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أي تغيير قد تشهد إسرائيل؟
أنطوان شلحت

ً
لدى إسرائيليني كثيرين حزمة أسباب ،يعتبرونها وجيهة كفايتها ،كي يعقدوا اآلمال
على أن تكون الهزيمة التي ُمني بها الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،في انتخابات
رئاسة الواليات املتحدة ،بمثابة تعبيد الطريق للتخلص من رئيس الحكومة ،بنيامني
ً
نتنياهوُ ،
خصوصا أن من شأن تلك الهزيمة أن
وحكمه املستمر منذ أكثر من عقد،
ّ
تسحب آخر ورقة رابحة يمتلكها األخير في الوقت الحالي ،وتشكل خشبة إنقاذ من
محاكمته املرتقبة بشبهات فساد ،وتحت وطأة تفاقم األزمتني ،الصحية واالقتصادية،
ّ
ً
ترتبا على تداعيات جائحة كورونا .وتحيل جل هذه األسباب ،باألساس ،إلى وجود
ّ
قدر كبير من التبرم من سياسة نتنياهو الداخلية ،أكثر مما تحيل إلى معارضة
ً
ً
ودوليا ،وتكشف عن توازنات قوى سياسية  -حزبية
إقليميا
سياسته الخارجية،
ُ
يحتدم الجدل فيما بينها بشأن مسائل كثيرة ،منها طابع نظام الحكم املطلوب ،وما
تواضعنا على تسميته بالصراع العلماني  -الديني ،والصراع الطائفي  ..إلخ.
وال ُيخفى كذلك أن آمـ ًـال كهذه تدغدغ ً
كثيرا من األوســاط الفلسطينية ،ســواء عبر
ّ
يتسبب بتأليف حكومة بديلة
التعويل على اصطفاف سياسي إسرائيلي مغاير
لحكومة نتنياهو الخامسة الحالية ،أو على نتائج انتخابات مبكرة أخــرى .وبعض
هذه اآلمال يؤدي إلى تربية الوهم بأن ذهاب نتنياهو سيعني تغيير دولة االحتالل
بصورة ّ
نوعية .وسبق للمفكر عزمي بشارة أن لفت ،في تحليله الدالالت التي حملتها
ً
دججت ،وربما ما زالت ّ
«صفقة القرن» ،إلى أن آمال من هذا القبيل ّ
تدجج ،رهان العمل
ً
السياسي الفلسطيني على «اليسار اإلسرائيلي» من انتخابات إلى أخرى ،واصفا
ّ
إياه بأنه وهم قاتلً ،
نظرا إلى انعدام أي احتمال بأن يحل اليسار اإلسرائيلي محل
اليمني في ّ
سدة الحكم في األفق املنظور...
وبــاالسـتـنــاد إلــى آخــر الــوقــائــع فــي هــذا الـشــأن ،أكتفي بــأن أشـيــر إلــى مــا يـلــي :حملة
ً
ً
سياسيا
االحتجاج اإلسرائيلية الراهنة الرامية إلــى تنحية نتنياهو لم تطرح بديل
لحكمه ولسياسة اليمني املهيمنة على املشهد اإلسرائيلي .وتظهر استطالعات الرأي
العام ،أخيرا ،في إجماع تام ،أنه حتى في حال ذهاب نتنياهو سيحل مكانه سياسي
ّ
يميني آخر ،سيحظى بائتالف حكومي واسع ومستقر على صورته وهواه .ولعل من
املفارقات املرتبطة بهيمنة سياسة اليمني ،والتي توقفت عندها عدة تحليالت ،أن مثل
ّ
هذا االئتالف اليميني ّ
متيسر لنتنياهو نفسه ،ولكنه يشكل العقبة األساسية أمامه
بسبب عالقاته السيئة مع كل من زعيمي حزبي «إسرائيل بيتنا» و«يمينا» أفيغدور
ليبرمان ونفتالي بينت ،وميله إلى تفضيل شركاء ضعاف على غرار رئيس «أزرق
أبيض» بيني غانتس .بمنأى عن حملة تنحية نتنياهوُ ،يظهر الواقع القائم في دولة
االحتالل أن النزعات التي يمثلها ،هو وأنصاره ،تحوز على تأييد ثابت في أوساط
الجمهور اإلسرائيلي العريض .ولم يتآكل هذا التأييد ً
كثيرا ،على الرغم من أزمة كورونا
وتداعياتها االقتصادية غير املسبوقة .وأبلغ ما يشير إلى ذلك حقيقة أن نفتالي بينت
ً
هو الشخص اآلخذ نجمه في الصعود بني أوســاط معارضي نتنياهو ،وفقا لنتائج
ً
ظاهريا ،يبدو الـصــراع كما لو أنــه بني بينت ونتنياهو ،وأن ما
آخــر االستطالعات.
يجري الحديث عنه هو انتخابات شخصية يطرح كل واحد من املرشحني األساسيني
ً
فيها أيديولوجيا منافسة ،غير أنه ،في العمق ،ليس على هذا النحو بتاتا .وبموجب
استنتاج أحد األساتذة األكاديميني ،بالنسبة إلى الجمهور اإلسرائيلي العريض ،لن
تكون االنتخابات املقبلة الختيار زعامة جديدة ولغة سياسية جديدة أو الئحة َقيم
جديدة ،بل النتخاب مدير عام ينتهج أسلوب إدارة يضمن االستمرارية السياسية،
وحتى لو كان هذا الجمهور يشعر باليأس من نتنياهو ،فهو ّ
متمسك بطريقه.
ً
من يرغب في طرح بديل ،عليه أول أن يستوعب أين تكمن جذور مشكلة سياسة
إسرائيل الخارجية ،فاملشروع االستيطاني ال يــزال القاسم املشترك بني «اليسار
الصهيوني» ومعسكري اليمني والوسط .وما ُيعرف باسم «معسكر السالم» مستعد
للوصول إلى تسوية مع الفلسطينيني ،من منطلق سعيه ،باألساس ،إلى االنفصال
موقف عنصري فاقع.
عن «الخطر الديموغرافي» ،على ما ينطوي عليه ذلك من
ٍ

العراق في جدول
أعمال بايدن
عبد اللطيف السعدون

ل ـيــس ث ـ ّـم ــة فـضـيـلــة يـحـفـظـهــا ال ـعــراق ـيــون
لـ ـج ــوزي ــف بـ ــايـ ــدن الـ ـص ــاع ــد إل ـ ــى رئ ــاس ــة
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،ل ـك ـن ـهــم ي ـ ــذك ـ ــرون لــه
خطيئتني كبريني بحقهم ،فهو الــذي دعم
بـحـمــاس ال ـحــرب عليهم ّإب ــان ك ــان رئيسا
لـلـجـنــة ال ـع ــاق ــات ال ـخــارج ـيــة ف ــي مجلس
الشيوخ ،مخالفا بذلك وجهة نظر عديدين
مــن رفــاقــه «الــديـمـقــراطـيــن» .وهــو صاحب
التصريح الــافــت «إنـهــا لحماقة كـبــرى أن
نعتقد أننا ننتصر في حربنا على اإلرهاب
وص ـ ــدام ح ـســن ال يـ ــزال ف ــي ال ـس ـل ـطــة» .لم
يـ ــدرك ب ــاي ــدن خـطـيـئـتــه ت ـلــك إال ب ـعــد حني
ع ـنــدمــا س ـعــى إلـ ــى أن ي ـم ـحــوهــا بــادعــائــه
أن الــرئ ـيــس األس ـبــق ج ــورج ب ــوش خــدعــه،
ملــا وعــده بأنه لــن يذهب إلــى الـحــرب ،وأنــه
يريد فقط الضغط على صــدام كي يتخلى
عن طموحاته في امتالك السالح النووي،
ويـسـمــح ملفتشي األم ــم املـتـحــدة بــالــدخــول
إل ــى مـنـشــآتــه ،بـمــا يـمـكــن أن يـفـتــح طريقا
إل ــى ال ـســام .وق ــد يـكــون أدرك ،بـعــد أن زار
العراق أكثر من أربع وعشرين مرة ،وأصبح
خبيرا في مشكالته وهمومه ،أن التدخالت
الـعـسـكــريــة ال تـمـثــل ح ــا نــاجـعــا لــأزمــات
الــدول ـيــة .ولــذلــك ش ــرع بـطــرح نفسه داعـيــة
س ــام وت ـفــاهــم ،ع ــارض ــا تـقـلـيــص الــوجــود
العسكري األميركي في البلدان التي ابتليت
بــه .وعلى أيــة حــال« ،وقــع الـفــاس بــالــراس»
ولم يعد التذكير بتلك الخطيئة ُمجديا!
في خطيئته الثانية ،دعا بايدن إلى تقسيم
ال ـعــراق «تقسيما نــاعـمــا» ،بحسب وصــف
مـعـهــد بــروك ـي ـن ـغــز ،ع ـبــر خ ـطــة ت ـق ــوم على
ـات تضمن
أس ــاس «ع ــزل طائفي» فــي كـيــانـ ٍ
لـكــل مــن الـسـنــة والـشـيـعــة واألكـ ــراد وضعا
م ـس ـت ـقــا س ـيــاس ـيــا وج ـغ ــراف ـي ــا ف ــي إط ــار
فيديرالي ،بزعم إن ذلك هو الخيار األفضل
لـ ـلـ ـع ــراق ول ـل ـم ـن ـط ـقــة ول ـح ـم ــاي ــة م ـصــالــح
واشـنـطــن .وأيـضــا لحفظ حـقــوق املكونات
األساسية ،واحترام تطلعاتهم ،ووقف دورة
الـعـنــف ال ـتــي ت ـت ـكـ ّـرر ب ــن مــرحـلــة وأخـ ــرى،
جـ ــراء خـلـفـيــاتـهــم ال ـتــاري ـخ ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة،
وسيكون مدعاة للحذر إذا ما وضع بايدن
هذه الخطة في جدول أعماله ،وهو يصعد
إل ــى ال ــرئ ــاس ـ ًـة ،إذ ي ـك ــون ب ــذل ــك ق ــد ارت ـكــب
خطيئة مــركـبــة أكـثــر فــداحــة مــن سابقتها،
وقد يغريه وجود ناشطني محليني باحثني
عــن مصالح ومناصب يشاطرونه الــرؤيــة

نفسها ،وقد يطالبونه بتطبيقها .وهذا ما
تشي به ّ
تحركات مشبوهة ،شرعت تظهر
إلى العلن في وسط العراق وجنوبه .وفي
عقد ٍة مكملةٍ ربما تحفز دوافع شريرة لدى
قاد ٍة كرد ،يرتبطون به بعالقات شخصية
وثيقة ،الستغالل الفرصة التي قد ال ّ
تتكرر،
ومـشــاركـتـهــم الـحـمــاس لـخـطـتــه ،يـحــدوهــم
األمــل في أن ينفتح الباب أمامهم للدخول
في خانة الــدول املستقلة تحقيقا لحلمهم
املوءود .هنا يبدو جدول أعمال بايدن غارقا
في منعطفات ّ
حساسة تجعل من العالقة
ٍ
ب ــن واش ـن ـط ــن وب ـ ـغـ ــداد أسـ ـي ــرة لـسـلـسـلــة
ـات تلقي بظاللها عـلــى مجمل
مــن تـشــابـكـ ٍ
الــوضــع اإلقليمي والــدولــي ،خصوصا إذا
مــا أدرك ـن ــا أن ثـ ّـمــة قـضــايــا أخـ ــرى ،عــراقـيــة
وإقليمية ،ســوف ّ
تتقدم إلــى الواجهة ،هي
األخــرى ،لتتقاطع معا :الوجود العسكري
األميركي في العراق الذي يسعى العراقيون
إلى إنهائه ،الوجود املليشياوي املتصاعد
في العراق واملرتبط بإيران ،االتفاق النووي
اإليراني الذي ّ
يحبذ الديمقراطيون العودة
إليه ،التوغل اإليراني في املنطقة ،مصالح
أميركا والغرب االستراتيجية في األقليم،
ك ــون املنطقة خــزيــن طــاقــة مــاثـلــة وواع ــدة،
«صـفـقــة ال ـق ــرن» والـتـطـبـيــع وال ـعــاقــة بني
العرب والدولة العبرية  ..إلخ.
وف ــي ك ــل األحـ ـ ـ ــوال ،ت ـظــل األس ـئ ـل ــة املـلـغــزة
قائمة :هل سيعالج بايدن امللفات املفتوحة
نحو يختلف عن سلفه دونالد ترامب؟
على ٍ
وهــل سيستعيد رؤي ــة أوبــامــا بخصوص
مشكالت املنطقة؟ هل ستسمح «املؤسسة
األم ـي ــرك ـي ــة» ال ـت ــي تـ ـح ـ ّـدد ث ــواب ــت ال ــدول ــة،
وتدير مصالحها االستراتيجية ،بإحداث
ّ
يتحسب
تغييرات سريعة ومفاجئة كالتي
لها العراقيون ويخشونها؟
ط ــرح ــت ه ـ ــذه األسـ ـئـ ـل ــة ع ـل ــى دب ـل ــوم ــاس ــي
ع ــرب ــي ع ـم ــل فـ ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ف ــي واش ـن ـط ــن،
وأص ـبــح خـبـيــرا بسياساتها ،ك ــان جــوابــه:
كل االحتماالت واردة ،وكــل شــيء يمكن أن
ّ
يمرره بايدن بسالسة وهدوء ،وقد تعلم من
خبرته السياسية الطويلة كيف يكون أكثر
عـقــانـيــة ،وك ـيــف يـضـبــط اإلي ـق ــاع مــن دون
ضـ ّـجــة ،فيما كــان سلفه دونــالــد تــرامــب قد
اكتسب من خبرته في تجارة العقار وبرامج
أن يـحـتــرف الـتـهــريــج إلــى
مـلـكــات ال ـج ـمــال ً
درجة صنعه ضجة من دون إيقاع .وفي كال
الحالني نكون ،نحن العرب ،أول الخاسرين!
(كاتب عراقي)
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أميركا من خرم إبرة

ِّ
ُ
الكف عن تشريد الفلـسطينيين
مكمن السالم في
جيريمي وايلدمان وعالء الترتير

قــال ث ـيــودور هــرتــزل ،أبــو األيديولوجيا
الصهيونية التي قامت عليها إسرائيل،
َ
ُ
ببناء
بناء قديم
أردت استبدال
مرة« :إذا
ٍ
ٍَ
ج ــدي ــد ،ف ـع ـلـ ّـي أن أه ـ ــدم ق ـب ــل أن أب ـن ــي».
 ..ت ـ ـنـ ــدرج ضـ ـم ــن ن ـ ـمـ ــوذج االس ـت ـع ـم ــار
ال ـث ـي ــودوري هـ ــذا ،املـ ُتـمـثــل ف ــي الـتـشــريــد
واالسـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــدال ،ح ـم ـل ــة ه ـ ــدم امل ـ ـنـ ــازل فــي
وادي الـحـمــص ،ج ـنــوب شــرقــي ال ـقــدس،
والـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات ب ـ ـهـ ــدم  52م ـ ــدرس ـ ــة فــي
الضفة الغربية ،مثل مدرسة راس التني
األســاسـيــة ،شــرق رام الـلــه .أخـيــرا ،دمـ ّـرت
ج ــراف ــات ج ـيــش االحـ ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي
مــرافــق سكنية فــي خربة حمصة الفوقا
فيهم
يقطنها ًأكثر ِّمن  74شخصا ،بمن ً
 41ط ـف ــا .ت ـمــثــل ه ــذه اإلجـ ـ ـ ــراءات خــرقــا
ل ـب ـن ــود اتـ ـف ــاق ــات أوس ـ ـلـ ــو امل ــوقـ ـع ــة بــن
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية
في  1993و ،1995وتنتهك نظام القانون
َّ
ال ــدول ــي الـ ــذي ت ـشــكــل ف ــي حـقـبــة تفكيك
ً
االس ـت ـع ـمــار املـخـتـلـفــة ك ـث ـي ــرا ع ــن حقبة
اإلم ـبــريــال ـيــة األوروب ـ ـيـ ــة ال ـض ــاري ــة الـتــي
عاش فيها هرتزل.
وهذا هو أيضًا املنطق اإلقصائي البحت
ال ــذي دأب ــت إ ٌســرائـيــل عـلــى تطبيقه منذ
ّ
متشبع بمفاهيم «النقاء
نشأتها؛ منطق

العرقي» يستديم تشريد الفلسطينيني
املـسـتـمــر إلف ـس ــاح امل ـك ــان للمستوطنني
تنا
املستعمرين اإلســرائـيـلـيــن .ولــذل ًــك ِب ً
نشهد ،في اآلونــة األخـيــرة ،زي ــادة مقلقة
في وتيرة هدم املنازل في القدس الشرقية
وسائر الضفة الغربية املحتلة ،بخالف
اعتقاد بأن اتفاقات أبراهام قد توقف
أي
ٍ
الضم اإلسرائيلي املرتقب ألجزاء شاسعة
من أراضي الضفة الغربية املحتلة.
ليس ذلــك وحـســب ،بــل تخطط إسرائيل
ً
َّ
املشردين في وادي الحمص مثال
إلجبار
على دفع فاتورة هدم منازلهم ،وبالتالي
ُ
تـظـفـ ُـر بـ ــاألرض واملـ ـ ًـال كـلـيـهـمــا .تضيف
عـمـلـيــات ال ـه ــدم ع ـبــئــا آخ ــر ع ـلــى م ــوارد
الفلسطينيني املالية العامة الشحيحة،
إذ وعـ ــدت ق ـي ــادة الـسـلـطــة الفلسطينية
ب ـت ـعــويــض األس ـ ــر ال ـت ــي تـفـقـ ًـد م ـنــازل ـهــا.
ُ
وهـ ـ ــذه اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ُم ـج ـت ـم ـعــة ت ـضــاعــف
َ
خ ـس ــارة الفلسطينيني ث ــاث مـ ــرات ،في
ظل اقتصادهم املنكمش بسبب جائحة
كوفيد –  ،19وتراجع مساهمات املانحني
وأموالهم.
ّ
ً
خطابا
ومــع أن املجتمع الــدولــي يتبنى
شديد اللهجة لالستنكار ،إال أنه لم يتخذ
أي إج ـ ـ ـ ــراءات ف ـع ـل ـيــة وم ـل ـمــوســة لـ َـحـمــل
إســرائ ـيــل عـلــى ال ـتــوقــف عــن انـتـهــاكــاتـهــا
املستمرة للقانون الدولي .وعلى الرغم من

َ
إع ــان الـقـيــادة الفلسطينية وق ــف تنفيذ
االتفاقات املوقعة مع إسرائيل ،بما فيها
َ
واللجوء إلــى الهيئات
التنسيق األمـنــي،
الـقـضــائـيــة الــدول ـيــة الس ـت ـعــادة الـحـقــوق
الفلسطينية املسلوبة في وادي الحمص
على سبيل ًاملـثــال ،إال أن تلك التهديدات
تـبــدو فــارغــة وبــائـســة ،وال ي ــزال التدمير
ً
جاريا على قدم وساق.
االسرائيلي
ُ
ُ ُ
وأخيرا حالة
الحمص،
وادي
تبرز حالة
َ
خ ــرب ــة حـمـصــة ال ـف ــوق ــا ،ال ـح ــاج ــة املـلـحــة
أدوات إضــاف ـيــة تساعد
إل ــى اس ـت ـحــداث
ٍ
الفلسطينيني في تسجيل الضرر الواقع
عليهم ،وم ــن ث ـ َّـم الـتـصــدي لــه عـلــى نحو
أفـ ـض ــل وأك ـ ـثـ ــر ف ـع ــال ـي ــة ،خ ـص ــو َص ــا ًفــي
ُ
الساحات الدولية .وتبرز الحاجة أيضا
إل ــى تــوثـيــق كـلـفــة االس ـت ـع ـمــار ،وكشفها
عـ ـل ــى امل ـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ــدول ـ ــي ،وف ـ ــي أروق ـ ــة
ّ
لتحمل مسؤولياتها.
املؤسسات املعنية
ويـنـبـغــي أال يـقـتـصــر ذل ــك ع ـلــى حـســاب
تكاليف املعامالت االقتصادية املباشرة
وغير املباشرة (بمقياس الناتج املحلي
اإلج ـمــالــي وال ــدخ ــل ال ـقــومــي اإلج ـمــالــي)
املترتبة على االحتالل اإلسرائيلي ،كما
يفعل البنك الدولي اآلن ،بينما يتجاهل
السياق االستعماري ،وحتى البشري.
ث ـ ّـم ــة م ـ ـ ـبـ ـ ــادرات م ـه ـم ــة أط ـل ـق ـه ــا أخـ ـي ـ ًـرا
مؤتمر األمــم املتحدة للتجارة والتنمية

كيف نال ترامب كل هذه األصوات؟
عالء بيومي

ص ـ ّـوت واح ــد وسـبـعــون مـلـيــون أميركي
ل ـلــرئ ـيــس ،امل ــرش ــح ال ـج ـم ـهــوري ،دونــالــد
ت ـ ــرام ـ ــب ،فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة،
أخيرا .كما فــازت األقلية الجمهورية في
مجلس النواب األميركي بثمانية مقاعد
إضافية على األقل ،وعجز الديمقراطيون
عــن تحقيق اخ ـتــراق واض ــح فــي مجلس
الـشـيــوخ ،وال ــذي سيبقى منقسما حتى
انتخابات اإلعادة في شهر يناير /كانون
الثاني املقبل .كيف فشل الديمقراطيون
ف ــي ق ـلــب م ــوازي ــن الـ ـق ــوى ف ــي واش ـن ـطــن
مــن خــال السيطرة على البيت األبيض
والـ ـك ــونـ ـغ ــرس ب ـم ـج ـل ـس ـي ــه ،كـ ـم ــا ت ــوق ــع
كثيرون؟ صحيح أنهم في طريقهم إلى
السيطرة على البيت األبـيــض ،وهزيمة
ت ــرام ــب وط ـ ــرده ،ولـلـحـفــاظ عـلــى أغلبية
م ـق ــاع ــد م ـج ـلــس الـ ـ ـن ـ ــواب ،وزيـ ـ ـ ــادة ع ــدد
م ـقــاعــدهــم ف ــي م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ ،ولـكــن
أي ـ ــن ذهـ ـب ــت ال ـت ــوق ـع ــات ال ـخ ــاص ــة بــاملــد
األزرق ،أو بموجة ديمقراطية؟ أين ذهب
الـتـفــاؤل بانتصار ســاحــق؟ وكـيــف عجز
الديمقراطيون عن تحقيق انتصار سريع
وكـ ــاسـ ــح ضـ ــد تـ ــرامـ ــب وال ـج ـم ـه ــوري ــن،
عـلــى الــرغــم مــن أخ ـطــاء تــرامــب الـعــديــدة،
وأزمــة كورونا ،واالحتجاجات العرقية؟
تدفعنا محاولة تفسير األسئلة السابقة
إلـ ــى ال ـت ــدق ـي ــق ف ــي ن ـت ــائ ــج االن ـت ـخ ــاب ــات
وتوجهات الناخبني ومحاولة فهم ماذا
حدث بالضبط؟
ال ــواض ــح ،أوال ،أن الــديـمـقــراطـيــن ف ــازوا
بالجائزة الكبرى ،وهــي البيت األبيض،
واس ـت ـطــاعــوا هــزيـمــة ت ــرام ــب .وال ــواض ــح
أيضا أن االنتخابات لم تكن عادية .حيث
شهدت مشاركة غير مسبوقة للناخبني
(ح ــوال ــي  160م ـل ـيــون أم ـي ــرك ــي صــوتــوا
مـقــارنــة بـحــوالــي  136مـلـيــون نــاخــب في
انتخابات  .)2016كما فاز جوزيف بايدن
بأكبر عدد من األصوات يفوز بها مرشح
رئاسي أميركي في التاريخ ( 75مليون
صـ ـ ـ ــوت) ،م ـت ـخ ـط ـيــا رق ـ ــم بـ ـ ـ ــاراك أوب ــام ــا
القياسي ( 69مليون صوت) ،والذي حققه
فــي انـتـخــابــات ع ــام  .2008كـمــا استطاع
هزيمة رئيس يجلس في البيت األبيض
خالل انتخابات التجديد له ،وهــذا نادر
ال ـح ــدوث ف ــي الـسـيــاســة األم ـيــرك ـيــة ،ولــم
ّ
يتكرر منذ ثالثة عقود (مع جورج بوش
األب) .كما استطاع بايدن أيضا تحقيق
اخ ـت ــراق ــات انـتـخــابـيــة مـهـمــة ب ـف ــوزه في
واليــات ذهبت تقليديا للجمهوريني في
الـعـقــود األخ ـي ــرة ،كـجــورجـيــا وأري ــزون ــا،
ك ـمــا ن ـجــح أي ـض ــا ف ــي اس ـت ـع ــادة والي ــات
كبنسلفانيا وميشيغن ،والـتــي رجحت
كفة ترامب في انتخابات عام  2016أمام
هيالري كلينتون.
هذه انتصارات كبيرة ،وال يجب التقليل
منها .ولكن ملاذا لم تمثل اختراقا كبيرا
أو نـ ـص ــرا واضـ ـ ـح ـ ــا؟ ال ـس ـب ــب ال ــرئ ـي ــس
ت ـمــاســك ال ـق ــواع ــد الـجـمــاهـيــريــة لـلـحــزب
ال ـج ـم ـه ــوري وت ـ ــرام ـ ــب ،ون ـج ــاح ـه ــم فــي
امل ـن ــاف ـس ــة ح ـت ــى آخ ـ ــر ل ـح ـظ ــة ،وإح ـ ــراج
الديمقراطيني على مختلف املستويات،
سـ ــواء ف ــي االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة الـتــي
فـ ـ ــاز ف ـي ـه ــا ب ـ ــاي ـ ــدن ،بـ ـع ــد أي ـ ـ ــام مـ ــن ف ــرز
األص ـ ـ ـ ـ ــوات املـ ــرس ـ ـلـ ــة ب ــالـ ـب ــريـ ــد ،أو فــي
انـتـخــابــات الـكــونـغــرس الـتــي ضــخ فيها
الديمقراطيون ّ
تبرعات ضخمة ،وعجزوا
عن تحقيق االختراق الذي كانوا يحلمون
به .ويعود تماسك الجمهوريني إلى عدة
أس ـبــاب ،منها أن الــواليــات املـتـحــدة بلد
كبير وشاسع ،وأن االنتخابات تحكمها
ع ــوام ــل ك ـث ـي ــرة ،ب ـع ـض ـهــا م ـح ـل ــي ،وم ــن
ث ــم ق ــد ال تـنـعـكــس نـتـيـجــة االن ـت ـخــابــات

أكثر الناخبين
حماسة لترامب
هم المنكرون
لوجود أي مشكالت
عنصرية في الواليات
المتحدة

الــرئــاس ـيــة عـلــى ان ـت ـخــابــات الـكــونـغــرس
بـشـكــل ض ـ ـ ــروري ،ف ـقــد ي ـفـضــل نــاخـبــون
التصويت ملــرشــح ديمقراطي للرئاسة،
ومرشحني جمهوريني بمجلسي النواب
أو الشيوخ ،أو العكس ،لو رأوا في ذلك
مصلحة وطنية أو محلية .وهذا يجعلنا
أم ـ ـ ــام خ ــري ـط ــة م ـع ـق ــدة مـ ــن امل ــرش ـح ــن،
واألس ـبــاب املحلية الـتــي يصعب الحكم
عليها وفهمها بسهولة.
وب ـع ـيــدا ع ــن الـتـعـقـيــدات املـحـلـيــة ،يـبــدو
أن تـ ــرامـ ــب نـ ـج ــح ،إلـ ـ ــى حـ ــد كـ ـبـ ـي ــر ،فــي
الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى قـ ــواعـ ــده ال ـج ـم ــاه ـي ــري ــة،
ورب ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ت ـ ــوسـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ،وأن ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب
ال ـج ـم ـه ــوري اس ـت ـف ــاد م ــن هـ ــذا ال ـن ـجــاح
ع ـلــى م ـس ـتــوى ان ـت ـخ ــاب ــات ال ـكــون ـغــرس،
فــاملـشــاركــة الـجـمــاهـيــريــة غـيــر املسبوقة
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ل ــم ت ـص ـ ّـب ف ــي صــالــح
الــديـمـقــراطـيــن فـقــط كـمــا ك ــان مـتــوقـعــا،
ب ـ ــل زاد ت ـ ــرام ـ ــب عـ ـ ــدد م ـ ــن صـ ـ ـ ّـوتـ ـ ــوا لــه
م ــن  62م ـل ـيــون ن ــاخ ــب ف ــي الـ ـع ــام 2016
إل ــى  71مـلـيــون نــاخــب ه ــذا ال ـع ــام ،وهــو
أكـبــر ع ــدد مــن األصـ ــوات يـحـصــل عليها
رئ ـيــس فــي ف ـتــرة تـجــديــد ،كـمــا يـعـنــي أن
ت ــرام ــب اس ـت ـطــاع زي ـ ــادة أع ـ ــداد نــاخـبـيــه
بـ ـح ــوال ــي ت ـس ـع ــة م ــاي ــن ص ـ ـ ــوت ،عـلــى
الــرغــم مــن كــل أخطائه فــي الـحـكــم ...كيف
استطاع ذلك؟
ت ـف ـيــد اس ـت ـط ــاع ــات آراء امل ـص ــوت ــن في
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات أخ ـ ـيـ ــرا (وف ـ ـقـ ــا ل ـ ــ«سـ ــي إن
إن») ،بــأن تــرامــب استطاع الحفاظ على
أص ـ ـ ــوات ال ـك ـت ـلــة امل ـح ــاف ـظ ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة،
واملـتـمـثـلــة ف ــي الـنــاخـبــن الـبـيــض (%58
منهم ّ
صوتوا لترامب) ،والرجال (،)%53
وغير الحاصلني على شهادات جامعية
( ،)%50وك ـب ــار ال ـســن (أك ـث ــر م ــن ،)%50
وسكان املناطق الريفية والنائية (.)%57
ف ــي ح ــن م ــال أب ـن ــاء األق ـل ـي ــات وال ـن ـســاء
وال ـح ــاص ـل ــون ع ـلــى ش ــاه ــدات جــامـعـيــة
والشباب وسكان املــدن إلــى بايدن .وهو
ان ـق ـســام تــاري ـخــي وغ ـيــر ح ــاد ،يـعـبــر عن
ال ـفــرق بــن الـكـتــل املـحــافـظــة والليبرالية
فــي املجتمعات الغربية بشكل ع ــام ،وال
يعبر ،بــالـضــرورة ،عــن أسـبــاب االنقسام
األيديولوجي والسياسي الشديد الذي
تعيشه الــواليــات املـتـحــدة ،مــا يستدعي
التدقيق أكثر في األرقام.
وه ـ ـ ـنـ ـ ــا ي ـ ـت ـ ـضـ ــح أن أك ـ ـ ـثـ ـ ــر الـ ـن ــاخـ ـب ــن
ح ـمــاســة ل ـتــرامــب ه ــم امل ـن ـك ــرون لــوجــود
أي م ـش ـك ــات ع ـن ـص ــري ــة فـ ــي الـ ــواليـ ــات
املـ ـتـ ـح ــدة (ص ـ ــوت ـ ــوا لـ ــه ب ـن ـس ـب ــة ،)%91
أن ـص ــار سـيــاسـتــه االق ـت ـصــاديــة (،)%84
وامل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارضـ ـ ـ ــون لـ ــاه ـ ـت ـ ـمـ ــام بـ ـقـ ـض ــاي ــا
ال ـب ـي ـئــة ( ،)%84وم ـع ــارض ــو اإلج ـه ــاض
( ،)%76وامل ـس ـي ـح ـي ــون ال ـبــروت ـس ـتــانــت
املـتــديـنــون ( ،)%76والـنــاخـبــون البيض
غير الحاصلني على ش ـهــادات جامعية

( .)%67وه ــذا يـعـنــي أن تــرام ــب اعـتـمــد،
ف ــي حـ ـش ــده االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ،ع ـل ــى ت ـحــالــف
أي ــدي ــول ــوج ــي ع ــرق ــي ب ـ ــاألس ـ ــاس ،يـضــم
خ ـ ـصـ ــوم امل ـ ـ ـسـ ـ ــاواة الـ ـع ــرقـ ـي ــة وال ـب ـي ـئ ــة
وامل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــن أو املـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ـ ّـددي ـ ــن دي ـن ـي ــا
واجـتـمــاعـيــا قـلـيـلــي ال ـحــظ مــن التعليم.
وقد استطاع ترامب تغذية هذا التحالف
بشكل غير مسبوق ،من خالل سياسات
ل ــم ي ـت ـص ـ ّـوره ــا أحـ ــد م ــن ق ـب ــل ،كـمــواقـفــه
الصادمة خالل السنوات األربع األخيرة
ض ــد امل ـهــاجــريــن م ــن أم ـي ــرك ــا الــاتـيـنـيــة
وامل ـس ـل ـمــن واألق ـل ـي ــات واالح ـت ـج ــاج ــات
العرقية على عنف الشرطة وضد البيئة
واإلجهاض ،وكذلك اختياراته املحافظة
للقضاة ونـقـلــه الـسـفــارة األمـيــركـيــة إلــى
ال ـقــدس .وهــي مــواقــف تنتمي غالبيتها
إلـ ـ ــى أقـ ـص ــى الـ ـيـ ـم ــن ،وك ـ ـ ــان يـسـتـحـيــل
تخيل حصول كثير منها .ولعل اإلتيان
بـ ـه ــا أش ـ ـعـ ــل حـ ـم ــاس ــة ال ـ ـف ـ ـئـ ــات األكـ ـث ــر
تـشـ ّـددا ومحافظة فــي اليمني األميركي،
ودفعهم إلى التغاضي عن أخطاء ترامب
وسـمــاتــه الشخصية السلبية الـعــديــدة،
وف ــي مـقــدمـهــا ال ـفــوضــويــة ،وع ــدم اتـبــاع
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات واضـ ـح ــة وال ـنــرج ـس ـيــة
ال ــواض ـح ــة ،ف ـقــد رأى هـ ــؤالء ف ــي تــرامــب
سياسيا نادرا مخلصا ،حقق الكثير من
أق ـصــى أحــام ـهــم ،وع ـبــر عــن الـكـثـيــر من
أكثر أفكارهم ّ
تشددا.
أما بايدن فقد مثل بديال آمنا لكثيرين،
فهو كاثوليكي يتحدث علنا عن إيمانه
وع ـق ـي ــدت ــه ،ول ـك ـن ــه م ـن ــاص ــر ل ـتــوج ـهــات
ال ـ ـحـ ــزب ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة ،مــا
جعله يـفــوز بنصف أص ــوات الكاثوليك
املتدينني ،وبنسبة صغيرة مــن أصــوات
ال ـبــروت ـس ـتــانــت امل ـت ــدي ـن ــن ،وهـ ــي نـسـ ٌـب
أك ـبــر م ــن ال ـتــي حـصـلــت عـلـيـهــا هـيــاري
كـ ـلـ ـيـ ـنـ ـت ــون ،والـ ـ ـت ـ ــي خ ــاص ـم ـه ــا ال ـي ـمــن
امل ـتــديــن .كـمــا اس ـت ـفــاد ب ــاي ــدن أي ـضــا من
أص ــوات األقليات املختلفة التي صوتت
لــه بكثافة ،واسـتـفــاد مــن الــرفــض القوي
لشخصية ترامب ومواقفه االستقطابية.
كـمــا اس ـت ـفــاد لـلـغــايــة م ــن أزمـ ــة ك ــورون ــا،
والـتــي كانت بمثابة هدية غير متوقعة
ل ــه م ــن الـ ـسـ ـم ــاء ،ح ـي ــث ت ـع ــد ث ــان ــي أه ــم
قضية دفـعــت الناخبني األمـيــركـيــن إلى
التصويت لـبــايــدن بعد قضية املـســاواة
العرقية.
عاب بايدن افتقاره الكاريزما واملشروع
السياسي الجديد الواضح .وعابه أيضا
انـقـســام حــزبــه ومــواقـفــه بــن الـيـســاريــن،
ال ـن ـي ــول ـي ـب ــرال ــي وال ـ ـت ـ ـقـ ــدمـ ــي ،ف ــال ـح ــزب
الــدي ـم ـقــراطــي يـعـيــش انـقـســامــا واضـحــا
بني أنصار املشروع الليبرالي التقليدي،
كـ ـ ـب ـ ــاراك أوب ـ ــام ـ ــا وهـ ـ ـي ـ ــاري ك ـل ـي ـن ـتــون
وبــايــدن نفسه ،والــذيــن ال يـقـ ّـدمــون نقدا
يــذكــر للسياسات الــرأسـمــالـيــة املهيمنة
ّ
التقدمي
على الواليات املتحدة ،واليسار
الـ ـ ــذي ي ـم ـث ـلــه ب ـي ــرن ــي سـ ــانـ ــدرز ون ـ ــواب
الحزب الديمقراطي التقدميني ،وهــؤالء
يرون أن أميركا بحاجة ملشروع سياسي
ضـ ـخ ــم ملـ ـس ــاع ــدة ال ـ ـف ـ ـقـ ــراء واألق ـ ـل ـ ـيـ ــات،
ّ
املتطرف
لكي ال يـتــركــوا فريسة لليمني
بمزيد من
يغذي فيهم مشاعر الغضب
ٍ
كراهية املهاجرين واألقـلـيــات .لــذا تبقى
السنوات املقبلة مهمة وحاسمة ،بعدما
ّ
املتطرف
تمكن ترامب من تغذية اليمني
ب ـش ـكــل غ ـي ــر م ـس ـب ــوق .وفـ ــي حـ ــال عـجــز
بايدن والديمقراطيني عن مواجهة تلك
الكتلة بسياسات جديدة غير تقليدية،
قد يجد الديمقراطيون وأميركا والعالم
أنـفـسـهــم فــي انـتـخــابــات ع ــام  2024أمــام
م ــرش ــح ت ــرامـ ـب ــي ج ــدي ــد أكـ ـث ــر خ ـط ــورة
ّ
وتشددا.
(كاتب مصري في لندن)

أرنست خوري

تستم ُر إسرائيل
في االستيالء على
ما تبقى من األرض
الفلسطينية،
ً
منتهكة مبدأً أساسيًا
في القانون
الدولي
(أونـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاد) ،وال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـغــربــي آس ـي ــا (إسـ ـك ــوا)،
تحاول الذهاب إلى ما هو أبعد من قياس
التكاليف االقـتـصــاديــة البحتة فحسب.
ول ـك ــن يـنـبـغــي ّ تــوس ـيــع ال ـع ـمــل ف ــي هــذه
املبادرات ،وتبنيها بشكل أوضح وأقوى
واالستثمار بها ،حيث ينبغي التواصل
ُ
مع املحللني الفلسطينيني الكثر املؤهلني
ل ـ ـق ـ ـيـ ــاس ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـت ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــف ،وت ـس ـج ـي ــل
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التجارب الشخصية لضحايا االستعمار
ونشرها ،من أجل تعزيز سبل املحاسبة
مقياس ُيغفل
واملساءلة وقنواتهما ،فأي
ٍ
ال ـ ِـج ــراح النفسية والـعــاطـفـيــة ،لصعوبة
ّ
التحرج من الحديث
قياسها باألرقام أو
ً
قاصرا وعديم الفاعلية.
عنها ،سيظل
كــذلــك ،يـمـكــن اس ـت ـخــدام ه ــذه املـعـلــومــات
والبيانات بهدف تثبيط أثر االستعمار
وتـخـطـيــط عملية لـلـتـعــافــي املستقبلي.
ومـ ـ ــن األهـ ـمـ ـي ــة ب ـم ـك ــان أن ي ـق ـت ــرن ذل ــك
بـتـحـ ّـر ٍك يـقــوده املجتمع الــدولــي إليقاف
ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـش ــري ــد واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــدال ،وه ــو
السبيل الوحيد املمكن لتهيئة الظروف
املــواتـيــة لبناء املــؤسـســات الفلسطينية،
وتحسني الرفاه
وبناء اقتصاد مستقر،
ٌ
ٌ
االجتماعي .وهي خطوة حتمية ،ألنه ال
َ
ينبغي لعال ٍم يحكمه القانون الدولي أن
ُي ِّ
طب َع االستعمار ،أو يرعاه أو يستديمه.
ً
وه ــي مـهـمــة جـ ــدا ك ــذل ــك إلحـ ــال ال ـســام
ُ
واالسـتـقـ ِّـرار فــي املنطقة ،فالسالم يكمن
فـ ــي ال ـ ـكـ ــف عـ ــن ت ـش ــري ــد الـفـلـسـطـيـنـيــن
واستبدالهم.
ُ ِّ
ول ـك ـ ًـن ،ت ـفــضــل ال ـج ـهــات ال ـفــاع ـلــة األك ـثــر
ْ
ن ـف ــوذا وتــأث ـيـ ًـرا فــي املـجـتـمــع ال ــدول ــي أن
َّ
أفعالها ،وإثبات صحة
تستمر في تبرير
َ
ْ
منطقها عـلــى أن تـعـتــرف بمسؤوليتها
الـتــاريـخـيــة ت ـجــاه الـظـلــم ال ــذي يـتـعـ ّـرض

ل ــه الـفـلـسـطـيـنـيــون ي ــوم ـي ــا ،وهـ ــي بــذلــك
ُ
تـنـكــر الـحـقـيـقـيــة الـجـلـيــة إن االسـتـعـمــار
مــن أبـلــغ أش ـكــال الـقـمــع واالض ـط ـهــاد في
ً
تشخيصا .وبموجب
الـعــالــم ،وأسهلها
ه ــذا امل ـن ـ ًطــق ،ت ـغــدو س ـيــاســات َّ إســرائـيــل
طـبـيـعـيــة وم ـق ـبــولــة ب ــل ُ
ومـ ـح ــق ــة .وحــن
يتعلق األم ــر بفلسطني /إســرائ ـيــل ،فــإن
املـجـتـمــع ال ــدول ــي ل ـيــس م ـس ـت ـعـ ًـدا ســوى
النـ ـتـ ـق ــاد ج ـ ــوان ـ ـ َـب م ـع ـي ـن ــةٍ لــاس ـت ـع ـمــار
ً
اإلس ـًـرائ ـي ـل ــي ،ف ـض ــا ع ــن أن ــه ال يـعـتــرف
االستعماري لالحتالل،
مطلقا بالطابع
ً
ً
ُّ
وإنما يسن مجموعة ثانوية من القواعد
لـكــي تعمل إســرائ ـيــل بـمــوجـبـهــا .وهـكــذا
ُ
ما
تستمر إســرائـيــل فــي االسـتـيــاء على ً
تبقى مــن األرض الفلسطينية ،منتهكة
ً
مبدأ أساسيًا في القانون الــدولــي يمنع
الدول من انتزاع األرض بالقوة.
مـخـطـطــات التطبيع اإلقـلـيـمـيــة ،مـثــل ما
تسمى اتفاقات أبراهام ،ال تساهم إال في
تشجيع مــزيــد مــن ال ـضــم االسـتـعـمــاري،
وت ـ ـكـ ــرار م ــا ح ـص ــل ف ــي وادي الـحـمــص
وخربة حمصة الفوقا .وهذه املخططات
ُ
سالم
التطبيعة اإلقليمية لن تفضي إلى
ٍ
ً
وقطعا ليس ملاليني
حقيقي في املنطقة،
الفلسطينيني.
(من فريق املحللني السياسيني في شبكة
السياسات الفلسطينية)

عماد حجاج

املصلحة معيار رئيس في الخيارات السياسية لألفراد واملجموعات ،أو هكذا ُيفترض
أن تكون ،على حساب األيديولوجيا والشعار اللذين غالبًا ما يطمسان اإلنسان،
ُويعليان شــؤون «القضايا» .بقدر مــا قــد تحمل تلك الخالصة مــن إيـحــاء بأولوية
بلدان ليبرالية
الفائدة املباشرة والضيقة في الفعل السياسي ،خصوصًا اقتراعًا في ٍ
تحظى فيها االنتخابات بقيمة حقيقية ،بقدر ما يمكن توسيع الــزاويــة للتنبه إلى
وجود ما يمكن تسميته فائدة عاملية ّ
شرعت العوملة أبوابها ،وربطت سكان األرض
بها ،لتغدو املكاسب الكونية مصلحة للفرد في اآلن نفسه .فعندما يكون العالم بحال
أفضلِ ،ق َيميًا وبيئيًا وصحيًا واقتصاديًا ،ال بد أن يطاول الفرد ،أينما كان ،شيء من
نتائج هذا «األفضل» .وأن ّ
يعد دونالد ترامب آخر أسابيعه في رئاسة أقوى بلد على
الكرة األرضية ،فال ّبد أن ينعكس ذلك تحسنًا أكيدًا وإن استحال تقدير مداه ألحوال
هذا الكون .كالم يبقى تافهًا بالنسبة لكثيرين ،ومنهم عــرب ،من مدمني التعاطي
مع شأن عاملي كاالنتخابات األميركية انطالقًا من إحدى األنشودات الثالث :األولى
ال تمل من تكرار الزمــة :اللهم اضــرب الظاملني (األميركيني) بالظاملني (األميركيني
أيضًا) .الثانية تسأل بسذاجة :ماذا أستفيد لو فاز دونالد ترامب أو جو بايدن؟ الثالثة
تختصر ما يحمله الرأيان السابقان من عبثية ممزوجة بتفلسف :ال قيمة للهوية
الشخصية والحزبية لقاطن البيت األبيض وال لتاريخه وال لبرنامجه االنتخابي وال
للفئات االجتماعية التي أوصلته إلى موقعه ،فالسياسات األميركية تقررها قوى
خفية يكتفي الرئيس بتنفيذها!
أمــام سينيكية ّ
معممة من هــذا النوع ،يصعب إكمال أي سجال مفيد .لكن لحسن
الـحــظ ،هــذه اللوثة تتضاءل مساحتها على مــا يبدو عربيًا ،بدليلني اثـنــن :ارتفاع
نسبة تصويت املواطنني األميركيني ـ ـ الـعــرب فــي االستحقاق االنتخابي ،وازدي ــاد
االهتمام في أوساط الرأي العام العربي باملوعد األميركي .صحيح أن نسبة املصوتني
األميركيني املسلمني (ال أرق ــام عــن األميركيني الـعــرب عمومًا أو أنها لــم تظهر في
البحث السريع) لدونالد تــرامــب زادت هــذه السنة ،مــن  13فــي املــائــة فــي  2016إلى
 17في املائة في  ،2020في مقابل  69في املائة لجو بــايــدن ،إال أن األســاس يبقى
االنخراط في االستحقاق تقديرًا ألهميته ،وخروجًا من غيتو يستوطن العقل قبل
أن يحاصر الفرد في مساحة جغرافية مغلقة .ولوثة النظرة بسلبية من خرم إبرة
إلى االنتخابات األميركية ال تقتصر على العرب ،لكنها تطاولهم بشكل خاص نظرًا
إلــى أنهم مــن بــن أكثر املتأثرين بالسياسات األميركية الخارجية .للفلسطينيني
والسوريني واملصريني أن يقيسوا االستحقاق باألثر املباشر على قضاياهم التي
لم تشكل يومًا أولوية في أجندات الرؤساء األميركيني ،لكن من دون أن ينسوا أنه
يصعب أن يحصل أسوأ مما مارسه دونالد ترامب .لهم أن يضعوا شؤون بلدانهم
في املرتبة األولى وهم متيقنون من أن أميركا ،حني تكون أكثر انفتاحًا وديمقراطية،
ً
ً
وأكثر اعتداال وإنسانية ،وأقل تطرفًا وتوحشًا وعنصرية وتجاهال لتحديات البيئة
والصحة واألوبئة ،وأكثر حساسية حيال مسائل التنمية وأقل يمينية ،فإنها ال بد أن
تعود على أحوال العالم ،والعرب منه ،بشيء من التحسن.
ُ
عندما انتخب دونالد ترامب في ذلك الخريف األسود من عام  ،2016كان العونيون
فــي لبنان أق ــرب إلــى املاكينة االنتخابية املجانية للرجل فــي بلدهم وفــي أراضــي
انتشارهم (مثلما يحبون تسمية الهجرة) األميركية .يومذاك ،طبلوا رؤوسنا بفوائد
أسوأ رجل أنجبته أميركا على قضايا «املشرقيني» واملسيحيني .بعد أربع سنوات
بالتمام والكمال ،شاءت أقدارهم العاثرة أن ّ
يودعهم ترامبهم نفسه ،في يوم خسارته،
بضم نجمهم جبران باسيل إلى الئحة العقوبات األميركية كشخصية «مساهمة في
ّ
ومسهلة ألنشطة حزب الله املزعزعة لالستقرار» .لعلها
نظام الفساد ...ومساعدة
تكون ِعبرة للناظرين إلى كل حدث من خرم إبرة ال يفتح الرؤية إال على ظلمة دامسة.
اللهم ال شماتة.

عن توجهات إدارة بايدن الخارجية
مروان قبالن

هل يفي بايدن بوعوده
تجاه حقوق اإلنسان؟
علي أنوزال

طـ ــوال حـمـلـتــه االن ـت ـخــاب ـيــة ،كـ ـ ّـرر الــرئـيــس
األم ـيــركــي املـنـتـخــب ،جــو ب ــاي ــدن ،فــي أكـثــر
مناسبة ،التزامه بالدفاع عن حرية الــرأي
ّ
والـتـعـبـيــر فــي ال ـعــالــم .وأكـ ــد أك ـثــر ًمــن مــرة
أن ــه سـيـنـهــج سـيــاســة أك ـثــر ص ــرام ــة تـجــاه
ال ــدي ـك ـت ــات ــوري ــات ال ـع ــرب ـي ــة ،ع ـبــر الـضـغــط
عليها الحترام حقوق اإلنسان في بلدانها،
ّ
املتورطة في جرائم حرب
وسيعاقب الدول
ّ
اليمن،
بالحد من صفقات األسلحة معها.
وتــوعــد بــاالســم الـعــربـيــة الـسـعــوديــة التي
ّ
وحمل حاكمها القوي،
تقود هــذه الـحــرب،
محمد بن سلمان ،مسؤولية قتل الصحافي
السعودي جمال خاشقجي ،فهل سيعطي
بايدن األولوية اللتزاماته بقضايا حقوق
اإلنسان في منطقتنا العربية؟
املـ ـع ــروف ع ــن الــرئ ـيــس ال ـجــديــد ل ـلــواليــات
املتحدة حساسيته الكبيرة تجاه موضوع
حقوق اإلنـســان ،وفــي مقدمة هــذه الحقوق
حــريــة ال ــرأي والـتـعـبـيــر ،وق ــد سـبــق لــه عــام
 ،2011بـصـفـتــه ن ــائ ــب الــرئ ـيــس آن ـ ــذاك ،أن
ّ
وجه رسالة إلى العالم العربي ،مفادها أن
الــدول التي تقيد حرية التعبير ال يمكنها
َ
االزدهـ ــار ،ألنـهــا ال تسمح للناس التفكير
بحرية .ومما قاله بايدن ،في تلك الرسالة،
إن الـ ــدول ال ـتــي تـجـعــل اإلن ـتــرنــت مفتوحا
أم ـ ــام األع ـ ـمـ ــال الـ ـتـ ـج ــاري ــة ،وم ـغ ـل ـق ــا أمـ ــام
طريق
حرية التعبير ،ستجد نفسها أمــام
ٍ
م ـســدود ،ألن ــه «ال يــوجــد إنـتــرنــت سياسي
م ـن ـف ـصــل ،وإن ـت ــرن ــت ل ــأع ـم ــال ال ـت ـجــاريــة،
وإنترنت اجتماعي ..هناك فقط اإلنترنت.».
كانت تلك إشارة واضحة منه ،في عنفوان
«الــربـيــع الـعــربــي» ،إلــى الـقـيــود الـتــي كانت
تضعها حكومات عربية كثيرة للتضييق
التعبير على اإلنترنت.
على حرية ّ
وما كان يحذر منه بايدن ،قبل نحو عقد،
ب ــاع ـت ـب ــاره خـ ـط ــرا يـ ـه ـ ّـدد ح ــري ــة الـتـعـبـيــر
ف ــي املـن ـط ـقــة ال ـعــرب ـيــة ،أص ـب ــح ال ـي ــوم أم ــرا
واقعا في أكثر من دولــة عربية جعلت من
اإلنـتــرنــت أداة ملراقبة مواطنيها وقمعهم
وعقابهم ،واستغلت التطور التكنولوجي

ف ــي تـقـنـيــات االتـ ـص ــاالت لـلـتـجـســس على
الـ ـحـ ـي ــاة الـ ـخ ــاص ــة لـ ـلـ ـن ــاس ت ـ ـعـ ـ ّـد عـلـيـهــم
أنفاسهم .وساهمت إدارة الرئيس املهزوم،
دونالد ترامب ،بتغاضيها عن االنتهاكات
ال ـت ــي كــان ــت تــرتـكـبـهــا ع ــدة أن ـظ ـمــة عــربـيــة
في حق شعوبها ،في تمادي تلك األنظمة
فــي انـتـهــاكــاتـهــا ّ وف ــي احـتـقــارهــا وإذالل ـهــا
ل ـش ـع ــوب ـه ــا .ووف ـ ـ ـ ــرت الـ ـغـ ـط ــاء ال ـس ـيــاســي
ألنظمة خليجية بعينها ،لها الـقــدرة على
الدفع نقداَ ،
لتص ِّدر قمعها وجرائمها إلى
دول عــربـيــة تـنـخــرهــا الـ ـح ــروب ،أو ّ تعبث
بمصيرها ديكتاتوريات عسكرية رثة.
وعلى الرغم من الفرحة الكبيرة التي شعر
بها املدافعون امللتزمون بالدفاع عن حقوق
اإلنـ ـس ــان ،ج ـ ـ ّـراء ال ـس ـقــوط امل ـ ــدوي لـتــرامــب
وس ـي ــاس ــات ــه ال ـع ـن ـصــريــة ،إال أن ان ـت ـخــاب
ب ــاي ــدن ال ي ـع ـنــي ،ب ــال ـض ــرورة ،ب ــداي ــة عهد
جديد لهذه الحقوق في الدول العربية ،ألن
الوعود واألوليات وااللتزامات التي قطعها
ع ـل ــى ن ـف ـس ــه ،طـ ـ ــوال ح ـم ـل ـتًــه االن ـت ـخــاب ـيــة،
س ـت ـج ـع ــل إدارتـ ـ ـ ـ ــه م ـ ــوزع ـ ــة بـ ــن أكـ ـث ــر مــن
اهتمام ،وستعطى األولوية لترميم الشرخ
الــداخـلــي الكبير داخ ــل املجتمع األميركي
ال ــذي أحــدثـتــه سـ ّيــاســة االسـتـقـطــاب الـحــاد
ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـغ ــذي ـه ــا نــرج ـس ـيــة الــرئ ـيــس
املـهــزوم .وفــي ظرفيةٍ زمنيةٍ صعبة ،تتسم
بـتـصــاعــد أزم ــة وب ــاء ك ــورون ــا وتــأثـيــراتـهــا
الكبيرة على االقتصاد وعلى حياة الناس،
يخشى مراقبون كثيرون أن يتنازل بايدن
عـ ــن ك ـث ـي ــر مـ ــن وع ـ ـ ـ ــوده ب ــاحـ ـت ــرام ح ـقــوق
اإلن ـســان ،وخصوصا فــي املنطقة العربية
ال ـت ــي ش ـه ــدت أك ـب ــر ن ـك ـســةٍ ل ـه ــذه الـحـقــوق
مــع نـجــاح ال ـث ــورات امل ـض ـ ّـادة الـتــي قادتها
أنظمة خليجية ،مدعومة من ديكتاتوريات
عسكرية فــاشـلــة ،وتـحــت غـطــاء رسـمــي من
التحالف املطلق األميركي اإلسرائيلي.
م ــع ذل ــك ،ال يـجــب أن نـفـقــد األمـ ــل ،فمجرد
سـ ـق ــوط ت ــرام ــب وس ـي ــاس ــات ــه ال ـع ـن ـصــريــة
املـ ـع ــادي ــة ل ـل ـح ــري ــات والـ ـحـ ـق ــوق ،ان ـت ـصــار
م ـع ـنــوى بــالـنـسـبــة لـلـمــدافـعــن ع ــن حـقــوق
اإلنسان أينما كانوا .وفي املنطقة العربية،
لالنتصار طعم مــزدوج ،انتصار يعلي من

ّ
أكد بايدن أكثر من
مرة أنه سينهج
ً
صرامة
سياسة أكثر
تجاه الديكتاتوريات
العربية

قـيــم ح ـقــوق اإلن ـس ــان الـكــونـيــة ،وانـتـكــاســة
ل ــأن ـظ ـم ــة الـ ـت ــي اح ـت ـم ــت ب ــدي ـك ـت ــات ــوره ــا
املـ ـفـ ـض ــل ،لـ ـلـ ـتـ ـم ــادي فـ ــي انـ ـتـ ـه ــاك ح ـق ــوق
شعوبها ،والتي ستجد نفسها مع اإلدارة
األميركية الجديدة ،إن هي أوفت بوعودها،
مضطرة إلعادة النظر في سياساتها تجاه
احـتــرام حقوق شعوبها ،وفــي مقدمة هذه
الحقوق حرية الرأي والتعبير.
الكرة اليوم في ملعب الشعوب العربية ،فمن
أسقط تــرامــب وهــزم سياساته العنصرية
ه ــو ال ـش ـع ــب األمـ ـي ــرك ــي .وعـ ـل ــى ال ـش ـعــوب
الـعــربـيــة أن تتعلم ال ـ ــدرس ،حـتــى ال تلدغ
مــن الـجـحــر مــرتــن .عليها أن تعتمد على
نفسها ،إذا أرادت أن تأخذ مصيرها بيدها،
وعليها أن ال تنخدع بــوعــود اإلصــاحــات
الـشـكـلـيــة وخ ـط ــاب ــات االنـ ـف ــراج الـسـيــاســي
واالن ـف ـتــاح عـلــى الـحـقــوق وال ـحــريــات التي
ستنتعش بورصتها م ـجـ ّـددا فــي قاموس
الخطابات الرسمية العربية ،وفــي تقارير
الـنـخــب الـخــائـنــة ملـبــادئـهــا ومــواق ـف ـهــا ،ألن
ال ـ ـهـ ــدف مـ ــن كـ ــل ه ـ ــذه «امل ـ ـ ـنـ ـ ــاورات» ال ـتــي
ستنطلق كرنفاالتها قريبا سيكون ّ
مجرد
شــراء وقت إضافي ،تستفيد منه أنظمتها
السلطوية لتمديد عمرها وتغيير جلدها
إلى حني!.
(كاتب وإعالمي مغربي)

ُحسمت أخيرا نتائج االنتخابات األكثر أهمية وتنافسا في تاريخ الواليات املتحدة،
بفوز مرشح الحزب الديموقراطي ،جو بايدن .ولن ّ
تؤدي ،على األرجح ،االعتراضات
التي ّقدمها الرئيس الحالي ،دونالد ترامب ،إلى تغيير مهم في النتيجة .خالل املرحلة
املقبلة ،سوف يتركز اهتمام أغلب الدول التي تابعت انتخابات الرئاسة األميركية
باهتمام غير مسبوق ،وتعاملت معها وكأنها شأن داخلي ،على استكشاف مالمح
السياسة الخارجية إلدارة بايدن .وعلى الرغم من أن بايدن جمع حوله ،خالل الحملة
االنتخابية ،أكثر من  1200خبير في قضايا السياسة الخارجية ،انتظموا ،بحسب
مجلة فورين بوليسي ،في نحو  20مجموعة عمل ،إال أن هذا لم يساعدنا كثيرا
في فهم ما ستكون عليه سياسة إدارتــه الخارجية .وخالف اإلشــارة إلى املواقف
التقليدية للحزب الديمقراطي من القضايا الدولية ،مثل ّ
التمسك بمؤسسات النظام
الليبرالي الدولي ،واستعادة ثقة الحلفاء ،وااللتزام باالتفاقات الدولية ،ال يجد املرء
نصا واضحا ،أو برنامجا تفصيليا ،حول مواقف إدارة بايدن من أهم القضايا
الدولية .فوق ذلك ،هناك عقبات تجعل مهمة فهم سياسة بايدن الخارجية صعبة
نسبيا ،أهمها وجود تاريخ طويل من التقلبات في مواقف الرجل نفسه ،منذ كان
رئيسا للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ .وعن هذا يقول روبرت غيتس،
وزيــر الدفاع األسبق الــذي احتفظ به أوباما من إدارة بوش األبــن ،إن بايدن «كان
مخطئا في كل قضية من قضايا السياسة الخارجية واألمن القومي أربعة عقود».
وهناك أيضا التباين الكبير في مواقف التحالف الذي أوصل بايدن إلى الرئاسة،
وعلى األرجح ،سوف يتجاذب بايدن تياران رئيسان في إدارته :األول يمثله التيار
النفعي التقليدي في السياسة األميركية ،والــذي يمثل امتدادا لسياسات أوباما.
والثاني يمثله أقصى يسار الحزب (املحسوب على السيناتور بيرني ساندرز)،
والذي يدفع باتجاه سياسة خارجية لم تعرفها أميركا إال في عهد الرئيس جيمي
كارتر ( ،)1981 - 1977وتقوم على مراعاة القيم األخالقية في السياسة الخارجية،
خـصــوصــا م ـبــادئ حـقــوق اإلن ـس ــان ،مــع أن ه ــؤالء أنـفـسـهــم يـقـعــون فــي تناقض
دعوتهم إلى االمتناع عن التدخل في شؤون العالم .وقد وجه  400من هؤالء رسالة
إلى املؤتمر العام للحزب الديمقراطي أكدوا فيها رفضهم سياسة خارجية قائمة
ّ
املستبدين ،وتغيير األنظمة ،والتدخالت العسكرية الفاشلة والعمل
على التحالف مع
كشرطي للعالم .التوجه االنعزالي جاء واضحا في نص الرسالة التي تقول« :لقد
ـروب أبدي ٍة ال تنتج إال الـخــراب ،والكراهية،
تعب شعبنا من تبديد مــوارده على حـ ٍ
وتضيع املوارد الالزمة للحفاظ على البيئة والصحة وتطوير اإلسكان والتعليم».
في كل األحــوال ،ســوف تعتمد توجهات السياسة األميركية في عهد بايدن ،إلى
حد كبير ،على فريق السياسة الخارجية الــذي سيختاره ،وتــدور التكهنات اآلن
حول رجال ونساء من أمثال أنتوني بلينكن ،وهو ّ
عراب االتفاق النووي مع إيران،
ويعتقد أيضا أنه كان وراء قرار بايدن دعم حرب العراق عام  ،2002عندما كان
يعمل مستشارا لديه للشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ،وجيك سوليفان،
وقد ارتبط اسمه أيضا باتفاق إيران النووي ،ومستشارة أوباما السابقة لشؤون
األمن القومي ،سوزان رايس ،وسفير واشنطن السابق لدى إسرائيل ،دان شابيرو،
ومساعدة وزير الخارجية سابقا ،ويندي شيرمان ،والسيناتور الديمقراطي عن
والية ديالوير ،كريس كونز .. .وآخرين.
سوف تعتمد أيضا توجهات السياسة األميركية على التغيرات الكبرى التي طرأت
على مصالحها في العالم خالل السنوات األخيرة .لذلك يتوقع أن يذهب جل اهتمام
ّ
التحدي املتزايد الذي تشكله الصني.
إدارة بايدن خارجيا على شرق آسيا ،بسبب
وهناك احتمال كبير أن تدير الواليات املتحدة ظهرها تماما للشرق األوسط الذي
لم تعد لديها مصالح كبرى فيه ،وخصوصا بعد أن فشلت في كل بقعة فيه ،من
أفغانستان إلى ليبيا مرورا بإيران والعراق وسورية واليمن والقضية الفلسطينية،
تماما كما فعلت عندما أدارت ظهرها آلسيا بعد فشلها في فيتنام عام .1975
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آراء

السياسة وضرورة النظرة الشاملة
علي العبداهلل

كـ ـش ــف مـ ــوقـ ــف م ـ ـعـ ــارضـ ــن س ـ ــوري ـ ــن مــن
االن ـت ـخــابــات األم ـيــرك ـيــة ع ــن س ـي ــادة نـظــرة
ضـيـقــة إل ــى الـقـضــايــا الــوطـنـيــة والــدول ـيــة؛
املشهد السياسي
وجهل فاضح في قــراءة
ٍ
ّ
ال ـ ـعـ ــام ومـ ـت ــرتـ ـب ــات ــه؛ وع ـ ــن ت ـب ــن ــي م ــواق ــف
مـ ــن االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات امل ـح ـل ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة
والدولية بناء على تقديرات غريزية ،أكثر
منها تقديرات مــدروســة ،والــذي تجلى في
املــراه ـنــة عـلــى الــرئـيــس األم ـيــركــي املنتهية
واليـ ـت ــه ،دون ــال ــد ت ــرام ــب ،وتـفـضـيـلــه على
امل ــرش ــح ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ،ج ــو بـ ــايـ ــدن ،عـلــى
خلفية أم ــره بقصف مـطــار الـشـعـيــرات ،ردا
على قصف دوم ــا بقنابل الـكـلــور؛ وموقفه
املعلن ضــد إي ــران؛ وتوقيعه قــانــون قيصر
ملعاقبة الـنـظــام ال ـســوري وم ــن يـقـ ّـدمــون له
العون في املجاالت السياسية والعسكرية
واالقتصادية؛ وتصريحه حول قرار اتخذه
بــاغ ـت ـيــال رئ ـي ــس ال ـن ـظ ــام وعــرق ـل ـتــه وزارة
الدفاع (البنتاغون).
ش ـك ـلــت امل ــراه ـن ــة ع ـلـ ًـى ال ــرئ ـ ًي ــس األم ـيــركــي
املنتهية واليته نقطة كاشفة أماطت اللثام
عن جهل أصحاب هذا املوقف في السياسة
بـشـكــل ع ـ ــام ،وب ــال ـع ــاق ــات ال ــدول ـي ــة بشكل
خ ـ ــاص ،ف ــامل ــراه ـن ــة ت ـع ـنــي ،م ــن ب ــن أش ـيــاء
ك ـث ـي ــرة ،ال ـق ـفــز ع ـلــى ق ــاع ــدت ــن هــام ـتــن من
قواعد العمل السياسي :إنــزال الخاص في
إطــار الـعــام ،والــربــط بني امللفات والقضايا
عـ ـل ــى امل ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات املـ ـحـ ـلـ ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـي ــة
وال ــدولـ ـي ــة ،ح ـيــث ال يـمـكــن ت ـقــويــم مــواقــف
الرئيس األميركي املنتهية واليته من امللف
ـزل ع ــن م ــواق ـف ــه م ــن مـلـفــات
الـ ـس ــوري ب ـم ـع ـ ٍ
إق ـل ـي ـم ـيــة ودولـ ـي ــة أخـ ـ ــرى ،م ــن ج ـه ــة ،ومــن
دون ال ــرب ــط ب ــن ه ــذه امل ــواق ــف م ــن املـلـفــات
والقضايا والتأثيرات املتبادلة بينها وبني
امللف السوري ،وانعكاسها عليه ،والنتيجة
التي ستترتب عن تفاعل امللفات والقضايا
وتأثيراتها املتبادلة ،من جهة أخرى.
كـ ــان ع ـلــى أصـ ـح ــاب هـ ــذا امل ــوق ــف اإلج ــاب ــة
ع ـ ّـن مـجـمــوعــة م ــن األس ـئ ـلــة امل ــرك ــزي ــة ،قبل
تبني موقفهم مــن االنتخابات األميركية،
وامل ــراه ـن ــة ع ـلــى امل ــرش ــح امل ـن ــاس ــب .أول ـه ــا:
م ــا تــأث ـيــر ال ـ ـقـ ــرارات وامل ــواق ــف الـسـيــاسـيــة
وال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـت ــي صـ ـ ــدرت عـ ــن ال ــرئ ـي ــس

مـمــارســاتـهــم وتـغـطـيـتـهــا ،وم ــا نـجــم عنها
ـاوزات على حـقــوق اإلن ـســان ،وقمع
مــن ت ـج ـ
ٍ
امل ــواط ـن ــن وخ ـن ــق ح ــري ــة ال ـ ــرأي والـتـعـبـيــر
وت ـج ــري ــم امل ـع ــارض ــة وال ـن ـض ــال الـسـيــاســي
من أجل الحرية والديمقراطية؟ وهل تشي
ه ــذه ال ـعــاقــة ب ـتـ ّ
ـوجــه إل ــى م ـبــاركــة ث ــورات
ديمقراطية ودعمها ،حتى تحقق أهدافها
ف ــي الـتـغـيـيــر ال ـس ـيــاســي امل ـن ـش ــود ،أم أنـهــا
قــريـنــة حــاسـمــة عـلــى نقيض ذل ــك ،ووصـفــة
ملزيد من التمييز والقهر واالضطهاد؟.
ث ــال ــث ه ــذه األس ـئ ـل ــة :م ــا الـقـيـمــة الــواقـعـيــة
إلجراءاته ضد النظام السوري ،قصف مطار
عقوبات على شخصيات
الشعيرات ،فرض
ٍ
س ــوري ــة وغ ـي ــر سـ ــوريـ ــة ،وقـ ــانـ ــون قـيـصــر،
ودورها في وقف عمليات القتل والتهجير
والتعفيش والتجويع واإلذالل؟ وه ــذا من
ّ
دون أن ننسى تقلبه ومزاجيته العالية التي
جسدها قراره املرتجل باالنسحاب من شرق
الفرات ،وتراجعه عنه بضغط من الجيش.
وتمييزه بــن املــواطـنــن على أســس العرق
وال ــدي ــن وامل ــذه ــب؛ وتـجــويـفــه الـجـمـهــوريــة
ب ــاع ـت ـم ــاده ع ـل ــى أس ــرت ــه وت ـح ــوي ــل الـبـيــت
األب ـي ــض إل ــى ب ـيــت لـلـعــائـلــة .ون ــزوع ــه إلــى
االعتماد على غريزته في اتخاذ الـقــرارات،
بعيدا عن املؤسسات ومنطقها وقواعدها
الحاكمة؛ ما يثير شكوكا بشـأن استمرارية
مواقفه وضمان ثباتها وديمومتها والبناء
عليها.
صحيح أن املــرشــح الــديـمـقــراطــي ،جوزيف
بــايــدن ،ليس مثاليا ،لكنه رجــل دولــة وابن
املؤسسة ،وله خبرات عملية في الكونغرس
(سـيـنــاتــور فــي مجلس الـشـيــوخ عــن واليــة
ديالوير من  1973إلى  2009وعضو ورئيس
س ــاب ــق ل ـل ـج ـنــة الـ ـع ــاق ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فــي
املـجـلــس) ،واإلدارة (نــائــب الــرئـيــس ثماني
سـنــوات خــال فترتي رئــاســة الديمقراطي
بـ ــاراك اوب ــام ــا) .يـحـتــرم املــؤسـســة ويـنـحــاز
لها ،ويؤمن بالعمل الجماعي في الساحة
ّ
الــدولـيــة .وه ــذا مــا أك ــده فــي مقالته «إنـقــاذ
ال ـس ـيــاســة ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة م ــا بعد
ت ــرام ــب» ،ال ـتــي نـشــرهــا فــي مـجـلــة ال ـشــؤون
الـخــارجـيــة (م ــارس /آذار  -أبــريــل /نيسان
 .)2020كتب أنه سيعمل على إعادة التوازن
واالستقرار إلى النظام الدولي ،وسيتعاون
مــع ال ــدول الــديـمـقــراطـيــة لتطويق األنظمة

األمـ ـي ــرك ــي امل ـن ـت ـه ـيــة والي ـ ـتـ ــه خ ـ ــال ف ـتــرة
واليـ ـت ــه األول ـ ـ ــى (االنـ ـسـ ـح ــاب م ــن ات ـفــاق ـيــة
املـ ـ ـن ـ ــاخ؛ االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب مـ ــن م ـج ـل ــس ح ـق ــوق
اإلنـســان التابع لألمم املتحدة؛ االنسحاب
م ـ ـ ــن مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـص ـ ـحـ ــة الـ ـ ـع ـ ــاملـ ـ ـي ـ ــة ،وقـ ــف
تـ ـم ــوي ــل م ـن ـظ ـم ــة وك ـ ــال ـ ــة األم ـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة
إلغــاثــة وتـشـغـيــل الــاجـئــن الفلسطينيني
(األونـ ــروا)؛ وقــف تمويل السلطة الوطنية
الفلسطينية؛ إغالق مكتب منظمة التحرير
فــي واشـنـطــن؛ االع ـتــراف بــالـقــدس عاصمة
لــدولــة إســرائـيــل ونـقــل الـسـفــارة األميركية
إل ـي ـهــا ،االعـ ـت ــراف بــال ـس ـيــادة اإلســرائـيـلـيــة
ع ـلــى الـ ـج ــوالن الـ ـس ــوري امل ـح ـت ــل؛ م ـشــروع
صـفـقــة ال ـق ــرن ل ـحــل الـ ـص ــراع الـفـلـسـطـيـنــي
اإلســرائـيـلــي بـمــا يـخــدم إســرائ ـيــل ،مباركة
االسـتـيـطــان وض ــم األراض ـ ــي الفلسطينية
في الضفة الغربية وغــور األردن؛ الضغط
ع ـلــى دول عــرب ـيــة لـلـتـطـبـيــع م ــع إســرائ ـيــل
والـتـخـلــي عــن دع ــم الـحــق الفلسطيني في
دولــة ذات سـيــادة؛ االنـسـحــاب مــن اتفاقات
ل ـل ـت ـعــاون ال ـت ـج ــاري والـ ـع ــودة إل ــى صيغة
ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة بــن ال ـ ــدول ،االشـتـبــاك
م ـ ــع دول ح ـل ـي ـف ــة ،أمل ــانـ ـي ــا وك ـ ـن ـ ــدا ،ح ــول
الـتـبــادل الـتـجــاري وف ــرض رس ــوم جمركية
على سلعها؛ توتير العالقات داخــل حلف
ش ـم ــال األط ـل ـس ــي (الـ ـن ــات ــو) ،ربـ ــط حـمــايــة
الدول الضعيفة بدفع أموال مجزية ،ابتزاز
ال ــدول الضعيفة واملـ ـه ـ ّـددة ،وف ــرض عقود
اقتصادية وعسكرية عليها هي أقــرب إلى
األتاوة منها إلى العقود الطبيعية؛ تشجيع
اململكة املتحدة على الـخــروج مــن االتحاد
األوروبي ،دعم حكومات األحزاب اليمينية
والـعـنـصــريــة ف ــي أوروب ـ ــا وتــأي ـيــدهــا؛ منع
مواطني سبع دول إسالمية ،بينها سورية
مــن دخ ــول ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ...إلـ ــخ) ،ومــا
انعكاسها على العالم وعلى امللف السوري
وما تأثيرها على العالقات الدولية وحفظ
األمـ ــن وال ـس ـلــم ال ــدول ـي ــن ف ــي ض ــوء تــزايــد
عمليات التدخل في شــؤون الــدول والعمل
عـلـ ّـى خ ــرق ال ـقــانــون ال ــدول ــي ال ـتــي أتــاحـهــا
غ ــض ن ـظ ــره ،وت ـســاه ـلــه م ــع أص ــدق ــائ ــه من
ّ
واملتنمرين؟
القادة التسلطيني
ثاني هذه األسئلة :ما تأثير عالقة الرئيس
األميركي املنتهية واليته بقادة تسلطيني
في دول عربية وغير عربية ،وتسامحه مع

البد من التذكير
بضرورة أخذ
المواقف بعد الدرس
والتمحيص ،وبعد
إجراء موازنة بين
الفرص والمخاطر،
القريبة والبعيدة
يجادل بعضهم
بأن بايدن لن يكون
أفضل من ترامب
في تعاطيه مع
الملف السوري.
وهذا ممكن ،لكنه
لن يكون أسوأ منه
ال يمكن تقويم
مواقف ترامب
من الملف السوري
بمعزل عن مواقفه
ٍ
من ملفات إقليمية
ودولية أخرى

ال ـت ـس ـل ـط ـي ــة ،ومـ ـق ــاوم ــة الـ ـتـ ـح ـ ّـدي ــات ال ـتــي
فرضتها على العالم .باإلضافة إلى العودة
إل ــى اتـفــاقـيــة امل ـنــاخ وال ـت ـعــاون االقـتـصــادي
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ،وال ـ ـ ـع ـ ـ ــودة ع ـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ــرارات ت ــرام ــب
ب ـفــرض ال ـج ـم ــارك وال ـح ـمــايــة االق ـت ـصــاديــة
وقــوانــن الـهـجــرة والــاجـئــن ومـنــع دخــول
م ــواطـ ـن ــي دول إس ــامـ ـي ــة إلـ ـ ــى الـ ــواليـ ــات
املتحدة ،والـعــودة إلــى االتـفــاق الـنــووي مع
إي ـ ــران .وال ـع ــودة إل ــى حــل الــدول ـتــن ووقــف
االس ـت ـي ـط ــان فـ ــي ف ـل ـس ـط ــن ،وفـ ـت ــح مـكـتــب
م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر ف ــي واشـ ـنـ ـط ــن ،وإع ـ ــادة
ت ـم ــوي ــل ال ـس ـل ـطــة ال ــوط ـن ـي ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
وإع ـ ـ ـ ــادة ف ـت ــح ال ـق ـن ـص ـل ـيــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
ـرات طــرحــت فــي ضوء
فلسطني .وفــق تـقــديـ ٍ
حملته االنتخابية ،ما يجعله قابال للقراءة
والـتـقــديــر ووض ــع تـصــور طــويــل األم ــد عن
توجهاته وسياساته ،ما يسمح بالتخطيط
ـوع من
للتعاطي مــع املــوقــف الـسـيــاســي ب ـنـ ٍ
الثقة واالطمئنان.
س ـي ـج ــادل بـعـضـهــم بـ ــأن ب ــاي ــدن ل ــن يـكــون
أف ـض ــل م ــن ت ــرام ــب ف ــي ت ـعــاط ـيــه م ــع املـلــف
السوري .وهــذا ممكن ،لكنه لن يكون أسوأ
منه ،من جهة .ومــن خــال نظرته الشاملة،
سيشيع مـنــاخــا دول ـيــا أف ـضــل ،األم ــر الــذي
ي ـف ـســح فـ ــي امل ـ ـجـ ــال لـ ـتـ ـق ـ ّـدم فـ ــي حـ ــل امل ـلــف
الـ ـس ــوري ،م ــن ج ـهــة ثــان ـيــة .وف ــي الـنـهــايــة،
هــذا املـتــاح فــي ال ـخ ـيــارات ،حـيــث لـيــس ثمة
أكـثــر مــن مــرشـحـ ْـن ،فــإمــا تــرامــب أو بــايــدن،
واملؤشرات تمنح الثاني أفضلية.
في العودة إلى موقف معارضني سوريني،
وت ـص ــورات ـه ــم ب ـش ــأن ال ـخ ـي ــارات وال ـح ـلــول
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،الب ـ ــد م ــن ال ـت ــذك ـي ــر بـ ـض ــرورة
أخـ ــذ املـ ــواقـ ــف ب ـع ــد ال ـ ـ ــدرس وال ـت ـم ـح ـيــص،
وبعد إجــراء موازنة بني الفرص واملخاطر،
القريبة والبعيدة ،وأخذ املواقف التي تخدم
املـصـلـحــة الــوط ـن ـيــة ،ب ـع ـيــدا ع ــن الــرغـبــويــة
وعقلية النكايات السياسية والفكرية ،على
أن يــأخــذ الـ ــدرس بــاالعـتـبــار كــل املعطيات
املحلية واإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة وتأثيراتها
املتبادلة ،فتكون الرؤية شاملة .أو كما عبر
املفكر األميركي املستقبلي ،ألفني توفلر ،في
عبارة مختصرة ومعبرة «هجمة منطقية
شاملة» ،فالنظرة الغريزية أو الجزئية أو
املتسرعة وصفة للخسران والخذالن.
(كاتب سوري)

أهم دروس االنتخابات األميركية
سوسن جميل حسن

م ـنــذ ال ـث ــال ــث م ــن ش ـهــر نــوف ـم ـبــر /تـشــريــن
ال ـثــانــي الـ ـج ــاري ،وال ـع ــال ــم مــاســك أنـفــاســه
يلهث وراء الخبر ،ويفتق في ثنايا الحدث
وال ـ ـصـ ــورة وامل ـ ــداخ ـ ــات وال ـت ـح ـل ـي ــل .إن ـهــا
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة ال ـتــي مهما
قـيــل ،ومـهـمــا ط ــرح مــن خـطــابــات ،معها أو
ضدها ،ما زالــت القوة العظمى في العالم،
على الرغم من املشكالت التي انبثقت ،في
السنوات األخيرة ،على الصعيد الداخلي،
أو على مستوى العالقة بالعالم ،خصوصا
فــي عهد الرئيس الخاسر فــي االنتخابات
أخ ـ ـي ـ ــرا ،دون ـ ــال ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب ،بـ ـم ــا اس ـت ـط ــاع
أن ي ـك ـ ّـرس ــه م ــن ت ـن ــام ــي ال ـش ـع ــور ب ــال ـك ــره،
ب ـس ـبــب خ ـطــابــاتــه امل ـس ـت ـفــزة وشـخـصـيـتــه
ّ
االقتحامية ،وعــدم تحليه ،ولــو بقليل من
وصريح ّ
ٌ
ٌ
حد الالمباالة
واضح
الخجل ،فهو
بالقيم أمام الهدف الذي ًيراه نصب عينيه،
وي ـم ـشــي بــات ـجــاهــه واث ــق ــا م ـغ ــام ـ ًـرا مـلـقـ ًـيــا
الـ ـح ــذر خ ـل ــف ظـ ـه ــره ،م ـس ـ ً
ـرع ــا وك ــأن ــه فــي
سباق مع الوقت.
ّ
ال يمكن رص ــد أو حـســاب مــا كــلـفــت العالم
ه ـ ــذه االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ل ـي ــس ك ـل ـفــة ال ـح ـمــات
االنتخابية فقط ،فهذا شأن أميركي داخلي،
إن ـمــا كـلـفــة املــواك ـبــة وامل ـتــاب ـعــة والـتـغـطـيــة،
ح ـتــى أسـ ـ ــواق امل ـ ــال ك ــان ــت تــرت ـجــف وت ــرى
م ــؤش ــراتـ ـه ــا بـ ــن صـ ـع ــود وهـ ـ ـب ـ ــوط ،حـتــى
اإلخبارية
صارت وكاالت األنباء واملحطات
ّ
وال ـص ـحــف وك ــل وس ــائ ــل امل ـيــديــا مـســخــرة،
فــي هــذه الـفـتــرة ،لرصد الـحــدث ومتابعته،
وصـ ـ ــارت أخـ ـب ــار ب ــاق ــي ال ـك ــوك ــب وشـعــوبــه
وم ـش ـك ــات ــه ف ــي ن ـه ــاي ــة الـ ـنـ ـش ــرات ،أو فــي
األوق ـ ـ ــات املـسـتـقـطـعــة أو ال ـهــام ـش ـيــة ،على
الــرغــم مــن وفــرة الـحــروب وامل ــوت والـكــوارث
واملجاعة ،أو بعد أن يكون اهتمام املتابعني
وانـتـبــاهـهــم قــد نـفــد بــالـتــرقــب ،ولـكــل مكان
في العالم ّ
مبرراته وآماله التي يعقدها أو
مخاوفه وهواجسه التي يتوجس بسببها
م ــن ن ـت ـي ـجــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .إن ـه ــا ال ــوالي ــات
املتحدة األميركية.
كــإنـســانــة تـنـحــدر مــن ه ــذا ال ـشــرق الـبــائــس،
الـ ـ ــذي يـ ـحـ ـت ــرق ،ل ـي ــس م ـن ــذ ع ـش ــر س ـن ــوات
فقط عندما هبت نيران التغيير ،إنما منذ
س ـن ــوات م ــا ك ــان ي ـحــرق أرواحـ ـن ــا ،ويـسـ ّـمــم
رئاتنا بدخانه الــذي ّ
يغيم الــوعــي ،قبل أن

سبات يسبق املــوت .ما
ُيدخل صاحبه في
ٍ
متأصل في
بدافع
لفت انتباهي واستوقفني
ٍ
ٍ
نفسي يجعلني أبحث عن الدروس والعبر،
ً
دروس ــا ضرورية
هــو عــدة مــؤشــرات ،أراه ــا
تـقـ ّـدمـهــا ت ـج ــارب ال ـش ـعــوب ال ـتــي يحفظها
ال ـت ــاري ــخ ،إن ـهــا دروس الــديـمـقــراطـيــة الـتــي
ّ
تـجــلــت ،فــي أسـطــع صــورهــا ومـمــارســاتـهــا،
إنها ديمقراطية راسخة متأصلة في وعي
األفراد ،قبل أن تكون في ممارسة املؤسسات
على مختلف ميادينها ودرجــات أهميتها.
ليس من سيصبح الرئيس ما يهمني ،بل
الديمقراطية.
نعم ،الديمقراطية .أول برهان على ّ
تأصلها
فــي الــوعــي ال ـعــام ك ــان فــي اإلق ـبــال الشديد
ً
ً
باكرا ما
باكرا على االنتخابات ،إذ صـ ّـوت
يقارب مائة مليون ناخب ،في ظاهر ٍة قيل
إنـهــا لــم تـحــدث منذ مــائــة ع ــام .هــي تعبير
ب ـل ـيــغ وت ــرج ـم ــة دق ـي ـق ــة ع ــن وعـ ــي الـشـعــب
بحقوقه التي يشكل الصوت أحــد أركانها
األساسية .صوتي يعبر عني ،عن إرادتــي،
عــن فــرديـتــي ،عــن رغـبـتــي ،عــن حـ ّـريـتــي ،عن
استقالليتي ،عن حقي في االختيارّ ،
عمن
أك ــون أو أري ــد أن أكـ ــون .ه ــذا أم ـ ٌـر ال يمكن
إش ــاح ــة ال ـن ـظ ــر ع ــن أه ـم ـي ـت ــه وضـ ــرورتـ ــه،
ـات تـ ـع ــرف كـيــف
مـ ــن أجـ ـ ــل بـ ـن ــاء م ـج ـت ـم ـع ـ ٍ
تتعامل مع واقعها ومشكالتها وماضيها
ومـسـتـقـبـلـهــا .ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن ال ـص ــدوع
التي أخذت تظهر في السنوات األخيرة في
ّ
املجتمع األمـيــركــي ،والـتــي عــززهــا دونــالــد
ترامب بخطابه وممارساته.
األمــر الــافــت الثاني استقاللية السلطات،
سلطتي اإلع ــام والـقـضــاء ،اللتني برهنتا
رس ــوخ املــؤسـســات وفــاعـلـيــة دوره ــا وعــدم
ارتـهــانـهــا إل ــى ج ـهــةٍ فــي مــواج ـهــةٍ صــارخــةٍ
مع القانون أو الضمير العام .كنا قد رأينا
هذا امليل في الفترات السابقة ،وليس خالل
سنوات حكم ترامب ،بل على مسيرة تاريخ
حــافــل بـقـضــايــا مــن ه ــذا ال ـن ــوع ،فـلــم يسلم
رئيس أميركي من االنتقاد ونبش املخفي
ف ــي س ـل ــوك ــه وأدائ ـ ـ ـ ــه وم ــاضـ ـي ــه وم ــواقـ ـف ــه،
وإثـ ًـارتـهــا على ال ــرأي الـعــام ،ومنها مــا كان
كشفا لفضائح بالنسبة إلــى الخصوصية
األم ـيــرك ـيــة ،م ــا زالـ ــت فـضـيـحــة ووتـ ــر غيت
التي استقال الرئيس نيكسون على إثرها
م ــاث ـل ــة ف ــي ال ـ ــذاك ـ ــرة .وف ـض ـي ـحــة كـلـيـنـتــون
ّ
م ــع مــونـيـكــا لــويـنـسـكــي ال ـت ــي أل ـب ــت ال ــرأي

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني
¶

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
()Fadaat Media Ltd

المدير الفني

السياسة
¶

جمانة فرحات

الثقافة

معن البياري

التليلي

إميل منعم ¶

¶

¶

المجتمع

تحقيقات

مدير التحرير ارنست خوري
حكيم عنكر ¶

سكرتير التحرير

االقتصاد مصطفى عبد السالم

¶

نجوان درويش

¶

العام ضــده .وفــي فترة واليــة ترامب ،هناك
قضايا كثيرة سلط اإلعــام عليها الضوء،
وتابعتها املحاكم والتحقيقات .أما إيقاف
ب ــث كـلـمـتــه ب ـعــد ج ـم ـلــةٍ قــال ـهــا فـيـهــا إهــانــة
لكرامة الشعب األميركي ،وتشكيك بنزاهة
املــؤ ّسـســات وكـبــريــاء الـقــانــون ،فـهــذا وحــده
مؤشر كبير على احترام املؤسسة اإلعالمية
نفسها وثقتها بسلطتها التي تعرف كيف
تمارسها.
املـعـلــم اآلخـ ــر ه ــو سـلـطــة ال ـق ـضــاء الـ ــذي ما
فـتــئ دون ــال ــد تــرامــب ي ـهـ ّـدد بــالـلـجــوء إلـيــه،
قبل االنتخابات وخالل حملته االنتخابية.
ولـ ـك ــن ال ـق ـض ــاء ل ــدي ــه م ـع ــاي ـي ــره ول ـ ُـوائ ـح ــه
التنظيمية وضوابطه املــدروســة واملحكمة
والقوانني الناظمة ،فعملت بعض املحاكم
فــي الــواليــات على رد الــدعــاوى الـتــي ّ
تقدم
بـ ـه ــا ،ق ــاط ـع ــة ع ـل ـيــه ط ــري ــق الـ ــوصـ ــول إل ــى
امل ـح ـك ـم ــة ال ـع ـل ـي ــا الـ ـت ــي اس ـت ـع ـج ــل لـيـعــن
قاضية تترأسها قبل االستحقاق الرئاسي
في خطو ٍة استباقية ،حتى املحكمة العليا
التي تضم ستة قضاة جمهوريني من أصل
ّ
تسعة ال يمكن أن تصدر ً
حكما بسهولة ،إال
بما يسمح فيه القانون والدستور.
ه ـ ــذه ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ول ـي ـســت
دي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــات بـ ـل ــدانـ ـن ــا ال ـ ـتـ ــي ي ـ ّـدع ـي ـه ــا
ّ
املستبدة
رؤســاؤهــا وحكامها وأنظمتها
التي تستعمل كــل هــذه املـفــردات واملفاهيم
فــي سبيل طــرح نفسها أنظمة تنتمي إلى
الـعـصــر ،عـصــر ال ــدول الـحــديـثــة والـحـقــوق.
وه ــي ف ــي ال ــواق ــع أب ـع ــد م ــا ت ـك ــون ع ــن تلك
املمارسات ،بل تقوم على أركــان االستبداد
والـ ـق ــوة األم ـن ـي ــة ،فـتـسـ ّـيــس ال ـف ـضــاء ال ـعــام
بمجمله وتسوقه فــي االتـجــاه ال ــذي يخدم
ّ
مـصــالـحـهــا وتـمــكـنـهــا م ــن ال ـس ـل ـطــة ،فـتــرى
اإلعـ ــام خــاضـ ًـعــا ل ـ ــإرادة الـسـيــاسـيــة التي
هــي إرادة األنـظـمــة الـحــاكـمــة ،وت ـمــارس كـ ّـم
ـوت ال ي ـصـ ّـب في
األفـ ـ ــواه وإخـ ـ ــراس أي صـ ـ ٍ
خدمة أجنداتها .أما القضاء فهو من أكثر
امل ــؤسـ ـس ــات ن ـ ـخـ ـ ًـرا ب ــال ـف ـس ــاد والـ ــرشـ ــاوى
واملـحـســوبـيــات ،إذ ال ضـمــانــة ألي مــواطـ ٍـن
على حقوقه وملكيته .وال أبالغ حني أقول
إنني ممن سلبهم فساد القضاء حقوقهم،
ول ــم يسعفني لـجــوئــي إل ــى جـهــة عـلـيــا في
مؤسسته من أجل إنصافي .ولست وحدي
في هــذا ،ألن الغالبية الساحقة من الشعب
الـ ـس ــوري م ـه ـضــومــة ح ـقــوق ـهــا ب ـطــري ـقــة أو
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صوت باكرًا ما يقارب
ّ
مائة مليون ناخب ،في
ظاهرة قيل إنها لم
ٍ
تحدث منذ مائة عام
ديمقراطية راسخة
متأصلة في وعي
األفراد ،قبل أن
تكون في ممارسة
المؤسسات على
مختلف ميادينها
ودرجات أهميتها
ألميركا سياسة
خارجية تصنعها
المؤسسات
واللوبيات ،ولن تكون
مصالح شعوبنا في
أولوياتها

بــأخــرى ،مــن انـتـهــاك الـحـقــوق الـعــامــة التي
ت ـقــرهــا ك ــل دســات ـيــر ال ـع ــال ــم ،إل ــى الـحـقــوق
الفردية.
ً
يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـحـ ــديـ ــث مـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ّـوال عـ ـ ــن ت ـج ـل ـي ــات
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وال ـ ـتـ ــي يـمـكــن
اسـتـقــاء الـ ــدروس منها للشعوب املتعثرة
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فــي طــريــق مصيرها ومستقبلها ،بـعــد أن
هبت ريــاح التغيير في منطقتناُ ،
ّ
وحرفت
عن مساراتها لتحل محلها الـحــروب التي
ّ
دمرت كل شيء .نحن في أمس الحاجة إلى
ّ
تفتيت اليقينيات الـتــي تـمــكـنــت ،أكـثــر من
وعــي الـعــامــة ،ضمن سعي حثيث إلــى دفع
الشعوب باتجاه ماضوية معيقة ،بحاجة
إل ـ ــى بـ ـن ــاء وع ـ ــي ج ــدي ــد بـ ــالـ ــذات وال ـع ــال ــم،
بحاجة إلــى تسليط الـضــوء على املعاني،
ّ
ومـعـهــا الـتـجــارب كـشــواهــد وأدلـ ــة .سفحت
محطات اإلعالم والصحف واملواقع العربية
وتستضيف،
ـات طويلة تنقل وتحلل
ســاعـ ٍ
َ ّ
ّ
وتقدم قراءات ،وتعيد األسئلة .ولم يبق إال
ّ
ّ
أن تستشير العرافني والبصارات واملتنبئني
عن الفارق الــذي سيصنعه وصــول املرشح
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،ج ــو بـ ــايـ ــدن ،إلـ ــى ال ــرئ ــاس ــة
بالنسبة لقضايانا .وفــي الــواقــع ،ألميركا
س ـي ــاس ــة خ ــارج ـي ــة ت ـص ـن ـع ـهــا امل ــؤس ـس ــات
وال ـلــوب ـيــات ،ول ــن ت ـكــون مـصــالــح شعوبنا
ّ
املحرض بل
في أولوياتها ،أو رغباتنا هي
مصالحها .ال أميركا ،وال غيرها من الدول
القوية أو تلك الطامحة بالقوة إلى أن يكون
ل ـهــا م ــوط ــئ قـ ــدم ف ــي حـلـبــة ال ـس ـي ــادة على
الـعــالــم ،أو أن يحسب لـهــا حـســاب لــدورهــا
اإلق ـل ـي ـمــي والـ ـص ــداع الـ ــذي تـشـكـلــه لـلـقــوى
الكبرى ،سوف تكون رحيمة بنا.
نحن أن نصنع سياساتنا ونصنع
علينا
ً
قــادتـنــا أيــضــا ،ق ــادة يستهل الــواحــد منهم
ً
رئيسا
خطابه األول للشعب بأنه سيكون
لـكــل ال ـش ـعــب ،ول ـيــس مل ــن انـتـخـبــه أو وااله
فقط .إلى أن نصل إلى هذه الغاية ،تنتظرنا
ٌ
مهمات تتعقد كلما طــال بها الــوقــت ،إنها
قبل كل شيء ترتيب بيوتنا الداخلية .نحن
كساكني هذه البيوت ،وليس األنظمة التي
تـحـتـكــرهــا .وح ـت ــى نـسـتـطـيــع الـ ـش ــروع في
مشروع عظيم وثقيل من هذا النوع ،يلزمنا
اإلفادة مما نراه حقيقة واضحة أمام أعيننا
وبصائرنا .إنها الديمقراطية التي تجلت
ب ـص ــور ٍة ال يـمـكــن إش ــاح ــة الـنـظــر عـنـهــا أو
إنكارها.
أهم ما في االنتخابات األميركية ما يمكن
بـبـســاطــة تسميته «ع ــرس الــديـمـقــراطـيــة»،
ف ــي م ـح ــاول ــة إلع ـ ـ ــادة االعـ ـتـ ـب ــار وال ـك ــرام ــة
لهذا الــوصــف ،بعدما استباحته أنظمتنا،
وانتهكت حرمته.
(كاتبة سورية)
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