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ٍ
أمة بحالها
نيابةً عن
بسمة النسور

أحزانك الشخصية
يأخذك ما يحدث في فلسطني الحبيبة بعيدًا عن نفسك ،تضعني
ِ
ِ ّ
على ثقلها جانبًا ،تتجاهلني مخاوفك وكوابيسك والرعب الدائم الذي ينغص عليك
عيشك ،وأنت ّ
تلحني على أحبتك بضرورة أخذ املطعوم .تنسني أمر كورونا اللعني،
وال يعود موعد جرعتك الثانية باألهمية ذاتها .تتنازلني عن أحالمك بالسفر إلى
ّ
أبعد نقط ٍة ممكنة ،هربًا من كل شيء .وتتأهب روحك من جديد ،وبكل ما أوتيت من
طاقة على الرجاء ،كي تقف مع شعب فلسطني وهو يواجه ،أعزل وحيدًا ،غطرسة
املحتل اآلثــم املجرم ووحشيته ،وهو يواصل همجيته وبربريته ،مستعينًا بقوى
الشر (وهــي كثيرة) كي يطرد أناسًا مساملني من بيوتهم في حي الشيخ جـ ّـراح
في القدس املحتلة ،مدججًا بوثائق مــزورة وأكــاذيــب ،وفجور التباكي أمــام الــرأي
ّ
العام العاملي ،وهو يلعب برداءة وركاكة دور الضحية املغلوب على أمرها ،في ظل
مريب ومعيب ،من معظم األنظمة العربية املذعورة العاجزة عن اتخاذ مواقف
صمت
ٍ
ٍ
واضحة شجاعة ،منسجمة مع تطلعات شعوبها في نصرة األشقاء الذين طال
عذابهم ،غير أن ال أحد يتوقع ،أو ينتظر ،منها تجييش الجيوش وإعــان الغضب
ّ
الساطع غير اآلتي من غرف اجتماعاتهم املغلقة على ذلهم وعارهم.
األكثر قبحًا من ذلك الصمت القبيح الذي يبعث على الغثيان موقف أولئك األوغاد
ّ
املطبعني الذين يجهلون معنى الشرف والكرامة والحق ،فيصطفون عبر منابرهم
املــأجــورة ،بصفاق ٍة ونذالة ،إلى جانب املعتدي القاتل ،مرتكب املجازر ،ويوجهون
اللوم إلى أبناء شعب يمارس حقه في الدفاع املشروع عن النفس الذي ّ
تقره مواثيق
ٍ
حقوق اإلنـســان ،وعــن وجــوده على أرض وطنه املسلوبة ظلمًا وبهتانًا وتــآمـرًا...
ّأي وقــاحــة ه ــذهّ ،أي ج ــنّ ،أي نــذالــةّ ،أي زم ــن أغـبــر وصـلــت إلـيــه ال ـعــروبــة؟ وتظل
ً
عاجزة ال ّ
ّ
املتورط والضمير الحي
تتعدى كلمة نابعة من الوجدان
أدوات األفــراد
املساند لشعب فلسطني الحر وأبنائه وبناته من املعتقلني الذين يواجهون عدسات
ّ
بابتسامات مضيئة ،يطمئنون بها ذويهم أنهم بخير ،وأنهم غير قابلني
الكاميرات
ٍ
ّ
للهزيمة واالنـكـســار ،على الــرغــم مــن كــل شــيء .لقطات رائـعــة لهم تبثها وسائل
شجاعات ،مقدامات مدافعات عن بيوتهن باألظافر.
لنساء
اإلعالم ،ومقاطع فيديو
ٍ
ٍ
يصفهن أحد الجهالء من تجار الدين ،في تغريد ٍة بائسة ،باملسترجالت املزاحمات
ّ
الرجال في مواجهة العدو ،ويحثهن على العودة إلى بيوتهن ،ألنهن غير مكلفات
ّ
شرعًا بالجهاد! ال يدرك هذا الغبي ّأن تلكم النسوة البطالت ،الطاهرات املتصديات
لقوى الظلم والطغيانّ ،
يشرفن أمثاله من الجبناء املتوارين خلف الشاشات ،يبثون
ّ
ّ
الباطلة ،وينظرون ،بكل خس ٍة ،في حضرة الدم.
فتاويهم
ٌ
ويهاجم «داعـيــة» متصهني مشبوه مأجور نصرة شعب غــزة أهلهم في القدس،
ّ
ويحذرهم من مغبة ذلك ،محذرًا ومتوعدًا إياهم من رد الصهاينة املزلزل ،فيعيد
املجرم النازي ،أفيخاي ،الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي املحتل ،التغريدة الكريهة
باعتبارها كلمة حق! وينال الخائن ما يستحقه من التحقير واإلهانةّ ،
لكن أمثاله
من األذنــاب يفتقدون اإلحساس بالكرامة ،وال يكترثون سوى برضى أسيادهم
ومقدار أرصدتهم ،وال يتوانون عن إهدار ماء وجوههم ،فيستحقون الخزي والعار.
يظلون حتى لو كثر ًعددهم وأفسحت لهم القنوات الضالة منابرها امللوثة ،يظلون
ً
أصواتًا ناشزة خارجة عن وجدان أمة حرة عزيزة كريمة ،أصواتًا منكرة ونكرة ،ال
ّ
تعبر إل عن أمثالها من عديمي الضمير واألخالق.
هــؤالء الجبناء الذين ينبحون لصالح من يطعم بطونهم الجرباء الشرهة ،أسرى
منافعهم ومصالحهم الشخصية الضيقة الدنيئة ،لن ّ
يغبروا ،مهما عال نباحهم،
على حذاء فتى فلسطيني ،يركض في شوارع فلسطني خلف نعش والده الشهيد،
ويصرخ بأعلى صوته املذبوح حزنًا« :الله ّ
يسهل ً عليك يابا» قبل أن ينضم من
جديد إلى صفوف الرفاق املدافعني عن الوطن نيابة عن أمة بحالها.
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حسان األسود

ضـهــا
لـيـســت م ـعــركــة ال ـص ـمــود ال ـت ــي يـخــو ّ
ش ـبــاب ال ـق ــدس وص ـبــايــاهــا ج ــدي ــدة ،إنـهــا
جــزء من سلسلة نضاالت طويلة مستمرة
ّ
منذ العام  ،1967على األقل .لكن االستثمار
الـسـيــاســي ألطـ ــراف ال ـص ــراع لــم يـكــن دومــا
فـ ــي ص ــال ــح ه ـ ــذه ال ـ ـن ـ ـضـ ــاالت ،ف ـك ـث ـيــر مــن
ال ـق ــوى ال ـتــي دخ ـلــت ع ـلــى ال ـخــط ع ـبــر هــذا
التاريخ الطويل ،والحافل بالهزائم الكبرى
واالن ـت ـص ــارات الـجــزئـيــة الـبـسـيـطــة ،كــانــت
ت ـس ـعــى إلـ ــى خ ــدم ــة م ـصــال ـح ـهــا بــالــدرجــة
األول ــى ،ولتأكيد حـضــورهــا على الساحة
الفلسطينية بــالــدرجــة ال ـثــان ـيــة ،بــاعـتـبــار
فلسطني ليست كغيرها من القضايا
قضية
ّ
األخـ ــرى ،إن ـهــا قـضـ ّـيــة ذات أس ـهــم مرتفعة
القيمة ،يمكن االستثمار فيها بشكل مربح
دومًاّ ،
وربما كأفضل استثمار عند األنظمة
التي تحاول تصدير أزماتها واستبدادها
بحق شعوبها خارج حدود بالدها.
ل ـ ــم ت ـق ـت ـص ــر عـ ـمـ ـلـ ـي ــات االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ه ــذه
عـ ـل ــى األنـ ـظـ ـم ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة شـ ــرقـ ــا وغـ ــربـ ــا،
ب ــل دخ ـل ــت أن ـظ ـمــة إق ـل ـي ـم ـيــة ج ــدي ــدة بـعــد
ّ
الـ ـ ـث ـ ــورة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة فـ ــي إيـ ـ ـ ـ ــران ،وت ـس ــل ــم
نـ ـظ ــام امل ــال ــي م ـق ــال ـي ــد ال ـس ـل ـط ــة وال ـح ـكــم
ه ـنــاك .ت ـكـ ّـرر األم ــر بـعــد فــوز ح ــزب الـعــدالــة
والتنمية فــي تــركـيــا .ت ـعـ ّـدى األم ــر مــروحــة
ّ
الـ ــدول ه ــذه ول ــم ينحصر فـيـهــا ،بــل اتـســع
ـات وأحـ ــزابـ ــا ومـلـيـشـيــات
لـيـشـمــل ت ـن ـظ ـي ـمـ ٍ

كاريكاتير

أيـضــا ،ب ــدءًا بـحــزب الـلــه اللبناني وانـتـهـ ً
ـاء
بالحوثيني فــي اليمن ،م ــرورًا باملليشيات
العراقية .وعلى الرغم من اختالف املواقف
وامل ـصــالــح واأليــديــولــوج ـيــات والخلفيات
بــن األطـ ــراف املـتــدخـلــة ،فــالـقــاســم املشترك
ّ
التكسب سياسيًا على حساب
بينها هــو
ّ
ف ـل ـس ـطــن وأهـ ـلـ ـه ــا .لـ ـك ــن امل ـث ـي ــر لــان ـت ـبــاه
ّ
حـ ـق ــا ،أن نـ ـض ــاالت ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ت ـكــون
على أشدها في املناطق التي ينعدم فيها
وج ـ ــود ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،فــامل ـفــارقــة
العجيبة ّالتي يسجلها التاريخ لنا  -نحن
العرب  -أنــه كلما وجــدت قوى ومؤسسات
وم ـن ـظ ـم ــات ،ي ـف ـت ــرض ب ـه ــا دعـ ــم نـضــالـنــا
ّ
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ـ ّـرري ،ق ــل ــت ُف ــاع ـل ـي ــة ه ــذا
ُ
ّ
النضال ،وكبحت نشاطاته وقيدت حركته.
ح ـتــى ف ــي م ـنــاطــق س ـي ـطــرة حــركــة حـمــاس
اصطفاف
التي ترفع شعار املقاومة ،ضمن
ٍ
ال تخفيه فــي حـلــف عــريــض ت ـقــوده إي ــران،
ال نجد النضال عفويًا شعبيًا عميقًا ،كما
ّ
نشاهده في القدس .يبدو أن األيديولوجيا
تقتل بريق األشياء وملعانها.
أسـئـلــة كـثـيــرة تـثـيــرهــا صــواريــخ املـقــاومــة
ّ
الفلسطينية املنطلقة من غزة باتجاه مدن
ّ
املحتلة .من بينها بال ّ
شك أسئلة
فلسطني
ال ـجــدوى الـسـيــاسـيــة ،وأسـئـلــة املشروعية
الــوط ـن ـيــة ،وأس ـئ ـلــة األث ـم ــان املــدفــوعــة من
دم ــاء الفلسطينيني وحـيــواتـهــم ،وأسـئـلــة
ال ـت ـع ــاط ــف الـ ـع ــامل ــي وتـ ـع ـ ّـم ــق االن ـك ـش ــاف
العنصري الصهيوني ،وعـشــرات األسئلة

عماد حجاج

المهدي مبروك

ّ
يبدو السؤال ،للوهلة األولــى ،منفرًا ،لعدة
ّ
أس ـبــاب ،لـعــل أهـمـهــا أن ــه يـعـيــد ،بشكل مــا،
صياغة ســؤال آخــر ،بــادر بطرحه الرئيس
األميركي األسبق ،جــورج بــوش ،في بداية
األل ـف ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة ف ــي س ـي ــاق ــات ت ــداع ـي ــات
تفجيرات « 11سبتمبر» وما بعدها .سكب
ً
عالقات
السؤال آنذاك جباال من الحقد على
ٍ
دولـ ـي ــةٍ ي ـف ـتــرض أن تـسـتـنــد إل ــى ّعـقــانـيــةٍ
مــا ،وإن م ـحــدودة ،كما يـقــول مـنــظــرو هذه
ّ
املـ ــدرسـ ــة ،خ ـصــوصــا أن الـ ـع ــرب مـتـهـمــون
ب ــإغ ــراق ه ــذه ال ـعــاقــات ،املـعـقــدة واملــركـبــة،
فــي مـحـيــط مــن الــاعـقــانـيــة ذات امل ـصــادر
امل ـت ـع ـ ّـددة :حـقــد طـبـقــي تـصـبــح بمقتضاه
الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة حـ ــربـ ــة اإلم ـب ــري ــال ـي ــة
املتوحشة التي تمتص دماء الشعب املفقرة،
أو ح ـقــد دي ـن ــي ت ـص ـبــح ب ـم ـق ـت ـضــاه حــربــه
ّ
تصر على إذالل
«الصليبية الجديدة» التي
املسلمني ،كما تذهب جماعات «جهادية»
عـ ــديـ ــدة ع ـن ـي ـف ــة .كـ ـ ــان بـ ـ ــوش يـ ـقـ ـص ــد ،فــي
صياغته الصرفية النحوية التي اختارها،
حني أسند الفعل إلى ضمير الجمع الغائب
«هم يكرهوننا» العرب واملسلمني عامة.
وبقطع النظر عــن مـ ًصــادر هــذه العواطف
التي قد تكون متبادلة في أوساط واسعة،
ّ
سياقات
مع مخاطر التعميمات املخلة ،ففي
ٍ
شــديــدة التركيب والتعقيد ،يفقد السؤال
ذاتــه لــدى بعضهم مشروعيته ،خصوصًا
واو ال ـج ـم ــاع ــة الـ ـت ــي ن ـت ـك ـلــم بـ ـه ــا ،إذ قــد
يدحض بعضهم هذا السؤال /األطروحة،
ّ
باعتبار أن العرب ،بصفة املفرد ،ال وجود
لهم إال في خيال بعض الناس ،حجتهم في
هذا اختالف العرب على املستويني ،اإلثني
والثقافي ،إلى ّ
حد يسحب منهم ّ
أي هوية
ّ
جماعية ،يمكن أن تـكــون ن ــدًا أو مخاطبًا
على مستوى الـعــاقــات الــدولـ ٌيــة ،فالعرب
ٌ
أم ــة تتقاسمها دول ،وه ــم أم ــة تـضــم ،في
الـحـقـيـقــة ،أمـمــا تـحــت جـنــاحـيـهــا ،فـهــل من
م ـع ـنــى لـ ـس ــؤال «مل ـ ـ ــاذا ت ـكــره ـنــا ال ــوالي ــات
املتحدة األميركية؟» وهي التي على عالقةٍ
وثـيـقــةٍ بـعــرب األنـظـمــة ،وبينهما مصالح
وكثير من املودة والوالء؟
ّ
تغفل أطروحة فوكوياما كل تلك التفاصيل
املهمة ،وتجمعنا في سلةٍ واحدة ،وتجعلنا
كلنا اسـتـثـنـ ً
ـاء مزعجًا لـلــواليــات املتحدة.
ّ
ال ن ـج ــد مـ ـن ــظـ ـرًا لـ ــه ت ــأث ـي ــر ون ـ ـفـ ــوذ عـلــى
الـسـيــاســات الـخــارجـيــة لـلــواليــات املتحدة
مــوقـفــه منصف لـلـعــرب ،حـتــى ال أق ــول إنــه
ً
استثناء،
متعاطف معهم .كان تشومسكي

معن البياري

العالقة بين الشعوب
أكبر من ّ
كل الخطابات
والشعارات ،عالقة
وجود أو عدم
وجود ،أدركها
األطفال ،كما الشباب
والكهول

غيرهم من أن يستغل مقاومتهم؟ هل يملك
ّ
ً
ال ـغــز ّيــون خ ـيــارًا آخ ــر م ـثــا ،وه ــم قابعون
حـبـيـســي ال ـق ـطــاع بــا أف ــق سـيــاســي تحت
سيطرة حكم الـحــزب الــواحــد ،وهــل يبقى
ل ـل ـح ـيــاة م ــن ق ـي ـمــة ع ـنــدمــا ي ـك ــون لـلـمــوت
ٌ ّ
طعم أقــل مــرارة من طعم الحياة؟ ألم يحن
األوان للقيادات الفلسطينية فــي السلطة
وفــي منظمة التحرير أن تعيد النظر في
تكتف
حساباتها واستراتيجياتها؟ ألــم
ِ
ّ
ُ
بعد من ذل املهانة وانعدام جدوى االنبطاح

عصام شعبان

توحد الفلسطينيين
القدس
ّ
داود كتّاب

دع ــان ــي رئ ـي ــس ت ـح ــري ــر م ـج ـلــة «ال ـق ــدس
بـتـجـمـعـنــا» ال ــزم ـي ــل س ــاي ـم ــون أزازي ـ ـ ــان،
لحفل إفطار جماعي مقدسي في النصف
الثاني من شهر رمضان .وشمل االحتفال
السنوي الذي تقيمه املجلة التي تصدرها
جمعية الكتاب املقدس الفلسطينية في
الـ ـق ــدس م ـقــدس ـيــن م ــن خ ـل ـف ـيــات ديـنـيــة
مختلفة ،تــوحــدهــم ال ـقــدس وحـبـهــم لها،
عاصمة دولة فلسطني العتيدة.
كــانــت الـسـهــرة الــرمـضــانـيــة ،بــرفـقــة فرقة
موسيقية بــأجــواء لطيفة ،وأص ــدق ــاء لم
ّ
ن ــره ــم م ـنــذ م ـ ــدة ،ج ـم ـي ـلــة .ل ـك ــن ال ـن ـقــاش
السياسي خالل اإلفطار ،وفي لقاءات مع
أصدقاء وقــادة عديدين في رام الله ،كان
ّ
كئيبًا .كــان الكل يشكو من قــرار الرئيس
مـ ـحـ ـم ــود ع ـ ـبـ ــاس إلـ ـ ـغ ـ ــاء االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات،
ّ
ّ
بحجة
التخوف من النتائج ،لكن
بسبب
رف ـ ــض إس ــرائـ ـي ــل الـ ـسـ ـم ــاح لـلـمـقــدسـيــن
املـ ـش ــارك ــة ف ـي ـه ــا .ل ــم ي ـك ــن أحـ ـ ـ ٌـد مـقـتـنـعــا
ّ
بـ ــأن ال ـق ــدس سـتـتـحــول إل ــى مغناطيس
يجذب أبناء فلسطينيي  ،1948ويكشف
زيـ ــف دي ـم ـق ــراط ـي ــة إس ــرائـ ـي ــل لـ ــدى %20
ً
مــن سـكــانـهــا ،فـضــا عــن تـحــريــك مشاعر
الفلسطينيني وأصدقائهم في املعمورة.
م ـ ــن الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة أن يـ ـت ــم كـ ـش ــف ّح ـس ــاب
وتقييم حقيقي .وهنا أعـتــرف بأنني لم
أك ــن مقتنعًا بـجـ ّـديــة الـشـبــاب املقدسيني
ف ــي املـ ــوضـ ــوع ال ـن ـض ــال ــي ،إذ ك ـ ــان ل ـ ّ
ـدي
ّ
وآخــريــن القناعة ب ــأن األســرلــة قــد زرعــت
ج ـ ــذوره ـ ــا لـ ـ ــدى الـ ـشـ ـب ــاب الـ ــذيـ ــن ولـ ـ ــدوا
وتــرعــرعــوا فــي دولــة االح ـتــال ،متمتعني
بـ ـم ــزاي ــا اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة .األم ـ ـ ــر ن ـف ـس ــه ك ــان
ينطبق على فلسطينيي الــداخــل ،وخير
م ـثــال ع ـلــى ال ـت ـخــوف م ــن غ ـيــاب املــواقــف
الوطنية الهرولة لدى أحد تيارات الداخل
لالنضمام لحكومةٍ برئاسة نتنياهو.
أع ـ ـ ـ ــادت أح ـ ـ ـ ــداث األي ـ ـ ـ ــام األخـ ـ ـي ـ ــرة ال ـث ـقــة
بأهمية ال ـقــدس ،ودوره ــا ومـحــورهــا في
الـصــراع العربي اإلسرائيلي ،على الرغم
من تطبيع دول عربية علني ،وغياب ّ
أي
اسـتــراتـيـجـيــةٍ حقيقيةٍ إلن ـهــاء االح ـتــال.
فكما قال لي صديق كان له دور مهم في

ّ
واالسـتـســام والـخـنــوع؟ هــل ينتظر حكام
دول ال ـعــرب أك ـثــر مــن ه ــذا لـيـتـحـ ّـرك فيهم
مــا بقي مــن شــرف وضـمـيــر ،إن لــم نقل ما
ت ـف ــرض ــه اعـ ـتـ ـب ــارات ال ـس ـي ــاس ــة وم ـصــالــح
الـ ـ ـ ــدول؟ ألـ ــم ي ـك ــن ل ــوق ـف ــة الـفـلـسـطـيـنـيــن،
ومــن ساندهم مــن الشعوب العربية ،وقع
ّ
املطبلني واملزمرين من دعاة
الصاعقة على
التطبيع والساعني إليه مهرولني ،من دون
أدنى كرامة أو خجل؟
ّ
الحقيقة أن الشعوب قالت كلمتها ،فالقدس
م ــا زال ـ ــت وس ـت ـب ـقــى م ـه ــوى أفـ ـئ ــدة مــايــن
ال ـ ـعـ ــرب .ت ـع ـ ّـبــر ال ـش ـع ــوب ع ــن ذاتـ ـه ــا وع ــن
مــواقـفـهــا مــن دون حـســابــات فــي القضايا
ال ـك ـب ــرى ،ال يـنـتـظــر امل ـح ـكــومــون ه ـنــا إذن
الـحــاكــم للتعاطف مــع أبـنــاء جلدتهم ،فلم
يكن بعيدًا عــن الشباب الـســوري فــي املــدن
ال ـثــائــرة أن يــرف ـعــوا عـلــم فـلـسـطــن ،وال بـ ّـد
ّ
أن األردن ـ ـيـ ــن وامل ـص ــري ــن وب ـق ـ ّـي ــة ال ـعــرب
ّ
مــن امل ـشــرق وامل ـغ ــرب فـعـلــوا ذل ــك ،ك ــل على
طريقته .كــذلــك لــم يكن مفاجئًا لنا  -نحن
السوريني  -من معشر الثورة ،سماع صوت
عبد الباسط الـســاروت يصدح في أســواق
منتظر أن
الـقــدس العتيقة ،ولــم يـكــن غـيــر
ٍ
يرفع شباب فلسطني مــن بــاحــات األقصى
علم الثورة السورية ،وال أن تتلحفه صبايا
القدس الشريف .وليس هذا من باب واحد ٍة
بأختها أو هــذه بتلك ،أبـ ـدًا ،فالعالقة بني
ّالشعوب أكبر من كل الخطابات والشعارات،
إنـهــا عــاقــة وج ــود أو عــدم وج ــود ،أدركـهــا

األطفال ،كما الشباب والكهول .لم يكن عبثًا
أيضًا أن سلك حرس إيــران الثوري وحزب
الله طريق تحرير القدس من صنعاء إلى
ب ـغ ــداد وامل ــوص ــل ،م ـ ــرورًا بـحـلــب وحـمــص
ً
ودمشق ،وصوال إلى بيروت ،فحرثوا املدن
وال ـقــرى بـحــرابـهــم شـبـرًا شـبـرًا مــن دون أن
يصلوا إلى القدس .هم يدركون ،كما ندرك
ّ
نحن أيضًاّ ،أن تحرير القدس ّ
يمر من كل
ال ـعــواصــم وامل ـ ــدن وال ـق ــرى ال ـعــرب ـيــة ،لــذلــك
كان حقدهم وهمجيتهم بال حدود .ونحن
نــدرك ذلــك جـيـدًا ،ولـهــذا وقــف معنا  -نحن
الـســوريــن  -شـبــاب املـخـيـمــات وصباياها
م ــن درعـ ــا إل ــى حـ ـن ــدرات ف ــي ح ـل ــب ،م ــرورًا
بمخيمات اليرموك وفلسطني في دمشق،
وال ــرمـ ـل ــة ف ــي ال ــاذقـ ـي ــة ،وم ـخ ـي ــم ح ـمــص،
وبقية املخيمات ،كما وقف الفلسطينيون
حيثما ُوجدوا مع أشقائهم العرب في هذه
العواصم السليبة .نحن ،على األقل ،نعرف
عـمـقـنــا االس ـتــرات ـي ـجــي ،ون ـع ــرف أي ــن نقف
ساعة الحقيقة ،بحثًا عن الحق ونصرة له.
ل ــن ي ـت ــوق ــف أه ـ ــل ال ـ ـقـ ــدس ،وال ب ـق ـيــة أه ــل
ف ـل ـس ـطــن فـ ــي الـ ــداخـ ــل وف ـ ــي املـ ـهـ ـج ــر ،عــن
ال ـن ـضــال ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ه ــذا االسـتـثـمــار
مــن اآلخــريــن ،فالقضية بالنسبة لـهــم هي
قضية وجود أو ال وجود .كذلك لن تتوقف
ال ـش ـع ــوب ال ـعــرب ـيــة ع ــن م ـح ــاوالت ـه ــا كسر
القيد ،فالجميع يــدرك من هو العدو ،وأين
هو الطريق.
(كاتب سوري في برلني)

عفاريت السكك ومؤامرة
حوادث القطـارات في مصـر

لو سأل الفلسطينيون:
لماذا تكرهنا أميركا؟
ّ
يغرد خــارج السرب ،وقــد أجــاب عن سؤال
ّ
ب ــوش آنـ ـ ــذاك ،أن اإلذالل وال ـن ـهــب الـلــذيــن
ت ـم ــارس ـه ـم ــا ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ك ـف ـيــان
بصناعة تلك الكراهية.
خارج هذه التحيزات السياسية العاطفية
ال ـتــي تـبــديـهــا أم ـيــركــا ت ـجــاه إس ــرائ ـي ــل ،ال
تبدو فرضيات املصلحة «املادية» وحدها
ً
ّ
قادرة على فهم هذا التحيز املطلق ،ذلك أن
ما ّ
تقدمه هــذه األنظمة العربية للواليات
ّ
امل ـت ـح ــدة ال ي ـم ـكــن م ـق ــارن ـت ــه ب ـم ــا ت ـقــدمــه
إسرائيل لهاّ .
افتراض أننا  -نحن العرب  -لم نعد
وعلى
ً
ً
نـمـثــل ه ــوي ــة م ــوح ــدة جــام ـعــة ،تــرســم لها
ّ
ـات موجهة ،فــإن
الــواليــات املتحدة سـيــاسـ ٍ
السؤال ال يفقد وجاهته ،بل هو فقط ينتقل
من العام إلى الخاص ،ويكتفي ٍّ
بحد ما من
إعادة الصياغة جزئيًا .ملاذا تكره الواليات
املتحدة الفلسطينيني بهذا الشكل؟ علمًا
أن ال شيء ،في التاريخ القريب على األقل،
يمنح ج ــذورًا لـهــذا املــوقــف ،حتى يجد ما
ّ
ي ـبـ ّـرره ،فــا نــذكــر أن الــواليــات املـتـحــدة قد
صاغت ما يماثل وعد بلفور البريطاني ،أو
ّ
موقف آخر يجعل من الحاضر سجني
أي
ٍ
املــاضــي ،أو مرتهنًا لــه ،فحتى بريطانيا،
بلد الخطيئة األصل في ميالد هذا الكيان،
تغيرت مواقفها نسبيًا وبشكل براغماتي.
ّ
الفلسطينيني ،في نضاالتهم ضد
كذلك فإن
ّ
االحتالل ،ال نذكر أنهم استهدفوا املصالح
األميركية رأس ــا .أج ــازت حــركــات التحرير
لنفسها ،بني حني وآخر ،القيام بمثل ذلك،
ّإل النضال الفلسطيني ،لــم يـ ّ
ـوســع دوائــر
بشكل أو
مــن يستهدف ،وظـلــت بوصلته،
ٍ
بآخرّ ،
موجهة إلى الكيان اإلسرائيلي.
ملاذا تكره الواليات املتحدة الفلسطينيني؟
ّ
فرضية أن سياساتها الخارجية تمليها
ال ـل ــوب ـي ــات ال ـص ـه ـيــون ـيــة الـ ـت ــي ت ـحــال ـفــت،
ح ـ ّـد ال ـت ـمــاهــي ،م ــع أق ـصــى الـيـمــن الــديـنــي
املحافظ في الــواليــات املتحدة ،تظل قوية،
ومــع ذلــك ،هــي غير كافية لفهم مــا يجري.
ّ
سـتـظــل اسـتــراتـيـجـيــة ًالـهـيـمـنــة األمـيــركـيــة
ع ـلــى املـنـطـقــة م ـع ــادي ــة ّ
ألي ن ـضــال وطـنــي
ف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،حـ ـت ــى ل ـ ــو ذه ـ ـبـ ــت ال ـس ـل ـط ــة
الفلسطينية إلى أبعد مما يمنحه ّ
أي نظام
عربي تابع .لهذا ولغيره ،ستظل الواليات
املتحدة ضد الفلسطينيني ،حتى ولــو في
ال ـحـ ّـد اإلن ـســانــي األخ ــاق ــي ال ــذي يستنكر
االع ـ ـتـ ــداءات الــوح ـش ـيــة الـ ـج ــاري ــة ...م ـجـ ّـرد
عتاب أميركي ممنوع ،خصوصًا وقد ّ
زين
لها التطبيع ذلك.
(أكاديمي ووزير تونسي سابق)

اجتماع أميركي فلسطيني نادر

من القدس إلى العالم ...أسئلة ورسائل
الـ ـج ــوه ــري ــة األخ ـ ـ ـ ــرى .هـ ــل ك ــان ــت وق ـف ــات
صـ ـب ــاي ــا ال ـ ـقـ ــدس وشـ ـب ــابـ ـه ــا ،م ـص ـحــوبــة
بــالـتـغـطـيــة اإلعــام ـيــة لـلـقـنــوات وامل ـجــات
والـجــرائــد ووســائــل الـتــواصــل االجتماعي
كافية وحدها لصناعة نصر ،ولو جزئي،
ف ــي ه ــذه ال ـح ــال ــة؟ ه ــل يـمـكــن لـلـتـظــاهــرات
وال ــوقـ ـف ــات االح ـت ـج ــاج ـ ّـي ــة ال ـت ــي ينظمها
الـفـلـسـطـيـنـيــون والـ ـع ــرب وامل ـس ـل ـمــون في
مدن وعواصم أوروبا وأميركا أن ّ
تغير من
ّ
لتغير هذا
مزاج الرأي العام العاملي؟ وهل
املزاج أثر في اصطفاف الحكومات الغربية
املـنـحــاز كـلـ ّـيــة لـلــروايــة الصهيونية؟ وهــل
يمكن أن نلحظ تغيرًا في الخطاب واملواقف
الرسمية مــن حـقــوق الشعب الفلسطيني
فــي ه ــذه الـ ــدول؟ هــل يـحـتــاج الـعــالــم ألكثر
م ــن هـ ــذا ال ــوض ــوح الـ ـص ــارخ ع ــن م ـعــانـ ّـاة
شـعــب ُسلبت أرض ــه ُ
ومـنــع حتى مــن حقه
ٍ
في الصراخ وإظهار األلــم؟ أو ليس للثمن
الباهظ الــذي تدفعه إسرائيل من هيبتها
وس ـم ـع ـت ـهــا ،وأمـ ـ ــن م ـن ـشــآت ـهــا وس ـكــان ـهــا
واستقرار اقتصادها ،كافيًا للقبول بمبدأ
الـ ـ ــرد ال ـع ـس ـك ــري ع ـب ــر صـ ــواريـ ــخ حــركـتــي
ّ
مشروعية
حماس والجهاد اإلسالمي؟ ما
الـ ـس ــؤال املـنـطـلــق م ــن م ـب ــدأ س ـ ّـد ال ــذرائ ــع،
والقائل بوجوب عدم إتاحة الفرصة إليران
بغسل يديها من دماء السوريني والعراقيني
واليمنيني واللبنانيني في بحر فلسطني،
وعلى مذبح عدالة قضيتها ،وهل يتوقف
الـفـلـسـطـيـنـيــون ع ــن امل ـقــاومــة بـحـ ّـجــة منع

العمل الـعــام الفلسطيني :يجب أن نركز
ّ
على إدارة الصراع ،وليس إنهاءه ،الحل
شبه مستحيل في الوضع الحالي ...وقد
ّ
يكون هــذا القول صحيحًا ،لكن ما حدث
أخيرًا قلب املعادلة ،وأدخل عناصر كانت
ّ
دائ ـمــا م ــوج ــودة ،لـكــن أحـ ـدًا لــم يـتــوقــع أن
تلعب دورًا مؤثرًا.
ك ـ ــان ل ـل ـش ـب ــاب املـ ـق ــدس ــي ال ـف ـض ــل األول
واألهم في الزلزال الذي ّ
تفجر في رمضان،
ّ
وتـمـثــل فــي اس ـت ـعــادة حــريــة ال ـت ـحــرك في
باب العامود ،وفي أحياء البلدة القديمة
ال ـت ــي تـ ـح ـ ّـررت م ــن م ـتــاب ـعــات االحـ ـت ــال،
ّ
بعد كسر حــاجــز ال ـخــوف ،وبـعــدمــا عطل
الـشـبــاب ع ـشــرات الـكــامـيــرات الـتــي كانت
ّ
ّ
التحركات في القدس القديمة،
تراقب كل
ّ
خصوصًا التي كانت منصوبة أمــام كل
مداخل املسجد األقصى .كما كان لشباب
القدس وقواه املجتمعية املختلفة ،إضافة
إلـ ــى ال ـت ـعــاطــف ال ـع ــامل ــي م ــع أه ــال ــي حي
الـشـيــخ ج ـ ـ ّـراح ،األث ــر الـكـبـيــر فــي تحريك
الرأي العام.
ّ
ال ب ـ ّـد مــن االع ـت ــراف أن عنصرية املحتل
وبـ ـطـ ـش ــه امل ـ ـبـ ــالـ ــغ ف ـ ـيـ ــه ،خـ ـص ــوص ــا فــي
االع ـ ـ ـتـ ـ ــداء ال ـ ـبـ ــربـ ــري عـ ـل ــى املـ ـصـ ـل ــن فــي
امل ـس ـجــد األقـ ـص ــى ،املـعـتـكـفــن ف ـيــه خــال
األيام العشرة األخيرة من شهر رمضان،
لعبا دورًا مهمًا في توحيد الجميع خلف
القدس ،واالستعداد للنضال والتضحية
ّ
ومقدساتها.
من أجل القدس
ّ
ّ
أحــداث بــاب العامود وحــي الشيخ جــراح
وامل ـس ـج ــد األقـ ـص ــى راف ـق ـت ـه ــا م ـطــال ـبـ ٌ
ـات
ٌ
ودعوات إلى األخوة في كتائب عز الدين
القسام إلى االنضمام للدفاع عن القدس،
وق ـ ــد وجـ ـ ــدت الـ ــدعـ ــوة ت ـج ــاوب ــا ســري ـعــا،
بــإطــاق صــواريــخ وصـلــت إل ــى ضــواحــي
القدس الغربية .وقد يناقش بعضهم ما
إذا ك ــان إدخـ ــال ص ــواري ــخ غ ــزة ســاعــد أم
ّ
أضر الحملة الشعبية والتعاطف العاملي
م ــع املـقــدسـيــن ض ــد م ـح ــاوالت إســرائـيــل
الـعـمــل عـلــى تطبيق س ـيــاســات التهويد
والتطهير الـعــرقــي أم ــام عــدســات العالم،
ّ
لـكــن رد فعل إســرائـيــل املبالغ فـيــه ،وقتل
األطـ ـف ــال وال ـن ـس ــاء ،إض ــاف ــة ال ــى تـحــريــك
ال ـع ـصــابــات الـعـنـصــريــة ال ـي ـهــوديــة ،قلب

القدس تجمع
الفلسطينيين
وتوحدهم ،وال تريد
أن يبقوا منقسمين
ورافضين للتغيير

ـرى ،وزاد فــي التعاطف
امل ــوازي ــن م ــرة أخ ـ ّ
ال ـع ــامل ــي ،واألهـ ـ ــم أن ـ ــه ن ـجــح ف ــي تــوحـيــد
الـ ـجـ ـمـ ـي ــع لـ ـص ــال ــح ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس وال ـق ـض ـي ــة
الفلسطينية ،على الــرغــم مــن ثمن باهظ
في العدد الكبير من الشهداء واملصابني،
وتدمير أب ــراج ومساكن ومــؤسـســات في
قطاع غزة والضفة الغربية.
ل ـق ــد ت ــم إدخ ـ ـ ــال ع ـن ــاص ــر م ـه ـمــة ل ــم تـكــن
مـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــودة .كـ ـ ـ ــان لـ ـشـ ـبـ ـك ــات ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االج ـت ـم ــاع ــي ،خ ـص ــوص ــا لـ ــدى ال ـش ـب ــاب،
دور ف ـع ــال ف ــي ت ـحــريــك الـ ـن ــاس ،ولـعـبــت
م ـق ــاط ــع ال ـف ـي ــدي ــو ال ـق ـص ـي ــرة دوره ـ ــا فــي
تـجــاوز احتكار شبكات التلفزة العاملية
وت ـح ـيــزهــا ،وه ــي ال ـت ــي تـلـعــب إســرائ ـيــل
وم ـ ّ
ـؤي ــدوه ــا ال ـ ــدور ال ـك ـب ـيــر ف ــي تـعـطـيــل
عملها أو مـنــع االسـت ـفــادة منها لصالح
ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة .وال ب ـ ّـد م ــن نقل
الـ ـص ــراع الــرق ـمــي م ــن ال ــدع ــم والـتـضــامــن
مــع ال ـقــدس إل ــى الـضـغــط عـلــى الناشرين
ومنتجي نشرات األخبار ًالعاملية ،والتي
كان أداؤها ضعيفًا ،مقارنة مع التغطيات
املمتازة لفضائيات عربية متضامنة مع
القضية الفلسطينية.
ّ ّ
م ــؤك ــد أن ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ع ــادت
لتحتل الصدارة في النشرات الصحافية
ومـ ـن ــاقـ ـش ــات م ـج ـل ــس األم ـ ـ ـ ــن ،واه ـت ـم ــام
العواصم العاملية.
(كاتب فلسطيني)
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ك ــان الفـتــا أن يطلب وزي ــر الـنـقــل املـصــري،
كامل الوزير ،الحضور إلى مجلس النواب،
وإلقاء بيان بشأن مشكالت السكك الحديدة،
بعد أن تجاهلت الحكومة مطالبات سابقة،
م ــن أع ـض ــاء امل ـج ـلــس ،ب ـح ـضــوره ،لتفسير
حــوادث القطارات املتتالية ،إال أن الدهشة
ت ـب ـ ّـددت ،حــن طــالــب الــوزيــر املـجـلــس ،بعد
إل ـقــاء ب ـيــان تفصيلي بــإن ـجــازات ال ـ ــوزارة،
ب ــإص ــدار ق ــان ــون يـسـمــح بـفـصــل ع ـ ّـم ــال من
هـيـئــة الـسـكــك ال ـحــديــد ،بــدعــوى انتمائهم
إلى جماعة اإلخوان املسلمني ،ومناصريهم
من «عناصر إيثارية» ،وجاء الطلب مقترنًا
باتهامهم بتدبير حوادث القطارات أخيرًا.
يلجأ الوزير إلى النواب ،على حد تعبيره،
ّ
بـعــد أن فـشـلــت الـ ـ ــوزارة ف ــي الـتـخــلــص من
ّ
املخربني .وهذه الرواية تعني ،ضمنيًا ،أن
ّ
كل الوسائل القانونية واإلداريــة لم تمكنه
مــن إثـبــات االت ـهــام ،فـقـ ّـرر أن يفصلهم عبر
ق ــان ــون م ـخ ـصــص ل ــذل ــك ،ودفـ ـع ــة واح ـ ــدة.
ّ
ويتضح ،من السياق ،أن االتهامات وليدة
مـنـظــور تــآمــري مــدفــوع بـمــوقــف سياسي،
وتـ ـق ـ ّـدم بــوص ـف ـهــا إط ـ ــارًا لـتـفـسـيــر مشكلة
ح ـ ـ ــوادث ال ـ ـق ـ ـطـ ــارات وحـ ـلـ ـه ــا .وإل ـ ـ ــى حــن
صدوره ،طالب بنقل من ّ
سماها «العناصر
اإليثارية» إلى وزارات أخرى أقل حساسية.
وفــي محاولةٍ إلثبات التهم ،عــرض الوزير
منشورًا ألحد العاملني في السكك الحديد،
عن مسلسل «االختيار» (يركز على بطوالت
الشرطة) ،وكأن مشكلة قطاع السكك الحديد،
بـمــا فيها حـ ــوادث ،ول ـيــدة ص ــراع وانـتـمــاء
سياسي ،ولم يكتب عنها عشرات الدراسات،
ووضـعــت لها خطط لــإصــاح والتطوير،
بما فيها الخطط الحكومية ،التي تناولها
الوزير ،ومن سبقوه في املنصب ،وجاء في
الـبـيــان عـلــى خـطــوط عــريـضــة مـنـهــا ،وهــي
تتضمن عالج بعض أوجه القصور ،سواء
م ــا تـعـلــق ب ـت ـطــويــر ن ـظــم اإلدارة أو ش ــراء
م ـع ـ ّـدات وقـ ـط ــارات ج ــدي ــدة ،وت ـطــويــر نظم
اإلشارات واإلنذار ،وتدريب العاملني ورفع
كفاءتهم ،وتحسني نظم الرقابة واملحاسبة.
ً
ويكشف تصدير املشكلة بوصفها أعماال
تـخــريـبـيــة ع ــن ذه ـن ـيــةٍ ال تـقـبــل أن تــواجــه
ّ
بتحديات أو إخفاقات ،خصوصًا أن الوزير
ّ
قــادم مــن منصب عسكري ،ومــر بتراتبيةٍ ،
ي ـظــن بـعـضـهــم أن ـه ــا ت ـب ـعــده ع ــن مــوضــوع
املسألة واملحاسبة ،واألسهل له وملناصريه
في األزمة الحالية ،ومن أجل تخفيف األزمة
ً
أمام الرأي العام ،أن ُت َّ
فسر بوصفها مؤامرة،
ي ـقــودهــا م ـخـ ّـربــون م ـنــاوئــون لـسـيــاســاتــه،
وأن ــه غير ق ــادر على املــواجـهــة عبر البنية
ال ـت ـشــري ـع ـيــة ال ـح ــال ـي ــة ،وي ـح ـت ــاج قــانــونــا
صــارمــا يسمح بــاسـتـبـعــاد املـخــربــن ،غير

إشــارات إلى أن األجهزة املختصة ،األمنية
ّ
والرقابية ،وجهات التحقيق ،لم تتمكن من
مواجهة «العناصر اإليثارية» بكل ما لديها
من أدوات.
املجتمع املصري أمام ظاهرة تزامن األزمات،
ـات ،ذات صبغة عمومية،
مــع ب ــروز ات ـهــامـ ٍ
تتجه إلى مكونات سياسية يجري إجمالها
في «اإلخوان املسلمني» .ويتسع التصنيف
ّ
مخربني
أحـيــانــا ،حسب املــوضــوع ،ليضم
يـمـثـلــون ال ـطــابــور الـخــامــس مــن حقوقيني
وسياسيني (بمختلف توجهاتهم) وأنصار
ثورة يناير ورموزها ،وكل هؤالء هم سبب
األزمة وكل أزمة.
ّ
املتكررة
باإلضافة إلى ذلك ،تكشف املطالبات
بتشريع قوانني الخوف واإلذعان تصورات
السلطة التنفيذية لوظائف مجلس النواب،
وسعيها إلى توظيف هذا املجلس ،حتى وإن
كان بعضهم يضيق بالشكل الديمقراطي،
ّ
وي ـع ــط ــل األدوات ال ــرق ــابـ ـي ــة ،إال أنـ ـ ــه ،فــي
مـحـصـلــة نـهــائـيــة ،ي ــراد أن ي ـكــون املجلس
إحـ ــدى أدوات الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة ،س ــواء
فــي مــا يتعلق ب ــدوره التشريعي ،أو حتى
استخدام أدوات الرقابة واملسألة للتخلص
من بعض األشخاص .وهو ما يمكن رؤيته،
بوضوح ،في الفرق بني تعامل البرملان مع
وزيـ ــر اإلع ـ ــام ،أس ــام ــة هـيـكــل ،ودف ـع ــه إلــى
االستقالة ،عبر هجوم مكثف داخل البرملان
(عبر أدوات رقابية) وخارجه ،على خلفية
ن ـقــد ال ــوزي ــر م ـن ـظــومــة اإلعـ ـ ــام الــرس ـم ـيــة،
وحــالــة الترحيب واالحـتـفــاء بــوزيــر النقل،
كامل الوزير ،وإبــراز «جهوده وإنجازاته»،
على الرغم من حــوادث القطارات املتتالية،
الـتــي كــانــت ســرديــة املــؤامــرة فــي تفسيرها
ً
ضرورية ،لتبرئة الوزير بدال من محاسبته،
ً
ومــدح سياسات الحكومة بــدال من نقدها،
ألن فكرة املؤامرة ،ضمن نتائجها نفي مبدأ
املحاسبة ،ملن في مواقع اتخاذ الـقــرار ،بل
ّ
تحل مكانها املطالبة باملساندة والتضامن
ّ
واملخربني.
ضد املتآمرين
ك ــذل ــك ي ــرس ــل وزي ـ ــر ال ـن ـق ــل ،ع ـبــر ح ـضــوره
فــي ال ـبــرملــان بـطـلــب شـخـصــي م ـنــه ،وليس
استجابة ملطالبة أعضاء البرملان ،رسائل
ُ
بــأنــه يـسـتــدعــي وال ُي ـس ـتــدعــى ،وي ـطــلــب ال
ُي ـط ـلــب م ـن ــه ،وأن ـ ــه ،بــوص ـفــه وزي ـ ـرًا بــرتـبــة
فريق وقــائـدًا سابقًا في ســاح املهندسني،
ليس كما باقي الوزراء املدنيني ،وأن أدوات
ال ــرق ــاب ــة وامل ـس ــأل ــة وال ـت ـشــريــع ت ــوظ ــف من
أجـلــه ال ض ــده .ويعكس خطابه أن نظرته
إل ــى املـشـكــات خــاضـعــة ملـنـظــور أم ـنــي في
األساس ،يواجه بها األزمات التي ُيحدثها
ّ
املخربون الذين يتحملون أسباب حوادث
القطارات ،وكأنها أزمات جديدة ،ومرتبطة
بصراع سياسي .وباملنطق ذاته ،يحق لكل
حكومة سابقة أن تتهم املناوئني لها بتدبير

حادث قطار طوخ في مصر (أيمن عارف/فرانس برس)

لم تعد معالجة
األزمات عبر التحصن
بسردية المؤامرة
ذات جدوى ،وال
يلتف حولها جمهور
واسع

حوادث القطارات ،بما فيها حكومة اإلخوان
املسلمني التي شهدت حوادث للقطارات عام
حكمهم ،غير تبرئة حكومات حسني مبارك،
من حوادث مماثلة ما دام الحوادث سببها
ّ
املخربون .وبجانب أن خطاب املؤامرة ينشئ
وعيًا زائـفــا وموقفًا خــادعــا ،وينشر أجــواء
ّ
الخوف والريبة ،فإنه عمليًا يقلص فرص
مناقشة املشكالت ،بشكل علمي وعقالني،
ّ
ويهمش فــرص اختبار جــدوى التوجهات
والسياسات ،ومدى صالحية نظم اإلدارة،
ّ
ويهمش من التعامل املهني واالستناد إلى
أطروحات املتخصصني وأصحاب الخبرات
في ملفات النقل والسكك الحديد ،لصالح
منظور العدو الخفي ،في مقاربة إلى تفسير
الحوادث بوجود عفاريت في السكك.
وبــالـطـبــع ،ال يستند خـطــاب أن املتآمرين
خلف حــوادث القطارات إلى وقائع مقنعة،
ً
ـات ،حكومية
فضال عن أنــه يتجاهل دراس ـ ٍ
وغير حكومية ،حول مشكالت قطاع السكك
ال ـحــديــد ،ول ــم يـكــن مـتـسـقــا أن ت ـكــون خطة
الــوزارة في التطوير مستندة إلى منظومة
تطوير اإلدارة وقدرات العاملنيّ ،
وسد العجز
في ّ
املعدات (منها جــرارات وقطارات ونظم
اإلشارة) ،وأن يجري التركيز على سردية أن
ّ
تصب ،في
الحوادث سببها مخربون ،التي
النهاية ،في تجاهل أسباب الحوادث ،والتي
تــرت ـبــط ب ـثــاثــة ع ـنــاصــر رئ ـي ـس ـيــة :أح ــوال
ال ـطــرق وم ـع ـ ّـدات الـتـشـغـيــل ومـسـتـلــزمــاتــه،
ونظم اإلدارة وسياساتها ،وثالثًا العنصر
ال ـب ـشــري .وبــاملـنــاسـبــة ،لــم تـشــر تحقيقات
النيابة إلــى القصدية ،بــل أعلنت أسبابًا،
منها تـعــاطــي بـعــض الـســائـقــن امل ـخ ـ ّـدرات،
وت ـجــاوز الـســرعــة واإله ـم ــال ،وتـعـطــل نظم
اإلنذار ،وهذه األسباب املباشرة ،غير وجود
ـات تـتـعـلــق بـطـبـيـعــة ال ـط ــرق ،ونـظــم
م ـش ـكـ ٍ
ّ
التشغيل والتحكم.
وأخ ـ ـي ـ ـرًا ،ل ــم ت ـع ــد م ـعــال ـجــة األزمـ ـ ـ ــات عـبــر
الـتـحـصــن ب ـســرديــة امل ــؤام ــرة ذات ج ــدوى،
وال يلتف حولها جمهور واسع في املجال
ّ
محل ّ
تندر وسخرية،
العام ،بل تكون أحيانًا
ُ
وينظر إليها بوصفها أداة دفاعيةّ ،
تبرئ
ساحة متخذي القرار ،عبر البحث عن عدو
يتم تلبيسه األزم ــة .حتى بعض املؤيدين
للسلطة لــم تعد هــذه الطريقة مقنعة لهم،
وهم غير قادرين على ترويجها ،وليس في
مصلحة السلطة أيضًا لو تعاملت بعقالنية
أن ت ـع ـمــي األن ـ ـظـ ــار ع ــن م ـخ ــاط ــر حـقـيـقـيــة
بسردية املــؤامــرة ،ألنـهــا ببساطة لــن تحل
مشكالت لها جذورها
األزم ــة ،أو تحد مــن
ٍ
وأس ـب ــاب ـه ــا امل ـع ـل ــوم ــة ،وال ـق ــاب ـل ــة لـلـقـيــاس
والدراسة.
(كاتب مصري)

عشية اجتماعاته أمس مع وزير الحرب اإلسرائيلي ،بيني غانتس ،ومسؤولني آخرين
في حكومة االحتالل ،التقى مساعد وزير الخارجية األميركية للشؤون اإلسرائيلية
والفلسطينية ،هــادي عمرو مع قائمني على جمعيات أهلي ٍة في فلسطني املحتلة في
 ،1948بطلب منه ،ملحاولة فهم أسباب املواجهات التي شهدتها مدن وبلدات عربية في
«داخــل إسرائيل» بني العرب واليهود ،و«إلعــداد تقرير عن خطورة هذه االشتباكات»
على ما أفيد .وإذا كــان ّثمة مجازفة في القول إن االجتماع هو األول من نوعه ،بني
فاعليات فلسطينية في الــداخــل وموفد أميركي رفيع ترسله واشنطن لبحث توتر
عسكري ساخن في األراض ــي املحتلة وقطاع غــزة ،بالنظر إلــى حاجة حسم صفته
تحر أكاديمي ،فإن في الوسع ،من دون ّ
هذه إلى ّ
تحرز ،القول إن االجتماع نادر جدا،
نوعا ومضمونا .وقد أفيد بأن النشطاء الذين التقاهم هــادي عمرو (لبناني األصل،
متزوج من فلسطينية من الناصرة) أسمعوه أن جماعات من املستوطنني وزعــران
ّ
مستمرة في اعتداءاتها على العرب ،وأن نذر وقوع انفجار خطير
اليمني الفاشي الفالت
ّ
واردة ،وطالبوا الواليات املتحدة بأن تلح على إسرائيل لوقف حربها العدوانية على قطاع
يتزيد ُ
غزة ،وأال تكتفي بمواقف لفظية مائعة .وال ّ
واحدنا إذا ذهب إلى أن هذا االجتماع
ّ
ّ
دليل مضاف على وحدة الشعب الفلسطيني املتحققة مجددا ،والتي تبدت مظاهرها
غير القليلة في ّ
الهبة الشاملة ،والعريضة ،في عموم فلسطني ،انتصارا للقدس وإسنادا
ألهل غزة ،وتأكيدا على جوهرية القضية الفلسطينية بوصفها قضية شعب واحد،
وانتسابا لحق واحد ،وارتباطا باملقاومة الباسلة التي تضرب العمق اإلسرائيلي ليعرف
مقدور هذا الشعب أن يفعل الكثير ردا على جرائم ٌالعدوان اليومية .ومن
املحتلون أن في ً
أبعاد ًليست خافية في هذا املشهد ،بدالالته الكثيفة ،أنها عنصرية من الصنف نفسه،
ٍ
ّ
املتكررة في القدس
متوطنة يجتمع عليها الصهاينة الذين يــدأبــون على االعـتــداءات
القديمة ،وينشطون من أجل مزيد من التهجير والتهويد فيها وفي جوارها ،وبحماي ٍة
ّ
ـات مسلح ٍة
مــن شرطة االحـتــال وقــواتــه ،مــع الصهاينة الــذيــن يتلملمون فــي عـصــابـ ٍ
مكشوف ٍة ،ويقترفون جرائم االعتداء على فلسطينيي اللد وكفر كنا وحيفا وغيرها،
وأيضا بتغطي ٍة من األجهزة العسكرية للدولة العبرية ،ومع الصهاينة في جيش العدو،
ممن يديرون اعتداءات القذائف الصاروخية التي تقتل ّ
الغزيني ،أطفاال ونساء وشيبا
ّ
وشبانا .وأمــام هذه الحقيقة املؤكدة ،فإن بديهية أن يجتمع شعب فلسطني على أفق
وطني موحد ،يقوم جوهره على الدفاع عن وجود الفلسطيني في أرضه ،في كل أرضه،
ُ
ال تحتاج كالما كثيرا .لم يرشح من اجتماعات املبتعث من الخارجية األميركية مع
املسؤولني اإلسرائيليني أمس ما إذا كان قد جيء فيها على «نذر مخاطر» املواجهات
أمر كهذا
بني العرب واليهود ،غير أن املتأمل في انتباهة مسؤول أميركي رفيع إلى ٍ
قد يذهب ،في تفسيرها ،إلى أن ثمة مقادير ظاهرة من الغضب لدى اإلدارة األميركية
ّ
الراهنة من املسلكيات الفظة التي تنتهجها املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية ،على
غير صعيد ،برعاية املستوى السياسي .وإذ ينقل أحد املشاركني الفلسطينيني في
ّ
«يخرب مسيرة السالم» ،فإن
االجتماع عن املوفد هادي عمرو وصفه نتنياهو بأنه
لقارئ كالم كهذا ال بد أن يأمل من املسؤول األميركي الرفيع أن ينقل إلى حكومة دولة
االحتالل رسالة واضحة ،مفادها أن التخريب الذي ترتكبه هذه الحكومة في غير شـأن
لم يعد محتمال .وإذ حافظ املوقف األميركي في غضون العدوان اليومي على ًغزة على
تعبيرات متقدمة بشأن
تقليديته ،املتعلقة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ،فإن
ٍ ّ
املعاناة الفلسطينية قد نطق بها غير مسؤول أميركي في األثناء .لقد أكدت املظاهرة
التي نظمتها فاعليات فلسطينيي الداخل في سخنني أول من أمس أن احتجاجات
أهل الخط األخضر لن تتوقف إال بوقف العدوان اإلسرائيلي على غـ ّـزة ،وملا اعتقلت
عشرات منهم ،واستخدمت الرصاص الحي ضد املتظاهرين في
السلطات العسكرية
ٍ
ّ
كنا ،فإن الرد الواحد ،والذي أعلنه أهل فلسطني على هذا الصلف والعدوان ّ
املبيت،
كفر
ٌ
أنه شعب واحد ال يلني من غزة إلى سخنني ،على ما هتفت املظاهرة الحاشدة .وكيف
له أن يكون غير شعب واحــد ،ورمزية سخنني خالدة في إشعالها ّ
هبة يــوم األرض
ٍ
قبل أزيد من  45عاما ،وفــرادة اجتماع هادي عمرو مع نخبة فلسطينية ناشطة في
الناصرة غزيرة الدالالت سياسيا ،ووطنيا من قبل ومن بعد.

في خذالن المتخاذلين
سامح راشد

كــاد العالم ينسى ّأن ثمة حالة احتالل وحيدة على ظهر الكوكب ما زالــت قائمة في
فلسطني ،بعدما تغيرت موازين القوى ،وفقد الفلسطينيون كثيرًا من التأييد اإلقليمي
والعاملي ،وتراجعت أولــويــة قضيتهم على قائمة االهتمامات والشواغل العربية من
ـات جانبي ٍة ومعارك
املحيط إلــى الخليج ،وانهمك الفلسطينيون أنفسهم فــي صــراعـ ٍ
وأرض مستباحة،
ضيقة حول املصالح واملناصب والنفوذ والهيمنة على سلط ٍة مقيد ٍة
ٍ
فحاولت إسرائيل حذف القضية من القاموس السياسي ،وإسقاطها من ذاكرة التاريخ.
وهي عملية ّ
تكررت وفشلت مرات ومرات .وشهد العقدان املاضيان وحدهما حملتني
عمليتني كبيرتني لزحزحة القضية الفلسطينية ،بعيدًا عن أعني شعوب املنطقة وقلوبها
وعقولها .كانت األولى بالتشويش على القضية ،وتشويه أصحابها ّ
بحجة «اإلرهاب»،
ّ
والتذرع بها لتصفية املقاومني،
وإدانة «املقاومة» املشروعة لالحتالل بتهمة «اإلرهاب»،
وإنهاء ّأي مقاوم ٍة ضد االحتالل وإن بالكلمة .وعلى الرغم من الغموض الــذي أحاط
بتفجيرات « 11سبتمبر» وااللتباس الكبير حول من يقف وراءهاّ ،
فإن النصيب األكبر
من الشبهات املفتعلة حولها اتجه حصرًا إلى الفلسطينينيّ ،
وأي عربي أو مسلم يومئ،
ّ
وإن صمتًا ،إلى رفض االحتالل اإلسرائيلي وانتهاكاته املستمرة .ومع فقدان فزاعة
«اإلرهاب» بريقها ،لم يكن ٌبد من إيجاد فزاعة أخرى .فوقع االختيار على إيران ،لتصير
املتهم الجديد ،واملارق الذي ينبغي ترويضه ،وليس القضاء عليه ،فإيران ليست الهدف
األصلي ،وإنما هم الفلسطينيون .ومن أكبر الدالئل على ذلك تكرار موقف واشنطن
وتأكيده (منذ عهد كلينتون ،مرورًا ببوش األب ثم االبن ثم أوباما ومن بعده ترامب،
وإلى بايدن) ّ
بأن املطلوب ليس تدمير إيران ،أو حتى إسقاط نظام حكم املاللي ،وإنما
فقط «تغيير سلوك ط ـهــران» .ومــع خــروج دونــالــد تــرامــب مــن البيت األبـيــض ،تغير
التكتيك األميركي لتحجيم إيران وتطويقهاّ .
لكن االستراتيجية األشمل في الشرق
األوسط لم تختلف ،وأيضًا سياسة دول املنطقة املتوافقة مع هذه االستراتيجية ،فلم
يحدث تراجع أو نكوص عن تطبيع بعض الدول مع إسرائيل ،فيما عرف باالتفاقات
«اإلبراهيمية»ّ .
ّ
استقرت وقضي األمر ،وال يتبقى على إعالن انتصار
وكأن األوضاع
ّ
إســرائـيــل النهائي ســوى تقييد إي ــران مـجــددًا بــاالتـفــاق ال ـنــووي ،إذ لــم تعد القضية
ّ
الفلسطينية تشغل بــال أحــد ،وال مكان لها إل في سجالت املاضي ،أو هكذا ظنوا.
ّ
ّ
وللحق ،توفرت لذاك الظن كل مقومات التأكيد والنجاح .وحاز على تأييد كل األطراف
ّ
ً
ً
ومباركتها قوال وفعال؛ األميركيني واألوروبيني واإليرانيني والعرب ،وقبل كل هؤالء
ّ
ّ
الفلسطينيون أنفسهم ،أو باألصح بعضهم ،إل طرفًا واحدًا شاذًا بطبيعته ،هو ذلك
ُ
الكيان املفتعل.
نعم ،إسرائيل هي الطرف الوحيد الــذي لم يعمل ّ
جديًا على إكمال تصفية القضية
الفلسطينية ،وإعادة بناء مصفوفة املصالح والتهديدات والتحالفات في املنطقة .ربما
ً
إعماال ُلس ّنة الله في الكونّ .
وأيــا كان السبب ،املهم ّأن
ُيعزى ذلك إلى قـ َـدر ّرباني أو
هــذا هو الــواقــع ،فقد أخــذ إسرائيل الـغــرور ،فتوهمت ّأن القضية انتهت فعليًا ،أو ّأن
الفلسطينيني صــاروا موتى ،ال وجــود لهم وال فعل وال كرامة وال حياة ،فكان منها
حي الشيخ ّ
الغباء في استهداف املصلني باألقصى ،والعنجهية في تهجير أهل ّ
جراح
ً
في الـقــدس ،ثم الهمجية في الــرد على نخوة أهــل غــزة بحماقة ووحشية .وبــدال من
ُ
االنبطاح والخضوع اللذين ربما توقعتهما تل أبيب ،إذا بنيران املقاومة تلهب شرايني
ّ
الدولة اليهودية ،وهي ليست نيران الصواريخ ،وإنما هي النار التي في القلوب ...وهكذا،
من حيث ال تــدري ،تهدم إسرائيل الوهم الــذي تحاول بناءه منذ زمن طويل ،وتثبت
بنفسها ّأن الحق بــاق يضرب بجذوره في األرض ،وكلما حاولت اجتثاثه ّ
يرتد في
وجهها حجارة من ٍ ّ
سجيل .لقد عادت القضية الفلسطينية حية تنبض في الذاكرة
وعلى األرض ،ونسفت إسرائيل بأيديها جهد ّ
املطبعني ،وخذلت هي املتخاذلني.
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آراء

الدراما المصرية والسياسة ...فشل في قلب الحقائق
محمد سي بشير

لم يشهد السباق الرمضاني في باب الدراما
امل ـصــريــة مــوس ـمــا أم ـن ـيــا ،بــام ـت ـيــاز ،مثلما
شوهد هذا العام ،حني رمت السيناريوهات
ّ
بـحـقــائــق الـتـعــامــل الـ ّـسـيــاســي مــع الــتــاريــخ
الـقــريــب ،تزييفا وتوجيها ،إلــى الجمهور،
م ـحــاولــة مـنـهــا لتغيير الــوقــائــع وتــرسـيــخ
قراءة السلطة لكرونولوجيا األحداث ،على
ّ
الرغم من معاكسة الواقع له وكل الشواهد.
خاصة،
اجتمع هــذا فــي ّ مسلسلني ،بصفة ّ
مرتدة» و»االختيار  .»2لخصت
هما «هجمة
األج ـه ــزة األمـنـيــة املـصــريــة ال ـتــي سـيـطــرت،
فــي األع ــوام األخ ـيــرة ،على شــركــات اإلنتاج
التلفزيوني ،مــن خاللهما ،رؤي ــة ُّ
السلطة،
في البالد العربية ،للحياة السياسية التي
رس ـم ــت تـفــاصـيـلـهــا ،بــال ـكــامــل ،ف ــي ف ـتــرات
حــرجــة .لـكــن ،ترسيخًا لها فــي الــذاكــرة ،إذا
ّ
مخيلة
ح ــدث مــا يــربــك تـلــك ال ــرؤي ــة ،تــرســم
ج ـ ــدي ـ ــدة تـ ـقـ ـنـ ـع ــك ،إن كـ ـن ــت ش ـ ــاهـ ـ ـدًا ع ـلــى
األحداث ،بل كنت أنت الفاعل األساس فيها،
ً
ّ
ّ
ّ
تتحدث عنه هو ما حدث فعال ،وأن
بأن ما
م ــا قــامــت ب ــه يـصــب ف ــي مـصـلـحــة امل ــواط ــن،
تـمــامــا مـثـلـمــا ي ـحــدث ف ــي ب ــاب الـسـيــاســات
ال ـعـ ّ
ـامــة ال ـفــاش ـلــة ،عـلــى الـصـعــد ك ــاف ــة ،وإن
ّ
ج ــاءت لتفقره ،وتجعل منه مسكينًا ،بكل
ما تحمل الكلمة من معنى ،في بالد العرب.
يحتاج األمــر ،لفهم ما يحدث ،الرجوع إلى
الوراء ،شيئًا ما ،حني كانت الدراما العربية
ّ
تـتـمــتــع بـفـسـحــة م ــن نـقــد ال ــواق ــع لـنـشــاهــد،
وقتها« :ضيعة ضايعة»« ،ال ـهــروب» ،وفي
ّ
السينما «عسل أسود» ،أو نتمتع بمسرحية
ّ
قمة فــي النقد الــاذع للوضع العربي على
غـ ـ ــرار «ك ــاس ــك ي ــا وطـ ـ ــن» ل ـل ـث ـنــائــي مـحـمــد
ً
امل ــاغ ــوط ودريـ ـ ــد ل ـ ّـح ــام ،تــأل ـي ـفــا وت ـم ـث ـيــا.
لكن ،اآلن ،مــع مــا أنتجته ال ـ ّ
ـردة عــن الربيع
الـ ـع ــرب ــي ،ب ـمــوج ـت ـيــه ،م ــن ت ــراج ــع حـقـيـقــي
ل ـل ـح ـ ّـري ــات ول ـل ـن ـق ــد ،وصـ ــل ب ـن ــا األم ـ ــر إل ــى
ّ
ّ
مقص الرقيب ،بداية ،ثم ،اآلن ،وبكل تبجح،
توجيه للسيناريو واإلشراف على إنتاجه،
مع تجنيد املمثلني ألداء أدوار ملؤها الكذب
والدجل على املشاهد.
عـلــى الــرغــم مــن ذل ــك ،ثـ ّـمــة مــاحـظــة مـهـ ّـمــة،
ّ
أن ال ـص ــورة الـنـمـطـيــة لـلـثـقــافــة ّالسياسية
الـ ـت ــي ع ـم ـل ــت تـ ـل ــك األعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـف ــنـ ـي ــة عـلــى

صنعها ،ثــم غرسها فــي الشـعــور املشاهد
فترة تلك الفسحة من إمكانية
العربي ،في ّ
ال ـن ـقــد ،ه ــو ت ــوف ــر ف ــرص ــة أن تـنـتـقــد ،تــرفــع
ص ــوت ــك بـ ــاإلشـ ــارة إلـ ــى م ـظ ــال ــم ،ف ـس ــاد أو
بـعــض املـشـكــات االجـتـمــاعـيــة ذات الصلة
ب ـم ـقــاربــات ال ـح ـكــم ،ل ـكــن ل ـيــس م ــن ال ــدائ ــرة
ّ
الحاكمة أو املتصلة بها ،مباشرة ،ألن ذلك
ُمتاح ومسموح لهوامش النظام الحاكم أو
ّ
النخبة الـتــي تعمل لصالحه ومتعلقة به
استفادة وفسادًا.
تبعًا لــذلــك ،تـطـ ّـورت األم ــور إلــى أن وصلنا
إلــى مـعــركــة اإلع ــام الـبــديــل الـتــي خسرتها
ّ
ال ـ ُّـسـ ـلـ ـط ــة ،ل ـ ـت ـ ـقـ ـ ّـرر ،بـ ـع ــده ــا ،الـ ـتـ ـح ــك ــم فــي
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ــرق ـم ـي ــة ،ب ـح ـجــب م ــواق ــع
إل ـك ـتــرون ـيــة ،بـ ُـإع ـمــال امل ـق ــص ف ــي املـطـبـعــة،
شددّ ،
باملنح األمني امل ّ
جدًا ،لترخيص النشر
أو إنشاء املواقع اإلخبارية اإللكترونية ،بل
بالعمل ،أيضًا ،على توزيع «سكريبت» على
م ـقـ ّـدمــي الـحـصــص اإلخ ـب ــاري ــة ،وال ـن ـشــرات
وال ـ ـبـ ــرامـ ــج ال ـ ـحـ ــواريـ ــة ،ل ـي ـك ــون حــدي ـث ـهــم،
ّ
ك ـ ّـل ــه ،م ـ ّ
ـوج ـه ــا ،مـتـحــكـمــا ف ـي ــه ،وم ـت ـم ـحــورا
ُّ
ح ــول مــا تــريــده الــسـلـطــة مــن الـتــركـيــز على
ّ
محددة بعينها ،وبتناول ال يخرج
قضايا
ّ
عـمــا ت ــري ــده م ــن خ ــط ت ـحــريــري اس ـت ـبــدادي
وشمولي.
ّ
ش ــك ـل ــت خـ ـس ــارة األن ـظ ـم ــة م ـع ــرك ــة اإلعـ ــام
ّ
الـ ـب ــدي ــل ه ــاج ـس ــا لـ ــم ت ـت ـم ــك ــن مـ ــن ت ـج ــاوز
ّ
تداعياته إال بمقاربتني :الــرقــابــة الرقمية،
ّ
بـبــرمـجـيــات الـتـجــســس وال ـح ـجــب ،إضــافــة
ّ
ّ
التحكم في ّ
منصات بث املحتويات ،من
إلى
خــال االسـتـحــواذ على الـقـنــوات ،وشــركــات
ً
اإلن ـ ـتـ ــاج الـ ـ ــدرامـ ـ ــي ،وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى تـشـكـيــل
األفـ ـ ـك ـ ــار الـ ــدرام ـ ـيـ ــة (الـ ـخـ ـط ــوط ال ـعــري ـضــة
والسيناريوهات) من غــرف االستخبارات،
وت ـح ــوي ـل ـه ــا إلـ ـ ــى م ـس ـل ـس ــات رم ـض ــان ـي ــة
ت ـص ـ ّـح ــح ،م ــن خ ــال ـه ــا ،ك ـم ــا تـ ـق ــول ،م ـســار
الـتــاريــخ ،وتـغــرس ثقافة سياسية جديدة،
مضمونها األول واألخير ،بل والدائم ،وفق
ّ
ّ
رأيهم ،أن الدولة ال توجد إال بهم ولهم ،ومن
دونهم خراب الدنيا ،والبالد ،والعباد.
لـكــن ،بـقــدر مــا كــانــت ال ــردود على مضمون
رســائــل املسلسلني «االخـتـيــار  »2و»هجمة
مرتدة» ،بالذات ،متجهة نحو انتقاد الكتابة
املستقطبة للتاريخ ولحركية األحداث التي
ّ
م ــا زالـ ـ ــت ،ف ــي حــركـيـتـهــا س ــاخ ـن ــة ،ف ـ ــإن ما

يـجــب ال ـتــوقــف ع ـنــده حـقــائــق ث ــاث :تشير
ّ
األول ــى إلــى ســذاجــة مــن يعتقد أن ّالتاريخ
يـمـكــن أن ي ـغـ ّـيــره مـسـلـســل ،وإن ت ــوف ــرت له
ّ
كل اإلمكانات من سيناريو ،وتمويل كبير،
ّ
ومـمـثـلــن م ــن ال ـصــف األول ،ألن الـحـقــائــق
ً
ّ
املثبتة تبقى شاهدة على أن ما حدث قبل
الربيع العربي ،وفي أثنائه وبعده ،لم يكن
أجنبية على
محض مؤامرة استخباراتية
ّ
مصر وبــاد الـعــرب ،وإن ُوج ــدت ،ألنها من
صميم املنافسة في العالقات الدولية ،كما
ّ
أن مـيــدانــي راب ـعــة الـعــدويــة والـنـهـضــة ،في
القاهرة ،شهدا صيف عــام  ،2013في أثناء
ً
ف ــض االع ـت ـصــامــن فـيـهـمــا ،ق ـتــا م ــع سبق
ّ
اإلص ـ ـ ــرار والـ ـت ـ ّ
ـرص ــد إزاء ُعـ ـ ــزل وأص ـح ــاب
قضية ومعارضي رأي.
ه ـ ــذا ع ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوى ال ـش ـك ـل ــيّ .أم ـ ـ ــا عـلــى
ّ
املـسـتــوى ال ــدرام ــي ،ف ــان وســائــل الـتــواصــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،وهـ ـ ــي ن ـق ـط ــة قـ ـ ــوة اإلعـ ـ ــام
الـبــديــل فــي عـ ّـرض املــوقــف اآلخ ــر املسكوت
ع ـنــه ،لــم ت ـتــوقــف عــن ال ـت ـنــديــد ،حـلـقــة بعد
حلقة ،بمضموني املسلسلني في سردهما
كــرونــولــوج ـيــا الــرب ـيــع ال ـعــربــي واألحـ ــداث
امل ــرت ـب ـط ــة ب ــانـ ـق ــاب  3ي ــول ـي ــو  ،2013بــل
ّ ّ
إن ك ــل ال ـح ـقــائــق والـ ـش ــواه ــد ،م ــن تـقــاريــر
دول ـي ــة وبــرق ـيــات م ـسـ ّـربــة («ويـكـيـلـيـكــس»
ّ
أنـ ـم ّ ــوذج ــا) ،إض ــاف ــة إلـ ــى مـ ــذكـ ــرات بـعــض
ص ــن ــاع ت ـلــك األح ـ ــداث (ه ـي ــاري كـلـيـنـتــون
ً
أو أوبــامــا ،مـثــا) ،تناقض ،جميعها ،تلك
الـســرديــة وتدحضها مــن األس ــاس .وحتى
مع حصرية العرض للرأي الواحد ،وشحذ
الـبــاتــوهــات الـحــواريــة لـعــرض مــا يساعد
تـلــك امل ـشــاهــد الــدرام ـيــة عـلــى ال ــرس ــوخ في
العقل الباطن للمشاهد املصري والعربي،
ّ
ّ
عـلــى ال ـع ـمــوم ،ف ــإن ال ــدرام ــا لــن تـتـمــكــن من
قـلــب ال ـح ـقــائــق ،أو أن ت ـعــارض مــا شــوهــد
ـوات،
مــن جــرائــم بشعة عـلــى شــاشــات الـقـنـ ّ
مباشرة ،خصوصًا بالنسبة لجريمة فض
االعـتـصــامــن فــي مـيــدانــي راب ـعــة الـعــدويــة
والنهضة.
م ــن نــاح ـيــة ث ــال ـث ــة ،ه ــل ي ـم ـكــن ل ـل ــدرام ــا أن
ّ
تـ ـع ــارض ح ـق ـي ـقــة أن ال ـف ـش ــل االق ـت ـص ــادي
وفشل التسيير السياسي لقضايا البلدان
ال ـع ــرب ـي ــة ه ـم ــا م ــا أض ـع ـف ــا م ـن ــاع ــة ال ـعــالــم
العربي ،ليصبح مستهدفًا من استخبارات
ّ
ال ـعــالــم ،بــرمـتــه؟ بــل إن ذل ــك الـفـشــل ،بــإقــرار

هل يمكن للدراما أن
تعارض حقيقة ّ
أن
الفشل االقتصادي
وفشل التسيير
السياسي لقضايا
البلدان العربية هما
ما أضعف مناعة
العالم العربي؟
رمت السيناريوهات
بحقائق التعامل
السياسي مع التاريخ
القريب ،تزييفًا
وتوجيهًا ،إلى
الجمهور

امل ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات ال ــدولـ ـي ــة ،ع ـلــى ال ـص ـعــد كــافــة،
م ـضــافــا إل ـي ــه الـتـصـحـيــر ال ـش ــام ــل لـلـحـيــاة
السياسية هــو مــا فتح الـبــاب واسـعــا أمــام
ذل ـ ــك ال ـض ـع ــف ال ـه ـي ـك ـلــي ل ـل ـعــالــم ال ـع ــرب ــي،
وج ـع ــل م ـنــه لـقـمــة ســائ ـغــة لــاس ـت ـخ ـبــارات
التي تعمل على الدفاع عن مصالح بلدانها
ومصالح الرأسمالية العاملية ،والتي برزت،
ً
بـشـكــل واض ـ ــح ،م ـث ــا ،ف ــي م ـلــف غ ــاز شــرق
ّ
امل ـتــوســط ،وك ـيــف أن ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي،
وتــرك ـيــا ،وال ـي ــون ــان ،وق ـب ــرص ،ف ـ ــازوا على
طول الخط أمام تقاعس بلدان عربية عدة،

لها حصة األس ــد ،فــي الــدفــاع عــن مناطقها
االقتصادية الخالصة ،والـحــدود البحرية،
واملـ ـخ ــزون ال ـغ ــازي  -الـنـفـطــي ال ـض ـخــم في
ّ
شرق املتوسطّ ُ.
ط ـب ـعــا ،لـسـنــا س ــذج ــا ح ـتــى نـبـنــي واقـعـنــا
الحالي ،على ما فيه من بؤس ،على أساس
نظرية املــؤامــرة الـتــي تـحــاول تلك األعـمّــال
تقديمها على شكل حقائق ،ألننا
الدرامية
ن ـع ــرف ،ح ـ ّـق امل ـع ــرف ــةّ ،أن امل ـق ـ ّـدم ــات ت ـ ّ
ـؤدي
ّ
إلــى النتائج نفسها .ولــذلــك ،فــإن السياسة
العامة الفاشلة ،على مدار عقود ،ال يمكنها
ّ
أن تنتج إال ضعفا يكبر مع الوقت ،ليصبح
ّ
هيكليا مـتـمــكـنــا مــن جـســم األمـ ــة ،ب ــل ،كما
وصفه عبد الرحمن ّالكواكبي ،يحمل صفة
طبائع ،يجب أن تتوفر ظروف موضوعية،
ّ
يتحدث عنه اليساريون في
باملعنى الــذي
أدب ـيــات ـهــم ،لتغييرها نـحــو األح ـس ــن ،بعد
القضاء على مكامن الضعف ،قضاء مبرمًا
ونهائيًا.
ّ
بديهي ،أيـضــا ،االعتقاد أن الــدرامــا تتمكن
ّ
من تغيير حقائق ّأن ّ
ثمة ضعفا متمكنا من
ّ ّ
جسم ّ
األمة ،وأن الطريق األيسر لنشر األمل
والـعــافـيــة فــي ذلــك الجسم هــو التشخيص
ال ـص ـح ـيــح ل ـل ـم ــرض ،وال ـت ـف ـك ـيــر ال ـتــواف ـقــي
ف ــي امل ـس ـب ـبــات ،ث ــم وص ــف ال ـع ــاج الـشــافــي
ومـ ــراحـ ــل ت ـع ــاف ــي ال ـج ـس ــم الـ ـع ــرب ــي ،شـيـئــا
فشيئًا ،منه.
لم تكن مصادفة أن تنتهي تلك الدراما ،في
حلقاتها األخـيــرة ،على وقــع إرادة فوالذية
ّ
مــن شـبــاب ع ــزل مــن أرض الـشــرف العربي،
ال ـق ــدس وف ـل ـس ـطــن ،ل ـت ـ ّ
ـدم ــر ،بــالـكـلـيــة ،ذلــك
ّ
ال ـب ـنــاء الـ ــدرامـ ــي ،وك ـ ــأن ال ــواق ــع ،الـحـقــائــق
والتاريخ الحقيقي أدوات ثانوية في دحض
السيناريوهات والعروض التلفزيونية من
حـ ــوارات وض ـيــوف /ممثلني كــانــوا شهود
ّ
ّ
زور ،بــل أضــافــت إل ــى ذل ــك كــلــه رؤى للحل
لقضية فلسطني وللضعف العربي اللذين ال
ّ
يمكن الوصول إليهما إال بعد تعافي جسم
األمة بالعلم ،بالحكم الراشد ،بسياسة عامة
ناجعة ،وبالتوافق بــن أبـنــاء األم ــة ،كلهم،
عـلــى أن املـ ّسـتـقـبــل يـصـنـعــه ال ــواق ــع ولـيــس
ُ
مخيلة مـمــثـلــن وال درامـ ــا ت ـصــرف عليها
أمــوال ّ
األم ــة ،وتريد تزييف مسار املاضي،
وتأمل في القضاء على املستقبل.
(كاتب وباحث جامعي جزائري)

الصحراء المغربية في انتظار بايدن
عبد الدين حمروش

ات ـ ـخـ ــذ امل ـ ـغ ـ ــرب ق ـ ـ ـ ــرارًا ص ـع ـب ــا ب ـخ ـصــوص
«ال ـ ـص ـ ـحـ ــراء املـ ـغ ــربـ ـي ــة» ،خ ـ ــال األس ــاب ـي ــع
األخـيــرة مــن واليــة الرئيس دونــالــد ترامب.
ويـ ـمـ ـك ــن الـ ـ ـق ـ ــول إن ال ـ ـق ـ ـبـ ــول بـ ــاالع ـ ـتـ ــراف
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ال ـ ـ ــذي ح ــاول ــت
الــدبـلــومــاسـيــة املـغــربـيــة أن ت ـنــأى ب ــه عـنــه،
كان من أصعب تلك القرارات على اإلطالق.
ولــذلــك ،سعت الــدولــة املغربية إلــى الفصل
ب ــن م ـس ــاري ــن :م ـس ــار االعـ ـت ــراف بـمـغــربـيــة
الصحراء ،والتطبيع مع الكيان اإلسرائيلي.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ال ــدق ـي ــق ،ك ــان االت ـصــال
بــالــرئ ـيــس الـفـلـسـطـيـنــي ،م ـح ـمــود ع ـبــاس،
ال ــذي ش ـ ّـدد فيه املـلــك محمد الـســادس على
«أن املغرب يضع دائمًا القضية الفلسطينية
فــي مــرتـبــة قضية الـصـحــراء املـغــربـيــة ،وأن
عمل املغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن
يكون أب ـدًا ،ال اليوم وال في املستقبل ،على
حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل
حقوقه املشروعة».
ويـ ـ ــوم ك ـن ــا ن ـت ــاب ــع اإلع ـ ـ ــام املـ ـغ ــرب ــي ،وف ــي
معظم القنوات التلفزية واإلذاعية الرسمية،
ظــل التركيز على ال ـقــرار الــرئــاســي لترامب
هــو الـغــالــب ،غير أنــه كلما تـ ّـم الـتـطــرق إلى
التطبيع ،ك ــان املــوضــوع ُي ـسـ َّـوغ باعتباره
مجرد إعــادة فتح «مكتب االتـصــال» ،وحق
اليهود املغاربة في إسرائيل بزيارة بلدهم
األصلي .. ،إلخ .ولذلك ،لم نكن لنعدم وجهات
ُ
ن ـظــر وم ــواق ــف ،ظ ـلــت ت ـبــالــغ ف ــي ال ـت ـطـ ّـرف،
انحيازًا للتقارب املغربي  -اإلسرائيلي ،وما
يمكن أن يعود به من منافع على املغاربة
(استثمارات ،تكنولوجيا متطورة .. ،إلخ).
ومن تلك التسويغات الطريفة ،التي كانت
ترد على ألسنة بعض املحللني ،أن «إعــادة
ُ
االت ـ ـصـ ــال» ي ـم ـكــن أن ّ «ت ـح ـل ـح ــل» الـقـضـيــة
الفلسطينية ،بعد تعذر ذلك بقوة السالح.
ه ــل ك ــان ــت مـ ــردوديـ ــة االع ـ ـتـ ــراف األم ـيــركــي
إي ـجــاب ـيــة ع ـلــى قـضـيــة امل ـغ ــرب األولـ ـ ــى ،في
م ـقــابــل ان ـع ــدام ال ـتــأث ـيــر الـسـلـبــي للتطبيع
امل ـ ـغـ ــربـ ــي  -اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي عـ ـل ــى ال ـق ـض ـي ــة
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة؟ فـ ـلـ ـسـ ـط ــن والـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــراء
قضيتان عــادلـتــان ،بالنسبة ألهليهما من
الـفـلـسـطـيـنـيــن وامل ـغ ــارب ــة ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من
«أخ ـط ــاء» شــابــت م ـســارات تدبيرهما معًا.
لنترك الـجــزء األول مــن املـعــادلــة ،املطروحة
ّ
نتفرغ لتحليل
في السؤال ،على أســاس أن
الجزء الثاني منها .من وجهة نظر بعضهم،

يـبــدو أن املـغــرب «دخ ــل» فــي مـغــامـ ُـرة ،حني
تـمــت املــواف ـقــة عـلــى ال ـعــرض ال ــذي قـ ـ ِّـدم لــه،
عبر االعتراف األميركي بمغربية الصحراء.
ه ــل ك ــان عـلــى امل ـغ ــرب رف ــض ذل ــك ال ـعــرض،
وهــو ال ــذي يئس مــن «م ـن ــاورات» أصدقائه
وخ ـصــومــه ،عـلــى حــد سـ ــواء ،فــي استطالة
الصحراء أكثر من أربعة عقود؟ من
مشكل
ُ
اإليجابيات املعتبرة لالعتراف األميركي،
مــن غــالـ ُبـيــة املـحـلـلــن الـسـيــاسـيــن املـغــاربــة
الـ ــذيـ ــن فـ ـت ــح فـ ــي وج ـه ـه ــم املـ ـجـ ــال اإلع ـ ــام
ال ــوطـ ـن ــي ،أن ق ـض ـيــة الـ ـصـ ـح ــراء انـعـطـفــت
منعطفًا جديدًا .وباإلضافة إلى ذلــك ،وإلى
ُ
ـواك ـب ــة ل ـل ــ»اع ـت ــراف» ،كــان
قـ ـ ـ
ـرارات أخـ ــرى م ـ ِ
ٍ
الواليات املتحدة
أصدقاء
بدفع
وعد
هناك
ّ
األمـيــركـيــة إل ــى اإلقـ ــدام عـلــى تـبــنــي اإلع ــان
الرئاسي.
هــل ك ــان التنسيق مــع إدارة ت ــرام ــب ،وهــي
تجمع حقائبها من البيت األبيض ،مغامرة
ً
ف ـ ـعـ ــا؟ ثـ ــم هـ ــل كـ ــانـ ــت ط ـب ـي ـع ــة االع ـ ـتـ ــراف
ُ
َّ
األم ـي ــرك ــي ،م ـجــســدة ف ــي ال ـق ــرار الــرئــاســي،
ذات نـفــوذ قــانــونــي عـ ُّلــى اإلدارة الـجــديــدة؟
إن ل ــم ي ـكــن ه ـن ــاك ت ــوق ــع ب ــإع ــادة ان ـت ـخــاب
تــرامــب ،فـقــد ص ــار هـنــاك ع ــزم مـغــربــي على
اسـتـثـمــار «ال ـفــرصــة» ،بحشد حلفائه على
ال ـس ـيــر ف ــي املـ ـن ــوال األم ـي ــرك ــي ن ـف ـســه .وفــي
السياق ذاته ،لم يكن ُمن املقبول االستهانة
بالدور اإلسرائيلي ،وقوى ضغطه املهيمنة
على مختلف اإلدارات األميركية املتعاقبة
(لـ ـ ــم يـ ـع ــد م ـح ـل ـل ــون سـ ـي ــاسـ ـي ــون م ـغ ــارب ــة
ّ
يتحرجون من التعبير عنه) .أما األصدقاء
األوروبيون ،وفي طليعتهم دولهم الكبرى،
فقد كان التقدير أنهم إذا لم يتبنوا الخطوة
األميركية ،فإنهم لن يقفوا في وجهها على
كل حال.
الـيــوم ،يمكن ُّ
تفهم الغضب املغربي القوي
من إسبانيا وأملانيا ،بسبب عدم االنحياز
إلــى القرار األميركي .ذلــك أن إسبانيا التي
َ
ت ـع ـ ّت ـبــر ن ـفـ َـس ـهــا م ـع ـنـ ّـيــة بـمـلــف ال ـص ـح ــراء،
تــدخ ـلــت ل ــدى اإلدارة األم ـيــرك ـيــة ،م ــن أجــل
ثنيها عن قرار االعتراف ذاك .ومما زاد في
ّ
حدة الغضب املغربي ،أيضًا ،استقبال أحد
ُمـسـتـشـفـيــاتـهــا زع ـيــم جـبـهــة بــولـيـســاريــو،
إبــراه ـيــم غــالــي ،سـ ـ ّـرًا ،وب ـج ــواز سـفــر واســم
جزائريني «غير حقيقيني».
وكذلك ،كان الحال مع املوقف األملاني الذي
اعتبرته الخارجية املغربية «سلبيًا بشأن
ق ـض ـيــة الـ ـصـ ـح ــراء امل ـغ ــرب ـي ــة ،إذ جـ ــاء ه ــذا
املوقف العدائي في أعقاب اإلعالن الرئاسي
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¶

األمـ ـي ــرك ــي ( ،)...وه ـ ــو مـ ــا ُي ـع ـت ـب ــر مــوق ـفــا
يتم تفسيره ّ
خطيرًا لم ّ
لحد اآلن» .وإذ أقدم
امل ـغــرب عـلــى تعليق كــل ات ـصــال أو تـعــاون
م ــع ال ـس ـفــارة األملــان ـيــة ف ــي ال ــرب ــاط ،إضــافــة
إلــى اسـتــدعــاء السفيرة املغربية مــن برلني
يــوم  6مايو /أيــار الحالي ،ما زالــت تبعات
رد ال ـف ـعــل امل ـغ ــرب ــي ،املـتـصـلــة بــاالسـتـقـبــال
اإلسباني إلبراهيم غالي ،تتفاعل.
ّ
ـرة ،يكون
ـ
بتلك الـخـطــوات ال ـح ــادة وامل ـبــاش ّ
لنهج ،أخــذ يتبناه ضد
املـغــرب قــد أخلص
ٍ
كل من بــات يناوئ وحدته الترابية .وعلى
ال ــرغ ــم م ــن ق ــوة ت ـلــك الـ ـ ــدول ،م ـثــل إسـبــانـيــا
ّ
وأمل ــانـ ـي ــا وحـ ـت ــى ف ــرنـ ـس ــا ،إل أن األوراق
الخاصة ،بخصوص الهجرة غير الشرعية
ُ ِّ
واألم ــن وغـيــرهـمــا ،بــاتــت تـمــكــن املـغــرب من
رفـ ــع ص ــوت ــه ع ــال ـي ــا .وإذ ب ـ ــدأت املـ ـن ــاورات
األوروبـ ـي ــة فــي االن ـك ـشــاف ،مــا زال املـغــرب
يـنـتـظــر امل ــوق ــف ال ـصــريــح إلدارة الــرئـيــس
األميركي ،جو بايدن ،في موضوع اإلعالن
ال ــرئ ــاس ــي ل ــدون ــال ــد ت ــرام ــب .وع ـل ــى الــرغــم
مــن عــدم التعبير عــن مــوقــف جــديــد ،إال أن
اجـتـمــاع مـجـلــس األم ــن ال ــدول ــي ،الـحــاصــل
ي ــوم  21الـشـهــر املــاضــي (إب ــري ــل /نـيـســان)
ـاؤالت ك ـث ـيــرة ب ـش ــأن «الـ ـب ــرودة»
أثـ ــار تـ ـس ـ
ٍ
التي تعاطى بها ُممثل اإلدارة األميركية
م ــع م ـل ــف ال ـص ـح ــراء امل ـغ ــرب ـي ــة ،ف ـف ــي حــن
كــانــت ال ــرب ــاط تـنـتـظــر ت ـحــديــد املـســؤولـيــة
عــن خــرق وقــف إطــاق الـنــار ،وعرقلة عمل
بعثة األمــم املتحدة (املينورسو) ،وتعيني
مبعوث جديد ،لم تعلق الواليات املتحدة
األمـيــركـيــة عـلــى تـفــاصـيــل الـجـلـســة ،خالفًا
ملــا ج ــرت عليه ال ـع ــادة .وأك ـثــر مــن ذل ــك ،ما
أزعــج املغرب هو عدم ّ
تطرق واشنطن إلى
اعترافها بسيادة املغرب على صحرائه.
تنتظر إدارة بــايــدن ملفات شائكة عديدة،
فـ ــي ط ـل ـي ـع ـت ـهــا ال ـ ـنـ ــووي اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،ال ـق ــوة
املتصاعدة للصني ،التدخالت الروسية في
أوك ــران ـي ــا ... ،إل ــخ .وم ــا لــم يـكــن فــي حساب
ه ــذه اإلدارة تـفـ ُّـجــر األوضـ ــاع فــي فلسطني
املحتلة ،في ظل هيمنة اليمني اإلسرائيلي
االس ـت ـي ـطــانــي ،ب ــزع ــام ــة امل ـت ـط ـ ّـرف الـكـبـيــر،
بنيامني نتنياهو.
ول ـ ــذل ـ ــك ،يـ ـب ــدو أن ل ـي ــس مـ ــن امل ـس ـت ـع ـجــل،
بالنسبة إلدارة بــايــدن ،وضــع «ال ـقــدم» في
رمـ ــال ال ـص ـح ــراء اآلن .وإن يـظـهــر أن ـهــا لن
ُ
ُّ
التوجهات املناوئة ،لجيمس بيكر
تساير
وكريستوفر روس وجيمس إنهوف وجون
بولتون ،إال أن على املغرب االشتغال أكثر
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لن تتخذ إدارة
بايدن موقفًا ارتداديًا
عن إعالن ترامب.
تتحمس له،
ولن
ّ
إذا أخذنا باالعتبار
اعتزامها إشراك
أطراف أخرى
ٍ
ال تبعات دراماتيكية
من استعادة المغرب
دوره «الفلسطيني»
الفاعل ،سيما في
حججات»
ظل «التّ ُّ
التي رافقت حدث
التطبيع

مــع شــركــائــه املـتـعـ ّـدديــن ،وبـخــاصــة فــي ظل
عودة التنسيق األميركي مع أوروبا.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ع ـلــى ال ـح ــذر امل ـغ ــرب ــي أن
يـكــون قــويــا ،ات ـقــاء لـلــوقــوع فــي «ف ــخ» دولــة
االح ـت ــال الـصـهـيــونــي ،فــي صــراعـهــا الــذي
تريد جـ ّـر املغرب إليه ضد إي ــران ،كما ظهر
ذلــك في تنبيه املدير العام السابق لــوزارة
الخارجية اإلسرائيلية ،دوري غولد (حول
عالقة إيــران بمليشيا البوليساريو) .ففي
ـت تـصــر إدارة بــايــدن عـلــى ال ـع ــودة إلــى
وق ـ ٍ
االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ال ـس ــاب ــق م ــع إي ـ ـ ــران ،كما
تجرى تفاصيله في فيينا حاليًا ،وفي وقت
يشهد بداية الـحــوار السعودي  -اإليــرانــي،
مــن غـيــر الحكمة السياسية االن ـخ ــراط في
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التحالف اإلسرائيلي ضــد إي ــران .االنــدفــاع
ُ ِّ
ـواح ع ــدة،
ب ــات ـج ــاه إس ــرائ ـي ــل م ـك ــل ــف م ــن نـ ـ ـ ٍ
وخصوصًا في ظل إصرار األخيرة على وأد
حلم الدولة الفلسطينية.
ولنا في ما قامت به في القدس واألقصى،
وخــال شهر رمضان األبــرك ،وبعد الهدايا
ٌ
الـتـطـبـيـعـيــة ال ـتــي تـحـ ّـصـلــت عـلـيـهــا ،م ـثــال
ٌ
ّ
املتطرفة.
صارخ عن العنجهية الصهيونية
لـقــد اضـطـلــع امل ـغ ــرب بـ ــدور مـهــم ف ــي لجنة
ال ـ ـقـ ــدس ،ع ـب ــر االشـ ـتـ ـغ ــال «عـ ـل ــى األرض»،
في مساعدة الفلسطينيني على البقاء في
مدينتهم .وبـعـيـدًا عــن الـخـطــاب اإلعــامــي،
تكاد تكون ُمساهمة املـغــرب ،فــي بيت مال
الوحيدة.
القدس،
ّ
وم ــع ذل ــك ،يــؤشــر ال ـتــواصــل ال ـحــاصــل ،من
إدارة ب ــاي ــدن وتــرك ـيــا وروسـ ـي ــا ،م ــع مصر
وقـطــر وال ـجــزائــر وتــونــس ،عـلــى تــراجـ ٍـع ما
في فاعلية التدخل املغربي ،على الصعيد
ّ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي .ه ــل ق ــل ــص ال ـت ـط ـب ـيــع الـ ــدور
املغربي ،مــع العلم أن رئــاســة لجنة القدس
تعود للملك محمد السادس؟
يـ ـب ــدو لـ ــزامـ ــا ت ـ ـحـ ـ ّـرر الـ ـ ـق ـ ــرار املـ ـغ ــرب ــي مــن
املـ ــراه ـ ـنـ ــة عـ ـل ــى «اآلخـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــن» ،ف ـ ــي الـ ــدفـ ــاع
عـ ــن وحـ ــدتـ ــه الـ ـت ــرابـ ـي ــة ،ف ـل ـل ـص ـح ــراء أه ــل
ي ـح ـم ــون ـه ــا ،وبـ ـخ ــاص ــة فـ ــي ظـ ــل اإلجـ ـم ــاع
ال ــذي تحظى بــه مــن املـغــاربــة جميعًا .ومن
ه ـنــا ،ال تـبـعــات درامــاتـيـكـيــة مــن اسـتـعــادة
املغرب دوره «الفلسطيني» الفاعل ،سيما
ّ
فــي ظــل «الــت ـحـ ُّـج ـجــات» ال ـتــي راف ـقــت حــدث
شأن فتح الفضاء العام
التطبيع .كما أن من ُ
للتظاهرات الشعبية ،املـنـ ِّـددة باملمارسات
الصهيونية االستيطانية ،أن َي ْدعم املوقف
الفلسطيني .ذل ــك أن ــه ال ُيـعـقــل أن تختفي
ال ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرات املـ ـلـ ـي ـ ًـونـ ـي ــة ،امل ـ ــؤي ـ ــدة لـلـحــق
الـفـلـسـطـيـنــي ،دف ـع ــة واح ـ ـ ــدة ،وخ ـ ــال هــذه
الهجمة الصهيونية غير املسبوقة.
ح ـســب ب ـعــض ال ـت ــوق ـع ــات ،ل ــن ت ـت ـخــذ إدارة
بايدن موقفًا ارتــداديــا عن اإلعــان الرئاسي
ّ
تتحمس له ،إذا أخذنا
الترامبي .كما أنها لن
ـراف أخ ــرى،
بــاالعـتـبــار اعـتــزامـهــا إش ــراك أطـ ـ ٍ
ومنها أوروبية ،لم تكن تنظر بعني الرضى
إلى ما أقدم عليه ترامب .في انتظار بايدن،
الذي قد يكون شبيهًا بـ»غودو» في مسرحية
صمويل بكيت ،ينبغي قراءة الوضع الجيو
سياسي ،اإلقليمي والدولي جيدًا ،خصوصًا
بـ ـ ــوجـ ـ ــود طـ ـ ـ ــرف ج ـ ـ ــزائ ـ ـ ــري ع ـ ـن ـ ـيـ ــد ،اتـ ـخ ــذ
«الصحراء املغربية» قضيته األولى.
(كاتب مغربي)
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