
 1

20
20

و  
وني

/ي
ان

زير
: ح

 )1
48

9(
15

دد 
لع

ن  ا
طي

لس
- ف

ي 
قم

الر
ف 

هد
ال

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

�ي اه م ج ل ة ل ق ي ق ح ل ال   ك

ة اري س ة ي وي ه ة ب ي راط ق م ة  دي ي ن ة وط ي رب ة ع ي ن ي ط س ل ةف اري س ة ي وي ه ة ب ي راط ق م ة  دي ي ن ة وط ي رب ة ع ي ن ي ط س ل ف

20
20

و  
وني

/ي
ان

زير
- ح

  )
14

89
 ( 1

5 
دد

لع
ن  ا

طي
لس

- ف
ف 

هد
ال

االحتالل والعنصرية
وجهان لعملة واحدة



 2

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا



 3

20
20

و  
وني

/ي
ان

زير
: ح

 )1
48

9(
15

دد 
لع

ن  ا
طي

لس
- ف

ي 
قم

الر
ف 

هد
ال

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

ير 
ه

ما
لج

ة ل
يق

حق
 ال

يةكل
صر

عن
وال

ل 
تال

الح
 وا

ية
مال

س
لرأ

خ: ا
اري

الت
ء 

ها
 د

ن
ع

إلى المنصرم  القرن  تسعينيات  أوائل  في  السوفييتي  االتحاد  انهيار   أدى 
 تغّيرات بالغة العمق في كل أنحاء العالم، على الصعد األيديولوجية والسياسية
 واالقتصادية والثقافية..، حيث احتفل آنذاك المفكر األمريكي الياباني األصل
 »فرانسيس فوكوياما« بانتصار الرأسمالية النهائي الذي أكده في كتابه الشهير »نهاية

 التاريخ«، والذي زعم فيه أن الرأسمالية ستكون »دين« اإلنسانية إلى أبد اآلبدين!
واعتبار أساسية،  الفردية كفلسفة  على  التركيز  ازداد  ونظامها  الرأسمالية  »سيادة«   مع 
 الفرد محور وجود المجتمع، والنظر إلى الحافز الفردي باعتباره المشجع على االستثمار
 وجني األرباح إلى توحش الفرد، وظهور مراكز قوى تتمثل في طبقة كبار رجال المال
 واألعمال الذين باسم الفردية والحرية هيمنوا على ثروات المجتمع، وسخروا أفراد الطبقات

الدنيا والمتوسطة وكأنهم عبيد في إقطاعيات عدد من لوردات النظام الرأسمالي!
 وبمراجعة إحصاءات توزيع الدخل في الدول الرأسمالية تكشف عن أن 10% من السكان
 يحصلون على النسبة األكبر من الدخل القومي، في حين يترك فتات الفتات لباقي السكان،
الفرص وتكافؤ  اإلنسان  حقوق  شعارات  كل  رغم  الثروات،  تحتكر  قلة  أن  يعني   وهذا 
االجتماعي. الرفاه  مجتمعات  عن  والحديث  الكاذبة،  الديمقراطية  ومظاهر   المرفوعة، 
 وظهر أكثر ما ظهر هذا األمر، في النموذج الرأسمالي المهيمن على النظام الدولي منذ
 انتهاء الحرب الباردة، والمقصود الواليات المتحدة األمريكية، حيث كانت أبرز مفاعيل
 أزمة النظام الرأسمالي هي أزمة الرهن العقاري )2008-2009( التي أدت إلى إفالس
 أكبر البنوك والمؤسسات الرأسمالية، مما اضطر الحكومة األمريكية إلى ضخ 700 بليون
فايروس »جائحة«  جاءت  أن  إلى  الكامل،  االنهيار  من  األمريكي  االقتصاد  إلنقاذ   دوالر 
 كورونا لتكشف عن »وهن« هذا النظام الرأسمالي أكثر، حيث دفعت الحكومة 3 تريليون
 دوالر دعًما ل«وول استريت«، فيما ُترك عشرات الماليين من األمريكيين نهًبا للفيروس

والفقر وانعدام العدالة.
والفقر، بل األمريكيين نهًبا لكورونا  األمريكي بأن يجعل  الرأسمالي  النظام   لم يكتِف 
ليفتح األمريكية  الشرطة  يد  على  فلويد،  جورج  األصل  األفريقي  األمريكي  مقتل   جاء 
النظام، لتفجر احتجاجات شارك فيها عشرات آالف الُممأسسة في هذا  العنصرية   سجل 
األوروبية؛ المراكز  أهم  إلى  لتصل  المتحدة،  الواليات  نطاقها  وتعدى   األمريكيين، 
 بريطانيا وفرنسا، وتخللها تدمير وتخريب تماثيل مرتبطة بتاريخ االستعمار والعبودية

والعنصرية، لتضع سؤااًل كبيًرا حول كفاءة هذا النظام، وبالتالي مستقبله!
 في فلسطين، حيث النموذج األكثر »تحضًرا« بحسبة النظام الرأسمالي الغربي، ال تتوانى
 »الدولة البيضاء«؛ دولة العدو الصهيوني، عن ممارسة جرائمها وإرهابها وعنصريتها بحق
 الشعب الفلسطيني، حيث بعد خمسة أيام من مقتل »فلويد«، ُقتل الشاب إياد الحالق من
»المهنة« الفلسطيني هي  قتل  أن  سوى  يذكر،  سبب  دون  الخاصة«،  االحتياجات   »ذوي 
 األجدى لهذا العدو الذي قبل أيام معدودة أيًضا استباح على أحد حواجزه الممتدة على
 مساحة الضفة المحتلة؛ دم الشهيد أحمد عريقات الذي كان على موعد في ذات اليوم مع
العدو أحمد  فرح أخته، وبعد أيام كان على موعد مع فرحه هو وخطيبته، حيث َقتل 

 وَقتل الفرح عند أسرته وعائلته ومحبيه.
واالحالل والتوسع  السيطرة  في  ومخططاته  أهدافه  بتحقيق  مدفوًعا  االحتالل   إن 
 والهيمنة، ال يوجد أمامه سوى قتل الفلسطيني ونهب أرضه التي هي بانتظار »ضم«
– األمريكية  العصر  القادم، كجزء من صفقة  تموز/يوليو  أوائل  منها في  األكبر   الجزء 
الرأسمالي النظام  بين  تربط  التي  العضوية  العالقات  عن حجم  عبرت  التي   الصهيونية 
 اإلمبريالي األمريكي واالحتالل الصهيوني، كما منظومة القيم القهرية والعنصرية التي

تجمع بين النموذجين.
أن بل  قيده،  على  استمرت  شأنها  عال  مهما  قوة  من  ما  بأنه  ُيعلّمنا،  التاريخ   دهاء 
 امبراطوريات عظيمة كانت تحكم ما يقرب من ثالثة أرباع األرض؛ إما انتهت وزالت أو
 انزوت وخبا نجمها، ويبقى هذا رهًنا بإرادة ونضال الشعوب التواقة للتحرر واالستقالل

    والعدالة والمساواة والديمقراطية التي ستبقى هي في التاريخ ومعه ال غيرها.
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المشرف العام
كايد الغول

رئيس التحرير
د. وسام الفقعاوي 

مدير التحرير
سامي يوسف

تحرير وتنفيذ
 أحمد.م.جابر 

يسمح النقل وإعادة النشر 
بشرط اإلشارة إلى المصدر.

عناوين بوابة الهدف
 غزة- بجوار مستشفى الشفاء- 

نهاية شارع الثورة
الهاتف

082836472
البريد اإللكتروني

info@hadfnews.ps
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الهدف الرقمي - فلسطين  العدد 15)1489(  حزيران/ يونيو  2020

 المقاالت المنشورة ال تتطابق مع
 وجهة نظر الهدف بالضرورة

حلمي موسى: نتنياهو يواجه العراقيل......... ...................40

أكرم عطاهلل: الضم بالتقسيط أم بالجملة؟.........................42

نواف الزرو: حروب المياه............................................44

هاني حبيب:  أميرة التطبيع من القاهرة............................45

وليد عبد الرحيم: انتصارات »السالم« والحروب القاتلة........46

زهير أندراوس: الصهيونية والضم..............................  48

طالل عوكل: في غياب الفعل يصبح الكالم حراما.................49

شؤون دولية..

عليان عليان: أبعاد االنتفاضة ضد العنصرية.....................50

تيسير محيسن: أمريكا في عين العاصفة..........................54

محمد أبو شريفة: ما بعد فلويد.....................................56

موسى جرادات: طهران وكراكاس-الطريق لكسر الهيمنة...58

الهدف الثقافي..

مروان عبد العال: جدل ثقافي....................................  60

محمود فطين: بين الجائحة والمرض المتوطن.....................62

حسين البدري: موسيقى الوحدة....................................64

 الغالف  تصميم
الفنان نضال أبو مايلة

قبل  الهدف،  من  العدد  هذا  يصدر 
الكيان  حدده  الذي  الموعد  من  أيام 
الضفة  على  لالستيالء  الصهيوني 
الغربية فيما يسميه »الضم« أو »توسيع السيادة« 
وكالهما مصطلحان صهيونيان معناهما الحقيقي 

توسيع االحتالل ونهب فلسطين.
يجد  ال  الجديدة،  الهجمة  هذه  مواجهة  وفي 
الفلسطينيون في أيديهم أي شيء، ما بين سلطة 
بائسة متساوقة مع االحتالل، ومخططاته، وتشكل 
العارم،  الشعبي  الغضب  له في وجه  أمان  صمام 
وما بين مقاومة عاجزة، أصبحت فعليا تحتاج إلى 
إصالح في داخل فصائلها أو في العالقات بينها، 
المتصاعدة، مقابل  الكالمية  العجز والحالة  لتجاوز 
الجدي  الكفاحي  العمل  وتراجع  الفعل  تهافت 
وكلها  ذاتي،  وغيره  موضوعي  بعضها  ألسباب 

بحاجة لوقفة جادة ومراجعة جوهرية.
ولكن يبقى أخطر ما يقف في وجه قدرتنا على 
وآماله،  العدو  صف  وفي  والصمود،  المقاومة 
أن  دون  عاما،   13 أكمل  الذي  المستمر  االنقسام 
هذه  بحجم  يليق  فعال  أو  مرونة  طرفاه  يبدي 

القضية واستحقاقات هذا الوطن.
 13 عاما مرت على هذا االنقسام البغيض، أصبح 
االتهامات  توزيع  الحبر  هدر  قبيل  من  فيها 
قد  شيء  فكل  األطراف،  على  والمسؤوليات 
والصخرة  الطويلة،  السنوات  هذه  خالل  تكشف 
االنقسام  ترسخ  هو  أمامها  نقف  التي  الصلدة 
بعد  ويوما  اآلن،  حتى  يبدو  ما  على  وديمومته 
يوم تنكشف حقيقته باعتباره تنازعا على السلطة 
السياسي،  الخالف  أحقية  على  واالستحواذ، 
الخاصة بكل فصيل هي  المصالح  ولكن يبدو أن 

المهيمنة في هذه المرحلة.
ملفا  العدد  هذا  صفحات  على  الهدف  تفرد 
ومقدماته،  المزمع«  »الضم«  حول  متكامال 
فلسطينية  مختلفة  جوانب  من  مواجهته،  وسبل 

وصهيونية وعربية.
مأزق  حول  مهمة  أخرى  مواد  على  يحتوي  كما 
وآفاقها،  ومعضالتها  العربية  التحرر  حركة 
وغيرها من موضوعات، وكذلك ملف دولي حول 
المتحدة  الواليات  في  الجماهيرية  االنتفاضة 
داخليا  األمريكية،  لإلدارة  الحالي  والمأزق 
وخارجيا على صعيد السعي الحثيث لكسر هيمنها 
االستعمارية على العالم. إضافة إلى ملف ثقافي 

ثري.
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الواقع الفلسطيني المأزوم:
حدود مسؤولية اليسار الفلسطيني عن األزمة الوطنية

      في مقال سابق لنا حول حدود المسؤوليات للقوى الفلسطينية والفصائل
 الفلسطينية عن مآالت األزمة الوطنية، وعلى رأسها اتفاق أوسلو وتداعياته
والتي الفلسطينية،  القضية  قلب  الصميم  في  تضرب  زالت  ال  التي   الكارثية 
وفي سواء«،  حٍد  على  والعربي  الفلسطيني  »باالنهيار  نعيش  التي  المرحلة   وسمت 
المسؤوليات, وتحديد  المحاكمة  عليها  تجري  التي  األساسية  المعايير  حددنا   السياق 
سياسية وإرهاصات  مقدمات  بدون  راهن  معطى  ليست  الراهنة  األزمة  بأن   ارتباطًا 
 وفكرية, أو بدون مرجعيات نظرية, وممارسات عملية, وعالقات واتصاالت دبلوماسية

سرية وعلنية.
     وحددنا أن حركة فتح بما تمثل من مظهر رئيسي وقيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية,

 ومن حضور ونفوذ فلسطيني وعربي ودولي, بأنها تتحمل المسؤولية األساسية واألولى
 والمباشرة عن اتفاق أوسلو وما نتج عنه من تداعيات ومخاطر جّمة ال زلنا نعيش وقعها
 على كل المستويات, وهي تتحمل المسؤولية األساسية بدءًا من اعتماد نهج التسوية
وميثاق األساسي  نظامها  عن  المتدّرج  بالتنازل  مرورًا  مبكرًا,  السياسية  برامجها   إلى 
الكيان الصهيوني على باتفاق أوسلو واالعتراف بدولة  الوطني, وانتهاًء   )م.ت.ف( 
الوطنية المعايير  كل  على  انقالبية  خطوة  في  التاريخية,  فلسطين  أرض  من   %78 
 التي تمّسك بها شعبنا على مدار عمر النكبة, مقابل صيغ لغوية وسياسية, وتطمينات,

ووعود بالحصول على دولة فلسطينية على أرض الضفة والقطاع...

أبو علي حسن- عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ سوريا

الفعل العجز...ومسؤولية   مسؤولية 
والتوقيع

وانكشف الوعود،  كل  تّبخرت   حين 
الفتحاوي البعض  بدأ   المستور، 
األوسلوي االتفاق  بكارثية   يشعر 
بالحديث أخذ  ومخاطره،   ومثالبه 
يتحّمل أيضاً  الفلسطيني  اليسار   بأّن 
األمور! إليه  آلت  فيما  المسؤولية 
الموضوعية، من  كبير   وبقدر 
فإن األحداث،  سيرورة   ومنطق 
قسطاً يتحمل  الفلسطيني   اليسار 
 من المسؤولية التاريخية في الوصول
الوطنية، األزمة  من  المرّبع  هذا   إلى 

مدار على  الفلسطيني  اليسار   كون 
لليمين شريكاً  كان  قرن   نصف 
)م.ت.ف( هيئات  في   الفلسطيني 
وتوجهاتها قراراتها  في   وشريكاً 
نضاالتها في  وشريكاً   السياسية، 
 وكفاحها المسلح في الداخل والخارج،
المسؤولية؟ يتحمل  ال  فكيف 
 لكن الموضوعية أيضاً يجب أن تتجلي
الدقيق التحديد  على  القدرة   في 
واليسار، اليمين  بين   للمسؤولية 
مسؤولية تستوي  أن  يمكن   فال 
الوطني القرار  على  المهيمن   اليمين 

اتفاق على  والموّقع   الفلسطيني 
ثانوي اليسار  مسؤولية  مع   أوسلو، 
والعاجز )م.ت.ف(  في   المظهر 
في الفلسطيني  اليمين  ردع   عن 
 اندفاعاته نحو التسوية منذ البدايات،
 فمسؤولية الفعل والتوقيع على أوسلو
 وقيادة العملية التسووية، واالستمرار
 والتمّسك حتى اللحظة في ذات النهج
 التدميري شيء، والعجز عن مواجهة
ووأده وإفشاله  وتداعياته   أوسلو 
آخر. شيء  مراميه  استفحال   قبل 
قبول بين  نفرق  أن  الطبيعي   ومن 
 الهزيمة وتشريع نتائجها، وتأصيلها
 في الثقافة الوطنية، وبين العجز عن
بها االعتراف  وعدم  الهزيمة   وقف 
هو وهذا  واقعاً...  كانت  ولو   حتى 
 الفرق بين دور اليمين وخطه البياني
في ومراوحته  اليسار  ودور   التنازلي 
 ذات المكان أمام التنازالت. وهذا هو
عبد الزعيم  موقف  بين  الفرق   أيضاً 
الهزيمة نتائج  رفض  الذي   الناصر 
 وأطلق عليها اصطالح »النكسة« في
مؤقتة، وأنها  نسبيتها  إلى   إشارة 
ورفع شعار »ال صلح... ال تفاوض...
السادات موقف  وبّين  اعتراف«،   ال 
إلى حّوله  انتصاراً   الذي حقق جيشه 
واعترف األمة،  لكل  سياسية   هزيمة 
أحدث مما  الصهيوني،   بالكيان 
في تضرب  ارتداداته  تزل  لم   زلزاالً 
وثقافتها، األّمة  ثوابت  كل   العمق، 
أوسلو اتفاق  األثافي،  ثالثة   وكانت 
تزل لم  آخر  زلزاالً  أحدث   الذي 
 ارتداداته وتمّوجاته تنال من التاريخ
والثقافة... والشعب  والجغرافيا 
 إن هذه التفرقة الموضوعية، ال يمكن
أو المسؤولية  من  اليسار  تعفي   أن 
 تبرئته من بعض المواقف والتهافت
الفلسطيني اليمين  وراء   السياسي 
 في محطات مختلفة من بعض قوى
اليسار وضع  يمكن  ال  حيث   اليسار، 
 الفلسطيني في قالب واحد، فإذا كان
 من المنطقي أن نفرق بين مسؤولية
 اليمين وأفعاله واليسار وعجزه، فمن
مسؤولية بين  نفرق  أن   المنطقي 
بينهم لما  وآخر،  يساري   فصيل 
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والممارسة الرؤية  في  تباين   من 
يومًأ يكن  لم  فاليسار   والتنظير؛ 
 ومنذ نشأته موحداً على رؤية سياسية
 واحدة، أو ممارسة موحدة، فالتباينات
الوراء، اليسار ترجع إلى   بين فصائل 
والتأسيس التشّكل  بدايات   إلى 
والثوري. والفكري  التنظيمي 
رأيه أعطى  من  اليسار  من   فهناك 
ونظر فلسطين،  بتقسيم   مبكراً 
 إلمكانية التعايش مع الكيان، انطالقاً
اليسار من  وهناك  الواقع!  األمر   من 
وال التسوية،  لرؤية  وأّسس  نّظر   من 
“النقاط الرؤية  بهذه  يتغّنى   زال 
بالحل إيمانه  من  انطلاقاً   العشر” 
الحل برنامج  واعتبار   المرحلي! 
الذي الوطني  المعيار  هو   المرحلي 
التمّسك قياس  يمكن  أساسه   على 
في السياسية،  الوطنية   باألهداف 
على المبني  البرنامج  هذا  أن   حين 
السياسية للتسوية  مبّكرة   رؤية 
في واألولى  األساس  اللبنة   شّكل 
واالستراتيجي السياسي   االنقالب 
الفلسطيني، السياسي  الفكر   في 
في ساهمت  مبكرة  خطوة   ويمثل 
 كسر الجليد السياسي العربي الرافض
الصهيوني، العدو  مع   للتسوية 
الوطني الميثاق  رؤية  حساب   على 
التحرير. واستراتيجية   الفلسطيني 
اليسار فشل  فإن  األحوال  كل   وفي 
سياسي دور  انتزاع  في   الفلسطيني 
إلى يعود  ال  )م.ت.ف(  في   مقرر 
يمكن ال  إذ  محضة،  ذاتية   أسباب 
وضعفه عجزه  في  اليسار   محاكمة 
الذاتية البنيوية  بأزمته  ارتباطاً   إال 
األممي اليسار  وأزمة  جهة،   من 
المعسكر انهيار  مع  تفاقمت   التي 
عام السوفييتي  واالتحاد   االشتراكي 
الفلسطيني اليسار  كان  فإذا   ،1991 
فإنه الفلسطيني،  واقعة   يعيش 
 بحدود كبيرة كان يعيش في فضاء
 اليسار العالمي والمعسكر االشتراكي،
اليسارية األحزاب  انهارت   وحين 
االشتراكي، ومعسكرها   العالمية 
اليسار يفقد  أن  الطبيعي  من   كان 

 الفلسطيني حاضنته الدولية.
 إن عجز اليسار الفلسطيني، وهو عجز
في وفشله  عجزه  إلى  يمتد   بنيوي 
اليمين أو عالقاته مع   إدارة خالفاته 
 الفلسطيني، وفي أغلب األحيان كانت
 بعض فصائله ذيلية أو ملحقة، تغطي
 على سياساته ومواقفه لمجرد الحرص

ويمتد المنظمة،  داخل  الوجود   على 
في المطبق  فشله  إلى  أيضاً   عجزه 
والتنظيمية السياسية  خالفاته   إدارة 
فصائله، بين  والنشاطية   والفكرية 
محاوالته كل  في  أخفق   حيث 
 وتجاربه االئتالفية أو الجبهوية التي
 أرادت جمع اليسار، أو توحيده تحت
 قيادة واحدة أو برنامج سياسي واحد،
التنظيمية العصبوية  تعملقت   حيث 
شفاء ال  عضال  مرض  إلى   وتحولت 
مفاهيم تالشت  أو  وتهّمشت   منه، 
اليسارية، والوحدة   الديمقراطية 
لّجة في  اليسار  وحضور  دور   فضاع  

خالفاته وعصبوية  فصائله.
العودة... في  الجماعة   سيسيولوجيا 

وخيار الوطن على الشتات
أن ينكر  أن  يستطيع  أحد   ال 
نفسية هّزة  أحدثت  قد   أوسلو 
والمقاتل الكادر  وجدان  في   عميقة 
 الفلسطيني الذي عاصر أعوام الثورة
مشاعر أحدث  فقد   الفلسطينية، 
 متناقضة ومتباينة في داخل مجتمع
على تآلف  الذي  الفلسطينية   الثورة 
 حياة اجتماعية وميدانية واحدة، على
األردن في  الثورة  عمر  سنوات   مدار 
مشاعر جهة  فمن  والشتات،   ولبنان 
 الحزن والبؤس ورفض الهزيمة، بعد
ومن الضاري،  الكفاح  من  قرن   ربع 
للجماعة االنتماء  مشاعر  أخرى   جهة 
بالرغبة الكوادر  آالف  سكنت    التي 
الجماعة، مع  الوطن  إلى  العودة   في 
لقد بالرأس،  الفأس  وقع  قد  دام   ما 
الوطن إلى  الحنين  مشاعر   تغلّبت 
لو حتى  إليه  العودة  في   والرغبة 
 تحت الحراب االسرائيلية على مشاعر

والتخلص ألوسلو،  والرفض   الغضب 
في لوجودهم  العربي  النكران   من 
الشتات من  الرحيل  فكان   ،  بلدانهم 
أكبر غطاء  تحت  الوطن،   إلى 
يمّثل استراتيجي،  خداع   عملية 
الثورة مسار  في  التراجيديا   ذروة 
 الفلسطينية، لكنه مسار سيسيولوجي
يعود مهّجر،  مقاتل  وشعب   لجماعة 
بعد وطنه  تراب  لرؤية   عاشقاً  
عقود. مدار  على  قسري  غياب 
الفلسطيني اليسار  كادر  عودة   إن 
يمكن ال  الجماعة،  ضمن  الوطن   إلى 
في أو  وطنية،  نقيصة   اعتبارها 
والمشاركة المسؤولية  قياس    إطار 
 في اوسلو  يالم عليها، إنما النقيصة
اليساري الكادر  يتحول  أن   الفردية 
 إلى مثقف يساري يرطن باصطالحات
ويغادر إال،  ليس  اليسار   ومفاهيم 
يعمل الذي  الثوري  المثقف   مكانة 
 على رفض وتغيير  الواقع بالممارسة
 الثورية وليس بالجملة الثورية، حيث
التي الحالة  في  الكادر  هذا   اندمج 
وسياسياً، اجتماعياً  أوسلو   أفرزتها 
مرحلة إلى  التحرر  مرحلة   وغادر 
تعب بعد  واالستقرار  الذات   بناء 
 الشتات،  فاالنتقال من مهمة نضالية
مائتين أو  مائة  براتب   وكفاحية 
براتب مدنية  وظيفة  إلى   دوالر، 
أحدث الدوالرات،  من  وآالف   ألف 
التفكيربعد نمط  في  نوعية   نقلة 
 التحول في الواقع، ومياًل واضحاً نحو
العودة هذه  واالستقرار.   االستراحة 
رومنسيتها، من  بالرغم  الوطن   إلى 
الرؤية في  سياسياً  انشقاقاً   شّكلت 
أن اليسار، محورها   لدى بعض كادر 
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بدأ قد  الفلسطيني،  الوطني   النضال 
الدولة »بناء  عنوانها  جديدة،   مرحلة 
داخل من  والنضال   الفلسطينية!” 
من وليس  “لفلسطين«   الجغرافيا 
الماكينة وبدأت  الشتات!   جغرافيا 
والدولية والعربية  المحلية   اإلعالمية 
وخيار وأفضلياته،  أوسلو  خيار   تزين 
 )أريحا – غزة( أوالً، وأحالم التنمية
السلطة وبدأت  الشرق،   وسنغافورة 
 تمارس وظيفة دفع الرواتب، ووظيفة
والوظائف العسكرية،  الرتب   تحديد 
حبالها في  أسقطت  التي   المدنية 
 آالف من الكوادر التي لم تكن يومأ
المالي. أو  المكاني  باالستقرار  تحلم 

     هذا التغيير واالنتقال في وضعية
والكادر الفلسطينية  الثورة   كادر 
ضعفاً أحدث  قد  منها،   اليساري 
فكراً، اليسارية  الفصائل  بنية   في 
قدرتها فأضعف  وممارسة،   ورؤية، 
وتداعياته، أوسلو  مع  المواجهة   على 
 وبدأت مرحلة جديدة في أزمة اليسار
الكوادر آالف  بانفضاض   الفلسطيني 
للفصائل التنظيمي  الجسم   عن 
بعض أن  حد  إلى   الفلسطينية، 
قد التاريخية  اليسارية   القيادات 
والعملية السلطة  من  جزءاً   أصبحت 
في ومساهمة  التفاوضية،   السياسية 
 التنظير للتسوية مع االحتالل »مثال

وثيقة جنيف« وغيرها.
حدود مسؤولية الجبهة الشعبية

الجبهة فإن  أيضاً  السياق   وفي 
باعتبارها لتحرير فلسطين   الشعبية 
الساحة في  أساسياً  يسارياً   فصياًل 
 الفلسطينية، وكانت مكوناً اساسياً في
ً حضورا الثاني  والفصيل   )م.ت.ف( 
تتحمل ورؤية،  وموقفاً   وممارسة 
تردي في  المسؤولية  من   قسطاً 
 الوضع الفلسطيني والوصول إلى مربع
 أوسلو الكارثي، ليس من منطلق أنها
 شريكة اليمين الفلسطيني في دخول
بسبب إنما  السياسية،  التسوية   لعبة 
الثوري البديل  تحقيق  عن   عجزها 
التي الوطنية  البرجوازية  قيادة   عن 
ولم مبكرة  تنازالتها  تباشير   بدأت 
 يمِض على تفجر الثورة الفلسطينية
أصابع تتجاوز  ال  سنوات  بضعة   إال 
الجبهة الواحدة... والصحيح أن   اليد 
في تصادمياً  دوراً  لعبت   الشعبية 
الصعود من  الفلسطيني  اليمين   منع 
فكان المبكرة،  التسوية  منصات   إلى 
1974 عام  في  مختلفاً   موقفها 

سرية اتصاالت  عن  كشفت   حين 
اإلدارة مع  ووسطاء  المنظمة   بين 
الخروج إلى  ذلك  دفعها   األمريكية، 
وفضحت وأظهرت  )م.ت.ف(   من 
المنظمة مع  حصل  الذي   التقاطع 
حرب بعد  ما  جنيف  مؤتمر   بشأن 
عن تتابع  وكانت   ،1973  أكتوبر 
 كثب تلك االختراقات السياسية التي
ودولية عربية  أطراف  بها   تقوم 
إلى ودفعها  )م.ت.ف(   لتدجين 
مبادرة وعارضت  التسويات،   أتون 
رحيل وعارضت  السياسية،   فهد 
إلى بيروت  من  الفلسطينية   القوات 
 الشتات العربي، ونّبهت من تداعيات
والبلدان تونس،  إلى  القوات   رحيل 
 العربية والتوّجه إلى إيطاليا، باعتبار
 ذلك طريقاً للطالق مع فكرة مواصلة
الرحيل بأن  كلمتها  وقالت   الكفاح، 
البقاع في  ينتهي  أن  يجب   المؤقت 
جبهة تأسيس  على  وعملت   وسوريا، 
االحتالل ضد  الوطنية   المقاومة 
الحزب مع  لبنان  في   الصهيوني 
القومي والحزب  اللبناني   الشيوعي 
التنازالت جبهة  وعلى   وغيرهم، 
مراراً  )242( قرار  رفضت   المتدرجة، 
مع للتسوية  للعبور  مدخاًل   باعتباره 
 االحتالل، ورفضت منطق وتصريحات
عن تتحدث  وإعالمية   سياسية 
إلى »كادوك«  بأنه  الوطني   الميثاق 
 أن وقعت الطاّمة الكبرى باإلعالن عن
 اتفاق اوسلو الذي أبرم في ليل دون
 علم أحد من )م.ت.ف(؛ إال أصحاب
مضى قد  يكن  ولم  السري،   المطبخ 
الخامس بضعة الوطني  المؤتمر   على 
 شهور،. األمر الذي دفع قيادة الجبهة
عقد كونفرنس وطني إلى   الشعبية 
 عاجل بسبب اتفاق اوسلو، وأعلنت من
 خالله رفضها المطلق التفاق أوسلو،
المألوف عن  خارجة  عبارات   وأطلقت 
حصل ما  على  واإلعالمي   السياسي 
)سادات بالقول  التنازالت  هذه   من 
صرخة في  )المنبوذ(  أو   فلسطين( 
وموقفاً تاريخياً  بعداً  تحمل   وطنية 
 حازماً من السقوط السياسي مع اتفاق
 أوسلو، وفي سبيل الضغط على اليمين
 الفلسطيني المهيمن على )م.ت.ف(
من الخروج  الجبهة سالح   استخدمت 
 )م.ت.ف( أكثر من مرة بغرض منع
توضيح وبغرض  السياسي،   االنهيار 
وتبيان وإعالمياً  جماهيرياً   الموقف 
تدرك أو  تشعر  وحين   خطورته، 
أكبر )م.ت.ف(  تدمير  خطر   أن 

كانت المندرجة،  التنازالت  خطر   من 
الخالفات الوطنية على  الوحدة   تغلب 
الخالف أن  منها  إدراكاً   السياسية، 
حين ينتهي،  أن  يمكن   السياسي 
بالمواقف المتنفذة  القيادة   تصطدم 
والطريق المتطرفة   اإلسرائيلية 
 المسدود؛ إال أن القيادة المتنفذة كان
أنه تحدث فجوة سياسية  جّل همها 
االستراتيجية جدار  في   استراتيجية 
 الوطنية التي مّثلها الميثاق الوطني،
ما كثيراً،  الوطنية  للوحدة  تعبأ   ولم 
 دامت هي المتحكمة في كل مقادير
 )م.ت.ف( مدعومة عربياً ودولياً، مما
الوطني المجلس  على   جعلها تعرض 
على التصويت  غزة  في   الفلسطيني 
الفلسطيني، الوطني  الميثاق   بنود 
أوسلو، وتفاهمات  التفاق   استجابة 
أمام الشعبية  الجبهة  وقفت   وقد 
رافضة االستراتيجي،  التحول   هذا 
من مادة  أو  بند  بأي  مساس   أي 
ارتفعت حين  في  الوطني،   الميثاق 
متوافقة أو  موافقة  األيدي   مئات 
اسقط الذي  السياسي  الهيلمان   مع 
اإلطاللة هذه  إن  الوطني.   الثابت 
وتصادمها الجبهة  مواقف   على 
الفلسطيني اليمين  أطروحات   مع 
 والنزعات التسووية المبكرة ال يمكن
المقالة، أو  العجالة  في هذه   جمعها 
الرؤية أن  نبين  أن  منها  أردنا   إنما 
الشعبية للجبهة  المبكرة   السياسية 
 كانت دوماً تستشعر خطورة ومآالت
هو لما  وصوالً  المتدرجة   التنازالت 
أسوأ في تاريخ القضية الفلسطينية.

    إن هذه اإلطاللة أيضاً، ال يمكن أن
تطورات عن  المسؤولية  من   تعفيها 
 األحداث، والوصول إلى هذا المربع من
 األزمة الوطنية، وهي مسؤولية العجز
 عن تشكيل البديل الثوري الذي كان
 يجب أن يمنع اليمين الفلسطيني من
 االنزالق إلى ما وصل إليه من اعتراف
 بالكيان الصهيوني، بيد أن هذا العجز
ألسباب أنه  على  إدراكه  يمكن   ال 
موضوعية ألسباب  إنما  بحتة،   ذاتية 
الجبهة بنية  مع  متصادمة   وخارجية 
 السياسية والرؤيوية، هذه البنية التي
خطورتها الصهيوني  العدو   يدرك 
 أكثر من أي جهة أخرى، األمر الذي
 دفع كل األعداء والخصوم والرجعيات
سياسياً ليس  الجبهة  محاصرة   إلى 
ونشاطياً ومالياً  عملياً  إنما   فحسب، 
الجبهة زالت  وال  وإعالمياً،   وأمنياً 
األمريكية اإلرهاب  قائمة   على 
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الخارجية وزارة  من  سنوياً   المجددة 
الصهيوني العدو   األمريكية. كما أن 
مطاردة األمنية  أولوياته  في   يضع 
 كوادر الجبهة في كل مكان، ويالحق
في وقياداتها  وكوادرها   أعضاءها 
 الضفة الغربية، وال يسمح بأي نشاط

فردي أو جماعي ألياً من عناصرها.
 إن الجبهة الشعبية ال تعمل في فراغ،
 يمكن أن تمأله بسهولة، بل تعمل في
وإقليمية محلية  قوى  موازين   وسط 
 ودولية، تجعل من نضالها أشبه من
 النحت بالصخر، واألكثر إثارة ومسرحاً
الفلسطينية  للعجب أن تضع السلطة 
الشعبية كتنظيم الجبهة   ورئيسها، 
محاصرته ويجب  خطر،  أو   مشاغب 
لم دام  ما  عليه،  المنافذ   وإغالق كل 
المتنفذة، القيادة  إمرة  تحت   ينطِو 
السياسية. إلجندتها  ويخضع 
تفسر التي  األسباب   ولعل من ضمن 
تشكيل عن  الفلسطيني  اليسار   عجز 
المتعلقة األسباب  تلك  هي   البديل، 
العالمي اليسار  مع  األممية   بالعالقة 
والمنظومة السوفييتي   واالتحاد 
مصدر تمّثل  كانت  التي   االشتراكية 
الساحة في  الفلسطيني  اليسار   قوة 
تلك والدولية؛  والعربية   الفلسطينية 
يكون بأن  له  أتاحت  التي   العالقة 
وإعالمياُ سياسياً  ونفوذاً  حضوراً   له 
في حساب  له  يحسب   وأيديولوجياً، 
أن غير  والعربية،  الدولية   الساحة 
وتحلل السوفييتي،  االتحاد   سقوط 
أحدث قد  االشتراكية،   المنظومة 
بنيان خلخلت  وارتداداته   زلزاالً، 
اليسار ومنها  العالمي  اليسار   ظاهرة 
اليسار أضعف  مما   الفلسطيني، 
لتحالف عرضة  وجعله   الفلسطيني 
 اليمين وداعميه على كل المستويات،
أسبابه له  العجز  أن  يعني   وهذا 
الذاتية، أسبابه  له  كما   الموضوعية 
قد الفلسطيني  اليمين  أن  حين   في 
وتم السياسية  تنازالته  على   كوفئ 
قبل من  ومالياً،  سياسياً   احتوائه 
ترعى صعوده وأجنبية،  عربية   دول 
 إلى حافة الهاوية السياسية، ومنطق
للفلسطيني: تقول   سياساتهم 
ونحن طريقنا  وأّمن  أمامنا   »اذهب 
 سنلحق بك!” وها هم اليوم يلحقون
المرة هذه  ولكنهم   بالفلسطيني، 
مباشرة. الكيان  حضن  إلى  سبقوه 
المسؤوليات، فإن  وفي حدود تقدير 
 من بين األخطاء السياسية في إدارة
السياسي للخالف  الشعبية   الجبهة 

الفلسطيني هي اليمين   مع سياسات 
بعض على  التحّفظ  صيغة   اعتماد 
التي السياسية  والتوّجهات   القرارات 
والتي الفلسطيني،  الشأن   عالجت 
الجبهة أن  لجهة  اليمين   يستثمرها 
تحّفظت! إنما  ترفض،  لم    الشعبية 
على الجبهة  تحّفظ  إن  الواقع   وفي 
 بعض القرارات والتوجهات هو رفضاً
من األدنى  للحد  مراعاة  ولكن   لها، 
الوطنية، الوحدة  وضرورة   استمرار 
كجبهة )م.ت.ف(  لمسيرة   وضماناً 
صيغة تستخدم  كانت   وطنية 
كسياسة التحفظ  هذا  إن   التحّفظ. 
قد السياسية  الخالفات  إدارة   في 
اليمين أن  ضوء  في  فشلها،   أثبتت 
الوحدة على  الجبهة  حرص  يراِع   لم 
 وقدسيتها، إنما أراد أن يحصل دائماً
الفلسطيني« »اإلجماع  يسمى  ما   على 
 حتى في ظل التحّفظ، وعليه فاألمر
 يستوجب اعتماد سياسة الرفض التي
والثوابت الجبهة  رؤية  مع   تتوافق 
صيغ أي  من  والتحلل   الفلسطينية، 
 توفيقية أو تضليلية تحمل أكثر من

تفسير.
 إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
يساريتها وأن  يساري،   مكون 
وحفاظها وطنيتها  من   تنطلق 
وتراثه الفلسطيني  الشعب   على حق 
وثوابته، النضالي  تاريخه   وصون 
الموقف تصليب  على   وحرصها 
السياسية المحطات  إبان   الوطني 
بنيتها من  وانطالقاً   المتعاقبة، 
لها كان  هذه،  والفكرية   السياسية 
كل أجمعت  حين  سياسي   اجتهاد 
المشاركة على  الفلسطينية   القوى 
التشريعي المجلس  انتخابات   في 
يقول سياسي  اجتهاد   الفلسطيني؛ 
 بأهمية أن يكون للمجتمع الفلسطيني
مجلس الفلسطينية،   والسلطة 
القرارات يشّرع  أو  يخّطئ   تشريعي 
تحد أن  شأنها  من  التي   والقوانين 
 من جنوح السلطة في إدارة المجتمع
واقتصادياً سياسياً   الفلسطيني 
المواقف ومحاصرة   واجتماعياً، 
الثوابت على  تقفز  التي   السياسية 
الفلسطيني والحق   الفلسطينية 
هذا، يومنا  إلى  ويحدث  حدث   كما 
اجتهاد الشعبية  للجبهة  كان   كما 
أن والفصائل  القوى  كافة  على   بأن 
لترى الجماهير  ميزان  على   تقف 
 حقيقة وزنها بين الجماهير ودورها
وإرساء الفلسطيني،  المجتمع   في 

 المنهج ديمقراطي الذي يصون حرية
االختيار في  الفلسطيني   المواطن 
طموحه.. يمثل  أو  يمثله   لمن 
االجتهاد هذا  أن  للبعض  يبدو   قد 
المجلس كون  بأوسلو،  اعترافاً   يعد 
 التشريعي لم يكن إال شأناً استنسابياً
لم الجبهة  أن  بيد  أوسلو،   لتداعيات 
دور لها  بـأن  تؤمن  لحظة  في   تكن 
وعليه وتداعياته،  أوسلو   منتظر في 
 فإنها رفضت مراراً أن تكون جزءاً أو
فلسطينية حكومة  أي  في   مشاركاً 
 منذ ربع قرن، مع أي طرف فلسطيني
الحكومات هذه  أن  أرضية   على 
في االحتالل  مع  بالعالقة   معنية 
 كثير من وظائفها وتعقيدات دورها
إن واالقتصادي...إلخ.   المجتمعي 
أن له  أتيح  لو  التشريعي   المجلس 
التشريعية ووظيفته  بدوره   يقوم 
السلطة عن  والبعيدة   المستقلة  
 وعن اشتراطات أوسلو، ألمكن له أن
وسياساتها السلطة  سلوك  من   يحد 
إلى السياسي  الوضع  أوصلت   التي 
في له  ألمكن  وربما  فيه،  نحن   ما 
على ُيقدم  أن  فارقه  سياسيه   لحظة 
 إلغاء اتفاق أوسلو كقرار من ممثلي
 الشعب الفلسطيني، لهذا فإن الكيان
خطورة مبكراً  أدرك    الصهيوني 
وعمل التشريعي  المجلس   وظيفة 
نشاطه وشّل  وظيفته  إفقاده   على 
من العديد  واعتقال   التشريعي 
وأقدمت السلطة  جاءت  ثم   عناصره، 
رئاسي؛ مرسوم  عبر  حلّه   على 
 فاالحتالل كان يريده عنواناً لالنقسام
التصادم أو  معه  للمواجهة  عنواناً   ال 

مع اتفاق أوسلو.
في الشعبية  الجبهة  اجتهاد   إن 
قد التشريعي  بالمجلس   المشاركة 
في السياسية  المراجعة   خّطأته 
قد المشاركة  كون  السابع،   مؤتمرها 
المبدئي الجبهة  موقف  إلى   أساءت 
محاولة ضوء  في  أوسلو،  اتفاق   من 
 تصويره من قبل اليمين الفلسطيني
 على إنه انخراط في الواقع األوسلوي ،
 ولم تكن المشاركة لتقنع الرأي العام
ويحترم يدرك  الذي   الفلسطيني 
 المواقف التاريخية للجبهة الشعبية.
وحدود قياس  أن  القول  يمكن   وهنا 
 المسؤولية قد تصل إلى هذه الخطوة
 التي لم ترتِق بأي حال إلى المشاركة
وتفاهمات إرهاصات  من  أي   في 

اتفاق أوسلو.
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53 سنة على هزيمة حزيران 1967
المساومة على الثورة مقابل الالدولة!

عربية، جيوش  ثالثة  »إسرائيل«  هزمت   1967 عام  حزيران  من  الخامس   في 
 واحتلت أراضي ثالثة دول عربية في أقل من ستة أيام، واستباحت ما تبقى
وأصبح الهدنة،  حدود  بوصفه  إليه  ينظر  كان  وما  التاريخية،  فلسطين   من 
 ُيعرف باسم »الخط األخضر«, وتم االعتراف به كحدود سياسية. وقد ُولدت »إسرائيل«
قرار يكن  ولم   ,1967 العام  في  »كدولة«  وُكّرست  عام 1948,  في  سياسي   ككيان 
 األمم المتحدة رقم 242, كذلك القرار 338؛ إال دلياًل على المفهوم الجديد عبر »حظر
 االستيالء على أراضي الغير بالقوة«, وهذا يشمل األراضي المحتلة عام 1967 فقط,
 وبسرعة قياسية استجاب المجتمع الدولي لالعتراف بـ«إسرائيل«، داخل حدود عام 1948
 كواقع قائم, عالوة على ذلك أصبح لحقوق المواطنين الفلسطينيين – أصحاب األرض
 األصليين – داخل »إسرائيل« معنى أكبر نسبيًا, على عكس الجزء اآلخر من الفلسطينيين
 الذين يعيشون في الضفة والقطاع تحت االحتالل العسكري مباشرة, والذين حرموا من
 أبسط الحقوق األساسية، بما في ذلك الحق بالتصويت واالختيار بدءًا من عام 1967,
 وبالمحصلة ساعد تجدد التفاعل بين مكونات الشعب الفلسطيني داخل »إسرائيل« وفي
 الضفة والقطاع , على توحيد أجزاء كبيرة وأساسية من األمة مرة أخرى, وبالتالي تعززت
الفلسطينية وفصائل التحرير  منظمة  صعود  والقومية, وساهم في  الوطنية   الهوية 

 العمل الوطني خالل ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

 من حركة تحرر وطني إلى سلطة مكّبلة:
التطورات هو صعود لهذه  اآلخر   الوجه 
 »م. ت. ف«، وبالتالي سقوطها وتحّولها
 من حركة تحرر وطني؛ تأسست من أجل
 مناهضة وجود »دولة إسرائيل« وتحرير
الالجئين، إلى منظمة  فلسطين، وعودة 
عن اليهودية«  »الدولة  لمحاكاة   تسعى 
محددة فلسطينية  سلطة  إقامة   طريق 
مع جنب  إلى  جنباً  وتعيش   الصالحيات، 
حكاية إنها  الكولونيالية.   »إسرائيل« 
الحكم لسلطة  ف«   . ت   . »م   تأسيس 
منفصل غير  ككيان  المحدود   الذاتي 
 عن »إسرائيل«، بل إنه »داخل إسرائيل«

محمد صوان-كاتب سياسي فلسطيني/سوريا

األول الفصل  كان  وإذا  خدمتها،   وفي 
التحول آلية  على  الضوء  يسلّط   للرواية 
الفصل فإن  المقاومة،  إلى  االنتظار   من 
إلى المقاومة  من  التحول  هو   الثاني 
فإن الحقاً؛  سيظهر  كما  لكن   التواطؤ، 
فعاًل، موجودة  كانت  المقاومة   بذور 
 حتى عندما كان االنتظار سيد الموقف،
حتى موجودة  التواطؤ  بذور   وكانت 
سوى السطح  على  يظهر  لم   عندما 

 المقاومة.
 لقد تأسست فصائل العمل الوطني خالل
 ستينيات القرن الماضي – عقب هزيمة
الرئيسي الدافع  وكان   –  1967  حزيران 

 وراء تأسيسها هو اإلحساس بخيبة األمل
 لدى جيل جديد من الفلسطينيين، ممن
 كانوا ناشطين لبعض الوقت في صفوف
 األحزاب القومية والماركسية واإلسالمية،
الرغم من الوقت -على   وتبين مع مرور 
والمفعمة الملتهبة  الشعارات   كثرة 
»مصر لدى  يكن  لم  أنه   بالعواطف– 
خطط أي  البعثية«،  وسورية   الناصرية 
وتحرير »إسرائيل«  لمواجهة   جدية 
اجتمع السياق  هذا  وفي   فلسطين.. 
الفلسطيني الوطني  العمل   لدى فصائل 

 قضيتين أساسيتين:
التي الفلسطينية  الوطنية  هي   األولى: 
 ينبغي أن تبقى مستقلة إلى حد كبير
أو العربية  والمحاور  التجاذبات   عن 

اإلقليمية.
والتشديد المسلح  الكفاح  هي   الثانية: 
والحرص له،  كرمز  البندقية   على 
من النموذج«؛  »الفدائي  صورة   على 
من وخالصها  فلسطين  تحرير   أجل 

الصهيونية والكولونيالية.
المحللين، من  العديد  الحظ   مثلما 
سبعينيات في  كبير  تحول  حدث   فقد 
»م. ت. ف« بعد خروج  الماضي،   القرن 
تشرين وحرب  األردن،  من   وفصائلها 
 األول عام 1973 التي انتهت بقمة الرباط
نتائج أن  المفارقات  ومن   ،1974  عام 
الندالع أدت   1967 عام  حزيران   هزيمة 
 حرب تشرين األول 1973.. وبينما ينظر
»كانتصار«؛ الحرب  هذه  إلى   البعض 
»االستسالم«، إلى  قادت  واقعياً   فإنها 
كامب اتفاقية  توقيع  إلى   وبالتحديد 
ومناحيم السادات  الرئيس  بين   ديفيد، 
كارتر األمريكي  الرئيس  برعاية   بيغن 
دفعت التي  الرياح  أن  بيد   ،1978  عام 
تهب بدأت  ديفيد  كامب  نحو   مصر 
،1974 عام  من  األولى  األيام  في   فعاًل 
التحرير في قمة  عندما حظيت منظمة 
شرعي كممثل  بها  باالعتراف   الرباط 
 وحيد للشعب الفلسطيني، المولود كذات
الوقت في  وقبلت  وكفاحية،   سياسية 
فلسطينية سلطة  إقامة  فكرة   نفسه، 
 على أي جزء يمكن استرداده من أراضي
اندالع جاء  ثم  التاريخية.   فلسطين 
 االنتفاضة الفلسطينية األولى عام 1987
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للبنان اإلسرائيلي  االجتياح  أعقاب   في 
وفصائلها المنظمة  وخروج   ،1982  عام 
 ومؤسساتها من العاصمة بيروت؛ ليؤشر
 إلى حدوث تحول جوهري آخر بالسياسة
 الفلسطينية، وفي جغرافية الصراع، فقد
الخارج، من  الصراع  ثقل  مركز   انتقل 
سيطرة خارج  الواقعة  األراضي  من   أي 
الفلسطينية األراضي  إلى   »إسرائيل« 
الدولة أراضي  وأصبحت   المحتلة، 
محتلة– –أراٍض  المنشودة   الفلسطينية 
الرئيسي لمقاومة االحتالل، لقد  الموقع 
»إسرائيل« ضد  صراع  من  الصراع   تبدل 
 ومن خارجها إلى صراع  »داخل إسرائيل
الغربية الضفة  تشمل  التي   الكبرى« 
 وقطاع غزة وأراضي عام 1948 المحتلة.
»مشكلة الفلسطينية  القضية   وأصبحت 
منظمة واندمجت  داخلية«..   إسرائيلية 
 التحرير الفلسطينية ببطء لكن باطراد،
عام الوليدة  الفلسطينية  السلطة   مع 
 1993 –عبر اتفاقية أوسلو– على الرغم
 من كونهما رسمياً هيئتين منفصلتين،
عباس محمود  فإن  نعلم،  مثلما   لكن 
لكلتيهما معاً، ولم تعد »م. ت.  رئيساً 
 ف« المهمشة، سوى هيئة تتمتع بماٍض
لنفسها السماح  من  يمّكنها   ثوري 
 بتقديم تنازالت كبيرة.. هذه التنازالت
»إسرائيل« فيها  نجحت  التي   والطريقة 
رمزي مال  كرأس  المنظمة   بتصوير 
 للمقاومة، من أجل أن تصل إلى غاياتها

 الخاصة، تنقالني إلى التالي:
التي الرئيسية  التنازالت  أهم  أحد   كان 
 قدمتها »م. ت. ف« يتعلق بالمساومة
الماضي، وقد تم ذلك عبر قيامها  على 

 بثالث مبادرات على التوالي: » االعتراف
الميثاق تعديل  العنف،  نبذ   بإسرائيل، 
 الوطني الفلسطيني«، وتعد هذه المحاور
 بمثابة إعادة كتابة للتاريخ، ال يستطيع
 أحد االلتزام بها؛ إال إذا كان هو الكيان
 ذاته الذي أدى دوراً أساسياً في صنع هذا
 التاريخ..! وكانت الرسائل المتبادلة بين
اإلسرائيلية، والحكومة  التحرير   منظمة 
 األساس الذي قاد إلى عملية أوسلو، وقد
 أضفت تلك الرسائل مظهراً مخادعاً من
لم يكن أنه  مع  الطرفين،  بين   التكافؤ 
اعترفت اإلطالق، فقد   ثمة تكافؤ على 
 »م. ت. ف« بحق »إسرائيل« في الوجود،
 من دون التطرق إلى حدودها، في حين
بالمنظمة اعترفت  بالكاد   أن »إسرائيل« 
 كممثل للشعب الفلسطيني، وفي نفس
سياسية حقوق  أي  تجاهلت   الوقت 
تضمين أيضاً  وتجاهلت  الشعب،   لهذا 
هذا في   1948 عام  أراضي   فلسطينيي 

التمثيل!
– الفلسطينية  السلطة  وجدت  وهكذا 
وحلّت المنظمة  ورثت  التي   الهيئة 
وهي الفخ،  في  واقعة  نفسها   محلها– 
لـ مستمر  اعتذار  لتقديم   مضطرة 
 »إسرائيل«، وكان عليها أن تثبت طوال
ولهذا أوسلو،  بإطار  التزامها   الوقت 
بروتوكوالت من  العديد  وقعت   الغرض 
 التنسيق مع األجهزة األمنية والعسكرية
تم وبالتالي  اإلسرائيلية،   واالقتصادية 
كمقاول الفلسطينية  السلطة   تكريس 
 فرعي يعمل من أجل أمن االحتالل خاصة،
السلطة وجدت  كما  عامة،   و«إسرائيل« 
الفلسطينيين، الشباب  تالحق   نفسها 

االحتالل ضد  مقاومة  بأعمال   لقيامهم 
االحتالل، جنود  بدور  للقيام   متبرعة 
علقت –التي  السلطة  تعد  لم   وبهذا 
ولنفسها– بنفسها  صنعته  فخ   في 
لم تنجح أنها   حركة تحرر وطني، كما 
 بالوصول إلى مرتبة دولة سيادية، فهي
الثورة، منطق  إلى  العودة  تستطع   لم 
بناء نحو  التحرك  بمقدورها  يكن   ولم 
»حفظ على  دورها  واقتصر   الدولة، 
 السالم« ، بيد أن حفظ السالم في حالة
يعادل األمد؛  طويل  مستمر   احتالل 
سحق أي  الراهن،  الوضع  على   اإلبقاء 
اختارت ثورة  إنها  نفسها..   المقاومة 
الرمزي رأسمالها  واستخدمت   االنتحار 

ضد شرعيتها ومشروعها الوطني!
معاناة واختزال  الزمن،  اختصار   إن 
والمستمرة الكبيرة  الفلسطيني   الشعب 
53« النكبة، و   منذ زهاء »72 عاماً« على 
أمران مهمان، الهزيمة، هما  على   عاماً« 
 ويتطلبان بالتالي جهداً كبيراً من جميع
جميع ومن  الوطني،  العمل   فصائل 
جميع في  الفلسطيني  الشعب   مكونات 
 أماكن تواجده، الستنهاض عوامل القوة
الصفوف رص  ذلك  في  بما   الذاتية، 
والتوافق قوية،  وطنية  وحدة   وبناء 
موحدة كفاحية  استراتيجيا   على 
وفق والجبهات،  األشكال   متعددة 
وعقالنية واقعية  وتقديرات   حسابات 
 لجدوى هذه األشكال ودرجة مساهمتها
الوطني التحرر  عملية  تقدم   في 
استنهاض وكذلك   والديمقراطي، 
 عوامل الدعم والمساندة العربية والدولية

  بأشكالها الفاعلة والمؤثرة كافة.
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في وجوب خروج م.ت.ف من األرض المحتلة وانفصالها عن السلطة

طالق الحلول السريعة

ر موقفها  كلما اشتد العدوان ُيفترض بالقوى الثورية حتى لو ضعيفة أن تجذِّ
إن الحروف،  على  النقاط  وضع  األدنى  وبحده  ذلك  وضمن  أكثر،   وتتصالب 
ليجمع حاذق  باحث  إلى  الذاتي  الحكم  قيادة  تحتاج  الحامض.  النقد  نقل   لم 
معنى من  يعد  لم  ألنه  ذلك  واستخالصات،  وتحلياًل  بحًثا  عليها  وُيجري   تصريحاتها 
 لالهتمام بما يقولون وإنما بما يفعلون من جهة، ومن جهة ثانية وجوب الطالق مع
 هذه القيادة. أما الحديث عن انتخابات »ديمقراطية« فهذا كان كارثة كونها بتصميم

 أمريكي وتحت االحتالل، ويبدو أننا صدرناها إلى العراق وليبيا!

د. عادل سمارة-مختص في االقتصاد السياسي والتنمية/فلسطين

 كلما اشتد العدوان ُيفترض بالقوى
ر تجذِّ أن  ضعيفة  لو  حتى   الثورية 
وضمن أكثر،  وتتصالب   موقفها 
النقاط وضع  األدنى  وبحده   ذلك 
النقد نقل  لم  إن  الحروف،   على 
الحكم قيادة  تحتاج   الحامض. 
ليجمع حاذق  باحث  إلى   الذاتي 
بحًثا عليها  وُيجري   تصريحاتها 
 وتحلياًل واستخالصات، ذلك ألنه لم
 يعد من معنى لالهتمام بما يقولون
ومن جهة،  من  يفعلون  بما   وإنما 
الطالق مع هذه ثانية وجوب   جهة 
انتخابات عن  الحديث  أما   القيادة. 
كارثة كان  فهذا   »ديمقراطية« 
وتحت أمريكي  بتصميم   كونها 
إلى صدرناها  أننا  ويبدو   االحتالل، 

 العراق وليبيا!
حركة قيادة  هذه  محدد،   وبكالم 
 فتح، وليست قيادة ال كل وال جزء

الفلسطيني. الشعب  من   جغرافي 
احتواء، بل  تحالفات  هوامش   لها 
 نعم، لكن هذا ال يغير في المشهد
 شديد الوضوح حد الفجاجة. الموقف
هو الذاتي  الحكم  لسلطة   الجلي 
المحتل على  بالكيان   االعتراف 
 1948، ويبدو أن هذا اعتراف مؤقت
 ومطاط؛ بمعنى أن توسيع جغرافيا
أمر السلطة،  هذه  برأي   الكيان، 
 وارد بل وارد في النصوص، فاتفاق
الطبيعي التوسع  على   أوسلو ينص 

 للمستوطنات وهذا يعني:
أوسع وهذا  المستوطنات،   شرعية 

من جغرافيا 48؛
»الطبيعي« المستوطنات   وتوسع 
شرعي، اقتصادي  مشروع   وكأنها 
القيادة هذه  اعتراف   ومقابل 
 بالكيان قدم لها الكيان حكًما ذاتًيا
تعطي اليهودية  الدولة  إن   مفاده: 

في سياسي  لحزب  عمل   ترخيص 
اسم تحت  وغزة  والسامرة   يهودا 
الفلسطينية- التحرير   »منظمة 
كلمة ب  قبل  رابين  أن   غريب 
ومالًيا، إدارًيا  يعمل  كي   تحرير« 
التي اليهودية  الدولة  ضمن   وذلك 
5 منذ  فلسطين  كل  على   سيطرت 
هذه تستمر  ولكي   ،1967  حزيران 
 السلطة، فإن العقد هو؛ توفير رْيع
 مالي لهذه السلطة، مقابل تمسكها
 باتفاق أوسلو وتطويرات العدو له.
 هذا الموديل السلطوي وضع الشعب

 في مصيدة.
 ُقبيل أوسلو كان تشغيل عمالنا في
الطبقي االستغالل  رغم   الكيان، 
عجز تسد  تحويالت  يوفر   والقومي 
،1967 للمحتل  التجاري   الميزان 
المغترب تحويالت  إلى   إضافة 
العالم وكان  ألهلهم،   والشتات 
محتلة. أرضنا  بأننا  روايتنا   يدعم 
الكثيرين تشغيل  تم  أوسلو   بعد 
المتنوعة السلطة  أجهزة   في 
 العلنية والمخفية، ولم يعد االعتماد
أساسًيا الكيان  داخل  العمل   على 
 سوى طبًقا لحاجة الكيان المحكومة
من السلطة  تمويل  وتم   سياسًيا، 
ألوروبا أمريكا  من  الشعب؛   أعداء 
 إلى األنظمة العربية الكمبرادورية.
يرضى ال  حينما  المصيدة،   وكانت 
 هؤالء عن السلطة، يتوقف التمويل.
 أوضح ما حصل في هذا السياق حينما
وها االنتخابات،  في  حماس   فازت 
بالمناسبة، اليوم!  يتكرر  األمر   هو 
للخليج األمريكي  العدو  سماح   فإن 
،1965 منذ  م.ت.ف   بتمويل 
تعويد ألنه  خطيرة؛  مصيدة   كان 
تنتفخ كي  الرشى  على   للمقاومة 
 بيروقراطًيا ومالًيا بالطبع، وبالتالي
 لن تقاوم. وهذا يفتح على حقيقة
 مفادها: هل ُيعقل أن تسمح أمريكا
تهدف مقاومة  بتمويل   للخليج 

 تحرير فلسطين؟
أية فإن  التشخيص،  هذا  صح   إذا 
باب من  هي  السلطة  بهذه   عالقة 
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هذه تواصل  قيادة  وأية   العبث، 
كل وقبل  أوال  تقوم   العالقة، 
وحتى تنظيمها  بتفكيك   شيء 
 مؤيديها. ال يعني هذا فتح صراع
آخر باتجاه  الذهاب  ولكن   معها، 
والعمل أمكنها  ما  المقاومة   أي 
إعادة على  االقتصادي   االجتماعي 
»التنمية البلد، وهو ما نسميه   بناء 

 بالحماية الشعبية”.
السلطة باإلمكان تفكيك هذه   كان 
األرض على  فرضها  بواكير   في 
فمن اليوم  أما   ،1967  المحتلة 
 المبالغة غير العلمية بالطبع الحديث
من يعيش  التي  السلطة  حل   عن 
 نقودها ريعية المصدر قرابة نصف
 أهل البلد، بل وأبعد، فهذا النصف
الشهر نهاية  في  ينزل   الرواتبي، 
 إلى السوق ليشتري من التاجر ومن
باختصار وهذا  المستقل،   المنتج 
لتفكيك الشارع   يعني عدم حماسة 
 السلطة، رغم أن تفكيكها ُأمنية. وال
 أبالغ إذا قلت بأن هناك من سيغتال
 غيره؛ من أجل بقاء السلطة ناهيك
 عن جهاز دايتون. هنا نتحدث عن
بمصالحها تخترق  طبقية   حالة 
 المجتمع عامودًيا، تبدأ من الرئيس
يشكر نظافة  بعامل   وتنتهي 
 السلطة؛ ألنها منحته وظيفة بينما
 جاره بدون. قد يكون لي أن أنعت
 ذلك ب »شعب السلطة«؛ ألنها مثابة
 تكوينات طبقية من الملياردير إلى
في موقع  يجمعهم  المدرسة،   آذن 
حياته إكسير  وظيفي؛   السلطة 

ومادته الالصقة هو »الْريع”.
ولكن كثيًرا،  أحدهم  يحبك  قد    

راتبه بعنف  يشده  الجد،   حين 
 الشهري، ناهيك عن مواقع الفساد،
 هذا يفتح على حديث عن: لماذا لم
 تكن للسلطة خطط تطوير وانحصر
وجمع أموال  تلقي  في   دورها 

 ضرائب ودفع رواتب؟!
التلهي السلطة  هذه  تواصل   سوف 
وإعادة وتغيراتها   بالبيانات 
تفعل لن  ولكنها  الخ،   خلطها... 
أمرين؛ تثبيت  أود  وهنا   شيًئا. 
 األول: أن ال ُيطلب من هذه السلطة
على بناء  عزيمتها  فهذه   الُمحال، 
 مصالحها, وقد يكون رئيس السلطة
وكأنه، ذلك  يشرح  من   أصدق 
مش إلي  عمي  »يا  يقول:  هو   بل 
ليس والثاني:  يروح«!.   عاجبينه 

ألنه السلطة؛  مع  الصراع   المطلوب 
قوة وفائض  مجاني  جهد   سيكون 
ظرف وفي  ينتج،  ال   استثمارها 
زمرة العدو  يدفع  أن  يمكن   معين 
السلطة وتولي  النقالب   »عسكرية« 
السلطة  وتنفيذ حتى ما ال تقم به 
بوسع أن  افترضنا  ولو   الحالية. 
 البعض إسقاط السلطة، وذلك طبًعا
سيصل سيصل؟  فأين  دماء،   بعد 
 إلى سلطة أخرى تنسق مع االحتالل
 من أجل الماء والهواء، وسيفرز ذلك

تنسيًقا أمنًيا.
وجوب هو:  الطبيعي  ربما   لذلك، 
 خروج م.ت.ف من األرض المحتلة،
واحد، فصيل  ذلك  يقرر  لو   حتى 
 ولتبقى السلطة كما شاءت؛ فخروج
للشعب االعتذار  يعني   م.ت.ف 
أوسلو، عن  والفلسطيني   العربي 
حالة بناء  إعادة  محاولة   وبالتالي 
المقاومة. تحالف  ضمن   مقاومة 
من اللحظة  هذه  في   تحضرني 
أو شعور عفوي في  الحديث فكرة 
 أوساط شعبنا منذ صباي “بعد شوي
 الالجيين راجعين«!، وأعتقد أن هذا
أي مع  يتعاطى  من  كل   هاجس 
األقالم ُرفعت  »تسوية”..”   مشروع 
 وجفت الصحف«؛ ال عودة بال تحرير،
 وال تحرير بقيادة تحت فرج العدو،
العربي وقيادة للشارع  استعادة   وال 
 م.ت.ف هنا. كل هذا ُمكلف، ولكن

للمشاريع الكبيرة ُكلفتها.
 إذا صح أن السلطة أوقفت عالقتها
عالقة قطع  األصح  فإن   بأمريكا، 

ال السلطة  ألن  بالعدو؛   م.ت.ف 
يعني ألنه  ذلك  تفعل  أن   يمكن 
فعلت لو  وحتى  وجودها،   انتهاء 
 ذلك، فال غنَى عن خروج م.ت.ف،
 وحينها ليقم االحتالل بتفكيكها.

الضم عن  الكالم  بعض   بقي 
 بالمناورة، فقد راج حديث كثير بأن
وتغنجات الضم،  ضد  يهوًدا   هناك 
شعبي وضغط  الخليج،  عباءات   من 
 في األردن على النظام... الخ، لكن
نعيشها ونحن  األقوى،   الحقيقة 
 على جلدنا، أن العدو في كل شبر؛
 إال إذا كان بعضنا يعتبر الضم هو
تنا! ومع ذلك، فالضم  النوم في أسرَّ
 اليوم في تزايد أكثر من أية فترة
الهضم؛ الحقيقة  في  هو   سابقة، 
بجعل  1967 منذ  تم  القضم   ألن 
 وطننا دولة لكل مستوطنيها، ما لم
بعد بسبب: عدم االحتالل   يهضمه 
 توفر كادر بشري من المستوطنين،
 وعدم توفر كلفة ذلك، وهذا يوصلنا
 لنقطة أخيرة مفادها، فليقاوم كل
م.ت.ف ولتِعد  جهده،  قدر   منا 
قبل الوطن،  خارج   تموضعها 
ضدها/ المضادة  الثورة  تبني  أن 
فريق يكتب  بدأ  كما   نقيضها، 

 فتى الموساد وتمفصالتهم.
الخارج  في  م.ت.ف  وجود  حاشية: 
التجزئة  تماسك  يعيد  الذي  وحده 
تجزئة  الفلسطينية،  السياسية 
المشروع الوطني، بين الضفة، غزة، 

الشتات و48.
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عن غياب االتحادات الشعبية وغياب دورها

الشعبية وتفتقد دورها الفلسطيني االتحادات  الوطني  النضال   تفتقد حركة 
المجتمع منظمات  لدور  الشديد  الضعف  مع  متزامًنا  االفتقاد  ويأتي   المؤثر، 
 المدني بتعبيراتها المتنوعة، ويأتي متزامًنا أيًضا،مع غياب الحياة الديمقراطية
 بعنوانها األساسي: االنتخابات الدورية، العامة أو المحلية. ويشكل هذا االفتقاد ملمًحا
 هاًما من مالمح تراجع واسع في دور الجماهير وتأثيرها بشكل عام في الحياة الوطنية

والمجتمعية للشعب الفلسطيني.

صادق الشافعي -كاتب سياسي

عن بالحديث  لالستفاضة  حاجة   ال 
في الشعبية  االتحادات  دور   أهمية 
أو الفلسطيني  الشعب  نضال   حركة 
هناك تبقى  ولكن  آخر،  شعب   أي 
والمؤثر الهام  بالدور  للتذكير   حاجة 
الشعبية االتحادات  به  قامت   الذي 
السابقة؛ المرحلة  في   الفلسطينية 
التي النضال والثورة المسلحة   مرحلة 
 سبقت قيام السلطة الفلسطينية على
شكلت فقد  الوطن.  أرض  من   جزء 
 االتحادات الشعبية واحدة من الركائز
إن الوطني؛  النضال  لحركة   األساسية 
 على مستوى تنظيم وتعبئة قواعدها
 في جميع مناطق تواجدها في البالد
 العربية وبالد العالم في اإلطار العام
على وإن  الوطني؛  النضال   لحركة 
إلى والمستقل  الهام  الدور   مستوى 
بحكم طبيعتها، والمميز  كبير،   حد 
مكونات كأحد  به  تقوم  ظلت   الذي 
 النضال الوطني وهيئاته ومؤسساته؛
 وإن في نصرة الثورة المسلحة بإعالن
 التعبئة والتطوع في كل المواجهات
 التي فرضت عليها، ودون أن ننسى
 دورها الهام والمبادر في بناء جبهة
نضال مع  الواسعة  العالمية   التضامن 
الفلسطيني وثورته وهيئاته  الشعب 
أيًضا، حاجة  هناك  وتبقى   القيادية. 
 للتذكير أن بعض االتحادات الشعبية
تأسست  )المرأة،الطالب،العمال(، 
الجديدة النضالية  المرحلة   قبل 
وقبل وتنظيماتها،   بهيئاتها 
الفلسطينية، التحرير  منظمة   قيام 
المنظمة قيام  في  ساهمت   وأنها 
التأسيسي. مؤتمرها  في   وشاركت 
وفعالية بمبادرة  ساهمت   ثم 
عندما المسلحة  الثورة  في   عالية 
راكمت خالل كل ذلك  انطلقت. كما 
والتقاليد األعراف  من  غنًيا   مخزوًنا 
 التعبوية والديمقراطية، وفي صلبها
واألعراف العامة،  الدورية   االنتخابات 

الوحدوية - االئتالفية الجامعة.

االتحادات حال  سنوات  ومنذ   اآلن 
 الشعبية ال يسّر، ودورها بشكل عام،
 ومع استثناءات محدودة جًدا، ال ُيرى،
 وال ُيحس، وال ُيلمس، وتقترب صورة
 معظمها كثيًرا، بالذات في هيئاتها
 القيادية، من صورة مكاتب تنظيمية
وتعدل تعين  وتنظيماتها   لقواها 
قواعد بال  التنظيميـ  بالقرار   وتبدل 
بما وتقوم  انتخابات،  وبال   وتمثيل، 
من وقيادته  تنظيمها  منها   يطلبه 

مواقف أو نشاطات “مناسباتية”.
لواقع الصورة  هذه  وجود   يقتصر 
 االتحادات الشعبية، على سوداويتها،
جًدا،على محدودة  استثناءات   مع 
الغربية، وينعدم بدرجة شبه  الضفة 
 تامة في قطاع غزة وفي كل تجمعات
تواجده وأماكن  الفلسطيني   الشعب 

خارج أراضي الوطن.
 الحال الوحيد الباقي الذي يبعث الفرح
في الطلبة  اتحادات  حال  هو   واألمل 
 جامعات الضفة الغربية، فهي تحافظ
 على وجودها ودورها وتجددها؛ عبر
تنافسية منتظمة  دورية   انتخابات 
في تطور  إنها  كما   وديمقراطية. 
الطالبية نشاطاتها:  وفي   دورها 
ولألسف أيًضا.  والوطنية   الجامعية، 
 الشديد، فالحال، بتفاصيله المذكورة،
قطاع جامعات  في  كذلك   ليس 
بعضها فحال  النقابات  عن  أما   غزة. 
 )الحقوقيين، الصحفيين مثاًل( أفضل

نسبيًا عن االتحادات الشعبية.
الحال، هذا  تفسير  محاوالت   في 
بالسبب المتابعين تعود  غالبية   فإن 
عنها نتج  وما  أوسلو  اتفاقات   إلى 
وسياسات وأولويات  التزامات   من 
أوجه من  الكثير  طالت   وتغّيرات 
التراجع وأهمها  السياسية،   الحياة 
التحرير منظمة  دور  في   الواسع 
وقواعدها. وأجهزتها   ومؤسساتها 
هو شعبي  اتحاد  كل  أن   ومعروف 
قاعدة من قواعد الثورة الفلسطينية/

عليه تنص  كما  التحرير   منظمة 
في ممثل  وبعضها   دساتيرها، 
)المجلسين التشريعيتين   هيئتيها 
بعض ويذهب  والمركزي(،   الوطني 
 المتابعين في تفسير الحال إلى أبعد
السلطة تنظيم  فيحملون  ذلك،   من 
المسؤولية األغلبية،  وصاحب   الحاكم 
الحال، هذا  عن  والمباشرة   الرئيسة 
قسطها من  اآلخرين  تبرئة   ودون 
فإنه ذلك  ومع  المسؤولية.   في 
والتي الفلسطينية،  للسلطة   يحسب 
نظمت إنها  أوسلو  نتائج  من   كانت 
انتخابات إجراء  25 سنة  امتداد   على 
 محلية )بلديات ومجالس قرى( أكثر
لالتحاد مؤتمرين  ونظمت  مرة،   من 
من لعدد  ومؤتمرات  للمرأة،   العام 
 النقابات، إضافة إلى ما تم ذكره عن
الضفة جامعات  في  الطلبة   اتحادات 
أما ورضاها.  بموافقتها  يتم   الذي 
تحت تقع  والتي  غزة،  قطاع   في 
الفعلي حماس  حركة  وحكم   سيطرة 
مثل من  حصل  شيء  فال   والمنفرد، 
هو لذلك  السائد  والتفسير  ذكر،   ما 
 عدم إيمان حركة حماس، في فكرها
عام بشكل  باالنتخابات   وبرنامجها، 
ذلك، على  الحسية  األمثلة   وأقرب 
مجلس من  ألكثر  مؤخًرا   تنصيبها 

بلدي في القطاع بالتعيين.
الشعبية المنظمات  دائرة  عن   وأما 
التحرير، فقد ظلت منذ  في منظمة 
بال اسًما  الوطن  أرض  إلى   عودتها 
 مضمون أو دور، وظل مسؤولها مجرد
التنفيذية اللجنة  في  عادي   عضو 
أو صالحيات مسؤولية  بال   للمنظمة، 
 معروفة تجاه االتحادات الشعبية، وال

عالقة منتظمة له معها.
االتحادات دور  )تغييب(  غياب   في 
نشاط أي  قام  أن  يحصل  لم   الشعبية 
لالتحادات، الدور  ذلك  لتعويض   عام 
 بأي شكل وأي مستوى. لم يحصل مثاًل
للقاء  أن كان هناك دعوة من أي جهة 
المفترضة للعضوية  تمثيل  ألوسع   عام 
 التحاد شعبي بعينه، أو ألكثر من اتحاد
حالة مناقشة  بهدف  مشترك؛   بشكل 
حالة أو  المعني  االتحاد  تخص   محددة 
عام، بشكل  الشعبية  االتحادات   تشمل 
بهدف وذلك  عام،  وطني  موضوع   أو 



 15

20
20

و  
وني

/ي
ان

زير
: ح

 )1
48

9(
15

دد 
لع

ن  ا
طي

لس
- ف

ي 
قم

الر
ف 

هد
ال

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

ية
ين

ط
س

فل
ن 

ؤو
ش

تلك حول  موحدة  رؤيا  إلى   الوصول 
 الحالة والتعامل معها، أو توحيد الرؤية

 والموقف حيال الموضوع الوطني.
اتحاداتنا واقع  وتبرير  تفسير  يجوز   ال 
 الشعبية، وتبريره بأنه يحدث في مناخ
الشعبية االتحادات  تعيشها  عامة   حالة 
الوطن أقطار  عموم  في   والنقابية 
 العربي، حيث الواقع في كل منها مثل
االختالف مع  أسوأ،  وربما  عندنا   الواقع 
االشكال وفي  والمعطيات  األسباب   في 
على أيًضا،  كذلك  وهو   والتعبيرات،  
بعض اختفت  فقد  القومي،   المستوى 
االتحاد القومية نهائًيا )مثل   االتحادات 
العام واالتحاد  العرب  للطالب   العام 
معظم دور  وتراجع  العرب(،   للشباب 

                                         بقيتها لدرجة تقترب من االختفاء.
واقع وتبرير  تفسير  يجوز   وال 
أيًضا جزًءا  بأنه  الشعبية،   اتحاداتنا 
)كما العامة  العالمية  الحالة   من 
عضويتها إلى  وانضممنا   عرفناها 
 وشاركنا في فعالياتها(، فقد اختفت
االتحادات تلك  كلًيا  وربما   تقريًبا 
بالدرجة موضوعية  وعوامل   ألسباب 
العالمي أيًضا )االتحاد   األولى وذاتية 
 للعمال، االتحاد العالمي للمرأة، اتحاد
اتحاد العالمي،  الديموقراطي   الشباب 
أيًضا واختفى  العالمي..(     الطالب 
الجامعة الدولية  المنظمات  من   عدد 
المذكورة؛ االتحادات  مع   والمتكاملة 
 مثل مجلس السلم العالمي، وجمعيات

الصداقة...
 ال يجوز لنا، وباألحرى واألدق، ال يحق
اتحاداتنا واقع  وتفسير  تبرير   لنا، 
باستمرار القبول  وال  تقدم،   بما 
دور التعبيرات(  )بألطف   »تسكين” 
الشعبية االتحادات  ومساهمة   وفعل 
تفرض بل  الشامل،  الوطني   بالنضال 
 المسؤولية الوطنية علينا العودة إلى
والتنظيمية الوطنية  الجمعية   ذواتنا 
على وتفرض  والشعبية،   السياسية 
والمتعاون، السريع  العمل   الجميع 

                             للخروج من هذا الحال.
 إن الدعوة إلى تفعيل دور االتحادات
االنغالق بحال  تعني  ال   الشعبية 
أفكار أي  مع  تتعارض  وال   عليها، 
في تصب  خالقة  شعبية   وتشكيالت 
الجماهيري بالعمل  النهوض   مجرى 
 الفاعل والمؤثر، بالذات إذا جاءت من
 األجيال الشابة وتحمل معها رغبتهم
البنى في  التجديد  على   وقدرتهم 

واألساليب.
فمن يعلق الجرس.

فعل المواجهة: تفكيك الهزيمة

للمشروع  والجوهري،  الرئيسي  المسار  السكان  وطرد  األرض  على  االستيالء  عمليات  تمثل 
نحو  على  العرقي  التطهير  عملية  يمارس  استعماري  كجهاز  األولى،  بداياته  منذ  الصهيوني 
منظم وممنهج، وال تختلف بذلك مساعي الضم الحالية ألجزاء من األرض الفلسطينية، ولكن 
رسمي،  عربي  بتواطؤ  يحظى  والذي  غربًيا،  المدعوم  الصهيوني  المسعى  خطورة  في  القفزة 
أشكال  على  والقضاء  كافة،  الفلسطينية  الحقوق  لشطب  تنفيذية  آليات  إطالق  في  تتمثل 

الوجود والفعل السياسي للفلسطينيين، داخل وخارج األرض المحتلة.

لكن جوهر الخطر الذي يداهم الشعب الفلسطيني اليوم ال يتمثل في مخططات عدوه فحسب، 
فطالما طور العدو مخططات مماثلة، لكن الشعب الفلسطيني وبدعم جاد من أصدقاءه وبالتفاف 
شعبي عربي استطاع ردعها وإسقاطها، فيما يبدو العجز الرسمي الفلسطيني، والتآمر من عديد 
من النظم الرسمية العربية، كأداة إحباط للنضال الشعبي الفلسطيني، وكوابح تعيق تطويره 

وتوسيع انتشاره وتعميق مفاعيله.

اتفاقية  التي استحدثتها  الظروف والتراكيب  الطوال في ظل  السنوات  ومما ال شك فيه أن 
مسارات  واستحدثت  الفلسطيني،  النضال  وروافع  الصمود  حواضن  بضرب  ساهمت  أوسلو، 
قمع واضعاف للبنى الفصائلية والمجتمعية التي تشكل أدوات ضرورية لحمل مشروع وفعل 

المواجهة مع المحتل.

يبقى  الفلسطينية،  الرسمية  المؤسسة  من  المواجهة  بهذه  سياسي  قرار  وجود  أهمية  ورغم 
األساس والعنصر المحوري هو وجود إرادة فعلية باستعادة المشروع الوطني التحرري، والقطع 
التام مع مفاعيل االستسالم الذي مثلته اتفاقية أوسلو، والقيمة األساسية لهذه اإلرادة في 
كونها تخلص أي قرارات سياسية من التحول ألدوات لمناورات سياسية تكتيكية ضيقة، ويفتح 
الباب أمام وحدة شعبنا بكافة مكوناته، واستعادة وتفعيل وبناء األدوات والروافع المجتمعية 

والسياسية لمشروعه النضالي التحرري.

إن مشروع التصفية ال تتحقق مواجهته بأدوات التسوية والتفاوض، وآليات مرحلة االستسالم 
السياسي التي قادت شعبنا لهذا النزيف الكارثي في خزان حقوقه وصموده، بل باألساس بإعادة 
كمجموع  أننا  أي  مقاومته،  وأدوات  النضالي،  وتاريخه  الوطنية،  ومؤسساته  لوحدته  االعتبار 
الوطني،  استقالله  معركة  يخوض  شعب  يجعلنا  ما  كل  وتجسيد  تمثيل  إلعادة  بحاجة  بشري 
وهو ما يقتضي تغييرات جذرية على مستوى البنى والمؤسسات الوطنية من أعلى الهرم إلى 

قواعده، بما يتالءم مع إرادة شعبنا في خوض نضاله ضد مشروع التصفية.

ومن الضروري التأكيد، بأن استعادة المشروع الوطني التحرري وأدواته وروحية وفلسفة عمله، 
هي فقط ما يكفل التصدي للهجمة الصهيونية التصفوية، وأكثر من ذلك؛ إن هذه االستعادة 
الفلسطينية  الدولة  وإقامة  الوطني  لالستقالل  والضروري وصوال  الممكن  الوحيد  الممر  هي 

على كامل التراب الوطني، وإنهاء المشروع الصهيوني االستعماري عن أرض فلسطين.

خاص بالهدف
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إلمكانيات منهجي  اجتثاث  إلى  الكولونيالي  الصهيوني  المشروع  أفضى   لقد 
ال وسكانيًا،  وجغرافيًا  وثقافيًا  واجتماعيًا  واقتصاديًا  سياسيًا  فلسطين   تطور 
 سيما أن هذا المشروع قام على مركبات متفاعلة تعبر عن أقصى درجات نفي
الجمعية الذاكرة  واستئصال  التاريخ  تزييف  يجري  فيما  احتاللها،  يتم  فالجغرافيا   اآلخر، 
للتفتيت عرضة  الصهيوني  المشروع  هذا  بدايات  منذ  بات  الذي  الفلسطيني،   للشعب 

والتجزئة والتطهير واإلبادة العرقية.

 ُخطة الضم:
تصميم استعماري ُمؤسِلب للحق الفلسطيني

إعداد: غسان أبو حطب-منسق مركزدراسات التنمية التابع لجامعة بير زيت في قطاع غزة/فلسطين

ماهية ُخطة الضم:
22 تقديم  تم   2015 العام  أواخر   منذ 
 مشروع قانون، تدعو إلى فرض السيادة
المستوطنات، على  الجزئية  أو   الكلية 
ِقَبْل أحزاب المسماه )ج( من   والمناطق 
استيطانية مشاريع  سبقها   اليمين، 
االحتالل، بداية  منذ  عدة   إستراتيجية 
 تقوم على ضم أجزاء من الضفة الغربية،
جاليلي، ومشروع  آلون،  مشروع   مثل: 

ومشروع فوخمان.
ِقَبْل من  عدة  وإجراءات  قرارات  ِخَذْت   اتُّ
فرضها إلى  تشير  االحتالل   حكومة 
 تدريجًيا للسيادة على أجزاء من الضفة،
وتشريعات حكومية،  قرارات   عبر 
 برلمانية. على سبيل المثال، ُأقّر »قانون
بالقراءتين الكنيست،  في   التسوية« 
،2017/2/66 بتاريخ  والثالثة،   الثانية 
 وهو قانون يهدف إلى تسوية التوطين
والسامرة« »يهودا  في   اإلسرائيلي 
أبحاث لمعهد  دراسة  بحسب   وتعزيزه. 
 األمن القومي االسرائيلي، فإن »تطبيق
للسيادة، فرض  هو  اإلسرائيلي   القانون 

وفرض السيادة يعني ضم«.
 يجري اآلن النظر في ثالث سيناريوهات،
الحد ُخطة  عن  عبارة  فهو  األول   أما 
 األقصى، والتي ستفضي إلى ضم وادي
بموجب يعرف  كان  ما  وجميع   األردن 
 اتفاقيات أوسلو بالمنطقة جيم، ويشكل
 ذلك ما يقرب من 61 بالمائة من أراضي
تديرها مناطق  وهي  الغربية،   الضفة 
ما ويقطنها  مباشر  بشكل   »إسرائيل« 
ما كل  فلسطيني.  ألف   300 من   يقرب 
 يشغل المحللين اإلسرائيليين هو العبء
 الذي سيضطر إلى تحمله الجيش فيما لو

تمت عملية الضم.
فيقضي  الثاني  السيناريو  وأما 
ويعيش  وحده  األردن  وادي  بضم 

مستوطن   8100 األراضي  هذه  في 
وكانت  فلسطيني،  ألف   53 وحوالي 
المنطقة  هذه  قسمت  قد  »إسرائيل« 
ومجلس  األردن  وادي  كيانين:  إلى 

 ماغيلوت – البحر الميت اإلقليمي. 
بضم  فيقضي  الثالث  السيناريو  وأما 
المستوطنات المحيطة بالقدس، وتشمل 
ومعالي  إتسيون  غوش  مستوطنات 
فإن  الحالتين،  كلتا  وفي  أدوميم. 
الفلسطينيين الذين يعيشون في القرى 
مهددون  المستوطنات  لتلك  المجاورة 
ما  )الترانسفير(.  بالنقل  أو  بالطرد 
يقرب من 2600 فلسطيني ممن يعيشون 
جاال  بيت  من  وأجزاء  الوجله  قرية  في 
سيتضررون بعملية ضم غوش إتسيون، 
هذا باإلضافة إلى ما بين ألفين وثالثة 
تجمًعا   11 في  يعيشون  بدوي  آالف 
سكانًيا بجوار معالي أدوميم، مثل الخان 

األحمر
المشروع أن  الواضح  من  بات   وقد 
لالحتالل االستراتيجي   الجيوسياسي 
الصهيوني االحاللي   االستعماري 
نوعية لمرحلة  انتقل  قد   لفلسطين، 
 جديدة، يستثمر فيها إلى حد أقصى كل
وعربًيا فلسطينًيا  له  المواتية   الظروف 
من له  توفر  ما  وكل  ودولًيا   وإقليمًيا 
واقتصادية عسكرية  وقدرات   إمكانيات 
وسياسية واستخباراتية   وتكنولوجية 
»روحانية بقوة  مسنودة   ودبلوماسية 
 دينية أسطورية« ليحسم صناعة وجوده،
التاريخي الصهيونية  حلم   ويحقق 
 باالستيالء والسيطرة على كل فلسطين
 التاريخية، وإقامة »إسرائيل الكبرى« عبر
 مد نفوذ دولته االستعمارية المصطنعة
وهنا المنطقة.  كل  على   وهيمنتها 
 سنسلط األضواء على حقين من الحقوق
الضم ُخطة  تعمل  وكيف   الفلسطينية، 

تقرير في  الحق  وهما  أسلبتهما،   على 
المصير، والحق في التنمية.

ُخطة الضم وأسلبة الحق في تقرير المصير:
المتحدة  األمم  ميثاق  تأكيد  جاء  وقد 
على هذا الحق في المادة 55 بإعالنها  
االستقرار  دواعي  تهيئة  في  “رغبة  
عالقات  لقيام  الضروريتين  والرفاهية 
على  مؤسسة  األمم،  بين  ودية  سليمة 
بالتسوية  يقضي  الذي  المبدأ  احترام 
بأن  الشعوب،  بين  الحقوق  في 
مصيرها«. تقرير  منها  لكل   يكون 

كما أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
ورد  حيث  المصير  تقرير  حق  على 
الشعوب  »لكافة   :1 للفقرة   1 المادة  في 
إستناًدا  ولها  المصير  تقرير  في  الحق 
كيانها  بحرية  تقرر  أن  الحق  هذا  إلى 
نموها  بحرية  تواصل  وأن  السياسي، 
والثقافي”. واالجتماعي   االقتصادي 

تضمنت  المتحدة  األمم  ميثاق  وفي 
أهداف  األولى  المادة  من   2 الفقرة 
العالقات  “إنماء  ومنها  المتحدة  األمم 
احترام  أساس  على  األمم  بين  الودية 
في  بالتسوية  يقضي  الذي  المبدأ 
لكل  يكون  وبأن  الشعوب،  بين  الحقوق 
اتخاذ  وكذلك  مصيرها،  تقرير  منها 
السلم  لتعزيز  المالئمة  األخرى  التدابير 
بالقول  المجازفة  يمكن  وبذلك  العام”. 
قاعدة  يعتبر  المصير  تقرير  حق  أن 
المصير  تقرير  فحق  ملزمة؛  قانونية 

 ثابت نًصا ومضموًنا وينطوي: 
الشعب  تحرير   أواًل:على 

 وأرضه دون قيد أو شرط؛ 
القيود  مختلف  إزالة  على  ثانًيا: 
تعبير  على  سلًبا  تؤثر  التي  والضغوط 

الشعب عن إرادته.
نسبته ما  تقتطع  سوف  الضم   ُخطة 
وهذه الغربية،  الضفة  مساحة  من   %30 
حوض أكبر  ثاني  على  تتربع   المساحة 
 مياه في فلسطين، وتمثل السلة الغذائية
 األولى ألهلنا في الضفة الغربية، وعالوة
والذاكرة والتاريخ  الجغرافيا  قضم   على 
في األبرز  العالمة  أيًضا  تمثل   فهي 
إلى الهادف  الدراماتيكي  التحول   مسار 
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وبالتالي الفلسطينية،  القضية   تصفية 
للشعب المصير  تقرير  في  الحق   أسلبة 
الوطني ترابه  كامل  على   الفلسطيني 

)فلسطين التاريخية(.
ُخطة الضم ونفي الحق في التنمية:

 فقد أشار الحق في التنمية الصادر عن
 الجمعية العامة لألمم المتحدة في العام

1986، في مادته األولى إلى أن:
الحق في التنمية حق من حقوق اإلنسان 
لكل  وبموجبه يحق  للتصرف  قابل  غير 
المشاركة  الشعوب  ولجميع  إنسان، 
اقتصادية  تنمية  واإلسهام في تحقيق 
والتمتع  وسياسية  وثقافية  واجتماعية 
إعمال  فيها  يمكن  التي  التنمية  بهذه 
جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

إعمااًل تاًما.
أيًضا  التنمية  في  اإلنسان  حق  ينطوي 
في  الشعوب  لحق  التام  اإلعمال  على 
مراعاة  مع  يشمل  الذي  المصير،  تقرير 
العهدين  من  الصلة  ذات  األحكام 
اإلنسان،  بحقوق  الخاصين  الدوليين 
للتصرف،  القابل  غير  حقها،  ممارسة 
جميع  على  التامة  السيادة  ممارسة  في 

ثرواتها ومواردها الطبيعية.
االستعمار أن  فيه  الشك   مما 
الكأداء العقبة  يشكل   الصهيوني 
 أمام تطور وتنمية وإنعتاق المجتمع
التحدي فإن  هنا  ومن   الفلسطيني، 
الكامنة الطاقة  سراح  إطالق   يصبح 
عنصر أنها  يفترض  التي   للتنمية 
 متأصل موجود في داخلنا، والتحدي
قلب في  يتمثل  أن  يجب   األساسي 
االستعمارية. القوى  عالقات   وإنهاء 
 االعتقاد-وهو ما يتعزز بشكل مثير
 للدهشة في السياق الفلسطيني-أنه
التنمية في  االنخراط  الممكن   من 
لهو هذه،  القوى  بنى  قلب   بدون 
بالفعل يخدم  وال  مضلل،   طريق 
النظام أواصر  وتقوية  تعزيز   سوى 
تلك وراءه  مخفًيا  القائم   االجتماعي 
القوى لعالقات  نفسها   الممارسة 
إذا مغزى  بال  التنمية  وتصبح   هذه، 
 لم توضع في مواجهة وفي صراع مع
أداة بوصفها  أي  المهيمنة،   القوى 

للصراع.
 وبالتالي فإن المقاومة الفًعالة تصبح
العوائق لتفكيك  عنها  غنى  ال   أداة 
تحقيق دون  تحول  التي   األساسية 

تنمية.
ما العمل؟

على يطفو  تاريخي  منعطف  كل   عند 

 السطح سؤال، ما العمل؟ واإلجابة تكمن
بتقديرنا في التالي:

في الصهيوني  المشروع  موضعة   أواًل: 
عن ُيعلنه  ما  وهذا  الطبيعي،   إطاره 
بازل مؤتمر  في  تأسيسه  منذ   نفسه 
مه رسَّ كما  يومًيا،  وُيمارسه   ،1897 
إسرائيل، كنيست  قرار  خالل  من   أخيًرا 
كِسمة يهودية،  قومية  دولة   بإعالنها 
 َشْرطية تعلو وَتحُكم ما عداها، بما في
بذلك قاِطًعا  الدولة،  ديمقراطية   ذلك 
حتى تستوِعب  حلول  أية  على   الطريق 
كاملي كمواطنين   ،1948  فلسطينيي 
 األهلية، وحقوق المواطنة، فهو مشروع
في الفلسطيني  الشعب  لحقوق   نافي 
إدعاءاته خالل  من  التاريخية   أرضه 
بال “أرض  فكرة  على  القائمة   التوراتية 
ال وبالتالي  أرض”،  بال  لشعب   شعب 
لهم، إال  األرض  هذه  على  ألحد   حقوق 
الدولة، يهودية  قانون  رسخه  ما   وهذا 
 والذي أعتبر أن الحق في تقرير المصير
على هذه األرض حًقا حصرًيا للصهاينة.
الفلسطيني االعتراف  سحب   ثانًيا: 
السياسي إسرائيل-التعبير   بدولة 
فصل ثالًثا:  الصهيوني-.   للمشروع 
وإعادة السلطة،  التحرير عن   منظمة 
السياسي المعبر  لتصبح   بنائها 
الناهضة، الفلسطينية  الكيانية   عن 
كقائدة التحديات  بمستوى   ولتكن 
بعد الفلسطيني  الوطني   للمشروع 
شوائب، من  بها  علق  مما   تخليصها 
وعبر المظلم،  أوسلو  مسار   عبر 
مشاريع لصالح  اختطافها   استمرار 
 ظالمية تخدم أجندات ليست وطنية

وال عروبية.
على قائم  جديد  مسار  فتح   رابًعا: 
الشاملة، الشعبية  الوطنية   التعبئة 
مع الشامل  االشتباك  آفاق   وفتح 
وطنية قيادة  خالل  من   الُمستعِمر، 
 تستند لبرنامج وطني يعيد االعتبار
 لميثاق منظمة التحرير الفلسطينية،
كافة على  العالقات  صياغة   ويعيد 
والقومية الوطنية   المستويات 
وتحديد والدولية،   واإلقليمية 
الحلفاء ومعسكر  األعداء   معسكر 
المشهد لتموجات  يستجيب   بشكل 
 العربي واإلقليمي والدولي، وينسجم
التحرر في  الشعوب  تطلعات   مع 

واالنعتاق.
الخاتمة:

مع التعاطي  الضروري  من  بات   لذا 
الحق سيما  ال  الفلسطينية،   الحقوق 

التنمية والحق  المصير،  تقرير   في 
 كأدوات للنضال التحرري في السياق
خالل من  الكولونيالي،   االستعماري 
وتبني بأهمية وضرورة خلق    الوعي 
تنموي حقوقي/  ونموذج   منظور 
مبادئ على  القائم  للمنظور   مناوئ 
يعزز منظور  الجديدة،   الليبرالية 
 االعتماد على الذات؛ منظور حقوقي/
 تنموي انعتاقي قادر على رفع منعة
قدرته وتعزيز  الفلسطيني   الشعب 
الوطنية التحديات  مواجهة   على 
بمشروعنا المحدقة   والتنموية 

الوطني.
المراجع

كأداة التنمية   ، آدم   ، هنية   -1 
الهيمنة واقع  مواجهة   للنضال: 
عمل أوراق  فلسطين،سلسلة   في 
– التنمية  دراسات  مركز   ،2012  

جامعة بيرزيت.
المقاومة عمر:  البرغوثي،   -2 
السياق في  للتنمية  ضروري   كمكون 
نموذجاً، المقاطعة   االستعماري،حملة 
مركز تنموية،2011،  عمل  أوراق   سلسلة 

دراسات التنمية – جامعة بيرزيت.
في التنمية:  وهم  وآخرون:  أيلين   -3 
مركز الفلسطيني،  التنمية  خطاب   نقد 
 بيسان للبحوث واإلنماء، رام اهلل ، تشرين

 الثاني 2010.
 4- المشاريع االستيطانية، وكالة األنباء
تاريخ )وفا(،  الفلسطينية   والمعلومات 

 .2018/3/20 .https://gooالدخول: 
gl/2qbexX

االستيطان: شرعنة  كمال:  قبعة،    -5 
 قراءة في قانون تسوية التوطين، مجلة

 شؤون فلسطينية، العدد 268، 2017.
 ,Barunch  Panina  -6
 Application The of Implications“
 over  Sovereignty  Israeli  of
 Aviv-Tel  ”,Samaria  and  Judea
 for  Institute  The  –  University
 ,Studies  Security  National
https://goo.gl/  .8,2018.January
hDd5PX.
النمل، حسين: ورقة عمل قدمت7-  أبو 
 في مؤتمر “حّل الدولتين” وما يستتبعه:
القضية لمستقبل  الموازية   التصورات 
الذي التسوية،  وإمكانيات   الفلسطينية 
بيت مع  بالتعاون  القدس  مركز   نظمه 
 المستقبل ومؤسسة كونراد أديناور في
 الفترة من 9- 10  حزيران/يونيو 2017 –

لبنان – بكفيا.

https://goo.gl/2qbexX
https://goo.gl/2qbexX
https://goo.gl/hDd5PX
https://goo.gl/hDd5PX
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جاء اإلعالن اإلسرائيلي عن البدء بضم منطقة األغوار في الضفة الغربية بتاريخ 
التسوية/التصفية  صيغة  بأن  تبنيه  كجرس   ،2020 تموز  يوليو/  من  األول 
المعروفة بصفقة القرن، لم تكن مجرد مجموعة صفحات من ورق ولدت ميتة 
حسب التعبير الفلسطيني المتكرر، وإنما عبارة عن مشروع يتحرك على األرض منذ زمن، 
وما تاريخ األول من تموز إال محطة جديدة من المنوي الوصول اليها ثم تجاوزها في 
مسار استكمال تحركه، حتى بلوغ محطة تصفية القضية الفلسطينية، بكل ما يترتب على 

ذلك من تداعيات سياسية تمس الوضع اإلقليمي برمته. 

مواجهة وإسقاط قرار "الضم"
الموجهات السياسية الضامنة

د. عابد الزريعي-مدير مركز دراسات أرض فلسطين للتنمية واإلنماء/تونس

 وارتباًطا باإلعالن عن ذلك الموعد صدرت 
الدولي  المستوى  على  المواقف  عديد 
الفلسطيني،  الوطني  او  اإلقليمي  أو 
المعبرة عن رفضها لإلعالن وانفاذه مع 
اختالف زوايا الرفض بين موقف وآخر، 
كما صدرت عديد المواقف المعترضة من 
عديد  وكذلك  الصهيوني،  الكيان  داخل 
المواقف حمالة األوجه من داخل الواليات 
أغلبها  يرتبط  األمريكية،  المتحدة 
من  أكثر  الداخلي  األمريكي  بالصراع 
وفي  الدولي.  والقانون  بالعدالة  تعلقه 
السياسية  الساحة  تشبعت  ذلك  خضم 
حول  تدور  التي  التسريبات  بعديد 
ُأعلن عنه،  قدرة نتنياهو على إنفاذ ما 
وحول تجزئة عملية اإلنفاذ لتأخذ طابًعا 
تدريجًيا أو تعويضًيا، بمعنى االستعاضة 
عن األغوار بشكل مؤقت والشروع في ضم 
كتل استيطانية كبيرة. هذا في الوقت 
الذي يرى نتنياهو أن الفرصة سانحة لما 
العالم  هو ُمقدم عليه، في ظل انشغال 
بمكافحة الكورونا، واستبعاده ألي ردود 
فعل كابحة، حتى من الشريك األمريكي 

استحقاقات  مواجهة  في  المنهمك 
داخلية هامة، بل واعتقاده أن المنطقة 
تنفيذه مثلما  بعد  القرار  ستتكيف مع 
سابقة.  مشابهة  قرارات  مع  تكيفت 
بكل  اللحظة  هذه  مواجهة  وفي 
الفلسطيني  الموقف  يبدو  تحدياتها 
كبير؛  حد  إلى  ومكباًل  وغامًضا  مرتبًكا 
نتيجة  أو  سابقة،  سياسية  بخيارات  إما 
لغياب رؤية واضحة حول كيفية مواجهة 

استحقاقات المرحلة. 
وإذا كان اإلعالن عن يوم 1 تموز موعًدا 
للغضب على قرار الضم، قد شكل توجًها 
طبيعًيا وصائًبا، فإن استكمال صوابيته 
للغضب  يوًما  أيًضا  يكون  أن  يستدعي 
على الذات ومواجهتها بوضوح، من أجل 
المواجهة في قادم األيام،  توفير أسس 
هو  الضم  إعالن  مواجهة  وأن  سيما  ال 
تنضوي  التي  الحرب  وليس  المعركة، 
والقاسية،  الشرسة  المعارك  عديد  على 
جاهزية  من  األمر  يستدعيه  ما  بكل 
التبصر  يعني ضرورة  وذلك  واستعداد، 

بالقضايا الستة اآلتية: 

لما  كتنفيذ  جاء  الضم  قرار  إن  أواًل: 
)صفقة  األمريكية  الخطة  في  وارد  هو 
الجانب،  هذا  في  نصت  والتي  القرن( 
بعد  يبدأ  التنفيذ  في  الشروع  أن  على 
اإلسرائيلية  االمريكية  اللجنة  انتهاء 
المتعلقة  التفصيلية  الخرائط  رسم  من 
وكل  ضمها،  الواجب  بالمناطق 
موضوع  على  األمريكية  االعتراضات 
أمر  وهو  النطاق،  هذا  يتجاوز  ال  الضم 
خالل  من  السريعة  للتسوية  مفتوح 
اللقاءات واالتصاالت بين الطرفين، وفي 
وغانتس،  نتنياهو  تواصل  السياق هذا، 
مع مسؤولين أمريكيين يوم 8 حزيران/ 
وشارك  كونفرنس  الفيديو  عبر  يونيو، 
األمريكي  السفير  من  كل  اللقاء  في 
وجاريد  فريدمان،  ديفيد  إسرائيل  لدى 
األمريكي  الرئيس  ومستشار  كوشنر، 
لعملية السالم، آفي بيركويتز، والسفير 
رون  المتحدة  الواليات  لدى  اإلسرائيلي 
األمريكيون قد ركزوا  وإذا كان  ديرمر. 
التي  الخطوات  معرفة  على  اللقاء  خالل 
يمكن اتخاذها؛ إال أن التوجه اإلسرائيلي 
األمريكي في السياق هذا، ليس منفصاَل 
عن خطوات تم إنفاذها وتجسيدها على 
االعتراف  قرار  مثل  ذلك،  قبل  األرض 
بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وضم 

الجوالن وغير ذلك كثير. 
المتحدة  الواليات  دعوة  إن  ثانًيا: 
فلسطينية  مفاوضات  إلى  األمريكية 
إسرائيلية قبل الشروع في تنفيذ خطة 
الموقفين  بين  تباعًدا  تمثل  ال  الضم، 
محاولة  ولكنها  واألمريكي،  اإلسرائيلي 
المفاوضات  الفلسطيني إلى  الجانب  لجر 
الضم  ليكون  القرن،  صفقة  سياق  في 
تم  قد  وحجمه  آليته  عن  النظر  بغض 
ذاته حشره في  الوقت  وفي  بموافقته، 
ذريعة  ذلك  واتخاذ  الرفض،  موقف 
بعدم وجود طرف فلسطيني للتفاوض 
معه، وبالنتيجة إنفاذ القرار رغماً عنه. 
وفي السياق هذا، يمكن أن نفهم عدم 
برفض  واألمريكي  اإلسرائيلي  االكتراث 
االستجابة  الفلسطينية  السلطة  رئيس 
بإجراء  األمريكي  الخارجية  وزير  لدعوة 
لدولة  زيارته  خالل  وذلك  مباحثات، 
مايو  أيار/  منتصف  في  االحتالل 
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المتكرر  تهديده  وكذلك  الماضي، 
بإنهاء االتفاقات مع إسرائيل والواليات 

المتحدة. 
من  المعلن  األوروبي  الموقف  إن  ثالًثا: 
قبل أكثر من طرف يتلخص في رفض 
جملة  مع  يتناسق  موقف  وهو  القرار، 
سقف  ولكن  لالتحاد،  السابقة  المواقف 
من  يختلف  الموقف  هذا  عن  التعبير 
بلد إلى آخر، وال تستطيع دولة أوروبية 
مهما كان وزنها أن تفرض مواقف ملزمة 
على بقية دول االتحاد، واألوهام الرائجة 
انزلقت  إنها  يبدو  ألمانيا  موقف  حول 
إلى باحة التمنيات، إلى حد الحديث عن 
إسرائيل.  على  عقوبات  فرض  إمكانية 
يتغير  لم  األوروبي  االتحاد  فموقف 
واعتبارها  المستوطنات  بناء  بشأن 
ذلك  ومع  الدولي،  للقانون  مخالفة 
خضم  وفي  المستوطنات.  بناء  استمر 
أوربية  دول  من  المتعددة  التعبيرات 
الشؤون  مفوض  خرج  الضم  قرار  بشأن 
الموقف  بين  ليميز  لالتحاد  الخارجية 
من ضم أراضي لدولة ذات سيادة وضم 
تداول  تم  وعندما  فلسطينية،  أراضي 
الحديث عن فرض عقوبات على إسرائيل 
قرار  في  مضت  ما  إذا  االتحاد  قبل  من 
الضم، تم ربط ذلك بالقضايا التي عليها 

اتفاق بين دول االتحاد. 
بين  القائم  التعارض  إن  رابًعا: 
الكيان  داخل  مختلفة  مستويات 
تدور  الضم،  قرار  حول  الصهيوني 
دعاة  أولها  محددات؛  ثالثة  ضمن 
وثانيها  اليسار،  من  الدولتين  حل 
من  األمنية  التداعيات  من  الخشية 
قبل أوساط عسكرية وأمنية، وثالثها 
الخشية من أن يؤدي الضم إلى قيام 
من  المطروح  األمر  فلسطينية،  دولة 
الذين  المستوطنين  ممثلي  قبل 
 38 عن  يقل  ال  بما  كذلك  يطالبون 
الفلسطينية  الضفة  أراض  بالمئة من 
تكتنز  اللحظة  أن  ويرون  المحتلة، 
سيادة  لتوسيع  تاريخية  »فرصة 
إسرائيل«، ومن المالحظ أن نتنياهو 
وجهة  ألصحاب  إال  سمًعا؛  يعير  ال 
معهم  يلتقي  الذين  الثالثة  النظر 
الوطنية  الحقوق  إلغاء  سقف  تحت 
بالتأكيد  سارع  ولذلك  الفلسطينية، 
لدولة  يشير  لن  الضم  إعالن  أن  لهم 
فلسطينية، وإنه جاهز لضم 32 بالمئة 
اعتباًرا  المحتلة،  الغربية  الضفة  من 

من تموز/ يوليو المقبل. 
في  يدخل  العربي  الموقف  إن  خامًسا: 
لعبة مقايضة قذرة بين الضم والتطبيع، 

القرن  صفقة  من  كجزء  الضم  وكأن 
لتمرير  كآلية  التطبيع  عن  مفصول 
الصفقة، وحتى لو افترضنا أن األمر يتم 
الطرف  يضع  فهو  جدي،  بشكل  طرحه 
تقوم  مقايضة  سياق  في  الفلسطيني 
التسليم  مقابل  »ندعمكم  اآلتي:  على 
سيستفيد  الذي  العدو  مع  بتطبيعنا 
عليكم  الضغط  في  التطبيع  هذا  من 
في  منكم  وسنستفيد  النهاية،  في 
إسرائيل«.  مع  لتطبيعنا  تغطيتكم 
وإجمااًل، فإن هذه المسألة التي روج لها 
فريدمان،  توماس  األمريكي  الصحفي 
وسار على إثره سفير اإلمارات بواشنطن 
عندما  حدودها  تكشفت  وأن  تلبث  لم 
أعلن أنور قرقاش وزير خارجية اإلمارات 
لو  حتى  إسرائيل  مع  سنتعاون  بأننا 
اختلفنا. وكل ذلك وسط تسريبات بأن 
السعودية  إقناع  من  تمكن  نتنياهو، 
واإلمارات ومصر، بخطة الضم مع تقديم 
المستقبل  في  فلسطينية  بدولة  وعد 

البعيد. 
قرار  عن  اإلعالن  تم  أن  منذ  سادًسا: 
في  ضغًطا  المنطقة  شهدت  الضم 
طالت  والمتالحقة  المتسارعة  األحدث 
تشكل  التي  الرئيسة  والقوى  الساحات 
القرن، ويمكن  موقًفا حاسًما من صفقة 
نضالي  حراك  دعم  في  إليها  االستناد 
لها،  التصدي  في  فلسطيني  وشعبي 
الضغط  عملية  تبرز  الصدد  هذا  وفي 
الساحتين  في  األوراق  خلط  ومحاولة 
االقتصادي  والهجوم  واللبنانية  السورية 
من  الحصار  تشديد  عبر  سورية  على 
خالل قانون قيصر، بل وتجاوز ذلك إلى 
المحاصيل  بحرق  حرب  جرائم  ارتكاب 
الزراعية األساسية، وإرباك الوضع الداخلي 
اللبناني بطريقة تدفع نحو الفوضى، بما 
الضغوط  يترتب على ذلك من تركيم 
على حزب اهلل، ومحاولة إعادة األحداث 
حرق  حد  بداياتها،  إلى  سورية  في 
الغذائية  المواد  التي تنقل  الشاحنات 
اللبناني  طرابلس  ميناء  من  لسورية 
عام  يحدث  كان  لما  مشابهة  بصورة 
السعودية  يد  إطالق  وكذلك   ،2011
في اليمن بعد حذف اسمها من قائمة 
واستمرار  األطفال،  حقوق  منتهكي 
والضغط  الحصار  ومواصلة  الحصار، 

على إيران. 
ضرورة  القضايا  هذه  على  يترتب 
الحاسمة  السياسية  الخيارات  بلورة 
والالزمة التي تساهم في بناء موقف 
وطني فلسطيني قادر على المجابهة 
تفاصيل  بكل  الحرب  وخوض 

بأن  الوعي  قاعدة  على  معاركها، 
مواجهة خطة الضم يجب أن يتحدد 
في سياق المواجهة الشاملة مع مشروع 
التصفية، وليس كخطوة منعزلة عن 
هذا المسار، كما أن مشروع التصفية 
يجري  عما  بدوره  معزواًل  ليس 
واإلقليمي؛  العربي  المستوى  على 
قوى  وتحييد  ضرب  محاولة  من 
السياسي  التغول  عوامل  كل  وتوفير 
ودول  لقوى  والتطبيعي  والعسكري 
الممكن  غير  من  فإنه  لذلك  أخرى. 
ناجع،  بشكل  الضم  قرار  مواجهة 
بمعزل عما يجري في المنطقة، وعن 
ضرورة بناء التحالف الواضح والصريح 
للهيمنة  تتصدى  التي  القوى  مع 
العدو  مع  وللتطبيع  األمريكية 
إن  الراهنة.  اللحظة  في  الصهيوني 
بدوره  يفرض  المسألة  بهذه  الوعي 
ما  بكل  التسوية  خيارات  مع  الحسم 
قضايا،  من  الموضوع  بهذا  يتعلق 
االستجداء  رسائل  توجيه  والكف عن 
السياسي من نوع مقابلة وزير الشؤون 
نيويورك  مع  الشيخ  حسين  المدنية 
المواقف  على  المراهنة  وعدم  تايمز، 
كبديل  أهميتها،  على  الخارجية 
إلى  المستند  الفلسطيني  للنضال 
المواجهة  تخوض  إقليمية  تحالفات 
توفر  الخارجية  فالمواقف  ذاتها. 
المناخ المناسب لتطوير الفعل الذاتي 
تلك  تطوير  إلى  بدوره  يقود  الذي 
على  إليها  االتكال  أما  المواقف، 
عليه  سيترتب  الذاتي  الفعل  حساب 
القدرات  تعطيل  المطاف  نهاية  في 
المواقف  وتقويض  ناحية  من  وشلها 
ثانية.  ناحية  من  الداعمة  الخارجية 
فعندما يعدد جوزيب بوريل الممثل 
للشؤون  األوروبي  لالتحاد  األعلى 
الخارجية المخاطر المترتبة على قرار 
على  السلبي  التأثير  في  أواًل  الضم 
على  وثانًيا  المنطقة،  في  االستقرار 
عالقاتها  على  وثالًثا  إسرائيل،  أمن 
مع الدول العربية )التطبيع(، ورابًعا 
األوربي،  االتحاد  مع  عالقاتها  على 
فهو يكشف عن ثالثة عوامل يمكن 
األوروبي،  الموقف  في  تؤثر  أن 
الثالثة  العوامل  ذات  إنها  والمفارقة 
األولى التي يرتبط تفعيلها بالنضال 
التحرر  حركة  وفصائل  الفلسطيني 
العربية، وهنا بالضبط تكمن أهمية 
التصدي  في  الذاتي  العامل  ودور 
لمشروع  التصدي  سياق  في  للضم 

التصفية.  
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الضم الصهيوني لدولة الكيان، وهي استراتيجية قائمة باالستناد لحقل واحد 
األوروبية  الجبهة  على  الدبلوماسي  العمل  السياسي:  الفعل  حقول  من  يتيم 
بشكل محدد، وبالتأكيد مع بقايا بائسة لما يسمى باليسار الصهيوني أحباب أيمن عودة 
من  األمريكية  األصوات  ببعض  بالترحيب  بأس  وال  بولس!  جواد  الرسمي  وناطقهم 

أعضاء الكونغرس األمريكي.

إسقاطا لألوهام:
كيف نواجه مشروع "الضم"؟
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للقيادة  السياسي  الفعل  يتركز  أن  أما 
فهو  الدبلوماسي  العمل  على  المتنفذة 
سيكون  الغريب  مطلقاً،  بغريب  ليس 
الوطنيين  لدى  تشكل  ما  إذا  فعاًل 
أوهام  أية  الفلسطينيين  واليساريين 
وتوجهاتها،  القيادة  تلك  خيارات  حول 
تلك  أن  افتراض  أكثر  غريباً  وسيكون 
القيادة ال يمكن بأية حال أن تبحث عن 
)وسط( ما لموضع )قدم( ما في صفقة 

القرن. 
مقترح  حول  العالول  به  صّرح  ما  إن 
دولة،  إلعالن  ودستور  تأسيسي  مجلس 
يفتح النقاش حول خيار العودة لمشروع 
دولتين:  بين  األردني  الكونفدرالية 
الضفة،  من  أجزاء  على  و)دولة(  األردن 
باتت  الصحفية  التقارير  أن  خاصة 
الموقف  مرونة جديدة في  تتحدث عن 
األردني من خطة الضم وصفقة ترامب، 
خاصة بعد ما ُأشيع عن تفهم أمريكي/

الهاشمية  الوصايا  لبقاء  إسرائيلي 
وتطمينات  اإلسالمية،  المقدسات  على 

بعد  لألردن  القومي  األمن  بخصوص 
الضم. 

كامل  باحتالل  مروراً   1948 العام  ومنذ 
تطورات  كل  عبر  والحقاً  فلسطين، 
القضية الوطنية حكم الموقف األوروبي 
رغم  لهما،  ثالث  ال  توجهين  الرسمي 
)الشاذة(  التصريحات  وتيرة  ارتفاع 
الكامل  الدعم  األول  الموقف  أحياناً؛ 
انطالقاً  فقط  ليس  الصهيوني،  للكيان 
من )عقدة الذنب( األوروبية تجاه اإلبادة 
الرأسمال  مصالح  ولتماثل  بل  فقط، 
لو  حتى  بالنهاية  اإلمبريالي  األوروبي 
الكيان  أوز، مع  األنجي  امتعض حداثيو 
حسب  الصغرى،  اإلمبريالية  الصهيوني؛ 

توصيف الرفيق الراحل الحكيم. 
أما الموقف الثاني فهو اللحاق بالنهاية 
من  الموقف  ولعل  األمريكي،  بالموقف 
فهو  ذلك  على  مؤشر  ترامب  صفقة 
موقف متقلقل ومتردد ويقبل القسمة 
السياسة  عهد  انتهى  لقد  عشرة،  على 
كانت  التي  فرنسا  في  مثاًل  الشيراكية 
تسعى دائماًً إلبقاء هامش ما لها بعيدا 

تمارس  الرسمي  األمريكي  الموقف  عن 
من خالله سياسة فرنسية مستقلة. اليوم 
واالنحياز  مكرون  الشركات  ممثل  مع 
وجونسون  للصهاينة،  الكامل  األلماني 
في بريطانيا؛ فرخ ترامب، ال رهان على 
موقف أوروبي خارج الموقف األمريكي. 
المعلن  األوروبي  الموقف  يبدو  لذلك، 
ضد الضم يتناغم مع موقف أمريكي ال 
زال في طور الحسابات لمسألة الضم، ال 
حرصاً على شعبنا وقضيته، بل باألساس 
حرصاً على مكانة ومستقبل الكيان، وهذا 
ما يفسر أيضاً مواقف اليسار الصهيوني 
الضم،  من  الكونغرس  أعضاء  وبعض 
وعليه فأي رهان على الموقف األوروبي، 
رهان بائس تماماً، أما الترويج الحتمالية 
على  عقوبات  يفرض  أوروبي  موقف 
وتصريح  هنا  لتصريح  باالستناد  الكيان 
هناك من مسؤولين أوروبيين، فهذا ال 
ُأحتلت  بأكملها  ففلسطين  بؤساً،  يقل 
مقاطعة،  األوروبيين  يفرض  ولم 
والممارسات  االنتهاكات  وسلسلة 
يفرض  ولم  وطالت  طالت  العنصرية 
األوروبيون مقاطعة، بل أقصى ما وصل 
نشاط  نتيجة  األوروبي،  الموقف  إليه 
رسمية  مقاطعة  هو  المقاطعة،  حركة 
لمنتجات المستوطنات في الضفة فقط.

أيضاً؛  المتنفذة  القيادة  جعبة  في  ماذا 
الصهاينة  خرق  مع  الدولي،  القانون 
المؤسسات  له،   48 العام  منذ  المستمر 
والجمعية  األمن  مجلس  مثل  الدولية 

العمومية، وحتى محكمة الجنايات؟
سياسياً من الطبيعي أن نسعى كشعب 
هنا  دبلوماسية  سياسية/  لمكتسبات 
بأن  والرهان  شيء  هذا  ولكن  وهناك، 
الضم عبر سياسة تعتمد  نفشل سياسة 
الدبلوماسي/السياسي،  الفعل  على  فقط 
هو  هنا  اآلخر  الشيء  تماماً.  آخر  شيء 
الضم،  إفشال  في  الفشل  األقصى  بالحد 
وبالتالي تسهيل نجاحه، وبالحد األدنى 
القيادة  تستمر  التي  األوهام  إشاعة 
 1993 العام  منذ  بإشاعتها  المتنفذة 
مع  لغزة/سينغافورة  روجت  عندما 

الشروع بمسيرة أوسلو.
هل نحتاج الستعراض مآل الرهان على 
طوال  الدولية  والقوانين  المؤسسات 
عشرات السنين؟ أم ترانا نحتاج لتأكيد 
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القاعدة الذهبية في النضال الوطني: لن 
قانون  ال  ينصفك،  ولن  العالم  يسمعك 
دولي وال مؤسسة دولية، إن لم تفرض 
لصالح  يميل  األرض  على  قوى  ميزان 
جوهرياً؟  له  قيمة  ال  ذلك  غير  شعبك، 
القيادة  خطوات  في  هل  وعليه، 
المتنفذة ما يحمل في طياته ولو بارقة 

أمل محدودة بتغيير ميزان القوى؟ 
أرادت  فإذا  ال.  القول  يمكن  تردد  دون 
فعليها  الضم  إفشال  القيادة  تلك 
بتصورنا اتخاذ خطوات كثيرة، نسوقها 
هنا دون أدنى قناعة بأنها مؤهلة فعاًل 
خطوات  باعتبارها  ولكن  التخاذها، 
لصياغة وعي وطني يمهد لفعل وطني 
القيادة،  الفعلية لهذه  الخيارات  يتجاوز 
النضال  من  جديد  لمرحلة  ويؤسس 

الوطني:
اإلعالن الصريح، ودون مواربة وصياغات 
التوقيع على  لغوية ملتبسة، عن سحب 
سحب  وكذا  وملحقاتها،  أوسلو  اتفاقية 
االعتراف بالكيان الصهيوني. فأن يعلن 
الحياتية  األمور  تسيير  أن  مثاًل  اشتية 
يتطلب تنسيقاً مع االحتالل سيقوم به 
طرف ثالث مفهوم من زاوية أن أوسلو، 
الحياة  مناحي  كل  ربط  أقر  َمْن  هو 
بإرادته،  ورهنها  الصهيوني  بالمحتل 
فهناك حاجة لطرف ثالث لمتابعة قضايا 
تتعلق بالكهرباء والمياه وحركة البضائع 
واألموال والمعابر، وكلها تم ربطها بيد 
المتنفذة  القيادة  وبتوقيع  المحتلين، 
عن  ماذا  السؤال:  ينتصب  ولكن  ذاتها، 
التنسيق األمني؟ هل يعني وقفه، كما 
وقفه  أم  فعلياً؟  وقفه،  السلطة  أعلنت 
الضميري(،  عدنان  )بلوك  عبر  مباشرة، 
بحيث بات يتم عن طريق طرف ثالث، 
الثالث موجود ومقيم  الطرف  أن  خاصة 
معه  التنسيق  ينقطع  ولم  الضفة،  في 
المركزية  المخابرات  وكالة  وهو  يوماً، 
تفترضوا  أن  ولكم  األمريكية CIA؟ 
والروسية  كالفرنسية  أخرى  وكاالت 
تكون  أن  يمكن  وكلها  والبريطانية، 

طرف ثالث!
أن  مثاًل  يعلن مسؤول فتحاوي  وعندما 
األجهزة األمنية لن تنسق أمنياً، ولكنها 
فيمكننا  العسكرية،  العمليات  ستمنع 
السلطة  أعلنته  ما  حقيقة  على  الوقوف 
بلسان  كأني  التنسيق،  وقف  حول 
بدناش  ماشي  يقول:  الصهاينة  حال 
إذ  للعمليات!  تصدوا  المهم  تنسيق.. 
غير  أصاًل  األمني  التنسيق  وظيفة  ما 
لذلك  والمقاومين؟  للمقاومة  التصدي 
المتأصل  الثقة  عدم  تفهم  يمكن  كله 

ذلك  وسياسة  وتصريحات  بتوجهات 
على  المهيمن  اليميني  القيادي  الفريق 

المنظمة والسلطة وحدود حركته.
مقاومة  وطنية  ميدانية  وحدة  بناء 
عبر  وفعاليتها  رؤيتها  تفرض  للضم 
شعبي،  كبديل  الكفاحية  ممارستها 
اليميني  التفاوض  لبرنامج  فقط  ليس 
الرسمية  للمؤسسة  وأيضاً  بل  الرسمي، 
والدافعية  الحافزية  وفاقدة  المتكلسة 
ألي فعل كفاحي. ينبغي تسمية األمور 
بمسمياتها ليس فقط إنصافاً للحقيقة، 
فقدت  فلماذا  للجماهير،  واحتراماً  بل 
ومؤسساتها  بالقوى  ثقتها  الجماهير 
أساسيين  سببين  والرسمية؟  الخاصة 
المؤسسات،  تلك  تكلس  بتقديري: 
آليات  ألية  وفقدانها  الرسمية،  وخاصة 
اجتماعات  في  ولكم  الكفاحي،  للفعل 
والتنفيذية  والمركزي  الوطني  المجلس 
دليل على ذلك. َمْن يراهن على قرارات 
يوليها  زال  ال  وَمْن  المؤسسات  تلك 
لجلسات  أقرب  هي  وتقديره؟  احترامه 
ويفرض  يهيمن  َمْن  هناك  العطاوي: 
رؤيته والبقية ديكور؛ البيان جاهز قبل 
المؤمنين  اهلل  وكفى  االجتماع،  انعقاد 
فهو  ذلك  غير  يدعي  َمْن  القتال.  شر 
كاذب، وهذا ما ثبت في االجتماع األخير 
ذات  تكرار  هو  الثاني  السبب  للقيادة. 
الشعارات والمطالب، والتي باتت تتطلب 
تلك  تأخرت  وكلما  فيها،  النظر  إعادة 
العملية كلما تأخرت ثقة الجماهير بمن 

ال زال يتمسك بتلك الشعارات. 
مفهوم الوحدة الوطنية مثاًل أو مفهوم 
مفهومان  التحرير،  منظمة  بناء  إعادة 
يحوزان بتقديري على النسبة األعلى من 
لوحدة وطنية  الثقة. كيف يمكن  عدم 
وبرنامجين،  نهجين  بين  ُتبنى  أن 
إعادة  يمكن  وكيف  ومستسلم؟  مقاوم 
لمن  جدية  محاسبة  دون  المنظمة  بناء 
كارثي  نفق  أدخل شعبنا وقضيته في 
الصراع  العودة لجذر  اسمه أوسلو، ودون 
جسده  الذي  الصهيوني  المشروع  مع 
تلك  شطبته  والذي  الوطني  الميثاق 

القيادة؟ 
أن  القناعة:  لهذه  توصلوا  ممن  إنني 
كقيادة  التحرير  لمنظمة  بناء  إعادة  ال 
لحقوقه  وممثل  الوطني  للنضال  وأداة 
المشروعة دون إسقاط قيادتها الحالية، 
وهذا بتقديري يتطلب، وإلفشال مشروع 
الضم: بناء وحدة وطنية ميدانية، كادر 
وقاعدة فتح مكون رئيس فيها، تخلق 

أداتها التنظيمية التوحيدية.

الشعبية تدعو لتشكيل  الجبهة 
 لجنة تحقيق عاجلة في ظروف
 قتل األجهزة األمنية المواطن
عالء العموري شرقي القدس

تصريح صحفي
| 25 حزيران/ يونيو 2020 

إلى  فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة   دعت 
 تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في ظروف قتل
الثالثاء مساء  الفلسطينية  األمنية   األجهزة 
العموري محمد  عالء  المواطن/   الماضي 
له، شرقي وأقرباء  أشقاء  وإصابة  عامًا،   41 
أمر تنفيذ  اثناء  المحتلة،  القدس   مدينة 

.قضائي

القانون سيادة  مبدأ  على  الجبهة   وأكدت 
أنها إال  المواطنين،  قبل  من   واحترامه 
التزام ضرورة  على  تشدد  ذاته  الوقت   في 
تنفيذ بمعايير وشروط  السلطة  أمن   أجهزة 
 األوامر القضائية، بعيدًا عن استخدام العنف
تحت السالح  استخدام  ومنع  القمع،   أو 
الطوارئ حاالت  في  إال  كانت  ذريعة   أي 

.القصوى

المواطن كرامة  بأن  الجبهة   وأكدت 
يستوجب ما  الوطن،  كرامة  من   الفلسطيني 
توفير لضمان  الالزمة  اإلجراءات  كل   اتخاذ 
ووقف الكريمة،  الحياة  مقومات   كل 
حتى بحقه  والقمعية  البوليسية   األساليب 

.أثناء تنفيذ إجراءات قانونية

هناك بأن  مؤكدة  بيانها  الجبهة   وختمت 
 شعور عارم بالغضب لدى شعبنا من عمليات
مؤسسة بأية  ثقته  وعدم  هذه   القتل 
وتنصف حقوقه  لإلنسان  تستعيد  ال   رسمية 

.المظلومين من الطبقات الشعبية

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

دائرة اإلعالم المركزي

2020/6/25
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لتوسيع دائرة الرؤية حول الوضع اللبناني، تناقش )الهدف( مع الرفيق محمد 
الواقع  هذا  ظروف  الشعبي،  الديمقراطي  للحزب  العام  األمين  نائب  حشيشو 
على  )قيصر(  وآثار  واستهدافها  المقاومة  ومسألة  والسياسية  االقتصادية 

لبنان، والوجود الفلسطيني في هذا البلد.
شعبيا  حراكا  أثمر  لبنان  يعيشه  خطير  اقتصادي  منزلق  ظروف  في  الحوار  هذا  يأتي 

منتفضا متواصال، وهجمة مركزة على المقاومة بهدف نزع سالحها.

محمد حشيشو للهدف:
غياب الدولة في لبنان لعب دورا أساسيا في الصراع الموجود

أجرت الحوار: د. انتصار الدنان/لبنان

لبنانية  خصوصية  ذات  موضوعات  *هناك 
رأسمال  إلى  الطائفي  النظام  بنية  من 
والفساد وتحول هذه إلى منظومة متحكمة 
بكل شيء، وعلى ضوء ذلك هل باإلمكان 
أن  أو  جذرية  طبيعة  ذات  تغيير  تحقيق 
تراكمية؟  نقالت  عبر  يتم  سوف  التغيير 
ولمصلحة  الحقيقي  التغيير  يبدأ  أين  ومن 

الشرائح األوسع من الشعب اللبناني؟ 
**بداية القول إنه ال شك أن بنية النظام 
اللبناني هي الحاكمة بالسلطة الموجودة، 
الغربي،  االستعمار  تركها  البنية  وهذه 
ينتقل  لم  لبنان  وإن  هشة،  بنية  وهي 
الرأسمالية،  نحو  الرأسمالي  بالتطور 
رسمه  الذي  الوظيفي  بالدور  ظل  بل 
ينفذ  له، وهو  تابًعا  أي ظل  الغرب،  له 
المراحل  وحتى  ا،  عمليًّ الغرب  مصالح 
التاريخية التي تمر بها المجتمعات من 
تتم هذه  لم  واشتراكي  رأسمالي  حكم 
اإلقطاع  مرحلة  من  لبنان  في  المرحلة 
تزاوج،  هناك  حصل  بل  والرأسمالية، 
وانتقل جزء من اإلقطاع إلى الرأسمالية، 
رأسمالية هي  نرى عوائل  وبسبب ذلك 
من أصول إقطاعية، ومن هو على رأس 

الذي يضيف صراعات  اللبناني هو  المال 
في لبنان، وقد ال تكون هذه الصراعات 
في المناطق كافة في لبنان على نفس 
لكل  خصوصية  هناك  ألن  الوتيرة، 

منطقة ونحن اعتدناها.
في الحرب األهلية كان هناك إرهاصات 
والصناعي،  االقتصادي  المستوى  على 
وورش  مصانع  هناك  كان  البداية  وفي 
إلى  باإلضافة  كبير،  دخل  لها  كبيرة 
الذي كان مقبواًل  الزراعي  القطاع  تطور 
الشعب  من   %40 إن  حيث  ما،  نوًعا 
الزراعة  من  يعتاشون  كانوا  اللبناني 
أن  إلى  والتسويق«،  باإلنتاج  »يعملون 
دوًرا  لعبت  التي  األهلية  الحرب  أتت 
حل  أن  إلى  لبنان  في  الصناعة  بصعود 
احتالل الصهاينة للبنان في العام 1982 
بشكل  وذلك  الصناعة،  من  جزًءا  فدمر 
 1990 العام  وفي  وممنهج،  متعمد 
االقتصاد  فتحول  اإلعمار،  إعادة  بدأت 
هذا  وعلى  الريع،  اقتصاد  إلى  اللبناني 
وبعد  اقتصاديًّا،  مستقر  غير  بلد  فهو 
مرور ثالثين عاًما على النهج االقتصادي 
إليه  وصل  ما  إلى  لبنان  وصل  الريعي 

اليوم.
فهو  التغيير  إلمكانيات  بالنسبة  أما 
مسار صعب وطويل، بسبب غياب الدولة 
ا  في لبنان، وهذا الغياب لعب دوًرا أساسيًّ
ففي  فيه،  الموجودة  الصراع  عملية  في 
هناك  فكانت  الدولة،  ُتبَن  لم  لبنان 
أمر  وهذا  ومذهبية،  طائفية  أولويات 
فك  يجب  أنه  يعني  ما  وصعب  معقد 
ألنه  وطوائفها،  بأحزابها  الناس  ارتباط 
ال يوجد من ُيقنع المواطن بفك ارتباطه 
من  ثقة  إلى  يحتاج  والتغيير  بالزعيم، 
هذا المواطن الذي يكفل له الحماية في 
للتغيير  األفق  لكن  الدولة،  غياب  ظل 
وأشكال،  أساليب  فهناك  ُمغلًقا،  ليس 
ووسائل لذلك، ما يعني أن هناك عملية 
الوعي  عمادها  ذلك،  أجل  من  نضالية 
لنقل الناس من الزبائنية التي فرضتها 

المذهبية والطائفية.
*على ضوء هذا التشابك اإلقليمي والدولي 
منع  شروط  توفير  يمكن  كيف  والمحلي، 
االنهيار المالي واالقتصادي دون الخضوع 
بكل  الخارجي  للدعم  السياسية  للمطلبات 
مسمياته، سيدر أو البنك الدولي وغيرهما؟ 

في  والمالي  االقتصادي  االنهيار  **إن 
االختالف  نقاط  مع  لكن  حصل،  لبنان 
الوضع  نرى  ال  ونحن  الدول،  بعض  مع 
الداخلي  النظام  حتى  معزواًل،  اللبناني 
الهيمنة  بالصراع ضد  بالتغيير  المرتبط 
ونحن  الصهيوني،  والوجود  اإلمبريالية 
اللحظة  منذ  طلبنا  ذلك  أجل  من 
بالحوارات  تشرين   17 النتفاضة  األولى 
المنخرطة  القوى  كل  مع  والنقاشات 
إظهار  هو  األساسي  همنا  كان  ا،  وطنيًّ
الشعبية،  لالنتفاضة  الوطنية  الهوية 
والهوية الوطنية تظهر أنها ضد النظام 
اللبناني،  النظام  حماية  وضد  اللبناني 
بدون  الداخلي  التحرر  إنجاز  يمكن  وال 
القضية  ربط  وبالتالي  الخارجي،  التحرر 
الوطنية بالقضية الطبيعية، وهي التي 
الثانية  المسألة  أما  إلنجازها،  نسعى 
بالصراع الداخلي هي الهيمنة األمريكية 
والغربية، وهي واحدة من ركائز السلطة 
النظام  هز  يمكن  ال  وبالتالي  اللبنانية، 
الهيمنة  تضعف  لم  إذا  التغيير  تجاه 
فإضعاف  صحيح،  والعكس  الغربية، 
الهيمنة  إضعاف  هو  الغربية  الهيمنة 
الترابط  هذا  فإن  وبالتالي،  اللبنانية، 
كل  على  الطريق  تقطع  بالنضال 
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قبل  من  االنتفاضة  ضرب  إمكانيات 
لهم  عالقة  وال  لهم  مصلحة  ال  الذين 
الصراع  بقضايا  وال  الوطنية،  بالقضية 
عام  بشكل  الوطني  والتحرر  بالمنطقة، 
والقضية الفلسطينية تعني كل القضايا.

من 17 تشرين حتى اليوم هناك مسارات 
هو  القرار  لنا  بالنسبة  لكن  متعرجة، 
الداخلي  الصراع  هذا  في  االستمرار 
باتجاه التغيير، لكن من موقعنا الوطني 
اإلمبريالية  لمشروع  المعادي  المتقدم 
وبدون  التباس،  أي  بدون  الصهيونية 
أي تردد، وبدون أية ضبابية بالمشهد، 
في  الموجود  الصراع  من  جزء  ونحن 

المنطقة والعالم.
لبنان  بها  يمر  التي  المخاطر  تتقاطع  *أين 
تطرحها  التي  والتحديات  المخاطر  مع 

صفقة القرن والحًقا قانون قيصر؟
كفلسطين  مستهدف  لبنان  **إن 
مشكلتها  اإلمبريالية  وحقيقة  وسوريا، 
قسم  الغرب  أن  يعني  ما  لبنان،  مع 
اليوم  نراه  الذي  لبنان  وأنتج  المنطقة، 
يميز  ما  لخدمته.  ا  وظيفيًّ دوًرا  ليؤدي 
لبنان عن غيره وجود المقاومة، المقاومة 
التي نعتبرها انطلقت منذ العام 1948 
الغاصب،  الصهيوني  الكيان  لمواجهة 
المقاومة  من  متعددة  كانت  وهي 
إلى  والمدنية  والشعبية،  المسلحة، 
قاتلوا  الشباب  من  عدد  فهناك  آخره، 
كما  المحتلة،  الفلسطينية  األراضي  في 
للدفاع  تطوعوا  الذين  الناس  هناك  أن 
عن قراهم الجنوبية في مواجهة الكيان 
الصهيوني، بدًءا من الخمسينيات مروًرا 
إلى  وصواًل  والسبعينيات  بالستينيات، 
 ،82 في  اللبنانية  الوطنية  المقاومة 

استمراًرا بالمقاومة اإلسالمية.
وجود  لوال  أحد  بال  على  ليس  لبنان  إن 
مركًزا  يحتل  ال  فهو  المقاومة،  هذه 
ومن  ا،  سياحيًّ أو  اقتصاديًّا  أو  ا  ثقافيًّ
أجل ذلك، نحن ال نستطيع فصل الوضع 
اللبناني عن المنطقة، فنحن نعيش في 
اإلقليمي  المستوى  على  محتدم  صراع 
والدولي، ويجب أن نكون جزًءا من هذا 
أنفسنا  استبعاد  نستطيع  وال  الصراع، 
»أي لبنان« عن هذا الصراع، كما أننا جزء 
من  العالم  في  الموجود  الصراع  هذا  من 
وفي  اليساري،  التقدمي  موقعنا  خالل 
المنطقة  مستوى  على  األخيرة،  األشهر 
عقوبات  بظل  اقتصاديًّا،  انهياًرا  نشهد 
وحصار أميركا على الوضع اللبناني على 
االقتصاد تحت عنوان »حصار المقاومة«، 
سوريا  على  مستمر  هجوم  ظل  في 
القضية  على  وفي ظل هجوم  والعراق، 
بلًدا  يريدون  ال  ألنهم  الفلسطينية، 
قيصر  قانون  واآلن  »فلسطين«،  اسمه 
تريد  العناوين  فهذه  حديًثا،  أقر  الذي 

أفق  ليفتح  األمريكي  للمشروع  انتصاًرا 
لبنان، وهذه معادلة جدلية  تعديل في 
يستهدف  القانون  هذا  إرادية.  غير 
الرئة  هي  سوريا  ألن  كسوريا،  لبنان 
سوريا  موقف ضد  وأي  للبنان،  الوحيدة 
الكيان  مصلحة  في  يأتي  موقف  هو 
مسألة  اخترعوا  لذلك  الصهيوني، 
اليوم،  وليد  ليس  والتهريب  التهريب، 
ليس  وهو   ،43 عام  منذ  موجود  هو  بل 
الحصار  بل هو يستكمل موضوع  بريًئا، 
حزب  عن  االمدادات  وقطع  سوريا،  على 
العراق  في  ينجحوا  لم  فاألمريكان  اهلل، 
فاخترعوا  داعش،  ما يخص  وسوريا في 
الحدود  يقطعوا  حتى  التهريب  قضية 
متضرر  لبنان  لكن  السورية،  اللبنانية 
القرار، ففي ظل  بشكل مباشر من هذا 
هذا القرار ال قيامة القتصاد لبناني من 

جديد من دون المرور عبر سوريا.
غض  نستطيع  ال  االنتفاضة  في  نحن 
النظر عما يحصل اليوم، فنحن جزء من 
اإلمبريالية  مواجهة  في  المقاومة  محور 
الصهيونية مع دورنا الخاص الذي يتعلق 
اليوم ما  اللبناني، وما يحصل  بالموضوع 
الفلسطينية،  القضية  إلنهاء  إال  هو 
القرن«،  »صفقة  إقرار  بعد  وتحديًدا 
فالمتضرر الوحيد من صفقة القرن األول 
لذلك  لبنان،  تليها  الفلسطينية  القضية 
يجب أن نفتح عالقات مع الدولة السورية 
مصلحة  ألن  اللبنانية،  الدولة  خالل  من 
والوضع  اللبناني،  واالقتصاد  اللبنانيين، 
األمريكي  سيبقى  االجتماعي..الخ، 
والعقوبات،  بالحصار  ا  يوميًّ يهددنا 
وبضرب المصارف، والقطاع المالي. وفي 
هذا الصراع، نحن مستهدفون في لبنان، 
المطروحة  المشاريع  بكل  مستهدفون 
الوحيد  وخيارنا  القرن،  صفقة  بسبب 
اإلسالمية  والمقاومة  الوطنية  األحزاب 
وكل القوى في لبنان من أجل االستمرار 
المشروع  مواجهة  هو  واالنتصار 

اإلمبريالي بكل عناوينه.
*كيف تقرأ األحداث األخيرة خالل االسبوع 
الماضي؟ هل ثمة مخاطر حقيقية النزالق 
مجرد  هو  أم  للفوضى  اللبناني  الوضع 
تهويل وضغط لالبتزاز السياسي أو لتشوية 

صورة االنتفاضة؟
الناس،  أمام  السبل  تسد  **عندما 
يذهبون إلى خيار آخر، وهذه االنتفاضة 
فيها  انخرط  لبنان  في  اليوم  الموجودة 
الدولة،  فساد  من  المتضررين  كل 
من  مناضلين  شيوعيين  كوننا  ونحن 
الجمهور  على  ونفرض  التغيير،  أجل 
الذي  المكان  مع  ينخرط  أن  المتضرر 
حتى  بالتغيير،  مصلحته  مع  يتناغم 
تنتقل هذه االنتفاضة نحو االنتصار، ما 
يعني أننا نقوم بتفكيك الجماهير عن 

جمهوًرا  نريد  فنحن  الطائفية،  أحزابها 
والمطلوب  طائفية،  أحزاب  دون  من 
األمان  الجمهور، ألنه فقد  احتضان هذا 
أي  الحزب  إلى  لجأ  لذلك  الدولة،  عند 
حتى  تشرين   17 ومنذ  ليحميه،  حزب 
كما  وشغب  عنف  عمليات  حصلت  اليوم 
وبعدها  الماضي،  األسبوع  في  حصل 
صارت مراحل سلمية، لكن عندما يحصل 
انهيار للمستوى الذي وصل إليه لبنان، 
وانهيار  الدوالر  سعر صرف  في  وتفلت 
العملة الوطنية، وبعد تدني الحد األدنى 
لألجور إلى 120$، وخسر عدد من الناس 
نصف  خسر  منهم  وقسم  وظائفهم، 
راتبه، وبسبب حجر كورونا منذ شهرين 
يخرجوا  أن  للناس  لزاًما  فصار  ونصف، 
دليل  هو  حصل  وما  الطريقة،  بهذه 
تسمع  أن  لم تستطع  الحكومة  أن  على 
أناس  هناك  ذلك  مع  لكن  الناس،  جوع 
من  ودخلوا  التظاهرات  هذه  استغلوا 
أجل القيام بعمليات شغب، ما يعني أن 
الذين قاموا يهذا الشغب هم مدسوسون 
من  المتضررين  النظام  جماعة  من 
شغب  هناك  لكن  الحكم،  من  خروجهم 
المصارف  نحو  المتوجه  وهو  إيجابي 
أشكال  من  شكل  ألنه  لبنان،  ومصرف 
التعبير. فقد أتت حكومة حسان دياب، 
خطابه  بعد  خيًرا  الناس  بها  فاستبشر 
شعروا  أن  لبثوا  ما  لكنهم  السياسي، 
الحكومية  الممارسة  بسبب  أمل،  بخيبة 
يستردوا  ولم  المحاصصة،  تعتمد  التي 
شركات الهاتف، واالعتماد على صندوق 
ما  الدوالر،  سعر  وتفليت  الدولي،  النقد 
الغذائية،  المواد  سعر  تفليت  إلى  أدى 
وإذا استمرت الحكومة على النهج الذي 
فنحن  السابقة،  الحكومات  تتبعه  كانت 

بالضروري سنحصد النتيجة ذاتها.
هذه  وسط  المقاومة  موقع  هو  *ما 
واالقليمية؟  الدولية  والمخاطر  التحديات 
في  استهدافها  خطر  تستشعرون  وكيف 

لبنان وعموم المنطقة؟
في  مصلحة  لها  حكًما  المقاومة  **إن 
ذلك  في  الرئيسة  القوة  وهي  التغيير، 
وخاصة  واإلسالمية،  الوطنية  »المقاومة 
أن  أقله  اهلل«،  وتحديًدا حزب  اإلسالمية، 
إذ  الداخلي،  التآمر  شر  تؤخر  المقامة 
والمسألة  الوطني،  باألفق  تغيير  حصل 
ببنية  ينخرط  لم  اهلل  حزب  إن  الثانية 
بالسلطة  انخرط  أنه  علًما  النظام، 
سالح  لحماية  وذلك   ،2005 العام  في 
المقاومة، فهو قبل ذلك كان يعتمد في 
حماية سالحه على الحلفاء، ومن ضمنهم 
سوريا، أما بعد العام 2005، اتخذ حزب اهلل 
قراًرا بدخوله إلى السلطة حتى يستطيع 
ضبط الوضع من الداخل، وكذلك لحماية 
على  مضطر  وهو  المقاومة،  مشروع 
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االنفتاح  أجل  من  بموازنات  يقوم  أن 
الحزب  في  ونحن  السياسي،  بالخطاب 
الديمقراطي الشعبي لسنا مضطرين أن 
نقيم عالقات مع الكتائب أو مع القوات 
اللبناني، لكن ربما يضطر حزب اهلل لذلك 
اهلل  حزب  إن  المقاومة.  مشروع  لحماية 
يعمل على تجنب جره إلى حروب حتى 
بعد بدء األزمة السورية، وكل محاوالت 
تفجير الوضع اللبناني تستهدف بشكل 
»حزب  المقاومة  بل  لبنان،  ليس  مباشر 
اهلل«. أما بالنسبة لالنتفاضة التي حصلت 
الحزب  عام  أمين  خرج  فقد  لبنان،  في 
السيد حسن نصراهلل على الجمهور، وأكد 
األول  األسبوع  الناس فيها، وفي  أحقية 
لالنتفاضة كان جمهور كبير من جمهور 
أجل  من  لكن  بها،  مشارًكا  اهلل  حزب 
مشروع خاص يستهدف المقاومة اضطر 
جمهوره للخروج من ساحات االنتفاضة، 
على  المشبوهين  من  عدًدا  دخل  حيث 
خط االنتفاضة بتمويل مشبوه ألجندات 
القوى  أن  كما  مشبوهة،  وأهداف 
علًما  االنتفاضة،  في  منخرطة  الوطنية 
لدى  معروفة  االنتفاضة  شعارات  أن 
الذين  محاسبة  نطلب  ونحن  السلطة، 
عاًما.   30 من  السلطة  أمور  زمام  تولوا 
انخراطها  االنتفاضة  لهذه  نريد  ونحن 
يستطيع  حتى  كافة،  الوطنية  بالقوى 
مسار  أن  علًما  باألمان،  الشعور  المواطن 

التغيير طويل جًدا.
المشهد  لفسيفاء  تصنيف  إجراء  أردنا  *لو 
اللبناني من في السلطة أو خارجها، ما هي 
الخصم  بين  الفرز  إلجراء  المناسبة  المعايير 
الصراع  في  والعدو  الطبقي،  الصراع  في 
يمكن  وكيف  الوطني؟  التحرر  أجل  من 
والتناقضات  الثانوية  التناقضات  ترتيب 

الرئيسية؟
والعدو،  الخصم  بين  نفصل  ال  **نحن 
نحن  لذلك  تختلف،  العدو  وترجمة 
بالسياسة ننتبه، ألن بنية النظام اللبناني 
الثورة واالنتفاضة على  تختلف، ومسار 
مساًرا   58 عام  منذ  أخذت  النظام  هذا 
شمعون،  كميل  ضد  الثورة  أي  طوياًل، 
فهناك يمين متلون وليس له دور، ومن 
عالقة  خطوط  عن  يبحث  دور  له  ليس 
مع الغرب، وهذا يمين رجعي، ويكفينا 
نتائج اتفاق الطائف، فقبل الحرب كان 
فتقاسموا  سنية  مارونية  ثنائية  هناك 
السلطة مع طوائف أخرى إلى أن كانت 
التغيير  مشروع  فسقط  األهلية،  الحرب 
إعادة  ثم  فشل،  إلى  وأدى  واإلصالح 
جديد  بشكل  جديد  من  النظام  إنتاج 
يعد  لم  الطائف  وبعد  جديدة،  وأدوات 
الجمهورية،  لرئيس  صالحيات  هناك 
فبعد الحرب ركبت ثنائية سنية شيعية، 

هناك  كان  ثم  ومن  المسيحيون،  كذلك 
بين  رابًطا  وكان  بلبنان،  لسوريا  وجود 
الجميع، وبعد خروج السوريين من لبنان 
ولد شيء جديد، فمع كل التغييرات حل 
مستوى  على  الصراع  وهو  جديد،  نظام 
فجرت  تشرين   17 وانتفاضة  السلطة، 
أطراف  بين  خالف  فوقع  الصراع،  هذا 
النظام، وهذا تعبير عن أطراف النظام، 
والتيار  الوضع،  من  الهروب  وإمكانية 
موحد  مشروع  على  يلتقي  الوطني 
كل  وقطع  التغيير  نحو  واحد  وهدف 
من  واألهم  النظام،  مع  المساومة  فكرة 
هذا نحتاج للتوحيد، لذلك نريد وضوًحا 
وطنية  كتلة  هناك  ليكون  الناس،  مع 
مع  عناوين  نضع  أن  ونريد  شعبية، 
وهذا  الشعبية،  الحركة  ونجمع  الشعب، 

المسار طويل جًدا.
في  الفلسطينون  وضع  إلى  تنظر  *كيف 
لبنان؟ وما هو المطلوب منهم والمطلوب 
في  القائمة  األوضاع  ظل  في  اتجاههم 
دائرة  في  أنهم  تستشعر  وهل  لبنان؟ 

االستهداف مما يجري؟
**نحن بالحزب ننظر إلى الفلسطينيين 
اللبنانيين  إلى  ننظر  كما  لبنان  في 
قضية،  لديهم  مواطنون  فهم  بالكامل، 
مدنية  حقوق  من  كافة،  الحقوق  ولهم 
السياسية،  الحقوق  وحتى  واجتماعية، 
في  هو  الفلسطيني  وجود  ضمان  ألن 
حقه بممارسة الحقوق السياسية وأهمها 
الدفاع عن قضيته الوطنية، ونحن حتى 
ليس  أن  كما  المسلح،  الكفاح  مع  اليوم 
عدم  يعني  المسلح  الكفاح  انعدام 
استطاعة الفلسطيني الدفاع عن قضيته، 
والمسألة األخرى معاناة الفلسطيني مثل 
اللبناني بسبب التمييز الطبقي، فكيف 
إن كان يطالب بحق العودة وهذا يحتاج 
دعًما من قبل الدولة اللبنانية، ألن الدولة 
تنظر للفلسطيني أن العودة هي ضده، 
االتحاد  انهيار  بعد  األسف،  مع  ولكن 
وبطبيعة  األحزاب،  تراجعت  السوفياتي 
ألنه  الفراغ،  تقبل  ال  الساحة  األحوال 
هناك مشروع إستعماري إرهابي جاهز 

إلى أن يمأل هذا الفراغ.
الحركة  دور  غياب  التجربة  دروس  *من 
الوطنية الديمقراطية لقيادة عملية التغيير، 
الثورة  لقوى  رهن  األمور  زمام  سيترك 
المضادة.. لماذا تأخرت  قوى التيار الشعبي 
عن  باإلعالن  والديمقراطي  والوطني 

نفسها وبرنامجها؟
**نحن من البداية نطالب بثالث نقاط؛ 
الهوية الوطنية، وببرنامج التغيير حتى 
وليكون  مًعا،  والقيادة  الناس  يكون 

القيادة،  في  االنتفاضة  من  جزء  هناك 
ليس  أنه  اإلعالن  في  التأخير  وسبب 
الذي  الوقت  في  لذلك  جهوزية  هناك 
أن  اآلخر  واألمر  إرهاصات،  فيه  نشهد 
هناك أمًرا ليس مركزيًّا لبناء شيء ضد 
النظام، ووجود كتل مجتمعية وتحديًدا 
التي تعمل تحت أجندات تمويلية  تلك 
هذه  فوجود  الخارجي،  التمويل  وهو 
المجموعات في االنتفاضة طرح عناوين 

متعددة.
الساحة  في  البعض  من  مؤخراً  *برزت 
وذلك  بالفيدرالية،  التلويح  اللبنانية 
النظام  مأزق  استفحال  من  انطالًقا 
هل  ولكن  مشبوهة،  ولنوايا  الطائفي، 
برأيكم آن األوان لمؤتمر وطني يبحث 
أزمة البالد؟ و كيف ترى سبل المعالجة؟ 
أطلقها  التي  الصرخة  تعني  وماذا 

المفتي قبالن حول سقوط الطائف؟
والمشاريع  الفدرالية  موضوع  **إن 
بموضوع  مرتبط  وطرحها  القديمة 
لتطويق  هي  المشاريع  وهذه  قيصر، 
تخدم  الفيدرالية  أن  علًما  المقاومة، 
في  فدرالية  ال  ألنه  الصهيوني،  الكيان 
إلى واليات،  بلد غير مقسم  لبنان، ألنه 
ومن  الخطر،  يزيد  األمر  هذا  وبالعكس 
بالفيدرالية  المنادون  كون  ثانية  ناحية 
بتشريع  الصهيوني  للكيان  يبررون 
وجوده كوطن ديني، وهي تعطي دفًعا 
لهذا المشروع الذي يهدف إلى تطويق 
ثمان  من  نحن  اآلخر  واألمر  المقاومة، 
تأسيسي  مع مؤتمر  أننا  سنوات طرحنا 
اجتماع  وعقد  التغيير،  أجل  من  وطني 
يعني  ما  مدنية  دولة  أجل  من  جديد 
حقوق  يحفظ  وهذا  ديمقراطية،  دولة 
كل المكونات وحق المواطنين، فالمؤتمر 
التأسيسي صار ضروريًّا من أجل تحديد 
وثانًيا  لبنان،  ودور  أواًل،  لبنان  هوية 
إلغاء الطائفية دفعة واحدة من الممكن 
األمر  وهذا  فعل،  ردة  إلى  يؤدي  أن 
يجب أن يكون بالتدريج، شرط أن نصل 
والبدء  السياسية،  الطائفية  إلغاء  إلى 
ببناء دولة مدنية، ونحن نؤمن بمقولة 
الصراع،  مستوى  على  الرئيس  التناقض 
فرفعنا  الصهيونية،  ضد  التناقض  وهو 
في بداية عملنا السياسي نحن والجبهة 
الشعبية شعاًرا يعمل على تحالف سياسي 
واسع، ومن ضد الصهيونية هو مع هذا 
عن  الخطر  يزول  الحالة  وبهذه  الشعار، 
والخصوم  خصوم،  لدينا  لكن  الناس، 
وهذا  الخارجية،  بمصالحهم  مرتبطون 
ويختلف  الثانوي  بالتناقض  يصنف 

حسم المنطقة خارًجا أو داخاًل.
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ألوانهم  اختالف  على  الحركة  أعداء 
موتها  عن  بشماتة  يتحدثون 
ونهايتها، ودليلهم في ذلك خفوت 
صوتها وضعف )إن لم يكن انعدام( 
الحركة  خلف  وتواريها  تأثيرها، 
األصولية الصاعدة بما في ذلك، على 
الصهيوني  العربي  الصراع  مستوى 
األساسية  االختبار  ساحة  يمثل  الذي 
لكل الحركات السياسية في المنطقة. 
قدر  بأكبر  االلتزام  من  بد  ال  وعليه 
لمقاربة  والموضوعية  التجرد  من 
الوطني  التحرر  حركة  موضوع 
ما  على  الوقوف  بهدف  العربية؛ 
أصبح في حكم المتجاوز، وما ال زال 
هذا  في  والتطوير.  للتجديد  قاباًل 
األوهام،  مع  القطيعة  تصبح  السياق 
المرحلة،  ومخاطر  بتحديات  والوعي 
لخلق  جديد  نهوض  ومستلزمات 

إلعادة  تراكمية  ديناميكية  شروط 
الحركة إلى ساحات الفعل والمواجهة، 
المجتمعي  لمشروعها  وتملكها 
من  الممتدة  المنطقة  زالت  ال  الذي 
ماسة  حاجة  في  المحيط  إلى  الخليج 
الحضارية  مسيرتها  الستئناف  إليه؛ 
األمم  بجانب  قرون  منذ  المتوقفة 

الكبرى.
أهمية ومشروعية المراجعة النقدية 

أهمية  ورغم  المنهجية،  الناحية  من 
المراجعة النقدية لمسار حركة التحرر 
المراجعة  فإن هذه  العربية،  الوطني 
النظر  لحظة  تتعدى  أن  ينبغي  ال 
إلى المرآة العاكسة في السيارة أثناء 
السياقة؛ ألن القيادة الحكيمة تتطلب 
أمامها،  هو  ما  على  الرؤية  تركيز 
األخطاء  لتفادي  المباشر  ومحيطها 

القاتلة والحوادث المميتة، وال شك أن 
استخالص الدروس مما حدث وتجنب 
هو  السابقة  األخطاء  إنتاج  إعادة 
الهدف من كل مراجعة. إن استعادة 
فاعليتها  واسترجاع  الحركة  روح 
قراءة  بالضرورة  يتطلبان  النضالية، 
سياقات  في  قرن  نصف  من  ألزيد 
مترابطة  ودولية  وجهوية  وطنية 
فهم  يمكن  ال  حيث  ومتفاعلة، 
سبقه  عما  بعزله  ما،  حدث  حقيقة 
ورافقه من أسباب وتداعيات، وهكذا 

يمكن التمييز بين المراحل التالية:
مرحلة النشأة والصعود: 

الناصرية  الثورة  بتفجير  وتبتدئ 
في  بدورها  اندرجت  التي  مصر  في 
ردود الفعل على نكبة فلسطين سنة 
المرحلة  تلك  تميزت  وقد   ،1948
الصينية  الثورة  بانتصار  عالميا 
بقيادة ماو تسي تونغ، وبداية الحرب 
وتأسيس  كوريا،  حرب  بعد  الباردة 
البلدان  االنحياز، وحصول  حركة عدم 
السياسي،  االستقالل  على  اإلفريقية 
وتأثير ثورات فيتنام والجزائر وكوبا. 
وكان انتصار عبد الناصر في معركة 
القوميين  حركة  وتأسيس  السويس 
الجزائرية،  الثورة  وانتصار  العرب، 
وسقوط حلف بغداد، وأخيًرا، تفجير 
صعود  أوج  في  الفلسطينية  الثورة 
لكن  العربية.  الوطني  التحرر  حركة 
أخطاء  رافقته  السريع  الصعود  ذلك 
قاتلة على حد قول الشهيد المغربي 
الذي بذل جهوًدا  المهدي بن بركة، 
الصراع  حدة  من  للتخفيف  كبيرة 
البعثي/الناصري في أفق عقد مؤتمر 
القارات الثالث في كوبا سنة 1966. 
وكان اختطاف واغتيال منسق اللجنة 
التحضيرية لذلك المؤتمر في باريس 
مؤشر  أول  نفسه،  الشهيد  هو  الذي 
للتحالف  المضاد  الهجوم  قرب  على 
على  الرجعي  اإلمبريالي  الصهيوني 
فصائل حركة التحرر الوطني العربية، 
بداية بعمودها الفقري المتمثل في 

مصر الناصرية. 
مسار  على  أثر  خلل  أكبر  إن 

االنتشار  فيها  تسبب  التي  المسبوقة  وغير  الشاملة  العالمية  األزمة  سياق  في 
السريع لفيروس كوفيد - 19، حلت ذكرى نكسة 5 يونيو/ حزيران 1967 التي 
مثلت تاريًخا فاصاًل بين مرحلتين في مسار حركة التحرر الوطني العربية؛ بهذه 
الحركة، الستشراف آفاق  الحاجة إلى قراءة جديدة لماضي وحاضر هذه  المناسبة برزت 
تطورها الممكن والمرغوب فيه، حتى تتمكن من تحقيق أهدافها التاريخية في التحرير 
والوحدة واالشتراكية. طبًعا هناك من قد يتساءل باستغراب: هل ال زال  في إمكان 
التاريخ  ألم تعد من مخلفات  زالت موجودة أصاًل؟  الحركة أن تنجز شيًئا؟ وهل ال  هذه 

العربي الكثيرة التي ينشد إليها الحنين في اللحظات المظلمة؟

حركة التحرر الوطني العربية:
ماض مجيد وواقع عنيد ومستقبل يتطلب التجديد

د. علي بو طوالة- الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي/المغرب
الناطق الرسمي باسم الجبهة العربية التقدمية     
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هو  أعداءها  مهمة  وسهل  الحركة 
توجهات  إلى  انقسامها  بالتأكيد 
الثانوية  تناقضاتها  غلبت  متصارعة 
وصراعها  الرئيسي  تناقضها  على 
الصهيوني  الكيان  مع  الوجودي 
ولم  والعلنيين،  السريين  وحلفائه 
ينفع ال المعارك البطولية، وال تبني 
القيادة  وال  الثورية،  الماركسية 
المسلسل  إليقاف  ليسارها  الحازمة 
األسود  بأيلول  بدأ  الذي  التراجعي 
من  الفلسطينية  الثورة  وإخراج 
األردن، ثم موت عبد الناصر المفاجئ 
السادات  وانقالب   ،)  1970 )سبتمبر 
15مايو/ في  الطليعي  التنظيم  على 
أيار 1971. والمفارقة أن حرب أكتوبر 
المشروعية  أعطت  التي  هي   1973
الخياني إلقدامه على  لتوجه السادات 
اتفاقية  توقيع  ثم  القدس،  زيارة 
كامب ديفيد التي أحدثت خلاًل فادًحا 
الكيان  مع  العسكري  القوى  بميزان 
الصهيوني، بإخراجها الجيش المصري 

من الصراع العربي اإلسرائيلي.
مرحلة الضمور والتفكك:

الرأسمال  في  التفريط  أدى  لقد 
الرمزي األصلي للحركة، المتمثل في 
المشروع القومي التحرري والتقدمي 
المتنافسة  القطرية  المشاريع  لصالح 
خطأ  ثان  العربية  األمة  زعامة  على 
بسبب  استراتيجي،  وانحراف  قاتل، 
الموحد،  السياسي  اإلطار  غياب 
حركة  لفصائل  المركزية  والقيادة 
من  وأخطر  العربية؛  الوطني  التحرر 
ذلك أدت أوهام »مفاوضات السالم«، 
والزعامات  المحلية،  والخصوصية 
إلى  المتضخمة  والحزبية  القطرية 
من  عقدين  فطيلة  متتالية.  كوارث 

توالت   ،)1994-1975( تقريبا  الزمن 
لبنان،  في  األهلية  الحرب  مآسي 
والتصدي،  الصمود  جبهة  وتفكك 
للبنان  الصهيوني  العدو  واجتياح 
من  الفلسطينية  المقاومة  وإخراج 
الثورة  على  واالنقالب  بيروت، 
السودانية، وإخراج الحزب االشتراكي 
من السلطة باليمن، واستنزاف قدرات 
العراق في حرب عبثية مع  وطاقات 
خدمت  سنوات-  ثمان  -دامت  إيران 
واإلمبريالية  الصهيونية  مصالح 
اتفاق  وكان  الخليجية.  والرجعية 
منظمة  قيادة  وقعته  الذي  أوسلو 
الكيان  مع  الفلسطينية  التحرير 
ورعاية  إشراف  تحت  الصهيوني 
الهزائم  أبشع  األمريكية  اإلمبريالية 
التراجيدي؛  المسلسل  ذلك  في 
قاسية  جد  ضربة  بمثابة  كان  ألنه 
للقضية الفلسطينية كقضية مركزية 
السلطة  والتحقت  العربية،  للشعوب 
الفلسطينية بنادي األنظمة القطرية، 

وهواجسها األمنية والمالية الدائمة.
واستيعاب  فهم  يمكن  ال  طبًعا، 
تأثير  استحضار  دون  حصل،  ما  كل 
تسونامي انهيار المعسكر االشتراكي 
ومّثل  السوفييتي.  االتحاد  وخاصة 
واحتاللهما  والعراق  أفغانستان  غزو 
من طرف الواليات المتحدة األمريكية 
القطبية،  األحادية  سيطرة  أوج 
السياسة  وألن  المتوحشة.  والعولمة 
علم  الفراغ، وألن  الطبيعة تكره  كما 
الفيزياء يعلمنا أن كل فعل يولد رد 
فعل »مساٍو” أو موازٍ له في القوة، فقد 
كشف الهجوم الصهيوني على جنوب 
 2006 سنة  وخاصة   ،2000 سنة  لبنان 
بروز مقاومة عربية جديدة لم تربك 

ألحقت  بل  فقط،  الصهيوني  العدو 
به هزيمة غير مسبوقة، وحررت ألول 
مرة أراٍض عربية بالمقاومة المسلحة.

وإعادة  والصمود  الصحوة  مرحلة 
التوحيد 

على  »الصحوة”  مصطلح  يحيل 
االستيقاظ من نوم تؤثثه عادة أحالم 
النفسية  الحالة  حسب  وكوابيس، 
للنائمين أو المنومين، ورغم توظيفه 
األصوليين،  طرف  من  اإليديولوجي 
فال يمكن اعتباره حكًرا عليهم، فقد 
أدت الصدمة القوية والمؤثرة إلحكام 
اإلمبريالية األمريكية لسيطرتها على 
في  تقريًبا  العربية  األقطار  كافة 
بداية القرن الحالي إلى إحباط وغضب 
واألحزاب  التنظيمات  كل  ومساءلة 
وأدوارها،  مهامها  عن  والحساسيات 
وتزامن  وجودها.  ومبررات  بل 
هيكلة  إلعادة  األمريكي  المخطط 
الفوضى  سيناريو  وفق  المنطقة 
األوسط  الشرق  ومشروع  الخالقة، 
التقليدية  النخب  باستبدال  الجديد، 
مصداقيتها  فقدت  التي  الحاكمة 
السياسية، بنخب  وتآكلت صالحيتها 
العولمة  في  انخراًطا  أكثر  جديدة 
االحتقان  تصاعد  مع  الليبرالية، 
الشعبي، وتداعيات  األزمة االقتصادية 
العربية  المجتمعات  ل2008،على 
المأزومة أصاًل. لقد انطلقت كما هو 
النتفاضات  األولى  الشرارة  معلوم 
سيدي  مدينة  من  العربية  الشعوب 
إسقاط  إلى  وأدت  بتونس،  بوزيد 
واالستبداد  الفساد  أنظمة  رؤساء 
واغتنمت  عربية،  بلدان  ثالث  في 
الدول اإلمبريالية واألنظمة العشائرية 
حساباتها  لتصفية  الفرصة  بالخليج، 
المنطقة  في  الوطنية  األنظمة  مع 
باستغالل تطلعات شعوبها للتغيير، 
سوريا  تدمير  على  جهودها  وركزت 
جيًشا ونظاًما ودولة، كما فعلت سابًقا 

مع العراق.
 في هذا السياق مثل صمود غزة في 
المتكرر  الصهيوني  العدوان  مواجهة 
بقيادة   )2014 ـ   2012 ـ   2009  (
المقاومة  لفصائل  المشتركة  الغرفة 
ثقة  عززت  أمل  بارقة  الفلسطينية 
المقاومة بنفسها وبشعبها، وفتحت 
بجيش  الهزيمة  إللحاق  واعدة  آفاًقا 
العدو الصهيوني الذي بنى أسطورته 
في  العربية  الجيوش  ضعف  على 
نفس  وفي  معها.  السابقة  حروبه 
المنحى تشكل اللقاء اليساري العربي 
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عرب
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اليسارية،  والتنظيمات  األحزاب  من 
ثم تأسست الجبهة العربية التقدمية 
إلعادة  أوضح،  ورؤية  أكبر،  بطموح 
العربية،  الوطني  التحرر  حركة  بناء 
على قاعدة المشروع القومي التحرري 
موحد،  نضالي  وببرنامج  والتقدمي، 
وكجزء ال يتجزأ من محور المقاومة.

اإلجمالية  القراءة  هذه  ضوء  على 
لمسار حركة التحرر الوطني العربية، 
في تطوراتها التاريخية، وإخفاقاتها 
البنيوية  أعطابها  بسبب  السياسية 
وخطورة المؤامرات التي تعرضت لها، 
يمكن استشراف آفاقها المستقبلية، 
دروس  من  استفادتها  افتراض  مع 

العقود الماضية.
في هذا السياق تبرز المهام التالية:

الفكري  التجديد  1-ضرورة 
النظرية  للمرجعية  واإليديولوجي 
استيعاب  قاعدة  على  لفصائلها 
التكنولوجية  التحوالت  دالالت 
واالجتماعية  واالقتصادية  والثقافية 
شمولية  رؤية  فبدون  والبيئية؛ 
ويحصل  حصل  لما  األبعاد  ومتعددة 
متسارعة،  تحوالت  من  العالم  في 
وفي إطار الربط الجدلي بين النظرية 
الثورية والممارسة العملية، يستحيل 
رسم إستراتيجية الثورة العربية في 

المرحلة الراهنة.  
المشروع  وتدقيق  2-تحيين 
التحرر  حركة  لقوى  المجتمعي 
الوطني العربية، وهذا يعني االشتغال 
اقتصادي  نموذج  بلورة  على  الجدي 
اإلمكانيات  يستثمر  واجتماعي 
عليها  تتوفر  التي  والبشرية  المادية 
فضاء  وجود  إن  العربية.  المنطقة 
جغرافي وتاريخي وثقافي وحضاري 
أكبر  على  ويتوفر  الموارد  متكامل 
مخزون عالمي للطاقة، وسوق متوفرة 
قادرة  وبالتالي  ضخم،  طلب  على 
اإلنتاج  عروض  أكبر  استيعاب  على 
المعطيات،  هذه  كل  والتسويق، 
وعقالنية  بطموح  توظيفها  تم  إن 
المنطقة  بجعل  كفيلة  اقتصادية 
المرتبة  قطًبا اقتصادًيا عالمًيا يحتل 
المؤشرات  باعتماد  الثالثة  أو  الثانية 
المعروفة في الترتيب والقياس على 

صعيد االقتصاد العالمي. 
المجتمعي  المشروع  3-تحقيق 
يطرح  أعاله  إليه  المشار  العربي، 
الحال  طبيعة  من  أولي  كشرط 
السائدة  السياسية  المنظومة  تغيير 

وقطرية  عائلية  أنظمة  من  المشكلة 
متخلفة، ومعيقة ألي تطور حضاري، 
القوى  موازين  إشكالية  يطرح  ومما 
كل  داخل  الطبقي  الصراع  وأشكال 
العربي.  الوطن  امتداد  وعلى  قطر 
التشديد على أهمية  بد من  وهنا ال 
أكدت  التي  الديمقراطية  المسألة 
األحداث التاريخية خطورة إهمالها أو 
تغييبها بأي مبرر من المبررات. إن 
العربية  الشعوب  وتعبئة  استنهاض 
يتطلب أوالً وقبل كل شيء إقناعها 
في  انخراطها  وضرورة  بحتمية 
الكفاح بكل أشكاله لتحرير أراضيها 
الحرية  في  أهدافها  وتحقيق 
والديمقراطية واالشتراكية والوحدة، 
وغني عن البيان أن تحرير فلسطين 
هو أول مهمة تاريخية واستراتيجية 

في األفق المنظور. 
السابقة،  الكبرى  المهام  4-إلنجاز 
هناك مهمة تاريخية جسيمة كذلك، 
التحرر  حركة  مكونات  تهاونت 
في  إنجازها  في  العربية  الوطني 
خسائر  ذلك  عن  وترتبت  وقتها، 
إنها  حقيقية؛  كوارث  بل  فادحة، 
والعميقة،  الشاملة  الثقافية  الثورة 
التي  الثقيلة  القيود  من  للتخلص 
المواطنين  ماليين  ُتكبل  زالت  ال 
والمواطنات، بما فيها النخب السياسية 
بتحديات  واعية  أنها  تتوهم  التي 
تداعيات  ومن  ومتطلباته.  العصر 
العربية  الوطني  التحرر  حركة  أزمة 
»الهويات  ظاهرة  بروز  الثقافية 
القاتلة« واستفحال االستالب المتعدد 
بعدها  في  العروبة  وحصر  األبعاد، 

أهمية  وإنكار  اللغوي،  أو  العرقي 
والثقافي  اإلثني  التعدد  وغنى 
مجد  صنع  الذي  والديني  والفكري 

الحضارة العربية اإلسالمية.
اإلنساني/ البعد  هناك  5-وأخيًرا، 
تموقع  مقدمته،  وفي  األممي، 
بكل  العربية  الوطني  التحرر  حركة 
التحررية  القوى  مع  مكوناتها، 
والصهيونية  لإلمبريالية  المعادية 
أجل  من  والمكافحة  والرجعية، 
إنسانية بديلة، ونظام عالمي  عولمة 
جديد، يضمن تلبية احتياجات جميع 
المساواة،  قدم  على  والشعوب  األمم 
ويحافظ على ديمومة الحياة البشرية، 
أي  ومبتغى  منطلق  اإلنسان  وجعل 
تطور علمي وتكنولوجي واقتصادي.

اإلحباط  عوامل  تراكم  من  بالرغم 
الراهن،  العربي  الواقع  في  واليأس 
اآلفاق،  غموض  من  وبالرغم 
التحوالت  بسبب  الاليقين  وسيادة 
المستويات  جميع  على  المتسارعة 
واالقتصادية  والتكنولوجية  العلمية 
تسارع  فإن  والثقافية،  واالجتماعية 
وبروز  القطبية،  األحادية  انهيار 
لإلمبراطورية  العميقة  االختالالت 
هزيمتها  وخاصة  األمريكية، 
أنظار  أمام  المدوية  األخالقية 
العنصرية  تمظهرات  بسبب  العالم 
لمركبها  الرأسمالي  والتوحش 
وطغمتها  العسكري،  الصناعي 
االقتصاد  في  المتحكمة  المالية 
تعني  المعطيات  هذه  كل  العالمي؛ 
إلى  االنتقال  طور  في  العالم  أن 
اقتصادية  وبتوازنات  جديدة  مرحلة 
تراجع  وبالموازاة  جديدة.  وعسكرية 
النفوذ الصهيوني في البلدان الغربية 
بدليل ما حققته حركة الBDS من 
فرصة  هناك  فإن  وعليه،  انتصارات. 
مضى،  وقت  أي  من  أكثر  متاحة 
الوطني  التحرر  حركة  بناء  إلعادة 
مشروعها  قاعدة  على  العربية 
اإلنسانية  ومبادئها  الحضاري، 
التي  التاريخية  وأهدافها  السامية، 
بتحرير  إال  تحقيقها  يمكن  ال 
سرطان  على  والقضاء  فلسطين، 
وشعوب  أقطار  وتوحيد  الصهيونية، 
بثرواتها  المتميزة  العربية  المنطقة 
اإلستراتيجي،  وموقعها  الطبيعية، 

وطاقاتها البشرية الخالقة. 
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على إثر ثورة الناتو التي قادها 
مهندس  ليفي  هنري  برنارد 
التي  العربي«  »الربيع  ثورات 
تونس  من  األولى  أيامها  في  فاجأت 
الغرب  وحكومات  األمريكية  اإلمبريالية 
االستعمارية، كما فوجئت بها المعارضة 
وقع  التي  الثورات  تلك  الداخلية؛ 
السياسي  المال  بضخ  خارجًيا  توظيفها 
الغرب،  طرف  من  الملّغمة  والهبات 
اإلسالموية  القوى  طرف  من  وداخلًيا 
المرتبطة  تنظيمًيا  الجاهزة  والحداثوية 
األمريكي  الشر  بمحور  وإقليمًيا  دولًيا 
التركي  مع  كامل  وبتنسيق  األوروبي، 
الحالم  التركي  ذلك  الجديد؛  العثماني 
في  العثمانية  اإلمبراطورية  بمجد 
على  تربى  الذي  األردوغاني  ثوبها 
المعتّل  أو  »المعتدل«  اإلسالم  نسخة 
ذاته  وهو  واشنطن،  في  جينيا  المعّدل 
ذاك اإلسالم األردوغاني الذي سيتحالف 
ساحات  كامل  في  نظرائه  مع  محالة  ال 
الوطن العربي. وليس من قبيل الصدفة 
الغنوشي  راشد  زيارات  أول  تكون  أن 
وهو رئيس مجلس نواب الشعب وهو في 
ذات الوقت الذي يمثل زعيم حزب حركة 
المسلمين  اإلخوان  حركة  سليلة  النهضة 
العثماني  السلطان  إلى  تونس  في 
باسطنبول.  العالي  الباب  في  الجديد 
اإلخوان  حركة  على  غريًبا  ليس  أنه  كما 

الصالبي  وجماعة  ليبيا  في  المسلمين 
تحالف  وراء  األكبر  الراعي  تكون  أن 
حكومة السراج مع سلطان الباب العالي؛ 
اتفاقية  لعقد  شّرع  الذي  التحالف  ذلك 
للشرعية  الفاقدة  السراج  حكومة  مع 
االنتحابات  نتائج  على  انقالبها  منذ 
على  انقالبها  وبالتالي  التشريعية، 
برلمان طبرق المترّتب عليها، بل حتى 
القانوني تعتبر غير  بالمعنى  االتفاقية 
شرعية، بما أن القاعدة القانونية والمبدأ 
القانوني الذي يبنى عليها تقول »ما بني 
االتفاقية  تلك  باطل«؛  فهو  باطل  على 
للسلطان  األخضر  الضوء  أعطت  التي 
المياه  ليستغل  الجديد  العثماني 
اإلقليمية الليبية طمًعا في نهب وشفط 
الهدف من  ولعل  الليبي،  الغاز  و  النفط 
اقتصادية  منطقة  بناء  هو  ذلك  وراء 
تركيا  ساحل  من  عمقها  يمتد  خالصة 
الساحل  إلى  المتوسط  على  الجنوبي 
الغاية  ولكن  الليبي،  الشرقي  الشمالي 
تزال  وال  كانت  ألردوغان  االستراتيجية 
إيجاد منفذ على البحر األبيض المتوسط 
ثم  ومن  والنفط،  الغاز  على  للتنقيب 
سرت,  في  بحرية  عسكرية  قاعدة  بناء 
بطرابلس،  الوطية  في  جوية  وأخرى 
على  عرقلتها  ومحاولة  مصر  لمنافسة 
أن  سيما  وال  والحفر،  التنقيب  عمليات 
كل االكتشافات العالمية أثبتت أن مصر 

تسبح فوق أحواض غاز وبحيرات نفط. 
وها هي عربية سكاي نيوز في نسختها 
 2019 ديسمبر   8 بتاريخ  االلكترونية 
االكتشافات،  تلك  نتائج  عن  تكشف 
الجيولوجية  »فالخرائط  تقول:  حيث 
من  برمتها  لمصر  السيزيمي«  و«المسح 
الدلتا إلى البحر األحمر وصواًل للمتوسط 
غاز  أحواض  فوق  تسبح  مصر  أن  يبين 
وبحيرات نفط غير مسبوقة، األمر الذي 
تنبهت له دراسات وتقارير استخباراتية 
بحلول  مصر  أن  إلى  خلصت  أميركية، 
في  متقدًما  مركًزا  2022 ستصبح  العام 
العالمي«.  استخراج الطاقة على الصعيد 
في  اإلخوان  بعد سقوط حكم  وال سيما 
مصر بال رجعة، والذي كان بالنسبة إلى 
أكبر  عامة،  واإلخوان  خاصة،  أردوغان 
القلب.  صعقة كهربائية أصابتهم في 
رسالة  في  يقول  أردوغان  هو  وها 
الميالدية  السنة  رأس  حلول  بمناسبة 
قناة )CNN( بالعربية  عبر   2020
حسبما   ،2019 ديسمبر   31 بتاريخ 
الرسمية  التركية  األنباء  وكالة  نقلت 
الذي  الدعم  خالل  »من  إنه  األناضول، 
الشرعية  طرابلس  حكومة  إلى  سنقدمه 
جميع  تنفيذ  نضمن  سوف  ليبيا،  في 
البلدين«.  بين  المبرمة  االتفاقية  بنود 
وفي السياق نفسه، وفي المصدر نفسه 
أن  رسالته،  في  التركي  الرئيس  اعتبر 
البحر  من  تركيا  إقصاء  »مخططات 
المتوسط باءت بالفشل نتيجة الخطوات 
في  مؤخًرا«،  أنقرة  عليها  أقدمت  التي 
إشارة إلى مذكرتي التفاهم الموقعتين 
بين تركيا وحكومة طرابلس في نوفمبر 
يتعلق  فيما  الماضي،  الثاني  تشرين 
باإلضافة  والعسكري،  األمني  بالتعاون 
البحري،  النفوذ  مناطق  تحديد  إلى 
لمشروعه  الترويج  سياق  وفي  بل 
وتنفيذه،  الجديد  التتريكي  العثماني 
من  أكثر  إلى  يذهب  أردوغان  هو  ها 
التركي،  الغزو  ذلك لتشريع خطته في 
فيقوم بإرسال الجنود األتراك إلى ليبيا 
وتوظيفه  البرلمان  تفويض  خالل  من 
في سياسات األخونة والعثمنة، وها هو 
على  يطلعنا  موقع )CNN( بالعربية 
خطة أردوغان من خالل و زير خارجيته، 

ليبيا والغزو التركي وسط تداعيات
أمواج »الربيع العربي« وثوار الناتو

النفطي حولة-ناشط نقابي وسياسي قومي مستقل/ليبيا



 29

20
20

و  
وني

/ي
ان

زير
: ح

 )1
48

9(
15

دد 
لع

ن  ا
طي

لس
- ف

ي 
قم

الر
ف 

هد
ال

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

التركي مولود  الخارجية  حيث قال وزير 
تفويض  ُمذكرة  »إن  أوغلو،  تشاووش 
ليبيا،  إرسال قوات عسكرية تركية إلى 
المقبل،  االثنين  البرلمان،  إلى  ستحال 
طيب  رجب  الرئيس  عليها  وقع  بعدما 
وبالموازاة  ذلك  قبل  ولعّل  أردوغان»، 
لخطة الغزو الحاضرة في ذهنه بالتحالف 
مع القطري منذ بداية ثورة الناتو ل 17 
فبراير الذي اصطف فيها اإلخوة األعداء 

لجماعة السراج وجماعات حفتر. 
إذن قبل ذلك كان أردوغان حريًصا على 
تحويل ليبيا إلى البؤرة الثانية لإلرهاب 
في  األولى  البؤرة  فشل  بعد  العالمي 
مضطّرين  أنفسنا  نجد  وهنا  سوريا، 
لتعّثر  الّرئيسية  األسباب  إبراز  إلى 
المشروع  التركي وفشله، وبالتالي فشل 
برّمته،  الرجعي  الصهيوني  األمريكي 

والتي نلّخصها فيما يلي:
السوري  العربي  الجيش  صمود  أواًل( 

وقيادته الوطنية الشرعي.
استراتيجي  إيران كحليف  ثانيا( دخول 

لسوريا في محور المقاومة.
ثالثا( وأخيًرا، دخول الحلف االستراتيجي 
ممّثاًل في دول البريكس بقيادة الروسي 

والصيني.
بعد  فيما  سينعكس  الذي  الفشل  ذلك 
وذلك  سوريا،  أعداء  محور  على  سلًبا 
عباءة  من  واإلمارات  السعودية  بخروج 
الخالف  يبرز  وحتى  بل  اإلخوان،  حلف 
زعامة  على  بينهم  الخفي  التكتيكي 
القصوى  بالسرعة  سيمرّرن  المنطقة، 
أدنى  حتى  وال  فرملة،  وال  تحفظ  دون 
اإلخوان  حركة  يصّنفوا  بأن  حياء، 

المسلمين حركة إرهابية.
وما تجدر اإلشارة إليه في ليبيا كما في 
سوريا بالنسبة إلى التركي هو مقاوالته 
العقائدية  الخلفية  ذات  السياسية 
السياسي  استثماره  ثّم  ومن  اإلخوانية، 
االقتصادي في كال األزمتين طمًعا في 
الغاز والنفط، هذا من جهة، ومن جهة 
االتحاد  عن  بديل  عن  له  البحث  أخرى 
وفي  الشرق  في  امتداده  في  األوروبي 
في  قبوله  عدم  بسبب  إفريقيا،  عمق 
الخلفية  أساس  على  األوروبي  النادي 
العنصرية المركزية األوروبية، وعداوتها 
الشرقية،  الحضارة  لكل ما هو قادم من 
انفّك  ما  التي  الخدمات  من  الرغم  على 
من  األطلسي؛  والحلف  ألوروبا  يسديها 
أجل ذلك كان حضوره المباشر العسكري 
وال  ليبيا،  ثم في  والسياسي في سوريا 
سيما انحيازه المطلق مع حكومة السراج 
األولى، وكان  اإلرهابية في  وميليشياته 

بتوجيه  له  والمبرمج  الواعي  توّرطه 
وما  الثانية.  في  األمريكية  اإلدارة  من 
من شّك في أّن توّرطه كان عن طريق 
واللوجستي  المادي  الدعم  وسائل  كل 
للعصبات اإلرهابية المسلّحة، سواء أكان 
هيئة  أوفي  النصرة،  جبهة  في  ممّثال 
القاعدة،  تنظيم  في  أو  الشام،  تحرير 
التركستاني  اإلسالمي  الحزب  في  أو 
المسلمين  آالف  تجنيد  في  المختص 
الذي  االنغماسيين  األويغور  الصينيين 
ُأعلن عن تأسيس فرع له في بالد الشام 
الحق  عبد  بقيادة   2014 جوان  في شهر 
الجيوب  عديد  إلى  إضافة  التركستاني، 
قطار  يضع  وحتى  اإلرهابية.  األخرى 
اإلمبراطوري  حلمه  سّكة  على  العثمنة 
تمّدده  ثم  ومن  السلجوق،  الطوراني 
في إفريقيا خصوًصا طمًعا في الحصول 
والغاز  النفط  من  الطاقية  الثروة  على 
الطبيعي، كان لزاًما عليه كما هو معلوم 
ذي  مع  المباشر  وغير  المباشر  التنسيق 
حركة  رأسها  وعلى  العقائدية،  القربى 
مع  وباألساس  تونس،  في  النهضة 
زعيمها راشد الغنوشي - كبرى الجماعات 
اإلخوانية بعد مصر وسوريا – من خالل 
له لقصر قرطاج، ليستأنف دوره  زيارة 
السياسية  عملياته  غرفة  تنشيط  في 
طرابلس  في  واللوجستية  والعسكرية 
الغرب انطالًقا من تونس، ما دام رئيسها 
والجماعة  باردو  من  الحكم  دفة  يقود 
يمسكون بمفاصل الدولة التونسية، ومن 
هنا نفهم اإلطار الذي تتنّزل فيه زيارته 
نفسه،  السياق  وفي  لتونس.  الفجائية 
أجراها  التي  الهاتفية  المحادثة  كذلك 
راشد الغنوشي مع حليفه الطبيعي فائز 
قاعدة  باسترجاع  هّنأه  الذي  السّراج، 
الوطية الجوية في طرابلس؛ تلك القاعدة 
بتوسيعها  ويقوم  فيها  ستمّدد  الذي 
الجوية  قاعدته  فيها  ليؤسس  ثم  أواًل، 
الدائمة في المرحلة الثانية، بل وها هو 
ليؤسس  البحر  على  مصراتة  في  يطمع 
ما  وهذا  العسكرية،  قاعدته  فيها 
ليوم  التونسية  الشروق  جريدة  أوردته 

16 جوان 2020، حيث أكد أمس  الثالثاء 
إلنشاء  تخطط  بالده  »أن  تركي  مصدر 
قاعدتين عسكريتين في ليبيا«، وذكرت 
أيًضا نقاًل عن مصدر تركي، »أن أنقرة 
الليبية  الحكومة  مع  محادثات  تجري 
بشأن  للشرعية(،  )الفاقدة  في طرابلس 
وقاعدة  الجوية  الوطية  قاعدة  استخدام 
مصراته البحري«. كما أنه ليس من قبيل 
الصدفة تصريح مستشار الرئيس التركي 
مصر،  فيه  يغازل  الذي  أقطاري  ياسين 
للعالقات  بتخريبها  لإلمارات  باتهامه 
الثنائية بينها وبين مصر، حيث يقول: 
»تركيا لم تأِت لتحارب مصر«. ولكن إذا 
كان اإلمبراطور التركي العثماني الجديد 
االستراتيجية  مصالحه  لتأمين  الساعي 
الطاقية والغازية في ليبيا، وبالتالي في 
القوى  حساب  على  يكون  فلن  إفريقيا، 
بأوروبا  ابتداء  الدولية،  وال  اإلقليمية، 
الراعي  ومنه  المتوسط  من  القريبة 
روسيا  إلى  التركي،  للغازي  األمريكي 
الالعب اآلخر مع المقلب اآلخر. وطبًعا لن 
يكون ذلك، ال على حساب تونس القوى 
الوطنية، وال على حساب جزائر تبون، وال 
على حساب مصر السيسي، التي تقّدمت 
الطريق  لقطع  سياسية  بمبادرة  أخيًرا 

إقليمًيا ودولًيا على التركي. 
القادمة  القليلة  واألشهر  األيام  لعل 
األرض؛  على  بتغيرات  حبلى  ستكون 
سياسية  بمفاوضات  مشفوعة  تكون 
والدولي،  اإلقليمي  المستوى  على  شاقة 
فلن يكون في ليبيا ال غالب وال مغلوب، 
بل سيكون الشعب العربي الليبي مرحلًيا 
هو الخاسر الوحيد، وسوف لن يكون الحل 
االستراتيجي،  المستوى  على  ليبيا  في 
التي  الوطنية والتقدمية  القوى  إاّل بيد 
امتداد  على  الجماهيري  بعمقها  تتمّيز 
الساحة الليبي، وذلك ابتداء من القبائل 
العربية الليبية، مروًرا بالجبهة الشعبية 
أعماق  إلى  صواًل  و  ليبيا،  لتحرير 
الجماهير التي ترّبت على الفكر الوطني 
التحرري من نير االستعمار: على يد عمر 

المختار، وعلى يد حفيده أبو منيار.
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في المؤتمر العام السادس للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذي عقد بدمشق 
فلسطين  لتحرير  الشعبية  للجبهة  العام  األمين  أعلن  أبريل/نيسان 2000،  في 
جاء  القرار  أن هذا  عام، مؤكًدا  تخليه عن منصبه كأمين  الدكتور جورج حبش 
من منطلق الديمقراطية، مضيًفا: »إيمانًا مني بإفساح المجال لقادة غرسوا في النضال، 
في  وخلفه  القيادات«،  خلق  على  القدرة  لديها  الشعبية  الجبهة  بأن  مني  وقناعًة 
االحتالل  قوات  اغتالته  فقد  طوياًل،  يمكث  لم  الذي  مصطفى  علي  المنصب أبو  هذا 
الصهيوني في مكتبه بالضفة الغربية يوم 27 أغسطس/آب 2001، ليأتي أحمد سعدات 
أيًضا، حيث أسرته قوات االحتالل عام 2006 وحكمت  للجبهة، ولم يمكث  عاًما  أميًنا 

عليه بالسجن 30 عاًما. 

معضلة حركة التحرر العربية وأزمتها الداخلية
رضي الموسوي-كاتب صحفي/البحرين
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الحكيم،  خطوة  من  سنوات  خمس  بعد 
العربي  الوطن  من  األخرى  الضفة  وعلى 
الرحمن  عبد  البحريني  تخلّى  الكبير، 
التحرر  حركة  لدى  المعروف  النعيمي 
العربية باسم )سعيد سيف( عن منصبه 
الوطني  العمل  لجمعية  عام  كأمين 
ضغوطات  رافًضا  »وعد«،  الديمقراطي 
منزله  إلى  ذهبوا  الذين  التنظيم  كوادر 
عن  التخلِّي  قرار  عن  إثنائه  أجل  من 
الوقت  أن  ذريعة  تحت  المنصب  هذا 
منصبه  عن  النعيمي  لتخلِّي  مناسب  غير 
كأمين عام، أمضى أكثر من 32 عاًما من 
عمره في المنافي والعمل السري، قبل أن 
العلني في  الوطني  النضال  يعود ويقود 
البحرين الذي ُترجمت آفاقه مطلع األلفية 
وسياسي  أمني  انفراج  بعملية  الثالثة 
نت النعيمي ورفاقه  واسعة في 2001، مكَّ
وأطياف المعارضة من العودة إلى حضن 

الوطن.
مصطفى،  علي  وأبو  حبش  جورج 
النعيمي،  وعبدالرحمن  الفلسطينيون، 
قيادة  كانوا  رفاق  ثالثة  البحريني، 
كانت  التي  العرب  القوميين  حركة  في 
واتخذوا  »وحدة-تحرر-ثأر«،  شعار  ترفع 
بحاضر  تتعلق  شجاعة  مصيرية  قرارات 
ثانًيا،  وأقاليمهم  أواًل،  األمة  ومستقبل 
لهم  ثالًثا، وكان  السياسية  وتنظيماتهم 
الخطيب  أحمد  )د.  الكويت  في  رفاق 
وعبداهلل النيباري وسامي المنيِّس ود.خالد 
تأسست  حيث  عمان  وفي  الوسمي(، 
من  التاسع  في  الرديفة  المسلحة  الحركة 
يونيو/ حزيران1965، بعد ستة أشهر من 
اليمن  وفي  الفلسطينية،  الثورة  انطالق 
حيث ثورتا سبتمبر في الشمال وأكتوبر 
حالة  عن  تعّبر  قرارات  الجنوب؛  في 
في  والتداول  الذات  نكران  من  متقدمة 
المناصب القيادية. فقد كان رد النعيمي 
»إن  عليه:  الضغوط  مارسوا  الذين  على 
إلى  تركنا  فماذا  تريدون،  فيما  مضينا 
األنظمة العربية من احتكار للسلطة؟ وأي 

نموذج نقدم لجماهيرنا في الديمقراطية 
أي سلطة، مغرية  السلطة،  إن  الداخلية؟ 
التفّرد  إلى  بها  التشبث  مع  وتقود 
»فالسلطة  الفساد..  وبالتالي  واالستبداد 
يقال-  -كما  مطلقة«  َمفسدة  المطلقة 
أصحابها  معادن  عن  تعبر  خطوات  هي 
للديمقراطية  ونظرتهم  اتخذوها،  الذين 
وتنظيماتهم  أحزابهم  في  الداخلية 
على  خطوات  هذه  لكن،  السياسية. 
تنظيمات  بعض  في  تحصل  أهميتها، 
تمارس  ال  بينما  العربية،  التحرر  حركة 
أغلبيتها أي تداول ديمقراطي للقيادات، 

وهي معضلة مزمنة ومستفحلة.
ال يختلف اثنان أن حركة التحرر العربية 
أزمات  عن  تقل  ال  أزمات  من  تعاني 
األنظمة الحاكمة والكثير من دول العالم 
بعضها  من  تتناسل  أزمات  الثالث؛ 
فتتراكم دون حلول حقيقية تمّكنها من 
رغم  األزمات،  هذه  جرح  على  اليد  وضع 
والملّحة،  والمستمرة  الكثيرة  المطالبات، 
ومثقفي  وقيادات  كوادر  قبل  من 
بتعّدد  الحركة  هذه  تنظيمات  ومفكري 
مشاربهم اإليدلوجية والفكرية والعرقية. 
حركة  أزمة  في  الكثيرون  كتب  وقد 
إال  مختلفة؛  زوايا  ومن  العربية  التحرر 
دون  حال  مفاصلها  ب  وتشعُّ عمقها  أن 
الوصول إلى خالصات من شأنها إعادتها 

على سّكة الطريق القويم.
حركة  أزمة  في  البحث  عملية  تحتاج 
الوقت،  من  مّتسع  إلى  العربية  التحرر 
الشائكة  لقضاياها  للتعرض  كافًيا  يكون 
اإلقليمي  الجانبين  مع  وتداخالتها 
والدولي وتشابكها في أكثر من موضع. 
ومسألة الديمقراطية الداخلية في أحزاب 
وتنظيمات الحركة واحدة من القضايا التي 
ال تزال عالقة لدى أغلب القوى، وخصوًصا 
تلك المؤثرة في صيرورتها، حيث تتصل 
الديمقراطية الداخلية مباشرة بالمراجعات 
الفكرية والسياسية المطلوبة في المفاصل 
العامة  كالمؤتمرات  التاريخية  والمحطات 
داخل  والخالفات  السلطوية  والهجمات 

العربية؛  التحرر  حركة  وقوى  تنظيمات 
اتصال هدفه إحداث النقلة النوعية المراد 
المتكررة  العثرات  لتجاوز  تحقيقها 
والمعوقات التي تعاني منها وتحول دون 

انجازها لمهامها.
في تشريحه ألزمة حركة التحرر العربية 
الراحل  اللبناني  الشيوعي  القائد  يرى 
مهدي عامل »أن البرجوازية الكولونيالية 
االقتصادي-االجتماعي- الجانب  طمست 

الطبقي بحجة تحقيق المهمات القومية، 
قابله رد األحزاب الشيوعية بطمس جزئي 
للجانب القومي لصالح االجتماعي، ما أدى 
جانبي  بين  بالفصل  معروًفا  بات  ما  إلى 
الكولونيالية،  البنية  في  الطبقي  الصراع 
القومية  المهمات  تشابك  بات  وقت  في 
ويدحض  الوضوح  غاية  في  واالجتماعية 
وتشويه  هذه  الخاطئ  التمرحل  فكرة 
مشاركتها  تأجيل  عبر  العاملة  الطبقة 
في الصراع إلى أن تحين مرحلة االنتقال 
والقول  المعنى،  بهذا  اإلشتراكية.  إلى 
لمهدي عامل، تكمن أزمة البديل الثوري 
في أزمة خطه السياسي، ويكمن الخروج 
من األزمة في تغيير هذا الخط ورسم خط 
يجمع التحرر القومي والتحرر االجتماعي 
التحرر  في عملية وحدة، تمليها طبيعة 
الوطني من الرأسمالية الكولونيالية«. هذا 
أحد  خيري  زكي  معه  يتوافق  الموقف 
منظري الحزب الشيوعي العراقي )كتاب 
مراجعات ماركسية(، ويتباين معه نسبًيا 
العلوي  هادي  العراقي  والمفكر  البحاثة 

)رسالة العلوي لخيري(.
عام  في  اغتياله  قبل  عامل،  مهدي  كان 
الطامح  النظري  عطائه  أوج  في   ،1987
وتشريحاته المتألقة لراهن حركة التحرر 
أوج  إلى  حينها،  تصل،  لم  التي  العربية 
والسياسية،  والفكرية  البنيوية  أزماتها 
االتحاد  انهيار  قبل  )عامل(  رحل  فقد 
رأسه  على  يقف  كان  الذي  السوفييتي 
في سنواته األخيرة ميخائيل غورباتشيف 
صاحب »البيرسترويكا« و«الغالسنوسنت«، 
قبل أن يقفز بوريس يلتسن على دبابة 
الجنراالت الذين حاصروا الكرملين ونّفذوا 
من  أرادوا   ،1990 صيف  فاشاًل  انقالًبا 
الدولة  سقوط  تأجيل  أو  فرملة  خالله 
السوفييتية العظمى التي نخرها الفساد 
الديمقراطية  وغياب  التسلح  وسباق 
انهيارها  ذلك،  بعد  خلّفه،  وما  الداخلية، 
الشيوعية  الحركة  من أزمة قصمت ظهر 
الشيوعية  الحركة  بينها  ومن  العالمية، 
امتد  ِتيًها  عاشت  التي  العربية  الرسمية 
وال  أغلبها،  في  فعلته  وفعل  مطواًل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89
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المعنى  الراهن. وبهذا  الوقت  يزال حتى 
يصعب فحص الكثير من مقوالت مهدي 
وحيث  قائمة،  الِتيه  حالة  بينما  عامل 
الطبقة العاملة التي تحدث عن تغييبها 
تركيبتها،  في  مشّوهة  حالة  أصاًل  هي 
وجود  لعدم  نظًرا  األقل،  على  عربًيا 
المتعارف  بالمفهوم  عاملة عربية  طبقة 
اللينينية،  الماركسية  النظرية  في  عليه 
للتشويه،  تعرض  برّمته  االقتصاد  حيث 
اإلنتاجية كما هي في  العملية  تعد  ولم 
مفهوم ماركس وأنغلز ولينين بعدهما، 
وقد جاءت مكانها مفاهيم أخرى ال صلة 
القائم  الصناعي  اإلنتاج  باقتصاد  لها 
المنشآت،  على طبقة عاملة منتشرة في 
عليه  المتعارف  الزراعي  باالقتصاد  وال 
بين  النظرية  التحالف  حالة  لتتشّكل 

العمال والفالحين. 
إن االقتصاديات العربية، بهذا المفهوم، 
يعتد  ال  هّشة،  هالمية  اقتصاديات  هي 
بها إلنتاج قوى عمالية منظمة في نقابات 
تفرز كوادرها لتنظيم الطليعة، بل هي 
حالة مزرية من العمال المشرذمين الذين 
أو  بالدهم  في  الخبز  لقمة  عن  يبحثون 
في بلدان المهجر، وال يهمهم إن غرقوا 
في البحر وهم يحاولون الوصول إلى البر 
التي  والحياة  الرزق  عن  بحًثا  األوروبي 
ضاقت بهم في بلدانهم العربية فهربوا 
والقمع.  والبطالة  الفقر  بسبب  منها؛ 
»الفصل  معادلة  عن  فالحديث  وعليه 
البنية  في  الطبقي  الصراع  جانبي  بين 
للتطبيق، ليس  الكولونيالية«، غير قابلة 
بسبب خطأ فيها، بل ألن المعطيات التي 
انطلقت منها المعادلة لم تعد قائمة بعد 
هذه  إطالق  على  عقود  ثالثة  من  أكثر 
المعادلة، وحيث أن قوى اإلنتاج ووسائلها 
اإلنتاج  فإن  تشويهها،  تم  قد  وأدواتها 
سيكون مشوًها أيضا. نقصد هنا الحركة 
قائمة  تعد  لم  التي  والعمالية  النقابية 
بالمفهوم الذي تم افتراضه، فالبرجوازية 
األرض،  على  فعلها  تمارس  الكولونيالية 
المهاجرة  العربية  العمالة  على  بينما 
الصعبة  العمالت  إلرسال  أكثر  االجتهاد 
لحقنها  المهترئة  العربية  لبلدانها 
الكفيلة  الدوالرات  من  المليارات  بعشرات 

بالحد من تدهور العمالت الوطنية. 
تشير احصائيات 2015 أن العمالة العربية 
وفق  نسمة،  مليون   24 بلغت  المهاجرة 
اتحاد المصارف العربية الذي أشار إلى أن 
دوالر  مليار   49 نحو  حولت  العمالة  هذه 
في نفس العام. يقابلها عمالة وافدة في 
نحو  تبلغ  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 
15 مليون نسمة، وتشكل أغلبية سكانية 
في أربع دول من أصل ست دول خليجية، 
دوالر  مليار   120 قرابة  سنوًيا  يحولون 
أغلبها تذهب إلى جنوب شرق آسيا، هنا 

يمكن فهم التشويه الذي نتحدث عنه.

بهذا المعنى أيًضا، يمكن فهم كيف أن 
منبت  من  ليست  التحرر  حركة  قيادات 
عمالي، أو إن أغلبها ال ينتمي إلى الطبقة 
عامل  مهدي  عنها  يبحث  التي  العاملة 
التاريخية  المهمة  إنجاز  في  إلشراكها 
القادمين  المثقفين  فإن  ولذا  المطلوبة، 
من رحم طبقات اجتماعية عمالية مشوهة 
برجوازية  من  أو  رّثة  بروليتاريا  من  أو 
لالنطالق  منافذ  عن  تبحث  صغيرة 
والتضخم، لن تقوم بالمهمات التاريخية 
على  قادرة  غير  إنها  أو  منها،  المطلوبة 
قادرة  غير  وبالتالي  كهذا،  بدور  القيام 
الواقع  تنتشل  ديمقراطية  ممارسة  على 

الحزبي الراهن من معضلته.
من  تعاني  التي  المجتمعات  في 
اقتصاديات مشّوهة، يكون من الطبيعي 
في  تختلف  ال  سياسية  بًنى  تفرز  أن 
التوصيف عن البنى التحتية القائمة، أي 
تغييب المسألة الديمقراطية بفعل األمر 
األدنى،  الحد  في  مؤجلة  هي  أو  الواقع، 
التي  التحرر  حركة  مستوى  على  ليس 
بالطبع،  المشوهة  مجتمعاتها  نتاج  هي 
مستوى  على  األساس،  وفي  أيًضا،  بل 
في  ما  كل  تخرج  التي  السياسية  النظم 
لمواجهة  شيطانية«  »غرائز  من  جوفها 
اإلصالح  وحركات  الشعبية  التحركات 
بسبب  العربية؛  المنطقة  في  والتغيير 
التقليدية  المرتكزات  من  الكثير  انهيار 
لجم  في  التغّول  قائمة  كانت  التي 
العظمى  الدول  التغيير بمساعدة  حركات 
وبعض  األمريكية  المتحدة  )الواليات 
الدول األوربية( التي تخلّت عما رّوجت له 
التجارة  لمنظمة  التأسيسي  المؤتمر  في 
فقد  بالمغرب،   1994 عام  في  العالمية، 
شدد، نائب الرئيس األمريكي، حينها آل 
المتحدة  الواليات  »إن  كلمته:  في  غور 
الطبقة  لتوسيع  تسعى  األمريكية 
الفقر  تقليص  أي،  العالم«،  الوسطى في 
نفس  وفي  بسببه،  يموتون  والذين 
األمريكية  التجارة  حجم  زيادة  الوقت 
آسيا  دول  تطمين  أراد  هو  الخارج.  مع 
الكبرى على وجه الخصوص، ومنها الهند 
والصين. لكن الوقائع تؤكد غير ذلك بعد 
أرادت  التي  المنظمة  تأسيس  من  عقود 
بعولمة  عبرها  العالم  قيادة  واشنطن 
وغياًبا  وافقاًرا  توحًشا  أكثر  أنها  تبين 
يشير  الصدد  هذا  في  االجتماعي.  للبعد 
أنتوني لونيشتاين في كتابه »رأسمالية 
الكوارث« الصادر عن سلسلة عالم المعرفة 
تتحدث  »األرقام  بأن   ،)2019 )نوفمبر 
الواليات  في  الثروة  فحّصة  نفسها،  عن 
نسبة  لدى  المملوكة  األمريكية  المتحدة 
0,01 بالمئة األكثر ثراًء بها قد تضاعفت 
ريغان،  ثورة  عشية  منذ  مرات  أربع 
ثراًء  األكثر  بالمئة  الواحد  وتمتلك نسبة 
العالم ما يصل إلى 46 بالمئة  بين سكان 

من مجموع األصول العالمية، والتخفيضات 
التي أجرتها الواليات المتحدة على طوابع 
الطعام، قد تركت أكبر بنك للطعام في 
مسايرة  أجل  من  يصارع  وهو  نيويورك 
الطلب عليها، ال سيما أن نحو 16,5 بالمئة 
إلى  يحتاجون  الوالية  هذه  سكان  من 
عام  وفي  الطعام.  من  المساعدة  هذه 
األمريكة، كان  الزراعة  لوزارة  2013، وفًقا 
البالد  بالمئة من سكان   14 ما يقارب من 
»يعجزون عن الوصول إلى الطعام الكافي 
الالزم لحياة نشطة وصّحية لجميع أفراد 
األسرة«، أي بزيادة نسبتها 30 بالمئة منذ 
عام 2007، والطبقة المتوسطة األمريكية 
التي طالما تعتبر – لزمن طويل – األكثر 
اآلن عدم  باتت تعاني  العالم،  نجاًحا في 
متزايد،  نحو  على  الدخول  في  المساواة 
كان  التراجع  هذا  في  حاسم  عامل  وثمة 
التعليم  تحصيل  في  الفشل  في  يتمثل 
من  نفسه  بالقدر  التقدم  يحقق  بما 
النجاح، وكما هو الحال في بلدان صناعية 

أخرى«.  
 لقد كان لصعود الشعبوية في الواليات 
الفجة )دونالد ترامب( وبعض  المتحدة 
دوًرا  الالتينية،  وأمريكا  أوروبا  دول 
الديمقراطي  التطور  لجم  في  كبيًرا 
الثالث  العالم  ببلدان عربية، وأخرى من 
والسياسية،  االقتصادية  للتبعية  تخضع 
وقصم ظهر التوجهات نحو الديمقراطية 
الدول  بعض  إن  بل  البلدان،  تلك  في 
إنجاز  عن  القهقرى  تراجعت  العربية 
الديمقراطية  للعملية  األولى  الخطوات 
وتأجيلها في الدول التي شهدت موجات 
من  والمتوسطة  الكبرى  التحركات  من 
األمر  الديمقراطي؛  النهج  فرض  أجل 
المسألة  بأن  قناعة  بروز  إلى  أّدى  الذي 
الديمقراطية مؤّجلة في هذه الدول إلى 
أطر  داخل  مؤّجلة  ستبقى  وهي  حين، 
حيث  الحزبية،  العربية  التحرر  حركة 
كما  ووسائلها  اإلنتاج  عالقات  تستمر 

هي دون تغيير. 
تأجيل  أيًضا  الديمقراطية يعني  تأجيل 
المنعطفات  في  الضرورية  المراجعات 
في  المراوحة  وبالتالي  التاريخية، 
واقتصادية  سياسية  أوضاع  مستنقع 
غير قادرة على إحداث الثغرات المطلوبة 
التغيير  عملية  وفرض  النوعي  للتحول 
وتلك  الراكدة،  المياه  في  الحجر  برمي 
جديدة  عقليات  إلى  تحتاج  مسألة 
نصوًصا  ليست  اإليدلوجيا  بأن  تؤمن 
إنما هي ديناميكية  أو جامدة،  مقّدسة 
المعطيات  تغير  بفعل  وتتغير  تتطور 
والشروط  واالجتماعية  االقتصادية 
شانها  من  التي  والدولية  اإلقليمية 
الديمقراطية  حالة  في  الفرق  إحداث 
المأزومة داخل حركة التحرر العربية.   
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يعني، عودة الوحش األميركي بقوة من 
الباب العريض لعالج األزمة )آخر الدواء 
النقد  صندوق  وألن  الرأسمالي(،  الكي 
إنسانية،  خيرية  مؤسسة  ليس  الدولي 
بانهيار  يتمظهر  بدأ  الصندوق  دنس  أول  فإن 
مقابل  اللبنانية  الليرة  صرف  لسعر  سريع 
للهيكلة  شروطه  عن  اإلفصاح  ثم  الدوالر، 
بالتعيينات  والتدخل  العام  الدين  وجدولة 
وترها  على  عزف  ما  وسرعان  اإلدارية..الخ، 
طائفية؛   – يمينية  سياسية  أطراف 
باسم  الشارع  تحريك  نغمة  إلكمال 
انطلقت  التي  الشعبية«  »االنتفاضة 
في 17 أكتوبر 2019، وتوقفت قسرًيا 

الصحي  وااللتزام  كورونا  وباء  بسبب 
شعار  تحت  للمنتفضين،  واألخالقي 
تنفيذ القرارات الدولية 1559 و1701 »نزع 
مع  الحدود  و«ترسيم  المقاومة«  سالح 
سوريا«. يعني تفعيل مقررات »القيصر« 
ومحاولة  التجويع،  ثم  الحصار  وتطبيق 

تغيير موقع لبنان المقاوم.    
رسائل  تحمل  الملغومة  الدعوات  هذه 
قبل  من  متعددة  وخارجية  داخلية 
أطراف سلطوية معارضة تحاول شيطنة 
االنقسامات  وتعميق  األهلي  السلم 
األميركية  الشروط  لتمرير  الطائفية 
وصياغة  السياسية  مواقعها  واستعادة 

السلطوية،  للمحاصصات  جديدة  معادلة 
وكان أن شهدت بيروت ليل 6- 6 -2020 
انتشرت  مذهبية،  لشعارات  استفاقة 
أخطر  لتسجل  الهشيم،  في  كالنار 
ظاهرة سياسية وأمنية تعيد البالد إلى 
أيام الحرب األهلية. أما الرسالة الداخلية، 
فقد تجسدت في محاوالت أرباب النظام 
الطائفي العمل على »كرسحة« االنتفاضة 
الحقيقية،  قواها  وتهديد  الشعبية، 
الميدانية  تحركاتها  تستأنف  أن  قبل 
 2020  –  6  -6 رسالة  وعنوان  من جديد؛ 
للنظام  ملك  هي  الساحة  بأن  تقول: 
وأدواته  الطائفية  السياسية  وأطرافه 

البلطجية، حصرًيا.    
وخطرة،  معقدة  الوطنية  لبنان  أزمة 
وستزداد خطورة مع االشتباك السياسي 
أكثر،  والدولي  واإلقليمي  الداخلي 
المفتوح  »ترامب«  بازار  مع  وخصوًصا، 
والحصار  الحروب  سياسة  على  بشراسة 
قبل  والتجويع  والفوضى  والعقوبات 
كما  الثانية.  الرئاسية  معركته  خوض 
شد  على  مفتوحة  الداخلية  األزمة  أن 
األطراف  مواقع  وتحسين  العصبيات 
السياسية الحاكمة لخوض معركة رئاسة 
الجمهورية، من خالل الدعوات المشبوهة 
إلجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس 
تغيير  إجراء  أو  ذاته،  الطائفي  القانون 
على  االتفاق  أو  حكومي،  تعديل  أو 
التعيينات  التحاصص في توزيع شواغر 

اإلدارية والقضائية.. وغيرها. 
السياسية  السلطة  أطراف  أجل،   
السياسية  باالتجاهات  مختلفون، 
متفقون  لكنهم  التبعية،  والمراجع 
النيوليبرالي،  االقتصاد  حماية  على 
المحاصصات  توزيع  رعاية  وعلى 
الطائفية، ونشر الفساد. بمعنى، منع 
أو  سياسية  وطنية  إصالحات  إجراء 
اقتصادية أو اجتماعية.. ولو اقتضى 
تكمن  هنا  البلد..  إفالس  األمر 
الديمقراطي  الوطن  فبناء  المعضلة؛ 
المشروع  مقاومة  يستدعي  المقاوم، 
بكل  الرجعي  الصهيوني-  األميركي 
وهذا  وتالوينه،  وتفرعاته  مفاصله 
الوطنية،  المقاومة  عمل  أساس  هو 
الساعية  والشعبية  السياسية  والقوى 

بعد تطور األزمة االقتصادية والمالية والنقدية وانهيار الليرة اللبنانية، وبعد 
الحجر الكوروني الطويل، وارتفاع معدالت البطالة والفقر، ومع انتشار روائح 
تهريب مليارات الدوالرات للخارج،  والتشريع للبنوك بشفط ودائع وتعويضات 
وتحويالت الطبقة الوسطى والفقيرة، ومع بدء سريان تنفيذ ما يسمى مشروع »قيصر« 
األميركي ضد الشعب السوري وربًطا اللبناني، ومع السعي األميركي - الصهيوني لضم 
الضفة الغربية من فلسطين المحتلة؛ خرج الدخان األبيض من النظام السياسي - الطائفي 
وبدء  الدولي،  النقد  صندوق  إلى  التوجه  بإعالن  التكنوقراطية،  وحكومته  العقيم 
المفاوضات معه الستدانة 10 مليارات دوالر أميركي على مدى أربع سنوات للمساعدة 

على حل األزمة االقتصادية والنقدية في لبنان. 

المقاومة وجدت لدفن قياصرة الرعب والظلم اإلنساني   

د.سمير دياب- عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني/لبنان
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المقاومة  للتغيير؛ فمن دون مشروع 
الشامل للتحوالت الفكرية والسياسية 
والثقافية سيكون من الصعب التقدم 
على أي من مسارات التحرر السياسي 
لعنصر  افتقاد  وأي  واالجتماعي، 
أو  لالهتزاز  سيعرضه  عناصره  من 
المقاومة  تصبح  وعليه،  التشويه. 
المشروع  هذا  ظل  في  الوطنية 
مقاومة  متالزمتين:  مهمتين  أمام 
الصهيوني   – األميركي  المشروع 
ومقاومة  والمجتمع،  للوطن  المدمر 
واالقتتال  والبطالة  والجوع  الفوضى 
الحفاظ  باسم  والمذهبي،  الطائفي 
الطائفية  الفيدراليات  نظام  على 
ربط  أجل  من  المتعددة؛  والتبعيات 
التحرير بالتغيير الذي يحمي االنتصار 
المحقق ويحصن المقاومة. فالمقاومة 
مهمة  والصهيوني  اإلمبريالي  ضد 
تردد  أو  خالف  ال  بامتياز،  وطنية 
المعركة ودعمها  حول أهمية خوض 
وتقويتها؛ إال أنها ال تشكل مشروًعا 
هي  طالما  لوحدها،  وطبقًيا  وطنًيا 
القضايا  في  محايدة  أقله  أو  شريكة 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
داخل منظومة حكم سياسي طائفي 
لألزمة  والتضامن  بالتكافل  المولدة 
بسياساتها  والمسؤولة  الوطنية، 
غياب  وعن  والبطالة،  الفقر  عن 
االجتماعية  والعدالة  الديمقراطية 
تكون  فلكي  والتنمية..  والمساواة 
ترتفع  أن  ينبغي  كذلك،  المقاومة 
أي  والفئوية؛  الطائفية  فوق  ما  إلى 
تحمل  التي  الوطنية  المقاومة  إلى 

مشروع التحرر الوطني.     
أو  المباشر،  المقاوم  الفعل  كان  وإذا 
ضد  وسالحها  للمقاومة  الدعم  توفير 
لكن  وطني،  واجب  الصهيوني،  العدو 
الخضوع  أو  القبول  أبًدا  يعني  ال  هذا، 
للتبعية أو التطرف والتعصب الطائفي؛ 
المشروع  خدمة  في  تصب  كونها 
خانة  في  وتصب  التفتيتي،  األميركي 
تأبيد سيطرة النظام السياسي الطائفي 

القائم.
الشاملة،  الوطنية  فالمقاومة 
اإلمبريالي  المشروع  مقاومة  تفرض 
مواجهة  تتطلب  كما  والصهيوني، 
الطائفية  والممارسات  السياسات  كل 
المقاوم  العمل  لتقويض  الهادفة 
والعمل  األهلي،  السلم  لتهديد  أو 
على قيام جبهة وطنية ديمقراطية 
تعزز مسيرة االنتفاضة الشعبية ضد 
واإلفقار  والتهميش  التبعية  نظام 

الذي  والفساد..  والنهب  والظلم 
ويتعدى  الوطنية،  الهوية  يصادر 
على حقوق وأموال العمال والكادحين 
والفقراء، وذلك قبل أن تعيدنا هذه 
مربع  إلى  جديدة  مرة  الممارسات 
األمر  الطائفي؛  االقتتال  أو  الفوضى 
الذي يعزز من خطر اعتداء صهيوني 
وثرواتنا  ومقاومتنا  بوطننا  متربص 
الرياح  مخاطر  من  أو  وانتصاراتنا، 
النقد  صندوق  شروط  من  القادمة 
الدولي   التي تمثل جنون »ترامب«، 
وفنون عقوباته الحربية واالقتصادية 
المقاومة  الشعوب  على  والتجويعية 

في المنطقة.    
التحرير  بين  الربط  فإن  لذلك، 
والتغيير هو مشروع المقاومة الوطنية 
تشكل  أن  يعني  وهذا  الشاملة، 
المقاومة الوطنية أولوية في مواجهة 
وأن  العدوانية،  الخارجية  السياسات 
يشكل النضال ضد التبعية واالقتصاد 
الريعي واالستبداد الطائفي والتخلف 
حربة  رأس  والتنموي؛  االجتماعي 
الطائفي  النظام  سياسة  مقاومة 
وتوعية  تعبئة  على  والعمل  القائم، 
من  المفقرة،  الشعبية  الجماهير 
الشعبية  باالنتفاضة  النهوض  أجل 
خطتها  وتحديد  صفوفها  وتنظيم 
الوطنية  أولويات شعاراتها  وتوضيح 
اللبنة  لوضع  المرحلية،  وبرامجها 
الوطنية  الدولة  بناء  نحو  األساسية 

الديمقراطية المقاومة. 
لم يتحرر وطننا وشعبنا من المحتل 
إال  شرط؛  أو  قيد  دون  الصهيوني 
بالمقاومة، وسالح المقاومة هو سالح 
الشهداء  سالح  هو  وكرامتنا،  قوتنا 
ومهمة  والتحرير،  والموقع  واألسرى 
المقاوم لم تكتمل بعد،  هذا السالح 
كفرشوبا  وتالل  شبعا  مزارع  طالما 
بعض  وطالما  محتلة،  الغجر  وقرية 
المقاومة  جبهة  شهداء  جثامين 
هذا  لدى  مأسورة  اللبنانية  الوطنية 
العنصري  العدو  هذا  وطالما  الكيان، 
ويحاول  فلسطين  يحتل  التوسعي 
المشروعة  والحقوق  القضية  تصفية 
لن يتراجع عن  لشعب صامد مقاوم، 
المصير  وتقرير  العودة  في  حقه 
المستقلة  الوطنية  دولته  وإقامة 
وعاصمتها القدس، وطالما مرتفعات 
االنتصار  كان  وإذا  محتلة.  الجوالن 
أيار   25 في  تحقق  الذي  التاريخي 
وسالحها  المقاومة  بفعل   ،2000 عام 
الشعب؛  وصمود  الشهداء  ودماء 

ال  الشعبية  الوطنية  السيادة  أن  إال 
التخلص  يمكن أن تتحقق من دون 
الطغمة  سيطرة  ومن  التبعية،  من 
والطائفية،  والمالية  السياسية 
من  بناء وطن  المستحيل  من  ويكاد 
وستبقى  ديمقراطي،  تغيير  دون 
هي  الشعبية«  الوطنية  »االنتفاضة 
رغم  التغيير،  ثورة  نحو  البوصلة 
السياسية  األميركية  الضغوطات  كل 
والمالية، ورغم كل األلغام المتفجرة 
لبنان  موقع  تغيير  تحاول  التي 
المقاوم، ورغم كل التهديدات بقطع 
دابر الدوالر من السوق وفرض الحصار 
تنفع  ولن  اإلمبريالي..  والتجويع 
ما  لتعويض  السلطة  أطراف  أالعيب 
للشد  االنتفاضة  تقدم  من  خسرته 
والمذهبي؛  الطائفي  العصب   على 
لتحطيم  قام  المنتفض  فالشعب 
والقهر  االستغالل  من  قيوده 

االجتماعي من أجل التغيير.        
في  الشاملة  الوطنية  المقاومة  مشروع 
ظل احتدام المواجهة مع مشروع الشرق 
مشروًعا  وسيبقى  كان  الجديد،  األوسط 
والرعب  االحتالل  قياصرة  لدفن  وطنًيا 
والظلم، ومشروًعا طبقًيا يشكل منهاج 
الوطني.  التحرر  قوى  لنضال  عمل 
فمعركة التحرير والتغيير، هي معركة 
الوطني  الخيار   وهي  واحدة،  متالزمة 
واإلنسان،  األرض  لتحرير  االنقاذي  
انطلقت  المشروع،  هذا  أجل  ومن 
في  اللبنانية  الوطنية  المقاومة  جبهة 
السالح  كان  وإذا   .1982 عام  أيلول   16
التحرير؛  أجل  من  المقاومة  قوة  يشكل 
الديمقراطية  الوطنية  الدولة  بناء  فإن 
الوحيد  الوطني  السياج  يشكل  المقاومة 
في  ويمثل  والتحرير،  االنتصار  لحماية 
لنزع فتيل  الوطنية  المناعة  الوقت ذاته 
المقاومة«،  »سالح  نزع  شعار  صاعق 
لمشروع  ثورية  سياسية  ومواجهة 
فلسطينية  ومقاومة  األميركي،  »قيصر« 
القرن«،  »صفقة  لمشروع  شاملة  وعربية 
األوسط  الشرق  مشروع  متفرعات  وكل 
وفلسطين  لبنان  في  الجديد  األميركي 

وسوريا والمنطقة، والقضاء عليه.
في  أو  بسيطة،  التغيير  مهمة  ليست 
متناول اليد، لكنها مهمة وطنية تجسد 
والمنطقة،  لبنان  فقراء  كل  تطلعات 
وإن كانت صعبة وشبه مستحيلة اليوم، 
والتقاطعات  التداخالت  تقاطع  بفعل 
أنها  بيد  والدولية،  واإلقليمية  الوطنية 
مهمة تجسد الخيار الوطني الصائب؛ من 

أجل وطن حر وشعب سعيد.     
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أم ستطفئ  األثيوبية؟!  المصرية  العالقات  في  النار  النيل  مياه  هل ستشعل 
لهيب النزاع وترّطب األجواء؟ فقد وصلت المفاوضات بين البلدين إلى طريق 
مسدود بعد رحلة ماراثونية استمرت نحو عقد من الزمان، بسبب إصرار أثيوبيا على 
ملء خزان سّد النهضة دون تنسيق وتفاهم مع مصر والسودان، أو مراعاة لمصالحهما 
كما تقتضي قواعد القانون الدولي واالتفاقيات الدولية بشأن األنهار الدولية، ال سّيما 

اتفاقيتي هلسنكي لعام 1992 واألمم المتحدة لعام 1997.

سد النهضة بين التعنت والتسوية

د. عبد الحسين شعبان-باحث ومفكر/ العراق

القاهرة  مخاوف  من  الرغم  وعلى 
انفراد أثيوبيا بخطوة  بشأن احتمال 
أبدت  أنها  إاّل  تحرجها،  قد  منفردة 
إغالق  عدم  فيها  بما  عالية،  مرونة 
المفاوضات  عودة  أمام  األبواب 
»الثالثية« شريطة عدم إقدام أديس 
بشأن  أحادية  إجراءات  على  أبابا 
السد، تلحق أضراراً بها وبالخرطوم، 
ولم تهمل االتصال بالمجتمع الدولي 
بشأن الضغط على أثيوبيا لثنيها عن 
تنفيذ خطتها، ولذلك أجرت اتصاالت 
مع روسيا وألمانيا وإيطاليا، وبالطبع 
مع الوسيط األمريكي إلطالعهم على 
والطلب منهم  الموقف  آخر تطورات 
الضغط على أديس أبابا للتوصل إلى 

اتفاق بين األطراف الثالثة.

يأتي  األثيوبي  التعّنت  أن  ويبدو 
متساوقاً مع توتر العالقات المصرية- 
لحكومة  تركيا  بسبب دعم  التركية؛ 
والمسلحين  السالح  وإرسال  طرابلس 
من  إليها  إرهابية  تنظيمات  من 
جهة، ومن جهة أخرى فإن »إسرائيل« 
اإللحاقية،  مشاريعها  في  مستمرة 
فبعد خطوة الرئيس األمريكي ترامب 
القدس  إلى  األمريكية  السفارة  نقل 
تل  إلى  السوري«  »الجوالن  وإهدائه 
الواقع«،  »األمر  سياسة  بزعم  أبيب 
اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  وتأكيد 
بإعادة  رغبته  نتنياهو  بنيامين 
احتالل الضفة الغربية وضّمها، إضافة 
إلى محاولته ضم غور األردن وشمال 
وهكذا  »إسرائيل«،  إلى  الميت  البحر 

على  االستقواء  محاوالت  تجري 
العربي،  غير  الجوار  دول  من  العرب 
العربي  الوضع  ضعف  استغالل  عبر 

بكيدية وعداء سافرين.
الحياة  عصب  الماء  أن  عرفنا  ما  وإذا 
»وجعلنا  الكريم  القرآن  في  جاء  كما 
النيل  وأن  حي«  شيء  كل  الماء  من 
ال  توأمان  المصرية  والحضارة 
ينفصالن منذ األزل، فهو رمز بقائها 
محاوالت  فإن  ولذلك  وديمومتها، 
على  ليس  سيؤثر  الجغرافيا  تغيير 
مستقبلها وحياتها وأمنها ومصالحها 

الحيوية وحقوقها التاريخية. 
وتحّملت  طوياًل  مصر  صبرت  لقد 
عقيمة  بدت  لمفاوضات  مماطالت 
حتى باعتراف واشنطن التي تدّخلت 
األزمة،  لحّل  كوسيط  مّرة  من  أكثر 
ولكن دون جدوى فأديس أبابا سادرة 
مراوغ  نحو  على  وعملت  غّيها  في 
وصلنا  حتى  الوقت،  لكسب  وخادع 
إلى المرحلة األخيرة للتشغيل )شهر 
سيعني  األمر  القادم(؛  /تموز/  يوليو 
خسارة كبيرة لمصر والسودان، حيث 
سيزداد العجز المائي في مصر سنوياً 
العديد  تصّحر  على  ذلك  وسينعكس 
في  وخسارة  الزراعية  األراضي  من 
معّدالت  وارتفاع  العاملة  القوى 

البطالة.
قانونية  عقبات  أثيوبيا  وضعت  لقد 
وفنية لعرقلة أي اتفاقية أو معاهدة 
الدولي  القانون  لقواعد  وفقاً  ملزمة 
أي  بأن  واكتفت  الدولية،  واألنهار 
توافق سيكون مجرد قواعد إرشادية 
بنظر  تأخذها  أن  ألثيوبيا  يمكن 
متوازن  بحل  التفكير  دون  االعتبار، 
مجلس  دعا  ما  وهو  ووطيد،  وعادل 
األمن القومي األمريكي إلى مخاطبة 
صفقة  إبرام  إلى  للتوصل  أثيوبيا 
عادلة قبل البدء بملء السد. وكانت 
األطراف الثالثة قد توصلت في العام 
الخرطوم  وثيقة  توقيع  إلى   2015
فيها  يفترض  التي  مبادئ(  )إعالن 
السنوية  حصتها  على  مصر  حفاظ 
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 18.5 على  والسودان  م3  مليار   55.5
األثيوبي  التعّنت  ولكن  م3،  مليار 
دولية  اتفاقية  توقيع  من  والتملّص 
ملزمة، أصبح مصدر توتر في حوض 
أبابا  أديس  وتتذرع  النيل.  نهر 
حاجتها  بأن  »إسرائيلياً«  المدعومة 
سنوات   3 خالل  السد  لملء  ضرورية 
الطاقة  وتوليد  التنمية  لتحقيق 
الكهربائية دون االلتفات إلى تهديد 
الموارد المائية المصرية والسودانية.

ومن خيارات مصر األخرى اللجوء إلى 
مجلس األمن الدولي، وهو ما أقدمت 
عليه بالفعل، وإذا لم يّتخذ الخطوات 
المنفردة،  اإلجراءات  لوقف  الالزمة 
الدولي   القضاء  إلى  اللجوء  فيمكنها 
الهاي  في  الدولية  العدل  )محكمة 
أيضاً(  المتحدة  لألمم  التابعة 
للحصول على رأي استشاري؛ مطالبة 
التي  األضرار  عن  المادي  بالتعويض 
التفاقية  طبقاً  وذلك  بها،  ستلحق 
على  تنّص  والتي  المبادئ«،  »إعالن 
باالتفاق  إاّل  السد،  ملء  يتم  ال  أن 
على قواعد التشغيل والجوانب الفنية 
األخرى، ولكن أديس أبابا لم تكترث 
أنها  قالت  بل  الضغوطات،  من  ألي 
ستدافع بقوة عن نفسها ومصالحها 
في سد النهضة، محّذرة القاهرة من 
الذي  العسكري  الخيار  إلى  اللجوء 
السودانية  بالسدود  ضرراً  سيلحق 

قبل غيرها.
الرئيس  أن  أتوقع  كنت  شخصياً 
حاز  الذي  علي  أحمد  آبي  األثيوبي 
 ،2019 في  للسالم  نوبل  جائزة  على 
الصعيد  على  معتدالً  خطابه  وبدا 
خيار  إلى  سيلجأ  واإلقليمي،  الداخلي 
المشتركة  والمصالح  والحكمة  العقل 
الجوار  وحسن  المتبادلة  والمنافع 
انفرادي؛  خيار  إلى  وليس  والسالم، 
عالقتها  كانت  مهما  أبابا  فأديس 
ومهما حصلت  أبيب«،  »تل  بـ  وثيقة 
من  مباشر  غير  أو  مباشر  دعم  على 
المطاف  نهاية  في  فإنها  أنقرة، 
دولة أفريقية، وأن ثلثي العرب  هم 
ترتبط  وأنها  السوداء،  القارة  في 
بّد  فال  تاريخية،  بوشائج  العرب  مع 
عادل وتسوية  لحل  إيجاد مخرج  من 
متوازنة، فالجغرافيا والتاريخ يقفان 

إلى جانب مثل هذا الحل.

وحدة النضال اإلنساني

خاص بالهدف

للفكرة حول  تجاه مواطنيها، ال تضيف كثيًرا  األمريكية  الشرطة  تمارسه  الذي  القمع  مشاهد 
الصورة العامة للمنظومة األمريكية، بأغلبية معقولة من البشر في هذا العالم يرون في هذه 
ساحات  في  اليوم  المتظاهرون  يخوضه  الذي  النضال  لكن  بالشعوب،  للبطش  آلة  المنظومة 
الواليات المتحدة، يعيد استحضار حقائق مهمة عن طبيعة التناقضات في بنية اإلمبراطورية 

األمريكية، وحتى االرتباك في تصوراتنا حول هذه البنية.
لم يصل القمع الذي تمارسه المنظومة األمريكية في الداخل، لشيء يمكن مقارنته مع ذلك 
العالم، ولكنه يفضح فلسفة عمل  الحدود األمريكية ضد شعوب  الذي تمارسه جيوشها خارج 
هذه المنظومة، إذ تحرس وتدير نظام من التراتبية المهيمنة، تسيطر فيه شريحة صغيرة على 
بما يمنح  التراتبية ذاتها،  الداخل األمريكي تسري  العالم، وفي  النسبة األكبر من موارد هذا 
الفقراء في قاع  السود  العرقي، فيتم سحق  العنصري واالضطهاد  التمييز  لبيئة  االستمرارية 
هذه الهرمية، ورغم تواجد قلة من السود ضمن النخب المهيمنة، يستمر النظام األمريكي في 
لمطالب ووجود مجتمعات كاملة من  الممنهج  والقمع  للسود  العرقي  بين االضطهاد  الجمع 

غير البيض.
مجتمع االستعمار والهيمنة األمريكي ورغم تحديثه لذاته مرات عدة، وحرصه على التركيز على 
لخدمة  باألساس، ويسعى  الفقراء  تمييز يستهدف  الطبقي في سياساته، أي  التمييز  نوع من 
الثروة وأصحابها، فإنه ال زال يدير سياسات تمييز عنصري على أساس عرقي في ذات الوقت، 
االستقاللية  في  وتطلعاتها  الشعوب  لقمع  الخارج  في  العسكري  والعدوان  الحرب  ويمارس 
والحد من الهيمنة، فيما يحفظ للنخبة البيضاء المهيمنة سيطرتها في الداخل من خالل القمع 

ذاته.
هذه حقائق معلومة في معظمها عن السياسات األمريكية، ولكن ما يجب أن يترتب عليها هو 
موضع النقاش الذي يجب أن يخاض على مستوى كل تلك التشكيالت المتطلعة للتخلص من 
هذه الهيمنة، ال بوصف األمر خلل في معسكر العدو اإلمبريالي ومظاهر تناقض واضطراب 
داخلي، ولكن باعتبار وحدة القضية اإلنسانية في مواجهة الوحشية، فكما يتضح يستحيل خلخلة 
هذا النظام فعلًيا دون رؤية حقيقية لنضال إنساني مشترك، يستند ألسس قيمية واضحة ترفض 

الهيمنة والظلم والقمع والتمييز العنصري والنهب الممنهج لموارد الشعوب.
 إن مواجهة الخنق الممنهج لإلنسانية ال ينطلق من رؤية حادثة قتل جورج فلويد باعتبارها 
خنق من شرطي أبيض لمواطن أمريكي أسود، ولكن باألساس باعتبارها امتداد داخلي لسياسات 
القدرة على  العنصرية  القمعية  النخبة  لهذه  يتيسر  أن  الوحشية، فال يمكن  الحروب والهيمنة 
عدوانها  من  عليها  تحصل  التي  التغذية  تلك  دون  األمريكي،  الداخل  في  سياساتها  ممارسة 

وهيمنتها في بلدان العالم المختلفة.
المهيمن، وتصعيد نضاالت  المركز اإلمبريالي  العالم مع  القمع حول  إن تفكيك تحالف نظم 
الحادة  نصالها  فروعها، وكسر  المتحدة وفي  للواليات  الرسمية  الحدود  داخل وخارج  الشعوب 
المغروسة في لحم الشعوب وأبرزها الكيان الصهيوني، هي عمليات مرتبطة وضرورية لنجاح 

بعضها البعض، ما يحتم الترابط بين كل المؤمنين بالعدالة لإلنسانية.
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 تناقش هذه المراجعة باالعتماد على ما نشر في الصحافة الصهيونية وأرشيفات
»فرض يسمى  ما  مسألة  حول  والجدال  الصهيونية  المواقف  جملة   أخرى،  
 السيادة« على أجزاء محدودة أو غير محدودة من الضفة الغربية المحتلة، وبشكل
صهيونًيا، »الضم«  فكرة  تفشي  عوامل  النص  ويالحق  المستوطنين،  مواقف   خاص 
 وتآكل نموذج »األرض مقابل السالم« في نسخته التقليدية، بعد نشر الرئيس األمريكي
 دونالد ترامب لخطته المسماة »صفقة القرن« وتصعيد إجماع صهيوني يتبع إدعاء عدم

وجود شريك فلسطيني وغيرها من قضايا مرتبطة.

بين "الضم" و"توسيع السيادة"
المستوطنون ضد ترمب!

أحمد مصطفى جابر-كاتب-محرر شؤون العدو في الهدف
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المقدمة
الكيان في  انتخابية  حمالت  ثالث   بعد 
 الصهيوني، تشكلت حكومة جديدة ومع
 هذه الحكومة ارتفع الحديث عن »الضم«
االئتالفي االتفاق  بنود  أحد  كان   الذي 
وقد وأزرق-أبيض،  الليكود   بين 
 اكتسبت حركة »الضم« زخًما إضافًيا بعد
 االنسحاب الصهيوني من غزة عام 2005،
الكيان في  اليميني  الجناح  أدرك   حيث 
 أنه بحاجة إلى تغيير التكتيكات، وقرر
- شيء  لكل  »ال«  قول  عن  يتوقف   أن 
 أوسلو أو االنسحاب من أراض فلسطينية
 ودولة فلسطينية وفك االرتباط- وحيث
تقديم في  الصهيوني  اليمين   فشل 
حتى أو  لرابين  سواء  منافسة   فكرة 
 لشارون، كانت حركة »السيادة« هامشية
طويل، لوقت  الصهيونية  السياسة   في 
 وكما ذكرنا فمع التآكل في نموذج »حل
 الدولتين« ومع وعود نتنياهو االنتخابية
الجشع مع  وبالتالقي  ترامب   وتشجيع 
 االستيطاني غير المحدود، بالتالي كانت
 فكرة التوحد تحت خيمة »السيادة« هي
منافس نموذج  لخلق  اليمينية   المحاولة 

الطريقة حول  الداخلي  النقاش   في 
وانتقلت الصراع،  مع  للتعامل   المفضلة 

الحركة إلى مركز النقاش العام.
 في مقابل مصطلح »الضم« برز مصطلح
إنه الذي يرى مؤيدوه  السيادة«   »فرض 
حيث »الشرعية«،  لشرط  استجابة   أكثر 
 يوحي »الضم« بأنه يفرض على منطقة
أخرى دولة  بسيادة  االعتراف   جرى 
الضفة كانت  حيث  مرة،  ذات   عليها 
قبل األردنية  السيطرة  تحت   الغربية 
مصطلح يفضلون  فإنهم  لذلك   ،1967 
القانون توسيع  أو  السيادة«   »فرض 
 واالختصاص »اإلسرائيلي«، ومن المتوقع
سيقدم الذي  القرار  مشروع  يتخذ   أن 
غرار على  المنحى  ذات  الكنيست   إلى 
 القدس  )1967( والجوالن )1981(، حيث
في الكنيست  من  الصادر  التشريع   نص 
الوالية »قانون  أن  الحالتين على   هاتين 
 القضائية واإلدارة« للدولة »حيز التنفيذ«
 في مناطق محددة، وكان هناك نقاش
رفض حيث  الكنيست،  في   صاخب 
 مناحيم بيغن عام 1981 االتهامات بأن:

»إسرائيل كانت تضم الجوالن«.

خطة كانت  االستيطاني،  المفهوم   في 
عنها، المعلن  للطموحات   ترامب مضادة 
الفلسطيني والرفض  شيء  كل   فرغم 
أنها المستوطنون  رأى  لها،   القاطع 
ما، فلسطينية  دولة  باتجاه   تذهب 
القدس أحياء  على وضع بعض   وتنبني 
وتبادل فلسطينية،  عاصمة  مكانة   في 
في مناطق  حتى  يطال   لألراضي 
المكاسب كل  رغم  أنه  والحظوا   النقب، 
بضعة أن  إلى  عليها  سيحصلون   التي 
داخل »محاصرة«  ستبقى   مستوطنات 
 دولة فلسطينية معادية حسب قولهم.
الخطة أن  التناقضات  هذه  شجع   ما 
األبيض، مثلها مثل البيت   الصادرة عن 
كانت األخرى  العامة  ترامب   سياسات 
 تفتقر إلى آليات التنفيذ، ما عدا طريقة
 جمع المال، التي كانت مواجهتها أسهل
 بكثير من معالجة تحديات الديمغرافية
جاء ذلك  إلى  إضافة   والجغرافيا، 
موعد وطريقة األمريكي حول   االرتباك 
 الضم، وما إذا كان ترامب سيعطي ضوًءا
 أخضر لـ«ضم معين«، رغم أن سفيره في
الضوء أن  أكد  فريدمان  ديفيد   الكيان 
لجان تنهي  أن  بمجرد  موجود   األخضر 
وزير وحتى  عملها،  المشتركة   الخرائط 
في صرح  قد  بومبيو،  مايك   الخارجية 
متروك األمر  إن  نيسان/أبريل   نهاية 
تريد التي  »السيادة«  لشكل   »إلسرائيل« 
أمريكًيا مسؤواًل  ولكن   تطبيقها، 
الضم إن  اسمه قال:  لم يذكر   بارًزا آخر 
»في سياق يأتي  أن   »اإلسرائيلي« يجب 
 عرض على الفلسطينيين لتحقيق إقامة
 دولة على أساس شروط وظروف وأبعاد
 إقليمية محددة ودعم اقتصادي سخي«.
وفي األسبوع الثاني والثالث من حزيران/
 يونيو، تداولت الصحافة الصهيونية على
»يريدون األمريكيين  إن  واسع   نطاق 

التقليل من الحماس« لضم وشيك.
الخلفية التاريخية: المناقشة بعد عام 1967

الموسع  الصهيوني  النقاش  يتناول 
مستقبل  تخص  القضايا  من  العديد 
األراضي المحتلة عام 1967، خاصة حول 
المتنافسة  القيم  بين  الموازنة  كيفية 
التاريخية،  العالقة  ومزاعم  لألمن، 
والديموغرافيا ومنع العزلة الدبلوماسية، 
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لنقاشات  امتداد  هي  النقاشات  وهذه 
ُكشف  وقد  عاًما،  خمسين  استمرت 
بشكل أساسي العام الماضي عن محاضر 
الفرعية  واللجنة  الحكومة  اجتماعات 
الوزارية التي انعقدت بعد حرب 1967، 
والتي حددت تجاه النقاش العام حكومًيا 
دينس  كشف  كما  القضايا.  هذه  حول 
روس وديفيد مكاوفسكي، في كتابهما 
رسم  كيف  وجيًدا«  وقوًيا  شجاًعا  »كن 
مؤسسوا الكيان في ذلك الوقت، اإلجماع 
األردن  العام على أهمية أن يكون نهر 
»إلسرائيل«،  الشرقية  الحدود  بمثابة 
على الرغم من الجدال حول كونه »حدوًدا 
أمنية« أو »حدوًدا سياسية« شكل نقطة 
محضر  في  للنقاش.  وتاريخية  مثيرة 
أن  البعض  اقترح  المذكورة،  اللجنة 
االنسحاب من أجزاء من الضفة الغربية، 
إذا كان مرتبًطا بالسالم مع األردن، وإنه 
الديمغرافية  المخاوف  تخفيف  يمكن 
عن طريق نقل مسؤولية السكان العرب 
إلى  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيين 
الهاشمية، وحينها قال مناحيم  المملكة 
إن  حقيبة؛  بال  وزيًرا  كان  الذي  بيغن 
أن  تعلن  أن  اليهودية  الدولة  على 
إسرائيل«  من  الغربية  »المنطقة  كامل 
والبحر  األردن  بين  الواقعة  )المنطقة 
»إلسرائيل«،  تعود  المتوسط(  األبيض 
يعقوب  العدل  وزير  حذر  جانبه  ومن 
شمشون شابيرو من أنه إذا اتبعت هذه 
البعيد  المستقبل  في  فإنه  الفكرة، 
ثنائية  دولة  إلى  »إسرائيل«  ستتحول 
إشكول  الوزراء  رئيس  وعلق  القومية، 
حصلت  »إسرائيل  إن:  بسخرية   حينها 
على مهر جيد، لكنه يأتي مع عروس ال 
الفلسطينيين،  السكان  ويقصد  نحبها« 
وعبر عن قلقه أيًضا أنه نتيجة »الضم« 
في  أقلية  النهاية  في  اليهود  سيصبح 
تمنح  بأن  فكرته  بيغن  وقدم  البالد. 
التأهل  فرصة  الفلسطينيين  »إسرائيل« 
سنوات،  سبع  بعد  اإلسرائيلية  للجنسية 
عندما  سنوات  عشر  حوالي  بعد  وفيما 
كان بيغن رئيًسا للوزراء، كان يناقش مع 
مصر فكرة الحكم الذاتي للفلسطينيين، 
وعاد وقدم فكرته القديمة، بل اقترحها 
في خطابه في الكنيست يوم 22 تشرين 
على  بالكامل  المنشور  ثاني/ديسمبر 
الصهيونية، حيث  الخارجية  موقع وزارة 
في  بما  للمواطنة،  حًرا  اقترح “اختياًرا 
»المساواة  و  اإلسرائيلية«  الجنسية  ذلك 
الضفة  لسكان  الحقوق“  في  الكاملة 
الغربية، مشيًرا إلى »العدل«، مضيًفا أن 
تكون  أن  في  أبًدا  ترغب  لم  »إسرائيل 

مثل روديسيا“.
الصهيوني  الكيان  وجد  عقود  عدة  بعد 
منه  حذر  ما  أمام  لوجه  وجها  نفسه 
أن  حيث  االجتماع،  ذلك  في  شابيرو 
تؤكد  الديمغرافية  االحصائيات  جميع 
الفلسطينيين واليهود في  تساوي عدد 
فلسطين التاريخية، وبالتالي فإن الحركة 
الصهيونية تواجه معضلة عميقة حاولت 
)موجات  بها  التالعب  بل  تجاهلها، 
السابق  السوفييتي  االتحاد  من  الهجرة 
مثال( وهي معضلة ثالثية تفرض عليها 
دولة  »إسرائيل«  كون  عن  تتنازل  أن 
أو  الديمقراطي«،  »الطابع  أو  يهودية، 
»أرض إسرائيل الكاملة«، حيث اكتشفوا 
أن هذا المزيج ال يمكن أن يخلق عصيًرا 
كانوا  وعندما  الهضم،  سهل  متجانًسا 
مضطرين لالختيار اختار التيار الرئيسي 
للتخلي  استعداد  الصهيونية:  للحركة 
على  الحفاظ  أجل  من  األرض  كامل  عن 

دولة يهودية وديمقراطية.
 حالًيا هناك انقسام كبير داخل ما يسمى
حيث السيادة«،  لحركة  الواسعة   »الخيمة 
يريدون له  ورثة  وجود  بيغن  يعدم   ال 
بأي ثمن، واليمانعون بمنح خيار  الضم 
 المواطنة الذي طرحه بيغن وأبرز أعضاء
الوزير بالتضاؤل  اآلخذة  المجموعة   هذه 
الرئيس وكذلك  بيغن،  بيني   السابق 
ممتنًعا أصبح  وإن  ريقلين،   الصهيوني 
 عن التنظير السياسي منذ تولى منصبه،
أرينز موشيه  الوزير  أيد  موته   وقبل 
الموضوع هذا  حول  كتب  وقد   الفكرة، 
 يوم 2010/6/2 مقااًل في هآرتس بعنوان
أن فيه  نفى  آخر«،  خيار  هناك   »هل 
وقال إسرائيل«،  »نهاية  الضم   يكون 
من آخر،  مسلم  مليون   1.5 »إضافة   إن 
السكان إلى  والسامرة،  يهودا   سكان 
الوضع سيجعل  إسرائيل  في   المسلمين 
 هل أكثر صعوبة إلى حد كبير بالطبع.

في  30 بنسبة  مسلمة  أقلية   ستشكل 
 المائة في إسرائيل تحدياً يستحيل على
مواجهته؟ اإلسرائيلي   هذا المجتمع 
اإلسرائيليون، السياسيون  يحتاج   سؤال 
والعرب اليهود   - اإلسرائيليين   وجميع 
فيه«. التفكير  إلى   - سواء  حد   على 
 وأضاف  أن هذا الخيار »لن يكون نهاية
 دولة إسرائيل، ولن يعني نهاية الحكم
إسرائيل. في  ذلك، الديمقراطي   ومع 
للمجتمع خطيًرا  تحدًيا  يشكل   فإنه 
 لكن هذا ينطبق أيًضا على اإلسرائيلي،
مع للتعامل  المقترحة  األخرى   الخيارات 

الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني«.
وما مقاله،  في  آرينز  قلق  أثار  ما    

غيره الكثيرين  مع  فيه   يتشارك 
السيادة« »خيمة  أعضاء  فيه   ويشاركه 
يوجد فلسطينًيا  »كم  هو   الحاليين، 
من هناك  السياق  هذا  في   هناك؟«. 
في أخطؤوا  الديمغرافيين  أن   يزعمون 
أتينغر يورام  مثاًل  ويزعم   الحساب، 
مؤيدي ومن  سابق  دبلوماسي   وهو 
من المائة  في   66 هناك  أن   »الضم« 
يهود، هم  التاريخية  فلسطين   سكان 
ألن مخطئة  اإلحصاءات  أن   ويزعم 
يضيفون الفلسطينيين   اإلحصائيين 
يعيشون الذين  الفلسطينيين   أعداد 
الهجرة يتجاهلون  وأنهم  الخارج،   في 
 السنوية التي تشمل 18000 فلسطيني
»العد عن  يتحدثون  وأيًضا   سنوًيا، 
 المزدوج« لكل من سكان القدس الشرقية
 والمواطنين الفلسطينيين الذين تزوجوا
 من »إسرائيليات أو إسرائيليين«. ويشير
المتغيرة االتجاهات  إلى  أيًضا   أتينغر 
 في كل من الخصوبة اليهودية والعربية،
األغلبية ]الثلثين إلى أن »هذه   وخلص 
نتيجة ستتعمق  اليهود[  من   الحالية 
اليهودية، الخصوبة  بين زيادة   خاصة 
بانهيار مقارنة  العلمانيين،   اليهود 
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 خصوبة المسلمين« على حد قوله. وهذا
يحتل الذي  األرقام  لجدل  نموذج   فقط 
االستيالء حسابات  في  مركزية   مكانة 

على األرض صهيونًيا.
السيادة« »خيمة  من  آخر  جناح   حسب 
موجة عبر  الممكن  من  فإن   هذه، 
تجاوز اليهودية،  الهجرة  من   واسعة 
وسيكون ديمغرافية،  مشكلة   أي 
»الضم« تطبيق  مع  »إسرائيل«   بإمكان 
يهودي طابع  ذات  كونها  على   الحفاظ 
هذا عناصر  وأحد  أيًضا،   و«ديمقراطية« 
التي هوتوفلي  تسيبي  الوزيرة   التيار 
المستحدثة، المستوطنات  وزارة   تولت 
 وكانت سابًقا وزيرة لشؤون الشتات في
على أن  تعتبر  والتي  الخارجية،   وزارة 
 »إسرائيل« تشجيع موجة من المهاجرين
مقااًل كتبت  وقد  القادمة.  العقود   في 
التي االستيطانية  »سيادة«  مجلة   في 
 تتحدث نيابة عن دعاة »الضم« أنه »إذا
 كان هذا ما فعله بن غوريون عندما كنا
آمنة البالد  تكون  فعندما  ضعيًفا،   بلًدا 
 وقوية اقتصادًيا... هل يجب أن نخجل
الشتات؟ إعادة  عن  الحديث   إذا من 
ماليين تسعة  بين  من  مليوًنا   أحضرنا 
قدمنا قد  نكون  العالم  حول   يهودي 
 إجابة ديمغرافية مهمة«. طبًعا تمارس
 هوتوفلي لعبة صبيانية تنم عن جهلها
 حينما تسترشد ببن غوريون الذي دعم
 الهجرة اليهودية الموسعة، ولكنه رفض
الغربية الضفة  إلى  االحتالل   توسيع 
مخاوفه بسبب  تحديًدا   ،1948  عام 

 الديمغرافية.
هذا نقاد  فإن  ذلك،  إلى   باإلضافة 
تتحدث هوتوفلي  أن  يرون   االتجاه 
بلسان منها  أكثر  شامير  إسحاق   بلسان 
بإغراق شامير  حلم  فقد  غوريون،   بن 
المهاجرين من  بموجات   فلسطين 
القصة السابقين، ولكن هذه   السوفييت 
أميركا، يهود  يوجد  واآلن   انتهت، 
منهم اليمينيين  أن  كيف  يرى   والكل 
»إسرائيل« إلى  حقائبهم  يحملوا   لم 
يتحمس لم  وكذلك  أوباما،  باراك   أيام 
 التقدميون منهم للهجرة إلى »إسرائيل«
 أثناء حكم ترامب، ومن الصعب معرفة
المهاجرون منه  سيأتي  الذي   المكان 
 الذين تتحدث عنهم الوزيرة الليكودية،
على اعتراًضا  وتقدم  تيأس،  ال   ولكنها 
 فكرة بيغن؛ مقترحة أنه بداًل من منح
 المواطنة، يجب تأخيرها »يجب أن نضع
 في اعتبارنا أن هذا كيان معاد وأنه من
 المستحيل تحويلهم إلى مواطنين بين
وضحاها«، تدعو عشية  ذلك،  من   وبدالً 

عاًما،  25 تدوم  تدريجية  عملية   إلى 
 والتي تسميها »الضم – التجنس«، ضمن

شروط اإلخضاع الكامل للفلسطينيين.
بتسلئيل المتطرف  المستوطن   يطور 
أن ويقترح  االتجاه،  هذا   سموتريتش، 
ثالث أمام  سيكونون   الفلسطينيين 
الوطني طموحهم  عن  التخلي   خيارات: 
»دولة داخل  بسالم  كمقيمين   والعيش 
في ذاتية  إدارة  على  بناء   يهودية« 
وأريحا اهلل  ورام  لحم  وبيت   الخليل 
وطنية سمة  أي  بدون  وجنين،   ونابلس 
األولى المرحلة  في  حيث   وبالتدريج، 
التصويت على  السكان  حق   سيقتصر 
إما يقترح  ثانية  مرحلة  وفي   البلدي، 
للسماح األردن  مع  اتفاق  إلى   التوصل 
 لسكان الضفة التصويت للبرلمان األردني
في منفصلين  مجلسين  إنشاء   أو 
فيه يصوت  مدني  أحدهما   »إسرائيل« 
على لليهود،  سيادي  والثاني   العرب، 
الثاني الخيار  أو  الحالي،  الكنيست   غرار 
 الذي يعرضه: الهجرة الطوعية بمساعدة
ستتعامل ثالثا:  أو  سخية،   »إسرائيلية« 
 »إسرائيل« بحزم وعنف ضد أولئك الذين
 يستمرون في القتال. رغم عدم التوسع
الخيارات، إال أن  في كيف ستنفذ هذه 
تستضيف ما  غالًبا  »السيادة«   مؤتمرات 
يجادالن اثنين  أو  فلسطينًيا   متحدًثا 
 بأن الفلسطينيين يفضلون العيش تحت
»السلطة على  اإلسرائيلية«   »السيطرة 

.الفلسطينية الفاسدة«
 السيادة على أجزاء من الضفة الغربية وليس

كلها
»حركة  داخل  أخرى  مجموعة  تسعى 
السيادة« إلى بسط السيطرة على أجزاء 
جميعها،  من  بدالً  الغربية  الضفة  من 
عضو  الليكود  أعضاء  أحد  ويشير 
يجب  إلى أنه  إلكين  زئيف  الكنيست 
ضم المنطقة )ج( بشكل تدريجي، بدًءا 
عتصيون  وجوش  أدوميم  معاليه  من 
التي تعتبر جزًءا مما يسمى  )المناطق 
ولكن  الداخلي(،  اإلسرائيلي«  »اإلجماع 
الدولي  والمجتمع  الفلسطينيون  يرى 
وفي  محتلة،  وأرض  قانونية  غير  أنها 
وزير  هندل  يوعاز  يؤوج  نفسه  الوقت 
لضم  داعًيا  مشابه  شيء  إلى  االتصاالت 
في  بما  المحتلة،  الضفة  من   %30
األردن،  وغور  االستيطانية  الكتل  ذلك 
الفلسطينيين  أن  يعتقد  وكالهما 
العرب المقيمين في المناطق المضمومة 
على  الحصول  خيار  لديهم  سيكون 

الجنسية »اإلسرائيلية« الكاملة.
الصدام بين »حركة السيادة« وخطة ترامب
الحركة إلى  باإلضافة  المفارقات،   من 
و«اليسار الفلسطينية   الوطنية 
أيًضا ترامب  خطة  تطرح   اإلسرائيلي«، 

 تحديات كبيرة - حتى وجودية - للجناح
.األقصى لحركة السيادة

العديد  ففي رسالة ُنشرت مؤخًرا، كتب 
في االستيطانية  المجالس  رؤساء   من 
 الضفة الغربية أنهم يرون خطة ترامب
»ستعترف ألنها  تاريخية«؛   »لحظة 
المستوطنات على  اإلسرائيلية   بالسيادة 
والسامرة«، يهودا  في   لكن اليهودية 
جميع اتحاد  يمثل  وهو  يشع،   مجلس 
ما ضد  حملة  شن  المجالس،   هذه 
يعترف حيث  التقسيم«،  »خطة   أسموه 
األكسجين ويمص  فلسطينية   بدولة 
أي المحصورة«،  »المجتمعات   من 
معزولة ستبقى  التي   المستوطنات 
عضو عن  معاريف  ونقلت  الضم،   بعد 
إلى بحاجة  »نحن  المجلس:  هذا   في 
عليهم بأن  القرار   العمل إلقناع صانعي 
رسمها[ ]التي  السيادة  خريطة   دعم 
التي تلك  وليس  المستوطنين،   قادة 
وفي ترامب«.  إدارة  ممثلوا   ]رسمها[ 
الذي انتقده  بيان سبب حرًجا لنتنياهو 
 بشدة، قال رئيس يشع، ديفيد الهيني:
مستوطنون صديقا«.  »ليس  ترامب   إن 
 آخرون زعموا أن خطة ترامب »يسارية«،
 ولكن يمين قام بعملية تضليل عبقرية
حسب بالخطة،  يحتفي  اليمين   جعلت 
 إلياكيم هننسي وهو مستوطن مخضرم

ومتطرف في التسعين من العمر.
أين يقف الموقف اإلسرائيلي العام؟

قلياًل اهتماًما  يولون  الصهاينة  أن   رغم 
المعارضة ومواقفه  الدولي   بالمجتمع 
 في معظمها لإلجراء المزمع، فإن مراكز
 »إسرائيلية« داخلية، مؤثرة، فشلت أيًضا
السياسة وحرف  العام  الرأي  تغيير   في 
 التي يديرها نتنياهو، وأبرز مثال على
السابقين األمن  قادة  مجلس  هو   ذلك، 
 الذي يضم مئات الضباط، عارضوا بوضوح
 الخطة، واعتبروها شديدة الخطورة على
مركز موقف  وكذلك  »إسرائيل«،   أمن 
أبحاث األمن القومي، المؤثر وغيرهم.

الطرفين أن  هو  الفشل  أسباب   أحد 
 المذكورين يريدان إبقاء النافذة مفتوحة
كبير إجماع  يوجد  الذي  الدولتين،   لحل 
 داخل المجتمع الصهيوني السياسي على
 أنه حل لفظ أنفاسه، وال يمكن تحقيقه،
 زاعمين أن السلطة الفلسطينية والحركة
هذا كان  سواء  الفلسطينية،   الوطنية 
أو اإلرادة  إلى  تفتقر  ال،  أم   مبرًرا 
 القدرة على توقيع اتفاق الوضع النهائي

.»إلنهاء النزاع«
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سيوف على الرقاب:
 تحديد األولويات في عالم مميت

طائرات التطبيع العربية:
مشهد من الحرب ضد فلسطين

خاص بالهدف خاص بالهدف

يمكن القول أن الموجة الثانية من جائحة كورونا قد بدأت 
أو توشك على البدء، فيما تتقدم تحت ظاللها حملة الضم 
الصهيونية لمزيٍد من األراضي الفلسطينية المحتلة، وتستمر 
المصالح  على  وقعها  في  الفلسطينية  السياسات  كوارث 
المختلفة لشعب فلسطين؛ المعيشي كما االقتصادي، وتغّول 
العقلية واليد األمنية على مجتمع يقع بأكمله تحت سيطرة 

مباشرة أو غير مباشرة آللة اإلبادة الصهيونية.

العمل،  الواقع توجد حيرة حول أولويات  بالوقوف أمام هذا 
تصبح  المقال  هذا  يتناولها  أن  يجب  التي  األولوية  حتى 
حًقا في  بل  األولوية،  ليس في فحص  والسؤال  آخر،  سؤال 
بحث حدود هذه األخطار، وكونها قضايا مختلفة تجري في 
حقول مختلفة، أم أنها شأن متصل؟ كما تتصل معالجاته 

ببعضها البعض.
هذه  تفسير  في  تساعدنا  قد  للوراء  عقود  لعدة  عودة 
الصالت، فحتى بداية التسعينيات كّنا أمام عالم أكثر توازن، 
لها  تستند  عديدة  ركائز  وجود  تضمن  إقليمية  ومعادالت 
ما  لكن  الصهيوني،  الكيان  مع  صراعها  في  العربية  الحالة 
إمبراطورية مهيمنة  للحياة في ظل  اآلن هو تجلي  يحدث 
تعميم  من  يمنعها  حقيقي  رادع  تجد  ال  العالم،  على 
وأحد  الشعوب،  رقاب  على  أدواتها  وتغليب  سياساتها، 
امتداداته خطة التصفية للحقوق الفلسطينية، التي يشكل 
ضم أجزاء من الضفة الغربية فقط، بعض مما ستجلبه من 
العضوي،  الترابط  هذا  مقابل  وفي  للفلسطينيين،  كوارث 
المهيمن،  المعسكر  داخل  المشتركة  العمل  وخطط  وصالت 
في معسكر الشعوب ال زالت العالقات تضامنية، يغلب فيها 
ومعرضة  مهمشة  قوى  تتبادله  الذي  الشعاراتي  التأييد 
والتضييق، ودول تعاني وشعوبها من  والحصار  للمالحقات 
قلب  في  اإلمبريالي.  الهجوم  أشكال  من  تنقطع  ال  سلسلة 
الحالة الفلسطينية مما هو أسوأ، فلقد  هذا المشهد تعاني 
التنافس  لممارسة درجات من  العديد من مكوناتها  تحولت 
المعيب، على مكاسب وهمية، فيما تهاوت العديد من الركائز 
اإلقليمية والعالمية التي ساندت حقوق الشعب الفلسطيني 
تاريخًيا، وازداد تغّول االحتالل على األرض الفلسطينية، في 
ظل ما أنتجته أوسلو من أدوات لتطويع الموقف والجمهور 

الفلسطيني.

في ضوء كل ما يتهّدد شعبنا، وما يعيشه العالم كمنتوٍج 
ألنماط الحياة والموت التي تفرضها المنظومة االستعمارية، 
مغادرة كل  يتطلب  العقالني  اإلدراك  من  األدنى  الحد  فإن 
اإلجماع  حشد  عملية  وتسريع  الحمقاء،  االستنزاف  عمليات 
وإجراءات  عدوان  من  وغيرها  الضم  خطة  لمواجهة  الوطني 
االحتالل، وضمان وضع كافة المؤسسات الوطنية في خدمة 
واألمنية،  الحكومية  المؤسسات  ذلك  بما في  صمود شعبنا، 
تلبية  أولوياته  في  يضع  خدمة  كجهاز  عملها  قاعدة  وفق 
احتياجات أوسع شريحة ممكنة من أبناء شعبنا، وينبذ أوهام 
بغاراته على  االحتالل سقفه  واقع يحّدد  والقوة في  الحكم 
غزة ودورياته في الضفة الغربية المحتلة وإعمال التخريب 
الممنهج ضد شعبنا في أراضينا المحتلة عام 1948، لُيضاف 
في  شعبنا  أبناء  ضد  والتهجير  والتضييق  التطاول  إليها 

ُمخّيمات اللجوء ومواقع الشتات.

طائرات تطبيع النظم الرسمية العربية مع العدو الصهيوني، 
لم تنقطع مستغلة أزمة كورونا الصحية، فقد باتت تعبر 
عن وجهة عديد من هذه النظم؛ بإشهار ممارستها للتحالف 
مع العدو، بغية زحزحة موقف ومعايير الجمهور العربي من 

خالل الصدمات المتتابعة باإلعالنات التطبيعية.

الصهيوني،  العدو  لكيان  القادمة  اإلماراتي  النظام  طائرات 
متعددة  بسيناريوهات  سلًفا  محدد  إعالني  مشهد  هي 
لتبريره، تلعب وظيفتها كأداة اشتباك وهجوم على الشعب 
الحقوق  تصفية  أدوات  من  وكجزء  وقضيته،  الفلسطيني 
وتبريراته،  التطبيعي  المشهد  وراء هذا  وما  الفلسطينية، 
هو تحالف أمني وسياسي بين الكيان الصهيوني والعديد 
من نظم المنطقة، يلعب النظام اإلماراتي دور أساسي فيه، 
كما  التطبيع،  حظيرة  إلى  جديدة  نظم  إدخال  خالل  من 
جرى ويجري مع النظام في السودان فيما يتعلق بالقضية 
المباشر  اللقاء  الفلسطينية، والتي لم تقتصر على تنظيم 
بين رئيس المجلس السيادي السوداني وبنيامين نتنياهو؛ 
فطائرات العدو باتت ال تكتفي بعبور أجواء السودان، بل 

وتهبط في مطار الخرطوم.
إن وظيفة المشهد اإلعالني هنا ليس اختبار موقف الشعب 
الموقف  هذا  قهر  ومحاولة  بل  فحسب،  ومزاجه  العربي 
لعدوه  عربي  كل  نظرة  في  الحدة  تلك  وكسر  وتطويعه، 
الغازي والمحتل لألرض العربية في فلسطين وغيرها، في 
سياق متصاعد من األعمال العدائية التي تشنها هذه النظم 
ضد الحقوق الفلسطينية، وضد الموقف الجماهيري العربي 

من القضية الفلسطينية.
إدراك  في  تكمن  السياسات  هذه  صناعة  عملية  في  العلة 
بالمشروع  ملحقة  كأجسام  لذاتها  والقوى  النظم  هذه 
حساب  على  مصالحه  عن  وتدافع  به  ترتبط  االستعماري، 
شعوب المنطقة وحقوقها، وتضع أولوية العداء للمكونات 
الحقيقية واألصيلة للمنطقة في برامج عملها وسياساتها، 
األول  العدو  مع  التحالف  نحو  بالتوجه  يتمظهر  ما  وهذا 
لشعوب المنطقة العدو الصهيوني، وإشهار العداء لكل تلك 
المكونات المناهضة للمشروع االستعماري؛ دول أو حركات 
أو شعوب. فالعداء ل إيران مثاًل، أو حركات المقاومة، من 

قبل هذه النظم، ال ينفصل عن جوهر هذه المقاربة.
مجدًدا، إن المعركة مع العدو الصهيوني رغم خصوصيتها، 
صراعية  وحالة  معركة  كأي  أنها  إال  المتمايزة؛  وصفاتها 
والشرائح  الكيانات  فيها  تتخذ  العامة،  بصفاتها  محتدمة 
والمجموعات المختلفة مواقفها وانحيازاتها وتختار أعدائها 
مع  التحالف  اختيار  على  اإلصرار  هذا  وأمام  وتحالفاتها، 
العدو، تبدو القوى المناصرة للحقوق الوطنية الفلسطينية، 
والتضامن،  بالترابط  ملزمة  العربية،  والمواقف  والحقوق 
تكون  قد  هجمة  لمجابهة  مشتركة،  استراتيجيات  ووضع 
األعتى من بين ما مرت به المنطقة من هجمات استعمارية 

وحشية.
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الليكود  كتلة  جلسة  في  نتنياهو،  بنيامين  الصهيونية،  الحكومة  رئيس  أعلن 
أن الخطة السياسية للرئيس األمريكي دونالد ترامب لن تعرض على الحكومة 
والكنيست للمصادقة عليها، وأضاف أن ما ينوي فعله قريًبا ليس ضًما، وإنما 
أي  إقرار  ترامب، ومن دون  على خطة  التفاوض  على  أن وافق  بعد  »فرض سيادة«، 
تجميد في المستوطنات القائمة. ومن المؤكد أن قراءة هذه الكلمات قبل نصف شهر 
تقريًبا من الموعد المعلن لبدء عملية إقرار الضم تعني أن وراء األكمة ما وراءها، وأن 

قرار الضم ليس بالسهولة التي تم تصويرها في البداية.

نتنياهو يواجه العراقيل
حلمي موسى- كاتب صحفي/فلسطين

الكالم من دون  يمكن فهم هذا  وال 
العودة إلى الخالفات الحادة، خصوًصا 
الصهيوني،  اليمين  معسكر  داخل 
التي  القرن  بصفقة  يعرف  ما  بشأن 
شكلت األساس الندفاعة الضم الحالية؛ 
تتحدث،  أعلنت  التي  القرن  فصفقة 
فلسطينية  دولة  عن  بعيد،  من  ولو 
اليمين  أثار  ما  وهو  يشبهها  ما  أو 
المتطرف الذي رأى في ذلك انتقاًصا 
أرض  على  اليهودية  »السيادة  من 
عجز،  نتنياهو  أن  ويبدو  إسرائيل«. 
حتى اللحظة، عن لعب الدور الزعامي 
عندما  غوريون  بن  دافيد  لعبه  الذي 
الصهيونية  الحركات  إقناع  في  أفلح 
بقبول مشروع التقسيم العام 1947، 
وكان تبرير بن غوريون لهذا القبول 
قوله: »النقب لن يهرب منا«، بمعنى 
مواتية يمكن  أخرى  أنه في ظروف 

للدولة اليهودية »استعادة« ما خصص 
للدولة العربية. 

الصهيوني  اليمين  أن  والواقع 
وخارجه،  الليكود  داخل  المتطرف، 
وقف على قدميه الخلفيتين محارًبا، 
أي استعداًدا »للتنازل« عن »أجزاء من 
أرض إسرائيل« حتى لو كان المقابل 
 30 واكتساب  »ج«  المنطقة  اقتسام 
الضفة  أراضي  من  أخرى  المئة  في 
إلى  المعطيات  الغربية. وتشير 
على  الليكود  داخل  االعتراض  تزايد 
نتنياهو،  يقوده  الذي  الضم  مخطط 
وإنما  الضم،  يريدون  ال  ألنهم  ليس 
دولة  إلى  يقود  أن  للضم  يريدون  ال 
ضم  عمليات  يمنع  أو  فلسطينية 
االنتساب  ويتزايد  الحًقا.  أخرى 
قومية  منتديات  إلى  الليكود  في 
صهيون  »منتدى  مثل  متطرفة 

التخلي عن  يرفض  والذي  والقدس«، 
وأيًضا  الغربية،  الضفة  في  شبر  أي 
وفي  قومي«.  »يهودي  منتدى 
االعتراض  يبدو  االستيطاني  اليمين 
يطالبون  ألنهم  أشد؛  الخطة  على 
أراضي  على  التامة  السيادة  بفرض 

الضفة المحتلة.
في  نفسه  اليمين  يجد  حال  كل  في 
عدم  جراء  الجنونية  التخبط  دائرة 
تدفعه  أمامه،  فعليه  كوابح  وجود 
بالمعروض  للقبول  بها  للتذرع 
أمريكيا، فالجميع في الكيان يتحدث 
في  المتمثلة  التاريخية  الفرصة  عن 
يستحيل  والتي  ترامب،  إدارة  وجود 
فيها  للكيان  مؤيد  طاقم  امتالك 
نفسه  يجد  وترامب  حالًيا،  كالقائم 
المتشدد  الصهيوني  صهره  بين 
نصير  السابق  ومحاميه  كوشنر  غارد 
فريدمان،  ديفيد  المستوطنين 
وتناولت  الضم.  على  وكالهما يشجع 
وسائل اإلعالم األمريكية والصهيونية 
أمر تأييد كوشنر لضم محدود، فيما 
يؤيد فريدمان ضًما واسًعا. ونتنياهو 
يسعى، العتبارات كثيرة، لضم أكبر 
قدر ممكن من أراضي الضفة، بما في 
ذلك أيًضا مستوطنات منعزلة كبيرة 

مثل عوفرا وبيت ايل.
بين  ثانوًيا  خالًفا  فإن  يبدو  وكما 
المعنيين  األمريكية  اإلدارة  رجلي 
خلق  يمثالن،  وما  القرن،  بصفقة 
ومسألة  لنتنياهو  جديدة  مشكلة 
الضم؛ ففيما يكتفي فريدمان بقبول 
أجزاء  أية  استالم  المستوطنين 
الثاني  يشترط  الغربية،  الضفة  من 
قبول كل من زعيمي »أزرق أبيض«، 
ذلك.  أشكنازي  وغادي  غانتس  بني 
وتحت راية غانتس وأشكنازي توجد 
وهما؛  الكيان  في  األهم  المؤسستان 
يعني  ما  الخارجية،  ووزارة  الجيش 
المؤسستين  هاتين  قبول  ضرورة 
المسألة  إلى  تدخل  وهنا  باألمر، 
جوانب تعمد نتنياهو واليمين القفز 
وأهمها  بها  واالستخفاف  عنها 
من  واألجنبية  العربية  الدول  موقف 
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االستقرار  على  الضم  وعواقب  جهة، 
المحلي واإلقليمي من جهة أخرى. 

وكشفت وسائل اإلعالم الصهيونية 
والطاقم  فريدمان  محاولة  عن 
نتنياهو  بين  التوسط  األمريكي 
تفاهمات  إلى  للتوصل  وغانتس 
الجانبان  عقد  وقد  الضم،  بشأن 
أمريكية  بوساطة  اجتماعات  عدة 
للتفاهم حول نقاط الخالف، ورغم 
غانتس  لبني  المتكررة  اإلعالنات 
وضم  القرن  صفقة  تأييده  حول 
إال  الغربية؛  الضفة  من  أجزاء 
يزاالن  ال  أشكنازي  وشريكه  أنه 
إلى  توصلهما  عدم  عن  يتحدثان 
وكان  الضم.  بشأن  نهائي  قرار 
حزب أزرق أبيض قد اشترط طوال 
الوقت قبول خطة ترامب بالتشاور 
والسلطة  العربي  المحيط  مع 
آخر وجوب  وبمعنى  الفلسطينية. 
ضم  لعملية  أرضية  تشكل  ال  أن 
من  الضد  على  واحد  جانب  من 
وجود  مع  حتى  الدولية  اإلرادة 
اإلدارة  أن  ويبدو  أمريكي،  تأييد 
بقدرتها  تؤمن  كانت  األمريكية 
على توفير الدعم الدولي لخطتها 
لها.  الصامت  ولو  العربي  والقبول 
ولكن مراجعة بسيطة لمواقف دول 
األوروبي  االتحاد  وخصوًصا  العالم 
يتوفر،  لم  الدعم  هذا  أن  تظهر 
الرسمية  التصريحات  أن  كما 
العربي  التقبل  أن  تبين  العربية 
وواضح  بعيًدا،  يزال  ال  للفكرة 
مشروع  من  األردني  التخوف  أن 
الضم الصهيوني أربك الكثير من 
الجهات، وأعاد إلى األذهان مواقف 
في  ترى  التي  الصهيوني  اليمين 
للفلسطينيين،  بدياًل  وطًنا  األردن 

وال تخشى عدم استقراره. 
داخل  الخالف  أن  المؤكد  ومن 
والدبلوماسية  العسكرية  المؤسستين 
في الكيان، زاد من البلبلة في الحلبة 
وسائل  نشرت  ما  وحسب  السياسية، 
يزال  ال  الجيش  فإن  العبرية،  اإلعالم 
بعيًدا عن مشروعات الضم، ولم يطلب 
منه ال االستعداد لتحمل التبعات، وال 
التخطيط لمواجهة العواقب. كما أن 
تقارير  تنقل  الدبلوماسية  المؤسسة 
الدولة  تواجه  مخاطر  من  وتحذيرات 
خطوات  على  أقدمت  ما  إذا  العبرية 
واحد، وهنا ال تكفي  ضم من طرف 

فقط اإلشارة إلى زيارة وزير الخارجية 
العلنية  وتصريحاته  للكيان  األلماني 
محذًرا من عقوبات، بل أيًضا مراجعة 
تصريحات رئيس الحكومة البريطانية 

الذي يعتبر صديًقا للكيان.
هذه  يخشون،  نتنياهو  محيط  وفي 
األيام، من أن إدارة ترامب يمكن أن 
متذرعة  للضم،  تأييدها  عن  تتراجع 
بالخالفات داخل الحكومة الصهيونية 
نتنياهو  أوساط  وتتحدث  ذاتها، 
لخصومها  االتهام  من  نوع  في 
تفويت  احتماالت  عن  الداخليين 
في  الحزبان  يفلح  لم  إذا  الفرصة 
التوصل إلى اتفاق بشأن الضم جراء 
االهتمام  األمريكية  اإلدارة  فقدان 
االهتمام  فقدان  ويعزى  باألمر. 
المحتملة  التطورات  إلى  المحتمل 
األمريكية  السياسية  الحلبة  في 
الرئاسية  االنتخابات  اقتراب  جراء 
بسبب  الجمهوريين؛  مكانة  وتردي 
ويزيد  العنصرية،  وتفشي  كورونا 
تصريحات  التقدير  هذا  حدة  من 
ضد  بايدن  جو  الديمقراطي  المرشح 
الديمقراطي  الحزب  وموقف  الضم 
 60 أن  واالستيطان، حيث  الكيان  من 
الشيوخ  مجلس  أعضاء  من  المئة  في 
بمن  الديمقراطيين،  من  األمريكي 
أعلنوا  إليباك،  مناصرون  فيهم 
الضفة  من  أجزاء  لضم  رفضهم 

الغربية. 
 عموًما وإلى جانب كل ذلك، يبدو أن 
ما يكبح غانتس وأزرق أبيض اليوم 
الجيش  هو  آخر  شيء  أي  من  أكثر 
يخشى  فالجيش  نفسه؛  الصهيوني 
من اشتعال األراضي المحتلة في هذه 
اهتمامه  فيها  يوجه  الذي  الظروف 
األساس نحو الجبهة الشمالية، ويؤمن 
الجيش بأن الكثير يعتمد على حجم 
الضم الذي يمكن اإلعالن عنه، وهناك 
تسريبات بأن الوضع يمكن أن يطاق 
في  محدود  رمزي  ضم  جرى  إذا 
ردة  تكون  لن  حينها  األردن،  غور 
ويمكن  شاملة  الفلسطينيين  فعل 
ذلك،  عن  زادت  إذا  ولكن  احتواؤها، 
فإن كل القوى الفلسطينية ستشارك 
في التصدي لها بإشعال األرض تحت 

أقدام االحتالل.
نتنياهو  يحاول  االسباب  لهذه  وربما 
كان  التي  المواعيد  على  االلتفاف 
في  ألنصاره  المجال  وترك  ضربها 

ينشرون  اليوم«  »إسرائيل  صحيفة 
فرض  لصيغة  دراسته  عن  يشاع  ما 
السيادة على دفعتين، وتتحدث هذه 
لفرض  نتنياهو  ميل  عن  الصيغة 
خارج  مستوطنات  على  أوالً  السيادة 
بموجبها  يمكن  االستيطانية،  الكتل 
أراضي  من  المئة  في   10 حوالي  ضم 
الضفة الغربية، وليس نصف المنطقة 
ج، كما »تسمح« خطة ترامب، ويرفق 
نتنياهو قراره بمبادرة لدعوة السلطة 
المفاوضات،  طاولة  إلى  الفلسطينية 
وبعدها إذا رفض الفلسطينيون هذه 
الدعوة يعلن عن ضم باقي األراضي. 
معرفة  المهم  من  الحال،  يكن   وأًيا 
وعميق  واسع  الضم  حول  الخالف  أن 
داخل الكيان، وإذا كان اليمين يؤيده، 
لم  التأييد  هذا  فإن  دوًما،  كان  كما 
الشعبية  المستويات  إلى  بعد  يصل 
فقط  الصهاينة  ثلث  أن  بينت  التي 
اآلخرين  وأن  الضم،  خطة  يؤيدون 
بها.  مهتمين  غير  أو  يعارضونها 
ويؤمن كثير من الصهاينة بأن خطة 
الضم ال تضيف للكيان شيًئا، ما يجعل 
ربما تكون  البعض يعتبرها مقامرة 

باهظة الثمن سياسًيا وأمنًيا. 
الذي  الحماس  عن  بعيًدا  وهكذا 
االنتخابية،  نتنياهو  حملة  رافق 
إلى  األنظار  حالًيا  نتنياهو  يوجه 
أبيض،  أزرق  حزب  شريكه،  رفض 
حول  سريع  اتفاق  إلى  التوصل 
أنه ال يتردد في تحميل  الضم، كما 
األمريكية- الخرائط  ترسيم  لجنة 

من  جانًبا  المشتركة  اإلسرائيلية 
في  الضم  تحقيق  عدم  في  الذنب 
بعيًدا  فالضم  القريب؛  يوليو  مطلع 
عن األيديولوجيا كان وال يزال شعاًرا 
أنصار  حشد  ورائه  من  يراد  انتخابًيا 
يزال  ال  المراد  وهذا  خلفه،  اليمين 
قائًما، ويمكن أن يخوض االنتخابات 
خدمه  أن  بعد  أساسه  على  المقبلة 
عن  األنظار  صرف  في  الشعار  هذا 
ومن  إليه،  الموجهة  الفساد  ملفات 
السهل على نتنياهو بعد أيام اإلعالن 
عن أن مطلع يوليو ليس موعد فرض 
موعد  هو  وإنما  الضم،  أو  السيادة 
السيادة  لفرض  طويلة  عملية  ابتداء 
إسرائيل«،  أرض  »تقسيم  ولمنع 
االنتخابية  الحملة  انطالق  وبالتالي 
التي أساسها إسقاط حكومة الرأسين 

الحالية.
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في األول من كانون ثاني/ يناير عام 1996 صدرت الطبعة العربية من كتاب 
بنيامين نتنياهو مكان بين األمم، لم يحَظ الكتاب بكثير من االهتمام، ولكن 
مفاجأة  ليلة  العام؛  لنفس  مايو  من  والعشرين  التاسع  يوم  أشهر  خمسة  بعد 
الكتاب، وهرع كثيرون في  أعادت تصنيف  بيرس،  المتوقعة على  شمعون  فوزه غير 
اليوم الثاني لشراء الكتاب في محاولة للتفتيش في عقل الرجل الذي سيقود »إسرائيل«.

"الضم" بالتقسيط أم بالجملة؟
أكرم عطالله-كاتب سياسي فلسطيني/بريطانيا

القارئ  تستوقف  المقدمة  في 
البعد األيدلوجي  جملة ربما تعكس 
»أرض  وهي  نتنياهو  لبنيامين 
اآلباء واألجداد«، هذه الجملة تحيلك 
يقصد  ماذا  لتعرف  التوراة  لقراءة 
الثقة،  الرجل، ولماذا يتحدث بهذه 
فمعرفتنا غير العميقة آنذاك كانت 
تقول أن الرواية »االسرائيلية« تقوم 
أنهم  يعتبرون  اليهود  أن  على 
أن  كانوا هنا ذات زمن، ويعتبرون 
وهناك  األرض،  هذه  في  حق  لهم 
الفلسطينية  الروايتين  بين  صراع 
لم  الصراع  هذا  و«اإلسرائيلية«، 
لهذا  يتمكن أي طرف من حسمه، 
بين  األرض  تقسيم  باتفاق  انتهى 
يستند  حيث   ،1993 عام  الجانبين 

االتفاق إلى موازين القوى.
ذلك  من  أبعد  تذهب  التوراة  لكن 
والقصص  األحداث  حيث  بكثير، 
تدور في الضفة الغربية، في الداخل، 
شواطئ  على  أو  الساحل  على  وليس 
في  فالهيكل  وصفد.  ويافا  حيفا 
القدس، ومغارة الماكفيال في الخليل، 
وقبر  لحم،  بيت  في  راحيل  وقبر 

لتربط  وتعود  نابلس،  في  يوسف 
األحداث لتعرف أن ما كتبه نتنياهو 
الضفة  به  يقصد  كان  قرن  ربع  قبل 
يزعجه  وال  مكوناتها،  بكل  الغربية 
فيها سوى بعض السكان غير اليهود 
الذين يعتبرهم اآلن في آخر مقابلة 

له مجرد »رعايا«.
ُكتب  ما  اآلن؟ ألن  يذكر هذا  لماذا 
قبل أكثر من ربع قرن يصبح اآلن 
كتبه  من  وألن  التنفيذ؛  موضع 
القوة  ممكنات  كل  يمتلك  من  هو 
لتنفيذه، والسؤال اآلخر أن بنيامين 
المرة  في  الحكم  وصل  نتنياهو 
األولى عام 1996 وفي المرة الثانية 
2009، وبشكل متواصل حتى  عام 
بتنفيذ  يقم  لم  فلماذا  اللحظة: 
اإلجابة  المدة؟  تلك  طوال  أفكاره 
أيضاً بسيطة؛ ألن المناخات لم تكن 
تتوفر بهذا الشكل، ولم تكن البيئة 
السياسية مهيئة لتمكينه من تنفيذ 
»فإسرائيل«  المشاريع تطرفاً؛  أكثر 
اليمين أكثر  تنزاح منذ عقود نحو 
مطلباً  الغربية  الضفة  ضم  ليصبح 
شعبياً حسب االستطالعات، وبعد أن 

مألت المستوطنات الضفة الغربية.
»اإلسرائيلية«  الحكومة  تشكيل  منذ 
تنشغل الساحة السياسية في فلسطين 
المتحدة  والواليات  »وإسرائيل« 
في  جاء  بما  أيضاً  العربية  والساحة 
بعملية  البدء  وهو  التشكيل،  اتفاق 
األول  والمستوطنات في  األغوار  ضم 
من  أيام  بعد  أي  تموز/يوليو؛  من 
اآلن. الدوافع الداخلية في »إسرائيل« 
كثيرة والممانعة أيضاً كثيرة؛ سواء 
األميركية، أو  »إسرائيلية«، أو بعض 
بدأت  التي  الفلسطينية  أو  العربية، 
عن  أكثر  متقدمة  مواقف  تتخذ 
تبديها  التي  والتخوفات  السابق، 
»إسرائيل«،  في  األمن  دوائر  بعض 

ربما تشكل الجانب األبرز للممانعة.
باأليدلوجيا،  مدجج  نتنياهو  ولكن 
لن  األمن  تحذيرات  أن  الظن  وأغلب 
األيدلوجيا،  تكون مقبولة أمام نزعة 
وخصوصاُ أن تجربته العسكرية التي 
سنوات  خمس  »لمدة  ضعيفة  كانت 
من 67 – 72«، انتهت بدرجة نقيب، 
له معرفة كيف تفكر  لم تتح  حيث 

الدوائر العسكرية واألمنية.
ليس  ألسابيع  جرى  الذي  النقاش  و 
بل  ال،  أم  الضم  يتم  هل  نمط  على 
ستتم  كيف  إلى  ذلك  بعد  تحول 
حسب  واحدة  مرة  هل  الضم؟  عملية 
أو  تأجيله  يتم  أم  المقرر؟  الموعد 
ينتظر  أم  جزئي؟  بشكل  سيتم 
أسئلة  المتحدة؟  الواليات  موافقة 
نظراً  نتنياهو مؤخراً  كثيرة حسمها 
السياسية  للفتور األميركي والميوعة 
وغابي  غانتس  بني  الشركاء  لموقف 
على  سيتم  الضم  بأن  أشكنازي، 

مراحل، وليس دفعة واحدة.
الموانع  بين  نتنياهو  وقف 
تتعلق  داخلية  دوافع  والدوافع؛ 
من  وأكثر  وباليمين،  بالمصداقية 
سكنته  أليدلوجيا  باإلخالص  ذلك 
القدس  في  الطالبية  حي  في 
يعززها  كان  والتي  طفولته،  منذ 
الثالثة،  أبناءه  في  األب  نتنياهو 
أشد  األيدلوجيا  تلك  وأصبحت 
إلى  األسرة  هاجرت  حينما  وطأة 
الواليات المتحدة وهو ابن الرابعة 
عام  عاد  وعندما   ،63 عام  عشر 
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العودة: خيارات الالجئين في مواجهة التصفية

خاص بالهدف

اليميني  مستقبله  برسم  بدأ   ،67
»أرض  ول  األب  إلرث  وإخالصه 

اآلباء واألجداد«.
وموانع تتمثل في الشركاء والمحكمة 
الدولية وأيضاً مع العرب الذين بدأوا 
باالقتراب أكثر من تل أبيب، وربما 
الطريق  سيقطع  الضم  إعالن  أن 
بعض  أن  وربما  التطبيع،  حلم  على 
قد  صدرت  التي  الدولية  المواقف 
إنتاج  وتعيد  الغضب  من  نوع  تجر 
هذا  بين  وبالتالي  مقاطعة،  حملة 
وذاك، فإن نتنياهو المعروف بدهائه 
الشديد كأصغر رئيس وزراء مر في 
تاريخ »إسرائيل«، كان ال بد وأن يجد 
ويبيع  التضاربات،  تلك  لكل  مخرجاً 
من  رابحاً  ويخرج  للجميع،  المسألة 

الجميع.
لنتفق أن نتنياهو الذي بنى سياسته 
ال  زمنياً  جدوالً  ووضع  الضم  على 
يكن  لم  وبالتالي  التراجع،  يستطيع 
أمامه سوى خيارين؛ إما إعالن الضم 
جزئي  إعالن  أو  المحدد  الموعد  في 
الجزئي،  اإلعالن  وفي  وطأة،  أقل 
فإنه ينفذ مشروعه بال صخب، ويبيع 
أقساط  على  المسألة  اليميني  للداخل 
والمجتمع  العرب  ويبيع  تراجع،  بال 
يخرج  وهكذا  المسألة،  نصف  الدولي 
أن  العرب  وعلى  الداخل،  في  رابحاً 
الضم مطلع  يدفعوا ثمن عدم إعالن 
وهذا  لنداءاتهم،  كاستجابة  تموز 
العالقات  تسريع  عملية  يعني  الثمن 
يكسب  وهكذا  وإعالنها،  السرية 
التطبيع والضم وبحجر واحد، وإرضاء 
الطريق على  الدولي وقطع  المجتمع 

المحكمة.
بكل الظروف مشروع الضم بدأ على 
األرض منذ سنوات، وال فرق كثيراً 
بالجملة  ضم  للفلسطيني  بالنسبة 
أو بالتجزئة، ولكنه بالتجزئة أكثر 
صخب،  بال  سيمر  حيث  خطورة، 
ذلك،  ثمار  إسرائيل  تجني  بل 
يحدث  »ولن  يعلن  لم  لو  وحتى 
ألن نتنياهو أعطى وعداً«، سيكون 
أن  إذ  أكثر خطورة؛  اإلعالن  عدم 
بال  تسير  األرض  على  الخطوات 
توقف، وبكل الظروف فإن طغيان 
سوى  متسعاً  تترك  لن  األيدلوجيا 
يجر  قد  المعلن  الضم  لكن  الضم، 
أما  إسرائيل،  على  الغضب  بعض 
مكافأة  يعطي  قد  الناعم،  الضم 
»إلسرائيل« وثمن للتقسيط، وهذا 

ربما ما هو أمامنا..!  

ال تترك الهجمة األمريكية المعادية للشعب الفلسطيني، أداة أو طريقة 
انتهجتها، فال  إال  والنيل من مقومات صموده،  لخنقه والضغط عليه، 
لممارسة  وتتجه  الصهيوني،  للكيان  المطلق  الدعم  حدود  عند  تقف 
العمل المباشر ضد الفلسطينيين نيابة عن هذا الكيان. فملف الالجئين بات حقاًل 
أساسًيا لجهد اإلدارة األمريكية بغية تصفيته، بما يشمل الهجوم المستمر على 
وإنهاء  تفكيكها  باتجاه  الضرورية،  الموازنات  من  لحرمانها  والسعي  »األونروا« 
دورها، فعلى نحو مفضوح باتت اإلدارة األمريكية تطالب وتضغط من أجل وقف 
تمويلها وتحويله باتجاهات أخرى؛ تخدم رؤيتها ومساعيها لفرض االستسالم 
األمريكية  اإلدارة  تسعى  خانقة،  أزمة  »أونروا«  تواجه  وإذ  الفلسطينيين،  على 
لحرف ما تبقى من تمويل األولى وتوجيهه لمصلحة صناديق تمول صفقة القرن 

وعملية استالب حقوق الشعب الفلسطيني.
األشكال  أحد  هو  المحتلة  الفلسطينية  األرض  من  لمزيد  الضم  قرار  كان  وإذا 
البارزة للعدوان والهجمة على حقوق شعبنا، فإن الهجمة على »األونروا« والمسعى 
لتفكيكها يشكل وجه آخر لهذا العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، فمهما 
بنيتها،  في  خلل  أي  أو  األونروا،  وبرامج  سياسات  على  التحفظات  حجم  كان 
قضية  تجاه  الدولية  والمؤسسات  العالم  من  تاريخي  التزام  عن  تعبير  فإنها 
الالجئين واعتراف بحقيقة جريمة تهجيرهم، وهو أمر ال يرتبط بمدى الرضى 
الفلسطيني عن الدور الذي تؤديه هذه الوكالة، بقدر ما يجب أن يتم التعامل 

معه كاستحقاق للفلسطينيين يسعى عدوهم لطمسه.
االستعمارية على  والمجموعة  األمريكية  اإلدارة  عالم أفضل ال تهيمن فيه  في 
مصائره، ما كان على الفلسطينيين أن يخوضوا بأنفسهم معركة الحفاظ على 
التزامات المؤسسات الدولية تجاههم، لكن اليوم وفي ظل النفاق الدولي والخضوع 
والتخلي العربي، تبدو هذه جبهة أخرى للمعركة التي على الشعب الفلسطيني 
معركة  هي  الفلسطيني،  الالجئ  حقوق  على  الحفاظ  معركة  إن  خوضها. 
اإلنسانية تحتضر كل قيمها وتسقط أمام حقائق صمتها الطويل عن المحاوالت 
إلحاق إبادة جديدة بالالجئين الفلسطينيين، معركة تبدو فيها العديد من الدول 
العربية، قد اختارت فيها موقع العدو ومواقف اإلدارة األمريكية، فامتنعت عن 

اإليفاء بدعمها المالي للوكالة الدولية في انصياع فاضح للرغبة األمريكية.
يدرك العدو استحالة قبول الالجئين الفلسطينيين بإسقاط حقهم في العودة، 
المخيمات،  على  والسياسية  العسكرية  لهجماته  التصدي  في  جموعهم  ونجاح 
إجبارهم  أجل  من  البطيء  القتل  أي  والتجويع،  المالي  الحصار  لخيارات  فيلجأ 
على قبول خيارات أخرى، أو تفتيت وجودهم تدريجًيا وهدم مخيماتهم بمعاول 
تماًما  يدرك  فلسطيني  لسلوك  ماسة  حاجة  هناك  تبدو  وهنا  واإلهمال،  الجوع 
قيمة الممارسة الحقيقية للفعل النضالي والجماهيري الموحد، كأداة للدفاع عن 
وجود الالجئين والعمل ألجل عودتهم، ففي مواجهة الهجوم على وضع الالجئين 

»المؤقت«، يكون الخيار دائًما هو تصعيد الفعل والنضال ألجل حق العودة.
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 بمراجعة نصوص صفقة القرن لوحظ إنها لم تتعاَط مع ملف المياه في الضفة
 الغربية، إال بعبارات قليلة جًدا ومبهمة وال يستطيع المرء أن يستخلص منها
تفاصيل في  بقيت مضمرة  المياه  ملف  في  الحقيقية  فاألهداف  مفيًدا،   شيئا 
المواقع كافة  الصهيوني  االحتالل  تعطي  التي  الجغرافية  الخرائط  أن  غير   الصفقة، 
في المياه  مصادر  كل  أن  لنا  تبين  للكيان،  الغربية  الضفة  في  والخصبة   االستراتيجية 
 الضفة ستبقى تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة، وحيث أن الصفقة وضعت وصيغت
 بالكامل على المقاسات الصهيونية، فإنها بالتالي تمنح الكيان السيطرة المطلقة أيًضا

على مصادر المياه، وتحرم الفلسطينيين من حقهم الطبيعي في مصادر مياههم.

حروب المياه في حسابات األمن القومي الصهيوني

نواف الزرو- كاتب وباحث في الشؤون اإلسرائيلية/األردن

أن المهم  من  السياق،  هذا   وفي 
والمخططات، الخرائط   نستحضر 
 ونلقي الضوء على األطماع الصهيونية
 الكامنة في موضوع المياه واألراضي،
االستراتيجيات في  المياه  تعتبر   إذ 
عناصر من  عنصر  أهم   الصهيونية 
إلى جانب اإلسرائيلي،  القومي   األمن 
االستراتيجي، العسكري   التفوق 
 والشواهد على ذلك ال حصر لها، واسعة
 تمتد من فلسطين إلى الجوالن، إلى
األردن، نهر  إلى  اللبناني،   الجنوب 
فبالنسبة والنيل.  تركيا  إلى   وبعيًدا 
المياه معركة يتوقف على  لهم فإن 
 نتيجتها  مصير«إسرائيل«؟! والمياه
إسرائيل »أرض  حلم  صميم   في 
 الكاملة”، ومنذ قرن ونصف من الزمن
في استراتيجية  ركيزة  المياه   - 

السياسات الصهيونية.
 األطماع اإلسرائيلية في المياه تذهب
فلسطين حدود  لتتجاوز   بعيًدا 
في حتى  تتدخل  وباتت  النيل،   إلى 
حوض دول  بعض  في  السدود   بناء 
لمحاصرة إثيوبيا  في  وخاصة   النيل، 
المواجهة في  عليها  والضغط   مصر 

التاريخية معها.
لالحتالل بالنسبة  أيًضا،   وفلسطينًيا 
لمحاصرة آخر  سالح  المياه   فإن 
عامل أهم  وتحطيم   الفلسطينيين، 
في وصمودهم  بقائهم  عوامل   من 
من الهجرة  على  إلجبارهم   األرض 
المستقبل حروب  إن  بل   أراضهم، 
باألساس حروب على مصادر  ستكون 
 المياه، وفي هذا الجوهر كشف العالم
رشدي الدكتور  المصري   الجيولوجي 
 سعيد النقاب عن »أن الحرب القادمة

ترامب إذ يمنح “إسرائيل” أمنا مائيا استراتيجيا على حساب الفلسطينيين والعرب

المياه«، حرب  ستكون  مصر   ضد 
من الكبيرة  مصر  حصة  “أن   مضيفا: 
مما مضمونة،  تعد  لم  النيل   مياه 
مياه حرب  في  للدخول  مصر   يعرض 
 في المرحلة القادمة، خاصة بعد سعي
 بعض الدول لتعديل اتفاقية تقاسم
،1929 عام  منذ  الموقعة  النيل   مياه 
الصهيونية في مياه  ووجود األطماع 
الدول بعض  خالل  من  النيل،   نهر 
 المطلة على النهر - الحقيقة الدولية -
 مصطفى عمارة 9.2009”، وفي ذلك
حروب على صعيد  آت  هو  لما   إنذار 
الجيواستراتيجية وتداعياتها   المياه 

على الوضع العربي..!
البحوث معهد  عميد  يعرب   وحينما 
سعيد الدكتور  األفريقية   والدراسات 
الحادي القرن  اعتقاده: “أن   البدري عن 
معزًزا المياه«  حرب  قرن  هو   والعشرين 
 ذلك بقوله: “ما زالت األطماع اإلسرائيلية
 تغازل بعض دول حوض النيل للحصول
 على نقطة مياه من نهر النيل في ظل
 الهيمنة األمريكية السائدة على العالم”،
ذهل لما  موثًقا  تعزيًزا  ذلك  في   فإن 

إليه العالم سعيد..!
حجاج أحمد  السفير  يرجع   وبينما 
 أمين عام الجمعية اإلفريقية، ما يثار
المائية الحصص  حول  خالفات   من 
الكيان إلى »سعي  الحوض،   في دول 
الحكومة على  للضغط   الصهيوني 
مياه على  الحصول  بهدف   المصرية، 
ولن يحدث  لم  ما  وهو  النيل   نهر 
 يحدث/ الحقيقة الدولية-15/8/2007«.
 يرى الدكتور فخري لبيب مسؤول اإلعالم
اإلفريقية الشعوب  تضامن  منظمة   في 
بكافة تضغط  إسرائيل  »أن   واآلسيوية 

 الطرق للحصول على حصة من مياه نهر
أن إال  الحوض،  دول  خالل  من   النيل، 
 هذا لن يحدث«. في حين يرى الدكتور
الخارجية وزير  مساعد  األشعل  اهلل   عبد 
 وأستاذ القانون الدولي سابًقا “أن تغلغل
وإمدادها الحوض  دول  في   إسرائيل 
تؤدي التي  باألسلحة  السودان   لجنوب 
السودانية، إضافة الحكومة   إلى اضعاف 
اإلسرائيلية المشروعات  من  عدد   إلقامة 
بالحصة لإلضرار  هذا  كل  إثيوبيا،   مع 

المصرية من المياه«.
على التطورات  هذه  لنا   تفتح 
الجيواسترتيجية، المائية   الجبهة 
اإلفريقية المصرية  الجبهة   وعلى 
والمخططات األدبيات  ملف   تحديًدا، 
المتعلقة المبيتة   الصهيونية 
الصهيونية، المائية    باألطماع 
ال قديم،  صهيوني  حلم   ف«المياه 
به اليهود  دولة  قيام  ارتباط   يقل 
 عن حلمهم في بناء الهيكل، فالعلم
 اإلسرائيلي وهو تلك المساحة البيضاء
باللون متوازيان  شريطان   يحددها 
 وتسبح بينهما نجمة داود - يرمزان
حدود وهما  والفرات  النيل  نهر   إلى 
 وطنهم الحلم، عندما يغرق غالتهم
صدر على  كتبوا  فقد   -  باألوهام 
إسرائيل يا  حدودك  الكنيست:   جدار 
مركز عن  النيل/  إلى  الفرات   من 
التوثيقية للدراسات  المقدس   بيت 
دائمًا همهم  “وكان   .”2008/12/2/- 
البحث االقتصادية  مخططاتهم   في 
فما العربية،  المياه  مستقبل   عن 
 من نهر أو بحيرة ماء في فلسطين
وترتبط إال  ولبنان،  سوريا   وجنوب 
وفهم توراتي  بنص  مخيلتهم   في 
خاضها حربية  لمعركة   تلمودي 
األمم )الجوييم(  ضد  قادتهم   أحد 
وهجها يقل  ال  فالمياه   األخرى. 
 الديني عن حجارة الهيكل وأعمدته،
 لقد ارتبط البحر الميت ونهر األردن
 والليطاني ووادي اليرموك والشريعة،
التوسعية من وجهة نظر  بأحالمهم 
ساستهم سعى  ولهذا  بحتة،   دينية 
األيديولوجية ربط  إلى   وفالسفتهم 
يعتمد جغرافي  بمرتكز   اليهودية 
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هاني حبيب- كاتب صحفي / فلسطين

أميرة »التطبيع« من القاهرة

ص
الن

ج 
خار

تغيير وسائل  كإحدى  المياه   على 
معالم األرض وطبيعتها الجغرافية«.
عن كشرت  قد  »اسرائيل”   وكانت 
أعقاب في  تماما  المائية   أنيابها 
ثالثة وضع  إذ  حزيران/67،   عدوان 
بتكليف إسرائيليين   باحثين 
اإلسرائيلية الحكومة  من   رسمي 
األهداف تعكس  ومخططات   خرائط 
العالم في  الصهيونية   واألطماع 
“اليشع هم:  والباحثون   العربي، 
الكيان في  المياه  مهندس   كالي” 
والمهندس سابًقا،   اإلسرائيلي 
مساعدًا باهيري”  “صموئيل   الدكتور 
طال”، »ابراهام  والجغرافي   لألول، 
لجنة نشاطهم  على  أشرف   وقد 
 ترأسها البروفيسور »حاييم بن شاحر”
وقد سابقًا،  العبرية  الجامعة   رئيس 
هؤالء وتصورات  مخططات   تحدثت 
على »السيطرة  عن  الثالثة   الباحثين 
 مصادر المياه في المنطقة، وجر مياه
الليطاني ومياه  النقب،  إلى   النيل 
والغاز النفط  نقل  وعن  طبريا،   إلى 
األنابيب عبر  والسعودي   المصري 
اإلسرائيلية، الحديدية  الموانئ   إلى 
الحديدية الخطوط   وعن شق وإنشاء 
إسرائيل لربط  المعبدة   والطرق 
واألهداف المجاورة،  العربية   بالدول 
اقتصادية، ذلك:  كل  وراء   والدوافع 
 سياسية، واستراتيجية، ما يعني أننا
اسرائيلية مخططة مياه   أمام حروب 

مبيتة مع سبق الترصد..!
 ولذلك، فإن الحديث عن حروب المياه
المنطقة هو حديث  المستقبلية في 
والجدية، الخطورة  بالع   استراتيجي 
 يتوجب على العرب أن يولوه األهمية
فالمشاريع المطلوبين،   واالهتمام 
اإلسرائيلية واألطماع   والمخططات 
لها ليس  منفلتة  العربية  المياه   في 
في ونستحضر  ضوابط،  أو   حدود 
قاله قد  غوريون  بن  كان  ما   ذلك 
 منذ عام 1956، إذ أكد: “أن اليهود
معركة العرب  ضد  يخوضون   إنما 
مصير نتيجتها   على  يتوقف   مياه، 
أن عبًثا  ليس  ولذلك   إسرائيل«. 
اليوم التوراتي  ترامب  الرئيس   يأتي 
أمًنا صفقته  في  “إسرائيل«   ليمنح 
 مائًيا استراتيجًيا مفتوًحا على حساب
يستدعي ما  والعرب،   الفلسطينيين 
 كما حالة استنفار عربي استراتيجي،
 إن جد الجد لدى بعض العرب الذين ما
يزال فيهم نبض عروبي حقيقي..!

 في قائمة مصطلحات األدبيات السياسية العربية، لم يظهر مصطلح
مصر بين  ديفيد  كامب  اتفاقية  على  التوقيع  بعد  إاّل   التطبيع، 
كانت الوقت  ذلك  في  السائدة  المصطلحات  عاماً،   41 قبل   وإسرائيل 
 تدور أساساً حول »المقاطعة« لدولة االحتالل وتحديداً االقتصادية منها، ومن
 المنطقي أّن غياب مصطلح التطبيع في تلك الفترة يعود أساساً إلى أنه لم
المتصّور في يوٍم من األيام أن تكون هناك اتفاقات أو مفاوضات  يكن من 
 بأي شكل من األشكال، وبالتالي لم يكن هناك أي منطق في هذا المصطلح
إلى بعد  فيما  االقتصادية  المقاطعة  تحّولت  أن  بعد  خاصة   - التطبيع   - 
بمقاطعة قراراً   1978 عام  العربية  القمة  اتخذت  عندما  سياسية   مقاطعة 
 مصر بعد توقيعها مع االحتالل معاهدة كامب ديفيد، وحينها بدأ مصطلح
 التطبيع يظهر إلى سطح األدبيات العربية، باعتباره هدفاً اسرائيلياً الختراق

المجتمعات العربية.
 حققت إسرائيل سالماً بارداً مع مصر من دون أن تحقق تطبيعاً، أو اختراقاً للمجتمع
بدولة اعتراف  إلى  السياسي  االتفاق  ترجمة  المصري  الشعب  رفض  فقد   المصري، 
 االحتالل وفرض الرؤية اإلسرائيلية عليه وإخضاع المجتمع المصري بقبوله “السالم”
 مع االحتالل، وما زال الشعب المصري يعتبر أّن الكيان الصهيوني ُيمّثل تهديداً ألمن
 وطنه، وال زال يتذّكر سقوط أكثر من 150 ألف شهيد مصري دفاعاً عن وطنهم
االحتالل ضد  نضاله  في  الفلسطيني،  الشعب  جانب  إلى  ووقوفاً  العربية   وأمتهم 
 عربوناً النتماء هذا الشعب ألمته وقضاياها القومية والوطنية؛ األمر الذي أفشل كل
 محاوالت دولة االحتالل من اختراق أصالة الشعب المصري المعطاء، رغم االتفاقيات

السياسية والسياحية والزراعية واالقتصادية.
 العودة إلى ملف التطبيع بين االحتالل وجمهورية مصر العربية، يرجع إلى توّسع

إسرائيل بين  العالقة  أدبيات  المصطلح في   استخدام 
اآلونة األخيرة، إضافة إلى مغزى تعيين  والعرب في 
العاصمة في  االحتالل  لدولة  سفيرة  أورون   أميرة 
ونصف؛ عام  من  ألكثر  المنصب  فراغ  بعد   المصرية، 
توليها قبل  عملت  وأن  سبق  السفيرة  هذه  أن   ذلك 
االقتصادي للتعاون  كمسؤولة  الجديد  المنصب   هذا 
الخارجية وزارة  في  المنطقة  ودول  إسرائيل   بين 
 اإلسرائيلية، إاّل أّن المنصب األهم الذي تقلدته في هذا
 السياق كان عملها مديرة للمركز األكاديمي بالسفارة
عملت سنوات؛  خمسة  لمدة  القاهرة  في   اإلسرائيلية 
المدني المجتمع  بكل جهد الختراق منظمات   خاللها 
 المصري والنقابات واالتحادات والجامعات للوصول إلى
 الجمهور المصري، في سياق غير دبلوماسي، بل عماًل

 بمنهج »الدبلوماسية الشعبية«؛ إاّل أنها فشلت رغم ذلك في اختراق حقيقي
باتجاه التطبيع.

وتتحّدث اإلسالمية،  بالدراسات  متخصصة  مستشرقة  “أورون”   السفيرة 
 العربية باللهجة المصرية، وحسب بعض اإلعالميين المصريين، فإنها تحفظ
سفيرة لتكون  الوقت  هذا  في  واختيارها  المصرية،  العاصمة  وأزقة   حواري 
 لدولة االحتالل في القاهرة، رغم خالفاتها الحادة مع رئيس الحكومة، يشير
بما أورون  الوقت بالذات على قدرة  االحتالل تراهن في هذا   إلى أن دولة 
 تمتلكه من مواهب وتجربة وخبرة من اختراق المجتمع المصري، في سياق
 اختراق إسرائيلي للمجتمعات العربية، خاصة في دول الخليج؛ ليكتسب هذا
القادمة على ضوء النظر عن قلة االستحقاقات   االختيار أهمية بالغة بغض 
الضفة أراضي  السيادة على  القرن، وعلى األخص ضم وإعالن   تنفيذ صفقة 

الغربية.
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حق عن  وال  وجودها،  في  »إسرائيل«  مشروعية  عن  هنا  الحديث   ليس 
صار بأنه  يبدو  أمر  فهذا  التاريخي،  بوطنهم  البديهي  التلقائي   الفلسطينيين 
 محسومًا ليس بالنسبة لقناعات الفلسطينيين والعرب بل للعالم، بل وحتى فيما
الثانية« والنكبة  النكبة  التي صنعت  العسكرية  فالقوة  أنفسهم،  المستوطنون   يخشاه 

النكسة« تتالشى باضطراد.

"إسرائيل" :

انتصارات "السالم" والحرب القاتلة!
وليد عبد الرحيم-كاتب ومخرج فلسطيني/سوريا

»قيام مع  العالمي  التعاطف  ُبني   لقد 
منظم ديني  وهم  على  بناًء   اسرائيل« 
عذابات تحاكي  إعالمية   ومشروعية 
جرائم بروبوغندا  وترتيبات   اليهود 
- األساس  النقاط  تلك  كانت   النازية، 
في اليهود  »دولة«  لدعم  األولي   السند 
وانقضى األن،  ذلك  سقط   فلسطين. 
 عامل الدعم الغربي »األخالقي«، بعد أن
 باتت شعوب العالم تدرك بأن »إسرائيل«
األوروبي االضطهاد  بسبب  تنشأ   لم 
المجازر وال  الرب«،  وعد«  وال   المسيحي، 
 الهتلريه التي هي أصاًل تمت بالتنسيق
)اقتل ذاتها  الصهيونية  الحركة   مع 
فلسطين، نحو  يهاجروا  كي   اليهود 
 ونبني دولة وعد الرب(، فهي في الواقع
الرب »وعد  لم تنشأ كتحقيق   الملموس 
الذي هو في األصل إله كنعاني  يهوه« 
في انتاَجُه  اليهود  أحبار  أعاد   منقرض 

مع بالتعاون  وأنشأوا  الوسطى،   القرون 
 اليمين المسيحي؛ مذهب البروتستانتية
ُصلب من  المسيحية  عن  منفصل   كدين 
كانت بصيغة  أنفسهم،   المسيحيين 
مسيحيون حينها-  في   مستحدثة 
المسيح ويكذبون  بيهوه-   يؤمنون  
»الدجال مريم  بن  يسوع   الحقيقي 

الفلسطيني«!
واقتصادياً سياسياً  الحقيقي  الوعد   بدأ 
في ُهزم  بونابرت  لكن  نابليون،   بوعد 
 فلسطين واندحر من عكا خائباً، وبالتالي
 من المنطقة برمتها، في الوقت ذاته زاد
 ذلك من إصرار رأس المال اليهودي الذي
االستمرار على  وحملته،  بونابرت  ل   موَّ
 في مساعيهم ذات األهداف االقتصادية،
 فقد أدت خيبة األمل بالشريك بونابرت
تصحيح نزعة  إلى  األموال   وخسارة 
فقرروا اليهود  المستثمرين  لدى   أكبر 

ولدت وهكذا  الحملة،  لمواصلة   المتابعة 
 الحركة الصهيونية كحركة ذات أهداف
 مالية مصرفية مسنودة بشعارات دينية
تطابقت أن  بعد  سياسية،  إلى   تحولت 
مع الصاعدة  اإلمبريالية  الغربية   الرؤى 

الرغبة المالية لرؤوس أموال اليهود.
كتب إياه  علمتنا  ما  تماما  دقيقا   ليس 
قيام الغرب  دعم  بأن  العربية،   الدراسة 
من للتخلص  كان  الصهيوني   الكيان 
ومقولة شعبوية  رؤية  هذه   اليهود، 
مالية نخبويه  وليست  الغرب،   ُجهالء 
 وسياسية غربية حاكمه، ذلك أن النخب
بريطانيا سيما  ال  الغرب  في   الحاكمة 
الوجود تفضل  كانت   االستعمارية 
فئة أية  على  مالياً  الداعم   اليهودي 
 أخرى، لكن في الوقت ذاته، فإن كراهية
المجتمعات اختصاص   اليهود كانت من 
مسيحية مجتمعات  كأي  التي   األوربية 
 ساذجة وقتها أخرى تكره اليهود »قتلة
واالنعزالية البرجوازية  وتكره   المسيح« 

 وسلطة رأس المال المتحكم بقْوتها.
 هكذا بنيت الفكرة، دولة في فلسطين
 وعَد بها الرب – تسويق ديني، دولة
العربية- المنطقة  على   للهيمنة 
استعماري، تسويق  قدم-   موطئ 
وثروات باالستثمارات  تتحكم   دولة 
أن بخاصة  مالية،  رؤية   –  المنطقة 
البلد وهي  غنية،  دولة   فلسطين 
دولة آنذاك.  عالمياً  األول   السياحي 
مكروهون هم  الذين  اليهود   تضم 
ويعيشون الغربية،  المجتمعات   في 
 في غيتوات وُيضطهدون، لكن ذلك
تفعيل من  بد  ال  كافياً،  يكون   لن 
 دوافع التهجير إذن، كيف؟ فليفتح
 المجال واسعاُ الرتكاب كارهي اليهود
مع بالتوافق  وذلك  ضدهم،   مجازر 
ديني كحلم  فلسطين  ُحلم   تجميل 
 اقتصادي واستعماري في أذهانهم،
مرة واإلعالم  المال  تجنيد  تم   هكذا 
فصدر الغاية،  هذه  لتحقيق   أخرى؛ 
بد من والدة بلفور، ثم كان ال   وعد 
يمكن ما  كل  األوروبية.   النازية 
ارتكبت ضد  الحديث عنه من جرائم 
سواء  - العزل  المسالمين   اليهود 
المتخيلة- تم تحقيقه أو   الحقيقية 
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بعد، فيما  فلسطين  أرض   على 
المدن، تدمير  الجماعية،   المجازر 
بالحرية، اضطهاد المطالبين   اعتقال 
عزل دينية،  تفرقة   عنصري، 
ضد وتشريد...لكن  ونهب   واعتقال 

الفلسطينيين هذه المرة.
 اليوم سقطت سياسية اكذب ثم اكذب،
الصهيونية العصابات  كيان  يرى   العالم 
ذلك مع  وتم  واضح،  بشكل   اإلرهابية 
أرض إلى  )العودة  وهم   اكتشاف 

الميعاد(.
اليوم »إسرائيلي  ألي  يمكن   كيف 
»فلسطين« الـ  هذه  بأن  يصدق   أن 
أعداد أن  يرى  وهو  شعب  بال   أرض 
الصهاينة عمل  الذين   الفلسطينيين 
على قوته  وبكل  بأسره   والعالم 
يفوق هويتهم،  ومحو   تهجيرهم 
 عدد اليهود في أرض فلسطين- إذا
 عاد الالجئون يصبحون ضعف اليهود،
عمل أيضاً  كامل  قرن  وخالل   الذين 
وماكينته العظمى  قواه  بكل   العالم 
والعسكرية واالقتصادية   اإلعالمية 
إسرائيل  – البالد  إلى  جلبهم   على 
المظلومة العنصرية،   الديمقراطية، 
المدن وتدمر  المجازر  ترتكب   التي 
 وتمنع الناس من العودة إلى بيوتهم
أيضاً هكذا  منها،  هجروا   التي 
 اكتشف اليهودي القادم من أي مكان
تمسك وواقع  وجود  بأن  العالم   في 
 الفلسطينيين بحقهم، بل تماهيهم
مع والتاريخي  واإلنساني   الروحاني 

وطنهم يفوق وهم وعد يهوه!
 اليهودي الفلسطيني ما زال فلسطينياً،
ما العراقي  بولندياً،  زال  ما   البولندي 
يحتفظ وغالبيتهم  وهكذا،  عراقياً   زال 
حتمية إلدراكه  األصلي  وطنه   بجنسية 
النهاية، في وقٍت ما وخالل  العودة في 

ظرٍف ما.
 لو سألت أي مستوطن على كل أرض
سيجيبك أنت؟  أين  من   فلسطين: 
روسي، مغربي،  أوروبي،  الفور   على 
الصهيونية بأن  يعني   إفريقي، هذا 
تحقيق في  فشال  »الدولة«   والكيان 
يكمن هنا  موحد،  اجتماعي   نسيج 
على بل  األسطع،  الصهيونية   فشل 
المستوطنين وحدة  فإن   العكس 
يشهد النكبة  وبعد  قبل   األوائل 
مستمرة، بصورة  تفككياً   اندفاعاً 
األرض دهاة  يستطع  لم   بالمقابل 
الفلسطيني المجتمع  وحدة   تفكيك 
المحتلة المناطق  فصل  بعد   حتى 
 خالل النكبة األولى 1948، ثم النكبة

غزة فصل  ثم   1967 عام   الثانية 
لليهود بالنسبة  ما،  بطريقة   حالياً 
في وُهوياتية  عرقية  تجمعات   فهم 
 فلسطين، بالنسبة للفلسطينيين هم
 مجتمع مترسخ تلقائياً هنا، ال بفعل
بل صغرى،  وال  عظمى  قوى   عمل 
وانسيابيته، التاريخ  تلقائية   بحسب 
يدركها التي  الحقيقة  هي   تلك 

الجميع اليوم.
 واليوم، إن طرحت سؤاالً على أي يهودي
الذي ما  مفاده  فلسطين،   يستوطن 
 ستفعله عند إنهاء إسرائيل؟ سيجيبك
لك يقول  لن  األصلي،  بلدي  إلى   أعود 
كل ورغم  حين  في  تنتهي!  لن   أنها 
المليونير الفلسطيني  فإن   المآسي، 
للتحرك جيدة  جنسية  على   الحاصل 
ومستقرة، متقدمة  بالد  في   ويعيش 
 على األغلب سيكون مستعداً للتخلي عن
 ذلك ليعود إلى وطنه، أو على األقل لن

يتنازل عن حقه في العودة.
 مسألة المواطنة والوطن عميقة جداً،
هنا، انتماء  ورقة  مجرد  ليست   هي 
بالتاريخي السيكولوجي،   يتدخل 
بالروحاني باالجتماعي   بالديني 
نرى يجعلنا  ما  هذا   بالمستقبلي، 
الهائلة القوة  تلك  لحظة  كل   في 
الضعف، كما  للفلسطينيين رغم كل 
على إسرائيل  في  الضعف  حال   نرى 
يجعلها ما  وهذا  قوتها،  من   الرغم 
 على الرغم من انتصاراتها العسكرية
 المتالحقة، ال تستطيع؛ إال أن تعيش
 في قلق الهزيمة الدائم! األمر شبيه
لخلق فرانكشتاين  بجهد  أيضاً   هنا 
إنجاز يتم  بشري،  مخلوق   وتركيب 
البداية، منذ  مشوهاً  البشري   هذا 
ثم صانعه،  قتل  يحاول  ثم   يقتل، 
 يقتل نفسه بيديه في لحظة الوصول

وقوته العدوانية  النزعة  قمة   إلى 
الخارقة.

 مفكرو واستراتيجيو العالم – بمن فيهم
الحقائق، هذه  يعرفون   المستوطنون- 
تأييدهم عن  النظر  بغض   ويدركون 
 لهذا الطرف أو ذاك، ويعلمون بأن عمر
 إسرائيل مؤقت، وأنها بدأت في التآكل
إن بل  مخرج،  ال  منه.  مناص  ال   الذي 
تقتل الحاالت  فكل  مستحيل،   المخرج 
يقتلها، التسلح  استمرار   إسرائيل؛ 
أو الغرب  دعم  يقتلها،  عنه   التراجع 
والعمالء العربية  األنظمة  حشُد  ه،   ُشحِّ
اإلسالم نوعه، صهينة  من  فريد   بشكل 
تطبيعية مسلسالت  إنتاج   والعروبة، 
ذلك كل  للحقيقة،  معادية   وأصوات 
 يعبر عن هذه الحقيقة، زوال الكيان في

النهاية.
أول السالم؟  عن  فماذا   حسناً 
الديمغرافيا هي  »السالم«   سطوعات 
إنها قوي،  فلسطيني  جندي   فهي 
ففكرة اآلن،  منذ  فعلها   تفعل 
األغوار ضم  أو  المثلث  من   التخلص 
رأيناه مما  أفضل  نتيجة  يعطي   لن 
نكبتي بعد  وغزة  الضفة  فصل   بعد 
مؤخراً، غزة  وثم   1967 ثم   1948 
كإمارة وتجسيدها  فصلها   ومحاولة 
 مستقلة عن بقية فلسطين، تحقيق
الدولتين« بأي شكل كان، أو  »حل 
األردن، »ضم شرق  أو  الضفة   ضم 
لـ«إسرائيل«. أيضا  قاتٌل  ذلك   كل 
من أكثر  من  شخصياً  كتبُت   لقد 
 خمسة عشر عاماً في ذكرى انتصار
واحتالل يقهر  ال  الذي   الجيش 
 العاصمة الفلسطينية والضفة وغزة
 والجوالن وسيناء مقالة قلُت فيها
والسالم إسرائيل  تقتل   »الحرب 

ايضاً«... ال مفر من ذلك.
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 نشر مركز مدى الكرمل، الذي يتّخذ من مدينة حيفا مقرًّا له، مقااًل بعنوان "أوجه
شفير لكاتبه  األوروپـّية"،  والكولونيالّية  الصهيونّية  الكولونيالّية  بين   الشبه 
 چرشون وهو عالِم اجتماع يهودّي "إسرائيلّي" وأستاذ في جامعة كاليفورنيا

في سان دييجو، ترجم المقال وقّدمه أنطوان شلحت.

الصهيونية والضم:
نقاش داخلي بالكيان
زهير أندرواس-كاتب عربي من فلسطين

يتوّصل خالصة  "أهّم  إّن  شلحت   يقول 
وفي المقالة،  هذه  في  شفير   إليها 
الحركة أّن  في  تتمّثل  عموًما،   كتابه 
األولى البدايات  ومنذ   الصهيونّية، 
في اليهودّي  االستيطان   لمشروع 
استعمارّي- بطابع  احتقنت   فلسطين، 
سّكان الفلسطينّيين  إزاء   كولونيالّي 
في شلحت  وقام  األصالنّيين،   البلد 
انقسام حول  طرح  بتقديم   مقّدمته 
طريقة في  "اإلسرائيلّيين"   الباحثين 
الصهيونّية، العقيدة  مع   تعاملهم 
االستيطان مع  تعامل   معّدًدا منهم من 
 اليهودّي كحركة كولونيالّية، ومن تنّكر
 بشكل صارم ألّي جانب كولونيالّي حول
1948 قبل  المبّكر  اليهودّي   االستيطان 
نرى مقاله  توطئة  وفي   .1967  وحّتى 
قبل شفير،  يد  على  مشابًها   طرًحا 
ا، مبدئيًّ شبًها  هناك  "أّن  يّدعي   أْن 
بين ُمعّين،  اختالف  هناك  كان   وإْن 
وسيرورات الصهيونّي   االستيطان 
في األوروبي  الكولونيالّي   االستيطان 
التي رات  التغيُّ و"أّن  البحار"،  وراء   ما 
 طرأت على المجتمع اإلسرائيلّي بعد عام
 1967 ال ينبغي فهمها بوصفها انتقااًل
إلى صهيونّي-اشتراكّي  مجتمع   من 
 مجتمع يمينّي-كولونيالّي، بل بوصفها
الكولونيالّي للمشروع  ا  طبيعيًّ  استمراًرا 
شكل من  االنتقال  عْبر   )الصهيونّي(، 

استيطانّي معّين إلى شكل آخر".
 ولفت شلحت إلى أّنه بحث الفصل الخامس
في الكولونيالّية  االستيطان  أنماط   في 
مع بالمقارنة   ،1967 عام  بعد  ما   فترة 
العثمانّية الفترتين  من  األنماط   تلك 
 واالنتدابّية، ويبحث في إسقاطات هذه
المجتمع طابع  على  الجديدة   األنماط 
ما فترة  أّن  يرى  وهو   "اإلسرائيلّي"، 
بالراديكالّية، تمّيزت   1967 عام   بعد 
من جديدة  أنماط  ظهرت  أن   بعد 
الجديدة" "الصهيونّية  هي   االستيطان 
أحدهما تيارين:  إلى  انقسمت   التي 
 يؤيد نموذج المستعمرة طاهرة، واآلخر
جهة من  الَمزارع.  مستعمرة   نموذج 
بعد "ما  تيار  وكرّد مضاد ظهر   أخرى، 
 الصهيونّية" في أوساط أجزاء من حركة
طالبت والتي  أخرى،  وحركات   العمل 
إسرائيل في  المواطن  حقوق   بمساواة 

بين العرب واليهود، على حّد تعبيره.
اليهودّي- الجامعّي  األستاذ  كالم 

رأسه في  من  لكّل  د  يؤكِّ  "اإلسرائيلّي" 
هي الصهيونّية  الحركة  أّن   عينان 
ال بامتياز،  وعنصرّية  استعمارّية   حركة 
فلسطين حدود  عند  مطامعها   تتوّقف 
الوطن إلى  ذلك  تتعّدى  بل   التاريخّية، 
قدٍر أكبر  على  السيطرة  أْي   العربّي، 
 من األراضي العربّية، إْن كان ُمباشًرا أْو
"تهوى" ألّنها  ليس   ، التفافيٍّ  بشكٍل 
ما وفق  تسير  ألّنها  بْل   السيطرة، 
 وضعه أقطابها منذ تأسيسها؛ إْذ أّنها
في وتتغلغل  كاإلخطبوط،   تتصّرف 
ُمستغلًّة عالقاتها العالم،  ُبقعٍة في   أّي 
الواليات األفعى؛  رأس  مع   الوطيدة 
النفاق ودول  األمريكّية   الُمتحّدة 
لسياسات بـ"معارضتها"  التي   األوروبّي 
ُتسِمن ال  اإلسرائيلّي  االحتالل   كيان 
ذلك، على  وُعالوًة  جوع،  عن  ُتغني   وال 
 تستثمر الحركة الصهيونّية التي كانت
بالعنصرّية، ساوتها  قد  الُمتحّدة   األمم 
 تستثمر حالة الُذّل والهوان التي تعِصف
خاصٍّ نحٍو  وعلى  العربّي،  الوطن   بدول 

بينها، فيما  تتسابق  التي  الخليج   دول 
للتطبيع االستجداء،  بصورة   وأحياًنا 
اإلصرار سبق  عن  ُمتناسيًة  الكيان،   مع 
 والترّصد أّن إسرائيل ُأقيمت على األرض
ر ُهجِّ قد  شعبها  وأّن   الفلسطينّية، 
على ارُتكبت  جريمٍة  أفظع  في  د   وشرِّ
على التعويل  فإّن  وبالتالي  التاريخ،   مّر 
العربّية الدول  األعظم من  السواد   ُحكام 
ال العاِدلة  الفلسطينّية  القضّية   إلنقاذ 

ل عليها بتاًتا. ُيعوَّ
بالخطوة  العالم  ينشِغل  واآلن 
من  الفاتح  في  الُمرتقبة  "اإلسرائيلّية" 
شهر تموز )يوليو( بضّم األغوار وأجزاٍء 
الُمحتلّة،  الغربّية  الضّفة  من  واسعٍة 
أوسلو-ستان،  سلطة  فإّن  وكالعادة 
ولكن  الحدث،  ُمستوى  إلى  ترتِق  لم 
زالت  ما  السلطة  أّن  التأكيد  ُيمِكننا 
كإستراتيجّيٍة  األمنّي  التنسيق  تتبّنى 
لمنع "اإلرهاب" في الضّفة الغربّية ضّد 
الُمستوطنات،  وُسّكان  االحتالل  قّوات 
األهمية  من  الُعجالة  هذه  في  ونرى 
مصادر  عن  "نقاًل  التذكير:  بمكان 
وفلسطينّيٍة،  "إسرائيلّيٍة"  أمنّيٍة 
كشف  الُمستوى،  رفيعة  بأّنها  ُوصفت 
اإلخبارّي-العبرّي،   ،)YNET( موقع 
أحرونوت"  "يديعوت  لصحيفة  التابع 
العبرية، النقاب عن إحباط أجهزة األمن 

عسكرية  عملية  جنين  في  الفلسطيني 
على  االحتالل  جيش  ضد  موجهة  كانت 
إحدى الطرق التي يستخدمها بمنطقة 
وذكر  المحتلة".  الغربية  بالضفة  جنين 
أّن  عينها،  المصادر  عن  نقاًل  الموقع، 
األمن  وصلت  استخبارية  معلومات 
الفلسطيني يوم الخميس الماضي بوجود 
كمية من العبوات األنبوبية على مقربة 
من إحدى الطرق التي تستخدمها قوات 
جيش االحتالل قرب جنين، فهرعت إلى 
 30 حوالي  فيه  مخبًئا  وضبطت  المكان 
عبوة أنبوبية ناسفة جاهزة لالستخدام 
حّد  على  جاهزة،  لبندقية  باإلضافة 
اإلخبارّي- الموقع  وتابع  تعبيرها. 
العبرّي قائاًل إّن عناصر األمن الفلسطيني 
أخرى  بحث  بعمليات  بعد  فيما  شرعوا 
آخر  مخبأ  على  وعثروا  المنطقة،  في 
األنبوبية  العبوات  عشرات  على  يحتوي 
وبندقية محلية الصنع من طراز "كارلو" 
في  أّنه  إلى  الموقع  ولفت  وصادرتها. 
الفلسطيني  األمن  رفض  ذاته  الوقت 
تحويل  حول  الموقع  سؤال  على  الرد 
العبوات  اكتشاف  بخصوص  المعلومات 
في  الفًتا  االحتالل،  لجيش  واألسلحة 
العملية جاء  أّن إحباط  إلى  الوقت عينه 
الفلسطينّية  التصريحات  الرغم من  على 
حيث  األمنّي،  التنسيق  بوقف  الرسمّية 
يقع مكان تنفيذ العملية على خّط سير 
قوات االحتالل خالل قيامها باالقتحامات 

الليلة لمنطقة جنين.
تقسيم م  يتِّ كالعادة  "إسرائيل"   وفي 
 األدوار بين مؤّيدي الضّم وبين ُمعارضيه،
 ومن خالل ُمواكبة ما يجري في وسائل
بين النقاش  أّن  نرى  العبرّية   اإلعالم 
ُمستعًرا، زال  ما  االثنين   الطرفْين 
في السابقين  المسؤولين  من   وتحديًدا 
الجدال يدور  حيث  األمنّية،   المؤسسة 
الخطوة هذه  من  إسرائيل  منفعة   حول 
 من عدمها، أْي أّن الخالف بين الطرفين
 هو مسألة داخلّية في الكيان، إذا أّن أحًدا
يتطّرق، ال  الـ"ُمعارضين"  هؤالء   من 
ُمباشرٍة غير  بصورٍة  وال  ُمباشرًة   ال 
المنهوبة الفلسطينّية  الحقوق   إلى 
 والمسلوبة، وال أحد يتحّدث عن الحقوق
الفلسطينّي، العربّي  للشعب   التاريخّية 
على طرحهم  في  ُيشّددون   إّنهم 
العنجهية، القوّية،  إلسرائيل   االنتماء 
الذي جيشها،  عظمة  وعلى   المارقة 
الجيوش هزيمة  على  يقِدر   بحسبهم 
هذا فإّن  وبالتالي  ُمجتمعًة،   العربّية 
أّن أخرى  مّرًة  د  يؤكِّ الُمبتذل   الجدال 
نحو هو  "اإلسرائيلّي"  الكّل   التوّجه 
 السيطرة على األراضي الفلسطينّية التي
 تبقّيت، ولكن بأساليب ال تجلب األضرار
الُمجتمع في  أْو  للكيان،  القومّي   لألمن 
زيادة إلى  بحسبهم  وُيساِهم   الدولّي، 

عزلة إسرائيل في الساحة الدولّية.
الشيخ، حسين  تصريحات  أّن   ونرى 
مع العالقات  عن  الفلسطيني   المسؤول 
 "إسرائيل" وأحد أقرب مستشاري رئيس
 ما ُيّسمى بالسلطة الفلسطينّية، محمود
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في غياب الفعل يصبح الكالم حراًما

طالل عولك
كاتب ومحلل سياسي - فلسطين

الواليات  ومع  إسرائيل  داخلي في  واسع  جدل 
إقدام  احتمال  حول  أيًضا،  وداخلها  المتحدة 
الموعد  في  الضم  قرار  تنفيذ  على  نتنياهو 
أسابيع؛  أو  بأيام  ذلك  بعد  أو  تموز  أول  الذي حدده 
الموقف  بأن  والحالمين  الجهلة  بعض  يغري  قد  جدل 
العربية  المجموعة  ومواقف  الجماعي،  الفلسطيني، 
مخطط  ترفض  التي  العالم  دول  وأغلبية  واإلسالمية 
الضم، سيشكل إمكانية إلفشال ذلك الُمخطط وإرغام 

إسرائيل على التراجع.
هؤالء جميًعا يرون في مخطط الضم خطر، وهو في 
اليمين  من  وأتباعه  نتنياهو  لكن  كذلك،  الحقيقة 
فيه  يرون  األبيض،  البيت  في  وأقرانهم  المتطرف، 
إنجاز عظيم إلسرائيل والحركة الصهيونية التوسعية. 
نتنياهو ليس في أولئك الذين ينظرون حولهم قبل 
من  تجعله  إستراتيجية  تنفيذ سياسة  على  يقدم  أن 
مأخوذ  فهو  العظام،  التاريخيين  الصهيونية  قادة 
أمريكي  القوة في ظل ضعف عربي ودعم  بغطرسة 

غير مسبوق.
السفير األمريكي السابق في إسرائيل اليهودي الديانة 
يدفع  الضم  »أن  بوست:  لجيروسالم  يصرح  واالنتماء 
المشروع الصهيوني إلى الهاوية، وأن نتنياهو يعتقد 
بأنه جاد بشأن خطة الضم؛ ألنه مدعوم من رئيس لن 
سيلحق  الذي  الضرر  »أن  ويضيف:  قريًبا«،  هنا  يكون 
سيكون  العربية  بالدول  وعالقاتها  إسرائيل  بسمعة 

أمًرا ال يمكن تصديقه«.
تلك  تنفيذ  على  العزم  قد عقدت  إسرائيل  كانت  إذا 
الخطة، فإن السؤال والتساؤل يذهب إلى الفلسطينيين 
المخطط،  الذين ال يكفي جهدهم االستباقي إلفشال 
لصراٍع مديد  جيًدا  أنفسهم  أن يحضروا  ينبغي  وإنما 
أخرى  قرارات  التي سيتلوها  الضم،  تنفيذ خطة  بعد 

خطيرة. 
 إن ما يتم اإلعالن عنه من قرارات وإجراءات وتصريحات
 ليس أكثر من البحث عن ذرائع، طالما ال يؤدي ذلك
على الوطني  التوافق  تجاه  في  جذري  تغيير   إلى 
ألدوات بناء  وإعادة  مختلفة،  جديدة   استراتيجية 
األمس أدوات  أن  ذلك  الفلسطيني،  الكفاح   وآليات 

.واليوم ال تتناسب وظروف الحقة
إنهاء  وجادة  سريعة  عملية  قرارات  اتخاذ  من  بد  ال 
في  النجاح  يمكن  ال  القوى.  يستنزف  الذي  االنقسام 
ضوء سياسات منفردة، وفي ظل أزمة ثقة عميقة بين 
الفصائل، وصراعات ومنافسات لتحقيق انتصارات على 
بعضهم البعض، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد تآكل 

في مصادر القوة الفلسطينية.
حول  فارغة  تصريحات  الناس  شبع  كالًما؛  يكفينا 
خطوة  ولو  التقّدم  هو  المطلوب  والوحدة،  المصالحة 
في  الفصائل  فشلت  ما  تحقيق  نحو  صغيرة،  واحدة 

تحقيقه خالل ثالثة عشر عاًما.  

األمريكّية، تايمز(  )نيويورك  لصحيفة   عّباس، 
الحصول دون  بها  لُيدلي  كان  وما  جًدا،   خطيرة 
 على ضوٍء أخضٍر من "سيادة الرئيس"، وبالتالي
االستسالمي السلطة  نهج  ُتمّثل  أقواله   فإّن 
 وُمواصلة تعويلها على الُمفاوضات مع إسرائيل،
 ووفق الشيخ، وهو أحد أبرز ُمهندسي التنسيق
 األمنّي مبين الضحّية والجاّلد: "نحن لسنا عدميون
"نحن وأضاف  فوضى"،  نريد  وال  حمقى،   أْو 
 براغماتيون، وال نريد أْن تصل األمور إلى نقطة
عودة عدم  يعني  الّضم  أّن  مؤّكًدا   الال-عودة، 
اإلستراتيجّية وتهدف  "إسرائيل"!  مع   العالقة 
الصحيفة أّكدت  الشيخ، كما  السيد   التي حّددها 
باألعباء "اإلسرائيليين"  تذكير  إلى   األمريكّية، 
السلطة تفكك  حالة  في  سيتحملونها   التي 
للسماح استعدادهم  وإثبات   الفلسطينية، 
 للسلطة باالنهيار إذا مّر الّضم، وقال الشيخ: إّما
إلى ما األمور  الضم وأْن تعود   أْن يتراجعوا عن 
ويعودون الّضم  يتّبعون  أّنهم  أْو  عليه،   كانت 
إذا وتابع:  بأكملها،  الغربية  الضفة  احتالل   إلى 
 تّم تجريده من إمكانية قيام الدولة، فإّن السلطة
إدارة مثل  مدنية  وظائف  أداء  على   ستقتصر 
مّما الشرطة،  ومراكز  والمستشفيات   المدارس 
"اإلسرائيلّي"، لالحتالل  عمياًل  بالفعل   يجعلها 
فأنا الخدمة،  مقدم  هو  دوري  أّن  أقبل   ولن 
 لست بلدية أْو جمعية خيرية، على حّد تعبيره.
 خالصة التصريحات تتلّخص بهذه الكلمات: وقف
 مخطط الضّم ُمقابِل عودة العالقات مع إسرائيل،
السلطة موقف  في  الخطورة  تكمن   وهنا 

الـ"فلسطينّية".
من حزيران،  )يونيو(  شهر  من  السابع   في 
في "اإلسرائيليين"  آالف  تظاهر  الجاري،   العام 
الحكومة مشروع  على  احتجاًجا  أبيب  تل   مدينة 
إلى المحتلة  الغربية  الضفة  في  أراٍض   ضّم 
األمريكّية السالم  خطة  بموجب   "إسرائيل" 
القرن"، بـ"صفقة  إعالمًيا  ُتعرف  باتت   التي 
أعالم والعرب،  اليهود  من  المتظاهرون،   ورفع 
الضفة باحتالل  منددين  و"إسرائيل"   فلسطين 
 الغربية وبالمستوطنات غير الشرعية. من جهة
 أخرى، جاءت المظاهرات اإلسرائيلية غداة تنظيم
الغربية بالضفة  مماثلة  فلسطينية   احتجاجات 
األراضي وضم  األمريكية  السالم  لخطة   رافضة 
في انتباهي  لفت  ما  "إلسرائيل"،   الفلسطينية 
 المظاهرة التي شارك فيها آالف من فلسطينيي
الضّم الواحد:  بالحرف  قالت  يافطة  هو   الداِخل 
عليه ُيطلَق  ما  هو  هذا  الصهيونّية،  نهاية   هو 
الُمحافظة يريدون  إّنهم  "اإلسرائيلّي"،   اليسار 
الصهيونّية، وبالتالي ال فرق بينهم وبين  على 
 نتنياهو الـ"ُمتطرِّف" إاّل بالتكتيك، ورغم ذلك،
 ما زال البعض الكثير من العرب والفلسطينيين
لون على هذا اليسار، الذي ال يختلِف عن  أيًضا ُيعوِّ
 اليمين، إاّل بالتسمية، فَمْن احتّل الصّفة الغربّية
 وأقام الُمستوطنات هو الـ"يسار" "اإلسرائيلّي"،
العام في  النكبة  منذ  السلطة  في  بقي   الذي 
األّول المسؤول  وهو   ،1977 العام  وحتى   1948 
ارتكبها التي  الفظيعة  المجازر  عن   والُمباِشر 

الصهاينة بحّق الشعب الفلسطينّي.
 مالحظة: ال ُيشّرف بالمّرة رفع العلم الفلسطينّي
 إلى جانب علم الكيان خالل الُمظاهرة التي جرت

في ساحة الُمجرم رابين.
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والمدن الواليات  معظم  تعم  التي  المسبوقة  وغير  الصاخبة،   المظاهرات 
على احتجاجًا  الماضي،  أيار/مايو  والعشرين من شهر  السادس  منذ   األمريكية، 
 قيام ضابط شرطة أبيض بقتل األمريكي من أصل أفريقي، »جورج  فلويد«، في
 مدينة مينابوليس بوالية مينيسوتا، وسط صمت زمالئه من أفرد الشرطة، هي انتفاضة
العدالة االجتماعية الطبقي ضد غياب  الكفاح  العنصرية، وببعد  ببعد مناهضة   حقيقية 
في المتغلغلة  العنصرية  مدى  االنتفاضة،  هذه  كشفت  وقد  األمريكي.  المجتمع   في 
 النظام السياسي النيوليبرالي القائم عمليًا على حزبين، وهما الحزب الديمقراطي والحزب
العدالة األمريكي،  وعلى  سلوك  الجمهوري، والتي انعكست بشكل خطير على نظام 
منسق »حركة بيكر  ريتشارد  قال  - كما  العنصرية  األمريكية، وهذه  الشرطة   منظومة 
 )أنسر( المناهضة للفاشية والعنصرية في الواليات المتحدة - هي سمة مالزمة للنظام

السياسي األمريكي.

أبعاد وآفاق االنتفاضة المناهضة للعنصرية
في الواليات المتحدة

عليان عليان-باحث وكاتب سياسي/األردن

االنتفاضة، عن تراجع  كما كشفت هذه 
في المتوحش  النيوليبرالي   النظام 
التي حصل الحقوق   أمريكا، عن معظم 
،1968 عام  انتفاضة  بعد  السود   عليها 
سلسلة على  رجعي  بأثر  الضوء   وألقت 
 الجرائم الوحشية التي ارتكبت بحقهم ،
 على مدى عدة عقود من القرن الماضي،
القرن. هذا  من  الثاني  العقد   وخالل 
 وفي ضوء تطورات االنتفاضة األمريكية

نتوقف أمام العناوين التالية:
 الكفاح ضد العنصرية

هذا ثنايا  في  يتربع  الذي   فالسيستم 
بامتياز؛ عنصري  سيستم  هو   النظام، 
الحزب في  المسؤولين  كبار   بشهادة 

 الديمقراطي مثل السناتور الديمقراطي
الكثيرين وبشهادة  ساوندرز،   بيرني 
الواليات في  والمفكرين  الكتاب   من 
 المتحدة، رغم بعض الحقوق والتعديالت
األمريكان عليها  حصل  التي   القانونية 
 من أصل أفريقي، نتيجة نضاالت حركة
يتزعمها كان  التي  المدنية   الحقوق 
 مارتن لوثر كينج،  خاصًة إثر انتفاضة
اغتياله، إثر  اندلعت  التي   1968  عام 
الواليات شهدت  كينغ  وبمقتل  أنه   إذ 
االضطرابات من  موجة  أكبر   المتحدة 
130 في  األهلية  الحرب  منذ   االجتماعية 
القانونية التعديالت  هذه  لكن   مدينة، 
طوياًل، تعمر  لم  السود  لصالح   النسبية 
 إثر انقالب الرئيس األمريكي »ريتشارد

 نيكسون« الجمهوري عليها بعد انتخابه
،1968 نوفمبر  ثاني/  تشرين    في 
 فحسب صحيفة » الجارديان« البريطانية،
ذلك منذ  الجمهوريون  القادة   ذهب 
سالحاً العنصرية  استخدام  إلى   التاريخ 
استخدموها السلطة،التي  في   للبقاء 
األغنياء تثري  التي  السياسات   لمتابعة 
العاديين. العمال  حساب  على   بالفعل 
 وال يغير من واقع الصورة وصول بعض
 األنتلجنسيا األمريكية، من أصل أفريقي
 إلى مواقع نافذة في النظام مثل »باراك
 أوباما« الذي شغل موقع رئيس الواليات
 المتحدة لفترتين رئاسيتين متتاليتين،
 ومثل كولن باول الذي شغل موقع وزير
رايس كونداليزا  وكذلك   الخارجية، 
األمن في  مستشارة  موقع  شغلت   التي 
 القومي ووزيرة للخارجية، وسوزان رايس
المتحدة، األمم  في  اإلدارة  مثلت   التي 
 وموريل باوزر- التي تشغل حالياً موقع
جرى والذين  العاصمة-  واشنطن   عمدة 
لتبييض وكأداة  كديكور   توظيفهم 
في المتوحش  النيوليبرالي  النظام   وجه 

 الواليات المتحدة.
واالعتداءات القتل  حوادث  آالف   ولعل 
أصل من  األمريكان  على   المتعمدة، 
 أفريقي، والتي عادة ما تكون  ألسباب
 تافهة مثل: مخالفات السير، أو االشتباه
 بالسرقة، أو بتهمة تعاطي المخدرات -
 التي يعمل جهاز »أل أف، بي، آي« على
وغيرها،  - األفارقة  أوساط  في   نشرها 
ألكبر والمحاكمات  القانون،  عن   بعيداً 
هذا رغم  أنه  ناهيك  ذلك؛  على   دليل 
السود، بحق  للشرطة  اإلجرامي   السجل 
مظاهرات في  المناشدات  آالف   ورغم 
 احتجاجية سابقة، إلجراء تعديالت على
 نظام الشرطة وسلوكها للحد من تغولها
االحتجاجات هذه  أن  إال  السود،   على 
اإلدارة قبل  من  صاغية  آذاناَ  تلَق   لم 
الواليات حكام  قبل  من  أو   الفيدرالية، 
سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين.
ضد العنصري  التمييز  يقتصر   وال 
فقط، أفريقي  أصل  من   األمريكيين 
واألعراق المهاجرين  ضد  يتعداهم   بل 
عدم أن  قلنا  إذا  نبالغ  وال   األخرى، 
سمة باتت  واألثنية،  العرقية   المساواة 

https://www.alquds.co.uk/%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%af-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%ae/
https://www.alquds.co.uk/%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%af-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%ae/
https://www.alquds.co.uk/%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%af-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%ae/
https://www.alquds.co.uk/%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%af-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%ae/
https://www.alquds.co.uk/%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%af-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%ae/
https://www.alquds.co.uk/%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%af-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%ae/
https://www.alquds.co.uk/%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%af-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%ae/
https://www.alquds.co.uk/%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%af-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%ae/
https://www.alquds.co.uk/%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%af-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%ae/
https://www.alquds.co.uk/%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%af-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%ae/
https://www.alquds.co.uk/%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%af-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%ae/
https://www.alquds.co.uk/%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%af-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%ae/
https://www.alquds.co.uk/%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%af-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%ae/
https://www.alquds.co.uk/%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%af-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%ae/
https://www.alquds.co.uk/%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%af-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%ae/
https://www.alquds.co.uk/%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%af-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%ae/
https://www.alquds.co.uk/%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d8%af-%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d8%af%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%aa%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9-%d8%ae/
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السياسي النظام  سمات  من   واضحة 
الفوارق وباتت  المتحدة،  الواليات   في 
 العرقية تتغلغل عميقاً في نظام العدالة
ويواجه فعاليته.  وتقوض   الجنائية 
 اليوم قرابة 100 من كل ألف شاب أسود،
 النسبة األعلى من التعرض لخطر القتل
دراسة وفق  وذلك  الشرطة،  يد   على 
أبحاث شهير، مركز  في  مؤخراً   أجريت 
ائتالف قبل  من  إليها  اإلشارة   وتم  
 القادة األمريكيين األفارقة، هذه الدراسة
 تبين أن عمليات قتل الشرطة ممنهجة
 ومتميزة، في ما يتعلق بالجنس والعمر

والعرق.
أمريكية؛ وإحصاءات  تقارير   وتشير 
القتل حوادث  من  المائة  في   99  أن 
 واالعتداءات من قبل الشرطة، وأشخاص
في إرهابية  عرقية  لمنظمات   ينتمون 
 الواليات المتحدة،  كانت ضد السود، إذ
2019  – الفترة ما بين 2014   بلغت في 
السنة، في  قتل  حادث  ألف   معدل 
القضاء من  إدانة  أدنى  تلقى   أن   دون 
  األمريكي. كما تفيد اإلحصاءات الرسمّية
األسود األمريكي  عمر  أن   األمريكية، 
سنوات، بِست  األبيض  نظيره  من   أقل 
 وأن نسبة السود  في السجون األمريكية
يشكلون أنهم  رغم  بالِمئة   43 بـ   أكثر 
وال السكان،  مجموع  من  بالمائة   )13( 
مجموِع من  إال سيناتورين  منهم    ُيوَجد 
نائباً  )44( و  الشيوخ،  مجلس  من   مائة 
ِتعداده يزيد  الذي  النواب،  مجلس   في 
 عن )435( نائباً. وحسب »غايل فرازير«
 القيادية ضمن ائتالف القادة األمريكان
من الكثيرين   مهمة  فإن   األفارقة- 
المتحدة، الواليات  في  الشرطة   رجال 
بمنزلة هي  فيها،  السود  توطين   منذ 
المهمة هذه  وأن  العبيد،   صائدي 
 تجذرت في عقولهم، واستمر هذا األمر
 عبر العقود المتتالية، ولم يتغير شيء
فرازير: غايل  وتضيف  األمر.  هذا   من 
تصنيف أستطيع  ال  الذي  الوقت   »في 
التصنيف، الشرطة تحت هذا  رجال   كل 
منهم الكثيرين  فإن  الحظ  لسوء   ولكن 
 كذلك، وهم شديدو اللؤم، وهم يعادون
فيهم، المتجذر  الكره  بسبب   جنسنا، 
البلد، هذا  في  العدالة  انعدام   ونتيجة 
وال الشرطة  رجال  سراح  يطلق   فبينما 
وجهت حال  وفي  التهم،  إليهم   توجه 
يبرؤون... فإنهم  التهم   إليهم 
 وتستمر الحكومة في دعم الشر واللؤم،
باستمرار األفراد  هؤالء  يمارسه   الذي 
الناس، من  كمجموعة   فالعنصرية ضدنا 
 موجودة في كل مفاصل الدولة وفي كل

    مناحي الحياة هنا«.
تدشينه جرى  الذي  العنصري   فالنظام 
والذي سنة،   )400( منذ  أمريكا   في 
غاية ظروف  في  األفارقة  خالله   وضع 
الحرب رغم  الوحشية، ال يزال قائماً   في 
في ساهمت  التي  األمريكية   األهلية 
تنِه لم  لكنها  العبودية«،  »نظام   إنهاء 
في العنصري  النظام  اللحظة   حتى 

الواليات المتحدة.
ابراهام األمريكي  الرئيس  أن   صحيح 
نظام عاماً   )150( قبل  أنهى   لينكولن 
 العبودية -وهذه خطوة تحسب له-، لكنه
المتجذرة وثقافتها  العنصرية  ينِه   لم 
وفي األمريكي،  الرأسمالي  النظام   في 
المجتمع في  السائدة  القوى   ثقافة 
 األمريكي، والتي انعكست على منظومة
 القوانين والنظامين الشرطي والقضائي

في الواليات المتحدة.
ليس كل البيض األنجلوسكسون عنصريين

في يجري  ما  تفاصيل  نتابع   ونحن 
 الواليات المتحدة، ال بد من اإلشارة إلى
الجمهوري بشقيه  النظام  عنصرية   أن 
  والديمقراطي، ال تنطبق بالمطلق على
 كل أصحاب البشرة البيضاء في أمريكا،
 إذ أنه في غالبية المظاهرات االحتجاجية
المظاهرات وباألخص  العنصرية،   ضد 
من بها  بأس  ال  نسبة  تشارك   الراهنة، 
تغول ضد  السود  جانب  إلى   البيض 
ترامب يقف  الذي  العنصري،   النظام 
الجمهوري على رأسه في هذه  والحزب 
 المرحلة، وهذه المشاركة من قبل نسبة
 كبيرة من أصحاب البشرة البيضاء، تعود
 إلى أنهم يرزحون مع  األمريكيين من
 أصل أفريقي، والالتينيين، والمهاجرين
طبقي نظام   تحت  أخرى  أعراق   من 
للعدالة يفتقر  نيوليبرالي    عنصري 

مشابه لقمع  ويتعرضون   االجتماعية، 
 نسبياً للقمع الذي يطال السود من قبل

رجال الشرطة..
العديد  وفق   المتحدة،  فالواليات 
األمريكان  اإلعالميين  المفكرين  من 
تشومسكي  نعوم  أمثال  التقدميين، 
ومارك بلومنتال وبريان بيكر وريتشارد 
طبقة  قبل  من  تحكم  وغيرهم،  بيكر 
وطبقية   عنصرية  »أوليغارشية«  حاكمة 
الهيكلية،  والتغييرات  للعدالة  ومعادية 
المال  »رأس  طبقة  قبل  من  ومحكومة 
والنفط  األسلحة  واحتكارات  المالي« 
واقع  من  يغير  وال  وغيرها،  والدواء 
أم  الرئيس جمهورياً  كان  سواًء  الصورة 
األكثر  ديمقراطياً، وإن كان ترامب هو 
هذا  وحشية  عن  التعبير  في  جرأة 
النظام، سواء في عالقة الواليات المتحدة 
بقية  مع  أو  األمريكي،  الشعب  مع 
الثالث،  العالم  دول  وخاصًة  العالم،  دول 
ذات  ينفذون  اآلخرين  الرؤساء  بينما 
التبجح  دون  ملتوية،  بطرق  السياسات 
بتصريحات يومية على صفحات »تويتر« 
ويعملون  الصحفية،  المؤتمرات  في  أو 
االحتجاجات  هذه  مثل  امتصاص  على 
واحتوائها، بإجراءات وتطمينات شكلية، 
وببعض التحسينات الطفيفة في نظام 
 )Social Welfare( بطاقات اإلعانة أل

أو  السوداء،  البشرة  ألصحاب  المقدم 
وثقافياً  المؤهلين علمياً  بتعيين بعض 
الرسمية  المواقع  بعض  في  السود  من 

العليا. 
ترامب، دونالد  األمريكي   فالرئيس 
القتل حادث  إدانة  بعدم  يكتِف   لم 
 المتعمد األخير، بل راح يصف المحتجين
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يهدد وراح  والغوغاء،   بالفوضويين 
 باعتبار ما يحصل من مظاهرات غاضبة
»قانون إنفاذ  يقتضي  ما   بالتمرد، 
 مكافحة التمرد«، ودفع بتشكيالت األمن
 األمريكي من شرطة وقوات حرس وطني
للمدن عسكرية،  وشرطة  خاصة   وقوات 
بأبشع المتظاهرين،  لقمع     األمريكية 
العصي مثل  القمع  أدوات   وأشرس 
برذاذ المحشوة  الغاز  وقنابل   الفوالذية، 
وعمليات الصوتية،  والقنابل   الفلفل، 
وإطالق بالكهرباء،  والصعق   الدهس، 
األحيان، بعض  في  الحية   الذخيرة 
يتم من  وضرب  تعذيب  في   والتفنن 
المتظاهرين، من  عليهم  القبض   إلقاء 
الصهيوني العدو   بما يذكرنا بممارسات 

ضد الشعب الفلسطيني.
 شراسة القمع للمتظاهرين، دفع منظمة
 العدل الدولية ألن تصف سلوك الشرطة
وجه يلطخ  الذي  »بالعار«   األمريكية 
رجال أن  مؤكدًة  األمريكية،   اإلدارة 
على تدريبات  تلقوا  األمريكان   الشرطة 
القمع من قبل خبراء أمن إسرائيليين.

 البعد الطبقي لالنتفاضة وغياب العدالة
االجتماعية

 هذه المظاهرات الصاخبة وغير المسبوقة
 في الواليات المتحدة، والتي ترافقت مع
كشفت »كورونا«،  وباء  أزمة   تداعيات 
االحتقان، في  غاية  طبقي   بعد   عن 
ضد النضال  مع  للتكامل  فرصته   ووجد 
العدالة توفر  لعدم  وذلك   العنصرية، 
سواء الفرص،  وتكافؤ   االجتماعية 
أو السوداء  البشرة  ألصحاب   بالنسبة 
الطبقة من  البيضاء  البشرة   ألصحاب 
 الوسطى أو من الفئات المسحوقة، خاصًة
 في ضوء أوضاعهم شبه البائسة، وتراجع
وانحسار نصيبها، الوسطى  الطبقة   دور 
 إلى حد كبير من الرفاه االقتصادي، جراء

تغول النظام في شكله النيوليبرالي.
أزمة لتفجر  كورونا،  وباء  أزمة   جاءت 
 اقتصادية  واجتماعية، ولتعمق من أزمة
 ركود كانت تلوح في األفق قبل ظهور
أمام المتحدة  الواليات   الوباء، وأصبحت 
ناجمة ومستفحلة،  جديدة  ركود   أزمة 
 في الجوهر عن الطبيعة البنيوية للنظام
 الرأسمالي العالمي، وعن إغالق االقتصاد
المتحدة، وفي في معظم الواليات   في 
تفشي عن  االعالن  منذ  العالم،   دول 
 الوباء في ديسمبر – كانون أول 2019،
في مسبوق  غير  ارتفاع  إلى  أدى   ما 
نحو على  العالم،  مستوى  على   البطالة 
 قد يفوق بكثير حجم البطالة الذي نجم
 عن الكساد الكبير، في  مطلع ثالثينات

ال المثال  سبيل  فعلى  الماضي،   القرن 
الواليات في  البطالة  نسبة  فإن   الحصر، 
 المتحدة تجاوزت ال 25 في المائة، وأن
 عدد العمال الذين تقدموا بطلب الحصول
 على إعانات تجاوز 25 مليون عامل، وأن
 عدد العاطلين في الواليات المتحدة بلغ

زهاء 43 مليون عاطل.
النظام هشاشة  األزمة  هذه   وكشفت 
المال، لرأس  مطلق  وانحياز   ،  الصحي 
مايزيد األمريكية  اإلدارة  بضخ   ثمثل 
في الدوالرات  من  تريليونات  ثالثة   عن 
 حين لم يحصل فقراء امريكا والشركات
وبات الفتلت،  على  سوى   الصعيرة، 
لطباعة جاهزا  الفيدرالي  االحتياط   بنك 
لدعم غطاء  بدون  جديدة،   تريليونات 
 قوى رأس المال المالي، في حين تصدقا
 اإلدارة األمريكية بالفتلت على الكادحين
نظام أن  عن  ناهيك  الفقيرة،   واألسر 
 الرعاية الصحية الذي يفترض أن يقدم
 الخدمات للمواطنين في مواجهة الوباء،
 كشف عن ضعف وهزال وقصور هائل،
الموت يواجهون  األلوف  عشرات   ترك 
أو البيض  أو  السود  فقراء  من   سواء 
 الالتينيين والمهاجرين من أعرق أخرى،
 حيث وصل عدد الموتى جراء الوباء حتى
 اآلن زهاء المائة وعشرة آالف معظمهم
نسبة أن  حين  في  األفارقة،    من 
 المواطنين المصابين بالوباء  تشكل ثلث
في أجمع،   العالم  في  المصابين   عدد 
 حين أن الطبقة البرجوازية »األوليغارشيا
 المالية«، تنعمت بالعالج في مستشفيات
 القطاع الخاص، الذي ال يقوى ذوي الدخل
فيها. العالج  أثمان  دفع  على   المحدود 
 هذه األوضاع البائسة لفقراء أمريكا من
 سود وبيض-الموجودة أصاًل- استفحلت
وكانت كورونا،  وباء  أزمة  ظل   في 
مصرع فجاء  التفجير«  »صاعق   تنتظر 
 األمريكي األفريقي »جورج فلويد« على
األبيض، وسط سكوت الشرطة   يد رجل 
لتشكل جريمته،  استمرار  على   زمالئه 
 ذروة الشحن الطبقي والمضاد للعنصرية،
مسبوقة غير  انتفاضة  عنها   ولينجم 
النظام دفع  باتجاه  للتصاعد   ومرشحة 
تقديم إلى  المتوحش،   النيوليبرالي 
االقتصادي الصعيدين  على   تنازالت 

واالجتماعي  والتشريعي للمنتفضين.
العنصرية السياسة  بين  العالقة   جدل 
الطبقية وبين السياسة الخارجية األمريكية

الواليات في  الراهنة   االنتفاضة 
تماهي على  الضوء  ألقت   المتحدة، 
الداخل في  العنصرية  الطبقية   السياسة 
والنهب العدوان   األمريكي، مع سياسات 

العالم، دول  مختلف  في  لها   الخارجية 
فاإلدارات الثالث،  العالم  دول   وخاصًة 
فيه تمارس  الذي  الوقت  في   األمريكية 
لشعبها، والطبقي  العنصري   االضطهاد 
مختلف على  والحروب  العدوان   تمارس 
وأمريكا وأفريقيا  آسيا  في   الدول 
العدوانية الحروب  ولعل   الالتينية. 
على المتحدة  الواليات  شنتها   التي 
 أفغانستان والعراق، ودعمها الالمحدود
القضية لتصفية  الصهيوني   للكيان 
العدوان وراء  ووقوفها   الفلسطينية، 
 السعودي المتواصل على اليمن منذ عام
الرجعي العدوان  وراء  ووقوفها   ،2015 
،2011 عام  منذ  سورية  على   التكفيري 
الصهيوني العدوان  وراء  ذلك   وقبل 
من لكل  المستمر  لبنان، وحصارها   على 
المستمرة وخططها  وفنزويال،   إيران 
 لقلب نظم الحكم التقدمية في أمريكا
38 حوالي  على  وعقوباتها   الالتينية، 
التي النهب  وسياسات  العالم،  في   دولة 
 تتبعها في دول العالم النفطية، وكذلك
 الحرب الباردة التي تشنها على كل من
 روسيا والصين... الخ، كل ذلك يدل على
النيوليبرالي، الرأسمالي  النظام   جوهر 
جماهير لمصالح  المزدوج  عدائه   في 
المناهضة العالم  دول  ولبقية   شعبه 

لنهجه االستعماري العنصري.
 الواليات المتحدة إلى أين؟ نتائج وتأثيرات

االنتفاضة
الواليات نفسه  يطرح  الذي   والسؤال 
 المتحدة... إلى أين في ظل هذه االنتفاضة

المتصاعدة؟
 وفي اإلجابة على هذا السؤال، ال نذهب
االنتفاضة هذه  أن  باتجاه   بعيداً 
برمته، النيوليبرالي  النظام   ستسقط 
أنها ستقضي أن  في   وال نذهب بعيداً 
العنصري، فإسقاط التمييز  على   نهائياً 
إلى يحتاج  العنصرية،  وبنيته   النظام 
وقوى أحزاب  بروز  أبرزها:  عوامل   عدة 
ظروف وإلى  وقوية،  منظمة   تقدمية 
وصول وإلى  مالئمة،    موضوعية 
 الرأسمالية إلى مرحلة ال تستطيع فيها
 التكيف مع األزمات، وهذه العوامل غير

متوفرة بعد.
حتى فشلت  ترامب  إدارة  أن   صحيح 
األزمتين؛ مع  التكيف  في   اللحظة 
مفاعيل وأزمة  كورونا   أزمة 
لكن للعنصرية،  المناهضة   االنتفاضة 
بالحزبين المرتبطة  العميقة   الدولة 
 الديمقراطي والجمهوري، تعمل جاهدًة
 الحتواء األزمة عبر طرح مشاريع قوانين
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 متعلقة بإصالح النظام الشرطي وإجراء
القضائي، النظام  التعديالت على   بعض 
عبر رشا  تقديم  تحاول  أنها   ناهيك 
من الشخصيات  بعض  تعيين   بعض 
موافقة مثل  األفارقة،   األمريكيين 
تعيين على  األميركي  الشيوخ   مجلس 
 الجنرال تشارلز براون، كأول أميركي من
أركان أفريقي في منصب رئيس   أصل 
األميركي، الجيش  في  الجوية   القوات 
األمريكي الرئاسة  مرشح  إعالن   ومثل 
نائبة ترشيح  ينوي  بأنه  بايدن   جوزف 
 أمريكية من أصل أفريقي في موقع »
يعون المنتفضين  لكن  الرئيس«.   نائب 
 جيداً  المحاوالت السابقة، الحتواء غضب
 األمريكيين األفارقة عبر تعيين وانتخاب
فإن وبالتالي  منهم،  المتنفذين   بعض 
مسنودًة المختلفة  بأبعادها   االنتفاضة 
العواصم وتعم  عمت  التي   بالهبة 
غير العنصري  القمع  ضد   األوروبية، 
وضد المتحدة،  الواليات  في   المسبوق 
 العنصرية في بالدهم، لن تتوقف قبل
حال وفي  مطالبهم.  معظم   تحقيق 
معظم تحقيق  من  االنتفاضة   تمكنت 
فإنها تكون قد دقت مسماراً  مطالبها، 
النيوليبرالي النظام  وسطوة  هيبة   في 
هذا فقد  بعدما  الداخل،  في   األمريكي 
تصاعد جراء  الخارج  في  هيبته   النظام 
الذي الدور  وخاصة  الشعوب،   مقاومة 
 اضطلع به محور المقاومة وفي المقدمة
 منه إيران في كسر هذه الهيبة، وكذلك
 الدور الصيني الصاعد والمتحدي للهيمنة
 األمريكية، ناهيك أن إسطوانة اإلدارات
ومنح اإلنسان،  حقوق  بشأن   األمريكية 
 شهادات حسن أو سوء سلوك لهذه الدولة
 أو تلك بشأنها، باتت خلف ظهر العالم
األمريكية الشرطة  يشاهد  وهو   أجمع، 
الشعب بحق  القمع  صور  أبشع   تمارس 
 األمريكي. وهذه االنتفاضة يمكن البناء
والنتائج التداعيات  ضوء  في   عليها، 

المتحققة منها حتى اآلن وأبرزها:
الواليات في  عمودي  انقسام   حدوث 
النيوليبرالية الطغمة  بين   المتحدة 
بين الموزعة  السياسية   بتالوينها 
والديمقراطي، الجمهوري   الحزبين 
والبيض السود  من  الشعب  عامة   وبين 
مختلف من  والمهاجرين   والالتينيين 
المدى على  يؤدي  قد  ما   األعراق، 
الواليات وحدة  ضرب  إلى   المتوسط 
االنفصال، حول  أفكار  وطرح   المتحدة، 
والية أن  االعتبار  بعين  أخذنا  ما   إذا 
أن سبق  »كاليفورنيا«  مثل   رئيسية 
انفصالها حول  استفتاء  بإجراء   طالبت 

عن الواليات المتحدة.
 هذه االنتفاضة فتحت أفاقاً مستقبلية
رفع باتجاه  األفارقة،  األمريكيين   أمام 
إليه أشارت  ما  وهذا  مطالبهم،   سقف 
»غايل السوداء  األجندة  اتحاد   رئيسة 
القادة ائتالف  ضمن  القيادية   فرازير«، 
»هنالك بقولها:  األفارقة-   األمريكان 
 في مختلف أرجاء البالد، جيوب مختلفة
فرق، وإحداث  الناس  لحشد   يجتمعون 
من بها  بأس  ال  مجموعات   وهناك 
وتتحدث السقف  ترفع  باتت   السود، 
 عن السيادة، وعن أن تكون لهم أمتهم
 المستقلة وبلدهم المستقل، بسبب واقع
بسالم التعايش  على  السود  قدرة   عدم 
القضائية ومنظومته  النظام  هذا   مع 

والشرطية«.
أهلية حرب  لقيام  إمكانية   حدوث 
ذوي بين  أهلية  حرب  وليس   ثقافية- 
البيضاء- البشرة  وذوي  السوداء   البشرة 
من وأدواتها  النيوليبرالية  الطغمة   بين 
 اإلنجيليين والمنظمات اليمينية العرقية
القوى وبين   منظمة(   124(  المتطرفة 
لسياسات الرافضة  والعرقية   االجتماعية 
لم إذا  الرأسمالي،  النهج   وتشريعات 
استدارة على  األمريكية  اإلدارة   تقدم 
األفارقة مطالب   حقيقية، تحقق نسبياً 
القوى ومطالب  أفريقي،  أصل   من 
 الطبقية الُمستَغلة. ومعروف أن النظام
بقدرته أسلفت-  كما   –  الرأسمالي 
واحتوائها، األزمات  مع  التكيف   على 
عملية في  اللحظة  حتى  يفشل   لكنه 
 االحتواء، عندما نشاهد اإلعالم األمريكي
مثل صحافته  في  ممثاًل   الرأسمالي 
تايمز«، ونيويورك  بوست،   »الواشنطن 
األزمة يعيد  التلفزيونية  قنواته   وفي 
 الراهنة إلى عنف الشرطة فقط، ويرى أن
 المخرج لها يكون عبر صندوق االقتراع
 في تشرين ثاني- نوفمبر القادم، وفي
 إجراء بعض االصالحات للنظام الشرطي

والقضائي.

عفوي، بشكل  انطلقت  االنتفاضة   هذه 
حركة  40-30 حوالي  فيها   ويشارك 
حركات بينها؛  من  احتجاجية   سياسية 
 يسارية مثل »أنتيفا« وغيرها، وفي حال
مستقباًل، تدفع  قد  فإنها   استمرارها، 
السلطة تداول  لثنائية  حد   باتجاه وضع 
 بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري -
 اللذان يمثالن نفس الطغمة الرأسمالية-
أو الرئاسة،  موقع  صعيد  على   سواًء 
بحيث والشيوخ،  النواب  مجلس   موقعي 
التشكيالت تمثل  جديد  أحزاب   تظهر 
تقدم ما  إلى  يضاف  األخرى،   الطبقية 
حزبي« »ائتالف  حزب  تشكيل   إمكانية 
أمريكي، أصل  من  األفارقة  قادة   من 
الحركات ببقية  جانب  إلى   يتولى 
السود نضاالت  برمجة   االحتجاجية، 

 وحضورهم في المؤسسات األمريكية.
التاريخ كتابة  تعيد  االنتفاضة   إن 
المنشأ مؤكدًة  الخاصة،   بطريقتها 
نشأته، منذ  األمريكي  للنظام   العنصري 
في مرة،  وألول  المنتفضين  قيام   عبر 
األمريكية والواليات  المدن   مختلف 
للعنصرية ترمز  تماثياًل   بتحطيم  
تمثال رأسها  وعلى  تمثاالً(   11( 
»كريستوفر األمريكية  القارة   مكتشف 
 كولومبوس«. كما وأنه وفي ضوء استمرار
المدن في  عقاله  من  المنفلت   القمع 
تظاهرات زالت  وال  انطلقت   األمريكية، 
)لندن، األوربية  العواصم  مختلف   في 
بروكسل، أمستردام،  جنيف،   باريس، 
 برلين، كندا، واستراليا وغيرها(،  منددة
 بجرائم اإلدارة األمريكية العنصرية بحق
للسلطات إحراجاً  وشكلت   المتظاهرين، 
تتبنى أنها  بحكم  العواصم،  هذه   في 
وإن العنصري  النيوليبرالي  النهج   ذات 
المظاهرات هذه  وباتت  أقل،   بدرجات 
في األمريكية  االنتفاضة  مع   تتماهى 

مناهضتها للعنصرية في بلدانها.
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كتب  فوزه،  إعالن  من  قليلة  أيام  قبل 
المقاالت تناول  حازم صاغية سلسلة من 
تأصيال  وقدم  ترامب  شخصية  فيها 
إلى  ردها  حيث  »الترامبية«،  أسماه  لما 
بالتطرف  اتسمت  واتجاهات  شخصيات 
والمغاالة في هوامش الحزب الجمهوري. 
زعيم شعبوي  مع  األولى  المحطة  كانت 
عن  المسؤولية  توزيع  االتجاه  عارض 
عادل. محطة  بشكل  االقتصادية  األزمة 
نادى  آخر  شعوبي  زعيم  مع  ثانية 
إلى  االرتداد  إلى  ودعا  العرقي  بالفصل 
جوزف  برز  ثم  الجنوب.  كونفدرالية 
باستخدام  هدد  الذي  وذاك  مكارثي، 
الحرب  صراع  لحسم  النووي  السالح 
السابق.  السوفياتي  االتحاد  مع  الباردة 
جماعات  تعدت  األخيرة،  المحطة  في 
الجمهوري  الهامش  المتطرف  اليمين 

إلى المتن الحزبي. 

وريغان  نيكسون  من  كل  يعتبر  بينما 
لليمين  سياسيين  حليفين  مجرد 
اإلنجيلي  لليمين  ينظر  المتطرف، 
بوش  جورج  انتخابًيا.  حليًفا  باعتباره 
االبن أطلق هامًشا جمهورًيا مختلًفا هو 
»المحافظون الجدد« بوصفهم نخبة من 
المثقفين ال تياًرا في الحزب )تدخليون 
في السياسة الخارجية وليسوا انعزاليين( 
للواليات  الريادي  بالدور  يتمسكون 
المتحدة في العالم، ويجمعون بين القيم 
بالديموقراطية  يعرف  فيما  والمصالح، 

الليبرالية. 
الذي  سبق  ما  كل  خالصة  الترامبية 
العدوانية  »القومية  واحًدا  جوهًرا  يحمل 
بين  المساواة  ترفض  التي  البيضاء« 
والمرأة.  الرجل  وبين  واألسود،  األبيض 
نكهته  ذلك  كل  على  يضيف  ترامب 
الخاصة ارتباًطا بشخصية تاجر العقارات. 

كيف تعامل ترامب مع األزمة؟
لم يكن مقدًرا لترامب إجادة التعامل مع 
وصل  الذي  الديماغوجي  فهو  األزمات؛ 
إلى الحكم محماًل على الكراهية العرقية 
وشجع  الشرطة  عنف  أيد  والطائفية؛ 
ونسب  هذا  عسكرتها،  عزز  كما  عليه، 
األزمة  مع  التعامل  في  إدارته  اخفاق 
ليظهر  االنجيل  إلى  لجأ  اآلخرين.  إلى 
حزمه وقوته وليكسب تعاطف الكنائس 
النتقادات  تعرض  وقد  هذا  اإلنجيلية، 
وزعماء  األمريكية  النخبة  من  واسعة 

العالم. 
الحزب  ضعف  مدى  األزمة  كشفت 
من  جاء  الذي  ترامب،  أمام  الجمهوري 
هوامشه وبداًل من لومه أو تقريعه تواطأ 
للرئيس  الصريحة  األكاذيب  مع  الحزب 
ومضارباته التي ال أساس لها، وتفاخره 
وإذا  السخرية.  حد  فيه  المبالغ  العلمي 
مثلما  تتراجع  أمريكا  هيبة  أن  صح 
السالح  ليس  فالسبب  الحًقا،  نرى  سوف 
وال المال، وإنما ترامب نفسه واالنقسام 
في  بقي  طالما  يتعمق  الذي  الداخلي 
بالمعتل  تشومسكي  نعته  الحكم. 
إال  يهتم  ال  الذي  والمهرج  االجتماعي 
أن  يمكن  الذي  األسوأ  والشخص  لنفسه 
كما  و«منقسمة«،  »جريحة«  أمة  يقود 
يحذر من أن العالم بقيادة ترامب يواجه 

تشهد الواليات المتحدة احتجاجات واسعة على خلفية مقتل جورج فلويد، 
في وقت ال زالت ترزح فيه تحت وطأة جائحة كورونا، حيث االنتشار السريع 
وارتفاع أعداد اإلصابات والوفيات وتفشي البطالة في ظل أزمة اقتصادية كبيرة.

تضفي شخصية الرئيس ترامب طابًعا مأساوًيا على المشهد، وهو يحاول استغالل 
»النظام  يمثل  قوًيا  زعيًما  بوصفه  نفسه  وإظهار  انتخابية،  لحسابات  األزمة 

والقانون«. هذه المقالة محاولة لفهم ماذا يحدث هناك من منظور تحليلي؟!

أمريكا في عين العاصفة
تدهور امبراطورية أم نهاية حلم؟

م.تيسير محيسن- باحث وكاتب سياسي/ فلسطين
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مصيًرا مروًعا ارتباًطا بخطرين وجوديين 
هما الحرب النووية واالحتباس الحراري. 
كان لتزامن مقتل فلويد مع كورونا دور 
في كشف األوضاع المزرية التي تعيشها 
رأسمالي،  مجتمع  في  السوداء  األقلية 
بالعدوى،  لإلصابة  عرضًة  األكثر 
االقتصادية  التبعات  من  تضّرًرا  األكثر 
واالجتماعية )معدل البطالة في صفوفها 
األقلية  على  اجتمع   .)%16.8 إلى  وصل 
شكالن من الظلم العنصري، جائحة بلغت 
فيها نسبة الوفيات في أوساطها أعلى 
البيض،  السكان  بين  منها  مرات  بثالث 
ذلك  ويدّل  الشرطة،  وحشية  والثانية 
على مدى التهميش والتمييز المؤسسي 
الذي تتعّرض له هذه األقلية )40 مليوًنا، 
13% من السكان(. تعاني أوساط األقلية 
وفي  التعليم  في  متدنية  معدالت  من 
الثروة  توزيع  في  االختالل  ومن  األجور 
من  بأكثر  والسوداء  البيضاء  األسر  بين 

10 مرات لصالح األولى. 
أمريكا  أن  على  األخيرة  األزمة   دللت 
التاريخ المرير  لم تنجح بعد في تجاوز 
في  العنصري  والتمييز  للعبودية 
الممارسة العملية والثقافة السائدة حتى 
القانون،  تطبيق  مؤسسات  بعض  في 
على الرغم من مرور أكثر من نصف قرن 
على شمول األميركيين من أصل أفريقي 
وانتصار  الليبرالية،  الديمقراطية  في 

مبدأ المواطنة والحقوق المدنية. 
الممأسسة«  »العنصرية  شبه  من  هناك 
سرعة  حيث  من  التاجي  بالفيروس 
يجب  واقًعا«  »أمًرا  واعتبارها  االنتشار، 
التعايش أو التكيف معه. لم يكن مقتل 
جورج فلويد حادًثا غريًبا أو فريًدا؛ فكل 
ضحايا  األشخاص  عشرات  يسقط  عام 
كل  تطول  التي  العنصرية  الحوادث 
الفئات المجتمعية والثقافية وقد تفاقم 
البيت  إلى  ترامب  وصول  منذ  الحال 
البيضاوي، ويرى البعض أنه حتى وصول 
باراك أوباما األمريكي من أصل إفريقي 
بل  حقيقي،  تغيير  إلى  يؤد  لم  للحكم 

حدث العكس تماما. 
من يكسب االنتخابات؟ 

ترامب  أن  يبدو  كله،  ذلك  نتيجة  في 
ومع  واسع،  نطاق  على  مكروًها  بات 
بنتائج  اليوم  التكهن  يصعب  ذلك 
المرشح  بايدن،  أواًل،  الخريف؛  انتخابات 
لم يخرج من عباءة  الذي  الديموقراطي 
وترامب،  حااًل،  أفضل  ليس  أوباما، 
الحالية  الرأي  استطالعات  نتائج  رغم 
رفضوا  أراءهم  المستطلعة  من   %55(
 %64 وعبر  األزمة،  مع  تعامله  طريقة 
المتظاهرين(  مع  تعاطفهم  منهم عن 
في  مندوًبا   270 على  يحصل  أن  يمكن 

رئاسية  بفترة  للفوز  االنتخابي  المجمع 
دفاًعا  وحسًما  حزًما  أظهر  وقد  ثانية، 
له أنصار  زال  والنظام« وال  »القانون  عن 
والمناطق  الضواحي  في  ومؤيدون 
من  لم يصوتوا  الذين  من  الريفية وهم 
االحتجاجات حتى  إلى  ينضموا  لم  قبل، 
هذه  الشرطة،  عنف  لهم  يرق  لم  وإن 
هي األغلبية الصامتة التي يراهن عليها 

الجمهوريون. 
ليس  األمر  أن  يرون  المراقبين  بعض 
يفوز  من  ليست  والنتيجة  سهاًل، 
انعقاد  بايدن، وإنما إمكانية  ترامب أم 
االنتخابات ذاتها! يقول توماس فريدمان 
أننا سنكون قادرين على  »لست متأكًدا 
جديدة  حرة ونزيهة  انتخابات  تنظيم 

في نوفمبر2020«. 
السياسة الخارجية: نهاية إمبراطورية!

األمريكية  السياسة  اتسمت  لطالما 
إلى  تتطلع  أن  قبل  والعزلة  بالحياد 
طوال  تأرجحت  ثم  حدودها،  خارج 
واالنفتاح.  االنطواء  بين  التالية  العقود 
لسنوات طويلة هيمن عليها العقائديون 
المؤمنون بالهيمنة األمريكية والسيطرة 
الطبيعية  والثروة  الطاقة  مصادر  على 
من  منافسة؛  قوى  بقيام  السماح  وعدم 
األزمة،  عنها  كشفت  التي  األشياء  بين 
التي  والنفسية  الفكرية  العزلة  درجة 

يعيشها األمريكيون عن بقية العالم. 
وتبدل  الداخلية  العوامل  تطور  في  إن 
الظروف الدولية )كورونا، أزمة الليبرالية 
من  يجعل  ما  الصين(  صعود  الجديدة، 
أمًرا  العالم  أمريكا على  استمرار هيمنة 
بغض  المستقبل،  في  مستحيل  شبه 
رئاسية  بفترة  ترامب  فوز  عن  النظر 
الديمقراطي  منافسه  وصول  أو  ثانية 
يفاقم  مما  وإن  للمنصب.  بايدن  جو 
حد  وصل  )الذي  االستقطاب  حدة  األمر 
أهلية(،  وينذر بحرب  الداخلي  االنقسام 
األمريكي  االقتصاد  قوة  تراجع  أيًضا 
عالمياً؛ والمؤشر األبرز على ذلك تقلص 
الفجوة بين االقتصاد األمريكي ونظيره 
الماضي،  العام  نهاية  )مع  الصيني 
األمريكي  المحلي  الناتج  نسبة  تراجعت 
مقابل  في  فقط   %24 نحو  إلى  عالمًيا 
أكثر من 15% للناتج المحلي الصيني(، 
عالم  في  السلطة  هيكل  تبدل  وأخيًرا 
عسكرية  جديدة  قوى  وبروز  اليوم 
كانت  ولما  واقتصادية.  وسياسية 
تعكس  العالم،  على  والسيطرة  الهيمنة 
شعوًرا دفيًنا بالتميز والتفوق الحضاري 
والثقافي؛ فإنه مع ترامب وسوء إدارته، 
وتتضاءل  االمتياز  هذا  أمريكا  تفقد 
نموذجها،  وجاذبية  األخالقية  سلطتها 

حتى بات البعض يتنبأ لها بذات مصير 
السويس،  أزمة  بعيد  العظمى  بريطانيا 
»سوفييتية«  لحظة  تعيش  ربما  وأنها 
وترامب هو يلتسين )ها(. أمريكا هي 

رجل القرن 21 المريض!
في نتيجة ذلك، يبدو أن أمريكا تشهد 
»أرض  في  النجاح  أي  »حلمها«؛  نهاية 
أو  الطبقة  عن  النظر  بغض  الحرية« 
هناك  الديني!  المعتقد  أو  البشرة  لون 
سبعينيات  إلى  الهابط  المسار  يرد  من 
في  الضعف  دب  حين  الفائت  القرن 
خالل  من  األمريكي  االجتماعي  العقد 
الركود التضخمي، وأزمة الطاقة، وحرب 
يجعل  ما  ثمة  يعد  لم  اليوم  فيتنام. 
بعد  العالم،  نظر  في  عظيمة  أمريكا 
موضع  بات  أمريكي  شيء  كل  كورونا 

شك!
ثمة من يحذر من االستعجال في إطالق 
تنفق  المتحدة  فالواليات  األحكام؛ 
السبع  الدول  من  أكثر  جيشها  على 
دوالر(،  مليار   750( مجتمعة  التالية 
القواعد  مئات  من  شبكة  تدير  تزال  وال 
 800( األرض  في  المنتشرة  العسكرية 
قاعدة(، حيث ال يوجد بلد آخر ينافسها 
العسكرية  وإمكانياتها  قدرتها  في 
ونمط  الثقافي  ونموذجها  واالقتصادية 

حياتها. 
منظور  تغير  عقدين،  غضون  في 
مع  التعامل  في  األمريكية  السياسة 
»المسرح  مفهوم  تراجع  العربي،  الوضع 
العربي« االستراتيجي، وبالتالي، همشت 
مصالح أطرافه، سمح لروسيا بالنفاذ إلى 
العالقات  على  التركيز  استمر  المنطقة، 
القضية  وتحييد  إسرائيل  مع  المميزة 
الفلسطينية. مع أوباما، انعقدت رهانات 
تلك  مع  تقطع  جديدة،  سياسة  على 
وتيار  االبن  ومارسها بوش  تبناها  التي 
أملهم  خاب  ما  وسرعان  المحافظين، 
القادم  بترامب؛  أرواحهم  فتعلقت 
إلى  األمور  أنه سيعيد  بدا  الذي  الجديد 
إيران  وطرد  روسيا  بمواجهة  »نصابها« 
»المعتدلة«،  العربية  األنظمة  ودعم 
ويقدم  ظالمة  صفقة  يطرح  به  وإذا 
إسرائيلية  لحكومة  مسبوق  غير  دعًما 
يمينية متطرفة، ويغرر بحلفائه العرب 
ويمارس  ويبتزهم،  عنهم  ويتخلى 
سياسة انسحابية. تجد هذه السياسة لها 
الوطني  الدفاع  استراتيجية  تفسيًرا في 
المركزي  التحدي  حددت  التي   ،2018
ظهور  »عودة  بأنه  األمريكي  لألمن 
مع  األجل  طويلة  استراتيجية  منافسة 
كبيًرا  تخفيًضا  تتطلب  وروسيا،  الصين 
للقوات األمريكية في الشرق األوسط، إن 

لم يكن انسحابها الكامل«. 
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 أمام األحداث العاصفة التي تشهدها اليوم الواليات المتحدة األميركية، والتي
أميركي )2020/5/25 وهو مواطن  يوم  فلويد   كانت شرارتها مقتل جورج 
ليست حادثة  وهي  مينيابوليس،  والية  شرطة  يد  على  أفريقية(،  أصول   من 
 سابقة على سلوك الشرطة األميركية، فعشرات الحوادث التي يعلن عنها سنوًيا وتمر
 مرور الكرام. ووفًقا لإلحصائيات، فإن مثل هذه الجريمة تتكرر 16 مرة كل سنة، منذ
 خمسين عاًما، لكن هذه المرة وقعت في مرحلة حبلى باألحداث ميزت سنة ال2020 عن
باستعصاءات تسبب  الذي  كورونا  فايروس  بمكافحة  فابتدأت  السنوات؛  من   سابقاتها 
 كبيرة لالقتصاد األميركي والعالمي، وفاقم المزيد من معدالت البطالة، وتصاعد نسبة
 الفقر، كما أن يوم الجريمة ال يفصله؛ إال خمسة أشهر عن موعد االنتخابات األميركية
 المزمع إجرائها في تشرين الثاني نوفمبر من العام الحالي، في وقت يشهد فيه الرئيس
 األميركي تراجًعا لشعبيته حسب استطالعات الرأي االخيرة؛ األمر الذي فاقم من تخبط

إدارته، سواء في سلوكها الداخل أو الخارجي.

الواليات المتحدة وخطورة القادم مابعد فلويد
محمد أبو شريفة-كاتب سياسي فلسطيني/سوريا
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باتجاه دفعت  العوامل  هذه  كل    
واتساع األميركي  الشارع   تأزيم 
العديد لتشمل  االحتجاجات   رقعة 
والعواصم األميركية  الواليات   من 
ترامب هدد  وحينها   األوروبية، 
لمحاربة الشوارع  في  الجيش   بنشر 
ب«العدو نعتهم  والذين   المواطنين 
المطالبات أن  علًما   الداخلي”، 
والعدالة بالمساواة  انحصرت   الشعبية 
دموي سجل  وألميركا   االجتماعية، 
 فاضح بالتعامل السيئ مع المواطنين
اإلفريقية، والجذور  األصول   ذوي 
وسوء االضطهاد،  يعانون   والذين 
 المعاملة، حتى أصبحوا ضحايا العنف
الحي، بالسالح  نهاًرا  جهاًرا   والقتل 
وفساد سلوكهم  بسوء  ذلك   وتبرير 

أخالقهم.
العام نشرت  إحصائية   وأظهرت 

الرجال من   %60 أن   ،2019  الماضي 
الشرطة؛ أوقفتهم  الذين   السود 
 أوقفوا ظلًما وبدون أي مبرر قانوني،
أكثر األسود  األميركي  المواطن   وأن 
الشرطة قبل  من  للتوقيف   عرضة 
 ب75 مرة من المواطن األبيض، ويقبع
بين كل عشرة واحد من  السجن   في 
 مواطنين سود.  وأظهرت األرقام أن
 37% من األطفال السود يعيشون في
األطفال من   %10 مقابل  مدقع   فقر 
بين الوفيات  نسبة  أن   البيض، حتى 
فايروس بسبب  السود؛   األميركيين 
البيض المواطنين  فاقت   كورونا 
المشهد هذا  وأمام  أضعاف.   بثالثة 
أن محلية  شعبية  قوى   استطاعت 
 تمأل الشارع في محاولة منها للرد على
وفي بكاملها،  األميركية   المنظومة 
المنظومة تلك  إلجبار  منها   محاولة 

وليست فعلية  تنازالت  تقديم   على 
 شكلية.

تواجد القوى  تلك  إلى   ويضاف 
خط على  الديمقراطي   الحزب 
محاولة في  الشعبية   االحتجاجات 
األميركي الشارع  لتجيير   منه 
ولكن القادمة،  باالنتخابات   لصالحه 
لم الديمقراطي  الحزب   مزاودات 
 تنطِل على العارفين بتاريخ الحزبين
فهما والديمقراطي(،   )الجمهوري 
مواقفهما أغلب  في  يختلفان   ال 
بشأن سيما  ال  بعض؛  عن   وآرائهما 
أعضاء وقدم  الخارجية.   السياسات 
مشروع الديمقراطي  الحزب   من 
 قانون للكونغرس، يهدف إلى إصالح
المتحدة، تحت الواليات   الشرطة في 
 ذريعة »أن الممارسات العنصرية ضد
 المواطنين السود ناتجة عن العنصرية
األمة تاريخ  ميزت  التي   المترسخة 
 منذ فترة العبودية!”، وقد تم اتخاذ
للتخفيف من وطأة  بعض االجراءات 
الشارع األميركي؛ كحظر قائد  غضب 
 شرطة سياتيل استخدام الغاز المسيل
 للدموع لمدة شهًرا كاماًل، وأيًضا إعالن
القبض حظر  مينيابوليس   شرطة 
هذه ولكن  الموقوفين.  عنق   على 
 الخطوات التي ال ترتقي إلى مستوى
 الحدث، ولن تؤثر في بنية المنظومة
المتحدة، الواليات  في   الرأسمالية 
 والتي تأسست على العنف والعنصرية
كبيرة شرائح  وتهميش   واالضطهاد 
 من المواطنين غالبيتهم من السود.
على األميركية  األمنية   فاألجهزة 
ومهامها، اختصاصاتها   اختالف 
على للمحافظة  أدوات  إال  هي   ما 
يهدد من  كل  وردع  والنظام   األمن 
والعنف العنصرية  وما  النظام،   هذا 
 والجشع؛ إال مطلب إمبريالي إلخضاع
 المحتجين، ومراكمة أرباح رأس المال،
والشركات المصارف  أرباح   وتعظيم 
عبر للقارات؛  العابرة   واالحتكارات 
إلى المستغل  المجتمع   تقسيم 
ثروات وعلى  عليه  للهيمنة   طبقات 
عبر وإخضاعها  األخرى،   الشعوب 
العسكرية القوة  باستخدام   التهديد 

  المفرطة.
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ارتباك الحظنا  األحداث  خضم   وفي 
من فاقم  مما  األميركية،   اإلدارة 
في سواء  ترامب؛  إدارة   تخبط 
الخارجي، أو  الداخلي   سلوكها 
جملة أمام  ترامب  رئيسها   ووضعت 
حاول فقد  الفعلية،  التحديات   من 
بداية منذ  المعهودة   وبتعبيراته 
األميركي الشارع  يصف  أن   األحداث 
اللصوص؛ من  بمجموعة   واحتجاجاته 
 إال أن هذا التوصيف سرعان ما ارتد
 عليه، حيث حاصر المتظاهرين البيت
تقديم إلى  أفضى  مما   األبيض، 
ترامب أرغمت  التنازالت؛  من   جملة 
 على تقديمها على مذبح االنتخابات
 القادمة، والتي حاول استغاللها لدى
األميركيين من  ومناصريه   محازبيه 
 ذو األصول األوروبية، والبيض األكثر
لكاريزميته وروج  وعنصرية   تطرًفا 
وزعيم قائد  أنه  باعتبار   السلطوية، 
احتجاج الحتواء  يسعى   سياسي، 
الحدود وتجاوز  تأجج  الذي   الشارع 
ولم وغيرها.  أوروبا  إلى   األميركية 
األربع السنوات  طوال  ترامب   يخِف 
اليمينية للتيارات  دعمه   الماضية 
 المتطرفة، والتي تقدس نقاء »العرق
تأييده سابًقا  أعلن  وقد   األبيض”، 
بالعنف؛ اتسمت   لتظاهرات عنصرية 
 جرت في والية فرجينيا بصيف العام

.2017
شجب  بيانات  صدور  من  وبالرغم 
المؤسسات  مختلف  من  واستنكار 
احتجاجات  من  للحد  األميركية 
أن  إال  الضحية؛  وإنصاف  الشارع، 
التمييز العنصري والعنف المجتمعي 
ضد  العميقة  الطبقية  والفوارق 
المواطنين من  والنساء وضد  الفقراء 

أصحاب  وضد  األوروبي  العرق  غير 
ومتأصل  متجذر  السوداء،  البشرة 
األميركية  المؤسسة  منظومة  في 
منذ نشأتها، والمواطنين من األصول 
)األنجلوساكسونية(  األوروبية 
باقي  عن  تختلف  بمزايا  يتمتعون 
األخرى  األعراق  من  المواطنين 
القرون  في  أميركا  إلى  وفدت  التي 
تمنحهم  المزايا  هذه  الماضية، 
العقوبات  من  والتفلت  الحصانة 

القانونية. 
على سلًبا  االحتجاجات  تؤثر   ربما 
إمكانية وعلى  الجمهوري،   الحزب 
 تجديد انتخابات ترامب لوالية ثانية؛
لواء تأبط  الذي  الوحيد  ليس  أنه   إال 
متأصل فهو  األميركية،   العنصرية 

 منذ عهد المؤسسين األوائل ألميركا،
والمجتمع التاريخ  في   ومتأصل 
 األميركي، وقد تم شرعنتها لتصبح
الدولة بنية  في  أساسًيا   مكوًنا 
من شاهدناه  ما  لذلك   والمجتمع، 
العنصرية وممارسة  الشرطة   عنف 
لهذه طبيعية  نتيجة  إال  هو   ما 
تتوقف ولم  سبًبا.  وليست   البنية 
الداخلي المستوى  على   العنصرية 
طالبي أو  المقيمين  ضد   األميركي 
الخضراء، البطاقة  حاملي  أو   الهجرة 
ضد قرارات  سن  لتشمل  امتدت   بل 
 منطقتنا لتحاصر الشعب الفلسطيني
 والسوري واللبناني واليمني وغيرهم،
 وتظهر بأبشع صورها بتوفير الدعم
ولوال الصهيوني،  للكيان   الالمحدود 
نقل كان  لما  العنصري  الدعم   هذا 
صفقة وال  القدس،  إلى   السفارة 
التي العنجهية  كانت  وال   القرن، 
يتعامل بها نتنياهو مع ملف الضم.
من الكثيرين  تحدث  الواقع   في 
ومنظري والخبراء   االستراتيجيين 
واألعمال المال  وأباطرة   البرجوازية 
هذه وراء  من  الكامنة  الخطورة   عن 
 االحتجاجات، وحذروا علًنا من خطورة
والنظام الرأسمالي  العالم  يواجه   ما 
 العالمي من فشل السياسة الليبرالية،
الحرب بعد  من  العالم  سادت   والتي 
هذا، يومنا  وحتى  الثانية   العالمية 
الحرة السوق  باقتصاد   المتمثلة 

وعولمة رأسمال.
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حدثا  الفنزويلية  الموانئ  إلى  اإليرانية  النفط  ناقالت  وصول  حادثة  تكن  لم 
عابرا،  يمكن تجاوزه دون التوقف عنده، فالحدث جاء في سياق معقد ومتشابك،  
فالبلدين المحاصرين من قبل الغول األمريكي منذ عقود، حصارا محكما يراد 
منه وفق المعلن األمريكي اسقاط النظامين الحاكمين،  حتى إن الحصار قد بلغ ذروته 
في مع بداية هذا العام مع التشديد المطلق لكل آليات العفاب  باإلضافة لتهديد البلدان 
التي تبدي رغبة في التعامل معهما،  يضاف إليه محاولة االنقالب على نظام الحكم في 
فنزويال من قبل وكاالت أمنية خاصة مرتبطة بالواليات المتحدة األمريكية،  إما بالنسبة 

إليران فليس خافيا على احد مدى المحاوالت األمريكية لزعزعة نظام الحكم فيها.

طهران وكراكاس: الطريق لكسر الهيمنة
موسى جرادات-كاتب فلسطيني/تركيا

كال  علينا  يطل  المشهد  هذا  وإمام 
للتأكيد  منهما  محاولة  في  البلدين 
الرافضة  والحكومات  الشعوب  على قدرة 
في  شرخ  إحداث  على  الغربية  للهيمنة 
بغض  حولهما،   الملتهبة  النار  دائرة 
النظر عن ردات الفعل األمريكية الرعناء 
عن  البلدين  إعالن  منذ  حاولت  والتي 
بمنع  التهديد  البنزين  شراء  اتفاقية 
المصدر  إيران  مضت  هذا  ومع  ذلك،  
مساعيهما  في  المستوردة  وفنزويال 
المحاولة  وتكللت  عليه  اتفق  ما  لتنفيذ 
األولى بإيصال الدفعة األولى من الشحنات 
إلى  وصوال  بالنجاح  عليها  اتفق  التي 
باالقتراب  بدأت  والتي  الثانية  الشحنة 
من الشواطئ الفنزويلية والتي ستصلها 

خالل أيام .
األمريكية  التهديدات  كل  ذهبت  فقد 
الرياح  أدراج  اإليرانية  النفط  لناقالت 
رحلتها  في  والمحيطات  البحار  وعبرت 
الفنزويلية،   المرافئ  لتحط في  الطويلة 
في ظل التصميم اإليراني للرد على أي 
محاولة أمريكية العتراض طريقها حتى 
لو وصل األمر لمواجهة عسكرية مفتوحة 

لتصريحات  وفق  المتحدة  الواليات  مع 
الرسمية للمسؤولين اإليرانيين,

وقد تكون المحاولة اإليرانية والفنزويلية 
قدرة  على  تأكيد  السياق  هذا  في 
قدرة  تخطي  على  المغلوبة  الشعوب 
إنسانية  عالقات  وبناء  وفجوره  الخصم 
تبادل  قائمة  والدول  الشعوب  بين 
المستويات،   وعلى كل  الثنائية  المصالح 
وكذلك كسر حلقة من حلقات االستتباع 
للغرب،  على أمل أن تثمرهذه المحاولة،  
محاوالت أخرى من بلدان مختلفة،  يمكن 
أن يبنى عليها إمكانية قيام نظام عادل 
الغربية  المنظومة  مواجهة  على  قادر 
والتحكم  السيطرة  أدوات  من  والخروج 

والتي تفرضها على الجميع منذ قرون.
بين  المحاولة  هذه  لنجاح  وبالنظر 
البلدين وعلى الرغم من محدوديتها إال 
إنها أعطت بالتجربة والبرهان إمكانية 
أن تنشا تلك العالقات بالرغم من حجم 
الواليات  تفرضها  التي  التهديدات 
التي  البلدان  على  وحلفائها  المتحدة 
ترغب بإقامة عالقات متوازنة مع إيران 

وفنزويال.

العالقة  هذه  ببناء  البلدين  قيام  إن 
ال  بوضوح  يظهر  المستويات  كل  وعلى 
يقبل الشك إن هناك بصيص من األمل 
،  فنجاح  تلك  اإلرادة  في حال توفرت 
التجربة وتكرارها،  يعني بالضرورة إن 
األمريكان  من  المتبعة  السياسات  كل 
البلدين  اتجاه  األوربيين  وشركائهم 
عنه  ماعبرت  وهذا  أكلها،   تؤتي  لم 
األبيض  البيت  من  القادمة  التصريحات 
والتي أكدت ان هناك محاوالت أمريكية 
للتواصل مع نظام مادورو في كركاس،  
األمريكية  االدعاءات  من  الرغم  على 
ال  إنها  فيها  تقول   والتي  الدائمة 

تعترف به.
يضاف إلى المحاوالت األمريكية للتواصل 
مع اإليرانيين في الفترة األخيرة والتي 
أثمرت عن إطالق سراح السجناء بينهما .

تدرك  باتت  الحالية  األمريكية  فاإلدارة 
إن كل سياساتها الخارجية والتي قامت 
أقسى  وسياسة  العنف  دبلوماسية  على 
درجات الضغط على البلدان الخارجة عن 
المرجوة  النتائج  تعطي  لم  سيطرتها 
اي  اإلدارة  لتلك  يسجل  لم  وبالتالي 
الخارجية  سياساتها  في  ملموس  نجاح 
فيما  واألصعدة،   الملفات  مختلف  وفي 
ذروته  بلغ  الداخلي  السياسي  الصراع 
أشهر  بعد  على  أصبحت  واالنتخابات 
القادم  التغير  مالمح  فيما  قليلة،  
األبيض،   البيت  في  وشيكا  أصبح 
كل  من  الوفاض  خالي  أصبح  وترامب 
لعرض  تؤهله  وخارجي  داخلي  منجز 
بطاقته االنتخابية،  فحكومته اليمينية 
المغرقة في االيدولوجيا لم تستطع أن 
الدولي  السياسي  الواقع  مع  تتعاطى 
وفق  وليس  ومحدداته،   آلياته  وفق 
في  المفرطة  االديولوجية  التوهمات 
واإلرهاب  والقهر  واالستعالء  العنصرية 
ارتد  قد  يبدو  ما  على  الذي  المنظم،  
إلى الداخل األمريكي ليفتك بالنسيج 
األمريكي ويطيح  للشعب  االجتماعي 
لصالح  األمريكية  المؤسسات  ببنى 
الذين يحتقرون  الواهمين  حفنة من 
تمضي  فيما  ويمقتونها،   اإلنسانية 
عالقاتهما  ببناء  وكركاس  طهران 

بعيدا عن الوهم .
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لتؤكد بأن باإلجمال،  العربية  والحركات  األحزاب   جاءت تجربة 
 المسألة التنظيمية وممارستها لم تحتل المكانة التي يجب أن
 تحتلها، ففي الوقت الذي جاء كثيًرا منها محمواًل بشعارات تقدمية
منهاج عملها العربية، في  الخصوصية  تلمس  محاولة  التغيير،   تنشد 
 السياسي؛ إال إننا نجدها قد أهملت المسألة التنظيمية إهمااًل كبيًرا،
 حيث لم تفهم أو لم تحاول أن تفهم الشكل بأن التنظيمي المتالئم،

 يشكل شرًطا أساسًيا من شروط االستراتيجية المتالئمة.
 بهذا الصدد يذهب »جورج طرابيشي« إلى أن المسألة التنظيمية تشكل
 مسألة أساسية، من مسائل العمل الثوري، في بلدان العالم الثالث على
العامل يمثل  التنظيمي  الجسد  أو  الحزب  أن  بحيث  الخصوص،   وجه 
 الذاتي في التطور، في حين أن عالقات اإلنتاج والوضع االجتماعي –
الموضوعي. بالعامل  تسميته  يمكن  ما  تشكل  والثقافي   االقتصادي 
 والحال هذا، فإن أهمية العامل الذاتي )الحزب/المسألة التنظيمية( في
 بلدان العالم الثالث أو الخاضعة والتابعة والمهيمن عليها، تفوق أضعاًفا

مضاعفة أهميته في بلدان الغرب المتطورة والمتقدمة اقتصادًيا.
العربية والحركات  األحزاب  واقع  في  التنظيمية  المسألة  طرح   وعند 
 على بساط البحث، نجد إنه باإلضافة إلى غياب االرتباط بين األشكال
للمسألة النظر  أن  واالجتماعية،  السياسية  األهداف  وبين   التنظيمية 
 التنظيمية باعتبارها مسألة تكنيكية محضة ال عالقة لها ال باأليديولوجيا
 وال باالستراتيجية. فكما هو معروف ودارج في األدبيات الماركسية؛
 فإن التنظيم )الحزب( هو شكل التوسط بين النظرية والممارسة، وهذا
فكرية بل  تكنيكية،  مسألة  ليست  التنظيمية  المسألة  أن  يعني   ما 
 وسياسية، ال يمكن أن تخضع للعفوية والتجريبية، وهذا يعني غياب
 كل نظرية عن التنظيم )الحزب(؛ »فالحزب الذي ال يملك أيديولوجيا
 محددة، ال يمكن أن يكون مالًكا لرؤية واضحة ولوعي كامل، وهو ال
 ُيقّصر في وعي األحداث وفهمها فحسب، بل ال يستطيع أيًضا أن يحدد
طبيعة اإلدراك  عميق  يدرك  أن  وال  األحداث،  من  نفسه  هو   موقعه 

العالقة بينهما« كما كتب جورج طرابيشي بحق.
يكن لم  إذا  الثوري،  »الحزب  بأن  »طرابيشي«  يؤكد  ذلك  من   وأكثر 
الفاسد، يتحول بسرعة، الواقع  تأثيرات   يملك حيوية تنظيمية تقيه 
 ومهما كان متطرًفا في سياسته الثورية، إلى حزب واقعي؛ حزب غير
 ثوري، غير نقي وغير ُمجسد لملكوت الحرية.. إن النظرية التنظيمية

  هي شرط وجود الحزب الثوري«.



 60

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

ي
اف

ثق
 ال

ف
هد

ال

 60

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

جدل ثقافي في قضية أعظم من فيلم
مروان عبد العال- روائي وكاتب وقيادي فلسطيني-لبنان

الحاضر الوقت  في  الفيلم  أحداث   تدور 
 في منطقة ببيروت، حيث تقوم شركة
تلك في  البيوت  بترميم   مقاوالت 
بين كالمية  مشاّدة  فتحدث   المنطقة 
أحد وبين  )ياسر(،  المسؤول   المهندس 
 السكان )طوني(، وتنتهي بسباب موّجه
 من ياسر لطوني، فيذهب طوني لرئيس
 المشروع ويخبره أنه يريد اعتذاًرا؛ وإال
الفيلم يأخذ  هنا  من  للمحكمة.   سيلجأ 
االعتذار ياسر  آخر، حيث يرفض   منحًى 
وتنقلب عاّم  رأي  إلى  األمر   ويتحّول 
مؤيد بين  ما  عقب،  على  رأًسا   بيروت 
الفلسطينية للقضية  ومؤيد   لطوني 
إلى األمر  يصل  حتى  ياسر  مع   تعاطًفا 

رئاسة الجمهورية.
المفردات والحقت  الفيلم   شاهدت 
ودالالتها لألحداث  السردية   والسيمياء 
 ومعنى طرح األسئلة والمحاكمة العادلة،
 ألجد نفسي ال أبدي رأياً في قضية، بل
 أنا القضية. كان ال بد من عصف ذهني
معرفي وتفاعل  إبداعية  أفكار   لتوليد 
 لإلحاطة الموضوعية بالرأي اآلخر، فكانت
بعد من  أخرى  نظر  زاوية  من   مناسبة 
 مختلف، لمن سكنها المخيم حتى لو لم
 تسكنه وابتلعها المنفى المكرر ونهشت
 عقلها الفلسفة، فيتعمق الحوار وتتفرع
 أسئلته من “مسخ« فرانز كافكا الذي أتم
»في اغامبين  جورجيو  إلى  المئة،   عامه 
إلى العارية«،  والحياة  المستباح   اإلنسان 

       جيل دولوز في »اللغة األقلوية«.
حرب ذاكرة  يستعيد  أن  الفيلم   يحاول 
تعيد تزال  وال  بعد  أوزارها  تضع   لم 

 مطلوب منك أن تسهم بالحوار وبرأي نقدي في فيلم إشكالي، ومخرج متلبس
إثر وعلى  تتمنع  البداية  في  محترمة؛  إعالمية  ومن  للشبهة،  مثير   وتلفزيون 
والمستوى الثقافية  األسماء  ندرة  لسبب  مضض،  على  توافق  وسطاء   تدخل 
نقاشًا أثار  الذي   )23 )القضية  هو  الفيلم  يخّصه.  بأمر  لإلدالء  الفلسطيني   والصوت 
قد كان  الذي  الدويري  زياد  اللبناني/الفرنسي  للمخرج  اللبنانية  الحرب  حول   واسعًا 
 صور فيلمًا في “تل أبيب”، وأوقف في لبنان بتهمة التطبيع مع ذلك رفض االعتذار.

 إنتاج نظامها في القاع االجتماعي وفي
في صناعة مهماً  أثراً   النفوس، ونحتت 
تركت وتحوالت  وهواجس   مخاوف 
لبنان، وخلقت على كل جسد في   ندوباً 
 خلاًل ال يمكن تجاهله أو التغاضي عنه،
ورسخت االجتماعية،  العالقات   ومزقت 
عبر والمذهبي  الطائفي   االنقسام 
والتهجير القسري  الديموغرافي   الفرز 
أن لبنان  في  للسينما  يحق   المتعمد. 
عن بعيًدا  ولكن  الممنوعة،  الذاكرة   تلج 
القبح ومديح  الفاشية”،   “نوستولوجيا- 
والقوة القتل  وحشية  تصوير  خالل   من 
بأشكال تظهر  أن  والترهيب؛   والعنف 
 جديدة تسمح بتأمل الكابوس الكافكاوي
الروح ركود  تصور  أن  عنها؛  نتج   الذي 
إلى ودفعها  للنفس  وهدمها   وقتلها 
المسخ إلى  كافكا  أعادنا  الجنون؛   حافة 
 الذي سخطه المجتمع، حين قام بتحويل
وال الجميع  منها  ينفر  لحشرة   اإلنسان 
 يكون لها أي أهمية، وهنا يجد اإلنسان
يستسلم أن  إما  خيارين؛  أمام   نفسه 
يفرض الذي  عادل  الغير  الواقع   لهذا 
 عليه الغربة واالنعزال عمن حوله، أو أن
كما عليه،  يتمرد  و  الواقع  هذا   يرفض 

جسدها في  رواية “اإلنمساخ”.
      جدل ثقافي أعمق من الفيلم ذاته

 ال اعرف إن كان هذا يعتبر ميزة له أم
 بهتان وسطحية لموضوعاته؟ أردنا أن
 تكون وظيفة السينما في إعادة تشكيل
فهمه استعصى  عما  والتعبير   الصورة 
ويتحكم الرؤى  على  يسيطر  انكفأ   وما 
كل عن  الوعي،  ويحتل  الشعور   في 

المسكوت عن  ومهمش،  معتم  هو   ما 
ذاكرة وتحيي  الماضي  تلج  أن   عنه؛ 
 حرب أشعلتها المصالح واصطلي بنارها
 السواد األعظم؛ أن تتعاطف مع ضحايا
والدمار والعذابات  والحصارات   القتل، 

وفظائع الموت الجم.
 يحق للسينما ما يحق للشعر والرواية وما
أن لها  يحق  ال  لكن  لغيرهم،  يحق   ال 
تكون أن  أو  الواقع،  وال تسطح   تسخف 
 تاريخاً مبتوراً لألحداث أو ذاكرة ناقصة،
 أو أن تقدم تحليالت مكررة للمكنونات
التي والشوفانية  الطائفية   والخطابات 
القذرة. السياسية  للشوائب   سمحت 
األدب من  نطلبه  ما  السينما   من 
المناخات إلى  ترشدنا  أن  نطلب   والفن: 
طرقاً تشكل  أن  البديلة،   والخيارات 
 أخرى ومسارات بديلة، بعيًدا عن االثارة
تملك فنية  صناعة  نطلب   الغرائزية؛ 
متجددة وطاقة  مبتكراً  إبداعياً   خياالً 
 وشعور مغاير. يمكن للسينما أن تقدم
غير موضوعية  ومراجعة  جديداً   وعياً 
الحرب أسباب  طرح  تستطيع   منحازة، 
أسباب على  فاالختالف  نتائجها،   قبل 
كانت إليه.  انتهت  ما  وليس   الحرب، 
 السينما وال تزال قادرة على لثم الجروح
المفاهيم إعادة صياغة  على  فتحها،   ال 
على تكثيفها،  ال  األزمات   وامتصاص 
 تجنب الوقوع في الفخ نفسه مرة أخرى
عن الستار  إزاحة  على  فيه،  السقوط   ال 
تجييشها، ال  الحرب  وذرائع   منطلقات 
 على رفع كابوس الحرب وندوبه العالقة
 ال البقاء في عين عاصفتها بال نظيرة،
 على توثيق مآسيها لصوغ حالة تشذب
مشاعٍر لتوجيه  ال  بها  وترتقي   األرواح 
وانكاراتها، خياناتها  تحت   غارقة 
أخفق على محك بالذات  السينما   وهذه 

صناعتها زياد الدويري.
السينما وال تزال قادرةفلماذا أخفق  كانت 
على محك إنتاج هذه السينما زياد الدويري؟ 
الحرب  وفن  أدب  أن  دولوز  جيل  يؤكد 
أن  اللغة؛  حدود  يمس  أن  له  بد  ال 
الستخدامات  حدودها  ويهدد  يهدر 
ال  األقالوية  مفهوم  وأقاّلوية.  غريبة 
ُيقصد به فقط االنتماء ألقلية بالمعنى 
هو  بل  الجندري،  أو  السوسيولوجي 
تربط  معقدة:  فلسفية  بجذور  مرتبط 
وتحمل  بالسياسي،  والفردي  اليومي 
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جمعية،  وقيمة  جمعي  صدى  صبغة 
وتشهد حتى النهاية على رؤية جديدة؛ 
تكون  صيغة  فينا  تولد  صيرورة  إنها 
عنا  وتنزع  “وسط”،  أو  “بين”  دائماً 
ابتكار  وتقتضي  “أنا”،  قول  إمكانية 
شعب تكون الحاجة ماسة إليه فتتجول 
وتهدر  هم”،   “ و  نحن”   “ عالمين  بين 
يوزع  الذي  االنقسام  لوحة  وتهدد 
األكثرية إلى أقليات منفصلة، كل واحدة 
تعتبر ذاتها أكثرية دون سواها، حتى 
البتكار  دائماً  يسعى  السياسي  الخيال 
شعب. فالفن، كما يقول بروست، يرسم 
التي  األجنبية  اللغة  من  نوعاً  اللغة  في 
مستعادة،  لهجة  وال  أخرى،  لغة  ليست 
وإنما صيرورة اللغة آخَر، سعي أقلّي في 
اللغة األكثرية، هذيان يفرض ذاته، خط 
المهيمنة،  المنظومة  من  ينفلت  عجيب 
ويؤسس ابتكار في التراكيب واألسلوب، 
ال ابتكار في تقنيات االبهار، بل شرخاً 
لو  كما  اللغة،  في  لغة  ويبدع  اللغة  في 
أن اللغة تدخل في هذيان يجعل كيانها 
تشعبات  في  مرمياً  حداً  ويبلغ  يهتز 
الثنايا  في  ومسموعات  ومرئيات 
والفجوات، فتحيد عن مسارها وتشكل 
أفكار وتبني معاني تعلن موت الخنزير 
الملحمي، حسب تعبير لورانس، أو موت 
الفأرة حسب كافكا.

        نكتب من أجل الثيران التي تموت
“ ليست موريتز.  يقول  كان  كما    

 الصيرورات ظواهر محاكاة، وال هضم، بل
 هي )ظواهر( قنص مزدوج، ونمو غير
 متواز، وأعراس بين عالمين مختلفين”،
الزيجة كنقيض  األعراس  دولوز.   يقول 
ـ الصيرورة  في  بل  ثنائية،  آالت   بين 
وأسلحة جديدة  قوى  تبتكر  التي   أقلياً 
الكافكاوي؛ الكابوس  لمواجهة   جديدة 
كحيوان يعاملونه  الذي  المسخ   كابوس 
حيوانية، بطريقة  معه   ويتواصلون 
دائماً كان  غرفته،  في  ينعزل  جعله   ما 
أمل على  مفتوحاً  الغرفة  باب   يترك 
لم األسف  مع  ولكن  له،  أحد  يأتي   أن 
عندها معه؛  التعامل  يريد  أحد   يكن 
مكتمل، غير  فلسطينياً  اللبناني   يصير 
 ويصير الفلسطيني لبنانياً غير مكتمل،
حينها الفلسفي،  الهوياتي   بالمعنى 
والجهات والتوجهات  الحدود  نلج   فقط 
االثنين بين  ويمر  والمخارج   والمداخل 
في وال  احداهما  في  يكون  ال  ما،   شيء 
 الثاني.. شيء ما ينمو من الوسط. وفي
بعد ما  شعب  ابتكار  على  الخيال   قدرة 

الحرب أيضاً أخفق زياد الدويري.

 إن اإلشكالية التي يقدمها زياد الدويري
وليست تبريرية  جرأة  فيها  فيلمه   في 
 جرأة نقدية: هو مخرج يعشق التنظير
الجرف، حافة  إلى  الوصول  ضرورة   عن 
سينما لصناعة  إال  بنا  يصل  ال   ولكنه 
 تشويقية تسخر الوثائقية في استعراض
وتسوق مستهلك،  جدل  يثير   سياسي 
)محامي مبتذله  رجعية   شعاراتية 
أو المتشدد(  المسيحي  جعجع   سمير 
عن الدفاع  محامي  )ابنة  زائفة   ليبرالية 
قائمة غير  مراجعة  إلى  وتودي   ياسر(، 
نسمع ومتبادلة.  صريحة  مكاشفة   على 
يجب بأنه  طوني  محامي  لسان   على 
 على الفلسطينيين أال يحتكروا المعاناة
لعب عن  يتوقفوا  أن  عليهم   ويجب 
الفيلم طول  على  ولكننا  الضحية،   دور 
الجميل وهو بشير  إال  نسمع  ال   وعرضه 
يشكي وهو  وطوني  ويتوعد،   يهدد 
تتبعها مؤامرة  نظرية  ويقدم   وينعي 
أردنياً جندياً  إال  فيه  يشهد  وال   أخرى، 
 شارك في مجزرة أيلول األسود في عمان
له وسبب  ضربه  قد  ياسر  وكان   ،1971 
الدامور أهل  صور  إال  نرى  وال   الشلل، 
من فقط  هم  وكأنهم  البينة،   الضحّية 
الضحية أين  وشرد.  وقتل  ونزح   هجر 
الزعتر تل  في  جماعية  بمقابر   المخبأة 
وظيفة هل  إذاً  االن؟!  حتى  تفتح   لم 
الكراهية؟ فتش التسامح أم   االستذكار 
العنصرية! تجد  الكراهية  عن 
التسطيح فخ  في  الدويري  زياد   سقط 
اليمينية النخب  رواية  إنتاج   وإعادة 
في الصهيونية  للرواية   المستلبة  
وإنكار الفلسطينية،  الشخصية   تشويه 
تاريخها. وطمس  التاريخية،   حقوقها 
الفيلم هذا  في  الدويري  اخفاقات   فهل 
 من شروط تمكين نهجه في التطبيع؟
 وهل التطبيع هو فن الخيانة أم خيانة
التي الجرائم  أخطر  إن  لنفسه؟   الفن 

تقترف دون ترك أي بصمات!
يخضع أن  الفلسطيني  على  يجب   نعم، 
ولكن لبنان،  في  والواجبات   للقوانين 
المدنية؟ هذا اعتراف بحقوقه   هل من 
 السؤال المحك الذي كان على الفيلم أن
 يلجه وأخفق زياد الدويري في طرحه.
 ولو كان المخرج صادقاً لما كانت هناك من
 “القضية رقم 23” باألساس؛ ألن ياسر كان
 قد ُأوقف بسبب عمله في وظيفة ضمن
 طابور الممنوعات على الفلسطينيين في
فوق ليس  مخيم  في  اختبأ  أو   لبنان، 
 القانون، كما يدعي طوني، بل في حزام
يحده القانون،  خارج   بؤس استثنائي 
فارغة عنصرية  ارهاصات  جهة  كل   من 

مع تتداخل  حضاري،  مضمون  أي   من 
»فلسطينيو- بـ  مشبعة  طبقي   احتقار 
 فوبيا« ال ترى في الفلسطيني؛ إال فزاعة
منظومة على  ديموغرافي  وخطر   أمنية 
إنتاج عن  عجزت  سياسية   طائفية 
تصريف في  إال  لبنانية،  مواطنة   حس 
خالل من  اللبناني،  اآلخر  من   الخوف 
القانوني والتمييز  الكراهية   مؤشرات 
في تصوره  أو  الفلسطيني،  اآلخر   تجاه 
يحتاج جسد  أنه  على  األحوال   أحسن 
أشكال من  كشكل  واإليواء  الطعام   إلى 
أغامبين. جورجيو  العارية حسب   الحياة 
عن التخلي  هل  هو:  الجوهري   السؤال 
 الخطاب الشوفيني وتجاوزه الى مصالحة
 تاريخية قادرة أن تحترم كرامة اإلنسان
لميزان هل  مشاعره؟  على  تدوس   وال 
والواجبات الحقوق  على  قائم   قانون 
 والعدالة والسيادة وسياسة أخوة وطنية
يُؤمن إنساني  ديموقراطي  بعد   ذات 
 السيادة والعدالة للكل اللبناني قادر على
 استيعاب الحقوق االنسانية الفلسطينية
واالضطهاد التهميش  ورفع  لبنان   في 

 عن الشرائح الضعيفة في المجتمع؟
 فشل الفيلم في أن يقدم الفلسطينيين
 في لبنان كقضية شعب الجئ بالمعنى
الكنفانية للجوء، كما جسدتها   الثقافي 
أي يكن  “لم  الشمس:  في  رجال  في   ـ 
من مزيد  في  يرغب  األربعة  من   واحد 
 الحديث.. ليس ألن التعب قد أنهكهم
 فقط، بل ألن كل واحد منهم غاص في
السيارة كانت  عميقاً..  عميقاً   أفكاره 
وبأحاللهم بهم  الطريق  تشق   الضخمة 
وآمالهم ومطامحهم   وعائالتهم 
وماضيهم وضعفهم  وقوتهم   وبأسهم 
في آخذة  إنها  لو  كما   ومستقبلهم.. 
مجهول.. جديد  لقدر  جبار  باب   نطح 
 وكانت العيون كلها معلقة فوق صفحة
بحبال إليه  مشدودة  كأنها  الباب   ذلك 

 غير مرئية”.
 في التشابك مع القضية الفلسطينية،
 نحتاج إلى ذكاء ثقافي وثوري وملكة
زياد عليها  يقَو  لم  ومعرفية   فنية 
على الستار  أسدل  أن  بعد   الدويري، 
 قضية لم يصدر بحقها حكم العدالة
في مستمراً  البحث  سيظل   النهائي، 
طالما إنسان،  بصفته  اإلنسان   قضية 
مشوهاً العنصرية  صنعته  المسخ   أن 
عندما فالتشويه  شاكلتها؛   على 
سيطال حتماً  المسخ  وجه   يشمل 

  صوته وصورته أيضاً.
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رغم  السيناريو  هذا  في  المشكلة 
أن  هي  البساطة،  من  عليه  يبدو  ما 
آلًيا،  يتم  أن  يمكن  ال  به  التعامل 
تحليلي  عقل  إلى  يحتاج  ولكنه 
الممكنة  المعلومات  كل  يجمع 
الحالية  المريض  بحالة  المتعلقة 
المرضية  وحاالته  نشأتها  وبداية 
ومعها  وجدت  إن  تفصيلًيا  السابقة 
ويضيف  المذكورة،  الفحوص  نتائج 
في  المتمثل  االجتماعي  البعد  إليها 
في  نفسه  عزل  على  المريض  قدرة 
المنزل أو عدمها، ومالءمة من يقوم 
عدمها  أو  الفترة  تلك  في  برعايته 
الرعاية  على  القائم  يكون  )كأن 
مزمنة  أمراض  من  يعاني  اآلخر  هو 
المهمة  بهذه  القيام  عن  عاجز  أو 

هذا  األساس(،  من  توفره  عدم  أو 
العقل التحليلي هو تقريًبا ما يسميه 
 clinical العيادي  بالحس  األطباء 
sense، وهو المنوط به اتخاذ القرار 
المتفاوتة  النسب  مراعًيا  الحالة  في 
الوسائل  تلك  من  وسيلة  كل  لدقة 
حساسيتها  مثاًل  األنف  )مسحة 
يمكن  ولكن  تقديراتها  في  تختلف 
القول إنها حوالي 70%، بحيث يمكن 
أن تعجز عن كشف اإلصابة في ثلث 
كون  غير  وذلك  تقريًبا،  الحاالت 
على  بعيد  حد  إلى  معتمدة  دقتها 
كفاءة من يقوم بأخذ العينة، أي أن 
هناك هامش آخر لعدم الدقة متعلق 
مضاف  العينة  على  الحصول  بأخطاء 
تفشل  التي  األساسية  الـ%30  إلى 

األساسي  والهدف  فيها(،  المسحة 
من إجرائها )األشعة المقطعية مثاًل 
رئوي  التهاب  وجود  لكشف  تجرى 
الفحص،  وقت  في  وجوده  عدم  أو 
ويعني ذلك أن من الممكن جًدا كون 
في  اإلصابة،  رغم  سليمة  نتيجتها 
الحاالت البسيطة التي ال تتطور إلى 
التهاب رئوي أو في حاالت االلتهاب 
الرئوي نفسها إذا جرى الفحص مبكًرا 
االلتهاب  يكون  ال  بحيث  يجب،  عما 
وارًدا(،  كونه  رغم  بعد  حدث  قد 
والصفة األهم في هذا العقل هي أنه 
ونسبية  تقديرية  قراراته  أن  يعرف 
في  المتاحة  المعلومات  وفق  الصحة 
هذا  على  ويبني  القرار،  اتخاذ  وقت 
توصل  ما  لمراجعة  الدائم  استعداده 
غلب  لو  فمثاًل  عمله،  لتصحيح  إليه 
التقدير أن هناك بالفعل التهاًبا رئوًيا 
تكلفتها(  )رغم  األشعة  إعادة  يجب 
قبل  أجريت  قد  كانت  وإن  حتى 
بضعة أيام وظهرت سليمة، أو إعادة 
المسحة مرة ثانية وثالثة إن لزم، أو 
بوجود  بالفيروس  اإلصابة  تشخيص 
النتائج  مع  الرئوي  االلتهاب  أعراض 
األشعة  صورة  على  بها  المتعلقة 
من  مناقضة  دالالت  وجود  مع  حتى 

 المسحات أو صور الدم، وهكذا. 
معضلة  ذلك  يعني  واقعًيا، 
المريض  موقف  في  حقيقية، 
موقف  وفي  أولًا،  الطبيب  من 
وفي  ثانًيا،  المريض  من  الطبيب 

 داخل المؤسسات الصحية ثالًثا. 
ال  األحيان  من  الكثير  في  أولًا، 
ال  قد  )أو  بسهولة  المريض  يتقبل 
ال  التي  اللغة  تلك  إطالًقا(  يتقبل 
تعطي يقيًنا نهائًيا، وتمتلئ بألفاظ 
االحتمال وال يمكنها غالًبا أن تجيب 
سؤاله  على  قاطعة  واحدة  بكلمة 

 »أنا عندي كورونا وال أل؟«. 
ثانًيا، ليس كل األطباء معتادين على 
التعامل بالعقلية هذه، الكثيرون منا 
ال يمكنهم التعامل سوى مع الخالصات 
الصارمة التي تفرض نفسها بسهولة 
)فحص معين مثلًا أو عالمة معينة 
تعطي التشخيص فورًيا( وال يتطرق 
إليها الشك، وهي طريقة ال تنتمي 
إلى  تنتمي  ما  بقدر  الحديث  للطب 

بين الجائحة والمرض المتوطن في العقل
د. محمود فطين-قاص وطبيب/مصر

إضافة إلى كل المشكالت المعروفة التي تواجهنا أثناء انتشار فيروس كورونا 
حالًيا، ربما تمر مشكلة أخرى دون أن تستوفي حقها من الدراسة أو حتى دون 
أن تالحظ: ماذا يحدث عندما يصاب أحدهم بالفيروس؟ السيناريو المفترض في 
حالة التفشي الحالية هو أن يالحظ المريض أعراضه، إذا كانت بسيطة من قبيل السعال 
فقط أو ارتفاع درجة الحرارة الذي يزول مع استعمال خوافض الحرارة يقوم المريض 
بعزل نفسه في منزله، وإذا كانت أشد من ذلك، مصحوبة مثاًل بصعوبة في التنفس أو ألم 
بالصدر أو كان المريض يعاني أمراًضا مزمنة أخرى ترفع من درجة خطورة المرض بالنسبة 
له، يجب أن يتوجه إلى مستشفى، حيث يفترض أن يتم أخذ مسحة من األنف للفيروس 
ومعها يجري تحليل ُيعرف بصورة الدم الكاملة وتصوير الصدر باألشعة المقطعية )أو 
األشعة  أجهزة  توفر  لعدم  بها  نستعين  ولكن  كثيًرا  دقة  أقل  العادية وهي  باألشعة 
المقطعية في كل المستشفيات(، وبناًء على المعلومات الناتجة من هذه الفحوص وبعض 
الخطورة ومستوى العالج والمالحظة، سواء أن يتم  معلومات أخرى يتم تحديد درجة 

 العالج في المنزل أو داخل مستشفى في قسم عزل أو في قسم للرعاية المركزة. 
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عصور سابقة لم يكن الطب فيها قد 
 تحرر بعد من عالقته بالسحر. 

نفسها،  الصحية  المؤسسات  ثالًثا، 
احتماالت،  مع  التعامل  تريد  ال  غالًبا 
مجردة  أرقام  مع  التعامل  تريد 
الشك،  إليها  يتطرق  ال  أيًضا  هي 
)وُتفّضل  “إيجابية”  حاالت  تريد 
وال  يمكن(  ما  أقل  تكون  أن  طبًعا 
ولو  )حتى  اشتباه”  “حاالت  تريد 
عالية،  تلك  االشتباه  درجة  كانت 
اشتباه  مجرد  تظل  لها  فبالنسبة 
البيانات  في  بالتسجيل  جدير  غير 
النادر  من  وليس  لإلصابات،  اليومية 
الُمشتبه  األوضاع أن يموت  في هذه 
“االشتباه”  معه  ويرحل  حالته  في 
لم  العوائق-  تلك  –بسبب  الذي 
وبالتالي  تأكيده،  بفرصة  يحظَ 
أن  دون  المريض  بوفاة  انتهى 
للمؤسسة في  الوهمي  النصر  يخدش 
المؤسسة  داخل  الحاالت(.  محاصرة 
األعلى مسئواًل  المسئول  عندما يسأل 
عندك؟«،  حالة  »كم  درجة  منه  أقل 
فهو يريد جواًبا فورًيا، ال يطيق أن 
ُيجن  البحث«،  »جاري  الثاني  يجيبه 
الحاالت   أن  »أقّدر  الثاني  أجابه  لو 
الحد  وفي  س  هي  األدنى  الحد  في 
األقصى 3×س والمتوسط هو س/ص«، 
هذا  من  أجوبة  تعتبر  المؤسسة 
أو  المجيب،  عقل  في  قصوًرا  القبيل 
والمنوال  بعمله،  قيامه  في  تراخًيا 
آليات  في  يسري  بالمناسبة  نفسه 
تحت  جميًعا  الدولة  مؤسسات  عمل 
يعود  ال  وذلك  الدولة،  رأس  قيادة 
رجاًل  الدولة  رأس  كون  إلى  فحسب 

ولكن  ذلك(،  أهمية  )رغم  عسكرًيا 
ُيحسب هنا أيًضا العامل الثقافي الذي 
-لألسف- قد يبدو غريًبا الحديث عنه 
هي  السائدة  الثقافة  أن  ذلك  اآلن، 
علمية،  قبل  ما  ثقافة  الغالب  في 
تنتج عقاًل يريد اإليمان أكثر كثيًرا 
مما يريد التفكير، يتعامل مع تكاثر 
تشتيًتا  باعتبارها  أمامه  االحتماالت 
له عن »الحقيقة« ال باعتبارها كشًفا 
عن الطرق الممكنة إليها، يعجز عن 
التعامل الجدي مع سيناريوهات عدة 
يمضي في تصور كل منها إلى نهايته 
ويكون جاهًزا للتنقل من أحدها إلى 
ما  الدالئل  من  يظهر  عندما  اآلخر 
احتماالت  يلحظ  ذلك،  إلى  يدعوه 
فشله حين تلوح فيصحح مساره قبل 
يفشل  بقسوة،  الواقع  يصدمه  أن 
الذي  وقصوره  مدٍو  غير  فشله  ولكن 
ليس  نهائًيا  منه  التخلص  يمكن  ال 
طبيعته،  في  إنساني  وإنما  فاضًحا 
يتعامل مع األزمات في بداياتها وفي 

ُذراها دون أن يرتعب أو أن يستشيط 
الناس  على  االتهامات  ويوزع  غضًبا 
ودون  االلتزام،  عدم  أو  بالتقصير 
أن يخادع ذاته ويبيع آماال واهية ال 
 يصدقها أحد، وال هو نفسه.   

كل ذلك ال يعني التجاوز عن األسباب 
أداء  تجعل  التي  المباشرة  األخرى 
كثيًرا  أقل  األزمة  ذروة  في  الدولة 
مما كان عليه في بداياتها، كاألسباب 
المادية والتقنية الواضحة والمعروفة، 
وعجز  الفساد  من  معروف  هو  وما 
ولكنه  عموًما،  الدولة  في  اإلدارة 
نظرة في سبب غالًبا ما نهمله، وقوة 
إيثار  من  تجعل  المنسية  تأثيره 
عن  يلحظه  من  وتغاضي  السالمة 
كشفه جريمة متكاملة األركان، ومن 
مرضنا  في  البحث  في  واجبنا  هنا 
الثقافي  السبب  ذلك  المتوطن، 
الذي يجب فيه أيًضا أن ال نطمئن 
تهم  وإلى  جاهزة  أجوبة  إلى 
إليها  ُنستدرج  قد  سلًفا  مصوغة 
لندين مجتمعاتنا بكونها متخلفة 
وكقدر  الطبيعية  خلقتها  في 
الحديث  ذلك  كل  أن  إذ  نهائي، 
معناه األساسي أن في عالمنا المادي 
هذا ليس هناك ما يمكن أن نعتبره 
والتخلف  نهائًيا«،  »قدًرا  األساس  من 
ظاهرة اجتماعية لها أسباب معروفة 
ولها  معرفتها،  الممكن  من  أو 
المحلية  قواها  العربية  حالتنا  في 
صناعتها  في  المشاركة  والعالمية 
األب  رعاية  لها  والراعية  وإدامتها 
أنكره  وإن  يعرفه  من صلبه  البن 
على  تأسيًسا  نبحث،  هكذا  علًنا، 
بعض القواعد؛ أن كل شيء متأثر 
بغيره مؤثر فيه، وكل شيء متغير، 

وكل شيء -من ثم- ممكن.   
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ال تتأثر بشيء ال تكترث بشيء هذا العالم 
مزيف إلى حد بعيد.. كان دائًما يردد تلك 

الجملة لئال يغرق في تعاسته.
من  قالئل  الحقيقيين  البشر  أن  يعتقد 
يوم،  كل  يطالعها  التي  الوجوه  في  حوله، 
الحاجة  أو  االجتماعي  الترقي  إلى  التطلع 
والعوز مسخا معظم الناس إلى أشياء غريبة 

ومدهشة في آن واحد.
يخالجه شعور بأنه في كابوس، وأنه بشكل 
هم  السفلة،  من  عصابة  شرك  في  واقع  ما 
ألنهم  سعداء  هم  يعتقد،  هكذا  يعذبونه، 
يتسامح  أن  عليَّه  هل  يتساءل:  يعذبونه، 
يمتلك  حتى  سيحيا  هل  بعد؟  فيما  معهم 
األوباش؟  هؤالء  كل  من  لالنتقام  الفرصة 
للمغفرة؟  شعور  ثمة  يمتلك  سوف  هل 

تطول تساؤالته.
أعاني  أنني  أعرف  لنفسه:  يقول  مرات  في 
ذلك  غير  كنت  لو  كبير،  حلم  صاحب  ألنني 
في  األفكار  بتلك  آمنت  ربما.  حالي،  لتغير 
رسولية  مهمة  أنها  اعتقدت  ألنني  البداية 
وأنه عليَّ أن أنفذها بال ثمة اعتراضات، اآلن 
أكافح من أجل أن أظل كما أنا، في انتظار 
العالم هو  النبوءة السارترية، عندما أجد أن 

الذي سيغيرني في النهاية، يا للفاجعة.
لماذا عليَّه أن يفكر في هذا الهراء اآلن؟ من 
سخيف  صندوق  إلى  مشدهون  الناس  حوله 
هو  ويتصايحون،  يركضون  رجااًل  يتابعون 

في مقهى على كورنيش اإلسكندرية، الزبائن 
من  فريقين  بين  قدم  كرة  مباراة  يتابعون 
إسبانيا، برشلونة وريـال مدريد، أعطى ظهره 

للجميع.
من  أذنه  في  تصدح  »كورساكوف«  موسيقى 
خالل السماعات وتتسرب إلى روحه، ثمة بنت 
وحيدة  عنه،  بعيًدا  تجلس  الشيشة،  تدخن 
مثله، تبدو أيًضا غير مهتمة بمتابعة الهراء 
تنهض  ال  لماذا  حولهما،  المضطرم  الكروي 
وتجلس معه؟ فكر قلياًل، سأكافئها بقصيدة 
هذا  تردد  بيرس،  جون  سان  أو  لبوشكين 
في  ما  كل  سأبذل  ليكن،  نفسه،  في  الصوت 
أسهم  ربما  الستدعائها،  الروحية  طاقتي 
وجودها في طرد الحالة الكئيبة التي أعانيها 

اآلن، هكذا اعتقد.
كأن  درجة،  أعلى  على  الصوت  مؤشر  وضع 
اآلالت تعزف على أوتار روحه، ركز كل حواسه 
وجوارحه في محاولة استدعائها، مثل بوذي 
شديد اإليمان اعتقد أنه يمكنه اآلن أن يطير، 
تلك  أذهب،  لن  ال،  بدالل،  تنظر  البنت  ياهلل، 
الطاقة موجهة لتأتي هي ال ألذهب أنا، هكذا 

قرر.
بيرس،  لسان جون  اختياره على قصيدة  وقع 
اعتقد أنها تناسبها. إنها تنهض من مكانها 
اآلن  الكتابة  عن  يكف  أن  عليَّه  وتقترب، 
فتاة  انتظار  في  »جنتلمان«  كرجل  ويتأهب 

جميلة.
اللعنة، الفتاة غادرت المقهى.

موسيقى الوحدة
حسين البدري-روائي وصحفي/مصر
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 إيران وفنزويال
 تحدي الهيمنة األمريكية
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تواصل جرافة الضم ابتالع فلسطين، والوحش يفغر فاه على وسعه، البتالع الفريسة التي طالما 
استعصت عليه، حتى اجتمع معه لنجدته ذئب من وراء البحار، ومجتمع دولي أخرس ومتواطئ 
وأمة عربية انقسمت بين أنظمة مطبعة وعاجزة أو شعوب مقهورة سجينة، وأبناء قضية منهم 
فريق عاجز ال يملك إال الكلمات وفريق مستسلم لألمر الواقع وفريق اختار االندراج في أسنان 

الوحش، وكأنه سيوفره في النهاية.

تتواصل العملية، وفي فلسطين شهداء، يرتقون يوما برصاص المحتل، وسيل الدم هذا هو 
فال  وحتمية هزيمته،  المحتل،  معنى  استعصاء  على  يبدو،  ما  على  األيام  الوحيد هذه  الدليل 

شيء أقوى من الدم الهادر يطلب ثأرا قد يطول ولكنه آت المحالة.

تجربتنا  إنها  لينتصر،  يخلق  لم  فالوحش  تستطيع.  نعم  المخرز؟  مقاومة  العين  تستطيع  هل 
كفلسطينيين التي يجب أن نخوضها حتى النهاية، سندفع بعد الكثير من الدم... نعم، بعضنا 
يؤمن بهذا الثمن ويوافق عليه، وبعضنا يتململ، وبعضنا اختار الهروب، ولكن هيهات األمان 

في بطن الوحش.

ورغم كل المهاترات، تبقى فلسطين معيارا للعدل والحقيقة، تبقى ميزان الحق، ولكن الصورة 
لن تكتمل بدون سيف المقاومة، التي نحن اآلن بحاجة أكثر ما يكون إليها، أن نغادر األقوال 
إلى األفعال، ونهجر الخطابات الفارغة المستعصية على الفهم والمنطق إلى ميدان مواجهة 
شاملة مع العدو،.. ولكن: قديما قالت إمرأة هندية قاومت االستعمار الهندي حتى االستشهاد: 
وصادم،  هذا سؤال عصي،  نعم  جلدتنا«؟  بني  بين  يخون  من  وثمة  يا وطني  تنتصر  »كيف 
ولكن في زمن التحرر الوطني، يجب تحديد الفرز بين معسكر العدو ومعسكر الصديق والحليف، 
ومعركة تحرير الوطن التحتمل المجامالت، وال العواطف، بل تحتاج إلى جهد وحزم وعزيمة 
أبو حلدة وهو  رجاء جدنا  نخيب  لن  مائة عام ولم يستسلم..  بعزيمة شعب قاتل  التلين، فمن 

ذاهب إلى حبل المشنقة: »ديروا بالكو على فلسطين يا شباب!« 
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