
نور الدين العلوي

نـــتـــفـــاءل بـــاالنـــتـــصـــار الــفــلــســطــيــنــي فــي 
له  أنــــه ســيــكــون  رمـــضـــان 2021، ونـــزعـــم 
أثـــر طــيــب عــلــى الــربــيــع الــعــربــي، املختنق 
ــاره  ــ بــمــكــائــد أعــــدائــــه واملــــرعــــوبــــن مــــن آثـ
الذين عشنا أحداث  على عروشهم. نحن 
ــال الــيــمــن  ــبــ ــونــــس إلــــــى جــ ــــن تــ ــيــــع مـ الــــربــ
ــا بـــقـــدر ما  ــنـ ــاركـ ــلـــســـي، وشـ وحــــــدود األطـ
الجهد،  أمكننا  مــا  الــثــورة، وبــقــدر  طلبت 
ــرّدة  ــد، وعــشــنــا أيــضــا الـ وال نــمــن عــلــى أحـ
الــكــاســرة، مــنــذ انــقــاب الــعــســكــر املــصــري 
مسار  وعايشنا  املــصــريــة.  التجربة  على 
تــخــريــب الـــثـــورتـــن، الــســوريــة والــيــمــنــيــة، 
وعــشــنــا حــقــبــة تـــرامـــب الــتــي رعــــت الــــرّدة 
ــّولـــتـــهـــا. عــشــنــا أيـــضـــا، وبـــشـــعـــور من  ومـ
يسير داخــل معجزة حية، حــرب رمضان 
فــي الــقــدس، ونــصــرة غــزة لها، وشاركنا، 
بقلوب واجفة، تحّرك عرب 48 الذين ظن 
قــد طمست،  الــعــالــم أن هويتهم األصــيــلــة 
فإذا هم فلسطينيون حد الشهادة. نعيش 
غير محدود  وتــفــاؤل  غامر  بفرح  لنكتب 
)ولن نحسب الشهداء( أن هذه االنتفاضة 
املفتوحة قد ضخت هــواء نظيفا في رئة 

الربيع العربي. وهذه حججنا.
ــــدا أن االنـــقـــاب فـــي مــصــر ما  لـــم نــشــك أبـ
كان من أجل مصر ديمقراطية، وقد أضر 
ليس  اإلسرائيلي،  الكيان  وحمى  بمصر 
فقط بما هدم من أنفاق، كان الفلسطيني 
قـــد حــفــرهــا بــأســنــانــه وأظــــافــــره، ليتمول 
منها قوتا وساحا، وليس لحصار غزة، 

سالم الكواكبي

ــدء الــحــمــلــة االنـــتـــخـــابـــيـــة لــلــرئــاســة  ــ مـــنـــذ بـ
الــــــســــــوريــــــة، غــــــــاب - كــــمــــا هــــــو مـــنـــتـــظـــر - 
التشويق املــرافــق عـــادة النــتــخــابــات الــدول 
الديمقراطية، أو حتى التي تّدعي ممارسة 
األدنــى  الــحــّد   

ّ
ظــل فــي  االنتخابية  العملية 

من الشروط املقبولة. وذلــك على الرغم من 
الــذيــن اختارتهم  املــرشــحــن،  أحــد  تصريح 
األجهزة األمنية بعناية، برغبته في تنظيم 
ار األسد. 

ّ
مناظرٍة تلفزيونيٍة تجمعه مع بش

ـــهـــا جــــزء من 
ّ
وقــــد بــــدت هــــذه املــــبــــادرة كـــأن

مسرحيٍة حبكت قصتها بريشة الحكواتي 
ــــذي تــــرك عــبــلــة وعــنــتــرة وقــيــســا ولــيــلــى،  الـ
لــيــنــصــرف إلـــى انــتــخــابــات ســـوريـــة األســـد. 
ــدران األبنية  وبــهــذه املــنــاســبــة، تــحــّولــت جــ
الــســكــنــيــة والــرســمــيــة إلــــى حـــوامـــل لــصــور 
مسبقا  املعتمد  الرئيس  للمرشح/  عماقة 
بــشــار األســـــد. وانــتــشــرت مــقــاطــع مــصــّورة 
ــظــهــر وجــــود هـــذه الــصــور الــعــمــاقــة على 

ُ
ت

أطال املدن التي دّمرتها براميل املتفجرات 
وصـــواريـــخ الــطــائــرات وقـــذائـــف الــدبــابــات، 
ــار الــســلــطــة  ــتــــصــ ــا فـــــي تـــرســـيـــخ انــ ــانــ ــعــ إمــ
ــة الــعــســكــريــة الــروســيــة  ــ الـــســـوريـــة عــبــر اآللـ

واإليرانية. 
ــــت الــــســــخــــريــــة املــــــــــّرة مــــحــــل هــــذا  ـ

ّ
ــل ــ وقـــــــد حـ

التشويق الغائب، إذ بدأ العمل بها وإنتاج 
حكاياتها منذ بدء فتح باب الترشيح الذي 
عــبــر مـــنـــه، فـــي الـــبـــدايـــة، أكـــثـــر مـــن خمسن 
ــحــا، قــبــل أن تــجــري عملية 

ّ
ــحــة ومــرش

ّ
مــرش

التصفية األولــيــة الــتــي أفــضــت الــى اإلبــقــاء 
عــلــى املــعــيــنــن مــســبــقــا إلــــى جـــانـــب األســـد 
الذي سيربح االنتخابات. وقد لفتت صور 
حن قبل التصفية 

ّ
الدفعة األولــى من املرش

ـــظـــهـــرهـــم وهـــم 
ُ
، لــكــونــهــا ت

ً
ــة ــ ــرافـ ــ األنــــظــــار طـ

يقفون إلى جانب صورة األسد بكل ابتهاج 
وافـــتـــخـــار، وحــفــلــت تــصــريــحــاتــهــم بــالــوالء 
شبه  بشكل  أجمعوا  إذ  الحكيمة،  لقيادته 
ــهــم ســيــدلــون بــأصــواتــهــم له 

ّ
مطلق عــلــى أن

  .)...(
التعليمات  ــَهــت  ُوجِّ االقــتــراع،  عشية موعد 
 الـــــــــدوائـــــــــر الــــرســــمــــيــــة 

ّ
األمـــــنـــــيـــــة إلـــــــــى كـــــــــل

والء سعيد السامرائي

ــن املـــحـــافـــظـــات  ــ ــا مـ ــيــــرهــ ــداد وغــ ــ ــغـ ــ ــانــــت بـ كــ
الحالي، على  أيــار  مايو/   25 في  العراقية، 
الـــتـــظـــاهـــرات السلمية  مـــوعـــٍد مـــتـــجـــّدٍد مـــع 
الـــتـــي تــطــالــب بــإســقــاط الــنــظــام والــعــمــلــيــة 
السياسية، إذ وصــل آالف من الشباب، في 
تسع  من  العاصمة،  إلــى  النساء،  مقدمتهم 
جموع  بهم  والتحقت  جنوبية،  محافظات 
ــــن املــنــطــقــة  مــــن املـــحـــافـــظـــات الــشــمــالــيــة ومـ
عوا على عدة ساحات كبرى، 

ّ
الغربية، توز

لكي تكون االحتجاجات في أكثر من مكان، 
التحرير  ســاحــة  فــي  فقط  التجمع  يتم  وال 
القريبة من املنطقة الخضراء، رافعن الفتات 
كــتــب عــلــيــهــا »مـــن قــتــلــنــي«. وهــــذه الجملة 
لــيــســت ســـــؤاال تـــم رفـــعـــه مـــن املــتــظــاهــريــن، 
 خرجت مــن أحشاء 

ٌ
 مــدويــة

ٌ
بــل هــي صــرخــة

ــّم املــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة،  الــغــضــب الــــذي عـ
احتجاجات  ومنسق  الناشط  اغتيال  بعد 
العراقيون  يرسلها  الــوزنــي،  إيـــاد  كــربــاء، 
ــة الــــخــــضــــراء ولـــرئـــيـــس  ــقـ ــنـــطـ ــة املـ ــكـــومـ لـــحـ
الــــــوزراء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، لــكــي يعتقل 
القتلة واملجرمن املتسيبن من املليشيات 
التابعة إليــران وحرسها، والتي تعبث في 
كل شبر من العراق، قتا واغتياال وتدميرا 
وفــســادا، فقد صــرحــت والـــدة الــوزنــي، عبر 
قنوات تلفزيونية، بأن أحد قياديي الحشد 
الشعبي املعروفة جرائمه الكثيرة والعلنية 
مــن أهــالــي مدينة كــربــاء، وممن لــه حظوة 
ــادات الـــوالئـــيـــة ومــمــثــلــي  ــيـ ــقـ ــدى الـ كــبــيــرة لــ
الــحــوزة الــديــنــيــة، قــد قـــال البــنــهــا قــبــل يــوم 
واحـــد مــن اغــتــيــالــه إنـــه سيقتله، ولـــو بقي 
من عمره يوم واحد، وصرحت عن اسم هذا 

الشخص. فمن قتلني؟ 
ال  ومــؤثــرا،  مهيبا  التظاهرات  كــان مشهد 
يــقــل جــمــاال وتــألــقــا إنــســانــيــا عــن مثله في 
األول من أكتوبر/ تشرين األول عام 2019، 
فقد فاجأنا الشباب بوحدة الصف، وذكاء 
فـــرز املــنــدســن والــتــنــســيــق واســتــراتــيــجــيــة 
الــوزراء  التعاطي مع كل ما حشده رئيس 
ــادل عبد  الـــذي تــفــّوق عــلــى سلفه املــقــال، عـ
املــهــدي، صــاحــب تعبير »الــطــرف الــثــالــث« 
القوات  صنوف  وكــل  الجيش  باستخدامه 
ليس  وقتلهم  املــتــظــاهــريــن  لقمع  األمــنــيــة، 
في  بل ماحقتهم  الحي،  بالرصاص  فقط 
مناطق واســعــة مــن بــغــداد، وفــي الــشــوارع 
ــاّرة  ــ ــالــــرصــــاص تــ ــلـــســـاحـــات بــ ــة لـ ــاذيــ ــحــ املــ
ذت القوات 

ّ
وبالسكاكن تاّرة أخرى. لقد نف

ــة الــتــحــريــر  ــاحـ ــــودة فــــي سـ ــــوجـ ــنـــيـــة املـ األمـ
تــعــلــيــمــات رئــيــس الـــــــوزراء، مــقــتــرفــة بــذلــك 
مـــجـــزرة جـــديـــدة بــحــق الــشــبــاب املــتــظــاهــر 
سلميا، قتلت فيها سبعة شباب، وأصابت 
عشراٍت بجروح لم يسلموا، بل تمت ماحقة 
بــعــضــهــم إلـــى املــســتــشــفــيــات!  مــــّرة أخـــرى، 

ومــنــع وصــــول املــعــونــة واملـــــدد، بتنسيق 
كامل مع العدو، بل بمنع املواطن املصري 
من التعبير عن توقه للحرية، ومن توقه 
أن يفّك الطوق عن أخيه الفلسطيني الذي 

شاركه البؤس والفرح قرونا. 
لــم تنطل ذريــعــة فشل اإلخــــوان املسلمن 
عــلــى أحـــــد، وإن لـــم يــفــلــحــوا فـــي حــمــايــة 
الثورة، ونجزم لو أن قوة وطنية مصرية 
الـــثـــورة  مـــرحـــلـــة  إدارة  ــــّدرت  تـــــصـ أخــــــرى 
مثل مصير  لــكــان مصيرها  بعدها،  ومــا 
»اإلخوان«. وكان العدو يعرف وما زال أن 
مصر قلب األمـــة، وأن دورهـــا فــي تحرير 
فلسطن لــن يــكــون لــه عــديــل. ولــذلــك كــان 
رعــبــه مــن الــثــورة املــصــريــة كــبــيــرا. ولــذلــك 
ســارع إلى منعها من االكتمال والتطور، 
املـــصـــري  الـــعـــســـكـــر  إعــــــــادة دور  ونــــاصــــر 
حاميا وحصنا لدولة الكيان منذ ما قبل 

»كامب ديفيد«.
العربي  للربيع  القاصمة  الــضــربــة  وتــلــك 
ــــوبـــــن مــــنــــه، فـــامـــتـــد  ــــرعـ أطــــمــــعــــت فــــيــــه املـ
مخطط التخريب إلى اليمن وسورية بعد 
مكائد  تعاني  تونس  تــزال  وال  البحرين، 
الـــرّدة على ثورتها، وتتنفس داخــل أزمة 
لوال  بها،  أن تذهب  مالية خانقة، توشك 
الفلسطيني تحّرك في وقــت ضــروري  أن 
 دم الحياة في أنصار الثورة، 

ّ
جدا، فضخ

فـــكـــيـــف ســـتـــعـــود الـــــثـــــورة الـــعـــربـــيـــة بـــدم 
االنــتــصــار؟ وقد  فلسطيني بعد رمــضــان 
كان ذلك التخريب هدفا رئيسيا خاضت 
دول الردة العربية من أجله حربا كبيرة، 
الــتــي سقطت  الــقــرن  تحت مسمى صفقة 

تقاريره، إنه ليس ممكنا حماية إسرائيل 
مــن خــارجــهــا بــمــثــل هــــؤالء، ألن التهديد 
ــاقـــم وال  ــفـ ــتـ ــي بــــــاألســــــاس، وهــــــو يـ ــ ــلـ ــ داخـ
يتراجع. ونعتقد جازمن أن تحّرك عرب 
48 لــم يــســقــط مــشــروع الـــقـــرن، بــل أسقط 
أيضا كل وهــم بــأن الفلسطيني يمكن أن 
في  مغتصبة.  وأرضـــه  محتل  أنــه  ينسى 
الرسالة جملة ستقرأ بعناية في  هامش 
كــوالــيــس الــســيــاســة الــدولــيــة، فـــاوض مع 
اه إلى غيره. 

ّ
الفلسطيني رأسا وال تتخط

في  انخرطت  التي  الــبــلــدان  وهنا تصبح 
مــفــيــدة، وال دور لها  تـــرامـــب غــيــر  خــطــة 
التخلي  يمكن  أي  املنظور،  املستقبل  فــي 
عنها إلى مصيرها، وفي أفضل الحاالت 

مــواصــلــة ابـــتـــزازهـــا، لــتــحــافــظ فــقــط على 
منذ  األمـــر  كــان  كما  ساطينها،  مكاسب 
نشأتها. لقد هّمش انتصار رمضان دول 
مشروع القرن، وجعله حديثا ماضيا. لم 
الفلسطينية  املــعــركــة  الــتــعــاطــف مــع  يــقــل 
عما سبقه، وربما لو توفرت أدوات قياس 
ــتـــشـــارا.  عــلــمــيــة، ألثــبــتــنــا فــيــه زيــــــادة وانـ
على طول خريطة »فيسبوك« في املغرب 
ــال، الــتــقــطــنــا  ــغـ ــنـ ــربـــي إلـــــى بـــــاد الـــسـ ــعـ الـ
ــري،  ــجـ ــا يـ ــمـ ــاطـــف ووعـــــــي بـ ــعـ ــــات تـ ــــامـ عـ
الشعوب  .. بوصلة  النصرة.  إلــى  ودعـــوة 
لم تحد، ولم تضيع شمالها، القدس. وقد 
الشعوب  أمرين مهمن،  بن  الربط  ز 

ّ
تعز

ــر تــمــتــعــا بـــالـــحـــريـــة، مـــثـــل تـــونـــس،  ــثــ األكــ
كانت أعلى صوتا في االنتصار للقضية. 
وكــانــت أصـــوات املشّككن هــي األضــعــف. 
وحتى في ليبيا، املشغولة بهمومها، كان 
الحرية  الشارع مع فلسطن. ويربط بن 
في كل قطر وتحرر فلسطن، ويحّول هذه 

الحرية إلى وسيلة مساندة وشرط لها.
ومن دون مزايدة نقول ربما تأخر الشارع 
املصري املقهور عن هذا املوعد التاريخي، 
ولكن ال نشّك لحظة في أن شعب املواجهة 
األقدر قد ينسى موعده. وقد قرأنا لنخب 
مصرية أن غياب الديمقراطية في الداخل 
قد منع التعاطف الشعبي مع املعركة في 
لقد تذّكر  الــقــدس، وهـــذا تحليل صــائــب. 
كثيرون حادثة اقتحام سفارة الكيان في 
الــقــاهــرة، وإنـــزال علمها، على الــرغــم مما 

شابه من غموض حينها.
ــواء الـــنـــقـــي املـــتـــجـــّدد  ــ ــهــ ــ ويـــكـــشـــف هــــــذا الــ

بانتصار القدس روح شعب عربي واحد، 
يــطــمــح إلـــى الــحــريــة، ويـــقـــدر فــائــدتــهــا في 
القومية،  معركته  وفــي  ــطــريــة، 

ُ
الــق معاركه 

بقع جغرافية  على  واحــــدة،  معركة  وهــمــا 
ــّددة. وإذ تــثــبــت هـــــذه الـــقـــنـــاعـــة فــي  ــعــ ــتــ مــ
العربي  الربيع  فــإن  العمل،  وفــي  التحليل 
»الشعب  األســـاس  بــقــوة شــعــاره  يستعيد 
يريد تحرير فلسطن«، وقد رفعه بالتوازي 

مع »الشعب يريد إسقاط النظام«. 
استراتيجي  تــحــول  أبــــواب  عــلــى  املنطقة 
مـــهـــم، ال يــقــل أهــمــيــة عـــن لــحــظــة انــفــجــار 
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي فـــي تـــونـــس، وانـــتـــشـــاره 
عربيا. نحن نضع معركة رمضان/ القدس 
الــثــورة العربية أكثر  2021 فــي قلب هــذه 
مما نضعها في قالب معركة الفلسطيني 
التي خاضها في السابق وحيدا. ونجزم 
أن ســيــكــون لــهــا ارتـــــداد أوســــع مــن باحة 
ة. 

ّ
املسجد وأشد انفجارا من صواريخ غز

ونــظــن أن اإلدارة األمــيــركــيــة، عــلــى الــرغــم 
مـــن بــيــانــاتــهــا املـــنـــافـــقـــة، ســتــقــرأ الــحــدث 
فـــي شــمــولــيــتــه الــعــربــيــة، ولــــن تــقــف عند 
التوصيف الصهيوني للمعركة، بصفتها 
أكبر  ضــد  الفلسطيني  اإلرهــابــي  معركة 
بلد ديمقراطي في املنطقة. وفي كواليس 
تــعــرف اإلدارة األمــيــركــيــة، كما  الــتــخــابــر، 
م 

ّ
املــعــركــة، ومــن نظ قــاد  الصهيونية، مــن 

إيــقــاعــهــا وســتــجــلــس إلــيــه تــفــاوضــه على 
العسكر  فــي ســجــون  كــان  املستقبل، ولــو 
اإليــقــاع  الفلسطيني  ــدل  عـ لــقــد  املـــصـــري. 

س هواء جديدا.
ّ
والربيع العربي يتنف

)كاتب تونسي(

الــعــامــة والــخــاصــة للتشديد  واملــؤســســات 
ــيــــاب أّي مــــن عـــامـــلـــيـــهـــا يـــوم  ــنـــع غــ ــلـــى مـ عـ
االقتراع ألّي مبرر كان، وتوجههم كافة إلى 
صناديق االقتراع. وبالطبع، لم يفاجئ هذا 
ــهــم مــعــتــادون، منذ 

ّ
الــقــرار عامة الــنــاس، ألن

انتخابات األســد األب، حشدهم ومصادرة 
بــطــاقــاتــهــم الــشــخــصــيــة لــيــجــري االقـــتـــراع 
بـــهـــا. وكـــانـــت ســــرديــــات الـــســـوريـــن تحفل 
باالنتخاب  املتعلقة  الــســاخــرة  بالقصص 
الهاتفي  والتصويت  الصناديق  وبحشو 
التصويت،  ألوراق  التلقائي  والتصحيح 
كــمــا وبــتــصــويــت املـــوتـــى. فـــي املـــقـــابـــل، في 
انــتــخــابــات األربـــعـــاء املــاضــي، وقـــع تجديٌد 
لـــم ُيــعــهــد ســابــقــا، هـــو تــوثــيــق الــفــعــالــيــات 
ها 

ّ
أن ُيظن  ال  التي  الذكية  الهواتف  بفضل 

كـــانـــت تــعــمــل خـــلـــســـة. وبـــالـــتـــالـــي، انــتــشــر 
شريط مــصــّور ُيظهر موظفي أحــد األقــام 
أثــنــاء مــلء أوراق االقــتــراع،  االنتخابية فــي 
ومــن ثــم إيــداعــهــا فــي الــصــنــدوق أمـــام أعن 
الــذيــن ال حـــول وال قـــوة لــهــم مــن املــواطــنــن 
ــفــــن كـــالـــعـــبـــيـــد، أيـــديـــهـــم  الــــســــوريــــن الــــواقــ
للخلف مطأطئن رؤوســهــم، وهم  معقودة 
يــنــتــظــرون أن يــعــيــد لــهــم املـــســـؤول األمــنــي 
املـــصـــادرة مسبقا،  الــشــخــصــيــة  بــطــاقــاتــهــم 
السجات.   

َ
ــمــأ

ُ
ت بياناتها  على  بــنــاًء  الــتــي 

 املـــواطـــن املــقــمــوع انــتــخــابــا كــان 
ّ
ومـــؤّكـــد أن

ــمــلــيــه عــلــيــه ثــقــافــة الـــخـــوف، 
ُ
ــا ت ســيــلــتــزم مـ

ــحــن 
ّ

ــاء املــرش ــمـ ــزٍم وإبــــــاء أسـ فــيــشــطــب بـــحـ
ــــوت بــــقــــنــــاعــــة مـــرعـــوبـــة  ــــصــ اآلخـــــــريـــــــن، ويــ
ــه 

ّ
أن  

ّ
إال الحاكمة.  للعائلة  األبـــدي  ح 

ّ
للمرش

السورين،  الــواقــعــة على  ــة 
ّ
املــذل فــي  إمعانا 

بعدما وقع املــوت على مئات اآلالف منهم، 
ارتــأى صاحب األمــر والنهي أن يمأ رجل 
بــه،  املـــنـــوط  دوره  ويــتــابــع  األوراق،  األمــــن 
لــيــقــوم بــالــتــصــويــت عـــوضـــا عـــن املـــواطـــن، 
إلــى االســتــزادة مــن إهانته وسحق  ساعيا 
كــرامــتــه. كــمــا شــاهــدنــا اقــتــراع جــنــدي أمــام 
عـــدســـات الــكــامــيــرات بــدمــه )...( عــلــى أكــثــر 
مــن عــشــرة قــســائــم اقـــتـــراع عــلــى األقــــل، كــان 
يضعها أمــامــه مــســؤول الــقــلــم، وســــواه من 
املــقــتــرعــن، وضــعــوا فــي الــصــنــدوق، وأمـــام 
لهم  اقــتــراٍع سلمت  أوراق  أيضا،  العدسات 

أداء مــزدوجــا لرئيس  الــعــراقــيــون  يــشــاهــد 
حكومة املنطقة الخضراء، إذ في تغريدة له 
في  السلمي  التظاهر  حرية  »دعمنا  كتب: 
الــعــراق، وأصــدرنــا أوامـــر مــشــّددة بحماية 
التظاهرات وضبط النفس ومنع استخدام 
الــرصــاص الــحــي، ألي سبب كـــان«. لكن ما 
الساحات  وبقية  التحرير  في ساحة  ظهر 
ع عــلــيــهــا املــتــظــاهــرون، لتجنب 

ّ
ــوز ــ الــتــي تـ

الــــوزراء  بــيــنــهــم، أن رئــيــس  فــقــدان األرواح 
وكل قواته األمنية قد بّيتوا القتل والقمع 
ــن الــشــبــاب  والـــــرصـــــاص لــلــمــتــظــاهــريــن مــ
والنساء، وحتى املسنن الذين جاءوا لدعم 
أبــنــائــهــم وبــنــاتــهــم، واعـــتـــدوا عــلــى بعض 
األمهات املرافقات ألبنائهن؛ فمنذ الصباح 
الباكر، بدأ وصول اآلالف من املتظاهرين، 
وكــانــت الــســاحــات مــســّورة بــقــوات الجيش 
 عن 

ً
وآلـــتـــه الــعــســكــريــة الــتــي بــقــيــت بــعــيــدة

ــر مــــن املــغــتــال  ــأمـ ــتـــا، بـ جــــرائــــم الـــقـــتـــل مـــؤقـ
الـــذي  جــّردهــا منذ بداية  قاسم سليماني 
الثورة من أسلحتها، لكي تنفذ مليشياته 
ــطـــوالت الــقــتــل واالغـــتـــيـــال واالخــتــطــاف  »بـ
لعزل  وأيــضــا  والتعذيب بشكل حــصــري«، 
الــجــيــش عـــن مــســانــدة الــشــعــب. لــكــن ومــع 
هبوط الليل انسحب الجيش ليترك مهمة 
الحي،  الــرصــاص  الوحشي وإطــاق  القمع 
واالعتداء بالساح األبيض لقوات مكافحة 
الشغب التي تستعمل للمرة األولى، بحسب 
في  املشاركن  إلرهـــاب  السكاكن  الشباب، 
التظاهرات. فهل من املعقول أن تتمّرد كل 
هــذه الــقــوات األمــنــيــة وقــادتــهــا على أوامــر 
الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــلـــقـــوات املــســلــحــة ورئــيــس 
الوزراء، وتتخذ قرار قمع التظاهرات وقتل 
املــتــظــاهــريــن بـــصـــورة فـــرديـــة وعــشــوائــيــة؟ 
قــد  األمـــنـــيـــة  ــــوات  ــقـ ــ الـ قــــــادة  أن  ــح  وإذا صــ
تــصــّرفــوا بــشــكــل شــخــصــي، فــلــمــاذا ال تتم 
تنفيذ  عـــدم  بتهمة  عــســكــريــا،  محاكمتهم 
األوامــر، كما هو متعارف عليه في العرف 

ــيـــــس بـــســـقـــوط  ــ ــتــــصــــار رمــــــضــــــان، ولـ ــانــ بــ
ــرامــــب،  الــــرئــــيــــس األمــــيــــركــــي الــــســــابــــق، تــ
فــاإلدارة األميركية الحالية، وإن لم تعلن 
أنها  إال  برمته،  الصفقة  مشروع  تبنّيها 
لم تتنصل منه، ولكن بمن ستبنيه اآلن، 
ــاره يــتــراجــعــون عــلــى كـــل الــصــعــد  وأنــــصــ

املالية والسياسية.
املحتلة  األرض  أوسلو« في  وهــذا »نظام 
ــر ورقـــــة تــــوت اســتــتــر بـــهـــا، وهــو  فــقــد آخــ
ــادر،  ــغــ وإن كـــابـــر ســيــجــمــع حــقــيــبــتــه ويــ
والـــتـــنـــســـيـــق األمــــنــــي لــــن يــــكــــون عـــمـــا ال 
أخــاقــيــا فــقــط، بـــل خــيــانــة مــوصــوفــة في 
نظر كل الفلسطينين. أما حزام املشروع 
املتمثل في غير نظام عربي، فهم واقفون 
فــي حــرٍب نصروا  اآلن على حافة هزيمة 
فــيــهــا الـــعـــدو، بــمــا أوتــــوا مــن قــــوة، فضا 
تحولت  قــد  الــداخــلــيــة  أن مشكاتهم  عــن 
تفّرغهم ملحاربة  أمـــام  فعالة  عــوائــق  إلــى 
طر. 

ُ
الفلسطيني والثائر العربي في كل ق

ــم تــجــعــل  ــ ــب لــ ــ ــرامــ ــ ــع تــ ــ ــوات مــ ــ ــنــ ــ أربـــــــــع ســ
الــفــلــســطــيــنــي يــفــقــد بــوصــلــتــه، أو يــخــذل 
انتصاره  وفــي  بالعدو.  املتربصة  ثــورتــه 
ــرامــــب  تــ لـــــحـــــزام  واضـــــحـــــة  رســـــالـــــة  اآلن 
املـــرعـــوب، ولــــــإدارة األمــيــركــيــة الــجــديــدة 
املتربصة بعد. لم تقدروا على شيء مما 
رغبتم »وبما كسبتم وأعطيتم«، واملعركة 
ــزال فـــي ســيــاقــهــا الــتــاريــخــي مــعــركــة  ــ ال تـ

تحّرر وطني وقومي. 
تــقــول الــرســالــة إلــى الــنــظــام فــي مصر إنه 
الكيان. وربما  لم تعد مجديا في حماية 
ســيــكــتــب االســـتـــراتـــيـــجـــي األمـــيـــركـــي، في 

التي  بعد تعبئتها. وكثيرة هي الحكايات 
ــهــا مــن إبـــداع املــســرح العبثي، ترد 

ّ
ُيــخــال أن

تباعا وأغلبها مصّور. 
بـــشـــار األســـــد 95.1% مـــن أصــــوات  حــصــد 
ــا، وهـــــو بـــذلـــك يــتــراجــع  ــيـ ــمـ املـــقـــتـــرعـــن رسـ
عـــن أرقــــــام عــهــدنــاهــا فـــي تـــاريـــخ الــعــمــلــيــة 
تناهز  وهــي  في سورية،   )...( الديمقراطية 
ها وصلت في إحدى 

ّ
99% عموما. وُيقال إن

السنوات الى 120% نتيجة قيام املوتى من 
القبور للتصويت للقائد الرمز. وإثر إعان 
النتائج، أيضا في مشاهد مليئة بالسخرية 
املّرة، بدأ الناس يحتفلون عفويا، ومن دون 
في  أمني مستنفر  أي جهاز  من  إجبار  أّي 
أقــاصــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام. وأطلقت 
ــــل طفل  األعـــيـــرة الـــنـــاريـــة وســـقـــط عــلــى األقـ
شــهــيــد لــلــديــمــقــراطــيــة الــدمــويــة فـــي مدينة 

حلب. 
ــتـــراع بــشــار األســــد فـــي مــديــنــة دومـــا  مـــع اقـ
ــتــــخــــدم فـــيـــهـــا الـــســـاح  ــي اســ ــتــ املــــــدمــــــرة، الــ
الكيميائي ضد املدنين في أثناء حصارها 
عام 2013، صّرح أمام أبواق اإلعام الرسمي 
إلــى الغرب   

ً
واألمــنــي، موجها حديثه شكا

 
ّ
املشكك في شرعية العملية االنتخابية بأن

»قــيــمــة آرائـــكـــم هــي صــفــر«. وفـــي الحقيقة، 
هذه العبارة موجهة أساسا إلى السورين. 
)كاتب سوري في باريس(

العسكري، بدال من تشكيل الكاظمي لجنة 
للتحقيق بما حدث؟ أما هذه اللجنة التي 
شكلت »بــســرعــة غــيــر عـــاديـــة« فــهــي أيضا 
غــريــبــة، ألنــهــا تتكون مــن عــدة أطــــراف، من 
الوالئية  املليشيات  عــن  ممثلون  ضمنها 
التي ال تهّدد فقط وتصرخ بوجه الكاظمي، 
وتــســتــهــزئ بــــه، بـــرســـائـــل وخـــطـــابـــات، بل 
تــوجــه لــه الــكــام صــراحــة بــأنــه ال مــكــان له 
بوصفه رئيس وزراء، وبأن قرار ذلك يعود 
لهم ال غير. هذا هــادي العامري رئيس ما 
ر 

ّ
يسمى تحالف الفتح يرفع الصوت، ليحذ

مصطفى الكاظمي من »محاوالت االلتفاف 
»قاسم  اعــتــقــال  أن  معتبرا  الــقــضــاء«،  على 
الحشد«.  هيبة  لكسر  محاولة  هو  مصلح 
ــــك فـــحـــســـب، بــــل يـــذهـــب الـــعـــامـــري  لـــيـــس ذلـ
ــيـــس الــــــــوزراء،  ــــى أبــــعــــد، فــــي تــعــنــيــف رئـ إلـ
ويتهمه بعدم احترامه القانون والدستور، 
وتــنــفــيــذ اعــتــقــاالت بــــدون مـــذكـــرات قــبــض، 
وقــيــامــه بــعــمــلــيــات تــعــذيــب تــعــيــد الــعــراق 
إلى الدكتاتورية! فوق هذا كله وذاك، تأتي 
املمثلة الخاصة لأمن العام لأمم املتحدة، 
ــارت، لــتــضــع  ــ ــخــ ــ ــــاســ ــيـــس بــ ــنـ ــيـ جـــيـــنـــن هـ
ملساتها األخيرة على أداء حكومة املنطقة 
الخضراء واملليشيات الوالئية، وتعّبر عن 
»قلقها«، قائلة في حديث ألحدى القنوات 
»اســتــهــداف أي جــهــة مسلحة »مــجــهــولــة« 
)طــرف ثــالــث؟( املواطنن أو األجــانــب، أمر 
ــيـــدا«، مــعــتــبــرة أن  يــنــبــغــي الــتــفــكــيــر فــيــه جـ
ذلــك »يــدفــع الــبــاد إلــى الــهــاويــة، ويــقــّوض 
الـــــدولـــــة«، فـــهـــل يـــســـتـــوي تــعــبــيــر الــجــهــات 
الدولة  تقويض  مــع  »املــجــهــولــة«،  املسلحة 
منها مــثــا؟ مــن هــو الـــذي يــقــّوض الــدولــة، 
عندما يتم اعتقال مجرم مثل املدعو قاسم 
مصلح بتهمة إرهاب، عقوبتها اإلعدام أو 
املؤبد. وتستنفر الرئاسات الثاث للتشاور 
مــاء  »تــحــفــظ  تــســويــة  إلـــى  للتوصل  بينها 
ــام الــحــرس  ــه« مـــا تــســّمــى »الــــدولــــة« أمــ وجــ
الوالئي والفقيه اإليراني، بينما مئات آالف 
العراقين األبرياء اقتيدوا إلى املشانق، أو 
مــا يــزالــون يقبعون فــي الــســجــون مــن غير 
أن  مــن دون  اتــهــام،  محاكمات، وال توجيه 
 رمــش واحـــد لــلــرئــاســات، عــن أوضــاع 

ّ
يـــرف

املظلومن في سجون عمليتهم  املواطنن 
الــســيــاســيــة اإلرهــابــيــة الــتــي انــقــضــت على 

قه وتنهي وجوده؟
ّ
العراق ودولته، لتمز

االحتال  الخضراء، ومــن ورائــهــا  حكومة 
ــــي، هــمــا من  ــرانـ ــ األمـــيـــركـــي األطـــلـــســـي اإليـ
ــاءه  ــنـ ــة، واغــــتــــاال الــــعــــراق وأبـ ــدولــ فــّكــكــا الــ
وكـــل رمــــوزه الــوطــنــيــة. هـــذا االحــتــال هو 
والفساد،  واملليشيات  الفوضى  يديم  من 
إلنــهــاء الـــعـــراق ودولـــتـــه، وتــهــجــيــر شعبه 
وقتل املزيد واملزيد من أبنائه، يوما بعد 
آخر، ألن خطط التدمير جارية لم تتوقف 
رسم وتنفذ 

ُ
بعد، ومــا يــزال هناك خطط ت

وأجندات تحت التنفيذ مستمرة من أجل 
هذا الهدف.

تظاهرات 25 أيار هي تجّدد مللحمة تشرين، 
يكتبها شباب العراق بدمه وعرقه وروحه، 
وحضنا،  درعــا  فئاته،  بكل  الشعب  يرافقه 
وللماحق  منهم  للعطشان  أبــوابــه  فاتحا 
ــر مــــن رئــيــس  ــأوامــ ــلـــوب بــ ــطـ ــريـــح واملـ ــجـ والـ
ليثبتوا  الــطــائــفــيــة،  واملــلــيــشــيــات  الـــــــوزراء 
أنهم عراق املعدن األصيل بشموخه وإبائه 
وكـــرامـــتـــه، هـــم مـــن يـــريـــد الــــدولــــة والــنــظــام 
والـــقـــانـــون واملـــواطـــنـــة والـــعـــدالـــة والــكــرامــة 
العراق  وأمــل تحرير  الثورة  والسيادة، هم 
وأفق املستقبل الذي يطمح إليه كل الشعب 
مـــن شــمــالــه إلـــى جــنــوبــه، ومــعــه كـــل أحـــرار 

العالم.
)كاتبة عراقية في باريس(

انتصار أكسجين في رئة الربيع العربي

التصويت بدماء السوريين

صرخة عراقية: من قتلني؟

المنطقة على أبواب 
تحول استراتيجي 

مهم، ال يقل أهمية 
عن لحظة انفجار 
الربيع العربي في 

تونس، وانتشاره عربيًا

حلّت السخرية المّرة 
محّل التشويق 

الغائب، وبدأ إنتاج 
حكاياتها منذ بدء 

فتح باب الترشيح

شباب العراق هم 
الثورة وأمل تحرير 

العراق وأفق 
المستقبل الذي 
يطمح إليه كل 

الشعب

آراء

حسام كنفاني

انتخابات  أنه نجح في   
ً
النظام السوري بشار األســد يصّدق فعال يبدو أن رئيس 

رئاسية حقيقية بنسبة 95 في املئة، ليخرج بخطاب »نصر« إلى املواطنني، أو من 
قال 

ُ
تبقى منهم، ويقدم الوعود في مواجهة التحديات، رغم أنه كان من املفترض أن ت

املنتخب« وال  »الرئيس  لـ الحمالت االنتخابية، والتي لم تحصل ال  الوعود في  هذه 
املقاييس.  بكل  الكومبارس في مسرحية فاشلة  اللذين كانا  الصوريني  ملنافسيه 
ولعل األرقام التي أعلن عنها النظام بعد نهاية »االنتخابات« تشير إلى هذا الفشل، 
إذ إن األخير لم يتوان عن نشر عدد املقترعني في هذه االنتخابات، والتي قال إنها 
لهم االقتراع في مناطق  الذين يحق  كانت 14 مليونًا، أي كل املسجلني في قوائم 
سيطرة النظام وخارجه، رغم أنه يعلم أن نحو نصف سورية خارج سيطرته، سواء 
النفوذ  حيث  الجنوب  في  أو  التركي  والنفوذ  املعارضة  مناطق  الشمال حيث  في 
الروسي، والذي لم يفلح في دفع أهل درعا إلى االنتخاب، بل لم يتمكن من منع تجدد 

تظاهراتهم الرافضة لحكم األسد.
 إضفاء طابع كوميدي سمج 

ً
األسد أصّر على املضي في فصول املسرحية، محاوال

عليها، حني تطرق إلى الثورة في »خطاب النصر«، ووصف الثورة السورية بأنها 
»ثــورة ثيران«. وهي سماجة معتادة في خطابات أو مقابالت األســد، رغم أنه من 
املعروف من لعب دور »الثور في متجر الخزف« في حال الثورة السورية، ومن دّمر 
املدن فوق رؤوس أبنائها بالبراميل املتفجرة، ومن اعتقل مئات اآلالف وقتل مثلهم 

وهّجر املاليني إلى خارج البالد. 
كملت بمشاهد التصويت اإلجباري في مراكز االقتراع، 

ُ
فصول املسرحية الفاشلة أ

وقيام رؤساء األقالم باالقتراع نيابة عن املواطنني، الحاضرين والغائبني، إضافة 
إلــى عــشــرات املشاهد املــصــورة البــتــزاز املــواطــنــني للذهاب إلــى مــراكــز االقــتــراع أو 
يخجل  لم  والــذي  الديمقراطي«،  »العرس  بهذا  أيضًا،  الصوري  االحتفالي،  الرقص 

وزير خارجية النظام فيصل املقداد باعتباره »أفضل من االنتخابات األميركية«.
وبعيدًا عن األرقام واملشاهد املستفّزة، لعل املظهر األبرز للفشل في هذه االنتخابات 
هو كون األسد ال يزال يصدق بأنه رئيس لسورية. فمن املعلوم أنه في ظل الوجود 
الروسي واإليراني، وهو ما أبقى األسد في منصبه، لم يعد رئيس النظام السوري 
قادرًا على أخذ قرار حاسم في داخل البالد. فالقرار في مستقبل سورية يحسمه 
الحكم من قاعدة حميميم، والتي  الــروس بشكل أساسي، وهو ما تظهره معطيات 
إلى  الروسي فالديمير بوتني  الرئيس  استضافت األســد بشكل مهني خالل زيــارة 
سورية. لكن مع ذلك، كان الروس حريصني على املضي قدمًا في هذه املسرحية، 
يــزال  ال  الــســوري  النظام  مــع  الــروســي  التعامل  إن  إذ  وعملوا جاهدين إلنجاحها، 
قائمًا على اعتبار أن سورية دولة مستقلة ذات سيادة، على الرغم من أنه خسر كل 
هذه السيادة لصالح حليفيه اإليراني والروسي، فال قرار سوريًا فعليًا يمكن أن 
يتخذه نظام األسد من دون الرجوع إلى هذين الحليفني، وروسيا بشكل أساسي، 
املعطاة  البلدية  اإلدارة  إلى ما يشبه  السنوات األخيرة،  فنظام األسد تحّول، خالل 
صالحيات إدارة الحياة اليومية للمواطنني السوريني الذين يعيشون ضمن مناطق 
املهاجرين« يطلق على رأس  لقب »مختار  كــان  ولهذا  أقــل.  أكثر وال  سيطرتها ال 

النظام السوري، في إشارة إلى حدود الصالحيات املمنوحة له من قبل حليفيه. 
حتى قــرار االنتخابات كــان قــرارًا روســيــًا، لم يكن لألسد أن يجريها لو لم تقبل 
امللف  في  الفعلي  الحاكم  أنها  على  التأكيد  املشهد  بهذا  تريد  فروسيا  موسكو. 
السوري، وال أهمية لكل املسارات التفاوضية التي تعمل على حل األزمة السورية، 
وأن ال لجنة صياغة دستور أو غيرها من شأنها أن تطيح األسد من دون مراضاة 

روسيا.
بــه، ومــع ذلــك فها هو يحتفل  معطيات ال شك في أن األســد يعلمها مع املحيطني 

»نصر« االحتفاظ بقصر املهاجرين. بـ

باسل طلوزي

متى يفهم جو بايدن، وأضرابه من زعماء الغرب، أّن الحرب بالنسبة للفلسطيني هي 
ه »انتحاري« كما 

ّ
حربه األخيرة دومًا. حني يقرر خوضها يحرق سفنه كلها، ليس ألن

 موضوعي للعودة نفسها، فهو يرى في الذهاب 
ٌ

يظنون، بل ألّن االندفاع عنده بديل
إلى الحرب عودة إلى األرض التي فقدها. وعندما أطلق املقاومون في غّزة أول صاروخ 
لم يكونوا ينتظرون أّي وساطاٍت إلنهاء الحرب، فهم كانوا على استعداد لدفع الثمن 
 غير منقوص، وال حاجة لهم بمن يقّرعهم أو يضع شروطًا إلعادة إعمار ما 

ً
كامال

تمّر مساعدات  أال  أخيرًا. واشترط  بايدن في تصريحاته  الــعــدوان، كما فعل  دّمــره 
ها تنظيم »إرهابي« وفق 

ّ
اإلعمار عبر »حماس« التي أعاد التذكير، للمرة األلــف، بأن

ومحّركًا  فلسطيني،  فصيل  أكبر  غــدت  ها 
ّ
أن  

ً
متجاهال األميركية،  التصنيف  قوائم 

 
ً
رئيسيًا للمقاومة يكاد يضاهي الفصائل األخرى مجتمعة من حيث الفعل، فضال
العامة في غّزة.  الحياة  الواسع، وسيطرتها على مفاصل  الجماهيري  امتدادها  عن 
ها كتحصيل حاصل، 

ّ
وال حاجة للقول إّن بايدن استثنى فصائل املقاومة األخرى كل

ه يريد الفصل بني الفلسطيني وروحه املقاومة، بني الفلسطيني وبندقيته، أو بني 
ّ
ألن

الفلسطيني وأرضه. هو يريد الفلسطيني بال فلسطني، كائنًا مجّردًا مشردًا مسكينًا 
الــعــدوان  الناشئة عــن  املــســاعــدات بأسبابها  الوطني. واألهـــم أال تقترن  فــاقــدًا حــّيــزه 
بــغــّزة كــان نتيجة إعــصــار أو كــارثــة طبيعية.  الـــذي لحق  الــدمــار  الصهيوني، وكـــأّن 
ه لم يقل ذلك على نحو مباشر، لكن يمكن استبطانه من تصريحاٍت غربية 

ّ
صحيٌح أن

ها كانت تبدأ بالزمة »حق إسرائيل بالدفاع عن 
ّ
عديدة تحدثت عن »املساعدات«، فكل

نفسها«؛ بغرض الفصل بني الكارثة والسبب. 
أخــطــر مــا ورد على لــســان بــايــدن »الــديــمــقــراطــّي« هــو الــواليــة الــعــامــة الــتــي محضها 
ال  الــذي  وأمــره  الفلسطيني،  للشعب  قائدًا  عباس  محمود  للرئيس  بنفسه  فخامته 
يــرّد لهذا الشعب أن يعترف بعباس قائدًا... فقد طلب ذلك حرفّيًا وبال مواربة، في 
اختيار قادته.  الفلسطيني قاصٌر ال يتقن  الشعب  سابقة غريبة من نوعها، وكــأّن 
كان في حديثه نوع من الفرض، وكأّن بايدن ناخٌب فلسطينيٌّ يرّوج لرئيٍس بعينه. 
الشعب  أّن قطاعاٍت واسعة من  إن عرفنا  االنحياز سيكون مفهومًا  هــذا  لكّن مثل 
 

ّ
 للمحتل

ً
الفلسطيني لم تعد تعترف بوالية عّباس وسلطته عليها، التي غدت وكيال

في قمع املقاومة، وأوصلت الشعب إلى حضيض اليأس، وكأّن دعوة االعتراف جاءت 
 إلنقاذ سلطٍة تحتضر فعلّيًا. لم يفهم بايدن أّن عّباس غدا جزءًا من املشكلة 

ً
محاولة

أن يفرضه رئيسًا  به  الحّد، فحرّي  إلى هذا  ، ولئن كان معجبًا بعّباس 
ّ

الحل وليس 
عند  السياسي  التناقض  يبلغ  أن  املفهوم  غير  مــن  أّن  كما  األمــيــركــي.  الشعب  على 
ين في بالد اآلخرين.  أما  زعماء الغرب أن يكونوا ديمقراطّيني في بالدهم، ومستبّدً
األقنوم الثالث في خطاب بايدن، فتطبيعّي موّجه هذه املّرة إلى الشعوب العربية التي 
أن  الشرق األوســط«، فقد أعلن فخامته  املريب »شعوب  الغربّي  اختزلها باملصطلح 
املنطقة بإسرائيل«  اعتراف شعوب  األوســط من دون  الشرق  »ال ســالم في منطقة 
نــوع من  أيضًا  ذلــك  الحقوق، وفــي  بالتطبيع، ال باستعادة  السالم  ــه يقرن 

ّ
أن بمعنى 

ها، وتشجيٌع لسلوك الطريق نفسه الذي 
ّ
الفرض والوصاية على الشعوب العربية كل

اختارته دول عربية بالتطبيع مع إسرائيل. وفي ذلك أيضًا محاولة لحفظ ماء وجه 
تلك الدول التي وجدت نفسها في موقٍف حرج خالل حرب غزة أخيرًا وهي تشاهد 
الذي صافحته وصالحته. باختصار، لم يحمل خطاب  الكيان  بأم عينيها وحشية 
د، ومحاولة لتبييض وجوٍه 

ّ
بايدن تضامنًا مع الضحية، بل جاء تسويغًا لظلم الجال

عربيٍة حشرها الجالد في زوايــا حرجة للغاية.  ويبقى أن األهــم في خطاب بايدن 
الــذيــن صدمتهم حــرب غــزة أخــيــرًا ونتائجها، ومــا ترتب عنها مــن هــّزاٍت  وصحبه 
ه كانت محاوالت محمومة لحصر تلك االرتدادات، 

ّ
ارتداديٍة طاولت شعوبها نفسها، أن

وإعادة القضية الفلسطينية إلى مرّبعها األول، وسحب بساط النصر من تحت أقدام 
ها خطاباٌت سقطت هي األخرى بصواريخ غّزة.

ّ
املقاوم الفلسطيني، غير أن

فاطمة ياسين

توقف إطالق النار في غّزة، ولم تتخذ إسرائيل قرار الدخول في عملية برية هذه 
املرة، فاكتفت بأحد عشر يومًا من القصف الجوي، طاول أماكن مدنية وعسكرية 
، استوجب نداءات لبدء حمالت إعادة إعمار، 

ً
كثيرة في القطاع، وألحق دمارًا هائال

أكثر من ثالثة آالف قذيفة  بإطالق  ــفــرط 
ُ
امل العنف  هــذا  ورّدت حركة حماس على 

صاروخية، وجد بعضها طريقه إلى داخل األراضي املحتلة، فألحق دمارًا وأسقط 
ه، كسوابقه، لن يكون 

ّ
ه، لكن

ّ
قتلى. يجمد اتفاق وقف إطالق النار بني الطرفني هذا كل
 فترة...

ّ
قادرًا على وقف دورة املواجهات التي تتكّرر كل

إقليمي  أميركا إليجاد جو  بذلت إسرائيل جهودًا دبلوماسية مضنية، وعاونتها 
ها نجحت في تحويلهم إلى مجموعة 

ّ
أن الفلسطينيني وقضيتهم، واعتقدْت  يعزل 

بشرية مهملة، تعيش في الجوار فقط، من دون دولة، يمكن السيطرة عليها بتطبيق 
 من امليوعة تجعل مسألة 

ٌ
حصاٍر سهل ال يلومها عليه أحد، ويمكن أن تسود حالة

لكّن  هواها،  على  تعربد  ألن  للمستوطنات   
ً
مجاال يفتح  ما  واضحة،  غير  الحدود 

اإلصرار الفلسطيني على املواجهة، على الرغم من معرفة النتائج، يجعل إسرائيل 
تدرك، في النهاية، أّن الفلسطيني جاٌر ال يمكن تجاهله.

وزيــر خارجيتها،  زار  التي  املتحدة،  الواليات  إلى عاصمة  االنفجار وصل  صوت 
 أكثر من ورقة، تختلف عن األوراق التي كان صهر 

ً
أنتوني بلينكن، املنطقة، حامال

دونالد ترامب يذهب ويأتي بها، وغّير من خاللها طريقة تعامل الواليات املتحدة 
بلينكن بلهجة تعاطف واضحة مع إسرائيل، وأقّر  الفلسطيني. احتفظ  امللف  مع 
 اإلدارات األميركية، 

ّ
 لم تتراجع عنها كل

ٌ
لها بحق الدفاع عن نفسها، وهي متالزمة

 دورة سياسية جديدة، طرح فيها الجانب األميركي، عبر بلينكن، 
ّ

لكن اآلن، في ظل
الدبلوماسية  البعثة  إعــادة  يريد  فبلينكن  ترامب،  اها 

ّ
تبن التي  عن  مغايرة  صيغًا 

املتحدة  الواليات  الخارجية، مستقلة عن بعثة  تتبع وزارة  الله، وهي بعثة  رام  إلى 
ر على رغبٍة في تعامل مباشر. وقد أعادت أميركا مساعداٍت 

ّ
في القدس، ما يؤش

رم الدبلوماسي 
َ
ت في عهد اإلدارة السابقة، مع مالحظة مهمة، أّن هذا الك

َ
وِقف

ُ
كثيرة أ

 بعد دورة مواجهة قاسية خسرت فيها غّزة 248 ضحية بشرية، 
ّ

واملالي لم يأِت إال
. لألسف، كان على غّزة أن تدفع هذا الثمن الباهظ قبل أن يصل 

ً
من بينهم 66 طفال

بلينكن، ويظهر تعاطفًا ما.
في املؤتمر الدولي الكبير الذي ُعقد من أجل القضية الفلسطينية في مدريد عام 
 شــيء، لكّن ذلك املؤتمر لم يكن سوى نقطة 

ّ
 هناك كل

ّ
1990، كان مقّررًا أن ُيحل

قت إسرائيل مكاسب كثيرة منذ 
ّ
خ ملا قبلها وملا حصل بعدها، وحق يمكن أن يؤرَّ

الــذي كــان يعّد نفسه، مــن ناحية  العربية  الـــدول  الــتــاريــخ على حساب تجمع  ذلــك 
سياسية، جبهة مقابلة إلسرائيل، لكّن هذا املفهوم تساقط ببطء وانتظام، فانتزعت 
إسرائيلية، ال  فلسطينية  مواجهة  إلــى   

ً
العربية، وصـــوال الــصــراع قشرته  هــذا  مــن 

ل العرب، وحتى السلطة الفلسطينية نفسها، سياسيًا، أّي فرق يذكر فيها.
ّ
يشك

منذ خرجت إسرائيل من غّزة عام 2005، تشهد هذه البقعة الصغيرة دوراٍت من 
 شيء 

ّ
املواجهة، تتكّرر فيها سيناريوهات القصف، ثم الرّد بالصواريخ، ليتوقف كل

في حالٍة من  الــدخــول  ثم  ــراف،  األطـ على  الترضية  توزيع جوائز  ويبدأ  فترة،  بعد 
الهدوء التام سنوات، لتعود األحداث وتكّرر نفسها بطريقٍة دورانيٍة متطابقة، من 
ح لــإعــادة، فشروط البدء 

ّ
دون أّي تقّدم. حــدث ذلــك أربــع مــرات، وهــو بالطبع مرش

ركت منذ عام 1948، وما زالت تحمل الزخم نفسه، لتكرار 
ُ
ما زالت متوافرة كما ت

 مــرارة، إّن حلم الدولة ما زال 
ّ

األمــر بالتفصيل. في هذا الظرف، يمكن القول، بكل
الــدورات وشروطها، بني يدي أطراف  أدوات تكرار  أّن جــزءًا من  بعيدًا، خصوصًا 
ة عملية 

ّ
اللعبة، من دون خط فلسطينية، بما يعني رغبتهم في املشاركة في هذه 

لوضع نهاية حاسمة.

مسرحية انتخابية فاشلة فلسطيني بال فلسطين

فلسطين... الهدوء الذي 
يلي العاصفة
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ساحة التحرير، 25 مايو 2021 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

محمد أبو رمان

تحّولت قضية عضو مجلس النواب األردنــي، أسامة العجارمة، الذي قّرر املجلس 
تجميد عضويته، إلى الشغل الشاغل ملواقع التواصل االجتماعي. وعلى قاعدة شّر 
له على هامش  لزميل  العجارمة  قالها  التي  العابرة  الكلمة  فــإّن  ما يضحك،  البلية 
جلسة مجلس النواب أصبحت الهاشتاغ األول في األردن، »#طز في مجلس النواب، 
قبل أن يتطّور األمر إلى اجتماعات وحشود أخذت طابعًا عشائريًا، ليحتل هاشتاغ 

جديد التويتر األردني عن العشائر األردنية!
أختلف مع أغلب ما يطرحه النائب، ومع اللغة التي يصوغ بها خطابه، لكّن الطريقة 
النائب  الدولة بها األمــور أخطر وأســوأ بكثير مما وقع فيه  عالج مؤسسات 

ُ
ت التي 

 مّرة( لو تخيلنا السيناريو اآلخر، وهو: ماذا 
ّ

نفسه، ولعلنا نكّرر أنفسنا )مثل كل
بــهــدوء وحكمة، وجــرى تجاوز  التعامل معه  أو  الــنــائــب،  لــو جــرى تجاهل مــا قاله 
واجتماعات سياسية،  ر، 

ّ
توت الراهنة؛  الحال  إلــى  األمــور ستصل  كانت  األمــر، هل 

 كيف وصلنا إلى 
ً
وعزف بعضهم على وتر العشائرية؟ وال أستطيع أن أفهم فعال

ها في 
ّ
هنا، وملاذا تحولت القضية لتأخذ هذه األبعاد، فتفّجر الهويات الفرعية وكأن

القلق  يثير  القضية،  ملجرى  تحويل خطير  وهــو  الــدولــة وسياساتها،  مع  مواجهة 
والهواجس لدى نسبة كبيرة من املواطنني.

عميقًا  تفكيرًا  تستدعي  ونتائج  دالالت  عند  ولنقف  القصة،  تفصيالت  لنتجاوز 
 السؤال األكثر أهمية 

ّ
جديًا من أصحاب الرأي والعقل في مؤسسات القرار. ولعل

التي تحدث في أوســاط املعارضة السياسية، لتنتقل  التحوالت  اليوم، ونحن نرى 
الــشــارع، وإلــى خطاب آخــر، ولغة  إلــى  القانوني والحزبي املعروفني،  من اإلطــاريــن، 
مختلفة تأخذ طابعًا راديكاليًا احتجاجيًا عنيفًا. والخالصة املهمة أّن تفريغ امللعب 
السياسي وإضعاف األحزاب والنقابات، وحتى الشخصيات املعارضة، سُيحدث 
فراغًا يمأله العبون آخــرون، منهم نواب وسياسيون وحراكيون يقدمون خطابًا 

 في الطرح والسقوف واملواقف.
ً
يتجاوز السقوف والحدود، أكثر حدة

ــه يــأتــي فــي مــنــاخ مــــأزوم سياسيًا 
ّ
ــل بــــأّن ذلـــك كــل

ّ
الــنــتــيــجــة املــقــلــقــة األخــــرى تــتــمــث

ُيَعّد فيه إلطالق لجنة جديدة لتأطير اإلصالح  واقتصاديًا واجتماعيًا، وفي وقٍت 
الدولة  جــّديــة  فــي  كة 

ّ
املشك األصـــوات  مــن  يــعــّزز  مــا  السياسي وتعديل تشريعاته، 

باملضّي بهذا الطريق، وبصدقية اللجنة واملخرجات، ويعّزز دعوى التيار الذي يقول: 
إذا كانت الدولة لم تحتمل خطاب نائب غاضب، فكيف ستقبل غدًا بمجلس نواب 
النواب  الثقة إلى مجلس  قوي، يحاسب الحكومات ويسائلها عن األخطاء، ويعيد 

والحكومة؟!
نا نلعب في الوقت الضائع، وسيفقد التيار العقالني الواقعي في مؤسسات 

ّ
أخشى أن

 ما لديه من حجج وآمـــال، أمــام الحبال املــشــدودة والــرؤوس 
ّ

الــدولــة واملعارضة كــل
الحامية من هذا الطرف وذاك. وما ينبغي أن ننتبه له جيدًا بحذر شديد، هو تكوين 
وأعضاؤها  الصدقية،  تمتلك  تكن  لم  فــإذا  السياسي(،  )لإصالح  املرتقبة  اللجنة 
أن  اللجنة قبل  عَدم مخرجات 

ُ
ورئيسها من طــراز إصالحي مقبول شعبيًا، فست

تبدأ، وستتحّول هي ذاتها إلى سبب آخر لتأزيم األوضاع السياسية.
يتطلع األردنيون إلى أفق سياسي، ما دام الظرف االقتصادي يحتاج وقتًا أطول، 
الحكمة والهدوء، ويتلمسون  وإلى رجال دولة يدركون حجم األزمــات، ويمتلكون 
تعقيدها وتضخيمها ومراكمتها،  األزمـــات، ال   

ّ
ولديهم مهارة حــل الــشــارع،  وجــع 

فهنالك تحّديات وأزمات حقيقية وقضايا كبرى داخليًا وخارجيًا، تستحق التفكير 
في إداراتها وابتكار الحلول لها. ولدينا جيل من الشباب قلق من املستقبل، ويريد 
االندماج في العمل السياسي والدورة االقتصادية، يستحق التفكير في توفير بيئة 
ندمجه في مناخاٍت سياسيٍة مأزومٍة ومقلقة، ومعارك ال  أن  له، ال  آمنة  حاضنة 

يوجد فيها أّي رابح، الجميع خاسرون!

معارك ال يوجد فيها 
منتصرون
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مصطفى البرغوثي

ة الصامدة التي نوجد 
ّ
مــا مــن مــكــاٍن مثل غــز

فيها اليوم، يمكن أن يقّدم األدلة القاطعة على 
الــفــشــل اإلســرائــيــلــي فــي الــجــولــة األخــيــرة من 
الحرية  أجــل  مــن  الفلسطيني  الشعب  معركة 
يومًا من  أحد عشر  فبعد  والكرامة.  والعودة 
الهجوم العسكري، بأحدث الطائرات الحربية 
ــات والـــســـفـــن الــعــســكــريــة،  ــابــ ــدبــ ــع والــ ــ ــدافـ ــ واملـ
فشلت حكومة إسرائيل في تحقيق أهدافها، 
ــــرة، صـــامـــدة،  ــافـ ــ ــة، ظـ ــخـ ــامـ ة شـ

ّ
ــرجــــت غــــــز وخــ

ومفعمة بالشعور بالعزيمة والكرامة.
ــة  ــيــ ــربــ ــغــ وواصـــــــــلـــــــــت الــــــــقــــــــدس والــــــضــــــفــــــة الــ
وفلسطينيو الداخل في أراضي 1948 املعركة 
الــــتــــي ارتــــــــدت طــــابــــع االنـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة 
املــــوّحــــدة بـــصـــورة غــيــر مــســبــوقــة مــنــذ زمــن 
طــــويــــل، دفــــاعــــًا عــــن املـــســـجـــد األقــــصــــى وحـــي 
ــلــــوان فـــي وجــــه الــتــطــهــيــر  الــشــيــخ جــــــّراح وســ

العرقي والتمييز العنصري.
فشلهم  ــوا 

ّ
يــغــط أن  وجــيــشــه  نتنياهو  حـــاول 

ــي تـــدمـــيـــر األنــــــفــــــاق، وإيــــقــــاف  ــ الـــعـــســـكـــري فـ
 حملٍة 

ّ
الصواريخ واغتيال قادة املقاومة، بشن

كانت  الفلسطينيني  املــدنــيــني  ضــد  انتقاميٍة 
حصيلتها حتى هذه اللحظة 255 شهيدًا في 
قــطــاع غـــزة و31 شــهــيــدًا فــي الــقــدس والضفة 
وا 

ّ
وشهيدين في الداخل الفلسطيني. كما شن

املدنيني واألبــراج  مــدّمــرًا على بيوت  هجومًا 
ــاتــــب اإلعـــــــــام والـــصـــحـــافـــة،  ــكــ الـــســـكـــنـــيـــة ومــ
ـــ24 مــركــزًا صــحــيــًا وبمقر  وألــحــقــوا الـــدمـــار بــ
ودمـــروا  مستشفيات،  وســتــة  الــصــحــة  وزارة 

عمر كوش

ــيــــل وجـــنـــراالتـــهـــا  ــه ســـاســـة إســــرائــ ــا قـــــام بــ مــ
فـــي حــربــهــم عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي من 
التحتية واملرافق  للبنى  جرائم قتل وتدمير 
ة يضاف إلى سجل 

ّ
العامة والخاصة في غز

طبيعته  ويكشف  الــدامــي،  الوحشي  كيانهم 
العرقي  التطهير  عــلــى  الــقــائــمــة  الــعــنــصــريــة، 
القسري  والتهجير  االستيطاني  والــتــوّســع 
مــن أرضــهــم وأمــاكــن سكناهم  للفلسطينيني 
وعيشهم. لذلك لم تتوان آلة القتل والتدمير 
ــام مــــرأى الــعــالــم كــلــه، عن  ــ اإلســرائــيــلــيــة، وأمـ
استهداف األبراج السكنية واألحياء املأهولة، 
من  التحتية  والبنى  اإلعامية  واملــؤّســســات 
واملرافق  واملشافي  واملياه  الكهرباء  محطات 
ــداءات  ــ ــتـ ــ  عــــن اعـ

ً
ة، فــــضــــا

ّ
الـــصـــحـــيـــة فــــي غــــــــز

ــة، وغــــــــــارات قــطــعــان  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الــــشــــرطــــة اإلســ
القدس  فــي  الفلسطينيني  على  املستوطنني 
والضفة الغربية، والتجييش العنصري ضد 

الفلسطينيني في داخل الخط األخضر.
وأظــهــر اســتــهــداف إســرائــيــل املــنــاطــق املدنية 
ة أنها ال تكترث بأي أعراف 

ّ
وساكنيها في غز

أو مواثيق دولية تطالب بحماية املدنيني في 
أوقـــات الــحــروب والــصــراعــات، فهي تتقّصد 
ــال، وارتـــكـــاب  ــرجــ ــال والـــنـــســـاء والــ ــفـ قــتــل األطـ
الفلسطينية،  والعائات  األسر  بحق  املذابح 
آلـــتـــهـــا  أمــــــــام  حــــمــــر  خــــطــــوط  أي  تــــضــــع  وال 
حدث 

ُ
التدميرية التي أطلقت العنان لها، كي ت

ة، 
ّ
 في املناطق الفلسطينية في غز

ً
دمارًا هائا

حيّان جابر

الشعبية  املـــظـــاهـــرات واالحـــتـــجـــاجـــات  تــنــدر 
فلسطني،  )وأرض(  شــعــب  لــحــقــوق  الــداعــمــة 
الـــتـــي تــخــلــو مـــن هـــتـــافـــات وشــــعــــارات تــدعــم 
داخل  وهــي ظاهرة ماحظة  الفدائي،  العمل 
الشعارات  مئات  فهناك  وخارجها،  فلسطني 
استعادة  على ضــرورة  املحّرضة  والهتافات 
الــعــمــل الـــفـــدائـــي. األمـــــر الـــــذي يــعــكــس وعــيــًا 
شعبيًا )فلسطينيًا وغير فلسطيني( تلقائيًا 
فــيــمــا مـــا يــخــص طــبــيــعــة الـــصـــراع مـــع جــهــاز 
الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة الــــذي يـــمـــارس تطهيرًا 
عرقيًا بحق شعب فلسطني وأرضها، وتمييزًا 
عنصريًا تجاه سكان فلسطني األصليني، إذ 
ــــه حتمية  ينطلق الـــشـــارع فــي ذلـــك مــن إدراكـ
العسكرية  الهياكل  الصدام وضــرورة تفكيك 
واألمنية الصهيونية وهزيمتها، من أجل نيل 
حرية فلسطني أرضًا وشعبًا، واستبدال هذه 
بمؤسسات  اإلجرامية  واملؤسسات  الهياكل 
أي مؤسسة  وهــويــة،  قيمًا  بديلة  فلسطينية 
الحقيقي  املعنى  تجّسد  وتقّدمية  حضارية 
والــكــامــل لــقــيــم الــحــريــة والــعــدالــة واملـــســـاواة 
وقانونيًا،  واجتماعيًا  واقتصاديًا  سياسيًا 

بل ودستوريًا.
ومــــن نــاحــيــة ثــانــيــة، يـــفـــرض املـــيـــل الــشــعــبــي 
العام، املشار إليه هنا، مجموعة من املسائل 

الــعــمــل والــرعــايــة االجتماعية،  ــي  مــقــار وزارتــ
وشبكات الكهرباء واملياه واملجاري وعشرات 

الشوارع والطرق الرئيسية.
اســتــخــدمــوا صــــواريــــخ وقــــذائــــف بــاألطــنــان 
من دون سابق إنــذار، وقصفوا بمدفعيتهم 
الحي  الرصاص  وأطلقوا  البيوت،  الهوجاء 
ل، 

ّ
في القدس والضفة على املتظاهرين العز

والقنابل  املعدني  الــرصــاص  إلــى  باإلضافة 
ة صامدة، 

ّ
الصاعقة وقنابل الغاز. وبقيت غز

وفوجئ  منتفضة،  والضفة  القدس  وبقيت 
حــكــام إســـرائـــيـــل بــنــهــوٍض ال ســابــق لـــه من 
يــافــا وحــيــفــا وعــكــا والــنــاصــرة  فلسطينيي 
والــجــلــيــل واملــثــلــث والــنــقــب، وفـــي مقدمتها 

اللّد الباسلة.
زرُت في مستشفى الشفاء الجرحى املصابني، 
وعــدد كبير منهم يعاني من إصــابــاٍت بالغة 
الشهيد  الطبيب  ابن  الخطورة. وتحّدثت مع 
، يقترب من 

ً
أيمن أبو عوف، وهو ما زال طفا

ــصــف بيتهم 
ُ
ســن الــفــتــّوة، وشــــرح لــي كــيــف ق

إسرائيلية،  بأربعة صــواريــخ  إنـــذار  دون  مــن 
الواحد تلو اآلخــر، فاستشهد والــده الطبيب 
ووالدته وأخوه وأخته وجّده وجّدته، ووجد 
نفسه وحيدًا تحت ركام البيت يعاني كابوسًا 
فرق  استطاعت  حتى  ســاعــات،  عشر  استمر 
اإلنــقــاذ أن تــصــل إلــيــه. ورأيــنــا كــيــف كافحت 
ــرق الــــدفــــاع املـــدنـــي بــإمــكــانــاتــهــا املـــحـــدودة  فــ
ــقــــاض،  ــن تـــحـــت األنــ إلخـــــــراج املـــحـــاصـــريـــن مــ
للغاية وقديمة، أحدثها  وأجهزتها محدودة 
تسلمته عام 1996 )قبل ربع قرن(، وال يسمح 
الــحــصــار اإلســرائــيــلــي لــهــا بــالــحــصــول على 

مع الترويج الزائف بأنها كانت تؤوي مكاتب 
أو مقاّر لحركتي حماس والجهاد اإلسامي.

وعلى الرغم من همجية الحرب اإلسرائيلية 
والجرائم التي ارتكبت خالها، إال أن ساسة 
الدول الغربية، وخصوصًا الواليات املتحدة، 
تــجــاهــلــوا تــلــك الـــجـــرائـــم، ووضـــعـــوهـــا تحت 
خــانــة االّدعــــاء بــأن مــن حــق إســرائــيــل الــدفــاع 
ــن نــفــســهــا حـــيـــال الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة  عـ
ة. لـــذلـــك عــرقــلــت 

ّ
ــز ــ الـــتـــي أطــلــقــتــهــا فــصــائــل غــ

ــي مجلس 
ّ
تــبــن مـــحـــاوالت  األمــيــركــيــة  اإلدارة 

األمـــــن بــيــانــًا كــــان يـــدعـــو إلــــى »وقـــــف أعــمــال 
ــة املــــدنــــيــــني وخـــصـــوصـــًا  ــايــ ــمــ الــــعــــنــــف« و»حــ
األطفال«، األمــر الــذي أعطى الضوء األخضر 
ــلــــي،  ــيــ ــيــــس الــــــــــــوزراء اإلســــرائــ الســــتــــمــــرار رئــ
بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، لــلــتــمــادي فـــي ارتـــكـــاب 
الجرائم بحق الفلسطينيني، كونه كان يأمل 
في أن تشكل مــجــازره طــوق نجاة مؤقتًا له، 
بغية إعادة ترتيب أوراقه وترحيل محاكمته 
بتهم الــفــســاد الــتــي تــاحــقــه، لــذلــك وجـــد في 
ــمــــاس صـــــواريـــــخ بـــاتـــجـــاه  ــركــــة حــ إطـــــــاق حــ
 الحرب على 

ّ
 كي يشن

ً
 سانحة

ً
إسرائيل فرصة

الشخصية،  ألهـــدافـــه  خــدمــة  الفلسطينيني، 
إسرائيلية  حــكــومــة  تشكيل  مهمة  وإلفــشــال 
يمني  تشكيل حكومة  فــي  ينجح  ه 

ّ
عل بديلة، 

ــدة، تــضــمــن بـــقـــاءه فـــي رئــاســة  ــديــ فـــاشـــي جــ
الحكم وتجنبه دخول السجن.

اإلقليمية  الدبلوماسية  الجهود  كانت  وإذا 
والــدولــيــة قــد نجحت فــي التوصل إلــى وقف 
ة، إال أن ذلك لن 

ّ
العدوان اإلسرائيلي على غز

التأييد  الحذر منها، كي ال يتحّول  الــواجــب 
ذاك،  أو  الـــنـــضـــالـــي  الـــشـــكـــل  لـــهـــذا  الـــشـــعـــبـــي 
إلـــى عــامــل مــن عــوامــل إعــاقــة تــطــّور النضال 
الشعبي والوطني، سيما ونحن نشهد اليوم 
الفلسطيني. طبعًا  النضال  أهم فصول  أحد 
ال أعني أبدًا القطع مع أيٍّ من أشكال النضال، 
بقدر ما أعني ضــرورة تكاملها أواًل والعمل 
على تجسيد خط سياسي وطني ناظم لها 

ثانيًا، كما توضحه النقاط التالية:
نضاليٍة  بــخــبــراٍت  فلسطني  شعب  يتمتع   •
ــن الـــخـــبـــرات  ــــراوح مــ ــتـ ــ ــة، تـ ــنـــوعـ ــتـ ــدة ومـ ــديــ عــ
الفردي  النضال  ومــن  العنيفة،  إلــى  السلمية 
إلــــى الـــجـــمـــاعـــي، وذلـــــك عــلــى طــــول الــتــجــربــة 
منذ  أي  وبــعــدهــا،  الــنــكــبــة  قــبــل  الفلسطينية 
االنتدابية، كما في تجربة اإلضــراب  املرحلة 
الــشــامــل ســتــة أشــهــر فــي 1936، ومـــن ثــم في 
ــة األولــــــــى، وكـــذلـــك  ــفـــاضـ ــتـ ــــوم األرض واالنـ يـ
الــعــمــل الــفــدائــي فــي لــبــنــان واألردن، وصـــواًل 
إلى املرحلة التي أعقبت توقيع اتفاق أوسلو، 
مــتــعــددة سلمية  مــوجــات نضالية  وشــهــدت 
ــيـــر ســلــمــيــة، فــــرديــــة وجـــمـــاعـــيـــة. وعــلــيــه،  وغـ
األشــكــال  مختلف  الفلسطينيون  جـــّرب  فــقــد 
الــنــضــالــيــة عــكــس مــا يــّدعــيــه هـــذا الــطــرف أو 
النضالية،  تــنــوع األشــكــال  ذاك، مــن رافــضــي 
ومن املتمّسكني بتقديس شكل نضالي أوحد 
ــوات املــتــعــصــبــة  ــ ووحــــيــــد، وخـــصـــوصـــًا األصـــ

معّدات جديدة... لكم أن تتخّيلوا شعور رجل 
ــرأة أو طــفــل مــحــاصــر تــحــت األنـــقـــاض  ــ أو امــ
يــصــرخ طــالــبــًا الــعــون واإلنـــقـــاذ، واملــســعــفــون 

عاجزون عن الوصول إليه.
الشهيدة  الطفلة  البلح بجّد  ديــر  التقيت في 
إيـــمـــان حـــّجـــو، الـــتـــي اســتــشــهــدت بــرصــاص 
الجيش  اإلسرائيلي عام 2001، ولم يتجاوز 
عمرها حينها الشهرين، وانتشرت صورتها 
ــا. وبــعــد  ــ ــــدرهـ ــرقـــت صـ ــتـ بـــالـــقـــذيـــفـــة الـــتـــي اخـ
ــذا الــجــّد لــيــرى بيته  عــشــريــن عــامــًا، عـــاش هـ
. والــتــقــيــت ابــن 

ً
ُيــقــصــف ويــدمــر دمــــارًا كـــامـــا

شــهــيــد فــي مــخــيــم املـــغـــازي، اســتــشــهــد والـــده 
وعمره أربعة أعوام خال االنتفاضة الثانية. 
وعــاش مــع والــدتــه، وجمع مــن تعبها وعــرق 
ــا يــكــفــي لـــبـــنـــاء شـــقـــة مــتــواضــعــة،  جــبــيــنــه مــ
ــزواج فــيــهــا، لــتــأتــي الــطــائــرات  ــ كـــان يــنــوي الــ
ــن بـــكـــرة أبــيــهــا،  ــة وتــــدمــــرهــــا عــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ

وتطيح أحامه في بناء عائلة.
في  الهمجي  الــعــدوان  حصيلة  شهيدًا   255
 و40 امــرأة. كما 

ً
ة، ومن ضمنهم 67 طفا

ّ
غــز

أبــــادت طــائــرات إســرائــيــل وصــواريــخــهــا 12 
عائلة وشطبتها من السجل املدني. وأضاف 
ــقـــدس  ــيـــدًا فــــي الـ ــهـ ــهـــم االحـــــتـــــال 30 شـ ــيـ إلـ
من  أحدهم  الداخل  في  والضفة، وشهيدين 
الــلــّد واآلخـــر مــن أم الــفــحــم. وأضيف  مدينة 
ــا أكــتــب هـــذا املــقــال، الشهيد  لــهــم الــيــوم، وأنـ
زكــريــا حــمــايــل فــي بــلــدة بيتا قـــرب نابلس، 
أصـــابـــه الــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي بــالــرصــاص 
الـــحـــّي وهــــو يــتــظــاهــر )الــجــمــعــة 28 مــايــو/ 
ــــه أصــــاب 

ّ
ــل أيـــــــــار(. وبــــاإلضــــافــــة إلـــــى هـــــذا كــ

ُيفضي إلى لجم املمارسات اإلسرائيلية ضد 
الفلسطينيني في القدس وسواها، ولن يعني 
االحــتــال وجرائمها.  اعــتــداءات دولـــة  نهاية 
ــك نــهــايــة نــضــال  وفــــي املـــقـــابـــل، لـــن يــعــنــي ذلــ
الشعب الفلسطيني ضد ممارسات االحتال، 
بل على العكس تمامًا، فقد دخل هذا الشعب 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن الـــنـــضـــال فــــي مــواجــهــة 
الــنــهــج اإلســـرائـــيـــلـــي الـــقـــائـــم عــلــى الــتــهــجــيــر 
الهّبة  جّسدتها  العرقي،  والتطهير  القسري 
بــاب  فـــي  بــــدأت  الــتــي  الــعــفــويــة  الفلسطينية 
الــــعــــامــــود وحــــــي الـــشـــيـــخ جـــــــــّراح واملـــســـجـــد 
ومخرجاتها،  الفصائل  عــن  بعيدًا  األقــصــى، 
الفلسطينية في  إلــى معظم األرض  وامــتــّدت 
الغربية والقدس وقطاع غزة وداخل  الضفة 
األراضي املحتلة عام 1948، وفي أماكن وجود 
الــفــلــســطــيــنــيــني فـــي دول الــشــتــات والــلــجــوء، 
 مزاعم االنقسام الداخلي الفلسطيني، 

ً
منهية

 
ٌ

 وحـــــدة فــلــســطــيــنــيــة يـــقـــودهـــا جــيــل
ً
ومــعــلــنــة

ــابــــات والــــشــــبــــاب، ال يـــنـــتـــمـــون إلـــى  مــــن الــــشــ
اكتسبوا  أن  بعد  وذلــك  وقياداتها،  الفصائل 
خبرات نضال شعبي جديدة ومتنوعة ضد 
مــمــارســات االحــتــال الــصــهــيــونــي، مــن خــال 
الخروج بمظاهرات احتجاٍج سلميٍة يومية، 
واســـتـــخـــدام وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
الجرائم  ولتوثيق  مظاهراتهم  صــور  لنشر 
واالعتقاالت التي تقوم بها شرطة االحتال. 
وكان الفتًا نشرهم صورًا وفيديوهات تظهر 
ابــتــســامــات الـــشـــابـــات والـــشـــبـــاب املــقــدســيــني 
لحظة قيام قوات االحتال باعتقالهم، حتى 

لبعض  العداء  يناصبون  الذين  من ضمنهم 
مسؤولية  ويحّملونها  النضالية،  األشــكــال 
ــاز الــــدولــــة الـــصـــهـــيـــونـــي، بــشــكــل  ــهـ إجـــــــرام جـ

مباشر أو غير مباشر.
• انتفاضة كل فلسطني، هي انتفاضة الكل 
ــن أجــــل حـــريـــة كـــل فلسطني  الــفــلــســطــيــنــي مـ
وتحّررها. وعليه، ال بد من حماية )وتطوير( 
ــيـــة واألطـــــــــر الــســيــاســيــة  ــالـ ــر الـــنـــضـ املــــظــــاهــ
في  املفاهيم  هــذه  تجّسد  التي  والتنظيمية 
دعم  يخص  بما  أواًل  أي  الــقــريــب.  املستقبل 
تطور االنتفاضة وتناميها من حيث حجم 
تطاول  كي  الجغرافية  املشاركة وساحاتها 
أكبر شريحة شعبية ممكنة، وكي تخوض 
صــراعــهــا عــلــى مــخــتــلــف الــجــبــهــات ونــقــاط 
االشــتــبــاك املــمــكــنــة، وبـــفـــرض الــحــفــاظ على 
حــيــويــة االنــتــفــاضــة واســتــمــراريــتــهــا ألطــول 
مدة ممكنة. وثانيًا، بغرض تحقيق تطابق 
بني معاني انتفاضة كل فلسطني وأهدافها 
ــامـــج  ــرنـ ــبـ ــــن نــــاحــــيــــة، وبــــــني الــــخــــطــــاب والـ مـ
السياسي من ناحية أخرى. إذ ال تصّح اليوم 
املساومة على برنامج تحرير كل فلسطني، 
استنادًا ملا جّسدته املقاومة الشعبية في كل 
فلسطني، وهو ما يعيدنا إلى أهمية نجاح 
لجانها وهياكلها  فــرز  في  االنتفاضة  هــذه 
التنظيمية والسياسية املعبرة عنها، سيما 

في الخطاب والهدف والبرنامج السياسي.

االحــتــال 1900 جــريــح فــي غـــزة و3100 في 
القدس والضفة، ولم ينكسر شعب فلسطني. 
ة، 

ّ
غــز بلدية  وخصوصًا  القطاع،  بلديات  أمــا 

القصف،  الــســاعــة، وتــحــت  مـــدار  فعملت على 
ــائـــرات  ــريـــق نــســفــتــهــا طـ  طـ

ّ
ــل ــ ــــاح كـ عـــلـــى إصــ

حدث فيها حفرًا يصل 
ُ
االحتال التي كانت ت

إلــى 15 مترًا. ومــع توقف القصف، لم  عمقها 
 طــريــق واحـــد لــم يــتــم إصــاحــه ليصبح 

َ
يــبــق

صالحًا للسير... وقد عالج أطباء املستشفيات 
الجرحى،  مئات  فائقة  بمهارة  الفلسطينيني 
ومن  القصف،  تحت  العمليات  آالف  وأجـــروا 
دون انتظام للكهرباء، وأنقذوا حياتهم، على 
الرغم من نقص األدوية واملعّدات. ومع توقف 

ــّبـــة املــقــدســيــة  ــلـــق عـــلـــى الـــهـ ــنـــاك مــــن أطـ إن هـ
تــوصــيــف انــتــفــاضــة االبــتــســامــات، ووصفها 

بابتسامات التحدي.
ــة الــفــلــســطــيــنــيــني داخــــل  ــابـ ــتـــجـ وجــــــــاءت اسـ
الـــخـــط األخـــضـــر وخــــارجــــه لــــإضــــراب الــعــام 
فــي 18 مــايــو/ أيــــار الـــجـــاري كــي تــؤكــد على 
وحدة الشعب الفلسطيني وفشل مخططات 
ــة والــتــهــويــد، وعــلــى ضـــــرورة تــوفــيــر  ــرلـ األسـ
ــّبــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــهــ مــــقــــّومــــات اســــتــــمــــرار الــ
ــــى تـــوحـــيـــد قـــيـــادة  الــــعــــارمــــة، بـــمـــا يــفــضــي إلـ
الـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي وتـــنـــظـــيـــم فــعــالــيــتــه 
وإدارتــــــــهــــــــا، بــــوصــــفــــه نــــضــــال شــــعــــب تــحــت 

السياسي وشــروطــه: يتكّون  الجسم  • دور 
الــجــســم الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي مـــن قــوى 
ــل وطـــنـــيـــة وإســـامـــيـــة  ــائــ ــات وفــــصــ ــ ــركــ ــ وحــ
إمــكــانــات وخــبــرات  مــتــعــددة، غالبيتها ذات 
عــســكــريــة ولــوجــســتــيــة نـــوعـــيـــة، كــمــا تضم 
فــــي صــفــوفــهــا جــــــزءًا مــهــمــًا مــــن الــوطــنــيــني 
املــخــلــصــني لــقــضــيــة فــلــســطــني ومــشــروعــهــا 
الـــتـــحـــّرري الــكــامــل. وبــالــتــالــي، يــمــكــن لــهــذه 
الـــقـــوى الــفــصــائــلــيــة لــعــب دور مــهــم ومــؤثــر 

الـــقـــصـــف، انــتــشــر فـــي شــــــوارع الـــقـــطـــاع آالف 
وينظفون  الركام  يزيلون  الشباب  املتطوعني 
الشوارع، ويزورون البيوت املصابة، ويمّدون 
ألهــلــهــا الــعــون واملـــســـاعـــدة. وعــنــدمــا قصفت 
ــا  ــز فـــحـــص كــــورونــ طـــــائـــــرات االحـــــتـــــال مــــركــ
الوحيد في قطاع غزة، تم نقل خدماته خال 
الطبية،  اإلغاثة  عيادات جمعية  إلى  ساعات 

وواصلت فرق رعاية مرضى كورونا عملها.
ــــف مــــواطــــن أجـــــبـــــروا عــلــى  ــائــــة ألــ حــــوالــــي مــ
مغادرة بيوتهم بسبب القصف اإلسرائيلي، 
ولجأوا إلى مــدارس وكالة الغوث )أونــروا(، 
فــانــدفــعــت املــؤّســســات والــجــمــعــيــات إلســنــاد 
احتياجاتهم. وعندما توقف إطاق النار في 
ة عن 

ّ
الــســاعــة الثانية فــجــرًا، خــرج قــطــاع غـــز

 مدن الضفة الغربية والقدس 
ّ

بكرة أبيه، وكل
وأهل الداخل، في مسيرات شعبية، تحتفل، 
بالنصر  التضحيات،  عظمة  من  الرغم  على 

على االحتال ووحشيته.
ــافــــذة غــرفــتــي  نــــظــــرت، ظـــهـــر الــــيــــوم، عـــبـــر نــ
ة، ورأيــــت مــئــات الــشــبــاب يسبحون 

ّ
ــز فــي غــ

ة وآالف الــنــاس يـــرّوحـــون عن 
ّ
فــي بــحــر غــــز

أنفسهم على شاطئ البحر. وانتشرت صور 
املقاومني الذين يتحّدون االحتال بالظهور 
عــلــنــًا. ورأيـــــت وجــــوه عـــشـــرات الصحافيني 
من  مما سمعوه  بالدهشة   

ً
مليئة األجــانــب 

ة مــن شــعــور بالعزيمة والــكــرامــة 
ّ
ســكــان غـــز

 ما ملسوا آثاره من معاناة، 
ّ

والفخر، بعد كل
ولـــســـان حــالــهــم يـــقـــول: هــــذا شــعــب لـــم ولــن 

 أن ينتصر.
ّ

ُيهزم، وال يمكن إال
)األمني العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية(

االحــــتــــال، ومــــن حــقــه تــقــريــر مــصــيــره ونــيــل 
ــة دولـــتـــه املــســتــقــلــة. وأثــبــتــت  ــامــ حــريــتــه وإقــ
العديدة  الفلسطينية  والهبات  االنتفاضات 
منذ االنتفاضة األولــى التي بــدأت في نهاية 
1987 واســتــمــرت إلــى عــام 1993 أنــهــا األكثر 
تأثيرًا على دولة االحتال االستيطاني، نظرًا 
إلى امتاكها قدرة عالية في الضغط على ما 
يسّمى املجتمع الدولي، وخصوصًا حكومات 
الــــدول الــغــربــيــة، بــالــنــظــر إلـــى تــأثــيــرهــا على 
الرأي العام العاملي الذي تحّرك في مظاهرات 
شعبية عّمت مدنًا وعواصم كثيرة، تضامنًا 
مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، واحــتــجــاجــًا على 
الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي. كــمــا انــتــشــر هاشتاغ 
»فلسطني حــرة«، وكذلك »أنقذوا حي الشيخ 
ــارًا عـــاملـــيـــًا،  ــتــــشــ جـــــــــّراح« لــيــصــبــح األكــــثــــر انــ
ــة إلـــــى انــــخــــراط شـــخـــصـــيـــاٍت عــاملــيــة،  ــافــ إضــ
للقضية  دعــم ومساندة  في  ورياضية،  فنية 
الفلسطينية، األمر الذي أعطاها زحمًا كبيرًا. 
وهــنــا تــأتــي أهــمــيــة االســـتـــفـــادة مـــن الــحــراك 
الشعبي العفوي، ومن تزايد حركة التضامن 
مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي الـــتـــي تــصــاعــدت 
لدولة  الفاشي  السلوك  مــع فضح  بــالــتــوازي 
ــتــــال، حــيــث أظـــهـــر الــتــضــامــن الــشــعــبــي  االحــ
أنه  الفلسطينية  الواسع مع القضية  الدولي 
لم يعد باإلمكان التستر على جرائم إسرائيل 
وانــتــهــاكــاتــهــا لــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــني، وأن 
ملعركة  عــنــوانــًا  بــاتــت  الفلسطينية  الــســرديــة 

الحرّية والعدالة في العالم.
)كاتب سوري في إسطنبول(

ــروٍط مـــحـــّددة،  ــ  ضــمــن شــ
ً
الـــيـــوم ومــســتــقــبــا

ــا عــــن خــطــيــئــتــهــا الـــكـــبـــرى،  ــهـ أهـــمـــهـــا عـــودتـ
وفق  الدولتني  برنامج  يها 

ّ
تبن في  املتمثلة 

إذ فــرضــت  تـــفـــاوضـــيـــة.  أو  تـــحـــّرريـــة  رؤيــــــة 
انــتــفــاضــة كــل فلسطني تــعــديــل هـــذه املــســار 
التنازلي وتصحيحه. وعليه، ال بد من إقرار 
واإلســامــي  الوطني  العمل  فصائل  مجمل 
ــيـــوم من  بــخــطــايــاهــا هــــذه وتــصــحــيــحــهــا الـ
اآلن  الجارية  املعركة  فــي خضم  تـــرّدد،  دون 
ميدانيًا، وإال فنحن أمام ممارسات انتهازية 
تــســعــى إلــــى ركـــــوب مـــوجـــة االنـــتـــفـــاضـــة من 
والتحّكم  عليها  والسيطرة  تسييرها  أجــل 
بــــمــــســــارهــــا ونــــتــــائــــجــــهــــا، خــــدمــــة ملـــصـــالـــح 
ــر، ومـــــن دون أي  ــثــ أكــ فــصــائــلــيــة ضــيــقــة ال 

اكتراث بمآالت مشروع التحرر.
• تـــصـــاعـــد املــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة والـــعـــمـــل 
ــــي زيـــــــــادة الــضــغــط  ــمـــان فـ الــــفــــدائــــي يـــســـاهـ
الدولي واإلقليمي الرامي إلى ضبط األمور، 
واســتــعــادة االســتــقــرار املـــزعـــوم قــبــل انـــدالع 
االنـــتـــفـــاضـــة. وعـــلـــيـــه، فــنــحــن مــقــبــلــون على 
ــدٍة مـــن الـــتـــدخـــات الــســيــاســيــة  ــديـ جـــــوالٍت عـ
مقدمتها  وفــي  ودولــيــًا،  إقليميًا  الخارجية 
التدخات األميركية، التي تعمل على إحياء 
»حل الدولتني« واملسار التفاوضي املباشر 

أو غير املباشر. 
)كاتب فلسطيني(

مشاهدات من غزّة

في مقومات استمرار الهبّة الشعبية الفلسطينية

الوعي الشعبي والعمل الفدائي

255 شهيدًا حصيلة 
العدوان الهمجي 

في غّزة، منهم 67 
طفًال و40 امرأة،   

وأبادت طائرات إسرائيل 
وصواريخها 12 عائلة

برهنت الهبّات 
والتحّركات الشعبية 

االحتجاجية أن الشعب 
الفلسطيني يمتلك 

إرادة ال تقهر في 
التمّسك باألرض

يتمتع شعب فلسطين 
بخبراٍت نضاليٍة عديدة 
ومتنوعة، تتراوح من 

الخبرات السلمية إلى 
العنيفة، ومن النضال 
الفردي إلى الجماعي
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