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فرص الحكومة األردنية
الجديدة وتحدياتها
بقلم :عريب الرنتاوي
ال أعرف رئيس���ًا للوزراء ،منذ الع���ام  1989على األقل ،جمع
الثقتين معًا ،ثقة الملك وثقة الرأي العام ،مثل الدكتور عمر
الرزاز  ...وه���و ٌ
أمر بقدر ما يوفر فرصًا للنج���اح واإلنجاز ،بقدر
م���ا يحمل في ّ
طياته ،مخاطر الفش���ل واإلحب���اط  ...نحن على
المفت���رق  ...نحن أمام لحظة فارقة ،غير مس���بوقة في تاريخ
األردن الحدي���ث  ...وهنا أس���تذكر ما قاله المل���ك قبل أيام،
إما الخروج من عن���ق الزجاجة إلى فضاء االنفراج السياس���ي
واالقتصادي واالجتماعي ،وإما القفز في المجهول  ...مع أنني
كتب���ت معلقًا على هذه العبارة ،ب���أن األردن ال يمتلك «ترف»
القفز في المجهول  ...والمجهول ال ينبغي أن يكون خيارًا.
الرزاز في وض���ع صعب ومريح في الوقت ذاته  ...فعلى قدر
م���ا يحظى به من دع���م وتنعقد على حكومت���ه من رهانات،
فإن���ه وحكومته في قلب بؤرة اهتم���ام األردنيين ورقابتهم
اللصيقة ،فإن أجاب عن أس���ئلتهم واس���تجاب ألش���واقهم
وتطلعاتهم ،خرجنا من عنق الزجاجة ،وإن فش���ل – ال س���مح
الله – تراكم اإلحباط على اإلحباط ،وس���يكون لنا موعد قريب
مع «الدوار الرابع» وغيره من س���احات االحتجاج وبؤره ،ودعونا
نضرع إلى الله ،أال نصل إلى تلك المحطة ،حيث ليس بمقدور
أحد التأكيد على «أنه في كل مرة ستسلم الجرة».
ٍ
والمس���اعدة الخليجي���ة جاءت في وقتها ،مع أنها ليس���ت
«مس���اعدة» تمام���ًا ،فبعضه���ا وديع���ة وبعضه���ا ضمانات
واستثمارات ،وال نعرف حتى اآلن كيف سيتوزع مبلغ الـ»»2.5
ملي���ار دوالر على ه���ذه األبواب  ...وهي عموم���ًا ،ال تزيد على
نصف المس���اعدة التي قدمها الخليج لألردن في عام الربيع
العربي األول ...2011 ،فالمس���اعدة ،عل���ى تواضعها ،تعطي
الحكومة الجديدة «فس���حة للتنفس» ،لكن أخطر ما يمكن أن
يترتب عليها ،هو أن نركن إليها ،وأن نعاود استئناف برامجنا
وسياساتنا ،وكأن ّ
«هبة رمضان» لم تحدث ،وأن يعود الرهان
على أن األردن لن يترك وحده ،بس���بب «عبقرية جغرافيته»...
هذه السياس���ات والرهانات ،هي التي كرست «اعتماديتنا»
عل���ى الخارج ،وهي التي أضعفت حصان���ة الدولة والمجتمع،
وهي التي أبقتنا في موقع «اليد الس���فلى» مع أن أيادينا عليا
في كثير من ملفات المنطقة وأزماتها.
وشكرًا لش���بان وصبايا الدوار الرابع ومختلف بؤر االحتجاج
ف���ي عموم المملكة ،الذين جعلوا الصعب (اقرأ المس���تحيل)
ممكنًا ...ش���كرًا لهم ألنهم أعادوا وض���ع األردن في المكانة
التي تليق به ،ويليق بها ،وكسروا من حوله ،حواجز التجاهل
والتهميش وإدارة الظهر واالستخفاف  ...شكرًا لهم ،ألنهم
قدموا «ربيعهم» بصورة مش���رقة ،يجه���د الثرثارون وحملة
مباخ���ر «الثورات المضادة» في العال���م العربي ،في إخفائها،
وتظهير صورة للربيع بوصفه قرينًا للفوضى والخراب وحروب
الش���وارع  ...األردنيون أعادوا لهذا الربيع روحه وألقه وصورته
الناصع���ة البيضاء ،بوصفه صرخة انتص���ار للحرية والكرامة
والعيش الالئق.
وعلى الدولة اليوم ،بمؤسس���اتها المختلفة ،أن تنظر بعين
الثقة والطمأنينة إلى ش���عبها ،فال عون لها وال نصير غيره أو
م���ن خارجه  ...وهو عبر عن نضج ومس���ؤولية وتحضر ،تؤهله
ألن يتول���ى زمام أمره بنفس���ه ،وأن يذهب إل���ى ديمقراطية
حقيقية ،ولطالما س���عى بعض «فقهاء الظالم» في الترويج
لنظري���ة مفادها :أن ش���عبنا ل���م ينضج بع���د للديمقراطية
وتداول الس���لطة وحكم نفسه بنفس���ه  ...الشعب األردني،
ال���ذي خرجت نخبه وطالئعه عن بكرة أبيه���ا ،برهن أنه أكثر
كثيرين ممن اعتادوا نسبة
وعيًا وإحساسًا بالمس���ؤولية من
ٍ
هذه القيم و»المزايا» ،ألنفسهم ،وأنفسهم فقط ،وحجبها عن
الشعب الذي جاء بهم ،وفوضهم أمر حكمه وإدارته.
ال بديل ع���ن «عقد اجتماعي» جديد ،تح���دث عنه الرئيس
المكلف بإيجاز ،ونريد أن نتوس���ع بالحديث عنه في قادمات
األي���ام  ...ال بدي���ل عن تغيي���ر طريقة تش���كيل الحكومات
وانتخ���اب البرلمانات ،فتلكم مس���ألة لم تع���د «ترفًا فكريًا»
لنخبة مثقفة معزولة ،بعد أن تردد صداها في كافة الساحات
والميادين  ...كذبت االس���تطالعات وصدق األردنيون ،الذين
قالوا بصوت واحد :نريد تغييرًا يتخطى الصور والش���خوص،
إلى النهج السياسي واالقتصادي واالجتماعي وأنماط العالقة
وتوازنات الق���وى وأدوار الالعبين  ...ومثل هذا التغيير أيضًا،
ً
ل���م يعد أمرًا «فائضًا عن الحاج���ة» أو قابال لإلرجاء  ...فهو في
صميم معالجتنا الجذرية المطلوبة لمشكلتنا االقتصادية.
لس���نا قادرين عل���ى توفير الحل���ول الس���حرية للمعضل
االقتص���ادي ،بيد أننا قادرون على تحصي���ن مناعة المجتمع
األردني وتعزيز قدرته على الوحدة والصمود والثبات والصبر
 ...وه���ذا لن يتم إال عن طريق اإلصالح السياس���ي الحقيقي،
بعي���دًا عن اإلجراءات التجميلي���ة ،وبعيدًا عن حالة االنفصام
واالنفصال بين الخطاب اللفظي والممارسة العملية.
األردن بع���د ّ
«هبة رمضان» ليس كما قبل���ه ،وعلينا أن نليق
بش���عبنا ليليق بن���ا  ...وعلينا أن نجرؤ عل���ى تجريب خيارات
أخرى ،بعد أن س���ئمنا و»هرمنا» من تجريب المجرب ،وسلوك
الطري���ق ذاته ،وإعادة تدوير ذات النخب ،وتجديدها بالوراثة
البيولوجية  ...ومن أراد حفظ أمن األردن واستقراره ،فما عليه
س���وى س���لوك هذا الطريق ،ويحق لنا أن نفخر ،بأننا من بين
مجموعة قليلة ج���دًا من الدول والمجتمع���ات العربية ،التي
يمكن للديمقراطية فيها أن تعيش بوئام ،ومن دون تعارض
مع األمن واالستقرار.

ّ
آكلك من أين يا بطة  ..؟!
بقلم :طالل عوكل

جولة للمنطقة يبدو أنها س���تكون حاسمة،
التي سيقوم بها قريبًا كل من جاريد كوشنير
وجيس���ون غرنيبالت .المبعوث���ان األميركيان
س���يصالن إلى إس���رائيل ،ومصر والسعودية،
ودول عربية أخ���رى لبحث موعد إعالن «صفقة
ّ
الق���رن» والوضع المتأزم ف���ي قطاع غزة .الربط
ّ
بي���ن الوض���ع المتأزم ف���ي قطاع غ���زة ،وبين
«صفق���ة القرن» ،لي���س عبثيًا ،ذل���ك أن غزة،
تش���كل أحد أهم فصول ومفاص���ل الصفقة
المش���ؤومة ،وعمليًا ف���إن الوالي���ات المتحدة
قد ب���دأت منذ وقت في تنفي���ذ أهم مفاصل
وعناوين الصفقة ،ما يجعل إعالنها من عدمه،
أم���رًا ال قيمة له .الحديث بين الحين واآلخر عن
تعديالت على «صفقة القرن» ،هو أمر نافل ،وال
ينبغي أن يغري أحدًا ،بإمكانية التعامل معها.
ال مجال ألية مواقف أو سياسات تخرج عن اطار
المواقف والسياس���ات الت���ي قررتها القيادة
الفلس���طينية وأكدتها أكثر من مرة ،وحظيت
بتواف���ق فلس���طيني ش���امل طالم���ا أن هذه
الصفق���ة بدأت بمصادرة حق الفلس���طينيين
في القدس ،وحق العودة ،واعتبار االس���تيطان
شرعيًا.
لق���د اخت���ارت الوالي���ات المتح���دة ،تبني
السياس���ة اإلس���رائيلية ،حت���ى ل���و أن ذلك،
س���يؤدي إلى عزلتها ،وخروجها عن موجبات،
القان���ون الدول���ي ،ويجعل دوره���ا في األمم
المتحدة ،يهدد بمكانة ودور هذه المؤسس���ة
الدولية.
ال بأس أن ب���دأ الفلس���طينيون ،صراعهم من
جدي���د لمواجه���ة كل المش���روع الصهيون���ي
االستعماري ،ومن يقف وراء هذا المشروع حتى
لو كانت قوة عظمى بمستوى الواليات المتحدة.
كوشنير وغرينبالت ،ال يعودان إلى المنطقة

في هذه الجولة الواسعة ،للبحث في تعديالت
ترض���ي الفلس���طينيين وتخفف ع���ن العرب
بعض الحرج ،وإنما للبدء عربيًا بتنفيذ كل دولة
ما يترتب عليه���ا القيام به ،واألرجح أن تظهر
المؤشرات األولية في قطاع غزة.
بع���د كل ما تعرضت وتتعرض له الس���لطة
الفلسطينية والمؤسسات الوطنية من ضغوط
عربية ،كانع���كاس لضغوط دولية ،ال تغطيها
كل البيان���ات والتصريح���ات الكاذبة ،تعرض
األردن لمث���ل هذه الضغوط ،م���ن أجل تغيير
موقفه من «صفقة القرن».
قد يغيب عن ب���ال الكثيرين أن الموقف من
«صفق���ة القرن» ،يرقى الى مس���توى الموقف
المصيري ليس بالنس���بة للفلسطينيين فقط
وإنما ،أيضًا ،بالنسبة لألردن واألردنيين .نقصد
أن األردن مستهدف بعد استهداف الصفقة
للقضي���ة الفلس���طينية ،فيما ال خ���وف على
القضية الفلس���طينية ،التي سيقطع التاريخ
الحكم بش���أنها طالما أن الشعب الفلسطيني
موجود بقوة على الخارطة ،وطالما أن إسرائيل
تتكفل بمصيرها من خالل انهيار منظومتها
األخالقية نحو العنصرية واألبارتهايد.
من الواضح أن مصير القضية الفلس���طينية
وإسرائيل مرتبط بجملة من العوامل من بينها،
مدى ق���درة الواليات المتحدة على ُّ
تحمل أعباء
نظام عنصري يرفض المجتمع الدولي بصورة
ُّ
وتحمل ش���بهة دعم
متزايدة ،التعاطي معه،
مثل هذا النظام.
الوالي���ات المتحدة ،في ظ���ل إدارة الرئيس
ترامب ،تتدهور مكانتها ويتراجع دورها على
الصعيد الدولي ،في ظل سياستها االنعزالية،
وتتحول رغم قوتها إل���ى دولة مارقة وخارجة
عن القانون.

بقلم :د .عبد المجيد سويلم
يع���ود الطاقم األميركي لمناقش���ة «صفقة
الق���رن» مع القي���ادة اإلس���رائيلية ،ويتواصل
الحديث عن أن اإلدارة األميركية ما زالت تجري
المزيد من المش���اورات مع «األطراف المعنية»
قبل طرح الصفقة بصورة رسمية.
ولكث���رة م���ا قي���ل ع���ن «المزيد» م���ن هذه
المش���اورات ،ولكث���رة ما ذكر ح���ول المواعيد
المتوقع���ة له���ذا الط���رح الرس���مي ،ولكثرة
التكهن���ات التي أثيرت ح���ول مضمون هذه
الصفقة ،وحول البن���ود والمواقف والمفاصل
الت���ي س���تتضمنها َخ َف َ
���ت االهتم���ام بهذه
الصفقة ،وتراج���ع التتبع اإلعالمي لها ،بل ولم
تعد هذه الصفقة تحظى بمواقع رئيس���ية ال
في وس���ائل اإلعالم ،وال حتى ف���ي اهتمامات
ً
مراكز البحث والتي تمثل عادة الجهة الخلفية
للصراعات الكبيرة.
ّ
ما زال هناك من يراه���ن على هذا «التأني»،
وم���ا زال البعض اآلخر يرى ّأن «في كل تأخيرة
ّ
خي���رة» ،في حين ملت الغالبي���ة اإلعالمية من
ّ
هذا التأن���ي ،وفهمت أن جديد الصفقة ليس
س���وى بعض الرتوش الت���ي يعتقد الرئيس
ّ
ترامب أنها س���تحدث فرقًا يمك���ن «األطراف
المعنية» من بدء التعامل اإليجابي معها.
لقد أقنع الطاق���م األميركي على ما يبدو [إذا
ً
كان���ت هناك حاجة أص�ل�ا إلى ه���ذا اإلقناع]
الرئي���س األميرك���ي أن مث���ل ه���ذه الرتوش
ه���ي بالذات ما يحتاجه الع���رب لكي يجاهروا
بالموافق���ة على ه���ذه الصفق���ة ،وأن الجانب
الفلس���طيني إذا لم ينخرط ف���ي «معمعانها»
ً
س���يجد نفس���ه معزوال عن محيط���ه القومي
واإلقليمي ،أو س���يجد أن هذا المحيط لم يعد
جزءًا م���ن حالة المس���اندة الت���ي حظيت بها
القيادة الفلسطينية.
ُويعتق���د هن���ا ،أيضًا ،أن الطاق���م األميركي
[الصهيوني المتطرف] يحاول أن يخفف من
أهمية العام���ل الدولي الع���ارض للتوجهات
األميركية حي���ال أزمة المنطقة ،بل ُويقال هنا
إن الجهة الدولية الداعمة لتوجهات ومواقف
القيادة الفلس���طينية يمك���ن أن تتفكك مع
تراج���ع االعتراضات العربي���ة واإلقليمية على
الصفقة ،ومع ُّ
تحس���ن األجواء بي���ن الواليات

المتحدة م���ن جهة وكل من الصين وروس���يا
وحتى أوروبا من جهة أخ���رى بعد «االنفراجة»
التي شهدتها األزمة الكورية.
فما هي حقيقة هذه الرتوش وما األمر الذي
يمكن أن يؤدي إلى تفكيك الجهة المس���اندة
للقيادة الفلسطينية؟
طبع���ًا ليس معروف���ًا بالضبط م���ا هي هذه
الرت���وش وما زالت المس���ألة ت���دور في دائرة
التكهن���ات ،ولك���ن التوقع حوله���ا (أي حول
الرتوش تحديدًا) لي���س صعبًا وال يحتاج إلى
جهود خارقة.
المهم هنا هو أن طاقم ترامب يريد أن يأخذ
موافقة إس���رائيل عليها قب���ل أن تتم البلورة
النهائية لهذه الرتوش.
وليس مس���تبعدًا أبدًا أن تتمنع إس���رائيل
ع���ن الموافقة عليه���ا بقصد «اإليه���ام» من
جهة وبقصد االبتزاز من جهة أخرى ،وبهدف
الظهور بمظهر من يقدم التنازل ،خصوصًا وأن
األجواء الش���عبوية واالنتخابية في إس���رائيل
حاضرة بقوة على طاولة هذه المش���اورات في
هذه الجولة بالذات.
نعود إلى الرتوش!
ّ
فيما يتعل���ق بالقدس ،أغلب الظن أن البحث
يتمح���ور ح���ول بقاء الق���دس ُم َّ
وح���دة تحت
الس���يادة اإلس���رائيلية وبما ال يلغي أن يبقى
األردن هو الجهة الرس���مية التي تشرف على
المقدس���ات داخل األس���وار القديم���ة ،وأن ال
تتدخل إس���رائيل مباش���رة في ه���ذه اإلدارة
وهذه الوصاية من حيث الشكل ،وأن ُيصار إلى
إيجاد صيغة تنسيقية بين األردن وفلسطين
من جهة وإسرائيل من جهة أخرى ،وأن ُيعهد
إل���ى هذه الصيغ���ة بال���ذات «تنظيم» ضمان
الوص���ول ّ
الحر إلى األماكن المقدس���ة من قبل
الفلسطينيين من الضفة والقطاع.
بل ويمك���ن أن ُيعه���د إلى ه���ذه الصيغة
اإلش���راف على الس���ياحة الديني���ة إلى هذه
المناط���ق إذا ما ت���م التفاهم عل���ى الصيغة
المقترحة.
ب���ل ُويق���ال هنا ،أيض���ًا ،إن إضاف���ة أطراف
«دولي���ة» إل���ى ه���ذه الصيغة بما ف���ي ذلك
الفاتيكان وبع���ض ال���دول األوروبية وكذلك

�سركة موؤ�س�سة الأيام لل�سحافة
والطباعة والن�سر والتوزيع

تاأ�س�ست العام 1995

لم يكن انسحاب الواليات المتحدة من اتفاق
الخمس���ة زائد واحد م���ع إيران ،ه���و المحطة
الوحي���دة ،التي تدفع عالقاته���ا مع حلفائها
إلى مس���تويات متقدمة م���ن التوتر ،فهي قد
انس���حبت من البيان الذي ص���در عن اجتماع
الس���بعة الكبار الذي انعقد مؤخ���رًا في كندا،
ودخلت م���ع حكومتها ف���ي مواجهة ،وصلت
مرحلة التهديد بعقوبات وعقوبات مضادة.
أما مع االتحاد األوروبي ،فقد بلغ األمر أن دول
االتحاد باتت مستعدة لدعم االقتصاد اإليراني
في مواجهة العقوبات األميركية ،وأعربت عن
حاجته���ا ألن تقرر مصيرها بنفس���ها في ظل
سياس���ة ترامب التي تهدد وحدة أوروبا .ثمة
ارتفاع مطرد ف���ي لهجة التحدي من قبل دول
االتحاد األوروب���ي ،خصوصًا ألمانيا وفرنس���ا،
للواليات المتحدة.
إذا كان هذا هو حال السياسة األميركية مع
حلفائها التاريخيين ،فهل يعتقد العرب ،أن
بإمكانهم أن يؤسس���وا صداقات أو تحالفات
تضم���ن مصالحهم مع الوالي���ات المتحدة ،أم
أنهم سيكونون عبيدًا ،ويتحملون دون مقابل،
دفع نفقات السياس���ة األميركية اإلسرائيلية
ّ
التي تتغول على بلدانهم ومصالحهم.
وكما هو مؤسف أن تتذيل سياسات بعض
العرب ،للسياس���ات األميركية اإلس���رائيلية،
الت���ي ته���دد حقوقه���م ومصالحه���م
القومية ،فإنه مؤس���ف ،أيض���ًا ،أن يبقى حال
الفلس���طينيين ،على ما هو عليه من انقس���ام
وضعف واس���تنزاف لطاقاته���م .إن بقاء هذا
االنقسام ،وهذا الصراع بين الفلسطينيين ،ال
يخالف أبسط قواعد المنطقة فقط ،التي ترفع
التحدي إلى مس���تويات متقدم���ة ،ال تدانيها
الممارسات على أرض الواقع.

«صفقة القرن» ّ
مرة أخرى

ت�صــدر عـن:

جري ــدة يومي ــة �ســيا�ســية
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رئي�ص التحرير:

اأكـ ـ ـ ـ ـ ــرم هنـ ـ ــية

روسيا وبعض البلدان العربية واإلسالمية مثل
العربية السعودية والمملكة المغربية ،أمر وارد
في الحس���بان ،وليس مستبعدًا ان يتم اعتبار
هذه الصيغة هي الش���كل االمث���ل لمفهوم
السيادة الدولية على المدينة المقدسة.
بمع���ى آخر يمكن ان تض���م احياء عربية من
القدس الحالية لك���ي تصبح هذه األحياء هي
العاصمة الفلس���طينية ،وان يت���م ضم الجزء
األكب���ر من هذه األحياء ال���ى القدس الغربية،
ً
وان يصار مستقبال الى وجود بلدية لكل طرف،
وبلدية موح���دة عليا غير منتخبة وإنما متوفق
عليها للشؤون العامة المشتركة.
وليس صحيحًا على ما يبدو الحديث عن «ابو
ديس» تحديدًا كعاصمة للدولة الفلسطينية،
ُ
واألدق ان الحديث هنا ي���دور عن أحياء أخرى
وعن تجمعات ليست صغيرة.
ام���ا بالنس���بة «للع���ودة» فهن���اك أحاديث
متواترة عن تعويضات ضخمة رسمية وفردية
مقابل عودة متدرج���ة الى «الضفة» او باالحرى
الى ما يتبقى من الضفة بعد الضم االسرائيلي
لجزء كبير م���ن النازحين تحدي���دًا وليس من
الالجئين أبدًا.
وهناك على هذا الصعي���د مخططات كبيرة
للتجنيس وللتوطين والهجرة الى بلدان ثالثة،
وكل ذلك في إطار زمني طويل يمتد لعشرات
السنين.
وف���ي قضية الحدود ف���ان الحديث يدور عن
الس���يادة األمنية والعس���كرية عليها وليس
الس���يادة االداري���ة ،وه���ذه المس���ألة بالذات
تحتم���ل الكثي���ر م���ن المطبات الت���ي تحول
السيادة اإلدارية إلى س���يادة شكلية وتحول
الس���يادة األمنية والعسكرية إلى تحكم دائم
وأبدي بها.
ه���ذه على األغلب هي الرت���وش التي تعني
في نهاي���ة المطاف تصفية القضية الوطنية
والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
وبالمناسبة يتم الحديث هنا بصورة مباشرة
ال لبس فيها عن أن التواصل بين الضفة وغزة
ّ
ال يمر إال َعبر التحكم اإلس���رائيلي الكامل وبما
ً
ُيبق���ي قطاع غ���زة عمليًا وفعلي���ًا منفصال عن
الضفة.

سنوات األمل وسنوات الخيبة !
كان الع���ام  2000مفصلي���ًا ،أيض���ًا ،ف���ي الحقبة الس���لطوية
األوس���لوية ،إلى كونه مفصليًا تاريخيًا في االنتقال من مئوية
ألخرى ،بل من ألفية إلى ألفية ،وواقع دولي إلى آخر!
كانت الس���نوات الس���ت األولى من الحقبة األوسلوية سنوات
أمل ،وتلتها من عام المئوية واأللفية الثالثة سنوات خيبة أمل!
ش���كلت االنتخابات العامة الفلس���طينية ،األول���ى عام ،1996
والثانية عام  ،2006عالمتين :األولى ،على انتقال الديمقراطية
الفلسطينية من فصائلية في إطار (م.ت.ف) ،إلى أول انتخابات
شعبية ـ برلمانية في تاريخ الشعب الفلسطيني.
حتى االنتخابات العامة الثانية ،بعد عش���ر سنوات وفي العام
 ،2006انتقلت الديمقراطية الفلس���طينية من «المقاطعة» إلى
البرلمان ،وبعد عام مضطرب من انتخابات العام  ،2006انتكست
وعادت إلى ديمقراطية فصائلية مركزها «المقاطعة».
مع أن برلم���ان العام  1996قاطعته غالبي���ة عددية فصائلية
ضد أوسلو .هل تذكرون ملصقات فصائل المعارضة :االنتخابات
ّ
ّ
تقسم الشعب؟ ،إال أن المشاركة الشعبية الواسعة فيها ،ألغت
ّ
االدعاء أنها تقسم الشعب.
ّ
البرلم���ان التأسيس���ي األول ،كان بغالبي���ة فتحاوي���ة ،لك���ن
نقاشاته كانت ديمقراطية حقًا وحيوية ،أيضًا ،وتم خالل عشر
سنوات تشريع العديد من القوانين ،أهمها القانون األساسي ـ
الدستور المؤقت ،الذي ال يزال ساريًا قانونيًا في األقل.
االنقالب العسكري ،في العام  ،2007سبقه انقالب ديمقراطي
أسفر عن فوز كاسح لحركة «حماس» ،لكن في انتخابات برلمانين
بينهما عش���ر س���نوات ،برهنت لجن���ة االنتخاب���ات المركزية
الفلسطينية عن نزاهة غير معهودة في االنتخابات العربية.
م���ا الذي حصل بين س���نوات األمل ،التي انته���ت مع األلفية
الثالثة ،حتى انتخابات انقالبي���ة ديمقراطية في العام ،2006
ش���اركت فيها فصائل عارض���ت انتخابات الع���ام 1996؟ ّ
تبدد
األمل في أن تنتقل الس���لطة األوس���لوية إلى كيان دولة وطنية
مس���تقلة ،ولم يتم اتفاق فلس���طيني ـ إسرائيلي على القضايا
الخمس المؤجلة في اتفاقية أوسلوية مرحلية.
ّ
«هبة النفق» ّ
صحيح ،أن ّ
كأول ِصدام مس���لح بين سلطة أوسلو
واالحتالل ّ
شوش���ت على األمل ،كما تفجيرات قادتها ،أساس���ًا،
«حماس» ّردًا على مذبحة الحرم اإلبراهيمي مطلع أوسلو ،لكنها
ّ
س���ببت عودة «الليكود» إلى الس���لطة ،بعد انقطاع أربع سنوات
من حك���م «حزب العمل» ،ولم يتم االتفاق عام  1998مع حكومة
ّ
ليكودية على حس���م القضاي���ا الخمس المعلقة ف���ي اتفاقية
أوسلو االنتقالية.
بع���د الع���ام  2000تتابعت س���نوات خيبة األم���ل :انتفاضة
ّ
ً
ثانية ،بدأت ش���عبية وصارت مسلحة ،وكانت وباال على السلطة
ّ
المؤسس ،واالنقالب
األوسلوية والشعب ،أيضًا ،ثم رحيل القائد
الديمقراطي الذي تاله انقالب عسكري ،وفشل حكومة برلمانية
فصائلي���ة تقودها «حماس» في تش���كيل حكومة وحدة وطنية
ديمقراطي���ة برلمانية ،وإخف���اق محاوالت  11س���نة في إنهاء
االنقسام.
ُ
انتصبت الجدران اإلسرائيلية بعد االنتفاضة الثانية ،وأزيلت
س���يادة فلس���طينية محدودة جغرافيًا في المنطقة (أ) وإداريًا
ف���ي المنطقة (ب) ،ثم انتصبت ج���دران فصائلية أمام الوحدة
الوطنية ،ونقضت إسرائيل التزامها األوسلوي بالوحدة اإلدارية
والسياسية بين الشطرين الجغرافيين للسلطة.
صحيح أن س���نوات ما بعد العام  ،2000وس���نوات االنتفاضة
الثاني���ة ،ثم التقري���ر واالعت���راف الدولي بأن الح���ل هو «حل
الدولتين» ،لكن الواقع اإلس���رائيلي االس���تيطاني على األرض،
والواق���ع الفلس���طيني االنقس���امي الم���زدوج ،ديمقراطيًا ثم
ّ
انقالبي���ًا ،جعل م���ن «حل الدولتي���ن» حجرًا معلقًا ف���ي الهواء،
إلى فش���ل ح���وارات واتفاقي���ات «رأب الصدع» بين الش���طرين
والفصيلين األساسيين.
المفاوضات الفلسطينية ـ اإلس���رائيلية المباشرة والمتعثرة
م���ا لبثت أن انقطعت بعد تش���كيل نتنياه���و حكومته الثالثة
اليمينية الفاقعة ،والوساطة األميركية «النزيهة» في مفاوضات
غير مباش���رة انتهت مع جولة جون كي���ري األخيرة ،ومع انتهاء
حقبت���ي اإلدارة األوبامية ،وبعد مج���يء اإلدارة الترامبية بقليل
ومش���روع «الصفقة الكبرى» انسحبت هذه من «حل الدولتين»..
فانسحبت السلطة من اعتبار واشنطن وسيطًا.
دخلت الس���لطة في نف���ق سياس���ي مظلم آخر فلس���طينيًا،
وتوالى علينا زم���ن رديء عربيًا وإس���رائيليًا وعالميًا .صحيح أن
ً
المنظمة خرجت من أنفاق مظلمة كثيرة قبال ،دون أن تستسلم
لمصيرها ،وأنها منذ العام  2006أكملت تقريبًا البنية اإلدارية
واللوجس���تية لتصي���ر دول���ة ،وال تنوي االستس�ل�ام لمحاوالت
«التطويع» األميركية والعربية واإلسرائيلية.
ّ
س���ت سنوات من األمل ،وثمانية عش���ر عامًا من تراكم خيبات
تحملت م���ا ال طاقة لدول عربية في ُّ
األمل ،لكن الس���لطة ّ
تحمله،
ورهانه���ا على الخروج م���ن النفق المظلم يبق���ى على مفاجآت
ُّ
التحمل والصبر ..ألنه
و»معجزات» ش���عبها وقدرته الفريدة على
ّ
سيد الصبر والمفاجآت!
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
ال ُيغير الله ما
ٍ
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