
نظرة عامة

بات رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أحد أكرب زعامء العامل ِسًنا، وهو ال 

يزال يف السلطة متجاوزًا واليته الدميقراطية هذا العام بأربعة عرش سنة. ويف هذه 

الحلقة النقاشية، يتناول محللو السياسات يف الشبكة إرَث عباس الذي اضطلع بتنسيق 

اتفاقات أوسلو لعام 1993 والتي اختزلت حركة التحرير الفلسطينية يف مرشوع وطني 

ضمن الضفة الغربية وغزة، ودأب عىل دفع االقتصاد الفلسطيني إىل االعتامد عىل 

مساعدات املانحني، وإنشاء قطاع أمني ُملتزم بالتنسيق مع النظام اإلرسائييل. ولهذا 

خ واقعهم تحت  فإن الكثريين من الفلسطينيني سيذكرون عباس، دون شك، كزعيم رسَّ

االحتالل اإلرسائييل.

يف هذه الحلقة النقاشية، يعرض طارق بقعوين ويارا هواري وعالء الرتتري وطارق 

كيني-الشّوا نقًدا حاًدا للقيادة الفلسطينية. ويُجمعون بوضوح عىل أن عباس استداَم 

الوضَع الراهن لالحتالل والفصل العنرصي اإلرسائييل، وتجريم املقاومة الفلسطينية، 

وقمع العملية الدميقراطية، والتخيل عن رؤية شاملة ملستقبل فلسطيني متحرر من 

االستعامر. 

قيادة بال رؤية للتحرير

طارق بقعوين

يف مطلع حزيران/يونيو 2022، خَرَج محمود عباس يف ظهور نادٍر إىل شوارع رام الله 

مخالطًا باملارة لتفنيد شائعات إصابته بجلطة دماغية. ولو كان خروجه متكرًرا، وليس 

مدفوًعا بالحاجة إىل إثبات طول أجله وإمنا بالرغبة يف التواصل مع شعبه، فلرمبا كان 

عباس سيواجه استياء الفلسطينيني ويأسهم من قيادته االستبدادية النافذة عليهم بعد 

مرور أكرث من عقد عىل انتهاء واليته الدميقراطية.

عباس كان أحد الشخصيات الرئيسية وراء الكواليس يف اتفاقات أوسلو، وإرثه هو 

أنه ذاك البريوقراطي الذي حافظ عىل بنية الحكم الذايت الذي أرسته تلك املفاوضات 

كشكٍل من أشكال الحكم املحدود الذي ال يرقى إىل مستوى تقرير املصري أو الدولة. 

وألن عباس يفتقر إىل رؤية من أجل التحرير أو قدرات اسرتاتيجية فعالة، فإنه يربع 

يف تيسري جهود النظام اإلرسائييل إلدارة الوضع الراهن من خالل التزامه باستدامة 

بنية تحتية واسعة للتنسيق األمني، ومنع جميع أشكال املقاومة الفلسطينية للهيمنة 

اإلرسائيلية املستمرة، وترسيخ سياسة فرِّق تَسد التي تتبعها إرسائيل إزاء الفصائل 

الفلسطينية املتناحرة يف الضفة الغربية وغزة.

ل االستقرار عىل  غالبًا ما يصفه نظراؤه الغربيون بأنه رجل سالم، وشخصية تُفضِّ

املقاومة، والعٌب نشط يف صناعة إحالل السالم التي تستهدف كام يرى الكثريون 

استدامَة خضوع الفلسطينيني بدالً من إقامة الدولة. 

وبالنسبة إىل الكثري من الفلسطينيني، فإن صياغته للسالم تعني الرضوخ للفصل 

العنرصي االستيطاين االستعامري اإلرسائييل، حيث مأَسَس عباس هذه الرؤية يف آليات 

التحرير الفلسطينية التي ترأَسها، فشهَد عهده تفريغ منظمة التحرير الفلسطينية 

فعليًا من مضمونها وتحويلها إىل منظمة عقيمة. وهذا أضعَف قدرة املمثل الوحيد 

للشعب الفلسطيني عىل صياغة اسرتاتيجية فعالة للتحرير، وأمعَن يف تفتيت الشعب 

الفلسطيني. 

أدمَج عباس منظمة التحرير يف السلطة الفلسطينية، وأقىص بذلك الشتاَت الفلسطيني، 

الذي ميثل غالبية الشعب الفلسطيني، واختزل هذا التمثيل الواسع والقوي للشعب 

الفلسطيني يف بريوقراطية غري فعالة، منقسمة ما بني الضفة الغربية وغزة وملتزمة 

بالحكم الذايت يف ظل االحتالل. إن عدم كفاءة قيادة عباس ال تكمن يف تقويض 

املسعى الفلسطيني نحو التحرير وحسب، بل أيًضا يف قيامه بذلك مبوازاة ترسيخ 

الحكم االستبدادي وتقويض جميع املعايري الدميقراطية الفلسطينية.

أّما بديله، حسني الشيخ حسب التوقعات الحالية، وهو أمني عام اللجنة التنفيذية 

ق عىل األرجح التبعية الفلسطينية للنظام  ملنظمة التحرير الفلسطينية، فسوف يُعمِّ

اإلرسائييل من خالل التوسع يف نظام التنسيق األمني الذي يتمسك به عباس، والذي 

يقع يف صميم اتفاقات أوسلو. ومن املرجح أن يحاول الشيخ تغليف هذه السياسات 

يف خطاب التحدي واملقاومة والحقوق الفلسطينية، كسلفه إىل حد كبري. وإذا خَرج 

إىل الشارع خارج أسوار سلطته، فرسعان ما سيعلم كم أن كلامته فارغة. وهكذا، فإن 

خالفة الشيخ ستلخص إرث عباس يف إقامة بريوقراطية للحكم الفلسطيني تفتقر إىل 

أي رؤية للتحرير الفلسطيني وتسمح باستمرار الفصل العنرصي اإلرسائييل بتكلفة 

زهيدة.

ترسيخ السلطوية وتدمري الدميقراطية

يارا هواري

أصدَر عباس، طوال فرتة حكمه، دعواٍت غرَي صادقٍة لعقد االنتخابات، كان آخرها 

يف كانون الثاين/يناير 2021، عندما أصدر مرسوًما رئاسيًا يدعو إىل إجراء انتخابات 

ترشيعية يف أيار/مايو. فبالرغم من أن السلطة الفلسطينية اتخذت خطوات تنم 

عن إمكانية إجراء االنتخابات بالفعل - وصلت إىل حد تجهيز التسجيل اإللكرتوين 

للناخبني - إال أن عباس ألغى االنتخابات يف نيسان/أبريل 2021، مشريًا إىل رفض النظام 

يناير 2023

إرث محمود عباس
  

شارك فيها طارق بقعوين وعالء الرتتري وطارق كيني-الشّو ويارا هواري

حلقة نقاشية
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“إن عدم كفاءة قيادة عباس ال تكمن يف 
تقويض املسعى الفلسطيني نحو التحرير 

وحسب، بل أيًضا يف قيامه بذلك مبوازاة ترسيخ 
الحكم االستبدادي.”
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اإلرسائييل السامح للفلسطينيني يف القدس الرشقية باملشاركة.

 وبذلك كانت السلطة الفلسطينية آنذاك أقرب ما يكون لعقد االنتخابات منذ عام 

2006، وأشبعت بتلك البادرة مؤقتًا شهيَة املجتمع الدويل لتنفيذ إجراءات من أجل 

إضفاء الطابع الدميقراطي عىل السلطة الفلسطينية التي ما انفك املجتمع الدويل 

يدعمها منذ ثالثة عقود.

غري أن مطالب املجتمع الدويل للمدمقرطة ال تزال مشكوك بها من قبل الفلسطينيني، 

نظرًا لرفضه لنتائج االنتخابات الفلسطينية الدميقراطية املنعقدة عام 2006، وعدم 

اكرتاثه بالحصار الذي رضبَه النظام اإلرسائييل عىل غزة عقب االنتخابات. وفضاًل عن 

ذلك فإّن إرصار الغرب عىل تقليص مفهوم املجتمع الدميقراطي إىل وجود انتخابات 

دميقراطية يظهر هذا الخداع. ففي حني أن االنتخابات قد تكون مثرة عملية وثقافة 

دميقراطية، إال أنها ميكن أن تجري أيًضا يف مجتمع يفتقر إىل السامت الدميقراطية 

بعضها أو كلها، وتؤدي عوًضا عن ذلك إىل تعزيز الوضع الراهن كام يف الضفة الغربية 

وغزة، حيث االنتخابات إّما ستستديم هياكل السلطة القامئة أو ستُعيد إنتاج قيادة 

استبدادية أخرى. 

فإّن الفهم األشمل للدميقراطية يُقرُّ بأن االنتخابات تقتيض وجود الدميقراطية يف 

املجتمع وقبول التعددية السياسية وتشجيعها، وهذا أبعُد ما يكون عن الواقع داخل 

املؤسسات السياسية الفلسطينية يف الضفة الغربية، حيث رّسخ عباس نظاًما يتمحور 

حول قيادته وال يرتك سوى مساحٍة ضئيلة للمساءلة أو الشفافية. ويستند التعيني يف 

املناصب العليا إىل أُسس النسب واملحسوبية، فينتج عن ذلك زمرة ذكورية تستنسخ 

مواقف الرئيس وتؤكدها.

 وعالوة عىل ذلك، أقَدَم عباس عىل دمج سلطات الحكم الثالث - الترشيعية والتنفيذية 

والقضائية - بحيث مل يعد مثة فصل أو ضوابط للسلطة داخل املؤسسات السياسية 

الفلسطينية. وكانت آخر خطواته يف هذا الصدد إنشاء مجلس القضاء األعىل وتعيني 

نفسه رئيًسا له. ويف غضون ذلك، تتعرض األصوات الناقدة إىل التهميش، فيجري اعتقال 

الصحفيني والناشطني وتهديدهم دوريًا عىل خلفية انتقادهم عباس عرب وسائل اإلعالم 

ومنصات التواصل االجتامعي. 

يف رام الله، عاصمة األمر الواقع للسلطة الفلسطينية، تعلو صور عباس رؤوس املوظفني 

داخل املباين الحكومية والتالميذ يف املدارس، بل وتزيِّن جدران الرشكات الخاصة. وال 

ينبغي فهم ذلك عىل أنه شعبية، حيث أظهر استطالع أُجري يف أيلول/سبتمرب 2022 

أن %74 عىل األقل من الفلسطينيني ال يريدون لعباس أن يظل رئيًسا. عالوة عىل ذلك، 

تضطر دائرته الداخلية باستمرار إىل عقد مؤمترات صحفية أو إظهاره إىل العلن إلثبات 

أنه ال يزال حيًا يُرزق ولتفنيد شائعات وفاته. وعباس، من هذه الناحية، يف طريقه إىل 

استيفاء صفات منوذج الزعيم العريب املستبد.

لكن الفضل يف بلوغ تلك املكانة غري املحمودة ال يعود كلُّه لعباس، فهذا النوع من 

الحكم االستبدادي إمنا هو نتيجة مبارشة للنظام اإلرسائييل، الذي ما انفك يفرُض 

باإلضافة إىل دعمه السلطَة الفلسطينية إجراءاٍت قمعيًة ضد السياسة الفلسطينية 

والتعبريات الدميقراطية. فالقيادة الفلسطينية االستبدادية والطيِّعة تخدم أهداف 

النظام اإلرسائييل بشكل جيد. 

غري أن االستبداد ليس متأصاًل يف الشعب الفلسطيني وليس نتيجة حتمية للهيمنة 

االستيطانية االستعامرية. فإذا كان عباُس سيرتك للشعب الفلسطيني إرثًا من االستبداد 

الراسخ، فإنهم أيًضا لهم إرثهم املتمثل يف املقاومة رغم كل الصعاب.

تجريم املقاومة وتجذير التوجه األمني 

عالء الرتتري

متكَّنت السلطُة الفلسطينية يف عهد عباس من ترسيخ تنسيقها األمني مع النظام 

اإلرسائييل، وترسيخ سياسة مؤسسية مبنية عىل الحكم بقبضٍة من حديد. بل إن 

املؤسسة األمنية للسلطة الفلسطينية قد عززت سلطتها يف العقد املايض أكرث من أي 

وقت مىض، وحصلت عىل نصيب األسد من ميزانية السلطة الفلسطينية، مام سمح لها 

برتسيخ حكمها االستبدادي والقمعي عىل الشعب الفلسطيني. ونتيجة لذلك، ال يزال 

االنتقال السيايس التشاريك والشامل والدميقراطي ممنوًعا، وال تزال املقاومة الفلسطينية 

- املسلحة وغري املسلحة - لالضطهاد اإلرسائييل تتعرض لقمع متواصل من أجل إعطاء 

األولوية لألمن واستمرار الوضع الراهن. 

لقد استرشت هذه املامرسات يف عهد عباس، وأمست جزًءا ال يتجزأ من بنية الحكم 

ُح أن يستمر االستبداد البُنيوي بعد انتهاء  يف الضفة الغربية وغزة. ونتيجة لذلك، يُرَجَّ

حكمه. بل إن قيادة فتح الجديدة، بعد عباس، لن تكون مهتمًة أو قادرة عىل الحيِد 

عن مامرسات السلطة الفلسطينية التي تجذرت عىل مدى العقود املاضية. فخليفة 

عباس املحتمل، حسني الشيخ، يرُشُِف حاليًا عىل التنسيق األمني مع النظام اإلرسائييل 

- التنسيق “املقدس” كام وصفه عباس - وال يُبدي أي بوادر عىل تغيري عالقة السلطة 

الفلسطينية به. وطاملا ظل هذا الرتتيب قامئًا لخدمة مصالح النظام اإلرسائييل والنخبة 

الفلسطينية الحاكمة، فإن األمل يف التغيري الدميقراطي سيظل بعيد املنال. 

يصُف أعضاء بارزون آخرون يف حركة فتح واملؤسسة األمنية التابعة للسلطة 

الفلسطينية التنسيق األمني بأنه “سبيٌل إىل االستقالل” و”جزٌء ال يتجزأ من اسرتاتيجية 

التحرير.” غري أن التنسيق، يف ظل االستعامر االستيطاين، ال مُيكن أن يُفَهم إال عىل أنه 

هيمنة. فال عجب إذن أن الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني ترفض التنسيق 

األمني، حيث إنهم يفهمونه فهاًم صحيًحا عىل أنه مستوى آخر من حرمانهم حقوقهم 

اإلنسانية واملدنية والسياسية األساسية. 

تسعى النخبة الحاكمة عىل أقل تقدير إىل استمرار السلطة الفلسطينية من أجل 

الحفاظ عىل سلطتها ونفوذها غري الرشعيني، متجاهلة متاًما اإلرادة الشعبية 

الفلسطينية. وهكذا سوف تستمر النزعة االستبدادية بعد عباس بذريعة ضامن 

االستقرار ومنع الفوىض. 

وهذه الحقيقة ليست جديدة عىل الفلسطينيني الذين عاشوها مع كل والية من 

واليات عباس غري الدميقراطية املتعاقبة عىل مدى السنوات األربع عرش املاضية. وبهذا 

سيتمثل إرثه األكرب يف استمرار الحالة االستبدادية التي أوجدها والتي ترفض عمًدا 

الرتكيز عىل الناس يف صميم املرشوع السيايس من خالل بناء مؤسسات ممثلة ومسؤولة 

ورشعية ودميقراطية.

إن الرتكيز عىل الشعب الفلسطيني وضامن حقه يف املقاومة يف ظل االحتالل 

االستعامري االستيطاين، ومتكينه من التوحد ضمن إطار مرشوع وطني رغم التشتيت 

القرسي تُعدُّ الركائز األساسية لالنتقال من الوضع الراهن. ومع ذلك، وبفضل عباس، فإن 

أي قيادة “جديدة” للسلطة الفلسطينية ستنظر إىل هذه الركائز بعد رحيله عىل أنها 

ُر بالتايل جميع املوارد والسبل املتاحة ملنعها  تهديد لحكمها االستبدادي، وسوف تُسخِّ
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“إذا كان عباُس سيرتك للشعب الفلسطيني إرثًا 
من االستبداد الراسخ، فإنهم أيًضا لهم إرثهم 

املتمثل يف املقاومة رغم كل الصعاب.”
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حلقة نقاشية

 أي أن هذه الركائز ليست مؤقتة أو ظرفية لحكم عباس، بل سيتمثل إرثه يف قمعها 

املستمر كجزء من مكون اسرتاتيجي وأسايس للحكم، مام يجعل الفلسطينيني عىل 

خالف متزايد مع قيادتهم. 

قائد ملتزم بالتبعية 

طارق كيني-الشّوا

كرئيس للسلطة الفلسطينية، قاد عباس عملية ترسيخ االحتالل اإلرسائييل والفصل 

ر الفساد الداخيل، واملوت الفعيل لحل الدولتني. ولكن، وبالرغم  العنرصي، وتجذُّ

من عدم كفاءته، ليس من الدقة أن ياُلم كليًا عىل املوقف الصعب الذي وصل إليه 

الفلسطينيون. فحتى هذا من شأنه أن مينحه ما ال يستحق من التقدير. بل ميكن 

القول إنَّ أيَّ زعيم يعتمد كليًا عىل املساعدات الخارجية وال يسيطر عىل حدوده 

محكوٌم عليه بالفشل.

ينبغي تناول إرث عباس من منظور التبعية. ففي مسعاه املحموم لالحتفاظ بسلطته 

عىل البانتوستانات املجزأة التي أوكلها إليه النظاُم اإلرسائييل، ظل عباس مخلًصا 

“لعملية السالم” التي ترعاها الواليات املتحدة، إذ كان يأمل أن ينال ثقة القادة 

اإلرسائيليني وداعميهم األمريكيني عرب املفاوضات واملهادنة، وما يزال مصري حزبه 

ورؤيته السياسية متوقًفا عىل ذلك. ولذا أسكتت قواته كلَّ َمن يجرؤ عىل اقرتاح 

رؤى بديلة، وقمعت املجتمع املدين الفلسطيني، وعملت بعد كل ذلك كمقاول من 

الباطن لالحتالل اإلرسائييل.

حتى يف محاوالت عباس النادرة للوقوف يف وجه النظام اإلرسائييل وداعميه 

األمريكيني، من خالل تعزيز عضوية فلسطني يف األمم املتحدة عىل سبيل املثال 

والتهديد مبطالبة التحقيق يف جرائم الحرب اإلرسائيلية يف املحكمة الجنائية الدولية، 

فإنه قد رضَخ مراًرا وتكراًرا للضغوط اإلرسائيلية واألمريكية. 

أّما محاوالته األخرية إلظهار إحباطه من تعنت الواليات املتحدة فتبدو وكأنها يأس 

املُحتَض. ويف الوقت نفسه، تزيُد فوراته املتلعثمة صعوبَة مهمة الشتات الفلسطيني 

يف ترجمة الدعم الدويل املتزايد للفلسطينيني إىل تغيري فعيل يف السياسة. من غري 

الواضح ما سيحدث بعد عباس، أو ما سيحدث لقيادته املفتقرة إىل الوالية أو الرؤية 

الالزمة ملستقبل متحرر. وبالنظر إىل عدم وجود عملية رسمية لالنتخابات، فإن 

العمل قد بدأ عىل إيجاد بديل له. املرشح الحايل للخالفة، حسني الشيخ، سيمثل 

استمراًرا إلرث عباس الكئيب، بيد أن الكثريين يخشون أيًضا التعرض لقمع سيايس 

أكرث من قوات االحتالل اإلرسائييل. 

بغض النظر عمن سيخلف عباس، فإن الواليات املتحدة ستنتهز الفرصة عىل األرجح 

لتعزيز العالقات رمزيًا مع السلطة الفلسطينية فيام سيوصف بأنه محاولة إلحياء 

حل الدولتني واستدامة الوضع الراهن بناًء عىل منح األولوية ملصالح إرسائيل 

عىل حساب الحقوق الفلسطينية. بل إن الواليات املتحدة ستؤكد دعمها لسلطة 

فلسطينية قادرة عىل الحفاظ عىل االستقرار الداخيل، ولكن ليست قوية مبا 

يكفي لتحدي النظام اإلرسائييل. وقد تزيد الواليات املتحدة دعمها املايل للسلطة 

الفلسطينية كبادرة حسن نية وتحفيز التعاون. ويف ضوء الحكومة اليمينية 

املتطرفة الجديدة للنظام اإلرسائييل، فإن الواليات املتحدة سوف تستمر يف مقاربتها 

املعتمدة عىل “إدارة الرصاع” والحفاظ عىل األمن بينام تُحِكُم إرسائيل قبضتَها عىل 

الفلسطينيني.

يف حقيقة األمر، َمن يتوىل سدة الحكم يف السلطة الفلسطينية لن يُهم كثريًا، ألن 

طبيعة عالقتها بالنظام اإلرسائييل والواليات املتحدة هي ما سيضمن تفككها. وطاملا 

ظلت القيادة الفلسطينية ملتزمة بالتبعية والخضوع للنظام اإلرسائييل ومجتمع 

املانحني، فلن تسعى أبًدا إىل التحرير، وسيستمر الشعب الفلسطيني يف تويل املقاومة 

بأنفسهم. 
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طارق بقعوين هو رئيس مجلس إدارة الشبكة. َعِمَل زمياًل سياساتيًا للشبكة يف الواليات 

املتحدة يف الفرتة 2017-2016. وَعِمَل يف رام الله لدى مجموعة األزمات الدولية 

 Hamas “ محلاًل للشؤون الفلسطينية/اإلرسائيلية واقتصادات النزاع. له كتاب بعنوان

Contained: The Rise and Pacification of Palestinian Resistance” “]احتواء 

حامس: صعود املقاومة الفلسطينية وترويضها[ )دار نرش جامعة ستانفورد، 2018(.

عالء الرتتري هو مستشار سياسات وبرامج لدى الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية، 

وباحث رئييس ومنسق أكادميي يف املعهد العايل للدراسات الدولية والتنموية يف 

جنيف، سويرسا، وزميل بحثي عاملي يف معهد أبحاث السالم يف أوسلو. الرتتري هو 

أيضاً باحث مشارك يف مركز دراسات الرصاعات والتنمية وبناء السالم يف املعهد العايل 

للدراسات الدولية، وحاصل عىل درجة الدكتوراة يف دراسات التنمية الدولية من 

جامعة لندن لالقتصاد والعلوم السياسية.

طارق كيني-الشوَّا هو زميل السياسات يف الشبكة املقيم يف الواليات املتحدة. حاصل 

عىل درجة املاجستري يف الشؤون الدولية من جامعة كولومبيا وعىل درجة البكالوريوس 

يف العلوم السياسية ودراسات الرشق األوسط من جامعة روتجرز. يركز طارق يف 

بحثه عىل مجموعة من املوضوعات مثل دور الرواية يف إدامة االحتالل ويف مقاومته 

أيًضا، وتحليل اسرتاتيجيات التحرر الفلسطينية. تُنرَش كتاباته يف مجلة +972، ومجلة 

نيوالينز، ومجلس كارنيغي، ومجلة السياسة الجديدة، وغريها.

يارا هواري هي املحللة الرئيسية يف الشبكة يف فلسطني. نالت درجة الدكتوراه يف 

سياسة الرشق األوسط من جامعة إكسرت، حيث درَّست مساقات مختلفة لطالب 

مرحلة البكالوريوس، وال تزال زميلة بحثية فخرية يف الجامعة. يُركز عملها األكادميي 

عىل دراسات السكان األصليني والتاريخ الشفوي، وهي ُمعلِّقة سياسية تكتب لوسائل 

إعالمية عديدة مثل ذي جارديان وفورين بولييس والجزيرة اإلنجليزية.

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، مهمتها نرش 

وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية للفلسطينيني وحقهم يف تقرير 

املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون 

السياسيون يف الشبكة املناقشة الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع 

هذه امللخصات السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة 

السياسات الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www.al- :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

 contact@al-shabaka.org :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل shabaka.org

األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالضورة عن رأي املنظمة ككل.

https://al-shabaka.org/ar/author/TareqBaconi/
https://al-shabaka.org/ar/author/alaat/
https://al-shabaka.org/ar/author/tariq-kenney-shawa/
https://al-shabaka.org/ar/author/yara-hawari/

