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في الحدث
 حازم مبي�ضني

دميقراطية ال�شيوخ
املرحلة ال�سيا�س ��ية اجلديدة يف الكويت ت�ؤكد دميقراطية احلكم ,رغم
�أنه يف الأ�س ��ا�س غري خمتلف ع ��ن نظام القبيلة ,حيث لل�ش ��يخ الكلمة
الأوىل والأخرية ,وما على اجلميع غري ال�سمع والطاعة ,بيده مقاليد
الأم ��ور يعطي من ي�ش ��اء ومينع عن من ي�ش ��اء ,مع اخت�ل�اف املظاهر
والأ�س ��اليب ،لك ��ن احلكم ��ة دفعت احلاكم للقب ��ول بالإرادة ال�ش ��عبية,
متا�ش ��ي ًا مع التقدم يف فه ��م العالقة بني احلاكم واملحك ��وم ,وتطوير ًا
للعقد االجتماعي مع الأمري ,لكن ال�س� ��ؤال الذي يطرحه تكرار جتربة
االنتخابات ,دون �أن يتمكن عدد من املجال�س النيابية من �إمتام الفرتة
الد�س ��تورية ,عن طبيعة تلك التجرب ��ة ,والعوامل املتحكمة بها بحيث
يبدو للناظر عن بعد� ,أن هناك ت�شوه ًا يف بنيتها وم�ضامينها.
�ص ��حيح �أن فكرة املعار�ض ��ة كانت غريب ��ة على املجتم ��ع الكويتي يف
بداي ��ات التح ��ول �إىل الدميقراطي ��ة ,واقت�ص ��رت عل ��ى ع ��دد قليل من
املتعلم�ي�ن واحلزبي�ي�ن ,وكان ��ت تقوم ب ��دور مزعج للحكوم ��ات ,و�إن
يك ��ن غري فاع ��ل ,لكنها الي ��وم جتذرت ومت ��ددت ,لكنها ظل ��ت معرتف ًا
به ��ا وحمرتم ًة من قبل احلاكم امتثا ًال للد�س ��تور ,وهي اليوم بوجهي
العمل ��ة الواحدة اال�س�ل�اموي والقبلي متتلك الغالبية ,مع �أن ال�ش ��ائع
واملع ��روف �أن املجتم ��ع الكويت ��ي وا�س ��تطراد ًا احلكوم ��ات �أميل �إىل
الو�س ��طية واحلداث ��ة ,فه ��ل يعني ذل ��ك �أن هن ��اك حت� � ً
وال يف املفاهيم
االجتماعية �أم �أنها فورة وتزول مبرور االيام وتبني نتائج التجربة.
املعار�ض ��ة اجلديدة كما هو وا�ض ��ح حتى اللحظة ,التختلف كثري ًا عن
معار�ضات املجال�س ال�سابقة ,وهي تتميز بفقدانها برناجم ًا �إ�صالحي ًا
وا�ض ��ح ًا ,لي�س مبعنى املطالبة بتغيري النظ ��ام ,و�إمنا بتملكها برامج
اقت�ص ��ادية واجتماعي ��ة و�سيا�س ��ية وا�ض ��حة ,ت�س ��عى لبلورته ��ا يف
بني ��ة احلك ��م واملجتمع ,وه ��ي متهمة مع �س ��ابقاتها بتعطي ��ل احلياة
الت�ش ��ريعية ,وتل ��ك ه ��ي مهمتها الأ�س ��ا�س ل ��و كانت متتل ��ك براجمها,
واملنتظر بحكم الرتكيبة احلالية للمعار�ض ��ة� ,أن ت�سري على خطى من
�س ��بقها بالتفرغ ملناكفة احلكوم ��ات بدل مراقبتها ,ومب ��ا يعني �إهدار
الوقت واجلهد يف ا�س ��تجوابات ا�ستعرا�ضية متتالية ,لن يعرف �أحد
�إن كان ��ت جمرد مناكفات ذات طابع �شخ�ص ��ي �أو حزبي� ,أو هي نابعة
من دوافع �سيا�س ��ية ت�ستهدف الإ�ص�ل�اح .التجارب الأخرية للمجال�س
النيابية�( ,أربعة كما ينبغي التذكري) ,مل تكتمل ,بحيث يتاح للناخبني
الت�أكد من قدرات �أع�ضائها ونواياهم يف املناق�شات التي كانت منتظرة
للخطط والت�شريعات ,التي تقدمت بها احلكومات ,واخلوف اليوم �أن
تكون التجربة الأخرية م�ش ��ابهة ملا �سبقها ,ومبا يعني �أن تظل الدولة
من�ش ��غلة باالنتخاب ��ات ,وتظ ��ل ال�س ��لطة التنفيذية عاجزة ع ��ن �إدارة
البالد ,واحلا�ص ��ل �أن التهم املعلبة ,واجلاهزة �س ��لف ًا للحكومات بعدم
امتالك ر�ؤية وا�ض ��حة� ,أو قدرة على تف�س�ي�ر دوافعها لبع�ض املواقف
ال�سيا�س ��ية ,والقرارات خ�صو�ص� � ًا ذات البعد االقت�ص ��ادي ,ت�شي ب�أن
جتربة املجال�س ال�س ��ابقة �سوف تتكرر �إىل �أمد غري قريب .وبعد ,فان
ما يعنينا يف التحول الأخري �أن ت�أخذ الدميقراطية يف الكويت طريقها
ال�صحيح ,بتعديل الد�ستور و�إعادة تنقيحه ,وهو ما يطالب به الأمري
قب ��ل املعار�ض ��ة ,وبحيث يتم اختي ��ار رئي�س احلكوم ��ة والوزراء من
الأغلبي ��ة النيابي ��ة ,والرتخي� ��ص للأح ��زاب ال�سيا�س ��ية القائمة فع ًال,
للقي ��ام بدورها املطل ��وب يف �إثراء احلياة ال�سيا�س ��ية ,بع ��د �أن باتت
احلاجة ملح ًة لالنتقال من دميقراطية ال�شيوخ مبا لها وما عليها� ,إىل
دميقراطية الدولة املدنية التي مل تعد تتنا�س ��ب مع ما كان �س ��ائد ًا قبل
ن�ص ��ف قرن من هذه الأي ��ام ,ولعل ذلك هو ما �س ��يميز جمل�س النواب
احلايل عن ما �سبقه ,وامل�ؤكد �أن احلوار ال�سيا�سي الراقي واملتزن هو
ما �سيقود �إىل ذلك ولي�س املناكفات واال�ستعرا�ضات اخلطابية.

هل تدر�س �أمريكا اخليار الع�سكري �ضد �سوريا؟
وا�شنطنCNN /
مع ت�ص ��عيد النظام ال�س ��وري حملته �ض ��د
حت ��ركات مناه�ض ��ة ل ��ه وتزاي ��د �س ��قوط
�ض ��حايا ب�ي�ن املدني�ي�ن ،قال ��ت الوالي ��ات
املتحدة �إن �أيام الرئي�س ال�س ��وري ،ب�ش ��ار
ال�س ��وري ،يف ال�س ��لطة بات ��ت مع ��دودة،
فيما يعك ��ف البنتاغون عل ��ى تقييم قدراته
الع�سكرية.
وقال ��ت �س ��فرية الوالي ��ات املتح ��دة ل ��دى
جمل� ��س الأم ��ن ال ��دويل� ،س ��وزان راي�س،
�إن �ص�ب�ر وا�ش ��نطن حيال النظام ال�سوري
�أخ ��ذ يف النفاد ،ونوهت" :حانت ال�س ��اعة
ومر وقت نقل ال�سلطة مب�س�ؤولية وبطرق
�سلمية".
وت�ص ��ادفت ت�ص ��ريحات راي�س مع ك�ش ��ف
م�س� ��ؤولني بارزين يف الإدارة الأمريكية لـ
� ،CNNأن البنتاغون والقيادة املركزية

التابعة للجي�ش ،يقومان مبراجعة داخلية
�أولي ��ة للقدرات الع�س ��كرية م ��ن �أجل �إعداد
وطرح خيارات ،حال طلب ،الرئي�س باراك
�أوباما ،ذلك.
و�أو�ضح امل�صدران ،رف�ضا ك�شف هويتهما
نظ ��را حل�سا�س ��ية الق�ض ��ية ولأنهم ��ا غ�ي�ر
خم ��والن باحلدي ��ث لو�س ��ائل الإع�ل�ام� ،إن
تلك اخلطوة تتزامن مع موا�صلة وا�شنطن
�ض ��غوطها الدبلوما�سية واالقت�صادية على
دم�شق.
ويذك ��ر �أن وزارة اخلارجي ��ة الأمريكي ��ة
�أعلن ��ت ،االثنني املا�ض ��ي� ،إغالق �س ��فارتها
يف دم�ش ��ق و�س ��حب طاقمها الدبلوما�س ��ي
بعد رف�ض ال�س ��لطات ال�سورية اال�ستجابة
لطلبات قدمتها لزي ��ادة الإجراءات الأمنية
حلماي ��ة مق ��رات بعثته ��ا ب�س ��بب الأحداث
اجلارية يف البالد.

الرئي�س اليمني �سيعود �إىل البالد للت�صويت يف االنتخابات
�صنعاء� /أ .ف .ب
يعت ��زم الرئي� ��س اليمني علي عبد الله �ص ��الح،
ال ��ذي يتابع عالجا طبي ��ا يف الواليات املتحدة،
الع ��ودة �إىل اليم ��ن ،للم�ش ��اركة يف االنتخابات
الرئا�س ��ية املرتقب ��ة يف � 21ش ��باط ،كم ��ا �أفادت
وكالة الأنباء اليمنية الر�سمية "�سب�أ".
وقال ��ت الوكال ��ة يف نب� ��أ م ��ن نيوي ��ورك م�س ��اء
الثالث ��اء املا�ض ��ي �إن الرئي�س �ص ��الح �أكد "لدى
ا�س ��تقباله عددًا من ال ��زوار� ،أن �ص ��حته جيدة،

ويف حت�س ��ن م�س ��تمر ،و�أنه �س ��يعود �إىل �أر�ض
الوط ��ن بع ��د ا�س ��تكمال الع�ل�اج ال ��ذي يتلق ��اه
يف م�ست�ش ��فى نيوي ��ورك بر� ��س بتال�ي�ن ،وذلك
للم�ش ��اركة يف االنتخاب ��ات الرئا�س ��ية املبك ��رة،
التي �سيخو�ضها �ش ��عبنا يف � 21شباط/فرباير
احلايل" .وكان �ص ��الح قد و�ص ��ل يف  29كانون
الث ��اين �إىل نيوي ��ورك لتلق ��ي الع�ل�اج الطب ��ي.
وقد �أ�ص ��يب الرئي�س اليمن ��ي بجروح بالغة يف
هج ��وم على الق�ص ��ر الرئا�س ��ي يف �ص ��نعاء يف
حزيران ،و�أدخل �إىل امل�ست�ش ��فى يف ال�سعودية

حت ��ى �أيلول .وبعد �أ�ش ��هر من تظاه ��رات كثيفة
وقع �ص ��الح يف ت�ش ��رين الثاين اتف ��اق املبادرة
اخلليجية النتقال ال�سلطة.
وتخل ��ى �ص ��الح مبوج ��ب االتفاق عن ال�س ��لطة
مل�ص ��لحة نائب ��ه عبد ربه من�ص ��ور ه ��ادي ،الذي
يفرت�ض �أن ي�صبح رئي�سً ا للبالد بعد االنتخابات
الرئا�س ��ية املبك ��رة ،التي �سيخو�ض ��ها مر�ش ��حً ا
توافقيًا عن احلزب احلاكم واملعار�ضة.
ويف  21كان ��ون الث ��اين ح�ص ��ل �ص ��الح عل ��ى
ح�صانة كاملة يف جمل�س النواب.

ع�صيان ال�شرطة ي�ضطر رئي�س املالديف للتنحي
مايل /رويرتز
قدم رئي�س املالديف حممد ن�ش ��يد ا�ستقالته
�أول م ��ن �أم� ��س بع ��د ثالث ��ة �أ�س ��ابيع م ��ن
االحتجاجات التي تقودها املعار�ضة والتي
حتولت �إىل ع�ص ��يان من قب ��ل رجال الأمن،
ت ��اركا البالد املكونة من �سل�س ��لة اجلزر يف
فو�ضى.
ويعد حممد ن�شيد �أول رئي�س منتخب
دميقراطي ��ا للدول ��ة الواقع ��ة
يف املحي ��ط الهن ��دي من ��ذ

تظاهرات م�ؤيدة لال�سد يف دم�شق ( ..اف ب)

ثالثة عقود.وقال ناطق با�س ��م ن�ش ��يد "هذا
ال�ص ��باح ،تظاهر عدد من م�ؤيدي املعار�ضة
جنب ��ا �إىل جن ��ب م ��ع بع� ��ض املت�ش ��ددين
الإ�س�ل�اميني �أم ��ام مق ��ر قي ��ادة اجلي�ش ،ثم
ان�ضم لهم بع�ض �ضباط ال�شرطة".
و�أ�ض ��اف قائ�ل�ا "وهك ��ذا ،كان الرئي�س بني
خياري ��ن �إم ��ا �أن ي�أم ��ر اجلي� ��ش بالق�ض ��اء
بالق ��وة عل ��ى حمل ��ة املتظاهري ��ن �أو �أن
يتنحى ،فاختار �أن ي�س ��تقيل "،م�ش�ي�را �إىل
�أن "ه ��ذه احلال ��ة �أطي ��ح فيه ��ا ب� ��أول
رئي� ��س منتخ ��ب دميقراطي ��ا يف

ج ��زر املالدي ��ف عل ��ى ي ��د دكتات ��ور �س ��ابق
و�أن�صاره".و�س ��لم ن�ش ��يد ال�س ��لطة �إىل
نائب ��ه حمم ��د وحي ��د ح�س ��ن ماني ��ك وق ��ال
�إن ا�س ��تمراره يف ال�س ��لطة �س ��ي�ؤدي �إىل
ا�ضطراره ال�ستخدام العنف �ضد �شعبه.
وفاز ن�ش ��يد بانتخابات الرئا�سة عام 2008
وتعهد بجل ��ب دميقراطية كاملة �إىل البالد،
ث ��م �أث ��ار انتق ��ادات وا�س ��عة عندم ��ا اتهمته
املعار�ض ��ة بت�ص ��فية �شخ�ص ��يات حم�سوبة
على الرئي�س ال�سابق عبد القيوم الذي حكم
ملدة  30عاما.

وبالتزام ��ن ،بعث ��ت وا�ش ��نطن ب�إ�ش ��ارات
مت�ض ��اربة �إزاء �إمكاني ��ة ت�س ��ليح ق ��وات
املعار�ض ��ة ال�سورية ،بعد دعوة ال�سيناتور
الأمريك ��ي الب ��ارز يف �ص ��فوف احل ��زب
اجلمه ��وري ،ج ��ون ماك�ي�ن ،لـ"�إن�ش ��اء
جمموع ��ة ات�ص ��ال ح ��ول �س ��وريا وبن ��اء
حتالف" يتوىل متابعة الو�ضع فيها".
و�أ�ض ��اف ماكني املر�ش ��ح اجلمهوري الذي
خ�س ��ر ال�س ��باق الرئا�سي ال�س ��ابق ل�صالح
�أوبام ��ا" :يج ��ب �أن نب ��د�أ يف مراجع ��ة كل
اخليارات ،مبا يف ذلك ت�س ��ليح املعار�ضة..
يجب �أن يتوقف نزف الدم".
ورد البي ��ت الأبي�ض� ،أول من الثالثاء ،ب�أن
الإدارة ال تدر� ��س احتم ��ال ت�س ��ليح ق ��وات
املعار�ض ��ة ال�س ��ورية ،بل تبحث يف تقدمي
"م�ساعدات �إن�سانية لل�شعب ال�سوري".
و�أردف الناط ��ق الر�س ��مي با�س ��مه ،غ ��اي

كارين�" :سنوا�ص ��ل العم ��ل م ��ع حلفائن ��ا
الدولي�ي�ن ملمار�س ��ة ال�ض ��غط املطل ��وب..
وزيادة عزلة الأ�سد ونظامه".
�إال �أن الناطق ��ة با�س ��م وزارة اخلارجي ��ة،
فيكتوري ��ا نوالن ��د ،مل ت�س ��تبعد فر�ض ��ية
ت�س ��ليح املعار�ض ��ة  :ال نط ��رح �أي خيارات
بعيدا عن الطاولة".
وا�س ��تدركت بالق ��ول" :الرئي� ��س ووزيرة
اخلارجي ��ة �أو�ض ��حا متام� � ًا ب� ��أن املزي ��د
م ��ن الأ�س ��لحة ل�س ��وريا لي� ��س ه ��و احل ��ل،
الذي يكم ��ن يف حوار وطن ��ي دميقراطي،
وب�إنهاء العنف و�سحب دبابات النظام من
املدن ،وم ��ن ثم عودة املراقبني ال�س ��تئناف
مهامهم".
ويتوا�ص ��ل العن ��ف ب�س ��وريا ،ال ��ذي �أجج
�ش ��رارته حمل ��ة قم ��ع ع�س ��كرية �أطلقه ��ا
نظ ��ام دم�ش ��ق الجتث ��اث حت ��ركات مطالبة

بالدميقراطي ��ة� ،أوقعت نح ��و � 7آالف قتيل
وفق تقديرات دولية.
والثالثاء ،قالت املعار�ضة ال�سورية �إن 35
�شخ�ص� � ًا قتلوا بر�صا�ص اجلي�ش ال�سوري
معظمه ��م يف حم�ص وريف دم�ش ��ق ،حيث
ترتك ��ز العملي ��ة الع�س ��كرية الت ��ي تنفذه ��ا
القوات النظامية املوالية للأ�سد.
ومن جانبه ��ا ،لفتت منظم ��ة الأمم املتحدة
للطفول ��ة "اليوني�س ��يف" يف جني ��ف،
الثالث ��اء� ،إىل �أن "�أكرث من  400طفل لقوا
حتفه ��م و�أ�ص ��يب مئ ��ات �آخري ��ن بج ��روح
ج ��راء �أعمال العن ��ف اجلارية يف �س ��وريا
منذ منت�صف �آذار املا�ضي.
وي�ش ��ار �إىل �أن  CNNال ميكنه ��ا الت�أكيد
ب�شكل منف�صل �أو م�ستقل من هذه التقارير،
نظر ًا لقيود يفر�ض ��ها النظام ال�سوري على
حتركات املرا�سلني الأجانب داخل البالد.

ت�شوركني ينفي تهديده
رئي�س وزراء قطر

الربملان الإيراين ي�ستدعي جناد
ب�ش�أن �سيا�سته الداخلية

نف ��ى من ��دوب رو�س ��يا ل ��دى الأمم املتح ��دة،
فيت ��ايل ت�ش ��وركني ،م ��ا ت ��ردد م�ؤخ ��را ع ��ن
توجيهه تهديدات لرئي� ��س الوزراء القطري،
ال�ش ��يخ حمد بن جا�س ��م� ،أثناء جل�سة جمل�س
الأم ��ن ال ��دويل� ،أجه� ��ض فيها فيتو رو�س ��ي
و�ص ��يني ،قرارا دوليا حول �سوريا ،بح�سب
تقري ��ر .وا�س ��تنكر ت�ش ��وركني يف م�ؤمت ��ر
�صحفي ،مل يعلن عنه م�سبق ًا ،تقارير متداولة
ب�أنه هدد قطر �أثناء نقا�ش مع رئي�س احلكومة
القطري ،وهو رئي�س اللجنة العربية املعنية
بالأزمة ال�سورية� ،أثناء جل�سة جمل�س الأمن
ال ��دويل ملناق�ش ��ة الق ��رار املتعل ��ق ب�س ��وريا،
الأ�سبوع املا�ضي.
وقال ت�شوركني لل�صحفيني ،وبح�سب ما نقل
موقع الأمم املتحدة" :من الوا�ض ��ح �أن �أحدا
يح ��اول �إحداث وقيع ��ة بني رو�س ��يا والعامل
العربي".
وتابع" :من يعتربون �أنهم لي�سوا �أ�صدقاءنا
يف الع ��امل العرب ��ي يج ��ب �أن يتذك ��روا �أن
رو�س ��يا متثل واقع ��ا جغرافيا �سيا�س ��يا مهما
للغاية وكانت �ص ��ديقة للعامل العربي على مر
العقود".

طهران /وكاالت
م ��ن املق ��رر �أن ميث ��ل الرئي� ��س الإي ��راين الرئي�س،
حممود �أحمدي جناد� ،أمام الربملان ،ال�ش ��هر املقبل،
ال�ستجوابه ب�ش�أن �سيا�سته الداخلية.
وي�ش ��ار �إىل �أنه ��ا امل ��رة الأوىل ،من ��ذ قي ��ام الث ��ورة
الإ�س�ل�امية يف �إي ��ران ع ��ام  ،1979ي�س ��تدعى فيه ��ا
رئي�س لال�ستجواب �أمام الربملان.
ويتزامن التوتر ال�سيا�سي داخل �إيران مع تعر�ضها
ل�ض ��غوط دولي ��ة ج ��راء برناجمه ��ا الن ��ووي املثري
للجدل ،الذي ي�ش ��تبه الغرب ب�أن له �أبعاد ع�س ��كرية،
وهو ما ترف�ض ��ه اجلمهورية الإ�س�ل�امية بالت�ش ��ديد
عل ��ى �أن �أهداف ��ه مدنية.وذك ��رت وكال ��ة "مه ��ر"
الإيرانية للأنباء ،الثالث ��اء� ،أن الرئي�س �أمامه مهلة
حت ��ى الثام ��ن م ��ن مار� ��س�/آذار املقبل ليمث ��ل �أمام
الربملان.
وم ��ن املتوقع �أن يواجه الرئي�س الإيراين ب�أ�س ��ئلة
تتعلق بحالة االقت�ص ��اد وقرارات ��ه التي اتخذها يف
جمال ال�سيا�سة الداخلية.
كم ��ا ي�س ��عى الن ��واب املحافظ ��ون ،الذي ��ن ميثلون
�أغلبية يف الربملان� ،أي�ضا ا�ستجواب الرئي�س حول
التورط املزعوم لكتلة برملانية مقربة له يف ف�ضيحة
اختال�س 5ر 2مليار دوالر.

مو�سكو /وكاالت

كم ��ا يته ��م املحافظون �أحم ��دي جناد رئي� ��س �إيران
و�أن�ص ��اره با�س ��تغالل �أ�ص ��ول الدول ��ة يف حم�ل�ات
الدعاي ��ة لالنتخاب ��ات الربملانية املق ��ررة يف الثاين
م ��ن مار� ��س�/آذار .والعام املا�ض ��ي� ،ألغ ��ى الربملان
الإيراين خططا ال�س ��تدعاء �أحمدي جن ��اد وقرر �أن
يتقدم عو�ض ��ا عن ذلك ب�أ�س ��ئلة مكتوب ��ة .ومع ذلك،
ف� ��إن ن ��واب الربملان مل ير�ض ��وا ب�إجابات ��ه املكتوبة
وق ��رروا امل�ض ��ي قدما يف ا�س ��تدعائه للمث ��ول �أمام
الربملان.
ويف ني�س ��ان ع ��ام  ،2011برز خالف ب�ي�ن الرئي�س
الإيراين ،واملر�ش ��د الروحي للثورة ،علي خامنئي،
عل ��ى خلفية ف�ص ��ل جن ��اد لوزير املخاب ��رات ،حيدر
م�صلحي ،الأمر الذي رف�ضه الزعيم الديني.
وي�ش ��ار �إىل �أن خامنئ ��ي �س ��اند بق ��وة جن ��اد �إب ��ان
اال�ض ��طرابات الت ��ي �أعقبت فوزه بوالي ��ة ثانية يف
انتخابات �شابها الكثري من اجلدل عام .2009
ويف ت�ش ��رين الأول املا�ض ��ي� ،أمل ��ح خامنئ ��ي� ،إىل
احتمال تغيري هيكلية النظام ال�سيا�سي للجمهورية
الإيراني ��ة ،بحي ��ث يقوم �أع�ض ��اء الربمل ��ان باختيار
ق ��ادة البالد ،ب ��د ًال من انتخاب ��ات عامة يت ��م خاللها
اختي ��ار الرئي�س� ،إال �أنه ذك ��ر �أن هذه التغيريات قد
حتدث يف "امل�ستقبل البعيد".

اسم وموقف

ج���وب���ي���ه ..م�����س��ت��ث��م��ر يف ال��ف��و���ض��ى اخل� ّ
ل�اق���ة
 كتابة ور�سم عدنان �أبو زيد
مبد�أ (اال�ستقرار) الذي اعتمدته الدبلوما�سية الفرن�سية
طيلة عق ��ود يناق�ض قيم احلرية وحقوق الإن�س ��ان التي
كان علينا الدفاع عنها..
هذا ال ��كالم َت ْل ِخي�ص مل ��ا الْ َت َب�س يف فك ��ر جوبيه ،الوزير
الفرن�سي للخارجية ،وموقفه من الربيع العربي.
وله ��ذا� ،أ�س ��دل جوبيه ،مدم ��ن الأفيون اال�س ��تعماري
(تعبري لل�صحافة الي�سارية الفرن�سية) ،ال�ستار على
(مهادنة الأنظمة) ،وتفاعل مع انتفا�ضات وثورات،
جم�سدا �أوىل تطبيقات (الفو�ضى اخلالقة).
لكن ذلك ال يقنع حتى الكثري من الفرن�سيني..
فاملبد�أ هو امل�صالح �أوال..
و�أول امل�صالح النفط ،و�آخرها النفط �أي�ضا ،و�إ ّال..
كيف يف�س ��ر جوبيه امل َت َق َّن َع بع ��دة وجوه ،موقفه املتلوّ ن

من ثورة يا�س ��مني تون�س �ص ��بيحة  17دي�س ��مرب (كانون
الأول) املا�ض ��ي ،و�أي ��ن موقف ��ه املتخبط من ثورة م�ص ��ر
وتنحي مبارك ..ومل لمَ ْ يتحم�س لثورة اليمن ،حتى �أطبق
ال�ص ��مت عنها متاما ،لتكتب لوموند الفرن�سية "الغرب مل
يكن يف يوم من الأيام عرابا للتدخل يف ال�ش� ��أن الداخلي
وجعله من املُ َ�سلمات يف ال�سيا�سة اخلارجية ،اال يف زمن
جوبيه ،وح�سب الطلب".
لكن لذلك ثمن �سيدفع الحقا.
فقد ارتبكت �صورة فرن�س ��ا �أمام انهيار حليفني لها لطاملا
م ��دت لهم ��ا ي ��د الع ��ون وهم ��ا زي ��ن العابدين التون�س ��ي
وح�سني مبارك امل�صري.
والثم ��ن ..العالق ��ات الدولي ��ة الوا�ض ��حة ،و املب ��ادئ
والعهود ،التي ر�سخت ال�ستقرار العامل.
�أمام بعد الآن ،فلن نعرف ما الذي يجري!...
جوبني� ،إذن ،ثوري مبعاول ا�س ��تعمارية ،ي�س ��تعني بفقه

(حملي) للتدخل ،وهو طيلة �س�ي�رته مثار جدل ،منذ كان
رئي�س ��ا لل ��وزراء يف عهد جاك �ش�ي�راك من الع ��ام 1995
وحت ��ى الع ��ام  ،1997ثم وزي ��ر دف ��اع وخارجية يف عهد
الرئي�س نيكوال �ساركوزي.
جناح جوبيه يف حتييد رو�سيا وال�صني يف جمل�س الأمن
ال�ست�صدار قرار فر�ض منطقة حظر طريان ليبية وحماية
املدني�ي�ن من �ض ��ربات الزعيم الليبي معم ��ر القذايف �إبان
ث ��ورة  17فرباير ،مل يغنه عن الف�ش ��ل يف ت�س ��ويق الأمر
ذاته فيما يخ�ص ال�ش�أن ال�سوري.
لكن املفارقة ان جوبيه وهو ميد العون للثورات ،يرف�ض
اعتذار فرن�سا عن جرائمها اال�ستعمارية يف اجلزائر.
يقول جوبيه� :أدعو اجلزائريني �إىل ن�س ��يان املا�ض ��ي من
�أجل امل�س ��تقبل .لكن جوبيه نف�س ��ه يتذكر املا�ضي ويعقد
علي ��ه اخلط ��ط والأف ��كار ،والدلي ��ل �أن �ص ��حفا فرن�س ��ية
ت�ص ��فه نهجه م ��ع الربي ��ع العربي ب�أنه منه ��ج "حنني �إىل

م�ستعمرات".جوبيه ينتهز فر�صة الربيع العربي للتوفيق
ب�ي�ن الواق ��ع والقي ��م .فيقول :ث ��ورات جنوب املتو�س ��ط
جتعلنا نبتكر ممار�س ��ة الدبلوما�سية بروح الع�صر ،عرب
التم�سك ب�أهداب الدميقراطية والدفاع عنها.
لكم املفارقة اليوم..
�إن دول اال�س ��تعمار تلتق ��ي يف �إراداته ��ا لأول م ��رة م ��ع
ق ��وى الأم ��ر الواق ��ع ال�سيا�س ��ية واالجتماعي ��ة ،بينه ��م
اال�س�ل�امويني ،منذ �أن نالت الدول ا�ستقالليتها من هيمنة
فرن�سا و�أخواتها.
جوبيه ،متوقع له اليوم �أن يرتدي البزة الع�سكرية ،مثلما
ثوب الثوري املهلهل ،او منتف�ض ال�شارع البائ�س..
وهو قبل كل هذا ،به �أنق فرن�س ��ي ،يجعله ي�سوق م�صالح
بل ��ده �أوال ،ال م�ص ��الح ال�ش ��عوب ،ع�ب�ر قل ��ب املفاهي ��م
املتحكم ��ة بالعالقات الت ��ي تربطها بال�ض ��فتني اجلنوبية
وال�شرقية للمتو�سط.

