمـحــاكــم الـ ّـوط ـن ـيــة ،ول ـي ـســت بــديــا
عنها ،فهي ال تحقق وال تقاضي إال عندما
ت ـكــون الـسـلـطــات الــوطـنـيــة غـيــر راغ ـبــة في
الـتـحـقـيــق وامل ـقــاضــاة ،أو غـيــر ق ــادرة على
ُ
وعمال بهذا املـبــدأ ،ال تعتبر الدعوى
ذلــكً .
مـ ـقـ ـب ــول ــة إطـ ــاقـ ــا فـ ــي اله ـ ـ ـ ــاي ،إذا ك ــان ــت
ال ـس ـل ـطــات الــوط ـن ـيــة ق ــد حـقـقــت أو بـصــدد
التحقيق في املزاعم نفسها.
وخ ـ ـطـ ــوة أول ـ ـ ــى فـ ــي ع ـم ـل ـيــة الـ ـ ـش ـ ــروع فــي
الـتـحـقـيــق ،بـعـثــت الـجـنــائـيــة الــدول ـيــة يــوم
 9م ـ ـ ـ ــارس /آذار الـ ـ ـج ـ ــاري إلـ ـ ــى فـلـسـطــن
وإسرائيل إشعارا ُيعرف بـ «طلب التنازل»،
لـتـحــديــد الـجـهــة ال ـتــي سـتـبــاشــر التحقيق
وم ـ ـقـ ــاضـ ــاة ج ـ ــرائ ـ ــم ي ـش ـت ـب ــه أن ال ـج ـي ــش
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي والـ ـسـ ـلـ ـط ــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
ارت ـك ـبــاهــا فــي فـلـسـطــن مــن ج ـهــة ،وحــركــة
حـمــاس ومـجـمــوعــات فلسطينية مسلحة
أخ ـ ــرى م ــن ج ـهــة ث ــان ـي ــة .ومـ ــع ن ـهــايــة أول
أس ـب ــوع م ــن إب ــري ــل /ن ـي ـســان امل ـق ـبــل ،على
ك ــل ط ــرف إبـ ــاغ امل ـح ـك ـمــة رس ـم ـيــا بــوضــع
قـ ـض ــائ ــه ت ـ ـجـ ــاه الـ ـ ــدعـ ـ ــوى نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،ف ـ ــإذا
أبلغتها إسرائيل أو فلسطني أنها أجــرت
أو سـتـجــري الـتـحـقـيـقــات م ــع رعــايــاهــا أو
غيـرهم في املزاعم ذاتها ،تتنازل بنسودا
للدولة املعنية عن التحقيق ،مع إخضاعها
لتقييم دوري للتحقق من حقيقة مزاعمها،
ّ
ويحق ملكتب املدعي العام إعادة النظر في
ه ــذا ال ـت ـنــازل الح ـقــا ،إن ات ـضــح أن الــدولــة
أصبحت غير قادرة على القيام بالتحقيق.
م ــن امل ـت ــوق ــع أن ت ـت ـن ــازل ف ـل ـس ـطــن ملـكـتــب

ّ
بنسودا ،عن ممارسة حقها وصالحياتها
ف ــي م ـقــاضــاة رعــايــاهــا الـفـلـسـطـيـنـيــن ،ما
دام ــت لــم تـحـقــق فــي ه ــذه ال ــدع ــوى ،وق ــد ال
تحقق فيها مستقبال العتبارات سياسية
أو لضعف ال ـقــدرات القضائية ،أو االثنني
مـعــا .وفــي هــذا املــوقــف مـجــازفــة بالقضية
ذات ـ ـهـ ــا الـ ـت ــي قـ ــد تـ ـتـ ـض ـ ّـرر ج ـ ـ ــراء مــاح ـقــة
شخصيات فلسطينية بتهم جرائم حرب،
تـشـمــل الـهـجـمــات امل ـت ـعـ ّـمــدة عـلــى املــدنـيــن
عـ ـب ــر إط ـ ـ ـ ــاق صـ ـ ــواريـ ـ ــخ عـ ـش ــوائـ ـي ــة ضــد
املدنيني اإلسرائيليني ،واستخدام املدنيني
دروعا بشرية في أوقات القتال ،فضال عن
القتل العمد واملـعــامــات الالإنسانية .وال
بد أن يستغرب املرء ترحيب قادة «حماس»
واحتفاء هم بقرار فتح التحقيق ،وكأنهم
غير معنيني بتهم خطيرة تخدم ّادعاء ات
ّ
يحرضون على
إسرائيل أن الفلسطينيني
ّ
يضطرها إلى استخدام «القوة
العنف ،ما
غير املتناسبة» مــن حــن إلــى آخــر .إصــرار
بعضهم على أنه ليس لديهم ما يخشونه
من محكمة الهاي في ظل شرعية املقاومة،
ٌ
فيه تجاهل لضوابط هــذه الشرعية التي
ّ
املطبق
يحكمها القانون اإلنساني الدولي
ع ـل ــى الـ ـقـ ـت ــال ،والـ ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـبــر اس ـت ـه ــداف
امل ــدنـ ـي ــن أو تـ ـع ــري ــض ح ـي ــات ـه ــم لـلـخـطــر
جريمة حرب.
ولــو اتحد الفلسطينيون ،طــوال السنوات
األخ ـ ـي ـ ــرة ،وعـ ـمـ ـل ــوا ع ـل ــى بـ ـن ــاء م ـن ـظــومــة
ّ
تخول
قضائية موحدة ،وترسانة قانونية
ل ـهــم ال ـن ـظــر ف ــي ال ـج ــرائ ــم ال ـت ــي ت ــدخ ــل في
اخ ـ ّت ـصــاص الـجـنــائـيــة ال ــدول ـي ــة ،لـضـمـنــوا
حـ ــق م ـق ــاض ــاة أبـ ـن ــاء ش ـع ـب ـهــم بــأنـفـسـهــم،
ب ــدل تـسـلـيـمـهــم ملـحـكـمــة خــاض ـعــة لسلطة
مجلس األمن ،قد ّ
تحولهم إلى املتهم األول
فــي الـقـضـيــة .انـقـســام الـصــف الفلسطيني
يـ ـح ــرم ــه مـ ــن ح ــري ــة املـ ـ ـنـ ـ ــاورة ال ـق ـضــائ ـيــة
الـتــي تـحــرص عليها حكومة أفغانستان،
ّ
بـ ـع ــد أن رفـ ـض ــت ال ـ ـت ـ ـنـ ــازل ،وأب ـ ـ ــت إال أن
ُ
ـاض ــي مــواط ـن ـي ـهــا ف ــي م ـحــاكـم ـهــا ،على
ت ـق ـ ِ
ال ــرغ ــم م ــن ه ـشــاشــة مــؤس ـســات ـهــا .وي ـبــدو
أن هــذه الـقـضــايــا غـيــر مـطــروحــة للنقاش،
عـلـنـيــا ع ـلــى األق ـ ــل ،ل ـف ــرط تــرك ـيــز الـجــانــب
الفلسطيني على جــرائــم إســرائـيــل ،مــع أن
تقرير بنسودا الصادر بتاريخ  22يناير/
ك ــان ــون ال ـثــانــي ،)12-18/01-ICC( 2020
أوض ــح ،فــي الـفـقــرة  ،99أن ــه ال يتعني على
ّ
املدعي العام النظر في أحــداث ّ
معينة ،بل
في الحالة في فلسطني بمجملها ،بمعنى
أن جـ ــرائـ ــم االح ـ ـتـ ــال س ـت ـقــاب ـل ـهــا ج ــرائ ــم
ّ
ضحايا االح ـتــال .وتتضح أكـثــر محاولة
املـ ــوازاة بــن الـتـهــم املــوجـهــة لـلـطــرفــن ،في
استبعاد إدراج جرائم إسرائيل في نطاق
أوسـ ـ ــع ي ـش ـم ــل الـ ـج ــرائ ــم ضـ ــد اإلن ـس ــان ـي ــة
وجــرائــم ال ـعــدوان وجــرائــم أخــرى قــد ترقى
إل ــى اإلبـ ـ ــادة ،إذا م ــا ُوض ـع ــت ف ــي سياقها
الـتــاريـخــي والـتــراكـمــي .إبـقــاء الـطــرفــن في
نـطــاق جــرائــم الـحــرب فيه تغليب لسردية
الـنــزاع الـتــي تـخــدم إســرائـيــل ،على حساب
ســرديــة االح ـت ــال ال ـتــي تــوضــح مظلومية
الفلسطينيني .واألخطر أن التهم املنسوبة
بتعاون
لحركة حماس قد يسهل إثباتها
ٍ
مــع إســرائ ـيــل ،فــي حــن أن جــرائــم الجيش
االسرائيلي سيصعب التحقيق فيها .هكذا
حــاولــت بـنـســودا االت ـســام ب ـ «املــوضــوعـيــة»

ال تخشى إسرائيل
القسام
صواريخ
ّ
تسعد بها،
بقدر ما ْ
ّ
المفضلة
كذريعتها
الرتكاب الفظائع،
وتكريس صورة
مظلوميتها
ما نخشاه على
فلسطين أال تكون
هذه المعركة
القانونية سوى ورقة
ضغط سياسية أخرى
في نفق المساومة
المسدود

لـتـحـمــي امل ـح ـك ـمــة م ــن ش ــر ت ـه ـمــة املـ ـع ــاداة
للسامية الـتــي ستالحقها ط ــوال تناولها
هذا امللف.
وت ـ ـ ـقـ ـ ــود إس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل ح ـ ــرب ـ ــا ع ـ ـلـ ــى ج ـم ـي ــع
الـجـبـهــات ،لـحـمــايــة جـيـشـهــا وقــادت ـهــا من
خطر املساء لة الــذي تواجهه ألول مرة في
تاريخها االسـتـعـمــاري .وفــي ظــل موقفها
ال ــرسـ ـم ــي الـ ـح ــال ــي ال ـ ــراف ـ ــض اخ ـت ـص ــاص
املـحـكـمــة ،بـحـجــة أنـهــا لـيـســت طــرفــا فيها،
وأن فـلـسـطــن ل ـي ـســت دولـ ـ ــةُ ،ي ـس ـت ـب ـعــد أن
تطلب السلطات االسرائيلية مــن بنسودا
الـ ـتـ ـن ــازل ل ـه ــا ع ــن م ـب ــاش ــرة الـ ــدعـ ــوى ،ألن
ـراف ك ـه ــذا بــاخ ـت ـصــاص املـحـكـمــة
ف ــي اعـ ـت ـ ٍ
ُ
ُيخضعها ملــراجـعــة دوري ــة ستظهر حتما
أنها ال تستطيع النظر في فظائع تهجير
واسـ ـتـ ـيـ ـط ــان ال ت ـج ـ ّـرم ـه ــا ق ــوان ـي ـن ـه ــا ،بــل
ّ
تكرسها سياساتها ،وسينتهي بها األمر
إلى إجبار مكتب ّ
املدعي العام بالجنائية
الــدولـيــة مـبــاشــرة التحقيق فــي جرائمها،
ومقاضاة مجرميها.
وألن هــذا السيناريو يضمن الحد األدنــى
من العدالة الدولية ،ستعمل على تعطيله
للمحققني ولوج
على األرض ،ولــن تسمح
ً
مـســارح جرائمها ليجمعوا أدل ــة تدينها،
وتـ ـنـ ـتـ ـه ــي بـ ـ ـم ـ ــذك ـ ــرات قـ ـب ــض عـ ـل ــى ك ـب ــار
مجرميها.
وتحظى إســرائـيــل بـتــواطــؤ إدارة الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي ،ج ــو ب ــاي ــدن ،ال ـت ــي أب ـق ــت عـلــى
العقوبات ضد موظفي املحكمة ،استجابة
لطلبها ،وقد تلجأ إلى تفعيل البند  16من
م ـعــاهــدة روم ــا ال ــذي يـمـنــح مـجـلــس األمــن

س ـل ـطــة إرج ـ ـ ــاء ال ـت ـح ـق ـيــق واملـ ـق ــاض ــاة فــي
الجنائية الدولية مدة عام قابلة للتجديد.
وألن «م ـح ـك ـم ــة املـ ـ ــاذ األخ ـ ـيـ ــر» م ـسـ ّـي ـســة
بـ ــاألسـ ــاس ،ف ـل ــم ت ـق ـطــع ال ـح ـب ــل ال ـس ــري ــري
ال ــذي يــربـطـهــا بمجلس األم ــن ال ــذي يملك
ّ
الحق في أن ُيحيل إليها من يريد ،ويعطل
تحقيقها مـتــى ق ـ ّـرر وج ــود تـهــديـ ٍـد للسلم
واألمــن الدوليني ،بموجب الفصل السابع
من ميثاق األمــم املتحدة وبموافقة تسعة
أعضاء من دون استخدام حق النقض .وقد
اس ـت ـخــدم املـجـلــس الـبـنــد  16فــي ال ـقــراريــن
 1422و 1487مل ـنــح ح ـصــانــةٍ م ــن املــاحـقــة
ال ـق ـضــائ ـيــة ل ـق ــوات ح ـفـ ًـظ ال ـس ــام األمـمـيــة
ـدان ل ــم تـكــن ط ــرف ــا ف ــي ن ـظــام روم ــا،
م ــن ب ـل ـ ٍ
وف ــي مقدمتها أمـيــركــا وروس ـيــا والـصــن.
قــد يـكــون الـلـجــوء ملجلس األ َم ــن آخــر ورقــة
َ
حمراء بيد أميركا ،إن قـ ّـرر خلف بنسودا،
البريطاني كريم خان ،الشروع الفعلي في
التحقيقات املتعلقة بملف فلسطني.
خالل الشهور املقبلة ،قد تخوض فلسطني
معركة قانونية لم تخض مثلها من قبل؛
مـعــركــة نـجـحــت فــي تعليق ق ــرار إســرائـيــل
ضم غــور األردن وأجــزاء أخــرى من الضفة
ال ـغــرب ـيــة ،وأعـ ـ ــادت الـقـضـيــة إل ــى األج ـن ــدة
ال ــدولـ ـي ــة ،فـ ـع ــادت واش ـن ـط ــن ت ـت ـح ــدث عــن
عـمـلـيــة ال ـســام وط ــاول ــة امل ـفــاوضــات وحــل
الدولتني ،وغيرها من املـنــاورات املعتادة،
ملساعدة إسرائيل على ربح مزيد من الوقت
ّ
وتتحرر من
كي تبتلع ما تبقى من األرض،
ّ
يتحرر منها،
الشعب الفلسطيني بــدل أن
وت ـص ـبــح فـلـسـطــن ال ــدول ــة ف ـكــرة ُم ـ َـج ـ َّـردة.
فــي األســابـيــع والـشـهــور املقبلة ،قــد يبتكر
حلفاء إسرائيل مناورات سياسية جديدة
إلزاح ــة الـحــل الـقــانــونــي ،وتـفــادي الحديث
عن أطول احتالل في العصر الحديث ،عن
ق ــرن م ــن االح ـت ـف ــاء ال ـغــربــي ب ـتــرســانــةٍ من
ال ـقــوانــن الــدول ـيــة اإلن ـســان ـيــة ال ـتــي تـجــرم
االحتالل وضم األراضــي بالقوة إال عندما
ي ـت ـع ـلــق األم ـ ــر ب ــاملـ ـش ــروع االج ـت ـث ــات ــي فــي
فلسطني.
ال تخشى إسرائيل صواريخ ّ
القسام بقدر
ّ
ما ْ
تسعد بها ،بذريعتها املفضلة الرتكاب
الفظائع ،وتكريس صورة مظلوميتها .ما
تخشاه دولة االحتالل أن ينجح التحقيق
ف ـ ــي ت ـغ ـل ـي ــب س ـ ــردي ـ ــة االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار وح ــق
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ف ــي اسـ ـت ــرج ــاع أراض ـي ـه ــم
امل ـ ـح ـ ـت ـ ـلـ ــة ،ع ـ ـلـ ــى سـ ـ ــرديـ ـ ــة «الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب ع ـلــى
اإلرهــاب» و«األراض ــي املتنازع عليها» .ما
خطاب
يرعبها أن ينجح التحقيق في نشر
ٍ
ّ
يشوش على األساطير املؤسسة لكيانها،
وي ـق ـنــع ش ــرائ ــح م ــن املـجـتـمــع االســرائ ـي ـلــي
بــإجــرام ـيــة دول ـت ـه ــم امل ـح ـت ـلــة ،ومـظـلــومـيــة
الـفـلـسـطـيـنـيــن ،وض ـ ــرورة وض ــع ح ـ ّـد لـهــا.
أمـ ــا م ــا ن ـخ ـش ــاه ع ـل ــى ف ـل ـس ـطــن أال ت ـكــون
هــذه املعركة القانونية ســوى ورقــة ضغط
سياسية أخرى في نفق املساومة املسدود،
كما حــدث بعد معركة الهــاي األولــى التي
جـ ّـرمــت فيها محكمة الـعــدل الدولية جــدار
الفصل والضم االستيطاني .من الواضح
أنــه كــي يتطور ملف فلسطني مــن «حــالــة»
إلــى «قـضـيــة» فــي رف ــوف املـحـكـمــة ،يحتاج
الـضـحــايــا إل ــى ق ـي ــاد ٍة تــرقــى إل ــى مستوى
القضية.
(كاتبة مغربية)

لماذا كل هذا «القلق األردني»؟
محمد أبو رمان

ّ
عـلــى الــرغــم مــن أن تــداع ـيــات وب ــاء كــورونــا
تعتبر مسألة عاملية وجبرية ،وليست حالة
أردنية خاصة وال اختيارية ،وأن التنافس
بــن الـ ــدول ال ـيــوم لـعـلــه يـكـمــن فــي مـحــاولــة
ّ
الحد من حجم الخسائر البشرية والصحية
واالق ـت ـص ــادي ـ ّـة ،وال ت ــوج ــد ن ـظــريــة واح ــدة
ّ
يمكن الـقــول إنـهــا أثبتت فعاليتها ،إال أن
تداعيات الجائحة أردنيًا تتجاوز الحالتني،
االق ـت ـصــاديــة وال ـص ـحـ ّـيــة ،إل ــى املـ ــزاج الـعــام
الــذي وصــل إلــى مرحلة ملحوظة وصادمة
من القلق وعدم اليقني تجاه املستقبل.
م ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن أسـ ـب ــاب ال ـق ـلــق األردن ـ ــي
ً
م ــرت ـب ـط ــة أص ـ ـ ــا ب ــالـ ـظ ــروف االق ـت ـص ــادي ــة
السيئة التي تعاني منها شريحة واسعة
م ــن امل ـج ـت ـمــع ،وف ــي ظ ــل ارتـ ـف ــاع تـصــاعــدي
ملموس على مـعــدالت الفقر والـبـطــالــة في
البالد ،منذ بدء الجائحة .ولكن املزاج العام
األبعاد إلى الجانب السياسي
يتجاوز هذه
ّ
الذي من الواضح أنه ّأصبح مسكونًا بحالةٍ
ـاب للبوصلة
م ــن أزمـ ــة ثـقــة م ـت ـجــذرة وغ ـي ـ ٍ
فــي عــاقــة الـحـكــومــات بــاملــواطـنــن بالقوى
السياسية عمومًا.
ّ
تـمــثـلــت ال ـق ـنــاعــة الــرس ـم ـيــة ،خ ــال األعـ ــوام
األخ ـي ــرة ،بــأولــويــة امل ـش ـكــات االقـتـصــاديــة
ّ
وامل ــالـ ـي ــة بــوص ـف ـهــا ت ـش ــك ــل ج ــوه ــر األزمـ ــة
الداخلية ،وكــان العمل جــاريــا على اعتبار
مشكلة البطالة املـلــف رقــم  1على طــاوالت

امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن ،وب ـ ـم ـ ـحـ ــاوالت جـ ــاهـ ــدة لــرفــع
مـعــدالت النمو االقـتـصــادي ،تأسيسًا على
ّ
فــرضـيــة أن تحسني ال ـظ ــروف االقـتـصــاديــة
ّ
واملالية سيؤدي إلى تحسني املزاج الشعبي
الـ ـ ـع ـ ــام ،وإغـ ـ ـ ــاق ال ـ ـبـ ــاب أم ـ ـ ــام ال ـخ ـط ــاب ــات
الـ ــرادي ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــة أو «ال ـ ـعـ ــدم ـ ـيـ ــة» (ب ــوص ــف
املسؤولني) التي تحاول توظيف الظروف
االقتصادية ألهداف سياسية.
جرت الرياح بما ال تشتهي سفينة الدولة،
ّ
وع ـ ــززت الـجــائـحــة مــن األزمـ ــة االقـتـصــاديــة
ّ
واملــالـيــة ،ورفـعــت منسوب القلق ،ووسعت
مــن مساحة املـطــالـبــات بــاإلصــاح ،مــا دفع
مـ ـ ّـرة أخـ ــرى إل ــى الـ ـع ــودة إل ــى ال ـحــديــث عن
اإلصالح السياسي.
وك ــان املـلــك عـبــدالـلــه الـثــانــي قــد الـتـقــط هــذا
املـ ـن ــاخ الـ ـع ــام ،وأطـ ـل ــق ،غ ـ ــداة االن ـت ـخــابــات
النيابية التي انتظمت في نوفمبر /تشرين
الـثــانــي املــاضــي ،دع ــوة إلــى اإلص ــاح وإلــى
مراجعة التشريعات السياسية ،في سياق
ّ
احتفاليات املئوية ،إال أن حالة االحتقان في
الـشــارع ارتفعت ،خــال األسابيع املاضية،
وانطلقت دعوات إلى إحياء ذكرى « 24آذار»
مــن جــديــد ،وازده ــرت املـعــارضــة الخارجية
التي استقطبت مئات آالف من املشاهدين
كظاهرة سياسية وإعالمية غير مسبوقة.
انـ ـتـ ـه ــت احـ ـتـ ـج ــاج ــات إحـ ـ ـي ـ ــاء « 24آذار»
(بـمـنــاسـبــة مـ ــرور ع ـقــد ع ـلــى ح ــرك ــة أخ ــذت
االسـ ـ ــم ن ـف ـســه ف ــي ذروة ال ــرب ـي ــع ال ـع ــرب ــي،
وشـهــدت حـضــورًا كبيرًا ل ــآالف على دوار
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الــداخ ـل ـيــة ف ــي ال ـعــاص ـمــة ع ـ ّـم ــان) بـحـضــور
شعبي محدود ،ربما بسبب ظروف جائحة
ّ
ك ــورون ــا ،أو أن ال ـش ــرط امل ــوض ــوع ــي ليس
متوفرًا كما هي الحال فيما سبق ّ ،أو بسبب
الضغوط األمنية والحضور املكثف لألمن
والتلويح بالعقوبات ضــد مــن يحضرون.
بــالـنـتـيـجــة ،ت ـ ّـم اعـتـقــال ع ـشــرات الناشطني
وتحويلهم إلــى محكمة أمــن الــدولــة بتهمة
اإلق ـ ـ ــال ب ــال ــراح ــة الـ ـع ــام ــة ،وه ـ ــي «رس ــال ــة
سياسية» سـتــؤدي إلــى رفــع وتـيــرة األزمــة
الداخلية ،في سياق أزمة مزدوجة (تتضافر
فيها حالة عدم الثقة مع أوضاع اقتصادية
ومالية سيئة) ال تخفى على من ُيحسنون
أبجديات القراءة السياسية؛ حتى وإن كان
ذلك بذريعة قانون الدفاع والوضع الوبائي
وحماية هيبة الــدولــة ّأو تطبيق القانون،
ّ
ألن املفارقة األخرى تتمثل بانعدام الظروف
والـشــروط الصحية األساسية للمعتقلني،
وهم جميعًا من النشطاء السياسيني.
يقودنا هــذا إلــى جوهر املعضلة الرئيسية
ّ
ال ـح ــال ـي ــة ،أن هـ ــذا املـ ـن ــاخ ال ـق ـلــق وامل ـتــوتــر
يــأتــي ف ــي ظ ــل االس ـت ـع ــداد إلطـ ــاق ال ـحــوار
السياسية
الــرس ـمــي لـتـعــديــل الـتـشــريـعــات
ّ
ل ـت ـطــويــر الـعـمـلـيــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة! وكــأن ـنــا
ً ّ
فقدنا البوصلة تمامًا :ماذا نريد فعال؟ ألن
الرسائل التي تصدر عن مؤسسات الدولة
تبدو متناقضة أو في اتجاهات متضاربة!
ّ
ص ـ ـح ـ ـيـ ــح أن ال ـ ـح ـ ـك ـ ــوم ـ ــة تـ ـ ـ ــأخـ ـ ـ ــرت ف ــي
االستجابة لـلــدعــوة امللكية بــإطــاق نقاش

مدير التحرير ارنست خوري

¶ المدير الفني إميل منعم ¶ السياسة جمانة فرحات ¶ االقتصاد

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
()Fadaat Media Ltd

مصطفى عبد السالم ¶ الثقافة نجوان درويش ¶ منوعات
ليال حداد ¶ الرأي معن البياري ¶ المجتمع يوسف حاج علي ¶
الرياضة نبيل التليلي ¶ تحقيقات محمد عزام ¶ مراسلون نزار قنديل

من الضروري أن
نعود إلى العناوين
الرئيسية ،قبل الغرق
في التفاصيل :ترسيم
الحكومة برنامجها
السياسي المقبل

ح ــول تـعــديــل الـتـشــريـعــات الــرئـيـسـيــة ،مثل
قــانــونــي االن ـت ـخ ــاب واألح ـ ـ ــزاب وغـيــرهـمــا،
ل ـك ــن أس ـت ـط ـي ــع ،ش ـخ ـص ـيــا ،إدراك الـسـبــب
الحقيقي وراء هــذا التأني الحكومي ،فأي
دعـ ــوة إل ــى حـ ــوار س ـيــاســي ف ــي ظ ــل امل ـنــاخ
الـ ـح ــال ــي س ـت ـع ـي ــد إلـ ـ ــى األذه ـ ـ ـ ـ ــان تـ ـج ــارب
«الحوار السابقة» (لجنة األجندة الوطنية،
الـحــوار الــوطـنــي ،التعديالت السابقة على
التشريعات السياسية ،بما فيها التعديالت
ّ
الــدس ـتــوريــة) الـتــي عـ ــززت مــن فـجــوة الثقة
ب ــن ال ـح ـكــومــات وال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة ،فمن
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¶ المكتب الرئيسي ،لندن
Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
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¶ مكتب الدوحة
الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ
هاتف0097440190600 :

خــال أي صيغةٍ يمكن أن تــأخــذ الحكومة
عملية تعديل التشريعات ،وتتجنب تكرار
التجارب السابقة!
ف ـ ــي ض ـ ـ ــوء م ـ ــا س ـ ـبـ ــق ،يـ ـمـ ـك ــن فـ ـه ــم ح ــال ــة
القلق ال ـعــام ،إذ تـتـجــاوز املـســألــة األوض ــاع
االق ـت ـصــاديــة الـصـعـبــة والـقـلـقــة ،وال ـظــروف
الـصـحـ ّيــة املـقـلـقــة امل ـتــرت ـبــة ع ـلــى الـجــائـحــة
ً
إلى تجذر أزمــة الثقة ،وصــوال إلى الشعور
ّ
ال ـع ــام بـ ــأن ه ـنــالــك أزمـ ــة ف ــي تــرس ـيــم رؤي ــة
صـلـبــة مـتـمـ ّـاسـكــة لـلـمــرحـلــة امل ـق ـب ـلــة ،تقنع
الـجـمـيــع بــأن ـنــا نـسـيــر ف ــي ات ـج ــاه صحيح
وليس خاطئا ،حتى وإن ازدادت الظروف
االقتصادية ســوءًا ،أو تأخرت الحلول ،لكن
في النهاية هنالك أفق.
م ــن الـ ـ ـض ـ ــروري ،والـ ـح ــال ك ــذل ــك ،أن نـعــود
إل ــى ال ـع ـنــاويــن الــرئـيـسـيــة ،قـبــل ال ـغ ــرق في
التفاصيل الصغيرة .وأقـصــد هنا ترسيم
الحكومة برنامجها السياسي املقبل ،فقبل
الــولــوج إل ــى مناقشة الـتـعــديــات املقترحة
على القوانني االنتخابية ،األهم هو الدخول
فــي ح ــوار جــوهــري واض ــح فــي كيفية ردم
الـفـجــوة املتنامية فــي الـثـقــة ،وكيفية بناء
تــوافــق وطـنــي على املـســار املـقـبــل ،ومــا هي
االستراتيجية الفاعلة إلدماج جيل الشباب
في العمل السياسي .وهذا وذاك يقتضيان
ت ـحــديــد ال ـخ ـط ــوط ال ــواض ـح ــة مل ــا ن ــري ــد أن
نصل إليه ،وخريطة الطريق والخط الزمني
لتحقيق ذلك.
(كاتب ووزير أردني سابق)
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