
مالك ونوس

اعــتــمــد الـــكـــيـــان اإلســـرائـــيـــلـــي مــنــذ احــتــال 
استراتيجية   ،1967 سنة  الغربية،  الضفة 
قضم أراضــيــهــا دونــمــا بعد آخـــر، وتهجير 
ــهــا إلـــى األراضـــــي الــتــي  أهــلــهــا مــنــهــا وضــمِّ
يحتلها، من أجل إقامة مستوطنات عليها. 
ولـــم يــكــن، بــاعــتــمــاده هـــذه االســتــراتــيــجــيــة، 
يــهــدف إلـــى إســـكـــان إســرائــيــلــيــني فائضني 
فــي أراضـــي الضفة، بقدر مــا كــان يريد من 
 

ُّ
ـــدق

ُ
هـــذه املــســتــوطــنــات أن تــكــون أســافــني ت

املأمولة، من جهة،  الفلسطينية  الدولة  في 
وأن تــشــكــل، مـــن جـــهـــٍة ثـــانـــيـــة، ومــــع مـــرور 
األيــــام واســتــمــرار عمليات الــقــضــم والــضــم 
واالســتــيــطــان، جــســمــا اســتــيــطــانــيــا يصبح 
ــة لـــدولـــة  ــ ــــوازيـ دولــــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة أخــــــرى مـ
االحتال، وجزءًا منها، في نهاية األمر. في 
هــذه األيــام، يكتمل هــذا املــشــروع، مع جدار 
الفصل العنصري، والطرق االلتفافية التي 
ببعض،  بعضها  املستوطنات  هــذه  تــربــط 
ــة إلــى  ــافــ ــة. وإضــ ــ ــــدولـ ــل مــــا يــشــبــه الـ لــتــشــكِّ
اســتــمــاك األراضــــــي إلقـــامـــة مــســتــوطــنــات 
ــاعــــل هــــــــذه األيــــــــــــام قــضــيــة  ــفــ ــتــ ــا، تــ ــهــ ــيــ ــلــ عــ
أمكنة متعّددة من  األراضــي في  استماك 
تربط  طــرٍق  إقامة  بهدف  الغربية،  الضفة 
املــســتــوطــنــات اإلســرائــيــلــيــة. وتــتــســم هــذه 
غير  وربــمــا  الجسيمة،  بالخطورة  الــطــرق 
املــســبــوقــة، لــســبــبــني جـــوهـــريـــني، يــنــتــجــان 
السبب  يكمن  بينهما.  تبادلية  عاقة  عن 

أسامة أبو ارشيد

في البرنامج االنتخابي لجوزيف بايدن، 
»الرئيس املنتخب« اآلن مع وقف التنفيذ 
إلى حني، نجد تركيزًا كبيرًا على ضرورة 
اســتــعــادة الـــواليـــات املــتــحــدة مــا يصفها 
»الــقــيــادة األخــاقــيــة«، إذا مــا أرادت أن  بـــ
ومصداقيتها  العاملية  قيادتها  تستعيد 
بـــــــــني حـــــلـــــفـــــائـــــهـــــا وخــــــصــــــومــــــهــــــا عـــلـــى 
الـــســـواء. أيــضــا، نــجــد تــعــابــيــر أخـــرى في 
ديمقراطيتنا  »إصـــاح  مــثــل:  الــبــرنــامــج، 
وتــنــشــيــطــهــا«، وإظــهــار »قـــوة الــنــمــوذج« 
ــــوة«  ــقـ ــ ــيـــــس »نــــــمــــــوذج الـ ــ األمـــــيـــــركـــــي، ولـ
قبل  أشهرًا  البرنامج  ذلــك  ُكــِتــَب  فحسب. 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة الــتــي 
جــرت قبل عشرة أيــام، وفــاز فيها بايدن 
ولكن  ترامب،  دونالد  الرئيس  وخسرها 
بــعــض أفــكــاره وفــقــراتــه وتــعــابــيــره تبدو 
ــدت لــتــوصــيــف هـــذه الــلــحــظــة  وكــأنــهــا أعــ
املعاصر،  األميركي  التاريخ  فــي  الفارقة 
ــَحــنِي األســاســيــني 

َّ
ــَرش

ُ
أيــن يــرفــض أحــد امل

أن يــعــتــرف بــالــهــزيــمــة. املــشــكــلــة أن هــذا 
املــرشــح الــخــاســر يــشــغــل مــنــصــب رئــيــس 
ــات املـــتـــحـــدة حــتــى الــعــشــريــن مــن  ــواليــ الــ
يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي املـــقـــبـــل، وجـــرى 
السلمي  االنتقال  على  يشرف  أن  العرف 
إلــى اإلدارة  الــذاهــبــة  إدارتـــه  للسلطة مــن 
الـــقـــادمـــة، ويــرتــبــط هـــذا بـــاألمـــن الــقــومــي 

للباد ومصالح العباد.
ال تـــقـــف حــــــــدود املــــفــــارقــــة عـــنـــد تـــرامـــب 
ــتــــصــــّرف بــطــفــولــيــة  الـــشـــعـــبـــوي الــــــــذي يــ
أمــراض  أنــه يعاني من  وأنانية، وال شك 
نــفــســيــة كــتــب حــولــهــا كــثــيــرون، وتــحــّدث 
قــريــبــون مــنــه عــنــهــا، بــل إنـــه يــجــد تأييدًا 
الجمهوريني  الزعماء  أغلب  وتواطؤًا من 
في الكونغرس وفــي إدارتـــه. يعلم هؤالء 
أنه خسر، وهو األمر الذي يؤّكده مسؤولو 
انــتــخــابــات جــمــهــوريــون، كــمــا فـــي واليـــة 
أيــضــا حجم  يعلمون  ولكنهم  جــورجــيــا، 
الــتــي يتمتع  الــواســعــة  الــقــاعــدة الشعبية 

الوليد آدم مادبو

ــــدت الــرســومــات الــكــاريــكــاتــيــريــة التي 
ّ
ول

ــاراٍت  ــكــــســ أعــــيــــد نـــشـــرهـــا فــــي فـــرنـــســـا انــ
وثــغــراٍت فــي الــوعــي اإلســامــي الشرقي، 
وأحـــــدثـــــت  ــي،  ــ ــربــ ــ ــغــ ــ ــ ال الـــــائـــــكـــــي  وذاك 
التاريخي  باملسار  صلة  لها  انطباعاٍت 
لــتــطــور األشـــيـــاء لــكــل مــنــهــمــا، أكـــثـــر من 
لرؤيٍة  الثابتة  باألسس  منها  كل  إيمان 
ــكـــون ســبــبــا لــلــصــراع  ــاد تـ ــكـ جـــوهـــريـــٍة تـ
املــانــي )ثــنــائــي( الــــذي كـــاد يــنــشــب كلما 
ة إلـــى  ــاء ــ ــاإلســ ــ أحــــســــت كــــل مـــجـــمـــوعـــة بــ

معتقدها!
بمثابة  للمجتمع هو  تطور  كل  كــان  إذا 
مسار ارتــهــانــي، فــإن الــتــحــّرر، كما يقول 
ــــوش شــيــغــان، لــن يــتــم فــي مستوى  داريـ
ــل فــــي مــســتــوى  ــتـــحـــول الــــوجــــدانــــي، بــ الـ
ِضع 

ْ
ُيخ الــذي حني  ذاتــه،  تجدد املجتمع 

القائمة على  العامة  لــإرادة  الفرد  إرادة 
الفضيلة، يكون قد وضع حدًا لاستهتار 
ــر اآلخــــــريــــــن.  ــاعــ ــشــ ــمــ واالســـــتـــــخـــــفـــــاف بــ
املجتمع الغربي، على الرغم من تجّدده، 
يــرفــض إخــضــاع إرادات األفــــراد لـــإرادة 
اإلســامــيــة،  املجتمعات  أن  كــمــا  الــعــامــة، 
تكاد  العاطفي،  انفعالها  من  الرغم  على 

ال تبرح خانتي الجمود والتكلس.
وهـــذا الــتــصــويــب هــو اآلن املــحــور الــذي 
ــي آن واحــــــد الــشــحــنــات  تــــــدور حـــولـــه فــ
ــــاب اإلســـــــامـــــــي،  ــــطـ ــــخـ ــلـ ــ االنـــــفـــــعـــــالـــــيـــــة لـ
تنّدد  الــتــي  النفسية  املــســالــك  وتــحــوالت 
وتستنكر أواليات القهر وسلطة اإلكراه 
البلدان األوروبية  التي تمارسها بعض 
عــلــى مــواطــنــيــهــا املــســلــمــني، وذلــــك بـــدءًا 
إلــى  الــيــومــيــة،  املعيشية  الــتــحــّديــات  مــن 
ــيـــة إلـــــى األســـئـــلـــة  ــتـــمـــاعـ الـــضـــغـــوط االجـ

الوجودية الكبرى. 
ــا فــي  ــنــ ــتــ ــبــ وجــــــودنــــــا فـــــي الــــــغــــــرب، ورغــ
الوصول إليه عبر املحيطات، أكبر دليل 
على فشلنا في إيجاد مكان مائم يمكن 
بل  مجتمعاتنا،  رفــعــة  فــي  بــه  نسهم  أن 
الــدائــرة على عدم  الــحــروب األهلية   

ّ
تــدل

بطريقٍة  تفعيل مؤسساتنا  على  قدرتنا 
تـــســـتـــوعـــب عـــظـــيـــم مـــوروثـــاتـــنـــا وفـــائـــق 
ــر هو  ــذا الــتــشــاكــس مــع اآلخـ تــنــوعــنــا. ولـ
الــذات، تشاكس يأخذ  بمثابة تنازع مع 
املعرفية  األدوات  الفتقارنا  سلبيا  بعدًا 
والــحــضــاريــة، ولــعــجــز الــغــرب عــن إدراك 
إدارتــه  مــن  كــي يتمّكن  الــســجــال،  طبيعة 
ــل مـــكـــابـــرة األخـــيـــر،  بــــصــــورة ســـلـــســـة، بــ
تــعــنــتــه وعــــدم اعـــتـــرافـــه بـــــدوره املــســتــمــر 
ــــرق،  ــــطـ فـــــي تـــقـــنـــني الـــتـــخـــلـــف بـــشـــتـــى الـ
االقتصادية والسياسية، في دول العالم 

الثالث.
يــلــزمــنــا هــنــا أن نــمــيــز بـــني الــعــلــمــانــيــة، 
بنسختها األميركية التي تستبطن سبل 
اإلكـــــراه مــؤســســيــا وبــنــيــويــا، والــائــكــيــة 
بــنــســخــتــهــا الــفــرنــســيــة الـــتـــي تـــرفـــض أن 
العناصر تنوعا، وتمعن  تستوعب أشد 
ــــي مــصــهــر  ــا فـ ــهـــرهـ ــة، لـــصـ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ــي املـ ــ فـ
توليفي كبير. لقد أزاح الغرب »املقّدس« 
مــن مــركــزيــتــه إلـــى الــهــامــش، األمـــر الــذي 
الــتــعــارضــات بــني إرادة الله  ــام  أقـ لــربــمــا 
ألنظمة  التعبد  غــدا  فقد  الــنــاس،  وإرادة 
الــحــكــم الــقــائــمــة، بــفــضــل مــا وضــعــت من 
ــان مــدنــيــة وســـيـــاســـيـــة، ويــفــضــل ما  ــ أديــ
أحــدثــتــه الـــثـــورة الــعــلــمــيــة واإلســهــامــات 
التكنولوجية التي حولت العالم بكل ما 
مــادة  إلــى  رمــزيــة ومؤسسية  مــن  يحمل 
تستثن  لــم  تــداولــيــة  وقــيــمــة  استعمالية 

مصطفى الجفال

فخامة السيد الرئيس:
الثقة  على  الــرئــيــس  السيد  فخامة  أهنئكم 
ــا الـــشـــعـــب األمـــيـــركـــي  ــ ــاهـ ــ ــتــــي مـــنـــحـــكـــم إيـ الــ
العظيم، والــتــي فــرح لها مــايــني مــن البشر 
ضاقوا  املختلفة،  العالم  بــقــاع  امــتــداد  على 
املسؤولة  وغير  الرعناء  بالسياسات  ذرعــا 
للرئيس الذي وضعتم، وباألساليب األكثر 
ديمقراطية، حّدا لسياساته املدمرة بالنسبة 
للعالم أجمع. ومن ذلك أن شعبي الفلسطيني 
تـــحـــّول إلــــى أكـــبـــر ضــحــيــة لــســيــاســات هــذا 
املــــــســــــؤول الـــــــــذي مـــــــــارس عـــلـــيـــه عـــجـــرفـــتـــه 
وجــافــتــه، وتـــصـــّرف فـــي حــقــوقــنــا مـــن دون 
تفويض مــن أحــد، وذلــك باسم بلدكم الــذي 
يتأكد للشعوب كافة أنه بريء من سياسات 
معروفة،  أصبحت  التي  وجماعته  الرئيس 
ــقـــوم عـــلـــى الـــظـــلـــم وســــرقــــة حــقــوق  ــتــــي تـ والــ
الرئيس  إدارة  اتخذت  الفلسطيني.  الشعب 
ترامب مجموعة من القرارات التي استهدفت 
ا  بــدء الفلسطيني،  بالشعب  الــضــرر  إلــحــاق 
ــــف تـــقـــديـــم املـــســـاعـــدة لـــوكـــالـــة غـــوث  مــــن وقـ
)أونــروا(،  الفلسطينيني  الاجئني  وتشغيل 
بغرض القضاء على حق العودة الذي أقّرته 
املواثيق الدولية وقرارات األمم املتحدة. وثم 
الــتــراجــع عــن حــل الــدولــتــني، وخــلــق مشروع 
تصفوي جديد للقضية الفلسطينية باسم 
مــســتــشــاره، جــاريــد  الــقــرن، وتكليف  صفقة 
ــل، ديــفــيــد  ــيــ ــرائــ ــره فــــي إســ ــيـ ــفـ ــر، وسـ ــنـ كـــوشـ
التهديد لفرض  فريدمان، بممارسة أشكال 
هذه الصفقة التي تحرم الشعب الفلسطيني 

ى من حقوقه.
ّ
مما تبق

ترافق ذلك مع سياساٍت غير أخاقية لفرض 
التطبيع، بطرٍق غير أخاقيٍة، بني إسرائيل 
ــلــــدان عـــربـــيـــة بـــعـــيـــدة عــــن جــوهــر  وثــــاثــــة بــ
ــراع الـــعـــربـــي اإلســـرائـــيـــلـــي، والـــغـــرض  الــــصــ
دائما االتفاق على الحقوق الوطنية للشعب 
الفلسطيني. وتم إقفال القنصلية األميركية 
في القدس ملنع التواصل بني أبناء الشعب 
أن  عــلــمــا  األمــيــركــيــة،  واإلدارة  الفلسطيني 
ــنــــاء الــشــعــب  ــا بــــني أبــ ــاك تــــواصــــا دائــــمــ ــنـ هـ
املتحدة،  الــواليــات  في  وأهلهم  الفلسطيني 
حيث يشارك فلسطينيون في شتى مناحي 
الحياة فيها. وأشير هنا إلى أنه تم انتخاب 
ــنــــواب  ــة فــلــســطــيــنــيــني فــــي مـــجـــلـــس الــ ثــــاثــ
األمـــيـــركـــي، يــضــافــون إلــــى رابـــعـــة كــانــت قد 
انتخبت في االنتخابات التشريعية السابقة، 
فــي مجلس املستشارين. وقد  آخــر  وعــضــو 

تــرافــقــت هــذه اإلجـــــراءات بتشديد الحصار 
على أشكال الوجود الفلسطيني في بلدكم، 
الفلسطيني  للشعب  رمــوز تمثيلية  وإقفال 
في الواليات املتحدة. يتساءل أبناء شعبنا 
عــن أســبــاب هـــذا الــعــداء مــن طـــرف واحـــد له 
وحقوقه الوطنية. ونشعر بأن العاقة بيننا 
حب من طــرف واحــد. ونتساءل عن أسباب 
استمرار هــذا الــعــداء مــن طــرف واحـــد، علما 
أن األمور كانت قد تطورت في عهد الرئيس 
اتفاق  توقيع  بعد  كلينتون،  بيل  األســبــق، 
إعان املبادئ بني منظمة التحرير وحكومة 

إسرائيل في البيت األبيض في 1993.
لــيــس خــافــيــا عــلــيــكــم أن غــــاة املــتــطــّرفــني 
الصهاينة، والذين دّبــروا، في العام 1995، 
اغــتــيــال رئــيــس حــكــومــة إســرائــيــل، إسحق 
ــــني، وحــــدهــــم املــــســــؤولــــون عــــن تـــدهـــور  ــ رابـ
األوضــــــاع، ومـــا أدى إلــيــه ذلـــك مـــن تــراجــع 
أنــصــار الــســام فــي إســرائــيــل وتــفــّوق قوى 
التطّرف والحرب، وهو املعضلة الحقيقية 
إدارة ترامب لتعزيز  الــيــوم. وجــاءت  حتى 
هـــــذا االتــــجــــاه املـــتـــطـــّرف داخــــــل إســـرائـــيـــل 

ومجمل املنطقة.
فخامة الرئيس

أمل أبناء الشعب الفلسطيني الذين عّبروا 
عـــن ابــتــهــاجــهــم بــفــوزكــم أنـــتـــم، ونــائــبــتــكــم 
كاميا هاريس، فيكم كبير، في أن تعمموا 
مــبــادئــكــم وشــعــاراتــكــم عــلــى أبــنــاء الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، وبـــقـــيـــة الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة 
ــة، حــتــى يـــكـــون الــتــغــيــيــر الـــذي  ــيـ واإلســـامـ
أتــيــتــم بـــه عـــامـــا لــشــعــوب الــبــشــريــة عــامــة، 
أشكال  التي عانت وتعاني من  خصوصا 

االحتال.
السيد الرئيس

عــلــى الـــرغـــم مـــن املـــآســـي واملـــحـــن وأشـــكـــال 
والقتل دونما سبب،  االحتال وسياساته، 
والــســجــن، وعــلــى الــرغــم مــن أنــه قلما عانى 
شــعــب مــثــلــه، فـــإن شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي لن 
يتخلى عــن حــقــوقــه، ولـــه فــي عــبــر الــتــاريــخ 
لــلــتــمــســك بــحــقــوقــه.  مــــا يــكــفــي مــــن دروس 
هـــذه رســـالـــة، حــضــرة الــســيــد الــرئــيــس، من 
والقانون  السياسة  لعلم  فلسطيني  أستاذ 
ــتـــوري، عـــانـــى، كــمــا بــقــيــة شــعــبــه، من  الـــدسـ
ــتـــال. ويــأمــل أن  املــآســي الــتــي سببها االحـ
تساهم في مزيد من التفهم والعمل، انطاقا 

دائما من املبادئ التي تدافعون عنها.
البشرية  لخدمة  جهودكم  فــي  الله  وفقكم 

جمعاء من دون استثناء. 
)أستاذ جامعي فلسطيني في املغرب(

الـــطـــرق تصل  هــــذه  أن  واقـــــع  األول خــلــف 
املستوطنات بعضها ببعض، لكي تشكل 
كــيــانــا اســتــيــطــانــيــا واحـــــدًا، بــعــد أن كــانــت 
املستوطنات اإلسرائيلية بؤرا وتجمعات 
السبب  أمــا  الــضــفــة.  مناطق  فــي   

ً
متبعثرة

الثاني، فيكمن خلف حقيقة أنها ستجعل 
كيانا  كانت  التي  الغربية  الضفة  مناطق 
ــزرا مــتــبــعــثــرٍة، ال  ــ واحــــــدًا، كـــانـــتـــونـــاٍت وجــ
ــٍن، على  ــٍط أو مــمــرٍّ آمــ يــربــط بينها أي رابــ
عكس املستوطنات التي يمكن القول إنها 
د، ولن يطول األمر كثيرًا حتى تعلن  ستتحَّ
الــواقــع،  ذاتــهــا دولـــة مستقلة بحكم األمـــر 

تندمج في النهاية مع دولة االحتال.
بــرزت خطورته،  الــذي  الطريق الجديد  أمــا 
ويـــنـــدرج ضــمــن هـــذه الــخــطــة فــهــو الــطــريــق 
االلتفافي في بلدة حوارة، جنوبي نابلس، 
أخيرًا  اإلسرائيلية  السلطات  أعلنت  الــذي 
ه بهدف ربط املستوطنات 

ّ
عن مناقصٍة لشق

ولتنفيذه،  املــنــطــقــة.  فــي  املــعــزولــة  الجبلية 
الـــدونـــمـــات،  ــادر اإلســـرائـــيـــلـــيـــون آالف  يـــصـ
ــانــــي ويـــقـــطـــعـــون أشـــجـــار  ــبــ ويــــهــــدمــــون املــ
الزيتون. والطريق الجديد جزٌء من مخطط 
لتنفيذ شبكة طـــرٍق تمتد مــن شمال  قــديــم 
الــضــفــة إلــــى جــنــوبــهــا فــيــقــســمــهــا. كــمــا أن 
 وأخرى عرضية، تمتدُّ 

ٌ
 التفافية

ٌ
هنالك طرق

مــن شــرق الضفة إلــى غــربــهــا، وتــهــدف إلى 
فــصــل شــمــال الــضــفــة عــن جــنــوبــهــا، ومنها 
الــطــريــق الــــذي يــمــرُّ قــــرب بــلــدة زعـــتـــرة في 
منطقة بــيــت لــحــم، ويــقــســم الــضــفــة قسمني 

ـــصـــادرة تــقــع فــي جـــوار بـــؤر استيطانية 
ُ
امل

 
ً
مقامة سابقا، أي ستصبح أراضــَي زراعية

مستوطنات،  عليها  ستقام  أو  لها   
ً
تــابــعــة

كما جرت العادة. 
االستيطانية  الــهــجــمــة  هـــذه  تفسير  يمكن 
أنها نتيجة أولية ومباشرة  غير املسبوقة 
التــــــفــــــاقــــــات الــــتــــطــــبــــيــــع، الــــــتــــــي اتــــخــــذهــــا 
ــر لــلــمــضــي  ــيــــون ضــــــــوءًا أخــــضــ ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ
فـــي مــخــطــط تــهــويــد أراضـــــي الــضــفــة. أواًل، 
ض رئــيــس الــــوزراء اإلســرائــيــلــي،  عندما قـــوَّ
بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، بــنــفــســه اّدعــــــــاء دولــــة 
اإلمارات أن التطبيع جاء مقابل وقف الضم 

واالســتــيــطــان، وقـــال، فــي 16 أغــســطــس/ آب 
املاضي، في اجتماع الحكومة اإلسرائيلية: 
»لـــم يــطــرأ أي تــغــيــيــر عــلــى الــخــطــة )صفقة 
الــقــرن(، والــرئــيــس تــرامــب ملتزم بــهــا، وأنــا 
ملتزم بــإجــراء مــفــاوضــاٍت على أســاســهــا«، 
وقــطــع بــــأن الـــســـام لــيــس مــقــابــل أي شــيء 
سوى السام. وثانيا، حني أوعز إلى املجلس 
ــلــــى لــلــتــخــطــيــط والـــبـــنـــاء اإلســـرائـــيـــلـــي  األعــ
املاضي  الشهر  بــدايــة  الــغــربــيــة،  الضفة  فــي 
بــاســتــئــنــاف  األول(،  ــريـــن  تـــشـ ــــر/  ــــوبـ ــتـ ــ )أكـ
اجــتــمــاعــاتــه الـــتـــي كـــانـــت مــتــوقــفــة ثــمــانــيــة 
باملوافقة  يومها  وأعطى توجيهاته  أشهر. 
على بناء 5400 وحــدة استيطانية. وثالثا، 
التوقف عن  لــم يجد مــن يطلب منه  عندما 
ذلك، أو يردعه مهّددًا بوقف مسار التطبيع، 
أو حــتــى يــطــلــب مــنــه تــأجــيــل هــــذه املــوجــة. 
ورابعا، عندما ملس الضعف والهوان الذي 
وصـــل إلــيــه املــوقــف الــعــربــي تــجــاه القضية 
الـــدول  جــامــعــة  رفــضــت  حــني  الفلسطينية، 
العربية، في اجتماع وزراء الخارجية العرب 
االفتراضي، في 9 سبتمبر/ أيلول املاضي، 
ــرار يــــديــــن الــتــطــبــيــع بــني  ــ ــ ــقــــة عـــلـــى قـ املــــوافــ
اإلمارات ودولة االحتال، تقّدمت به السلطة 

.
ً
الفلسطينية، الضعيفة أصا

ـــــراِفـــــق املــخــطــطــات 
ُ
أمـــــا الــــخــــطــــورة الــــتــــي ت

ــة لــتــقــســيــم الـــضـــفـــة وتـــمـــزيـــق  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
الــتــي خــرجــت،  فــهــي األصــــوات  جغرافيتها 
ــنـــاطـــق الــتــي  أخــــيــــرًا، وَدعـــــــت إلـــــى جـــعـــل املـ
إمــــاراٍت عشائرية،  التقسيم  هــذا  عــن  تنتج 

الوطني  لــلــمــشــروع  انــكــفــاٍء  بمثابة  لــتــكــون 
د مـــا راكــمــتــه  الــفــلــســطــيــنــي الـــجـــامـــع، وتـــبـــدِّ
جــمــيــع الـــقـــوى الــفــلــســطــيــنــيــة املـــقـــاومـــة من 
ــنــــجــــزات مــــن أجـــــل تــحــقــيــق  تـــضـــحـــيـــات ومــ
دة.  أهــداف هــذا املــشــروع بإقامة دولــة موحَّ
للسياسة  التبّدي  بمثابة  أنــه سيكون  كما 
التي اتبعت في تكييف النضال الفلسطيني 
مـــع املـــمـــارســـات اإلســرائــيــلــيــة اآلنـــيـــة، بعد 
ــيـــة ذات  ــالـ ــدان االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــنـــضـ ــ ــقـ ــ فـ
بفقدانها  َب  تسبَّ والــتــي  البعيدة،  األهـــداف 
الفلسطينية  الوطني  التحرر   حركة 

ُ
ل حوُّ

َ
ت

إلى سلطة أشبه ما تكون باإلدارة املحلية.
الشعب  أبـــنـــاء  أن  يــبــدو  ــر،  ــ األمـ هـــذا  وإزاء 
ــٍل مــن  ــكــ ــد عـــــِدمـــــوا أي شــ ــ الــفــلــســطــيــنــي قـ
ــــذي يــعــد  أشــــكــــال مـــقـــاومـــة االســـتـــيـــطـــان الــ
، وذلك بعد أن كان مشروعهم 

ً
 جديدة

ً
نكبة

يتضمن مقاومة االحــتــال في أراضــي 48 
ــن مــبــادرة  ــــي 67. ومـ ــرده مـــن أراضـ بــعــد طــ
بــعــد خيبتها من  الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــســلــطــة 
ــــدول الــعــربــيــة، والــتــفــاتــهــا إلــى  جــامــعــة الــ
الدولية،  بالقرارات   

ً
األمــن مسلحة مجلس 

ــي لــحــل الــقــضــيــة  ــ لــطــلــب عــقــد مــؤتــمــر دولـ
الفلسطينية، على أساس قرارات الشرعية 
الــدولــيــة، مــن هــذه االلــتــفــاتــة يمكن معرفة 
حــجــم الـــيـــأس الــــذي وصــلــت إلـــيـــه، والــــذي 
ال يــغــيــره ســـوى انــــدالع انــتــفــاضــة شعبية 
ــذه الـــســـلـــطـــة نــفــســهــا،  ــ جـــــديـــــدة، عـــمـــلـــت هــ

وتعمل دائما، على وأدها.
)كاتب سوري في روما(

بها، دع عنك امتاكه الحزب الجمهوري 
عمليا، ما يعني أن من سيتحّداه قد يجد 
وتــحــريــضــه، وقد  عــرضــة لسخطه  نفسه 
ينتهي بهم األمــر خــارج مناصبهم التي 
التصويت  نتائج  وتفيد  إليها.  انتخبوا 
الــشــعــبــي، حــتــى صــبــاح أمـــس الخميس، 
بــأن ترامب حصل على أصــوات أكثر من 
72 مليون ناخب، في حني حصل بايدن 
عــلــى أصــــوات أكــثــر مــن 77 مــلــيــونــا. وإذا 
أخـــذنـــا فـــي االعــتــبــار أن أغــلــب مــصــّوتــي 
ترامب خرجوا يوم االنتخابات لاقتراع 
شــخــصــيــا، فــي حــني أن نسبة كــبــيــرة من 
قاعدة بايدن االنتخابية اقترعت مسبقا 
األصــوات  أن  علمنا  ما  وإذا  البريد،  عبر 
الــتــي حــصــل عــلــيــهــا تـــرامـــب تــفــوق الــتــي 
حصل عليها باراك أوباما في انتخابات 
عــام 2008، والتي زادت على 68 مليونا، 
ــلـــى فـــي تـــاريـــخ االنــتــخــابــات  لــتــكــون األعـ
الـــرئـــاســـيـــة األمـــيـــركـــيـــة حــتــى انــتــخــابــات 
ــبـــوع املـــاضـــي، حــيــنــهــا نــفــهــم درجـــة  األسـ
السحري  حماسة قاعدة ترامب وتأثيره 
عــلــيــهــا لـــلـــوقـــوف فــــي طـــوابـــيـــر مــكــتــظــة 
ى 

ّ
ساعات طويلة في خضم جائحٍة تتفش

في الواليات املتحدة. 
يدرك املسؤولون الجمهوريني ذلك، ومن 
ثمَّ فإن أغلبهم قد اختار أن يقلب القاعدة 
على  رأســـا  الــحــزب«  قبل  »البلد  الذهبية 
عـــقـــب، لــتــكــون »الـــحـــزب قــبــل الـــبـــلـــد«، بل 
الواليات  تجد  وهكذا  البلد«.  قبل  »األنــا 
املتحدة نفسها اليوم هدفا للغمز واللمز 
الذين مارست  والسخرية من خصومها 
عــلــيــهــم األســــتــــاذيــــة دومـــــــا، فـــهـــي لــيــســت 
أحسن حااًل من الصني أو روسيا أو كوريا 
الشمالية أو فنزويا أو إيران، بل قد يحق 
لــهــم أن يــزعــمــوا إنــهــم مــتــقــّدمــون عليها، 
إذ ال يدعون  ذواتــهــم،  مــع  فهم متسقون 
املسألة  نقيضه. طبعا،  ويــمــارســون  أمــرًا 
لــيــســت بــهــذا الــتــبــســيــط، فــأمــيــركــا تبقى 
تــدافــع حقيقي،  دولـــة مــؤســســات، وفيها 
ينقلب على  أن  ترامب  وليس في مقدور 

والسخرية.  الــتــنــدر  مــن  أنــبــيــاءهــم  حتى 
بـــيـــد أن الـــعـــمـــق الــــحــــضــــاري لـــإنـــســـان، 
ــــري، عــبــد  ــزائـ ــ ــجـ ــ ــقــــول الــــبــــاحــــث الـ ــا يــ ــمـ كـ
الــــرزاق بــلــقــعــروز، عــمــق ديــنــي روحـــي ال 
تعّوضه أي عقيدة فلسفية، وللمسلمني 
الــحــق فــي أن يــرفــضــوا الــــزي الــســيــاســي 
الــذي يريد تــأويــل العالم  األيــديــولــوجــي 
الــخــاص، بــل مــن واجبهم  وفــق منظوره 
ــراح أفـــــق حـــداثـــي  ــ ــتـ ــ أن يـــســـعـــوا إلـــــى اجـ
التجربة  تكرار  عن  بنفسه  ينأى  جديد، 
لها  بالنسبة  التاريخ  التي بات  الغربية 
الرغم  على  العلمنة،  لتحقيق   

ً
ســيــرورة

مـــن اســتــفــاقــتــهــم عــلــى كــــــوارث أضــاعــت 
كنوز املعني والقيمة.

ــذوة الــفــعــالــيــة الــحــركــة  ــ لــقــد انـــطـــفـــأت جـ
نتيجة  كثيرين  مسلمني  لــدى  اإليمانية 
ضعف الفهم العملي للقرآن، ولذا تراهم 
يــلــجــأون إلــى التعبئة الــروحــيــة الــتــي ال 
تسعى إلى تغيير الجانب النفسي للفرد 
األخاقية  للمقاصد  وتوجيهه  املــســلــم، 
ــا تــســتــدفــعــه ملــواجــهــة  ــدر مـ ــدة، قــ ــديـ الـــسـ
»اآلخر« وتحّديه تحّديا غير حيوي، بل 
إلــى إجـــراء بــرهــانــي أو صدق  ال يستند 
نــظــري، إنــمــا مــجــّرد تـــأويـــات )ولــيــســت 
مـــعـــرفـــة حـــقـــيـــقـــيـــة( جـــلـــبـــت الـــتـــشـــويـــش، 
وأحــــــدثــــــت الــــفــــوضــــى واإلضــــــــــــــراب، فــي 

مجتمعاٍت إنسانيٍة كثيرة.
ــعـــّرض الــنــبــي )ص(، فـــي حــيــاتــه،  لــقــد تـ
ات بــالــغــة، بـــل إلـــى مـــحـــاوالٍت  إلـــى إســـــاء
ردة  أن  بـــيـــد  الـــجـــســـدي،  األذى  طــــاولــــت 
الصبر، حتى  يوما خانة  تبرح  لم  فعله 
أبرز سماته،  كان الصبر على األذى من 

وأجمل صفاته. 
ولنا أن نسأل من أين يأتي هذا »اإلجال« 
التي يتملك بعض »املؤمنني«، ويدفعهم 
إلــى جــز رؤوس مــن تــســّول لهم أنفسهم 
ــفــــة، وقــــــد كـــان  ــريــ ــذات الــــشــ ــ ــلـ ــ ة لـ اإلســــــــــاء
منهجا  التبليغ  يــلــتــزمــوا  أن  بــهــم  حــرَيــا 
لم  أوســــاط  فــي  بــالــنــبــي )ص(  للتعريف 
وبني  بينها  بــل حيل  بــاغ،  إليها  يصل 
مــعــرفــة الــــدعــــوة املــحــمــديــة بــكــل الــطــرق 

والوسائل. 
ــاد هـــــــؤالء املـــتـــحـــمـــســـون ُيـــْســـِقـــطـــون  ــكــ يــ
ــل  ــ ــوامـ ــ أفــــــــكــــــــارًا ومـــــــــقـــــــــوالٍت هـــــــي مـــــــن عـ
املحّمدي،  النهج  على  الخاص  تفكيرهم 
في  املجتمع  حــرمــة  بــذلــك  فيستبيحون 
التبصر، بعد أن استباحوا حرية األفراد 
ة لــأفــراد،  ــاء ــ فــي الــتــفــكــر. ال تــدخــل اإلسـ
ــا أعـــنـــي  ــ ــــن الـــــقـــــيـــــادات، ضـــمـــن مـ دعــــــك عـ
بالتفّكر، فمن يفعل ذلك ال تستفزه فكرة 
ة لــلــمــعــتــقــد قــــدر مـــا يــســعــى إلــى  اإلســــــاء
الــتــعــّرف عــلــى فــاعــلــيــة اإلدمــــاج القسري 
التعرف على حدود  ثّم  للمسلمني، ومن 
الــصــبــر والــتــحــمــل لــديــهــم. هـــذا مــا حــدث 
الــذيــن هزئت  والــنــصــارى  لليهود  ــرارًا  مـ
ردة  تتعّد  فلم  أنبيائهم،  مــن  هــولــيــوود 
فــعــلــهــم اإلهـــمـــال الــــذي أثــبــت جــــدواه في 
الفعل  لــهــذا  التسويقية  الــقــدرة  تضييع 

الشنيع.
ال يستغرقني التفكير في مصير القاتل 
ــالـــة االزدواج  مــــن حـ ــانـــى  عـ ــا  ــمـ ربـ ــــذي  الــ
والــدنــيــوي،  الــديــنــي  للمجالني،  املــاهــوي 
السياسيني  فعل  ردة  تهولني  مــا  بــقــدر 
)املــســلــمــني وغــيــرهــم( الــذيــن يــريــدون أن 
الحاالت  يستخرجوا خاصاٍت من هذه 
ــقــــاربــــاٍت تــتــعــلــق  الـــنـــشـــاز، ويـــطـــرحـــوا مــ
ــي  ــــن ) والـــــديـــــن اإلســــامــ ــديـ ــ بـــمـــصـــيـــر الـ
خاصة( في املجتمع الحديث الذي يطلب 
باطنية وذاتية في  أفــراده حياة روحية 

ض الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وتــأتــي  ــقــــوِّ ويــ
هذه االندفاعة في حجم االستيطان وبناء 
ج  الــطــرق فــي ظــل مــوجــة التطبيع الــتــي روِّ
التي  القرن  أنها ستوقف صفقة  عون  طبِّ

ُ
امل

تــخــطــط لــضــم الــضــفــة إلـــى دولــــة االحــتــال 
اإلســـرائـــيـــلـــي. فــعــلــى عــكــس مـــا أعــلــن وزيـــر 
الــخــارجــيــة اإلمــــاراتــــي عــبــد الــلــه بـــن زايــــد، 
بــاده والبحرين  اتفاق تطبيع  قبل توقيع 
عاقاتهما مع دولة االحتال، وفي خطابه 
خال مراسم التوقيع في واشنطن، أن هذه 
االتــفــاقــيــة تــأتــي مــقــابــل وقــــف االســتــيــطــان 
ازداد  ــرن،  ــ ــقــ ــ الــ تـــطـــبـــيـــق صـــفـــقـــة  ــل  ــيــ ــأجــ وتــ
الــهــجــمــات  وازدادت  اإلســرائــيــلــي  الــســعــار 
ب االحتال اإلسرائيلي 

َّ
االستيطانية. إذ كذ

هذا االّدعــاء حني صادقت سلطاته، في 14 
بعد  أي  املـــاضـــي،  األول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
شهر من توقيع االتفاق، على مشاريع بناء 
2123 وحدة سكنية استيطانية في الضفة 
الغربية، وهي جزء من مخطٍط أشمل لبناء 
استيطانية  آالف وحــــدة  مــن خــمــســة  أكــثــر 
حني  وكــذلــك  الفلسطينية.  األراضـــــي  عــلــى 
ُكشف، في 16 أكتوبر املاضي، عن استيائه 
ــوار  ــ ــ األغـ أراضــــــــي  مــــن  ــم  ــ ــ عـــلـــى 11200 دونـ
الفلسطينية من أجل إقامة ثاث محميات 
 لتحويل هذه 

ً
طبيعية، وهو ما يعد مقدمة

املحميات إلى بؤر استيطانية. وقال مدير 
عــام توثيق انــتــهــاكــات االحــتــال فــي هيئة 
عــواد،  قاسم  واالستيطان،  الــجــدار  مقاومة 
والـــذي كشف قــرار االســتــيــاء، إن األراضــي 

 لم يعن 
ْ
نتيجة االنتخابات بسهولة، وإن

هذا انعدامه تماما في حال وقع تواطؤ، 
مستبعد جدًا، من الواليات التي يسيطر 
الجمهوريون على مجالسها التشريعية 
العليا في ذلك. على  وسايرتهم املحكمة 
أي حال، هذا حديث آخر، وهو أقرب إلى 

االستحالة.  
ــرآن الـــكـــريـــم نـــجـــد تـــوبـــيـــخـــا ملــن  فــــي الـــــقـــ
يأمرون الناس بشيء وال يطبقونه على 
 
َ
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َسُكْم« )البقرة: 44(. وفي قصيدة ألبي 
ُ
ف

ْ
ن

َ
أ

ٍق 
ُ
األســـود الــدؤلــي يــقــول: »ال تــنــَه عــن خل

ه/ عاٌر عليك إذا فعلت عظيم«. 
َ
وتأتَي مثل

هــذا هــو حــال أمــيــركــا الــيــوم الــتــي عــّراهــا 
ــبــــويٌّ مـــتـــســـلـــط ونــــرجــــســــي مـــصـــاب  شــــعــ
بأعطاب نفسية كثيرة، تمارس األستاذية 
عــلــى الــعــالــم، فــي حــني أنــهــا بــحــاجــة اآلن 
إلى من يذّكرها بالتزام القيم التي تحض 
اآلخرين عليها. سيكون بايدن أمام تحدٍّ 
كبير في سعيه إلى استعادة ما يصفها 
»القيادة األخاقية« في العالم، وإظهار  بـ
النظر،  األميركي، بغض  النموذج«  »قوة 

 أم ال.
ً
اقتنعنا بأنهما قائمان أصا

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

آن واحـــد. هــذه وضعية اخــتــزالــيــة يجب 
أو مصير  العقانية،  قرن بمسير 

ُ
ت أن ال 

مجموعة  كونها  تعدو  ال  التي  الحداثة 
عناصر منَمقة، لكنها منزوعة ومجّردة 
ــة.  ــ ــوديـ ــ ــوجـ ــ ــا الـ ــنـــهـ ــيـ مـــــن بــــعــــض مـــضـــامـ
تـــؤول  أن  تـــريـــد  إرادة  ثـــمـــة  أن  األخـــطـــر 
العالم وفق منظورها، تختبئ خلف ما 

يبدو عقانيا، موضوعيا ومحايدًا. 
ليس املطلوب أن يقّدم الدنيوّي تنازالٍت 
عــلــى حـــســـاب املــــقــــدس، ولـــكـــن أن نــحــّرر 
االكتفائي،  الــغــرور  األول من بعض  هــذا 
الفرد  يــبــدو  قــد  قــد يقضي عليه.  والـــذي 
قا، كما يقول دوركايم، بني تطلعاته 

ّ
ممز

الناجمة  والـــواجـــبـــات  األنــانــيــة  الــفــرديــة 
ــٍة ال  ــيـ عـــن انــتــســابــه إلــــى جـــمـــاعـــٍة أخـــاقـ
تكاد تميز بني العاطفة واملعتقد، فالذي 
ينجرف وراء عاطفٍة تدفعه إلى اإلضرار 
بحياة اآلخرين، يفعل ما يفعل، ظانا أنه 
للجماعة  ــص 

ِّ
ــل

َ
وُمــخ للمعتقد  ــِلــص 

ْ
ُمــخ

مــن جــريــرة الــتــعــّدي الـــذي يــطــاولــهــا من 
ــذه  »الـــســـلـــطـــة الـــزمـــنـــيـــة الــــفــــاســــدة«. وهــ
ــنــــي لـــلـــديـــن، األمــــر  ــتــــأويــــل الــــاديــ آفـــــة الــ
ــان  ــمــ ــكــــون اإليــ ــــُدث حـــيـــنـــمـــا يــ ــــحـ الـــــــذي يـ
داخلية  عديدة  بأسباب  مهّددًا  املشترك 
ماّسة  الحاجة  تكون  وقتها  وخــارجــيــة، 
إلنــــقــــاذ وجـــــود الــــديــــن كــــديــــن، فــــي عــالــم 
ثقافي مرسوم بالفردنة وذوتنة أنساق 
ــع كــتــاب »ســوســيــولــوجــيــا  ــ الـــداللـــة )راجـ
وجــان  ليجيه  لــدانــيــال هيرفيو  الــديــن«، 
ــر  ــاهـ ــــف طـ ــــوسـ ــة يـ ــمــ ــرجــ بـــــــول ويــــــــــام، تــ
ــبــــحــــريــــن لــلــثــقــافــة  ــة الــ ــئـ ــيـ ــــق، هـ ــديـ ــ ــــصـ الـ

والفنون، املنامة، 2018(. 
ــا  ــيـ ــنـ  ديـ

ً
ــل، نــــــــرى تـــــــأويـــــــا ــ ــابــ ــ ــقــ ــ وفــــــــي املــ

للعلمانية في مجتمعاٍت تّدعى مغادرة 
اآللهة ساحتها العامة، لكنها ما برحت 
تــبــحــث عـــن مــصــدر لــلــطــاقــة، تــمــتــح منه 
الـــشـــعـــور بـــوجـــودهـــا الــــخــــاص، وتــعــيــد، 
ــره، بــنــاء مثلها األعـــلـــى، ولـــو أن  عــلــى أثــ
وتقديسا  لرجاالتها،  تأليها  ذلــك  يكون 
ــكـــارهـــم الـــتـــي بـــاتـــت مـــوضـــع إجـــمـــاٍع  ألفـ

يحرم النيل منه. 
وهــــذه الــكــونــيــة كــونــيــة مــائــلــة، لــكــونــهــا 
ــا  ــهــ ــادتــ ــّدي فــــــي شــــــــأن قــ ــ ــعــ ــتــــ ـــ تـــــرصـــــد الـ
فـــــي شــــأن  ــره  ــكـ ــنـ ــتـ تـــسـ الــــوطــــنــــيــــني، وال 
الــزعــمــاء الــديــنــيــني، ولـــو أن يــكــون سيد 
األولــــني واآلخـــريـــن )مــحــّمــد(، عــلــى األقــل 

من وجهة نظر املحبني والتابعني.
)كاتب سوداني(

دولة المستوطنين واألمر الواقع الجديـدة

هل ينجح بايدن في إصالح 
ما أفسده ترامب؟

َسْفر الرسومات... 
كونية بالخط المائل

رسالة مفتوحة 
إلى الرئيس بايدن

هجمة استيطانية 
نتيجة أولية 

ومباشرة التفاقات 
التطبيع، التي 

اتخذها اإلسرائيليون 
ضوءًا أخضر

بايدن أمام تحّدٍ 
كبير في سعيه إلى 

استعادة ما يصفها 
بـ»القيادة األخالقية« 

في العالم

ترفض العلمانية 
الالئكية بنسختها 

الفرنسية أن 
تستوعب أشد 

العناصر تنوعًا، 
وتمعن في المحاولة 

لصهرها في مصهر 
توليفي كبير

آراء

بشير البكر

يستسهل كثيرون تصنيف الرئيس األميركي، دونالد ترامب، أنه رجل أعمال يعمل 
في السياسة. وبذلك يضعونه في قالب جاهز، ويحكمون على كل أفعاله ومواقفه 
وسياساته من هذه الزاوية فحسب. وانجّر هذا الكسل على فهم استراتيجة ترامب 
الذي ال يمكن اختصاره إلى تاجر تعامل مع السياسة بمنطق الصفقات. صحيٌح 
أن املــال أحــد مــحــّددات مــواقــفــه، وهــذا طبيعي مــن شخص أمضى حياته فــي هذا 
امليدان، إال أن كل مواقفه خاضعة لحساباٍت سياسية، خصوصا حني يتعلق األمر 
موقفا سياسيا  أو  نــزوة  ترامب  عند  االنعزالية  ليست  وعليه،  األميركي.  بالداخل 
انتخابيا، بل هي إيديولوجيا، وهذا يفسر اختياره فريق عمٍل يتكون من مجموعة 
الذي يقدم نفسه  من اإليديولوجيني املتعصبني، في مقدمتهم نائبه مايكل بنس، 
الجمهوري، وهو يجّسد رؤية  الحزب  مسيحيا محافظا أوال، ومن ثم عضوا في 
للدولة تذهب بعيدا في العنصرية والتعّصب والرجعية، حني يتعلق األمر بشعار 
»أميركا أوال« الذي رفعه ترامب في مطلع واليته. وهنا يمكن أن يفهم املرء سبب 
الشرطة والقضاء. وينسحب هذا على  إدخــال إصالحات على جهازي  معارضة 
املوقف من أنظمة الصحة واإلجهاض واملثليني واألقليات، ويذهب حتى إلى العالقة 
الخاصة مع إسرائيل التي يعتبرها بنس تجسيدا للنبوءة التوراتية، وضــرورة ال 
محيد عنها في »األيام األخيرة« التي تسبق العودة الثانية للسيد املسيح واعتناق 
اليهودي  اليهودية وشعبها  اليهود املسيحية )اليوم وكل يوم تقف دولة إسرائيل 

شاهدا حيا على اإليمان الرّباني(.
الحرب  نهاية  منذ  يسبق،  ولــم  تــرامــب.  إدارة  مــرضــا  هما  والعنصرية  االنــعــزالــيــة 
العاملية الثانية، أن بلغ االنقسام العرقي ما وصل إليه عشية االنتخابات األميركية. 
وحني يتحدث الرئيس األميركي عن أميركا العظيمة، فإن العالم يفهم من ذلك أنه 
الواليات  العنصرية داخــل حــدود  البيضاء. ولــم تبق عــدوى ترامب  يقصد أميركا 
املتحدة، بل انسحبت إلى أجزاء أخرى من العالم، إلى بريطانيا، وفرنسا، والبرازيل 
وحتى الهند، فاالستفتاء على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبــي )بريكست( 
تم في بداية عهد ترامب، وما كان له أن ينجح لوال جرعة الدعم التي قّدمها الرئيس 
ويتقّدم  األبــيــض،  البيت  فــي  استقبلهم  الــذيــن  البريطانيني  لالنعزاليني  األمــيــركــي 
 أن مستشار ترامب األسبق 

ٌ
هؤالء زعيم حزب االستقالل، نايجل فاراج. ومعروف

الذي  الــرأس  كــان  بانون،  االستراتيجية(، ستيف  )مسؤول  األيديولوجي  ومنظره 
تولى التنسيق بني األحزاب العنصرية األوروبية، واختار بروكسيل مقر املفوضية 
األوروبــيــة مركزا إلنشاء حركة شعبوية إلطــالق ثــورة شعبوية في أوروبــا، وكان 
الكبير  غرضه تفكيك املشروع األوروبــي. وللغرابة، تبنّي الحقا أن هذا املستشار 

الذي صال وجال في البيت األبيض، قبل أن يطرده ترامب عام 2017، نّصاب.
يجب االعــتــراف بــأن ترامب يمثل ظاهرة عنصرية خطيرة ذات بعد دولــي، إال أنه 
لحسن الحظ أن السبعني مليونا الذين صّوتوا له ليسوا كلهم عنصريني، وإال لكانت 
أميركا على شفير حرب أهلية، فهناك تيارات داخل الحزب الجمهوري بعيدة عن 
العنصرية، وهي من نمط اليمني التقليدي ليس أكثر، وهناك املستفيدون من قضية 
النمو االقتصادي وأسواق االئتمان والتأمني التقاعدي خالل والية ترامب. وهذا يدل 
على أن هؤالء تصّرفوا بدافع املصالح االقتصادية، وليس من منطلقات أيديولوجية. 
بهؤالء  عناية خاصة  يولي  أن  بــايــدن،  جــو  املنتخب،  الرئيس  مهام  مــن  وسيكون 
أنفسهم موحدين يعملون  يقّدمون  الذين  الرؤساء  عــادة  الهّوة، كما يفعل  لجسر 

على أساس املواطنة املتكافئة.
دولــة  أنها  للعالم  وتبرهن  بالبدهيات،  العالم  تذكير  تعيد  أن  أميركا  مــن  مطلوٌب 
فيها  مــزرعــة خــاصــة، تحكمها وتتصّرف  إلــى  تــرامــب  أن حّولها  بعد  مؤسسات، 
أنفاسها  تحبس  املتحدة  الواليات  كانت  بينما  أنه  ذلك  على  البليغ  واملثال  العائلة. 

بانتظار إعالن نتائج الواليات املتأرجحة كان ترامب في منتجعه يلعب الغولف.

نواف التميمي

الفلسطيني  والخطاب  األبــيــض،  البيت  في  ورئيس جديد  أخــرى،  أميركية  انتخابات 
البيضاوي في  البيت  تــداول  القديم على حاله، مثل دار لقمان، ال يتجّدد وال يتغير. 
رؤســـاء، وسادسهم  العام 1991، خمسة  في  للسالم  مدريد  مؤتمر  منذ  واشنطن، 
 الخطاب الفلسطيني فــي كــل مــرة مــن تــكــرار مــا قال 

ّ
على الطريق، ومــع ذلــك ال يمل

وقــيــل مــن رغبته فــي العمل مــع كــل رئــيــس جــديــد لعقد مؤتمر دولـــي لحل الــصــراع 
الفلسطيني اإلسرائيلي، والوصول إلى حل عادل على أساس قرارات الشرعية الدولية. 
وفي السنوات الـ18 األخيرة، زاد الخطاب الفلسطيني على الكليشيه ذاتها عبارة »على 
أساس .. ومبادرة السالم العربية كما وردت في قمة بيروت العام 2002«. وقبل أيام 
قليلة، سمعنا الرئيس محمود عباس يعود إلى األسطوانة نفسها، بمناسبة انتخاب 
الرئيس جو بايدن ليحل مكان الرئيس املنصرف دونالد ترامب. طبعًا ال ُيالم الرئيس 
الفلسطيني على التوجه إلى كل رئيس أميركي جديد، ومطالبته باالهتمام بقضية 
تؤرق السالم في الشرق األوسط. لكن على الرئيس الفلسطيني تقدير املتغيرات التي 
طرأت على اإلقليم بشكل خاص، والعالم عامة، قبل التوجه إلى سيد البيت األبيض 
إلــى مجموعة  اإلشـــارة  املهم هنا  ومــن  السياسة واألرض.  بخطاب تجاوزته حقائق 
من هذه املتغيرات التي استجّدت في اإلقليم على األقــل، وتستدعي من الفلسطيني 
التعاطي معها بالضرورة. أوال، ما تسمى املبادرة العربية للسالم، أو مبادرة بيروت 
2002، التي قّدمتها السعودية إلى القمة العربية في بيروت، ونصت باألساس على » 
التزامهم )القادة العرب( بالتوقف عن إقامة أية عالقات مع إسرائيل حتى تستجيب 
لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومرجعية مؤتمر مدريد للسالم، واالنسحاب من كافة 
األراضي العربية املحتلة حتى خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967«. بالنظر إلى 
ما ورد في بنود هذه املبادرة، ومقارنته مع ما يجري على أرض الواقع، نرى أن الدول 
العربية املوقعة على املبادرة، ومنها العربية السعودية، صاحبة املبادرة، لم تعد تلتزم 
بروح هذه املبادرة، بل أسقطت كل ما ورد فيها. من هنا، لم يعد يجدي أن يتضمن 

الخطاب الفلسطيني أي إشارة إلى هذه املبادرة التي تخلى أصحابها عنها. 
األمر اآلخر، مواصلة الرئيس الفلسطيني الحديث عن »حل الدولتني«، وال أدري إن 
كان الواقع على األرض كما يراه الرئيس أبو مازن من نافذة بيته أو مكتبه في رام 
الله ظل فيه ما يتسع لدولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. الحقائق على األرض 
إلــى معجزات خارقة  للحياة، ويحتاج   

ً
قابال يعد  لم  الدولتني«  »حــل  أن  تقر بحقيقة 

انتخاب  األوان، وبمناسبة  آن  انتهى.  املعجزات  القول إن زمن  املنطق  لتطبيقه، ومن 
رئيس جديد للواليات املتحدة األميركية، تجديد الخطاب الفلسطيني، والتفكير خارج 
الصندوق، ولو من باب التجريب، بإمكانات حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي عبر 
ما ُيعرف بحل دولة ديمقراطّية واحدة جامعة، ترتكز على العدالة واملساواة، وتضمن 
 - دستورية واحدة لكل 

ُ
 فلسطني التاريخّية. دولة ديمقراطية

ّ
سالًما حقيقيًا في كل

مواطنيها. ليس مثل هذا الحل هجينًا في النظم السياسية املتعارف عليها أو القائمة. 
ويلز  أقاليم  تتعايش  البريطاني، حيث  الفيدرالي  االتحاد  نموذج  املثال،  على سبيل 
وإنكلترا وإسكتلندا وأيرلندا الشمالية داخل كيان سياسي ُيعرف باململكة املتحدة، 
دولة اتحادية ذات نظام ملكي دستوري، يحكمها نظام برملاني مع حكومة مركزية 

في العاصمة لندن، مع تمتع كل إقليم بحكم محلي مع حكومة وبرملان محليني.  
الدولتني«،  القائمة على »حل  املبادرات  وبعد فشل كل  السياسية،  البراغماتية  من 
مستقل،  فلسطيني  كيان  قيام  دون  تحول  األرض  على  حقائق  إسرائيل  وخلق 
 فلسطني 

ّ
ال يضر ترك الباب مواربًا أمام فكرة الدولة الديمقراطّية الواحدة في كل

وإقامة  االستعماري،  األبارتهايد  نظام  وتفكيك  للصراع  ممكنا  حال  التاريخّية، 
نظام سياسّي مبني على العدالة واملساواة الكاملة في الحقوق والواجبات لجميع 
الـــذي لحق بالشعب  الظلم  الــعــودة، ورفـــع   

ّ
لــحــق الــكــامــل  التطبيق  املــواطــنــني، وعــلــى 

الفلسطيني منذ العام 1948.

جمانة فرحات

لم يكن من تابع ما ُسمي »املؤتمر الدولي حول عودة الالجئني« في دمشق، الذي نظمته 
 تنطبق عليه، 

ً
روسيا، في حاجة إلى وقٍت كثير إلدراك أن تسمياٍت عدة أخرى أكثر دقة

ليس جــّراء املقاطعة الدولية له فقط، بل بسبب ما تضمنه. خرج بشار األسد بكلمة 
مصّورة على املشاركني في املؤتمر، ُيخّيل ملن سمعها أن املتحدث هو رسول سالم، 
وليس املسؤول عن مجازر ال عد وال حصر لها بحق شعبه، أنتجت، على مدى قرابة 
عشرة أعـــوام، أكبر عــدد من الالجئني حــول العالم، يجمعهم أمــر واحــد: عــدم الرغبة 
في الــعــودة إلــى سورية طاملا أنــه ال يــزال حاكمًا لها. استفاض األســد في إنسانيته 
تمثله  ما  إلــى  وتطّرق  أخالقية«،  إنسانية  »مبادئ  مثل  عبارات  فاستحضر  الزائفة، 
مسألة الالجئني لنظام القتل والتنكيل من »قضية وطنية«. لكنه لم يحتج إلى وقت كثير 
حتى يخلع هذا القناع، ويتحّدث عن »قضية مفتعلة«، وضغوط يتعّرض لها الالجئون 
ملنعهم من العودة، وعن دور العقوبات في إعاقة »إعادة تأهيل البنية التحتية للمناطق 
التي دّمرها اإلرهاب«، ال صواريخه وبراميله املتفجرة التي مسحت مدنًا بأكملها عن 
الخريطة السورية. حتى أن خياله دفعه إلى القول إّن األغلبية الساحقة من السوريني 
يرغبون في العودة »ألنهم يرفضون أن يكونوا رقمًا على لوائح االستثمار السياسي، 

وورقة بيد األنظمة الداعمة لإلرهاب ضد وطنهم«.
الــروســي والحليف  للراعي  لــم يكن مــا رّدده األســد فــي كلمته ســوى صــدى  فعليًا، 
اإليراني، وال سيما أنه أكثر من يجيد أداء هذا الدور، وتمّرس فيه على مدى السنوات 
ران وسيلة ملنعه من السقوط، فكلمة 

ّ
املاضية، بينما كانت طهران وموسكو ال توف

للرئيس  الــخــاص  املبعوث  ألقاها  التي  الفـــروف،  الــروســي سيرغي  الخارجية  وزيــر 
الروسي إلى سورية ألكسندر الفرنتييف، كانت واضحة في التركيز على تسييس 
قضية الالجئني، وتحميل الدول التي تستضيفهم مسؤولية املعاناة، ألنها ببساطة 
ترفض التعاون مع النظام السوري. وهو ما القاه فيه أيضًا مساعد وزير الخارجية 
اإليراني علي أصغر خاجي، الذي كّرر الزمة منع الالجئني من العودة، وصّوب على 
لــوال كلمة  العقوبات، وعلى ضــرورة إعــادة اإلعــمــار. ولــم تكن هــذه الجوقة لتكتمل، 
الفيديو، ولم يتوان عن  ألقى كلمة عبر  الــذي  اللبناني شربل وهبة،  الخارجية  وزيــر 
أّن  باألمن واالستقرار! واألهــم  األكبر من سورية  القسم  ينعم  الحديث حــول كيف 
وهبة كان مخلصًا ألدبيات التيار السياسي اللبناني الذي يمثله وأتى به إلى منصبه، 
فلم يخّيب الظن فيه، إذ سارع إلى تحميل الالجئني السوريني )تصّر الدولة اللبنانية 
االقتصادية على  األعباء  »مفاقمة  إنها  قال  ما  نازحني( مسؤولية  على توصيفهم 
الدولة«، قبل أن يستكمل وزير الشؤون االجتماعية والسياحة رمزي املشرفية املهمة. 
رّدد األخير النغمة نفسها، بحديثه عن أكالٍف مباشرٍة وغير مباشرة، قدرها بأكثر 
من 40 مليار دوالر لوجود الالجئني، واتهمهم بالضغط على الخدمات العامة واملوارد 
املدعومة والبنى التحتية وفرص العمل. ولم يأت الوزيران العتيدان، عمدًا، على سيرة 

كم من األموال تدفقت على لبنان بسبب الالجئني أنفسهم.
تناسى من حضروا »املؤتمر«، وبشكل أدق تجاهلوا، اإلجابة عن سؤالني: ملاذا يفضل 
الجئ سوري يعيش في خيمة، وفي ظروف الإنسانية، البقاء في األردن أو لبنان على 
العودة؟ وملاذا من يوجد اليوم في تركيا وأملانيا وغيرهما، أسقط من قاموسه، على 
الرغم من كل الظروف التي يمّر بها، فكرة العودة إلى بلٍد من يدخل إليه هو في حكم 
املفقود، واملعّرض في أي لحظٍة للسوق إلى جبهات القتال أو للسجن واملــوت تحت 
التعذيب. كان يمكن للنظام، ومعه موسكو وطهران، إطالق تسمية أدق على تجمعهم 
بشؤون  واالهــتــمــام  اإلنسانية  عــن  البعد  كــل  والبعيدة  مــنــه،  الغاية  تــوّصــف حقيقة 
الالجئني. لو قالوا إن الهدف محاولة ابتزاز الدول الغربية لالنخراط في إعادة اإلعمار، 
العقوبات، لكان من املمكن تصديقهم. أما زّج قضية الالجئني  والتوقف عن فرض 

فليس سوى كذب موصوف اعتادوا عليه.

ترامب ظاهرة خطيرة ضرورات تجديد الخطاب الفلسطيني

مؤتمر »الالجئين السوريين«: 
أن تكذب كثيرًا
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آراء

أحمد مفرح

لم يختر املواطن األميركي، قبل أيام، رئيس 
ثرت 

ُ
باده للسنوات األربع املقبلة فقط، بل أ

خياراته تلك على مصائر مواطنني كثيرين 
فـــي غــيــاهــب ســجــون االحــتــجــاز فـــي مــصــر، 
فــبــالــتــزامــن مـــع تــلــك االنـــتـــخـــابـــات، صـــدرت 
قرارات بإخاء سبيل عدد من أبرز املعتقلني 
 لم يسع 

ٌ
السياسيني في مصر، وهي خطوة

الــنــظــام املـــصـــري مــنــهــا إلــــى تــحــســني ملفه 
الواقعة  االنتهاكات  تخفيف  أو  الحقوقي، 
عـــلـــى املــعــتــقــلــني الـــســـيـــاســـيـــني، أو تــحــســني 
أحـــوال مــراكــز االحــتــجــاز، ولكنها مــن قبيل 
األوراق التي يجري اللعب بها في مواجهة 
الــــضــــغــــوط الـــــدولـــــيـــــة، خــــصــــوصــــا بـــعـــدمـــا 
ونقض  القانونية،  الطرق  كل  النظام  أغلق 
ــاح كــل تــشــريــع كــان  منظومة الــقــضــاء، وأطــ
املصري،  املــواطــن  يحمي بعضا من حقوق 
تحديًدا منذ جاء بمجلس تشريعي منبطح 
ــاح كــــل مــــبــــادئ الـــعـــقـــانـــيـــة، واالتـــــــــزان،  أطـــــ
باملجتمع  العاقة  إدارة  في  والدبلوماسية 
والجماهير، في مقابل منح القوة والسلطة 

املطلقتني للدبابة واملدّرعة.
انــتــهــت أي إمــكــانــيــٍة لــلــضــغــط عــلــى الــنــظــام 
املــصــري فــي جــهــة املــلــف الــحــقــوقــي مــنــذ بــدأ 
حكم الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، 
خــصــوًصــا مــع نــجــاح الــنــظــام فــي استعمال 
مــلــفــات االســتــثــمــار، والـــاجـــئـــني، واإلرهـــــاب، 
الخارج  مــحــاوالت  كل  ليبيا، إلحباط  وملف 
ــمـــل عــلــى  ــعـ ــل الـ ــ ــه، مــــن أجــ ــيـ ــلـ ــر عـ ــيـ ــأثـ ــتـ فــــي الـ
تعديل أوضاع حقوق اإلنسان وانتهاكاتها، 
وخــصــوصــا أن هــذا كــان أبـــرز مــجــال يساهم 
ــــي )عــبــر دول فــاعــلــة فيه  بــه االتــحــاد األوروبـ
في هذا الصدد إقليمًيا ودولًيا(، وكذا البيت 
األبــيــض الـــذي منح الــنــظــام املــصــري الضوء 
األخضر إلطاحة املواطنني. وال يمكن، في أي 
حــال، إغفال حــدث إصــدار محكمة الجنايات 
الثاني  فــي 3 نوفمبر/ تشرين  الــقــاهــرة،  فــي 
الجاري، قرار إخاء سبيل تاريخي بحق ما 
يقارب 600 معتقل مصري في أكثر من عشر 
قــد مضى على حبسه  كــان بعضهم  قضايا، 
احتياطًيا أكثر من عام، من دون أن تستأنف 

النيابة العامة )كما املعهود منها( الحكم.
ــد الــــفــــتــــاح الــســيــســي  ــبـ ــام عـ ــتـــخـــدم نــــظــ ويـــسـ
تقديم  فــي  ورقــة  السياسيني  املعتقلني  ملف 
القرابني لأنظمة الداعمة له، أو هدايا رمزية 

مهند مبيضين

بــانــتــهــاء االنــتــخــابــات األردنــــيــــة الــبــرملــانــيــة 
ــريــــت يـــــوم 10 نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن  الـــتـــي أجــ
الثاني الجاري، يكون األردن قد أنجز إنتاج 
الــذي ستكون  الــنــواب التاسع عشر  مجلس 
له أهمية ذات طابع خاص في تاريخ الحياة 
البرملانية، كونه الذي سوف ينتقل بالدولة 
إلى املئوية الثانية من عمرها، وهو مجلٌس 
كان يفترض به أن يعكس التحّول السياسي 
واإلصـــــــاح الـــــذي طـــالـــب بـــه الـــنـــاس ِمــــــرارًا، 
مواجهات  على  ــادرًا  قـ ليكون  األقـــل  على  أو 
ولأسف،  هينة.  ليست  قادمة  استحقاقات 
يبدو أن ذلك كله لم يحدث، إذ يراه كثيرون 
مجلسا منزوع الدسم، في ظل إصرار الهيئة 
أن  عــلــى  لــانــتــخــابــات والــحــكــومــة  املستقلة 
انتخاباته جرت في ظل »الظروف الصعبة«، 
وهي مفردة ستازم التصريحات الحكومية 

إلعان االنتصارات!
طغت على املجلس الجديد املنتخب وجوه 
جديدة، فيما أخفق نواب كثيرون سابقون 
إلــى مقاعدهم في برملان جديد،  العودة  في 
وصل عدد الذين حالفهم الفوز فيه ألول مرة 
101 نائب، و29 نائبا سابقا، من أصل 120 
نائبا هــو عــدد أعــضــاء مجلس الــنــواب، أي 
أن نسبة النواب الجدد 78%، و22% هم من 
السابقني. ويجب أال تغيب عن هذه النسب 
حقائق املنع الناعم لنواٍب قدامى كثيرين لم 
العميقة،  الــدولــة  إشــارة خضراء من  يتلقوا 
لــتــتــيــح لــهــم الــــنــــزول، كــمــا أن بــعــضــهــم قــرأ 
الرسالة جيدًا، كما هو حال رئيس مجلس 
النواب السابق، عاطف الطراونة، الذي أعلن 
مبكرا عدم ترشحه، وآخرين تّم استقطابهم 
إلـــى مجلس األعـــيـــان، فيما أصـــر قــســم آخــر 
ــا مــن  ــيـ عـــلـــى املـــنـــافـــســـة، ونـــجـــح بــــحــــدود دنـ
األصوات، ونزل قسم ورسب، ويشكك اليوم 
فـــي الــنــتــيــجــة، وقــســم آخــــر ُمــنــع بــالــقــانــون، 
ــأة وجــــــد أنــــــه ال يـــســـتـــطـــيـــع الـــتـــرشـــح  ــ ــجـ ــ وفـ
وهو  عليه،  سابقة  قضية  بوجود  قانونيا، 
حــــال انــتــهــى إلــيــه غــــازي الــهــوامــلــه وطــــارق 
خــــوري، وهــمــا نــائــبــان مــنــاكــفــان للحكومة 
أن  البرملاني... وهــذا كله معناه  أدائهما  في 
الجو العام تّمت تهيئته لجماعٍة معينٍة، كي 

تنجح، أو تترشح ملجلس النواب.
الدولة واملجتمع  أرسلتها  التي  الرسالة  ما 
معا من تشكيلة مجلس النواب الجديد؟ في 
املجالس السياسية التي سبقت االنتخابات، 

فعل  كما  العالقة،  واملــســائــل  األمـــور  لتيسير 
فــور ما جــاء دونالد ترامب رئيسا للواليات 
الثاني  يناير/ كانون  األميركية في  املتحدة 
فـــأفـــرج عـــن مــعــتــقــلــني ســيــاســيــني من   ،2016
الــجــنــســيــة املــصــريــة – األمـــيـــركـــيـــة، في  ذوي 
ا 

ً
إطار املصلحة املرتبطة به. كما عهدنا أيض

أن يــســتــخــدم الــنــظــام املــلــف الــحــقــوقــي ورقـــة 
ضغط، وحماية، حينما يواجهه عاصفة من 
الغضب، كما فعل مع املعتقلني في سبتمبر/ 
أيــلــول املـــاضـــي، بـــأن أخــلــى ســبــيــل بعضهم، 
وأبــقــى اآلخــريــن »لــوقــت الــعــوزة«، كما يقول 

املصريون.
ولم يتطور هذا التعامل من النظام املصري 
مع املعتقلني كرهائن ملساومة القوى الدولية 
بالداخل،  املعارضة  األصــوات  وقمع  املؤثرة، 
بني يوٍم وليلة، بل جاء بعد مرحلة مكلفة من 
التنازالت لضبط املساومة، ففي بداية حكمه، 
كان السيسي يستخدم ملف املال والشراكات 
االقتصادية مع الدول الغربية، وفي مقدمتها 
الدول األوروبية املختلفة، من أجل إيقاف أي 
عمٍل فــعــاٍل فــي سبيل تغيير أوضـــاع حقوق 
ــه، وبــعــد  ــ ــعـــارضـــني، إال أنـ اإلنــــســــان وقـــمـــع املـ
نـــفـــاذ الـــدعـــم الـــخـــارجـــي، وتـــــــرّدي األوضـــــاع 
ــة، أصـــبـــح يــســتــهــدف املــعــتــقــلــني  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
السياسيني في وضع أشبه بأنهم »رهائن«. 
ومن ثم، من املضحك املبكي أن ُيقال إن هناك 
املعتقلني في  أوضــــاع  قــانــونــيــة تحكم  حــالــة 
مــصــر، إذ جــمــيــع املــواطــنــني مــعــتــقــلــون بأمر 
ــا، كـــمـــا يــتــم  ــًمـ ــكـ مــــن الـــســـيـــســـي، فــعــلــًيــا أو حـ
اإلفراج عن بعضهم، أفراًدا وأسًرا وجماعات، 
بــأمــر مــبــاشــر مــنــه، وهـــو وحـــده املــتــحــّكــم في 
املعتقلني، واملوتى، واملرضى منذ قام  أعــداد 
 .2013 تموز  يوليو/  في  العسكري  بانقابه 
وال أدل على هذا مما حدث مع عائلة الناشط 
فبمجرد  سلطان،  محمد  املــصــري  الحقوقي 
لــة رئــيــس  أن قــــام بــمــحــاولــة قــانــونــيــة ملــســاء
الــوزراء السابق حازم البباوي، الذي أصدر 
القرار باعتقاله واحتجازه وتعذيبه، أقدمت 
الحكومة املــصــريــة على اخــتــطــاف والـــده من 
داخل مقر احتجازه، كما اختطفت السلطات 
خمسة أفراد من عائلته، ووضعتهم جميًعا 

رهن االحتجاز.
مــا الــــذي تــغــيــر فــي األيــــام القليلة املــاضــيــة 
لــيــخــلــي نـــظـــام الــســيــســي ســبــيــل نــحــو 600 
مــعــتــقــل، وهــــو الـــــذي اعـــتـــقـــل، مــنــذ أقــــل من 
مــــواطــــن، منهم  ــقـــارب 1800  يـ ــا  مـ شـــهـــريـــن، 

كــان هــنــاك حــديــث عــن اإلصــــرار امللكي على 
ــــون االســتــحــقــاقــات  إجـــــــراء االنـــتـــخـــابـــات، كـ
أن تترتب  املــمــكــن  مــن  كـــان  الــتــي  السياسية 
على تأجيل االنتخابات مكلفة كثيرًا، وهي 
إما عودة املجلس السابق املنحل خال املدة 
الــدســتــوريــة، أو إعـــان األحــكــام العرفية، أو 
تأجيل االنتخابات فقط ملطلع العام الجديد، 
وبحسب ما يتيح الدستور من ُمدد زمنية. 
ولــكــن االنــتــخــابــات وإن جـــرت فـــي »ظـــروف 
صعبة«، فإن هذه الظروف، لم تؤثر وبائيا 
)كورونا( على تشكيلة املجلس، بل من املهم 
ــات، فـــي كل  ــأن مــجــلــس الـــنـــواب بــ الــتــذكــيــر بـ
مـــرة، يشهد تــراجــعــا أكــبــر، مــن حيث املنتج 
الــنــهــائــي غــيــر املـــســـّيـــس. وســبــقــت ذلــــك كله 
تغيرات بنيوية على طبيعة النظام الداخلي 
أن  نائب  كل  على  أوجبت  للمجلس، بحيث 
يــكــون مــنــخــرطــا فــي كــتــلــة، كــمــا أن مشاريع 
القوانني باتت تناقش في اللجان، وتعرض 
معناه  وهــذا  املجلس،  أمــام  التصويت  على 
إفقاد النواب ككل حق املناقشة العلنية أمام 
بنيته  تفكيك  تــّم  املجلس  أن  أي  ناخبيهم، 
كمجلس  ليتحول  الحقيقي،  دوره  وإفــقــاده 
ــتـــراع  إدارة شـــركـــة، ولـــهـــذا نــجــد نــســبــة االقـ
الــدائــم،  الــتــراجــع  لــصــورة  انعكاسا  املتدنية 
وغــيــاب الــثــقــة بــاالنــتــخــابــات ومــخــرجــاتــهــا، 
 من خروقات 

ُ
وهي عملية انتخابية لم تخل

وتوظيف للمال الفاسد.   
ــاءت تـــقـــاريـــر رقـــابـــيـــة مــحــلــيــة على  ــ ــد جـ  وقــ
وجود مخالفاٍت وخروقاٍت عديدة، وانتشار 
ظاهر شراء األصــوات قبيل يوم التصويت، 
الــذي كانت النسبة  وخــال عملية االقــتــراع 
تمديد  بعد  وصــلــت،  وبــالــكــاد  متدنية،  فيه 
مّدة االقتراع ساعتني، إلى نسبة 29%، وهي 
ــاريـــخ االنــتــخــابــات  ــى الــنــســب فـــي تـ ــ مـــن أدنـ
ــيـــة. ومـــا تــكــّرر ولـــم يــكــن الفــتــا ضعف  األردنـ
ــبـــرى، عــّمــان  ــكـ نــســبــة االقــــتــــراع فـــي املـــــدن الـ
وإربـــــد والــــزرقــــاء، وارتــفــاعــهــا فـــي األطــــراف 
ذات البنية العشائرية، وحتى هذه األطراف 
أيضا شهدت تراجعا عن نسبة املشاركة في 

انتخابات عام 2016.
قــد حسمت مسبقا،  االنــتــخــابــات  كــانــت  وإذا 
ح، أو من 

ّ
من حيث نوعية من ُيسمح له الترش

ُيمنع أو من َيتلقى ضوءًا أخضر، إال أن نتائج 
 الهاجس كان إفراغ مجلس 

ّ
االنتخاب أكدت أن

ــة، أو عــنــيــدة،  ــعـــارضـ ــواب مـــن أصــــــوات مـ ــنــ الــ
الــجــاد أخفقوا  الــرقــابــي  فــالــنــواب ذوو العمل 
في النجاح، أو لم يسمح لهم بالترشح، كما 

ــاب تـــظـــاهـــرات  ــقــ ــوالــــي 400 طـــفـــل فــــي أعــ حــ
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول املــــاضــــي؟ وكـــيـــف ينظر 
باملعتقلني  الخاصة  القضايا  إلــى  تحديًدا 
واإلعاميني،  الصحافيني،  من  السياسيني 
والــنــشــطــاء املــقــبــوض عــلــيــهــم عــلــي خلفية 
تـــظـــاهـــرات ســبــتــمــبــر 2019؟ خــــال األشــهــر 
ــة املـــنـــصـــرمـــة، وقـــبـــيـــل االنـــتـــخـــابـــات  ــثـــاثـ الـ
األميركية، ارتكب نظام السيسي أكبر عدد 
الــتــي لــم يسبق لها  الــجــرائــم الحقوقية  مــن 
مثيل منذ 2014، ففي ثاثة أشهر، بحسب 
ــنـــوي ملــنــظــمــة كــومــيــتــي  الـــتـــقـــريـــر الــــربــــع سـ
الفترة من يوليو/ تموز  فــور جستس، عن 
مشروع  أعــمــال  ضمن   ،2020 سبتمبر  إلــى 
مــراقــبــة انــتــهــاكــات حـــقـــوق اإلنـــســـان داخـــل 
السيسي  ارتكاب  تم رصــد  االحتجاز،  مقار 
ما يقرب من 2652 انتهاًكا بحق املواطنني 
ــقـــار االحــــتــــجــــاز، مــنــهــا 557 حــالــة  ــل مـ ــ داخــ
اخــتــفــاء قـــســـري، و1686 حــالــة حـــرمـــان من 
ــاة داخـــل  ــ الــحــريــة تــعــســفــًيــا، و29 حـــالـــة وفـ
مــقــار االحــتــجــاز، وكـــذا 360 انــتــهــاًكــا ضمن 
ســوء أوضـــاع االحــتــجــاز. وفــي الــوقــت الــذي 
ــدد ضـــحـــايـــا الـــحـــرمـــان مــن  ــ تــضــخــم فـــيـــه عـ
الحرية تعسفًيا على وجه التحديد، مقارنة 
سابقة،  تقارير  فــي  نفسه  النمط  بضحايا 
فإن شهر سبتمبر املاضي فقط، شهد وقوع 
الغالبية العظمى من االنتهاكات املرصودة 
واملــوثــقــة عــلــى وجـــه الـــســـواء، بنسبة %65، 

و60% على التوالي.
مــا الــــذي تــغــيــر حــتــي يــخــلــي نــظــام السيسي 
ــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي  ــأة ســـبـــيـــل عـــائـــلـــة الــ ــجــ فــ
بالتحديد،  الــوقــت  هـــذا  فــي  محمد ســلــطــان، 
الرئاسية  االنتخابات  هوجة  مع  وبالتزامن 
األمــيــركــيــة؟ ال تــوجــد إجـــابـــة مـــحـــّددة ســوى 
الــنــظــام يترقب  قــادمــا، وأن  أن هــنــاك تغييرا 
التعامل معه، وأن جو بايدن، املنافس القوي، 
والرئيس املنتخب، أشار بشكل أساسي إلى 
هذه القضية بخصوص العاقات األميركية 
– املصرية، وأن هذا التغيير املرتقب لن يتم 
ا، بأدوات الشراكات 

ً
تجاوزه، كما حدث سابق

بل  األجنبية،  الشركات  وجلب  االقتصادية، 
»قــرابــني« من  بتقديم  تــجــاوزه  يتم  أن  يجب 
السلطة  أبقتهم  الذين  السياسيني  املعتقلني 
في حوزتها كرهائن استعداًدا لهذه اللحظة، 
القائم،  النظام  ويــكــاد هــذا يكون لسان حــال 
ــة الـــتـــي يــتــعــامــل بـــهـــا مــع  ــيـ ــنـ والــعــقــلــيــة األمـ
مواطنيه. فمع فوز بايدن، ستتحّول الساحة 

 عدد نواب كتلة اإلصاح، املمثلة لإخوان 
ّ

قل
إلــى عشرة مقاعد، عــن عــددهــم في  املسملني، 
كــان 17 نائبا، وأّكــدت  الــذي  السابق  املجلس 
نتائج الدائرة الثالثة في عّمان تغييب صوت 
املــعــارضــة، بعدم نجاح أي مرشح مــن قائمة 
ــــت عــلــى رفــــع شـــعـــار الـــدولـــة  »مـــعـــا« الـــتـــي دأبـ
املدنية وبرنامجه، وهذا يعني أن الحكومات 
ــواب  ــل وجــــــود مــجــلــس نــ ــــح فــــي ظــ ــرابـ ــ ــي الـ هــ
املشاكسة  الوجوه  فيه  وغابت  الخبرة،  قليل 

للحكومات رقابيا ونقدًا.
ـــقـــرر الــحــكــومــة األردنــــيــــة أنـــهـــا نــفــذت 

ُ
وإذ ت

 
ّ
ن

ّ
 أ

ّ
االســتــحــقــاق الــديــمــقــراطــي فــي وقــتــه، إال

كلفته الــصــحــيــة ســتــكــون صــعــبــة الحــقــا في 
نظر مراقبني كثيرين، كون حالة وباء كورنا 
فـــي تــصــاعــد كــبــيــر والفـــــت، وهــــو مـــا يجعل 
مجتمٍع  في  كبيرة  والخطورة  شديدا  اللوم 
يــشــهــد عــــدم االلــــتــــزام بــتــعــلــيــمــات الــســامــة 
العامة، ويحب الخروج على القانون وأوامر 
الـــدفـــاع. ولــعــل أعــمــال الــشــغــب الــتــي اندلعت 
في مناطق عشائرية داخل عّمان بعد إعان 
النتائج دليل على أن املجتمع الذي ينتخب، 
ثم يرّد على نتائج الصندوق االنتخابي إن 
لم تكن في صالحه، بإطاق العيارات النارية 
وإغـــــاق الـــطـــرق، لـــم يــعــّد لــلــديــمــقــراطــيــة، أو 
مورست عليه عملية تجهيل بأدوات السلطة 
الـــرديء،  السياسية، وهــو قــانــون االنــتــخــاب 
االنتخابات  نتائج  فــرز  في  الشفافية  وعــدم 

التي حدثت فيها فجوات تّم رصدها.
نعم، لقد أّدى التراخي في تطبيق سياسات 
الــســامــة الـــعـــامـــة، واالنــــفــــات مـــن الــقــانــون، 
وعدم الحساب، إلى ارتفاع حاالت اإلصابة 
ــابـــات، ولــكــن  ــتـــخـ ــا قــبــيــل االنـ بـــوبـــاء كــــورونــ
ــم أن الــنــتــائــج الــتــي آلـــت إلــيــهــا العملية  األهـ
ر بوجود حالة سياسية 

ّ
االنتخابية ال تبش

رقــابــيــة نــيــابــيــة فــاعــلــة، خــصــوصــا فـــي ظل 
ــي املــجــلــس،  ضـــعـــف الــــخــــبــــرات الــــجــــديــــدة فــ
وحداثة تجربتها في الحياة العامة والعمل 
الـــحـــكـــومـــة والــهــيــئــة  ــل إن  بــ ــيـــاســـي، ال  الـــسـ
ــا  ــّرد دومـ ــغـ املــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات كـــانـــت تـ
ــانـــون االنـــتـــخـــاب الـــحـــالـــي هـــو صــديــق  إن قـ
لأحزاب، لكن لأسف عن أي أحزاٍب نتحّدث 
في ظل الرغبة الشديدة من املطبخ السياسي 
العملية  مــخــرجــات  على  بالهيمنة  لــلــدولــة، 
االنــتــخــابــيــة، وتصعيد وجـــوٍه بــرملــانــيــٍة من 

أهل الطاعة املطلقة فقط. 
لقد وضعت االنتخابات البرملانية املجتمع 
ــيــــة، هــي  ــيــــاســ األردنــــــــــــي أمـــــــــام مـــعـــضـــلـــٍة ســ

الدولية، خصوًصا في ما له عاقة باألوضاع 
الــشــرق األوســــط، وفـــي مقدمتها  فــي منطقة 
األوضــاع في مصر، إلى ساحة أفضل كثيًرا 
ــرة، والــتــشــبــيــك،  ــاصــ ــنــ ــال املــ ــمــ بــالــنــســبــة ألعــ
ــر الـــذي يــتــوقــع أن  والــتــعــاون، والــتــأثــيــر؛ األمـ
الحقوقية.  األوضــــاع  كبيرعلى  بشكل  يــؤثــر 
وفي ما يخص توقعات حركة النظام املصري 
التحّول، هناك ثاثة سيناريوهات  إزاء هذا 
أعتقد أن النظام املصري سيتبعها مع ملف 

حقوق اإلنسان في مصر: 
وزيــادتــه  بــل  القمع،  فــي طريق  املضي  األول: 
درجــة ومــجــااًل، إليــجــاد مساحٍة مــن الضغط 
عــلــى األنــظــمــة الــغــربــيــة، وخــصــوًصــا النظام 
األمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد. وســــوف يــعــنــي هــــذا من 
ناحية إيجاد مساحات ضغط علي مسارات 

موقٍف  ذات  نقديٍة  وجـــوٍه  تقديم  فــي  الفشل 
السياسات  اعتراضيٍّ سياسيٍّ واضح على 
الـــعـــامـــة الــــتــــي غـــالـــبـــا مــــا تـــضـــر بـــاملـــواطـــن، 
ــرار بصعوبة  ــ وهــــذا أمــــٌر يــتــضــاعــف مــع اإلقـ
الـــخـــيـــارات الــســيــاســيــة املــقــبــلــة عــلــى األردن 
فـــي ظـــل إدارة أمــيــركــيــة جـــديـــدة، غــالــبــا ما 
السياسية  املسلمني  اإلخـــوان  تشجع حركة 
غــيــر وازن سّياسيا  بــهــا، وبـــرملـــان  وتــرحــب 
كله تعاظم  ُيختبر سابقا، وُيرافق هذا  ولم 
أزمات االقتصاد وارتفاع الدْين العام ونسب 
البطالة واستحقاقات وباء كورونا العظيمة 

األثر على مالّية الدولة.  
ــلــــى أن نـــتـــائـــج  ــد عــ ــيــ ــأكــ ــتــ الــ ــجــــب  ــن، يــ ــ ــكــ ــ ــ ول
االنتخابات جاءت غير بعيدة عن التوقعات، 
أخــيــرا،  املــعــلــنــة  ــيـــان  األعـ مــجــلــس  فتشكيلة 
والتي عبرت عن قالب محافظ بشكل كبير، 
وهو أمٌر معتاد في طبيعة اختيارات مجلس 

أخرى من املجتمع الدولي في مصر، وخفض 
ســقــف الــتــوقــعــات الــخــاصــة بــتــعــديــل املــســار. 
ــه يــبــدو مـــســـاًرا منطقًيا  وعــلــى الــرغــم مــن أنـ
لنظام »سادي« يستطيب تعذيب  مواطنيه، 
بعقباٍت  فيه سيأتي  االســتــمــرار  أن  فــالــواقــع 
يعلمها املجتمع الدولي والقوى املؤثرة فيه 
جيًدا، خصوصا مع حداثة عهده في موجة 
انفجرت قبل عقد، وأفضت  التي  التظاهرات 
بأنظمة »صــديــقــة« و»مــحــالــفــة« إلــى غياهب 
ــن ثـــم سيصعب  الــتــاريــخ لــتــأتــي غــيــرهــا، ومـ
عـــلـــى الـــنـــظـــام املــــصــــري االســــتــــدامــــة فــــي هـــذا 
املسار، مع كونه معتمًدا باألساس على دعم 
في  وحلفائها  الغربية  والــحــكــومــات  الــقــوى 

إقليمه املباشر.
الثاني: أن  يستمر النظام في استخدام امللف 
التي  الضغوط  مــع  تــفــاوض  ورقـــة  الحقوقي 
ســتــتــم عــلــيــه، وأن يــســتــعــمــل مـــا تــحــت يــديــه 
املدافعني  خــصــوًصــا  للمعتقلني،  ملفات  مــن 
السياسيني،  واملعتقلني  اإلنسان،  عن حقوق 
الــدولــي  الــذيــن يطالب املجتمع  واملــعــارضــني 
بــاإلفــراج عنهم، وتفعيل ملفاتهم في سبيل 
الحصول على مزيد من الدعم، املالي تحديًدا، 
خـــصـــوًصـــا فـــي ظـــل األوضـــــــاع االقــتــصــاديــة 
ــبـــاد، وهـــو األمـــر  الــصــعــبــة الــتــي تــمــر بــهــا الـ
الحقوقي في كونه  امللف  به  الــذي سيستمر 
تقبلها  األزمـــــــات،  أثـــنـــاء  فـــي  »مــســكــنــة«  أداة 
ويرفضها  الغربية،  واألنــظــمــة  الحكم  دوائـــر 
بــالــتــأكــيــد املــجــتــمــع املـــدنـــي الــحــقــوقــي الـــذي 
ســـيـــمـــارس مـــزيـــدا مـــن الـــضـــغـــوط، مـــع مــزيــٍد 
الــحــال  فيستديم  سيتلقاه،  الـــذي  الــدعــم  مــن 
على هــذا، إلى أن تطرأ تغيرات في األوضــاع 
االقــتــصــاديــة تــســتــتــبــع تــغــيــًرا عــلــى األرض، 
التحقق، والذي  وهو السيناريو األقــرب إلى 

يتوقع الكاتب بروزه في الفترة املقبلة.
والبدء  العقانية،  طريق  الثالث:  السيناريو 
ــطـــوات اســتــبــاقــيــة مـــن شــأنــهــا  ــاذ خـ فـــي اتـــخـ
ــاٍت مــن  ــاحـ ــسـ ــر، مـــثـــل فـــتـــح مـ ــوتـ ــتـ تــخــفــيــف الـ
وقد  الحقوقي.  امللف  بخصوص  التفاهمات 
يتبع هذا بروز فرصة ذهبية ومتاحة ونافذة 
السياسيني  املعتقلني  جــديــدة ألوضـــاع  أمــل 
ــــى إيـــجـــاد  ــر، بــــل قــــد يــمــتــد األمــــــر إلـ فــــي مـــصـ
للمجتمع  الــتــدريــجــي  للفتح  حقيقية  فــرص 
املــدنــي فــي مصر، وهــو مــا ليس متوقعا من 
هــــذا الــنــظــام الــــذي يــصــعــب وصــفــه بكلمات 

العقانية واالتزان في أي حال.
)كاتب وحقوقي مصري في جنيف(

األعيان، وهو مجلس امللك كما هو متعارف، 
كانت تشي بتشكيلة مجلس النواب املقبلة، 
 عــن تشكيلة األعــيــان، 

ً
والــتــي لــم تكن بعيدة

فحظي األردنــيــون بما يجعلهم أمــام حننٍي 
دائم للحظة االنتقال الديمقراطي عام 1989 
ذاك  األمــر  العام، ويتجاوز  ذلــك  وانتخابات 
الـــحـــنـــني، إلــــى أن اإلحــــســــاس بــالــعــجــز بعد 
النتائج الحالية سيعّمق العجز السياسي، 
ــيـــد أمــــام  وســيــجــعــل الـــحـــكـــومـــات مــطــلــقــة الـ
ز 

ّ
مــجــلــس نــــواب ضــعــيــف. وذلــــك كــلــه ســيــعــز

ــات،  ــكـــومـ ــــن والـــحـ ــــواطـ فـــجـــوة الـــثـــقـــة بــــني املـ
وهـــي فــجــوة تــــزداد اتــســاعــا مــع كــل حكومة 
 تـــراجـــع الــنــقــد الــســيــاســي 

ّ
ــل جــــديــــدة، فـــي ظــ

السياسي،  من مضمونها  النقابات  وإفــراغ 
الذي كانت آخر معاركة أزمة نقابة املعلمني 

واغاقها.
لـــقـــد أثـــبـــتـــت نــســبــة االقـــــتـــــراع املـــتـــدنـــيـــة فــي 
الحاسم  الدور  البرملانية غياب  االنتخابات 
ــزاب. وألول مـــرة تــقــل نسبة  ــ لــلــشــبــاب واألحــ
ــن الــــذكــــور، ويــعــكــس ذلــك  اقــــتــــراع اإلنــــــاث عـ
البرملان  بمؤسسة  الثقة  ضعف  تعاظم  كله 
التي أفاد املؤشر العربي، الصادر عن املركز 
قبل  السياسات  ودراســـة  لأبحاث  العربي 
نــحــو شــهــر، إلـــى أنــهــا فــي أدنــــى ســلــم الثقة 

باملؤسسات األردنية.
وفــي عموم املشهد السياسي األردنـــي، ثّمة 
تشهد  السياسية  العملية  أن  عــلــى  إجــمــاع 
ــــاح الــســيــاســي غــاب  تــراجــعــا عـــامـــا، واإلصــ
عـــن أجـــنـــدة الــحــكــومــة الــســابــقــة لــلــحــكــومــة 
ــتـــوبـــر/  ــتـــي تــشــكــلــت الـــشـــهـــر املــــاضــــي )أكـ الـ
كذلك  الخصاونة، وهو  األول( بشر  تشرين 
أبرز  يبدو، ولعل  الراهنة كما  الحكومة  في 
اكتمال اإلصــاح السياسي قانون  معوقات 
االنتخاب الراهن الذي أتى بمجلس النواب 
الــجــديــد، فــهــو قـــانـــون مــجــحــف، وال يسمح 
لــأغــلــبــيــة الــســيــاســيــة بــالــتــشــكــل، ويــجــعــل 
النخب  تقّدم  اإليقاع في  الدولة هي ضابط 
وتصعيدها، وهنا يمكن القول: كلّما ضعف 
وزاد  الــتــحــّديــات،  تعاظمت  الــنــواب  مجلس 

الفساد السياسي لضعف الرقابة.
ُيضاف إلى ذلك كله موقع األردن في إقليم 
عــربــي ســاخــن، وال بــّد أن الــوضــع اإلقليمي 
اإلدارة  مـــــع  الـــتـــعـــقـــيـــد  مـــــن  ملــــزيــــد  ـــــح 

ّ
مـــــرش

األمــيــركــيــة الــجــديــدة، وســيــاق عــاقــتــهــا مع 
دول الــخــلــيــج تــحــديــدًا، وهـــو مــا يــدعــو إلــى 

مزيد من الحذر والريبة. 
)أستاذ جامعي أردني(

صناديق االقتراع ورهائن االحتجاز في مصر

الغياب الالفت للمعارضة في االنتخابات األردنية

ما الذي تغير حتى 
يخلي نظام السيسي 

فجأة سبيل عائلة 
محمد سلطان 

بالتزامن مع هوجة 
االنتخابات الرئاسية 

األميركية

يستخدم النظام 
ملف المعتقلين 
السياسيين ورقة 

في تقديم القرابين 
لألنظمة الداعمة له، 

أو هدايا رمزية

الهاجس إفراغ مجلس 
النواب من أصوات 

معارضة، أو عنيدة، 
فالنواب ذوو العمل 

الرقابي الجاد أخفقوا 
في النجاح

الحكومات هي الرابح 
في ظل وجود مجلس 

نواب قليل الخبرة، 
وغابت فيه الوجوه  

المشاكسة للحكومات 
رقابيًا ونقدًا
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