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 مكافأة الشجاعة

  
و            " اخالقي"إذا آان ثمة درس      سا، فه ات الرئاسية في فرن ى لالنتخاب يستخلص من نتائج الدورة االول

ه آل من       . ان الشجاعة في السياسة قادرة احيانا على اعطاء ثمار عظيمة        ا اتصف ب فالشجاعة هي م
دورة   ذه ال ي ه ائزين ف حين الف ا، اي   . المرش ث هم ى حي ا ال ي قادتهم ي الت شجاعة ه ة  وال ى عتب  عل

  .المواجهة الحاسمة التي منها سيخرج في السابع من أيار المقبل رئيس الجمهورية الفرنسية الجديد
  

ة ألي         . والشجاعة في الحالين هي استعداد رجل السياسة لتلقي الهزيمة         بالطبع تلك هي القاعدة المبدئي
ى تح                . انتخابات يس ادن رأي، التي باتت تق ي         غير ان طغيان استطالعات ال ام وتمل رأي الع ول في ال

ة الترشيح               . على رجال الدولة في الديموقراطيات الغربية الممارسة اليومية للحكم، اخذ يصّعب مراهن
ى فعل              الىفعندما تشير آل استطالعات الرأي       سياسة اقرب ال  حتمية الهزيمة، يصبح ترشيح رجل ال

  .ايمان، حتى ال نقول ضربًا من الجنون
  

   هي تحديدّا ما آانت استطالعات الرأي تعد به ليونيل جوسبان وجاك شيراك ان مثل هذه الهزيمة
  .غير ان حيثيات قرار الترشيح اختلفت عند االثنين. لن آل منهما ترشيحهععندما ا

  
ديم ومعروف                     عند جاك شيراك   ًا من عطش ق ة نابع ة المعلن ذه الحتمي منصب  ل، آان القرار بتجاوز ه

ر   . الرئاسة  م يكن ق ه ل اً اال ان ى        . ارًا اعتباطي سه ال ى اخضاع نف ديًا، عزم شيراك عل فحتى يكون مج
وان                     ستحق بجدارة صفة الحي ه ي تحّول عميق في نبرة الخطاب ومضمونه، وحتى في اللباس، ما جعل

  .السياسي بامتياز
  

وق ا      يًا في التف امًال اساس ذي  ومما ال شك فيه ان هذا التزاوج بين الطموح والقدرة على التأقلم آان ع ل
اد             . احرزه على غريمه ادوار باالدور     ذي اعت صحيح ان شيراك لم يستطع ان يتخطى بكثير السقف ال

ا استطالعات            . ١٩٨٨ و ١٩٨١عليه في انتخابات     ده به سبة التي آانت تع ل تجاوز الن لكنه في المقاب
د         . الرأي وقت ترشيحه في الخريف الماضي      ان متأآ ر من آ ل تقهق وز ساع   ًافي المقاب ح   من الف ة رّش

  .نفسه
  

يرا         ة لشخصية ش ل جوسبان      كال تنطبق الصفات المالزم ى ليوني ستهان         .  عل ة سياسية ال ي إلى حذاق ف
دما         . بها، لم يكن معروفًا عنه يومًا الطموح الى السلطة         على عكس ذلك، آان جوسبان يبدو مرتبكًا عن

لم يبد ترشيحه طبيعيًا في بادىء األمر، ولعله لم يكن         كلذل. يضطر الى خوض معرآة انتخابية نيابية     
بكلمات اوضح، لم يكن    .  وانما الخسارة  ،فاألفق الذي آان مرسومًا له لم يكن االنتصار       . طبيعيًا بالفعل 

ة      سؤولية معرآ ل م ى تحّم دف بوضوح ال ان يه ل آ ة، ب دة الرئاس تالء س بان اع د جوس سعى عن الم
رة ول ل ! خاس اء يق بان ج ز اي ان جوس ي الح ه ف تراآيبرفاق ا  :  االش دة، فأن ة مؤآ ا ان الهزيم طالم

ن         ًا م شر عام ة ع د اربع سي، بع سار الفرن د الي ذا لتجدي س هك سانا نؤّس شرف، ع ا ب ستعّد لتحّمله م
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اما الشرط لمثل هذا التجديد فهو تحديدًا رفع االلتباس من خالل خطاب مبدئي ومسؤول في                . االلتباس
  .آن واحد

  
ذات من خالل                     ليس مثل هذا الط    دورة بال ذه ال ا ثبت في ه رح الوسيلة الفضلى الجتذاب الناخبين، آم

  .ية مثمرةئومع ذلك بدا ان المبد. النجاح النسبي للمقوالت الديماغوجية لليمين المتطّرف
  

د ان  سمى  بي ا ي ى م اوزه ال ل يتج ى شخصه، ب صر عل ى ال يقت دورة االول ذه ال ي ه بان ف نجاح جوس
ة درس              . رنسافي ف " شعب اليسار " ى الواجه ساري ال وعي الي . آخر " اخالقي "وربما آان في عودة ال

ى شيراك                       وز عل فبمعزل عما ستؤول اليه الدورة الثانية، وعلى رغم ضعف حظوظ جوسبان في الف
امام جسم انتخابي يصطف بنسبة ستين في المئة الى اليمين، توحي استعادة الحزب االشتراآي عافيته               

ساري سوى                 . بلة للتفعيل ان قيم اليسار قا    اعي الي م االجتم وليست استعارة جاك شيراك بعضا من اله
  .تأآيد بأن عصر الريغانية انتهى
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