
مهند مبيضين

اإلســرائــيــلــيــة  الفلسطينية  الــحــرب  لــيــســت 
مقطعًا في فيلم، إنها استعادة واستئناف، 
لحتمية املواجهة الي كانت مؤّجلة، في زمن 
الحضور  على  القائمة  الجديدة  التقانات 
قارن الحرب اليوم 

ُ
عن بعد. وبناًء عليه، ال ت

بحروب سابقة، عربية إسرائيلية، أو على 
صــعــيــد مــواجــهــات إســرائــيــل الــســابــقــة مع 
األشــقــاء فــي غــزة فــي األعـــوام 2008 و2012 
على  قامت  التي  إسرائيل  فرضّية  و2014. 
الحلقة األخيرة  العرب هو  التطبيع مع   

ّ
أن

النهائية،  في مسلسل االحتالل والتصفية 
بــحــّجــة أنــهــم نــســوا قــضــيــة فــلــســطــن، وأن 
ــم، لـــم تــنــجــح، وذلـــك  ــدهـ الــفــلــســطــيــنــيــن وحـ
خــيــار إســرائــيــلــي بــائــس تـــمـــّوه بــؤســه في 
املواجهة غير األخــيــرة، حن كتبت صحف 
ــعــنــا معهم 

ّ
الـــذيـــن وق الـــعـــرب   

ّ
االحـــتـــالل أن

ــا«، وهـــــــي، أي  ــ ــونـ ــ ــذلـ ــ ــــالم »خـ اتـــفـــاقـــيـــات ســ
ع.

ّ
 الشعوب لم توق

ّ
إسرائيل، لم تعرف أن

الـــصـــراع   هـــنـــا، يــصــلــح األردن حـــالـــة، فـــي 
اإلســـرائـــيـــلـــي، فــهــو بـــلـــٌد مــرتــبــط بــاتــفــاقــيــة 
عــــام 1994، لكن  الـــعـــدو وقـــعـــت  مـــع  ســــالم 
األردن بلٌد ممانع في الحقوق الفلسطينية، 
وداعم لحركة حماس على األرض، فالدعم 
الصحي والخدماتي لم ينقطع عن القطاع، 
 لــبــقــيــة الـــعـــرب مع 

ٌ
 مــغــايــرة

ٌ
ولـــــأردن قــصــة

فلسطن، وما قّدمته الحكومة األردنية من 
وثائق لدعم حقوق حي الشيخ جــّراح، هو 

محمد أحمد القابسي

يـــؤخـــذ عــلــى الــــثــــورة الــتــونــســيــة، أنـــهـــا بال 
قــيــادة وال طــبــقــات، إذ ال يــوجــد فــي تونس 
قـــادة  فـــاعـــلـــون حــقــيــقــيــون أو مـــفـــكـــرون أو 
ــرون لــهــا وملــســارهــا، على 

ّ
ســيــاســيــون يــنــظ

ــــورات الـــفـــرنـــســـيـــة واألمـــيـــركـــيـــة  ــثــ ــ عـــكـــس الــ
والــــروســــيــــة والــصــيــنــيــة وغـــيـــرهـــا، والـــتـــي 
رت 

ّ
سبقتها حركات فكرية أّسست لها ونظ

واضحا  أصبح  وقد  وأهدافها.  لتحوالتها 
أن األزمة التي تعيشها تونس، في أبعادها 
الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة، 
ــد أســـبـــابـــهـــا الــرئــيــســيــة هـــذا  ــ ــكـــون أحـ قــــد يـ
الــذي تعانيه ثورة  والثقافي  الفكري  اليتم 
الــســابــق أورث فــقــرا  الــيــاســمــن، فــالــنــظــام 
معرفيا فكريا وانحسارا في النخب الفاعلة 
ــثـــورة فـــي صــراعــات  الــتــي ســقــطــت بــعــيــد الـ
غــرار  على  زالــت تشغلهم،  مــا  أيديولوجية 
هل اإلســالم ديــن ودولــة، وهــل املــرأة مكملة 
ــتـــســـاويـــة مـــعـــه فــــي الـــحـــقـــوق  ــلـــرجـــل أم مـ لـ
والــواجــبــات، وإشــكــالــيــة تــداخــل مؤسسات 
الــدولــة مــن بــرملــان ورئــاســة وحــكــومــة، وما 
سقط فيه الوضع في تأويل الدستور الذي 
ظـــل يــمــارســه رئــيــس الــجــمــهــوريــة، ويــهــدد 

بفصوله شركاءه في الحكم.
ثـــار الــتــونــســيــون مــن أجـــل تغيير وضعهم 
واجتماعيا.  اقتصاديا  والــبــائــس  املــتــرّدي 
ــا الــــيــــوم أنــــهــــم يــعــيــشــون  ــيـ ــم يـــعـــد خـــافـ ــ ولــ
إحباطا عاما بمختلف شرائحهم وفئاتهم، 
الــثــورة مــن حرية  بــمــا مّكنتهم  ويــعــلــنــون، 
ــا(، في  ــهـ فـــي الــتــعــبــيــر )املـــكـــســـب الـــوحـــيـــد لـ
ــيـــة،  ــاءات الـــعـــامـــة واملـــنـــابـــر اإلعـــالمـ ــفــــضــ الــ
وخـــصـــوصـــا فــــي وســــائــــل الــــتــــواصــــل، عــن 
ــــت حـــــّدة  ــعـ ــ ــفـ ــ خـــيـــبـــاتـــهـــم  املــــتــــتــــالــــيــــة. وارتـ
ــا،  ــع تـــداعـــيـــات جــائــحــة كـــورونـ اإلحــــبــــاط مـ
وتــدهــور املــقــدرة الشرائية وأزمــة التالقيح 
ضــد كــورونــا، وتــــرّدي املــؤّســســة التربوية، 
ــة إلـــى  ــاديــ ــتــــصــ ـــــــرات االقــ

ّ
وتـــــدحـــــرج املـــــــؤش

مـــســـتـــويـــاٍت غـــيـــر مــســبــوقــة مـــقـــابـــل غــيــاب 
املخرج السياسي الــذي من شأنه أن ينهي 
االنـــســـداد، ويــضــع خريطة الــطــريــق مــن كل 
ــن الــنــفــق املـــظـــلـــم، إذ  األطــــــــراف، لـــلـــخـــروج مـ
املــبــادرات  الــحــوار، ومجمل  فشلت دعـــوات 

محمود الريماوي

كــان كاتب هــذه السطور أحــد مــن  تابعوا، 
ما وسع الجهد، تطورات الحرب بن حركة 
الفلسطينية في  املقاومة  حماس وفصائل 
ة من جهة واالحتالل اإلسرائيلي 

ّ
قطاع غز

مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى. وكــــــــان هـــــــذا االحــــتــــالل 
ــبـــادئ فـــي املـــواجـــهـــة، حن  الــبــغــيــض هـــو الـ
جــّراح   الشيخ  بــأبــنــاء حــي  بالتنكيل  شــرع 
فـــي الـــقـــدس، القــتــالعــهــم مـــن بــيــوت آبــائــهــم 
ن في املسجد 

ّ
وأجدادهم، والتنكيل باملصل

ــر مــن رمــضــان،  ــ األقــصــى فــي الــعــشــر األواخـ
ــــن انـــتـــفـــضـــوا  ــذيـ ــ ــان املــــقــــادســــة الـ ــ ــّب ــشــ ــالــ وبــ
عــلــى املـــوجـــة الــعــنــصــريــة املــتــوّحــشــة الــتــي 
املستوطنن  مليشيات  أيـــدي  على  ت 

ّ
تفش

املــســلــحــن، مــدعــومــن بــالــشــرطــة والــخــّيــالــة 
وعناصر الشاباك. وقد انطلقت هذه املوجة 
الحكومة،  رئيس  من  بتعليماٍت  اإلجرامية 
األجهزة  مع  وبتنسيٍق  نتنياهو،  بنيامن 
ــزاة املــســتــوطــنــن،  ــغــ األمـــنـــيـــة ومـــجـــالـــس الــ
وبدون أدنى اكتراٍث لردود فعل فلسطينية 
وفــي هذه  دولــيــة.  أو  إقليمية  أو  أو عربية 
ــواء املــحــمــومــة، وّجــهــت حــركــة حماس  األجــ
ــتــــالل مـــن مــغــّبــة  تــحــذيــرهــا لــســلــطــات االحــ
املضي في ارتكاباتها الغاشمة، وقد قوبل 
التحذير باستخفاٍف وغطرسة، حيث  هذا 
تلك.  املشينة  اته  إجراء االحتالل في  مضى 
والــتــذكــيــر بـــهـــذه الـــوقـــائـــع الــســاخــنــة الــتــي 
 فــــي األذهــــــــان هــــو لــغــرض 

ً
ــــت طــــريــــة مــــا زالــ

االحــتــالل،   يطلقها  الــتــي  الــِفــريــة  تصحيح 
ــــالم عـــربـــي مــتــصــهــن،  ــاوب مـــعـــه إعــ ــتـــجـ ويـ
بترديد مزاعمه، أن »حماس« كانت البادئة 
في املواجهة. علمًا أن تاريخ االحتالل نفسه 
منذ السابع من يونيو/ حزيران 1967 هو 
 بــعــشــريــن عـــامـــا عــلــى نـــشـــأة حــركــة 

ٌ
ــابـــق سـ

حــمــاس. وقـــد كـــان ال بــد مــن وقـــف غطرسة 
العدو، وتوجيه تلك الصليات الصاروخية، 
لتذكيره بأنه ليس وحــده في املــيــدان، وأن 
لــــــأرض املــحــتــلــة ولــفــلــســطــن مــــن نــهــرهــا 
يدافع  من  )املتوسط(  بحرها  إلــى  )األردن( 

عنها ويحمي حماها.
ــح آنـــذاك أو بعد وقــف إطـــالق النار 

ُ
 ولــم يــل

ثالث هو  طــرٍف  املواجهة تمت لحساب  أن 
إيـــران، فــالــذي اخــتــار املــواجــهــة والتصعيد 
باملناسبة  اإلسرائيلي، وهــو  االحــتــالل  هو 
ــّدد  ــجــ ــا يـــجـــعـــل تــ ــمــ مـــــــــاٍض فــــــي خــــــيــــــاره بــ
محتمال،  أمــرًا  مختلفة  بأشكال  املواجهات 
ــوّد خــدمــة  ــ يــ نـــفـــُســـه  ــتــــالل  ــــان االحــ كـ إال إذا 
طــهــران، مــا دامـــت األخــيــرة هــي املستفيدة، 
كــمــا تـــــرّوج جـــوقـــة االحـــتـــالل هــنــا وهـــنـــاك، 
ــا إذا  بــلــغــاٍت مــخــتــلــفــة، مــنــهــا الــعــربــيــة .. أمـ
ــًا من  ــَرضــ ــفـــادت طـــهـــران أو غــيــرهــا َعــ ــتـ اسـ
ــه 

ُ
هـــذه الــتــطــورات، فــذلــك أمـــر يــتــكــّرر حــدوث

فــــي تــــاريــــخ الــــصــــراعــــات والــــــحــــــروب، فــقــد 

حسين عبد العزيز

الهدف من أية انتخابات هو حدوث تداول 
سلمي للسلطة، وهذا يعني أن ثّمة مأسسة 
للنظام السياسي قد حصلت قبيل االنتقال 
إلى إجراء االنتخابات، فال ُيعقل أن تحُدث 
االنتخابات في ظل نظام استبدادي، ألنها 
ستفقد الغاية منها، وتتحّول إلى نوع من 

شرعنة االستبداد.
ــام الـــســـيـــاســـي قــبــل  ــظـ ــنـ أهـــمـــيـــة مـــأســـســـة الـ
االنــتــخــابــات تــكــمــن فـــي أنــهــا تــنــزع عملية 
ح، بحيث يصبح 

ّ
احتكار العنف من أي مرش

الــعــنــف حــكــرًا عــلــى الـــدولـــة الــتــي تــكــون في 
موقٍف محايٍد من املنافسة االنتخابية. ولهذا 
السبب، أّكدت األمم املتحدة وورقة مبعوثها 
السابق إلى سورية، دي ميستورا، ذات الـ 12 
البيئة املحايدة قبيل االنتقال  بندًا، أهمية 
إلى إجراء االنتخابات، فمن دون هذه البيئة، 
حن العنف، 

ّ
ومن دون أن يمتلك أحد املرش

ال معنى لالنتخابات.
يــدرك النظام السوري هذا جيدًا. ومع ذلك 
ليس فــي مــقــدوره عــدم إجـــراء االنتخابات، 
تشريعية ورئاسية، ألنه إن لم يفعل، فإنه 
ــبـــدادي ال  ــتـ ــأن حــكــمــه اسـ يــعــتــرف عــمــلــيــًا بــ
العملية  أيــضــًا بشرعية  ويــعــتــرف  شــرعــي، 
الــســيــاســيــة الــتــي تــقــودهــا األمــــم املــتــحــدة، 
مسارًا وحيدًا وقانونيًا للحل السياسي في 
سورية. بالنسبة للنظام، ليس هدف إجراء 
االنتخابات تداول السلطة بشكل سلمي )هذا 
مرتبط بالدول الديمقراطية التي تجاوزت 
السياسي  الــنــظــام  طبيعة  تــحــديــد  مــســألــة 
وبــنــيــتــه(، وإنـــمـــا مــرتــبــط بــإنــتــاج شــرعــيــة 
مفقودة له. ومن هنا كان إصراره دائمًا على 

إجراء االنتخابات في موعدها.
وأحد مفارقات السياسة أن النظام السوري 
واألمــــــم املـــتـــحـــدة يــلــتــقــيــان فـــي الــنــظــر إلــى 
االنتخابات الرئاسية التي جرت أخيرًا، من 
حيث إنها ليست جزءًا من العملية السياسية 
التي ينّص عليها قرار مجلس األمن 2254 
حسب تصريح املبعوث األممي الخاص إلى 

سورية، غير بيدرسون.
بمعنى أن األمم املتحدة تعتبر االنتخابات 
الــرئــاســيــة غــيــر شــرعــيــة، ألنــهــا عــمــل فــردي 
األممية،  السياسية  العملية  سياق  خــارج 
املناط بها الوصول إلى حكم سياسي جديد 
ورشيد على أساس ديمقراطي. وفي عملية 
الفصل هذه، يلتقي النظام واألمم املتحدة، 

وإن كانت الغايات مختلفة.
ال يــهــتــم الــنــظــام الـــســـوري بــمــســألــة إضــفــاء 
االنتخابية  العملية  الدولية على  الشرعية 

والوثائق  التاريخ  معركة  فــي  أخــرى  قصة 
والقوة الناعمة.

الفلسطينية مع تصريح  منذ بدء القضية 
السير آرثــر جيمس بلفور 1917، والهجرة 
ــثـــورة  ــــى فــلــســطــن، ثــــم مــــع الـ الـــيـــهـــوديـــة إلـ
املجيدة 1936- 1939، وصواًل  الفلسطينية 
إلــى النكبة وتــداعــيــاتــهــا، ثــم دولـــة الــوحــدة 
تحظ  لـــم  والـــتـــي   ،)1974-1950( املــشــتــركــة 
الفلسطيني،  الــشــعــب  قـــوى  كــامــل  بــتــأيــيــد 
النكسة 1967، وصـــواًل  مــع  ثــم  الــعــرب،  وال 
إلـــى إعــــالن املــلــك الــحــســن مــشــروع اململكة 
العربية املتحدة، أو ما سّمي مشروع امللك 
حسن )1972(، ثم مع بدء املسار التمثيلي 
الفلسطيني وقمة الرباط عام 1974 وحتى 
قـــرار فـــّك االرتـــبـــاط الــقــانــونــي واإلداري مع 
الثانية،  الغربية 1988 واالنتفاضة  الضفة 
ــًا مـــســـار الــــســــالم والــــوفــــد املــشــتــرك  ــقــ والحــ
أردنيًا وفلسطينيًا، وحتى اليوم مع حرب 
ــّراح الــراهــنــة،  ة ومــعــركــة حــي الــشــيــخ جــ

ّ
غـــز

 الــشــعــب األردنـــــــي مـــن أكـــثـــر الــشــعــوب 
ّ

ظــــل
 وتــأثــرًا بقضية فلسطن. 

ً
تــفــاعــال الــعــربــيــة 

وبكل حسم، يمكن القول إن األردنين اليوم 
بمكّونهم )الــغــرب أردنـــي والــشــرق أردنـــي(، 
غــرب فلسطيني، هم  يقال  ويالحظ هنا ال 
 ألفضل وحدة كان من املمكن أن تقوم، 

ٌ
نواة

وهي قائمة اليوم على الصعيد االجتماعي 
املشتركة،  الهوية  صعيد  وعلى  والثقافي، 
وال غــرابــة فــي أن يــقــال إن الــبــيــت األردنــــي 

نصفه أردني ونصفه اآلخر فلسطيني.

ــرم أمـــنـــي في   اقـــتـــحـــام الــــحــــدود جــ
ّ
ــع أن ومــ

أن األردنين وقفوا مستعّدين  القانون، إال 
لكل احتمال في الطريق إلى فتح جبهة مع 
العدو. لقد أثبتت الحرب عجز إسرائيل في 
الرهان  وكــذب  الفلسطينية،  القضية  إذابــة 
اليوم  العربي   جيل الشباب 

ّ
إن على مقولة 

بات غير مهتم بالتحرير والجهاد وقضية 
 
ّ
ــٌر لــم يــتــحــقــق، وثــبــت أن فــلــســطــن، وهـــو أمــ

أكثر تعلقًا  أردنيًا وعربيًا،  الجديد،  الجيل 

 بــمــعــركــة تــحــريــر 
ً
ــة ــبـ ــثـــر رغـ بــالــقــضــيــة، وأكـ

جديدة. وأسقطت الحرب مقوالت التطبيع، 
وأيقظت الشباب األردني، وأعادت التذكير 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــيــ ــ بـــحـــجـــم الـــعـــالقـــة األردنــ
وطبيعتها وخصوصيتها، وربما مآالتها 

املستقبلية.
وقف األردن، على الرغم من سنوات الرئيس 
األميركي، ترامب، األربع السيئة، وقف ضد 
ــاوالت إنـــهـــاء الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــحــ مــ
البخسة  املــوائــد  تباع على  وجعلها سلعة 
ــو بــلــد لـــم يــعــلــن الــخــضــوع  لــكــوشــنــيــر، وهــ
يختصر  أن  أراد  الـــذي  األمــيــركــي  للضغط 
الــقــضــيــة بــــأطــــراٍف مـــن غــيــر أهــــل الــقــضــيــة. 
لــــــم يـــنـــجـــح تــــــرامــــــب فــــــي إذابـــــــــــة الـــقـــضـــيـــة 
 موقف الرئيس بايدن 

ّ
الفلسطينية، كما أن

مــن همجية إســرائــيــل لــيــس حــاســمــًا، لكنه 
أفضل من ترامب. ويبقى في املشهد الراهن 
 
ّ
أعــادوا فلسطن وتذكروها، وأن العرب   

ّ
أن

ــادٍر عــلــى نــســيــان  ــ الـــشـــبـــاب الـــعـــربـــي غــيــر قــ
أو  يراها في عموم فلسطن  التي  املشاهد 
العدو  تجاهلها، وخصوصا في غــزة، وأن 
هو العدو اإلسرائيلي، وليس غيره. أّما في 
تــتــوّجــه  مختلفة،  الــقــصــة  فستظل  األردن، 
الــجــمــوع والــحــشــود، على الــرغــم مــن أوامــر 
الدفاع املانعة لها، وفقًا لبروتوكوالت وباء 
ــا، نــحــو الـــحـــدود ومــحــيــط الــســفــارة  كـــورونـ
اإلســرائــيــلــيــة، بــمــبــاركــٍة وتــســهــيــالٍت أمنية 
واملــالمــح  والــفــعــل  الــكــالم  فيظهر  حكومية، 
بــدون تجميل أو إخــفــاء، وهــذا مــا لــم ُيــرده 

نتنياهو، وال حلفاؤه من الغرب. مسّودات 
اإلعمار إلعادة بناء القطاع ستعّد، والقوة 
ــــزداد،  الــعــســكــريــة لــحــركــة حـــمـــاس ســــوف تـ
الــرئــيــس محمود عباس  الــخــاســر الــوحــيــد 
ــر هــــو الــقــضــيــة  ــبــ ــه، والـــكـــاســـب األكــ ــهـــجـ ونـ
الفلسطينية بذاتها، قضية تأبى الخضوع، 

لتبقى آخر حركات التحّرر الوطني.  
الثانية،  االنتفاضة  حيث   ،2000 عــام  منذ 
كان ثّمة كالم، قيل للفلسطينين إن الجنوح 
 فادحًا، لكن هذا القول 

ً
أ

ً
إلى العنف كان خط

أثــبــت الــيــوم عـــدم صــحــتــه. لــقــد أوقــفــت قــوة 
»حـــمـــاس »الـــصـــاروخـــيـــة، عــلــى تــواضــعــهــا، 
هـــواجـــس إســرائــيــل بــســهــولــة تــرحــيــل حي 
األقصى  اقــتــحــام  وبسهولة  جــــّراح،  الشيخ 

الشريف.
الـــســـلـــطـــة  ــأ  ــ ــــشـ أنـ ــاوض  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ ــٌح أن  ــيــ صــــحــ
لكن  الــكــهــلــة،  عــبــاس  ســلــطــة  الفلسطينية، 
طة في املقاطعة 

ّ
اليوم محن السلطة انتهت 

تــأثــيــٍر  أي  لـــعـــبـــاس  ولـــيـــس  ــه،  ــلــ الــ رام  ــي  فــ
عــلــى جــيــل كــامــل مــن الــشــبــاب الفلسطيني 
ــة  ــاومـ ــقـ ــــي حـــــن أن املـ ــي الـــــيـــــوم، فـ ــربــ ــعــ والــ
الــحــمــســاويــة، وفــــي عـــمـــوم مــــدن فــلــســطــن، 
التي دفعت  القضية، وهي  أحيت فلسطن 
ــوار،  الــشــبــاب األردنــــي إلــى الــنــزول إلــى األغـ
ليتنّسم عــبــق الــحــريــة، وهـــي الــتــي أعـــادت 
مـــقـــولـــة: »املــــــوت ألمـــيـــركـــا وإســــرائــــيــــل« في 
ــان، وفــي  ــّمـ ــتـــالل فـــي عـ مــحــيــط ســـفـــارة االحـ

عواصم عربية أخرى.
)كاتب أردني(

الـــتـــي تــقــّدمــت بــهــا أكـــثـــر مـــن جـــهـــة، أهــمــهــا 
ــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل. حـــوار  االتــــحــ
مــتــعــّدد األبــعــاد كـــان األمـــل مــنــه أن ُيفضي 
ــــى مـــخـــرجـــات اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة،  إلـ
اقتصادي  ألمــن  تــؤّســس  سياسية،  وحتى 
ومؤّسساتها  لــلــدولــة  وتعيد  واجــتــمــاعــي، 
هــيــبــتــهــا ومـــكـــانـــتـــهـــا، وتـــضـــمـــن لــلــشــعــب 
»الــثــائــر« »خــبــزه وحــريــتــه وكــرامــتــه«، بعد 
منتخبة  املتعاقبة،  الــحــكــومــات  عــجــزت  أن 
عن  سياسية،  غير  أو  سياسية  معينة،  أو 

تحقيق ذلك.
جــديــد األزمـــــة فـــي تــونــس الــلــقــاء الــرســمــي 
لــلــرئــيــس قــيــس ســعــّيــد بــرئــيــس الــحــكــومــة 
هـــشـــام املــشــيــشــي ووزيـــــر الـــدفـــاع إبــراهــيــم 
البرطاجي، األربعاء 26 مايو/ أيار الحالي، 
فـــي قــصــر قـــرطـــاج، بــعــد أشــهــر مـــن قطيعٍة 
الــذي  الــــوزاري  )الــتــعــديــل(  التحوير  بسبب 
الثاني  كانون  يناير/  في  املشيشي  أجــراه 
ــه ســعــيــد. كــــان مــوضــوع  ــارضـ ــاضـــي، وعـ املـ
اللقاء الــتــداول فــي ملف االنــقــالب املــزعــوم، 
فـــي عــالقــة بــوثــيــقــة مــســّربــة نــشــرهــا مــوقــع 
إنها  وقــيــل  الــبــريــطــانــي،   middle east eye
ــيـــس الــجــمــهــوريــة،  مـــســـّربـــة مــــن ديـــــــوان رئـ
ووصفها باملخطط لالنقالب على رئيسي 
الحكومة والبرملان. وتكشف عن سيناريو 
ــتـــوري تــتــهــيــأ رئــاســة  مـــزعـــوم النـــقـــالب دسـ
ــه عـــلـــى مـــكـــّونـــات  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة لـــلـــقـــيـــام بـ
البرملان  وخصوصا  السياسية،  املنظومة 
ت الرأي العام 

ّ
ورئاسة الحكومة. وثيقة هز

الــســيــاســي، وأعــقــبــتــهــا ردود فــعــل داخــلــيــة 
وخـــارجـــيـــة. وقــــد اعــتــبــرهــا بــعــضــهــم، على 
التأكد من مــدى صدقيتها،  الرغم من عــدم 
الدولة  »بروفة« لتحّرك محتمل من رئيس 
ومـــؤســـســـة الـــرئـــاســـة، وخـــصـــوصـــا مــديــرة 
الـــديـــوان، نــاديــة عــكــاشــة، لتنفيذ »انــقــالب 
دســـــتـــــوري« عـــبـــر تــفــعــيــل الـــفـــصـــل 80 مــن 
 جــّبــارة بيد 

ً
الــدســتــور الـــذي يعتبر ســلــطــة

ــة، بــــوصــــف أســــتــــاذة  ــهــــوريــ ــمــ رئــــيــــس الــــجــ
ــتـــوري ســلــســبــيــل الــقــلــيــبــي،  الـــقـــانـــون الـــدسـ
حيث  السلطات،  كامل  مسك  مــن  يمّكنه  إذ 
يــخــّول لــه الــتــدخــل فــي مــجــال املــشــّرع، وفي 
اخــتــصــاصــات رئـــيـــس الــحــكــومــة، واتـــخـــاذ 
جــمــيــع الـــتـــدابـــيـــر مــهــمــا كـــانـــت طــبــيــعــتــهــا، 

استفادت طهران من الغزوين، السوفييتي 
الغزو  األميركي ألفغانسان، وكذلك من  ثم 
األمــيــركــي لــلــعــراق، كــمــا اســتــفــادت روســيــا 
وإيــــران مــن تــطــورات االنتفاضة الــســوريــة، 
ــاذج بــــــال حــصــر  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ويــــــزخــــــر الـــــتـــــاريـــــخ بـ
لــهــا الســـتـــفـــادة أطـــــــراٍف ثـــالـــثـــٍة مـــن نــشــوب 

الصراعات.
 ثّمة عالقة بن حركة 

ّ
وما تقّدم ال ينفي أن

 شهدت 
ٌ
 متمّوجة

ٌ
حماس وإيران، وهي عالقة

انحسارا في ذروة موجة الربيع  العربي، إذ 
لربيع  السافر  الــعــداء  موقف  وقفت طهران 
شعوبنا، ذلــك أن هــذه الــحــركــة وجـــدت في 
طـــهـــران داعـــمـــًا شــبــه وحــيــد لــهــا، فـــي وقــت 
 الــدعــم مــن الــعــالــم العربي 

ّ
وجـــدت فــيــه أقـــل

واإلسالمي، وهو ما وضعها في إشكالية، 
إيـــران هــي بالفعل ذات نهج توّسعي  كــون 
فــي املــشــرق الــعــربــي، وذات رســالــة طائفية 
مذهبية، وإنها ال تترّدد في تقويض مناعة 
ــــدول واملــجــتــمــعــات، كــمــا حــــدث ويــحــدث  الــ
واليمن، وكما  ولبنان وسورية  العراق  في 
حـــاولـــت إيــــــران وتــــحــــاول فـــي دول أخــــرى، 
ــيــــطــــرة عــلــى  ــا فـــــي الــــســ ــالـــحـــهـ خــــدمــــة ملـــصـ
وقد سعت »حماس«  البلدان.  تلك  مقّدرات 
لــلــنــأي بنفسها عــن الــنــهــج اإليـــرانـــي، ومــا 
يــثــيــره مـــن ردود فــعــل واســـعـــة وســاخــطــة، 
فــي مجال  بــطــهــران  وذلـــك بحصر عالقتها 
أرض  على  اإلسرائيلي  لالحتالل  التصّدي 
فلسطن حصرًا وليس خارجها. ويصعب 
ــي ذلـــــك أو  ــد نــجــحــت فــ ــول إن كـــانـــت قــ ــقــ الــ
أنها، ولإلنصاف، استخدمت  أخفقت، غير 
نهجا حذرًا، وعملت على  تظهير صورتها 
حركة مقاومة مستقلة )خالفًا لحال حركة 
ــران(.  ــ الــجــهــاد اإلســـالمـــي املــتــمــاهــيــة مـــع إيـ
ويــســتــذكــر املــــرء أن حــركــة حــمــاس طــّوقــت 
ة بتمويل 

ّ
منظماٍت وحركاٍت خرجت في غز

إيراني، وهدفت إلى تكوين مّد طائفي، أي 
طهران  وتنصيب  السنة،  املسلمن  تشييع 
مــرجــعــيــة ديــنــيــة وســـيـــاســـيـــة. وقــــد قمعت 
»حماس« هذه الحركات، وأبقت على حركة 
الجهاد اإلسالمي، مع تشديد القبضة على 
في  بما  والعسكرية،  السياسية  تحّركاتها 
االنــفــراد بإشعال مواجهاٍت  ذلــك محاوالت 
مع االحتالل بغير تنسيق أو قرار مشترك. 
تجدر اإلشــارة هنا إلــى أن املواجهة أخيرا 
في  املقاومة مجتمعة  خيضت من فصائل 
ة، ولم تنفرد »حماس« في املواجهة، 

ّ
قطاع غز

ــبـــر. غـــيـــر أن وزنــــهــــا الـــعـــســـكـــري يــبــقــى األكـ
وليس معلوما حجم الدعم اإليراني التقني 
معلوم  أنـــه  غــيــر  »حــمــاس«،  لـــ والتسليحي 
أن الـــحـــركـــة تــعــتــمــد عــلــى ذاتـــهـــا بــتــطــويــر 
الدفاعية،  منظومتها  وتحسن  أسلحتها، 
ــة األخـــــــرى، غــيــر أنــه  ــقـــاومـ كــمــا فــصــائــل املـ
ــداء حــــذر أكـــبـــر فـــي نسج  ــ يــتــعــن عــلــيــهــا إبــ
عالقتها مع طهران، وفي تعبيرها عن هذه 

 غــيــر مــهــمــة، 
ٌ
الــتــي ُيــجــريــهــا، فــهــذه مــســألــة

ــح الـــدولـــيـــة  ــالـ ــارات املـــصـ ــبــ ــتــ وتـــخـــضـــع العــ
فــي  تـــتـــغـــّيـــر  أن  ــن  ــكــ ــمــ الــــبــــراغــــمــــاتــــيــــة. ويــ
املــســتــقــبــل مـــع تــغــّيــر املــعــطــيــات اإلقــلــيــمــيــة 
والدولية، ما يريده اآلن هو تكريس عملية 
وإجراء  األممية،  للعملية  موازية  سياسية 
االنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة والــرئــاســيــة هو 
أساس هذه العملية، بغض النظر إن كانت 
الــنــظــام  فــرؤيــة  ال،  أم  ديــمــقــراطــيــة  العملية 
رؤية  عن  تختلف جذريًا  الديمقراطية  إلى 

املجتمع الدولي.
مـــا يــهــم الـــنـــظـــام عــلــى مــســتــوى الــســيــاســة 
ــتـــراف، أي  الــدولــيــة هــو الــقــبــول ولــيــس االعـ
ــّول على  ــعـ ــو يـ ــع. وهــ ــواقــ ــر الــ الـــقـــبـــول بـــاألمـ
املتغيرات التي حصلت في البيئات، املحلية 
واإلقليمية والدولية، منذ انتخابات الرئاسة 
السابقة عام 2014، لجهة التراجع الحاصل 
فـــي املـــواقـــف الــدولــيــة بــشــأن طــبــيــعــة الــحــل 
السياسي واملوقف من األسد ذاته، فبعد أن 
ذات  انتقاليٍة  عــن هيئة حكٍم  الحديث  كــان 
الحديث  انتقل  كاملة،  تنفيذية  صالحيات 
عن حكم شامل وغير طائفي، مع ما في هذه 
العبارة من غموض. وبعد أن كان الحديث 
عن تقاسم السلطة وفق سلة الحكم، انتقل 
التركيز على اإلصالحات الدستورية، وبعد 
فّكر فيه دوليًا في أية 

ُ
أن كان األسد خارج امل

عمليٍة سياسيٍة، أصبح األسد منذ عام 2016 
احتفظ  وإن  السياسية،  العملية  مــن  جــزءًا 
املجتمع الدولي بعبارة أن األسد لن يكون 
جــزءًا من مستقبل ســوريــة، مع ما في هذه 

العبارة أيضًا من غموٍض سياسي.
أيضًا، من وجهة نظر النظام، فإن تكريس 
السياسية مــن طــرف واحــد يبعث  العملية 
رسائل للسورين تحت سيطرته بأن األمور 
عادت إلى طبيعتها، كما كان األمر قبل عام 
2011، وأن أية محاولة للتشكيك في شرعيته 
سيرّد عليها بعنف شديد، وهكذا تتحّول 

غطرسة القوة إلى شرعية قانونية.
وهذا ما يحاول النظام تحقيقه على املستوى 
اإلقــلــيــمــي، وربــمــا الـــدولـــي، فــهــو يــتــوقــع أن 
تتجه بعض الدول إلى االنفتاح عليه، بعيد 
االنتخابات التي أعطاها أولوية كبيرة جدًا، 
لجهة اإلخــراج الفني لها، خصوصًا أنه لم 
الــدول  تصدر مواقف عربية أو من جامعة 
 عن سماح 

ً
العربية تنّدد باالنتخابات، فضال

دوٍل بإجراء االنتخابات في أراضيها، سيما 
فــرنــســا الــتــي مــا يــــزال خــطــابــهــا السياسي 
يجريها  الــتــي  االنتخابية  العملية  رافــضــًا 

النظام السوري. 
)كاتب سوري(  

أثبتت حرب الـ 11 يوما حقيقة الجغرافيا، 
فـــي هــــذه الـــعـــالقـــة، فــــرح الـــشـــبـــاب األردنـــــي 
الــذي هــّب مــن الــبــوادي واملخيمات واملــدن، 
ــأن يــقــف عــلــى مـــرمـــى حــجــر مـــن الـــحـــدود  بــ
مع فلسطن لم يعّوضه فرح وشوق، ال بل 
نــجــح بــعــضــهــم فـــي الــتــســلــل إلـــى فلسطن، 
عبر ثغرات في سياج الحدود. ولم تتوقع 
إسرائيل املحتلة ردة فعل الشباب األردني. 
ــة، ضــمــنــّيــًا وإجــرائــيــًا،  ــيــ والــحــكــومــة األردنــ
ــيـــة األردنـــــيـــــة  ــبـ ــعـ ــــت مـــــع الــــحــــالــــة الـــشـ ــانـ ــ كـ
ــل ســهــلــت قــــوى األردن  الــفــلــســطــيــنــيــة، ال بـ
االعتصام  وسهلت  التظاهر،  إلــى  الطريق 
املــفــتــوح عــشــرة أيـــام أمـــام ســفــارة االحــتــالل 
ــان. وتـــصـــاعـــد الـــصـــوت الــبــرملــانــي  ــّمــ فـــي عــ
 بـــــ 130 

ً
ــيـــرفـــع الـــــنـــــواب مـــــذكـــــرة األردنــــــــــي لـ

توقيعًا تطالب بسحب السفير األردني من 
إسرائيل وطــرد سفير االحــتــالل. واستثمر 
الثاني كل عالقاته في حشد  امللك عبدالله 
التأييد للفلسطينين. وكان الفتًا التنسيق 
الــدوحــة، وبـــدت كلمة وزيـــر الخارجية  مــع 
ــام الجمعية  ــيــــة، أيــمــن الــصــفــدي، أمــ األردنــ
 وال لبس 

ً
الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة، واضــحــة

كيان  اســرائــيــل   
ّ
أن األردن  إعـــالن  فــي  فيها، 

ــا ســـبـــب الــــفــــوضــــى، إذ كـــان  ــهــ ــتــــالل وأنــ احــ
الــصــفــدي يــتــحــدث، مــن دون اكــتــراث ملسار 
ــٍف لـــم يــحــقــق إال الــنــهــايــات الــتــي  ــ ســـالم زائـ
الحدود  للتطّرف اإلسرائيلي. وعلى  نراها 
الشباب  قال  املشركة مع فلسطن واألردن، 
ــي كــلــمــتــه، »فــلــســطــن كــل فلسطن«،  ــ األردنـ

ــن يــديــهــمــا  ــ ــلـــطـــة مـ ــك يـــتـــم نــــــزع الـــسـ ــ ــذلـ ــ وبـ
ــة. ويـــبـــدو  ــ ــــدولـ وتــجــمــيــعــهــا بـــيـــد رئـــيـــس الـ
هـــذا االنـــتـــزاع عــاديــا ومــكــفــوال بــالــدســتــور، 
مــا اعــتــبــر تــهــديــدا حقيقا إلمــكــانــيــة عــودة 

االستبداد من بوابة الدستور نفسه. 
جديد اللقاء في دعوة سعّيد إلى التنسيق 
بن مؤسسات الدولة، واعترافه بأنه ال يمكن 
أن تــــدار فــي ظــل انــفــصــال بــيــنــهــا، فتونس 
دولة واحدة ومؤّسساتها تعمل بالتشاور 
والتنسيق، على الرغم من اختالف وجهات 
ــن الـــواجـــب الــعــمــل فـــي تنسيق  الــنــظــر. ومــ
ــة. ودعـــــا  ــ ــــالثـ ــثـ ــ ــاء الـ ــ ــ ــرؤسـ ــ ــ ــل بـــــن الـ ــامــ ــكــ وتــ
رئاسة  مــع  التنسيق  الــى  الحكومة  رئــيــَس 
الجمهورية في مجال السياسة الخارجية، 
ليبيا.  املشيشي  زيـــارة  نتائج  وخصوصا 
لــم يكتف ســعــّيــد بــهــذا، بــل هــاجــم الــبــرملــان 
اللقاء مجاال للتفاؤل  أيضا. وقــد فتح هــذا 
قــد يــفــضــي إلـــى حلحلة االنـــســـداد بــاتــجــاه 
حوار بن الرئاسات واألطراف االجتماعية، 
فقد أّكــدت معطيات جــاّدة أن سعّيد اقتنع، 
اجتماعي  حــــوار  تنظيم  بـــضـــرورة  أخـــيـــرا، 
يكفل الــخــروج مــن األزمـــة واالنــصــراف إلى 
مــعــالــجــة قــضــايــا الــتــونــســيــن االقــتــصــاديــة 

واالجتماعية املعيشية. 
)كاتب تونسي(

العرب واملسلمن وجدوا  العالقة، فمالين 
التوسعية  إيــران  ألطماع  ضحايا  أنفسهم 
وجــمــوحــهــا املــذهــبــي وتــطــّرفــهــا الــطــائــفــي. 
وعلى »حــمــاس« مــراعــاة حساسية هــؤالء، 
بـــل الـــوقـــوف مــعــهــم، ومـــع الــحــق فـــي إقــامــة 
حياة وطنية مستقلة، بعيدا عن التدخالت 
ــــالٍت أخـــــرى.  ــدخـ ــ تـ ـــة وأي 

ّ
الـــفـــظ اإليــــرانــــيــــة 

بــــل تــقــتــضــي الـــحـــســـابـــات اإلســتــراتــيــجــيــة 
الــحــذر الــشــديــد مــن النهج اإليــرانــي القائم 
خــيــارات  وازدراء  والــتــوّســع  الهيمنة  عــلــى 
ــعـــوب، بــمــا فـــي ذلــــك بــالــطــبــع الــشــعــب  الـــشـ
اإليراني الذي يتعّرض لقمع ساحق ورهيب 
مــنــذ عــقــود بــأضــعــاف مــا كـــان عليه الــحــال 
 

ّ
في عهد الشاه. ولعل من حق »حماس« أال
تــرفــض دعــمــا غــيــر مــشــروط مــن أي طــرف، 
 

ّ
 تذهب بعيدا في البراغماتية، وأال

ّ
على أال

تــقــع فــي مــحــذور عـــزل قضية فلسطن عن 
الــشــعــوب الشقيقة والــصــديــقــة، أو  قــضــايــا 
أن تــجــعــل  هـــذه الــقــضــيــة فـــي تـــضـــارب مع  
القضايا األخرى، فهذا محذوٌر على جانٍب 
من الخطورة، إذ يسّوغ األخذ بهذا املنطق 
الـــبـــراغـــمـــاتـــي »األنـــــانـــــي« لـــآخـــريـــن األخـــذ 
بمنطق مماثل، ألم تستند موجة التطبيع 
أبــرز ذرائعها،  العربي الساخن، في إحــدى 
واألهمية  اإليــرانــي،  بالخطر  التلويح  إلــى 
ــيـــة واملـــصـــيـــريـــة ملـــواجـــهـــتـــه،  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ االسـ
باالستعانة بأيٍّ أحد ملواجهة هذا الخطر، 

بما في ذلك دولة االحتالل اإلسرائيلي؟
حسن صنعًا، 

ُ
ت أن حركة حماس  الخالصة 

ـــص عــالقــتــهــا بـــطـــهـــران بــالــتــدريــج 
ّ
إذ تـــقـــل

وبـــاطـــراد، مــا دامـــت األخــيــرة عــلــى  نهجها 
إزاء منطقة املشرق العربي، وأن يبقى قرار 
الــحــرب والــســلــم وطــنــيــا وداخــلــيــًا، وبعيدًا 
كـــلـــيـــًا عــــن إيـــــــــران، مــــع تـــوســـيـــع عــالقــاتــهــا 
من  ابــتــداء  وتعزيزها،  العربية  السياسية 
ســيــاســة  فـــي  تــمــضــي  وأن  واألردن،  مــصــر 
االعتماد الذاتي وتطوير القدرات الخاصة 
ما أمكنها ذلك، وأن تسير على درب تمتن 
الوطنية في  الــوحــدة واالعــتــراف بالسلطة 
املعترف  الطرف  السلطة هي  الله، كون  رام 
بــه عــربــيــا ودولـــيـــا. وأيـــا كــانــت املــالحــظــات 
يرمز  زال وجــودهــا  فما  السلطة،  أداء  على 
إلى الكينونة الوطنية، و»حماس« بحاجة 
ــذه األخــــيــــرة إلـــى  ــ لــلــســلــطــة، كــــي تــســعــى هـ
نــــزع الــتــصــنــيــفــن، األمـــيـــركـــي واألوروبـــــــي، 
ــة، كـــمـــا أن الــســلــطــة  ــركـ ــــاب عــــن الـــحـ ــــاإلرهـ بـ
)والشعب( بحاجة إلى »حماس« احتياطا 
ــلــــجــــم الــــعــــدوانــــيــــة  ــا لــ ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ مـــســـلـــحـــا ومــ
ــا. فـــيـــمـــا يــبــقــى  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ اإلســــرائــــيــــلــــيــــة وإنـ
الــوطــنــيــة  للحركة،  الــهــويــة  تــحــّدي تظهير 
والــتــركــيــز عليه واالحــتــكــام إلــيــه، بـــداًل من 
الجميع،  ــخــاطــب 

ُ
ت الــتــي ال  الدينية  الــهــويــة 

الوطن واملصير  وتثير توّجس شركاء في 
ومخاوفهم.

)كاتب من األردن(

أردنيون فلسطينيون على الحدود

 »االنقالب« وجديد األزمة في تونس

حماس وإيران... نقاط على حروف

لماذا االنتخابات السورية؟

أيقظت الحرب 
الشباب األردني، 

وأعادت التذكير 
بحجم العالقة 

األردنية الفلسطينية 
وطبيعتها 

وخصوصيتها

هل ستشهد تونس 
تحوال إيجابيا في 

المشهد السياسي، 
خصوصا في 

مستوى الرئاسات 
الثالث؟

حركة حماس ُتحسن 
صنعًا، إذ تقلّص 

عالقتها بطهران 
بالتدريج وباطراد، 

ما دامت األخيرة 
على  نهجها

آراء

حسام كنفاني

املــعــادالت كانت واضحة  لبنان في عــام 2006، كثير من  الــعــدوان على  انتهاء  مع 
الغزو  فــي وجــه  الصمود  املــقــاومــة حينها على  قـــدرة  إلــى  بالنسبة  للعيان، ســـواء 
العربي حول  االلتفاف  أو  األحيان،  بريًا في بعض  أخذ طابعًا  والــذي  اإلسرائيلي، 
فكرة مواجهة إسرائيل، وهي الفكرة الجامعة التي تجعل الشعوب العربية تضع كل 
ح بعد هذا العدوان أن التفاهم أو االتفاق 

ّ
خالفاتها جانبًا. لكن األهم، والذي توض

السنوات  الــذي حصل بعده جعل احتمال تكراره مستبعدًا جــدًا، وهو ما أظهرته 
الخمس عشرة التالية، والتي لم تشهد أي صدام حقيقي بني حزب الله وإسرائيل، 
باستثناء بعض املناكفات املضبوطة، والتي كان الهدف منها أساسًا، بالنسبة إلى 
اللبناني، رغم أن أدواره  الداخل  الله، إعطاء شرعية لوجوده مع سالحه في  حزب 

ت حدود هذا البلد إلى الجار السوري والبعيد اليمني. 
ّ
تخط

هناك الكثير من التقاطعات بني عدوان 2006 على لبنان وعدوان 2021 على قطاع 
غزة، بالشكل وباملضمون. أهم هذه التقاطعات هو ما أظهرته الفصائل الفلسطينية 
من قدرة على الصمود في وجه اآللة الحربية اإلسرائيلية، رغم الدمار الكثير الذي 
التحتية. كــذلــك األمــر  البنى  أو  املــســاكــن  الــقــطــاع، ســـواء لجهة  خلفته األخــيــرة فــي 
كل  وضــع  التفاف  وهــو  الفلسطيني،  املقاومة  فعل  حــول  الكبير  العربي  االلتفاف 
املواقف والخالفات مع سلوك الفصائل التي تقاوم جانبًا، وجعل من فعل املقاومة 
الــذي يمكن أن يــحــدث، وسيحدث الحــقــًا، فــي حــال اندلعت  أســاســًا جامعًا. األمــر 
بها  قــام  التي  االنتهاكات  كــل  إذ ستتم تنحية  الــلــه،  بــني إسرائيل وحــزب  مواجهة 
هذا الحزب بحق الشعوب العربية جانبًا، وسيكون النظر إليه، على األقل في فترة 

املواجهة، من باب فعل الوقوف في وجه إسرائيل، وهو األمر الذي ال خالف عليه.
لكن ما بعد انتهاء العدوانني، ال بّد من النظر إلى الفعل الالحق، بداية في لبنان حيث 
الهيمنة  في  اإللهي«  »النصر  ما سّماه  واستثمر  الداخلي،  الله  حــزب  نفوذ  تعاظم 
السياسية الداخلية، إضافة إلى مراكمة القوة العسكرية، والتي ما عاد لها استخدام 
فــي مواجهة إســرائــيــل، بــل تــم استثمارها فــي ســاحــات أخــرى معلومة. قــد تكون 
»حماس« اليوم تسير على خطى حزب الله، مع فوارق نابعة من املكانة الجغرافية 
ليكون  النفوذ  تعاظم  ستعيق  التي  واالستراتيجية  السياسية  واملعطيات  للحركة 
 لنظيرها اللبناني، لكن مع ذلك، فمن املؤكد أن توابع عدوان 2021 سياسيًا 

ً
مماثال

»حماس«، إسماعيل  ستعمل الحركة على استثمارها. فرئيس املكتب السياسي لـ
هنية، استخدم نفس تعبير »النصر اإللهي« في وصفه ما قامت به فصائل املقاومة 
خــالل الــعــدوان، وهــا هــي قــيــادات الحركة فــي الــداخــل والــخــارج تترقب االتــصــاالت 
»حماس« شريكًا على الساحة الفلسطينية، وهو  العربية والدولية التي ستعترف بـ
األمر الذي لم يحدث منذ 2006، حني تسبب فوز الحركة في االنتخابات بمقاطعة 

عربية ودولية وفلسطينية لقطاع غزة.
مفاوضات تثبيت التهدئة القائمة حاليًا، برعاية مصرية مباشرة وبرغبة أميركية 
السياسي محليًا  االستثمار  هــذا  تطبيق  »حــمــاس«  مــحــاوالت  صريحة، ستشهد 
وعربيًا ودوليًا، تمهيدًا للوصول إلى ما يشبه االتفاق الضمني الذي أرسى الهدوء 
أن  خافيًا  وليس  لبنان.  مــع  املحتلة  لفلسطني  الشمالية  الــحــدود  على   2006 بعد 
»حماس« تحتاج إلى مثل هذا االتفاق بعد فترة حكم في قطاع غزة كانت حافلة 
داخل  تراجع شعبيتها  إلى  وأدى  الــذي فرض عليها،  الحصار  بفعل  باإلخفاقات 
القطاع وخارجه. لكن األمر يختلف اآلن بعد عــدوان 2021، وخصوصًا مع تمدد 
شعبية الحركة إلى الضفة الغربية، وهو أمر ترى الحركة أنه من الواجب استثماره 
املــتــوقــع أن تكون  املــفــاوضــات، والــتــي مــن  قــريــبــًا. ومـــن غــيــر املستبعد أن تشمل 
مروحتها واسعة، اتفاقًا على تسهيل تصويت املقدسيني، والذي كان سببًا معلنًا 

لتأجيل السلطة لالنتخابات.

محمد أبو الغيط

بعنوان  فيلمًا  األميركية،  فايس،  أخــيــرًا، عرضت مؤسسة  غــّزة  حــرب  مع  بالتزامن 
»داخل املعركة ألجل القدس«، يقّدم نموذجًا عمليًا عن أسباب الطفرة الواضحة التي 

حققتها القضية الفلسطينية دوليًا في اآلونة األخيرة.
مقابلة صحافية  أول  من خمسة ماليني مشاهدة  أكثر  أحــرز  الــذي  الفيلم  تضمن 
لوم  يتلقى  وهــو  الــشــهــرة،  بالغ  فــي مقطٍع  الــذي ظهر  يعقوب،  املستوطن  مــع  غريبة 
الفلسطينية املقدسية منى الكرد »أنت تعرف أن هذا ليس منزلك«، فيرّد عليها »إذا 
لم أسرقه أنا سيسرقه غيري«! في الفيلم نعرف أن يعقوب كان يسكن في »لونج 
أيالند« في نيويورك، وقد جاء إلى هنا ألن املنزل تم منحه له من مؤسسة نحاالت 
شمعون، االستيطانية. يرّد على األسئلة الصريحة للصحيفة بأن سبب وجوده هنا 
التخلي عن هذه  يتم  القدس، وأال  اليهودي في  الوجود  املؤّسسة في رفــع  هو رغبة 
املنطقة في أي اتفاق سالم قــادم. عرض الفيلم لقاًء آخر مع آريا كينج، نائب عمدة 
 بحتة، كما 

ً
القدس، والذي كانت مرجعيته إلثبات أحقية اليهود في هذه األرض دينية

أكد بصراحة رغبته في هدم املسجد األقصى وقبة الصخرة لبناء الهيكل، مضيفًا 
»نثق بأن الرب سيجعل هذا يحُدث، وندعو أن يتم ذلك في حياتنا«.

أغلب التعليقات هاجمت يعقوب تحديدًا بحّدة، وكان من الالفت أن تعليقاٍت توقعت 
أن يكون مــن مــؤيــدي تــرامــب. الحــقــًا، تــم العثور على صفحته فــي موقع فيسبوك، 
ليظهر أنه بالفعل مؤيد متحّمس لترامب، وكذلك كان يرفض إجراءات الغلق للوقاية 
من فيروس كورونا، وهو املوقف الذي يشترك فيه مع قطاع كبير من مؤيدي ترامب.
أرضية  على  عامليًا  اإلسرائيلي  الخطاب  مع  الفلسطيني  الخطاب  تنافس  لسنوات 
الشعور  إلــى  األقــرب  النموذج  تقديم  أرضية  على  وكذلك  العاملي،  التعاطف  اجــتــذاب 
»الديمقراطية  دعاية  ملل،  بال  إسرائيل،  كــّررت  لذلك  قضيته،  مع  بالتماهي  الغربي 
الوحيدة في الشرق األوسط«، دولة متقدمة مثل الدول الغربية يسكنها شعٌب متعلم 
اليهودية  الـــروح  لتلك  نموذجًا  الكاريكاتيرية  »ســرولــيــك«  شخصية  كانت  ومــبــادر، 
الحديثة، التي تناضل وسط محيٍط من الجهل والتعصب. تدريجيًا، انعكست الصورة، 
أصبح يمكن للمواطن والسياسي الغربي أن يشاهد عارضة األزيــاء األميركية من 
املستوطنني  مــن  وأمــثــالــه  فــي مقابل صــورة يعقوب،  أصــل فلسطيني، بيال حــديــد، 
األكثر  لألجنحة  كبيرًا  الــغــرب صــعــودًا  األخــيــرة، شهد  الــســنــوات  خــالل  اليمينيني. 
، ليتم تقاسم األوساط السياسية بني معسكرين رئيسيني، 

ً
 واألكثر يسارية

ً
يمينية

يحمل كل منهما طيفًا واسعًا من اآلراء واملواقف السياسية واالجتماعية. وبالتالي، 
مؤيدو ترامب في الحزب الجمهوري هم أنفسهم، على األرجح، من يعارضون حقوق 
ى 

ّ
املثليني، أو اإلجهاض، أو التطعيمات وإجراءات الوقاية من كورونا. في املقابل، يتبن

الجناح التقّدمي من الحزب الديمقراطي قيمًا سياسية واجتماعية معاكسة. وبينما 
ظهر األرقام ارتفاعًا في شعبية املعسكر األول في أوساط كبار السن ومنخفضي 

ُ
ت

التعليم، ينتشر الثاني في أوساط هوليوود واألوساط األكاديمية.
 فلسطينيًا جديدًا عاش في الشتات استخدم أدوات مجتمعه 

ً
ما حدث هو أن جيال

إلــى أحــد مكونات  املــعــادلــة. وهــكــذا تحّولت فلسطني  للدخول رقمًا فــي هــذه  الجديد 
املعسكر التقّدمي. قضية نضال ضد العنصرية، كما في حركة »حياة السود مهمة«.
هذا التنافس على الرواية ليس تنافسًا على العواطف، بل يمكن ترجمته إلى قراراٍت 
سياسيٍة عملية. شهدنا للمرة األولى في تاريخ أميركا تحّركات في الكونغرس داعمة 

لحقوق الفلسطينيني ومدينة لالنتهاكات اإلسرائيلية.
وإذا كانت نظريات املؤامرة املطلقة تثبت خطأها، فال يوجد مجلس ماسوني يهودي 
 ينبغي 

ٌ
سّري يحكم العالم، فإن االستثمار في النضال اإلنساني املشترك هو طريق

أخذه بجّدية تامة. ومن املنطلق نفسه، يجب التشديد على أخالقية القضية، وتقديم 
فهي قضية  العنصرية،  من  أخــرى  وأنماط  والفساد  باالستبداد  يربطها  ال  نموذج 

تحّرر وطني وبناء ديمقراطي أيضًا.
وإذا كان اليمني اإلسرائيلي قّدم هدية مّجانية بتصدير نموذج »يعقوب«، فإن الخيار 

يه من جانبهم.
ّ
للفلسطينيني حول النموذج الذي سيتم تبن

بيار عقيقي

 مريرة في تاريخها االستعماري 
ً
طوت أملانيا، أول من أمس الخميس، نظريًا، صفحة

في ناميبيا، في أقصى الجنوب الغربي من القاّرة األفريقية، بعد اعترافها بارتكاب 
إبادة ضد شعبي هيريرو وناما بني عامي 1904 و1908، أودت بحياة نحو مائة 
ألف من هيريرو وعشرة آالف من ناما. لم يكن السياق التاريخي للمجزرة مغايرًا 
لكل أنواع االستعمار في التاريخ البشري: يكتشف »أحدهم« بالدًا. يحتلها. يزرع 
مستوطنة. يهاجمها أصحاب األرض. يرّد املستعمر بحملة إبادة. لكن األملان الذين 
»اعتادوا« على تقديم االعتذارات على ما فعلوه في الحربني العامليتني، األولى )1914 
ـ 1945(، بل ودفع تعويضات طويلة األمــد، اختاروا هذه  ـ 1918( والثانية )1939 
قّدم على مدى 

ُ
املّرة االنتهاء من ملف ناميبيا، بالتعويض بمبلغ 1.1 مليار يورو، ت

30 عامًا. وعلى الرغم من تعليلهم، على لسان وزير الخارجية، هايكو ماس، بأن 
األموال األملانية »ليست تعويضاٍت على أساس قانوني«، إال أن ارتباطها ببرنامج 
ـ جــديــدة:  فــكــرة قديمة  يــطــرح  عــقــود مستقبلية  ثــالثــة  والتنمية«  اإلعــمــار  ــادة  »إعــ
بل وتطّور  فيها،  الالعبني  تعّدد   

ّ
األفريقية، في ظل للقاّرة  األملاني  االختراق  عــودة 

امللفات الخالفية فيها إلى درجاٍت مقلقة، مثل سّد النهضة، واألوضاع الداخلية في 
إثيوبيا، وتحّديات الساحل األفريقي وتشّعباته في النيجر ومالي، ومذابح الكونغو 
 إلى ملف املهاجرين األفارقة، الهاربني بأعداد هائلة يوميًا إلى 

ً
الديمقراطية، وصوال

أوروبا.
التعويضي لويندهوك، بل اختارت مدًى زمنيًا،  ، بمنح املبلغ 

ً
لم تكتِف برلني، مثال

في  القديمة  األملــانــيــة  املستعمرات  مــن  واحـــدٍة  فــي  جــديــد،  تغلغل  بتكريس  يسمح 
لناميبيا،  ببياٍن مشابه  ما  وقــٍت  بعد  األملــان  إذا خــرج  يكون غريبًا،  ولــن  أفريقيا. 
التمركز في ناميبيا  ويتعلق بتنزانيا في الشرق األفريقي والكاميرون في غربه. 
م عمليًا في الخط البحري من أوروبا إلى جنوب أفريقيا، 

ّ
سيسمح لألملان بالتحك

عبر املحيط األطلسي، ومنه إلى الجزء الجنوبي تحديدًا من القاّرة األميركية.
روانــدا  مــجــازر  عــن  بمسؤوليتها  فرنسا  اعــتــراف  تلت  التي  األملانية  الخطوة  هــذه 
الفرنسي إيمانويل ماكرون،  الرغم من »عدم تواطئها« وفقًا للرئيس  1994، على 
األوروبــيــني  تعبيد  الخميس، تكشف كيفية  أمــس  مــن  أول  ــدا،  فــي روانــ فــي كلمته 
طريقهم للعودة إلى القاّرة القديمة. وإذا كانتا، أملانيا وفرنسا، من اإلمبراطوريات 
دور  لها  كــان  أوروبــيــًا،  الصغيرة  بلجيكا،  فــإن  الــواســعــة،  االستعمارية  األوروبــيــة 
مظلم في تاريخ الكونغو الديمقراطية، وهو ما دفع امللك فيليب، في يونيو/ حزيران 
املاضي، إلى التعبير عن »أسفه العميق« لرئيس هذا البلد، فيليكس تشيسيكيدي، 
الستني  الــذكــرى  بمناسبة  البلجيكيون،  املستعمرون  ارتكبها  الــتــي  املــجــازر  عــن 
الستقالل بالده. ومع أن »األسف« لم يصل إلى حّد »تقديم االعتذار«، كي ال تتكّبد 
بروكسل تعويضاٍت ضخمٍة عن إبــادة أكثر من عشرة ماليني كونغولي على يد 
ل نوعًا من »كسر جليد«، 

ّ
امللك ليوبولد الثاني، بني عامي 1888 و1908، إال أنه شك

يسمح لبلجيكا بوضع قدٍم في عمق أفريقيا.
ــيـــرة خــــارج ســيــاقــات تـــدهـــور الــوضــع  ــة األخـ ــيــ ال ُيــمــكــن وضـــع الــتــحــوالت األوروبــ
أوروبـــا، وتنامي  إلــى  املهاجرين  العاملي، بسبب وبــاء كــورونــا، وتدفق  االقتصادي 
الدور الصيني في القاّرة، خصوصًا في مفاصلها الحيوية، وعلى مداخل املضائق 
البحرية وخطوط الشحن. الهدف األساسي لألوروبيني ال يختلف عن هدف الواليات 
لذلك،  القاّرة.  تلك  ثانيًا، في  والروسي   ،

ً
أوال الصيني  التمّدد  املتحدة، وهو مواجهة 

مماثل،  باستثمار  القيام  دون  من  للصينيني  املتواصل  االستثمار  يمكن صــّد  ال 
وهو ما أدركه األوروبيون متأخرين، ألن خسارة أفريقيا بالكامل تعني خسارتهم 
 إلى مرحلة 

ً
أسواقًا ويدًا عاملة، ما قد يؤّدي إلى تراجع املقّدرات األوروبية، وصوال

ما قبل اتفاقية وستفاليا 1648، حني هيمن التآكل الداخلي والحروب على القاّرة 
العالم حاليًا  تعميمها في  ــراد 

ُ
امل اللحظة«  »أخالقية  تبدو  كله،  هــذا  العجوز. وســط 

أقرب إلى جزٍء من االستثمار الفعلي، الذي يرّسخ عودة أملانية إلى لحظة خروج أول 
مستوطن من اإلمبراطورية األملانية »الستكشاف« أفريقيا.

بين 2006 و2021 واآلن نقّدم لكم يعقوب

أخالقية االعتذار األلماني لناميبيا

1415

أماني العليكاريكاتير 

Saturday 29 May 2021 Saturday 29 May 2021
السبت 29 مايو/ أيار 2021 م  17  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2462  السنة السابعة السبت 29 مايو/ أيار 2021 م  17  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2462  السنة السابعة

القيادي في حركة حماس، محمود الزهار، خالل مراسم إحياء الذكرى األولى لمقتل قاسم 
)Getty /سليماني في غزة في 4/ 1/ 2021 )مجدي فتحي
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حسن نافعة

ــام  ــ شـــهـــدت الـــســـاحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي األيـ
القليلة املاضية تطورات مهمة، لم تؤد فقط 
إلى انتقال الحركة الوطنية الفلسطينية من 
حال إلى حال آخــر، وإنما أيضا إلى تغيير 
جــوهــري فــي األوضـــــاع املــحــيــطــة بالقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، عــربــيــا وإقــلــيــمــيــا ودولـــيـــا، 
فقبيل انـــدالع الــحــرب اإلســرائــيــلــيــة، أخــيــرا، 
ــزة، كــانــت ســلــطــة رام الــلــه قد  عــلــى قــطــاع غــ
ــرارا مــنــفــردا بــإلــغــاء االنــتــخــابــات  ــ اتـــخـــذت قـ
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي عـــّولـــت عــلــيــهــا أغــلــبــيــة 
الشرعية  أزمـــة  إلنــهــاء  الفلسطيني  الشعب 
الفلسطينية  املــؤســســات  منها  عــانــت  الــتــي 
ــــدث صـــدمـــة كــبــيــرة  ــا أحـ ــنـــوات طـــويـــلـــة، مـ سـ
كادت تصيب الحركة الوطنية الفلسطينية 
في مقتل، وتقضي نهائيا على آمال تحقيق 
الــقــول،  يمكن  لــذا  فصائلها.  بــن  املصالحة 
من دون تجاوز، إن الوضع الفلسطيني بدا 
فــي أســـوأ حــاالتــه عشية تــلــك املــواجــهــة، ما 
شــّجــع ســلــطــات االحــتــال اإلســرائــيــلــي على 
مواصلة استفزازاتها، والدفع بأكثر عناصر 
اليمن االستيطاني تطّرفا القتحام املسجد 
األقـــصـــى، حــتــى فــي ليلة الـــقـــدر، والــتــحــّرش 
بــســكــان فـــي حـــي الــشــيــخ جـــــّراح إلجــبــارهــم 
ــادرة مـــنـــازلـــهـــم. وعـــلـــى الـــرغـــم من  ــغــ عــلــى مــ
في  املسلحة  الفلسطينية  الفصائل  تحذير 
قــطــاع غـــزة إســـرائـــيـــل، بــالــتــأكــيــد عــلــى أنــهــا 
لن تقف مكتوفة األيــدي، أو تكتفي بموقف 
املقدسة،  املدينة  ما يجري في  املتفّرج على 
إال أن أحــدا لم يأخذ هــذه التحذيرات آنــذاك 
على محمل الجد. وعندما بدأت الصواريخ 
التحذيرية تنطلق من قطاع غزة املحاصر، 
وتطاول ضواحي القدس، األمر الذي اعتبره 
تجاوزا  نتنياهو،  االحتالـ  حكومة  رئيس 
الــحــمــراء، ومــبــّررا لشن حــرٍب  لكل الخطوط 
شاملٍة على القطاع، لم يتصور أحد إطاقا 
ة على 

ّ
أن يجيء أداء املقاومة املسلحة في غز

هذا املستوى من البسالة والروعة.
تـــابـــعـــت مــــا كـــــان يــــجــــري بـــقـــلـــق شــــديــــد فــي 
البداية، متخوفا من أن تنتهي هذه الجولة 
ــراع كــســابــقــاتــهــا، أي بـــدمـــار كبير  مـــن الـــصـ
ة، تعقبه فترة هدنة طويلة، 

ّ
يصيب قطاع غز

استكمال  يواصلوا  أن  إســرائــل  لقادة  تتيح 
بــنــاء مــشــروعــهــم االســتــيــطــانــي الــتــهــويــدي 
بــوتــيــرة أكــبــر. ولــكــن مــخــاوفــي مــا لــبــثــت أن 
تبّددت، حن بــدأت أكتشف أن أداء املقاومة 
الفلسطينية، هذه املــّرة، يبدو مختلفا جدا. 
وهــكــذا رحــت أســائــل نفسي بــانــبــهــار: كيف 
تتجاوز  وال  عاما،   14 منذ  محاصر  لقطاٍع 

محمد سي بشير

والعالم،  فرنسا  شهدتهما  قضيتان،  أثــارت 
ــة، بـــوتـــيـــرٍة  ــيــ ــراهــ ــكــ ــاب الــ ــطــ هــــــذه األّيـــــــــــام، خــ
مــتــصــاعــدٍة عــمــا كـــانـــت عــلــيــه، فـــي الــّســابــق، 
ــبــقــة الــّســيــاســيــة الــفــرنــســيــة، ولـــدى 

ّ
لــــدى الــط

ــن مــخــتــلــف  ــ ــيــــن ومـــثـــقـــفـــن، مـ نـــخـــبـــة إعــــامــ
ــيـــارات األيــديــولــوجــيــة: عـــودة  ــتـ ــارب والـ املـــشـ
عــب كــريــم بــن زيــمــة إلـــى الــفــريــق القومي 

ّ
الــا

ة 
ّ
ــهــيــونــي عــلــى غــز الــفــرنــســي، والـــعـــدوان الــصُّ

والــــقــــدس ومـــــا تــبــعــه مــــن مـــنـــع املـــغـــاربـــيـــن، 
مساندتهم  عــن  عبير 

ّ
الت مــن  خــاّصــة،  بصفة 

ــّو ســيــاســي  ــ إخـــوانـــهـــم فــــي فــلــســطــن، فــــي جـ
تعبير  يتضّمن  فيه خطاٌب  استفزازي، ساد 
ــخــبــة اإلعــامــيــة 

ّ
تــلــك الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، الــن

الــّرئــيــس مــاكــرون،  واملــثــقــفــة، وفـــي مقدمتها 
ــهــيــونــي  عــن انــحــيــازهــم الــكــامــل لــلــكــيــان الــصُّ
عــلــى حـــســـاب الــفــلــســطــيــنــيــن، وهــــي قــضــايــا 
اســتــدعــت هــجــمــات عــلــى الـــجـــزائـــر، بــاعــتــبــار 
 من خرج 

ّ
ها املوطن األصلي لنب زيمة، وبأن

ّ
أن

عبير عن مساندتهم فلسطن 
ّ
في باريس للت

هــم مــن الــجــزائــريــن، فــي أغلبهم، إلــى جانب 
التونسين واملغاربة.

اعــتــدنــا عــلــى ســمــاع ذلـــك الــكــم مــن الــكــراهــيــة، 
لكنه يأخذ، شيئًا فشيئًا، مساره التصاعدي، 
املقبل،  للعام  الرئاسية  الحملة  مــع  لتزامنه 
2022. ولذا يحتاج إلى معرفة من يقف وراءه، 
والــرســائــل الــّســيــاســيــة الــتــي يــريــد تمريرها 
ات الّسياسية، 

ّ
وتداعيات ذلك على جملة امللف

.
ً
وغيرها بن البلدين، مستقبا

يتصّدر املشهد، في خطاب الكراهية الجديد 
ومثقفون  إعــامــيــون، سياسيون  واملــتــجــّدد، 
مــن مختلف تـــيـــارات فــرنــســا الــســيــاســيــة من 
الــيــمــن إلـــى الــيــســار، مــــرورًا بــالــوســط، حيث 
ــيـــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــضــامــن  ــمـ حــــــــاول الـــجـ
تــغــريــدات بــن زيمة بشأن والئــه للوطن األم، 
ــرازه العلني مشاعر  الــجــزائــر، إضــافــة إلــى إبـ
ديــنــيــة يــحــرص عــلــى الــقــيــام بــهــا، عــلــى غــرار 
ــع الـــيـــديـــن فــــي الــــدعــــاء  ــ ــقـــمـــيـــص، رفــ لـــبـــس الـ
وإنهاء منشوراته وتغريداته بعبارة الحمد 
العالم  الـــّرأي  فيها  أعلم  التي  لله، خصوصًا 
ــى مــنــتــحــب الــــديــــوك،  ــ ــه إلـ الـــفـــرنـــســـي بـــعـــودتـ
لتمثيل فرنسا في مسابقة كأس أوروبا لألمم، 
انطاقًا من الشهر املقبل )يونيو/ حزيران(.

مــربــعــا، ويعيش  كــيــلــومــتــرا  مــســاحــتــه 365 
من  يتمّكن  أن  مليوني نسمة،  أكثر من  فيه 
شـــل الـــحـــركـــة فـــي مـــطـــار بـــن غــــوريــــون، وأن 
يجبر معظم سكان دولــة تمتلك واحـــدا من 
أقـــوى جــيــوش الــعــالــم عــلــى قــضــاء أوقــاتــهــم 
فـــي املـــاجـــئ طــــوال فــتــرة املـــواجـــهـــة؟ وحــن 
فيها  التي اضطّر  الحاسمة  اللحظة  جــاءت 
نتنياهو لقبول وقف إطاق النار، في وقت 
كانت صواريخ املقاومة ما تزال قادرة على 
فـــي األرض  ــة أي مـــكـــان  ــابــ االنــــطــــاق، وإصــ
الفلسطيني  الشعب  وكــان  تقريبا،  املحتلة 
وامللتفة  املتألقة  وحــدتــه  سيمفونية  يعزف 
حـــول املــقــاومــة، وكــانــت الــشــعــوب الــعــربــيــة، 
ومعها شعوب العالم كله، تنتفض تضامنا 
أن  أيــقــنــت  الفلسطيني،  الــشــعــب  نــضــال  مــع 
الفلسطينية دخلت مرحلة جديدة  القضية 
واعــــدة، وأن فــجــرا جــديــدا ربــمــا يــكــون على 

وشك أن يولد في املنطقة.
ــا جـــرى  قـــلـــت إن مــ ــغ إن  ــالــ أبــ أنـــنـــي  ال أظـــــن 
إّبــــان الــحــرب أخــيــرا عــلــى قــطــاع غـــزة أسقط 
أوهـــامـــا كــثــيــرة، فـــي مــقــدمــتــهــا وهـــم الــقــدرة 
ســواء  الفلسطينية،  القضية  تصفية  عــلــى 
ــادراٍت تــطــرحــهــا قــــوى كـــبـــرى، من  ــ ــبـ ــ عــبــر مـ
اإلدارة  التي طرحتها  الــقــرن«  قبيل »صفقة 
األميركية في عهد ترامب، أو عبر محاوالت 
ــفــــاف حــولــهــا  ــتــ ــا، بــــااللــ ــيــ ــربــ لــتــهــمــيــشــهــا عــ
ــعـــاقـــات الــعــربــيــة  والـــســـعـــي إلــــى تــطــبــيــع الـ
ودائــم  نهائي  إيجاد حل  قبل  إسرائيل،  مع 
أبـــراهـــام(.  )اتــفــاقــات  الفلسطينية  للقضية 
وال أظــــن أنــنــي أبـــالـــغ أيــضــا إن قــلــت إن ما 
ــه الــحــقــيــقــي  ــام عــــن الــــوجــ ــثـ ــلـ جـــــرى أمــــــاط الـ
النظام  يجّسدها  التي  الصهيونية  للحركة 
الــســيــاســي اإلســرائــيــلــي، بــاعــتــبــارهــا حركة 
ال  نــظــام  عنها  يعبر  استيطانية،  توسعية 
يــمــكــن أن يــقــوم إال عــلــى الــتــمــيــيــز والــفــصــل 
ــم فـــإن  ــــد(، ومـــــن ثــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ الـــعـــنـــصـــري )األبـ
 البد 

ً
تصفيته باتت شرطا ضروريا ومقدمة

للقضية  عــادلــة  تسوية  إلــى  للتوصل  منها 
الفلسطينية. بعبارة أخرى، يمكن القول إن 
الــحــرب  بــعــد  دخــلــت  الفلسطينية،  الــقــضــيــة 
ة، مرحلة جديدة تفرض 

ّ
أخيرا على قطاع غز

على الحركة الوطنية الفلسطينية أن تعمل 
بــالــتــوازي عــلــى تحقيق هــدفــن مــتــزامــنــن: 
الــحــصــول  مـــن  الفلسطيني  الــشــعــب  تــمــكــن 
دولته  وبــنــاء  مصيره  تقرير  فــي  حقه  على 
املــســتــقــلــة، عــلــى األقــــل فــي حــــدود 1967، مع 
ديارهم  إلــى  الفلسطينين  الاجئن  عــودة 
املتحدة 194.  األمــم  لقرار  وتعويضهم وفقا 
السياسي  للنظام  العنصرية  السمات  إزالــة 
املقيمن  الفلسطينين  لتمكن  اإلسرائيلي، 

رّكــــــز هــــــؤالء عـــلـــى مـــضـــامـــن تـــلـــك الـــرســـائـــل 
الــتــواصــلــيــة، واعـــتـــبـــروهـــا مــنــافــيــة لــلــســيــاق 
الــفــرنــســي، معتبرين  الــهــويــاتــي   - الــثــقــافــي 
أن ســلــوك بــن زيــمــة ال يتناسب مــع االنتماء 
الــريــاضــي لــاعــب، كــمــا انــتــقــدوا مــشــاعــر بن 
على  الشتائم  لتنصّب  الــجــزائــر،  نحو  زيــمــة 
الـــبـــاد بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة مـــن بعضهم، 
ومــبــاشــرة مــن آخـــريـــن، بــاعــتــبــار أن الــســيــاق 
الــثــقــافــي، الـــّديـــنـــي والـــهـــويـــاتـــي، لــلــبــلــديــن ال 
كــل ما  مــع  القطيعة  إحـــداث  يلتقيان، ويجب 
يــأتــي مــن الــجــزائــر، إلـــى درجــــة أن هــنــاك من 
اغتنم فرصة رفض بن زيمة تحريك شفتيه، 
لــتــرديــد كــلــمــات الــنــشــيــد الــوطــنــي الــفــرنــســي، 
ــافــــي لــــعــــداوة الــــاعــــب ذي  بـــأنـــه ســـلـــوك إضــ
من  الــّرغــم  على  لفرنسا،  الجزائرية  األصـــول 
اســتــشــهــاد املــنــصــفــن، عــلــى مــنــّصــات بعض 
ــــدان وبــاتــيــنــي،  الـــقـــنـــوات، بــاألســطــورتــن زيـ
اللذين أصّرا، طوال تمثليهما الفريق القومي 
شيد، بل 

ّ
الن تــرديــد ذلــك  الفرنسي، على عــدم 

قــال  لباتيني،  فــيــديــو  عـــرض  أعـــاد بعضهم 
ــشــيــد الــوطــنــي الــفــرنــســي يتضّمن 

ّ
 الــن

ّ
فــيــه إن

عباراٍت تدعو إلى الــعــدوان، ما زاد من حنق 
تــلــك الــنــخــبــة عــلــى الــاعــب بــن زيــمــة، إمــعــانــًا 
يل من كريم بن زيمة، ومواصلة 

ّ
منهم في الن

في اللعب بعقل املواطن الفرنسي.
الــعــدوان األخير  على مستوى آخــر، وبسبب 
هيوني على حّي الشيخ جّراح، واملصلن  الصُّ
ة، 

ّ
ــز ــّم الــحــرب عــلــى غـ فــي الــقــدس الــشــريــف، ثـ

ارتــفــعــت وتـــيـــرة ذلــــك الــخــطــاب الــــّصــــادر من 
رأس الدولة الفرنسية، وصــواًل إلى منصات 
ــلـــى صـــفـــحـــات الــصــحــف،  ــنــــوات، وعـ ــقــ تـــلـــك الــ
واصل 

ّ
الت البديل ومــنــّصــات  بــاإلعــام  مـــرورًا 

االجــتــمــاعــي، حــيــث ســــاوت تــلــك الــخــطــابــات 
ــع تــجــاهــل  بـــن املـــعـــتـــدي واملـــعـــتـــدى عــلــيــه، مـ
ل من 

ّ
االســتــخــدام املــفــرط للقّوة، ومــئــات الــعــز

هيوني. ضحايا تلك الحرب من الجانب الصُّ
ب بكثير 

ّ
تحّول ذلك الخطاب الّسياسي املعل

مــن الــكــراهــيــة لــألجــانــب ولــآخــر إلــى حركية 
ــى الــتــعــامــل  ســيــاســيــة، مـــن خــــال الــــدعــــوة إلــ
ـــمـــة ملــســانــدة 

ّ
ـــجـــّمـــعـــات املـــنـــظ

ّ
بـــالـــقـــوة مــــع الـــت

حـــدث،  مـــا  وهـــو  بـــاريـــس،  فـــي  الفلسطينين 
ــــرى فــــي الـــعـــواصـــم  ، عـــلـــى عـــكـــس مــــا جـ

ً
فــــعــــا

ــهــا، بـــل وفــــي الــــواليــــات املــتــحــدة 
ّ
الــغــربــيــة كــل

ــّوة الـــعـــظـــمـــى املــــســــانــــدة لــلــكــيــان  ــ ــقـ ــ ــًا، الـ أيــــضــ

ــم املـــحـــتـــلـــة قـــبـــل حـــــرب 48 مــن  ــهــ عـــلـــى أرضــ
عن  والتعبير  املــواطــنــة  حــقــوق  بكل  التمتع 

هويتهم األصلية بحرية.
قــد يـــرى بعضهم فــي هـــذا الــطــرح نــوعــا من 
الـــجـــمـــوح الـــعـــاطـــفـــي، أو شـــكـــا مــــن أشـــكـــال 
ــد مـــــن عـــالـــم  ــمـ ــتـ ــاســــي، املـــسـ ــيــ ــال الــــســ ــيــ ــخــ الــ
األمنيات واألحــام، غير أنني أعتقد جازما 
أثــبــت  ــعـــد أن  الــفــلــســطــيــنــي، وبـ الـــشـــعـــب  أن 
ــه عــلــى تــحــقــيــق الــصــمــود،  ــدرتــ ــه وقــ ــدارتــ جــ
 للتطلع نحو 

ً
الــيــوم أكــثــر جــهــوزيــة أصــبــح 

مرحلة التحرير والقيام بكل ما تتطلبه من 
الدخول  أن  أدرك  مهام ومسؤوليات جسام. 
تتوفر  لم  يتطلب شروطا  كهذه  مرحلٍة  في 
ــع، لــكــنــنــي أصــبــحــت  ــواقــ بــعــد عــلــى أرض الــ
التي أسفرت  النتائج  أن  مــن  تــام  على يقن 
العسكري  بشقيها  املــواجــهــة،  جــولــة  عنها 
والـــســـيـــاســـي، تــمــهــد الـــطـــريـــق نــحــو مــرحــلــة 
حسن 

ُ
ت أن  شريطة  كليا،  ومختلفة  جــديــدة 

وتوظيفها،  استغالها  املختلفة  األطــــراف 
بطريقٍة تقّربها من تحقيق أهدافها املرجوة. 

في مقدمة هذه الشروط:
الــفــلــســطــيــنــيــة  ــل  ــائـ ــفـــصـ الـ تــــشــــرع  أن  أوال: 
املختلفة في إعادة ترتيب بيتها من الداخل، 
وكـــذلـــك الــبــيــت الــفــلــســطــيــنــي كــكــل. وألن ما 
القليلة املاضية يؤكد على  جــرى في األيــام 
اتــحــادا  أكــثــر  بـــات  الفلسطيني  الــشــعــب  أن 
وتــمــاســكــا والــتــفــافــا عــلــى مــشــروع التحرير 
وقــت  أي  مــن  املغتصبة  األرض  واســتــعــادة 
مضى، فينبغي على الفصائل الفلسطينية 
أن ترتفع إلى مستوى اللحظة الراهنة، وأن 
تشرع على الفور في إجراء انتخابات تجّدد 
الفلسطينية،  املـــؤســـســـات  شــرعــيــة  عــبــرهــا 
وتــعــيــد بــعــدهــا تــشــكــيــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، كـــي تــصــبــح مـــعـــّبـــرة عـــن كل 
مــكــونــات الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، فــي الضفة 
ــي الـــشـــتـــات،  ــ ــزة وفـ ــ ــي قـــطـــاع غـ ــ الـــغـــربـــيـــة وفـ
ولــديــهــا، فــي الــوقــت نــفــســه، جــســور تــواصــل 
وتشاور مؤّسسي مع فلسطينيي 48. وعلى 
قياداتها املختلفة، حن تكتمل عملية إعادة 
تشكيل املنظمة في ثوبها الجديد، أن تشرع 
على الفور في الدخول في حواٍر لتصفية ما 
»أوسلو« واالتفاق على  التزامات  تبقى من 
للتحرير، يجمع  ومــتــكــامــل  جــديــد  بــرنــامــج 
بــن وســائــل الــنــضــال املــشــروعــة، بمختلف 
واملــدنــيــة،  والعسكرية  السياسية  أشكالها 
أمام  تتولى تنفيذه قيادة موحدة مسؤولة 

املؤّسسات املنتخبة.
الــدول العربية التي طّبعت  ثانيا: أن تــدرك 
عـــاقـــاتـــهـــا حـــديـــثـــا مــــع إســـرائـــيـــل خـــطـــأ مــا 
أقــدمــت عــلــيــه، حــن راحـــت تــزايــد عــلــى دول 

هيوني. من ناحية أخرى، ارتفع الصوت  الصُّ
ــة،  ــومـ ــكـ ــــة وحـ ــــاسـ ــاســـي الــــفــــرنــــســــي، رئـ ــيـ الـــسـ
من  االجتماعي،  واصل 

ّ
الت ومنّصات  أحــزابــًا 

 حركة حماس إرهابية، 
ّ
جــّراء ذلــك، للقول إن

فــــي حــالــة  ـــهـــيـــونـــي  الـــصُّ ــان  ــيـ ــكـ الـ  دولــــــة 
ّ
وإن

 املــغــاربــيــن ال 
ّ
دفـــاع شــرعــي عــن نفسها، وإن

عبير عن وقوفهم مع 
ّ
للت الــخــروج  لهم   

ّ
يحق

فلسطن، مع تصوير من يفعل ذلــك منحازًا 
منه  مقبول  غير  وبـــوالء  انعزاليًا،  لــإرهــاب، 

سبة للجمهورية ولقوانينها.
ّ
بالن

ــتـــوى آخـــــــر، بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــّرســـائـــل  ــلـــى مـــسـ عـ
ــة  ــيـ ــراهـ ــكـ الـ خــــطــــاب  وراء  مـــــن  الــــّســــيــــاســــيــــة 
الفرنسي، أخيرًا، اليمن السياسي، باعتباره 
تــوجــهــًا ســيــاســيــًا طــاغــيــًا عــلــى كــل الــتــيــارات 
اليسارية،  فيها  بما  الفرنسية،  السياسية 
 لـــركـــوب 

ً
ــة ــيـــويـ  حـ

ً
ــًا، أضـــحـــى مـــتـــازمـــة أيــــضــ

موجة الحصول على الترشيح للّرئاسيات، 
ــح مــــعــــركــــة األصـــــــــــــوات، إضـــــافـــــة إلــــى  ــ ــ أو ربـ
السياسي  العقل  على  التأثير  عــرش  اعــتــاء 
ــلـــى الـــتـــوجـــهـــات الــفــرنــســيــة،  الـــفـــرنـــســـي، وعـ
 الهوية الفرنسية 

ّ
ثقافيًا وهوياتيًا، وإبراز أن

مرادفة لرفض اآلخر ومعاداته، وكأن الحياة 
فـــي فــرنــســا تــســتــلــزم الــــــوالء لــقــيــم تــتــجــاوز 
الــهــويــة األصــلــيــة أو الــتــعــّدديــة الــحــضــاريــة، 

والهوياتية والحّرية الّسياسية.
ــاب، ســـيـــاســـيـــًا، مــــن خـــال  ــطـ يــمــكــن فـــهـــم الـــخـ
ــي لــــرئــــاســــيــــاٍت  ــ ــامــ ــ ــه اإلعــ ــيــ ــــوجــ

ّ
ــت ـــــر الــ

ّ
مـــــؤش

إلــى  اآلراء،  ســـتـــوصـــل، وفــــق عــمــلــيــات ســبــر 
 من ماكرون وزعيمة اليمن 

ً
الدور الثاني، كا

املتطّرف، مارين لوبان، كريمة مجرم الحرب 
كرات عسكري فرنسي 

ّ
هم، وفق مذ

ّ
لوبان )مت

بن  العربي  هيد 
ّ

الش قتل  ثم  بتعذيب  سابق، 
لــرئــاســيــات 2017، ما  ــادة  ــ إعــ فـــي  مـــهـــيـــدي(، 
ربــح معركة  مــاكــرون من  قد يمّكن، احتمااًل، 
ــال،  ــ ــة ثــانــيــة لــخــدمــة عـــالـــم األعـــمـــال واملـ ــ واليـ
مضافًا إليها البروز القوي لانحياز للكيان 
له، في فرنسا، رساميل 

ّ
هيوني الذي تمث الصُّ

ركات اإلعامية التي انخرطت في 
ّ

بعض الش
خطاب الكراهية.

ال يجب أن ننسى، هنا، اإلشارة إلى استفادة 
الــخــطــاب الــفــرنــســي املــلــيء بــالــكــراهــيــة تجاه 
الـــجـــزائـــريـــن، بــصــفــة خـــاّصـــة، مـــن االنــحــيــاز 
ــواصــل االجــتــمــاعــي، 

ّ
الــــذي أبــدتــه وســائــل الــت

بعملها على منع إظهار شعارات وتغريدات 

الــــطــــوق، وتــــوّجــــه طــعــنــة غـــــــادرة فــــي ظــهــر 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ومــــن ثـــم عــلــيــهــا أن 
تراجع سياساتها، وأن تعود إلى االلتفاف 
حول املبادرة العربية املوّحدة التي تبنتها 
قمة بيروت عام 2002، وهي مبادرة تفرض 
عليها عدم الشروع في تطبيع عاقتها مع 
إسرائيل إال بعد انسحاب األخــيــرة مــن كل 
األراضــي العربية املحتلة عام 1967، وقيام 
عاصمتها  فعا  مستقلة  فلسطينية  دولـــة 
ــئــــن  ــــدس الـــــشـــــرقـــــيـــــة، وعـــــــــــــودة الــــاجــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
الفلسطينين وتعويضهم وفقا للقرار 194. 
وفي تقديري، ليس متوقعا أن يبدأ التحّرك 
ــاه قــبــل أن يــتــمــّكــن الــنــظــام  فـــي هــــذا االتــــجــ
االنهيار  مــن وقــف حــالــة  الــعــربــي  اإلقليمي 
يــمــّر بها حاليا، وقــبــل أن يستخلص  الــتــي 
دروس الحقبة املاضية، ويحاول االستفادة 
من ظروف االنفتاح املواتية حاليا، غير أن 
ــة قــطــر، وانــفــتــاح  إنــهــاء الــحــصــار عــلــى دولــ
تركيا على مصر، وانفتاح السعودية على 
كـــل مـــن إيــــــران وســــوريــــة، كــلــهــا عـــوامـــل قد 

ولــلــمــقــاومــة،  الفلسطينية  للقضية  الــتــأيــيــد 
بل سرعان ما بدأت تلك الوسائل، اإلعامية 
واالفــتــراضــيــة، فــي الــّربــط بــن الــجــمــوع التي 
خرجت للتعبير عن مساندتها الفلسطينين 
وبـــعـــض الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي ال تـــنـــفـــّك تــتــحــدث 
عــنــهــا: الــهــجــرة، اإلســـــام، اإلرهـــــاب والــشــرق 
األوســــط، فــي إطـــار مــضــمــوٍن يــبــرز الكراهية 
 للكيان 

ً
الشديدة تجاه اآلخر وانحيازًا كاما

الصهيوني، وهي ثنائية أضحت طبيعية في 
مضمون الخطاب الّسياسي واإلعامي، على 

حّد سواء، في فرنسا، في العقود األخيرة.
ــحــف  ُيــعــتــبــر األمــــــر ذاتــــــه عـــنـــد مــطــالــعــة الــصُّ

تمهد ملحاولة إعادة ترميم النظام العربي، 
وتوازنه.  تماسكه  استعادة  من  يمّكنه  بما 
تجدر اإلشــارة هنا إلى أنه ُيتوقع أن ترفع 
إيــران  على  املفروضة  األميركية  العقوبات 
قريبا، خصوصا أن عودة الواليات املتحدة 
إلـــى االتــفــاق الــخــاص بــالــبــرانــامــج الــنــووي 
ع عام 2015 باتت وشيكة، وهذا عامل 

ّ
املوق

مــهــم ينبغي أن تــأخــذه الــــدول الــعــربــيــة في 
أوضاعها  لترتيب  اعتبارها، وهي تستعد 

في املرحلة املقبلة.
ثالثا: أن يــدرك املجتمع الدولي، خصوصا 
الـــقـــوى الـــكـــبـــرى، وفــــي مــقــدمــتــهــا الـــواليـــات 
ــــو« لــــم تــعــد  ــلـ ــ املـــتـــحـــدة، أن مــرجــعــيــة »أوسـ
وبالتالي،  الــدولــتــن.  لحل  أســاســا   

ً
صالحة

مرجعيٍة  عــن  للبحث  آن  قــد  األوان  أن  أظـــن 
ــدٍة تـــؤّســـس لــتــســويــة حــقــيــقــيــة تــقــوم  ــديــ جــ
على »حل الدولتن«. وفي تقديري، مبادرة 
السام التي اعتمدتها قمة بيروت العربية 
لعام 2002 تصلح بديا لهذه املرجعية، وال 
الــقــدرة  آلــيــة، لديها  ينقصها ســوى وجـــود 
على تزويدها باألسنان التي تجعلها قابلة 
مجلس  وألن  الـــواقـــع.  أرض  عــلــى  للتنفيذ 
ــدة  ــيـ ــة الـــوحـ ــيــ ــدولــ ــــو املــــؤســــســــة الــ األمـــــــن هـ
الـــتـــي تــمــلــك مـــن الــســلــطــات والــصــاحــيــات 
مــا يمّكنها مــن تــحــويــل املـــبـــادرة إلـــى خطة 
كل  على  فرضها  يمكن  للتسوية،  حقيقية 
األطـــراف املعنية، أظــن أنــه بــات على القوى 
ــة، الــراغــبــة  ــيــ الــعــربــيــة واإلقــلــيــمــيــة والــــدولــ
ــــى تـــســـويـــة لــلــقــضــيــة  حـــقـــا فــــي الــــوصــــول إلـ
الــدولــتــن«،  أســاس »حــل  الفلسطينية على 
أن تتقدم بمشروع قــرار إلــى مجلس األمــن، 
وفـــقـــا لــلــفــصــل الـــســـابـــع مــــن مـــيـــثـــاق األمــــم 
ى املبادرة العربية، ويحتوي، 

ّ
املتحدة، يتبن

فــي الــوقــت نــفــســه، عــلــى آلــيــٍة تضمن فــرض 
عــقــوبــات عــلــى أي طـــرٍف ال يــلــتــزم بتطبيق 

قرار املجلس بعد صدوره.
قــد يــقــول قــائــل إن الـــواليـــات املــتــحــدة، حتى 
فــي ظــل إدارة بــايــدن، ال تــريــد وال تستطيع 
الــدخــول في مواجهٍة مع إسرائيل، ومــن ثم 
ســتــبــذل كــل مــا فــي وســعــهــا للحيلولة دون 
تهيئة هذه الشروط على أرض الواقع. وقد 
يكون هذا صحيحا. ولكن فصائل املقاومة 
تملك  باتت  نفسه،  الوقت  في  الفلسطينية، 
زمام املبادرة، ومن ثم تستطيع، إذا أحسنت 
استخاص النتائج املستفادة من دروس ما 
جرى إّبان املواجهة املسلحة أخيرا، أن تعيد 
تشكيل الــواقــع بــمــا يــســاعــد تــدريــجــيــا على 
االنتقال من استراتيجية الصمود إلى رسم 

استراتيجية متكاملة للتحرير.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

ــركــيــز، فـــي حــالــة 
ّ
ت الــتــي حـــاولـــت الــت

ّ
واملــــجــــا

استدعاء الناخب الفرنسي كريم بن زيمة، من 
جديد، للعب للمنتخب القومي الفرنسي، على 
الــاعــب وسلوكاته  عــن  فيها  تتحّدث  مسائل 
الــتــي يــظــهــر، مـــن خــالــهــا، ارتـــبـــاطـــه بهويته 
اإلســامــيــة والــجــزائــريــة، ومـــا يــبــرز أكــثــر، في 
الــخــط الــتــحــريــري لــتــلــك الــوســائــل اإلعــامــيــة 
أنــهــا تعّمم فــي خطابها، مــن حيث  املــكــتــوبــة، 
ؤية السلبية لاعب، سلوكاته وشخصيته،  الرُّ
ــل املـــهـــاجـــريـــن، خــصــوصــًا املــغــاربــيــن  عــلــى كـ
والجزائرين، بعيدًا عن األخاقيات ومواثيق 
العمل اإلعامي التي تذّكر بها عند أي ارتفاع 
املهاجرين،  أو  املنصفن  بعض  من  للحديث، 
ــهــيــونــي، حــيــث تــبــرز،  عــن انــتــقــاد الــكــيــان الــصُّ
آنـــــــذاك، عــــبــــارات مــــعــــاداة الـــّســـامـــيـــة وكــراهــيــة 

اليهود، بل اإلرهاب، بكل بساطة.
ــة فـــي  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــاالت سـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــي مـ ــ ــ ذكـــــــــر الــــــكــــــاتــــــب، فـ
 الــخــطــاب اإلعـــامـــي 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن

الكراهية للجزائرين  والّسياسي، بمضمون 
ولـــلـــمـــغـــاربـــيـــن، عـــمـــومـــًا، ســيــطــبــع املــرحــلــة 
ــيـــر  ـــحـــضـ

ّ
ــت ــلــــة مــــــع ارتـــــــفـــــــاع وتــــــيــــــرة الـ ــبــ ــقــ املــ

تــحــاول، فقط،  الــّرئــاســيــة، وهــي  لانتخابات 
ــى الــّريــاضــيــة 

ّ
تــحــنُّ فـــرص أي تـــطـــورات، حــت

التحريري، وغرسه  الخط  ذلــك  إلبـــراز  منها، 
له  الــفــرنــســي، توجيهًا  الــّســيــاســي  العقل  فــي 
الهوية  االقــتــراع لصالح  فــي  االخــتــيــار  نحو 
 
ّ
ــهــا فــي خــطــر، وأن

ّ
الفرنسية الــتــي يــّدعــون أن

 عــلــى 
ّ
تـــتـــطـــّور، وأن ــة اإلســـامـــيـــة  ــيـ ــزالـ ــعـ االنـ

الّداهم من  الخطر  فرنسا حماية نفسها من 
الــخــطــاب بمضمون  املــهــاجــريــن، ليكون ذلــك 

الكراهية مشروعًا ومبّررًا.
تلك هي فرنسا، وذلك هو خطابها اإلعامي 
الذي تمعن فيه من كراهية الجزائرين، وهي 
فــي هـــذا كــلــه ال تــحــّرك مــواثــيــقــهــا األخــاقــيــة 
ــــن املــــضــــمــــون، كـــمـــا ال تـــتـــحـــّرك  لـــلـــتـــعـــديـــل مـ
السلطات في منع أجهزة اإلعــام واملحللن، 
في  املنخرطن  املثقفة  ــخــبــة 

ّ
والــن اإلعــامــيــن 

 مـــا يمت 
ّ

ــل ـــمـــادي فـــي وصــــف كــ
ّ
ــت ــك، مـــن الـ ــ ذلـ

بصلة إلى املسلمن، املغاربين، والجزائرين 
بعنصرية  ة، 

ّ
منحط بــألــفــاظ  خــاّصــة،  بصفة 

في  حتمًا،  وتيرتها،  وسترتفع  ترتفع  ــة، 
ّ
فــظ

األشهر املقبلة، بمناسبة الرئاسيات املرتقبة 
في إبريل/ نيسان 2022.

)كاتب وأستاذ جامعي جزائري(

متطلبات االنتقال من الصمود إلى مرحلة التحرير

عندما تمعن فرنسا في كراهية الجزائريين

مبادرة السالم التي 
اعتمدتها قمة بيروت 

العربية لعام 2002 
تصلح بديال لمرجعية 

أوسلو، وال ينقصها 
سوى وجود آلية

ما جرى في األيام 
القليلة الماضية يؤّكد 
أن الشعب الفلسطيني 

بات أكثر اتحادا 
وتماسكا والتفافا 

على مشروع التحرير

يتصّدر المشهد، 
في خطاب الكراهية 

الجديد والمتجّدد 
إعالميون وسياسيون 

ومثقفون من 
مختلف تيارات فرنسا 

السياسية

عنصرية فّظة، ترتفع 
وسترتفع وتيرتها، 

حتمًا، في األشهر 
المقبلة، بمناسبة 

الرئاسيات المرتقبة 
في إبريل 2022
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