
لميس أندوني

ــن  ــ ــن األمــ ــ ــداء أفـــــــــــراد مــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــل مـــشـــهـــد اعـ ــعــ لــ
جريمة  ضــد  املحتّجني  على  الفلسطيني 
تعذيب الناشط نزار بنات حتى املوت هو 
أبلغ تجسيد للسقوط األخالقي املتدحرج 
لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، فــســلــطــة مـــن دون 
سلطة على األرض ال تجد تعبيرا لنهجها 
السلطوي إال بممارسته على شعٍب مكّبٍل 
تحت احتالل مستمر في تطهيره العرقي 
لــلــفــلــســطــيــنــيــني واقـــتـــالعـــهـــم مـــن أرضـــهـــم. 
تـــــزداد بشاعتها  والــــصــــورة هــنــا مــركــبــة، 
حـــني تـــــدرك أن مـــا فــعــلــتــه الــســلــطــة جــرى 
أو  فتح،  لحركة  املــركــزيــة  اللجنة  بموافقة 
بصمتها الجبان، ال فرق، بتحويل شباب 
الــحــركــة، وفلسطينيني ممن  وشــابــات فــي 
ــدوا عــمــال فــي أجــهــزتــهــا، مــن مشاريع  وجــ
مــنــاضــلــني، وبــعــضــهــم اشــتــبــك مـــع قـــوات 
ِســــر فــتــرة وجــيــزة أو طويلة، 

ُ
االحــتــالل وأ

إلى بلطجية على الشعب الفلسطيني، بما 
في ذلك الفتحاويون الذين رفضوا سطوة 

قيادتهم الهزيلة.
الوضع في حركة فتح متأزم منذ رفضت 
بقائمتها  االلتحاق  فيها  وكـــوادر  قــيــادات 
التشريعي  املجلس  النتخابات  الرسمية 
ــّررا انــتــظــامــهــا فــــي مـــايـــو/  ــقــ ــــان مــ ــتـــي كـ الـ
لــغــيــت. وكـــان هــذا الحال 

ُ
أيـــار املــاضــي ثــم أ

التدمير  فــي  القيادة  استمرار  عــن  تعبيرا 
املــنــهــجــي لــلــحــركــة، لــيــس الـــتـــزامـــا بــقــيــود 
اتـــفـــاقـــيـــات أوســــلــــو وتـــبـــعـــاتـــهـــا فــحــســب، 
فيما  وبــامــتــيــازاٍت،  بالسلطة  تمّسكا  بــل 
ال تـــكـــتـــرث إســـرائـــيـــل بــكــرامــتــهــم يــومــيــا، 
ولــكــنــهــم يــتــشــبــثــون بــهــذه الـــقـــيـــود. وهــنــا 

ماجد عزام

للمقاومة  أيــقــونــة  إلـــى  بــلــدة بيتا  تــحــولــت 
ها تتسلم 

ّ
الشعبية في فلسطني، بدت وكأن

ــارًا وفـــعـــالـــيـــات غــزة  ــهـ ــقـــدس نـ روح هـــّبـــة الـ
ــاء مــتــنــاغــمــا  ، فـــي مــشــهــٍد جــ

ً
ــيـــال الــخــشــنــة لـ

تحديدًا  أخيرًا،  فلسطني  في  التطورات  مع 
لجهة تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني في 
أماكن وجوده املختلفة خلف خيار املقاومة 
 أشكالها وأساليبها، تحديدًا الشعبية 

ّ
بكل

منها.
بيتا، بلدة جنوب مدينة نابلس، تدافع عن 
أمالكها وثرواتها في جبل صبيح املتاخم 
لها، والتي استولى املستوطنون على جزٍء 
عشوائيٍة  استيطانيٍة  بـــؤرٍة  إلقــامــة  منها، 
تل 

ُ
سموها »أفيطار« على اسم مستوطٍن ق

في عمليٍة للمقاومة في املنطقة قبل فترة، 
 األمر يتعلق بعشرات الدونمات من 

ّ
علما أن

للسيطرة  مــع مخطط خبيث  لــكــن  الــجــبــل، 
على مــئــاٍت أخـــرى مــنــه، وإقــامــة مستوطنة 
كــبــيــرة لــعــزل بيتا والــبــلــدات املـــجـــاورة عن 
محيطها البشري والجغرافي الفلسطيني، 
كما لربطها مع بؤر أخرى وتحويلها إلى 
شــبــكــة اســتــيــطــانــيــة كــبــرى فـــي عــمــق املـــدن 

والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية.
استغل املستوطنون انشغال الفلسطينيني 
والــعــالــم بــهــّبــات الـــقـــدس فـــي بـــاب الــعــمــود 
والشيخ جّراح واملسجد األقصى، ثم معركة 
االستيطانية  البؤرة  إلقامة  القدس،  سيف 
فـــي جــبــل صــبــيــح الـــــذي يـــربـــط ثــــالث قــرى 
بينما  نابلس،  جنوب  فلسطينية،  وبلدات 
 جــيــش االحــــتــــالل طـــرقـــا لــلــمــواصــالت 

ّ
ــق شــ

تعتبر  التي  للبؤرة  تحتية  بنى  وشبكات 
عشوائية وغير شرعية، حتى وفق القانون 
اإلســرائــيــلــي االســتــعــمــاري نــفــســه، وصـــدر 
 
ّ
قـــرار مــن الحكومة بــإزالــتــهــا، غير أن  

ً
فــعــال

السابق، بنيامني نتنياهو،  الــوزراء  رئيس 
ــة، وتــنــفــيــذ  ــنـ ــاخـ مـــــرر حـــّبـــة الـــبـــطـــاطـــا الـــسـ
الجديدة إلحراج رئيسها  القرار، للحكومة 

محمد سي بشير

ــــرب إلــــى أّول حــكــومــة  ــارت الـــجـــزائـــر أقـ ــ صـ
عّدل في نوفمبر/ 

ُ
ستور امل تتشّكل وفق الدُّ

أّول  بــرئــاســة وزيـــر  الــثــانــي 2020،  تشرين 
التي حصلت  الكتل  أيٍّ مــن  إلــى  ال ينتمي 
ــدد مـــعـــنّي مـــن املـــقـــاعـــد فـــي الــغــرفــة  عــلــى عــ
ــبـــرملـــان )جــبــهــة الــتــحــريــر،  الــســفــلــى مـــن الـ
ــرار، الــتــجــّمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي،  ــ األحــ
 الرئيس 

ّ
حركة مجتمع السلم(، ما يعني أن

عبد املجيد تّبون ذهب إلى خيار حكومة 
ــة، لـــالهـــتـــمـــام، بــصــفــة أولــــويــــة،  ــاديـ ــتـــصـ اقـ
ــة،  ــيـ ــالـ ـــات األزمـــــــة االقـــتـــصـــاديـــة واملـ

ّ
بـــمـــلـــف

ــــن األزمــــــــــات األخــــــرى  ــــن دون غـــيـــرهـــا مـ مـ
املستعصية، وال سيما السياسية، باعتبار 
االنتخابات،  الجزائريني  مقاطعة  تواصل 
استفتاء  )الرئاسية،   ،2021 إلــى   2019 من 
التشريعيات( بمتوسط  الدستور،  تعديل 

بلغ حوالى %70.
يجب، بداية، التذكير بما يحويه الدستور 
ــعــّدلــة فــي 2020، فــي املـــواد 

ُ
امل فــي نسخته 

بــني تشكيل  ــبـــاط  االرتـ مــن  إلـــى 106،   103
شريعية 

ّ
الت االنتخابات  ونتائج  الحكومة 

مــن حيث تحقيق األغــلــبــّيــة، االنــتــمــاء إلى 
املــــعــــارضــــة أو املـــــــــواالة لـــبـــرنـــامـــج رئــيــس 
الجمهورية وتسمية مشّكل الوزارة الوزير 
ه، 

ّ
كل ذلــك،  الحكومة، وفــق  أو رئيس  األول 

وهــي أمــور غير واضــحــة، تمام الــوضــوح، 
في حالة تشريعيات 2021 املبّكرة، فالكتل 
الــبــرملــان لم  الــتــي حصلت على مقاعد فــي 
ها، 

ّ
فإن كذلك  األغلبية،  تحقيق  إلــى  تصل 

وفــق متغّير املــعــارضــة واملــــواالة، معروف 
ــة الـــنـــظـــام  ــريـــطـ ــة لـــخـ ــيــ ــوالــ ـــــهـــــا مــ

ّ
عـــنـــهـــا أن

السياسية، ولهذا شاركت في االنتخابات 
تصنيف  يمكن  ال  وبــالــتــالــي،  التشريعية. 
تعيني الرئيس وزير املالية السابق، أيمن 
ــرًا أّول، مـــن خـــارج  ــ بـــن عــبــد الــرحــمــن، وزيـ
البرملان، ضمن القراءة الحرفّية للدستور، 
ما أثار بعض التعّجب من خيار التعويل 
عــلــيــه، بـــداًل مــن الـــذهـــاب إلـــى تعيني وزيــر 
واعتبار  للسلطة،  املساندة  الكتل  من  أّول 
ذلـــك متالئما مــع نـــّص املــــواد الــدســتــوريــة 

املذكورة، وإن من حيث روحها فقط.
ــو املــمــارســة  ــرار الـــرئـــيـــس هـ ــ بــالــنــتــيــجــة، قـ
إطار  عّدل في 

ُ
امل للدستور  األولــى  العملية 

ــة  ــم تـــطـــرأ بــســبــبــهــا أّيـ تــجــربــة ســيــاســيــة لـ
للبالد،  السياسية  الخريطة  على  تغيرات 
ها لم تدفع بتجربة اإلصالح، بعد 

ّ
كذلك فإن

تجربة عهدات )واليــات( الرئيس السابق، 
عبد العزيز بوتفليقة )20 عاما(، وتعامله 
إلى  السياسية،  والنخبة  االنتخابات  مــع 
األمـــــــام، بـــل أبـــقـــت عــلــى األمــــــور كــمــا هــي، 
ـــل تـــراجـــعـــا عــن 

ّ
ــا تـــمـــث ــول إنـــهـ ــقـ ـــى ال نـ

ّ
حـــت

ل التي كان من املمكن أن تفضي إليها 
ُ
ث

ُ
امل

الـــحـــراك. ورغــبــة القطيعة مع  ســنــتــان مــن 
ــقـــوى غــيــر الــدســتــوريــة«  »الــعــصــابــة« و»الـ
وفــق عــبــارات الفريق قايد صالح - رحمه 
الــلــه - الــتــي وصــف بها تــصــّرفــات القيادة 
الــســيــاســيــة الــســابــقــة لــلــبــالد. ويــــؤّدي هــذا 
 الــحــكــومــة املرتقبة 

ّ
ــه بــنــا إلـــى الــقــول إن

ّ
كــل

ســتــكــون اقـــتـــصـــاديـــة حـــصـــريـــا، بــالــكــامــل، 
ــر سيحّددها 

ُ
ط

ُ
أ العمل، ضمن  إلى  ملتفتة 

ــه الــخــصــوص،  ــي، عــلــى وجــ ــ الـــرئـــيـــس، وهـ
األزمـــــة االقـــتـــصـــاديـــة، وتـــداعـــيـــات جــائــحــة 
كورونا على املستوى االقتصادي، وتآكل 
انهيار  وتــواصــل  األجنبي،  النقد  مــخــزون 

تتهمهم كاتبة هذه السطور بتخريب أكثر 
مـــن جـــيـــل، ومـــنـــع املــخــلــصــني مـــن الــتــحــّرك 

واالعتراض، أو محاولة تدميرهم.
املحزن أن نرى كثيرين من كــوادر »فتح« 
يدافعون عن اللجنة املركزية، لخوفهم أو 
اقتناعهم بأن هناك من يحاول النْيل من 
وبعضهم  وتاريخها،  ووحدتها  الحركة 
أجــل  مـــن  والــتــحــشــيــد  للتعبئة  يستسلم 
اســتــمــرار الــحــركــة، وبــذلــك يــخــلــطــون بني 
الدفاع عن الحركة والدفاع عن مجموعة 
مــتــنــفــذة ومـــســـتـــفـــيـــدة، تــتــركــهــم لــلــوهــم، 
فــيــمــا تـــرتـــكـــب خــطــيــئــة تــعــمــيــق الـــشـــرخ 
السلطات  إال  تستعملها  ال  والتحريض 
بعض  فتاريخ  وأخــالقــيــا،  فكريا  املفلسة 
ــادة »فــــتــــح« املــهــيــمــنــني ال يـــشـــفـــع لــهــم  ــ ــ قـ
ــرر لـــهـــم خــــــذالن الـــحـــركـــة الــشــعــب  ــبـ وال يـ

الفلسطيني.
قـــد يــعــتــرض بــعــضــهــم بــالــقــول إن حــركــة 
ــد تــكــون قـــد اقــتــربــت من  فــتــح انــتــهــت، وقـ
النهاية، وقد يقول ساخرا إنها والسلطة 
الفلسطينية وجهان لعملة واحدة، وإنه ال 
بد من وأد الحركة. وواقع الحال أن »فتح« 
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الــحــركــة  ــزال  تــ مـــا 
األوســع، ومــن الــضــروري التفريق بني ما 
ترتكبه السلطة من تقويض لها بوصفها 
ــتـــراف بـــأن لــهــا أســرى  حــركــة تــحــّرر واالعـ
وأســــــــرى مــــحــــّرريــــن وســـجـــال طـــويـــال مــن 
الشهداء، األمر الذي ُيحدث يأسا وغضبا 
ــادة »فـــتـــح«،  ــيــ مـــشـــروعـــا مـــن الــســلــطــة وقــ
غير أن هناك إرهاصات لدى قياداٍت في 
الحركة ملحاولة فصل الحركة عن السلطة 

وتحريرها من قيود أوسلو، لم تنجح.
ال تــدعــو هـــذه املــقــالــة إلـــى إصــــالح حركة 

عدا عن آالف نراهم وال نعرف أسماءهم، 
يصنعون  وجميعهم  نــراهــم.  ال  مــمــن  أو 
مــنــظــمــة  إرث  أضــــــــاع  فــــمــــن  املـــســـتـــقـــبـــل، 
التحرير وحركة فتح وتضحيات الشهداء 
ادعــاء  لــه   

ّ
يحق ال  واملناضلني  واملقاتلني 

موجود  اإلرث  لكن  الفلسطينيني،  قيادة 
لقيادات شاّبة ثورية ومن كل األعمار. ما 
ال يعرفه الشباب أنهم ليسوا وحدهم من 
هملوا أو ُحرموا من املشاركة في البناء 

ُ
أ

املؤّسساتي الفلسطيني، وفي أن يتمثلوا 
فــيــه، فــهــنــاك أجــيــال قــاتــلــت فــي الــخــنــادق 
ـــّردت وُحــرمــت من طموحاتها، ألنها 

ُ
وش

آمنت بالحلم الذي جرى تبديده.
ب النضال لتجديد حركة التحّرر 

ّ
قد يتطل

فلم  تــضــحــيــاٍت،  بعثها  أو  الفلسطينية 
تــنــشــأ أيٌّ مـــن فــصــائــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
فـــي دول عــربــيــة  قــمــع وســـجـــن  مـــن دون 
تخاف أو تخشى من دعم حركة مقاومة، 
وبعضها متواطئ مع العدو اإلسرائيلي، 
فــالــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي يــــواجــــه الــخــطــر 
الصهيوني فيما دول عربية تمادت في 
التطبيع مع العدو، بل في قبول الراوية 
الــصــهــيــونــيــة وتـــرديـــدهـــا، فـــي طــعــنــٍة من 

الخلف لكل فلسطيني.
لكن محاولة السلطة الفلسطينية االتكاء 
ــات شــرعــيــتــهــا  ــ ــبـ ــ ــــح« إلثـ ــتـ ــ »فـ إرث  عـــلـــى 
لم  الفلسطيني  الــشــعــب  قمعها  وتــبــريــر 
التحرير  أفــــرغ منظمة  فــمــن  تــنــفــع،  تــعــد 
ــا، وحـــــــــّرض كـــــــــوادر مــن  ــهـ ــونـ ــمـ مـــــن مـــضـ
الــحــركــة الــشــبــاب عــلــى اســتــعــداء الشعب 
الفلسطيني، ال يستطيع استحضار فتح 
حــركــة وطــنــيــة، ســعــيــا إلـــى أخـــذ شرعية 
شرعية  على  لإلبقاء  مكان  فــال  التمثيل، 
واالستنجاد  و»أوسلو«  األمني  التمثيل 
بــــتــــراث تـــضـــحـــيـــات حــــركــــة فــــتــــح،  فــهــذا  
 رخيص، فهي ال تستمع 

ٌ
تزويٌر وتزييف

لنداءات أسرى وأسرى سابقني، ودعست 
عــلــى كـــل خــطــط ورؤى قـــّدمـــهـــا األســــرى 
الفتحاويون من داخل املعتقالت، فعن أي 

»فتح« يدافعون؟
ملن يستطيع  الفصل  الكلمة  النهاية،  في 
االستمرار وقيادة املقاومة بكل أشكالها، 
ولـــيـــس املــســلــحــة فـــقـــط، فـــــإذا لـــم يــحــاول 
كوادر حركة فتح إنقاذها من سّجانيها، 
ــدا. واألمـــر  ــ فــحــركــة الــتــاريــخ ال تــمــهــل أحـ
كــل فــصــائــل منظمة  نــفــســه ينطبق عــلــى 
 عن استعادة 

ً
التحرير التي تبدو عاجزة

ــر  ــريـ ــتـــحـ ــة الـ ــمـ ــظـ ــنـ الـــــــــــدور الــــــتــــــحــــــّرري ملـ
معركة  أن  بعضهم  يعتقد  الفلسطينية. 
التمثيل قد ُحسمت لحركة حماس التي 
الفلسطيني  الشعب  حــول  حولها   

ّ
الــتــف

خالل مقاومتها املسلحة العدو، لكن ذلك 
التمثيل بشكل  ال يعطي »حــمــاس« حــق 
فــالــنــضــال ال يعتمد على  أوتــومــاتــيــكــي، 
رؤية  ثّمة  وإنما  فحسب،  املسلح  الكفاح 
تحّررية لجميع أشكال مكونات النضال 
إلــى كل فلسطني  الــذي امتد  الفلسطيني 
الــتــاريــخــيــة، وثــمــة ضــــرورة الـــخـــروج من 
مـــربـــع األيــديــولــوجــيــا الــديــنــيــة الــضــيــقــة 
ناقشت  كــمــا  الفلسطينيني،  كــل  لتمثيل 
الكاتبة في مقال في ملحق فلسطني في 

»العربي الجديد« في 2021/06/28.
دخل النضال الفلسطيني مرحلة جديدة، 
مــع إسرائيل  املــواجــهــة  فــي معادلة  ليس 
بـــــني شــــعــــب أصــــلــــي وقــــــــوى مــســتــعــمــرة 
فــحــســب، بـــل فـــي ضــــــرورة إحـــيـــاء حــركــة 
الـــتـــحـــّرر الـــوطـــنـــي أيـــضـــا، ووضـــــع خطة 
الفلسطينية  فــالــســلــطــة  بـــديـــلـــة،  ــة  ــ ورؤيــ
تـــدخـــل فـــصـــل قـــمـــع غـــيـــر مـــســـبـــوق يــضــع 
ــواجـــهـــة الــســلــطــة،  ــي مـ الــفــلــســطــيــنــيــني فــ
ولذا فإن حرمانها من استعمال شرعية 
ــتــــح يــتــم  ــريــــر وحـــــركـــــة فــ ــتــــحــ مـــنـــظـــمـــة الــ
القيادة، وليس  باستردادهما من قبضة 
بدعم خارجي عربي أو غربي، فمن يريد 
أن يــصــبــح بــديــال يــرضــى عــنــه الـــخـــارج، 
ــــى، فلينسحب  ــذا أذكـ ــه فـــي هـ ويــعــتــقــد أنـ
ــورا، فــالــوضــع ال يحتمل االنــتــهــازيــني،  فــ
كما أنه ليس كل من يركب موجة التغيير 

تحّرريا أو ثوريا.
)كاتبة من األردن(

اليميني املتطّرف، نفتالى بينيت، الذي كان 
رئيسا ملجلس املستوطنات.

ــم  ــهـ ــا، دفــــاعــــا عــــن أرضـ ــتـ ــيـ ــل بـ ــ ــفـــض أهــ ــتـ انـ
ــي خــيــار 

ّ
ومــســتــقــبــلــهــم ومـــصـــيـــرهـــم، بــتــبــن

ــدار  املـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة عـــلـــى مــ
الــســاعــة، مستلهمني األجـــواء والــهــّبــات في 
ــــي املــحــتــلــة خـــالل األشــهــر املــاضــيــة،  األراضـ
ونشاطاتها  فعالياتها  في  البلدة  بــدت  إذ 
. يــمــارس شباب 

ً
كالقدس نــهــارًا وغــزة لــيــال

ــــالل الـــنـــهـــار،  ـــهـــم، خـ
ّ
ــل الـــبـــلـــدة، بــــل أهـــلـــهـــا كـ

ــيــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، تــشــمــل  ــالــ ــعــ ــات وفــ ــاطــ ــشــ نــ
تجمعات وتظاهرات واعتصامات وندوات 
ــات خـــطـــابـــيـــة، وإقـــــامـــــة صـــالة  ــانــ ــرجــ ــهــ ومــ
الجمعة في جبل صبيح، يترافق ذلك كله مع 
وأغــاٍن،  وابتهاالٍت وأهازيج شعبية  أدعيٍة 
منها واحدة خاصة بالبلدة، تحمل اسمها 
انتشرت في  وتمّجد ما تقّدمه، سرعان ما 
البلدة  تتحول   ،

ً
وليال الفلسطيني.  الشارع 

والجبل كله، مع انــخــراط بلدات أخــرى في 
أساليب  انتهاج  عبر  غــزة  إلــى  الفعاليات، 
هناك،  املتبعة  الخشنة  الشعبية  املــقــاومــة 
أو مـــا يـــعـــرف بــــاإلربــــاك الــلــيــلــي املــتــضــمــن 
ــدام مــــكــــبــــرات الــــصــــوت واألضــــــــواء  ــخــ ــتــ اســ
الساطعة وأشعة الليزر واملفرقعات النارية، 
لتتحّول حياة املستوطنني إلى جحيم، فال 
يستطيعون النوم، ال هّم وال وحدات جيش 

االحتالل املكلفة بحراستهم.
مــن هــذه الـــزاويـــة، بــدت بيتا وكــأنــهــا تمثل 
تــحــديــثــا مــبــدعــا لـــنـــمـــوذج بــلــعــني - نعلني 
سنوات،   منذ  الغربية  الضفة  فــي  املستمر 
وتــحــولــت بــيــتــا كـــذلـــك إلــــى قــضــيــة دولـــيـــة، 
كما الشيخ جــّراح وســلــوان، فقد تصاعدت 
على  والدبلوماسية  السياسية  الضغوط 
الـــحـــكـــومـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة لــتــفــكــيــك الـــبـــؤرة 
االســتــيــطــانــيــة فــيــهــا، ومـــنـــع تــحــولــهــا إلــى 
صاعق النفجار واسع وكبير في فلسطني 

بشكل عام.
عموما؛ الــدروس والعبر واالستخالصات 
ــتـــا ونــــمــــوذجــــهــــا، أهـــمـــهـــا  ــيـ كــــثــــيــــرة مـــــن بـ

أسعار املحروقات، إضافة إلى قرار اللجوء 
إلــى االقــتــراض الخارجي واالســتــمــرار في 
الوطنية،  العملة  قيمة  تخفيض  سياسة 
وما يرتبط بها من إجراءات الرفع/ اإللغاء 
الــتــدريــجــي لــلــدعــم والــتــخــفــيــض اإللــزامــي 
انخفاض  جـــّراء  االجتماعية،  للتحويالت 
إيرادات الدولة من العملة األجنبية، بسبب 

انهيار أسعار املحروقات، أساسا.
يـــــؤّدي مـــا تـــقـــّدم ذكــــره إلــــى تـــصـــّور شكل 
ــة لـــــــلـــــــوزراء الــــذيــــن  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ ــنـــات الـ ــيـ ــيـ ــعـ ــتـ الـ
الــوزارات  إلى  بالنسبة  سيكونون، حتما، 
ــة )الـــــعـــــدل، املــــالــــيــــة، الـــداخـــلـــيـــة،  ــاديـ ــيـ الـــسـ
الـــطـــاقـــة( مـــن نــصــيــب الـــرئـــيـــس، حــصــريــا، 
ــوزراء  ــ  الــ

ّ
ــادة، فـــي حـــني أن ــعــ ــرت الــ كــمــا جــ

اآلخــريــن، رّبــمــا، سيكون بعض منهم من 
نصيب تلك الكتل، إعمااًل للدستور، وعلى 
خــلــفــيــة مــــشــــاورات الــرئــيــس مـــع األحــــزاب 
وكتلة األحـــرار، وسيكون اآلخــرون منهم، 
بتسيير  الصلة  ذات  املناصب  خصوصا 
ــــن نـــصـــيـــب الـــــــــوزراء  قــــطــــاعــــات تـــقـــنـــيـــة، مـ
ــــن ســـبـــق لـــهـــم الـــعـــمـــل مــع  ــذيـ ــ أنـــفـــســـهـــم الـ
 
ّ
ــراد، بــمــا أن الـــوزيـــر األّول عــبــد الــعــزيــز جــ

الرئيس سيكون أمام خيار التجديد لهم، 
بالقطاعات  الخاصة  اإلشــكــاالت  باعتبار 
الـــتـــي أشــــرفــــوا عــلــيــهــا، وهــــــي، تــخــمــيــنــا، 
املتجّددة،  الطاقات  املائية،  املـــوارد  قطاع 

والتشغيل، والزراعة.
 الــرئــيــس، عبد 

ّ
تــشــيــر الــتــحــلــيــالت إلـــى أن

سبة 
ّ
املجيد تّبون، يكون قد حسم أمره بالن

ض  ــعــرُّ
ّ
إلـــى مــنــع الــحــكــومــة املــقــبــلــة مــن الــت

العالقات  ومنها  الّسياسية،  لــإلشــكــاالت 
املؤّسسات واملعارضة، بشكل خاص،  مع 
ــــجــــاه الـــــذي يــتــحــّدث 

ّ
وهــــو مـــا يـــقـــّوي االت

عــن إمــكــانــيــة فــتــح الــّرئــاســة قــنــوات حــوار 
مــــع املـــقـــاطـــعـــني لـــالنـــتـــخـــابـــات واألغــلــبــيــة 
الّصامتة، إضافة إلى محاولة فهم رفض 
االنتخابات  في  املشاركة  األحـــزاب  بعض 
غــرار  الحكومة، على  فــي  املشاركة  أخــيــرًا، 
 الّرئيس 

ّ
حركة مجتمع الّسلم، بما يعني أن

سيعمل  سياسيٍة  ــاٍت  ورشــ أمـــام  سيكون 
إلــى جانب متابعة  على اإلشـــراف عليها، 
االقتصادية،  ات 

ّ
امللف على  الحكومة  عمل 

املخزون  العاجلة، وهي توفير  خصوصا 
املالي الالزم لالستيراد والعمل على إدارة 
ــل اآللـــة االقــتــصــاديــة جـــّراء 

ّ
تــداعــيــات تــعــط

أو نقصانها،  الــكــفــاءة  الــفــســـــاد، وانـــعـــدام 
وجائحة كورونا.

مــن تــداعــيــات مــا تــقــّدم، أي الــتــفــريــق بني 
ل 

ّ
يتكف واالقتصادية،  السياسية  ات 

ّ
امللف

الــرئــيــس بــالــجــانــب الــســيــاســي، حصريا، 
وعـــــودة مــؤســســة الـــرئـــاســـة إلــــى عــهــدهــا 
ات 

ّ
امللف في  تقّرر  التي  القّوة  أي  السابق، 

املــحــوريــة، إلـــى جــانــب، طــبــعــا، املــؤّســســة 
العسكرية، فــي إطـــار تـــوازن مــعــروف في 
الـــســـيـــاســـة الـــجـــزائـــريـــة، خـــصـــوصـــا بــعــد 
عامني من املشكالت )2019 و2020( التي 
ــات الــتــي  ــوازنــ ــتــ كــــــادت تــعــصــف بــتــلــك الــ
حفظت للجزائر، على مّر العقود السابقة، 
لألزمات  عّرض 

ّ
الت بتها 

ّ
وجن استقرارها 

السوداء  العشرية  أزمــة  عــدا  ما  العميقة، 
)تــســعــيــنــيــات الــقــرن املـــاضـــي(، مــا يعني 
 الحاجة ماّسة الستشراف التوّجهات 

ّ
أن

املقبلة على املدى القصير )خمسة أعوام(، 
واالستثمار  التوازنات  تلك  على  حفاظا 
ــــالح املــنــتــظــر فـــي إطـــار  فــيــهــا لــبــنــاء اإلصـ
تــوافــق مــأمــول يجب االهــتــمــام بإنشائه، 

فــتــح، بــل إلـــى مــحــاولــٍة جــّديــٍة لتحريرها 
 
ً
 تحّررية

ً
من السلطة، خصوصا أن حركة

 لــــم تــتــشــكــل بـــعـــد فــــي فــلــســطــني 
ً
ــة ــ ــعـ ــ واسـ

وخارجها، ولم تصبح املبادرات لصناعة 
قـــيـــادة بــديــلــة ملــنــظــمــة الــتــحــريــر، وإنــشــاء 
حــركــة تـــحـــّرر بــديــلــة لــحــركــة فــتــح، حــركــة 
شــعــبــيــة واســـعـــة عــلــى األرض. قـــد يــكــون 
املــســتــقــبــل دمــــج كـــــوادر »فـــتـــح« الــوطــنــيــة 
فـــي حـــركـــٍة أوســـــع، لــكــن تــأســيــس »فــتــح« 
ــل مــنــظــمــة  ــويـ ــــم تـــحـ وفــــصــــائــــل أخـــــــــرى، ثـ
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي عــــام 1969، 
أن تكون ممثال  إلــى  األنظمة  من وصاية 
للحركة الوطنية الفلسطينية، كان إنجازا 
ــيـــس مــســاعــدة  ــفـــاظ عـــلـــيـــه، ولـ يـــجـــب الـــحـ

السلطة في تبذيره.
ليس الحديث هنا عن إصالٍح مبنيٍّ على 
املــحــاصــصــة ملــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، وال عن 
إصــالح حركة فتح قبل استعادة الشعب 
ــة الــتــي  ــركــ ــحــ الــفــلــســطــيــنــي املـــنـــظـــمـــة والــ
أطلقت شعلة النضال الفلسطيني، وإنما 
الحديث أنه آن األوان أن تتجّدد الحركة، 
ــبـــاب الــفــلــســطــيــنــي الــــذي  ويـــقـــودهـــا الـــشـ
ـــف اإلعـــالم 

ّ
 وذكـــــاًء ويـــوظ

ً
ُيـــبـــدي شــجــاعــة

إلى  األرض  على  نضاله  نقل  معركة  فــي 
كل بقاع األرض، في صراع الروايات بني 
املــســتــعــمــر وأهــــل األرض األصـــلـــيـــني، من 
دون مواربة أو تجهيل ملفاهيم عنصرية 
للتغطية على فداحة االستعمار اإلحاللي 

الصهيوني.
ــاهــــد حـــالـــيـــا بــــــــروز قــــــوي لـــقـــيـــادات  ــــشــ ُي
املــســتــقــبــل عــلــى الـــشـــاشـــات، مــثــل محمد 
التي  األسيرة  الكايد  وليان  الكرد  ومنى 
حرمت من تخريجها في جامعة بيرزيت، 

الفلسطيني  للشعب  األسطوري  الصمود 
وإصـــراره على الــدفــاع عن أرضــه وثرواته 
وتجلياته  العسكري  االحــتــالل  ومــواجــهــة 
 مــا يــمــلــك مــن مــصــادر 

ّ
االســتــيــطــانــيــة بــكــل

وأدوات، وهي كثيرة، أهمها الشعب نفسه 
بالوقائع  القبول  أو  لالستسالم  الــرافــض 
على  واملستوطنون  االحــتــالل  يعمل  التي 
فرضها بالقوة الجبرية. وفي العبر املهمة 
ــام تــعــزيــز نــهــج املــقــاومــة الشعبية  ــنــا أمـ

ّ
أن

املختلفة، وتحويله  بتجلياتها وأشكالها 
للفلسطينيني  يــومــي  حــيــاة  أســـلـــوب  إلـــى 
فـــي مــواجــهــة االحـــتـــالل ومــمــارســاتــه غير 
ــة. مــــن هــــنــــا، أدى نــــمــــوذج بــيــتــا  ــيـ ــرعـ ــشـ الـ
ــواٍت إلى  ق إلــى صـــدور دعــ

ّ
وإبــداعــه الــخــال

االحتالل  التماس مع  نقاط   
ّ

كــل تنبيٍه في 
ــقــــرى  ــا فـــــي الــ ــنــــني، خــــصــــوصــ ــوطــ ــتــ ــســ واملــ
والبلدات التي جرت أو تجري فيها عمليات 
واســـعـــة ملـــصـــادرة األراضــــــي واملــمــتــلــكــات. 
وفــي السياق أيضا، عّبر نموذج بيتا عن 
جــّدي،  بشكل  الفلسطيني  الشعب  وحـــدة 
إذ تــحــضــر الـــقـــدس بــهــّبــاتــهــا وأجـــوائـــهـــا 
، مع  

ً
نهارًا، وغزة بأساليبها الخاصة ليال

حضور جماهيري كبير من قرى وبلدات 
ومدن فلسطينية أخرى.

)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

حتما. من أولى األفكار للمستقبل وجوب 
التدقيق في أداء الفريق املستقيل، ملعرفة 
بقيت  التي  وتلك  فيها،  نجح  امللفات  أّي 
تراوح مكانها، بقصد توجيه األولويات 
إلــى الــوجــهــة الــتــي تــعــّوض نسبة الفشل 
ــق، مــع االســتــمــرار فــي الــعــمــل وفــق 

ّ
املــحــق

أثبتت نجاعتها،  قد  تكون  التي  الخطط 
وهو ما ال نراه في العمل السياسي، في 
الجزائر، ما يوجد القطيعة، تلو األخرى، 
بني عمل فريق وزاري وآخر، بالنظر إلى 
بالنتيجة،  والتدقيق.  النقد  ثقافة  غياب 
ــن ظــــــــروف الــــدولــــة  ــ ــــروج مـ ــخــ ــ يـــحـــتـــاج الــ
الرخوة إلى إقرار تلك الثقافة، خصوصا 
 الــدســتــور املــعــّدل يــنــّص على فرضية 

ّ
أن

التقليد  مــن خــارج  أن تكون هناك وزارة 
الــدوام،  على  املساندة،  باملواالة  املعروف 
منذ عقود، برنامج الرئيس، ما سيوجد 
ــبـــتـــني؛ تـــكـــنـــوقـــراطـــيـــة  ــي الــــجــــزائــــر نـــخـ ــ فـ
األداء   

ّ
بــــــــأن مـــعـــرفـــة  عـــلـــى  ــة،  ــيــ ــيــــاســ وســ

الفوز  في  النجاح  مؤشرا  هما  والكفاءة 
.
ً
بثقة الصندوق االنتخابي، مستقبال

ــن األفــــكــــار الـــتـــي يـــجـــب االهــــتــــمــــام بــهــا،  مــ
، ربـــط اإلشـــكـــاالت االقــتــصــاديــة 

ً
مــســتــقــبــال

تكون  أن  بمعنى  اســتــراتــيــجــي،  بــمــشــروع 
هــنــاك خــطــط لــألمــن الـــغـــذائـــي، والـــخـــروج 
ــات تحلية 

ّ
مــن الــشــّح املــائــي )بــبــنــاء مــحــط

وســدود(، والذهاب إلى االنتقال الطاقوي 
بـــاعـــتـــمـــاد الـــطـــاقـــات الـــبـــديـــلـــة، خــصــوصــا 
الشمسية ، ثم، وهو األهم، الخروج النهائي 
ــريــــع بــــإقــــرار اســتــراتــيــجــيــة  مــــن مــنــطــق الــ
البديلة،  الــطــاقــات  عــلــى  معتمدة  تنموية 
والزراعة، خصوصا الصحراوية، واإلبداع 
الرقمي باالعتماد على التقنيات الحديثة 
البالد  نواحي  مختلف  لربط  لالتصاالت، 
كلم مربع(،  2.5 مليون  الشاسعة )حوالى 
ــــطـــــالق فــــي تـــلـــك املـــشـــاريـــع  ــا يــســهــل االنـ مــ
االســتــراتــيــجــيــة وتــحــقــيــق الــنــجــاح فــيــهــا، 
على املديني املتوّسط )10 أعوام( والطويل 

)25 عاما(.
االهــتــمــام  تــركــيــز  املستقبلية  األفـــكـــار  مـــن 
ر جودة التعليم، 

ّ
باإلنسان من خالل مؤش

)سكن،  الكريمة  الحياة  وسبل  والــصــحــة، 
ــهــا 

ّ
عــمــل، مــــواصــــالت، اتــــصــــاالت، إلــــخ( ألن

 بــتــوفــيــر جــيــل مـــن األيــــدي 
ٌ
 كــفــيــلــة

ٌ
شـــــروط

ة الـــــالزمـــــة لــلــمــشــاريــع  ــة الــــكــــفــــوء ــلـ ــامـ ــعـ الـ
االستراتيجية املشار إليها.

)كاتب وباحث جامعي جزائري(

إلى تحرير »فتح« من قيود أوسلو

بيتا... المقاومة الشعبية الفلسطينية

االقتصادي والسياسي في التشكيل 
الحكومي الجديد بالجزائر

آن األوان ألن 
تتجّدد حركة فتح، 

ويقودها الشباب 
الفلسطيني الذي 

يُبدي شجاعة وذكاء 
ويوّظف اإلعالم في 

المواجهة مع العدو

انتفض أهل بيتا 
دفاعًا عن أرضهم 

بتبنّي المقاومة 
الشعبية السلمية

من أولى األفكار 
للمستقبل وجوب 
التّدقيق في أداء 
الفريق المستقيل، 

لمعرفة أّي الملفات 
نجح فيها، وتلك التي 

بقيت تراوح مكانها

آراء

معن البياري

وحدها عائلة وزير الدفاع األميركي األسبق، دونالد رامسفيلد، خلعت عليه، عند 
وفــاتــه األربــعــاء املــاضــي عــن 88 عــامــا، أوصــافــا بالغة الــشــذوذ عــن النعوت البالغة 
السوء التي ُعرف بها، بل وعّما رمته به صحافاٌت أميركية وأوروبية. قالت العائلة 
العامة«،  الخدمة  من  عقود  االستثنائية خالل ستة  »إنجازاته  التاريخ سيذكر  إن 
 
ٌ
و»النزاهة« التي اتسمت بها حياته التي كّرسها لخدمة الوطن. واملساحات شاسعة
بني رامسفيلد هذا ورامسفيلد الذي كتب عنه موقع انترسبت األميركي إنه »مجرم 
 مبتذال للغاية«. ولم يجد موقع 

ّ
حرٍب تافه«، في عنوان ماّدة عنه، جاء فيها أنه »ظل

»ديلي بيست« للوزير العتيد وصفا غير أنه »قاتل 400 ألف شخص«. وقبل نحو 
50 عاما، نعت الرئيس نيكسون مستشاره الشاب بأنه »ابن حرام«.

راته( في العام 2011 »املعروف وغير املعروف« في 
ّ
نشر رامسفيلد سيرته )أو مذك

800 صفحة. وعلى الرغم من أن الناشر العربي يسارع، في العادة، لتيسير كتٍب 
رات لم تصدر بلغة الضاد، وإْن 

ّ
من هذا النوع للمشاهير بالعربية، إال أن هذه املذك

جاءت الصحافة على ملخصاٍت لها وترجمات مجتزأة منها، وأحاطت بمضامينها، 
غير أن في الُوسع أن يخّمن واحُدنا أن عدم اكتراث القارئ العربي بها قد يعود إلى 
أن الصحافة لم تقع فيها على جديد مثير والفت وكاشف )يلّح أغلب الناشرين في 
الغرب على أمور كهذه في مذكرات املشاهير(، سيما أن أفعال صاحبها املعروفة ال 
تغري برغبة في معرفة غير املعروفة. والفٌت في الذي سرده رامسفيلد أنه خّص 
أكثر من نصف الكتاب للسنوات الخمس التي أمضاها وزيرا في إدارة بوش، وبدا 
الــذي دفع فيها.  الثمن  ت 

ّ
العراق استحق الحرب على  أن  دفاعيا عن نفسه، واعتبر 

ورمـــى املــســؤولــيــات عــن األخــطــاء )الـــكـــوارث( فــي الــعــراق بعد إســقــاط نــظــام صــّدام 
حسني، على االستخبارات األميركية، ألنها »لم تقّدم معلومات موثوقة يمكن البناء 
املؤقتة، بول بريمر، لقصوره في استكشاف  الحكم  وانتقد رئيس سلطة  عليها«، 
بوادر »التمّرد« والتعامل معها بحزم. وبشأن الفظاعات ضد املعتقلني في سجن أبو 
ل انكشافها دافعا قويا إلى مطالبات متجّددة بمحاكمته، كتب أن 

ّ
غريب، والتي شك

ا خرجوا عن السيطرة بسبب غياب املراقبة. 
ّ
حّراسا للسجن ارتكبوا هذه األفعال، مل

كذب رامسفيلد في هذا األمــر، وغيره، فهو الذي أجاز صعق املعتقلني بالكهرباء 
واستخدام الكالب معهم النتزاع اعترافاتهم بشأن اإلرهاب، بدعوى حماية الواليات 
املتحدة ومواطنيها. والشناعات التي ذاعت وشوهد بعضها في غوانتنامو، السجن 
ن في أفهام هذا 

ّ
 على ما توط

ّ
املرعب الذي أقيم بأوامر وتعليمات وإشراف منه، تدل

الرجل من ولع بالقوة وبقهر الخصوم وإذالل »األعداء«، واالستقواء بتجّبر أميركا، 
التعذيب  أي عالئم لحساسيٍة تجاه فنون  أن تطرأ في شخصه  ما استحال معه 
ة، ليس فقط تجاه معتقلني مختطفني في أبو 

ّ
نفسيا وجسديا، والوحشية املنحط

غريب وغوانتنامو وغيرهما، وإنما أيضا تجاه من تصنعه أميركا عدّوا، فردا كان 
أم شعبا أم أمة، أو تجاه من »ال يشاركون أميركا قيمها«، في واحٍد من تعبيراته 
ة. وللتذكير، أصدر في عام احتالل العراق وغزوه، 2003، ديوان شعر، قرأنا أن 

ّ
الفظ

زميله الوزير كولن باول سخر مما قرأه عنه في إحدى الصحف.
برئاسة  املتطّرفة  اليمينية  اإلدارة  واحــدا من صقور  كــان  بأنه  رامسفليد  ُوصــف 
بوش االبــن، وضّمت ديك تشيني وجون بولتون وبول وولفوفيتز وغيرهم. وظل 
 وسيئ في عالقاته مع مرؤوسيه، ومتعاٍل على الجميع، على 

ٌ
يوصف بأنه صلف

كانت  غير.  ال  السالم  لعمليات حفظ  ينفعون  يراهم  كــان  الذين  مثال  األوروبــيــني 
تبقى  أن  إال  لها  ليس  والتي  العالم،  األقــوى في  أميركا  أخيلته صــورة  تستبّد في 
أقوى، من دون أن تعنيه أي أكالف لهذا، سيما إذا دفعها العراقيون أو األفغان أو 
الفلسطينيون أو أي آخرين.. وفي النهاية، مضى إلى موته ناجيا من أي سؤاٍل أو 
محاسبة، تتحّدث عائلته عن »إنجازاته«، فيما العالم ال ينسى صالفته وآالفا في 

رقبته قضوا قتال وتعذيبا.

باسل طلوزي

ى دورة تدريبية على 
ّ
نــزار بنات تلق لو كان  العذل. لكن  السيف سبق  أن  صحيٌح 

األلغام وطرق التعامل معها لعرف جيًدا أوجه الشبه بينها وبني األنظمة العربية عند 
ارتكاب األخطاء، وألدرك أن الخطأ األول هو األخير حتًما؛ وال مكان لفرصٍة أخرى.

على األرجــح، بحكم تجاربه في املعارضة، كان نزار يدرك ذلك، وهو ما يدعو إلى 
التساؤل: إذن، كيف غامر بحياته، وهو يعلم النتائج جيًدا؟ ثّمة من يقول إن نزار لم 
يكن يأخذ السلطة الفلسطينية على محمل الجّد، بل كان يعتبرها »نصف نظام« 
 غير مكتملة األركان، لم تتحقق لها شروط الدولة بعد. صحيٌح أن 

ٌ
عربي، فهي سلطة

لها علًما حملته معها من ثكنات »الفدائيني« في لبنان وتونس واليمن، غير أنها لم 
ل عليها بغير فتاٍت ال يكفي 

ّ
ا كافية لتغرسه فيها؛ ألن إسرائيل لم تتفض

ً
تجد أرض

إال ملقبرٍة واحدٍة يتعنّي أن تتسع للجميع، شعًبا وسلطة. غير أن نزار مخطئ إن ظن 
ذلك، ألن النصف أو الربع أو حتى الفرد الواحد في السلطة العربية يحمل، في تكوينه، 
 لدى تعامله مع املواطن، فمن حق شرطّي السير أن يطلق الرصاص 

ً
السلطة كاملة

 رجل الدفاع املدني أن يسعف الضحية إلى القبر بدل 
ّ

على سائٍق مخالف، ومن حق
دام  املعتقل، ما  ينتزع روح  أن  املخابرات  لرجل  فيه   

ّ
الــذي يحق بالقدر  املستشفى، 

أصبح في قبضته، اعترف أم لم يعترف، ألنه بمثابة »غنيمة« حرب. وفي حالة نزار، 
هو »غنيمة« سالم، ألن من يرفض سالم السلطة الفلسطينية مع إسرائيل هو عدّو 

حتًما، ودمه مباٌح للخنجر والسيف، وجُسده متاٌح للهراوة والرصاصة.
كم »غنيمة سالم« تبقت للسلطة الفلسطينية، أو سلطة عّباس كما يحلو لبعضهم 
التعاطف مع هذه  أنــي أشعر ببعض  الكثير، غير  )وأنــا منهم(؟ ربما  أن يسّميها 
ارتباكها عندما عجزت عن إيجاد مسّوغ يبّرر جريمتها بحق نزار  السلطة، في 
لم  األولـــى،  فللمرة  املستعملة.  التواليت  بـــأوراق  أشبه  الرسمي  بيانها  فجاء  بنات، 
العدّو«  »التعامل مع  نــزار حدث على خلفية  اغتيال  أن  ا 

ً
التصريح علن تجرؤ على 

ا عندما تريد التخلص من أحد 
ً
، كما كانت تنظيمات فلسطينية تعلن سابق

ً
مثال

لم  مــحــمــوًدا.  فعله  وتجعل  الــقــاتــل،  تــبــّرئ  مانعة  قاطعة  عــبــارة  فهي  معارضيها؛ 
ا في أدبياتها الجديدة، وال يستقيم بالتالي 

ً
تستطع ذلك، ألن »العدّو« أصبح صديق

إطالق هذه الصفة عليه. أما في البيان غير املصّرح به أو املعلن، فالضحية اغتيلت 
واقع األمر ألنها ناصبت الصديق العداء، بمعنى أنها استعدت إسرائيل هذه املرة.

ا تلجأ إلى نشر صور ضحاياها بوصفهم 
ً
ا، كانت تنظيمات فلسطينية سابق

ً
أيض

 ال يجرؤ 
ً

»شهداء«، في محاولٍة منها للتورية على الجريمة، ومنح الضحية تبجيال
أحٌد على التشكيك فيه. ولكن سلطة عّباس، في حالة نزار، لم تستطع أن تمارس 
، ما 

ً
، جملة وتفصيال

ً
التورية ذاتها، ألن فكرة »الشهادة« نفسها أصبحت مرفوضة

دام املقصود فيها فعل مقاومٍة ضد شريك »السالم« واملستقبل و»املصير الواحد«. 
وعلى الجانب الشعبي الذي ال يحّبذ عّباس وأقرانه الوقوف عليه، يعّد نزار شهيًدا، 
 الغاصب، غير أنه عندما وجد ذلك الجدار 

ّ
ألن مقاومته الحقيقية كانت ضّد املحتل

 املمثل بالسلطة يحول بينه وبني مقاومته آثر أن يحاول تمزيقه، ليكتشف 
ّ

الهش
ا.

ً
متأخًرا أنه أشّد مناعة من جدار شارون نفسه، وربما أزيد شراسة أيض

األســود في  الفلسطينية  السلطة  إلــى سجل  كثيًرا  نــزار  واقعة تصفية  ضف 
ُ
ت لم 

تعاملها مع اإلنسان وحقوقه، فقد خبر الشعب الفلسطيني هذه السلطة جيًدا لحظة 
لفلسطينيي  الشعبي  النسيج  دقائق  يعرفون  ال  الذين  بغربائها  الثقيل،  قدومها 
وأدوات  ق 

ّ
واملحق الشرطي  تماًما، كي ال يشعر  ذلك مقصوًدا  كان  وربما  الداخل، 

السلطة برمتها بأي تعاطٍف مع الضحايا، وهم يقتحمون بيوتهم ويقتادونهم إلى 
أن  غير  املبّرح.  والضرب  بالهراوات  موتى  ُيسقطونهم  عندما  أو حتى  املعتقالت، 
واقعة نزار حسمت تساؤالت الفلسطيني، عندما يطرق عسس الليل باب بيته. فقد 
كان يتساءل في البداية: »صديق أم عــدو؟«، أما اليوم فلم يعد غير تساؤل واحد 

على لسانه: »عدّو أم عدّو؟«.

فاطمة ياسين

منذ دخول القوات الروسية سورية، كانت املهمة األساسية التي وضعها فالديمير 
بوتني لنفسه تأمني نصر ميداني واضح، وإطالق عملية سياسية تعيد تثبيت النظام 
إعادة  الروسي منصّبًا على  الهّم  لم يكن  الحصول عليها.  التي يمكن  على األرض 
جميع األراضي التي خسرها النظام لصالح مجموعاٍت متنوعٍة ومختلفة الوالءات، 
ذلــك، بعد معارك  لروسيا  أكبر مساحٍة ممكنة، وقــد تحقق  إعـــادة تجميع  كــان  بــل 
طويلة استنزفت منها الكثير، وشارك إلى جانبها النظام بقواته، أو ما تبقى منها، 
وإيران بمليشياتها التي وجدت حليفًا تكتيكيًا يفيد املرحلة. كان الروس، خالل ذلك، 
يحاولون بناء تحالٍف مع الجانب األميركي إلعادة تعويم النظام. وقد تكون صفقة 
 لكسب 

ً
تسليم نظام األسد السالح الكيميائي عام 2013، بوساطة روسية، محاولة

ثقة الجانب األميركي، وتشكيل التحالف املطلوب معه. لكّن الواليات املتحدة اعتبرت 
عملية عسكرية  لوقف  ثمنًا  السوري  الكيميائي  السالح  بخصوص  روسيا  تنازل 
 محاوالت روسيا في تحقيق التقارب مع الواليات 

ّ
أميركية ضد النظام، وفشلت كل

املتحدة بشأن سورية عبر رئيسني أميركيني من حزبني مختلفني. واختارت أميركا، 
 من ذلك، التقّرب من إحدى جبهات املعارضة والتحالف معها، وسيطرت على 

ً
بدال

ه نهائي وال رجعة عنه. أراد بوتني أن يعّوض القصور 
ّ
ثلث سورية، في موقٍف يبدو أن

السياسية، واستفاد من ظــروف سياسية خاصة، فعقد تحالفًا  الكبير في جبهته 
الدولي في جنيف،  إليه تركيا وإيــران في مسار جديد ومنافس للمسار  آخر ضم 

وسّمي »أستانة«.
وإْن كانت ضيقة، فهي  إقليمية،  »أستانة« كسب موافقة  حاولت روسيا من خالل 
 على تموضعها 

ً
بحاجٍة إلى إطار، مهما كان حجمه أو مكان وجوده، لتضفي قبوال

فيها، بمحاولة  ثمار سياستها  لقطف  انطالق  نقطة  إلــى  في سورية، وهــي بحاجٍة 
تثبيت الحليف في دمشق، وإنعاشه اقتصاديًا وسياسيًا، لينفذ سياستها »املفيدة«. 
توجهت روسيا إلى تركيا ودول الخليج، أما إيران فوجودها مضمون، وأّدى سيرغي 
الفروف ومسؤولون روس آخرون عدة جوالت خليجية، واستغلت روسيا في ذلك 
العربية.  الخليج  مجيء جو بايدن رئيسًا للواليات املتحدة، وموسم فتوره مع دول 
 نجاحات قليلة، لم تفِض إلى تطبيع مع النظام.. كان 

ّ
لكّن الجهد الروسي لم ينل إال

الرغم من فشل  وجود تركيا حاسمًا في انطالق مسار أستانة واستمراره. وعلى 
املــّرة في  املــّرة بعد  انعقاده   عن 

ً
الواحد بعد اآلخــر، تبدو روسيا راضية اجتماعاته 

اجتماعًا، وهي   15 اآلن  أنجزت حتى  وقــد  قــوة سياستها،  فيه  كرنفاٍل تستعرض 
ر بنشاط ملحوظ من خالل مبعوثها الخاص إلى دمشق لعقد الجلسة الـ16.

ّ
تحض

 اجتماعات أستانة تحت عناوين ناتجة عن الحرب السورية، ولم تتطّرق 
ّ

ُعقدت كل
بجّدية إلى جوهر املشكلة، وهي طبيعة النظام التي نشأ عنها الراهن الخطير، والحلقة 
»األســرى«،  تبادل  فالعناوين هي:  املسار،   عن 

ّ
السادسة عشرة من أستانة ال تشذ

واملساعدات، ووقف شامل إلطالق النار... وهذه عناوين يقف فيها النظام على قدم 
 
ً
املساواة مع املعارضة، فهو بحاجٍة ملساعدات ولديه أسرى وجبهات ما زالت مشغولة

ها النظام لعرض ما يواجهه من صعوبات، 
ّ
 يستغل

ٌ
 دولية

ٌ
بإطالق النار، وهي فرصة

بما قد يساعده في اإلفالت من بعض العقوبات املفروضة عليه، من دون أن يعطي 
ووراءهـــا عشرة  تواجهه،  مــا  ه 

ّ
كل العالم  يعرف  التي  للمعارضة  إضــافــٍة  أّي  املؤتمر 

ماليني ســوري مهّجر في الداخل والــخــارج، وتصارع من أجل معبر واحــد أو اثنني 
تكون لها اليد الطولى في إدارتهما، وتوزيع املساعدات التي تأتي منهما. ومن املرّجح 
 توافق روسيا على قرار تمديد إدخال املساعدات من باب الهوى بشكله الحالي، 

ّ
أال

لكّن املعارضة ال تجد طريقًا آخر غير قبول الحضور والتوقيع على البيان النهائي 
د على قرارات األمم املتحدة ووحدة األراضي السورية، وباقي الديباجة 

ّ
الذي سيؤك

املعروفة التي ال أحد يقّرر اإلصرار على تحقيق بنودها بشكل مبدئي.

محمد أبو رمان

في الجلسة الثانية من مؤتمر »اإلسالميون بعد عشرة أعوام من الربيع العربي« 
»فريدريش  مؤسسة  مــع  بالتعاون  عــّمــان  فــي  واملجتمع  السياسة  معهد  )يعقده 
إيبرت«( طغت أسئلة جديدة مغايرة ألوضاع اإلسالميني وأزمة السلطة )موضوع 
واللبنانية واألردنية ضمن  السورية  الحاالت  الباحثون  تناول  إذ  األولــى(،  الجلسة 

محور »اإلسالميون في مرّبع املعارضة والحروب الداخلية«.
رًا بدرجة كبيرة في الحالتني السورية )تناول عبد 

ّ
كان دور العامل الخارجي مؤث

الرحمن الحاج تطور املشهد اإلسالمي هناك خالل العقد األخير( واللبنانية )وقد 
اإلقليمية  للقوى  »ســاحــة«  إلــى  تحّولت سورية  فقد  ورقــة شفيق شقير(،  تناولته 
والدولية، وانجرفت الحركات اإلسالمية في هذا املسار، وأصبحت انعكاسًا واضحًا 
على  ثقيلٍة  بظالٍل  السورية«  »املسألة  وألقت  والداخلية.  الخارجية  القوى  ملــوازيــن 

ي في لبنان، بصورة خاصة الجماعة اإلسالمية.
ّ
التيار اإلسالمي السن

ــة الــتــيــار   عــلــى كــاهــل املجتمعني وحــال
ّ

فــي األثـــنـــاء، لــم تــكــن وطــــأة »الــطــائــفــيــة« أقــــل
اإلسالمي فيهما، وتلبست الفكرة الهوّياتية اإلحيائية )تأّسست عليها أيديولوجيا 
عما  هنا،  املطروح،  السؤال  وكــان  الحالتني،  كلتا  في  الطائفي  بالبعد  اإلسالميني( 
 أنظمة 

ّ
إذا كانت الطائفية مأزقًا إجباريًا لإلسالميني ال يمكن الفكاك عنه، في ظل

سلطوية ومجتمعات مرتبطة بالحسابات الطائفية وقوى إقليمية فاعلة على هذا 
نّية، أن  السُّ التيار اإلسالمي، بصيغته  األســاس؟ بصيغة أخــرى: هل كان بإمكان 
ذلك  كــان  أم  الجامعة؟  الوطنية  الهوية  باتجاه  ويــدفــع  الطائفي،  اإلطـــار  مــن  يخرج 

سيسّجل بوصفه »سباحة في الفضاء« بعيدًا عن الواقع املجتمع والسياسي؟
 

ّ
نا نذكر، هنا، تجربة شيخ الحركة اإلسالمية في لبنان، فتحي يكن، الذي انشق

ّ
لعل

ر عاملي إخواني معروف، وتقارب مع حزب الله. أو حتى 
ّ
عن الجماعة األّم، وهو منظ

الذين هادنوا  الجماعات والطرق الصوفية( في سورية  تجربة »املشايخ« )وبعض 
األوضاع السياسية، كيف انتهى بهم األمر في مشهد الحرب الداخلية هناك.

هذه وتلك من أسئلة تعيد صياغة سؤال مهم ورئيس في حقل دراســة الحركات 
اإلسالمية اليوم، في ظل االنقسامات الداخلية والهويات الفرعية، الدينية والطائفية 
 
ً
والِعرقية، والعامل الخارجي؛ هل املطلوب من الحركات اإلسالمية كي تكون رافعة
للديمقراطيات التوافقية )وهي الصيغة الوحيدة التي تصلح ملجتمعاٍت كهذه ضمن 
الــراهــنــة( أن تكون عــابــرة للطوائف والــهــويــات، أم جــزءًا مــن تلك الهويات  الــظــروف 
نا نتحّدث عن الحالة املشرقية اليوم في 

ّ
الداخلية وقوى فاعلة فيها؟! مع التذكير بأن

ظل صعود هذه االصطفافات والوقائع والظروف القسرية.
باالنتقال إلى الحالة األردنية، التي تبتعد عن التداعيات الطائفية، فإّن املفارقة )كما 
ظهرت في ورقة إبراهيم غرايبة( أّن مسألة الهوية ال تغيب بالكلية، وتتوارى خلف 
الخالفات والنقاشات في أوساط الحركة اإلسالمية، والخالفات التي عصفت بها 
مــن الــداخــل، ودفــعــت الــحــركــة إلــى عــدم الــقــدرة على الفصل بــصــورة واضــحــة بني 
والعمل  مــن جهة  الوعظي  والــخــطــاب  والــخــيــري  الــدعــوي  والعمل  الجماعة  مفاهيم 
السياسي البرامجي من جهٍة أخــرى، ما دفع غرايبة إلى إعــادة طرح ســؤال قديم 

جديد، عّما إذا كان اإلسالم السياسي يعاين حالة التراجع واالنحسار. 
قادت تلك النقاشات إلى »محاوالت« النخب املثقفة املسيسة لإلسالميني في األردن 
)مثل حزب زمــزم( للخروج من رحم جماعة اإلخــوان، وتأسيس أحــزاب برامجية 
امــتــدادًا ملفهوم  ها خــارج إطــار اإلحيائية اإلســالمــيــة، وتمثل 

ّ
جــديــدة )وصــفــت بأن

اإلسالم السياسي(. ملاذا لم تأخذ الزخم الشعبي ذاته، وبقيت القواعد الشعبية بيد 
اإلسالم السياسي بصيغته اإلخوانية؟!

من الواضح أّن العوامل السياسية والتاريخية، الخارجية والداخلية، في هذه الحاالت 
مغايرة عن التي تحكم اإلسالميني في املغرب العربي، ما قاد هشام جعفر وخليل 
العناني وهبة رؤوف عــزت إلــى طــرح ضـــرورة إعـــادة النظر بــصــورة جوهرية في 

مناهج دراسة الحركات اإلسالمية في ضوء هذه التجارب والنماذج.

كيف نتذّكر رامسفيلد؟ نزار بنات غنيمة السالم

أستانة 16 والمبعوث الروسي 
في دمشق

اإلسالميون والطائفية والهوية

1415

فهدكاريكاتير 
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آراء

عمر كوش

ــلــــى مــــوعــــد مــع  ــلـــس األمــــــــن عــ ــيــــكــــون مـــجـ ســ
مـــواجـــهـــة جــــديــــدة بــــن الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة 
يوليو/  من  العاشر  في  وروســيــا  األميركية 
تموز الجاري، لدى مناقشة تمديد التفويض 
األمــمــي إلدخــــال املــســاعــدات اإلنــســانــيــة إلــى 
ــن رقــم  ــ ــرار مــجــلــس األمـ ــ ســــوريــــة، بــمــوجــب قـ
2533 الذي ينص على السماح بإدخالها إلى 
الشمال السوري، عبر معبر وحيد هو »باب 

الهوى« الحدودي بن تركيا وسورية. 
بأن  الدولية  واألعـــراف  االتفاقيات  كل  وتقّر 
حيادية  اإلنسانية  املساعدات  مسألة  تكون 
فــــي الــــحــــروب والــــنــــزاعــــات املــســلــحــة وفــــوق 
أي اعـــتـــبـــار ســـيـــاســـي، كــونــهــا مـــوّجـــهـــة إلــى 
الــضــحــايــا واملـــدنـــيـــن، وتــتــعــلــق فـــي الــحــالــة 
الـــســـوريـــة بــأكــثــر مـــن 4.8 مـــايـــن شــخــص، 
يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى املــــســــاعــــدات الـــغـــذائـــيـــة مــن 
ــل بــقــائــهــم عــلــى  ــ ــمــــي مــــن أجـ الـــبـــرنـــامـــج األمــ
األغذية  برنامج  تقارير  حسب  الحياة،  قيد 
 عن 

ً
الــعــاملــي الــتــابــع لـــأمـــم املـــتـــحـــدة، فـــضـــا

أكثر من  بــأن  تفيد  املتحدة  األمــم  تقارير  أن 
11.7 مليون شخص بحاجة إلى املساعدات 
اإلنسانية داخل سورية، لكن ذلك كله لم يمنع 
إلـــى مــســألــة سياسية  روســيــا مــن تحويلها 
ــغــــط، وتــــســــعــــى، مــــن خـــالـــهـــا،  ــلــــة ضــ ووســــيــ
تحقيق  بغية  الـــدولـــي،  املجتمع  ابــتــزاز  إلـــى 
مــكــاســب لـــهـــا، والــــدفــــع نــحــو إعــــــادة تــأهــيــل 
نــظــام األســـد واســتــرجــاع الــشــرعــيــة الــدولــيــة 

أحمد ماهر

ــن الـــضـــحـــك أثـــنـــاء  ــ ــا عـ ــ ــدنــ ــ ال يـــتـــوقـــف واحــ
مــشــاهــدة سلسلة أفـــام الــفــنــان الــكــومــيــدي 
الفريد إسماعيل ياسن، الذي كان سببًا في 

إطاق ضحكات ماين العرب عقودًا. 
وكــــان إســمــاعــيــل يــاســن يــــؤدي فــيــهــا دور 
إسماعيل  مثل  املسلحة،  القوات  في  جندي 
يــاســن فــي الــطــيــران، إسماعيل يــاســن في  
األســـطـــول، إســمــاعــيــل يــاســن فــي الــجــيــش، 
ــي، وبـــــاقـــــي تــلــك  ــ ــربـ ــ ــحـ ــ ــيــــس الـ ــبــــولــ وفـــــــي الــ
إسماعيل  فكرة  تعتمد على  التي  السلسلة 
املظلوم  املــهــّمــش  البسيط  املــواطــن  يــاســن، 
من املجتمع وممن حوله، بسبب فقره وقلة 
ـــى أن يلتحق  إلـ حــيــلــتــه وبـــســـاطـــة حـــيـــاتـــه، 
حتى  الــبــولــيــس،  أو  الــطــيــران  أو  بالبحرية 
يــتــحــّول إلــــى شـــخـــٍص آخــــر شـــجـــاع مـــقـــدام، 
ــاب مــن  ــهــ ــن مــحــبــوبــتــه ومــ ــرغــــوب فـــيـــه مــ مــ
األشـــرار، وســط مــواقــف كوميدية وحبكات 

مضحكة طوال الفيلم.
عرضت إحدى قنوات األفام، أخيرًا، بعض   
هذه األفــام، وأعــدت مشاهدتها، فيما كنت 
بــقــراءة مــقــاالت تحليلية عــن خفايا  متأثرًا 
هزيمة حرب يونيو 1967، فكان لتلك األفام 
طعم آخر هذه املرة لأسف. وتذّكرت أيضًا 
مقالة قديمة، عن دعــم دولــة يوليو وجمال 
التي  األفــام  النوعية من  تلك  الناصر  عبد 
تــشــجــع الـــنـــاس عــلــى الـــتـــطـــوع وااللـــتـــحـــاق 

طارق عزيزة

ــّدد  ــعــ ــتــ ــــد مــ ــاعـ ــ ــتـــــصـ ــ ــافـــــس املـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــل الـ ــّكـ ــ ــــشـ يـ
حدة 

ّ
املت الواليات  املستويات واألوجــه، بن 

ــــن، واحــــــــدًا مــــن املـــعـــالـــم  ــــصـ األمـــيـــركـــيـــة والـ
رة بقّوة في مشهد 

ّ
األساسية البارزة واملؤث

ــة فـــي املـــرحـــلـــة الـــراهـــنـــة،  ــيـ الــســيــاســة الـــدولـ
ويـــبـــدو مــرّجــحــًا أن تــمــتــّد آثـــــاره إلــــى فــتــرة 
 
ّ
طويلة مــن الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن. لكن

ــِعــه في 
ُّ
هــذا لــم يكن مفاجئًا، نــظــرًا إلــى تــوق

الثمانينيات  ــر  أواخـ وُكــِتــَب  قيل  مما  كثيٍر 
ومطلع التسعينيات من القرن املاضي، بعد 
نهاية »الحرب الباردة«، بانتصار الواليات 

املتحدة على غريمها االتحاد السوفييتي.
مع هزيمة االتحاد السوفييتي، ثم مغادرته 
مــســرح الــتــاريــخ، انــتــشــر عــلــى نــطــاق واســع 
الـــحـــديـــث عــــن »الـــنـــظـــام الـــعـــاملـــي الـــجـــديـــد« 
و»األحادية القطبية«، وعن »القرن األميركي 
 مــا مــن شــأنــه تــأكــيــد انــفــراد 

ّ
ــل الــجــديــد«، وكـ

ــات املــتــحــدة فـــي الـــســـيـــادة الــعــاملــيــة،  الــــواليــ
دون  من  الوحيدة  العظمى  القّوة  بوصفها 
منازع. ومقابل التنظير للسيادة األميركية 
املــطــلــقــة، ظــهــرت أيــضــًا كــتــابــاٌت تــشــّكــك في 
نظام القطب الواحد، وتتحّدث عن إمكانية 
 مزاعم القوة 

ً
دة

ّ
»عالم متعّدد األقطاب«، مفن

 تشّكك في 
ّ

األميركية املهيمنة، أو على األقل
قدرتها على االحتفاظ بتلك املكانة املتفّردة 
في القرن الحادي والعشرين، نظرًا إلى شّدة 

املــفــقــودة لــه. ويــبــدو أن حــّدة املــواجــهــة آخــذة 
في التصاعد بن روسيا والواليات املتحدة 
بــشــأن مــلــف املــســاعــدات اإلنــســانــيــة وكيفية 
مناسبة  يشّكل  كونه  ســوريــة،  إلــى  إدخالها 
الستعراض قوة كل من الطرفن واختبارها، 
لذلك رّكز ساسة الدولتن على حشد تأييد 
واسع ملواقف بادهم، حيث سعت الواليات 
املتحدة إلــى حشد دعــم دولــي واســع للملف 
لدى  األميركية  السفيرة  فأوفدت  اإلنساني، 
األمم املتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إلى 
تركيا التي تعّد من الدول األكثر تضّررًا في 
حال إغاق املعابر اإلنسانية مع سورية، ثم 
تمّكنت، في اجتماع روما بشأن سورية، من 
جمع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع 
سورية،  حول  رة 

ّ
املصغ واملجموعة  الكبرى، 

وتركيا وقطر وممثلن عن االتحاد األوروبي 
وجامعة الدول العربية، إضافة إلى مبعوث 
األمـــــم املـــتـــحـــدة الـــخـــاص إلــــى ســــوريــــة، غير 

بيدرسون، للضغط على موسكو.
 الـــســـاســـة الــــــروس عن 

ّ
ــابـــل، ال يـــكـــف ــقـ فـــي املـ

إرســــــــــــال إشـــــــــــــــاراٍت وإطــــــــــــاق تــــصــــريــــحــــاٍت 
بــاســتــخــدام الــفــيــتــو فـــي مــجــلــس األمــــن ضد 
مـــشـــروع تــجــديــد قـــــراره رقــــم 2533، وقــامــت 
مـــوســـكـــو بـــعـــدد مــــن الـــخـــطـــوات الــســيــاســيــة 
ــد املــطــالــب  ــزايــ ــة تــ ــهـ والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة ملـــواجـ
الدولية واألممية بضرورة الحفاظ على آلية 
اإلنــســانــيــة وتوسيعها،  املــســاعــدات  إدخــــال 
وذلـــــك بــإعــانــهــا عـــن مـــوعـــد انـــعـــقـــاد جــولــة 
جديدة الجتماعات أستانة في السادس من 

قوي  جيش  بناء  بهدف  املسلحة،  بالقوات 
يستطيع الــدفــاع عــن مصر ضــد الــعــدو في 

حالة املواجهة. 
ولــــم تــكــن األفــــــام الــكــومــيــديــة الـــتـــي تشجع 
ــــاس عـــلـــى االلــــتــــحــــاق بـــالـــجـــيـــش بـــدعـــة،  ــنـ ــ الـ
أو جـــديـــدة عــلــى الــعــالــم وقــتــهــا. فـــي الــحــرب 
ــانـــت تــلــك  ــا بـــعـــدهـــا، كـ ــ الـــعـــاملـــيـــة الـــثـــانـــيـــة ومـ
األميركية،  السينمات  في  مستخدمة  الفكرة 
والسوفييتية  بل  والفرنسية،  والبريطانية، 
أيـــضـــًا، وهـــنـــاك مـــئـــات األفــــــام بــكــل الــلــغــات 
البسطاء  تشجع  التي  نفسها  الفكرة  تحمل 
عــلــى الــتــطــوع واالنــضــمــام لــلــقــوات املسلحة، 
ويــتــم وضــعــهــا فــي إطـــار كــومــيــدي محبوب، 

يثبت في ذاكرة الناس. 
كانت تلك الفترة نفسها استعراضًا ألسلحة   
الجيش املــصــري، اســتــعــدادًا إللــقــاء إسرائيل 
فــي الــبــحــر، كــمــا كـــان اإلعــــام املــصــري يــروج 
وقـــتـــهـــا، وكــــانــــت تـــلـــك هــــي الـــفـــتـــرات نــفــســهــا 
الــــتــــي يـــتـــحـــدث فـــيـــهـــا اإلعــــــــام املــــصــــري عــن 
الصنع،  مصرية  والقاهر،  الظاهر  صــواريــخ 
والـــفـــريـــدة مـــن نـــوعـــهـــا، والـــتـــي تـــوشـــك على 
ــرة نــفــســهــا الــتــي  ــتـ ــفـ ــيــــب، وهـــــي الـ ــل أبــ دّك تــ
ــان اإلعـــــــام املــــصــــري وقـــتـــهـــا يـــتـــحـــّدث عــن  ــ كـ
االكتشافات التكنولوجية والعلمية العظيمة 
ــازات الــصــنــاعــيــة الـــكـــبـــرى والــتــفــوق  ــ ــجـ ــ واإلنـ
والــتــقــدم الــــذي تــحــقــقــه مــصــر فـــي ظـــل قــيــادة 
الزعيم األوحــد، وال صوت يعلو فوق صوت 
ــلـــه تـــمـــام«.   املـــعـــركـــة، و»تـــمـــام يـــا فـــنـــدم«، و»كـ

احــتــمــال ظــهــور منافسن جــّديــن. فــي ذلــك 
أميركيون عديدون  ــرون 

ّ
مــنــظ الــحــن، شــرع 

بوضع تصورات وخطط عن زعامة بادهم 
الحفاظ عليها، ومواجهة ما  العالم وسبل 
تلخيص  ويمكن  تــحــّديــات.  مــن  يعترضها 
ــذا الـــخـــصـــوص  ــ ــ جــــوهــــر فـــلـــســـفـــتـــهـــم فـــــي هـ
منافس جديد،  تــفــادي ظهور  على  بالعمل 
وذلــــك بــالــســعــي الـــدائـــم إلــــى »مــنــع أي قــوة 
معادية من السيطرة على أي منطقة يمكن 
السيطرة،  تــحــت  عــنــدمــا تصبح  لــثــرواتــهــا، 
قــوة عظمى«، وفق   إلطــاق 

ً
كافية تكون  أن 

ري 
ّ
ما كتب بــول وولفويتز، وهــو أحــد منظ

ــان ال يـــزال وقتها  »املــحــافــظــن الـــجـــدد«، وكـ
خبيرًا في وزارة الدفاع مطلع التسعينيات. 
ــة آخـــــــرون مــن  ــده بـــســـنـــوات، وّجــــــه ثـــاثـ ــعـ بـ
»املـــحـــافـــظـــن الــــجــــدد« أيـــضـــًا )زملــــــاي زادة، 
وفرانك كارلوتشي، وروبرت هانتر(، رسالة 
إلــى جــورج بــوش االبــن، عقب انتخابه عام 
أّكــدوا فيها مجّددًا أن على الواليات   ،2001
املـــتـــحـــدة مــنــع نـــهـــوض أي مــنــافــس عــاملــي 
ــاٍد أو تــحــالــف دولـــــي مــــعــــاٍد، ضــمــن ما  ــعـ مـ
ــة اســتــراتــيــجــيــة ملــهــام بــوش  ــ ســمــوهــا »رؤيـ
عــلــى الــصــعــيــد الـــعـــاملـــي«، تـــمـــحـــورت حــول 
صعود  تــحــّدي  مــع  تتعامل  استراتيجيات 
القوى العاملية املحتملة منافسًا مستقبليًا، 

وهي االتحاد األوروبي والصن وروسيا.
على  عــة 

ّ
مــوز استراتيجية  الوثيقة  وعرضت 

مــرحــلــتــن لــلــتــعــامــل مـــع الـــتـــحـــّدي الــصــيــنــي، 

شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز الــجــاري فــي العاصمة 
الــكــازاخــيــة نـــور ســلــطــان، بغية الــتــفــاهــم مع 
ــن تــركــيــا وإيـــــــران قــبــل انـــعـــقـــاد جلسة  ــل مـ كـ
مــجــلــس األمـــــن، وأوفــــــدت املــبــعــوث الــخــاص 
لــلــرئــيــس الــــروســــي إلــــى ســــوريــــة، ألــكــســنــدر 
الفرنتييف، إلى دمشق. وفي السياق، اجتمع 
الروسي، سيرغي الفــروف،  الخارجية  وزيــر 
التركي، مــولــود جــاويــش أوغلو،  مــع نظيره 
التأييد  لحشد  التركية  أنطاليا  مدينة  فــي 

التركي للموقف الروسي. 
ــن الـــتـــحـــذيـــرات األمـــيـــركـــيـــة  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
لــروســيــا مـــن مــغــبــة اســـتـــخـــدام حـــق الــنــقــض 
ــن، إال أن الــوزيــر  ــ )الــفــيــتــو( فـــي مــجــلــس األمـ
الفـــروف لــم يــخــِف فــي أنطاليا مــوقــف بــاده 
ــرافـــض مـــشـــروع قــــرار جـــديـــد، طــرحــتــه من  الـ
قــبــل الــنــرويــج وإيـــرلـــنـــدا فـــي مــجــلــس األمـــن، 
يقضي بتمديد التفويض إلدخال املساعدات 
الحدودي  الهوى  بــاب  معبر  عبر  اإلنسانية 
ــالــــب بــــإعــــادة  ــطــ بـــــن تـــركـــيـــا وســــــوريــــــة، ويــ
فــتــح مــمــر الــيــعــربــيــة بـــن الــــعــــراق وســـوريـــة 
الــــذي تــم إغــاقــه بفيتو روســــي فــي يــنــايــر/ 
الثاني 2020. وجــّدد الفــروف املطلب  كانون 
الــــروســــي بـــإيـــصـــال املـــســـاعـــدات إلــــى جميع 
يسيطر  التي  املنافد  عبر  السورية  املناطق 
ــــرورة  ــــوري، بـــحـــّجـــة ضـ ــــسـ عــلــيــهــا الـــنـــظـــام الـ
األزمة  أن  واعتبر  السورية،  السيادة  احترام 
اإلنــســانــيــة فـــي ســـوريـــة ســبــبــهــا الــعــقــوبــات 
وقــانــون قيصر األمــيــركــي، واالســتــيــاء غير 
املشروع على األصول السورية في املصارف 

ــاء مـــشـــاهـــدتـــي فــيــلــم    ــ ــنـ ــ ــــي أثـ ــــك، فـ ــــحـ ــــن أضـ لـ
إسماعيل يــاســن فــي الــطــيــران، مثل كــل مرة 
بل  الكوميدية،  الفيلم  حبكات  فيها  أشــاهــد 
تذّكرت مقاالت وأجــزاًء من كتاب في تشريح 
الهزيمة، عن علم املخابرات اإلسرائيلية بأدق 
الــتــفــاصــيــل الــحــيــاتــيــة لــلــطــيــاريــن املــصــريــن، 
الطائرات  عــن  دقيقة  معلومات  لديها  وكــان 
ــارات. ولــــذلــــك اســـتـــطـــاعـــت تـــدمـــيـــر كــل  ــ ــطــ ــ واملــ
الطائرات املصرية على األرض، قبل أن ينتبه 
املصريون إلى أي شيء، ما عدا بضع طائرات 
استطاع الطيار حسني مبارك، الذي أصبح 
رئيسًا للجمهورية فيما بعد، النجاة بها، في 

أثناء القصف. 
صحيٌح أن الجيش املصري استطاع العبور   
وتوجيه ضربة قوية للعدو اإلسرائيلي بعد 
ســـنـــوات، وإجـــبـــار الــعــدو عــلــى قــبــول شــروط 
معاهدة  توقيع  بعد  واالنــســحــاب  التفاوض 
السام، أيًا كان التقييم واختاف اآلراء بشأن 
تلك الخطوة، ولكن من املهم أيضًا أن نستمر 
الهزيمة ودراستها، وكيف  أسباب  تذّكر  في 
واملحاسبة  واملساءلة  الشفافية  لغياب  كــان 
وكيف  املخجلة،  الهزيمة  تلك  فــي  كبير  دور 
تفوق مبدأ »أهــل الثقة ال أهــل الــخــبــرة«، في 
املخابرات  أجهزة  ل 

ّ
توغ الكارثة، وكذلك  تلك 

ــام شــعــبــهــا بــحــجــة  ــ داخـــلـــيـــًا، وتـــوّحـــشـــهـــا أمــ
الـــدفـــاع عــن الـــدولـــة مــقــابــل ذلـــك الــفــشــل الــتــام 
خارجيًا أمام العدو الحقيقي، ومعضلة غياب 
الديمقراطية،  مــثــل  ــًا  املــؤجــلــة دومـ الــفــرائــض 

األولــــى تــجــّس نــبــض املــــارد األصـــفـــر، بينما 
نمّوه  ملواجهة  املائمة  السبل  الثانية  تحّدد 
املتفاقم، فهي متعّددة املستويات، ال تفضي 
إلــى شــراكــة كاملة، وال هــي تعتمد االحــتــواء 
تـــمـــامـــًا. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــشــجــيــع الــوثــيــقــة 
االرتباط مع الصن في التجارة واالقتصاد، 
وتـــقـــويـــة الــــعــــاقــــات الـــعـــســـكـــريـــة املـــتـــبـــادلـــة، 
والقيام بمشاريع مشتركة، فهي شّددت، في 
الوقت عينه، على الوقوف في وجه طموحات 

الصن للسيطرة اإلقليمية.
والتركيز  العاملية،  الزعامة  األفــكــار عن  هــذه 
رجمت في الخطط 

ُ
على »الخطر الصيني«، ت

ومنها  األميركية،  حة 
ّ
املسل للقوات  العملية 

لقوة  التعاونية  »االستراتيجية  سّميت  مــا 
الــبــحــر فــي الــقــرن الــواحــد والــعــشــريــن«. كــان 
الغرض من هذه االستراتيجية تأمن القدرة 
على التدخل ما وراء البحار، عبر نشر مزيد 
من قطعات البحرية األميركية حول العالم، 
ــتـــحـــدة عـــلـــى دور  ــات املـ ــ ــواليـ ــ ــز الـ ــرّكــ حـــيـــث تــ
قواتها البحرية في دعم سيطرتها العاملية، 
إضافة إلى تعزيز تحالفاتها القائمة وبناء 
تــحــالــفــات جــديــدة واملــشــاركــة فــي املـــنـــاورات 
عّدة للقرن 

ُ
العاملية. ورّكزت االستراتيجية امل

الـــجـــديـــد عـــلـــى املــنــطــقــة الـــهـــنـــدو - آســيــويــة 
لــلــمــحــيــط الــــهــــادئ، فـــي ســعــي إلــــى الــتــعــامــل 
ــع مـــســـألـــة نــــهــــوض الـــقـــوى  ــ بـــشـــكـــل أكــــبــــر مـ
الصينية وتــوســعــهــا هــنــاك، فهذه  الــبــحــريــة 
املتحدة  الــواليــات  نــّيــة  مــع  مسألة تتعارض 

الــغــربــيــة بــطــلــب مــن واشــنــطــن. وتـــمـــادى في 
الدول  الدولي، عبر تحميل  ابتزازه املجتمع 
الــغــربــيــة املــســؤولــيــة عــن املـــأســـاة اإلنــســانــيــة 
فـــي ســـوريـــة، بـــل اشـــتـــرط أن يــعــتــرف الــغــرب 

بمسؤوليته عنها كي تتعاون باده.
وفــــــي حــــــال إصـــــــــرار مـــوســـكـــو عـــلـــى رفـــض 
الفيتو  باستخدام  األمــمــي  للقرار  التمديد 
لتعطيل تمديد التفويض الخاص بإيصال 
املساعدات إلى سورية، فإنها ستفقد ورقة 
ابتزاز وضغط، وستثير ردود فعل سلبية 
كــثــيــرة ضــدهــا، كــونــهــا ستضع نفسها في 
تــحــّد ســافــٍر أمـــام املــجــتــمــع الـــدولـــي بأكمله 

والترهل  س 
ّ
التكل ذلــك  فــي  السلطة،  وتـــداول 

والفساد واملحسوبية. 
ــــام املـــوّجـــه الــــذي يــزيــف الــحــقــائــق،    أمـــا اإلعـ
ويجّمل القبيح، فقد كان له دور كبير أيضًا، 
الناس  الرقابة الشعبية، وعاش  حيث غابت 
هزيمٍة  عــلــى  مــنــه  استيقظوا  كبير  وهـــم  فــي 
مــخــجــلــة، ســقــط مــعــهــا املـــشـــروعـــان، املــحــلــي 
واإلقـــلـــيـــمـــي، وحـــلـــم الــقــومــيــة الــعــربــيــة الـــذي 
كان الناس يتنفسونه وقتها، فهل هناك من 
استفاد من تلك الــدروس حتى ال يتكرر ذلك 
في عهدنا؟ هل هناك فارق جوهري بن ذلك 

الهندي  املحيط  في  التجارة  على  السيطرة 
به ذلك من 

ّ
والهادئ أو احتكارها، وما يتطل

واالقــتــصــادي  العسكري  االســتــخــدام  تقييد 
لــلــمــحــيــطــات مـــن قــبــل دول أخــــــرى، خــاّصــة 

الصن.
فت أوهـــام »القرن 

ّ
الــوقــت حتى تكش لــم يطل 

ر املستمّر في 
ّ
األميركي«، ال سيما بعد التعث

أفغانستان ثّم العراق، وكذلك الفشل الذريع 
 عن 

ً
ملا ُسّمي »الحرب على اإلرهـــاب«، فضا

فـــي مــســألــة إيـــصـــال املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة 
التي ال يسيطر  املناطق  السورين في  إلــى 
ــد يـــدفـــع تــحــّديــهــا  عــلــيــهــا نـــظـــام األســــــد، وقــ
التعاطي  مــن  مــزيــد  إلـــى  األمــيــركــيــة  اإلدارة 
واالنخراط في القضية السورية. ومع ذلك، 
كثيرة،  األميركية حياله  الخيارات  تبدو  ال 
ولــن تخرج عــن ممارسة مزيد مــن الضغط 
وزيــــــادة الــعــقــوبــات عــلــى الــنــظــام الــســوري 
ــة قـــــانـــــون قــــيــــصــــر، وربـــــمـــــا تــلــجــأ  ــطــ ــواســ بــ
الـــواليـــات املــتــحــدة إلـــى الــتــفــاهــم مــع تركيا 
وشــركــائــهــا مــن الــــدول املــانــحــة واملــنــظــمــات 

اإلنسانية إليجاد آلية بديلة.
لن يوافق الساسة الروس على فتح املعابر 
ــة أمــــــام املـــســـاعـــدات  ــة مــــع ســــوريــ الــــحــــدوديــ
اإلنــســانــيــة مــن دون مــقــابــل، وســيــحــاولــون 
ــرة مـــن  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــى تــــــــنــــــــازالت كـ ــ ــلـ ــ ــــول عـ ــــصــ ــحــ ــ الــ
 الـــواليـــات املــتــحــدة فــي ســوريــة مــقــابــل ذلــك، 
الفيتو  بــاســتــخــدام  يــغــامــرون  قــد ال  لكنهم 
ضــد مــشــاريــع تــمــديــد الــتــفــويــض لــلــقــرارات 
كي  الفرصة  يفّوتوا  لن  وبالتالي،  األممية. 
يحصلوا على مكاسب لقاء ذلــك، من خال 
املنفتح  بمظهر  والظهور  املــواربــة  اتباعهم 
عــلــى الـــحـــوار مــع الـــواليـــات املــتــحــدة. لــذلــك، 
ستشّكل املواجهة األميركية الروسية حيال 
الــســوريــة اخــتــبــار قـــوة للسياسية  املــعــابــر 
على  التأثير  في  قدرتها  ومــدى  األميركية، 
األزمـــــات الــدولــيــة، وخــصــوصــا فــي منطقة 

الشرق األوسط.  
)كاتب سوري في إسطنبول(

الزهو والتضخيم والتفخيم الذي كان يحدث 
قــبــل عـــام 1967، ومـــا يــحــدث اآلن؟ هــل هناك 
األكـــاذيـــب والتضليل  إعـــام  فـــارق كبير بــن 
قــبــل عــــام 1967، وإعـــــام الـــكـــذب والــتــضــلــيــل 
الــحــالــي؟ هــل هــنــاك فـــرق جــوهــري بــن نظام 
الحزب الواحد والصوت الواحد والشخص، 
وما يحدث اآلن من تعّددية شكلية وأحــزاب 
سياسية على الورق ال تجرؤ على االجتماع 

داخل مقاّرها؟
السلطة  تهتم  اآلن،  الــتــي نحياها  األيـــام  فــي 
وأجهزتها بمسألة احتكار اإلعام والسيطرة 
عليه، وسد كل ثغرة يمكن أن ينفذ منها رأي 
حّر، أو يحاول قول الحقيقة. نرى مسلسات 
تنشر األكاذيب، وتزيف الحقائق، يتم إجبار 
املمثلن على املشاركة فيها، فمن لن يشارك 
في أعمال الشركة املحتكرة لكل أعمال الدراما 
آخر  مكانًا  يجد  لــن  مصر  فــي  التليفزيونية 

يظهر فيه. 
متبّرعون  ومــمــثــلــون  فــنــانــون  بالفعل  هــنــاك 
ــًا بــالــنــفــاق، ومـــســـانـــدة أي ســلــطــة، وقــد  ــ دومـ
ــهـــم مــــواقــــف مــعــلــنــة ضــــد الــــثــــورات  ــانــــت لـ كــ
األجهزة  احتكار  ولكن  البداية،  منذ  العربية 
األمــنــيــة اإلنـــتـــاج الـــدرامـــي وســيــلــة وســيــطــرة 
إجبار لكل من كان له مواقف داعمة للثورة أو 
اإلجباري  العمل  على  محايدة  مواقف  حتى 
في أعمال درامية تعادي ثورة يناير، وكل ما 

تمثلها من قيم.
)كاتب وناشط مصري(

االقتصادية  وآثــارهــا  العاملية  املالية  األزمـــة 
واالجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــســـلـــبـــيـــة داخـــــــل املــجــتــمــع 
األميركي نفسه. وذلك كله، بالتوازي مع تقّدٍم 
ملحوٍظ في األوضاع االقتصادية والقدرات 
التقليدين  واشــنــطــن  لــخــصــوم  الــعــســكــريــة 
إلى  العالم، وسعي بعضهم  واملحتملن في 

التأثير في مجرى السياسة الدولية.
ــادة  ــ  مــــا ســـبـــق اإلشــ

ّ
ــل ــ لــــم تـــكـــن الـــغـــايـــة مــــن كـ

وسيادة  فصعودها  اإلطـــاق،  على  بالصن 
طي خطر شديد على العالم. 

ّ
نموذجها التسل

لكن أمام كل هذه الوقائع واملعطيات، يبدو 
األميركية  الزعامة   فكرة 

ّ
أن الغريب حقًا  من 

، ومـــحـــّددًا 
ً
 مــطــلــقــة

ً
املــطــلــقــة مـــا زالــــت حــقــيــقــة

ها 
ّ
كأن بعضهم،  لـــدى  التفكير  فــي  أســاســّيــًا 

قدٌر ال راّد له، وما على العالم سوى التسليم 
بهذا القدر والتكّيف معه. وربما لن يكون من 
التفكير:  من  القول عن هكذا ضــرٍب  املبالغة 
ــه ال يخلو مــن بعٍد غيبّي وإطــاقــي. ومن 

ّ
إن

وللنسبية  لــلــعــقــانــيــة  يــفــتــقــر  إذ  فـــهـــو،  ــّم،  ــ ثـ
فـــي الــحــكــم عــلــى األمــــــور وتــقــيــيــمــهــا، ليس 
الشعار  لغة  عليه  وتغلب  سياسيًا،  تفكيرًا 
ــزال، الــتــي تــعــفــي العقل  ــتــ والــتــبــســيــط واالخــ
واملــرّكــبــة  املــعــقــّدة  العناصر  فــي  التفكير  مــن 
وعــاقــاتــهــا الـــتـــي تــتــشــّكــل مــنــهــا الـــظـــواهـــر، 
ــة أولــى 

ّ
 شـــيٍء إلـــى عــل

ّ
واالكــتــفــاء بــإرجــاع كـــل

الحلول،  الشرور ومفتاح  وحيدة، هي أصل 
اسمها أميركا!

)كاتب سوري(

واشنطن وموسكو في اختبار المعابر السورية

إسماعيل ياسين في تشريح الهزيمة

صعود الصين وأوهام السيادة األميركية المطلقة

لن يوافق الساسة 
الروس على فتح 

المعابر الحدودية 
مع سورية أمام 

المساعدات اإلنسانية 
من دون مقابل

تهتم السلطة 
وأجهزتها بمسألة 

احتكار اإلعالم 
والسيطرة عليه، وسد 

كل ثغرة يمكن أن 
ينفذ منها رأي حّر

من الغريب أّن فكرة 
الزعامة األميركية 
المطلقة ما زالت 

حقيقًة، ومحّددًا 
أساسيًّا في التفكير 

لدى بعضهم، 
كأنّها قدرٌ

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد اإللكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :لالشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :لإلعالنات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
االقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السالم   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Sunday 4 July 2021
األحد 4 يوليو/ تموز 2021 م  24  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2498  السنة السابعة


