
سوسن جميل حسن

مع إعالن وقف إطالق النار في فلسطني، 
ــي الـــســـاعـــات  ــه حـــّيـــز الــتــنــفــيــذ فــ ــ ــولـ ــ ودخـ
ــــى مـــن يـــوم 21 مـــايـــو/أيـــار الــحــالــي،  األولـ
الـــعـــربـــي بشكل  الـــعـــالـــم  الـــقـــول إن  يــمــكــن 
خاص، واملتابعني من بقية أنحاء العالم 
بشكل عــام، قد تنفسوا الصعداء، ملا كان 
لهذه املعركة، التي ليست األولى في حرب 
والشعب  املحتل  العدو  بني  األمــد  طويلة 
النفوس،  في  الفلسطيني، من وقع مؤثر 
ــــذي مــــورس  خـــصـــوصـــا لــجــهــة الـــعـــنـــف الــ
الفلسطينيني  والضحايا  املدنيني  بحق 
ــيــــوخ، وقـــد  مــــن األطــــفــــال والـــنـــســـاء والــــشــ
ــــاق نــســبــة الــخــمــســني بـــاملـــائـــة مــــن عـــدد  فـ
البنية  فــي  الهائل  الــدمــار  عــدا  الضحايا، 
واملـــدارس  باملشافي  لحق  ومــا  التحتية، 

ومرافق الحياة الحيوية.
 للشعب الفلسطيني، والعرب عموًما، 

ّ
حق

أن يــبــتــهــجــوا بــمــا أنـــجـــز، عــلــى الـــرغـــم من 
املعركة  هــذه  أن  والحقيقة  الــثــمــن.  فــداحــة 
الــعــرب في  لــوجــدان  كــانــت بمثابة مشعر 
من  العربية  املنطقة  تشهده  ملا  مكان،  كل 
ويـــالٍت وحـــروٍب وانــهــدامــات، وتعّمق في 
الــشــروخ بــني الــشــعــوب وأنــظــمــتــهــا، وهــذا 
ما جعل قسًما من هذه الشعوب يتخّوف 
ا من الحرب. وقد كانت كاتبة هذه  ضمنّيً
مــبــّررات  مستبطنني  بينهم،  مــن  السطور 
الــذي يسكنهم، خصوصا  للخوف  كثيرة 
ــاد،  ــ ــســ ــ ــار وأشـــــــــــالء األجــ ــ ــ ــدمـ ــ ــ الـ أن صـــــــور 
ــا  واألطـــفـــال خــصــوصــا، كــانــت مـــبـــّرًرا قــوّيً
له، مشفوًعا بتحليالٍت قد تبدو منطقية، 
إذا مـــا فــّكــر املــــرء فـــي أمــــد املـــعـــركـــة، وإلـــى 

غازي دحمان

ــار األســــــد انــتــخــاب  ــد أعــــــاد بـــشـ ــ اآلن، وقـ
نــفــســه رئــيــســا عــلــى ســـوريـــة، فـــي عملية 
بدت مهينة ألنصاره بالدرجة األولى، ملا 
انطوت عليه من إذالل جّرهم مثل املاشية 
إلــى صناديق االقــتــراع، وإجــبــارهــم على 
الــرقــص وتــرديــد األهـــازيـــج، تحت طائلة 
قــطــع رزق مــن ال يفعل ذلـــك مــن موظفني 

وعساكر، ماذا بعد ذلك؟
ال شيء في أفق البالد التي حّولها األسد 
وحلفاؤه إلــى خــراب، ال أمــل وال عمل، وال 
حتى الحصول على الكفاف وملء البطن، 
ــــالٍد تــغــولــت فــيــهــا أجــهــزة  ــان فـــي بـ ــ وال أمـ
األمن وصارت مجّرد ماكينة قتل واعتقال، 
تحتاج دائما إلى وجود ضحايا لضمان 
ــنــاتــهــا، حتى 

ّ
اســتــمــراريــة صــالحــيــة مــســن

لو أدى األمــر إلــى اعتقال أشــد املناصرين 
لــلــنــظــام، كــمــا فــعــلــت األجـــهـــزة فــي األشــهــر 
ــرة بــاعــتــقــالــهــا عـــشـــرات املـــؤيـــديـــن،  ــيــ األخــ
بــحــجــة كــتــابــتــهــم لــتــعــلــيــقــات تــنــتــقــد أداء 
ــد، ولــيــس األســــد شخصيا،  ــ حــكــومــة األسـ
في األزمة االقتصادية التي تضرب البلد.
لــم يعد الــســؤال، منذ زمــن بعيد، مــاذا في 
وســـع األســــد أن يــقــّدمــه لــحــل األزمــــة التي 
ــا، بـــمـــا يــنــتــج عــــن ذلـــك  ــل ســــوريــــة بـــهـ ــ أدخــ
تفكيك أزمات عديدة نشأت على الهامش، 
مثل أزمة الالجئني في دول الجوار، وعلى 
حـــدود تــركــيــا، والــذيــن يعيش أغلبهم في 
وال  بالالإنسانية،  وصفها  يمكن  ظـــروٍف 
أزمة ماليني النازحني الذين دّمرت مدنهم 
وأحياؤهم، وباتوا هائمني على وجوههم 
داخــــــــل ســــــوريــــــة، بــــــــدون أدنــــــــى إمـــكـــانـــيـــة 
ــظـــروف،  لــلــمــســاعــدة فـــي مـــواجـــهـــة هــــذه الـ
ســوى مــا يقدمه ذووهـــم فــي بــالد اللجوء 
من مساعدات، بعد أن يقتطع األسد جزءًا 
التي يتحصل  الــخــوة  منها، فــي مــا يشبه 

عليها فتّوة الحارة.
 
ٌ
يدرك أصحاب هذه القضايا أن األسد عاجز

سيف الدين عبد الفتاح

ــتــــاذنــــا حــامــد  ــتــــمــــام الـــكـــبـــيـــر ألســ أثـــــــار االهــ
ــالــــدراســــات الــصــهــيــونــيــة فـــي وقــت  ربـــيـــع بــ
تنوع هذه  مع  استغرابي، خصوصا  مبكر 
االهتمامات ودراسته الظاهرة الصهيونية، 
مـــن حــيــث تــكــّونــهــا ونــشــأتــهــا وتــأســيــســهــا 
ومفردات أيديولوجيتها، وكذلك املمارسات 
الحكم  بــطــرائــق  الــتــي تتعلق  الــصــهــيــونــيــة 
فيها، ونموذج املمارسة السياسية املرتبط 
بـــهـــا، واهـــتـــمـــامـــه  بــالــدعــايــة اإلســرائــيــلــيــة، 
النظام  ديمقراطية  فكرة  ترويجها  وكشفه 
اإلسرائيلي. وتوج اهتماماته هذه بكتاٍب عن 
الدعاية الصهيونية، كما أنه اهتم بتشريح 
نظام الحكم في  إسرائيل، وشكل العالقات 
ومن  املصطنع.  الصهيوني  املجتمع  داخــل 
ثم، لم يترك فرصة إال وتحّدث عن تأثير ذلك 
كله على الرؤية للصراع العربي اإلسرائيلي، 
ومؤّكدا  ممتدا،  مصيريا  صراعا  باعتباره 
عــلــى خــصــوصــيــة هــــذا الــــصــــراع، ملــواجــهــة 
ــــذه الــعــنــصــريــة الــصــهــيــونــيــة الــواضــحــة  هـ
والــفــاضــحــة. وكـــان هــذا االهــتــمــام يجعلني، 
وقــد تخصصت كما أســتــاذنــا فــي النظرية 
الــســيــاســيــة، ألتـــأكـــد كــيــف أن هــــذا األســتــاذ 
الــقــديــر كـــان يــمــســك بــتــالبــيــب كـــل القضايا 
فــي عاملنا  الــنــهــوض  الــتــي تعيق  املفصلية 
الــعــربــي واإلســـالمـــي وتـــؤثـــر عــلــيــه، وكــانــت 
مساعيه بــإرســاء هـــذا الــوعــي الـــذي يتعلق 
بــاب »اعــرف  بالفكرة الصهيونية ليس من 
ــا عــن  ــمــ ــّدث دائــ ــتـــحـ عـــــــــدوك«، ولـــكـــنـــه كـــــان يـ
واإلرادة ملواجهة هذا  الــقــدرة  بناء  ضـــرورة 
الكيان الصهيوني ومقاومته. بل أستطيع 
أن أقـــول إنــه كــان مــن أوائـــل مــن تنبأوا بأنه 
لـــن تــنــال مـــن إســـرائـــيـــل إال مـــعـــارك داخــلــيــة 
وقــدرة  عليها  عبئا  وتشكل  كيانها،   تــمــّس 

على مواجهتها. 
فــي كــل مــرة يــرد على ذهــنــي ذلــك الخاطر، 
لعالم  الكفاحية  بالوظيفة  إليمانه  أتــذّكــره 
ــرورة االهــتــمــام  الــســيــاســة ودعـــوتـــه إلـــى ضــ
ــات الــصــهــيــونــيــة واإلســرائــيــلــيــة،  ــالـــدراسـ بـ
إسرائيل  نشأة  أن  يؤكد  الــذي  وباالعتبار 
التخلف  عــلــى حــراســة  قــد جـــاءت لتحافظ 
في بالدنا، ودعم النظم االستبدادية فيها، 
النظم واستمرارها ال  هــذه  أن حماية  ذلــك 
يمكن أن يدوم إال في تلك البيئة املواتية من 
النهاية،  في  تصّب،  التي  والوهن  الضعف 
في قوة ذلك الكيان الصهيوني، على الرغم 
أفــكــاره،  وعنصرية  وهشاشته  ضعفه  مــن 
على الرغم من املبالغة في قوته العسكرية 
ــة الــتــي تــبــدو ضــمــن عــمــلــيــة دعــايــٍة  ــاديـ واملـ
الصهيوني،  الكيان  لهذا  واســعــة  وتــرويــج 
وادعاء أن إسرائيل واحة للديمقراطية في 
بيئة استبدادية في أنظمة الشرق األوسط، 
وأن هذا النموذج، على الرغم من عنصريته 
واصطناعه، إال أن الحضارة الغربية أرادت، 
بإسناد ذلك النموذج ودعمه، تحقيق حالة 
مـــن الــهــيــمــنــة والـــســـيـــطـــرة، مـــن خــــالل دور 
وظيفي، تقوم عليه تلك الدولة الصهيونية 
ــذا األمـــر  ــات هــ ــ الــعــنــصــريــة املــصــطــنــعــة. وبـ
تلفه مقوالت أغلبها دعائي، ضمن صناعة 
كــبــرى تــحــاول تــرويــج الــكــيــان الصهيوني 
ــه، واملــبــالــغــة فــي قــدرتــه على  واالعـــتـــراف بـ
البقاء، بل وما يمثله من القيم الديمقراطية 
ــر بــهــا تــلــك الــحــضــارة الــغــربــيــة. 

ّ
الــتــي تــبــش

كله،  ذلــك  متلقفا  الصهيوني  الكيان  وظــل 

أسامة أبو ارشيد

تــــدرك جــمــاعــات الــضــغــط الــصــهــيــونــيــة في 
الـــغـــرب حــجــم الـــضـــرر الــــذي لــحــق بــصــورة 
إســرائــيــل فـــي أوروبـــــا والــــواليــــات املــتــحــدة 
وكـــــــنـــــــدا، وفــــــــي ســـــــاحـــــــاٍت عــــاملــــيــــة أخــــــرى 
كــثــيــرة. وبــالــتــالــي، تــحــاول تلك الجماعات 
ــا، مــن  ــ ــزهـ ــ ــركـ ــ حــــــرف مــــحــــور الــــســــرديــــة ومـ
 عـــلـــى االحــــتــــالل 

ً
 مـــتـــرتـــبـــة

ً
كـــونـــهـــا نـــتـــيـــجـــة

االســتــيــطــانــي الــصــهــيــونــي غــيــر املـــشـــروع 
وغــيــر الــقــانــونــي لــفــلــســطــني، بــمــا يتضمن 
مــــن قـــمـــع وبـــطـــش وعــــــــدوان عـــلـــى الــســكــان 
األصــلــيــني لـــــأرض، إلــــى الـــزعـــم أن تــراجــع 
سمعة إسرائيل مناطه »معاداة السامية«. 
الــتــحــوالت التدريجية فــي األمــزجــة  بــدايــة، 
ــة ضــد  ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الـــشـــعـــبـــيـــة والــ
ــة الــعــبــريــة حــقــيــقــيــة، وهــــي لـــم تــبــدأ  الــــدولــ
مــع الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي الــوحــشــي أخــيــرا 
غزة  وقطاع  الغربية  والضفة  القدس  على 
والــفــلــســطــيــنــيــني مـــمـــن يــحــمــلــون جــنــســيــة 
ــل. هــــذه تــــحــــوالٌت تـــجـــري بــوتــيــرة  ــرائـــيـ إسـ
مــتــصــاعــدة مــنــذ عــقــد ونــصــف الــعــقــد على 
األقـــــل، ومــــرّدهــــا الــســيــاســات اإلســرائــيــلــيــة 
واستمرار  الفلسطينيني،  بحق  املتوحشة 
احتالل أراضيهم ومنعهم حقهم في تقرير 
الفلسطينيون،  يعاني  حني  في  مصيرهم. 
املسلمون واملسيحيون، ممن يفترض أنهم 
مواطنون إسرائيليون، من تمييز عنصري 
أو  ثانية  مــن درجــة  يجعل منهم مواطنني 

ثالثة بعد اليهود. 
هذا هو بالضبط ما يجّسده »قانون الدولة 
الــقــومــيــة لليهود فــي إســرائــيــل« الــــذي أقـــّره 
ويــنــص،  عـــام 2018،  اإلســرائــيــلــي  الكنيست 
ضمن أمور أخرى، على أن »أرض إسرائيل هي 
وفيها  اليهودي،  للشعب  التاريخي  الوطن 
قامت دولــة إســرائــيــل«. وأن »دولـــة إسرائيل 
هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها 
يــقــوم بــمــمــارســة حــقــه الــطــبــيــعــي والــثــقــافــي 
 
ً
والديني والتاريخي لتقرير املصير«. فضال
عن أن »ممارسة حق تقرير املصير في دولة 
إســرائــيــل حصرية للشعب الــيــهــودي«. هذه 
املبادئ غير األخالقية والعنصرية ال يمكن 
اليوم،  الغربية  الــدول  تبريرها بسهولة في 
خــصــوصــا فــي خــضــم تــصــاعــد قـــوة وتأثير 

حركات الحقوق املدنية والعدالة االجتماعية 
في قلبه، ورفض النظم واملؤسسات القائمة 
التمييز العنصري. وقــد رأيــنــا، أخيرا،  على 
السود  مــع حــقــوق  الــواســع  التعاطف  حجم 
والــالتــيــنــيــني واآلســـيـــويـــني األمــيــركــيــني في 
ــة  الــــواليــــات املــتــحــدة. األهــــم مـــن ذلــــك، أن ثــمَّ
عبارة في أوساط التيار التقدمي األميركي، 
تكتسب مزيدًا من الزخم، أنه ليس من املقبول 
أن تـــكـــون تــقــّدمــيــا فـــي كـــل شــــيء إال عــنــدمــا 
يتعلق األمر بفلسطني. أمام هذا الواقع الذي 
يقّدم إسرائيل كما هي، دولة احتالل وإحالل 
استيطاني وإلغاء للسكان األصليني، لم يعد 
أمام قادة الدولة العبرية وأنصارها إال اتهام 
كل من ينتقد الجرائم اإلسرائيلية بـ«معاداة 
تعريفهم معاداة  أن  املفارقة هنا  السامية«. 
الكراهية  عــلــى خــطــاب  الــســامــيــة ال يقتصر 
أو الــعــنــف املـــوجـــه ضـــد الـــيـــهـــود مـــن حيث 
جماعي  بشكل  وتحميلهم  يـــهـــودًا،  كــونــهــم 
إسرائيل  ترتكبها  التي  الجرائم  مسؤولية 
ــه تــوّســع ليشمل أي نــقــد لها  كـــدولـــة، بــل إنـ
آلية  لترسيخ  مــحــاولــة  إنــهــا  ولسياساتها. 
ردع لــتــرهــيــب كـــل صــاحــب مــوقــف أخــالقــي 
مه عليه ضميره. ولأسف، 

ّ
من قول ما يحت

أحيان  فــي  أكلها  اإلستراتيجية  هــذه  تؤتي 
كــثــيــرة، إذ اضــطــر مشاهير مــن »هــولــيــود«، 
وعائشة  رافــالــو،  ــارك  ومـ هيلتون،  كباريس 
كاري، وكيندال جينر للتراجع عن تغريداٍت 
سابقٍة لهم مؤيدة للشعب الفلسطيني خالل 
ــذار عنها.  ــتـ الـــعـــدوان أخــيــرا عــلــيــه، بــل واالعـ
بــاخــتــصــار، اتــهــام إســرائــيــل ولــوبــيــاتــهــا أي 
طرف، بما في ذلك الجمعية العمومية لأمم 
املتحدة، بـ«معاداة السامية« عندما ينتقدون 
سياساتهم العدوانية والوحشية، ما هي إال 
حجة املفلس أخالقيا وسياسيا. هم يدركون 
أن اتجاه الريح يتغير بشكل سريع، لكن هذا 
ال يعفينا من مسؤولية االستثمار في عدالة 
محاولة  أي  ورفـــض  الفلسطينية،  القضية 
الشعب  عــن  الـــدفـــاع  عــن  لترهيبنا وردعـــنـــا 
الفلسطيني وحقوقه ومظلوميته في الغرب. 
هــذا بعض دورنــا هنا، وهــو مكمل لصمود 
على  البطولية  ومــقــاومــتــهــم  الفلسطينيني 
يشاء  حتى  الكبيرة،  وتضحياتهم  أرضــهــم 

الله أمرًا كان مفعواًل.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

أنــواع  بــأشــد  محاصر  لشعٍب  يمكن  متى 
الحصار منذ عقود، مهّدد بأمنه وحياته 
ه، أن يصمد في وجه 

ّ
وصحته ووجوده كل

آلة جّبارٍة ونظام عنصري حاقد ال يعترف 
بأي ضوابط أخالقية وغير أخالقية.

ربـــمـــا يــعــانــي مـــواطـــنـــون عــــرب كــثــيــرون، 
ســـواء جــيــل النكسة ومـــا بــعــده، األجــيــال 
القلق والخوف من الحروب  الحالية، من 
ـــحـــة. جــيــل الــنــكــســة 

ّ
واالنـــتـــفـــاضـــات املـــســـل

ــكـــون بـــالـــهـــزيـــمـــة وذاكــــــــــرة الــــحــــروب  ــسـ مـ
الــحــالــيــة مسكونة  الـــخـــاســـرة، واألجـــيـــال 
بالرعب مما آلت إليه محاوالت االنتفاض 
ــه أنـــظـــمـــة عــاتــيــة  ــ ــلـــى واقـــعـــهـــا فــــي وجــ عـ
ــك كــــــان مــن  ــذلــ ــان. لــ ــيــ ــغــ ــطــ الــــجــــبــــروت والــ
الــطــبــيــعــي فـــي خـــضـــّم الــحــالــة الــعــاطــفــيــة 
القصوى التي أحدثتها وتحدثها الحرب 
اإلسرائيلية اليوم على قطاع عزة، والتي 
العالم  في  الجمعية  املشاعر  استنهضت 
واليأس،  اإلحباط  العربي بعد عقود من 
أن يكون هناك قلق وخوف من نتائجها، 
التركيز  ة من صــورة بالغة 

ّ
ل غــز

ّ
بما تمث

ــمــــارســــه ســلــطــة  ــــي، تــ ــــشـ ــار وحـ ــــن حــــصــ عـ
االحــتــالل منذ ســنــوات على مــرأى العالم 
ــمـــان بالقضية  مــجــتــمــًعــا. ومـــع هــــذا، اإليـ
ــاع عـــن الــحــق جعل  ــدفـ واإلصـــــــرار عــلــى الـ
من أهلها يبتكرون ما يمّكنهم من إقالق 
يعيد حساباته،  االحــتــالل، وجعله  راحــة 

على األقل في الوقت الراهن.
االنتفاضات  إليها  ُدفعت  التي  العسكرة 
فــي أكــثــر مــن بلد عــربــي، ســوريــة واليمن 
ـــا 

ً
ــــدت خـــوف ــ ـ

ّ
ــّي، ول ــ والــــــعــــــراق..، نــــمــــوذج حــ

ــلـــســـطـــني، إذ  مـــــن االنـــــــــــزالق إلــــيــــهــــا فـــــي فـ
 
ّ
املــرة األولــى التي تشن ا 

ً
ليست هي أيض

دمـــار الــبــنــى الــتــحــتــيــة. األهـــم هــو النفس 
الطويل في حرٍب تطول، وهذا ما يفرض 
النظر  أن تعيد  الفلسطينية  النخب  على 
في تجاربها وسياساتها منذ »أوسلو«. 
استراتيجية  ب 

ّ
تتطل الــحــالــيــة  واملــرحــلــة 

نــضــالــيــة مــخــتــلــفــة، فــمــن الــــواضــــح كيف 
الــقــرار  يــتــمــادى اليمني اإلســرائــيــلــي على 
وعـــلـــى الــحــكــومــات املــتــتــالــيــة، وكـــيـــف أن 
الــرافــض حتى  العنصري  املتشّدد  التيار 
وجود الفلسطينيني من األساس يجتاح 
ــذا الــتــيــار الـــذي  املــجــتــمــع اإلســرائــيــلــي، هـ
يــعــتــبــر أن نــتــنــيــاهــو لــــم يــحــقــق الـــهـــدف 
املـــأمـــول فـــي مــعــركــتــه أخـــيـــرا، عــلــى الــرغــم 
مـــن وحــشــيــتــهــا. لـــذلـــك، تــوحــيــد األهــــداف 

الــداخــل  فـــي  جــمــيــًعــا،  الفلسطينيني  بـــني 
ــــدى الــجــالــيــات  والــــخــــارج واملــخــيــمــات ولـ
أمــر فــي منتهى  الــعــالــم،  فــي  الفلسطينية 
السلمي  الــنــضــال  كــذلــك تفعيل  األهــمــيــة، 
املدني، فإعالن وقف إطالق النار ال يكفي 
النضال، ألن ال ضامن  من دون استدامة 
ــيـــل الـــتـــي اعــــتــــادت، بــبــســاطــة،  ــرائـ مـــن إسـ
أن تــضــرب بــكــل االتــفــاقــيــات واملــعــاهــدات 
والــــــــقــــــــرارات الــــدولــــيــــة عــــــرض الـــحـــائـــط، 
إعالنها.  منذ  التزاماتها  بكل  والنكوص 
لـــذلـــك، الــنــضــال الــســلــمــي، خــصــوصــا في 
أســاســي وملّح  الضفة وعــرب 48، مطلب 
الفلسطينية  الــقــضــيــة  تمكني  سبيل  فــي 
وحــصــد الــتــعــاطــف والــتــأيــيــد الــعــاملــّيــني، 
أظهرت  التي  الراهنة  اللحظة  واستثمار 
التي  الشعوب  أمــام  القبح  بهذا  إسرائيل 
كانت، إلى وقت قريب، مغّيبة عن الواقع 
لة بــأجــنــدات وأفــكــار 

ّ
والــحــقــائــق، أو مضل

عملت الصهيونية العاملية على تكريسها 
حقائق وحيدة.

العدوان على غــزة، أخيرا، على الرغم من 
قها 

ّ
تحق لم  ربما  ــا 

ً
أهــداف ق 

ّ
حق وحشيته، 

املعارك السابقة، وهذا ما سيترك شعوًرا 
املصابة  العربية  الشعوب  لــدى  ا  إيجابّيً
بــالــيــأس والــــخــــذالن، وربـــمـــا يــعــيــد إليها 
ــّمـــا فـــقـــدتـــه مــــن الـــثـــقـــة بــالــنــفــس،  ـــا مـ

ً
شـــيـــئ

فتصحو على واقعها مّرة أخرى، وتعيد 
ترتيب أفكارها بالغد، وكيف يمكن رسم 
املنتهكة خسرت  الشعوب  إليه.  املسارات 
وانتهكت  حراكاتها  وشــّوهــت  أحــالمــهــا، 
ــا هـــو الــشــعــب  حــيــواتــهــا وأوطـــانـــهـــا، وهــ
الــســوري دلــيــل واضــــح، بــل لــأســف صــار 
مـــضـــرب مــثــل لــكــل مـــا يـــمـــّت إلــــى ســقــوط 

األوطــــان وانــهــيــار الــتــجــارب الــرامــيــة إلــى 
الـــتـــحـــّرر مـــن االســــتــــبــــداد. ومــــا جــــرى في 
لبنان أخيرا من مواجهاٍت بني السوريني 
ــى الــســفــارة  ــم زاحــــفــــون إلــ ــازحـــني، وهــ ــنـ الـ
الــســوريــة، لــلــمــشــاركــة فــي انــتــخــاب بشار 
األســد، رافعني صــوره، واعتداء مواطنني 
لــبــنــانــيــني، بــدفــع مـــن قــيــاداتــهــم، عليهم، 
ــل عـــلـــى األزمــــــــات املــســتــعــصــيــة  ــيـ ــر دلـ ــبـ أكـ
الــتــي تعيشها هـــذه األوطـــــان، والــتــهــديــد 
الـــذي يترّبص  الــوجــودي بأبشع صـــوره 
عيشة  السوريون  يعيش  الشعوب.  بهذه 
الذل واملهانة في مخيمات اللجوء في دول 
الــجــوار، وشــعــوب هــذه الـــدول، خصوصا 
لبنان، تعاني من أزماٍت بالشدة والعنف 
إلى  أنــظــمــٍة ال تنتمي  فــي ظــل  نفسيهما، 
ــدّوة شــعــوبــهــا. من  ــ شــعــوبــهــا، بـــل هـــي عــ
ة تأطير سلوك كل طرٍف بحكم قيمي 

ّ
الخف

جـــاهـــز، وكـــالهـــمـــا يـــــرزح تــحــت الــتــهــديــد 
ــه، فــكــيــف إذا  ــالـ ــكـ الــــوجــــودي بــأقــســى أشـ
ت 

ّ
واستغل بــمــقــاديــرهــم،  السياسة  لعبت 

اللحظة والحدث املرتبط بها؟
أمــام شعوب هــذه املنطقة مسيرة طويلة 
لهذه  تــؤّســس  أن  عليها  يبقى  وشــائــكــة، 
ــا بـــدمـــاء  ــًبـ ــرة، وهـــــــذا يــتــطــلــب نـــخـ ــيــ ــســ املــ
جــــديــــدة. مــــن املـــفـــيـــد فـــســـح املــــجــــال لــهــذه 
ــع  ــ ــــي رســــــم خـــرائـــطـــهـــا ووضـ ــال فـ ــ ــيــ ــ األجــ
ــدم مـــصـــادرة  ــ بـــرامـــجـــهـــا املــســتــقــبــلــيــة وعــ
التجربة   

ّ
عــل األولـــى.  إرادتــهــا وخطوتها 

الــفــلــســطــيــنــيــة الــحــالــيــة تــخــطــو بــاتــجــاه 
املنطقة،  لشعوب  منارة  وتكون  التكامل، 
القضايا  بــوصــلــة  فلسطني  كــانــت  مثلما 

العربية كلها.
)كاتبة سورية في برلني(

عن تقديم أدنى حل ألزماتهم املذكورة، بل 
هو يقصد عدم إيجاد حلول لهذه األزمات 
ألســـبـــاٍب لــم تــعــد خــفــيــة، فــاألســد الــــذي لم 
يخف يوما فرحه بالتجانس الديمغرافي، 
ال يزال يرى في سوريني كثيرين باقني في 
سورية ما يعكر صفو ذلك التجانس، لذا 
ال وسيلة للخالص منهم ســوى تصعيب 
ظروف حياتهم إلى أبعد الحدود، وإقفال 
ــم،  ــهـ ــــي وجـــوهـ جـــمـــيـــع طــــــرق املـــســـتـــقـــبـــل فـ
ــقــــول لــهــم  لــيــتــســربــلــوا خــــــارج الــــبــــالد، ويــ
بــالــســر والـــعـــلـــن: لـــن أقـــــّدم لــكــم شــيــئــا، ألــم 
يطلب وزيـــر خــارجــيــتــه فيصل مــقــداد من 
إلى  القدوم  لبنان  السوريني في  الالجئني 
انــتــخــابــات األســد  ســوريــة للتصويت فــي 
ومـــن ثــم الـــعـــودة إلـــى لــبــنــان؟ ومــعــلــوم أن 
لــم تعتقلهم أجــهــزة  إذا  الــالجــئــني،  هـــؤالء 
األســـد األمــنــيــة وتــنــّكــل بــهــم، سيضطرون 
لدفع كامل املعونة التي يتحّصلون عليها 
من مفوضية األمم املتحدة لالجئني، أجرة 
انتقالهم من بيروت إلى دمشق ثم العودة، 
كما سيطالبهم النظام بصرف مائة دوالر 
بـــأســـعـــار تــصــريــفــه املــنــخــفــضــة. الـــســـؤال 
مــاذا سيقّدم األســد ملا تسمى »بيئته  إذًا، 
ــنـــة«، أو املــتــحــمــســني لــبــقــائــه فــي  الـــحـــاضـ
أخـــرى، وقــد عانت  السلطة سبع ســنــوات 
السورية  البيئات  بقية  مثل  البيئة،  تلك 
األخــرى، من شظف العيش نتيجة األزمــة 
االقتصادية الخانقة. صحيٌح أن أفرادا من 
هذه البيئة استطاعوا تدبير أنفسهم، من 
خالل االنخراط باقتصاد الحرب وشبكات 
ــلـــع، والــتــعــفــيــش أو  تــهــريــب الــبــشــر والـــسـ
الــســطــو عــلــى املــنــاطــق الـــتـــي يــتــم تهجير 
في  فردية  كانت حلواًل  تلك  لكن  سكانها، 
كانت  الحقيقية  عوائدها  أن  كما  الغالب، 
لــصــالــح أمــــراء الــحــرب والــفــئــات الــجــديــدة 

الصاعدة في هذه املرحلة.
ســابــقــا، كــان مــن السهل على نــظــام األســد 
ــل مـــشـــكـــلـــة أنــــــصــــــاره، عـــبـــر الـــتـــوظـــيـــف  ــ حـ
فــي مــؤســســات الـــدولـــة الــســوريــة )الــقــطــاع 

االستمرارية  لها  ويحفظ  عالقاته  يصنع 
والـــديـــمـــومـــة فـــي تــلــك الـــحـــضـــارة الــغــربــيــة 
بامتداداتها، ليعبر بذلك عن دعم وحماية 
لذلك الكيان، ضمن مقوالت اصطنعها في 
ذلك  وغير  السامية،  مــعــاداة  مثل  قوانينه، 
الــكــيــان الصهيوني  لــهــذا  أمـــور حماية  مــن 
ــة  ــيـ ــه مـــــن املـــســـؤولـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ومــــمــــارســــاتــــه وإعـ

واملساءلة الدولية واإلنسانية والعاملية.
وغاية األمر في هذا املقام أن نؤكد على تلك 
األساطير املؤّسسة للكيان الصهيوني كما 
أشار إلى ذلك رجاء جارودي، ليؤكد من كل 
طريق عنصرية هذا الكيان، والتأكيد على 
وتــؤصــل  عــنــصــريــة،  فــكــرة  الصهيونية  أن 
لذلك املعنى الذي يكشف ويفضح أن نشأة 
الكيان الصهيوني، في تأسيسه وفي إعالن 
الحالة  لــم تكن إال تعبيرا عــن تلك  دولــتــه، 
العنصرية من جانب، وممارسة من فائض 
الـــعـــنـــف ضـــمـــن عـــمـــلـــيـــات إرهـــــــاب مــنــظــّمــة 
ــذابـــح جــّمــة  ــاب مـ ــكــ لــشــعــب فــلــســطــني، وارتــ
معلومة في هذا املقام، لتؤكد أن ذلك العنف 
كــان عمال  ولكنه  أسلوبا فحسب،  يكن  لــم 
الصهيونية،  الفكرة  بــه  مسكونة  بنيانيا 
ومواكبة معاني العنصرية فيها. برز ذلك 
النشأة، ولكن  واضحا، ليس فقط في تلك 
املحتل  االستيطاني  الكيان  هــذا  قــيــام  فــي 
والـــغـــاصـــب لــــــأرض، والــــــذي ظـــل يــمــارس 
تــلــك الــســيــاســات الــعــنــصــريــة فــي مــواجــهــة 
ــــر الــســنــني  ــلـــى مـ ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي عـ الـــشـ
والعقود. واقترن بذلك سرطان استيطاني 
مــنــظــم ومــمــنــهــج، يــشــّكــل حـــالـــة طــغــيــانــيــة 
واستراتيجية في اغتصاب األراضي. وقد 
كــشــفــت عــن هـــذه املنهجية االســتــيــطــانــيــة، 
باعتبارها سياسة تتعلق بشرعنة سرقة 
البيوت  واغــتــصــاب  واغــتــصــابــهــا؛  األرض 
الفلسطينية  السيدة  املغتصبات،  وإنشاء 
الــــتــــي واجـــــهـــــت مـــســـتـــوطـــنـــا صـــهـــيـــونـــيـــا، 
صــارخــة فــيــه إنـــه يــســرق أرضــهــا وبيتها، 
أنـــا فسيأتي من  لــم أســرقــهــا  كـــان رده »إن 
ما  وإذا  املستوطنني«.  مــن  غيري  يسرقها 
تــعــالــت األصــــــوات بــــأن ذلــــك يــشــكــل نقضا 
الــدولــيــة،  والـــقـــرارات  الشرعية  مــبــادئ  لكل 
تغاضى هــؤالء وتنّكروا. وإذا ما أّدى ذلك 
دعايات  بــرزت  ومقاومة،  احتجاجات  إلــى 
مشبوهة ومغرضة، عن العنف الفلسطيني 
وعن اإلرهاب وعن صواريخ املقاومة، وكأن 
ليس من حق من اغتصبت أرضه أن يعلن 
عن إرادته في املقاومة واملدافعة عن أرضه 

ومقدساته وشعبه. 
اإلسرائيلية  الــديــمــقــراطــيــة  زيـــف  ف 

ّ
يتكش

التي يريدون لها أن تكون انتخاباٍت فقط، 
ال ســـيـــاســـات فـــي عــنــصــريــة هــــذا الــكــيــان، 
ولكن  الــداخــل؛  فلسطينيي  مــع  فقط  ليس 
كــذلــك حــتــى بـــني فــئــات الــشــعــب الــيــهــودي 
الــكــيــان الصهيوني  ــك  فـــي ذلـ وتــكــويــنــاتــه 
ــٍة مــحــتــلــٍة مغتصبة  ــدولــ لــ فــلــيــس  نــفــســه، 
أن تــتــحــّدث عــن الــديــمــقــراطــيــة، فــاالحــتــالل 
االســتــيــطــانــي الــغــاصــب، وعــلــى الــرغــم من 
تــعــامــلــه مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي بــتــلــك 
الــعــنــصــريــة الـــبـــاديـــة والــطــاغــيــة، تــحــرص 
الــدعــايــة املــغــرضــة مــن داخـــل الــكــيــان، ومن 
خــارجــه، على تــرويــج مــا تسميه حــق هذا 
الــدفــاع عــن نفسه؛  فــي  الصهيوني  الكيان 
الــقــضــيــة  عـــــن أصـــــــل  الــــحــــديــــث  مـــــن دون 
التي  الخطيرة  الصهيونية  واملــمــارســات 
ــرارات  ــ ــقـ ــ ــــرض الـــحـــائـــط بـــكـــل الـ تــــضــــرب عــ

فــيــهــا إســرائــيــل عــدوانــهــا عــلــيــهــا، لكنها 
ــّرة األعـــنـــف، مـــن حــيــث تــدمــيــر الــبــيــوت  ــ املـ
من  األرواح،  وحـــصـــد  الــتــحــتــيــة  والـــبـــنـــى 
املعايير  إلى  التفاٍت، بالحد األدنــى،  دون 
الدولي،  واملجتمع  العام  والـــرأي  الدولية 
ــقـــوى  ــّكـــل لــحــمــتــه الـ املـــجـــتـــمـــع الـــــــذي تـــشـ
إلسرائيل،  غالبيتها  فــي  املــؤيــدة  الكبرى 
والتي تصنف حركات املقاومة اإلسالمية 
إسرائيل  تصف  وال  إرهــابــيــة.  تنظيمات 
ا 

ً
أيض والتي  املدنيني،  على  تعتدي  التي 

تمارس االستيطان وتطرد الفلسطينيني 
مــــن بـــيـــوتـــهـــم، بـــأنـــهـــا تــــمــــارس اإلرهـــــــاب. 
مـــقـــارعـــة الـــطـــغـــيـــان فــــي أكــــثــــر تــجــلــّيــاتــه 
فائقة  قضية  ا 

ً
وجبروت ا 

ً
وفحش وحشية 

الــحــســاســيــة والـــتـــعـــقـــيـــد، خـــصـــوصـــا فــي 
حرٍب طويلة. لذلك، تفيد املعارك من هذا 
النوع في إحداثها نقلة نوعية في مسيرة 
الحرب الطويلة، لكنها ال تحسم النتيجة.
ــّي الــشــيــخ  ــ ــقـــط فــــي حــ املـــشـــكـــلـــة لـــيـــســـت فـ
جـــــــــّراح أو األقـــــصـــــى، عـــلـــى أهــمــيــتــهــمــا. 
إنــهــا أكــبــر وأعــمــق مــن ذلــــك، هــي مشكلة 
ــة يــعــانــي مــنــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون  وجــــوديــ
فـــي كـــل مـــكـــان وكــيــفــمــا كـــانـــت ظــروفــهــم؛ 
فــي قطاع غــزة أم فــي الضفة الغربية في 
ظـــل الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أم فـــي عــرب 
الداخل والواقعني تحت سلطة االحتالل، 
الفلسطينيون في دول اللجوء ومخيمات 
ــلــــجــــوء، كــلــهــم لـــديـــهـــم قــضــيــة واحــــــدة،  الــ
قـــضـــيـــة فــلــســطــني املـــحـــتـــلـــة الــــتــــي تــشــكــل 
ربما النموذج الوحيد في وقتنا الحالي 
لذلك  الستعماٍر استيطانيٍّ بكل فجاجة. 
يــجــب اســتــثــمــار نــتــائــج املــعــركــة الحالية، 
 يذهب دم الضحايا هــدًرا، وال 

ّ
ويجب أال

ــذه املـــؤســـســـات  ــ ــــى درجــــــة أن هـ ــام(، إلـ ــ ــعـ ــ الـ
 
ً
مثال بلغ  بشكل جنوني، حيث  تضخمت 
حجم املــوظــفــني فــي املــؤســســات اإلعالمية 
)ثــــــالث صـــحـــف رســـمـــيـــة وهـــيـــئـــة اإلذاعــــــة 
ــن املـــوظـــفـــني، وقـــد  ــزيـــون( آالفــــــا مــ ــفـ ــلـ ــتـ والـ
الوظيفي  الصحافي عمره  املحّرر  يمضي 
مـــن دون أن يـــحـــّرر مــــادة واحــــــدة، وكــذلــك 
األمر في باقي املؤسسات، التعليم والري 
والزراعة وسواها. أما املقّربون وأصحاب 
ــة فــــكــــان الــــنــــظــــام يـــضـــعـــهـــم فــي  ــ ــطـ ــ ــــواسـ الـ
مــؤســســاٍت وأمــاكــن تــعــود عليهم بــمــردود 
عــاٍل بسبب فرص الفساد التي يحصلون 
عــلــيــهــا فـــي تــلــك املـــؤســـســـات. وبــــات أبــنــاء 
البيئة املوالية يحسدون الطرف اآلخر، ألن 
له من يسنده في الخارج، أولئك الهاربني، 
أو قـــل الـــنـــاجـــني مـــن قـــوائـــم مــــوت األســــد، 
البحر هربا من مــوت محقق  الذين ركبوا 
ــلـــون إلـــى  لــكــثــيــريــن مـــنـــهـــم، والــــذيــــن يـــرسـ
ذويهم ما تيسر من مساعدات. وللمفارقة، 
هؤالء، وليس روسيا وإيران، هم من باتوا 
بتحويالتهم، التي بلغت في شهر رمضان 
املــاضــي، حــســب مــصــادر ســوريــة، حــوالــي 
مــلــيــار دوالر، يــجــعــلــون الــبــلــد قــــادرا على 

الوقوف على أقدامه.
)كاتب فلسطيني(

الـــدولـــيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــــــأرض فــلــســطــني 
ــقــــدس واألقــــصــــى وعــمــلــيــات الــتــهــويــد  والــ
ــلــــك الــطــبــيــعــة  املــــســــتــــمــــرة؛ بـــــل وكـــــذلـــــك تــ
ــة الــــتــــي يـــســـتـــنـــدون  ــريـ ــنـــصـ ــعـ الـــديـــنـــيـــة الـ
الصهيونية  الحركة  تلك  تبرير  في  إليها 
وأهدافها، واالعتداء على املقّدسات ضمن 
وفي  صهيوني،  استخفاف  استراتيجية 
محاولٍة للحديث من جانب تلك الحضارة 
الغربية عن »يهودية الدولة الصهيونية«، 
وال ندري أي ديمقراطيٍة تلك تمارس هذا 
أقسى  فــإن  والــخــداع،  الديمقراطي  النفاق 
مــن االســتــبــداد أن ترتكب كــل تلك املداخل 
الــعــنــصــريــة واالحــتــاللــيــة بــدعــوى حماية 

النفس وديمقراطية الكيان الصهيوني.
هــذا االزدواج فــي الــســيــاســات إنــمــا يشكل 
ــرائــــن هـــــذا االحــــتــــالل الــصــهــيــونــي،  أهـــــم قــ
لــه، في  الداعمة  الغربية  الـــدول  ومــن خلفه 
عــمــل مــقــايــضــاٍت ومـــســـاومـــاٍت مـــع الــنــظــم 
الــعــربــيــة املــســتــبــّدة، ضــمــن حــركــة تطبيع 
ــدة تــصــفــيــة  ــاعــ مــتــصــهــيــنــة، تـــقـــوم عـــلـــى قــ
تلك  والتغاضي عن  الفلسطينية،  القضية 
الحقوق املغتصبة، حتى أننا نستطيع أن 
وداعميه  الصهيوني  الكيان  هذا  أن  نؤكد 
لــــهــــم مـــصـــلـــحـــة كــــبــــرى فـــــي تــــكــــريــــس تــلــك 
النظم االســتــبــداديــة، طــاملــا قــّدمــت خدمات 
لــتــأمــني إســرائــيــل كــيــانــا وســيــاســات. ومــن 
ــثــــورات الــعــربــيــة  املـــهـــم هــنــا أن نـــذكـــر أن الــ
قــد أفــــرزت جــنــاحــا مــضــاّدا لتلك الــثــورات، 
ومواجها  املنطقة،  في  لالستبداد  وداعما 
أي رياح تغيير فيها، فعقدت حلفا ما بني 
املتصهينني  املستبّدين  وهـــؤالء  إسرائيل 
ضــمــن صــفــقــٍة كــبــرى، تــحــاول فيها تأكيد 
أن إسرائيل ال يمكنها أن تبقى إال في ظل 
بيئٍة استبداديٍة في عاملنا العربي؛ وأن هذا 
الكيان الصهيوني  أهــم مــداخــل تأمني  مــن 
من جانب، وتمكني هذه النظم االستبدادية 
 
ٌ
من جانب آخر، فهل هناك معادلة مشبوهة
الصهيوني  الكيان  على  املحافظة  تضمن 
العنصري، وتأمينه مع اإلبقاء على الحالة 
العربية؟ ينال هذا  النظم  االستبدادية في 
الـــتـــســـاؤل مـــن كـــل ادعــــــاء بــالــديــمــقــراطــيــة، 
والتبشير بها من الكيان الصهيوني ودول 
الغرب التي تعد أمن إسرائيل بوابة املرور 

لتلك النظم املستبّدة وبقائها.
)كاتب مصري(

في ضرورة النضال المستدام

ماذا سيقّدم األسد لمن انتخبوه؟

الظاهرة االستبدادية ووهم 
أن إسرائيل واحة للديمقراطية

»معاداة السامية« 
لردع إدانة إسرائيل

من المفيد فسح 
المجال لألجيال 

الجديدة في رسم 
خرائطها ووضع 

برامجها المستقبلية 
وعدم مصادرة 

إرادتها

أصبحت سورية 
حكرًا على األسد 

والفئات التي صعدت 
في أثناء الحرب

تحرص الدعاية 
المغرضة من داخل 

الكيان، ومن خارجه، 
على ترويج ما تسميه 

حق هذا الكيان 
الصهيوني في 

الدفاع عن نفسه

آراء

بشير البكر

حني عاد الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، من قمة كامب ديفيد كان غاية 
في التوتر واالنزعاج. وفي لقاء مصغر معه، لدى مروره في العاصمة الفرنسية، 
في طريقه إلى غزة، تحّدث عن أسباب فشل القمة التي دعا لها الرئيس األميركي، 
بيل كلينتون، محاولة أخيرة قبل نهاية واليته الثانية، من أجل جسر املسافة بني 
 25 إلــى   11 مــن  أســبــوعــني،  واستغرقت  الفلسطينية،  التحرير  ومنظمة  إســرائــيــل 
بــاراك.  الــوزراء اإلسرائيلي إيهود  يوليو/ تموز 2000، وحضرها عرفات ورئيس 
السالم استحقاق  اتفاق في لحظٍة حرجة، حيث تواجه عملية  بــدون  القمة  انتهت 
اتفاق أوسلو،  املعلقة من  للبت في املوضوعات  أيلول أجال أخيرا  نهاية سبتمبر/ 
وعلى الخصوص مصير القدس والالجئني. وبعد ثمانية أيام من بدء املباحثات، 
اندلعت إحدى أعمق األزمات بشأن مسألة القدس، وبدا واضحا أنها أكثر العناصر 
عمار،  أبــو  رواه  ومما  االنفجار.  إلــى حد  املعقدة، ووصلت  املفاوضات  في  تفّجرا 
فــي الجلسة الــخــاصــة، الــخــالف حــول املسجد األقــصــى الـــذي كــان يــرد فــي وثائق 
املباحثات تحت اسم جبل الهيكل. وفي كل مرة كان عرفات يحتج على التسمية، 
يرد عليه كلينتون بأنها تسمية الطرف اآلخر، وال ضرورة للوقوف عندها، حتى 
انفجر عرفات، وقــال إنه لن يوقع على أي وثيقٍة يرد فيها مصطلح جبل الهيكل 
لن  بــأن اإلسرائيليني  لــدي أي ضمانة  املسألة، وليس  هــذه  »لــن أضــع على عاتقي 
يهدموا األقصى، ويقومون ببناء الهيكل املزعوم، وسيتخذون من توقيعي ذريعة«. 
وأضاف عرفات أن األقصى ليس هيكل سليمان، وإذا كان الهيكل موجودا ذات يوم 
فهو لم يكن في هذا املكان. ورد عليه كلينتون بغضب »أنا سمعت منذ طفولتي 
من راعي كنيستي أنه كان هناك معبد يهودي. وربما لهذا السبب حّول املسلمون 
 مصّرًا على موقفه وروايــتــه، ورفض 

ّ
إلــى مقّدس عندهم«. لكن عرفات ظــل املوقع 

الفلسطينيني  حقوق  تنتقص  ألنها  بوضوح،  واإلسرائيلية  األميركية  املقترحات 
الشرعية  قــرارات  أقّرتها  التي  املقدسة،  املدينة  والعرب واملسلمني واملسيحيني في 
 
ً
 صغيرة

ً
خطوة القدس  بشأن  اإلسرائيليني  أطــروحــات  عمار  أبــو  واعتبر  الدولية. 

خــرى، مشّوهة وخطرة جــدًا، وال 
ُ
في االتجاه الصحيح من جهة، لكنها، من جهة أ

الشريف  القدسي  الــحــرم  أرض  فــوق  مــا  السيادة على  تقاسم  عــن  الحديث  سيما 
الصراع  وبتحويل  األقصى،  املسجد  لهدم  بالتخطيط  اإلسرائيليني  واتهم  وتحته. 

الفلسطيني - اإلسرائيلي إلى حرٍب دينية.
وبحسب باراك، فقد قّدم كلينتون اقتراحًا أميركيًا تحّدث عن سيادة الفلسطينيني 
فــي الــحــي اإلســالمــي فــي الــبــلــدة القديمة بــالــقــدس، مــع مكانة »أمــانــة« لــعــرفــات في 
الرئيس كلينتون، عبر  املقترح. وتأكد  لم يرّد على  املسجد األقصى، لكن عرفات 
لقاءاته اليومية الثنائية والثالثية الطويلة، من أن قضايا الخالف املدرجة في جدول 
الطرفني، وخصوصًا قضـيتي  أبعاٌد رمزية عند  ولها  األعمال شائكة وحّساسة، 
القدس والالجئني، وأن قدرة باراك وعرفات على التصّرف فيهما محدودة، وليس 
الدنيا التي  الواحـد منهمـا من الحدود  في إمكان أيٍّ منهمـا تقـديم تنـازالٍت تقّرب 
نه من تمرير االتفاق في 

ّ
تلبي قناعة اآلخر، وتحقق له أهدافه االستراتيجية، وتمك

إطار مرجعيته الرسمية والشعبية. وتشير رواية باراك إلى أن عرفات أصّر على 
عدم التنازل عن أيٍّ من املطالب الفلسطينية في القدس، على الرغم من أنهم قّدموا 
الضفة، ولذلك حّمله  له عرضا مغريا، يتمثل في دولــة فلسطينية على 95% من 

كلينتون وباراك مسؤولية فشل قمة كامب ديفيد، وإضاعة فرصة تاريخية.
وعــلــى صعيد الــشــكــل، وعــلــى الــرغــم مــن كــل مــا بــذلــه كلينتون والــوفــد األمــيــركــي، 
بقيت األجواء متوترة بني الوفدين، ونادرا ما جلس كلينتون وباراك وعرفات معا 
الخارجية  ــاراك على جانبي وزيـــرة  فــي غرفة مغلقة. وفــي مــرة جلس عــرفــات وبـ
األميركية، مادلني أولبرايت، في غرفة الطعام، وطوال املساء لم يتبادال كلمة واحدة، 

وكانت عقدة املسألة بالنسبة لعرفات القدس.

نواف التميمي

من نافلة القول أن قضية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي لم تكن من أولويات اإلدارة 
األميركية الجديدة، ال خالل الحمالت االنتخابية، وال خالل املائة يوم األولى من عمر 
إدارة الرئيس جو بايدن. بل إن الرئيس الذي تولى قيادة البيت األبيض في يناير/ كانون 
الثاني املاضي لم يتصل بأي من القادة في إسرائيل أو السلطة الفلسطينية إال أخيرا، 
وقد انكّب على معالجة ملفات داخلية ساخنة وعاجلة، من ترميٍم أروقة البيت األبيض 
الرئيس املنصرف دونالد ترامب، إلى مواجهة  التي خّربها  القرار  ومؤسسات صنع 
وباء كورونا وملفات اإلصالحات االقتصادية والرعاية الصحية واملناخ وتطوير البنية 
التحتية، مرورًا بمعالجة ظواهر تنامي العنصرية والتصّدعات في املجتمع األميركي، 
لم تكن  املــاضــي. كما  الكونغرس في يناير  اقتحام  ت بصورة مرعبة في 

ّ
والتي تجل

القضية الفلسطينية أولوية على جدول السياسة الخارجية إلدارة بايدن التي حّددها 
وزير الخارجية أنتوني بلينكن، مطلع مارس/ آذار املاضي، بثماني »أولويات عاجلة«، في 
مقدمتها العالقات مع الصني، التي خّصها ببند مستقل، باعتبار هذا البلد الند املزاحم 
للواليات املتحدة، و»التحّدي الجّدي للنظام الدولي«. وظهرت أولويات إدارة بايدن العاملية 
جلية في »الدليل املرحلي الستراتيجية األمن القومي«، التي صدرت عن البيت األبيض، 
وحّددت األولويات الثماني: جائحة كورونا، والركود االقتصادي، وتراجع الديمقراطية 
التحالفات، وسخونة  وتجديد  التكنولوجي،  والتنافس  الهجرة،  وموضوع  العالم،  في 
املناخ، إضافة إلى ملف إيران النووي. وألن السياسة مثل الرمال املتحركة، ال ثابت فيها 
إال املتغير، فقد كانت 11 يومًا من املواجهة بني إسرائيل والشعب الفلسطيني داخل 
كل مناطق االشتباك في فلسطني، كفيلة بإحداث انقالٍب في أولويات إدارة بايدن التي 
 على االنخراط في قضية الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، وإيفاد 

ً
وجدت نفسها مجبرة

وزير خارجيتها، في جولة شرق أوسطية مكوكية في املنطقة، سعيًا إلى تحريك مياه 
عملية السالم الراكدة منذ سنوات طويلة. وألن تحّرك الوزير بلينكن لم يكن ذاتيًا، بل 
ُمكرهًا بفعل إنفجار املواجهات بني اإلحتالل اإلسرائيلي والشعب الفلسطيني على 
أكثر من جبهة، وبأكثر من شكل، يحق لنا النظر إلى هذا التحّرك بريبة، على الرغم من 
تصريحات الرئيس بايدن التي اعتبرها بعضهم انعاطفة مهمة في موقف واشنطن، 
وال سيما وهو يتحّدث عن حقوق متساوية لإلسرائيليني والفلسطينيني، ذلك أن هذا 
الكالم املعسول، أو الخالي من الدسم، لم يرافقه أي تراجع عن خطوات خطيرة اتخذتها 
إدارة ترامب، وتتعارض كليا مع سياسة الحزب الديمقراطي األميركي، كنقل السفارة 
األميركية إلى القدس املحتلة، واالعتراف باملدينة عاصمة موحدة إلسرائيل، وشرعنة 

االستيطان في الضفة الغربية املحتلة، وضم الجوالن السوري املحتل.
 وعلى الرغم من ملسات إنسانية طغت على تصريحات املسؤولني األميركيني، فاقت 
األبعاد السياسية الجوهرية، إال أن دبلوماسية بلينكن لم تنجح في تضليلنا عن 
، إنقاذ إسرائيل من نفسها 

ً
ثالثة أهداف، تجلت واضحة في جولته في املنطقة: أوال

بعد انفجار املواجهات مع مكونات الشعب الفلسطيني على امتداد خريطة فلسطني، 
من عكا إلى الخليل ومن رفح إلى رام الله. ثم محاولة إجهاض االنتصار الفلسطيني 
وااللتفاف عليه بتفكيك الوحدة الفلسطينية الجغرافية والديمغرافية غير املسبوقة 
في التاريخ الحديث. والعودة بالقضية الفلسطينية إلى مجّرد ملفات منفصلة مع 
التعامل مع كل ملف من زوايــا حقوقية وإنسانية، وتهميش جوهر  الحرص على 
 نزعة اإلدارة 

َ
الصراع املتمثل باالحتالل وسياسات إسرائيل العدوانية. كما لم تخف

األميركية إلعطاء جرعة حياة جديدة لسلطة الرئيس محمود عباس، الذي تضاءلت 
ن من تجديد شرعيته االنتخابية، بعد إلغائه االنتخابات 

ّ
شرعيته الشعبية، ولم يتمك

العامة التي كان مقررا إجراؤها في 22 مايو/ أيار الحالي، ثم تزايد شعبية منافسته، 
عن  ومداِفعة  إسرائيل  للمقاومة ضد  زعيمة  مكانتها  عــّززت  التي  حركة حماس، 
الجديدة قضية  االميركية  اإلدارة  املحتلة. معالجة  القدس  الفلسطينيني في  حقوق 
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي بمقاربات قديمة ومستهلكة ال ُينتظر منها سوى 

تأجيل جولة املواجهة املقبلة بضعة أشهر في أفضل األحوال.

جمانة فرحات

قبل يوم من مهزلة االنتخابات السورية، قال املتظاهرون في درعا البلد كلمتهم: »ال 
مستقبل للسوريني مع القاتل«. بعد عقد كامل على الثورة، لم يضيع املتظاهرون 
األسد  أن بشار  البساطة. طاملا  بهذه  األمــر  إليهم،  بالنسبة  السوريون بوصلتهم. 
واقعهم جيدًا.  يدركون  تحديدًا  هــؤالء  للسوريني.  ال مستقبل  الحكم  في  موجود 
ليسوا ال حاملني وال متوهمني أن سقوطه قريب، أو أنهم ال يزالون في املرحلة األولى 
من عمر الثورة، عندما كانت حراكًا شعبيًا خالصًا، بال تدخالت ال من دول وال من 
كيانات سياسية وعسكرية تتسلق عليهم. كما أنهم تخلصوا من وهم قدرة أي 
طرٍف خارجيٍّ على مساعدتهم، أو وضع حد إلجرام النظام. تعلموا من كيسهم، 

تحديدًا من عشرات املجازر التي ارتكبت بحقهم من دون أي رادع.
يؤمنون  يــزالــون  وال  الديكتاتور طويلة ومكلفة.  مــع  املعركة  أن  يــدركــون  ذلــك،  مــع 
بمبادئ ثورتهم، ألنها السبيل الوحيد لخالصهم. عشر سنوات من القتل بأنواع 
األسلحة كافة، واالستعانة بمليشيات متعّددة، وحتى بدولة بحجم روسيا، لم تغير 
من قناعتهم. هم لم يخّيروا يومًا بني اإلصالح الحقيقي والثورة، ففضلوا الثانية 
 ما منحوا كان االختيار بني الخضوع والذل عقودا طويلة بال أي 

ّ
نزقًا أو ترفًا. جل

والــنــزوح. دفعوا ثمن نضاالتهم،  التهجير  أو  السجن  أو  املــوت  نهاية مأمولة وبــني 
والخيانات التي تعّرضوا لها من املتسلقني، دماًء كثيرة، ودمارًا ملدنهم وقراهم ال 
مثيل له، ومع ذلك صمدوا. يدركون أن املعركة لن تنتهي قريبًا، ما بدأ به جيل انحاز 
إلى الربيع العربي، واألمل بتحّول ديمقراطي يحقق لهم تطلعاتهم في العيش الكريم 
واألمان والحرية وعدم الخوف، ال بد أن يستمر، وأن الوصول إلى ذلك ال يمكن أن 

يحدث في ظل استمرار األسد وطغمته في الحكم.
ميزة تظاهرة درعا البلد، وإْن ضّمت محتجني بالعشرات، ال باملئات أو اآلالف، 
ليس فقط ألنها انطلقت من مهد الثورة، لتؤكد أن كل اإلجرام الذي مارسه النظام 
التظاهرة  مثل  تمامًا  بالبوصلة،  التذكير  أعـــادت  ألنها  بــل  أراده،  مــا  لــه  يثمر  لــم 
التي خرجت في إدلب يوم »االنتخابات« بمطلب واحد: الخالص من هذا النظام 
ال املصالحة معه. في األساس، ال عدالة من دون محاسبة حقيقية. واملحاسبة، 
في الحالة السورية، تبدأ من إسقاط هذا النظام وتفكيكه. ولوال أن النظام نفسه 
يــدرك جيدًا أن جميع جرائمه ومجازره لم تحقق له ما أراد من اّدعــاء انتصار 
للزعم بنجاح  ذلــك االستماتة  فــي  بما  األخــيــرة،  اآلونـــة  فــي  ملــا كانت ممارساته 
مع  تبدأ  الخارجية،  عالقاته  تطبيع  إلعــادة  عليها  والرهان  االنتخابات،  تمثيلية 
دول عربية، على أمل أن تقود إلى أخرى دولية. وعلى الرغم من قول األسد »إن 
قيمة آراء الغرب صفر«، ردًا على البيان الرباعي  الفرنسي واألملاني واإليطالي 
والبريطاني، الذي اعتبر أن االنتخابات غير حّرة أو نزيهة.. فال آراء الدول الغربية 
ادعــاء  قــادرًا على محاولة  كــان  وإذا  انتخاباته حقيقة.  وال  لديه  تساوي صفرًا 
إنجازها بأجواء »ديمقراطية« في مناطق سيطرته، على الرغم من كل شهادات 
بالنيابة  أو  لــه، عالنية  التصويت  أجــل  مــن  املوظفني  واقــتــيــاد  والترهيب  ــراه  اإلكـ
غير  وسيبقى  كــان  فإنه  سلفًا،  محسومة  نتائجه  كانت  استحقاٍق  فــي  عنهم، 
قــادر على الزعم أنها جرت على كامل األراضــي السورية، جــّراء وجــود مناطق 
كاملة خارج سيطرته. وبالتالي، الحقيقة الوحيدة والراسخة أن ما جرى ال يمثل 
الشعب السوري الذي يوجد ماليني منه في بلدان اللجوء هربًا من بطش النظام، 
فحتى في بلد مثل لبنان، ال يزال النظام يتمتع فيه بالسطوة والنفوذ، وقادر على 
أكثر من 50  دفــع  أزالمــه وعراضاتهم، في  تفلح جميع ممارسات  لم  الترهيب، 
ألف سوري، بحسب الرقم املتداول، للمشاركة في االنتخابات من أصل أكثر من 
مليون ونصف املليون يوجدون فيه، ويدركون بدورهم أن مستقبلهم ال يمكن 

أن يلتقي مع استمرار األسد في الحكم.

ياسر عرفات وجبل الهيكل إدارة أميركية جديدة 
بخطاب قديم

»ال مستقبل للسوريين 
مع القاتل«
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آراء

عصام عبد الشافي

بـــــدأت فـــي الـــعـــاشـــر مـــن مـــايـــو/ أيـــــار الــحــالــي 
الـــعـــدوان  )2021(، حــلــقــة جـــديـــدة مـــن حــلــقــات 
الصهيوني على األراضي الفلسطينية املحتلة 
مناطق  فــي  الفلسطينيني،  املــواطــنــني  وعــلــى 
عديدة، واستمّرت املواجهات 11 يومًا، حتى تم 
وقف العدوان في فجر الجمعة 21 مايو/ أيار. 
ر الفلسطينيون ملحمة 

َّ
وخالل هذه األيام، سط

وطنية دفــاعــًا عــن أرضــهــم ومقدساتهم، وفي 
القلب منها األقصى الشريف، وأعادوا التأكيد 
على ثوابت تراجعت في نفوس كثيرين خالل 
الــســنــوات الــعــشــر املــاضــيــة، وزاد الــتــراجــع مع 
مـــوجـــة الـــحـــديـــث عـــن صــفــقــة الــــقــــرن، وتــوقــيــع 
اتفاقيات تطبيع بني الكيان الصهيوني وكل 
ــارات والــبــحــريــن واملــغــرب والـــســـودان.  ــ مــن اإلمـ
وفي إطار معركة سيف القدس، برز االهتمام 
املصري  الـــدور  الفرعية، بشأن  املــحــاور  بأحد 
فـــي الــتــعــاطــي مـــع الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي على 
فلسطني عامة وعلى قطاع غزة خاصة، حيث 
الرسمي مفاجأة كبيرة  ل املوقف املصري  شكَّ
ليس فقط للفلسطينيني، وإنما أيضا لقطاع 
كبير من الشعب املصري، وللمؤيدين للقضية 
الفلسطينية، بصفة عامة، حيث ظهر معاكسًا 
بشكل كبير ملوقف النظام نفسه وأجهزته، فقد 
ة 

ّ
كان النظام إبــان عــدوان 2014 على قطاع غز

أقــرب إلــى الــرؤيــة اإلسرائيلية، وتــم استخدام 
اآللة اإلعالمية للنظام لتشويه حركة املقاومة 
اإلسالمية )حماس(، بل والشعب الفلسطيني 
بشكل عــام. وفــي إطــار رصــد مؤشرات املوقف 
املصري من عدوان 2021، برزت املواقف التالية:

أوال، تــصــريــحــات وزيــــر الــخــارجــيــة املــصــري 
سامح شكري فــي بــدايــة األزمـــة، وقبل انــدالع 
الـــحـــرب، فــي كلمته بــاجــتــمــاع جــامــعــة الـــدول 
العربية على املستوى الوزاري، وتساءل فيها 

عن جدوى السالم بعد كل هذه السنوات؟
ــنـــي املـــصـــري الـــذي  ثـــانـــيـــا، مـــوقـــف الـــوفـــد األمـ
انــتــقــل إلـــى الــوســاطــة بــني »حــمــاس« والــكــيــان 
الصهيوني، والـــذي طــالــب بــالــربــط بــني وقف 
ــــى وحـــي  ــد األقـــــصـ ــلـــى املـــســـجـ االعـــــــتـــــــداءات عـ
ــات املــــقــــاومــــة عــلــى  ــمــ ــجــ الـــشـــيـــخ جـــــــــــّراح، وهــ
ــل بــوقــف  ــيـ ــرائـ إســــرائــــيــــل، وتـــهـــديـــد مـــصـــر إسـ
الــتــعــاون فــي بــعــض املــلــفــات، ومـــغـــادرة الــوفــد 
املــصــري احــتــجــاجــًا عــلــى املــوقــف الصهيوني 

أنور الجمعاوي

 األمـــور 
ّ
 الــيــمــني املــتــطــّرف اإلســرائــيــلــي أن

ّ
ظـــن

 األراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ّ

ــل ــ ــــه فــــي جـ ــْي ــــت إلــ آلـ
فـــحـــركـــة االســـتـــيـــطـــان مـــســـتـــمـــّرة، وســـيـــاســـات 
التمييز العنصري، والتهجير القسري، وقتل 
الــفــلــســطــيــنــيــني بــشــكــل عـــشـــوائـــي مــتــواصــلــة، 
والـــتـــنـــســـيـــق األمــــنــــي مــــع الـــســـلـــطـــة الــوطــنــيــة 
العربية  الــدول  وبعض  حاصل،  الفلسطينية 
ــــى الــتــطــبــيــع مــــع إســــرائــــيــــل. فــيــمــا  هــــْرولــــت إلـ
 فــي تطبيق 

ً
الــدولــي ال يــبــدي جــّديــة املجتمع 

قة بالنزاع الفلسطيني/ 
ّ
القرارات األممية املتعل

مشغولة  العربية  واملجتمعات  اإلســرائــيــلــي، 
ــف 

ّ
بـــمـــواجـــهـــة االســــتــــبــــداد، والــــفــــقــــر، والــتــخــل

ــة.  ــعـ ــامـ ــقـ ــة الـــشـــمـــولـــيـــة/ الـ ــ ــدولــ ــ وتــــرســــانــــة الــ
 القضّية 

ّ
 مــالحــظــون )مــراقــبــون( أن

ّ
لــذلــك ظـــن

ـــهـــا 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة دخـــلـــت طــــّي الـــنـــســـيـــان، وأن

 
ّ
انتهت بإبرام اتفاقية أوسلو غير العادلة، وأن

األجــيــال الــصــاعــدة خــالــيــة الــذهــن مــن الحالة 
قاتها، وذلك بسبب سطوة 

ّ
الفلسطينية ومتعل

اإلعــالمــي على  التعتيم  الــعــوملــة، وســيــاســات 
االنتهاكات اإلسرائيلية، وتراجع املّد القومي 
 االنتفاضة الفلسطينية العارمة 

ّ
العربي. ولكن

الــتــي انــدلــعــت مــع مطلع شهر مــايــو/أيــار في 
الــقــدس، وفــي عموم مــدن فلسطني التاريخية 
ما  الفلسطينية  القضّية   

ّ
أن أثبتت  وبلداتها، 

زالت حّية في نفوس الفلسطينيني خصوصا، 
العرب  وغــيــر  الــعــرب  مــن  معهم  واملتضامنني 
 االنــتــفــاضــة 

ّ
فـــي الــعــالــم عــمــومــا. والــــواقــــع أن

الجديدة حملت عّدة رسائل واضحة، موّجهة 
ــل الــفــلــســطــيــنــي، وإلـــــى الــســلــطــات  إلــــى الــــداخــ

اإلسرائيلية، وإلى العرب واملجتمع الدولي.
قوّية،  الفلسطينية رسائل  االنتفاضة  وّجهت 
ــــل الــفــلــســطــيــنــي  ــــداخـ ــة، إلـــــى مــــكــــّونــــات الـ ــّيـ ــلـ جـ
ــدة الـــصـــف الــوطــنــي/  ــ وقـــيـــاداتـــه، مــفــادهــا وحـ
ــام الـــرابـــطـــة  ــحــ ــتــ الـــجـــمـــعـــي الــفــلــســطــيــنــي، والــ
 مـــحـــاوالت 

ّ
الــشــعــبــيــة الـــداخـــلـــيـــة فـــي وجــــه كــــل

التجزئة، وأدبيات التشتيت، ومشاريع الفصل 
بــني مــكــّونــات الــشــعــب الــواحــد بــاســم االنــتــمــاء 
الفصائلي، أو تحت ما تعرف بمشاريع التسوية 
ــيــــل، فـــقـــد انـــتـــفـــض الــفــلــســطــيــنــيــون  مــــع إســــرائــ
د كما في 

ّ
في القدس كما في نابلس، وفــي الل

ة كما 
ّ
حْيفا، وفي البيرة كما في عّكا، وفي غــز

في رام الله، وفي حي الشيخ جــّراح كما في أم 
عــن صــحــوة حقوقية جماعية  تعبيرا  الفحم، 
ضّد سياسات التمييز العنصري اإلسرائيلية، 
وســـيـــاســـات الــتــهــويــد الـــقـــســـريـــة، ومـــحـــاوالت 
قــضــم األراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة. وبــــدا واضــحــا 
حــزبــويــة  شـــعـــارات  يــرفــعــون  ال  املنتفضني   

ّ
أن

أو فصائلية أو جــهــويــة، وال يــديــنــون بــالــوالء 

ــا، الــتــغــطــيــة اإلعـــالمـــيـــة  ــثـ ــالـ ــة. ثـ ــاطــ مــــن الــــوســ
اإليــجــابــيــة لـــدور املــقــاومــة فــي الــحــرب، سيما 
دور »حــمــاس«، وفــتــح بــاب الــتــبــرع لفلسطني 
ــــالن عــن استقبال  عــبــر جــهــات رســمــيــة، واإلعـ
الـــجـــرحـــى الــفــلــســطــيــنــيــني فــــي املــســتــشــفــيــات 
املــصــريــة، والــحــديــث عــن فــتــح الــبــاب إلرســـال 
ة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن جـــّديـــة 

ّ
أطــــبــــاء إلـــــى غــــــــز

التطبيق الفعلي على األرض وحجمه.
األسبق،  األزهـــر  رئيس جامعة  رابــعــا، خطبة 
ــع األزهــــــــر،  ــامــ ــجــ أحــــمــــد عــــمــــر هـــــاشـــــم، فـــــي الــ
بــرمــزيــتــه الــديــنــيــة والــتــاريــخــيــة. هــاجــم فيها 
العرب، بدعم  الحكاَم  إسرائيل بشدة، وطالب 
وتــرديــده  إســرائــيــل،  ظــلــم  الفلسطينيني ضــد 
»ما أخذ بالقوة ال ُيستردُّ إال بالقوة«، الشعار 
الــشــهــيــر الـــتـــي تـــوقـــف الـــنـــظـــام فـــي مــصــر في 
السيسي  الفتاح  وعبد  مبارك  حسني  عهدي 
عن تــرديــده. بل وصــل األمــر إلــى دعــوة هاشم 
»قـــوات ردع عربية إســالمــيــة من  إلــى تشكيل 
ــذاهــــب«، بــمــا يــعــنــي مــشــاركــة الــشــيــعــة،  كـــل املــ
واالنــفــتــاح على املــحــور اإليـــرانـــي، فــي تلويح 

بهذه الورقة لكل من السعودية واإلمارات. 
خــامــســا، إعــــالن الــســيــســي عـــن تــبــرع مــصــر بـ 
ة على أن تتولى 

ّ
500 مليون دوالر، إلعمار غز

ــذه املـــشـــاريـــع،  ــ الـــشـــركـــات املـــصـــريـــة تــنــفــيــذ هـ
ــــي بـــــــادرة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة. ســــادســــا، نــشــر  وهـ
صـــور ملــا ُســمــيــت قــافــلــة مــصــريــة تــتــجــه نحو 
)كما  مــايــو، تتضمن  الجمعة 21  غـــزة،  قــطــاع 
ذكرت وسائل إعالمية( أكثر من 120 شاحنة 
محملة بمساعداٍت تشمل مواد غذائية وطبية 
قوافل  العاجلة، بجانب  ومستلزمات لإلغاثة 
أخرى في األيام التالية لوقف العدوان، تحمل 
صـــــور الـــســـيـــســـي، وعـــــبـــــارات »تـــحـــيـــا مــصــر« 
و»هدية الرئيس السيسي«. سابعا، زيارة وفد 
مخابراتي مصري قطاع غزة في اليوم التالي 
ــدوان الــصــهــيــونــي، وتـــحـــديـــدًا في  ــعــ لـــوقـــف الــ
الخارجية املصري،  زيــارة وزيــر  21 مايو، ثم 
رات، تعّددت 

ّ
شكري، عّمان. في إطار هذه املؤش

في  التحول  أسباب  تناولت  التي  التفسيرات 
مــــواقــــف الـــنـــظـــام املــــصــــري مــــن عـــــــدوان 2021 
مــقــارنــة بــمــواقــفــه مــن عــــدوان 2014، ومـــن بني 

هذه التفسيرات:
األول: ما حدث جزء من عملية إعادة مراجعة 
الخارجية املصرية، تشارك  واسعة للسياسة 
ــزة أمــنــيــة  ــ ــهـ ــ فــيــهــا مـــؤســـســـات ســـيـــاديـــة وأجـ

م الفلسطيني عاليا، 
َ
لزعيم معنّي. بل رفعوا الَعل

ــاقــا، مـــوّحـــدا لجميع الــوطــنــيــني الــثــائــريــن. 
ّ
خــف

ى ذلك شعار معّبر، عنوانه »القدس، حيفا، 
ّ
وجل

ة، الــلــد، الــرمــلــة، عــّكــا شــْعــب واحــــد/ معركة 
ّ
غــــز

واحدة«. ومن ثّم، فقد أعادت االنتفاضة وحدة 
الفلسطيني، وأحيت مشروع  الداخلي  الصف 
الذاتية  الــقــوى  واستجمعت  الوطني،  التحّرر 
عــلــى اخــتــالفــهــا لــكــْســب مــعــركــة تــقــريــر املصير 
طة داخلية 

ْ
أّي سل ذاتــّيــا، من دون وصاية من 

أو خارجية. وتجاوزت االنتفاضة الفلسطينية 
هنا واقع التقسيم املشهود سياسيا، وجغرافيا 
ة، وأراضي 1948 

ّ
بني الضفة الغربية، وقطاع غز

والخط األخضر، لتشّكل جبهة نضال شعبية، 
ـــدة، تــهــدف إلـــى وضـــع حـــّد الســتــفــزازات  مـــوحَّ
ــان،  ــطــ ــيــ ــتــ ــة االســ ــ ــركـ ــ ــــحـ ــيــــش االحــــــــتــــــــالل، ولـ جــ
ومـــحـــاوالت اســتــهــداف األمـــاكـــن املــقــّدســة. كما 
عّبر املنتفضون بغضبهم، وتظاهرهم العارم، 
ونضالهم املْيداني، عن انتصارهم لقضّيتهم، 
 تــخــاذل 

ّ
واضــطــالعــهــم بــالــدفــاع عــنــهــا فــي ظـــل

السلطة الوطنية الفلسطينية، وانشدادها إلى 
التنسيق  والــتــزامــهــا  أوســلــو،  اتفاقية  محامل 
األمــنــي مــع الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة، فالشعب 
ما عّبر عن كْينونته، 

ّ
الفلسطيني، إذ انتفض، إن

ــاع، ولـــو إلـــى حــّد  ــ ـــْدرتـــه عــلــى تغيير األوضــ
ُ
وق

الفلسطينية في  الــقــضــّيــة  ــالء  إعــ لــصــالــح  مـــا، 
 االنتفاضة، في 

ّ
الــداخــل والــخــارج. والــواقــع أن

جانٍب ما، هي إدانة لحالة التشرذم بني القوى 
ري على السلطة 

ْ
الفلسطينية، والصراع الّصف

بْينها، وتأكيد على ضــرورة الوحدة الوطنية 
وحتمّيتها التاريخية، بهدف إيجاد توازن مع 
الــخــصــم/ املــحــتــل، وبــغــايــة اســتــعــادة الحقوق 

بة.
َ
ستل

ُ
الفلسطينية امل

ــة  ــاضــ ــفــ ــتــ ــيــــد آخــــــــــر، رســــــائــــــل االنــ ــعــ عــــلــــى صــ
الفلسطينية أخيرا إلى السلطات اإلسرائيلية 
ــاء فــلــســطــني  ــ ــنـ ــ ــة أبـ ــّبـ ــهـ ــة وصــــريــــحــــة، فـ ــئـ ــريـ جـ
الــتــاريــخــيــة لــنــْجــدة ســّكــان حــي الــشــيــخ جـــّراح 
الوطني والتضامني  ُعْمق الشعور   على 

ّ
تــدل

 األجيال الّصاعدة 
ّ
بني الفلسطينيني، وعلى أن

لْيست خالية الذهن من القضّية الفلسطينية 
واســتــحــقــاقــاتــهــا، فــالــشــّبــان والــشــابــات الــذيــن 
ــــى،  ــــصـ ـ

ْ
ــــي الــــــقــــــْدس، واملــــســــجــــد األق رابـــــطـــــوا فـ

وفــــي كــنــيــســة الــقــيــامــة، وحــــّي الــشــيــخ جــــّراح، 
واعتصموا طويال في منازل العوائل املهّددة 
ــمــا كــانــوا ُيــعــّبــرون عن 

ّ
بالتهجير الــقــْســري، إن

ــقــهــم بـــــــأْرض األجـــــــــداد، وحـــْرصـــهـــم عــلــى 
ّ
تــعــل

حـــراســـة مــمــتــلــكــات الــفــلــســطــيــنــيــني، وحــمــايــة 
القدس الشرقية من حمالت التهويد القسري، 
ها عاصمة فلسطني األبدية. 

ّ
أن والتأكيد على 

والــــصــــمــــود الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي/ املـــلـــحـــمـــي حـــول 
عملية ضــّد سياسات  رسالة  املقّدسة  املدينة 

استعادة  نحو  سعيًا  عديدة،  واستخباراتية 
ــدور املـــصـــري فـــي اإلقــلــيــم، وتــعــزيــزًا لــأمــن  ــ الـ
القومي للدولة. الثاني: يرتبط املوقف املصري 
من عدوان 2021 بمؤشرات التهدئة السياسية 
الدوحة وأنقرة،  النظام املصري وكــل من  بني 
وتعدد االتصاالت بداية من نوفمبر/ تشرين 
فــلــســطــني 2021،  الــثــانــي 2020 وحــتــى حــــرب 
مرورًا باتفاق العال ورفع الحصار عن قطر في 
يناير/ كانون الثاني 2021، والتوافق املصري 
ــبــــادل الــــزيــــارات  الـــتـــركـــي فـــي مــلــف لــيــبــيــا، وتــ
األمــنــيــة والــدبــلــومــاســيــة بـــني هــــذه األطـــــراف. 
الثالث: اتجاه البعض للقول بوجود خالفات 
ــاراتــــي فـــي عــدة  بـــني الــنــظــامــني املـــصـــري واإلمــ

ملفات مشتركة من بينها:
املــلــف الــلــيــبــي، وخــصــوصــا بــعــد وجــــود نــوع 
التركية،  ـ  التقارب فــي األجــنــدات املصرية  مــن 
والتقارب املصري مع حكومة الوحدة الوطنية 
املباشر  الــدعــم  عــن  الحديث  وتــراجــع  الليبية، 
لخليفة حفتر، الحليف االستراتيجي للنظام 
اإلمـــاراتـــي. شــعــور الــنــظــام املــصــري بــنــوع من 
إلثيوبيا  الــداعــم  أبوظبي  موقف  مــن  الغضب 
ــارات  ــ ــة ســـد الــنــهــضــة، ومـــشـــاركـــة اإلمــ ــ فـــي أزمـ
في  االستثمارات  في  وتوسعها  التمويل،  في 
إثيوبيا. وجــود تحفظ مصري على األنشطة 
ــة فــــي الــــقــــرن األفـــريـــقـــي  ــيــ ــاراتــ الــعــســكــريــة اإلمــ
والبحر األحمر، والتي تفيد إسرائيل وإثيوبيا 
أكـــثـــر مــــن أي طـــــرف آخــــــر. تـــجـــاهـــل اإلمـــــــارات 
ــــذي أطلقته  وإســـرائـــيـــل مــصــر فـــي املــنــتــدى الـ
إســرائــيــل واإلمـــــــارات وقـــبـــرص والـــيـــونـــان في 
شرق املتوسط. مشاريع التعاون بني اإلمارات 
وإسرائيل في مجال النقل، والتي تمثل منافسًا 
 لــقــنــاة الــســويــس، مــثــل خط 

ً
إن لـــم يــكــن بـــديـــال

أنابيب إيالت عسقالن، واالستثمار اإلماراتي 
 
ً
في ميناء حيفا، وشراء شركة إماراتية حصة

في أحد حقول الغاز في األراضي الفلسطينية 
املحتلة. الحديث عن قلق النظام في مصر من 
قطار التطبيع الذي تقوده اإلمــارات، والذي ال 
يهدد فقط دوره الوظيفي في املنطقة، ودوره 
يهّدد  بــل  الــعــرب واإلسرائيليني؛  بــني  وسيطا 

قيادتها املنطقة في ملفاٍت عديدة.
ــع: غــضــب مـــصـــري مـــن تــقــديــم  ــرابــ الــتــفــســيــر الــ
أديس  إلى  أنظمة صواريخ سبايدر  إسرائيل 
أبـــابـــا؛ لحماية ســد الــنــهــضــة، عــلــى الــرغــم من 
عالقة استراتيجية راسخة بني نظام السيسي 

االســتــيــطــان اإلســرائــيــلــيــة، ومــحــاوالت تغيير 
الــهــويــة الــديــمــغــرافــيــة لــلــمــديــنــة عــْبــر تهجير 
ــلــــيــــني وإْحــــــــــالل مــســتــوطــنــني  ــا األصــ ــهـ ــانـ ــّكـ سـ
 
ّ
ــدا واضـــحـــا هــنــا أن ــهــم. وبــ

ّ
إســرائــيــلــيــني مــحــل

ـــضـــهـــم قـــــرارات 
ْ
ــّبــــروا عـــن رف الــفــلــســطــيــنــيــني عــ

من  الــقــســري  والتهجير  التعسفي،  الــتــرحــيــل 
بيوتهم، الصادرة عن محاكم إسرائيلية غير 
ها تستند إلى 

ّ
 ألن

ً
محايدة، واعتبروها باطلة

ها صادرة عن قضاء 
ّ
وثائق تمليك مزّورة، وألن

والحكم  الخصم  تــكــون  أن  تــريــد  ة، 
ّ
قـــّوة محتل

فـــي الـــوقـــت نــفــســه. لــذلــك تــشــّبــثــوا بــمــنــازلــهــم، 
وبــأراضــيــهــم، وبــزيــتــونــهــم الــعــريــق، الــشــامــخ، 
)محكمة  الـــدولـــي  الــقــضــاء  بتحكيم  وطــالــبــوا 
 هذا النزاع بني 

ّ
الجنايات الدولية مثاال( لفض

راب.
ْ
السكان األصليني واملستوطنني األغ

 مــشــروع األْســرلــة 
ّ
ــصــل، بــدا أن

ّ
وفــي ســيــاق مــت

الـــذي اشــتــغــلــت عليه الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة 
ــــى نــتــائــج   أّدى إلـ

ْ
ــل ــ ــه، بـ ــ ــلـ ــ ْكـ

ُ
ــــؤت أ طـــويـــال لــــم يـ

ــه الـــكـــيـــان  ــعـ ـ
ّ
ــوق ــتـ ــان يـ ــ ــا ملــــا كــ ــامـ ــمـ مـــعـــاكـــســـة تـ

الفلسطينيني  ت ذلك انتفاضة 
ّ
اإلحاللي. وجل

في املــدن املختلطة )اللد، حْيفا، يــافــا..(، فهذه 
وتــّم  فلسطينيون،  يسكنها  الــتــي  الــحــواضــر 
ــت 

ّ
ــنـــذ عــــقــــود، ظــل زرع مـــســـتـــوطـــنـــني فـــيـــهـــا مـ

ــنْي هـــذْيـــن املــكــّونــنْي،  ــرة بـ
ّ
الــعــالقــة فــيــهــا مــتــوت

اإلسرائيلية  اليمينية  الحكومات  تنجح  ولــْم 
وفشلت  الفلسطينيني،  احــتــواء  فــي  املتعاقبة 
في محو ذاكرتهم الوطنية وتطبيع عالقتهم 
 
ّ
ــع إلــــى أن ــ ــــك راجـ نــهــائــيــا بــاملــســتــوطــنــني. وذلـ

املستوطن  إلى  ينظرون  الفلسطينيني  معظم 
، افتّك أرضهم وأمالكهم بقّوة 

ّ
باعتباره محتال

 الفلسطينيني 
ّ

 ُجل
ّ
السالح. ُيضاف إلى ذلك أن

ــدن املــخــتــلــطــة ُيـــعـــامـــلـــون بــاعــتــبــارهــم  ــ فــــي املــ
مــواطــنــني مــن درجـــة ثــانــيــة، ويــعــانــون وْيــالت 
السياسات التمييزية العنصرية اإلسرائيلية. 
 غضبهم مــن املــمــارســات التعسفية 

ّ
لــذلــك ظــل

عندما  سخطهم  وانفجر  كامنا،  اإلسرائيلية 
ــــدس، بــمــا لــهــا عــنــدهــم من 

ُ
 الــــق

ّ
تـــبـــنّي لــهــم أن

ــيــــة ديـــنـــيـــة، فــــي خــطــٍر  ــــْدســ
ُ
رْمــــزيــــة قــيــمــّيــة وق

ــم بسبب االنــتــهــاكــات اإلســرائــيــلــيــة. لذلك  داهـ
ْصرتهم 

ُ
ُجــهــدا فــي التعبير عــن ن يــّدخــروا  لــم 

 
ّ
لــهــا والــتــظــاهــر مـــن أجــلــهــا. والـــالفـــت هــنــا أن

السلطات اإلسرائيلية لم تكن جاّدة في ضمان 
 الــتــظــاهــر لــلــفــلــســطــيــنــيــني واملــتــعــاطــفــني 

ّ
حــــق

ــفــت 
ّ
ــلـــي. بـــل وظ ــيـ مــعــهــم مـــن الـــيـــســـار اإلســـرائـ

جنودا وعصاباٍت من املستوطنني للتشويش 
عــلــى املــتــظــاهــريــن وتــفــريــقــهــم بـــالـــقـــّوة، فــبــدت 
 

ّ
ــيــــة، تـــنـــتـــهـــك حـــق ــقــــراطــ ــمــ إســــرائــــيــــل غـــيـــر ديــ

والغاز  الصوتية  بالقنابل  السلمي  التظاهر 
سيل للدموع حينا، وبالرصاص وبلطجية 

ُ
امل

 الحراك 
ّ
اليمني املتطّرف حينا آخر. والواقع أن

الــذي  انــقــالب 2013  والــكــيــان الصهيوني منذ 
جاء بدعم صهيوني كامل. التفسير الخامس: 
نوع  تحقيق  فــي  املصرية  الحكومة  مــن  رغبة 
والتعبئة  الــداخــلــيــة،  السياسية  الــتــهــدئــة  مــن 
خــلــف الــنــظــام مـــن جــانــب الــقــطــاعــات املــؤيــدة 
التيارات  مثل  الفلسطينية،  للقضية  تقليديًا 
ــة وذوي  ــريــ ــاصــ ــنــ ــة والــ ــاريــ ــســ ــيــ الـــقـــومـــيـــة والــ
الحركية، في إطار  التوجهات اإلسالمية غير 
تعزيز الشرعية الداخلية، على حساب قضية 
قــومــيــة جــامــعــة. الــتــفــســيــر الــــســــادس: اســتــغــل 
النظام املصري عدوان 2021، لتوجيه األنظار 
بــني املــواطــنــني املــصــريــني بعيدًا عــن أزمـــة سد 
النهضة التي وصلت إلــى طريق مسدود، مع 

إسرائيل   
ّ
أن أخــبــر  الفلسطيني  االحــتــجــاجــي 

ــرار  ــقــ ــتــ ــالــــســــالم، واالســ بــ ـــعـــم 
ْ
ــن تـ أن  ــكـــن  ــمـ ُيـ ال 

ينعم  لم  ما  االقتصادي،  والرفاه  االجتماعي، 
والحّرية،  والعدالة،  بالكرامة،  الفلسطينيون 
ــان. ولــتــحــقــيــق هـــذه املــعــادلــة، إســرائــيــل  ــ واألمــ
قة 

ّ
املتعل األمــمــيــة  الـــقـــرارات  بتطبيق  مطالبة 

 عادل للقضية الفلسطينية.
ّ

بتأمني حل
أّمــا في مستوى الرسائل املوّجهة إلــى العرب 
ــي، فـــقـــد أّكـــــــدت االنــتــفــاضــة  ــ ــدولـ ــ واملـــجـــتـــمـــع الـ
ة، 

ّ
الفلسطينية الهوية العربية لأراضي املحتل

ــى ذلــك شــعــار »فلسطني عربية والــقــدس 
ّ
وجــل

عــاصــمــتــهــا األبـــــديـــــة«، وتـــجـــاوبـــت الــشــعــوب 
واملغرب،  واألردن،  وقطر،  تونس،  في  العربية 
ُعــــمــــان،...، مع  والــجــزائــر، والــكــويــت، وسلطنة 
الهّبة الشعبية الفلسطينية، ونزلت الجماهير 
الحدود،  بفتح  الــشــوارع مطالبة  إلــى  العربية 
ــــع الــحــواجــز، وجــمــع الــتــبــّرعــات، وتــوفــيــر 

ْ
ورف

الفلسطيني. كما  للشعب  الــالزمــة  املــســاعــدات 
ْدس صدى كْوني، فناصرها 

ُ
كان النتفاضة الق

فشل النظام في إدارتها على املستويات كافة. 
التفسير السابع: كل ما تم هو في إطار تنسيق 
ثالثي مصري إسرائيلي إماراتي، الغرض منه 
تحجيم الــوجــود الــتــركــي ـ الــقــطــري فــي قطاع 
ــــرض مـــزيـــد مــــن الــتــغــلــغــل والــتــوغــل  ة، وفــ

ّ
ــز ــ ــ غـ

ــادة هيكلته  ــ مـــن هـــذه الــنــظــم فـــي الــقــطــاع، إلعـ
والــســيــطــرة عــلــى مــكــونــاتــه وبــنــيــتــه التحتية 
بشكل كــامــل. ويــدلــل أنــصــار هـــذا الــتــيــار على 
وجــهــة نــظــرهــم بـــأن املــبــلــغ الكبير الـــذي أعلن 
اإلعــمــار  إعـــادة  لعمليات  دعــمــا  السيسي  عنه 
ســتــتــولــى اإلمـــــــــارات دفــــعــــه، واإلشـــــــــراف عــلــى 
تنفيذ هذه العمليات، والتي ستكون لشركات 

الجيش املصري الدور األكبر في التنفيذ.
خــتــامــًا: أيــًا كــانــت التفسيرات، وأيـــًا كــان أيها 
أكثر دقة، ومع أنني أميل إلى التفسير السابع 
ــــور يــنــبــغــي الــتــأكــيــد  ــر، هـــنـــاك عــــدة أمـ ــيــ واألخــ
عــلــيــهــا فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، مــنــهــا: أوال، الــــدور 
املـــصـــري مـــحـــوري ومــــركــــزي، لــيــس فــقــط في 
القضايا  كــل  فــي  ولكن  الفلسطينية،  القضية 
ــات والــــــقــــــدرات الــتــي  ــانــ ــكــ الـــعـــربـــيـــة أمــــــام اإلمــ
تتمتع بــهــا الــدولــة املــصــريــة، لــكــن هـــذا الـــدور 
ــرات 

ّ
تــم تقزيمه فــي عهد مــبــارك، وزادت مــؤش

الـــتـــراجـــع والــتــقــزيــم فـــي عــهــد الــســيــســي أمـــام 
رهن اإلرادة املصرية ألطــراف خارجية داعمة 
ــقـــالب 2013. ثــانــيــا، الــتــحــول فـــي مــواقــف  النـ
الـــنـــظـــام املــــصــــري مــــن عـــــــدوان 2021 مــقــارنــة 
استراتيجيا،  وليس  تكتيكي،   2014 بــعــدوان 
ال ينطلق من رؤية استراتيجية داعمة لأمن 
ــقـــومـــي املــــصــــري، ولـــكـــن مــــن مـــصـــالـــح آنــيــة  الـ
للنظام، والتأكيد لكل من إسرائيل واإلمارات 
والـــواليـــات املــتــحــدة أنـــه طـــرف مــهــم فــي امللف 
الفلسطيني، وال يمكن تجاوزه، وأنه أي طرف 
من هــذه األطــراف ال يستطيع تحقيق أهدافه 
بعيدًا عن النظام املصري، لذا يجب أن تستمر 

هذه النظم في دعم استمراره واستقراره.
ثالثا، هذا التحول، ولو كان تكتيكيًا، ولو كان 
مصلحيًا نفعيًا، ولو كان مرحليًا، فإنه طاملا 
يصب في صالح املقاومة الفلسطينية، يجب 
الــعــمــل عــلــى كــيــفــيــة تــعــظــيــم االســـتـــفـــادة مــنــه، 
الحيطة والحذر في  أخــذ كل جوانب  شريطة 
التعاطي مع النظام املصري، ومن يقف خلفه، 
في أية سياسات أو ممارسات، يمكن أن تؤثر 

مستقبليًا على مسار املقاومة الفلسطينية.
)كاتب وباحث مصري(

والسويد،  واليابان،  أميركا،  في  العالم  أحــرار 
والنرويج، وأملانيا، وفرنسا. وأْبدى متظاهرون 
القوى  وطالبوا  الفلسطينيني،  مع  تضامنهم 
الــدولــي  واملجتمع  األمــمــي  واملنتظم  الُعظمى 
واألخالقية،  القانونية  مسؤولياتهم  بتحّمل 
ــي  ــ وإلــــــــزام إســـرائـــيـــل بـــإنـــهـــاء احــــتــــالل األراضــ
النــتــهــاكــاتــهــا ضــّد  حـــّد  الفلسطينية، ووضـــع 
االنتفاضة وضعت   

ّ
أن والــثــابــت  أعـــزل.  شعب 

فــي حرج  ــطــّبــعــة 
ُ
امل العربية  الحاكمة  األنــظــمــة 

ألجـــل  ــفـــضـــوا  ــتـ انـ األْرض  فــــأصــــحــــاب  ــر.  ــيـ ــبـ كـ
املصير.  تقرير  في  هم 

ّ
وحق وِعْرضهم  أْرضهم 

ولسان حالهم يسائل الحّكام العرب املطّبعني: 
ــم تشاهدوا 

َ
ــا؟ أل

ّ
مــن فّوضكم لــتــقــّرروا بــدال عــن

هل  ضّدنا؟  املتواترة  اإلسرائيلية  االنتهاكات 
استشْرتم أصحاب القضية وشعوبكم، عندما 
أْبرمتم اتفاقيات سالم مجانية وغْير مشروطة 
 بعض 

ّ
مــع الــكــيــان اإلســرائــيــلــي؟ واملــالحــظ أن

ممارسة  مــن  شعوبها  منعت  املطّبعة  الــــدول 
ــهــا 

ّ
ــهــا فـــي الــتــظــاهــر نــصــرة لــفــلــســطــني، ألن

ّ
حــق

الـــذي تحظى به  الــتــأيــيــد الكبير  ــــدرك حــجــم 
ُ
ت

العربي  الفلسطينية داخــل االجتماع  القضية 
الــــدارس أن يــراجــع استطالع  عــمــومــا. ويكفي 
ـــر الــعــربــي، الـــصـــادر عن 

ّ
الــــرأي املـــوّســـع، املـــؤش

ــة السياسات  املــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســ
في نسخه املختلفة )من سنة 2013 إلى 2020( 
 
ّ
 معظم املواطنني العرب يعتقدون أن

ّ
ليتبنّي أن

فلسطني قضّيتهم املركزية األولى.
 االنتفاضة الفلسطينية 

ّ
ختامًا، يمكن القْول إن

ــّيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــى  أخــــيــــرا أعــــــــادت الـــقـــضـ
صـــدارة االهــتــمــام الــعــربــي والـــدولـــي، وجـــّددت 
الـــوعـــي بــمــعــانــاة الــفــلــســطــيــنــيــني فـــي الـــداخـــل 
ــارج، وكـــانـــت رّدا مـــْيـــدانـــيـــا/ مــبــاشــرا،  ــ ــخـ ــ والـ
اإلسرائيلية،  الُعنصرية  الــســيــاســات  رافــضــا 
ــى ذلـــك  ــ ــي إلـ ــ ــْرن. وهـ ــ ــقـ ــ ـــقـــة الـ

ْ
ــا تـــســـّمـــى صـــف ــ ومـ

يات التخاذل 
ّ
احتجاج شعبي ضّد بعض تجل

الـــعـــربـــي بـــشـــأن فــلــســطــني، وكــــــذا عـــلـــى حــالــة 
ت والتجاذب بني القيادات الفلسطينية. 

ّ
التشت

كـــمـــا أْربــــكــــت االنـــتـــفـــاضـــة مــــشــــروع األْســــرلــــة، 
وأثبت  القضّية.  مــْوت  الــرهــان على  وأسقطت 
الفلسطينيون في امليادين والشوارع قدرتهم 
عــلــى تنظيم صــفــوفــهــم، وتـــجـــاوز خــالفــاتــهــم، 
وتنسيق احتجاجاتهم بشكل ناجع. وأحرى 
الفاعلة،  الوطنية  قياداتهم  انتخاب  اآلن  بهم 
ــي،  ــلــ ــداخــ ــت الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــ ــْيــ ــبــ وإصــــــــــالح الــ
وتكثيف  املوضوعي،  الذاتي  النقد  وممارسة 
الفعل  وأدوات  املــســتــدامــة  االحــتــجــاج  أشــكــال 
 الفلسطيني 

ّ
رة، والعمل على تجميع الكل

ّ
املؤث

تحت راية مشروع التحّرر الوطني واستعادة 
الحقوق املستلبة.

)كاتب تونسي(

النظام المصري ومعركة سيف القدس: التحوالت والتفسيرات

رسائل االنتفاضة الفلسطينية

التحول في مواقف 
النظام المصري 

من عدوان 2021 
مقارنة بعدوان 2014 

تكتيكي، ال ينطلق 
من رؤية استراتيجية 

داعمة لألمن القومي

استغل النظام عدوان 
2021، لتوجيه األنظار 

بين المصريين بعيدًا 
عن أزمة سد النهضة 

التي وصلت إلى طريق 
مسدود

أعادت االنتفاضة 
القضيّة الفلسطينية 
إلى صدارة االهتمام 

العربي والدولي، 
وجّددت الوعي 

بمعاناة الفلسطينيين 
في الداخل والخارج

الحراك االحتجاجي أخبر 
أّن إسرائيل ال يُمكن 

أن تْنعم بالسالم، 
واالستقرار االجتماعي، 

والرفاه، ما لم ينعم 
الفلسطينيون بالكرامة
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