
أبو القاسم علي الربو

ــيــــون، فـــــي الــــعــــاشــــر مــن  ــبــ ــيــ ــلــ اســـتـــيـــقـــظ الــ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي، على 
وقـــع فــاجــعــة اغــتــيــال املــحــامــيــة والناشطة 
 46( الــبــرعــصــي  الـــبـــارزة، حــنــان  الحقوقية 
عـــامـــا(، الــتــي اشــتــهــرت فــي بــنــغــازي باسم 
ــرصــــاص فــي  ــالــ »عــــجــــوز بـــــرقـــــة«. قـــتـــلـــت بــ
ــنـــهـــار، وســــط أحــــد أكـــبـــر شــــوارع  وضــــح الـ
العلني  بانتقادها  ُعرفت  بنغازي.  مدينة 
والصريح واملتكرر لالنتهاكات في املنطقة 
ــتـــخـــدمـــت الــبــث  ــة فــــي لـــيـــبـــيـــا. اسـ ــيـ ــرقـ الـــشـ
إليصال  وسيلة  »فيسبوك«  على  املباشر 
ــــى املــــســــؤولــــن، وكــــانــــت تــظــن  صـــوتـــهـــا إلــ
أن األمـــر يــهــمــهــم، عــلــى الــرغــم مــن إدراكــهــا 
حــجــم املــخــاطــرة وصــعــوبــة الــطــريــق الـــذي 
تتلقاها  كانت  التي  والتهديدات  اختارته 
باستمرار من مجهولن ومعلومن، حسب 
تــصــريــحــاتــهــا فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة. وقــد 
ســجــلــت مــقــاطــع مـــصـــورة كـــثـــيـــرة، آخــرهــا 
التسجيل املباشر الذي بثته قبل اغتيالها 
بــلــحــظــات، حــيــث ظـــهـــرت فــيــه جــالــســة في 
سيارتها، وهي تنتقد مجموعات مسلحة 
املــتــقــاعــد خليفة حفتر،  الـــلـــواء  مــن  قــريــبــة 
تــســيــطــر عــلــى بـــنـــغـــازي وتـــرهـــب األهـــالـــي 
أن  تـــدري  تــكــن  ولـــم  وتــصــادر ممتلكاتهم، 
لن  األخــيــر، وأنــهــا  التسجيل سيكون  هــذا 
ــة ابــنــتــهــا الـــوحـــيـــدة الــتــي  ــ تــتــمــكــن مـــن رؤيـ

المهدي مبروك

عت الحكومة التونسية، قبل أيام، على 
ّ
وق

اتــفــاقــيــة مـــع »تــنــســيــقــيــة الـــكـــامـــور«، وهــي 
ــدا مـــن أطـــول  ــ ــادوا واحـ ــ مــجــمــوعــة شــبــان قـ
الــتــحــّركــات االحــتــجــاجــيــة فــي الــبــالد بعد 
الـــثـــورة. والــكــامــور منطقة صــحــراويــة في 
التي  الجنوب(  )أقصى  تطاوين  محافظة 
تــجــاور ليبيا، وتــعــد مــن املــنــاطــق الــنــادرة 
التي يتوفر فيها مخزون نفط في تونس. 
ــــد عـــمـــد آالف مــــن الـــشـــبـــاب، مـــنـــذ أكــثــر  وقـ
مــن أربـــع ســـنـــوات، إلـــى تنظيم مــظــاهــرات 
واعــتــصــامــات وصــلــت إلـــى اقــتــحــام حقول 
النفط وإغــالقــهــا مــنــذ  شهر مـــارس/ آذار 
2020. وتــقــوم أنــشــطــة مــحــافــظــة تــطــاويــن 
التي ال تتساقط فيها األمطار إال قليال على 
اإلبـــل والفالحة  النفط وتــربــيــة  اســتــخــراج 
التقليدية، ومن األوهام الظن أنها منطقة 
تعوم على بحيرة نفط، فإنتاج تونس من 
النفط محدود أصال، على خالف جارتيها، 

الجزائر وليبيا.
أكثر من أربع سنوات تقريبا، ظل الشباب 
مــرابــضــا فـــي مــخــتــلــف املــنــشــآت الــحــيــويــة 
قــيــاداٍت محليٍة  في املحافظة، ملتفا حــول 
رفــضــت كــل أشــكــال اســتــغــالل تــحــّركــاتــهــا، 
بــل وجــهــت انـــتـــقـــاداٍت حــــاّدة إلـــى االتــحــاد 
للشغل ومنظمات وطنية  التونسي  العام 
الرغم  أخــرى، واختارت االستقاللية، على 
من شبهاٍت ما زالت تالحقها بشأن ميول 
ســيــاســيــة لــبــعــضــهــم. اضـــطـــّرت الــحــكــومــة، 
فـــي أكــثــر مـــن مــــرة، إلـــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــات 
مـــع »تــنــســيــقــة الـــكـــامـــور« هــــذه. ومـــع ذلـــك، 
وجدت نفسها أيضا »مرغمة« على التنّكر 
لــهــا ولــــو بــعــد حــــن. وكـــانـــت الــحــكــومــات، 
ــــع 

ّ
ــّرة، وتــــوق ــطــ فــــي كــــل مـــــــرة، تــــذهــــب مــــضــ

املتأججة، وهي  لتهدئة األوضــاع  االتفاق 
وإمــكــانــاتــهــا ال تسمح  مـــواردهـــا  أن  تعلم 
بــذلــك. كــانــت تـــدرك أنــهــا لــن تعّمر طويال. 
ـــع حــتــى تــشــتــري سلمها 

ّ
لــذلــك كــانــت تـــوق

تلتهمها. ظلت  الــحــرائــق حتى ال  وإطــفــاء 
الحكومات تتعاقب، فتجد أمامها كل مرة، 

عمار ديوب

خّيب فوز مرشح الحزب الديمقراطي، جو 
بايدن، أمل أنظمٍة وقوى سياسية كثيرة، 
أّولها األنظمة التسلطية، فللرجل مواقف 
تـــقـــول بــرفــضــهــا، وتـــأيـــيـــده الــديــمــقــراطــيــة 
الـــنـــظـــام في  الــخــائــبــن  الـــعـــالـــم، وأّول  فـــي 
 بولي العهد، محمد بن 

ً
السعودية، ممثال

سلمان، وبعده ولي عهد أبوظبي، محمد 
ــد، وهـــنـــاك الــرئــيــس املـــصـــري، عبد  ــ بـــن زايـ
الــفــتــاح الــســيــســي، ومــلــك الــبــحــريــن تكملة 
للسابقن، والـــذي يــرســم ســيــاســات بــالده 
ــا لـــلـــهـــوى الــــســــعــــودي. .. والــســيــاســة  ــقـ وفـ
بنى على األوهام 

ُ
العربية في كثير منها ت

 
ً
قائال بــمــرارة  َســِخــَر  واملناكفة! وهناك من 

إن مـــعـــســـكـــرا انــــتــــصــــر وآخــــــــر ســــقــــط فــي 
 مــعــســكــراتــنــا »دولــــنــــا« من 

ّ
عـــاملـــنـــا، وكــــــأن

تـــقـــّرر الــســيــاســات األمـــيـــركـــيـــة، فــيــمــا هــذه 
ــاك، وإذ  ــنــ ــــة هــ ــــدولـ ــات الـ ــا مـــؤســـسـ ــررهـ ــقـ تـ
تــعــطــي مـــجـــاالت واســـعـــة لــلــرئــيــس، فإنها 
العامة للدولة.  هي من تتحّكم بالسياسة 
وهذا يعني أن ما أّسسه الرئيس السابق، 
باراك أوباما، لم يبتعد عنه كثيرًا الرئيس 
األخير  ترامب، وما أسسه  أخيرا  الخاسر 
لـــن يــبــتــعــد عــنــه الــرئــيــس املــرتــقــب بــايــدن 
برنامٍج  من  ــّدم 

َ
ق ومهما  وبالتالي،  كثيرًا. 

انتخابيٍّ مختلٍف عن ترامب، فإن االنتقال 
األبــيــض سيفرض على بايدن  البيت  إلــى 
ــّددة، وبــــاعــــتــــبــــاره رجــــل  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــات مـ ــاســ ــيــ ســ

مؤسسات، فإنه سيصغي إليها كثيرًا.
ــلـــون أن تــــرامــــب شـــعـــبـــوي،  ــلـ ــمـــع املـــحـ ُيـــجـ
ويــمــيــنــي، وفـــيـــه صـــفـــات كــثــيــرة أعـــظـــم أو 
الــدولــة  بمؤسسات  تستهن  ــهــا 

ّ
وكــل أردأ، 

وعكسه  العاملية.  واالتــفــاقــيــات  األميركية 
بايدن، وبالتالي من شبه املؤكد أن األخير 
سيعيد أمــيــركــا إلـــى االتــفــاقــيــات الــدولــيــة 
ــرارات مـــن تــرامــب  ــقــ الـــتـــي خـــرجـــت مــنــهــا بــ
)املـــــنـــــاخ، مــجــلــس حـــقـــوق اإلنـــــســـــان، دعـــم 
وغيرها(.  التجارية  االتفاقيات  »أونـــروا«، 
ولكن ذلك ال يعني أن بايدن سيهتم كثيرًا 
للديمقراطية في عاملنا، أو سيسقط أنظمة 
تسلطية أشير إلى بعضها أعاله. هذا وهم 
أيضا، ربما إدارته ستستغل ما تراكم في 
زمن ترامب، من سياسات دولية ألميركا، 
وبما يحقق لها حضورًا عامليا من جديد، 
ــا تـــســـعـــى إلــــــى الــــــتــــــوازن بـــعـــالقـــات  ــ ــمـ ــ وربـ
أكــثــر عقالنية بــن الــــدول. وهـــذا لــن يكون 
لصالح دعم جماعة اإلخوان املسلمن في 
إلـــى االتــفــاق  إيــــران والـــعـــودة  منطقتنا أو 
ــا كـــــــان. وكــــذلــــك لــــن تــتــخــلــى  ــمـ الـــــنـــــووي كـ
التطبيع  اتفاقيات  عــن  املــتــحــدة  الــواليــات 
ــا تــــرامــــب ورئــــيــــس حــكــومــة  ــقـــدهـ ــتــــي عـ الــ
إسرائيل نتنياهو مع بعض القادة العرب.

داود كتّاب

بعد زوال الغبار، ومع قرب تنصيب إدارة 
بــايــدن - هــاريــس فــي الــبــيــت األبــيــض، من 
الــجــديــدة  أفــكــار اإلدارة  املــتــوقــع أن تــكــون 
فـــي ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة قــريــبــة إلدارة 
أوبــامــا - بــايــدن. وتــقــول مــصــادر أميركية 
إن هذه اإلدارة ستحاول تقليل اهتمامها 
ــالــــشــــرق األوســـــــــــط. وهــــــــذه تـــصـــريـــحـــات  بــ
تقليدية تقولها تقريبا كل إدارة أميركية، 
ثــم ســرعــان مــا يــتــم الــتــراجــع عــنــهــا، حيث 
ــة والــــوضــــع  ــيــ ــدانــ ــيــ تــــفــــرض األوضـــــــــــاع املــ
ــلــــشــــرق األوســــــــــط عــلــى  ــيــــجــــي لــ ــراتــ ــتــ االســ
وقــد  املــنــطــقــة.  بقضايا  االهــتــمــام  اإلدارات 
تتم ترجمة هذه األقوال بتعين شخصية 
األوســط  للشرق  معمق  فهم  ذات  معروفة 
مبعوث،  أي  كما  يحتاج،  مبعوثا خاصا، 
أيضا  وثقته، وسيكون  الرئيس  دعــم  إلــى 
في حاجة إلى قدرة التنسيق مع من سيتم 
وزيــرة(  )أو  وزيــر  فــي موقعي  تسميتهما 
الـــخـــارجـــيـــة ومـــســـتـــشـــار األمـــــــن الـــقـــومـــي. 
وترجح مصادر سوزان رايس للخارجية، 
ــن غــيــر املــتــوقــع مــنــاقــشــة مـــن ســيــكــون  ومــ
مبعوثا خاصا للشرق األوســط قبل ذلك، 
ألن وزيـــــر/ة الــخــارجــيــة يــجــب أن يــشــارك 
فـــي هـــذه املــنــاقــشــات.  املـــعـــروف واملــتــوقــع 
بــايــدن،  أن مـــواقـــف مــهــمــة ســتــكــون إلدارة 
الدولية  االتفاقيات  احترام  على  تتمحور 
والــعــودة إلــى إعطاء األمــم املتحدة دورهــا 
ــــذا يعني  ــات. وهـ ــزاعـ ــنـ املـــهـــم، آلـــيـــة لــحــل الـ
الــعــودة السريعة إلــى االتــفــاق الــنــووي مع 
إيــــران ومــعــاهــدة بــاريــس لــلــمــنــاخ. كــمــا أن 
مــن املــتــوقــع عـــودة الـــواليـــات املــتــحــدة إلــى 
اإلنسان ومنظمة  عضوية مجلس حقوق 
من  وغيرها  واليونسكو  العاملية  الصحة 

املؤسسات الدولية. إنديانا.
وســـتـــكـــون األمـــــم املـــتـــحـــدة مــســرحــا مهما 
ــنــــاء إدارة  الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي أثــ لــلــقــضــيــة 
ــرار مــجــلــس األمــــن 2334  بـــايـــدن، فــهــنــاك قــ
الــذي سمحت إدارة أوباما بأن يمر، وهو 
يــفــرض وقــفــا فــوريــا لــالســتــيــطــان. ولــذلــك 
والضغط  ببنوده،  التمسك  سيكون مهما 
ــه، والــضــغــط  ــرامـ ــتـ ــايـــدن الحـ بـ إدارة  عــلــى 
على إسرائيل في هــذا األمــر امللزم، والــذي 

ــا املـــســـلـــحـــون بــاخــتــطــافــهــا.   ــ ــّددهـ ــ طـــاملـــا هـ
دفــعــت الــبــرعــصــي حياتها ألنــهــا قــالــت ال، 
واختلفت مــع مــن ينتهك حــقــوق اإلنــســان، 
واســـتـــقـــبـــل جـــســـدهـــا 30 رصــــاصــــة، ألنــهــا 
جاءت على قصص نساء تعّرضن لالعتداء 
واالخــتــطــاف واالغــتــصــاب، مــن شخصيات 
إلــى مليشيات داخــل مدينة  نــافــدة تنتمي 
بـــــنـــــغـــــازي. وطــــالــــبــــت حـــفـــتـــر بـــمـــحـــاســـبـــة 
ســكــت، 

ُ
املــتــوّرطــن فــي هـــذه الـــحـــوادث، ثــم أ

إلى األبد، صوتها الذي انتقد صّدام، نجل 
حفتر، بسبب حصوله على رتبة عقيد في 
ه، وبعد 

ّ
الجيش، على الرغم من صغر سن

سنة واحدة من تخّرجه برتبة مالزم ثاٍن. 
وقعت جريمة القتل بعد نحو عام ونصف 
عام من اختفاء النائبة سهام سرقيوة التي 
اخــتــطــفــتــهــا مــجــمــوعــة مــســلــحــة مـــن بيتها 
فــي بنغازي، وإصــابــة زوجــهــا بالرصاص 
فــي ســاقــيــه، وذلـــك بــعــد انــتــقــادهــا الهجوم 
ــتــه قــــوات حــفــتــر عــلــى طــرابــلــس. 

ّ
الــــذي شــن

ودعت مجلس النواب، آنــذاك، إلى ضرورة 
استدعاء املسؤولن عن الجيش الليبي في 
املنطقة الشرقية. ولم تشفع لها حصانتها 
)على  مصيرها  عن  الكشف  في  البرملانية 
أقــل تــقــديــر(، على الــرغــم مــن كــل املطالبات 
مالبسات  عــن  بالكشف  والــدولــيــة  املحلية 

الجريمة والقصاص من الجناة.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، وبــالــطــريــقــة نفسها، 
السياسية،  والــنــاشــطــة  املــحــامــيــة  ــت 

َ
اغــتــيــل

ــعـــان في  مــن إعــــادة تــدويــر أنــفــســهــم، واإلمـ
آدميتهم،  باحترام  املطالبة  األفــواه  تكميم 
ــلـــى  ــد وعـ ــلــ ــبــ ــى الــ ــلــ وفـــــــــرض ســــطــــوتــــهــــم عــ

إمكاناتها االقتصادية.
وُوجــدت جثة املدافعة عن حقوق اإلنسان، 
ــائــــري، داخـــــــل صـــنـــدوق  ــتــــصــــار الــــحــــصــ انــ
املغدورة  وكانت   .2015 عــام  في  سيارتها، 
ــة تـــنـــويـــر،  ــ ــركـ ــ ــة مــــشــــاركــــة فـــــي حـ مــــؤســــســ
ــرّوج  ــ ــ ــة تـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــة غــــيــــر سـ ــمـــوعـ ــي مـــجـ ــ ــ وهـ

ـــي لـــيـــبـــيـــا، وشـــاركـــت  ــة فـ ــافـ ــقـ ــثـ الــــســــالم والـ
فـــي احـــتـــجـــاجـــات عـــديـــدة مــطــالــبــة بــدولــة 
ديــمــقــراطــيــة تــحــتــرم فيها حــقــوق اإلنــســان 

ويسود فيها القانون واملساواة.
ــالـــبـــت مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة بــفــتــح  وطـ
اغتيال  في حادثة  تحقيق سريع وشفاف 
املــــحــــامــــيــــة حــــنــــان الــــبــــرعــــصــــي األســــبــــوع 
املخاطر  على   

ً
»دلــيــال واعتبرتها  املــاضــي، 

اللواتي  ليبيا  فــي  الــنــســاء  تواجهها  الــتــي 
ــارت  ــ ــور ســيــاســيــة«. وأشـ ــ يــتــحــدثــن عـــن أمـ
إلى  »تــويــتــر«،  تغريدات على  فــي  املنظمة، 
ــراد  ــــت عــلــى انـــتـــقـــاد أفــ أن الــبــرعــصــي »دأبــ
شرق  في  املسلحة  باملجموعات  مرتبطن 
البالد، ما أدى الى تلقيها عدة تهديدات، بما 
فيها القتل، لها والبنتها«، و»أن اغتيالها 
جاء بعد إعالن عزمها على نشر فيديو عن 
فساد صدام نجل حفتر«. ووصفت السفارة 
»املفوهة  بـ  البرعصي  ليبيا  األميركية في 
وأكــدت  الفساد«،  مكافحة  إلــى  التي سعت 
أنه يجب عدم التسامح مع إسكات أصوات 
»عملية  أن  مضيفة  السلمين،  الناشطن 
الــقــتــل الــشــائــنــة هـــذه تــؤكــد أهــمــيــة تشكيل 
حــكــومــة مـــســـؤولـــة أمـــــام الــشــعــب الــلــيــبــي، 
الغاشمة  للفساد والقوة  السماح  بــداًل من 
بـــرســـم مــســتــقــبــل لـــيـــبـــيـــا«. وطــــالــــب أعـــيـــان 
الضحية(  إليها  )تنتمي  البراعصة  قبيلة 
وشــبــابــهــا »الــقــيــادة الــعــامــة فــي بــنــغــازي« 
بكشف مــالبــســات الــجــريــمــة، مــؤّكــديــن، في 

البرملان  مبنى  أمــام  االحتجاجية  وقفتهم 
فـــــي الــــبــــيــــضــــاء، ضــــــــــرورة الــــقــــضــــاء عــلــى 
املــلــيــشــيــات الــتــي اســتــبــاحــت دمـــاء النساء 
قــبــل الـــرجـــال، حــســب تــعــبــيــرهــم، وأنــهــم لن 
يرضوا إال بالقصاص من الجناة، من دون 

مماطلة أو تسويف. 
وُيـــذكـــر أن الــجــريــمــة وقــعــت بــالــتــزامــن مع 
انــشــغــال املــســؤولــن الــلــيــبــيــن بــمــعــاركــهــم 
عــلــى شــكــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، وتـــوزيـــع 
وّد  بينهم، ومحاولة كسب  فيما  املناصب 
مبعوثة األمم املتحدة بالوكالة، استيفاني 
وليامز، إلدراكهم أنها قــادرة على تحقيق 
طــمــوحــاتــهــم فـــي الــــوصــــول إلــــى الــســلــطــة، 
املستقبل،  أمــا  ملصيرهم.  الليبين  تــاركــن 
ــدة »فـــلـــنـــدع  ــ ــاعـ ــ فـــإنـــهـــم يـــعـــيـــشـــون عـــلـــى قـ
املــســتــقــبــل لــلــمــســتــقــبــل«. وعــلــى الـــرغـــم من 
ــداوالت  املــ الــســيــاســيــة الليبية فــي  املـــعـــارك 
ــدرك  ــي تـــونـــس وغــــيــــرهــــا، يــ الـــتـــي جـــــرت فــ
بتغير  يتغير  لــن  أن حاله  الليبي  املــواطــن 
 
ْ
وأن عليها،  الجالسن  وتبديل  الــكــراســي، 
 عمليات االغتيال 

ّ
ليس هناك ما يضمن أن

لن تتكرر، وأن السؤال القائم دائما هو عّمن 
ــهــان 

ُ
ســيــأتــي دوره تــالــيــا. ومـــا بــن امــــرأة ت

ــغــتــال فــي وطــنــهــا ملــجــّرد كــلــمــة، وامــــرأة 
ُ
وت

تتحّكم في مصير بلد من خالل اختيار من 
الحيرة  تظل  سيحكمه،  وكيف  سيحكمه، 

سيدة املوقف.
)كاتب ليبي(

اتفاقياٍت  وهي تستلم مهامها وملفاتها، 
غير مطبقة، وتنسيقيات احتجاج مصّرة 
الــتــوقــيــع عليه بينها  تــم  عــلــى  تنفيذ مــا 

وبن الدولة.
ــامـــور االنــــتــــظــــار، وغــضــب  ــكـ ــبـــاب الـ  شـ

ّ
ــل ــ مـ

لـــهـــذا الـــتـــنـــكـــر، فــقــصــد املــنــطــقــة الــنــفــطــيــة 
ــة تــحــت  ــقــ ــنــــطــ وحـــــــاصـــــــرهـــــــا.. وكــــــانــــــت املــ
ــار  ــتـ حـــمـــايـــة الـــجـــيـــش الــــــذي تــــراجــــع، واخـ
عــدم االصــطــدام مــع هـــؤالء الــشــبــاب الذين 
الــحــقــول النفطية،  الــزحــف عــلــى  واصـــلـــوا 
وأغــلــقــوا األنـــبـــوب املـــركـــزي الــــذي ينساب 
منه النفط. تواصل إغالق الحقول أشهرا، 
ــعــــشــــرات مـــلـــيـــارات  وقــــــــــّدرت الـــخـــســـائـــر بــ
التونسية، في وقــٍت تعرف فيها  الدنانير 
املــالــيــة العمومية أزمـــة خــانــقــة، لــم يــتــرّدد 
مختصون بنعتها بحافة اإلفالس تقريبا.

ــة االتـــــــفـــــــاق،  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ـــــــعـــــــت الـ
ّ
أخـــــــيـــــــرا وق

واســـتـــجـــابـــت تــقــريــبــا لــكــثــيــر مـــمـــا طــلــبــه 
الـــشـــبـــاب: مـــبـــالـــغ وضـــعـــت فــــي صـــنـــدوق 
للنهوض باملنطقة، شركات تنمية محلية، 
تــوظــيــف نــحــو 1500 شـــاب فــي الــشــركــات 
األجنبية في املنطقة النفطية وغيرها، ثم 
غادر املحتجون  الحقول النفطية، تاركن 
الشركات األجنبية تستأنف عملها. وقد 
املشيشي،  الحكومة، هشام  رئيس  ســّوق 
لحكومته.  مكسبا  الــعــام  لــلــرأي  االتـــفـــاق 
ــــت فــي  ــعـ ــ ــدلـ ــ ــى انـ ــتــ ومــــــــا إن تــــــم ذلـــــــــك، حــ
والوسط  الغربي  الشمال  فــي  محافظات 
احتجاجية،  تحّركات  والجنوب  الغربي 
في  تختلف،  ال  مطالب  بتحقيق  طالبت 
جـــوهـــرهـــا، عـــن مــطــالــب مــنــطــقــة الــكــامــور 
)تــــطــــاويــــن(: تــحــســن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
تـــحـــديـــث الــــخــــدمــــات، وتــشــغــيــل الــشــبــاب 

العاطل عن العمل. 
اضـــطـــّرت الـــدولـــة إلــــى أن تــتــنــازل لــفــائــدة 
لّبت مطالب يقول  الكامور.  االعتصام في 
 حقيقية 

ً
حدث تنمية

ُ
مختصون إنها لن ت

فـــي املــنــطــقــة، فـــاألرجـــح أن ذلـــك كـــان ريــعــا 
ــزاز، لــشــراء  ــ ــتـ ــ ُيـــدفـــع تــحــت الـــضـــغـــط  واالبـ
اســتــقــرار حكومة، ولــيــس إلحـــداث  تنميٍة 
حــقــيــقــيــة، فـــاملـــشـــاريـــع الــــتــــي تــــم االتــــفــــاق 

 مــن محلين أتـــراك أن بايدن 
ٌ

ظهر تــخــوف
ــّددًا مــــع حـــكـــومـــة بـــلـــدهـــم،  ــتــــشــ ــيـــكـــون مــ سـ
عــكــس تـــرامـــب الــــذي كـــان هــاتــفــه مفتوحا 
للرئيس التركي، أردوغان، »طيلة الوقت«. 
ــي مـــقـــالـــه »عـــن  ــ ــــالن، فـ ــبـ ــ وكــــتــــب مـــــــــروان قـ
توجهات إدارة بايدن الخارجية« )العربي 
بـــايـــديـــن  أن   ،)2020/11/11 الــــجــــديــــد، 
اتجاهن:  مــن  انطالقا  سياساته  سيبني 
ــر مــؤيــد )أخـــالقـــي(،  ــا(، وآخــ ــامــ نــفــعــي )أوبــ
ويــعــتــمــد عــلــى حــقــوق اإلنـــســـان وااللـــتـــزام 
بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. مـــــا هـــــو غـــيـــر صــحــيــح 
االعــتــقــاد بـــأن بــايــدن ســيــلــتــزم ببرنامجه 
أوبــامــا،  أو سيكّرر سياسات  االنــتــخــابــي، 
وكذلك لن توضع خيارات محّددة مسبقا 
 . أمــامــه، تــدور رحاها بن نفعيٍّ وأخــالقــيٍّ
األدق أن بايدن سيعتمد سياساٍت مرتبطة 
اإلدارة  الــعــاملــيــة، ومــصــالــح  بـــالـــتـــوازنـــات 
األمــيــركــيــة، وســيــرســم مــع إدارتــــه سياسة 
عــاملــيــة جـــديـــدة، وفــيــهــا عــــودة إلـــى تفعيل 
املؤسسات الدولية، والتي ال تتناقض مع 
سياسات اللبرلة الجديدة والعوملة، والتي 
لم تنب نظاما عامليا ديمقراطيا وإنسانيا، 
وإنــمــا نــظــامــا عــاملــيــا فــيــه ســيــطــرة مطلقة 

للدول العظمى على العالم.
الــخــالف بــشــأن ســيــاســات مــا قــبــل بــايــدن، 
السيطرة على  ومعه، سيكون حــول شكل 
العالم، أي بن أميركا والصن أواًل، وتاليا، 
»عظمة« سياساتها  األقــل  الـــدول  ستبني 
وفـــقـــا ألمــيــركــا أو الـــصـــن، وكـــذلـــك الــــدول 
اإلقــلــيــمــيــة؛ وبــالــتــالــي، مــن شــبــه املــؤكــد أن 
 
ً
اليمن العنصري والشعبوية تلقيا ضربة
عاملية، ويشمل األمر كل القوى الشعبوية 
ــا والــعــالــم، وســيــعــود التصعيد  فــي أوروبــ
ضــد كــل مــن الــصــن وروســـيـــا، وستعاني 
روســـيـــا »املـــدلـــلـــة عــنــد تـــرامـــب« مـــن تــبــوؤ 

الديمقراطين اإلدارة األميركية.
كبيرة،  بفرص  وحلفاؤها  إيــران  تنعم  لن 
ــن تـــكـــون طــريــق  ــا. ولــ ــامــ ــن أوبــ كــمــا فـــي زمــ
الــعــودة إلـــى الــبــرنــامــج الــنــووي مفتوحة، 
فــإيــران تــفــرض تــمــّددًا كــبــيــرًا فــي املنطقة، 
ــيــــل  ــــن تـــركـــيـــا وإســــرائــ ــرفـــــوض مـ ــ وهـــــــذا مـ
وروســـيـــا والـــــدول الــعــربــيــة. وفـــي الــعــراق، 
ــــي وثــــــورة  ــرانــ ــ ــركــــي إيــ ــيــ هــــنــــاك خــــــالف أمــ
اإليرانية  السعادة  في  وبالتالي،  شعبية. 
وإن سيتفاوض  تــســّرع،  بــايــدن  بانتصار 
ــيــــر مــــع إيـــــــران عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا كـــافـــة،  األخــ
وهــــــذا خـــيـــار ســـيـــريـــح إيـــــــــران، ولـــكـــنـــه لــن 
ــدًا بــالــســمــاح لــهــا بــاســتــئــنــاف  يــكــون مــعــبَّ
سيطرتها  واستمرار  الــنــووي،  برنامجها 
على العراق أو سورية واليمن؛ هذا أصبح 
مرفوضا حتى أميركيا. واإلدارة األميركية 
هــي، وليس تــرامــب، من فرضت سياسات 

األخير في سورية والعراق.

لم يتوفر خالل ثماني سنوات إّبــان إدارة 
أوبـــامـــا. وســيــكــون هــنــاك دور مــهــم لألمم 
دفع  محاولة  فــي  الــعــام،  وأمينها  املتحدة 
ــقـــرر أن  فـــكـــرة املـــؤتـــمـــر الــــدولــــي لــلــســالم املـ
يعقد في أوائل العام 2021، وكان الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود عـــبـــاس، قـــد أطــلــق 
الفكرة خالل افتتاح الدورة العادية لألمم 
ــــي. ويــجــب  ــــاضـ ــي الـــخـــريـــف املـ املـــتـــحـــدة فــ
للتحضير  املقبلة  األشــهــر  مــن  االســتــفــادة 
لــلــمــؤتــمــر، لــضــمــان أن تــكــون هــنــاك فــائــدة 
خطابات  فقط  وليس  وملموسة،  حقيقية 

وكلمات ال قوة تنفيذية لها.
الــقــيــادة الفلسطينية  إلــى هــذا كــلــه، على   
وضـــــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــحـــكـــمـــة لــكــيــفــيــة 
الــتــعــامــل مــع اإلدارة األمــيــركــيــة الــجــديــدة، 
ومنها التفكير الجاد بمن يمثل فلسطن 
فــي واشــنــطــن، فــاملــتــوقــع أنـــه سيتم إعـــادة 
فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، 
مع ضرورة أن يكون ذلك بناء على شروط 
مختلفة عن التي كانت في السابق، والتي 
تتطلب موافقة اإلدارة كل ستة أشهر على 
استمرار عمل املكتب الذي يعد »ممثلية« 
والعاملن  الذي حرمها  األمر  فلسطينية، 
فيها مــن شـــروط الــعــمــل، والــحــصــول على 
الــتــأشــيــرات الـــضـــروريـــة وغــيــرهــا. ولــيــس 
واضــحــا مــا إذا سيتم إعـــادة حسام زملط 
إلى العاصمة األميركية، أو إرسال شخص 
آخـــــر. وفــــي كـــل األحــــــــوال، يــجــب أن يــكــون 
مــمــثــل فلسطن فــي واشــنــطــن قــــادرا على 
بــنــاء عــالقــات قــويــة مــع اإلدارة الــجــديــدة، 
وفي الوقت نفسه، مع االستفادة من الزخم 
الجالية  مع  بالتواصل  لفلسطن،  الكبير 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة واملــســلــمــة، ومــع 
وخصوصا  الديمقراطي،  الــحــزب  أوســـاط 
مـــع الــتــيــار الــتــقــدمــي فــيــه، والـــــذي تــرأســه 
املشاركة في  التي رفضت  أورتيز  أوكازيا 
مناسبة إحياء 25 عاما على اغتيال رئيس 
وزراء إســـرائـــيـــل األســـبـــق، إســـحـــق رابــــن، 

بضغط من أعضاء التيار الديمقراطي.
مهم  فلسطيني  من عمل  ومهما سيجري 
فـــي واشــنــطــن ونـــيـــويـــورك، وغــيــرهــمــا في 
الــعــالــم، لــن يــكــون لــه أي فــائــدة إذا لــم يتم 

تسريع عملية املصالحة الفلسطينية.
)كاتب فلسطيني(

ــلــــوى أبــــــو قـــعـــيـــقـــيـــص، أحــــــد مــؤســســي  ســ
 ،2014 عــام  فــي  الليبي  االنــتــقــالــي  املجلس 
بعد نشرها على صفحتها في »فيسبوك« 
يوم  في  قتلوا  ليبين  ثالثة جنود  أسماء 
واحد في مدينة بنغازي، حيث اغتالها في 
منزلها رجال مقنعون مجهولون يرتدون 
ت 

َ
أزياًء عسكرية. وعلى املنوال نفسه، اغتيل

الــبــرقــاوي،  فريحة  الــنــواب،  عضو مجلس 
التي ُعرفت بمواقفها الجريئة، وانتقادها 
مــطــرت سيارتها 

ُ
أعــضــاء الــبــرملــان، حــيــث أ

التي كانت تقودها بالرصاص في مدينة 
درنة، من دون أن يتمكن أحد من املاّرة من 

إسعافها، أو حتى االقتراب منها.
ولم تكن العاصمة طرابلس في حال أحسن، 
ــال، راح  ــيـ ــتـ فــقــد شـــهـــدت عــــدة عــمــلــيــات اغـ
ضحيتها نساء بريئات، على الرغم من أن 
 تلك العمليات لم يكن بدوافع سياسية، 

ّ
جل

بل بدوافع السرقة أو االغتصاب أو االبتزاز 
لــلــحــصــول عــلــى الــفــديــة. ولــعــل أشــهــر هــذه 
املدوية  بالصرخة  املرتبطة  تلك  العمليات 
»حرام عليكم.. عندكم واليا )نساء(«، التي 
ستظل وصمة عار على جبن كل مسؤول 
تهاون في فرض األمن، وتخلى عن واجبه 
في حماية مواطنيه. وسيظل ذلك الفيديو 
ــّور لـــهـــذه الـــســـيـــدة، وهــــي تــســتــجــدي  املــــصــ
املــجــرمــن وتــتــوســلــهــم بــعــدم اغــتــصــابــهــا، 
ــبــيــحــت فــيــهــا كل 

ُ
شـــاهـــدًا عــلــى حــقــبــة اســت

املحرمات، ومّكنت أمراء الحرب واملجرمن 

بشأنها ليست توزيعا عادال للثورة، إنما 
لــلــريــع، تقلص بحكم وقـــف إنــتــاج  تــوزيــع 
ــاب الــقــطــاع  الــنــفــط والــفــوســفــات، ومـــا أصــ
الــســيــاحــي مــن شــلــٍل مــنــذ حــلــول الجائحة 

التي ضربت القطاع بشكل موجع. 
والعادلة  القوية  املواطنن  بدولة  يليق  ال 
أن تذهب إلى التفاوض مع مناطقها وهي 
املظلومية  األصــوب ملعالجة هذه  مذلولة. 
الــتــاريــخــيــة أن تــعــمــد الــــى تــغــيــيــر املــنــوال 
ــة بـــن املــنــاطــق،  ــل عـــدالـ الــتــنــمــوي، مـــن أجــ
وتــوزيــع عوائدها،  البالد  ثــروات  وتقاسم 
عــادلــٍة ومستديمٍة تشمل  تنميٍة  أجــل  مــن 
الــــدولــــة  إذالل  فــــي  االســــتــــمــــرار  الـــجـــمـــيـــع. 
ــا عـــلـــى تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــاٍت مــع  ــارهــ ــبــ وإجــ
مشروعة،  مطالب  لتلبية   

ْ
وإن املحتجن، 

ســيــؤّدي، ال مــحــالــة، إلــى إضــعــاف الــدولــة، 
ولو على املدى البعيد، عالوة على أنه لن 
 في تلك املناطق، بل 

ً
 مستدامة

ً
يتيح تنمية

قــد يــحــرض عــلــى تــمــزيــق وحــــدة املجتمع 
وإلــــهــــاب مـــشـــاعـــر الـــجـــهـــويـــة واملــنــاطــقــيــة 
البغيضة. ربما سيعتصم بعضهم قريبا، 
غالقا السدود، بحجة أنها ملك منطقتهم 

وحدهم؟
)كاتب ووزير تونسي سابق(

السياسة  إن  والــواقــعــيــة  العقالنية  تــقــول 
الــعــربــيــة، أنــظــمــة ومـــعـــارضـــات، ال تنطلق 
الكلية  املصالح  مــن  إقـــرار سياساتها  فــي 
لــلــمــواطــنــن، وال مـــن الــســيــاســات الــعــامــة 
لــلــدول، وهــو ما حــاول تلمّسه علي العبد 
الله في مقاله »السياسة وضرورة النظرة 
الشاملة« )العربي الجديد، 2020/11/11(. 
لتغيير  الصلب  األســاس  أن  والقصد هنا 
ســيــاســات اإلدارة األمــيــركــيــة أو تــركــيــا أو 
إيران أو إسرائيل، وكذلك روسيا، هو تغيير 
ومعارضات،  أنظمة  الوطنية،  السياسات 
وهـــذا إشــكــال كبير لــم تفهمه الـــدول التي 
دعــمــت الــثــورات املـــضـــاّدة، أو الــقــوى التي 
 أساسيا في الصراع السياسي 

ً
شكلت ثقال

ــــالم الــســيــاســي،  مــنــذ 2011، ونــقــصــد اإلسـ
وكـــذلـــك الـــقـــوى الــديــمــقــراطــيــة »املـــتـــعـــّددة 
األشكال«. إذا، لن ترى الواليات املتحدة، أو 
أية دولة عظمى، أو إقليمية، قيمة للعرب، 
ـــوا ســـيـــاســـات 

ّ
ــن ــبـ ــتـ ــبـــل أن يـ مـــجـــتـــمـــعـــن، قـ

واالجتماعي  السياسي  للتغيير  وطنية 
ز الديمقراطية 

ّ
والــكــلــي بــعــامــة، وبــمــا يــعــز

في  للفصل  الــقــانــون  وحكم  للحكم،  شكال 
املــنــازعــات بــن كــل أفـــراد املجتمع، وآليات 
النهوض االقتصادي )الزراعة والصناعة( 
وتحسن شروط املفقرين في مجتمعاتنا 
العربية. ال أريد االبتعاد عن هدف املقال، 
السياسة  الــكــالم عــن رداءة  ولكن ال يمكن 
لــلــقــضــايــا  تـــوضـــيـــح  ــن دون  ــ مـ الـــعـــربـــيـــة 
لتكون  السياسة  قيمة  وإخــفــاض  املغيبة، 
تكتيكا سياسيا بائسا، يتغير تباعا على 

وقع سياسات الدول العظمى واإلقليمية.
ــاز بـــايـــدن، والــســيــئ فــي ذلـــك كــلــه، وعلى  فـ
الــرغــم مــن خــســاراتــنــا الــكــبــرى مــنــذ 2011، 
ــران  والـــتـــي أفــضــت إلـــى ســيــطــرة كـــل مـــن إيـ
ــيــــل، لـــم نتعلم  ــا وإســــرائــ ــيــ وتـــركـــيـــا وروســ
مــنــهــا شــيــئــا. انــتــقــلــت اإلمــــــــارات، بتغطية 
سعودية، مــن حــرٍب فــي اليمن، إلــى تدخٍل 
»تــافــه« مع  إلــى تطبيٍع  ليبيا،  فــي  صفيق 
عـــدو الــعــرب، وفـــي ذلـــك لــم تــتــقــدم )ومعها 
الوحدة  البحرين( بمبادرة واحــدة إلعــادة 
إلــــى الــخــلــيــج، أو لــتــســويــة األوضـــــــاع في 
اليمن وليبيا. وفي سورية راحوا يناوئون 
تــركــيــا، ويــتــقــّربــون مـــن الــنــظــام الـــســـوري، 
وكذلك املعارضات أو القوى السياسية هنا 
اآلن سياسات  ينتهجوا حتى  لــم  وهــنــاك. 
وطنية كلية، تترفع عن مصالحها الضيقة 
يرتهنون  وبــدورهــم  ذاك،  أو  التنظيم  لهذا 

 .
ً
إلى دول أخرى كتركيا مثال

السياسة العربية رديئة بامتياز، وتتطلب 
لتكون  كافة،  توجهاتها  في  كبيرًا  تغييرًا 
وطــنــيــة، أي تــتــبــنــى نــهــجــا كــلــّيــا، وبــشــكــٍل 
استراتيجي، يعتمد على مشاركة الشعب 
في إدارة كل شــؤون الــدولــة، وهــذه قضية 
ــرار الــنــظــام  ــإقـ مــعــقــدة، ومــفــتــاحــهــا يــبــدأ بـ
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الــــديــــمــــقــــراطــــي والـــــعـــــدالـــــة االجـ
والحريات السياسية بكل أشكالها، وليس 

بانتظار الفرج من عند بايدن فقط.
)كاتب سوري(

عندما ُتغتال النساء في ليبيا

حركات احتجاجية واستضعاف 
للدولة في تونس

فوز بايدن ورداءة السياسة العربية

كيفية التعامل فلسطينيًا 
مع إدارة بايدن

ال يليق بدولة 
المواطنين القوية 

والعادلة أن تذهب 
إلى التفاوض مع 

مناطقها وهي 
مذلولة

السياسة العربية 
رديئة بامتياز، 

وتتطلب تغييرًا كبيرًا 
في توجهاتها 

كافة، لتكون وطنية

آراء

معن البياري

قال بطرس غالي، قبل ثالثني عاما، إن قضية الصحراء الغربية )أو املغربية( ثاني 
أعقد قضايا العالم )بعد قبرص(. والبادي أن عتاقة هذه القضية املهملة دوليا تجيز 
التسوية أمرا  التعقيد، تجعل الوصول إلى  الذهاب إلى أن قطبة عويصة، أو شديدة 
بعيدا، وتيّسر القول إن تواطؤا عاما ُيؤثر بقاء الحال على ما هو عليه، منذ اتفاق 
وقف إطالق النار )أو الهدنة؟( بني املغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء 
ووادي الذهب )بوليساريو(، املتوصل إليه برعاية األمم املتحدة في العام 1991. بل 
التعليق في 2013، يتجول في مدينتي العيون  إن زائــرا للمنطقة، كما صاحب هذا 
اقتصادية  ويــزور منشآت ومشاريع  والداخلة هناك، ويلتقي كثيرين من ناسهما، 
ومسؤولني  ووجــهــاء  أعيانا  يسأل مضيفيه،  نفسه  يجد  قــطــاع،  غير  فــي  وتنموية، 
مغاربة، أين هو بالضبط نزاع الصحراء املتحّدث عنه في أرشيفات الصحافة؟ يحثك 
على سؤالك هذا فائض األمــن واألمــان هناك، وما تسمعه في أحاديث السكان عن 
الرباط  أن تسمعها في  تقليدية في عيشهم، ال تختلف عما يمكن  هموم وشــؤون 
ف الرسميون من التحفظ، وبعد أن يستعرضوا 

ّ
أو مكناس أو طنجة. وعندما يتخف

حديثا مطوال عن ورشات عمل نشطة ومصانع تقوم وعن الثروات السمكية وغيرها، 
لـ »اإلخــوة في  تلقاهم يبوحون بما ال يستطيعون كتمانه، وموجزه الدعاء بالهداية 
فوا عن محاربة املغرب، سياسيا ودبلوماسيا، 

ّ
الجزائر«، والهداية هذه تعني أن يتوق

ودعما عسكريا لبوليساريو )أو عصابات بوليساريو بتعبيرهم أحيانا(. تسمع هذا 
أيضا من رئيس الحكومة وزميله وزير الخارجية في حينه، عبد اإلله بنكيران وسعد 

الدين العثماني، ومن رئيس البرملان ووزراء ومسؤولني آخرين.
ن القناعة لدى مؤسسة الحكم، وكذا عموم مكونات املشهد السياسي والثقافي 

ّ
تتوط

العام، في املغرب، بأن نفض الجزائر يدها من ملف الصحراء وحده ما يأتي بالتسوية، 
الحيوية،  مصالحها  أن  وتــرى  االنفصالية،  بوليساريو  إســنــاد  عــن  تتوقف  عندما 
وكذا مصالح املغرب العربي الكبير، بلدانا وشعوبا، هو في أن تتحلل من ارتباطها 
الباردة في سبعينيات  الحرب  إّبــان  الــذي صنعته  التشكيل  املتني مع هذا  العضوي 
القرن املاضي. ويرى املغاربة، في عمومهم، أن بلدهم قّدم أقصى ما في وسعه من 
مرونٍة ونيات حسنة من أجل دفن هذا النزاع، وأنــه في الوقت نفسه لن يتنازل عن 
امللك  أعلنها  والتي  املغربية،  السيادة  تحت  الذاتي  الحكم  خطة  وأن  الترابية،  وحدته 
محمد السادس، في 2007، هي أقصى تجاوب منه في إطار سياسة اليد املمدودة 
من جانبه باتجاه الحل، وأن الرباط، وبخطاٍب للملك نفسه في 2018، ما زالت باقية 
على أطروحتها باتجاه الجزائر، للجلوس إلى مائدة حوار مباشر غير مشروط لحل 

جميع امللفات العالقة، ولتجاوز كل الخالفات واإلشكاالت. 
املغرب  أقــدم عليه  الــذي  العسكري  التحّرك  اتفق ربما،  التداعيات، كيفما  يأتي بهذه 
لطرد عناصر من »بوليساريو« من معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا، وتأكيده 
املنطقة، وأنــه يحافظ على قواعد االشتباك. وعلى  اعتداء في  أنــه لن يتهاون مع أي 
ما  وإن  لها،  التخطيط  تم  كما  مهمتها،  أّدت  املغربية  العسكرية  القوة  فــإن  أفيد،  ما 
جرى لم يتجاوز صفته »مناوشاٍت« في الخطوط األمامية، وليس معارك حقيقية، 
أو »بروفة حرب«. وألن العالم العربي ال تنقصه أزمات وتوترات وحروب وصراعات، 
أعلنته »بوليساريو«، عن وقف  والــذي  املــتــزن،  الكالم غير  أال يتدحرج  املــأمــول  فــإن 
أرادت مــداراة  إنما  أنها  إلــى حــرٍب مــتــجــّددٍة هــنــاك. واألرجـــح  التزامها بهدنة 1991، 
إخفاقها في تحّرشها العسكري الذي يحتاج واحُدنا إلى قدرات خاصة في التحليل 
السياسي ملعرفة دوافــع افتعاله، بعد محاولتني )أو أكثر( في العامني املاضيني، مع 
املغرب،  استفزاز  من  املستجدة  النوبة  هــذه  أن  دائما،  والصحيحة  املسبقة،  القناعة 
قدم عليها، من دون ما هو أكثر من ضوء 

ُ
واختبار أعصابه، ما كان لبوليساريو أن ت

املــغــرب، من حكومات عربية عديدة  مـــؤازرة  بيانات  توالت  أخضر جــزائــري. وفيما 
)قطر واإلمارات مثال(، فضحت العدوانية البالغة الفظاظة في اإلعالم الجزائري ضد 
ٍة اتصفت بها تصريحات الرئيس عبد املجيد 

ّ
املغرب القصة كلها، سيما بعد لغٍة جاف

تبون، ورموز العهد الجديد في الجزائر، تجاه املغرب. .. وألن زمن الديمقراطيني يعود 
ه 

ُ
إلى البيت األبيض، وهؤالء يحترفون التنغيص على الرباط، وألن تدبيرا ما يتم طبخ

في الجزائر بشأن »حق تقرير املصير للشعب الصحراوي«، فإن املرّجح أن موقعة 
الكركرات دشنت تسخينا مرتقبا في ملف الصحراء املغربية، أو ما كان ثاني أعقد 

صراع في العالم، بحسب بطرس غالي.

بسمة النسور

بعثت تغريدة للملك عبدالله الثاني على »تويتر« ارتياحا واسعا بني األردنيني، ذلك 
املتمثلة في احتفاالت  القانون  الشديدة مظاهر خرق  إدانته  أكــد، بلهجة حازمة،  أنه 
جماهيرية حاشدة، جرت فور ظهور نتائج االنتخابات النيابية، في تحدٍّ سافر لقرار 
الحظر الشامل املفروض في اململكة، من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، 
شهدت اكتظاظا خطيرا ومثيرا للقلق، ما ينبئ باحتمالية زيادة أعداد املصابني بوباء 
كورونا، وقد سجل األردن أعلى أعداد إصابات في املنطقة. تخلل تلك التجمعات غير 
القانونية التي أقيمت برعاية نواب فائزين إطالق عنيف للرصاص الحي، واستخدام 
القانون،  إلى مدافع صوت، في عصيان علني لسيادة  أوتوماتيكية، إضافة  أسلحة 
للعالم صــورة غير حضارية عن  وقدمت  املواطنني،  بــأرواح  واستخفاف  واستهانة 
األردن.  استهجن كثيرون صمت الدولة إزاء تلك االنتهاكات التي تمت تحت السمع 
مخزية،  همجية  سلوكيات  ترصد  الــحــدث،  قلب  مــن  بفيديوهات  ووثــقــت  والبصر، 
تدفقت على مواقع التواصل. وشعر مواطنون ملتزمون بقانون الدفاع الذي أقعدهم 
العدالة وازدواجــيــة معايير  والــغــن وغــيــاب  أيــام متتالية بالغضب  أربــعــة  البيوت  فــي 
ولتعطي  األمـــر،  لتحسم  امللكية  التغريدة  فــجــاءت  املخالفني،  مــع  التعاطي  فــي  الــدولــة 
الــرادعــة بحق املخالفني،  القانونية  اتــخــاذ اإلجــــراءات  الــضــوء األخــضــر فــي  الحكومة 
بالدولة  نــواب منتخبني مخالفني، تمهيدا ملحاسبتهم. وكــان حريا  حيث تم توقيف 
بدي تشّددا احترازيا مسبقا، مستثمرة قانون الدفاع الذي يمنحها  صالحيات 

ُ
أن ت

استثنائية واسعة في تطبيق القانون. كان الحرّي بها أن تستبق األحداث املتوقعة، 
كون إطالق الرصاص تعبيرا عن الفرح عادة مقيتة، متأصلة في مجتمعاتنا، لطاملا 
ذهبت ضحيتها أرواح بريئة. كان عليها، والحالة هذه، أن تصدر أمر دفاع خاصا، 
ينص صراحة على تجريم النواب املخالفني، وفرض عقوبات تصل إلى التجريد، من 
مناصريه، وضمان  منهم بضبط  الواحد  يلتزم  لم  حــال  في  املجلس،  حق عضوية 
القبيحة  املشاهد  تلك  تصدير  عــن  عوضا  الوقائية،  الصحية  بالتعليمات  تقيدهم 
املتخلفة، املثيرة للخيبة والخجل، من التسيب واالستهتار بصحة املواطن، والضرب 
يطلق  وهــو  عــمــره،  مــن  العاشرة  فــي  لطفل  فيديو  أفظعها  الحائط،  عــرض  بالقانون 
الرصاص الحي، احتفاال بنجاح مرشح العشيرة، حامال على كتفه الصغيرة رشاشا 
الذيب  »الطفل  الجهلة على  الحاضرين، وثناء بعض  أوتوماتيكيا وسط استحسان 
قاهر العدى!«. والسؤال الذي ألّح على متابعني عن ذوي هذا الطفل، وكيف يوافقون 
على تعريض ابنهم للخطر الجسيم، واملقامرة بحياته على هذا النحو العبثي، فقط 
لغاية املباهاة ومكايدة الخصوم. وجاء اعتذار رئيس الوزراء واستقالة وزير الداخلية 
عن  تعّبران  كونهما  الصحيح،  الطريق  فــي  خطوتني  األردنــيــون،  استحسنها  التي 
أخطاء  تبعات  املــســؤول  تحّمل  مبدأ  على  ــدان 

ّ
وتــؤك ومدني مطلوب،  نهج حضاري 

مرؤوسيه، حتى لو لم يكن مسؤوال بشكل مباشرعن هذا اإلخفاق األمني املريع. 
 لشيطنة املجتمع العشائري باملطلق. وفي هذا 

ً
وجد بعضهم في تلك األحداث فرصة

التوجه تجن كبير على منظومة اجتماعية، تنطوي على كثير من أشكال التضامن 
والتكافل، من شأنها توفير األمان االجتماعي واالقتصادي، فيما لو تخلصت من 
خطابها العنصري املنغلق واملعادي لآلخر. ويعرف الدارسون أن العرف العشائري 
املظلوم  وإنــصــاف  العدالة  تحقيق  إلــى  تسعى  نبيلة،  كثيرة  إنسانية  قيما  يتضمن 
التسعينيات،  مطلع  فــي  الشعبية  السلط  وثيقة  كثيرون  ــر 

ّ
ويــتــذك املــلــهــوف.  وإغــاثــة 

وهي نتاج حوار عقول متفتحة من أبناء العشائر، مواكبة للتغييرات والتطورات في 
املجتمع، وقد احتوت بنودا إصالحية عديدة، مثل ضرورة التخلي عن املظاهر املكلفة 
الزائفة في املناسبات املختلفة، ومنع إطالق الرصاص تحت أي ظرف، والتخلص من 
لزم أبناء العشيرة، حتى سابع جد، بالجالءعن 

ُ
عقوبة الجلوة الجماعية التي كانت ت

مــقــرات إقامتهم، فــي حــال ارتــكــب أحــدهــم ُجــرمــا مــا. ولشديد األســـف، انــدثــرت تلك 
العجاف  السنني  مــّر  على  وســـادت  باملجتمع،  بالنهوض  الكفيلة  التقّدمية  الوثيقة 
الجامعات،  البغيضة في مشاجرات  آثارها  قيم ومفاهيم عدائية جاهلة، نعاني من 
الواحد.  البلد  أبناء  الفرقة بني  الراهن  التي تكرس بشكلها  االنتخابات  وفي مواسم 
.. ساهمت في ذلك ظروف اقتصادية ضاغطة، أّدت إلى تفشي البطالة بني صفوف 
الواعدة إال  الشابات والشبان، ما جعل خيبة األمل والنكوص عنوانا لحياتهم غير 

بمزيد من القهر واإلحباط.

سامح راشد

ُمخطٌئ من يحسب أن الخسارة العربية في هزيمة الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 
الرئاسة األميركية تكمن فقط في فقد الغطاء الداعم واملظلة الحامية لسياسات حكام 
األميركيني تسامحًا مع  الــرؤســاء  أكثر  مــن  تــرامــب  كــان  عــرب وتصرفاتهم، فربما 
النمط العربي في إدارة الشعوب والدول. لكن رحيله عن البيت األبيض ال يعني باملّرة 
سيقوم  أو  لغيرهم،  أو  للعرب  العصا  سيمسك  بــايــدن،  جــو  الديمقراطي،  خلفه  أن 
وآسيا  وأفريقيا  العربي  العالم  في  اإلنسان  يومي ألوضــاع حقوق  بكشف حساب 
وأميركا الجنوبية، فاملسافات بني ترامب وبايدن ليست بهذا االتساع الذي يتصوره، 

أو باألصح يطمح إليه، بعض ممن أحبطتهم شعبوية ترامب وسياساته البلطجية. 
سر حزن قادة وساسة وإعالميني وطّبالني عرب غياب النموذج الذي كان يجّسده 
ترامب، وتلك هي الخسارة الحقيقية واألهــم، فقد كان الرجل يقّدم، بإبداع، نموذجًا 
حداثيًا للدكتاتور صاحب الرؤية األحادية املطلقة. الحاكم نرجسي الطباع عنصري 
النزعة بوهيمي املرجعية، إذ ال قناعات توّجهه سوى ما يعتبره إلهامًا خفيًا، خّصه 
به الله إن كان مؤمنًا، أو وهبته إياه الطبيعة إن كان ملحدًا أو ال دينيا. ذلك هو »النمط« 
الــواليــات املتحدة األميركية. وهو  البيت األبيض للمرة األولــى منذ نشأة  الــذي دخــل 
النمط الراسخ في البلدان غير املتحضرة إنسانيًا، وإن كانت متقّدمة اقتصاديًا أو ذات 
ثقل عاملي، باملعايير األخرى لتقدم األمم، خالف الرقي الحضاري واحترام اإلنسانية 
جوهرا وكلمة سر في بقاء البشرية ووجودها وازدهارها.  وعلى الرغم من انتشار 
هذا النموذج الهمجي، لم يكن من اليسير استدعاءه ليتباهى به سحرة فراعني العالم 
الثالث، إذ لكل من تجلياته مثالب وثغرات واضحة. من روسيا الشيوعية إلى الصني 
التي تطبق االشتراكية على الشعب والرأسمالية على الحكام ومن في ركابهم، إلى 
أفريقيا البدائية القبلية، وأميركا الجنوبية التي يرزح معظم شعوبها تحت خط الفقر، 
تحت  ال  مــع حكامهم،  الشعوب  بــوقــوف   

ً
تنموية قــفــزاٍت  دولــهــا  بعض  فيما حققت 

أقدامهم، على الرغم من أن بعضهم شعبويون بامتياز. في املقابل، تحتفظ الواليات 
كأقوى  مبهرة،  ذهنية  بصورة  واملتخلفة  العربية  الشعوب  لــدى  األميركية  املتحدة 
ى كل شاب وفتاة الحياة فيها 

ّ
وأعظم دولة وبلد الحريات وأرض األحــالم التي يتمن

واالنتساب إليها. ظل الساسة العرب والعاملثالثيون عقودا تحت وطأة تلك املقارنة، 
الظاملة في نظرهم، مع الواليات املتحدة. لذا لم يكن االحتفاء بتولي شخص مثل ترامب 
وإدارة عالقات  األمــور  إلــى  النظر  في  التجارية  وطريقته  السطحية  قناعاته  بسبب 
بالده، وإنما ألنه أسقط ذلك الحاجز النفسي واملعنوي بني واشنطن وتلك العواصم 
املنكوبة بمن يحكمونها. وأتاح وجوُده للمدلسني والكذابني استدعاء أحداث ووقائع 
كثيرة لكسر ذلك النموذج التقليدي الشهير لدولة الحريات التي تقّدس حق الفرد، وال 
التظاهرات،  العربية بمشاهد قمع الشرطة  بطش فيها وال ظلم. فامتألت الشاشات 
واستهزاء ترامب وتطاوله على وسائل إعالم شهيرة. ثم جاءت حوادث قتل أميركيني 
سود بواسطة رجال الشرطة، لتتوج هذه املقارنات التي استحضرها اإلعالم العربي، 
ونفخ فيها من روحه، واستشهد بها على أن لدى األميركيني أيضًا ما يعانون منه، 
وكيف أن للشرطة هناك أخطاء أسوأ مما يشتكي منه أي مواطن عربي مقهور، إلى 

آخر تلك القياسات الفاسدة نوعًا وكمًا.

عندما يتحرك 
ملف الصحراء المغربية

عصيان علني

الخسارة الحقيقية 
في هزيمة ترامب
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يدرك المواطن الليبي 
أن حاله لن يتغير بتغير 

الكراسي، وتبديل 
الجالسين عليها، وأْن 
ليس هناك ما يضمن 

أّن عمليات االغتيال لن 
تتكرر

)Getty( بايدن وعباس في رام اهلل قبل عشر سنوات
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آراء

سامية عيسى

ــمــرت حــكــايــة فــيــروس كـــورونـــا، مــنــذ بــدء 
ُ
ط

تــفــشــيــه فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، 
للثقافة  العنصرية  الــتــفــاوتــات  ركـــام  تحت 
العظمى  الغالبية  استهدفت  التي  السائدة 
مــن األفــارقــة الــســود، وإن لــم تنحصر بهم. 
ــت هـــذه الــعــنــصــريــة مـــن شـــأن قيمة 

ّ
إذ حــط

اإلنـــســـان بــصــفــتــه إنــســانــا فـــي ســلــم الــقــيــم. 
وأصبحت مثار نقاش واســع في األوســاط 
األكاديمية واإلعالمية، جنبا إلى جنب مع 
الــرئــيــس  مــراكــز األبـــحـــاث. كــيــف سيتعامل 
األمـــيـــركـــي املـــرتـــقـــب، جــــو بــــايــــدن، مــــع هـــذا 
ــار«  املــلــف الــبــغــيــض الــــذي انــكــشــف مــثــل »عـ
يلتصق بديمقراطية منقوصة على الدوام، 
الفيدرالي؟ أعلن، في  منذ تأسيس االتحاد 
حملته االنتخابية وبعد الفوز، أن األولوية 
بالنسبة له هي في مواجهة جائحة كورونا 
الـــتـــي تـــعـــامـــل مــعــهــا الـــرئـــيـــس )الـــخـــاســـر( 
ترامب باستخفاف وتخبط، فضال  دونالد 
الجمعي، كما في  الوعي  الالمباالة في  عن 
ــات الــصــحــيــة  الــثــقــافــة الـــســـائـــدة، واملـــمـــارسـ
الــتــمــيــيــزيــة، وتـــراجـــع الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة 
الــتــي أحــاطــت بحياة األمــيــركــيــن مــن أصل 
عــديــدة، فضال عن  وأقــلــيــات ملونة  أفريقي 
كــانــت إدارة  فــئــات مهمشة عـــديـــدة. وربــمــا 
ترامب الجائحة في طليعة أسباب خسارته 
ــام بـــايـــدن، ســيــمــا بعد  ــ فـــي االنـــتـــخـــابـــات أمـ
»حياة  حركة  قادتها  التي  املــواجــهــة  حملة 
الـــســـود مــهــمــة« بـــدايـــة لــيــقــظــة وعــــي جــديــد 
املتحدة  الــواليــات  على  العنصرية  ملخاطر 
ا من  ــزء ــ  كـــانـــت جـ

ْ
األمــيــركــيــة بــرمــتــهــا، وإن

تـــرامـــب، وتقاعسه  حملة أوســـع ربــمــا ضــد 
عـــن مــواجــهــة الــجــائــحــة بــاالســتــنــاد للعلم 
حياة  تتطلبها  التي  والجّدية  واملصداقية 

عموم األميركين. 
ــى الــتــضــحــيــة  ــ كـــانـــت دعــــــوة كـــبـــار الـــســـن إلـ
ــرك أنــفــســهــم لـــلـــمـــوت أمــــام  ــ ــم، وتــ ــهــ ــأرواحــ بــ
جــائــحــة كــــورونــــا، بــوصــفــهــم الـــهـــدف األول 
ثقيلة  بمزحة  أشــبــه  للفيروس،  واألضــعــف 
لـــبـــرامـــج الـــفـــكـــاهـــة، أشــعــلــت الـــغـــضـــب، قبل 
أشــهــر، عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
سيما »تويتر«، حن بدأ االنتشار املتسارع 
لــلــوبــاء داخــــل واليــــات عـــديـــدة، ســيــمــا التي 
األميركين  مــن  كــبــيــرة  نسبة  فيها  يعيش 
فــــضــــال عـــــن عـــــشـــــرات آالف مــن  األفـــــــارقـــــــة، 

سعد كيوان

قد يتساءل املرء كيف لدولٍة، مثل لبنان، أن 
تغوص في مفاوضاٍت مع إسرائيل التي ال 
تعترف بها، كونها مغتصبة ألرض الشعب 
ــل أن تــرســم  ــ الــفــلــســطــيــنــي ووطــــنــــه، مــــن أجـ
حدودها معها. وما الضرورة أو الفائدة في 
أن سلطتها عاجزة، وحكومتها  ذلــك، طاملا 
مستقيلة، واقتصادها منهار، ومؤسساتها 
مــعــطــلــة، وطــبــقــتــهــا الــســيــاســيــة املــتــحــكــمــة 
ــمــــارس الـــنـــهـــب املــنــظــم  ــرة، تــ ــ ــاجـ ــ فــــاســــدة وفـ
ــم تــعــد تــحــظــى بــثــقــة أكــثــريــة  مــنــذ عــقــود، ولـ
شــعــبــهــا، وبــالــتــالــي غــيــر قــــادرة عــلــى فــرض 
ــرار  شـــروطـــهـــا، وبــــاألخــــص عــنــدمــا يـــكـــون قـ
الدولة اللبنانية مخطوفا يتحّكم به تنظيم 
مسلح يتلقى أوامره من دولة خارجية وغير 

عربية. 
ــتــــالل دام أكـــثـــر مــــن عـــشـــريـــن ســنــة  بـــعـــد احــ
لجنوب لبنان، اضطرت إسرائيل لالنسحاب 
في ربيع عام 2000، وتم على إثرها ترسيم 
الدولتن، عبر خط  نهائية بن  حــدود غير 
الـــــذي تم  ــط هـــــوف« األزرق  ــري ســمــي »خــ بــ
حرب  كانت  ثــم  أميركية.  بوساطة  اعتماده 
تـــمـــوز 2006 الـــتـــي تــــــوّرط بــهــا حــــزب الــلــه، 
األوراق،  خـــلـــط  يــعــيــد  لـــكـــي  لـــبـــنـــان،  ووّرط 
ويخفف الضغط الداخلي عنه، ويتقدم مللء 
الــفــراغ الـــذي خلفه اغــتــيــال رفــيــق الــحــريــري 
فـــي 2005، واضـــطـــرار حــلــيــفــه بــشــار األســـد 
لبنان. واستمر أمن  إلــى سحب جيشه من 
فــي محاولته  الــحــزب، حسن نصرالله،  عــام 
اكتسحت  أن  الداخلي بعد  بالقرار  اإلمساك 
قوى 14 آذار االنتخابات البرملانية في ربيع 
 الوسط التجاري لبيروت، في 

ّ
2005، فاحتل

نهاية عام 2006، وحاصر السراي الحكومي 
ســنــة ونـــصـــف الــســنــة، مـــن دون أن يــتــمــّكــن 
مــن أن يــفــرض تــعــديــال فــي مـــوازيـــن الــقــوى. 
عندها لجأ إلــى السالح، وغــزا في 7 مايو/ 
أيـــار 2008 بــيــروت، وتــمــّكــن مــن فــرض واقــع 
قــوى  إرغـــــام  إلــــى  أدى  عــلــى األرض،  جـــديـــد 
التي  الــدوحــة  بتسوية  القبول  على  آذار   14
زائــد واحد(  )الثلث  املعطل«  »الثلث  منحته 
ــدد الــــــــــوزراء، مــــا يــمــكــنــه مــــن تــعــطــيــل  ــ مــــن عـ
الحكومة ساعة يشاء. ومــع ذلــك، لم يتمّكن 
النيابية  األكثرية  انــتــزاع  عــام 2009 من  من 
للمرة الثانية على التوالي، وبقيت بالتالي 
ــع اشـــتـــداد   وحـــــــــذرة، مــ

ً
األجـــــــــواء مـــشـــحـــونـــة

أن  إلــى  واإلســرائــيــلــيــة،  األميركية  الضغوط 

األمـــيـــركـــيـــن الــــالتــــن، وتــجــمــعــات الــســكــان 
األصــلــيــن وكـــبـــار الـــســـن، واألشــــخــــاص في 
االحتياجات  وذوي  واملعدمن  وضع هش، 
الخاصة، واملشّردين من دون مأوى )حوالي 
نـــصـــف مـــلـــيـــون أمــــيــــركــــي(. إذ لــــم تــقــتــصــر 
تلك الــالمــبــاالة اإلنــســانــيــة على الــســود، بل 
طاولت الفئات العاملة ذات األجور املتدنية 
لــأمــيــركــيــن الــبــيــض أيـــضـــا، والـــتـــي لطاملا 
عانت من التمييز في الوصول إلى الرعاية 
الـــكـــافـــيـــة، بحسب  الــــجــــودة  ذات  الــصــحــيــة 
تــحــلــيــالت »واشــنــطــن بــوســت« الــتــي بنيت 
لديها  تــوفــرت  على معلومات وإحــصــاءات 

من واليات عديدة. 
ــة بــكــوفــيــد - 19 بن  ــابــ بــلــغــت نــســبــة اإلصــ
األمــيــركــيــن األفــارقــة ثــالثــة أضــعــاف، وأدت 
إلــى مــا نسبته ستة أضــعــاف الــوفــيــات، أي 
70% من املصابن، مقارنة بمثيالتها عند 
األغــلــبــيــة بــن أوســــاط األمــيــركــيــن البيض. 
فــيــمــا أعــلــنــت مــؤســســة ســويــتــش كـــود عــام 
2019،  قبل وقت قصير من تفشي فيروس 
كــورونــا، أن العنصرية، بحد ذاتــهــا، »أزمــة 
ــة«، بــحــســب خــبــرتــهــا  صــحــيــة عـــامـــة دائـــــمـــ
ــــات عـــديـــدة، ســيــمــا فـــي مــيــلــووكــي،  فـــي واليـ
فالنقص الفادح في برامج الرعاية الصحية 
التي تــطــاول الــســود هــنــاك، بسبب التمييز 
املهمشة  الفئات  أيضا  توفر  ال  العنصري، 
ــارات تـــدنـــي قــيــمــة  ــبــ ــتــ ــة، بــســبــب اعــ ــ

ّ
ــهــــش والــ

الــجــســديــة أو املهن  لــقــدرتــه  اإلنـــســـان، تبعا 
، أو الطبقة االجتماعية 

ً
التي تعتبر وضيعة

الــســواء،  على  والبيض  امللونن  مــن  الدنيا 
وفق معايير مادية بحتة، بحيث يمنح من 
يملك الثروة اعتبارا أكبر بكثير من الفقراء 
ومــتــدنــيــي األجــــور. والــشــيء نفسه ينطبق 
في »العنصرية ضد النساء«، بوصفهن أقل 
األميركي،  القيم  الــرجــال في سلم  شأنا من 
بحسب الثقافة السائدة، على الرغم من كل 
للتمييز  املناهضة  والتشريعات  الــقــوانــن 
ضد النساء، في ظل الديمقراطية األميركية! 
وهـــــــي ثــــقــــافــــة أنـــتـــجـــتـــهـــا الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة 
اإلبــادات  أميركا، وتاريخ من  في  املتمركزة 
ــــن، والــــعــــبــــوديــــة،  ــيـ ــ ــلـ ضـــــد الــــســــكــــان األصـــ
وســرقــات األراضـــي، لــم يتم االعــتــذار عنها، 
الــجــامــعــيــة  أو  املـــدرســـيـــة  ــاهـــج  ــنـ املـ فــــي  إن 
ووســـائـــل اإلعــــالم و»هـــولـــيـــوود« إال فــي ما 
نــدر. وربما إن حــدث، فمن بــاب رفــع العتب 
أو الزخرفة ال غير، وإال كيف نفهم ما جرى 

بـــادر رئــيــس مجلس الــنــواب، وزعــيــم حركة 
أمــل، نبيه بــّري، خــالل عــام 2010، وبموافقة 
حـــزب الــلــه بطبيعة الـــحـــال، إلـــى وضـــع يــده 
البحرية، مالقيا  الحدود  ترسيم  على ملف 
كانت  الــتــي  واشنطن  الطريق  منتصف  فــي 
أجل تحقيق  تمارس ضغوطا مستمّرة من 
الترسيم عمليا  يعني  التي  إسرائيل،  رغبة 
وتسليما  بــحــدودهــا  اعــتــرافــا  لها  بالنسبة 
بــوجــودهــا. ومـــّرت االتــصــاالت واملفاوضات 
غــيــر املــبــاشــرة فـــي مـــراحـــل مــتــقــطــعــة، طـــوال 
فترة إدارة أوباما، تبعا للتطورات الداخلية 
ــهــــدت، فــــي الـــســـنـــوات  واإلقـــلـــيـــمـــيـــة الـــتـــي شــ
الــخــمــس األخــــيــــرة، نــمــوا مــتــصــاعــدا لــلــدور 
اإليراني، وتمّددا لنفود املاللي في املنطقة، 
ــراق، بــعــد  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــة والـ ــ ــــوريـ ــــي سـ وخــــصــــوصــــا فـ
التوقيع على االتفاق النووي بن واشنطن 
وطهران صيف 2015، وبقيت مسألة ترسيم 
 فـــي يـــد الــطــرفــن الشيعين 

ً
الـــحـــدود ورقـــــة

)ولــيــس فــي يــد الـــدولـــة( يــعــيــدان تحريكها 
عندما تضيق فيهما السبل. 

ضاعف دخول الرئيس ترامب البيت األبيض 
نــهــايــة عـــام 2016 مــن الــضــغــوط األمــيــركــيــة 
ــا بـــعـــدمـــا تــمــّكــن  ــنــــان، وخــــصــــوصــ ــبــ عـــلـــى لــ
حــــزب الــلــه مـــن فــــرض مــيــشــال عــــون رئــيــســا 
ــد مـــن فــوز  ــ ــبـــوع واحـ لــلــجــمــهــوريــة، قــبــل أسـ
وتحّوله  بــالــرئــاســة،  الجمهوري  املــلــيــارديــر 
األمــيــركــيــة  اإلدارة  لــســهــام  رئــيــســيــا  هـــدفـــا 
الــجــديــدة الــتــي أعــلــنــت أن هــدفــهــا الرئيسي 
فــــي املـــنـــطـــقـــة لـــيـــس إســــقــــاط بــــشــــار األســـــد، 
وإنــمــا تطويع إيـــران ولــي أذرعــهــا املسلحة 

فلويد،  الــبــشــرة، جـــورج  األســـود  لأميركي 
ــذاء شـــرطـــي من  ـــا تــبــع مـــوتـــه خــنــقــا بـــحـ ومـ
احتجاجات. وربما كان موته الشرارة التي 
ألوانه  بكل  األمــيــركــي،  املجتمع  فيها  واجــه 
وفــئــاتــه، حــكــايــاتــهــم املــؤملــة مــع العنصرية 
التي رفع الوباء عنها ورقة التوت، الرتباط 
التفشي والوفيات والتداعيات االقتصادية 
بالعنصرية  وثيقا  ارتــبــاطــا  واالجتماعية 

والتمييز بكل أنواعه وأشكاله.
ــرآة  نـــظـــر األمـــيـــركـــيـــون إلـــــى أنــفــســهــم فــــي مــ
السلم   يقفون تحت 

ً
عـــراة فــإذ بهم  كــورونــا، 

ــدان الـــعـــنـــصـــريـــة  ــ ــنـ ــ ــــن سـ ــرمــــي لـــلـــقـــيـــم بـ ــهــ الــ
ومـــطـــرقـــة كــوفــيــد 19 الـــقـــاســـيـــة، ويــعــيــشــون 
ووحــدة  غربة  منازلهم  فــي  الصحي  الحْجر 
ورعــــــبــــــا، ويـــتـــطـــلـــعـــون إلـــــــى الـــــخـــــالص مــن 
كــابــوس مــا زالــــوا )ومــــا زال الــعــالــم( يئنون 
من تفاصيله املرعبة وموجاته املقبلة، على 
الرغم من اكتشاف لقاح فايزر- بونتيك الذي 
ربما سيوزع وفق الشروط التمييزية ذاتها 
أو أقل قليال. هنا، ستوضع مصداقية بايدن 
على املحك، فهو ابن املؤسسة التي مارست 
التمييز عــقــودا، وال يمكن البــن الحزب  هــذا 
تاريخ  مــن  يتنصل  أن  العريق  الديمقراطي 
مغرق بالعنصرية، داخل أميركا وخارجها، 
املــعــانــاة  مــن  حصتهم  للفلسطينين  وكـــان 
منها عقودا من الدعم األميركي للسياسات 
اإلسرائيلية، بغض النظر عن ساكني البيت 
ــيــــض، مـــن جــمــهــوريــن وديــمــقــراطــيــن،  األبــ
املتعاقبة  اإلســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــات  لـــون  أو 
مــن يــســار أو يمن أو وســـط. مــع أن املنطقة 
ــا، لــيــســت في  ــكـــومـــاٍت وشـــعـــوبـ الـــعـــربـــيـــة، حـ
أفــضــل حــــال، بــعــدمــا تــمــزقــت بـــلـــدان عــديــدة 
تحت التمييز الطائفي والصراعات املذهبية 
العنصرية  بعضها  مـــارس  وقـــد  والــعــرقــيــة. 
ضــد اآلخـــر، امـــرأة كــان أم الجــئــا أم أجــيــرا أم 
ــاع  مـــن جــنــســيــة أخــــرى تــغــلــب عــلــيــهــا األوضــ
الهشة، تدنت فيها قيمة اإلنسان إلى أسفل 
كافة،  املجتمعات  فــي  للقيم  الــهــرمــي  السلم 
هنا أو هناك في أوروبــا والــواليــات املتحدة 
دفــع  إلــــى  وأدت  كـــافـــة،  األرض  بـــقـــاع  فـــي  أو 
أثمان باهظة في مواجهة الوباء في أنظمة 
ش فيها التمييز، انهارت 

ّ
رعاية صحية يعش

أو عجزت عن القيام بما عليها أن تقوم به. 
ولــكــن األمــــر يــخــتــلــف هــنــا، ويــتــخــذ فـــي بــلــٍد 
شارك فيه الناخبات والناخبون األميركيون 
من أجل التغيير، وليس للتخلص من ترامب 

ــّددة فــــي الـــعـــمـــق الـــعـــربـــي، وتـــحـــديـــدا  ــمــ ــتــ املــ
حـــزب الــلــه، وإعــادتــهــا إلـــى داخـــل حــدودهــا. 
النووي، وراح  االتفاق  ترامب رفضه  وأعلن 
ــران  ــ ــتــــصــــادي يــشــتــد عـــلـــى إيـ الـــحـــصـــار االقــ
والـــعـــقـــوبـــات تــنــهــال عــلــى حــــزب الـــلـــه، وتــم 
اتهما  لبنانين،  إقفال )وتصفية( مصرفن 
الحزب  لحساب  مصرفية  عمليات  بتمويل 
أكثر  واعتقال  مالحقة  وتمت  تسهيلها،  أو 
مــن رجــل أعــمــال لبناني فــي مختلف أنحاء 
العالم يقوم بتمويل أو على عالقة ما بحزب 
الــلــه، آخــرهــم قــاســم تــاج الــديــن الـــذي اعتقل 
في املغرب قبل ثــالث سنوات، وتــم تسليمه 
إلى أميركا التي أطلقت سراحه في يوليو/ 
ــي. فـــي هــــذه األثــــنــــاء، بــــدأ بـــّري  تــمــوز املـــاضـ
بتحريك ملف املفاوضات لترسيم الحدود، 
مستقبال مبعوثا أميركيا تلو اآلخر، فكانت 
اٍت ظاهرها يبحث في الوضع الداخلي  لقاء
ــة الــحــكــومــة،  ــ ــتـــصـــادي وأزمــ ــتـــدهـــور االقـ والـ
ــلــــوس عــلــى  ــى الــــجــ ــتــ وجــــوهــــرهــــا كـــيـــف ومــ
طــاولــة املــفــاوضــات مــع إســرائــيــل لتخفيف 
الضغط عن حزب الله، فيما كان هو يسعى 
اتهام اآلخرين  التجييش داخليا حــول  إلــى 
بالفساد، لكي يقطع الطريق على أي مزايدة 

أو إحراج في ملف التفاوض. 
لم تتمهل إدارة ترامب في تكثيف الرسائل 
املهّددة عبر فرض عقوبات على قيادين في 
حزب الله، وفي مقدمهم نصرالله نفسه، ثم 
جاءت ضربة اغتيال قائد فيلق القدس في 
قاسم سليماني،  اإليــرانــي،  الثوري  الحرس 
ــراج  الــقــاصــمــة، فـــي بــــغــــداد، لــتــســرع فـــي إخــ

فقط. فهل يفلح بايدن ومعه كاميال هاريس، 
ذات األصول امللونة، واملــرأة، الشابة نسبيا، 
فــي أن تــكــون الــضــمــانــة لــكــي يــصــُدق بــايــدن 
فـــي وعـــــوده، ســيــمــا أنـــه أعــلــن أنـــه لـــن يــجــدد 
لــه التحرر من  لــواليــة ثانية، وهــو مــا يتيح 
ــــادة »وول ســـتـــريـــت«، والــطــغــمــة  ضـــغـــوط سـ
املالية املتحّكمة بالسياسات األميركية، كما 
اللوبي الصهيوني، وما سيحدث في أميركا 
سوف يؤثر علينا في املنطقة العربية، وعلى 
ــره. والـــعـــالـــم مـــا بــعــد الــجــائــحــة  ــأسـ الــعــالــم بـ
لــيــس كــمــا قــبــلــه. وبــحــســب املــفــكــر األمــيــركــي، 
مقّدمة  كورونا  فيروس  يعتبر  تشومسكي، 
لكوارث أخرى، تتعلق باالحتباس الحراري 
والتهديدات النووية، كما الحياة وسط عالم 

العملية من الكواليس، وإعالن بّري رسميا 
عن التوصل إلى اتفاق مع الواليات املتحدة 
ــان مــــن املــفــتــرض  ــ ــة لـــلـــتـــفـــاوض. كـ ــيـ ــــول آلـ حـ
ــات الــلــبــنــانــيــة -  ــاوضــ ــفــ أن تــبــقــى ورقــــــة املــ
اإلســرائــيــلــيــة فــي يــد طـــهـــران، إلـــى أن يحن 
وقــت الــجــلــوس على طــاولــة املــفــاوضــات مع 
واشــنــطــن، غــيــر أن تــرامــب لــم يــتــرك متسعا 
للمناورة مقابل مخاوف طهران  الوقت  من 
مــن حظوظ تــرامــب الــجــّديــة فــي الــعــودة إلى 
البيت األبيض، فجاء إعالن رئيس املجلس 
النيابي عن إطار للمفاوضات مع إسرائيل، 
وآليتها وموعدها، في 14 أكتوبر/ تشرين 
ــتـــحـــدة  املـ األمــــــــم  بــــرعــــايــــة  املــــــاضــــــي،  األول 
أسابيع  ثالثة  قبل  أي  أميركية،  وبمشاركة 
غير  األميركية،  االنتخابات  موعد  من  فقط 

من األوبئة قد ال ينتهي. وهو ما يتطلب، في 
رأيه، بناء حركة تضامن اجتماعي ملواجهة 
ــفـــشـــل الـــــذريـــــع لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة املـــتـــوحـــشـــة،  الـ
وتــراجــع قوتها في مواجهة أزمـــاٍت تسببت 

بها أو ساهمت في التسبب بها. 
لهذا يصبح سؤال التغيير، على الرغم من 
اللقاحات العديدة ضد كوفيد - 19 مفصليا، 
قد يــؤّدي، حكما، إلــى والدة نظام شيوعي 
مختلف عما تحدث عنه كارل ماركس منذ 
150 عاما، بحسب الفيلسوف املثير للجدل، 
ســالفــوي جــيــجــيــك، فــي كــتــابــه الـــصـــادر في 
إبريل/ نيسان 2020 »الجائحة«، قائم على 
انحالل الحدود القومية وتقهقرها ملصلحة 
حـــركـــة تـــضـــامـــن عـــاملـــيـــة ملـــواجـــهـــة فـــيـــروس 
كورونا، ومضاعفاته التي ستقوض دعائم 
العالم كما نعرفه، والتي لن تتركنا لشأننا 

سنوات عديدة بحسب علماء كثيرين. 
تمنيات  أو  جيجيك  توقعات  صــدقــت  وإذا 
تشومسكي، فإن مواجهة امللفات الداخلية، 
والــتــمــيــيــز ضد  الــعــنــصــريــة  وفـــي مقدمتها 
الفئات األكثر تهميشا، بما فيها النساء، هي 
تحّد قد يتفوق على املخاوف التي يصعب 
توقعها في ما تبقى من أسابيع قليلة لحكم 
ترامب الذي اقتات أربع سنوات من األرض 
واملتأصلة،  املتفشية  للعنصرية  الخصبة 
ــقـــيـــقـــي الـــــذي  ــــروس الـــحـ ــيـ ــ ــفـ ــ والـــــتـــــي هـــــي الـ
يواجهه جو بايدن، كي يتمّكن من مواجهة 
جائحة كورونا، كي ال تطمر تحت الجذور 
العنصرية للثقافة األميركية داخل املجتمع 
األمـــيـــركـــي، كــمــا طـــمـــرت تــحــتــهــا ســيــاســات 
تــمــيــيــزيــة كــثــيــرة تــطــبــع جــوهــر االســتــغــالل 
االقتصادي  والنظام  للرأسمالية  املتوحش 
العالم  عــلــى  الــكــارثــيــة  بسياساته  الــعــاملــي، 
والــشــعــوب، وليس داخــل الــواليــات املتحدة 
ــذا يــصــبــح إقــــــــرار الـــقـــوانـــن  ــهــ ــا. وبــ ــ ــــدهـ وحـ
ووضعها  والعنصرية،  للتمييز  املناهضة 
ــفـــوري، بــمــثــابــة اإلجــــراء  مــوضــع الــتــنــفــيــذ الـ
األول في التصّدي للجائحة، وكي ال تتوقف 
حــركــة »حـــيـــاة الـــســـود مــهــمــة« عــلــى الــســود 
وحــدهــم، بــل تتعّداها، كــي تشمل كــل حياة 
هــل سيتمّكن   .. األرض.  كــوكــب  على سطح 
جــو بـــايـــدن، بصحبة كــامــيــال هـــاريـــس، من 
ذلـــك؟ هــي فــرصــة نـــادرة لــديــه أربـــع سنوات 
ثغرة في هذا  فتح  أقله  أو  لتحقيقها،  فقط 

الجدار األسود.
)كاتبة فلسطينية في بيروت(

أن املــفــاجــأة حــمــلــت، كــمــا هــو ظــاهــر، خصم 
ترامب إلى البيت األبيض. وانطلق التمهيد 
والــتــحــضــيــر مــن »الــثــنــائــي الــشــيــعــي« الــذي 
اضطر أن يقوم بحملة شرح وإقناع وتبرير 
لهذه الخطوة، خصوصا وأنه مارس عملية 
 ،

ٍّ
اقتحام وتعّد، قام بها بّري نفسه على ملف

هو من صالحيات رئيس الجمهورية بحسب 
صالحيات  مــن  ولــيــس  اللبناني،  الــدســتــور 
وعقد  فالتفاوض  النيابي،  املجلس  رئيس 
الجمهورية  رئيس  صالحية  من  املعاهدات 
الــــذي، حــتــى وإن كـــان مــوافــقــا، ال يــســعــه إال 
أن يــتــمــّســك بــصــالحــيــاتــه، وهـــو كـــان فعليا 
ــر نــفــســه، وكــــّون فــريــقــه لــلــتــفــاوض، 

ّ
قــد حــض

مــتــنــاغــمــا مــع تــوجــه اإلدارة األمــيــركــيــة، ما 
أّدى إلى إشكاالت مع الفريق الشيعي، وإلى 
خالفات داخل الفريق الرئاسي نفسه، إذ كان 
العوني، جبران باسيل، وهو  التيار  رئيس 
صهر الرئيس، يريد أن يبعث رسائل طمأنة 
إلــى واشــنــطــن وتــل أبــيــب، صــونــا لحظوظه 
يعلم  يكن  ولــم   ،2022 عــام  املقبلة  الرئاسية 
أن واشنطن كانت جاّدة وحاسمة في إطباق 
فقط  ساعة   48 بعد  عليه،  العقوبات  سيف 
على إقفال صناديق االقتراع في انتخابات 
الرئاسة األميركية، وقبل انقشاع غبار حّدة 

املواجهة بن املرشحْن، ترامب وبايدن! 
وفي املقابل، اضطر بّري إلى التراجع خطوة 
إلـــى الـــــوراء، تــاركــا لــلــرئــيــس عـــون صالحية 
تشكيل الوفد إنقاذا ملاء الوجه بن الحلفاء 
الــلــدوديــن. ولكن املفارقة األخــطــر واألهـــم أن 
إلــى خــوض معركة  الثنائي الشيعي اضطر 
قاسية القناع اللبنانين، وتحديدا جمهوره، 
بــأن إطـــالق املــفــاوضــات مــع إســرائــيــل مجرد 
الحدود،  لترسيم  جغرافية  حسابية  عملية 
وال عالقة لها باالعتراف بإسرائيل، وال حتى 
بالتطبيع معها، ال بــل أكــثــر مــن ذلـــك، يصر 
عملية  أنها  التأكيد  على  تحديدا  نصرالله 
تفاوض غير مباشرة، في حن أن الوفدين، 
قاعة  فــي  يجلسان  واإلســرائــيــلــي،  اللبناني 
ــنـــاوال مــعــا الــغــداء  واحـــــدة وجــهــا لـــوجـــه، وتـ
املفاوضات،  من  الثانية  الجولة  انتهاء  بعد 
بدعوة من األمم املتحدة؟! وهكذا وجد حزب 
بورطة  أشبه  يائسة  في محاولة  نفسه  الله 
ــا بـــــرح عـــقـــودا  ــهـــوره بــصــحــة مــ ــمـ ــاع جـ ــنــ إلقــ
يعبئهم ضده، وكأن استبدال كلمة إسرائيل 
بــمــصــطــلــح كـــيـــان الـــعـــدو يــجــعــل الــتــفــاوض 

محلال ملن شيطنه وشعوذه!
)كاتب لبناني(

األميركيون والعنصرية أمام مرآة كورونا

حزب اهلل وورطة المفاوضات مع إسرائيل

بلغت نسبة اإلصابة 
بكوفيد - 19 بين 

األميركيين األفارقة 
ثالثة أضعاف، وأدت 

إلى ستة أضعاف 
الوفيات

اقتات ترامب أربع 
سنوات من األرض 

الخصبة للعنصرية 
المتفشية والمتأصلة، 

وهي الفيروس 
الحقيقي الذي 

يواجهه بايدن

يصر نصراهلل على 
أنها عملية تفاوض 

غير مباشرة، في حين 
أن الوفدين، اللبناني 

واإلسرائيلي، يجلسان 
وجها لوجه

ضاعف دخول ترامب 
البيت األبيض نهاية 
2016 من الضغوط 

األميركية على لبنان، 
وخصوصًا بعدما 

تمّكن حزب اهلل من 
فرض عون رئيسًا
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