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ــالــــي: يــفــتــقــد  ــتــ ــالــ ــا نـــبـــســـط األمــــــــر كــ ــ ــونـ ــ دعـ
الـــســـوريـــون الـــيـــوم، حــقــيــقــة، هــــذه الــلــوحــة 
الوطنية املبهرة: »شارك آالف الفلسطينيني 
في القدس الشرقية في تشييع الصحافية 
برصاصة  تلت 

ُ
ق الــتــي  عاقلة،  أبــو  شيرين 

فـــــــي الـــــــــــــرأس خـــــــــال تـــغـــطـــيـــتـــهـــا عـــمـــلـــيـــة 
إســرائــيــلــيــة فـــي جــنــني بــالــضــفــة الــغــربــيــة 
شيرين  وّحـــدت  وبــاســتــشــهــادهــا،  املحتلة. 
ـــوا حــولــهــا كــرمــٍز 

ُّ
ــنـــاس عــنــدمــا الـــتـــف  الـ

ّ
كــــل

بديانتها  حتى  معرفة  دون  ومــن  وطــنــي، 
عندما  )تقريبًا(  الجميع  بها  فوجئ  التي 
أقــام املسلمون صــاة الغائب على روحها 
فـــي فــنــاء املــســتــشــفــى الــفــرنــســي بــالــقــدس، 
الـــروم  كنيسة  إلـــى  جثمانها  اتــجــه  بينما 
روحــهــا«.  على  الــقــّداس  إلقــامــة  الكاثوليك 
في املقابل، شهدت سورية، ومنذ أكثر من 
غني عن حياة 

ُ
عشر سنوات، أحداثًا ربما ت

باٍد بأكملها، ظهرت خالها صوٌر لجثٍث 
ودمــــاء ومــعــتــقــلــني وأشـــــاء، كــذلــك اخــتــفــاء 
قرى وبلدات كاملة عن وجه األرض، لكنها 
صامت  كفيلم  مـــّرت  جــامــدة  مناظر  بقيت 
ال قيمة له فنيًا، لم يتحد الشعب السوري 
الحرائق  بينما سّببت  مــثــااًل..،  يــومــًا. خــذ 
الــتــي طــاولــت مــســاحــات هائلة مــن الــبــاد، 
لــشــريــحــة مـــن الـــســـوريـــني، وعــلــى اخــتــاف 
مــواقــفــهــم اإلنــســانــيــة والــســيــاســيــة، غضبًا 
وحزنًا، وشعورًا بالعجز، شّكلت لسوريني 
 لــلــشــمــاتــة بـــاملـــتـــضـــّرريـــن، 

ً
ــة ــريــــن فــــرصــ آخــ

عــلــى اعــتــبــار أن ســاكــِنــي تــلــك املــنــاطــق من 
مــواِلــي الــنــظــام الـــســـوري. سبقتها دعـــوات 

محمد طيفوري

تحّولت حادثة امتناع العب فريق باريس 
ــان جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي، إدريـــــــس غــــاي،  ــ يـ
عــن املــشــاركــة فــي مــبــاراة فــريــقــه بــالــدوري 
املحلي، جّراء رفضه ارتــداء قميص يحمل 
ألــوان قــوس قــزح، بمناسبة اليوم العاملي 
»ملــنــاهــضــة رهـــاب املــثــلــيــة الــجــنــســيــة« )17 
ــاد  ــذي احـــتـــفـــى بــــه االتـــحـ ــ مــــايــــو/ أيـــــــار( الــ
الــفــرنــســي، لــلــمــّرة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، 
ــام الــاعــبــني على  ــ بــكــتــابــة كـــل األنـــديـــة أرقـ
الــقــمــصــان، وشــــارات الــقــيــادة عــلــى األذرع 
بـــألـــوان عــلــم املــثــلــيــة، إلـــى قضية رأي عــام 
بالسياسي  الرياضي  فيها  امتزج  دولــي، 

واالجتماعي بالثقافي، وحتى الهوياتي.
ــر بـــقـــرار مــجــلــس األخـــاقـــيـــات في  بـــدأ األمــ
ــاد الــفــرنــســي لـــكـــرة الـــقـــدم مــراســلــة  االتــــحــ
الاعب السنغالي املسلم، قصد االستفسار 
عن مبّررات الغياب، رغم معرفته الحقيقة 
مسبقا، فقد سبق لاعب أن قاطع احتفال 
السنة املاضية للسبب نفسه. وزاد املجلس 
بــإعــان نيته فــتــح تحقيق فــي املــوضــوع، 
مــخــيــرا غـــاي بــني أمــريــن: دحـــض اإلشــاعــة 
بألوان  قميص  بــارتــداء  التضامن  بتأكيد 
املثلية، أو اإلقرار بالسلوك التمييزي ضد 
املــثــلــيــني، واالســـتـــعـــداد لــعــواقــب »جــســامــة 
املشاركة في  املرتكب«، بعد رفضه  الخطأ 

هذه العملية الجماعية. 
للعجب، معّرضا  الاعب نفسه، ويا  وجد 
لــلــمــتــابــعــة والـــعـــقـــاب مـــن مــســّيــري الــشــأن 
الـــكـــروي الــفــرنــســي، ال بــفــعــل االنـــتـــقـــاد أو 
الــهــجــوم أو الــتــهــّكــم أو االســتــهــزاء، وإنــمــا 
ــاع، فــالــرجــل،  ــنـ ــتـ بــســبــب االنـــســـحـــاب واالمـ
كــمــا يــبــدو، أعــمــل حــكــمــة »أهــــل مــكــة أدرى 
فعالية  بكلمٍة ضد  ينطق  فلم  بشعابها«، 
 
ٌ
املـــســـألـــة شـــأن أن  إدراك  بــــاب  مـــن  الــــدعــــم، 
فــرنــســيٌّ صـــرف. لــكــن مــحــاولــة الــصــمــت لم 
ــبــه ويــات 

ّ
ــواء، ولـــم تــجــن ــ ــبــعــده عــن األضــ

ُ
ت

الهجوم واالتهام بالتشكيك في قيم األنوار 
ــوة«،  ــ ــ ــار »الـــحـــريـــة واملــــســــاواة واألخـ ــعـ وشـ

محمود الريماوي

عقب زيارتيه املهمتني، رام الله وتل أبيب، 
قــبــل أيــــام، صـــّرح وزيـــر الــخــارجــيــة التركي 
مولود تشاويش أوغلو أن مسار »األجندة 
اإليجابية« مع تل أبيب منفصل عن ملف 
دعم الحقوق الفلسطينية، حيث ستواصل 
باده هذا الدعم، إذ قال إن تحّسن العاقات 
ــة بـــــني بـــــــــاده وإســــرائــــيــــل  ــيــ ــلــــومــــاســ ــدبــ الــ
ــــي مـــصـــلـــحـــة الــفــلــســطــيــنــيــني  »ســــيــــصــــّب فـ
ــــع  

ّ
وســـيـــســـاعـــدهـــم«. وكـــــــان أوغــــلــــو قــــد وق

الــجــانــب الفلسطيني،  اتــفــاقــيــات مــع  تــســع 
وذلـــك فــي خــتــام اجــتــمــاع للجنة الـــوزاريـــة 
شملت،  املــشــتــركــة،  الفلسطينية  الــتــركــيــة 
مـــذكـــرة  األنــــــاضــــــول،  وكــــالــــة  أوردت  ــا  ــمـ كـ
تــفــاهــم بــخــصــوص الــتــعــاون فـــي مــجــاالت 
ــاه والــقــضــاء،  ــيـ الـــبـــروتـــوكـــول والــبــيــئــة واملـ
التابعة لألوقاف  وتبادل وثائق األرشيف 
في فترة الدولة العثمانية. كما وقع البلدان 
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بـــخـــصـــوص الـــتـــعـــاون فــي 
تأهيل الشرطة واالعتراف املتبادل برخص 
وقف  بني  املضيف  البلد  واتفاقية  القيادة 
الفلسطينية،  والحكومة  التركي  املــعــارف 
ومذّكرة تفاهم بني وزارة الريادة والتمكني 
ــم املـــشـــاريـــع  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، ورئـــــاســـــة دعــ

الصغيرة واملتوّسطة وتنميتها التركية.
فـــي الـــجـــزء الــثــانــي مـــن زيــــارتــــه، واملــتــعــلــق 
باللقاء مــع مسؤولني مــن دولـــة االحــتــال، 
قــــال الـــوزيـــر الــتــركــي إن بــــاده اتــفــقــت مع 
إســرائــيــل على »إضــفــاء طاقة جــديــدة على 
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة فــي مـــجـــاالٍت عــديــدة«، 
استمّرت  االقتصادية  العاقات  أن  والحظ 
وبحسب  التوتر.  رغــم  والتطور  النمو  فــي 
تــشــاويــش أوغــلــو، »كــانــت تــركــيــا مــن أكبر 
عشرة شركاء تجاريني إلسرائيل، وإحدى 
ــهــــات الـــســـيـــاحـــيـــة لـــإســـرائـــيـــلـــيـــني«.  الــــوجــ
وقـــال »نــريــد استضافة مــزيــد مــن السياح 
ــــي بــــــادنــــــا«. فـــيـــمـــا قـــال  ــلــــيــــني فـ اإلســــرائــــيــ
وزيــــر خــارجــيــة االحـــتـــال يــئــيــر لــبــيــد »لــن 
نــــخــــدع أنـــفـــســـنـــا ونــــقــــول إن عـــاقـــتـــنـــا لــم 
تــشــهــد تــقــلــبــاٍت، لــكــن حــتــى عــنــدمــا كــانــت 
التعاون  كان  رة 

ّ
متوت السياسية  العاقات 

االقتصادي بني بلدينا في نمو مستمر«.
بـــدا أوغـــلـــو مــرتــاحــًا لــزيــارتــه هــــذه، وهــي 
األولــى ملسؤوٍل تركي بهذا املستوى منذ 
15 عامًا. وتندرج، في شقها اإلسرائيلي، 
فــي إطــــار ســيــاســة تصفير املــشــكــات مع 
املـــنـــطـــقـــة، وكــــانــــت ســبــقــتــهــا زيـــــارة  دول 
لرئيس دولة االحتال، إسحق هيرتزوغ، 
أنقرة في التاسع من مارس/ آذار املاضي. 
 الفلسطيني من الزيارة، كّرست 

ّ
وفي الشق

هذه املناسبة تمتني العاقات مع السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــنــحــهــا طـــابـــع عـــاقـــاٍت 
ســيــاســيــٍة بـــني دولـــتـــني. ولـــســـنـــوات خلت 
ليست قــصــيــرة، كــانــت أنــقــرة تــبــدو أقــرب 
إلــى حركة حــمــاس، وأكــثــر تــواصــا معها 
مما هو األمر مع السلطة الفلسطينية، في 
وقــٍت واظــبــت فيه أنــقــرة على الــدعــوة إلى 
السلطة  الفلسطيني بني  االنقسام   إنهاء 
في رام الله وسلطة حركة حماس في قطاع 
غزة. وكانت الفقرة األكثر إثارة لاهتمام 
ــه، يــوم  ــارتــ ــارة الــــوزيــــر الـــتـــركـــي زيــ ــ فـــي زيــ
أيــار، املسجد األقصى  األربعاء 25 مايو/ 
ــبـــة إســرائــيــلــيــة،  بــــــدون حــــراســــة أو مـــواكـ
ــــن دائـــــــــرة األوقــــــــــاف فــي  ــة مـ ــافـ ــتـــضـ ــاسـ وبـ
القدس. وهي زيارة بالغة األهمية في هذا 
الظرف الذي ما فتئ فيه املسجد يتعّرض 

محمد خليل برعومي

ــيــــاســــي فـــــي تـــونـــس  يــــــــــزداد الـــــوضـــــع الــــســ
تعقيدا يوما بعد يوم، مع تتالي املراسيم 
الــرئــاســيــة، ومــضــي الــرئــيــس قــيــس سعّيد 
ــفــــرديــــة بـــقـــوة األمــــر  فــــي تـــنـــزيـــل رؤيــــتــــه الــ
الــــــواقــــــع. وقــــــد أصـــــــــدر، أخـــــيـــــرا، مـــرســـومـــا 
يــتــعــلــق بــتــشــكــيــل الــهــيــئــات االســتــشــاريــة 
ــا ســّمــاهــا  ــلــــورة مــ الـــتـــي ســـتـــشـــرف عـــلـــى بــ
ــع تــصــور  ــ ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــجــــديــــدة، ووضـ
حيث  واالجتماعية.  االقتصادية  للمسألة 
قــوبــلــت هــــذه الــخــطــوة بـــرفـــض شـــديـــد من 
في  التونسي  واملــدنــي  السياسي  املنتظم 
الرئيس،  مساندي  من بعض  أغلبه، حتى 
بسبب إقــصــاء األحـــزاب جميعها عــن هذه 
الـــنـــقـــاشـــات، فــضــا عـــن شــكــل االســتــشــارة 

ومضامينها وأهدافها.
االقتصادية  االنتكاسة  األثناء، تتفاقم  في 
واملــالــيــة، فــقــد أّكـــد مــحــافــظ الــبــنــك املــركــزي 
الــتــونــســي أن عــجــز املـــيـــزانـــيـــة الــتــونــســيــة 
ســيــزيــد إلـــى 9.7% هـــذا الــعــام، مــقــارنــة مع 
تــوقــعــات ســابــقــة فــي حـــدود 6.7. هـــذا وقــد 
شهد الشارع التونسي قبل أيام موجة نقد 
شــديــد إلجــــراء الــتــرفــيــع فــي نسبة الــفــائــدة 
الرئيسية للبنوك بمقدار 75 نقطة لتصبح 
7%. وعبر البنك املركزي، في بيان له، بأن 
الرئيسية  الفائدة  نسبة  في  الترفيع  قــرار 
يــهــدف إلـــى الــتــصــّدي لــضــغــوط التضخم 
التي تلوح في أفق التوقعات، وتجنب أي 
ما تجب مناهضة  بقدر  للتضخم.  انــزالق 
اإلنقاب في تونس، والذود عن املؤسسات 
الــديــمــقــراطــيــة، يــجــب الــقــيــام بــاصــاحــات 
عاجلة على مستوى األحـــزاب، ما يمّكنها 
في  وإنعاش حركيتها  نفسها  من تجديد 

وجه مساعي القضاء عليها.
وقد تحّدث قيس سعّيد نفسه، وفي إطار 
اســتــمــالــة الــتــونــســيــني، مــــــرارا، عـــن مضيه 
فــي تــجــديــد الــحــيــاة الــســيــاســيــة، وهـــو أمــٌر 
ال يستقيم سياسيا وسوسيولوجيا، ألن 
من  بمزيد  قاَبل 

ُ
ت فوقية  تغيير  عملية  كل 

ــب بــغــرض املـــقـــاومـــة، أو 
ّ
الــجــمــود والــتــصــل

مشّوهة.  سياسيٍة  كياناٍت  بــإفــراز  تنتهي 
املــزيــف بـــضـــرورة التغيير،  ــه  ــائـ اّدعـ ــم  ورغــ
ــروج مــــن دائـــــرة  ــ ــخـ ــ إال أنـــــه لــــم يــســتــطــع الـ
تعييناته، وآخرها رؤســاء  القديم في جل 

للنظام،  املتطّرفني  املوالني  من  ٍة 
ّ
لثل سامة 

طالبوا، وعبر مواقع التواصل االجتماعي، 
بقصف املدن الخارجة عن السيطرة. هكذا 
شركاء  بمصير«  الشامتة  األصــــواُت  علِت 
»اللوحة  وطن« كانوا، فرضيًا، يتشاركون 
الصيت.  ذائــعــة  الــســوريــة«  الفسيفسائية 
 السوريني لم يصُرخ بصوت 

َ
 ِمن

ْ
وعليه، َمن

جهوري، خوفًا أو تملقًا: »الوطن، بمجمل 
مــتــنــاغــمــة«؟.  فسيفسائية  لــوحــة  طــوائــفــه، 
بينما الــســؤال الــذي ُيــطــرح بــقــّوة هنا: هل 
كان السوري يدرك معنى هذا الشعار الذي 
الجزم  بينما يصّح  الــدســم،  في  السّم  دّس 
اآلن، وبــعــدمــا تــهــّدم جـــدار الــخــوف الثقيل 
ر في هذا 

ّ
ط

ُ
ب وأ

ّ
 شعبًا بأكمله ُعل

ّ
األصم، أن

اللوحة الزائفة، وتّمت عملية ناجحة لغسل 
واألغاني  الشعارات  عبر  الوطني،  الــدمــاغ 
والرموز املسّيسة واملؤدلجة التي ساهمت 
في تمرير رسائل عقائدية مبسترة خالية 

الوفاض الوطني واألخاقي.
غــريــبــة »ثــقــافــة الــشــمــاتــة« املــتــبــادلــة وســط 
ر 

ّ
القصف والحرب والدم في مجتمٍع متحض

التي  العرقي واملذهبي، هي  ُعرف بتنّوعه 
التي  املرحلة  بشأن  خطيرة  دالالٍت  تحمل 
ــل إلـــيـــهـــا انـــقـــســـام الـــشـــعـــب الــــســــوري،  ــ وصـ
ــراف الــنــزاع   طـــرٍف مــن أطــ

ّ
بــعــدمــا بـــات لــكــل

علم وحدود جغرافية وتشكيات عسكرية. 
 التصّور الزائف حول وحدة 

ّ
وال شّك في أن

السوريني الذي زرعه النظام الحاكم أسهم 
بــتــعــزيــز انـــقـــســـاٍم قـــائـــم عــلــى مــظــلــومــيــاٍت 
متداخلٍة باألساس، والذي لم يتوقف عند 
مرحلة الشماتة العامة، بل امتّد إلى نظرة 
 طـــرف أنـــه فـــي بــلــد مــنــفــصــل، واعــتــبــار 

ّ
كـــل

املستهجن قط  مــن  لــم يكن  لــذا  السياسي؟ 
أن نــشــهــد تــقــلــبــاٍت مــرعــبــة لــــدى مــكــّونــات 
ثــــوريــــة كـــثـــيـــرة، مــــا بــــني شــيــطــنــة الــخــصــم 
عند االختاف وخلع الطهر املائكي عليه 
عند التوافق واالئــتــاف. وذلــك أمــٌر بدهي، 
 

َ
بطبيعة الــحــال، فــالــنــظــام الــســوري ضــّيــق
مــســاحــة الــخــيــر فـــي روح الــشــعــب املــقــهــور 
واملسحوق، لشّدة ما أذاقه من ويات الظلم 
مجتمعية  مباالة  با  مصحوبة  والعسف 
وخذالن عام. كما نجح في تدمير عنصرين 
رئيسيني في املجتمع السوري الذي يرغب 
ِب عناصر قوته ومقاومته. 

ْ
بتدجينه، وسل

هذان العنصران هما: »االنتماء واألخاق«، 

وحــــصــــره  األول  مـــــحـــــاربـــــة  خــــــــال  فــــمــــن 
بــطــقــوس شــكــلــيــة مـــن الـــشـــعـــارات املــطــاطــة 
الــزائــفــة، قتل املستبد فــي نفوس  والــرمــوز 
»املــســتــعــَبــِديــن« جــمــيــع عــنــاصــر املــقــاومــة، 
واالستكانة، وعبر تشويه  الهوان  ورفــض 
ــِدَم عـــوامـــل الــثــقــة بـــني مــكــونــات  ــ الـــثـــانـــي عــ
شــعــبــه، وبــــذر مــكــانــهــا الــشــقــاق والــتــنــازع. 
لألوطان  الحقيقي  املعنى  عــن  الغفلة  تلك 
حــصــد الـــســـوريـــون ثـــمـــارهـــا فـــي ثــورتــهــم، 
 الـــزخـــم والــعــنــفــوان الـــلـــذْيـــن رافــقــا 

ّ
غــيــر أن

تــفــّجــر االنــتــفــاضــة، وتــنــّســم عــبــق الــحــريــة 
للمّرة األولى، ووجود عدو مشترك يتهّدد 
الجميع ساعد على خمول تلك املوروثات 
وسباتها إلــى حــني. ومــع طــول أمــد الحرب 
وشــــــــّدة املــــحــــن الــــتــــي نــــزلــــت بـــالـــســـوريـــني، 
أعاد  الخذالن،  وحجم  بالعجز  وشعورهم 
تنشيط هذه املوروثات، بل ودفع بها إلى 

مراحل متقّدمة من االستفحال.
الثورة السورية كانت ثــورة با رأس، ولم 
أّي  الوطنية  الكاريزمية  يكن للشخصيات 
دور جوهري وفاعٍل فيها. كانت أيقوناتها 
والقتل،  للتعذيب  تعّرضوا  الذين  األطفال 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى املــنــشــديــن فـــي املــظــاهــرات 
ــلــعــت حــنــاجــرهــم، والــنــاشــطــات 

ُ
الـــذيـــن اقــت

ــاع  ــ ــّرضــــوا ألوضــ ــعــ والـــنـــاشـــطـــني الــــذيــــن تــ
قاسية وصلت إلى حّد التغييب والتصفية. 
الوقت  ة، ليس فقط ما كّرسه 

ّ
بل زاد الطني 

من عــاداٍت ومشاعر ومصالح جديدة غير 
متفق عليها في »اإلطار الوطني«، بل أيضًا 
 قادة رأٍي كثيرين كان ليجتمع حولهم 

ّ
ألن

شعب بأكمله، باعتبارهم أهم القوى التي 
تــســعــى إلــــى الــتــغــيــيــر املــجــتــمــعــي، وكــشــف 

تــنــاقــضــاتــه وأوهـــــامـــــه، عـــبـــر نـــقـــد الــنــظــام 
وكــشــف هــمــجــيــتــه، والـــذيـــن عـــاشـــوا القمع 
املشترك، وتطلعوا معًا إلى مستقبل كريم، 
ـــرتـــجـــى، بعدما 

ُ
امل الــتــأثــيــر  هـــم اآلن خــــارج 

ــراء الـــحـــرب وتـــّجـــارهـــا عــلــى طــرفــي  ــ  أمـ
ّ

حـــل
خــطــوط الــصــدع الــوطــنــي. قـــادة خطيرون 
يتناغم معهم مثقفون ومفكرون وفنانون 
الفرنسي،  نجوم..، يصفهم عالم االجتماع 
بـــيـــيـــر بـــــورديـــــو، بـــجـــمـــلـــٍة مــقــتــضــبــة، لــكــن 
فسيحة املعاني: »فكر آلي ولغة ميكانيكية 
بــاعــتــبــارهــا نــتــاجــات الــجــهــاز الــتــي تهدف 

إلى الحفاظ على الجهاز فحسب«.
ذهب األميركي، توماس سويل، إلى أبعد 
ــادرًا مــا نجد  مــن ذلـــك، عبر التأكيد أنــنــا نـ
»دكتاتورًا يقوم بالقتل الجماعي من دون 
مــؤيــديــه مــن املــثــقــفــني«. مــع هـــذا، ثــّمــة أمــل 
بسيط فــي نــهــايــة الــنــفــق الــســوري املظلم، 
سياسية  انتقالية  مرحلة  وجــود  بمعنى 
ــة، حــيــث  ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــــون ومـ ــانـ ــ ــة قـ ــ ــــدولـ تـــمـــهـــد لـ
حدون ومتساوون 

ّ
مت السوريون، جميعًا، 

بالحقوق والواجبات. يشعر من فقد أهله 
يكون  ال  حتى  االجتماعية،  العدالة  بهذه 
هناك مجال للثأر أو الشماتة. هكذا، فقط، 
 الـــدفـــاع عــن ســلــطــة ال 

ّ
يــتــبــلــور الــوعــي بــــأن

بــأيــة قيمة أخــاقــيــة، هــو »ســقــوط  تتمتع 
ــاز، قـــبـــل أن يــــكــــون خــطــأ  ــيـ ــتـ ــامـ وطــــنــــي« بـ
معرفيًا وخطيئة عملية، ويترّسخ اإليمان 
 املــســتــبــد تــمــّكــن مـــن الــتــاعــب 

ّ
املــطــلــق بــــأن

بــالــلــوحــة الــفــســيــفــســائــيــة الـــســـوريـــة الــتــي 
ّينت بإطاٍر صــدئ، لم يناسب ســوى زّي 

ُ
ز

الدكتاتورية الحاكمة.
)كاتبة سورية(

فـــســـرعـــان مـــا تــعــالــت األصـــــــوات املــطــالــبــة 
يه »أجرا 

ّ
بطرده من النادي الباريسي، لتلق

ــــع مــع  ــأن الــــاعــــب وقـ ــ غـــيـــر مـــســـتـــحـــق«، وكــ
بــحــمــاٍت ترويجيٍة،  الــقــيــام  الــنــادي قصد 
ال ممارسة كــرة الــقــدم. ولــم تــتــرّدد فاليري 
باكريس؛ صاحبة 5 % من األصوات باسم 
الجمهوريني في االنتخابات الرئاسية، في 
تكييف امتناع غاي بكونه جريمة، فاعبو 
أندية كرة القدم، في نظر الوزيرة السابقة 
 ،)2012  -2011( واالبتكار  العالي  للتعليم 
واجب  وعليهم  لشبابنا،  تعريفية  »أرقـــام 
السياسية  لهم«. وتظهر  قــدوة  أن يكونوا 
ـــام زيـــــف شـــعـــارات  ــكـ الـــفـــرنـــســـيـــة بـــهـــذا الــ
الــتــعــّدديــة والـــتـــنـــوع واالخــــتــــاف لــصــالــح 
فلسفية  مساحيق  تعجز  شمولية،  نــزعــة 
عــن إخــفــائــهــا. وتــكــشــف حقيقة عــن نظرة 
الفرنسيني إلى األجانب )املهاجرين(، فهم 
لخدمة  ر 

ّ
تسخ أدوات  مــجــّرد  النهاية  فــي 

قيم جمهوية األنوار!
نــســي املــطــالــبــون بــالــقــصــاص مــن غـــاي أن 
االمـــتـــنـــاع عـــن إبـــــداء مــوقــف حــيــال قضية 
ــأة مـــن هـــجـــوم إريـــك  ــ املــثــلــيــة، كــــان أقــــل وطـ
ــــور؛ املــــرشــــح الـــســـابـــق لــانــتــخــابــات  ــمـ ــ زيـ
الــرئــاســيــة الــفــرنــســيــة الـــذي رفـــض عانية 
عــمــل الـــجـــمـــاعـــات املــنــاهــضــة لــلــعــنــصــريــة 
وُرهـــــــاب املــثــلــيــة الــجــنــســيــة فـــي املــــــدارس، 
وأنـــكـــر جـــهـــارا اعــتــقــال الـــنـــازيـــني املــثــلــيــني 
ونسيت  فــرنــســا.  إلـــى  وترحيلهم  جنسيا 
فــالــيــري بــاكــريــس أن اإلشـــــارة، قــــوال،  إلــى 
نــظــريــة »االســتــبــدال الــعــظــيــم« الــتــي ترمي 
إلـــى إبــــادة كــل مــا لــيــس أبــيــض وأوروبـــيـــا 
من  الجرمي  الفعل  إلــى  أقـــرب  كاثوليكيا، 

صمت إدريس غاي في نازلة الحال.
ــورات هـــــذه الـــقـــضـــيـــة املــعــنــى  ــ ــطـ ــ كـــشـــفـــت تـ
الحقيقي لحرية التعبير في باد األنوار، 
ــو إلــــى  ــ ــدعـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ فـــفـــرنـــســـا الـــــحـــــضـــــارة الـ
ُرهــاب  ملناهضة  العاملي  باليوم  االحتفاء 
املــثــلــيــة، مـــن بـــاب احـــتـــرام حـــّريـــة املــثــلــيــني، 
ــــود مسلما  ذاتـــهـــا الـــتـــي تـــحـــرم العـــبـــا؛ أسـ
التعبير  سنغاليا مهاجرا، من حريته في 

املستوطنني  من  شرسٍة  استباحٍة  لحملة 
وغــــــاة األحـــــــــزاب الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة 
وغير الدينية. وفي هذا السياق، أصدرت 
يتيح   قـــرارًا  أيـــام  قبل  إسرائيلية  محكمة 
لــلــيــهــود الـــصـــاة فـــي بـــاحـــات أحـــد أقـــدس 
زيارة  وترتدي  للمسلمني.  العبادة  مراكز 
إضافية،  أهمية  الرفيع  التركي  املــســؤول 
ــتــــرأس مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون  لـــكـــون تـــركـــيـــا تــ
اإلســامــي، وقــد لوحظ أن صــوت املنظمة 
الـــتـــي تـــضـــم أكـــثـــر مــــن 50 دولــــــة مــســلــمــة 
القدس  كــانــت  فيما  كــان خافتًا ومــخــّيــبــًا، 
ــــال الــــشــــهــــور املـــاضـــيـــة  ومـــقـــّدســـاتـــهـــا خــ
ــــة  ــــن دولـ ــًا لــــتــــعــــّديــــات جـــســـيـــمـــة مـ ــرحـ مـــسـ
ــّر بــه ضمنًا الــوزيــر  االحـــتـــال، وهـــو مــا أقـ
التركي الذي أّدى الصاة في قبة الصخرة 
وفي املسجد القبلي املسقوف، إذ قال، في 
زيــارتــه، إن بــاده »تبذل قصارى جهدها 
الــتــعــاون اإلســامــي،  كــي ال تهمل منظمة 
واملسجد  القدس  اإلسامية،  البلدان  وكل 
ــلــــو  األقـــــــصـــــــى«. وفـــــــي ضـــــــوء زيــــــــــارة أوغــ
وتصريحاته، لقائٍل أن يقول إن مسيرات 
ــل أبـــيـــب لـــطـــاملـــا اقــتــرنــت  ــع تــ الــتــطــبــيــع مــ
بـــإطـــاق تـــصـــريـــحـــات، وبــــاألحــــرى ســوق 
ديباجاٍت مفادها بأن االقتراب من الدولة 
العبرية وإقامة عاقات كاملة معها إنما 
يرمي، بني ما يرمي إليه، إلى دعم الحقوق 
الــســيــاســي  املـــســـار  ــيـــاء  وإحـ الفلسطينية 
بــني فلسطني وإســرائــيــل، وأن  التفاوضي 
تــصــريــحــات أوغــلــو قــد ال تــخــرج عــن هــذا 
في  نتائجه ســابــقــًا  تبّينت  الـــذي  املــنــحــى 
أن  بغير  احتالها،  على  إسرائيل  مكافأة 
تدفع أي ثمن سياسي. وبــدون أن يجني 
الطرف  الفلسطيني شيئًا سوى استقواء 
دولـــة االحــتــال عليه ومــضــاعــفــة حمات 
الجماعية ومصادرة  التنكيل والعقوبات 

األراضي وتوسيع الغزو االستيطاني.
ومن حق املعني، كما املراقب، إبداء التطّير 
مــــن االنـــــدفـــــاع الـــــى الــتــطــبــيــع مــــع الــــدولــــة 
ــات الــعــربــيــة  ــزامـ ــتـ الــعــبــريــة، مـــع نــقــض االلـ
واملــواثــيــق الــدولــيــة بــخــصــوص ركــائــز أيــة 
تسوية عادلة، غير أن واقــع الحال يكشف 
أن مسارات التطبيع مع تل أبيب ال تتخذ 
وجهة واحدة، أو مضمونًا واحدًا، ويستذكر 
املرء أولى حلقات التطبيع، حينما أقدمت 
ــط الــتــســعــيــنــيــات عــلــى  ــ ــ دول عـــربـــيـــة أواسـ
تــبــادل فــتــح مــكــاتــب تمثيلية مــع تــل أبيب 
فــي أعــقــاب توقيع اتــفــاق املــبــادئ )أوســلــو( 
بني فلسطني وإسرائيل  خريف عام 1993، 
وجــرى تبادل زيــارات وفــود من الجانبني، 
أن أغلقت مع  لــم تلبث  املكاتب  أن هــذه  إال 
تنّصل الجانب اإلسرائيلي من االتفاقيات 

مع الجانب الفلسطيني.
أما التطبيع القائم على معاهدات، كما في 
حالتي مصر واألردن، فقد جاء في سياق 
الشؤون  وظلت  للبلدين،  أراٍض  استعادة 
على عاقات  تطغى  واألمنية  االقتصادية 
الدولتني مع تل أبيب، وسط رفض شعبي 
ن ملسار التطبيع، وذلك بخاف 

ّ
كاسح ومقن

االتــفــاقــيــات اإلبــراهــيــمــيــة الــتــي وقــعــت مع 
اإلمارات والبحرين والسودان واملغرب، إذ 
جاءت مسارات التطبيع في إطار مخاوف 
إلى  اإليــرانــي، وسعيًا  النفوذ  مــن  إقليمية 
إقامة عاقات تعاون كاملة، كما هو الحال 
مـــع اإلمــــــــارات والـــبـــحـــريـــن، فــيــمــا خضعت 
االتفاقيتان مع السودان واملغرب إلى مبدأ 
املــقــايــضــة بــرفــع اســـم الـــســـودان عــن قائمة 
اإلرهــــاب فــي حــالــة هـــذا الــبــلــد، واالعــتــراف  

الهيئات االستشارية، الصادق بلعيد، على 
املدرسة  رمــوز  مــن  الــذكــر، ثمانيني  سبيل 
الــقــانــونــيــة الــتــقــلــيــديــة فـــي تـــونـــس، مكلف 

بصياغة دستور الجمهورية الجديدة.
لــعــل الــشــبــاب الــتــونــســي لــم يــســتــطــع، بعد 
تحويل   ،2011 ثـــورة  فــي  الــطــائــعــي  دوره 
ممارسة  إلــى  واالجتماعي  الــثــوري  حراكه 
سياسية مــنــظــّمــة، تــخــّول لــه املــشــاركــة في 
مواقع القرار والحكم، ما جعل التنظيمات 
الكاسيكية في أسبقيٍة مريحة عليه، ولكنه 
نــجــح فـــي انـــتـــزاع مــســاحــات فــعــل جــديــدة، 
وراكـــــــم تــــجــــارب مــهــمــة عـــلـــى املـــســـتـــويـــات، 

الجمعياتي والحقوقي واإلعامي.
وإذا كانت كل السياقات السابقة تستوجب 
ــام، فـــإن  ــ ــعـ ــ إشــــــــراك الـــشـــبـــاب فــــي الــــشــــأن الـ
أمام  املجال  فسح  تفرض  الراهنة  اللحظة 
يــنــطــلــق بخلفياته  جــيــل ســيــاســي جـــديـــد 
املــتــنــوعــة، ليتنافس عــلــى إيــجــاد  الــفــكــريــة 
حــلــم وطــنــي مــشــتــرك، بــعــيــدا عـــن الــصــراع 
األيــديــولــوجــي الــصــفــري الـــذي كلف الباد 
سنوات من العطالة... هذا لبنان مثا الذي 
إلــى اقتصاده  يعيش أســوأ سنواته، نظرا 
فيه،  السياسية  الحياة  واضطراب  املنهار 
نــور شــبــاب حراكه  مــن  يطل علينا بقبس 
االجتماعي، بعد نجاحهم في إيصال نواب 
االنتخابات  في  البرملان  مقاعد  إلــى  منهم 
أخيرا، ما أعطى بعض األمل في اإلصاح 
والتغيير. هذا األمــل ذاتــه تحتاجه تونس 
والوقوف  الديمقراطية  ملواصلة مسيرتها 
في وجه الفساد واالستبداد. كما يحتاجه 
دفعت  التي  الحياة  بــؤس  ملقاومة  الشعب 
الخطابات  بشعبوية  ق 

ّ
التعل إلــى  بعضه 

املــوت،  قـــوارب  فــي  نفسه  إلقائه  أو  املنمقة 
اتــه للبحث عــن آفــــاق أرحــــب خــارج  وكــفــاء

حدود الوطن.
ال يــمــكــن ألوطــانــنــا أن تــتــقــّدم، وأهــــم كتلة 
لة 

ّ
ُمعط فيها  اجتماعية  وشريحة  بشرية 

ومــغــلــولــة األيــــــدي. وفــــي أحـــســـن األحـــــوال، 
يقع رسم مجال تحّركها وفق ما ترتضيه 
األنظمة  وبيروقراطية  التقليدية  األجسام 
السياسية، في ظل عالم يراهن على تجّدده 
وتطّوره على جميع األصعدة، وينتقل من 
مراحله الصناعية إلى عوالم التكنولوجيا 

الفسيحة واقتصاد املعرفة والبيئة.
)كاتب تونسي(

ــر عـــــــدّوًا لــــه بــشــكــل كــــامــــل، بــالــتــزامــن  ــ اآلخــ
مــع طـــول أمـــد الـــصـــراع وســقــوط مــزيــد من 
ــم يــكــن  ــا. عـــلـــى صــعــيــد مـــــــــواٍز، لــ ــايـ الـــضـــحـ
بسهولة  السوريون  يتخلص  أن  ُمتصّورًا 
من بعض املوروثات األخاقية واألمراض 
االجــتــمــاعــيــة الـــتـــي اصــطــبــغــوا بــهــا عقب 
نصف قرن من حكم حزب البعث، رضعوا 
خالها كــل مــا هــو ذمــيــم ودمــيــم. ولــكــن ما 
لم يكن ُمتصّورًا، على اإلطــاق، أال يفقهوا 
إسقاط  ليس  للثورات  الحقيقي  املعنى   

ّ
أن

حــاكــم مــســتــبــّد جــائــر فــقــط، بــل هــو اقــتــاع 
جــذري لجميع مــوروثــات ومــامــح حقبته 
الــتــي كــانــت ســبــبــًا مــبــاشــرًا فــيــمــا وصــلــوا 
ما  مــن جهٍل وتخلف وتفكك وهـــوان.  إليه 
 عبادة الفرد طغت على 

ّ
تقّدم يشير إلى أن

تقديس الــوطــن الــســوري، وتــواءمــت اللغة 
»األبدية  استدامة  احتياجات  مع  اليومية 
أّيما  عنها  التعبير  جــرى  الــتــي  األســديــة« 
تعبير مــن خــال عنف مــواجــهــات الــحــراك 

السلمي عام 2011.
من هذا املنطلق، ُبنيت فرضية تقوم على 
لــلــنــظــام هــيــكــلــيــة خــطــابــيــة مــمــنــهــجــة   

ّ
أن

مسؤولة عن إنتاج »لغٍة سامة« للسوريني، 
واللغوية(  )الــفــكــريــة  املنتجات  وبمتابعة 
يـــبـــاغـــتـــنـــا ســـــــؤال آخـــــــر: مــــن أّي حـــاضـــنـــٍة 
اجــتــمــاعــيــٍة خـــرجـــت مــثــل هــــذه الــشــعــارات 
ــرمــــوز الـــتـــي ســـاعـــدت الحـــقـــًا عــلــى فهم  والــ
ــة الـــوثـــيـــقـــة بــــني تــــرويــــض الــقــطــيــع  الـــعـــاقـ
الحاكم،  السياسي  السوق  من  واستهاكه 
الـــذي ألــغــى الحيز الــســوري الــعــام، وســّوق 
ـــق الـــوثـــنـــي« بــالــطــائــفــة أو 

ّ
ــل ثـــقـــافـــة »الـــتـــعـ

الـــتـــيـــار  ــــى 
ّ
حــــت أو  الـــجـــمـــاعـــة  أو  الـــفـــصـــيـــل 

التعبير  تـــكـــون حـــريـــة  والـــتـــصـــّرف. هـــكـــذا 
 مــتــى وافـــق إيــقــاعــهــا السمفونية 

ً
مــكــفــولــة

البلد، وممنوعة متى حملت  في  السائدة 
أفـــكـــارا وقـــنـــاعـــاٍت مــخــالــفــة، حــيــث تصبح 
نــشــازا وتــغــريــدا خـــارج الــســرب.  يعيد ما 
لــة لــلــنــيــات، فـــي حــادثــة  يــجــري مـــن مــســاء
إدريــس غــاي، إلى األذهــان قصص محاكم 
الــتــفــتــيــش، فـــا صــــوت يــعــلــو فــــوق صــوت 
معن في 

ُ
الحكومة )الكنيسة سابقا( التي ت

اضــطــهــاد املــخــالــفــني، وتــرفــض حــقــهــم في 
االختاف والتميز. لتصبح قيم التعّددية 
ــد فــقــط؛ أي إجــبــار اآلخــر  ذات منحى واحـ
على احترام خصوصية الدولة، من دون أن 
تلزم نفسها باحترام خصوصية الغير أو 

على األقل االعتراف بحقه في االختاف.
عـــلـــى هـــــذا األســـــــــاس، ُيــــحــــرم الــــاعــــب مــن 
ثقافيا  حقا  يكون  أن  قبل  الطبيعي،  حقة 
تــفــرضــه قــيــم الـــتـــعـــّدديـــة واالخــــتــــاف، في 
ــة. فـــيـــمـــا تـــمـــلـــك الـــــدولـــــة كــل  ــيـ ــلـ ــثـ ــــض املـ رفــ
ــي الــفــضــاء  ــاب فــ ــقـــوق لـــرفـــض الـــحـــجـ ــحـ الـ
أن  دون  مــن  دينيا،  رمــزا  باعتباره  العامة 
تمييزيا، ضــد حوالي  ذلــك سلوكا  يعتبر 

10% من سكان البلد. 
)كاتب مغربي(

في  الغربية  الصحراء  بمغربية  األميركي 
حالة املغرب. أما في الحالة التركية، فإنه ال 
غنى عن األخذ في االعتبار أن تركيا ليست 
بــلــدًا عــربــيــًا أو عــضــوًا فـــي جــامــعــة الــــدول 
العربية، وأن العاقات اإلسرائيلية التركية 
ــًا، إذ كــانــت  قــديــمــة الــعــهــد ومــتــقــلــبــة أيـــضـ
تــركــيــا أول بــلــد إســامــي يــعــتــرف بــالــدولــة 
وأقيمت   ،1949 آذار  مــــارس/  فــي  الــعــبــريــة 
عاقات دبلوماسية في العام التالي. وعلى 
الــرغــم مــن االنــطــبــاع بــأن عــاقــات الطرفني 
 حــتــى وصــــول  حـــزب الــعــدالــة 

ً
ظــلــت وثــيــقــة

والتنمية إلى الحكم عام 2002، إال أن ثّمة 
مــحــطــة مــهــمــة تــعــود إلــــى عــــام 1956 حني 
أبــيــب من  أنــقــرة عاقاتها مــع تــل  ضت 

ّ
خف

قائم بأعمال،  إلى مستوى  مستوى سفير 
وذلـــــك احــتــجــاجــًا عــلــى الــــعــــدوان الــثــاثــي 
على مصر الذي شاركت فيه إسرائيل إلى 
جانب بريطانيا وفرنسا. وظلت العاقات 
عــلــى هـــذا املــســتــوى إلـــى مطلع عـــام 1980، 
ألشهر  ولكن  السفيرين،  تبادل  أعيد  حني 
ت الــعــاقــات بـــشـــدة، إثــر 

ّ
فــقــط، حــيــث اهـــتـــز

إعان االحتال القدس »عاصمة أبدية« له، 
التركية، وانخفضت  القنصلية  إغاق  فتم 
ــعـــاقـــات إلــــى أدنـــــى مـــســـتـــوى، ولــــم تعد  الـ
الــعــاقــات إلـــى مــســتــوى سفير إال فــي عــام 
اعــتــرفــت تركيا  الــفــتــرة،  1992. وخـــال تلك 
بإعان استقال دولــة فلسطني عام 1988. 
التركية  العاقات  توثقت   ،1994 عــام  ومــع 
اإلسرائيلية، وخصوصًا في املجال األمني 
ــه، إلى  والــتــعــاون العسكري مــتــعــّدد األوجــ
أن بــــدأت هـــذه الــعــاقــات تــشــهــد انــحــســارًا 
متزايدًا مع وصول حزب العدالة والتنمية 

إلى الحكم بأصوات الناخبني.
ــتـــعـــاون الــعــســكــري واســـع  وبــيــنــمــا كــــان الـ
الـــنـــطـــاق هـــو مـــا يــســم الـــعـــاقـــات الــتــركــيــة 
اإلسرائيلية في أواخر القرن املاضي ومطلع 
األلــفــيــة  الــحــالــيــة، فـــإن ارتــســامــات تطوير 
ــان املــســؤولــني  الــعــاقــات الــثــنــائــيــة فــي أذهــ
األتــــــــراك تــمــنــح أهـــمـــيـــة خـــاصـــة لــلــتــجــارة، 
والستقدام مزيد من السياح اإلسرائيليني. 
ــذا مــن دون اســتــبــعــاد الــتــعــاون األمــنــي  وهـ
بني الجانبني، وبخاصة أن باد األناضول 
ظــلــت، خــــال فــتــرة غــيــر قــصــيــرة، مــســرحــًا 
ــزة اســـتـــخـــبـــارات أجــنــبــيــة،  ــهــ ألنـــشـــطـــة أجــ
ــا يـــعـــود إلـــى  ومـــنـــهـــا عـــلـــى الـــخـــصـــوص مــ

إسرائيل وإيران. 
)كاتب من األردن(

ثورة سورية برأٍس مقطوع

فرنسا وهذه الحرية

في عالقات أنقرة بتل أبيب: 
التجارة والسياحة أوًال

التجديد ضرورة للتغيير 
في تونس

غريبة »ثقافة 
الشماتة« المتبادلة 

وسط القصف 
والحرب والدم في 

مجتمٍع متحّضر 
ُعرف بتنّوعه العرقي 

والمذهبي

يعيد ما يجري من 
مساءلة للنيات، في 
حادثة إدريس غاي، 
إلى األذهان قصص 

محاكم التفتيش

ارتسامات تطوير 
العالقات في أذهان 

المسؤولين األتراك 
تمنح أهمية خاصة 
للتجارة، والستقدام 

مزيد من السياح 
اإلسرائيليين

آراء

معن البياري

تحتاج متابعتك تصريحات الرئيس األوكراني، فلوديمير زيلينسكي، وخطبه، إلى أن 
تكون في إجازة تفّرٍغ ملهّمٍة كهذه، فالرجل يتكلم كل يوم، ويثرثر غالبا كيفما اتفق. 
وهذا هو ال يفّوت ما أفضى به هنري كيسنجر، في منتدى دافوس، بالفيديو قبل أيام، 
ب، بغضب مشهود، على وزير الخارجية األميركي العتيق، الذي إذا 

ّ
من دون أن يعق

ى أوكرانيا عن جزٍء من إقليم الدونباس وجزيرة 
ّ
كان قد اقترح، في املنتدى، أن تتخل

القرم لروسيا، فإنه كان، في مقابلة مع »فايننشال تايمز«، قد قال إن الرئيس الروسي، 
ه الحرب على أوكرانيا، في فبراير/ 

ّ
بوتني، أخطأ في تقدير املوقف الذي واجهه بعد شن

شباط املاضي، وأخطأ في تقدير قدرات بالده، وهو الذي يقيم فيه نوٌع من »اإليمان 
الصوفي« في التاريخ الروسي، ويشُعر باإلهانة والتهديد، غير أن كيسنجر استرسل 
أنه، على الرغم من هذا، لم يتوقع هجوما بحجم االستيالء على دولٍة معترٍف بها. لم 
يكترث زيلينسكي بالدلو الذي أدلى به كيسنجر للصحيفة البريطانية قبل أزيد من 
أسبوعني، ربما ألنه يجده من تحصيل الحاصل، على غير ما نصح به كيسنجر في 
املنتدى العاملي، مفاوضات سالٍم بني روسيا وأوكرانيا تهدف إلى إنشاء حدود في 
ٍة« لكيسنجر )أكمل أمس عامه 

ّ
دونباس كما كانت عشية الغزو الروسي. ليس من »دال

التاسع والتسعني( على إدارة الرئيس بايدن، وعلى االتحاد األوروبي، فيكون له تأثير 
عليهما، ويجعل كالَمه مقلقا لزيلينسكي، فيبدو في الغضب الذي بدا عليه، وهو يرمي 
ره بأننا في العام 2022، ولسنا 

ّ
الوزير األميركي العتيد بأنه من »املاضي السحيق«، ويذك

 مع أملانيا في ميونخ، منحت 
ً
عت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا اتفاقية

ّ
في 1938 عندما وق

هتلر أراضي في تشيكوسلوفاكيا، إلقناعه بالتوقف عن مواصلة التوّسع. تستحسن 
منتدياٌت في أميركا وأوروبا )والصني أيضا(، وصحف عريقة، استضافة هذا الرجل 
القديم، ليقول ما لديه في غير شأن )كورونا مثال(، من باب تعريف الجمهور العام 
بآراء خبراء وأهل سياسة وتجارب، بمشاهير ونجوم، وكيسنجر في مقّدمة هؤالء، 
وفي إطالالته، ولو على كرسي متحّرك منذ نحو عامني، وعلى بدانٍة ظاهرٍة يزيدها 
 خاّصة، ما يوحي باستدعاٍء فلكلوري، أو بتوّسل تنويٍع ما في 

ً
ِقصر قامته مشهدية

ر تسعينيٌّ عجوز اسمه كيسنجر 
ُ

منّصات الكالم ومنابره بني أجيال وأجيال، فيحض
إلى جانب أربعينيني، يخوضون، جميعهم، في أوكرانيا وغيرها. وهذا من ُوصف بأنه 
من ثعالب السياسة األميركية في القرن العشرين ال يتوقف، منذ سنوات، عن التحذير 
من مواجهاٍت بني الواليات املتحدة والصني، ومن حرٍب باردٍة من األنسب تفاديها، كما 
ه )بشخصه وليس بالفيديو( قبل ثالث 

َ
سمعوا منه هذا في بكني في منتدى استضاف

سنوات، وال يقول في شأن العالقة األميركية الصينية غير ما يعاكس الذي ُيعاَين في 
أداء إدارة بايدن في تعاطيها مع »تحّدي« الصني، وقد قال مّرة إن إنجازات هذا البلد »ال 
تصّدق«. إذن، ليس من املقّدر أن تلقى »أطروحة« كيسنجر املستجّدة بشأن مخاطر 
أراض  أوكرانيا عن  تخلي  ومقترُحه  أوروبـــا،  على  أوكرانيا  في  لروسيا  ة 

ّ
مذل هزيمٍة 

ه بشأن الصني، 
َ
لروسيا، مجرًى نحو األخذ بهما، ليس فقط بالقياس على ما يواِظب قول

وإنما أيضا ألن رداء الواعظ الحكيم، الناصح املتروي، والذي بات يرتديه كيسنجر، منذ 
سنوات، ال يأتي على قياس أحٍد في البيت األبيض، وال في غيره في دوائر القرار في 
غير عاصمٍة أوروبية، سيما بشأن التعاطي مع »صوفية« بوتني تجاه التاريخ الروسي، 
ع ما قد يتيّسر من أراض أوكرانية. وهذا السعي النشط، والذي جرى 

ْ
والتي تبيح له بل

حسُمه تقريبا، إلى انضمام فنلندة والسويد إلى حلف الناتو، واحٌد من شواهد املضي 
إلى مدًى أبعد وأبعد في استفزاز روسيا، وإذاقتها حصرما شديَد الحموضة، تأديبا 
على الذي تقترفه، وما تزال، في أوكرانيا.  ليقل أستاذ التاريخ في هارفارد في زمن 
راحل، والعضو السابق حتى نوفمبر/ تشرين الثاني في مجلس السياسة الدفاعية 
يــقــول، فــي دافـــوس وغــيــره، عــن أوكــرانــيــا وغيرها،  للبنتاغون، كيسنجر، مــا  الــتــابــع 
ا كان يشعل انقالبات وحروبا ودسائس 

ّ
ولُيربكنا في قياس مسافات األزمنة بينه مل

ويحاول اللعب في خرائط في غير موضع وما صار إليه ُيؤثر الحكمة وحسن املوعظة 
في إقامة السلم، مع روسيا والصني وغيرهما، ليدهشنا في يقظة ذهنه وهو ماض 
إلى املائة عام، وليغضب منه زيلينسكي في وقٍت مستقطع، .. وفي الوقت نفسه، ثّمة 

الجنراالت ورجال املخابرات وأهل القرار لهم أن يفعلوا ما يرونه أصّح.

محمد أبو الغيط

رت هذه العبارة التي 
ّ
»أورثتني أمي كعكة حجرية ومحّبة تخترق الزنازين.«. .. تذك

نــادي »فرونت  قاعة  الفتاح حني دخلت  السجني عــالء عبد  الناشط املصري  كتبها 
الين« للصحافة، يوم األربعاء املاضي، في لندن، لحضور ندوٍة تتحّدث فيها أختاه 
أبــدا بهذا  لــم أشهدها  لكني  ــّرات،  مـ القاعة  فــي هــذه  منى وســنــاء. حضرت فعاليات 
التكّدس، حيث فاض الحضور عن أماكن الجلوس، وبالكاد بقيت أماكن للوقوف. هذا 

ه يخترق زنزانتك.
ّ
هو ميراث املحّبة، يا عالء، يأتيك بكل األلوان واللغات، لعل

أنـــدرو مــار، وبــدأ حديثه بسرد قصة  البريطاني  الــنــدوة الصحافي واملــذيــع  قــّدم 
ــارا- مــــورزا، الـــذي كـــان فــي لندن  الــصــحــافــي الــروســي الــبــريــطــانــي فيالديمير كــ
حينما بدأ غزو أوكرانيا، فانتقده بشدة ثم صمم على العودة إلى موسكو.. اآلن 
فيالديمير في زنزانٍة يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 15 عاما. تحّدثت منى 
اكتشافهم  بعد  البريطانية،  الجنسية  على  وإخوتها  سيف عن قصة حصولها 
بنودا قانونية تسمح بذلك بناء على مولد والدتهم في بريطانيا في أثناء دراسة 
جّدتهم فيها. حني وصلت منى إلى لندن للمرة األولى، لم تكن تعرف كيف تبدأ، 
 من زوج الصحافية اإليرانية البريطانية نازنني زاغري، 

ً
ت استشاراٍت مهمة

ّ
فتلق

التي ُسجنت في طهران نحو ست سنوات. هكذا يوضع عالء في قلب سرديٍة 
ى تتوق للحرية. وهذه السردية، في حالة عالء تحديدا، 

ّ
عامليٍة لتهفو له قلوب شت

ليست مــصــادفــة، بــل هــكــذا يعي نفسه ويـــرى الــعــالــم. حــني ســأل أحــد الحضور 
البريطانيني منى عما يمكنهم كأفراد القيام به، أخبرته بأن عالء قال، في كتابه 

الصادر باإلنكليزية: »أصلحوا ديمقراطيتكم!«. 
في  أقرانه  يدعو  لذلك  الطابع«،  »أممية  يواجه مشكالٍت  كله  العالم  أن  عــالء  يعتبر 
الدول الديمقراطية إلى مكافحة االنتهاكات الحقوقية في بالدهم أوال، والستخدام 
الذاتي والضغط على من جرى انتخابهم. وال  التنظيم  الوسائل املتاحة لديهم من 
يتناقض ذلك مع رفض عالء استخدام حقوق اإلنسان »سالحا في حرٍب باردة«، 
دين من 

ّ
كي ال تضيع مثلما ضاعت ثوراٌت عربية »حني وجد الثوار أنفسهم مجن

دون قصد في حروب بالوكالة«، فاملستهدف الرئيسي للحملة الحالية هو الضغط 
على أعضاء البرملان البريطاني بوسائل، منها مراسلتهم من املواطنني في دوائرهم، 
للتحّرك. رّدًا على سؤال آخر بشأن  البريطانية  ليضغطوا بدورهم على الحكومة 
أولوية  إن  مــع اإلســالمــيــني، قالت منى  وأثــر خالفه  األيديولوجية،  انــحــيــازات عــالء 
املسجون هي النضال فقط ألدنى األساسيات. وعلى الرغم من منع عالء من أبسط 
حقوقه القانونية، فإن من املدهش قراءة تصريحاته في 2019، آخر فترة حظي فيها 
بحرية جزئية، حيث لم يزده السجن إال تسامحًا. دعا كل األطــراف إلى التخلص 
من »مشروع الحسم«، وتقبل وجود خصومنا شركاء في الوطن، بل إنه كتب عن 
اها، ولو لسّجانيه أنفسهم. رغم هذه املواقف 

ّ
كراهيته السجون، حتى صار ال يتمن

اإلصالحية، أعيد اعتقاله في ظروف أسوأ. ربما كان التفسير قادما من خارج عالم 
السياسة، بل من شجارات الشوارع، حيث من تقاليدها في مصر تحّدي الخصوم 
املستهدفة إلذالل  املتوالية  األنظمة املصرية  »التخني فيهم«. هذا ما فعلته  بضرب 
ل به. قبل 

ّ
املعارضني وترويعهم. إذا كان عالء هو »التخني فيكم«، فلتروا كيف سننك

أياما  أشهر، خضعُت لعملية جراحية كبرى الستئصال ورم سرطاني. أمضيُت 
نات املخدرة. في ليلة كابوسية، 

ّ
في غرفة العناية املركزة أهلوس تحت تأثير املسك

شاهدت خبرًا كتبته منى عن عالء، انهار السد، انخرطت في بكاء هستيري فترة 
طويلة، سّجلت لها رسالة صوتية باكية، ثم قّررت عدم إرسالها. حدث هذا لي، رغم 
اعتيادي واقع وجود أحباء في السجون بشكل شبه روتيني. لكن يبدو أن أثر عالء 
كان أكثر عمقًا بكثير في ال وعيي مما كنت أعرف. وصلت رسالة السلطة كاملة، 

لكنها ليست الرسالة الوحيدة.
في الــنــدوة، ســأل أنــدرو مــار عن املــقــاالت املفضلة في كتاب عــالء، فاختارت سناء 
مقاله »صورة للناشط خارج محبسه«، وقرأت مقطعًا منه: »أنا في السجن سعيًا من 
السلطة إلى أن تجعل منا عبرة. فلنكن عبرة إذًا، ولكن بإرادتنا ..«. »لن يقيد األقوياء، 
ويصيغ هوامش الحرية والعدل، ويحّدد مساحات الجمال وإمكانات العيش املشترك، 

إال ضعفاء تمّسكوا باالنتصار للمعنى، حتى بعد الهزيمة«.

بيار عقيقي

لم تكن صياغة العالم في مرحلة ما بعد الحرب الباردة )1947 - 1991(، بهذه الحّدة التي 
هي عليها اآلن. حقيقة أن مفاهيم ما بعد سقوط االتحاد السوفييتي ويوغوسالفيا 
 في الصراعات الدولية في العصر 

ً
 ناجعة

ً
كهما إلى نحو 22 دولة معًا لم تعد وصفة

ّ
وتفك

الحالي. في إقليم ناغورنو كاراباخ املتنازع عليه بني أذربيجان وأرمينيا، لم يجر االتفاق 
 إقليمًا. هونغ كونغ 

ّ
على ما إذا كان سيشكل دولة خاصة به، وال تقرير مصيره، فظل

وماكاو ليستا سوى إقليمني صينيني، ال دولتني ذاتي سيادة كاملة. تايوان بنفسها لم 
 باعتراٍف شامٍل في العالم في سياق »دولة مستقلة«. وإذا استمّرت األمور على 

َ
تحظ

هذا املنوال، فستكون إقليمًا صينيًا في يوم من األيام. في إقليم كشمير، الذي يتنازعه 
الكشميريني في تقرير مصيرهم. في   

ّ
للحديث عن حق الهند وباكستان، ال فرصة 

دونباس، حيث إقليما لوغانسك ودونيتسك األوكرانيان، ال يمكن اعتبار »االستقالل 
من جانب واحد«، مثلما أعلنا في فبراير/ شباط املاضي، نموذجًا كافيًا لقيام دولتني 
مستقلتني. ينطبق األمر نفسه على إقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الجورجيني. 
أما شبه جزيرة القرم األوكرانية، التي باتت جزءًا من روسيا بعد ضّمها بالقوة في 
 مستقلة، بل ستبقى إقليمًا، روسيًا كــان أم 

ً
عــام 2014، فال مجال لها لتكوين دولــة

أوكرانيًا. في املقابل، تطّورت لغة »األقاليم« في الشرق األوســط وشمال أفريقيا، بعد 
تحّول إقليم كردستان العراقي إلى كيان بحكم ذاتي ضمن دولة العراق. في سورية 
»قانون قيصر« في شرق الفرات، إلى  ، أفضت اإلعفاءات األميركية بما يختّص بـ

ً
مثال

بروز نواة اقتصادية - تجارية لتطوير منطقة سورية بمعزٍل عن الحكم املركزي في 
دمشق. أمــا في اليمن، فــإن مشروع األقاليم الستة يكاد ال يغيب عن أي بحٍث جّدي 
لحل األزمة اليمنية، بينما تطّورت أحداث ليبيا، مع تنامي الحديث في الفترة األخيرة، 
 يتضمن تقسيم البالد إلى ثالثة أقاليم. في لبنان، ُحكي، من 

ّ
وبرعاية فرنسية، عن حل

دون تأكيدات، عن نوع من فيدرالية بني منطقتني على أساٍس سياسيٍّ ال طائفي، أي بني 
معسكري حزب الله وخصومه، برعاية أميركية.

في كل ما سبق، ال مجال لقيام دويالٍت مستقلٍة جديدة وفق معايير املفهوم السياسي 
في العالم حاليًا، بل صيغة متطّورة، ليس بالضرورة أن تكون إيجابية، من الالمركزية 
لم يجر البّت بشكلها بعد في كل املناطق املعنية. مع العلم أنه في حال عدم توافق اإلقليم 
إلــى ترسيخ  املــركــز، فسيؤدي ذلــك  إلــى تكريس ذاتيته بشأن مستقبله مــع  الساعي 
نتائجها،  معروفة  غير  مستقبلية  نــزاعــات  وتستولد  طويلة،  فترة  الــصــدام  مفاهيم 
ناقش أو تحصل بمعزل عن اتفاق 

ُ
خصوصًا أن مختلف مشاريع »اإلدارة الذاتية« ت

لة لها على 
ّ
ك الدولة، فإن عدم اتفاق األقاليم املشك

ّ
سياسي داخلي. كما أنه في حال تفك

مسار مــا، سيؤّجج حروبًا مستقبلية فيما بينها. ومــن شــأن إصــرار بعضهم على 
عدم قيام دويــالت جديدة في العالم، ســواء لحسابات مصلحية آنية أو ألن مشاريع 
تأسيس دول جديدة بحّد ذاتها أكبر من قــدرة أي طــرٍف على تحّملها أو دعمها، إال 
أنها، في بعض زوايــاهــا، تؤثر على مشروع قيام دولــة فلسطينية فعلية، ولــو ضمن 
ت اإلسرائيلي تجاه وجود مثل هذه 

ّ
إطار »حل الدولتني«، ويسمح برفع منسوب التعن

الدولة. صحيٌح أن وضع ملفات املناطق الساخنة في مجموعٍة واحدٍة ُيربك الحسابات 
الــذي ساد طــوال القرن  الجيوبوليتيكية، إال أنها تلغي فعليًا منطق »تقرير املصير«، 
وآســيــويــة، وضمنها  أفريقية  دول  فــي  االستقالل  فــحــروب  متفاوتة،  بنسٍب  املــاضــي 
عربية، لم يحصل الدعم الخارجي لها بدافع »اليقظة اإلنسانية« بقدر ما أن محطات 
االستقالل حصلت في لحظة تنازع على مستوى قيادة »العالم الحّر« بني األوروبيني 
واألميركيني. األرجح أن العالم لم يكن مستعّدًا ملفهوم جديد من الكيانات الباحثة عن 

ذواتها، وهو ما سُيفضي إلى إرساء أمر واقع مغاير للنصوص القانونية.

عندما يغضب زيلينسكي 
من كيسنجر

ألجل عالء

أقاليم ُتربك عالًما غير مستعد
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آراء

حسن نافعة

ــدء مــفــاوضــات  مــضــت شـــهـــور طــويــلــة عــلــى بــ
فــيــيــنــا الـــبـــاحـــثـــة عــــن صـــيـــغـــٍة تــضــمــن عــــودة 
الــــواليــــات املــتــحــدة إلــــى االتـــفـــاق الـــنـــووي مع 
ــرم عــام   ــ ــذا االتــــفــــاق أبـ  أن هــ

ٌ
ــعــــروف ــران. ومــ ــ ــ إيـ

ــيـــس أوبـــــامـــــا، ووقــعــتــه  ــرئـ الـ فــــي عـــهـــد   2015
الواليات املتحدة إلى جانب باقي الدول دائمة 
ــن، بــاإلضــافــة إلــى  الــعــضــويــة فــي مجلس األمــ
أملانيا، غير أن الرئيس ترامب قّرر االنسحاب 
منه عام 2018، األمر الذي اعتبره بايدن خطأ 
االنتخابية  حملته  ــــان  إّب وعـــد  اســتــراتــيــجــيــا، 
بالعمل على تصحيحه، إذا ما أصبح رئيسا 
لـــلـــواليـــات املـــتـــحـــدة. وقــــد شــهــدت مــفــاوضــات 
فيينا، والتي بدأت، بعد أشهر قليلة من دخول 
بايدن البيت األبيض، حاالت مّد وجزر أمكن 
خاللها التغلب على عقباٍت عديدة، ثم صدرت 
إلى  الــوصــول  تؤكد  تصريحاٌت  أسابيع  منذ 
الفنية،  والــتــعــقــيــدات  املــســائــل  لجميع  حــلــوٍل 
الـــقـــرارات السياسية  اتــخــاذ  ولــم يتبق ســوى 
ــات  ــواليــ ــي تــضــمــن عــــــودة الــ ــتــ ــة، والــ ــوبـ ــلـ ــطـ املـ
بالتزامن مع  بــاالتــفــاق،  االلــتــزام  إلــى  املتحدة 
رفـــع الــعــقــوبــات »الـــقـــصـــوى« املــفــروضــة على 
إيـــران مــن تــرامــب، عقب قـــراره االنــســحــاب من 
االتفاق. وحتى لحظة كتابة هذه السطور، لم 
خذت 

ّ
تكن القرارات »السياسية« املطلوبة قد ات

خذ أبدا، رغم أجواء التفاؤل 
ّ
بعد، وربما ال تت

التي سادت منذ أسابيع. ومن ثم فإن احتمال 
العودة األميركية إلى اتفاق 2015 لم يعد أمرا 
ما بـــه. فــمــا الـــذي يمكن ان يــحــُدث لــو أن 

ّ
مسل

خذت قرارا نهائيا بعدم العودة 
ّ
إدارة بايدن ات

إلى االتفاق النووي مع إيران؟
ــة  ــيـ ــلـــة املـــاضـ ــيـ ــلـ ــقـ ــع الـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ـــــرحـــــت فـــــي األسـ

ُ
ط

 تـــحـــاول تــفــســيــر األســبــاب 
ٌ
اجـــتـــهـــاداٌت كــثــيــرة

وعــدم  فيينا،  مفاوضات  تعثر  إلــى  أّدت  التي 
ــى نـــتـــائـــج نــهــائــيــة  ــ ــتـــوصـــل إلـ تــمــّكــنــهــا مــــن الـ
يشير  واإليراني.  األميركي  للطرفني،  مرضيٍة 
أحــد هــذه االفتراضات إلــى الــدور الــذي لعبته 
لها  املــنــاصــر  الصهيوني  والــلــوبــي  إســرائــيــل 
اتفاق.  إلــى  التوصل  فــي عرقلة  فــي واشنطن، 
 أن إســرائــيــل كــانــت مــن أشـــد الـــدول 

ٌ
ومـــعـــروف

اعتراضا على إبــرام هذا االتفاق أصــال، ورأت 
ــا، ثــــم مــــن أكــثــرهــا  ــهـ فـــيـــه تـــهـــديـــدا وجــــوديــــا لـ
ترحيبا بقرار ترامب االنسحاب منه، وأخيرا 
من أكثرها تخّوفا من مفاوضات فيينا. ومن 
ثم، لم يكن خافيا على أحد أنها قــّررت حشد 
كـــل قـــواهـــا وتــعــبــئــتــهــا، مـــن أجــــل الــعــمــل على 
ــذه املـــفـــاوضـــات، إن هـــي هــدفــت إلــى  إفـــشـــال هـ

معين الطاهر

ــّكـــل االنــــتــــخــــابــــات فــــي الــــوســــط الـــطـــالبـــي  تـــشـ
السياسي  املــزاج  تقلبات  لتتبع  ًرا مهًما 

ّ
مؤش

النقابات  انتخابات  أهميته  في  يفوق  الــعــام، 
املهنية التي تؤثر في نتائجها عوامل تتعلق 
من  املهنية،  منتسبيها  بمصالح  باهتمامها 
ــل 

ّ
دون إغـــفـــال دورهـــــا الــســيــاســي، حــيــث يــمــث

الـــطـــالب فــئــة الــشــبــاب الـــتـــّواقـــة إلـــى الــتــغــيــيــر، 
الثورات  وبــوابــة  التظاهرات،  اشتعال  وفتيل 
والهّبات الشعبية. وتزداد أهمية ذلك، عندما 
تــكــون الــجــامــعــة مــتــاحــة لــشــرائــح مختلفة ال 
تــحــّدهــا ســيــاســات قــبــول مــنــحــازة إلــــى تــيــار 
أو جــهــة. ومـــن هــنــا يــأتــي االهــتــمــام الــخــاص 
بـــجـــامـــعـــة بـــيـــرزيـــت الــــتــــي تــحــتــفــظ بــتــقــالــيــد 
راســخــة عــلــى مــســتــوى الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة، 
ــــى، وفيها  ــوام تــأســيــســهــا األولــ ــ تــمــتــد مــنــذ أعـ
ــــرى تـــأســـيـــس حــــركــــة الـــشـــبـــيـــبـــة الــطــالبــيــة  جــ
سيطرت  التي  فتح(  لحركة  الطالبي  )اإلطـــار 
على مجالسها الطالبية دورات متعاقبة، قبل 
أن تتأّسس الكتلة اإلسالمية عام 1978، والتي 
خاضت أولى تجاربها االنتخابية باسم كتلة 
العمل الطالبي عام 1980، وحصلت على %42 
مـــن األصــــــوات فـــي مــواجــهــة فــصــائــل منظمة 
التحرير الــتــي خــاضــت هــذه االنــتــخــابــات في 
قــائــمــة مـــوحـــدة. ولــتــســتــمــر ســيــطــرة الشبيبة 
 ،1993 حتى  الطلبة  مجلس  على  الفتحاوية 
ــى  ــ ــمـــرة األولــ ــلـ ــيـــث فـــــــازت حــــركــــة حــــمــــاس لـ حـ
اليسار  مع  متحالفة  الطلبة،  مجلس  بمقاعد 

الفلسطيني املناهض التفاقات أوسلو.
ــمـــاس«  »حـ ــازت  ــ فــ و2007،   1993 ــامـــي  عـ بــــني 
ثــمــانــي مـــــــّرات، فـــي حـــني فـــــازت »فـــتـــح« أربـــع 
مّرات، وتوقفت االنتخابات ثالثة أعوام خالل 
االنتفاضة الثانية. أما االنتخابات بني عامي 
الفلسطيني،  االنقسام  ظــل  فــي  و2014،   2008
فــتــح، وقاطعت  فـــازت بها جميًعا حــركــة  فقد 
و2011   2010 ــامـــي  عـ انـــتـــخـــابـــات  »حــــمــــاس« 
التي طاولتها. وبــني عامي  املالحقات  بسبب 
تــراجــعــا واضحا  الــتــي شــهــدت  2015 و2022، 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات واالجـــتـــيـــاحـــات اإلســرائــيــلــيــة 
ــازت خــاللــهــا كــلــهــا حــركــة  ــزة، فــقــد فــ لــقــطــاع غــ
حـــمـــاس، مـــع انــقــطــاع عــامــني بــســبــب جــائــحــة 
كــورونــا، وتــعــادلــت الكتلتان فــي عــام 2019 بـ 
23 مقعًدا لكل منهما، إال أن تحالف »حماس« 
أتــاح لها السيطرة على  مع الجبهة الشعبية 

ا. 
ً

مجلس الطلبة في هذا العام أيض

ل كل 
ُ
الــعــودة إلــى االتــفــاق القديم، وراحــت تبذ

مــا تستطيع مــن جهد، مــن أجــل التوصل إلى 
اتــفــاٍق جــديــد، يضمن تحجيم بــرنــامــج إيــران 
الـــصـــاروخـــي، والـــحـــّد مـــن نــفــوذهــا اإلقــلــيــمــي. 
ى وجهة النظر هذه 

ّ
الــذي يتبن ويــرى الفريق 

إلــى صيغة  إيــران الصارم بالعودة  أن تمّسك 
تــعــديــٍل ســاعــد إســرائــيــل،  أي  مــن دون   ،2015
ومعها اللوبي الصهيوني املناصر لها داخل 
أروقـــة اإلدارة والــكــونــغــرس األمــيــركــيــني، على 
وضع كل أنواع العراقيل أمام هذه املفاوضات، 
إلى أن نجحا أخيرا في إفشالها. غير أن هناك 
اجتهادات أخرى ترّكز على التأثيرات الناجمة 
هذا  أن  وتؤّكد  ألوكرانيا،  الروسي  الغزو  عن 
الــغــزو أحـــدث تــحــّوال فــي البيئة الــدولــيــة دفع 
التعجل  التمهل وعــدم  إلــى  الــواليــات املتحدة 
فـــي الـــعـــودة إلـــى االتـــفـــاق الـــنـــووي مـــع إيــــران، 
رغم تباين التحليالت املتعلقة بمفاعيل هذه 
حــرص  أن  بعضهم  يـــرى  فبينما  الــتــأثــيــرات، 
ــام الــعــقــوبــات  ــكــ ــتـــحـــدة عـــلـــى إحــ ــات املـ ــ ــواليـ ــ الـ
املفروضة  الشاملة  واالقــتــصــاديــة  السياسية 
عــلــى  روســيــا بسبب هــذا الــغــزو يدفعها إلى 
الـــتـــقـــارب مـــع بــعــض الـــــدول األخـــــرى املــنــاوئــة 
لها، ومنها إيـــران وفــنــزويــال، يــرى آخـــرون أن 
للتقارب  العكس،  على  يدفعها،  الحرص  هــذا 
أكثر مع الدول الحليفة لها في منطقة الشرق 

األوسط، وبالذات مع إسرائيل والسعودية.
ــاس حــاجــة  ــ ــراض األول عــلــى أسـ ــتــ ُيــبــنــى االفــ
ــعــــض مـــنـــاوئـــي  ــع بــ ــنــ الـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة ملــ
سياستها مــن االرتــمــاء فــي أحــضــان روســيــا، 
ــاٍت إضــــافــــيــــٍة مــن  ــيــ ــمــ  كــ

ّ
ــم إلــــــى ضــــــخ ــهــ ــعــ ودفــ

فــي إنجاح  أمــال  العاملية،  فــي األســـواق  النفط 
الــعــقــوبــات املـــفـــروضـــة عــلــيــهــا، ويــفــضــي إلــى 
االعــتــقــاد أن بعض اآلثـــار الناجمة عــن الغزو 
التعجيل  على  قد تساعد  الــروســي ألوكرانيا 
النووي  االتفاق  إلى  املتحدة  الواليات  بعودة 
مـــع إيـــــــران. وُيـــبـــنـــى االفــــتــــراض الـــثـــانـــي على 
أســـاس أن الـــواليـــات املــتــحــدة فــي حــاجــة أكبر 
وفي  التقليديني،  حلفائها  مــع  أكثر  للتقارب 
إلى  مقّدمتهم إسرائيل والسعودية، ويفضي 
االعــتــقــاد أن بعض اآلثـــار الناجمة عــن الغزو 
الروسي ألوكرانيا سوف تؤّدي، على العكس، 
ــى االتـــفـــاق  إلــــى عــرقــلــة الــــعــــودة األمــيــركــيــة إلــ
ــران، فبمقدور إســرائــيــل تقديم  الــنــووي مــع إيـ
تمّكنها  ألوكرانيا،  فّعالة  عسكرية  مساعدات 
من الصمود أكثر، كما أن في مقدور السعودية 
 كميات إضافية هائلة من النفط يمكن أن 

ّ
ضخ

الحصار  إحــكــام  فــي  كبيرة  فاعلية  لها  تكون 
 من إسرائيل 

ٍّ
املضروب على روسيا. وألن لكل

لم يكن فوز كتلة حماس في هذه االنتخابات 
مفاجأة في حّد ذاته، وإنما املفاجأة في فارق 
عـــدد املــقــاعــد بــني الكتلتني، والــــذي بــلــغ عشر 
الجامعة، في  تاريخ  األولــى في  للمرة  مقاعد 
حني كانت الفوارق دوًمــا، وعلى مدى األعوام 
السابقة، ال تتعّدى بضعة مقاعد، ما يوضح أن 
ي فتح وحماس ما زالتا تمثالن 

َ
 من حركت

ً
كال

وأن  الفلسطينية،  الساحة  في  الرئيس  الثقل 
أًيا من القوى األخرى لم تنجح في تغيير هذه 
انــتــخــابــات جامعة  املــعــادلــة. وتــوضــح نتائج 
إذ حــازت كتلة  الحقيقة بجالء،  بيرزيت هــذه 
ـــا، بنسبة 

ً
الـــوفـــاء )حـــمـــاس( عــلــى 5018 صـــوت

الطلبة  فــي مجلس  مــقــعــًدا  52%، وتــعــادل 28 
املؤلف من 51 مقعًدا. أما كتلة الشهيد ياسر 
ا، بنسبة 

ً
عرفات )فتح( فقد نالت 3379 صوت

34.5%، وتعادل عشرة مقاعد، في حني حصلت 
قائمة القطب التقدمي )الجبهة الشعبية( على 
ا بنسبة 9%، ولم 

ً
خمسة مقاعد من 888 صوت

تــحــصــد قــائــمــة الــــوحــــدة الــطــالبــيــة )الــجــبــهــة 
ا، كما نال اتحاد 

ً
الديمقراطية( غير 132 صوت

ا، 
ً
الطلبة الديمقراطي )حزب الشعب( 76 صوت

وكـــالهـــمـــا لـــم يــحــصــال عــلــى أي مــقــعــد. ومــن 
ة 

ّ
وا سن

ّ
الجدير بالذكر أن طلبة بيرزيت قد سن

حميدة تقوم على مشاركة كل الكتل الناجحة، 
الطلبة  بحسب مقاعدها، في تشكيل مجلس 
ُيــعــرف بفصائل  مــا  أن  الــالفــت  لكن  وهيئاته، 
املقاعد  أغلب  تشغل  والتي  التحرير،  منظمة 
للمنظمة  التنفيذية  اللجنة  فــي  الفصائلية 
)جبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة النضال 
الــشــعــبــي، وجــبــهــتــي الــتــحــريــر الـــعـــربـــيـــة( لم 
تتمّكن حتى من تشكيل قوائم انتخابية لها، 
املــوجــودة في  حالها فــي ذلــك حــال الفصائل 
دمشق، وهو ما يكشف حالة الخواء التمثيلي 
ـــي مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر وبــــعــــض فــصــائــلــهــا  فــ
الــوهــمــيــة الــتــي تتلخص وظــيــفــتــهــا فــي منح 
طر القائمة، في حني 

ُ
غطاٍء تمثيليٍّ وهمي لأل

تقف عاجزة عن تشكيل قائمة أو خــوض أي 
انتخابات تمثيلية.

ــا 
ً
تــشــّكــل الــحــركــة الــطــالبــيــة، كــمــا ســلــف، مــيــزان

 لتمييز االتــجــاهــات. 
ً
ــرأي، وبــوصــلــة الـ لقياس 

ولذلك، يمثل فرق النتائج انعكاًسا ملجموعة 
زت مـــوقـــع كــتــلــة حـــركـــة حــمــاس 

ّ
أحـــــــــداٍث عــــــــز

فـــي الــجــامــعــات الــفــلــســطــيــنــيــة، مــنــهــا الــهــّبــات 
الشعبية، وأحداث حي الشيخ جّراح واألقصى، 
ومعركة سيف القدس عام 2021، ومقتل نزار 
ــرات، وازديــــــــاد وتــيــرة  ــاهـ ــظـ ــتـ بـــنـــات، وقـــمـــع الـ

والــســعــوديــة مــصــلــحــة واضـــحـــة فـــي الضغط 
عـــلـــى إيــــــــران، لــتــغــيــيــر ســيــاســتــهــا اإلقــلــيــمــيــة 
الصاروخي،  برنامجها  من طموحات  والحّد 
النحيازهما  ثــمــنــا  يطلبا  أن  الطبيعي  فــمــن 
للواليات املتحدة في حربها غير املعلنة على 
ــة األوكـــرانـــيـــة. لـــذا، ليس  روســيــا بسبب األزمــ
مــن املستبعد أبـــدا أن يــكــون لــلــغــزو الــروســي 
ألوكــرانــيــا تــأثــيــرات جانبية تــدفــع فــي اتجاه 
عدم العودة األميركية إلى االتفاق النووي مع 
رات عديدة 

ّ
إيــران. وأيــا كان األمــر، هناك مؤش

تدل على أن إيران ال تبدو في عجلٍة من أمرها، 
ومن ثم ال تظهر تلهفا شديدا لعودة الواليات 
الــنــووي، رغــم ترحيبها  املتحدة إلــى االتــفــاق 
بهذه العودة إن جرت وفق شروطها هي. أما 
األسباب التي تدعوها إلى عدم العجلة فهي 

كثيرة، أهمها سببان: 
العقوبات  التكيف مع  إيــران في  األول: نجاح 
األمـــيـــركـــيـــة، رغــــم مـــا أحــدثــتــه مـــن ضــــرر بــالــغ 
أصــــــاب اقـــتـــصـــادهـــا، وتــمــكــنــهــا مــــن تــحــويــل 
ــرر إلــــى منفعة  ــتـــحـــّدي إلــــى فـــرصـــة، والــــضــ الـ
فـــي بــعــض األحـــيـــان، وهـــو نـــجـــاٌح يــعــزى إلــى 
ــمـــاد عــلــى الــنــفــس،  ــتـ إصــــــرار إيــــــران عــلــى االعـ
وعلى الجهود الذاتية في دفع عجلة التنمية، 
املجاالت، وهو  في مختلف  االبتكار  وتحفيز 
ما يوحي به ما أحرزته إيران من تقّدم هائل، 
الصواريخ  تكنولوجيا  مجال  فــي  خصوصا 
والفضاء واالتصاالت، رغم العقوبات القاسية 

التي فرضت عليها سنوات طويلة. 
الــثــانــي: اقــتــنــاع الــنــخــبــة اإليــرانــيــة الــحــاكــمــة، 
إلى  رئيسي  إبــراهــيــم  خصوصا بعد وصـــول 
املــتــحــدة في  الــواليــات  بــأن مصلحة  السلطة، 
الــعــودة إلـــى االتــفــاق الــنــووي تــفــوق مصلحة 
ــران، فــعــدم الـــعـــودة األمــيــركــيــة إلـــى االتــفــاق  ــ إيـ
التزاماتها  مــن  ل 

ّ
التحل إليـــران  يتيح  الــنــووي 

بموجبه، خصوصا ما يتعلق منها بتخصيب 
اليورانيوم، وبالتالي يمّكنها من دفع مستوى 
التخصيب إلى أقصى مدى تستطيع الوصول 
إليه، ويحول، في الوقت نفسه، دون املخاطرة 
بـــوقـــوع حــــرب أو بــإعــطــاء الــــواليــــات املــتــحــدة 
وإســرائــيــل ذريــعــة للجوء إلــى الــقــوة املسلحة 
ضدها. إذا صّحت هذه االستنتاجات، فمعنى 
ذلك أن عدم عودة الواليات املتحدة إلى االتفاق 
النووي خالل الشهور القليلة املقبلة سيؤّدي، 
من ناحية، إلى استمرار العقوبات األميركية 
ــقــــصــــوى، وإلـــــــى إقــــــــدام إيـــــــــران، مــــن نــاحــيــة  الــ
بمعّدالت  الــيــورانــيــوم  تخصيب  على  أخـــرى، 
من  تقترب  قــد  متصاعدة،  ونــســب  متسارعة، 
إلى  املنطقة برمتها  درجــة 90%، ما قد يعيد 

التنسيق األمني، وانقسامات حركة فتح خالل 
االنــتــخــابــات، وخـــروج نــاصــر الــقــدوة ومـــروان 
الـــبـــرغـــوثـــي فـــي قــائــمــة انــتــخــابــيــة مــنــفــصــلــة، 
وفصل كــادرات فتحاوية متميزة نجحت في 
تــشــكــيــل قـــوائـــم خــــارج الـــقـــوائـــم الــرســمــيــة في 
املــرتــبــك لحركة  الــبــلــديــة، واألداء  االنــتــخــابــات 
فـــتـــح فــــي عــالقــتــهــا بــالــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وأكثر  كلها  هــذه  الفساد.  ملفات  ومعالجتها 
التي  االنتخابية  املناظرة  عنوان  كانت  منها 
ــادت الـــكـــتـــل الـــطـــالبـــيـــة تــنــظــيــمــهــا قــبــيــل  ــ ــتـ ــ اعـ
االنتخابات، والتي اتسمت كعادتها بشعاراٍت 
شعبويٍة كبيرة. وعلى الرغم من تشكيل حركة 
فتح لجنة ضّمت ممثلني عن التنظيم وحركة 
الشبيبة واألجهزة األمنية لإلعداد للمناظرة 
االنتخابية، إال أن أداء كتلة حماس كان أفضل. 
تركزت انتقادت كتلة الوفاء، من خالل ممثلها 
البرنامج  عــلــى  زلــــوم،  املــنــاظــرة، معتصم  فــي 
الــســيــاســي الــحــالــي، وانــقــطــاع حــاضــر »فــتــح« 
ــتــــح« بــالــســلــطــة  عــــن مـــاضـــيـــهـــا، وعــــالقــــات »فــ
األمني و»أوســلــو«، وفصل »فتح«  والتنسيق 
كـــوادرهـــا واضـــطـــهـــادهـــم، والـــذيـــن كـــان منهم 
مروان البرغوثي وناصر القدوة، ومن نجحوا 
فـــي االنـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة، مــثــل تــيــســيــر أبــو 
سنينة، بطل عملية الدبويا الشهيرة )1980(، 
وأخــيــًرا إقــصــاء نبيل شعث عــن مــواقــعــه. في 
حني اتكأ ُمناظر الشبيبة الطالبية على تاريخ 
حركة فتح املجيد، لكنه عجز عن ربط السيرة 
ــداء فتح  ــهــ الــنــضــالــيــة لــكــتــائــب األقـــصـــى وشــ
فــي جــنــني بــالــســيــاســة الــرســمــيــة لــقــيــادة فتح 
إلى  والسلطة، ما حدا بممثل كتلة »حماس« 
أن يعلن عن تسمية األسير مــروان البرغوثي 
رئيًسا فخرًيا لكتلته، وأن يدعوه إلى تسمية 
 

ً
الرئيس محمود عباس بدال كتلة فتح باسم 

مـــن الــشــهــيــد يــاســر عـــرفـــات، لــتــعــّبــر عـــن واقـــع 
الحال.

ا املوقف اإلسرائيلي من االنتخابات، 
ً

الفٌت أيض
رص حركة فتح، وربما 

ُ
وقد أّدى إلى إضعاف ف

ــار الــفــتــنــة، وكـــان  ــان الـــغـــرض مــنــه تــأجــيــج نـ كـ
الرسائل  آالف  االحتالل  بإرسال سلطات  ذلك 
النّصية إلى أولياء أمور الطلبة على هواتفهم 
املــحــمــولــة، وقـــد أرســـل إلـــّي نصها أحـــد أبــنــاء 
عمومتي الــذي يــدرس أحد أبنائه في جامعة 
قام انتخابات الطلبة 

ُ
بيرزيت، وفيها: »غًدا ست

فـــي جــامــعــة بــيــرزيــت. ملــعــلــومــك، إن تصويت 
يعّد  ]يجعله[  اإلسالمية  للكتلة  ابنتك  ابنك/ 
كـــنـــاشـــط فــــي حــــمــــاس، حـــيـــث يــعــطــيــنــا الــحــق 

أجـــواء الــتــوتــر الــكــبــرى والــتــجــاذبــات العنيفة 
ــان فــتــرة إدارة تــرامــب.  ــ الــتــي كــانــت عــلــيــهــا إّبـ
ويصعب، في ظل أجواء كتلك، توقع استمرار 
التهدئة القائمة حاليا في اليمن أو تمديدها، 
كما سيكون من الصعب مواصلة املفاوضات 
إنها تجاوزت  يقال  التي  اإليرانية  السعودية 
املستوى الفني، وباتت على وشك االرتقاء إلى 
املستوى السياسي. وستكون إسرائيل الدولة 
ــواء املتوترة  األكــثــر ســعــادة بــعــودة هــذه األجــ
الــتــي تــســاعــدهــا عــلــى الــتــقــارب أكــثــر مــع دول 
الخطر  أن  بدعوى  املنطقة،  في  عديدة  عربية 
اإليراني بات مشتركا يهّدد الجميع، ومن ثم 

القوات  اعتقلت  القانون«. كما  بالتعامل وفق 
اإلســرائــيــلــيــة ُمــنــاظــر حــركــة حــمــاس معتصم 
انتهاء  الكتلة بعد  قــيــادات  زلــوم، وسبعة من 
االعتقال.  فتح  كتلة  استنكرت  وقــد  املــنــاظــرة، 
أما ثالثة األثافي فكانت في زّج زلوم في قسم 
املعتقلني  أغلبية  عــوفــر، حيث  فــي معتقل   16
في هذا القسم من أسرى حركة فتح، فتعّرض 
لــضــرٍب مــبــّرح فـــور دخــولــه إلــيــه، مــا أّدى إلــى 
أن  بعد  املستشفى  إلــى  قل 

ُ
فن أطــرافــه،  تكسير 

 تهّدد 
ٌ
 خطرة

ٌ
القسم، وهي حادثة لقي خــارج 

ُ
أ

ـــنـــذر بانقسامها، 
ُ
الــحــركــة األســـيـــرة وت وحـــدة 

وتفتح نافذة للعدو لنقل التنسيق األمني إلى 
داخل املعتقالت.

كان رد فعل حركة فتح على نتائج االنتخابات 

على إسرائيل والدول العربية أن يتعاونا معا 
إلى أقصى مدى ممكن ملواجهته وصّده.

على صعيد آخــر، يتوقع أن يــؤّدي قــرار إدارة 
بــايــدن عـــدم الــعــودة إلـــى االتــفــاق الــنــووي مع 
إيــــران إلـــى تــقــارب أمــيــركــي إســرائــيــلــي بشأن 
قد يصل  إيــران مستقبال،  مع  التعامل  كيفية 
إلـــى حـــد الــتــطــابــق. وهــنــا ســنــكــون أمــــام أحــد 

احتمالني:
األول: إطالق يد إسرائيل في مباشرة أعمالها 
ــران،  إيـ املــعــتــادة ضــد  التخريبية واإلرهــابــيــة 
بــمــا فـــي ذلــــك مــواصــلــة اإلغــــــارة عــلــى املـــواقـــع 
واألهـــداف اإليرانية في ســوريــة، وهــي مواقع 
وأهداف معّرضة لالزدياد في املرحلة املقبلة، 
ــا لــســحــب جـــــزء مــن  ــيــ ــرار روســ ــ ــطـ ــ بــســبــب اضـ
قواتها املقاتلة تحت ضغوط الحرب املشتعلة 
فــي أوكــرانــيــا، بــالــتــوازي مــع حــرص الــواليــات 
املتحدة على البقاء في خلفية املشهد، تحاشيا 
ــران غير  ــ ــدام عــســكــري مــبــاشــر مـــع إيــ ــ ألي صـ
مرغوب فيه في املرحلة الراهنة، خصوصا في 
حل استمرار الحرب وتصاعدها في أوكرانيا.

ــي:  بــــلــــورة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أمــيــركــيــة  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ
إسرائيلية مشتركة في مواجهة إيران، تسمح 
بتوزيع متفق عليه لــألدوار بني الطرفني، مع 
عدم  لضمان  املتوقع  التصعيد  إيــقــاع  ضبط 
انفالت األمــور، مع اإلبقاء على خيار احتمال 
 عــمــلــيــة عــســكــريــة مـــشـــتـــركـــة، تــســتــهــدف 

ّ
ــن ــ شـ

ــنــــووي  ــلـــى الـــبـــرنـــامـــج الــ الــــقــــضــــاء نـــهـــائـــيـــا عـ
اإليـــــرانـــــي، أو إصـــابـــتـــه بــالــشــلــل الــــتــــام فــتــرة 
الدولية  الــظــروف  مقبلة، حــني تصبح  طويلة 
واإلقــلــيــمــيــة مــواتــيــة بشكل أفــضــل، وهـــذا هو 
للوصول  تسعى  إسرائيل  ظلت  الــذي  الهدف 
الحالتني،  كلتا  فــي  منذ ســنــوات طويلة.  إليه 
كــلــيــا في  الــجــيــوســيــاســة  املــعــطــيــات  ستتغير 
الـــعـــوامـــل  إذا أدخـــلـــنـــا  ــا  ــقـــة، خـــصـــوصـ ــنـــطـ املـ
املــتــصــلــة بــالــصــراع الــعــربــي اإلســرائــيــلــي في 
وحدها  إسرائيل  يد  أطلقت  فسواء  االعتبار، 
االتــفــاق  أو جــرى  املنطقة،  فــي شـــؤون  للعبث 
ــة أمـــيـــركـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ عـــلـــى اسـ
مــشــتــركــة لـــضـــرب إيـــــــران،  فــســتــدخــل املــنــطــقــة 
حتما في حالة استقطاب تام بني مشروعني: 
ــران  ــ إيـ فــــي  ــرى  ــ يـ ــيـــركـــي إســـرائـــيـــلـــي  أمـ األول، 
مصدر الخطر الرئيسي على مصالحهما في 
األميركية  للهيمنة  مــقــاوم  والــثــانــي،  املنطقة. 
اإلســرائــيــلــيــة فــي املــنــطــقــة، تــقــوده إيــــران، وقــد 
تــدخــل روســـيـــا عــلــى خــطــه، إذا طـــال الــصــراع 
املحتدم على الساحة األوكرانية، أو تطّور في 

غير صالحها.
)أكاديمي مصري(

 ثّمة شعور بالصدمة ناجٌم عن 
ْ
ا، لكن

ً
متفاوت

الحركة،  أمــني ســر  أعلن  الكبير؛  املقاعد  فــارق 
إن  النتائج، وقـــال  احــتــرامــه  الــرجــوب،  جبريل 
إلى  داعــًيــا  السلطة،  أخطاء  ثمن  تدفع  »فتح« 
إجـــــراء مــحــاســبــة، مـــن غــيــر أن يـــحـــّدد الــجــهــة 
املسؤولة. لكن املوقف الغريب كان موقف أمني 
الــلــه والــبــيــرة، مــوفــق سحويل،  ســر إقليم رام 
إال  املــســؤولــيــة،   

ً
متحمال استقالته  قـــّدم  الـــذي 

ا لكوادر في 
ً

أنه حّمل مسؤولية الهزيمة أيض
الــحــركــة وضــبــاط كــبــار فــي املــؤســســة األمنية 
وموظفني كبار في السلطة الفلسطينية ينشط 
وكأنه  كتلة »حماس«!،  في  وبناتهم  أبناؤهم 
يدعو ملعاقبتهم بسبب تصويت أبنائهم، من 
دون أن بــتــســاءل عــن ســبــب تــصــويــت األبــنــاء 
عــلــى خــــالف رغـــبـــة األبــــــاء، مــطــالــًبــا بتشكيل 
»لــجــنــة تحقيق ال يــكــون فيها مــن لــه ولـــد أو 
ــالـــت بــعــده  ــتـ ــــالب الـــجـــامـــعـــة«. وتـ بـــنـــت مــــن طـ
استقاالٌت من أعضاء في لجنة اإلقليم ولجان 
املــنــاطــق، لــيــتــّوج ذلـــك بــإعــالن لــجــان األقــالــيــم 
في الضفة الغربية تجميد عملها، في رسالٍة 
موجهة إلى الرئيس محمود عباس واللجنة 
املــركــزيــة، بحيث بــات مــن الجلي أن مــا حدث 
في انتخابات بيرزيت سُيستخدم في تصفية 
حــســابــات تنظيمية، تــدخــل فــي إطـــار اإلعـــداد 

للمؤتمر الثامن للحركة الذي سُيعقد قريًبا.
لحركة  السياسي  املكتب  رئــيــس  نــائــب  رّحـــب 
ــعـــاروري، بالنتيجة، وقــال  الـ حــمــاس، صــالــح 
ــراء انــتــخــابــات  ــ إنــهــا »تــثــبــت قــدرتــنــا عــلــى إجـ
إشــارة  فــي  إرادة شعبنا«،  عــن  تعّبر  شــفــافــة، 
إجــراء  عــن  الفلسطينية  السلطة  نــكــوص  إلــى 
االنــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، لـــكـــن الــــالفــــت أن 
لــم يتطّرق إلــى منع حركة حماس  الــعــاروري 
ــات فــــي جــامــعــاتــهــا وفـــي  ــابـ ــتـــخـ ــزة االنـ ــ فــــي غـ

بلدياتها منذ االنقسام في العام 2006.
كــانــت انــتــخــابــات بــيــرزيــت كــاشــفــة، ولــم تــدرك 
ــبـــر هـــذه  ــا عـ ــهـ ــعـ ــبـــب تـــراجـ ــتـــح أن سـ حــــركــــة فـ
بشكل  السياسي  نهجها  فــي  يتمثل  السنني 
رئــيــس، ومــا لــم ُيــعــالــج ذلـــك، فإنها ستستمر 
السلطة،  بتالبيب  تمّسكت  مهما  بــاالنــحــدار، 
وعلى »حماس« التي تقدمت، بفعل مقاومتها 
أن  الــســيــاســي للسلطة،  الــنــهــج  ومــعــارضــتــهــا 
تــــدرك أن أحــــد أبـــــواب تـــقـــّدم املـــقـــاومـــة تفعيل 
حياتها  إدارة  في  جماهيرية  مشاركة  أوســع 
اليومية، بما في ذلــك إجــراء االنتخابات لكل 

املؤسسات التمثيلية في قطاع غزة.
)كاتب فلسطيني(

ماذا لو قرّرت إدارة بايدن عدم العودة إلى االتفاق النووي؟

تداعيات انتخابات جامعة بيرزيت
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كتلة فتح

على حماس أن تدرك 
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جماهيرية في إدارة 
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     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :لإلعالنات  ¶

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

Saturday 28 May 2022
السبت 28 مايو/ أيار 2022 م  27  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2826  السنة الثامنة


