
عبد الحميد اجماهيري

لم يعد أيُّ إبحاٍر هادئا في مياه األبيض 
املــتــوســط املــضــطــربــة، وقـــد صـــار الــوضــع 
ــة، عـــلـــى مــوجــاتــهــا  ــي غـــربـــه مـــثـــل رقــــصــ فــ
والــصــراع  الدبلوماسية  اتــجــاهــات  تفّسر 
قاس 

ُ
ت أمواجها  علو  وفــي  االستراتيجي، 

ــات مــواجــعــهــا وتــوتــر جـــزء كبير من  درجــ
الكرة األرضية، فقد جاءته آسيا الروسية 
ا مــن غـــرب عــالــٍم  والــصــيــنــيــة لتصير جــــزء
مـــتـــعـــّدد األقــــطــــاب، عــبــر الـــغـــاز والـــبـــتـــرول 
على  أوروبـــا،  تعيد  كما  املتقاتلة،  وليبيا 
ضوء ما يجري في شمال أفريقيا، وتوزيع 
وأحالمها  ومصالحها  ونياتها  أوراقــهــا 

في عودة العجوز إلى صباها.
ويجد املغرب وإسبانيا، الجاران اللدودان، 
الحالية،  التحّول  أزمــة  قلب  في  نفسيهما 
بــاعــتــبــار عــالقــتــهــمــا »كـــاتـــالـــوغـــا« جــيــو - 
سياسيا عما تعرفه املنطقة والعالم حولها 
ــدة.  ــديـ ــات( جـ ــمــ ــغــ ــاراديــ مــــن »إبــــــــــداالت« )بــ
املنطقة  الدوخة، حول هذه  تثير  تحوالت 
مـــن املـــتـــوســـط،  والـــتـــي كـــان كــثــيــرون، إلــى 
عهد قريب، يعتقدون أن العالم دخل فيها 
مــعــادالٍت جــديــدة، قد تسّرع تقارب الــدول 
ذات التاريخ املشترك، أو تساعد على نزع 
الفتيل، بعد أن صار املتوسط قاّرة قائمة 
بـــذاتـــهـــا. الــبــحــر األبـــيـــض املـــتـــوســـط، قــــاّرة 
ا من  عائمة، أو باألحرى سائلة .. لكن جزء
حاضرها وماضيها ومستقبلها تصنعه 
ــال والــــصــــحــــراء. املــتــوســط  ــ ــرمـ ــ تـــقـــلـــبـــات الـ
تـــحـــّول مـــن مــهــد املــيــثــولــوجــيــا واألديــــــان 
الحديث ملوازين  الــصــراع  إلــى خريطة في 

إياد الدليمي

بــعــد أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة أيـــــام عــلــى انــطــالق 
ة، صمتت 

ّ
ــعـــدوان اإلســرائــيــلــي عــلــى غــــز الـ

أصـــوات طــائــرات إف 16 و»الــزنــانــة«، ولم 
ـــســـمـــع أصـــــــوات صـــــــوارخ املـــقـــاومـــة 

ُ
تـــعـــد ت

ــق فــــوق رؤوس 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة وهــــي تــحــل

املعركة،  تــوقــف  اإلســرائــيــلــيــن، معلنة عــن 
من دون أن تتمّكن آلة الحرب اإلسرائيلية 
املــدّمــرة من تحقيق نتائج كثيرة، ما خال 
ا واحـــًدا يتكّرر فــي كــل مــنــازلــة، وهو 

ً
شيئ

ــرة عــلــى سحق  ــدّمـ ــة املـ ــدم قــــدرة تــلــك اآللــ عـ
إرادة شعٍب يؤمن بحقه في أرضه ووطنه 
التاريخي، فلسطن املمتدة من البحر إلى 
الــنــهــر. ولــعــل مــا سيتبع هــذا الــعــدوان قد 
يكون أخطر بكثير من العدوان ذاته، بعد 
أبيب، ودهاقنة  تل  أن استشعرت حكومة 
التي وجــدوا  الكارثة  بني صهيون، حجم 
فيها، وهم يحتفلون  توّرطوا  قد  أنفسهم 
بالذكرى الثالثة والسبعن إلنشاء كيانهم 

على أرض فلسطن العربية.
ة معطياٍت 

ّ
فت معركة العدوان على غز

ّ
خل

تــشــهــد نهاية  لـــم   
ْ
فــاملــعــركــة، وإن جـــديـــدة، 

هــــذا الـــعـــدو واحـــتـــاللـــه، وال يــمــكــن لــهــا أن 
تــفــعــل ذلـــك وســـط مــواجــهــٍة غــيــر متكافئة 
بن واحدٍة من أقوى الدول تسليحا وقوة 
وقطاع محاصر يعيش فيه قرابة املليوني 
نسمة، ال يملك من رفاهية الجغرافيا حتى 
مـــا يــمــّكــنــه مـــن تــجــربــة ســـالحـــه الــبــســيــط 
ــة شــهــدت  ــركـ ــعـ ــع. ولـــكـــن هـــــذه املـ ــتــــواضــ املــ
حالة أخــرى أعمق وأعــقــد مــن أي انتصار 
وقتي قد يحققه السالح، وهو ما قد يجبر 
دولة االحتالل على صياغة آليات جديدة 

للتعامل مع الواقع املربك بالنسبة لها.
ربما هي املرة األولى منذ اندالع انتفاضة 
ــام 1987 الـــتـــي يــجــد الــشــعــب  الـــحـــجـــارة عــ
الــداخــل والــخــارج، نفسه  الفلسطيني، في 
يخوض املعركة نفسها، املّرة األولى التي 
يجد فيها هذا الشعب، منذ سنواٍت خلت، 
ــد، بــال انــقــســام حــزبــي وال  بــأنــه كــيــان واحــ

محمد أبو رمان

اخــتــار الــشــريــف فـــواز بــن شــرف بــن راجــح 
ــذا الـــشـــطـــر »صــــحــــب الــــنــــاس قــبــلــنــا ذا  ــ هــ
للمتنبي عنوانا  بيت شعري  الزمان« من 
لكتابه الذي مزج فيه بن التاريخ املعاصر 
للهاشمين، بإضاءات أكثر على مساهمة 
والده الشريف شرف بن راجح الكبيرة فيه، 
وتجربته الشخصية والسياسية، بخاصة 
ــاء مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة األردنـــــيـــــة.  ــنــ فــــي بــ
بـــدأ الــشــريــف فـــواز )مــوالــيــد 1937( كتابه 
)املـــؤســـســـة الــعــربــيــة لـــلـــدراســـات والــنــشــر، 
بيروت، 2021( بقضية املتنبي، في إشارة 
ونفهم  الـــــدروس،  نستلهم  أن  أهــمــيــة  إلـــى 
الــتــاريــخ جــيــدًا، ونــقــرأ قــوانــيــنــه وحــوادثــه 
الــهــاشــمــيــن  قـــصـــة  كـــانـــت  ــه. وإذا  ــنـ ــنـ وسـ
 
ّ
فإن الكتاب،  من  كبير  تستولي على جــزء 
العربية،  والفكرية  السياسية  االتجاهات 
بخاصة القومية والعروبية، وسلسلة من 
األحداث املفصلية التي وقعت في التاريخ 
ــا، وتــنــتــظــم  ــمـ ــهـ ــزًا مـ ــيــ املــــعــــاصــــر تــــأخــــذ حــ
ــٍة ملــــشــــروع الــهــاشــمــيــن  ــتــ فــــي ســــرديــــٍة الفــ
ورؤيـــتـــهـــم، مــنــذ بـــدايـــات الـــقـــرن الــعــشــريــن 
والتحوالت في الدولة العثمانية والصراع 
الكبرى  العربية  الثورة  ثم  الوهابين،  مع 
وأحداثها ومعاركها وفلسفتها واملشروع 
الذي كّرس الشريف الحسن بن علي نفسه 
ألجله، ذلك كله كان بمثابة العمود الفقري 

لفصول الكتاب وسرديته التاريخية.
ــرة الـــــثـــــورة الـــعـــربـــيـــة  ــكــ ــر فــ ــ ـ

ّ
ــــؤط بـــعـــد أن يـ

والسياسي  الــفــكــري  سياقها  فــي  الــكــبــرى 
الصورة  من  كثيرًا  ويصّحح  والتاريخي، 
الــنــمــطــيــة عــــن مـــوقـــف الـــشـــريـــف الــحــســن 
وقــــراراتــــه والــســيــاقــات الــتــي حــكــمــت ذلـــك، 
ــه رفــض  ــــذي دفـــعـــه ألنــ والـــثـــمـــن الـــبـــاهـــظ الـ
الــتــنــازل عـــن حــلــم »مــمــلــكــة الـــعـــرب«، وعــن 
الدقيقة،  واملعلومات  بالوثائق  فلسطن، 
ينتقل بنا املــؤلــف إلــى الــعــراق التي عاش 
فيها مرحلة الطفولة األولــى، بعدما غادر 
والــده إلــى هناك، وكــان إلــى جــوار امللكن، 
فيصل األول وغـــازي، حتى وقعت أحــداث 
1941. وحسب والده الذي اختير »وصيا« 
ــة مـــحـــمـــد رشـــيـــد  ــركــ ــــي حــ ــــرش فـ ــعـ ــ ــلـــى الـ عـ
ــه، خــال  ــ  لــأمــيــر عــبــد اإللـ

ً
الــكــيــالنــي بـــديـــال

األمــيــر فيصل )وابــــن األمــيــر عــلــي، شقيق 
امللكة علياء زوجة غــازي(، ثم املحنة التي 
تـــعـــّرضـــت لــهــا الــعــائــلــة مـــن ســجــن والــــده 

وتشّردهم في تركيا وأوروبا.
ــن مــــطــــواًل مــــع الــســيــاقــات  ــ ــواز االبــ ــ يـــقـــف فــ
الــتــي قــــادت إلــــى حــركــة رشــيــد الــكــيــالنــي، 
ــده إلـــى قــبــول  ــ واألســـبـــاب الــتــي دفــعــت والـ
الـــوصـــايـــة، مـــا جــــّر عــلــيــه غــضــب اإلنــكــلــيــز 
واألمير عبد اإللــه، فتم اعتقاله في إيــران، 
أبو  في سجن  ليقضي سنوات  وترحيله، 
 سيئة 

ً
الــعــراق، وُيعامل معاملة غريب في 

يسمح  ال  مــشــّردة  عائلته  بينما  وقاسية، 
لهم بالعودة إلى العراق، وال رؤية والدهم.
ــة لـــلـــعـــائـــلـــة عـــنـــدمـــا  ــنــ ــحــ ــك املــ ــلــ ــت تــ ــهــ ــتــ انــ
إمــارة  في  األول  األمير عبدالله  استقبلهم 
املــمــلــكــة  شـــرقـــي األردن )ســتــصــبــح الحـــقـــا 
ــام 1945،  ــعــ الــ الـــهـــاشـــمـــيـــة( فــــي  األردنـــــيـــــة 
األردن،  إلــى  الــشــريــف شــرف  ليلتحق بهم 
وقد كانوا لفترة ضيوفا على منزل األمير 
شاكر بن زيد وعائلته، فينتقلوا إلى منزل 
واالحترام  االهتمام  يجدون  حيث  جديد، 
والتقدير والرعاية من امللك عبدالله األول، 
الذي يقع نفُسه ضحية مؤامرة وتحريض، 

فيستشهد في املسجد األقصى في 1951.
ال يــمــر الــحــديــث عـــن املــلــك عــبــدالــلــه األول 
مـــرور الـــكـــرام فــي مـــذكـــرات الــشــريــف فـــواز، 

القوى، من بحٍر للغات والروح الطاعنة في 
طفولة البشرية، إلى عواصم مرابطٍة حول 
الــــواحــــات. يــتــحــّول هــــذا املـــتـــوســـط، بفعل 
األزمـــات السياسية املــعــاصــرة، إلــى فضاء 
تــحــّرر مــن ســحــره الـــروحـــي واألســـطـــوري، 
 ، وإلــى قــاّرة من أمــواج، كل ما فيها أرضــيُّ

وقابل للقياس الجيو - استراتيجي. 
الــيــوم، في  البلدين املعنين  أن  والــواضــح 
واملغرب،  إسبانيا  التحّوالت، هما  واجهة 
ــول مـــشـــتـــركـــهـــمـــا  ــ ــحـ ــ ــــن تـ ــذيـ ــ ــلـ ــ ــن الـ ــديــ ــلــ ــبــ الــ
رأســا على عقب، ودخل  الجيواسراتيجي 
هــنــا ال تنسى  والــشــعــوب  األزمـــــة.  منطقة 
إلى دخول  لكنها تسارع  القديمة،  آلهتها 
تتطلبه  بما  للصراعات،  الحديث  املعترك 
مـــن تـــحـــوالٍت مــتــســارعــة، عــمــيــقــة، وتــبــدو 
للمغاربة،  بالنسبة  مفهومة.  غير  أحيانا 
ــتــــحــــول مـــّس  الــ ــن مـــظـــاهـــر  ــ أول مـــظـــهـــر مـ
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة اإلســبــانــيــة  بــــاألســــاس رئـ
نفسه بيدرو سانشيز، الذي تغيرت لهجته 
تجاه املغرب بأزيد من 360 درجة، وانتقلت 
مــــن لـــغـــة احــتــفــالــيــة تــغــلــب عــلــيــهــا بــالغــة 
الــتــقــريــض الــــى لــغــة لــلــتــهــديــد. والــجــمــيــع 
يتساءل: »من يصّدق أن  بيدرو سانشيز 
ــتـــن الــســلــيــبــتــن،  ــنـ ــى املـــديـ ــ ــار إلــ ــ الـــــــذي طــ
طاملا  للمغرب،   ٍّ تحد  فــي  ومليلية،  سبتة 
ــاداه مـــن ســبــقــوه فـــي عـــز األزمـــــــات، هو  ــفـ تـ
الـــذي كــتــب، يـــوم 30 يــولــيــو/ تموز  نفسه 
2019، فـــي ذكــــرى عــشــريــن ســنــة لــوصــول 
محمد الــســادس إلــى عــرش املــغــرب، مقاال 
الباييس،  اليسار،  مطوال نشرته صحيفة 
كــلــه وروٌد تــلــقــى مـــن أعــلــى شــرفــة رئــاســة 
»قناعتي  فيه  الجار،  البلد  على  الحكومة 

ومحاربة  الهجرة  ومقومات  واملقاوالتية، 
اإلرهاب، كلها مشتركة، وظل املغرب يلعب 
فما  كلها،  االتفاقيات  به في  املناط  الــدور 
الــذي تغّير لكي تنقلب األمـــور رأســا على 
عقب، ويصبح غرب املتوسط، وليس فقط 
الــعــالقــة بــن الــبــلــديــن، فــي خــضــم إعــصــار 
سياسي غير مسبوق؟ ما حصل أن كأس 
الــعــالقــة فــــاض بــنــقــطــة، يــعــتــبــرهــا املــغــرب 
جوهرية في بناء أي تعاون، وهي قضية 
ــد شــعــر بــالــطــعــنــة،  الــــوحــــدة الـــتـــرابـــيـــة، وقــ
عندما استقبلت مدريد زعيم االنفصالين 
إبراهيم غالي، تحت اسم مستعار وبأوراق 
مــزيــفــة، بـــدون إخــبــار الـــربـــاط، وال مــراعــاة 

املرحلة الدقيقة التي تمّر بها املنطقة.

املــغــرب منطقا جــديــدا  ى 
ّ
مـــدة، يتبن مــنــذ 

ــــف الـــــــــدول الـــشـــريـــكـــة،  ــواقـ ــ ــي تـــقـــديـــر مـ ــ فـ
يبني أســاســه على وضــوح مواقفها من 
املغاربة.  عند  املقّدسة  الوطنية  الــوحــدة 
ــــح وحــــــدهــــــا ال  ــالــ ــ ــــصــ ورفــــــــــع شـــــعـــــار »املــ
تــكــفــي«، لــبــقــاء األجــــواء صحية وعــاديــة، 
القضية  املوقف من  بد من تحديد  بل ال 
رب االقتصادي 

َ
ت

ْ
ق

ُ
املركزية. وهكذا ترك امل

يادي، ولم  املصالحي مكانه للُمقترب السِّ
 
ً
كفيلة املــصــالــح« وحــدهــا  تــعــد »محفظة 

ــتـــعـــاون والـــشـــراكـــات،  بــتــحــديــد درجـــــة الـ
وفــتــح قنصليات فــي مــدنــهــا. وهـــو بحد 
الشمالية، حيث  للجارة  كــان محّكا  ذاتــه 
إنها سارعت إلى محاربة هذا االعتراف، 
وطالبت بالتراجع عنه، وزادت من دعمها 
االنــفــصــالــيــن عــبــر اســتــقــبــال عــضــو في 
الحكومة اإلسبانية وفدا من »جمهورية 
تـــنـــدوف« االنــفــصــالــيــة، ورفــعــت بــلــديــاٍت 
بــعــيــنــهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن قــــرار املحكمة 
االنفصالين  أعــالم  ذلــك،  ببطالن  العليا 
الــصــحــراويــن، وارتــفــع الــدعــم اإلســبــانــي 
املـــالـــي لــلــجــبــهــة االنــفــصــالــيــة، حــتــى قــال 
خــبــيــر مـــغـــربـــي، فـــي مـــقـــال فـــي صحيفة 
إســبــانــيــة، إن مــدريــد تضمن »ثــمــن عشر 

دبابات روسية في السنة«.
ومــقــابــل ذلـــك، اتــضــح الــتــعــاون الــجــزائــري 
البوليساريو،  زعيم  قضية  في  اإلسباني 
وكذا في قضايا بحث إسبانيا عن بدائل 
لــلــتــعــاون مـــع املـــغـــرب، وانـــدفـــاعـــة الـــجـــارة 
إلى دعم مدريد، وتأليب االتحاد  الجزائر 
الـــربـــاط. وظــهــر للمغاربة  األوروبـــــي ضــد 
الـــذي  الــجــيــواســتــراتــيــجــي   - املـــكـــبـــوت  أن 

تــحــّكــم فــي الــعــالقــات غـــرب متوسطية في 
ــاد من  ــقـــرن املـــاضـــي، قـــد عــ ســبــعــيــنــيــات الـ
ــــودة الـــتـــقـــارب  ــــالل عــ ــك مــــن خـ ــ جــــديــــد، وذلــ
الــجــزائــري اإلســبــانــي، كــمــا كـــان األمــــر في 
ــرح مــلــف الـــصـــحـــراء الــجــنــوبــيــة،  ــة طــ ــدايـ بـ
الجنرال  أيام   تحّرر مغربي، 

ّ
بوصفه ملف

ــواري  ــ ــل هـ ــ ــراحـ ــ فـــرانـــكـــو فــــي إســـبـــانـــيـــا والـ
بومدين في الجزائر.

ــا اضــــطــــربــــت أمـــــــواج  ــمـ ــلـ الــــــواضــــــح أنـــــــه كـ
املتوسط، عاد املكبوت السياسي والترابي 
إلى السطح. ومن مفارقات الوضع الحالي 
أن شعور املغاربة إزاء هذا املكبوت الثالثي 
»املغرب  الشعور بوجود  ترافق مع عــودة 
في مواجهة اإلمبرياليات«، كما في كتاب 
ــــارل- أنـــدري  ــــؤرخ الــفــرنــســي الــشــهــيــر شـ املـ
جــولــيــان، عــن املــغــرب خــمــســة قــــرون. ومــن 
مــفــارقــات هــذا الــوضــع أيــضــا أن األصـــوات 
اإلسبانية التي تدعو إلى التعقل والتفكير 
ــة، من  ــراحـ فـــي الــثــنــائــي املــنــتــج، تــدعــو صـ
وســط اليمن والــجــيــش واملــخــابــرات، إلى 
ــك فــيــلــيــب الــــســــادس،  ــلـ ــل املـ ضـــــــرورة تـــدخـ
بــاعــتــبــاره »أفـــضـــل ســفــيــر لـــلـــبـــالد«، لحل 
يومية  تكتب  أن  حقا  الفتا  كــان  املعضلة، 
أن أخطر  الجيش،  القريبة من  »الراثـــون«، 
ما يمكن أن يقع في زعزعة االستقرار في 
املنطقة هو أزمة مع املغرب، في حن نجد 
ورثة االشتراكين الكبار، من قبيل فيليب 
الرئيسن  ثاباتيرو،  ولــويــس  غونزاليس 
ــارا من  الــســابــقــن لــلــحــكــومــة، والــلــذيــن صــ
كــبــار أصـــدقـــاء املـــغـــرب، يــتــجــهــون اتــجــاهــا 

معاكسا! 
)كاتب مغربي(

ــى الــتــي  ــ ــّرة األولـ ــ انــقــســام أيـــديـــولـــوجـــي، املـ
الفلسطيني  الـــداخـــل  مــــدن  فــيــهــا  تــنــهــض 
 لـــــواء املـــقـــاومـــة، فـــي مــتــغــّيــر يـــدرك 

ً
ــة ــعــ رافــ

تأثيره وخطورته  إسرائيل حجم  دهاقنة 
عليهم.

يــعــيــش فــــي الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي قـــرابـــة 
ما نسبته نحو  املليوني نسمة، يشكلون 
20% من سكان دولة االحتالل اإلسرائيلي 
الــتــي راهــنــت عــقــودا عــلــى ضـــرب عصبهم 
الحيوي، املتمثل باالنتماء لدولة فلسطن، 
ــقــــاد بــــــأن األجـــــيـــــال الـــجـــديـــدة  ــتــ وســــــط اعــ
ستنسى فلسطن، غير أن ما شوهد، خالل 
ة، أن هذه األجيال 

ّ
العدوان أخيرا على غــز

الــوطــن،  بفلسطينها  تــمــّســكــا  أكــثــر  ربــمــا 
مـــن أجـــيـــال الــنــكــبــة والــنــكــســة، الــتــي شــاخ 
ــأس.  وانــــقــــرض بــعــضــهــا وســــط قـــنـــوط ويــ
هذا الداخل الفلسطيني ربما هو أكثر ما 
تــخــشــاه إســرائــيــل، وربــمــا هــو الـــذي أيقظ 
جـــذوة الــصــدمــة لــدى الــداخــل اإلسرائيلي 
أكــثــر بكثير مــن صـــواريـــخ حــركــة حماس 
ــــرى، مــفــاجــأة غير  الــتــي شــكــلــت، هـــي األخــ
ســـارة لــدولــة االحـــتـــالل، بــعــد أن غــطــت كل 
األولــى،  للمرة  لت 

ّ
وعط املحتلة،  األراضـــي 

ربــمــا منذ عــام 1991، مــطــار بــن غــوريــون، 
وســـط هــلــع وشـــعـــور نــفــســي لــشــعــب دولـــة 
االحتالل باالنهزام، حالة نفسية يمكن لها 
ر، في مقبل األيــام، إذا استثمرت 

ّ
أن تتجذ

الفصائل الفلسطينية املختلفة ذلك جيدا.
املسلحة،  الفلسطينية  للمقاومة  بالنسبة 
وفي مقدمتها حركة حماس، يمكن القول 
ــمـــاس«  إنـــهـــا قـــد بــلــغــت ســـن الــــرشــــد، و»حـ
بانتخابات  فــازت  التي  اليوم تختلف عن 
عـــــدوان 2014  الــتــي واجـــهـــت  2006، وعــــن 
ـــارت أكــــثــــر وعــــيــــا ونـــضـــجـــا فــي  ــ ، فـــقـــد صــ
تعاطيها مع الــواقــع، ســواء في قطاع غزة 
أو الضفة الغربية أو الداخل، أو حتى مع 
محيطها العربي واإلسالمي، ما يؤكد من 
جديد أن صدى املقاومة ربما لن يكون من 

السهل احتواؤه في الفترة املقبلة.
املقاومة؛  الفصائل  وبقية  »حــمــاس«  على 

عــن شخصيته  عــديــدة  فيتحفنا بقصص 
وتعامله مع املواطنن، ومع أفراد العائلة، 
حــتــى الــصــغــار مــنــهــم، مــثــلــه هــو وشقيقه 
عبد الحميد شرف، ينتقل بنا إلى حياته 
إلــى األهلية  املــطــران  املدرسية من مدرسة 
كانت  التي  اإلسالمية  العلمية  الكلية  إلى 
تستقبل أبناء األمــراء واألشــراف والطبقة 
الــوســطــى والــتــجــار. ويضعنا فــي صــورة 
ــنـــاخ الــســيــاســي حــيــنــهــا، عــنــدمــا كــانــت  املـ
 
ً
األحــــــــزاب الـــقـــومـــيـــة والـــيـــســـاريـــة نــاشــطــة
ومــــؤثــــرة، وبـــدايـــة ظـــهـــور حــــزب الــتــحــريــر 
ــــي، عـــلـــى يــــد الـــشـــيـــخ تـــقـــي الـــديـــن  ــــالمـ اإلسـ
ــذي كـــان مـــدّرســـا فـــي الكلية  الــنــبــهــانــي، الــ
ـــر عــلــى نسبة 

ّ
أث العلمية اإلســالمــيــة، وقـــد 

كبيرة من الطالب، كما يذكر الشريف فواز.
الحقا، يغادر الشريفان فواز وشقيقه عبد 
الحميد إلى الجامعة األميركية في بيروت، 
وهــنــاك يــتــعــّرفــان عــلــى الــتــيــارات الفكرية 
الـــعـــربـــيـــة الـــنـــاشـــطـــة والـــفـــاعـــلـــة، بــخــاصــة 
ــار ســـاطـــع  ــكــ ــأفــ ــن بــ ـــريــ ـــأثـ ــتـ الـــقـــومـــيـــن واملــ
الـــحـــصـــري ومـــيـــشـــيـــل عـــفـــلـــق والـــحـــركـــات 
املختلفة التي ولــدت من رحم تلك املرحلة 
والــتــشــوق الــعــربــي لــالســتــقــالل والــتــحــّرر 
ومرحلة  الفلسطينية،  القضية  وتداعيات 
ــعــــراق  ــة فــــي كــــل مــــن الــ ــلـ ــائـ ــهـ الـــتـــقـــلـــبـــات الـ
وسورية، واملد الناصري، وهي فترة كانت 
ذات آثار كبيرة على جيل الشباب بأسره.

املــؤلــف على حادثة  يــمــّر  الحقبة،  فــي تلك 
ــــي مــعــه ومـــع شقيقه  تحقيق األمـــن األردنـ
عبد الحميد شرف، بتهمة االنتماء لحركة 
ــــرب، وهـــــي تــهــمــة يــنــفــيــهــا  ــعـ ــ الـــقـــومـــيـــن الـ
ابن  الــكــتــاب، لكنها تزامنت مــع فصل  فــي 
عمهما، الشريف زيد بن شاكر، من القوات 
ــتـــي تــنــاولــتــهــا  املـــســـلـــحـــة، تـــلـــك املـــرحـــلـــة الـ
بالتفصيل زوجة بن شاكر في كتابها »من 
الــســالح إلـــى االنــفــتــاح: ســيــرة األمــيــر زيــد 
للدراسات  العربية  )املــؤســســة  بــن شــاكــر« 
بــيــروت، 2019(. وتــحــدثــت كيف  والــنــشــر، 
أن الــشــريــف زيـــد اتــهــم ظلما بــتــعــاونــه مع 
الضباط األحــرار، وتم إخراجه من القوات 
املسلحة، وبقي في املنزل ثالثة أعوام. وقد 
رجع األشراف الثالثة حينها معا إلى سلك 
الشريف   ،1961 في  فيها  والخدمة  الدولة 
زيد إلى العمل العسكري )ليصبح بعد ذلك 
قائدًا للقوات املسلحة، ثم رئيسا للديوان 
ــــالث مــــــرات(،  ــــوزراء ثـ ــلـ ــ ــلـــكـــي، فــرئــيــســا لـ املـ
والـــشـــريـــف فـــــواز الـــــذي أصـــبـــح ســكــرتــيــرًا 
التل،  فــي حكومة وصفي  الــــوزراء  ملجلس 
ثــم فــي ســلــك الــخــارجــيــة، لــيــعــود بــعــد ذلــك 
ويـــــؤدي دورًا مــهــمــا فـــي بـــنـــاء مــؤســســات 
الدولة، والشريف عبد الحميد شرف، الذي 
ــريــن واملــثــقــفــن في 

ّ
أصــبــح أحـــد أبـــرز املــنــظ

النظام السياسي، وليتولى رئاسة الوزراء 
قبل أن يتوفى بصورة مفاجئة بعد فترة 

قصيرة في 1980.
الــضــوء على دوره  فـــواز  الــشــريــف  ط 

ّ
يسل

املــهــم والــتــاريــخــي فــي تــحــويــل حــلــم امللك 
ــع، مـــن خــــالل مــؤســســة  ــ الــحــســن إلــــى واقــ
رعــايــة الــشــبــاب )تــأّســســت فــي 1966(، ثم 
في  الرياضية  املدينة  بناء  استكمال  فــي 
الــشــبــابــيــة  بــالــحــركــة  والـــنـــهـــوض   ،1968
والـــريـــاضـــيـــة والــثــقــافــيــة والــكــشــفــيــة في 
ــه حــقــيــبــة  ــيــ ــولــ ــــالد، وصـــــــــــواًل إلـــــــى تــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
ثم   ،1976 فـــي  والـــشـــبـــاب  الــثــقــافــة  وزارة 
انــتــقــالــه إلــــى الــعــمــل الــديــبــلــومــاســي في 
ــم املــتــحــدة وفــــي أوروبــــــا والـــواليـــات  ــ األمـ
ــواًل إلـــى انتهاء  املــتــحــدة األمــيــركــيــة، وصــ
مــهــنــتــه فـــي الــــدولــــة فـــي الــنــصــف الــثــانــي 
مـــن تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي. الــكــتــاب 
بــمــثــابــة رحـــلـــة مــمــتــعــة وجــمــيــلــة يــتــوفــر 

بأن إسبانيا واملغرب هما اليوم، أكثر من 
أي وقـــت مــضــى، بــلــدان مـــوّحـــدان بــروابــط 
ــا، ولـــكـــن عبر  ــنــ مـــتـــعـــّددة، لــيــس فــقــط راهــ
املستقبل.  تستشرف  استراتيجية  عــالقــة 
نموذجا  الــيــوم  يمثالن  واملــغــرب  إسبانيا 
أن يكون عليها  التي يجب  للكيفية  جيدا 
والتاريخية،  الجغرافية  بظروفه  الــجــوار، 
ومثمرة  مكثفة  عالقة  إلــى  يتحّول  وكيف 

بن بلدين صديقن«.
الحكومة اإلسبانية  أن رئيس  من يصدق 
بـــيـــدرو ســانــشــيــز هـــو مـــن كــتــب فـــي بــدايــة 
واليــتــه الــحــالــيــة »إن إســبــانــيــا تــنــظــر إلــى 
املغرب دولة شقيقة وشريكا استراتيجيا 
مــن الـــطـــراز األول. ونــتــشــارك مــعــا الــرخــاء 
واألمن. كما نؤيد بشكل حاسم االستقرار 
في غرب البحر املتوسط، وسندعم املغرب 
في عالقاته مع االتحاد األوروبي، وسوف 
ز ديــنــامــيــة الـــتـــبـــادالت االقــتــصــاديــة 

ّ
نـــعـــز

في  ملجتمعاتنا  والثقافية  واالجتماعية 
جميع املــجــاالت«، وهــو نفسه الــذي ُيؤلب 
االتحاد األوروبــي في حربه على املغرب؟ 
مــن يــصــّدق أن الــشــخــص نفسه كــتــب منذ 
ــغــــرب شـــريـــك لــلــحــاضــر  ســنــتــن فـــقـــط: »املــ
ــة، وشـــعـــب  واملــــســــتــــقــــبــــل، ودولــــــــــة صــــديــــقــ
شقيق، وجــوارنــا الــيــوم أكثر مــن أي وقت 
ــن أجـــــل تــطــويــر  ــّد مــ ــحــ ــة، وتــ مـــضـــى فــــرصــ
عــالقــة عــادلــة ومــتــجــّددة، تلبي التطلعات 
املشروعة لشعبينا، هذا هو االلتزام الذي 
فرضته على نفسي بطموح واقتناع بهذه 
املناسبة، مناسبة مــرور عشرين سنة من 

حكم امللك محمد السادس ملك املغرب..«؟
ــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــت املـــــــقـــــــومـــــــات االقــ ــلــ ــ ــد ظــ ــ ــقــ ــ لــ

وأيـــضـــا عــلــى كـــل الـــحـــركـــات الــعــربــيــة في 
الداخل الفلسطيني املحتل، أن يكونوا على 
طات تفتيت ما 

ّ
قــدٍر من الوعي أمــام مخط

ة. 
ّ
التحم أخيرا، في أثناء العدوان على غز

تــبــادر،  أن  العربية  الــشــعــوب  وأيــضــا على 
إلــى مواصلة حالة االلتحام  هي األخـــرى، 
مع قضية فلسطن، لتفويت الفرصة على 
بــعــض األنــظــمــة الــعــربــيــة الــتــي يــبــدو أنــه 
جبهة  تفتيت  مهمة  عــاتــقــهــا  عــلــى  ستقع 

فلسطن وتمييع قضيتها مرة أخرى.
ــا يتعلق  أخـــطـــر مــعــركــة نــخــوضــهــا فـــي مـ
بـــقـــضـــيـــة فـــلـــســـطـــن، وربـــــمـــــا فـــــي مــجــمــل 
قضايانا األخرى، هي معركة الوعي. لذلك 
ال بد من إعــادة تموضع شعبي، تستفيد 
مــن زخـــم مــا تــحــقــق خـــالل عــشــرة أيــــام من 
ة، وتستثمر كل اإلمكانات 

ّ
العدوان على غز

من  الفلسطينية  القضية  لعرض  املتاحة 
جديد، وإدامــة الزخم الشعبي الذي وصل 
إلى لندن ونيويورك وباريس و.. ، بشكٍل 
ــأزق الـــذي  ــ بــرهــن مـــن جــديــد عــلــى عــمــق املـ
يمكن أن تعيشه دولة االحتالل اإلسرائيلي 
لــلــصــراع،  أخــــرى  أدوات  اســتــثــمــار  تـــم  إذا 

باإلضافة طبعا إلى سالح املقاومة.
)إعالمي عراقي(

على رواية مختلفة ألحداث كثيرة جسام 
مّرت بها األمة العربية واإلسالمية خالل 
زا تــلــك الــســرديــة 

ّ
ــز ــعــ الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، مــ

بـــالـــوثـــائـــق والــــشــــواهــــد واإلملــــــــام املــتــمــيــز 
الفكرية والسياسية والوثائق  بالتيارات 
ــاولــــت تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة.  ــنــ ــي تــ ــتــ ــتــــب الــ ــكــ والــ
ــواز عــلــى درجـــة   الــشــريــف فــ

ّ
ومـــعـــروف أن

انعكس  وقــد  واملعرفة،  الثقافة  من  عالية 
ــك مـــن خـــالل مــرحــلــة تــولــيــه مــســؤولــيــة  ذلـ
النهوض بالشباب األردنــي، في اهتمامه 
بالجانبن، الثقافي والفني، وفي مقاالته 
فــي مجلة صــوت الــشــبــاب، وفــي جلساته 
الــخــاصــة الــتــي يــعــقــدهــا مــع املــثــقــفــن في 
مــنــاقــشــة الـــشـــؤون الــعــامــة، وأبــــرز الكتب 

واألدبيات.
 ،

ً
ـــه، وإن لــم يقل ذلــك مباشرة

ّ
بقي الــقــول إن

ــه الـــفـــكـــري  ــ ــاهـ ــ ــــجـ ــه يـــفـــضـــح اتـ ــابــ ــتــ  كــ
ّ
فـــــــــإن

والـــســـيـــاســـي الــــــذي تـــمـــاهـــى مــــع الــفــلــســفــة 
الــثــورة  مــبــادئ  منذ  الــعــروبــيــة،  الهاشمية 
ــزاز  ــتــ ــبــــرى وقـــيـــمـــهـــا، بــــاالعــ ــكــ الـــعـــربـــيـــة الــ
بــاألبــعــاد، الــديــنــي والــتــاريــخــي والــثــقــافــي، 
مـــع االنـــفـــتـــاح الــكــبــيــر عــلــى ثــقــافــة الــعــصــر 
وروحه، وهي أقرب إلى قوميٍة ديمقراطيٍة 
مــدنــيــة، كــانــت بــمــثــابــة املـــدرســـة الرئيسية 
التي شملت امللوك الهاشمين األوائل، مع 
تبايناٍت واضحٍة في الشخصية والظروف 
 مع 

ً
 واضـــحـــة

ً
الــتــاريــخــيــة، وبــــدت صــريــحــة

الحسن بن طالل والشريف زيد بن شاكر 
والشريفن فواز وعبد الحميد شرف. وهي، 
فــي الــوقــت نــفــســه، قــومــيــة واقــعــيــة هــادئــة. 
وربــمــا تــلــك الــواقــعــيــة والـــهـــدوء مــعــا سببا 
قرأ 

ُ
ت أن  تحتاج  التي  التجربة  لهذه  ظلما 

بعيدًا عن املواقف املسبقة واألحكام املعلبة 
تضعهم،  كانت  التي  الجارفة  والــشــعــارات 

في أحيان كثيرة، في موقع االتهام!
من الضروري اإلشارة إلى أهمية عدد من 
ــادرة خـــالل األعـــــوام األخــيــرة،  الــكــتــب الـــصـ
من رجــال كانوا حــول امللك الحسن، ومن 
البناة األوائل، ممن قّدموا رواية تاريخية 
مهمة وتفاصيل وأســـرارًا، ما ساهم، بعد 
عــقــود مــن غــيــاب هـــذا االهــتــمــام بالتأليف 
واملــذكــرات من رجــال الــدولــة، في التعريف 
بــــالــــروايــــة األردنـــــيـــــة وأحـــــــــداث تــاريــخــيــة 
وتـــفـــصـــيـــالت مـــهـــمـــة، مـــثـــل هـــــذا الـــكـــتـــاب، 
وكتاب األمير زيد بن شاكر، وكتاب رئيس 
ــرار«  ــقــ الــــــــوزراء األســـبـــق مــضــر بــــــدران »الــ
)املـــؤســـســـة الــعــربــيــة لـــلـــدراســـات والــنــشــر، 
أبـــو  عــــدنــــان  ويـــومـــيـــات   ،)2020 بــــيــــروت، 
عـــودة )املـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســـة 
جزء  سيصدر  والــتــي   ،)2017 السياسات، 

ثاٍن منها قريبا.
)كاتب ووزير أردني سابق(

قبل السياسة غرب المتوسط، المغرب وإسبانيا: السيادة 

ما بعد العدوان على غزّة

»صحب الناس قبلنا ذا الزمان«

كأس العالقة 
فاض بنقطة، 

يعتبرها المغرب 
جوهرية في بناء أي 
تعاون، وهي قضية 

الوحدة الترابية

الداخل الفلسطيني 
ربما هو أكثر ما 

تخشاه إسرائيل، وربما 
هو الذي أيقظ 
جذوة الصدمة

كتاب رحلة ممتعة 
وجميلة يتوفر 

على رواية مختلفة 
ألحداث كثيرة جسام 

مّرت بها األمة خالل 
القرن العشرين

آراء

عيسى الشعيبي

الشعب  الجبهات، خاضها  األدوات، ومتعّددة  في معركة قصيرة وثقيلة، متنوعة 
فيه،  مــراء  ال  وأخالقيًا  سياسيًا  ربحًا  وربحها  نظيرها،  عز  ببسالٍة  الفلسطيني 
قت، في زمن انتهت فيه الخوارق، ثالث معجزاٍت دفعة واحدة، كل واحدة منها 

ّ
تحق

)بمعايير الصراع املختل( كانت ترقى، حتى ليلة البارحة، إلى ضفاف املستحيل، 
 على حدة، من نقطٍة تقع فوق الصفر بقليل، األمر الذي كّون لحظة 

ٌّ
قت، كل

ّ
وتخل

تأسيسية فلسطينية جديدة، وأنتج مشهدًا نوعيًا فارقًا، فاضت به، اعتزازًا، نفوس 
ركوا وحدهم 

ُ
سفت بهم األرض خسفًا، ثم ت

ُ
قوٍم تكالبت عليهم األقدار العمياء، وخ

في عراٍء بارد، عقودًا طوال.
املعجزة األولى تجلت كما تتجلى الشمس في رابعة النهار، من خالل تلك الصواريخ، 
التي انطلقت من غّزة املحاصرة، لتطاول أرض البرتقال الحزين، وتضرب تل أبيب، 
وتنال من رمزية هذه املدينة النيويوركية الباذخة، وتضرب معها الغطرسة والحّس 
العراق، ذات مــّرة قبل عقود  بالتفوق واالمتالء، في سابقٍة لم يجرؤ عليها سوى 
الــذي فتح عيون املحتلني على حقيقة صادمة لم تكن في الحسبان،  ثالثة، األمــر 
وأوجــد معطًى ال يمكن إسقاطه من الحساب، وساهم فوق ذلك، أكثر من أي مرة 
سابقة، في كّي وعي من سبق لهم أن مارسوا سلسلة ال نهاية لها من عمليات كّي 

الوعي الفلسطيني بالحديد والنار.
ولكن هذه املعجزة لم تجر هنا في هذا السياق، ولم تحُدث على خلفية ما سبق 
ذكره آنفًا من معطيات، وإنما وقعت في مكان آخر، في مطرٍح مرسوم على هيئة 
الــهــواء الطلق، فــي رقــعــٍة مــن األرض محاصرة بــّرًا وبــحــرًا، نقول  سجٍن مقام فــي 
الفقراء،  األميني  الالجئني  أولئك  أحفاد  فتيٍة من جيل  ايــٍدي  على  تحققت   

ً
معجزة

الذين وصلوا إلى غّزة حفاة وشبه عراة، فأعادوا تأسيس حياتهم، تعلموا وتطّوروا، 
ومألوا  واألبـــراج،  الشاهقة  بالعمارات  الصفيح  وبيوت  بالبأس،  البؤس  واستبدلوا 
واالقتالع،  اللجوء  ملهانة  يثأرون  اليوم  هم  وهــا  واألوالد،  بالبنات  مخيماتهم  أزقــة 

ويصنعون هذه املعجزة عن جدارة واستحقاق.
أي  الــوعــي«،  »أســرلــة  بــشــارة  مــا يسميها عزمي  فــي كسر  الثانية تمثلت  املعجزة 
تنطوي  منه هوية هجينة ومستلبة،   

ً
بــدال وإحــالل  الوطنية،  بــالــذات  الوعي  تغييب 

على قبوٍل ضمني بالدونية في تراتب درجات املواطنة والحقوق األساسية، حيث 
لت مشاهد نصرة عرب 48 القدس وغّزة، من جانب جيٍل شابٍّ أعاد اكتشاف 

ّ
شك

نفسه، وتعريف هويته القومية، ناهيك عن كسر حاجز الخوف، ومعه حاجز الخط 
 مسرعًا 

ً
األخضر، نقول شكلت تلك املشاهد لحظة تأسيسية ثانية، وأدخلت عامال

لعملية التحّول البطيء، أو قل معجزة أخرى تحققت بعد سبعني سنة من سياسة 
التمييز والتجهيل وكسر الروح. الثالثة وقعت في خضم هذه املعركة االستثنائية، 
ت، واملحاصر داخل معازل عــّدة، في معركة 

ّ
الفلسطيني املشت حد الشعب 

ّ
ات حني 

مت الحواجز والخط األخضر، 
ّ
الدفاع عن األقصى وحي الشيخ جّراح، بشجاعٍة حط

وجدار الفصل، األمر الذي أقام الدنيا على رأس احتالل عنصري بغيض، في مشهٍد 
القضية  املديدة، وفــوق ذلك أحيا  بــدا، هو اآلخــر، إعجازيًا، بمعيار حالة االنقسام 
املطعونة بمظاهر التطبيع املجاني األخيرة، ووضع هذا الشعب املتمّسك بحقه قي 
الحرية واالستقالل، على مشارف مرحلٍة جديدة، ستكون، بالضرورة املوضوعية، 
 عما سبقها من مراحل كسيفة، لعل في مقدمتها تجديد النظام السياسي، 

ً
مختلفة

وإعادة بناء الحركة الوطنية الفلسطينية.
تداعيات  وهــنــاك  الــقــدس،  حصى ملعركة سيف 

ُ
ت تعّد وال  مــنــجــزاٌت  أن هناك  ومــع 

النصر  هــذا  تحويل  وأهمها  الطويلة،  املواجهة  إدارة  ُحسن  على  معقودة  إيجابية 
النادر إلى منجز سياسي، إال أن جالء فحوى املعجزات الثالث املذكورة آنفًا يكفي 
إطــار  فــي  إضاعتها  ب 

ّ
وتجن الــواعــدة،  الفلسطينية  اللحظة  بهذه  لإلمساك  وحــده 

املنافسات الداخلية، والحسابات الجزئية الصغيرة.

معن البياري

ربما لم يكن لديك املزاج، وال الوقت الفائض، في أثناء الحرب اإلسرائيلية العدوانية على 
قطاع غزة، أخيرا، للتفّرج على نشرات أخبار قناة العربية، لتنويع خياراتك في التعّرف 
على جديد األخبار امليدانية والسياسية. ولكنك لو فعلت القليل من هذا لغشيك مزاٌج 
متكّدر. والراجح أنك لم تكترث بالقناة املذكورة، ومتابعاتها الحدث الفلسطيني الساخن، 
وانصرفت، كما ماليني في األمــة، إلى الفضائيات العربية التي تميزت في متابعاتها 
مستجّدات غزة والقدس وعموم فلسطني، في غضون استهداف املقاومة، بصواريخها 
املبتكرة، أهدافا في دولة االحتالل، وكثافة االعتداءات التي تواصلت على القطاع وأهله 
الذين ارتقى منهم 245 شهداء. ولكي تبقى في صورة ما كانت عليه قناة العربية، بينما 
كانت جوارح الشعوب العربية متعلقة بالفلسطينيني الصامدين، في وسعك أن تطالع 
التدوينات والتغريدات واملنشورات الغزيرة في »السوشيال ميديا«، فستنبئك باملدى 
الذي بلغته هذه املحطة، من مقامها في دبي، من سقوط مريع، ومن سفالٍة في األداء 
اإلعالمي. ولست مطالبا، بالطبع، بأن تستقبل ما ستقرأ بتسليم مسبق بصدقيته، 
وإنما بأن تستفتي قلبك، وعندها ستجدك قد ُسررت بيقظة الوجدان العربي ونبذه 
ة، عندما ترى التعبيرات الساخطة والساخرة منها، متوازية مع فائض من 

ّ
هذه املحط

االحترام والتقدير للمجهود االستثنائي، واالحترافي، الذي أّدياه تلفزيون العربي وقناة 
الجزيرة. مكاتب الفضائية املتحّدث عنها في غّزة مغلقة منذ العام 2014، بقرار سلطة 
األمر الواقع. ومن العسير على مشتغل باإلعالم، كما صاحب هذه السطور، أن يناصر 
قرارا كهذا، غير أنه ربما سُيطالب نفسه بفحص دوافع هذا اإلجراء، سيما وأن االتهام 
الذي رميت به »العربية« ثقيل، أنها تقوم بدور مشبوه. وهو نفُسه االتهام الذي رمت به 
وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة، األسبوع املاضي، في بيانها الذي نفت فيه ما 
رّوجته »العربية« عن مغادرة قادة فصائل في املقاومة وعائالتهم إلى مصر في ظل 
العدوان. وقالت الوزارة إن القناة تعمل وفق أجندٍة تتقاطع مع أجندة االحتالل وأجهزة 
الــزائــف، فلن  القناة بهذا الخبر  مخابراته. وإذا ما ســأل واحــُدنــا عن بواعث »انــفــراد« 
ة تتخندق، بتطّرف مكشوف، ضد 

ّ
يجدها غير البواعث نفسها التي جعلت هذه املحط

مشاعر الجمهور العام، وبانحياز صارخ ضد كل توّجه إسالمي سياسي، فلسطيني 
أو غيره، من دون الحدود الدنيا من التوازن املهني.

الذي  الوقت  في  كــوريــا،  في  مونرو  مارلني  عن  وثائقيا  فيلما  »العربية«  تبث  عندما 
كان أهل القدس وغّزة، وكل فلسطني، يبتهجون في احتفاالٍت تلقائيٍة بوقف العدوان 
التقليدية لإلعالم، كما  القناة من الوظيفة  اإلسرائيلي، فذلكم فعل تستقيل فيه هذه 
أنجزته  لــلــرأي  استطالع  أفــاد  التي  وهــي  تنتحر،  هــذا  الــركــاكــة  البالغ  أنها بصنيعها 
مؤسسة زغبي في الواليات املتحدة، قبل أعوام، إن 9% من املشاهدين العرب يتابعون 
»العربية« مصدرا لألخبار، في مقابل 53% يتابعون »الجزيرة«. وعندما تسّمي القناة 
تظاهرات التضامن في عواصم ومدن عديدة في العالم مع الشعب الفلسطيني، ومع 
الشرق  في  بالعنف  تنديد  تظاهرات  اإلسرائيلي،  للعدوان  يتعّرضون  الذين  املدنيني 
ارة العرب بأنها »العبرية«، 

ّ
األوسط )!(، يصبح من عادي األمور أن يرميها ماليني النظ

اعــتــراض جيش إسرائيل صاروخا  هــو  فيها  الخبر  وأن  وذلــك منذ ســنــوات، سيما 
لكتائب القسام، وليس إطالق الصاروخ. وعندما يقتصر البّث املباشر، على شاشتها، 
غالبا، في أثناء الحرب، على كلمات قادة االحتالل وحكومته وجيشه، مع االمتناع عن 
بث مباشر لكلمات قادة »حماس« فإن ظنونك السيئة ستكون مسوغة. غّرد ناقمون 
ودّونوا إنك لو تركت ابنك يشاهد »العربية« سنة، ثم رجعت إليه فستجده متطّوعا في 
الجيش اإلسرائيلي. وكتبوا إنها كانت عبرية املحتوى واملضامني في أثناء العدوان. 
 من أحد املشايخ قوله، في مناسبٍة سابقة، لو كانت هذه القناة في زمن النبوة، 

ٌ
وطريف

 هذا كله، وفي البال أن كثيرين منا استبشروا 
ٌ

ما اجتمع املنافقون إال فيها ... مؤسف
بإطالق »العربية« في العام 2003، من باب تنويع الفضاء اإلعالمي العربي وتعّدديته، 
وتحبيذا للمنافسة املهنية، غير أن أحدا لم يتوقع أن تصل خيبة أمله إلى الذي صار 

ُيشاهد على شاشة القناة من انعدام الحس واألخالق.

ممدوح حمادة

ي الديمقراطي .. يبصقها اإلّمعة في وجهك، وكأنه يعيب عليك 
ّ
أنا ذاهب ملمارسة حق

الذي يذهب  الديمقراطي  الحق  أما هذا  الديمقراطية.  عدم رغبتك بممارسة حقك في 
هذا الشخص ملمارسته فهو حق االختيار، االختيار بني أن تتلقى الصفعة على خّدك 
حك الذي ال 

ّ
األيمن أو األيسر. أو خيارات أخرى من هذا القبيل، أهمها اختيارك مرش

زال  ومــا  استفتاءات،  التي كانت تسّمى  االنتخابات  هــذه  يوجد مرشحون غيره في 
أن  يمكن  حني، 

ّ
مرش تضم  أصبحت  أنها  من  الرغم  على  كذلك،  نسميها  أن  يمكننا 

أو أي شيء يشبه ذلك،  الوجه  حي حفظ ماء 
ّ

أو مرش العتب  حي رفع 
ّ

نسميهم مرش
ليس لديهم أدنى قدرة على املنافسة في هذا العرس الديمقراطي حامي الوطيس. تبدأ 
ه الديمقراطي قبل العرس بأيام، وهو ما يطلقون عليه في بعض 

ّ
ممارسة اإلّمعة حق

إلى  اإلّمعة  ويتحّول  والــزمــر،  الطبل  ويصدح  الدبكات  تعقد  حيث  »التعليلة«،  البلدان 
بهلوان، ال يضاهيه بهلوانات السيرك، مع احترامنا لهؤالء، ألنهم يرسمون االبتسامات 
على وجوه األطفال، على أقل تقدير، وال يجعلون من في رأسه عقل ُيصاب بالجلطة، 
يدفع  الــذي  الشيء   ملعرفة 

ٌ
الديمقراطية هــؤالء. سأموت وفــي نفسي فضول كدّبيكة 

اإلّمعة إلى القفز في الساحات والصراخ في حلقات الدبكة الديمقراطية املعقودة فيها 
حهم ضعيفا، 

ّ
على شكل زغاريد تثقب األذن غير الديمقراطية. لو كان موقف مرش

حني اآلخرين، ولكن 
ّ

حهم لكي ينتصر على املرش
ّ

لقلنا إنهم يمارسون الدعاية ملرش
حون اآلخرون ال يملكون أدنى حظ في الفوز وليس لهم أي 

ّ
األمر ليس كذلك، فاملرش

وزن في املنافسة، فقد تبّرعوا للدخول في املعركة االنتخابية مبّررا لتسمية هذا األمر 
»انتخابات«. ولم يفعلوا ذلك لكي ينافسوا، فلماذا اإلمعان في إذاللهم إلى هذه الدرجة؟ 
ُيساق املوظفون والطالب إلى ساحات العرس، حيث يبدع اإلّمعات في الدبكة من أجل 
حني 

ّ
ح واحد، فلماذا ال يسوق مدير ما موظفيه أو طالبه إلى الرقص ألحد املرش

ّ
مرش

ح، فلماذا ال تتبّرع 
ّ

اآلخرين، إمعانا في الديمقراطية؟ آالف اإلّمعات يرقصون لهذا املرش
حني التعساء؟ 

ّ
الدولة بعدد من اإلمعات للقفز في احتفاالت املرش

قاء ألذًى 
ّ
جبرا لخاطر هؤالء املساكني، قد يعتقد بعض الناس أن اإلّمعة يفعل ذلك ات

لكي ال يلحق بك  أن تغلق فمك  كــذلــك، حيث يكفي  ليس  األمـــر  ولــكــن  بــه.  قــد يلحق 
أذى. من هذا املنطلق، يمكن االعتقاد بأن اإلّمعة يريد من اإلمعان في ممارسة حقه 
غير  أيضا  وهــذا  مــا،  على مكاسب  الحصول  والــزغــاريــد،  الرقص  عبر  الديمقراطي، 
فإن  مدير،  أو  البرملان  في  نائب  أو  وزيــر  فئة  الراقصني من  استثنينا  فــإذا  صحيح. 
غالبية اإلّمعات من املسحوقني أكثر ما يمكنهم الحصول عليه أن تشاء املصادفات 
 معه، أو يظهرون في نشرات 

ً
فيجلسون على مائدة مسؤول ما، أو يلتقطون صورة

األخبار على شاشة التلفزيون، وأحيانا يحظون بفرصة الكالم، حني يسالهم املذيع 
حك؟«، 

ّ
عن موقفهم. في إحدى هذه النشرات، تسال املذيعة: »ما الذي تطلبه من مرش

فيجيبها الدّبيك الديمقراطي: »أنا ال أطلب منه، هو الذي يطلب مني«. .. يا لك من مواطن 
رائع، يا هذا، أي مرشح في البلدان األخرى التي فيها انتخابات حقيقية يحلم بمثلك، 
ولكن في الحقيقة أنه ال توجد نماذج مثلك في البلدان التي فيها انتخابات حقيقية. 
ال يولد اإلّمعة إّمعة، ولم يكن حلمه في الصغر أن يصبح إّمعة. لقد أصبح كذلك بفعل 
تدجني مجتمع كامل. أعــرف شخصا كــان معي في املدرسة كــان حلمه في الصف 
أن يصبح غيفارا. سألناه وقتها عن  أن يصبح رائــد فضاء، وآخــر كــان يريد  األول 
هذه املهنة، فقال إنه سيسأل والده. لم يسأل والده، ولم نعرف ما معنى غيفارا إال في 
اإلعدادية. ولكن رائد الفضاء وغيفارا أصبحا إّمعتني، وال يخلو عرس ديمقراطي من 
حضورهما، وال يقبل واحدهما إال أن يكون األول في دبكات الديمقراطية. هذه اإلمعية 
ر بأصحابها، وينقلونها إلى أبنائهم على الغالب بالوراثة، وأسوأ أنواع اإلّمعات 

ّ
تتجذ

ح رفع العتب بكل تأكيد.
ّ

هو مرش
رى، ما الذي ستفعله هذه الشريحة في حال حصل تغير في املجتمع، لم يعد فيه 

ُ
يا ت

حاجة لإلّمعات؟

محمد طلبة رضوان

أبوه لواء شرطة، أراد سمير أن يكون مثله، فالتحق بكلية الشرطة، ولم ينجح طبعا، 
تركها وذهب إلى دراسة الزراعة، في اإلسكندرية. وهناك قابل وحيد سيف وعادل 
نصيف، وكونوا فرقة »إخوان غانم«، سافر نصيف وجاء جورج سيدهم، ثم تركهم 
املنوعات محمد سالم، ومنحهم اسم  وحيد وجاء الضيف أحمد. اكتشفهم مخرج 
كثيرة، وصبر  وديـــون  أدوار صغيرة،  بــدايــات صعبة،  املــســرح«.  ــواء  »أضـ برنامجه 
الكآبة على كل شيء،  الهزيمة في 1967، وألقت بظالل  ومثابرة و»معافرة«. جاءت 
فكانت فكرة فوازير رمضان، ودخل الثالثي بيوت املصريني، عن طريق التلفزيون. 
 محله، 

ّ
بعد ثالث سنوات رحل الضيف أحمد، حاول سمير إقناع عادل إمام أن يحل

كان إمام احتياطي الضيف في حياته، إذا انشغل الضيف، أتوا به، إال أنه لم يوافق 
هذه املّرة، كأن قد بدأ رحلة صعوده مع فرقة الفنانني املتحدين. فكر سمير في فتاة، 
أعماله،  السعود، ولم ينجح. مات شقيق سمير غانم ومدير  أبو  وحــاول مع صفاء 
وبدأت الخالفات، على خفيف، مع جورج سيدهم، لم يصمدا، انفصال، وسبق سمير 

بخطواٍت، وصار نجما.
ى، ورقص. لعب األدوار 

ّ
ل، وغن

ّ
قّدم سمير كل شيء، سينما.. مسرح.. تلفزيون.. َمث

لسمير  كانت  األول.  والــدور  املشتركة،  والبطوالت  وبعدها،  النجومية  قبل  الثانوية، 
قدرات مرعبة على استخراج الضحك من كل شيء. كان سمير أول من انتزع الضحك 
وموجود،  فهذا سهل،  أغنياٍت مضحكة،  يــؤّدي  أن  هنا  املقصود  ليس  األغنية.  من 
لتغيير  أن يضطر  دون  وأحيانا من  للضحك،  مــاّدة  إلــى  عادية  أغنيات  يحّول  كــان 
شحن  فــي  الــفــطــري،  وأداءه  االستثنائية،  الصوتية  قــدراتــه  يستخدم  كــان  الكلمات، 
األغنية باإليحاءات البعيدة كل البعد عن كلماتها وأنغامها.. ضحك من الغناء، ضحك 
د، 

ّ
د، ال يقل

ّ
من البكاء، ضحك من الشر، من املالبس، اإلكسسوارات، املاكياج. حني يقل

فوهة  أمــام  الضحية، ويضعه  الكاريكاتوري من  الجانب  يلتقط  إنما  ال يستعرض، 
الكوميديا، ويضغط. حتى وهو طالب في كلية الشرطة، لم يكن يشغله في طوابير 
الصباح إال الجانب الكوميدي في أداء زمالئه. وقع من الضحك مّرة، وهو يراقب زميال 
له، كاد أن ُيحبس، لوال أنه حكى املوقف »بطريقته«، في أثناء التحقيق معه، فضحك 
قائده، فأنقذه الضحك كما وّرطه. يسمع سمير صوت الضحك في كل شيء حوله، 
، إلى شوكة وسكني، من 

ً
اراته. التفت، مصادفة

ّ
في مالبسه، قمصانه، بنطلوناته، نظ

الخشب، ديكور، في بيت صديق، استعارهما، رأى فيهما ضحكا محتمال، سمعه، 
»املتزوجون« وصرخ  مسرحية  في  »الشوربة«  مشهد  في  بكثير،  بعدها  فهما، 

ّ
وظ

الجمهور من الضحك. عالقة سمير غانم باألشياء تنحصر في قدرته على تحويلها 
إلى ضحك. ال يستهدف سمير الفكرة، املوضوع، القيمة. ال يستهدف السياسة، حتى 
في رواياته السياسية الواضحة، مثل »جحا يحكم املدينة« و »فارس بني خيبان«، 
وغيرهما. ال يعنيه إذا كان »العمل« جاّدا، ساذجا، عميقا، خفيفا، »مقاوالت«، ليكن 
أمــا هو فال يريد ســوى الضحك، كــان سمير  كما يريُده مؤلفه ومنتجه ومخرجه. 
حاّدا، )وجاّدا!(، وصارما، ومتطّرفا في استهدافه الضحك، وما أراده حّصله بنسبة 
مائة وواحــد باملائة.. »النص« عند سمير غانم »هامش على دفتر االرتــجــال«، يقرأ 
الحّدوتة، ويفهم املطلوب، وينطلق، وحده. ولذلك لم تستوعبه السينما، على الرغم من 
نجاحاته فيها، ولم تقدر عليه الدراما، رغم التألق في »ميزو«، و»كابنت جودة«. وحده 
املسرح الذي استوعب أداءه »الفاجر« وارتجاله الجامح، وإبداعه املنفلت. كل يوم نص 

جديد، فكرة جديدة، إفيهات جديدة، ضحك جديد، ورواية واحدة!
اهد، موهبته 

َ
ش

َ
»موهبة سمير« هي البطل، ال هو، موهبته هي حجم الدور، ال عدد امل

هي أثره املنحوت في ذاكرة املشاهد، ولو في دور ثانوي، في »خلي بالك من زوزو«. 
رقصة، خزعبلية، في »أميرة حبي أنا«. دقيقة واحدة، »في عالم عيال عيال«. يتجاوز 
سمير، في هذه األدوار، منطق الفن والكوميديا، إلى شيء آخر ال اسم له وال تصنيف 
سوى سمير غانم، فيعيش. حب صاف .. وضحك صاف .. ومزاج صاف ورائق مثل 

نسمات الصبح .. هذه هي »التركة«، ألف رحمة ونور.

حرب المعجزات الفلسطينية  ما تفعله قناة العربية بنفسها

سمير غانم فعًالاإلّمعية
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آراء

إبراهيم فريحات

أقدم مصلون، الجمعة املاضي )2021/5/21(، 
على االعتداء لفظيًا على املفتي العام للقدس 
والــــــديــــــار الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، خـــطـــيـــب املــســجــد 
األقــصــى الــشــيــخ محمد حــســن، بــعــد صــاة 
بمغادرة  تطالبه  هتافات  ورددوا  الجمعة، 
املسجد، على اعتبار أنه موظف من السلطة 
الفلسطينية التي هتفوا ضدها أيضًا، وألنه، 
بحسبهم، لــم يــتــنــاول مــوضــوع الــحــرب في 
الــذي يستحق. هــذا االعتداء  غــزة باملستوى 
آثم ومــدان بأشد االعتبارات، ليس فقط ألن 
الــذي  األقــصــى  املسجد  لحرمة  انتهاكا  فيه 
ال يليق به ما تم التلفظ فيه بتلك العبارات، 
ــّرف  ــشــ ــنــــي املــ ــًا لـــلـــتـــاريـــخ الــــوطــ ــن ايــــضــ ــكــ ولــ
لسماحة الشيخ محمد حسن الذي اعتقلته 
مــــرات عــديــدة قــــوات االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي، 
وهـــو يــدافــع عــن األقــصــى بــكــل مــا أوتــــي من 
قوة. كما أن التوقيت الذي حدث فيه االعتداء 
هم  الفلسطينيون  حــرجــة  مرحلة  فــي  يــأتــي 
بـــأمـــّس الــحــاجــة فــيــهــا لــوحــدتــهــم الــوطــنــيــة 
للتصدي للمخاطر التي يمر بها مشروعهم 
الــوطــنــي الــنــاجــمــة عــن الــهــجــوم اإلســرائــيــلــي 
الـــشـــرس عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي كـــل مــكــان 
فــي الــقــدس، حــي الشيخ جـــّراح مثا، وباقي 
النوع  هــذا  مــن  وتــعــدٍّ  الفلسطينية،  املناطق 

يمثل ضربة لوحدتهم الوطنية.
مـــثـــل رمــــــوز وطـــنـــيـــة كـــثـــيـــرة فــــي فــلــســطــن، 
استنكرت السلطة الفلسطينية هذا التعّدي 

مهنا الحبيل

اليوم  عليه  التفكير  ينصّب  أن  يجب  مــا  أهــم 
هو إعادة قراءة مسرح العمليات في مواجهة 
ــــزة  الــــــعــــــدوان عـــلـــى فـــلـــســـطـــن بــــالــــعــــمــــوم، وغـ
والجهاد  القدس  انتفاضه  منذ  بالخصوص، 
املـــــدنـــــي الــــــــذي خــــاضــــه املــــقــــدســــيــــون، وذلـــــك 
الــداخــل،  االنــدمــاج غير املسبوق مــع فلسطن 
الــغــربــيــة وفلسطينيي  الــضــفــة  ــداده فــي  ــتـ وامـ
املهجر، ومن خلفهم الدعم العربي واإلسامي 
واإلنساني العاملي. واملركز هنا قدرة الوحدة 
الفرق، على  الفلسطينية في إحــداث  الوطنية 
األرض والتفافها حول املقاومة، بغض النظر 
عــن الــخــافــات الــفــكــريــة، أو تــقــديــرات مساحة 
 
ٌ
املــواجــهــة املــيــدانــيــة، فكلتا الــقــوتــن ضــــرورة

 للغاية للبقاء لصالح فلسطن 
ٌ
 مهمة

ٌ
طبيعية

 
ٌ
مدافعة  

ٌ
قــوة أنها  كما  املمكن،  التحرير  وحلم 

تهويد  فــي  الصهيوني  املــشــروع  لـــردع  فّعالة 
الــقــدس وابــتــاع فلسطن، وهــو الــهــدف الــذي 
في  مركزه  في  للغاية،  ثقيلة  لهزيمة  تعّرض 
الداعمة، وفي  الغربية  أبيب وفــي جــذوره  تل 

حلف الصهاينة العرب الحديث.
الــنــصــر  ــازات  ــ ــجــ ــ إنــ تــقــيــيــم  إعــــــــادة  ــنـــا  إذن، هـ
كل  تقليص  على  والعمل  الضعف،  ومــواضــع 
ــاء الــضــحــايــا، يقابله  مــســاحــٍة مــمــكــنــٍة مـــن دمــ
أيضًا اإلدراك الضروري بأن العدو وحلفاءه لن 

رانيا مصطفى

بهدنٍة  ة، 
ّ
غــز اإلسرائيلي على  العدوان  انتهى 

لوقف إطاق النار، أرادها الرئيس األميركي، 
جــو بــايــدن، أن تــكــون بــمــســاع عــربــيــة، لُيبقي 
إدارتــه بعيدة أكبر مسافة ممكنة من الصراع 
فاالهتمام  واإلسرائيلين؛  الفلسطينين  بن 
ــــط بــات  األمـــيـــركـــي فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســ
مع  النووية  املفاوضات  إحياء  على  مقتصرًا 

إيران، األمر الذي تعارضه إسرائيل بشدة.
من العبث القول إن املعركة بن حركة حماس 
لتحقيق نصر سياسي ألي  كانت  وإسرائيل 
طرف، بل لتسجيل النقاط، وصواًل إلى الهدنة. 
وعــلــى الــرغــم مــن إدانــــة بــيــان الــبــيــت األبــيــض 
ــمــــاس«، ودعـــمـــه حـــق إســرائــيــل  صـــواريـــخ »حــ
فــي الــدفــاع عــن نفسها ضــد هــذه الــصــواريــخ، 
على  اإلسرائيلية  للهجمات  إدانـــٍة  دون  ومــن 
ة، إال أن 

ّ
ــز املــدنــيــة والــعــســكــريــة فـــي غـــــز ــراكـ املـ

 
ً
ــــاق الــــنــــار لــــم يــتــضــمــن حـــا اتــــفــــاق وقـــــف إطــ

ملشكلة األسرى اإلسرائيلين، وفق اعتراضات 
اليمن اإلسرائيلي، الذي اعتبره تنازاًل لحركة 
اإلسرائيلي  الــداخــل  في  النقمة  وزاد  حماس، 
على نتنياهو، ما اضطّره إلى مخالفة االتفاق، 
القدس  االنتهاكات في  إلى ممارسة  والعودة 

واملسجد األقصى بعد سريان الهدنة.
أراد نــتــنــيــاهــو الـــهـــروب مـــن مـــأزقـــه؛ فــافــتــعــل 
الشيخ  حــي  مــن  العائات  بتهجير  التصعيد 
ــــرم املــســجــد  ــتـــحـــام حـ ــقــــدس، واقـ ــراح فــــي الــ ــ جــ
األقصى، ومارس عنفًا كبيرا في االشتباكات 
مع الفلسطينين، وذلــك في اليوم الــذي فشل 
فيه في نقل السلطة، وكان عاجزًا عن تشكيل 

واعــتــبــرتــه مــســاســًا بــالــوحــدة الــوطــنــيــة في 
مـــواجـــهـــة االنـــتـــهـــاكـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة بحق 
املقدسات اإلسامية واملسيحية في القدس. 
ــدة حـــــزب الــتــحــريــر  ــديــ واتـــهـــمـــت جـــهـــات عــ
اإلسامي بأنه وراء هذا االعتداء، وطالبته 
ــذا بــحــق رمـــــوز وطــنــيــة  بــالــكــف عـــن مــثــل هــ
وإســـامـــيـــة بــمــقــام الــشــيــخ مــحــمــد حــســن. 
اتهم باالعتداء على وزير  الحزب قد  وكــان 
الخارجية املصري السابق أحمد ماهر، في 
بــاألحــذيــة،   ،2003 األول  كــانــون  ديــســمــبــر/ 
ــــى املـــســـجـــد األقـــــصـــــى. لــم  ــنـــد وصــــولــــه إلــ عـ
يــتــن الــحــزب الــهــجــوم عــلــى الــشــيــخ حسن 
ــان قد  رســمــيــًا، وبـــغـــض الــنــظــر عــمــا إذا  كــ
اتخذ قرارا بهذا، أو أن ثلة من شبابه قاموا 
بــذلــك مـــن تــلــقــاء أنــفــســهــم، فــمــن الـــضـــروري 
تـــوضـــيـــح أن الــــحــــزب، وضـــمـــن ســيــاســاتــه 
نفسه  يعتبر  ال  املعلنة،  الرسمية  ومبادئه 
الفلسطيني  الـــوطـــنـــي  الـــنـــضـــال  مـــن  ا  ــزًء ــ جــ
األحــزاب  فيه  تنخرط  الــذي  الحالي  بشكله 
والـــحـــركـــات الــفــلــســطــيــنــيــة األخــــــرى، والــــذي 
يقوم على املواجهة املباشرة، املسلحة منها 
قــوات  مــع  الفلسطيني  للشعب  والسلمية، 
ا  أنه ليس جزًء االحتال اإلسرائيلي. وبما 
الوطني، من املستهجن  النضال  من عملية 
نتائج  بتقييم  نــفــســه  الــحــزب  هـــذا  يـــزج  أن 
التي توبعت أخيرًا، ال بل وبمنح  املواجهة 
ســواء  عــنــاصــرهــا،  بمحاسبة  الــحــق  نفسه 
الفلسطينية  السلطة  ممن ينتمون ملعسكر 
الـــفـــصـــائـــل  ـــن  مــ أي  أو  حــــمــــاس  حــــركــــة  أو 

تهدأ حربهم، وسيعملون على إعادة تدويرها، 
سواء بالخنق املمنهج من جديد، مع تحديث 
من  أو  اإلسرائيلي،  العربي  الحصار  وسائط 
ة إلــى مواجهة عسكرية جديدة، 

ّ
خــال جــّر غــز

الــكــبــرى آللة  تسعى إلــى تعويض االنــتــكــاســة 
ــدًا من  ــل أبــ

ّ
ــذا ال ُيــقــل الـــحـــرب الــصــهــيــونــيــة، وهــ

وشخصية  للمقاومة،  النوعي  التقّدم  قـــدرات 
القائد األســطــوري لها، محمد الضيف، ولكن 
عـــــــّد لـــهـــا فــــي وقـــت 

ُ
لــفــهــم أن تـــلـــك الـــتـــرســـانـــة أ

أخــذ مساحته، وفــاجــأ الــعــدو بــقــدراتــه. ولذلك 
تبرز هنا أهمية تــوزيــع مــراحــل املــواجــهــة مع 
مشروع الكيان الصهيوني من جديد، لتحافظ 
فيها، على  القدس  األرض، ومركزية  فلسطن 
وعــدم  عليه،  والبناء  املتقّدمة،  املدافعة  موقع 
إعــطــاء فــرصــٍة الخــتــراقــه، وإعـــادتـــه إلـــى نقطة 
 
ً
الضغط خال ُعهدة ترامب التي سعت خائبة

إلى تصفية القضية الفلسطينية. وهنا نعود 
إلـــى جـــرد الـــقـــدرات األخــــرى الــتــي ســاعــدت في 
تحقيق هذا النصر املرحلي، من دون أن ُيقلل 
ذلــــك مـــن عــظــم الــتــضــحــيــات وآالمــــهــــا ألهــالــي 
الشهداء. لقد أتيح للمقاومة خط دبلوماسي 
ــل فــيــه الــتــعــاون املــصــري 

ّ
إيــجــابــي نـــاجـــح، مــث

 مختلفة، وهو ما يطرح سؤال 
ً
القطري بوابة

فــالــدوحــة، بوصفها حليفا  كــبــيــر،  اســتــغــراٍب 
مــقــّربــا مــن غــزة وصــديــقــا للمقاومة، كــان لها 
جهدها منذ عدوان 2008 - 2009 . ولكن ماذا 

حــكــومــة؛ ونــجــح فـــي جــــّر حــركــة حــمــاس إلــى 
املــعــركــة بــصــواريــخــهــا غــيــر الــدقــيــقــة تــمــامــا، 
لــكــســب تــأيــيــد الــيــمــن اإلســـرائـــيـــلـــي مـــجـــّددًا، 

والبقاء في السلطة، والتهّرب من املحاكمات.
وحــَدهــا  الشخصية  نتنياهو  مشكلة  ليست 
وراء التصعيد، فهناك أسباب أعمق إلسرائيل 
الواليات  عودة  الشديدة  بمعارضتها  تتعلق 
املتحدة إلى إحياء االتفاق النووي مع إيران؛ 
فقد تزامن اتفاق وقف إطاق النار مع أنباء عن 
العودة إلى االتفاق بصيغة 2015، وفق البيان 
ووفــق  وأملــانــيــا،  وبريطانيا  لفرنسا  الــثــاثــي 
تــصــريــحــات إيــرانــيــة، ووفـــق مــا كـــان الرئيس 
بايدن قد قاله للوفد اإلسرائيلي الرفيع الذي 
)إبــريــل/  املــاضــي  الشهر  زار واشــنــطــن نهاية 
ــيــــســــان(. وبـــالـــتـــالـــي، كـــــان الــتــصــعــيــد لــجــرِّ  نــ
الدعم إلسرائيل ضد  تقديم  إلــى  بايدن  إدارة 
الــعــودة  مــســار  إيـــران، والتشويش على  حلف 
إلـــى االتــفــاق الـــنـــووي؛ تــوّرطــت »حــمــاس« في 
باعتبارها شأنًا  لكن  إيــرانــي،  بدعم  املــعــركــة، 
فلسطينيًا داخليًا، فيما نأى حزب الله بنفسه 
عنها، على الرغم من استفزازات إسرائيلية له 
على الــحــدود. املــخــاوف اإلســرائــيــلــيــة، وكذلك 
الــعــربــيــة، مــن عـــودة إدارة بــايــدن إلــى االتــفــاق 
الـــنـــووي مــع طـــهـــران، تتعلق بـــاملـــوارد املــالــيــة 
التي ستتدفق إلى األخيرة، مع رفع العقوبات 
والعودة إلى أسواق النفط العاملية، واستعادة 
ــدول الــتــي  ــ ــول املــالــيــة املــحــتــجــزة لـــدى الـ ــ األصـ
خشيت من العقوبات األميركية التي فرضها 
الرئيس السابق، ترامب، لدى إلغائه العمل في 
ستوظف  حيث  2018؛  فــي  النووية  االتفاقية 
ــــي بـــرنـــامـــج  ــة فـ ــيــ ــالــ ــران هــــــذه الـــــوفـــــرة املــ ــ ــهـ ــ طـ

تـــأخـــذ  ــيــــة األخــــــــــــرى. واألغــــــــــــرب أن  ــنــ الــــوطــ
ــتــــداء الـــخـــارج  عــمــلــيــة املــحــاســبــة شــكــل االعــ
عــن الــقــانــون، وبـــقـــرارات فــرديــة خــارجــة عن 

التقاليد واألعراف الوطنية واإلسامية. 
وفــــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، تــــعــــتــــري الــــخــــطــــاب 
ــم على  ــ ــداء اآلثـ ــتــ ــذي يــحــصــر مــشــكــلــة االعــ ــ الـ
فضيلة الــشــيــخ حــســن بــحــزب الــتــحــريــر، أو 
األقصى،  في  املصلن  بمجموعة من شبابه 
حدث ضررًا 

ُ
إشكاالت عديدة، يمكن لها أن ت

نفسه.   االعــتــداء  من  أكثر  الوطني  للمشروع 
أواًل: لــم يتم تقديم دلــيــل قــاطــع بــأن مــن قام 
بــاالعــتــداء مــنــتــمــون لــحــزب الــتــحــريــر. وهنا 
يــمــكــن الــــتــــســــاؤل كـــيـــف ملـــســـؤولـــي الــســلــطــة 
بالهوية  الــتــنــبــؤ  الــلــه  رام  فــي  الفلسطينية 
ــم  ــوا هــــــذا الــــفــــعــــل، وهـ ــبــ ــكــ ــــن ارتــ ــة ملـ ــيـ ــزبـ الـــحـ
مــصــلــون، كــانــوا فــي املــســجــد األقــصــى وقــت 
خطبة الجمعة. هل صّرح أحدهم بذلك، وهل 
توجهت جهة معينة إلــى ســؤال أحدهم عن 
لــلــرأي  اســتــطــاعــا  أن  أم  الــحــزبــي،  انتمائهم 
جــرى مع هــؤالء، وتــم التعرف إلــى هوياتهم 
الــحــزبــيــة مـــن خـــالـــه؟ ثــانــيــًا: لــنــفــرض أنــهــم 
إذًا  فالسؤال  التحرير،  لحزب   

ً
فعا ينتمون 

مــــاذا عـــن بــقــيــة املــصــلــن الـــذيـــن كـــانـــوا وقــت 
االعــــتــــداء، ومــعــلــوم أن أعـــــدادا هــائــلــة تـــؤدي 
صلواتها في األقصى يوم الجمعة؟ ملاذا لم 
يــحــرك أحــدهــم ســاكــنــًا وهـــم يـــرون اإلهــانــات 
تـــوجـــه إلــــى الــشــيــخ الــخــطــيــب. لــقــد أظــهــرت 
تسجيات مرئية أن الغالبية العظمى منهم 
كانوا يصّورون الحدث بكاميرات هواتفهم.   

عـــن الــقــاهــرة الـــجـــديـــدة، كــيــف اتــفــق الــطــرفــان 
على دعم موقف املقاومة، حتى ولو كان وقف 
العدوان اضطراريا لتل أبيب من دون ضمان 
الــعــدوان  الــقــدس. ولــكــن لحظة وقـــف  لحماية 
كــانــت بالفعل رســالــة هــزيــمــة لــتــل أبــيــب، فما 
الــذي اختلف فــي موقف القاهرة األكــثــر عــداًء 
كما يفترض، من مصر حسني مبارك وأحمد 
أبـــو الــغــيــط؟ يــحــتــاج فــهــم هـــذا الـــتـــطـــّور، قبل 
اإلستراتيجية  العقيدة  إلــى  عـــودة  شـــيء،  أي 
للجيش املــصــري، وهــو مــا ُيشّكُك فيه بسبب 
ــان املـــؤســـســـة الــعــســكــريــة بــالــفــكــرة  ــهــ قــــوة ارتــ
القمعية ضد شعب مصر، وبتنظيم عاقتها 
بــاملــركــز الـــدولـــي والــحــلــف اإلســـرائـــيـــلـــي بعد 
عــداء  فكرة  لــم تتطور  فلماذا  »كــامــب ديفيد«، 
ة، فـــي ذروة مــصــلــحــة الـــقـــاهـــرة مـــع إمــــارة 

ّ
غـــــز

ــــان عــدائــهــا  أبــوظــبــي الـــتـــي اســـتـــمـــّرت فـــي إعـ
الشعب الفلسطيني حتى وقت الحرب أخيرا، 
 
ً
متماهية امللتوية  الرسمية  البيانات  وكانت 

مع تغريدات املقّربن من قرار الحكم؟
ُيــمــكــن  ال  ــُه  ــأنــ بــ أواًل  الـــتـــذكـــيـــر  يـــتـــم  أن  يـــجـــب 
ــة خليجية أخـــرى.  بـــأي دولــ تـــقـــاَرن مــصــر  أن 
وأقصى براغماتية للمؤسسة العسكرية التي 
تــســتــفــيــد فـــي فــســادهــا، أو فـــي دعـــم إرهــابــهــا 
ضد الشعب املصري، ستظل تنظر من زاوية 
ة، لهذه املراكز الخليجية التي 

ّ
تصغير مستحق

اإلستراتيجي،  قــرارهــا  على  الهيمنة  تــحــاول 

صواريخها البالستية، وفي تمويل مليشيات 
ة.

ّ
في العراق ولبنان وسورية واليمن وغز

مــا زالــت تفاصيل الــعــودة إلــى إحــيــاء االتفاق 
ــار  ــظـ ــتـ ــَهــــمــــة، وتــــحــــتــــاج إلـــــــى انـ ــبــ الــــــنــــــووي مــ
ــفــــاوضــــات فــيــيــنــا،  الـــجـــولـــة الـــخـــامـــســـة مــــن مــ
الشركاء  بوساطة  املقبلن،  األسبوعن  خــال 
األوروبـــيـــن؛ لــكــن الــواضــح أن مــقــاربــة بــايــدن 
لــلــعــاقــة مــع إيــــران تعتمد ســيــاســة املــهــادنــة، 
وهذه السياسة ستستمر طوال فترة رئاسته، 
ــن هــنــا  ــ ــل مــــن أربــــــع ســــنــــوات، ومـ ــ أي لـــيـــس أقـ
من  والعربي  اإلسرائيلي  القلق  مصدر  يأتي 
الــعــودة إلــى االتــفــاق. يبدو بــايــدن مــتــرّددًا في 
دعــمــه حــكــومــة نــتــنــيــاهــو؛ فــقــد تــأخــر اتصاله 
ولم  السلطة،  اســتــامــه  بعد  بنتنياهو  األول 
يعن مبعوثًا لشؤون الشرق األوسط، وتأخر 
اتـــصـــالـــه بــنــتــنــيــاهــو بــعــد الــتــصــعــيــد أخـــيـــرا، 
ل أن 

ّ
واتصل باملسؤولن الفلسطينين، وفض

تقوم دول عربية بدور الوساطة بن »حماس« 
وحـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو، وقــــد يــفــتــح الــقــنــصــلــيــة 
األميركية في القدس، الستمرار التواصل مع 
الفلسطينين، والتي أغلقها ترامب؛ وقد قال 
إنه مستاء من تصلب نتنياهو. ويعود ترّدد 
ل  الثقيل، والـــذي شكَّ تــرامــب  إلــى إرث  الــرجــل 
ــــرارًا تــحــتــاج إصـــاحـــاٍت أولــيــة مــن وجهة  أضـ
نظر إدارته؛ فترامب كان حالة عنصرية فريدة 
قيم  على  وعــدوانــيــة  األميركية،  السياسة  فــي 
املـــســـاواة واإلنــســانــيــة، والــتــي كـــان تحقيقها 
يريد  االنتخابية.  بــايــدن  مــن ضمن شــعــارات 
نتنياهو،  حكومة  مــن  انــزعــاجــه  عــن  التعبير 
ومــــــــن تــــحــــالــــف الــــيــــمــــن األمـــــيـــــركـــــي مـــعـــهـــا، 
السياسي  االســتــقــطــاب  حـــّدة  مــن  والتخفيف 

ثــالــثــًا: لــم يــشــارك عــمــوم املصلن بــاالعــتــداء، 
ولكنهم لم يــثــوروا ضــده. كــان واضحا لدى 
لـــم تستهدف  الــهــتــافــات  عــمــوم املــصــلــن أن 
الــشــيــح مــحــمــد حــســن شــخــصــيــًا، ولــكــنــهــم 
صمتوا ألنها كانت تستهدف رموز السلطة 
الفلسطينية نفسها. لقد عرف كثيرون منهم 
الشيخ، وهــم يكنون االحــتــرام لــه، وقبلوا أن 
الوطني  تــاريــخــه  ويــعــرفــون  وراءه،  يــصــلــوا 
التي  أيــضــًا  ويــعــرفــون شخصيته  املـــشـــّرف، 
يشهد لها كثيرون بحسن الخلق والتواضع. 
الــحــادث حالة احتقان شديد  رابــعــًا: يكشف 
في املجتمع الفلسطيني ضد رموز السلطة 

الفتاح  الرئيس عبد  كــان تنصيب  ولــو  حتى 
السيسي نفسه، تم عبر أموال نفطها ودعهما 
السياسي الضخم. يدرك قادة الجيش املصري 
تمامًا أن إخراجهم من لعبة النفوذ التاريخية 
ة، والتأثير على معادلة الصراع، هو 

ّ
على غــز

التي أحدثها ترامب داخل الواليات املتحدة.
ــيــا، ونــقــل 

ِّ
ــى تـــرامـــب مـــوقـــف نــتــنــيــاهــو كــل

َّ
تــبــن

ــقــــدس، وبــــــارك االســتــيــطــان،  ــارة إلــــى الــ ــفـ الـــسـ
واعـــتـــرف بــالــقــدس عــاصــمــة إســرائــيــلــيــة، في 
إجراءات أحادية الجانب، أزعجت ديمقراطيي 
ضد  غاضبة  فعل  ات  ردَّ وشكلت  الكونغرس، 
أي دعــــم أمـــيـــركـــي لــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو. أربـــك 
هـــذا األمــــر بـــايـــدن أيـــضـــًا، فـــي تــحــديــد موقفه 
ــر من  مــن حــكــومــة نــتــنــيــاهــو، مــن دون أن يــغــيِّ
املوقف األميركي االستراتيجي الداعم للكيان 

اإلسرائيلي االستيطاني عمومًا.
ــاء عملية  ــيـ ــدن املـــجـــازفـــة فـــي إحـ ــايـ ال يـــريـــد بـ
السام بن اإلسرائيلين والفلسطينين، على 
عكس الرئيس األسبق، أوباما، الذي كانت من 
أولوياته، إذ عّن مبعوثًا له في اليوم الثاني 

الــذيــن يعتقد كــثــيــرون فيه أن أداءهــــم خال 
ــــان مــخــيــبــًا لــــآمــــال بــشــدة  الــــحــــرب أخــــيــــرا كـ
ــى مـــســـتـــويـــات عـــــديـــــدة. ويـــكـــشـــف عــن  ــلــ وعــ
جــــــــذور أزمــــــــة عـــمـــيـــقـــة تـــعـــصـــف بــاملــجــتــمــع 
ولــأســف  الــوطــنــي،  ومــشــروعــه  الفلسطيني 
مــرمــوقــة،  ديــنــيــة  كــانــت ضحيتها شخصية 
الــذي باركنا حوله«.  وفي »املسجد األقصى 
ويمكننا التخيل لو أن أحد رجاالت السلطة 
كيف  مــوجــودا،  كــان  الرسمين  الفلسطينية 
ستكون رّدة الفعل.  خامسًا: يكشف الحادث 
أيضًا عــن وجــود أزمــة أخـــرى، تكمن بعاقة 
تتمثل  املصلن.  عموم  مــع  املساجد  خطباء 
لــة جــمــهــور املصلن  األزمــــة فــي غــيــاب مــســاء
يرتقي ومحتوى خطبة  الخطيب، عندما ال 
الــجــمــعــة إلــــى عــمــق املـــأســـاة الـــتـــي تعيشها 
األمـــة فــي زمــن مــعــن. وهــنــا يمكن التساؤل: 
ملاذا يؤخذ الناس رهائن لخطباء املساجد، 
يـــقـــّررون لــهــم كــل يـــوم جمعة مــا يــريــدون أن 
السماع منهم عن  إيــاه، من دون  ُيسمعوهم 
أن يسمعوه  وآمالهم، وما يطمحون  آالمهم 
مــن قــيــادتــهــم الــديــنــيــة. إنــهــا عــاقــة بــاتــجــاه 
واحد يغيب فيها الصوت الجمعي للمصلن 
الديني  الخطاب  يرتقي  أن  يتوقعون  الذين 
إلــى املحن التي تعيشها األمــة. وتـــزداد هذه 
السلطة  أن موظفي  نعلم  عمقًا حــن  األزمـــة 
يحّددون،  الذين  هم  الرسمين  الفلسطينية 
ــوع الـــخـــطـــبـــة  ــ ــــوضــ ــرة، مــ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ فــــــي أحـــــــيـــــــاٍن كـ

وتوجهاتها كل مّرة. 
)كاتب وأكاديمي فلسطيني(

 عن 
ً
تــهــمــيــش يــضــّر بــهــم فـــي فــتــرتــهــم، فــضــا

خسارة مصر اإلستراتيجية. وعليه، تم تقدير 
األمر بعد أن أعادت »حماس« تنظيم موقفها 
مع مصر، منذ االنقاب على الرئيس املنتخب 
الــشــهــيــد مــحــمــد مــرســي،  املــخــلــص لفلسطن، 
بــد لحركة  اللعبة هنا اضــطــراريــة، ال  فقواعد 
حــمــاس مـــن الــتــعــامــل مــعــهــا، فــهــنــا حــســابــات 
الجيش املصري تحولت إلى سؤال مهم: ملاذا 
املعركة بترك مساحة  القاهرة من  ال تستفيد 
ة مفتوحة، وبعث رسالة قوية إلى 

ّ
التقّدم لغز

والسعودي  الظبياني،  اإلسرائيلي  التنسيق 
ــأن مـــصـــر هــــي الــــقــــوة املــــؤثــــرة فــي  ــ املـــــتـــــرّدد، بـ
تبع 

ُ
معادلة الصراع، وليس أي طرٍف آخر، ثم ا

السيسي،  السماح بحفنة تبّرعات باسم  ذلك 
 بحفلة تصفيق.

ً
وصلت إلى غزة مصحوبة

هــــذه الــحــســابــات مــحــتــمــلــة الــتــغــيــيــر، كــمــا أن 
محاولة تقويض قوة الوحدة الفلسطينية من 
الداخل، والولوج إلى صــراع داخلي، بــداًل من 
ى فيه طرف عربي دعم قوة تمّرد، 

ّ
الحرب، َيتبن

هو مخرٌج تفّكر فيه املركزية الصهيونية مع 
حلفائها الجدد في بعض الخليج. ولذلك من 
وحركتها  عاقتها  املــقــاومــة  ضبط 

َ
ت أن  املــهــم 

املـــيـــدانـــيـــة، وســيــاســتــهــا مـــع ســلــطــة رام الــلــه 
بعد  قائمة،  النصر  دحــرجــة  لتبقى  املهترئة، 

لوحة الوحدة العربية الفلسطينية امللهمة.
)كاتب عربي في كندا(

لتوليه السلطة؛ خبر بايدن بنفسه، حن كان 
بناء  أعــلــن نتنياهو عــن  نائبًا ألوبــامــا، كيف 
بالتزامن مع بدء زيارته  مستوطنات جديدة 

إسرائيل.
ال تــغــيــيــرات تـــطـــاول املـــوقـــف الــغــربــي الــداعــم 
ــي؛ فــفــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــل، وفــــــي مـــقـــدمـــه األمـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إلسـ
أثــنــاء الــتــصــعــيــد اإلســرائــيــلــي أخـــيـــرا، وافــقــت 
بــيــع صفقة أســلــحــة دقيقة  بــايــدن عــلــى  إدارة 
إلسرائيل بقيمة 735 مليون دوالر، األمر الذي 
أغضب الديمقراطين، وهي مستمّرة بتقديم 
ــدات األمــنــيــة  ــاعــ ــســ الــــدعــــم الـــدبـــلـــومـــاســـي واملــ
تغّير  مـــا  مــلــيــارات دوالر ســنــويــًا(.   3.8( لــهــا 
موحد،  شعبي  فلسطيني  مــوقــف  ل  تشكُّ هــو 
والضفة  ة 

ّ
غـــز وقــطــاع  ـــ48  الــ فلسطينيي  لـــدى 

الــغــربــيــة عــلــى الــــســــواء، ويــمــكــن الـــقـــول إن ما 
تحقق من هذا التحّرك هو إلغاء إنكار ترامب 
الوجود العربي في القدس الشرقية ومنحها 
إلســرائــيــل الــتــي اعــتــقــدت أنــهــا مــلــكــت ســيــادة 
مطلقة عليها. ولكن تــورط حماس العسكري 
في الحرب كان سلبيًا على فاعلية االنتفاضة 
الشعبية في القدس وباقي املدن الفلسطينية، 
حيث ســرق األضـــواء إعاميًا، وحـــّول املسألة 
إلى نزاع بن طرفن انتهى بهدنٍة غير معلنة، 
وليس  الفلسطينية،  االنتفاضة  إلنهاء  كانت 
ــا أراده األمــيــركــيــون  ــذا مـ الــــحــــرب. هــ ــقـــاف  إليـ
رهــا، خصوصا  واإلســرائــيــلــيــون، خشية تــطــوُّ
مـــع حــالــة الــتــضــامــن الــعــاملــي الــتــي رافــقــتــهــا، 
وأربـــكـــت بـــروبـــاغـــانـــدا املــظــلــومــيــة الــيــهــوديــة 
الصهيوني  اللوبي  التي يفرضها  التاريخية 

على اإلعام العاملي.
)كاتبة سورية(

عن اعتداء آثم في »األقصى«

استراتيجية حماية النصر الفلسطيني المرحلي

دعم أميركي إلسرائيل منزعج

احتقان شديد في 
المجتمع الفلسطيني 

ضد رموز السلطة 
الذين يعتقد كثيرون 

أن أداءهم خالل الحرب 
أخيرًا كان مخيبًا لآلمال

تبرز أهمية توزيع 
مراحل المواجهة 

مع مشروع الكيان 
الصهيوني لتحافظ 

فلسطين األرض، 
ومركزية القدس 

فيها، على موقع 
المدافعة المتقّدم

من العبث القول إن 
المعركة بين حركة 

حماس وإسرائيل كانت 
لتحقيق نصر سياسي 
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