
محمد أحمد القابسي

ــنـــاء جــيــلــي فـــي تــونــس  كـــنـــت، وبـــعـــض أبـ
الــســبــعــيــنــيــات(، ونحن  )مـــا يسمى جــيــل 
العامة  الثانوية  شــهــادة  الجتياز  نتهيأ 
)الـــبـــكـــالـــوريـــا(، نــتــابــع بــشــغــف كــتــابــات 
الــعــروي  الــلــه  عــبــد  أفــــذاذ، منهم  مفكرين 
الجابري والطيب تيزيني  ومحمد عابد 
وإدوارد سعيد ومحمد أركون وأدونيس 
ومحمد الطالبي وهشام جعيط وغيرهم. 
ال  التي  نقاشاتنا  مــادة  كتاباتهم  كانت 
تنتهي، ولعلنا كنا نتعّسف على أنفسنا 
ومحدودية  السن  صغر  بحكم  وعقولنا 

اإلمكانات الذهنية واملادية.
اآلداب  وكلية  الجامعة،  إلــى  وبارتقائنا 
تــونــس، تحديدا  فــي  اإلنسانية  والــعــلــوم 
كنت،  األولــــى،  الثمانينيات  ســنــوات  مــع 
متابعة  على  نواظب  األصــدقــاء،  وبعض 
ــام جـــعـــيـــط،  ــ ــشـ ــ ــل هـ ــ ــ ــراحـ ــ ــ مـــــحـــــاضـــــرات الـ
املــــوجــــهــــة لـــلـــمـــرحـــلـــة الــــثــــالــــثــــة. وأذكـــــــر 
مــوضــوعــهــا فــي ذلـــك الــوقــت، »الصحابة 
البدريون في عهد معاوية«. كان األستاذ 
األرســتــقــراطــي األنــيــق نجما ساطعا في 
كــلــيــتــنــا، يــحــرص الــجــمــيــع عــلــى حــضــور 
من  ويتهيبون  ومتابعتها،  محاضراته 
مالقاته وجها لوجه. ولــم يكن يضاهيه 
في هذه املنزلة غير الفيلسوف الفرنسي 
التدريس  في  الــذي سبقه  فوكو،  ميشال 
فــي الــكــلــيــة نــفــســهــا، وكــانــت مــحــاضــراتــه 
هي األخرى محفال عاما يهرع إليه طلبة 

محمود الوهب

ــار  بـــشـ ــاب  ــ ــطـ ــ خـ إلــــــــى  ــع  ــمــ ــتــ اســ ــن  ــ مــ أدرك 
االنتهاء مما سميت مهزلة  ُبــَعــْيــَد  األســـد، 
ــلـــغـــة الـــبـــذيـــئـــة الــتــي  ــات، مــــن الـ ــابــ ــخــ ــتــ االنــ
ــانـــق. ما  اســتــخــدمــهــا، كـــم هـــو مــقــهــور وحـ
ر عن حجم الرعب الذي يعبث بداخله،  يعبِّ
الــغــائــم فــي ظــل تحّديات   مستقبله 

ُّ
ويــلــف

الــتــي صنعها بيديه،  الــســوريــة  األوضــــاع 
أو بـــســـبـــب رعـــونـــتـــه الــــتــــي قـــــــادت الـــبـــالد 
إلــى مــا هــي عليه. تنتظر حــلــواًل، ولــكــن ال 
حلول بوجوده، فتراه مرتبكًا بائسًا أمام 
ــه،  ــذي يـــرأسـ ــ انـــكـــشـــاف عـــــــورات الـــنـــظـــام الــ
فعلى الرغم من حجم االحتقار الذي أبداه 
والحزبية،  والعسكرية  األمنية  وأجهزته 
للشعب الــســوري وفــئــاتــه كــافــة، مــن خالل 
محاوالت تصغيره، وإذالله بجعله يمارس 
الــتــي تــجــاوزت  لـــوازم انتخاباته  تــفــاهــات 
املواطن  فقد جعل  األخالقية،  القيم  أبسط 
لم  أفعااًل  النظام،  أدوات  بإرهاب  يمارس، 
يكن ليفعلها لو أنه يمتلك حّريته، وحقه 
بالدفاع عنها. ولم يكتف النظام بمخبري 
األجهزة والشّبيحة و»زلم« أثرياء الحرب، 
بــل ألــزم رجــال الــديــن الــذيــن يفترض أنهم 
بالقدسية،  تتسم  أخــالقــيــة  قيمًا  يمثلون 
ــة  ــرات، كـــالـــشـــّبـــيـــحـ ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــمــ ــ ــم بــ ــ ــــرهـ ـ ــيَّ ــ ــــسـ فـ
والــطــّبــالــبــن وســـواهـــمـــا، يــتــضــّرعــون إلــى 
ــلـــه، بــأســلــوب شــعــبــوي، أن يــحــفــظ لهم  الـ
قائدهم. وأتبع ذلــك بحفالت دبــك ورقص 
الــذي ال مثيل  للرئيس  وتهريج، وتمجيد 
له إال في الدول املشبعة تخلفًا واستبدادًا. 
وكان أبوه قد أخذ أسلوب تلك االنتخابات 
 من 

ً
عــن كــوريــا الــشــمــالــيــة املـــأخـــوذة أصـــال

شـــكـــل انـــتـــخـــابـــات االتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي 
السابق، وكانت سببًا في إسقاطه إضافة 
إلى أسباب عديدة أخرى! وعلى الرغم من 
منهم  بقي  كثر  بين 

َّ
خل حن 

ّ
مرش وجـــود 

ق عليهما بحفنة أصواٍت تكاد  اثنان، تصدَّ
بينه  الكبير  الــفــارق  إلــى  ليشير  تــذكــر   

ّ
أال

ـــح آخـــر مـــن أبـــنـــاء الــشــعــب، 
ّ

وبـــن أي مـــرش
وكأن هؤالء في أسوأ حاالتهم مقطوعون 
من غصٍن يابس، فال أهل لهم، وال أصحاب، 

بدر شافعي

أثـــار تصريح وزيـــر الــخــارجــيــة املــصــري، 
املــــاضــــي  الــــشــــهــــر  ســـــامـــــح شــــــكــــــري، 19 
الثاني لخزان  املــلء  أيـــار( بشأن  )مــايــو/ 
ســـد الــنــهــضــة اإلثـــيـــوبـــي، وتـــأثـــيـــره على 
مــصــر، الــــذي قـــال فــيــه نــصــا »لــديــنــا ثقة 
الثاني لن يضّر بمصالحنا  املــلء  أن  في 
املائية، فلدينا رصيد كاف من املياه في 
ان السد العالي، ويمكننا التعامل مع 

ّ
خز

األمر من خالل اإلجراءات املحكمة إلدارة 
مواردنا املائية ... امللء الثاني هو إجراء، 
واملــحــّك الحقيقي هــو مـــدى وقـــوع ضــرر 
على مصر«، أثار هذا التصريح تساؤالت 
ــــذا املــــلء  كـــثـــيـــرة بـــشـــأن حــقــيــقــة تـــأثـــيـــر هـ
على مصر، وهل هناك ضرر فعلي أم ال، 
سيما أن  يأتي من رأس هرم الخارجية، 
ولـــيـــس مـــن مـــســـؤول صــغــيــر فـــي الـــبـــالد، 
كما أنه يتناقض مع أقوال أخرى للرجل 
ــرر، مــنــهــا رســالــتــه  ــ ــــوع ضـ تــشــيــر إلــــى وقـ
إلـــى مــجــلــس األمـــــن، فـــي إبـــريـــل/ نيسان 
املــاضــي، وجــاء فيها نصا »املـــلء الثاني 
املنفرد بحجز 13.5 مليار متر مكعب في 
ان السد، سيسبب أضــرارا كبيرة، بل 

ّ
خــز

أنها  وكارثية، على دولتي املصب«، كما 
تتناقض مــع تــصــريــحــات أخـــرى لـــوزارة 
الري، املعنية بالشق الفني في هذا األمر. 
كيف يمكن فهم سياق هذه التصريحات؟ 
وهل هناك ضرر فعلي، أم أن مصر ترفع 
ــار الــــضــــرر لــلــضــغــط عـــلـــى إثــيــوبــيــا  ــعـ شـ
لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــلــزم يــضــع قــواعــد 
بتوفير  ويــســمــح  املــــلء،  لعملية  مـــحـــّددة 
املــعــلــومــات الـــالزمـــة عــن عملية املــــلء من 
لتقليل  الــالزمــة  بالترتيبات  القيام  أجــل 
الــضــرر الــواقــع عليها إلــى أقصى درجــة، 
لــلــســد،  املـــشـــتـــركـــة  اإلدارة  ــن  ــ عـ نـــاهـــيـــك 
ووجود اتفاٍق ملزم بشأن وجوب اللجوء 
إلــــى الــتــحــكــيــم الـــدولـــي عــنــد االخـــتـــالف؟ 
في البداية ال بد من تحديد ما املقصود 
بالضرر وعدم الضرر الواقع على مصر، 
هل الضرر املقصود به العطش، أو حدوث 
أم  العالي،  السد  مياه  نقص في مخزون 
اآلثــار  أنــه مفهوم أشــمــل، يتضمن أيضا 
على  املترتبة  واالجتماعية  االقتصادية 
ـــلء؟ مــفــهــوم عـــدم الـــضـــرر، وفــق  عملية املـ
رواية الوزير شكري، يعني وجود فائض 
ان الــســد الــعــالــي )إجــمــالــي 

ّ
ــز ــ مــيــاه فـــي خـ

يكفي  مكعب(  متر  مليار   162 التخزين 
ملــواجــهــة أي عــمــلــيــة حــجــز لــلــمــيــاه تــقــوم 
بها إثيوبيا، علما بأنه لكي يتحقق ذلك، 
يــتــم حــرمــان بــعــض الــفــالحــن مــن زراعـــة 
بعض املحاصيل ذات االستهالك العالي 
من املياه، األرز تحديدا في شمال الدلتا. 
وبــالــتــالــي، يــعــّد هــذا الــحــرمــان ضـــررا من 
إذ  واالجتماعية؛  االقتصادية  الزاويتن، 
من شأن التخزينن، األول والثاني )18.5 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، تــضــاف إلــيــهــا ثالثة 
مليارات تبخر وتسّرب«؛ عدم زراعة أكثر 
ــّدان مــن األرز، يمكن  مــن ثــالثــة مــاليــن فــ
تــصــديــرهــا إلــــى الـــخـــارج بــعــائــد يــقــدرب 

عشرة مليارات دوالر. 
وبـــالـــتـــالـــي، لـــم يــتــحــدث شـــكـــري عـــن هــذا 
ــه لــم  ــ ــنــــوع مــــن الــــضــــرر، تـــمـــامـــا كـــمـــا أنـ الــ
يـــتـــحـــّدث عـــن الـــضـــرر الـــنـــاتـــج مـــن شـــراء 
 ،)virtual water( االفتراضية  املياه  مصر 
والــتــي تعني اســتــيــراد املــيــاه فــي صــورة 
الخارج، إذ تستورد  سلع ومنتجات من 
مصر، بحسب البيانات الرسمية لوزارة 

رضوان زيادة

جو بايدن هو الرئيس األميركي األكبر عمرا 
في البيت األبيض. وبالتالي، يبدو تاريخه 
ــا ال  ــمــ الـــســـيـــاســـي مـــعـــروفـــا لــلــجــمــيــع، وربــ
يحتاج إلى تكهناٍت كثيرة بشأن توجهات 
ســيــاســتــه الــداخــلــيــة أو الــخــارجــيــة. .. هــذا 
صحيح في املجمل، لكن الرئيس األميركي 
كبرى،  سياسية  تحالفات  عموما  تنتخبه 
ــا، بــدخــولــه  ــهــ ــوالــ تـــســـمـــح، بـــأصـــواتـــهـــا وأمــ
الذي  الوسطي  فالتحالف  األبــيــض،  البيت 
قاده بايدن مّكنه من الوصول إلى الرئاسة 
على حساب ترامب الذي اعتمد في تحالفه 
املــتــمــاســك عــلــى قـــاعـــدة جــمــهــوريــة ضيقة 
في   

ً
وثابتة  

ً
مخلصة كانت  ربما  ومــوالــيــة، 

لــه، لكنها لم تكن كافية إلبقائه في  الــوالء 
البيت األبيض أربع سنوات أخرى.

ــع ســـنـــوات  ــ ــان انـــتـــخـــاب تــــرامــــب قـــبـــل أربــ ــ كـ
ـــة،  ـــة وثـــقـــافـــيَّ ــأة مــــن زاويـــــــة ســـيـــاســـيَّ ــفـــاجـ مـ
فالواليات املتحدة التي أوصلت إلى البيت 
ة  ل رئيس أسود من أصول أفريقيَّ األبيض أوَّ
إلى الرئاسة )بــاراك أوباما( توصل عكسه 
إلى  تقريبًا،  السياسات  وفــي  الصفات،  في 
البيت األبيض. كيف يمكن أن نفهم تسامح 
ـــة مـــن األمــيــركــيــن مـــع تــصــريــحــات  األكـــثـــريَّ
تــرامــب وقتها  ــح 

ّ
املــرش أدلـــى بها  ة  عنصريَّ

تـــجـــاه املــكــســيــكــيــن واملـــســـلـــمـــن والـــنـــســـاء 
 واحدا منها كان 

َّ
وغيرهم، على الرغم من أن

ح سابق، 
ّ

كافيًا في السابق إلسقاط أّي مرش
القول  أم ديمقراطّيًا. لذلك يمكن  جمهورّيًا 
ــيـــوم، فـــي جـــزء كبير  إن انــتــخــاب بـــايـــدن الـ
منه، كان تصويتا سلبيا ضد ترامب بعد 
السياستن،  التخّبط في  أربــع سنواٍت من 
أنــه،  بــايــدن  ويــعــرف  والخارجية.  الداخلية 
للحفاظ على إرثه، يحتاج للبقاء على هذا 
الــتــحــالــف الــواســع الـــذي انــتــخــبــه، وهـــا هو 
من  فكريا  خليطا  يضم  الــواســع  التحالف 
اليسار املعتدل إلى اليسار الراديكالي إلى 
الجمهورين  إلــى  التقليدين  الليبرالين 
املــعــتــدلــن الــذيــن عـــارضـــوا تـــرامـــب، وربــمــا 
ــحــه فــي عـــام 2024، حيث 

ّ
يــعــارضــون تــرش

من املتوقع أن يخوض ترامب االنتخابات 
الرئاسية مرة أخرى.

ــك تــكــثــر الــتــكــهــنــات بـــشـــأن تــوجــهــات  ــذلـ ولـ
بــــايــــدن، وحـــيـــث يــحــكــم مـــن الـــيـــســـار أم من 
لــلــرئــيــس لينكولن  كـــان يحلو  كــمــا  املـــركـــز، 
تـــحـــكـــم إال مــن  بـــأنـــهـــا ال  ــا  ــيــــركــ أمــ وصــــــف 
املــركــز. ولــكــن بــعــض ســيــاســات بــايــدن، في 

مـــا يــتــعــلــق بــالــهــجــرة، وربـــمـــا الــســيــاســات 
االجتماعية، عبر صرف مليارات الدوالرات 
املـــــحـــــدود، يــعــكــس  الـــفـــقـــر  لـــلـــعـــائـــالت ذات 
تــوّجــهــا اجــتــمــاعــيــا أقـــرب إلـــى الــيــســار منه 
بها  اتصف  التي  التقليدية  الليبرالية  إلــى 
الحزب الديمقراطي. ولذلك ربما كان زعيم 
الشيوخ  مجلس  فــي  الجمهورية  األغلبية 
ح الذي 

ّ
ا عند القول إن بايدن هو املرش

ّ
محق

ــح 
ّ

ــخــب، لــكــن بــيــرنــي ســانــدرز هــو املــرش
ُ
انــت

الذي يحكم اليوم، بسبب بعض السياسات 
الــقــانــون  فــي  بــاإلنــفــاق  الــيــســاريــة املتعلقة 
ــتــــصــــاد بـــعـــد جــائــحــة  الــــخــــاص بـــنـــمـــو االقــ
الخاص  الجديد  القانون  وأيــضــا  كــورونــا، 

بالبنى التحتية.
ــة  ـــســـات األمــيــركــيَّ ــودة املـــؤسَّ ــ ــيـــد اآلن عـ األكـ
تــرامــب،  إدارة  خـــالل  تعطيلها  بــعــد  للعمل 
الــتــي كانت  الــســيــاســات املــتــنــاقــضــة  بسبب 
ز 

ّ
ــز ــ ــا عـ ــ ــل يــــــوم تـــقـــريـــبـــا، وهــــــو مـ ــ تــــصــــدر كـ

دور الــســلــطــات الـــثـــالث فـــي املــحــافــظــة على 
 Checks and« ــــى  ُيــــســــمَّ ــا  ــ مـ أو  ــا،  ــ ــهـ ــ ــــوازنـ تـ
التي  األميركية،  ة  فالديمقراطيَّ  ،»Balances
ة في  ة قائمة ومستمرَّ تعتبر أقدم ديمقراطيَّ
ضت المتحان حقيقي  تعرَّ املعاصر،  عاملنا 
أمام وجود ترامب في البيت األبيض أربع 
للتوازن  لكثيرين تهديدًا  سنوات، ما شّكل 
ــكــــن األمـــيـــركـــيـــن  بــــن هــــــذه الـــســـلـــطـــات، ولــ
اختفى  بــعــدمــا  الـــصـــعـــداء،  اآلن  يــتــنــفــّســون 
تــرامــب مــن واجــهــة الــشــاشــة األمــيــركــيــة كل 
يوم تقريبا. وبسبب جائحة كورونا، جعل 
بايدن التعافي االقتصادي أولوية له، حيث 
ورث بايدن االقتصاد األميركي في عام 2020 
في أسوأ أزمة اقتصادية تعصف بالواليات 
املتحدة منذ الكساد الكبير في 1929. وربما 
اســتــطــاع بـــايـــدن الـــيـــوم، بــفــضــل ســيــاســاتــه 
ــات املــتــحــدة  ــواليــ ــة، تــجــنــيــب الــ ـ ــاديَّ ــتـــصـ االقـ
ــيــه بــرامــج الــدعــم 

ّ
والــعــالــم األســــوأ عــبــر تــبــن

ة  والصناعيَّ ة  املاليَّ سات  للمؤسَّ الحكومي 
الـــخـــاّصـــة، وبـــرنـــامـــج الـــدعـــم املـــالـــي املــقــدم 
اه 

ّ
تبن إجــراء  األميركية، وهو عملّيًا  لألسر 

ع هذا   بايدن وسَّ
َّ
الرئيس ترامب سابقًا، لكن

أكبر،  الجديد بشكل  القانون  البرنامج في 
أكبر وتخفيض ضريبي  فشمل مساعدات 
لألسر الفقيرة واملحتاجة، واستطاع بايدن 
أن يــنــقــذ االقـــتـــصـــاد األمـــيـــركـــي مـــن فــتــرة 
كــســاد بــعــد دفــعــات مــن تريليوني دوالر 
فــي أكــبــر مــســاعــدات حكومية فــي تــاريــخ 

الواليات املتحدة. 
)كاتب سوري في واشنطن(

الكلية، واملريدون من خارجها من الزمالء 
في األجزاء الجامعية األخرى، وحتى من 

خارج الحرم الجامعي.
ــان األســــتــــاذ املـــتـــمـــيـــز، هـــشـــام جــعــيــط،  ــ كـ
ــا بــــــخــــــروجــــــه عــــــــن »الــــــــنــــــــص«،  ــ ــرنـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ يـ
ــيـــرة فــــي الــفــلــســفــة  ــثـ ــكـ واســــتــــطــــراداتــــه الـ
والــتــاريــخ واآلداب، مــراوحــا بــن اللغتن 
العربية والفرنسية بإتقان نادر وأسلوب 
ــار بــهــذه  ــهــ ــبــ مـــمـــيـــز. وجـــعـــلـــنـــي هـــــذا االنــ
الــشــخــصــيــة أخـــشـــى مــحــادثــتــه ونــقــاشــه 
بصفة مباشرة. ولكنه دفعني إلى التوغل 
في قراءة أعماله، ومتابعة ما يصدره من 
مــقــاالت وكــتــب، بــإعــجــاب شــديــد ونــهــم ال 
يقاوم. وأبرز هذه األعمال التي ساهمت 
فــي نــحــت كــيــانــي الــثــقــافــي والــفــكــري في 
كــتــابــه الــشــهــيــر الــــذي أصــــدره وهـــو على 
ــات »الـــشـــخـــصـــيـــة  ــيــ ــنــ ــيــ ــعــ مـــــشـــــارف األربــ
العربي«،  واملصير  واإلســالمــيــة  العربية 
ثــم   ،1974 ــنــــة  ســ ــة  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــالـ بـ وصــــــــدر 
مترجما عن دار الطليعة في بيروت سنة 
1984. وكذلك كتابه »أوروبــا واإلســالم – 
صــدام الثقافة والــحــداثــة«، والــصــادر في 
ثم   ،1978 ســنــة  بالفرنسية  أولـــى  طبعة 
فــي تــرجــمــة عــربــيــة عــن دار الحقيقة في 
بيروت سنة 1980، قيل إن املؤلف لم يكن 
راضيا عنها. لذلك صدرت ترجمة ثانية 
له عن دار الطليعة في 1995. وأطروحته 
العربية  املدينة  نشأة  »الكوفة،  الشهيرة 
ــــدرت هـــي األخــــرى  ــد صـ اإلســـالمـــيـــة«، وقــ
بالفرنسية سنة 1986، وفي ترجمة عربية 

يبرز تأمالته في نــزوع االنــســان ملعانقة 
املطلق. ويكشف هذا املؤلف عن عمق إملام 
صاحبه بمنجز كبار الفالسفة الغربين، 
»هيغل« و»ماركس«  وخصوصا األملان كـ
ــايــــدغــــر«  ــاخ« و»هــ ــ ــ ــوربـ ــ ــ و»نـــيـــتـــشـــه« و»فـ
وفالسفة أملان آخرين تطّرقوا إلى قضية 

الحداثة بزوايا مختلفة.
واملالحظ أن مجمل أعمال هشام جعيط، 
عــلــى الــرغــم مــن تــعــّدد عــنــاويــنــهــا، تشكل 
حلقاته،  فصل  يمكن  ال  واحـــدا  مشروعا 
 يتمم 

ً
 مــتــنــاغــمــة

ً
بـــل هـــي تــأتــي مــتــكــامــلــة

بــعــضــهــا بـــعـــضـــا، لــــيــــدور نــســقــهــا الـــعـــام 
ــة، مـــحـــورهـــا  ــيـــ ــاســـ ــة أســـ ــيــ ــالــ ــكــ حـــــــول إشــ
العربية  لألمة  التاريخية  الهوية  الثابت 
اإلســـالمـــيـــة. ويـــبـــرز هــــذا خــصــوصــا في 

ثالثية السيرة النبوية التي جاءت ثمرة 
ــتــــدّرج ومــتــنــاســق امـــتـــد عــقــديــن.  عــمــل مــ
ومـــن الـــواضـــح أن أطــروحــتــه عــن الــكــوفــة 
ــن اهـــتـــمـــامـــه بـــالـــفـــتـــرة  ــ ــا عـ ــ ــــالنـ ــت إعـ ــانــ كــ
املــبــّكــرة مــن الــتــاريــخ الــحــضــاري العربي 
اإلسالمي، الــذي رافقه طــوال سنّي عمره 
فــي مــحــاضــراتــه ومــقــاالتــه وكــتــبــه. ويــرى 
جــعــيــط أن املــســتــشــرقــن الـــذيـــن اهــتــمــوا 
بـــهـــذه الـــفـــتـــرة، عــلــى ســعــة اطـــالعـــهـــم، لم 
يــأتــوا بمنجز ُيــذكــر فــي هـــذا املـــيـــدان، إذ 
الرغم من  دراساتهم هزيلة، على  جــاءت 
لــذلــك اعتبر دارســـوه  مــحــاوالٍت ال تنكر. 
ـــل فــي دراســــات  أنـــه مــن املــؤســســن األوائــ
ــــع مــنــاهــج  هــــــذه الــــفــــتــــرة، حـــيـــث قـــطـــع مـ
املستشرقن، وفتح أفقا معرفيا مغايرا. 

ره بابن خلدون 
ّ
وال ينفي هــؤالء هنا تأث

ــاكـــــس فـــيـــبـــر ومـــــــــارك بـــلـــوك  ــ ــغـــل ومـ وهـــيـ
وبـــــــرودال وغـــيـــرهـــم. كــمــا أنــهــم يــــرون أن 
الـــراحـــل كـــان مــتــمــيــزا، مــنــذ بـــدايـــاتـــه، في 
ــد فــــي الـــبـــحـــث والـــــدراســـــة،  ــريـ ــفـ نــهــجــه الـ
الـــذي كتبه  ــا واإلســـــالم«،  ــ فكتابه »أوروبـ
لفترة طويلة  ل 

ّ
مث أوج شبابه،  في  وهــو 

مــرجــعــا فــي الــعــالقــة بــن الــغــرب والــعــالــم 
اإلســــالمــــي، كـــذلـــك كــتــابــه عـــن الــفــتــنــة قد 
أحدث منعرجا كبيرا في دراسة التاريخ 
كما نجح جعيط، وهو  األول.  اإلسالمي 
مــخــتــص فــي الــتــاريــخ بـــاألســـاس، فــي أن 
مـــاّدة فكرية جدلية،  الــتــاريــخ  مــن  يجعل 
ال ماّدة إخبارية مملة، وكأنه على منهج 
ابــــن خـــلـــدون فـــي اعـــتـــبـــار »الـــتـــاريـــخ في 

ظاهره ال يزيد عن اإلخبار .. وفي باطنه 
نظر وتحقيق«.

ــــي مـــســـيـــرة هــــــذه الــشــخــصــيــة  ــــت فـ ــــالفـ الـ
ــعــه عـــن املــنــاصــب الــســيــاســيــة 

ّ
ة تــرف

ّ
الـــفـــذ

اتــــهــــا، فــقــد كــــان الـــزعـــيـــم الـــراحـــل  وإغــــراء
الحبيب بورقيبة في الستينيات يستمع 
انتباهه  ملــا لفتت  الــوطــنــيــة  ــة  ــ إلـــى اإلذاعـ
ــة فـــكـــريـــة ســــــأل عـــــن صـــاحـــبـــهـــا،  ــلــ ــداخــ مــ
فــأعــلــمــوه بــأنــه الــجــامــعــي الــشــاب هشام 
جعيط، فسألهم عن قرابته بالشيخ عبد 
العزيز جعيط، الذي كان أحد املناصرين 
لـــبـــورقـــيـــبـــة فــــي إصـــــــدار مــجــلــة األحــــــوال 
الــشــخــصــيــة )مــنــعــت تـــعـــّدد الــــزوجــــات(، 
فــتــبــن أنــــه ابــــن أخـــيـــه، فـــدعـــاه إلــــى قصر 
قرطاج، وبعد نقاش عميق معه في الفكر 
والــتــاريــخ، عــرض عليه منصبا وزاريـــا، 
لــكــن الــبــاحــث الـــشـــاب اعـــتـــذر مــفــضــال أن 
يكون باحثا مفكرا في التاريخ اإلسالمي، 

ال مسؤوال سياسيا.
ــات، مفّكرا  هــكــذا عــاش هــشــام جعيط ومـ
حــرا ومــؤرخــا ناقدا وفيلسوفا بـــارزا، لم 
سياسي،  لحزب  وال  فكري  لتيار  يرتهن 
أبــرز  منه  مــتــفــّردة جعلت   

ً
مسيرة ناحتا 

ــونــــس، فـــكـــرا وبـــحـــثـــا وفــلــســفــة،  أعــــــالم تــ
واملثقفن  الــدارســن  كــل  أعماله  وشغلت 
في العالم. وها هو اليوم يترّجل في وداع 
مؤلم، وما زال صوته يقرع أذنّي ويشكل 
وجــدانــي، ووجـــدان مريديه وقــارئــيــه من 

خالل آثاره التي ال تموت.
)كاتب تونسي(

وال أسر أو عائالت أو أنصارا يمنحونهم 
مــقــدارًا مــعــقــواًل مــن األصـــــوات.. والحقيقة 
أن  ارتــضــيــا على نفسيهما  ــَحــْن 

َّ
املــرش أن 

عليه،  نتفرج  كنا  الـــذي  الــقــرد  ذلــك  يكونا 
أيام زمان، إذ كان »القرداتي« يدور به على 
تــجــّمــعــات الـــنـــاس، ليجمع بــعــض الــنــقــود 
ذلك  وليس  القرد.  يؤّديها  حركاٍت  مقابل 
فقط، بل جاءت كل خطوة قامت بها تلك 
األجهزة هزيلة، وأعطت عكس مبتغاها. 
 بصمات الدم التي قام بها بعض 

َّ
حتى إن

الــعــســكــريــن كــشــفــت عـــن حــالــة الــتــبــاهــي 
 والـــتـــزويـــر دونـــمـــا أي خــجــل أو 

ّ
بــالــغــش

اجتماعية  أو  قانونية  قيمة  أليــة  اعتبار 
أو أخالقية. 

ــابـــعـــون حـــجـــم األصــــــــــوات الــتــي  ــتـ ــمـــع مـ جـ
ــوا، ثم  ــ ــارنـ ــ نـــالـــهـــا، وطــــرحــــوا وقـــســـمـــوا وقـ
تــبــيــنــوا أنـــهـــا فـــاقـــت عــــدد ســـكـــان ســوريــة 
 عدد سكان سورية 

َّ
كبارًا وصغارًا، حتى إن

نــفــســه قـــد ازداد لــيــبــلــغ الــضــعــف أو دونـــه 
 تــرامــب 

َّ
بــقــلــيــل. وتـــجـــدر اإلشـــــــارة إلــــى أن

انتخابات  فــي  مجتمعن  حصال  وبــايــدن 
تشرين  نوفمبر/  فــي  األميركية  الــرئــاســة 
مــن عدد  املــاضــي على نسبة %40  الثاني 
 320 البالغ نحو  املتحدة  الــواليــات  سكان 
مــلــيــون نــســمــة، وهــــــؤالء هـــم الـــذيـــن يحق 
السوري  املجتمع  أن  علمًا  االنتخاب،  لهم 
ــثـــر شـــبـــابـــًا، فـــأعـــمـــار مــــن هــــم دون ســن  أكـ
ــة، يــعــنــي أن نــســبــة من  ــريـ ــثـ ــاب أكـ ــتـــخـ االنـ
يــحــق لـــه االنــتــخــاب أقـــل مـــن األرقـــــام الــتــي 
ظـــهـــرت. وإذا مـــا افــتــرضــنــا أن انــتــخــابــات 
األسد كانت حامية بالقدر نفسه، ونزيهة 
باملعايير ذاتها، فيكون عدد سكان سورية 
أكثر من 35 مليون إنسان من دون حساب 
أكــثــر مــن 12 مــلــيــون مــهــجــر، تــحــت طائلة 
ــارج مــنــاطــق سيطرته  ــــوت، أو مــقــيــم خــ املـ
ــْرِف بشار،  ُعـ فــي  فــهــؤالء جميعًا،  لنظامه، 
ثيران هائجة وخونة وعبيد للدوالر، كما 

وصفهم خطابه! 
يعلم األســـد قــبــل غــيــره أن تــدمــيــر ســوريــة 
الذي جرى على يديه، وأيدي من وصفهم 
بــــــاإلخــــــوة، )الــــــــــروس واإليــــــرانــــــيــــــن(، ألن 
ــــؤالء طــالــبــوه بـــإجـــراء انـــتـــخـــابـــاٍت حـــّرة  هـ

ــن املــيــاه  الــــــري، 30 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مـ
االفتراضية. 

وبـــالـــتـــالـــي، إذا كــــان حـــديـــث شـــكـــري عن 
الــضــرر منصّبا على وجــود وفــرة مائية 
ــزان الــســد الــعــالــي، أو عـــدم عطش  فـــي خــ
املصرين، فهو صحيٌح من هذه الزاوية، 
ن أكثر 

ّ
حــتــى وإن كــانــت إثــيــوبــيــا ســتــخــز

ــيـــاه الــــشــــرب فــي  ــك، فـــاســـتـــهـــالك مـ ــ مــــن ذلــ
مصر ال يزيد عن 5.5 مليارات متر مكعب  
النيل(.  مــيــاه  )10% مــن حصة مصر مــن 
أمــا إذا كــان الحديث عــن الــضــرر بمعنى 
عدم زراعة األرض أو تبويرها »األضرار 
االقتصادية أو حتى االجتماعية«، فهناك 
ضرر فعلي ألي حصٍة من املياه تّدخرها 
إثيوبيا، فزراعة مليون فّدان تحتاج 5.5 
املــيــاه؛ وبفرض  مــن  متر مكعب  مليارات 
أن لكل فالح فّدانا ونصف فّدان، بحسب 
ــاءات الـــجـــهـــاز املــــركــــزي لــلــتــعــبــئــة  ــ ــــصـ إحـ
العامة واإلحصاء )9 مالين فّدان موزعة 
عــلــى 6 مــاليــن عـــامـــل(، وأن هـــذا الــفــالح 
 تتكّون، كحد أدنى من ثالثة 

ً
يعول أسرة

أفراد ؛ فمعنى هذا بطالة قرابة سبعمئة 
ألــف فـــالح، وقــرابــة ثــالثــة مــاليــن مواطن 
أن تصبح  يمكن  النسبة  مــصــري. وهـــذه 
ــلء الــثــانــي،  ثــالثــة أضـــعـــاف، فـــي حــالــة املــ

»13.5 مليار متر مكعب«.
إذن، قد ال تتضّرر حصة مصر من مياه 
العالي من  السد  في  املــوجــودة  التخزين 
هـــذه الـــزاويـــة، ولــكــن االقــتــصــاد املــصــري 

سيتضرر. 
وكذلك ستكون هناك تداعيات اجتماعية 
ــلء. ومــمــا يــفــاقــم األمـــر  ــ بــســبــب عــمــلــيــة املـ
ــيـــان، قد  الــــري، فــي بــعــض األحـ أن وزارة 
ان السد العالي، وال 

ّ
تحجز املياه في خــز

لالستخدام،  ترشيدا  للفالحن  تصرفها 
الفيضان والحديث  قــرب موسم  لكن مع 
عن »احتمال« فيضان كبير في إثيوبيا، 
الــــوزارة مــن تصريف كمية  قــد ال تتمّكن 
ــد لـــلـــفـــالحـــن؛  ــــزون الــــســ ــــخـ ــــن مـ ــيـــرة مـ كـــبـ
ــة الـــــجـــــديـــــدة، مـــــا قــد  ــعــ ــدفــ الســــتــــقــــبــــال الــ
ــزء مـــن هــذه  يــضــطــرهــا لــتــصــريــف كـــل جــ
املــيــاه فــي مفيض تــوشــكــى أو الــصــحــراء 
ــو أمـــــــٌر نــــاجــــٌم عــــن غــيــاب  ــ الـــغـــربـــيـــة، وهــ
الفيضان،  حجم  عــن  الدقيقة  املعلومات 
ما دفع مصر، مرارا  وتكرارا، إلى مطالبة 
إثيوبيا بتبادل املعلومات بشأنه، كما أن 
تصريف املياه في توشكى يعطي مبّررا 
إلثيوبيا بأن لدى مصر فائض مياه، وأن 

هناك تناقض بن القول والفعل.
إذن، صحيح أن مصر لن تعطش من امللء 
ولكن  إثيوبيا،  في  النهضة  لسد  الثاني 
لــديــهــا عــجــزا مــائــيــا ســنــويــا يــقــّدر ب 20 
مليار متر مكعب، هذا في حالة حصولها 
على حصتها كاملة من مياه نهر النيل؛ 
فوفق بيانات وزارة الري واملوارد املائية 
املصرية، تبلغ إجمالي احتياجات البالد 
املــائــيــة الــحــالــيــة حــوالــى 110 مــلــيــار متر 
ا، تستورد منها، كما سبق  مكعب سنوّيً
ــا في  الــقــول، 30 مليار متر مكعب ســنــوّيً

صورة مياه افتراضية. 
املــائــيــة من  املــــوارد  بينما يبلغ إجــمــالــي 
ــار واملـــيـــاه الــجــوفــيــة  مــيــاه الــنــيــل واألمـــطـ
مليار   59.25 حــوالــي  التحلية  وعمليات 

ا.  متر مكعب سنوّيً
وهـــــذا يــعــنــي وجـــــود فـــجـــوٍة فـــي املـــيـــزان 
املــــائــــي بــــن االحــــتــــيــــاجــــات )املـــتـــنـــامـــيـــة( 
تبلغ حاليا  )املــحــدودة(  املائية  واملـــوارد 
ـــا؛ يتم  20.75 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب ســـنـــوّيً

 1986 سنة  للتقّدم  الكويت  مؤسسة  عــن 
ثم عن دار الطليعة سنة 1993. وفي 1989 
أشــهــر كتبه  الــحــدث، ولعله  صــدر كتابه 
بــه، »الفتنة – جدلية  ارتــبــط اسمه  الــذي 
الـــديـــن والــســيــاســة فـــي اإلســـــالم املــبــكــر«. 
بالفرنسية،  غاليمار  دار  عــن  وقــد صــدر 
وترجمه خليل أحمد خليل، ليصدر سنة 
1991 عن دار الطليعة ببيروت. ثم يأتي 
النقاشات  مــن  عاصفة  أثـــار  الـــذي  كتابه 
في تونس وفي الوطن العربي وأوروبــا، 
»أزمة الثقافة اإلسالمية«، الصادر عن دار 
الطليعة بالعربية، ثم في نسخة فرنسية 
سنة 2004 في باريس عن دار فايار. وفي 
السنة نفسها كذلك أصدر هشام جعيط 
كتابه »تأسيس الغرب اإلسالمي – القرن 
األول والثاني هجرية«، عن دار الطليعة 
ببيروت، وصوال إلى ثالثيته في السيرة 
الـــنـــبـــويـــة، »الــــوحــــي والــــقــــرآن والـــنـــبـــوة«، 
مكة«،  فــي  املحمدية  الــدعــوة  و»تاريخية 
و»مــســيــرة مــحــمــد فــي املــديــنــة وانــتــصــار 

اإلسالم«.
سنة  انطلقت  إذن  جعيط  هشام  مسيرة 
1974 لــتــنــتــهــي بــآخــر أعــمــالــه الـــصـــادرة 
ســنــة 2021 تــحــت عـــنـــوان »الــتــفــكــيــر في 
الـــديـــن«، عــن دار  التفكير فــي  الــتــاريــخ – 
ســــيــــراس لــلــنــشــر بـــتـــونـــس. ويـــمـــثـــل هـــذا 
اإلصدار خاتمة أعماله ومفتاحها أيضا، 
والفيلسوف  املفكر  نظرة  فيه  تتجلى  إذ 
ــاريـــــخ الـــبـــعـــيـــد  ــتـــ ــــي الـــ ــام جـــعـــيـــط فــ ــ ــــشـ هـ
للبشرية، وفي الدين واقعا تاريخيا. كما 

وال  السلطة،  بتداول  تسمح  وديمقراطية، 
أحد يعرف ما الذي أخافه حينذاك، إذا كان 
قادرًا بالفعل على حيازة 14 مليون صوت 
حـــالل، ولــيــدفــع جيشه ملــواجــهــة املطالبن 
ــم لـــيـــديـــر ظــهــره  بـــاالنـــتـــخـــابـــات الــــحــــرة! ثــ
للمبادرات العربية التي لم يكن جوهرها 
 
ً
غير اللجوء لالنتخابات الديمقراطية حال

سوريًا سوريًا.
لغة بشار األســد في ذلــك الخطاب، وعلى 
ــــذي ظــهــر على  ــاح الـ ــيــ الـــرغـــم مـــن كـــل االرتــ
ن بالبوتكس، أّكدت أن النظام  وجهه املحسَّ
فــشــل فـــي تــجــمــيــل صـــورتـــه، فــلــم يستطع 
تمويه عملية االنتخابات لتكون طبيعية. 
وإذا كان أمر تزوير االنتخابات ال يهمه، إذ 
هي تجري على هذا الشكل منذ تولى والده 
الــســلــطــة. وتــؤكــد لــغــة الــخــطــاب الغاضبة 
أن الــنــظــام يــقــف الــيــوم وجــهــًا لــوجــه أمــام 
إعادة  املــؤّجــل.. وهو  السوري  االستحقاق 
االحــتــالالت، واستعادة  اإلعــمــار، وترحيل 
ثلث األراضــــي الــســوريــة بــثــرواتــهــا الجّمة 
مـــن شــاغــلــيــهــا ومــســتــثــمــريــهــا! وإعـــــادة لم 
التي  وطنهم،  أرض  على  السورين  شمل 
كان  وإن  املنتظرة،  الحلول  في صلب  هي 
فكرة  تخوينه،  نــبــرة  فــي  يحمل،  الخطاب 
االستغناء عــن املــهــّجــريــن. وقــد يــبــدو هذا 
األمر طبيعيًا ملن لم يفهم الوطن إال مزرعة 

له وألسرته وللضاربن بسيفه. 
)كاتب سوري(

إعـــادة  مــن خـــالل عملية  ســـداد معظمها 
تــدويــر مياه الــصــرف الصحي والــزراعــي 
والصناعي، ومن املياه الجوفية املسّربة 
مـــن نــهــر الـــنـــيـــل؛ بـــاإلضـــافـــة إلــــى عملية 

التحلية. 
ــادة الــتــدويــر  ولــكــن يــالحــظ أن عملية إعــ
مكلفة »عدة مليارات«، فضال عن كونها 
ــيــــاه، فـــي حـــن يتم  ة املــ تـــؤثـــر عــلــى كـــفـــاء
ان الــســد 

ّ
ســــداد الــنــســبــة الــبــاقــيــة مـــن خـــــز

العالي عند أسوان.
ــي تـــراجـــع  ــي فــ ــائــ ســـاهـــم هـــــذا الـــعـــجـــز املــ
نصيب الفرد في مصر من املياه بصورة 
ــادة عـــدد الــســكــان مـــن 22  ـــردة مـــع زيـــ

َّ
مـــط

مــلــيــون شــخــص عـــام 1950 إلـــى أكــثــر من 
ا 

ً
مــلــيــون شــخــص عـــام 2020، فوفق مــائــة 

ألحدث بيانات منظمة األغذية والزراعة 
فــي مصر  الــفــرد  تــراجــع نصيب   ،)FAO(
من 869 مترا مكعبا من املياه عام 1997 
إلى 589 مترا فقط عام 2017، ومن املتوقع 
أن يصل إلى 534 مترا مكعبا بحلول عام 
2030، وهـــو مــا يعني نــصــف مــقــدار حد 
الفقر املــائــي، وفــق األمــم املتحدة، والــذي 

يقّدر بألف متر مكعب للفرد سنويا. 
وبــالــتــالــي، أي تــنــاقــص فــي هـــذه الحصة 
املائي  العجز  السد قد يفاقم  مــلء  بسبب 
بــمــقــدار هــذا الــخــصــم؛ مــا يعني أن للسد 
ــلــــى مــــصــــر اقـــتـــصـــاديـــا  ضــــــــررا كــــبــــيــــرا عــ
واجتماعيا، وأنه ال ينبغي حصر مفهوم 
الــضــرر فــي حـــدوث الــعــطــش، بالنظر إلى 
عليها  يتحصل  الــتــي  الضئيلة  الــنــســبــة 
املـــواطـــن مــن مــيــاه الـــشـــرب. وفـــي األخــيــر، 
يــبــقــى الـــقـــول إن الـــوزيـــر ربـــمـــا هــــدف من 
ــأنـــة إلـــى  تـــصـــريـــحـــه إرســــــــال رســــالــــة طـــمـ
ــري بــــعــــدم حــــــــدوث ضـــرر  ــ ــــصـ الـــشـــعـــب املـ
)عـــطـــش( مـــع قــــرب مـــوســـم الــفــيــضــان في 
إثــيــوبــيــا، وتــأكــيــد األخـــيـــرة عــلــى أن املــلء 
الرغم من  الثاني سيتم في موعده، على 
ــزم، وفــشــل  ــلـ ــاق مـ ــفـ ــى اتـ ــدم الـــتـــوصـــل إلــ عــ
ــر. ولكن  املــفــاوضــات فــي حلحلة هــذا األمـ
في املقابل أرسل الوزير هدية إلى إثيوبيا، 
دينا  خارجيتها  بــاســم  املــتــحــّدث  بحسب 
مـــفـــتـــي، تـــفـــيـــد بـــأنـــهـــا عـــلـــى صــــــــواب، وأن 
املــــلء الــثــانــي لــن يــضــّر بــمــصــر، وبــالــتــالــي 
الــتــشــكــيــك فـــي مــصــداقــيــة أيـــة تــصــريــحــات 
مصرية مستقبلية بشأن السد. وربما هذه 
هي اإلشكالية التي جعلت شكري يتراجع 
مــرة ثانية عــن هــذا التصريح، بعد زيــادة 
النقد الداخلي له، ويؤكد وجود ضرر من 

عملية امللء الثاني!  
)كاتب مصري(

في وداع هشام جعيط

14 مليون صوت وبشار حانق

خطورة الملء الثاني 
لسد النهضة على مصر

كيف يمكن 
تصنيف بايدن؟

عاش هشام جعيط 
مفّكرًا حرًا ومؤرخًا 

ناقدًا وفيلسوفًا بارزًا، 
لم يرتهن لتيار فكري 

وال لحزب سياسي

خطاب رأس 
النظام السوري 

يوضح أن االنتخابات 
لم تفكك له العقد

للسد ضرر كبير 
على مصر اقتصاديًا 

واجتماعيًا، وال ينبغي 
حصر مفهوم 

الضرر في حدوث 
العطش

آراء

بشير البكر

تترقب أنقرة قمتي حلف شمال األطلسي )الناتو( واالتحاد األوروبي في الشهر 
الحالي، ألنهما تشكالن محطتني هامتني في مسار العالقات التركية مع الواليات 
املتحدة وبلدان القارة األوروبية، وذلك في ظل مجموعة من الخالفات وتضارب 
املصالح والتوجهات. وبات من املقّرر أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
نظيره األميركي جو بايدن على هامش قمة الحلف في بروكسيل، املقّررة في 14 
يونيو/ حزيران الحالي، وتحّدث أردوغان عن أهمية هذا اللقاء بالقول »أعتقد أن 
اجتماعنا مع بايدن في قمة حلف شمال األطلسي سيكون باكورة حقبة جديدة«. 
وفي هذا اإلطــار، شهدت العاصمة التركية في اآلونــة األخيرة حركة دبلوماسية 
ترتيبات  أجل  أميركيون من  أعمال  وتجارية، حيث قصدها مسؤولون ورجــال 

ع فيه تركيا إلى استثمارات أميركية.
ّ
القمة، في وقت تتطل

الثانية هي القمة األوروبية املرتقبة في نهاية يونيو الحالي، والتي على  واملحطة 
جدول أعمالها مسألة مراجعة العالقات مع أنقرة، في ضوء التزامها حيال التوتر 
مع اليونان وقبرص بشأن التنقيب عن موارد الطاقة في شرق البحر املتوسط. 
القمة األوروبــيــة، من أجــل إتاحة  األتــراك باتخاذ خطوات قبل  ويأمل املسؤولون 
 في العالقات بني تركيا واالتحاد األوروبي. وفي 

ً
فرصة إعداد أجندة أكثر إيجابية

هذا اإلطار، يلتقي أردوغان املستشارة األملانية أنجيال ميركل في قمة حلف شمال 
األطلسي، قبل موعد انعقاد القمة األوروبية. وتواصل تركيا جهودها ملنع قادة 
أوروبا من اتخاذ موقف متشّدد ضدها في القمة املقبلة، بعدما حددوا في قمة 
مارس/ آذار املاضي مهلة حتى قمتهم في يونيو ملراقبة ما تقوم به تركيا إلنهاء 
التوتر وتقييمه. ومن املرّجح أن القمة األوروبية سوف تتأثر بنتائج قمة أردوغان 
بايدن، سلبا أو إيجابا، ألن أوروبا تدرك أنها، من دون الواليات املتحدة، ال تستطيع 
رات تحّسن في 

ّ
أن تخرج بقراراٍت ذات مفعول مباشر. وعلى الرغم من غياب مؤش

العالقات األميركية التركية، قّدم وزير الخارجية التركي لنظيره األميركي خريطة 
طريق لحل الخالفات، وال سيما قضية نظام إس 400 الدفاعي الذي اقتنته تركيا 
الداعم ألكــراد سورية. وكانت زيارة  من روسيا، باإلضافة إلى موقف واشنطن 
سفيرة الواليات املتحدة في االمم املتحدة ليندا توماس غرينفيلد إلى أنقرة، أول 

من أمس األربعاء، عالمة انفتاح أميركية تجاه تركيا.
مــارســت تركيا، فــي اآلونـــة األخــيــرة، سياسة تبريد األجـــواء مــع الــخــارج، وأبــدت 
 مع اليونان ومصر والسعودية، من أجل تخفيف تداعيات ما قد 

ً
 ملحوظة

ً
مرونة

يستجّد مع أميركا وأوروبا. وكانت املرحلة الجديدة في العالقات التركية اليونانية 
البلدين، وآخرها زيارة  الدبلوماسية في  إلى زيــاراٍت متبادلة لرئيسي  قــادت  قد 
التركي مولود جــاووش أوغلو إلى أثينا، مطلع األسبوع الحالي،  وزير الخارجية 
املاضي،  نيسان  إبــريــل/  في  ديندياس  نيكوس  اليوناني  نظيره  زيــارة  على  ردا 
وجــاءت  الختامي.  الصحافي  املؤتمر  في  خــالفــاٍت ظهرت عالنية  والتي شهدت 
زيارة جاووش أوغلو ألثينا من أجل بحث امللفات والقضايا العالقة في بحر إيجة 
وشرق املتوسط والقضية القبرصية، والتحضير الجتماع بني أردوغان ورئيس 
عقده  على  الــطــرفــان  اتفق  والـــذي  ميتسوتاكيس،  كيرياكوس  اليوناني  ــــوزراء  ال
العالقات  ج في 

ّ
التشن الــذي يوفر أرضية المتصاص  على هامش قمة األطلسي 

الثقة. ولهذا استضاف جولة  بناء  لتدابير  املسهل  أنقرة وأثينا، ويلعب دور  بني 
رابعة، بني وفدي وزارتي الدفاع التركية واليونانية، والهدف التمهيد لحل الخالفات 
العالقة بني البلدين في بحر إيجة وشرق املتوسط، وال سيما بشأن موارد الطاقة، 
وتصاعد التوتر بعدما أرسلت أنقرة عدة سفن للتنقيب عن موارد الطاقة قبالة 
سواحل اليونان وقبرص في العام املاضي، ووقفت الواليات املتحدة وبعض دول 
االتحاد األوروبي، وخصوصا فرنسا، إلى جانب اليونان، التي وقعت مع إسرائيل 
وتــم استبعاد تركيا، على  املتوسط،  غــاز  االتفاقات القتسام  عــددا من  وقبرص 

الرغم من أنها دولة متوسطية.

نواف التميمي

الــوزراء السابق/ بنيامني نتنياهو،  بينما تطوي إسرائيل 12 عامًا من حكم رئيس 
الرئيس محمود  املطالبة بطي صفحة  الفلسطيني  الشعب  ستنكر على نخبة من 

ُ
ت

الــذي خدم  أن نتنياهو  التي طالت وطــولــت مــا يزيد عــن 17 سنة. واملــفــارقــة  عباس 
دولته بأسنانه وأظافره، ونجح، خالل سنوات وجوده على رأس حكومة تل أبيب، في 
تحقيق إنجازات غير مسبوقة ألي رئيس وزراء إسرائيلي سبقه، ليس أقلها ضم 
الجوالن السوري واختراق عواصم عربية وازنة، وليس آخرها إقناع اإلدارة األميركية 
ضاف 

ُ
بنقل سفارتها إلى القدس، بعد االعتراف باملدينة عاصمة موحدة إلسرائيل، ت

إلى ذلك انتصاراته منذ كان سفيرًا في األمم املتحدة، وقبل ذلك عندما كان ضابطًا 
في القوات الخاصة لجيش االحتالل، قد ينتهي املطاف به في السجن على تهٍم ليس 
من بينها خيانة عظمى، وال تنسيق أمني مع عدو، وال تفريط بأيٍّ من ثوابت املشروع 
الصهيوني التوسعي. طوت إسرائيل صفحة نتنياهو، بعد أربعة انتخابات برملانية 
في غضون عام ونصف العام لم تسعفه في تشكيل حكومٍة تحظى بثقة الكنيست.   
ألفي  نحو  مطالبة  التسحيج  ومــرتــزقــة  األصــنــام،  عــبــدة  املــقــابــل، يستهجن  وفــي 
أكاديمي ومثقف فلسطيني باستقالة الرئيس أبو مازن، بعد سنوات فشٍل عجاف، 
ع محمود عباس اتفاق أوسلو بني 

ّ
تجّرع الشعب الفلسطيني أكواب مرارتها منذ وق

أيلول 1993. ال يقبل حملة املباخر  التحرير وإسرائيل في 13 سبتمبر/  منظمة 
مطالب شريحٍة وازنٍة من الشعب الفلسطيني باستقالة الرئيس املنتهية شرعيته 
إقالة  السّحيجة هضم فكرة  أمعاء  العام 2009. وبالتأكيد، يستعصي على  منذ 
رئيٍس يحفل سجله باإلخفاقات والفشل املزمن على امتداد نصف قرن من وهم 
م الكيان اإلسرائيلي صّك الشرعية على ما يزيد عن 80% من فلسطني 

َّ
سالم سل

ن االحتالل من باقي األرض الفلسطينية، بعد إفراغها من أهلها 
ّ
التاريخية، ومك

بــاملــصــادرة والــهــدم والــســطــو، وتــوطــني أكــثــر مــن 700 ألــف مستوطن فــي الضفة 
الغربية، يقطنون في أكثر من 196 مستوطنة مرخصة من الحكومة اإلسرائيلية، 

وما يزيد عن 200 بؤرة استيطانية.
الــقــدم، يستقيل املـــدّرب وربــمــا كامل الطاقم اإلداري، فــي حــال خسر  فــي عالم كــرة 
الرئيس  واألعــمــال، يستقيل  املــال  وفــي عالم  أو ربما مباراة حاسمة.   

ً
بطولة الفريق 

التنفيذي، وربما كامل مجلس اإلدارة، عندما يفشلون في تحقيق األهداف املرسومة 
الحكومات  الــصــومــال، على استقالة  إلــى  اليابان  العالم، مــن  فــي  الــعــادة  لهم. وجــرت 
في حال أخفقت في أداء برامجها، بل إن حكومات كثيرة تستقيل، على الرغم من 
تسجيل إنجازات تاريخية، لفسح املجال أمام تجديد الدماء واألفكار. مطالبة املثقفني 
واألكاديميني الفلسطينيني باستقالة الرئيس محمود عباس أو إقالته بقوة الشرعية 
كما  أهــلــيــة،  حـــرٍب  نــيــران  لفتح   

ً
وصــفــة وال  الفتنة،  على  تحريضًا  ليست  الشعبية، 

 
ٌ
 وُمدركة

ٌ
يزعم الّسحيجة في محاولة بائسة لترهيب الناس، وإنما هي مطالُب واعية

لضرورة طي صفحة من العبث السياسي، واالنتقال إلى مرحلٍة جديدٍة من النضال 
الــغــاصــب، يــوم هّبت  املــواجــهــات أخــيــرا مــع االحــتــالل  الفلسطيني رسمت مالمحها 
صواريخ املقاومة لنجدة أهالي القدس، وخرجت اللد وحيفا ويافا لنصرة غّزة، وهي 
الله وجنني  رام  يوم تجاوب شباب  دمر. 

ُ
امل الصهيوني  الحقد  نيران  تتعّرض لسيل 

ونابلس وكل الضفة الغربية مع نداء اإلضراب العام واملواجهة املفتوحة مع االحتالل. 
الفلسطينية  الخريطة  امتداد  على  االحتالل  مع  األخيرة  املواجهات  عــّرت جولة  لقد 
العجز املدّوي للرئيس محمود عباس وسياساته وسلطته، وكشفت عمق الهّوة بني 
الشعب  األعظم من  السواد  الفلسطيني منذ عقود، وبني  بالقرار  مة 

ّ
املتحك القيادات 

ق أبو مازن لشعبه ما أنجزه نتنياهو إلسرائيل، وال هو أفضل 
ّ
الفلسطيني. لم يحق

عامة،  انتخاباٍت  في  الشعب  أقصاه  الــذي  البريطاني ونستون تشرشل  الزعيم  من 
من  أشجع  هو  وال  الثانية،  العاملية  الحرب  في  النازية  على  التاريخي  انتصاره  تلت 
سيف الله املسلول الذي عزله أمير املؤمنني عمر بن الخطاب عن قيادة الجيش خالل 
معركة اليرموك. حان الوقت لطي صفحة رئيٍس ال يحظى بأي شرعيٍة دستوريٍة أو 

سياسيٍة أو وطنية.

جمانة فرحات

أثبتت تجارب السنوات املاضية أن أكثر الدول اّدعاء للديمقراطية يمكنها أن تضع 
كل مبادئها جانبًا عندما يتعلق األمر بالالجئني أو املهاجرين غير النظاميني. 
بالنسبة إليها هؤالء خطر داهم. الغاية األولى منع وصولهم إلى أراضيها، حتى 
من  كليومترات  أو  أمتار  بضعة  بعد  على  املهترئة  قواربهم  في  غرقًا  ماتوا  لو 
سواحلها. وللسبب نفسه، ال مانع لديها من التحالف مع كل من يبدي استعداده 
الــدول  الــدفــاع« األول عن حــدودهــا. تحالف إيطاليا وغيرها من  ألداء دور »خــط 
األوروبية مع املليشيات في ليبيا نموذج. لكن البلطجة التي تمارسها الدنمارك 
حاليًا ضد طالبي اللجوء تفوق ما يجري في أي دولة أخرى. منح البرملان موافقته 
على قانوٍن يتيح إرســال طالبي اللجوء خارج أوروبــا »إلى دول شريكة« بينما 
رون باالقتراب 

ّ
درس طلباتهم، أي عمليًا جعل طالبي اللجوء واملهاجرين ال يفك

ُ
ت

من حدود الدنمارك، وإال سيتم تدفيعهم ثمنًا غاليًا. وسبق ذلك تكثيف العمل 
آخــر على  »آمــنــة«، في مثال  أن دمشق  السوريني بحّجة  الالجئني  على ترحيل 

رتكب بحق الالجئني واملهاجرين.
ُ
فصول من الجرائم السياسية التي ت

ال تقل هذه النماذج سوءًا عما يجري في دول أخرى، تستضيف على أراضيها 
 فقط، 

ً
الالجئني واملهاجرين الحاملني بالوصول إلى أوروبا. تصبح الحدود رخوة

عندما تريد هذه الدولة أو تلك إيصال رسائل سياسية إلى جيرانها األوروبيني. 
مــا جـــرى فــي تــركــيــا عــلــى مـــدى ســنــوات، ومـــا حـــدث أخــيــرًا فــي املــغــرب، مــثــاالن 
يمكن التوقف عندهما تجسيدا لكيف يتحّول الالجئون واملهاجرون إلى مجرد 
أوراق مساومة وضحايا ابتزاز، ويدفعون ثمن حسابات سياسية هنا وهناك. 
احتضنت تركيا منذ بدء موجات الفرار من سورية ما ال يقل عن 3.5 ماليني 
ســوري، يضاف إليهم مئات آالف على األقــل من بلدان أخــرى. ال يمكن إنكار 
حقيقة أنها فتحت لهم أبوابها على مصراعيها، وقّدمت لهم تسهيالت وخدمات 
النظام  آلــة قتل وتــعــذيــب  البيئة اآلمــنــة هــربــًا مــن  لت لهم 

ّ
أنــهــا شك عـــدة، واألهـــم 

السوري، لكنهم لم يبقوا بمنأى عن استخدامهم ورقة سياسية.
على مدى السنوات املاضية، وعلى الرغم من توقيع تركيا مع االتحاد األوروبي 
اتفاقًا للهجرة في 2016، ُسّجلت مــرات عدة زيــادة في وتيرة تدفق املهاجرين 
باتجاه اليونان. وقفة عند أبرز هذه املحطات تجعل الرابط بني توقيتها ووجود 
األوروبـــيـــني ليست مهمة صــعــبــة.  وعلى  بــني تركيا وجــيــرانــهــا  أزمـــة سياسية 
األرجح، ال شيء سيتغير في ما يتعلق بتشديد اإلجراءات أو تخفيفها، ما دامت 

امللفات الخالفية بني تركيا واالتحاد األوروبي بدون حلول نهائية ومستدامة.
هذا السيناريو واضح أنه بدأ يتكّرر على الحدود املغربية اإلسبانية التي شهدت، 
قبل أسابيع، واحــدة من أكبر موجات تدفق للمهاجرين إلى جيب سبتة، سواء 
عبر البحر أو من خالل تسلق الجدار الحدودي. صحيٌح أن محاولة املهاجرين 
األعـــداد  حجم  لكن  ســنــوات،  منذ  وموثقة  مستمرة  ومعاناتهم  جــديــدة،  ليست 
كانت غير مسبوقة هذه املّرة، وما جرى تم بغّض بصر من السلطات املغربية. 
الرميد،  املغربي لحقوق اإلنسان، املصطفى  الدولة  السبب فلم يتأخر وزيــر  أما 
إبراهيم  به، رابطًا بني قرار إسبانيا استقبال زعيم »بوليساريو«،  التباهي  في 
 إنه »كان من حق املغرب أن يمد 

ً
غالي، للعالج وفتح الحدود للمهاجرين،  قائال

رجله، لتعرف إسبانيا حجم معاناة املغرب من أجل حسن الجوار، وثمن ذلك، 
وتعرف أيضًا أن ثمن االستهانة باملغرب غال جدًا«. هكذا ببساطة اختار »وزير 
الدولة لحقوق اإلنسان« توصيف املوقف، من دون أن يتوقف لحظة عند أوضاع 
املهاجرين، وبينهم مواطنون مغاربة، ألنهم ببساطة بالنسبة إليهم ليسوا سوى 

مجرد أوراق للمساومة.

تركيا بانتظار قمتين حان الوقت لطّي الصفحة

جرائم سياسية 
بحق المهاجرين
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آراء

أسامة أبو ارشيد

واليسار  والــوســط  اليمن  تحالف  إذا نجح 
ــي تــشــكــيــل ائـــتـــالف  ، فــ

ً
ــال ــعــ ــلــــي، فــ ــيــ ــرائــ اإلســ

حكومي جديد يطيح سيطرة رئيس الوزراء، 
السياسة  الــحــيــاة  عــلــى  نتنياهو،  بنيامن 
على مدى االثني عشر عامًا املاضية، فإنهم 
سُيقابلون بارتياح كبير في أوساط اإلدارة 
األميركية، ولكن من دون إبداء مظاهر الفرح 
واالحـــتـــفـــال. ال تــوجــد مــعــطــيــات، حــتــى اآلن 
عــلــى األقــــل، بـــأن إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن 
ســاهــمــت فـــي جــهــود مــحــاولــة طــــيِّ صفحة 
نــتــنــيــاهــو، ولــكــن األكــيــد أنــهــا، وعــلــى عكس 
إدارة الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تـــرامـــب، لم 
تسع إلى مساعدته وتعزيز موقفه سياسيًا 

وشعبيًا. 
وكانت إسرائيل قد خاضت ثالثة انتخابات 
تــشــريــعــيــة غــيــر حــاســمــة خـــالل فــتــرة إدارة 
تــــرامــــب، بـــــدءًا مـــن أبـــريـــل / نــيــســان 2019، 
مـــرورًا بسبتمبر / أيــلــول مــن الــعــام نفسه، 
ثـــمَّ فــي مــــارس / آذار 2020. وفـــي كــل مــرة، 
حصل نتنياهو على دعم سخيٍّ من ترامب 
ــهـــده بــــاالعــــتــــراف بــالــقــدس  ــذي افـــتـــتـــح عـ ــ الــ
عــاصــمــة إلســرائــيــل، فــي ديسمبر / كــانــون 
عـــن وكــالــة  الــتــمــويــل  قــطــع  ثـــمَّ  األول 2017. 
األمــــم املــتــحــدة إلغـــاثـــة وتــشــغــيــل الــالجــئــن 
الفلسطينين )أونروا(، في سبتمبر/ أيلول 
عن  اإلنسانية  املساعدات  كل  ووقــف   .2018
 .2019 شــبــاط  فــبــرايــر/  فــي  الفلسطينين، 
وبعد ذلك اعترف بضم إسرائيل للجوالن، 
تراجع  ثــمَّ   .2019 نيسان  أبــريــل/  فــي شهر 
ــه، فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي من  ــ ــ إدارتـ
الــــعــــام نـــفـــســـه، عــــن الـــــــرأي الـــقـــانـــونـــي الــــذي 
أواخــر  الــواليــات املتحدة منذ  كانت تتبناه 
بناء  إن  القائل  املــاضــي،  الــقــرن  سبعينيات 
الضفة  فــي  مدنية«  »مستوطنات  إسرائيل 
الــغــربــيــة »يــتــعــارض مــع الــقــانــون الــدولــي«. 
»صــفــقــة  وصـــــــواًل، إلــــى إعـــــالن مـــا تـــعـــرف بـــ
ــقـــرن«، فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2020،  الـ
»حـــق« إســرائــيــل بــضــم %30  ـــ ــتــــراف بـ واالعــ
ترامب  وخــتــم  املحتلة.  الغربية  الضفة  مــن 
ذلــك كله بــاإلشــراف والــدفــع بموجة جديدة 
وواســـعـــة مــن التطبيع الــعــربــي مــع الــدولــة 
العبرية، كما في حاالت اإلمارات والبحرين 

سامية عيسى

ــقــــســــري لــبــيــوت  ــانــــت مــــحــــاولــــة اإلخـــــــــالء الــ كــ
في  فيها  مستوطنن  وإحـــالل  الفلسطينين 
حي الشيخ جّراح في القدس الشرارة الحقيقية 
للمواجهات الفلسطينية مع جيش االحتالل 
اإلسرائيلي وشرطته وقطعان مستوطنيه في 
 ،1948 عــام  املحتلة  واألرض  والضفة  القدس 
إذ شكلت قضية حي الشيخ جراح في القدس 
»لحظة مكثفة« لحقيقة ما حدث عام النكبة، 
العنصرية  إســرائــيــل  لطبيعة  فــاقــع  وكــشــف 
بوصفها »نظام أبارتهايد« شديد الفجاجة. 
أيــقــظــت قــضــيــة حـــي الــشــيــخ جــــــّراح مــشــاعــر 
الفلسطيني إلى ذرًى لم تبلغها من  الغضب 
بطابع  الفلسطينية«  »الــهــّبــة  وطــبــعــت  قــبــل، 
الـــتـــحـــّوالت الــتــاريــخــيــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي ُيــقــدم 
عليها شــعــٌب طــال أمــد اضــطــهــاده، وتجاهل 
معاناته 73 عاما هي عمر النكبة. ومن هنا، 
ــــدوى  يــخــتــلــف مـــفـــهـــوم الـــنـــصـــر ومـــعـــنـــاه وجـ
املواجهات الشعبية في شــوارع فلسطن عن 
العالية  وكلفتها  العسكرية  املــواجــهــات  تلك 
ة مع 

ّ
التي تبلغ فــي كــل معركٍة تخوضها غــز

الكيان الصهيوني حدا يفوق الخيال، إن في 
البيوت  وآالف  املــدنــيــن  مــن  الضحايا  مــئــات 

املدّمرة واملنشآت والبنى التحتية. 
توقف ضجيج املعارك بعد 11 يوما من بدء 
ة، تــمــّكــنــت فــيــهــا حركة 

ّ
إطــــالق صـــواريـــخ غــــز

حماس ومعها الجهاد اإلسالمي من تكبيد 
إلــى مديات  الــعــدو خسائر موجعة، وصلت 
إليها  تكن تصل  لــم  اإلسرائيلي،  العمق  فــي 
 
ً
في الحروب السابقة، وشكلت مفاجأة باهرة

من  وزادت  الفلسطينية،  الــعــواطــف  ألــهــبــت 
زخم املواجهات الشعبية في القدس والضفة 
الغربية وأراضــي 1948. وأعلن وقفا إلطالق 
الجانبن، بوساطة  مــن  مــشــروط  الــنــار غير 
 21 الجمعة  فجر  أميركيا  مدعومة  مصرية 
مايو/ أيار 2021، تبعته احتفاالت حمساوية 
بالنصر ودماء عشرات ضحايا العدوان في 
غزة لم تجف بعد، فضال عن مئات اإلصابات 

وآالف البيوت املدمرة.
فق على وقف إطالق النار من غير أن تعلن 

ّ
ات

إســرائــيــل عــن تــراجــعــهــا عــن طـــرد أهــالــي حي 
باحات  انتهاك  في  واستمّرت  جـــّراح،  الشيخ 
املسجد األقصى التي كانت الهدف املعلن من 
»حماس« من إطالق معركة الصواريخ. عن أي 
نصر تتحّدث حركة حماس؟ ألهبت إنجازات 
ــال كـــتـــائـــب الـــقـــســـام الــــبــــواســــل املــشــاعــر  ــطــ أبــ
الفلسطينين  غليل  شــفــت  إذ  الفلسطينية، 
فــي الـــداخـــل والـــخـــارج بــصــواريــخــهــم محلية 

ــانـــت االنـــتـــخـــابـــات  ــــرب. كـ ــغـ ــ والـــــســـــودان واملـ
التشريعية اإلسرائيلية الرابعة، في مارس 
/ آذار املاضي، غير حاسمة أيضًا، ولكنها 
ــــرت وبــــايــــدن فــــي الـــبـــيـــت األبــــيــــض. عــلــى  جـ
ــّرات الثالث  غير مــا اعــتــاده نتنياهو فــي املـ
ــنـــاك هــــدايــــا أمــيــركــيــة  الـــســـابـــقـــة. لــــم تـــكـــن هـ
ــرة، بــــل لــــم يــــبــــادر بـــايـــدن  ــ ــ ــــذه املـ مــجــانــيــة هـ
ــد مــــضــــيِّ شــهــر،  ــعـ ـــى االتـــــصـــــال بــــه إال بـ ــ إلـ
املستوى  الرئاسة. على  تقريبًا، من تسلمه 
الــشــخــصــي، فــــإن عــالقــة بـــايـــدن ونــتــنــيــاهــو 
قــويــة وقــديــمــة. وعــلــى املــســتــوى السياسي، 
ــايــــدن مـــنـــحـــاز بــشــكــل مــطــلــق إلســـرائـــيـــل،  بــ
وهــــو كــــان وصــــف نــفــســه، عــــام 2007، بــأنــه 
وكثيرة  واضحة  ذلــك  تعابير  »صهيوني«. 
مــنــذ أصـــبـــح رئـــيـــســـًا. يــكــفــي الــتــذكــيــر هنا 
ــتــــراف  االعــ تــــرامــــب  إدارة  ــقــــرار  بــ بـــالـــتـــزامـــه 
بالقدس عاصمة إلســرائــيــل، واإلبــقــاء على 
السفارة األميركية فيها، غير أن في العالقة 
بن بايدن - نتنياهو شوائب كثيرة أيضًا. 
هــو لــم ينس لــه إفشاله جــهــود إدارة بــاراك 
أوباما التي كان فيها بايدن نائبًا للرئيس، 
أن  كــمــا  الفلسطينين.  مــع  تــســويــٍة  إلنــجــاز 
ــم يـــنـــس كـــيـــف تـــحـــالـــف نــتــنــيــاهــو  ــايــــدن لــ بــ
مــع الــجــمــهــوريــن، عـــام 2015، فــي مــحــاولــٍة 
لتعطيل االتفاق النووي مع إيــران. واألهم، 
بعن  نظروا  الديمقراطين،  كما  بايدن،  أن 
الــســخــط إلـــى الــتــمــاهــي الــتــام بــن تــرامــب – 
نــتــنــيــاهــو، فــي الــوقــت الــــذي كـــان فــيــه األول 
يتهمهم بأنهم تحّولوا إلى محضن ملعاداة 

السامية وكراهية إسرائيل.
نتنياهو جّراء  بايدن من  استياء  تضاعف 
إلى  العودة  إدارتــه  محاوالته عرقلة جهود 
االتفاق النووي مع إيران، والذي كانت إدارة 
تــرامــب خــرجــت منه عــام 2018. جــاء بايدن 
بـــأولـــويـــاٍت مــخــتــلــفــٍة إلــــى الــبــيــت األبـــيـــض. 
انقسامًا  املتحدة  الــواليــات  تعاني  داخليًا، 
مجتمعيًا وسياسيًا حاّدًا بعد أربع سنوات 
مــن حــكــم تــرامــب. كــمــا أنــهــا ال زالـــت تعاني 
مــــن وطــــــأة جـــائـــحـــة كــــورونــــا وتــداعــيــاتــهــا 
اقـــتـــصـــاديـــًا، والــــــذي يـــحـــاول بـــايـــدن إعــــادة 
الخارجية،  السياسة  إطالقه. وعلى صعيد 
احتواء  اليوم:  كبريان  أولويتان  لواشنطن 
الصن الصاعدة، قوة اقتصادية وعسكرية 
عاملية. والــتــصــّدي ملــحــاوالت روســيــا إعــادة 

الصنع، كما تكتيكاتهم العسكرية والنفسية. 
هــــذا صــحــيــح، لــكــن املــشــاعــر الــفــيــاضــة شــيء 
ــة  ــارنـ ــقـ ــازات، مـ ــ ــجــ ــ ــإنــ ــ والـــتـــقـــيـــيـــم الــــدقــــيــــق لــ
بالتحوالت التاريخية الكبرى وعودة القضية 
الــعــاملــي،  االهــتــمــام  إلـــى صــــدارة  الفلسطينية 
شــيء آخـــر. تــحــوالت ستقود املــســار الوطني 
من  جــديــدة  حقبة  إلــى  الفلسطيني  للنضال 
ــنـــوع أدواتـــــــه، ســيــمــا إذا  نــوعــيــة الــــصــــراع وتـ
ــتـــحـــوالت ومــراكــمــة  مـــا تـــم اســتــثــمــار هــــذه الـ
اإلنجازات التي تحققت، خصوصا مع دخول 
املباشرة  املواجهة  خــط  على   48 فلسطينيي 
وقــطــاع غزة  الغربية  الضفة  فــي  مــع شعبهم 
وبزخم  الــشــتــات،  وعــمــوم  اللجوء  ومخيمات 
غــيــر مــســبــوق. فــضــال عــمــا بـــدا مـــن عـــزم لــدى 
األجـــيـــال الــشــبــابــيــة فــي فلسطن الــتــاريــخــيــة 
ــادرة  ــ ــبـ ــ والــــشــــتــــات عـــلـــى اســــتــــعــــادة زمـــــــام املـ
مـــن قـــيـــاداٍت مــتــرهــلــٍة ال تــلــيــق بــأبــنــاء شعب 
ــام النكبة  فــلــســطــن، فــي األراضـــــي املــحــتــلــة عـ
ــزة. قــيــادات تــمــادت فــي تكريس  والــضــفــة وغــ
حــالــة االنــقــســام وفـــي الــتــنــافــس األنــانــي على 
ة ورام الله، ضربت 

ّ
السلطة »والتسلط« في غز

بــعــرض الــحــائــط مــصــالــح الــشــعــب الــوطــنــيــة 
في حقبٍة من االنقسام امتدت عقدين ونيف، 
وأصابت بعدواها الداخل الفلسطيني، وأّدت 
انتخابات  في  املشتركة  القائمة  انشطار  إلى 
الكنيست في مــارس/ آذار املاضي. من حقنا 
االنقسامي  السلوك  خبرنا  وقــد  نتساءل،  أن 
ســنــوات طــــوال: مــا الـــذي تــبــّدل حــتــى يطمئن 
الشعب الفلسطيني بأن هذه اإلنجازات سيتم 
اســتــثــمــارهــا بــمــراكــمــة اإلنــــجــــازات وتــجــذيــر 
الــتــحــوالت؟ هــذه الــهــّبــة الشعبية الــبــاهــرة لم 
انتهاكات االحتالل ونظام  تقم فقط ملواجهة 
الوطني  البديل  لتقدم  أيضا  بل  األبارتهايد، 
لحالة االنــقــســام والــتــرهــل والــخــنــوع والــتــأزم 
ــــداد األفـــــــق، بــــل والـــتـــســـلـــط عـــلـــى رقــــاب  ــــسـ وانـ
إنكار إنجازات  الفلسطينين أيضا. ال يمكن 
كــتــائــب الــقــســام والــجــهــاد اإلســـالمـــي، وليس 
الــهــدف مــن الــتــســاؤل تبخيس حــق املنتشن 
وكسبها،  متقدمة  نــقــاط  إنــجــاز  فــي  بالنصر 
تضّر  أن  يمكن  الــنــتــائــج  حــجــم  فــي  فاملبالغة 
بمجرى النضال. وهنا نعود لنسأل، وحقنا 
لــم  إذ  ــّدثـــون؟  يـــتـــحـ ــٍر  نـــصـ نــــســــأل: عــــن أي  أن 
تها 

ّ
تتحقق أهداف الحملة العسكرية التي شن

ــــالق تـــهـــديـــدات تــحــذيــريــة  »حـــمـــاس« بــعــد إطـ
انتهاكاتها في املسجد   عن 

ّ
إلسرائيل بالكف

األقــصــى وحـــي الــشــيــخ جـــــّراح. بــل بالعكس، 
تواصل إسرائيل انتهاكاتها العنصرية بحق 
حي الشيخ جـــّراح، وبــدرجــة أكبر مما فعلته 
قبل املعركة. إذ فرض االحتالل حصارا أكثر 

فرضها نفسها على الخريطة الدولية. هذان 
َيْنِ جيوسياسين يواجهان  َحدِّ

َ
ت أهمُّ  هما 

الواليات املتحدة. لذلك هي تريد االنسحاب 
ــان، والـــــعـــــودة إلـــــى االتــــفــــاق  ــتـ ــانـــسـ ــغـ مــــن أفـ
النووي مع إيران، وإنهاء حرب اليمن وذلك 
كــي تــتــفــّرغ لهما. وآخـــر شــيء كــانــت تريده 
إدارة بايدن هو العودة إلى الشرق األوسط 
الذي ال يشكل أولوية لديها، بما ذلك ملف 
الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة بــــن الــفــلــســطــيــنــيــن 

واإلسرائيلين. 
واشنطن  مقاربات  عــن  النظر  وبغض  لكن، 
للشرق األوســط، إسرائيل قــادرة دائمًا على 
إفسادها، وبالتالي إفساد بعض مقارباتها 
اإلستراتيجية األوسع املرتبطة بها. هذا ما 
جرى تحديدًا في التصعيد اإلسرائيلي على 
مـــدى األشــهــر املــاضــيــة فــي الــقــدس املحتلة، 
وتحديدًا في حيِّ الشيخ جّراح، ثمَّ االعتداء 
عــلــى املــصــلــن فـــي املــســجــد األقـــصـــى مطلع 
ــار(، وصــــواًل إلــى  الــشــهــر املــاضــي )مــايــو/ أيــ
 عــدوانــهــا الــوحــشــيِّ أخــيــرا عــلــى قطاع 

ِّ
شـــن

ة. صحيح أن بايدن دعــم ما سماه »حق 
ّ
غــز

نفسها«، وصحيٌح  الدفاع عن  في  إسرائيل 
أن إدارتــــه أجــــازت، فــي خضم الــعــدوان على 
الفلسطينين، أسلحة لها بقيمة 735 مليون 
ــم نــتــنــيــاهــو، في  دوالر، إال أنـــه هـــو مـــن أرغــ

نهاية املطاف، على إيقاف الحرب. 
لذلك، اتفاق زعيمي حزب »يوجد مستقبل«، 
يائير ليبيد، وحزب »يمينا«، نفتالي بينت، 
مــــع خـــمـــســـة أحــــــــزاب أخــــــــرى، عـــلـــى تــشــكــيــل 
حـــكـــومـــة ائـــتـــالفـــيـــة، بــــهــــدف الـــتـــخـــلـــص مــن 
بــايــدن.  إلدارة  هــديــة  بمثابة  كــان  نتنياهو، 
وهـــــذا ال يــعــنــي أن بــيــنــت، الـــــذي ســيــتــولــى 
رئاسة الوزراء في العامن األولن، إن سارت 
 تطّرفًا من نتنياهو. 

ّ
األمور كما ينبغي، أقل

على العكس من ذلك، هو على يمينه، سواء 
فــي مــا يتعلق بــاالســتــيــطــان والــتــســويــة مع 
ــن املــلــف  ــوقــــف مــ ــي املــ الــفــلــســطــيــنــيــن، أم فــ
النووي اإليراني. إال أن الجديد هنا أن هذه 
النور، ستكون  الحكومة االئتالفية، إن رأت 
هناك  املختلفة.  أطــرافــهــا  تناقضات  رهينة 
ــديـــد« بــزعــامــة  ــزب »أمـــــل جـ الـــيـــمـــن، مــثــل حــ
بزعامة  بيتنا«  و»إسرائيل  ساعر،  جدعون 
دينية  أحــزاب   عن 

ً
ليبرمان، فضال أفيغدور 

الوسط، كحزب  أيضًا  واستيطانية. وهناك 

إليه أو الخروج  الــدخــول  تــشــّددا عليه، يمنع 
منه، بل وامتدت انتهاكاته، لتشمل في اإلخالء 
القسري بيوت الفلسطينين في حي سلوان 
جنوب املسجد األقصى، وتمهد لفعل الشيء 
نفسه فــي حــي الــبــســتــان، وغــيــره مــن األحــيــاء 
املــقــدســيــة، ضــمــن خــطــطــهــا لــتــهــويــد الــقــدس. 
ــرت حــمــلــة اعــتــقــاالت واســعــة  ــك، أجــ ـــوق ذلــ وفـ
الفلسطينين  والشابات  الشبان  في صفوف 
فــي حــيــفــا ويــافــا والــلــد والــرمــلــة وأم الــفــحــم، 
بلغت 1500 معتقل ومعتقلة في ليلة واحدة، 
مباشرة بعد قــرار وقــف إطــالق الــنــار. ناهيك 
عن تواصل املواجهات في أراضي 48 والضفة 
الغربية والقدس، مع  استمرار العوامل التي 
ــــالق الـــنـــار،  ــرق وقــــف إطـ ــعـــدو إلــــى خــ تـــدفـــع الـ
فاألمر، أمر هذه الحرب لم ينته بعد .. أيضا. 

هنالك تحّوالت إيجابية عظيمة في املشهد 
والـــخـــارج، سّجلت  الــداخــل  فــي  الفلسطيني 
فــيــهــا حــركــتــا حـــمـــاس والـــجـــهـــاد اإلســـالمـــي 
ــلـــحـــوظـــا عـــلـــى صـــعـــيـــد املـــقـــاومـــة  ــا مـ ــّدمــ ــقــ تــ
ــذا الـــتـــقـــّدم ال يــســتــوي مع  املــســلــحــة. لــكــن هــ
رفـــع صـــور الــقــائــد اإليـــرانـــي املــغــتــال، قــاســم 
ــزة. إذ فـــي األمـــس  ــــوارع غــ ســلــيــمــانــي، فـــي شـ
ــنـــدرات  الــقــريــب أبـــيـــد مــخــيــمــا الـــيـــرمـــوك وحـ
فــي ســوريــة أمـــام عينيه، ولــم يــحــّرك ساكنا 
ليمنع ذلـــك، وهــو اآلمـــر الــنــاهــي فــي سورية 
األســد في ذلــك الوقت. كما ال يستوي إهــداء 
»هذا النصر«، أو أيا تكن تسميته، »إنجازا« 
لــلــجــمــهــوريــة اإلســالمــيــة اإليـــرانـــيـــة. أقــلــه ما 
يــحــمــلــه ذلـــك مـــن اســتــفــزاز شــديــد للشعوب 
العربية في العراق وسورية واليمن ولبنان، 
ملا تسّببت بــه  إيـــران، ومــا تــزال، من معاناة 
لـــهـــذه الـــشـــعـــوب. مــعــانــاة تـــعـــّددت أشــكــالــهــا 
ومستويات توحشها، فاقت بضحاياها ما 
ما  وهــذا  النكبة.  منذ  إسرائيل  عليه  أقدمت 
جــدال  ومــوضــع  كثيرين  فلسطينين  يـــؤّرق 
والعربية  الفلسطينية  الــنــخــب  لـــدى  كثيف 
ــواء، مـــمـــن يـــنـــاصـــرون  ــ ــسـ ــ ــيــــة عـــلـــى الـ والــــدولــ
بعدالتها.  ويؤمنون  الفلسطينية،  القضية 
قلق  فــهــو  الــشــأن،  بــهــذا  نقلق  أن  علينا   

ْ
وإن

قته الهبة الشعبية في القدس 
ّ
يتبّدد مع ما حق

والضفة ومدن فلسطينية كبرى في الداخل 
الفلسطيني من تقّدم وصعود كبيرين، سيما 
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  ــذات  ــ الـ عــلــى صــعــيــد 
أعاد  تاريخي  املستقلة. هو تحّول  الجامعة 
الصراع مع االحتالل الصهيوني إلى جذوره 
ذلــك مشروطا باالستمرار  كــان  األولـــى. وإن 
التسمية،  تكن  أيــا  االنتفاضة،  أو  الهّبة  فــي 
وجــعــلــهــا فــعــال دائـــمـــا وشـــامـــال، تــتــنــوع فيه 
أســـالـــيـــب الـــنـــضـــال الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي 

العمل  واليسار، كحزبي  »يوجد مستقبل«، 
ومــيــرتــس. وهــم جميعهم بــحــاجــٍة إلــى دعم 
النائب  بــرئــاســة  املــوحــدة،  العربية  القائمة 
منصور عباس، بغض النظر عن مشروعية 
د من جهود بينت 

ّ
موقفه هنا. وهــذا سيعق

بــايــدن بشأن  إدارة  مــع  االصـــطـــدام  أراد  لــو 
املــلــف الـــنـــووي اإليـــرانـــي، أو حــتــى الــتــوســع 
االســتــيــطــانــي الــواســع فــي الــضــفــة الغربية. 
يــســاهــم وجـــــود ليبيد  أن  تـــأمـــل واشـــنـــطـــن 
ــة،  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة  رأس  ــلـــى  عـ املــــفــــتــــرض 
ــــادة الــعــالقــات  فـــي الــعــامــن املــقــبــلــن، فـــي إعـ
األمـــيـــركـــيـــة – اإلســـرائـــيـــلـــيـــة إلــــــى ســّكــتــهــا 
املؤسسية بن دولتن، كما كانت عليها قبل 
حقبة ترامب – نتنياهو. كما تأمل مؤسسة 
الحزب الديمقراطي التقليدية في أن يساهم 
ــرا لـــلـــخـــارجـــيـــة، أم بــعــد  ــ ــ ــواء وزيـ ــ لــيــبــيــد، ســ
لــلــوزراء، بدعم من  عــامــن، رئيسا مفترضا 
اليسار اإلسرائيلي، في إعادة الحميمية إلى 
في  كثيرًا  التي تضّررت  املشتركة  العالقات 
سنوات حكم نتنياهو منذ عــام 2009. منذ 
الــتــيــار التقدمي  ذلــك الــحــن، تصاعد نــفــوذ 
في الحزب الديمقراطي الناقد إلسرائيل، في 
في  اإلنجيلي  الــتــيــار  تأثير  تصاعد  مقابل 
الحزب الجمهوري، املتحالف عضويًا معها. 
فسحٍة  إلــى  بــايــدن  إدارة  تتطلع  باختصار، 
زمانية ومكانية، ولو مؤقتة، في عالقاتها مع 
األكثر  األخرى  للتفّرغ ألولوياتها  إسرائيل، 
املضمون.  باألمر  ليس  هــذا  أن  ضغطًا، غير 
إلــى اآلن، يتزعم  ال زال نتنياهو، على األقــل 
أكــبــر كتلة بــرملــانــيــة، هــي الــلــيــكــود، ولــو كان 
في موقع املعارضة، اللهم أن ينتهي به األمر 
وخيانة  والفساد  الرشوة  بتهم  السجن  في 
األمانة. وال زالت حظوظ استمرار االئتالف 
 

ّ
الحكومي الجديد، إن كتب له النجاح، محل

شك. وفي كل األحوال، مجّرد توسل الواليات 
املتحدة تغييرًا داخليًا في إسرائيل للتمّكن 
منه،  الــحــدِّ  أو  السيطرة على جموحها،  مــن 
ر على الخلل في العالقة بن الطرفن. 

ّ
مؤش

األصــــل أن الـــدولـــة الــعــبــريــة هـــي مـــن تعتمد 
ما  كثيرًا  ولكنها  أميركا،  على  في وجودها 
تــتــصــّرف وكــأنــهــا هـــي مـــن يــمــلــك الـــقـــرار في 
واشـــنـــطـــن عــنــدمــا يــتــعــلــق األمـــــر بــكــثــيــر من 

ملفات الشرق األوسط.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــل فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة،  ــ املـــتـــجـــّدد فــــي داخــ
واستقطاب  الشتات  حــراكــات  معه  وتستمر 
العاملي مع فلسطن رمــزا للحرية  التضامن 
طريق  هو  الطريق  فهذا  والعدالة،  والكرامة 
التحرير.. طريق النصر. وإن لم ننتصر بعد، 
التي نعيشها  الحالة  لكن  نــدرك هــذا أيضا، 
الـــيـــوم هـــي حــالــة فــــرح وبـــارقـــة أمــــل. أعــــادت 
أن  بعد  بعضا،  بعضهم  إلــى  للفلسطينين 
واملــســافــات وســنــوات  النكبة  بينهم  بــاعــدت 
االنــــتــــظــــار. يـــحـــتـــضـــنـــون بــعــضــهــم بــعــضــا، 
ويــتــعــانــقــون فــي مــســيــرة الــتــحــّرر املــتــجــّددة 
بانتظار  الوقت،  بعض  التي خبت شعلتها 
معجزة، وها هي املعجزة قد أتت على شكل 
والدٍة جـــديـــدٍة يــتــعــن الــحــفــاظ بــعــدهــا على 
املولود الجديد ليكبر ويشتّد عوده، من غير 
أوهام أو مبالغات، كي ال تجهض اإلنجازات. 
الشاملة  الشعبية  الهّبة  وذلــك عبر مواصلة 
وتـــجـــذيـــرهـــا فــــي أمــــاكــــن تــجــمــعــات الــشــعــب 
الفلسطيني كافة، وعبر استثمار التحوالت 
واإلنـــــجـــــازات ومــراكــمــتــهــا أســـلـــوبـــا جــديــدا 
وفعاال لتفكيك االحتالل وزعزعة طمأنينته 
ــل فلسطن  عــلــى املــســتــويــات كـــافـــة، فـــي داخــ
والــشــتــات. بــمــا يسمح »بــتــعــطــيــل« الــقــدرات 
العسكرية املتفوقة لجيش االحتالل بخوض 
ــع الــتــواصــل  ــواقــ الـــنـــضـــال فـــي الــــشــــوارع ومــ
ــتــــمــــاعــــي عـــبـــر الــــعــــالــــم، وفــــــي املـــحـــافـــل  االجــ
الدولية وهيئات املجتمع املدني واملنظمات 
 .. الدولية الحقوقية، كما البيئية والنسوية 
بالتوازي مع املواجهات الشعبية املستدامة، 
الفلسطيني  الــشــعــب  بــحــق  ــع االحــتــفــاظ  ومـ
ــى املـــقـــاومـــة املــســلــحــة  املــــشــــروع بــالــلــجــوء إلــ
بالحدود التي ال تتسّبب بدفع أثمان باهظة 
ــاء الـــشـــعـــب ومــمــتــلــكــاتــه ومــعــيــشــتــه  ــ مــــن دمــ
الكريمة، شرطا ضروريا ألية معركة مقبلة، 
غير  الشعبية  النضالية  األدوات  فــاعــتــمــاد 
ــا وإربــــاكــــا لــعــدو  املــســلــحــة لــهــو أكـــثـــر إيـــالمـ
أكثر  مــا هــو  متغطرس، يملك مــن األســلــحــة 
فتكا وتــفــوقــا، فــضــال عــن أنــهــا أســالــيــب أقــل 
كشف  فــي  بديمومتها   

ً
فــعــالــيــة وأكــثــر  كلفة 

لدولة  والقبيح  الحقيقي  العنصري  الــوجــه 
االحتالل ومستوطنيه للعالم كله.

اليوم لدينا فرصة، ولكن التجارب علمتنا 
أن نــحــذر مـــن األقـــربـــاء قــبــل الـــغـــربـــاء، ومــن 
ــــداء، وأن ننتبه لــكــل ما  األصـــدقـــاء قــبــل األعـ
يحاك حولنا ولنا ونحن في ذروة االنتشاء، 
فــعــلــى الــرغــم مــن اإلنـــجـــازات الــكــبــيــرة التي 
تــحــقــقــت، مـــا زال الـــوقـــت مــبــكــرا لــلــنــصــر أو 

االحتفاء.
)كاتبة وإعالمية فلسطينية(

الدراما في تل أبيب والبهجة في واشنطن

الوقت مبكر للنصر أو االحتفاء

بغض النظر عن 
مقاربات واشنطن 

للشرق األوسط، 
إسرائيل قادرة دائمًا 

على إفسادها

تتطلع إدارة بايدن 
إلى فسحٍة زمانية 

ومكانية، ولو مؤقتة، 
في عالقاتها مع 

إسرائيل، للتفّرغ 
ألولوياتها األخرى 

األكثر ضغطًا

مجّرد توسل 
الواليات المتحدة تغييرًا 

داخليًا في إسرائيل 
للتمّكن من السيطرة 

على جموحها، أو 
الحدِّ منه، مؤّشر على 

الخلل في العالقة 
بين الطرفين

المشاعر الفياضة 
شيء والتقييم الدقيق 

لإلنجازات، مقارنة 
بالتحوالت التاريخية 

الكبرى وعودة القضية 
الفلسطينية إلى صدارة 

االهتمام العالمي 
شيء

تحّوالت إيجابية 
عظيمة في المشهد 

الفلسطيني في 
الداخل والخارج، سّجلت 

فيها حركتا حماس 
والجهاد اإلسالمي 

تقّدما ملحوظا على 
صعيد المقاومة 

المسلحة

اعتماد األدوات النضالية 
الشعبية غير المسلحة 

أكثر إيالما وإرباكا لعدو 
متغطرس، يملك 

من األسلحة ما هو 
أكثر فتكا
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