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 حق العودة ُينتزع بالكفاح الوطني

وليس عبر منصات وخطابات السياسيين المنهزمين
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من المعروف أن نجاح جهة ما، فى تأدية المهمة المطلوبة منها، يتوقف على نجاحها بالتنفيذ، 
قبل  من  لها  التصدى  المطلوب  الملحة  المهمة  ولعل  بدقة،  منها  المطلوبة  المهمة  تحديد  في 
الحركة الوطنية الفلسطينية وأبناء شعبنا وأمتنا، صفقة ترامب - نتنياهو، الهادفة إلى تصفية 
بوابة  العربي من  الوضع  إلى  بقوة  والولوج  تبقى منها،  ما  باالنقضاض على  الفلسطينية  الوطنية  القضية 
التطبيع بأشكاله كافة، وهذا كجزء ال يتجزأ من المواجهة الشاملة مع المشروع الصهيوني األمريكي، النقيض 
لوجودنا وحقوقنا وحريتنا. بمعنى أن العدو يعمل على تجديد »نكبتنا« من خالل استمرار اندفاعة مشروعه 
االستعماري اإلمبريالي، على حساب حقوق وآمال وتطلعات شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية، لكن السؤال 
الجوهري هنا: هل يمكن أن تتجدد النكبة بقوة اندفاع المشروع المعادي فقط، أم بما يوفره ضعف مناعة 

وتخلف الواقعين العربي والفلسطيني؟! 
إن القراءة الموضوعية لسياق نكبة شعبنا وأمتنا ونحن نحيي الذكرى الثانية والسبعين لها، توصلنا بأنه لوال 
ضعف المناعة في الجسد العربي ومنه الفلسطيني وتخلفهما، في مقابل المشروع »الحضاري« الصهيوني 
ُانتهك، بضرب  ما  أول  انتهك  الذي  الجسد  وبنا. هذا  أن تستمر وتتجدد معنا  النكبة  استطاعت  لما  األوربي 
االتفاقية،  مبنًيا على هذه  جاء  الذي  بلفور  بوعد  التجزيئية، مروًرا  بيكو  باتفاقية سايكس  الجغرافية  وحدته 
التي  والمدن  والقرى  للبيوت  والتدمير  العرقي  والتطهير  والقتل  للتهجير  ومنظمة  ممنهجة  عملية  وأكبر 
ُأسست على أنقاضها الدولة الصهيونية، وصواًل إلى النكبات والهزائم التي حلت علينا باسم »السالم«؛ سالم 

كامب ديفيد وأوسلو ووادي عربة والتطبيع الذي رافقهم وال يزال مستمًرا معهم.
 إننا نقف اليوم، فلسطينًيا على حد فاصل بين مرحلتين تاريخيتين؛ تجسدت األولى في اتفاق أوسلو الذي جاء 
حصيلة لهزيمتي 1948-1967، والثانية التي تبدأ مع »صفقة القرن« كاستمرار لنهج التسوية التي تجسدت 
في 1978 - 1993، لتفتح لمرحلة نوعية وجديدة في الصراع الصهيوني - العربي، والصهيوني - الفلسطيني، 
ستبقى تغذيها الممانعة والمقاومة المتأصلة في الشعب الفلسطيني واألمة العربية عموًما من جهة، كما 
ستبقى تتجدد معها النكبة في ضوء واقع االستسالم واالرتهان والتبعية الذي وصله وضع النظام الرسمي 

فلسطينًيا وعربًيا. فهل من أفق؟!     
في سياق اإلجابة، وحتى ال نكون كمن ُيلقي بالكلمات جزاًفا، فعندما نقول بأننا ندخل مرحلة »جديدة« و 
الفلسطينية  الوطنية  للقضية  رصيد  من  تبقى  مما  سُتدفع  تاريخية  استحقاقات  عن  نتحدث  فإننا  »نوعية«، 
وأبعادها القومية واإلنسانية، بما يفرضه ذلك من ضرورة امتالكنا رؤية صحيحة ومتكاملة وشاملة للصراع، 
وللعدو الذي نواجهه -نحو فهم أعمق وأدق للمشروع والكيان الصهيوني- وتحديد مهام المرحلة باقتدار، 
الفلسطيني وتحديث وتثوير مؤسساته وتوفير مقومات صموده وحفظ كرامته كما  اإلنسان  ورفع كفاءة 
حقوقه. ولنتذكر دوًما أن المستقبل والحل ال يخرج عن قانون تراكم المراحل وتكامل العوامل.. وهنا تحضر 
الضرورة مرة أخرى؛ بأن نكون بمستوى المواجهة المتحققة، ليس بالشعارات والمواقف اللفظية واالنتظارية، 
بل بمستوى إقران أقوالنا بأفعالنا، وأخذ زمام المبادرة فكرًيا وسياسًيا، وهذه مهمة مناطة بالقوى العربية 
والمصطلحات  والمفاهيم  الرؤى  ثورية في  المواجهة  تكون  أن  تستدعي  فالضرورة  الثورية؛  والفلسطينية 

والبرامج والمهام ومستوى األداء والقدرة على تحمل االستحقاقات أيًضا.   
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 الغالف
 الفنانة اإليطالية ماريا

الهدف،  من  العدد  هذا  يأتي 
الثانية  الذكرى  مع  بالتزامن 
والسبعين للنكبة، التي عادة ما 
وإطالق  العقل  إلعمال  مناسبة  تكون 
المزيد من األسئلة حول البدايات والمآل 
إلى  الهزيمة  نفق  من  الخروج  وسبل 

فضاء نصر مبين.
ولعل المطلوب الوقت قد للفعل الجدي 
فاعلية  أكثر  برامج  على  ينبني  الذي 
والتصدي  العدو  مقارعة  في  وشجاعة 
بالقوى  اليوم  منوط  كله  وهذا  له. 
كحاملة  نفسها  عن  تعلن  زالت  ما  التي 
والتي  والتحرير،  المقاومة  لمشروع 
من  الخروج  إلى  فعلًيا  تنتقل  أن  عليها 
إلى فضاء األفعال،  أزماتها ونكوصها 
انتهاء  لتعلن  الشجاعة  تمتلك  أن  أو 
لغيرها؛  الفرصة  لتتيح  التاريخي  دورها 
والتصدي  الراية  ألخذ  قيادات  أو  قوى 

لما عجزت عن إنجازه حتى اليوم.
مئات  يكن  لم  إن  عشرات  كتبت  لقد 
والمقاالت  والدراسات  واألبحاث  الكتب 
ولكن  وأسئلتها،  النكبة  في  والقصائد 
جًدا ال يكاد  األجوبة قليل  ما كتب في 
طرح  على  إدمان  هناك  وكأن  يذكر، 
تلك األسئلة، دون تكلف معاناة اإلجابة 

عنها.
يجدون  من  فقط  هم  الشهداء  يبقى 
باسل  الشهيد  قول  حد  حلى  أجوبتهم، 
شجاع  فعل  في  هو  والجواب  األعرج، 
الغاصب،  وكيانه  العدو  ضد  جسور 
ولعلها مناسبة هنا لتوجيه تحية االعتزاز 
الفلسطيني  الشعب  لشهداء  واإلكبار 
على مر تاريخ نضاله، هذا الشعب الذي 
المتصدرة  القيادات  ببعض  ابتلي  وإن 
على مصيره  متخاذلة أو عاجزة أو فاسدة 
أو خائنة؛  إال أنه لم يهن في وطنه ولم 
يتهاون، مقدًما الدم تلو الدم في سبيل 

حريته وكرامته الوطنية.
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األسير البطل نادر صدقة متحدثا للهدف من وراء القضبان:
 لن يستقيم أمر هذه المنطقة إال بإزالة الكيان 

 الغاصب

نادر ممدوح صالح الوطن والحزب والثورة..  الذي لم تكسره أحكام بست مؤبدات، فبقي على عهد  المرح،  الطيب  نادر   هو 
 صدقة أو )السامري(، كما هو معروف. رأى نادر النور عام 1977 في مدينة نابلس، وعاش طفولته ومطلع شبابه على قمة
 جبل جرزيم كباقي أفراد الطائفة السامرية الفلسطينية، الذين ال يتجاوز عددهم األلف نسمة. وبعد عشر سنوات كان طفاًل
 من أطفال الحجارة، مع اندالع االنتفاضة الكبرى عام 1987، ولم يتجاوز العاشرة. والحًقا درس التاريخ واآلثار في جامعة النجاح، حيث
 تبلور وعيه السياسي، وانتقل من حالة النضال العفوي إلى المنظم، لينشط في اإلطار الطالبي للجبهة الشعبية )جبهة العمل الطالبي
 التقدمية(، ولما اندلعت انتفاضة األقصى عام 2000، التحق عضًوا عاماًل في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبحكم ما تمتع به من
للجبهة في العسكري  الجناح  أبو علي مصطفى  الشهيد  الوعي والشجاعة االنضباط أصبح بعد وقت قصير قائًدا لكتائب   قدرات في 

.نابلس
 بعد انكشاف أمرهم لالحتالل، وكما الكثير من المجموعات العاملة خالل االنتفاضة، تمت مطاردة نادر ومجموعة من رفاقه لمدة عامين؛ 

.استشهد خاللهما من استشهد، وخاصة رفاقه المقربين: يامن فرج وأمجد مليطات »أبو وطن« وجبريل عواد وفادي حنني وغيرهم
العين بمدينة العائلة، والتنقل متخفًيا من مكان آلخر، حتى اعتقله االحتالل خالل عملية عسكرية في مخيم  البعد عن   عاش معاناة 
 نابلس، بتاريخ 2004/8/17، ليضاف إلى سجله المقاوم كأسطورة كفاح ومطاردة؛ صموده الباسل في أقبية التحقيق في مركز تحقيق

 .»بيتاح تكفا« سيء السمعة، وليحكم الحًقا بالسجن 6 مؤبدات
 في السجن، ال يكل نادر وال يمل يحّول األسر إلى مدرسة للنضال، يقرأ كثيًرا في مجال تخصصه في التاريخ واآلثار، ويقول رفاقه إنه
 يفكر كمؤرخ. وهو فنان يحب الرسم ويمارسه وال يترك مجااًل في السجن للكسل ومراوغة الزمن؛ مدرًسا ومحاضًرا في األسرى، وخاصة
الفلسطينية وتطوراتها؛ بالقضية  المرتبطة  الموضوعات  الفلسطينية وغيرها من  القضية  تاريخ فلسطين ومركزية   الجدد منهم عن 
 ممسًكا بقوة بإيمانه الراسخ بحق شعبه في الحرية واالنعتاق، متمتًعا بعالقة طيبة واحترام كبير من رفاقه وجميع األسرى من كافة
 الفصائل، ومشارًكا في جميع اإلضرابات التي خاضتها الحركة األسيرة، حيث مّكنه إتقانه للغة العبرية من تمثيل األسرى أمام السجانين؛

.في الكفاح الستحصال حقوقهم المطلبية المشروعة داخل السجون
 .إنه نادر صدقة )السامري(، الذي صدق مع نفسه وشعبه وقضيته ورفاق دربه، ليروي لنا خالصة من تجربته في هذه المقابلة
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خاصة  الشعبية،  للجبهة  انتميت  متى   *
لها  دينية  طائفة  إلى  تنتمي  وأنك 

خصوصيتها؟
على  شكركم  وبعد  **بدايًة، 
أمراً  أوضح  أن  أود  اهتمامكم 
نفسها،  السؤال  بصيغة  متعلقاً 
من  نوع  عن  ُتعّبر  كأنها  والتي 
جهة،  من  سامرياً  كوني  المفارقة 
أخرى،  جهة  من  حزبياً  ومناضل 
أنهما  أرى  لست  أمران  وهما 
يشكالن أمراً استثنائياً إال اعتبرنا 
واألحكام  النمطية  للتصورات  وزناً 
)خصوصية  الحكم  في  المسبقة 
وصفي(، فاعتبار انتمائي والنضال 
لطائفة  منتم  كوني   نضالياً  أمراً 
التركيز  دينية محددة هو بمثابة 
على الوصف إلضفاء الغاية الكامنة 

خلفه.
فأنا في المحصلة مواطن فلسطيني 
َتّشرب ثقافة شعبه وعاش تفاعاًل 
وقضاياه،  همومه  مع  إيجابياً 
الطبيعي  سياقه  في  يخرج  ولم 
فكرة  تستظرف  وقد  والتلقائي، 
انتمائي  في  تشدداً  األقل  أنني 
أخوتي،  بين  والحزبي  الوطني 
أي  األسرية  نشأتي  في  أجد  ولم 
الوطني  انتمائي  بين  تعارض 

وانتمائي الديني.
المتعلق  الشق  على  اإلجابة  أما 
الشعبية،  الجبهة  إلى  بانتمائي 
فقد كان ذلك في نهاية الثمانينات 
سنوات  أول  في  التسعينات  وبداية 
الشعبية األولى كجزء من  االنتفاضة 
الحالة الجماهيرية السائدة حينها، أي 
منذ فترة كما هو واضح طويلة، وال 
تصلح إلشباع فضول من يسعى وراء 
سنوات  لكنها  تحديداً  أكثر  تاريخ 
عوامل  ولعدة  خاللها  كونت  التي 
أو  الفكرية  بالمبدئية  تتعلق  لم 
بالعفوية  تعلقت  ما  بقدر  السياسية 
فيها  ساهمت  سياقات  في  النضالية 
الصدفة والظرف الموضوعي أكثر من 
القصدية واالختيار؛ واالختيار الذاتي 
شكاًل صبيانياً من االنتماء، ففي تلك 
الفترة كان جيلنا فيها مراهقاً يحمل 
ثورة  غالباً  وعي  دون  عاتقه  على 
خياراته  عن  مسئوالً  يكن  لم  عارمة، 
في  غضاضة  أجد  ال  فأنا  لذا  فيها، 
المحدود  الحزبي  انتمائي  أن  القول 
في تلك المرحلة ارتبط بكوني كنت 
أسكن في حي كانت للجبهة الشعبية 
حضوراً بارزاً ومؤثراً أكثر من غيرها 

من التنظيمات. 
في  وساهم  شدني  الحضور  هذا 
انخراطي كما الكثير من أترابي في 

العمل االنتفاضي المؤطر عفوياً،
َشّكل  بساطته  على  العامل  هذا 
منطلقاً لعوامل أخرى أتت في سياق 
صقل  في  وساهم  الالحقة،  األحداث 
ضمن  الحقاً  وانتمائي  شخصيتي 
خط أكثر ثباتاً وقصدية. فبانتقالي 
إلى مراحل وتجارب أخرى كان وعيي 
المنطلق  ضمن  يتشكالن  وتجربتي 
الذي كان يمكن ببساطة أن  األسمى 

يكون مختلفاً. 
الصدفة  أن  القول  يمكن  باختصار 
وضعتني في أول طريق سرت فيه، 
استطعت  ما  ألبعد  غماره  وخضت 

بشكل إرادي.
* أنت خريج جامعة النجاح الوطنية قسم 
النجاح  أن  نعلم  وكلنا  واآلثار  التاريخ 
بمثابة منارة ثورية، ومنها تخرج  كانت 
العمل  وقيادات  كادرات  من  العديد 
تلك  عن  حدثنا  واالجتماعي،  الوطني 
األجواء وظروف العمل الطالبي عشية 

انتفاضة القدس؟
المحطة  كانت  النجاح  **جامعة 
مرحلة  من  نهائياً  أخرجتني  التي 
علق  ما  وكل  العفوي  انتمائي 
االنخراط  حالة  إلى  آثاره  من 
الرسمي في صفوف العمل الحزبي 
منتصف  فسنوات  والنقابي. 
عاصفة  مرحلة  كانت  التسعينيات 
السياسي  الوعي  مستوى  على 
الفلسطيني، والجامعات كانت أحد 
أبرز منابر التعبير عن هذا الوعي، 
كما هي حاجة الطلبة للتغيير في 
الجامعات  طلبة  كان  عصر،  كل 
الفلسطينية عموماً وجامعة النجاح 
الشريحة  خاص  بشكل  حالة  في 
األكثر تفاعاًل مع األحداث الحاصلة 
بقضها  الفلسطينية  الساحة  على 
وقضيضها في تلك الفترة، وكنت 
للعمل  متحمساً  طالباً  حينها  أنا 
السياسي أكثر من الدراسة في هذه 
الجامعة، وسرعان ما التقط رفاقي 
النقابي في  العمل  المسئولين عن 
ودمجوه  المتحمس  ذلك  الجامعة 
للجبهة  التابع  الطالبي  اإلطار  في 
- جبهة العمل الطالبي التقدمية- 
وهناك صار للفكر والسياسة الكفة 
األرجح في خياراتي، وهناك أيضاً 
أكثر شكلها  تأخذ  دائرتي  صارت 

الجبهة،  رفاق  بين  الحصري 
غاياتي  بدأت  الدائرة  هذه  ومن 
أكثر  وجهات  تأخذ  وأهدافي 
الذات، وتجد  للتعبير عن  وضوحاً، 
وتصنع  وتشذبه  تحتضنه  مناخاً 
طريقه،  يعي  حزبياً  رفيقاً  منه 

ويدافع عن توجهاته.
 لكن بالعودة إلى سؤالك عن ظروف 
انتفاضة  عشية  الطالبي  العمل 
مفارقة،  هنا  تستحضرني  األقصى 
الظروف  هذه  عشت  أنني  حيث 
 ،1995 عام  دفعة  فأنا  صدفة،  أيضاً 
أال  المفترض  من  أنني  يعني  مما 
أن  المفترض  من  وكان  أعيشها، 
أنهي دراستي الجامعية عام 1999.  
ساهمت الظروف وتحديداً المالية بأن 
اضطررت إلى تأجيل دراستي ألكثر 
1997 إلى حيث  من سنتين من عام 
عدت مجدداً لدراستي في نهاية عام 
1999، وهي الفترة التي كانت فيها 
الفلسطينية مرجاًل يعد نفسه  الحالة 
كنت  الذي  االنفجار  ذلك  لالنفجار، 
يعيش  كامل  جيل  من  وكجزء  خالله 
على  السياسي  اإلحباط  من  حالة 
اإلحساس  كان  حالة  المستويات  كل 
أعتاب  على  كشعب  أننا  فيها  العام 
وعالقاتها  أدواتها  ستفرض  حالة 
عايشها،  من  مصائر  على  وشروطها 
االستعداد  على  بالتالي  وتطالبهم 
للقادم، فلقد بات واضحاً أنه سيكون 

أقرب إليها.
الجناح  في  تنخرط  جعلك  الذي  ما   *

العسكري للجبهة الشعبية؟
**العمل العسكري لم يكن خياري 
المرحلة  تلك  المرحلة،  خيار  إنما 
وكما  كامل  جيل  مع  التي عشتها 
من  دائرتي  تَشّكلت  فقد  ذكرت، 
نسعى  كنا  معهم  الذين  الرفاق 
للتعبير عن ذواتنا، وفي الدفاع عن 
شعبنا.  وحقوق  وثوابت  قناعاتنا 
واقفاً  يظل  أن  للحق  أردت  وإن 
كتفك  على  فضع  قدميه  على 
الغمار  هذا  خضنا  ونحن  بندقية، 
ومستعدين  لخياراتنا  حاسمين 

لدفع استحقاقات. 
االنخراط خيار  فإن  المحصلة   وفي 
المسار هو  الجبهة  في   العسكري 
التي العناصر  لمجمل   الطبيعي 
 َشّكلت شخصيتي، ومن العوامل التي

.ساهمت في بلورة وعيي الفكري
* لقد تعرضت أنت ورفاقك لمطاردة 
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جيش  قبل  من  ومتواصلة  حثيثة 
االحتالل، حدثنا عن تلك الفترة التي 
مررت بها أنت ورفاقك الشهداء يامن 
عواد  وجبريل  مليطات  وأمجد  فرج 
وفادي حنني الذين سطروا بدمائهم 

أبهى مالمح الصمود والعنفوان؟
حين  منيف  الرحمن  عبد  **أجاب 
إلى  اإلنسان  يصل  متى  حول  ُسئل 
تأتي  ال  الحرية  »بأن  الحرية،  تلك 
المستمر،  الذهاب  فهي  وحدها، 
المجهول«،  نحو  األحيان  وأغلب 
»بأنها حالة بحث ال تعرف  ووصفها 
التوقف أو الهدوء، وكل وصول فيها 
ليس سوى محطة يعقبها سفر آخر 
إلى نهاية الحياة«. هذا القول هو ما 
في  ذاكرتي  في  أمر  حين  يحضرني 
أولئك  مع  عشتها  التي  الفترة  تلك 
وقايضوها  حريتهم  فهموا  الذين 
آلة  تطاردنا  حيث  تطلبت،  ما  بكل 
حدٍب  كل  من  الصهيونية  الموت 

وصوٍب وإيماننا بضرورة االستمرارية 
في الكفاح حتى آخر نفس. 

وهنا أجد الحديث عني في حضرة تلك 
الهامات يغدو دون معنى فهم أبطال 
المشهد ودوري فيه أمام تضحياتهم 
أقداره  تكرمت  شاهداً  دور  يعدو  ما 
ليشهد  طريقهم،  في  وضعته  بأن 
قيمة  الوطن  في  رأوا  من  نبل  على 
وثبات على المبدأ وتشبثهم بالحرية 
في ضجة البائعين وسوق النخاسين. 
الذين أثبتوا بدمائهم »أن ال  أولئك 
لحظة  إن نسيت  الموت«،  بطولة في 
وفيمن  فيك  المتقدم  عدوك  أنه 
تحب وما تحب، وإن نسيت أن كل ما 
تفعله هو أنك تقف في وجهه غير 
يقفون  الذين  أولئك  بالعدو.  عابئ 
أفئدة  خلدتهم  أبطاالً  فماتوا  معك 
رفاقهم  وضمائر  وعقول  أحبتهم 
تكرار  يعيدون  دوماً  سيظلون  الذين 
ما  وراء  ويسعون  عنهم  عرفوه  ما 

وال  وأكثر.  أكبر  وهو  يعرفوه  لم 
الشهداء  رفاقي  أميز  أن  هنا  أريد 
ساروا  ممن  غيرهم  عن  أفضلهم  أو 
قاصداً  المقدس،  الدرب  هذا  على 
عند  الشهداء  فكل  فيهم؛  البطولة 
أشعر  لكني  سواسية،  الدم  ضريبة 
مليطات  وأمجد  فرج،  يامن  تجاه 
جبريل  حنيني،  فادي  وطن«،  »أبو 
العقاد  وهاني  حنني،  بشار  عواد، 
التي  والهامات  األسماء  من  والكثير 
اإلرادة  بعين  الموت  مخرز  واجهت 
الحياة  فرح  وَعمّدت  والتحدي، 
بدماء الشهادة؛ أشعر تجاههم ربما 
المباشرة  والمعرفة  االحتكاك  بحكم 
حياتهم  تفاصيل  على  واإلطالع 
أكثر  بشعور  استشهادهم  وظروف 
خصوصية. فقد جمعتني بهم جميعاً 
تجارب على صعوبتها وجملة مشاقها 
واألكثر  واألسمى  األرقى  ستظل 
طهراً واألعمق أثراً في سياق حياتي 
الدراسة  أيام  في  سواًء  ونضالي؛ 
الجامعية أو في سياق الحياة اليومية 
إلى  وصوالً  الكفاحية،  التجربة  قبل 
في  والعيش  والمالحقة  المطاردة 
زقاق،  كل  في  الكامن  الموت  ظالل 
وحتى استشهادهم الواحد تلو اآلخر. 
محطات تعلمت فيها منهم ومعهم 
الذاكرة  به  تطفح  ممن  الكثير 
وتضيق المساحة هنا عن سرده حتى 
دون تفصيل تركوا فيها عبقاً مشرفاً 

ومشرقاً ويزداد توجهاً بالتقادم.
أرى  التجربة  الحديث عن هذه  وفي 
آخر  ببعٍد  تجاههم  ملزماً  نفسي 
صمودنا  تغذية  في  الفضل  له  كان 
تلك  ظل  في  فنحن  واستمراريتنا؛ 
للدفء  الناس  أحوج  كنا  األجواء 
والمساندة واالحتضان ومد يد العون، 
أو  شرط  دون  وجدناها  أمور  وكلها 
ليست  القديمة  نابلس  مقابل، فأزقة 
أصالة  لوال  أخرى،  فوق  حارة  سوى 
النظير  منقطع  واستعدادهم  أهلها 
أن  دون  الجمرات،  تلك  الحتضان 
تردعها مغبة احتضان الجمر ودون أن 
ترهبها ردات فعل العدو الفاشي تجاه 
الفلسطينية  المقاومة  ساند  من  كل 
الموت  طريد  تكون  فأن  المسلحة.. 
معك  لتقاسمه  يستعد  من  وتجد 
ويقاسمك سقفه وخبزه ودفء بيته، 
رابطة  أية  دون  أسرياً  جواً  تجد  وأن 
المفتوح  االستعداد  سوى  بينكم 
للتضحية واالنتماء البسيط والصريح 
بتعقيدات  المعني  أو  اآلبه  غير 
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أرض  في  والسياسة..  الفكر  وخفايا 
يعرف  وهو  يحميك  مخبئاً  بيته 
تشريد  أو  حياته  يكلفه  قد  ذلك  أن 
فوق  هؤالء  مثل  يقف  وأن  أهله، 
بتهمة  ُنسفت  التي  بيوتهم  ركام 
إيواءك؛ يخفون فجيعتهم بابتسامٍة 
تسعى أن ُتهون فجيعتك، وال تسمع 
هو  األهم  )أن  عبارة  سوى  منهم 

سالمتك(.
أو  األقربون  أهلنا  أولئك  يكن  لم 
قريب  من  دم  قرابة  بهم  جمعتنا 
شعبنا  جماهير  إنما  بعيد،  من  أو 
البسطاء، الذين جمعتنا بهم في كثير 
من األحيان الصدفة البحتة ورغبتهم 
المجردة في أن يساهموا بكل ما أوتوا 
من محبة ووفاء فكانوا لنا خير أهل، 
الشهداء  دماء  قرابة  بهم  وجمعتنا 
أحياناً  راحاتهم  على  رفعوهم  الذين 
دون  منهم  أمواتاً،  أكتفاهم  وعلى 
معرفتنا  أغنت  دروساً  تعلمنا  حصر 
حول  مداركنا  ووسعت  يقاس  ال  بما 
الكامنة  لإلمكانية  المفتوح  المدى 
والبذل  شعبنا،  جماهير  صفوف  في 
ال  االنتصار  سبيل  في  والتضحية 
تمت بصلة لما ُيبث يومياً من رسائل 
محبطة وقلة الحيلة ومعضلة التسليم 
لالستهالك  تمرر  الذي  واالستسالم 

العام في المرحلة الراهنة.
االعتقال  مرحلة  إلى  االنتقال  في   *
التنظيمي  موقعك  منطلق  ومن 
العمل  في  المتواصل  وانخراطك 
االعتقالي والتنظيمي وقيادتك للعديد 
الحزبية، كيف  والمنظمات  المواقع  من 
السجون،  فرع  منظمة  تجربة  لنا  ُتقّيم 
وواقع الحركة األسيرة بصورة عامة من 

جهة أخرى؟
**تجربة االعتقال بالنسبة لي كانت 
بمثابة األتون التي صقلني وصلبني 
الحزبية تحديداً  المستويات  على كل 
ألن تجربة العمل الوطني والتنظيمي 
خاصاً  طابعاً  تأخذ  األسر  داخل 
المباشر  اليومي  باالحتكاك  يمتاز 
حياتك  ُيحّول  الذي  األمر  والمستمر؛ 
بعد  التنظيمي،  العمل  من  جزء  إلى 
من  جزءاً  التنظيمي  العمل  كان  أن 
حياتك األمر الذي يصقل تجربتك 
أمام  ويضعك  مداركك  ويوسع 
واالرتجال  لإلبداع  الملحة  الحاجة 
والتعرف  ذاتك  أعماق  واستخراج 
على قدراتك وقدرات رفاقك الكامنة، 
ظرف  أي  إمكانية  في  أشك  والذي 

آخر أن يعطيك هذه الفرصة.
فرع  منظمة  تجربة  بخصوص  أما 
أنشئ  الذي  اإلطار  وهي  السجون 
توحيد  تقرر  أن  بعد   ،2008 عام 
قالع  كافة  في  الحزب  منظمات  أداء 
يعكس  فرع  هيكلية  ضمن  األسر 
مختلف  على  موحد  تنظيمي  أداًء 
الصعد؛ بتراثية حزبية أخرجت األداء 
من  األسيرة  لمنظماتنا  التنظيمي 
طابعاً  وأعطتها  الحلقية،  حالتها 
سواء  وزخماً  ومركزية،  حزبية  أكثر 
الذين  األسرى  الرفاق  صعيد  على 
اكتسبوا فرصة أكبر وأدق بالتفاعل 
الحزبية  الثقافة  مع  والتعامل 
في  تجربتهم  وتوسيع  المركزية 
التعاطي  على صعيد  أو  اإلطار،  هذا 
تأثيرنا  بتوسيع  واالعتقالي  الوطني 
وزيادة فعاليتنا كجسم صغير نسبياً 

على صعيد العدد.
على  عاماً   12 بعد  القول  ويمكن 
انطالقتها، بأن منظمة فرع السجون 
في  وأساسي  كبير  وبشكل  ساهمت 
الحزبي  الكادر  من  العديد  إعداد 
ونضالياً،  تنظيمياً  والمجرب  الًفّعال 
زاد  ومنسجماً  موحداً  أداًء  وعكست 
من فعالية وحيوية جسمنا التنظيمي 
الداخلية  بنيتنا  صعيد  على  سواًء 
الجسم  داخل  وزننا  صعيد  على  أو 

الوطني األسير.
مع مواجهتنا  صعيد  على   وأخيراً، 
عملية تجربة  راكمت  السجون؛   إدارة 
إغفال دون  المستويات،  كافة   على 
شابها الفرع  تجربة  أن   حقيقة 
محطات أنها  إال  متعثرة،   محطات 
وتطوير التجربة  اغناء  في   ساهمت 

.األداء
 وفي المحصلة أستطيع القول أن فرع
أحد يعد  المتواضع؛  برأيي   السجون 
مدار على  التنظيمية  تجاربنا   أبرز 
.عقود أدائنا الحزبي األسير وأنجحها
أما فيما يخص الشق اآلخر من سؤالك 
عموماً،  األسيرة  الحركة  واقع  حول 
أن  بوضوح  القول  من  بداً  أجد  فال 
على  ُيعّبر  ال  األسير  الوطني  الواقع 
من  شعبنا  وآمال  تطلعات  مستوى 
والترهل  الضعف  هكذا جسم؛ فحالة 
الحركة  تعانيها  التي  والتشرذم 
تحول  األخيرة  السنوات  في  األسيرة 
الجسم  هذا  إلنجاز  إمكانية  أي  دون 
والتي  أساساً،  به  المناطة  للمهمة 
الحس  واغناء  تطوير  حول  تتمحور 
وإخراجه  للمناضل  الوطني  والوعي 

اإلدراك  حالة  إلى  العفوية  حالة  من 
ثقافياً  تجهيزه  عبر  الهادف؛ 
مشواره  لمواصلة  وتنظيمياً  وسياسياً 
واعي  كمناضل  األسر،  خارج  النضالي 
بما  األسوار  خارج  يساهم  ومسيس 
التي  المهمة  وهي  داخلها،  اكتسبه 
الحركة  عاتقها  على  أخذتها  طالما 
األسيرة، خالل عقود من عمر ثورتنا 
العديد  خاللها  َخّرجت  الفلسطينية، 
والقيادات  التنظيمية  الكوادر  من 
التي حملت لواء قيادة العمل الكفاحي 

في األرض المحتلة.
فالتجارب  للتفصيل  هنا  داعي  وال 
عديدة،  الصعيد  هذا  على  المنجزة 
توقفت  حال  وفي  أنه  هنا  فالمهم 
السجون عن أداء هذا الدور فستعود 
أنشئت  التي  مهمتها  إلى  تلقائياً 
المحتوى  تفريغ  وهي  سبيلها،  في 
النضالي لألسير وإدخالهم في تجربة 
صعبة تعمل على كي وعيه الوطني، 
وتترك لديه انطباعات صادمة تمنعه 
رادعاً  لديه  وتنشئ  الكرة  إعادة  من 
نفسياً وجسدياً تجاه كل ما من شأنه 

تعريضه لذات التجربة.
وفي واقع الحال نحن أقرب إلى الحالة 
الثانية منا إلى األولى مع التركيز هنا 
اإلمكان  قدر  وأحاول  أعمم،  ال  أنني 
الموضوعية  من  نوع  على  أحافظ  أن 
في الحكم على واقع الحركة األسيرة 
في  هناك  شيء  كل  ورغم  الحالي، 
تجاه  بواجبه  يضطلع  من  السجون 
ألوان  األسرى من مختلف  المناضلين 
الطيف السياسي الفلسطيني المكون 
للحركة األسيرة، وما تزال قالع األسر 
تخرج كوادر وقيادات، ومنظمة فرع 
الحصر  ال  المثال  سبيل  على  السجون 
ذكرت  كما  لكن  ذلك.  على  دلياًل 
حجم  ومع  خلت  سنين  مع  بالمقارنة 
إنجازه،  المطلوب  مع  قياساً  الُمنجز 
صورة  يعكس  الحالي  الوضع  فإن 
سيئة ومقلقة وتنبؤ باألسوأ، ولذلك 
األسيرة هي  فالحركة  طبعاً؛  أسبابه 
بعدها  مع  تتفاعل  بنية  بالمحصلة 
األسر،  خارج  والتنظيمي  الوطني 
في  إيجاباً  أو  سلباً  آثاره  وتستعيد 
تغذية متبادلة تؤثر نسبياً كل منها 

باآلخر ويتأثر به.
وإذا قارنا أداؤها في أوجه عطائها، 
محيط وطني  مع  تفاعلت  أنها  تجد 
فاعل  الفلسطيني  بالشارع  وتنظيمي 
تراكم  على  يستند  ونشط،  وحيوي 
كبير من الوعي السياسي والتنظيمي؛ 
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في  أساسي  بشكل  ساهم 
واستفاد  إنجازها  تعميق 
عرف  التي  ثماره  قطف  من 
كيف يستغلها، بينما الحاصل 
حالياً هو نتاج مرحلة جديدة، 
اتفاقية  تسوية  بعد  بدأت 
ممنهج  بشكل  وأدت  أوسلو، 
حالة  وأفرزت  إضعافه  إلى 
والالمباالة،  التهميش  من 
نهائياً  القضاء  ومحاولة  بل 
التنظيمية  البنى  كل  على 
الوطنية  التوعية  أخذت  التي 
عاتقها  على  والسياسية 
لعملية  السابقة  العقود  خالل 
إلى  أدى  ذلك  كل  التسوية. 
توقف شبه كلي من قبل أحد 

أطراف معادلة التغذية المتبادلة من 
القيام بواجبه، وبالتالي صار المطلوب 
أكبر  بجهد  القيام  اآلخر  الطرف  من 
وطاقاته،  لقدراته  مستمر  تآكل  مع 
أضف على ذلك حالة اإلحباط وتغليب 
بالالجدوى  والشعور  الفردي  الهم 
التي رافقت عملية انهيار في القيم 
هذه  مجمل  سبق.  ما  بكل  النقيضة 
الوعي  تراجع  إلى  أدت  العوامل 
الشللي  الوعي  حساب  على  السياسي 
القيم  وتراجع  والعشائري،  والبلدي 
قيم  لحساب  الوطنية  والثوابت 
يزداد  وغريبة؛  هجينة  ومفاهيم 
خفي  بدعم  رواجاً  ونفوذها  سوقها 
ووقح  بل  أخرى،  أحياناً  وعلني  حيناً 
غالباً، فإدارة السجون التي في الواقع 
هي  فشلت  طالما  نموذجاً  الحالي 
تكريسه  اآلن  وتحاول  تحقيقه  في 

وتعزيز ودعم رموزه.
تواجه  التي  التحديات  ضوء  *على 
قضيتنا الوطنية ومحاوالت االستهداف 
بهدف التصفية، ما المطلوب راهنًا على 
المستوى الوطني الفلسطيني؟ وما هو 

الدور الذي على الجبهة أن تساهم به؟
 القضية الفلسطينية ومنذ نشأتها**
 وطبيعة االشتباك التي ُفرضت عليها
إمبريالياً مشروعاً  يمثل  عدو   مع 
من تعقيداً  وأكثر  أكبر   كولنيالياً 
على آنذاك  الفلسطيني  الواقع   قدرة 
ومواجهة مداه،  واستطالع   قراءته 
الحقيقة أجافي  وال  جمة.   تحديات 
تتطلب التصفية  خطر  أن  قلت   إن 
المراحل، كل  في  لها  مالزماً   ظل 
 ناهيك أن السياق التاريخي للمشروع
تفوقاً الزمن  مع  ازداد   الصهيوني 

عليه للقائمين  وأثبت   وتقدماً 
الرهان جدوى  اإلمبريالي   والمعسكر 
جوالت في  رابحاً   عليه، كحصان ظل 
 عدة كان خصومه فيها أضعف كثيراً
 من مجاراته؛ األمر الذي زاد دعمهم له
 وتشبثهم به، وعقد أكثر فأكثر من
 عملية المواجهة ومن سياق المؤامرة،
لم الراهنة  المرحلة  فإن   وبالتالي 
 تنفصل عن سياق تاريخي مزمن، إنما
 المختلف حالياً هو عاملنا الذاتي الذي
 وصل في تراجعه وضعفه إلى مراحل
أننا لدرجة  هشاً  معها  بات   قياسية، 
 لم نعد نستطيع القول أننا سنتجاوز
غيرنا، تجاوزنا  كما  األزمة   هذه 
التصفية خطر  بأن  الشعور   وبات 
قبل؛ ذي  من  أكثر  حاضراً   مستقباًل 
التي وثباتنا  دفاعنا  مقومات   ألن 
وبعد صارت  سابقاً  عليها   اعتمدنا 
 سياق التدمير الذاتي الذي فتك بها،
عليها للتعويل  إمكانية  من   أضعف 
 لتجاوز المرحلة الراهنة. وأنا لم أقل
إنما كشعب إال قاصداً،  ذاتياً   تدميراً 
مسئوالً منا  كبير  جزء  األقل  على   أو 
.مباشرة وبشكل واٍع عن هذا التدمير

أوسلو  في  التسوية  بداية  فمنذ 
القضية  تشهد  اليوم  وإلى 
الفلسطينية حالة من هذا التدمير، 
على صعيد األداء الوطني المأزوم، 
سلطة  األزمة  هذه  أوجه  وأبرز 
على  أو  خاص،  بشكٍل  أوسلو 
السياسي  الوعي  تراجع  صعيد 
الذي  الفلسطيني،  للجمهور  العام 
بشكل  استهدف  آنفاً  ذكرت  كما 
يتبعه  والذي  وممنهج،  قصدي 
سهاًل  كان  ما  أخرى  ظواهر  بروز 
عليها االطالل برأسها في سنوات 

إلى حالة  خلت، وصوالً 
ما  التي  االنقسام 
تعمقاً  تزداد  انفكت 
وتهديداً  وتأزماً 
الوطنية،  للوحدة 
لحاالت  ضامن  كأهم 
األداء  وحتى  األزمة، 
الراهن الذي سرنا معه 
أضعف من قدرتنا على 
مؤامرة  أمام  الصمود 
التي  الحالية  التصفية 
من المفترض أال تعدو 
التي  األزمات  إحدى 
بقضيتنا،  عصفت 
وبالتأكيد ليست أولها 
ولن تكون األخيرة وال 
فالمطلوب  اإلطالق؛  على  أخطرها 
لتقييم  االعتبار  إعادة  هو  برأيي 
وطني،  تحرر  كمرحلة  المرحلة 
مغادرة  من  ذلك  على  يترتب  وما 
مربعات وتعزيز تواجدنا في أخرى، 
وهذا يعني كأولوية مغادرة مربع 
من  الزمه  وما  السياسي  االنقسام 
تنازع على سلطة وهمية، وتمترس 
النقاش  تسطيح  على  عمل  فئوي 
الجماهير  بوعي  واالستخفاف 
هامشية  شعارات  وراء  وحشدها 
ومن  الصراع.  متن  عن  بعيدة 
الوطني  الصف  تعزيز  أخرى  جهة 
يتالءم  بما  الوطنية  والوحدة 
ومتطلبات المرحلة وإعادة االعتبار 
العريضة  الوطنية  الجبهة  لصيغة 
الشاملة لكل ألوان الطيف السياسي 
لكل  تحفظ  صيغة  الفلسطيني؛ 
في  المندمجة  واألحزاب  الفصائل 
التنظيمية  استقالليتها  إطارها: 
وااللتقاء  والسياسية،  والفكرية 
الثوابت  على  يحافظ  برنامج  على 
الحفاظ  مع  أدنى،  كحد  الوطنية 
على حق كل منها في النضال من 
أجل تعزيز المحتوى الديمقراطي 
ورفع  وقيادتها  الجبهة،  لهذه 
السياسي.  برنامجها  سقف 
لهذه  حالياً  القائمة  فالصيغة 
لم  م.ت.ف  بـ  متمثلة  »الجبهة« 
المنشود  الشكل  عن  ُتعّبر  تعد 
بالجبهة الوطنية سواء على صعيد 
السياسي  للواقع  تمثيلها  عدم 
الفلسطيني على األرض بكل ألوانه 
المحتوى  غياب  صعيد  على  أو 
ونسبة  فيها،  الديمقراطي 
ناهيك  مؤسساتها،  في  التمثيل 
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الممنهج  التهميش  عن عقود من 
لدورها، واستغالل رمزيتها بشكل 
نفعي، والتجاهل المستمر لمطالب 
هذه  أسقط  ذلك  كل  إصالحها. 
التعبير  على  قدرة  أي  الصيغة، 
متطلبات  على  والجدي  الحقيقي 

المرحلة.
مربعات  مغادرة  أيضاً  مطلوب 
على  قادرة  تعد  فلم  التسوية، 
إقناع أحد وال حتى أبرز منظريها، 
الفعل  محاصرة  عن  والكف 
الكفاحي الملتحم، لصالح حالة من 
الرفض الخجول لسياسات االحتالل 
كل  ووقف  القمعية،  التوسعية 
أشكال التعاون والتنسيق األمني، 
وسابقاً  راهناً  حوله  تتمحور  الذي 
في  القائمة.  المؤسسة  مهمة  كل 
تعزيز  على  العمل  يجب  المقابل 
الفاعلة  الشعبية  المقاومة  ثقافة 
مشاركة  أوسع  وضمان  والمؤثرة، 
المقاوم  العقل  في  جماهيرية 
ودعمه  حمايته  عبر  األرض؛  على 
ونبذ  صموده،  مقدمات  وتعزيز 
واالبتزاز  والعزل  اإلقصاء  سياسة 
المالحقة  عن  ناهيك  السياسي، 

والتخوين.
إن القدرة الكامنة في صفوف شعبنا 
جديدة  إبداعية  أشكال  خلق  على 
أثبتت  والصمود  للمقاومة  ومبتكرة 
وحشد  مرحلة،  من  أكثر  في  نفسها 
الشعبية في شكل محدد ال  الطاقات 
يصب  إنما  العملية  التجربة  تزكيه 
في مصلحة االحتالل ويعطيه الضوء 
بينما  سياساته  لمواصلة  األخضر 
القدرة  الشعبية  جماهيرنا  تمتلك 
واقع  أمر  وفرض  الطاولة،  قلب  على 
بديل يرفع من كلفة احتالله البشرية 
حساباته  يعيد  ويجعله  والمادية 
القائمة  المعادلة  لتغيير  كمقدمة 
تحقيق  طريق  على  كلي  بشكل 

األهداف الوطنية.
المطلوب  الدور  يخص  فيما   أما 
فالجبهة الجبهة؛  به  تضطلع   أن 
برنامجاً يحمل  ثوري،   حزب 
العمل عليه  وديمقراطياً   كفاحياً 
التنظيمية روافعه  تعزيز   على 
الفلسطينية فالحالة   والسياسية، 
لبرنامج تكون  ما  أحوج   الراهنة 
 وطني وديمقراطي، كالذي تشمله
البرنامجية. إنما  طروحات الجبهة 
يعد لم  اللتزامات  االرتهان   يبقى 
األرض على  الفلسطيني   الواقع 

من العديد  إلى  إضافة   يزكيها، 
واجهت التي  والمعيقات   األزمات 
سواء األخيرة،  العقود  في   حزبنا 
ومحاوالت السياسي  باالبتزاز   كان 
واستهداف جهة،  من   االحتواء 
من الموارد  ومحاصرة   االحتالل 
عائقاً وَشّكلت  دوراً  لعبت   جهة؛ 
ترويج في  الجبهة  نجاح   على 
مناقشة فإن  وبالتالي   برنامجها، 
على تعمل  بديلة  أخرى   خيارات 
الريادي لدورها  الجبهة   استعادة 
وبما الكفاحي،  البعد   وتعزيز 
وتصدياً مناعة  أكثر   يجعلها 
عبر االحتواء؛  مخططات   لكل 
أبدعت عمل  وصيغ  آليات   تفعيل 
إضافة سابقاً،  ممارستها   الجبهة 
تالءم مخرجات  عن  البحث   إلى 
وتفعيل العصرية،   التغييرات 
الجماهيرية المنظمات   دور 
لتعزيز والنقابية   والديمقراطية 
بالجماهير، واالتصال   العالقة 
تثقيف في  دورها   وإطالق 
الضاجة الجموع  وتعبئة   وتوعية 
المسيطرة القائمة   بالطروحات 
بديل عن  والباحثة  األرض،   على 
تستطيع وديمقراطي،   ثوري 
تأسيس عبر  به؛  االطالع   الجبهة 
تقدمي ديمقراطي  وطني   تيار 
والبرامج القوى  جميع   يشمل 
معسكر لواء  تحت   المنضوية 
يعيد تياراً  الفلسطيني؛   اليسار 
ويقدمها اعتبارها  البرامج   لهذه 
أحوج لمرحلة  الشعبية   للجماهير 
الخيار، هذا  لمثل  فيها  نكون   ما 
في الديمقراطي  التيار   وتأثير 
تتطلع عريضة  وطنية  صيغة   أي 
.للنهوض بمهام المرحلة الراهنة

*في ذكرى النكبة ما هي الرسالة التي 
توجهها ألبناء شعبنا؟ وما هو موقفك 

من حق العودة؟
الذكرى  هذه  في  األبرز  **الرسالة 
هي اإلبقاء على شحذ الذاكرة أمام 
النسيان،  ومغريات  ضغوط  كل 
األمضى  سالحنا  يبقى  اإلبقاء  هذا 
التصفوية؛  المؤامرات  كل  وجه  في 
أو  االمبريالية  الصهيونية  سواء 
النظام  ويحيكها  حاكها  التي  تلك 
لفيفهم،  لف  ومن  العربي  الرسمي 
على  فنحن  ذاكرتنا  على  دمنا  وما 
مقاومتنا وصمودنا ومعسكرنا، وإن 
وتراجعه،  ضعفه  الشواهد  أبدت 

بعدنا  في  أوالً  ويتسع،  ينمو  لكنه 
العربي وعقول وقلوب الماليين من 
ستظل  التي  العربية  أمتنا  أبناء 
شعوبها ترى في فلسطين قبلتها 
وعروس  األساس  وقضيتها  األولى 
عروبتها، وتؤمن بأن حالة المواجهة 
الصهيوني  الكيان  مع  القومية 
ستظل مفتوحة وتحاكمه كما دوماً؛ 
ومتناقض  غريب  مغتصب  ككيان 
مع طبيعة وثقافة وتاريخ وحضارة 
يستقيم  ولن  العربية،  المنطقة 
ألسنة  بزواله، وإن عبرت  إال  أمرها 
عكس  الرسمية  العربية  األنظمة 
األنظمة  فهذه  علناً.  أو  سراً  ذلك 
جزءاً  تكون  ولن  زالت  وال  كانت 
أصياًل من مكونات وأدوات المؤامرة 
كل  وعلى  خصوصاً  فلسطين  على 
بشكل  وشعوبها  العربية  المنطقة 
األممي  فبعدنا  ثانياً  أما  عام. 
واآلالف المؤلفة من جموع كل أنحاء 
الحق  جانب  إلى  سيقفون  األرض؛ 
العربي ويدعمونه قوالً وفعاًل كجزء 
ال يتجزأ من مقاومته ومناهضتهم 
الكولنيالي  اإلمبريالي  لمشروعه 
والعنصري،  الفاشي  والنهج  وللفكر 
الصهيونية  الحركة  تمثله  الذي 
وهي  رموزه،  كأبرز  ومشروعها؛ 
وكفاحنا  نضالنا  في  ترى  جموع 
حياً  رمزاً  وقضية  كشعب  وصمودنا 
هذا  ضد  األممي  النضال  رموز  من 

المشروع. 
وفي المحصلة يمكن القول أن حالة 
تشهدها  التي  والتراجع  الضعف 
نصيب  هي  الفلسطينية  القضية 
وأثقل  حجماً،  أكبر  كامل  معسكر 
وزناً، وأعظم أثراً من أن يتم نعيه 
فالنهوض  بهزيمته؛  والتسليم 
مصائر  هي  واالنتصار  وااللتحام 
وإن  الشعوب،  لمعسكر  حتمية 
بالشعوب،  فاألمل  انتظارها،  طال 
والمستقبل للشعوب، والنصر حليف 

من حالفها ولو بعد حين.
فال  العودة  حق  من  موقفي  أما 
يختلف بالتأكيد عن موقف الجبهة، 
الركن  فيه  تزال  وما  رأت  والتي 
ثوابت  من  األهم  والثابت  األساسي 
التعاطي  يمكن  ال  الوطنية،  شعبنا 
في أي حل أو تسوية أو فئة تحاول 
هذا  أتبنى  وأنا  تجاوزه،  أو  شطبه 
عضواً  بكوني  من  ليس  الموقف 
منطلق  من  وإنما  فحسب،  حزبياً 

قناعاتي الذاتية الراسخة.
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ليست المسألة في إعالن ضم أجزاء من الضفة وغور األردن؛ فسواء أعلنت حكومة العدو ضمها ألكثر من 30 بالمئة من 
الضفة ووادي األردن وفق الخرائط التي يجري تحضيرها، أو لم تعلن، ويبدو أنها حسمت أمرها وبغطاء أمريكي كامل. 
فمسألة موعد اإلعالن ليس بهذه األهمية، طالما أن الكيان الصهيوني قد حسم العديد من القضايا، مثل »يهودية الدولة« 
الخليج والمغرب العربي. وظهر جلًيا بإعالن صفقة القرن، ما تبقى  التطبيع مع  والقدس، والالجئين، وسجل اختراقات على صعيد 
للفلسطينيين، من مساحة جغرافية مقطعة األوصال وعبارة عن كنتونات متفرقة ومنتشرة بين الضفة وغزة، وفوق ذلك ما يحتاجونه 
من تأهيل أربع سنوات كحد أدنى، ليستحقوا إعالن دولتهم العتيدة، كاسم على غير مسمى؛ كيان فلسطيني وظيفي يقوم أساًسا 
على الوظيفة األمنية، بدأت ذلك مع أوسلو وسيتعزز مستقباًل مع صفقة القرن، كجزء من العقيدة األمنية لتشريع االحتالل وحمايته.

المراجعة..
الضرورة الممنوعة والخيارات المستبعدة

نضال عبد العال-عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - لبنان  

حسم  قد  الصهيوني  الكيان  كان  إذا 
أمره، وبات مشروعه واضح المعالم، وهو 
الدولتين،  بحل  يسمى  ما  أنقاض  على 
السياسية،  أوسلو  طبقة  روجته  كما 
على مدى أكثر من ربع قرن، باعتباره 
الحد األدنى المقبول، ويبدو أن المحيط 
لتقبل  كاملة  جهوزية  حال  في  العربي 
األمريكية،  المخططات  وتسويق 
مع  ويتعامل  »اإلسرائيلية«،  والخطوات 
لمقدمات  منطقية  كمخرجات  يجري  ما 
بدأت منذ ما قبل مدريد، عندما تصدع 
الحال العربي بعد احتالل الكويت، مروًرا 
بالربيع  سمي  ما  إلى  وصوالً  بأوسلو 
وتدمير  تكسير  خاللها  جرى  العربي، 
الدفاع،  وخطوط  الممانعة  حواجز  كل 
العربي  االجتماع  منظومات  وتفكيك 
الوطني والتضامن القومي، في الثقافة 
ولو  واالقتصاد،  واالجتماع  والسياسة 
فارًغا  الميدان  بات  األدنى، حتى  بحدها 

ومهيًئا لتقبل كل ما يطرح.
المشهد الفلسطيني والعربي الراهن بما 
يجري  ما  فهم  يجعل  أعاله،  أوجزناه 

يسمى  ما  ألن  منطقًيا،  ومسوًغا  سلًسا 
شيطانًيا،  نبًتا  ليست  القرن  بصفقة 
بدون  نتائج  أو  والمكان،  الزمان  خارج 
سياسي،  ألداء  نتيجة  هي  مقدمات، 
نصف  مدى  على  الصراع  إدارة  يكثف 
قرن من الزمان، وإن لم يتم التعامل مع 
ما يجري حالًيا من حسم ملفات القضية 
قبل  من  متسارعة  بخطوات  المركزية، 
أمريكي  وبغطاء  الصهيوني  الكيان 
كامل وتواطؤ عربي وموقف باهت على 
الجد  الكبير من  بالقدر  الدولي،  الصعيد 
العجز  حالة  فإن  والعمق،  والمسؤولية 

ستتعمم وتتعمق إلى حد االنتحار.
القاطرة أواًل…

لإلطاحة  أمره  يحسم  أن  الملك  على 
ملكيين  »لسنا  الصيت:  بالمقوالت سيئة 
يقبل  بما  »نقبل  أو  الملك«  من  أكثر 
تتمكن  لكي  أوالً،  الفلسطينيين«.  به 
جر  في  بمهمتها  القيام  من  القاطرة 
سليم  بوضع  تكون  أن  يجب  القطار، 
أن  ثانًيا  طاقتها.  وبكامل  ومعافى 

تكون على السكة الصحيحة، وفي االتجاه 
إلى  القطار قد يصل  فإن  وإال  الصحيح، 

حيث ال نريده أن يصل.
العديد  حسم  أوالً  الفلسطينيين  على 
مقدمات  وهذه  الداخلية،  الملفات  من 
الزمة حكًما، كمعيار للجدية والمسؤولية 
يسمى  ما  مع  التعامل  في  التاريخية 

صفقة القرن. 
الفلسطينية بخير؛  التحرير  هل منظمة 
كمؤسسات وطنية جامعة ومرجعية عليا 
ممثاًل شرعًيا وحيًدا للشعب الفلسطيني؟ 
الوطني  للمشروع  حاماًل  زالت  ما  هل 
الشعبية  مشروعيتها  هل  الفلسطيني؟ 
قبل  ما  عقود،  منذ  كانت  كما  زالت  ما 
اتفاق أوسلو؟ أال تحتاج هذه المشروعية 
كل  مستوى  على  اختبار  إعادة  إلى 
والخارج؟  الداخل  في  شعبنا،  تجمعات 
في  التشريعية  االنتخابات  تكفي  وهل 
الشرعية  هذه  لتثبيت  السلطة،  مناطق 
عوًضا عن المشروعية كما يسوق حيانا؟ 
للمواقف  فقط  االستناد  يمكن  ال 
الفصائلية في تأكيد مشروعية المشروع 
إزالة  الضروري  من  وبات  الوطني، 
المشروع،  لهذا  فهمنا  في  االلتباس 
الخاص  فهمه  على  يصر  من  فهناك 
للمشروع الوطني وحشره في أوسلو، وقد 
يشذبه الحًقا ليتناسب مع صفقة القرن، 
معبًرا  آخرون  يعتبره  الذي  الوقت  في 
الفلسطيني  الشعب  وآمال  تطلعات  عن 
شرعية  وألن  تواجده.  أماكن  كافة  في 
الفصائل ليست صكوك أبدية، هي أوالً 
وأخيًرا رهن بالقدرة المتغيرة والمتبدلة 
لهذه الفصائل على حمل تطلعات وآمال 
لظروف  وفًقا  الفلسطيني،  الشعب 

ومعطيات مرتبطة بمديات زمنية. 
القول  تقتضي  والمسؤولية  الجدية 
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أننا نعيش في ظروف صعبة  بصراحة، 
ويتفشى  الفشل  ويتراكم  ومعقدة، 
بمجملها  السياسية  الطبقة  قدرة  بعدم 
بديل  وتقديم  االنقسام،  إنهاء  على 
بأدوات كفاحية جديد، وبتنا أمام وضع 
بين  شاسعة  وهوة  والفوضى،  التخبط 
الشعب  من  واسعة  وشرائح  الفصائل 
والسلطة  المنظمة  وبين  الفلسطيني. 
كل  في  التخوم،  إظهار  من  بد  ال 
التفاصيل التي تكرر طرحها، وال داعي 
وحركة  المنظمة  وبين  سردها.  إلعادة 
بما  والسلطة،  األخيرة  وبين  كما  فتح، 
مدنية  ومؤسسات،  أجهزة  من  تشكله 
وسياسية وأمنية. وعندما تقرر حكومة 
العدو تقديم قرض مالي للسلطة، فإنها 
وحاجتها  عليها  حرصها  مدى  تظهر 
التي  الفترة  هذه  في  وخصوًصا  لها، 
قرارات  التخاذ  »إسرائيل«  فيها  تتحضر 
القرض،  السلطة  تقبل  وعندما  كبيرة، 
الذي  المحدود  الهامش  تكشف  فهي 
الممكن  والخيارات  فيه،  اللعب  تنوي 
الضم  قرارات  مواجهة  في  تتخذها  أن 
واألسرى،  الشهداء  مخصصات  وخصم 
صفقة  وشروط  متطلبات  من  وغيرها 
المذكور مع  الضبابي  الحال  القرن، وفي 
فتح  يؤذي  ذلك  فإن  التخوم؛  غياب 
قبل السلطة، ويؤذي المنظمة قبل فتح 

والسلطة.
التحرير  منظمة  فإن  المعنى  بهذا 
الفلسطينية، هي في نهاية األمر كائن 
تاريخي غير نهائي، تشكل في ظروف 
وهي  بظروف،  ارتباًطا  وتبدل  وتغير 
دائمة التشكل، ومن غير العلمي اعتبار 
قيمته  في  نهائي  التاريخي  الُمنجز  أن 
وتشوه  الظروف  تبدلت  مهما  الوطنية، 

المضمون.
في  ليست  حالًيا،  القائمة  المشكلة 
جامع،  سياسي  كنظام  للمنظمة  الحاجة 
الفراغ  يريد  الفلسطينيين  من  أحد  فال 
يجمعهم  إطار  المرجعي؛  التمثيل  في 
ويمثل  مشتت،  كشعب  ويمثلهم 
أن  أي  نضالهم،  ويؤطر  قضيتهم 
ظروف  هي  بل  رغبات،  ليست  المسألة 
ومعطيات واستحقاقات لتحديات تفرض 
في  المشكلة  مر.  أحالها  خيارات،  علينا 
إدارة هذا النظام السياسي؛ إدارة تمثل 
اجتماعية، وعلى  مصالح شرائح سياسية 
من  الساحقة  األغلبية  مصالح  حساب 
كل  فيها  إدارة  الفلسيطيني؛  الشعب 
واالستزالم،  والمحسوبية  الفساد  أشكال 
وهو يستخدم كل هذه األوراق المتاحة، 
المطلقة  والسيطرة  التحكم  لتحقيق 

على كل مفاصل هذا النظام.
أوسلو  اتفاق  أن  تماًما،  واضًحا  بات  لقد 
الفلسطينية،  البرجوازية  مشروع  هو 
التي فشلت في تحقيق دولة، فأذعنت 
لالحتالل  شريك  سمسار  إلى  وتحولت 
االقتصادية،  باريس  اتفاقيات  برعاية 
دايتون،  بنسخة  مطور  أمني  وحارس 
مع  الفعلي  التعامل  تقبل  قد  وهي 
الرفض  رغم  القرن،  صفقة  مخرجات 
اللفظي، بحجة أن ال خيارات متاحة، وأن 
فيطيب  ومهزومون،  مفككون  العرب 
لتبربر  المهزومين  بحال  االستقواء  لها 

مزيًدا من الهبوط.
مراجعة  الجراء  ملحة  جًدا  الحاجة 
ليست  الظروف  لكن  شاملة،  سياسية 
االنقاذية  الخطوة  بهذه  للقيام  ناضجة 
هي  المراجعة  فكرة  ألن  الضرورية؛ 
اعتراف ضمني بالفشل، ومناسبة لبحث 
السياسية  أوسلو  أخرى، وطبقة  خيارات 
غير مستعدة لالعتراف بالفشل، ربما ال 
وهي  أصاًل،  فشلت  إنها  نفسها  تعتبر 
القيام  على  قادرة  ليس  أو  تريد،  ال  إما 
باستدارة كبيرة، تستجيب الستحقاقات 
مواجهة التحديات، ألنها سوف تتسبب 

بتصدعات كبيرة داخل هذا الفريق. 
وقاسية،  صعبة  ظروف  فتح  ستعيش 
فرز  أمام  الفلسطيني  الشعب  وسيكون 
تجارب  تكرار  إلى  يؤدي  قد  كبير، 
االحتالل،  تحت  كانت  أخرى  شعوب 
ربما  لبنان.  جنوب  في  لحد  كتجربة 
العسير  ومن  ضرورًيا،  الفرز  يكون 
دونه،  حقيقية  مواجهة  جبهة  تشكيل 
أمام  وقواه  الفلسيطيني  والشعب 
وعلى  بالوحدة  التمسك  إما  خيارين؛ 
يلبي  الذي  الوطني،  المشروع  حساب 
من  الساحقة  األغلبية  وآمال  تطلعات 
بقوة  الدفع  أو  الفلسطيني،  الشعب 
بهذا  المتمسكين  بين  فرز  لتحقيق 
وتمثيله  الوطنية  بثوابته  المشروع 
الذين  وبين  الشعبية،  الشرائح  ألوسع 
وتكيفه  تشذيبه  على  عملوا  أن  سبق 
استعداد  على  وهم  أوسلو،  في  وحشره 
بذرائع  التشذيب  بعملية  االستمرار 

شتى، لكي يتماشى مع صفقة القرن. 
وما ينطبق على طبقة أوسلو السياسية، 
السياسية  الطبقة  على  ينطبق 
أو  جاهزة  ليست  وهي  المعترضة، 
مستعدة للمراجعة أيًضا؛ ألنها أيًضا غير 
مستعدة لالعتراف بالفشل في تشكيل 
تحقيق  في  الفشل  بل  الجدي،  البديل 
الشرائح  مصالح  وتلبية  شعاراتها 
وهذا  تمثلها،  أنها  المفروض  الواسعة 

على  حقق  الذي  أوسلو،  فريق  بعكس 
الذي يمثلها، حين  الفئات  األقل مصالح 
اختار التسوية ومسارها وشروطها، وهو 
منسجم مع نفسه ومع من يمثل، بعيًدا 
اإلعالمي  والخداع  التضليل  سياسات  عن 
الشعب  لكل  تمثيله  إدعاء  في  والمالي 

الفلسطيني.
إن متاهة األسئلة مستمرة، ماذا نريد؟ 
هي  والتي  نريد؟  ما  نحقق  وكيف 
عن  ويعجزون  أوالً،  المعترضين  برسم 
واإلرباك  التخبط  وما  عليها،  اإلجابه 
في المواقف والسياسات واألداء الهابط، 
التحرير  منظمة  ألزمة  اآلخر  الوجه  إال 
حقيقي  مخاض  وهي  الفلسطينية، 
لوالدات جديدة، على أنقاض التشكيالت 

السابقة بكل ألونها. 
الفرز الذي نتحدث عنه غير محصور في 
السلطة وحركة فتح، بل في كل مكونات 
المرحلة السابقة، وهذا ما يجعل المنظمة 
والساحة الفلسطينية عموًما أمام تشكل 

جديد، طبًعا بعد مخاض عسير.
القطار ثانًيا…

خلف  القطار  يكون  أن  المفروض 
سرعة  يحدد  محركها  وقوة  القاطرة، 
القطار ووجهته من خالل اختيار القائد 
السكة الصحيحة، لكن الواقع يقول عكس 
وحالها  القطار  عربات  ألن  تماًما؛  ذلك 
المسافرين وعددهم،  ورغبة  تحمله  وما 
محركها  وقوة  القاطرة  طبيعة  تفرض 
لسنا  أننا  العرب  ووجهته. عندما يقول 
نرضى  أننا  أو  الملك  من  أكثر  ملكيين 
بما يرضى به الفلسطينيين، فهم بكل 
مسبًقا  حددوا  ألنهم  يخادعون،  بساطة 
محكوم  القاطرة  قائد  وصار  شيء،  كل 
فإنهم  وإال  برغباتهم،  االلتزام  عليه 
والقاطرة  فارًغا،  القطار  سيتركون 
التي  الجهة  إلى  يسيرون  يقودها  ومن 

يختارونها بمفردهم.
للتموضع  القيادة  رؤية  إن  لذلك 
كما  السير،  وجهة  تحدد  االسترتيجي 
مركب،  تشابك  في  الدرب  رفاق  تختار 
القاطرة  قيادة  وتطلعات  رغبات  بين 
مواجهة  يمكن  فال  العربات،  ونزالء 
التموضع  ذات  من  القرن  صفقة 
الذي  والدولي،  العربي  االستراتيجي 
يمهد األرض لها ويسعى إلى تسويقها. 
الداخلية  الملفات  حسم  إن  أيًضا،  لذلك 
وفي  مركبة  عملية  هي  المنظمة،  في 
جزء كبير منها متشابكة ومتداخلة بين 
الداخلية والخارجية؛ الفلسطينية  األبعاد 
والعربية واالقليمية والدولية، هي ذاتها 
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الكمبرادور  لشريحة  المصالح  تشابكات 
تبعيته  في  والعربي،  الفلسطيني 

للرأسمالي الصهيوني واإلمبريالي.
لذلك كل النوايا الحسنة ودعوات الحوار، 
بناء  وإعادة  باإلصالح  تطالب  التي 
تدخل  لم  إن  قاصرة،  تبقى  المنظمة، 
الوظيفة  النقاش  ليالمس  العمق،  في 
األساسية للمنظمة كحركة تحرر وطني، 
لهذه  وفًقا  تتحدد  تحالفاتها  وبوصلة 
محور  من  جزء  هي  هل  الوظيفة.. 
الشعبية  القواعد  محور  وهو  المقاومة 
العربية، أم هي جزء من محور التطبيع 
الرسمية؟  العربية  االنظمة  محور  وهو 
ونقيضه  الشيء  تكون  أن  يستوي  وال 
الساحة  أن  وكما  ذاته.  الوقت  في 
في  الفرز،  مخاض  أمام  الفلسطينية 
فال  أيًضا،  وضرورته  وارباكاته  مخاطره 
قيمة فعلية لهذا الفرز إن لم يمتد إلى 
بات  أنظمة  بين  أيًضا،  العربية  الساحة 
بالكامل  تابع  كسمسار  مكشوًفا  دورها 
على كل المستويات واألصعدة، وحركات 
عن  عاجزة  شكلي  اعتراض  وأحزاب 
تشكيل البديل، هي الوجهة اآلخر ألزمة 

هذه األنظمة. 
كأحد  االستدارة  فإن  المعنى  بهذا 
استدارة  ليست  الضرورية،  الخيارات 
بل  السياسي،  الموقف  في  سطحية 
أي  االستراتيجي،  التموضع  في  هي 
ودورها،  موقعها  المنظمة  تستعيد  أن 
الفلسطيني  الوطني  للمشروع  حامل 
وبهذا  العربية،  التحرر  حركة  وطليعة 
تشكل  إعادة  هو  الفرز  يكون  المعنى 
بكافة  االستراتيجي  بعمقها  كاملة 

أبعادها لعملية التحول المطلوبة.
هل هذا ممكن؟ الجواب بكل بساطة 
ال مصلحة  ألنه  لكنه مستبعد،  نعم، 
ألحد في الطبقة السياسية كلها، سواء 
المعارضة،  في  أو  السلطة  في  كان 
وأي كان فلسطينًيا أو عربًيا، ال أحد 
معنًيا بالمراجعة، وما تعنيه المراجعة 
وما تستدعية من االعتراف بالفشل، 
للتغيير  المجال  فتح  وبالتالي 
أحد مستعًدا العتماد  والتجديد. وال 
خيارات بديلة، صعبة بالنسبة للقيادة 
بالنسبة  ممكنة  لكنها  التقليدية، 

لألجيال الجديدة. 
والبديل،  الوسيلة  يعدم  ال  التاريخ  لكن 
مثل  ويتسرب  منفًذا،  يجد  أن  بد  وال 
الماء من الشقوق الصغيرة، ويتحول في 
يباس  تشق  جارفة  سيول  إلى  ما  يوم 
تنذر  جديدة  مجاري  وتفتح  األرض، 

بمواسم خصب وعطاء.

تمر الذكرى ال72 للنكبة والقضية الفلسطينية في أسوأ مراحلها محلياً و 
دولياً، مما خلق الفرصة المواتية لإلدارة األمريكية، بإيعاز إسرائيلي، لطرح 
ما اتفق على تسميته »بصفقة القرن«، والتي تجسد الضربة القاضية للحد 

األدنى من تطلعات الشعب الفلسطيني بكل مكوناته: 67 و 48 و شتات. 

المقاطعة 
ومواجهة النكبة المستمرة

د.حيدر عيد
أكاديمي وعضو الحملة الفلسطينية للمقاطعة األكاديمية والثقافةية إلسرائيل-فلسطين 

اإلعالن عن  لم يكن  باختصار شديد، 
البيت  في  التصفوية  الصفقة  بنود 
عربية  موافقة  دون  ليتم  األبيض 
تمثل  فلسطيني  انهيار  وشبه 
أفقي  وانقسام  الرؤية  تشتت  في 
سياسية  كيانات  خلق  وعمودي، 
تناضل  تحرر  حركات  على  غريبة 
وأبارثهيد  استيطاني  استعمار  ضد 
اإلعالن  باإلمكان  يكن  ولم  عنصري. 
بتنفيذها  البدء  بل  الصفقة،  عن 
لرد  اعتبار  أي  دون  األرض  على 
لوال  والفلسطيني،  العربي  الفعل 
العملية التراكمية بدءاً بكامب ديفيد 
 ،)1993( بأوسلو  مروراً   ،)1978(
إلى  وصوالً   ،)1994( عربة  ووادي 
التي  األخيرة  التطبيعية  الهجمة 
التعاون  مجلس  دول  كل  بها  تقوم 

الخليجي, عدا دولة الكويت. 
مع  قطيعة  تمثل  ال  الصفقة  إذاً 
للسياسات  امتداد  هي  بل  الماضي، 
العقود  في  العربية  الرسمية 
القبول  حيث  من  األخيرة؛  الخمس 
بوجود إسرائيل على 78% من أرض 
واالكتفاء  التاريخية،  فلسطين 
أن  الفلسطيني  يستطيع  ب%22 
وصوالً  المستقلة،  دولته  يعتبرها 

تبقى  ما  باحتالل  القبول  إلى 
والقضاء على ما اتفق الفلسطينيون 
المختلفة  السياسية  بأطيافهم 
الفلسطيني!«  »الحلم  تسميته  على 
أجل  من  النضال،  تحول  فلسطينياً، 
الما- التحرير إلى »حلم االستقالل« 
بعد-كولونيالي لثلث الشعب القابع 
في  مباشر  عسكري  احتالل  تحت 
ولكن  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة 
في ظل وجود و سيطرة االستعمار 
مفارقة  هذه  و  االستيطاني! 
فيما  إال  مسبوقة؛  غير  كولونيالية 
كان يطلق عليه »األوطان المستقلة« 
األصالنيين؛  إفريقيا  جنوب  لسكان 

إبان نظام األبارثهيد العنصري. 
من الناحية األخرى يوجد عزل لدولة 
الصعيد  على  واألبارثهيد  االحتالل 
الشعبي والمدني، وتراكم لإلنجازات 
المقاطعة  حركة  حققتها  التي 
وفرض  االستثمارات  وسحب 
وتأتي  إسرائيل.  على  عقوبات 
هذه اإلنجازات استجابة للنداء الذي 
أطلقه المجتمع المدني الفلسطيني 
خالله  من  يدعو  والذي   ،2005 عام 
مقاطعة  إلى  الدولي  المجتمع 
للشرعية  تستجيب  حتى  إسرائيل 
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الدولية. وقد أصبح واضحاً للعيان أنه 
الفاصلة  التاريخية  اللحظة  هذه  في 
األممي؛  التضامن  تصعيد  مطلوب 
التي  الكفاحية  األداة  هذه  خالل  من 
في  أمل  نافذة  تشكل  أصبحت 
وليس  التصفوية،  الصفقة  مواجهة 
إسرائيل  تقرر  أن  إذاً  الغريب  من 
الشؤون  وزارة  في  حقيبة  تخصيص 
أسمته  ما  مع  للتعامل  االستراتيجية 

»الخطر الوجودي« على الدولة. 
ما يهمنا في هذا السياق هو الركيزة 
األساسية التي تعتمد عليها الصفقة، 
العربي  الوعي  صياغة  إعادة  أي 
تطبيعية  ممارسات  من خالل  العام 
الفترة  في  حصل  كما  فج،  بعضها 
البترودوالر،  أنظمة  من  األخيرة 
»بالمصلحة  يتلفع  اآلخر  والبعض 
المالحظ  فمن  والقومية!،  الوطنية 
في هذا السياق أن  المبررات التي 
األولى  الموجة  لتمرير  تساق  كانت 
»ضرورة  كان  أنه  من  التطبيع  من 
قومية ووطنية« ستؤدي إلى السالم 
والرخاء االقتصادي لشعوب المنطقة 
ديفيد(،  )كامب  السبعينيات  في 
والتسعينيات )أوسلو ووادي عربة(؛ 
للشعب  السافر  العداء  إلى  تطورت 
المقاومة  أشكال  وكل  الفلسطيني، 
نظام  مواجهة  في  يمارسها  التي 
االستيطاني،  واالستعمار  االحتالل 
و  وضوحاً  يتطلب  بالتالي  وهذا 

مبدئية أكثر في مواجهتها.
الصفقة  زمن  في  لنا  تبقى  ما 
بكل  المقاطعة  هو  والتطبيع 
أكاديمية،  اقتصادية،  أشكالها: 
عسكرية،  رياضية،  ثقافية، 
مقاوم  خيار  فالمقاطعة  سياسية؛ 
فتجربة  تاريخياً،  نجاعته  أثبت 
في  األبارثهيد  نظام  ضد  النضال 
جنوب أفريقيا ما زالت حيًة، ومعظم 
من كان له شرف المشاركة في هذه 
وجاهزاً  حياً  زال  ما  العالمية  الثورة 

للنضال ضد آخر نظام أبارثهيد. 
لن تساعدنا رسائل الوّد والتزامنا بحل 
الدولتين لدونالد ترامب، ولن تسعفنا 
المفاوضات العبثية المباشرة منها أو 
غير المباشرة، أو تبني برامج »جديدة« 
1967؛  تقبل بمبدأ دولة على حدود 
دولة أصبحت جثة هامدة حتى قبل 
والدتها، و لكن يبدو أنه يتوجب على 
وتكرار  إعادة  الجمر  على  القابضين 
البدايات؛  إلى  والعودة  األبجديات 
من خالل التذكير أنه من المهم ألي 

شخص يرغب في االشتراك في حوار 
جاد في فلسطين أن يكون واعياً بأن 
هو  »بالّصراع«،  يسمى  ما  أبجديات 
االحتالل  يمارسه  اضطهاد  باألحرى 
االسرائيلي  العنصري  الفصل  ونظام 

على سكان األرض األصليين.
وسحب  إسرائيل  مقاطعة  نداء  إن 
االستثمارات منها وفرض العقوبات 
اآلتية:  المطالب  يتضمن  عليها؛  
تنهى  أن  إسرائيل  على  يجب 
العربية،  األراضى  واستعمار  احتالل 
العنصري  الفصل  جدار  تزيل  وأن 
في الضفة الغربية، الذي اعتبر غير 
العدل  محكمة  قرار  وفق  شرعي 
وأن   ،2004 عام  الصادر  الدولية 
تعترف إسرائيل بالحقوق األساسية 
في  الفلسطينيين  العرب  للّسكان 
بمساواة  تعاملهم  وأن  إسرائيل، 
تامة، وأن تطبق قرار األمم المتحدة 
حق  على  صراحة  ينص  الذي   ،194
العودة  في  الفلسطينيين  الالجئين 
إلى ديارهم وممتلكاتهم.  ما هذه 
المطالب إال الحد األدنى من الحقوق 
الشرعية  كفلتها  التي  األساسية 
الدولية, وما المطالبة بأقل من ذلك 
إال تطبيع لالضطهاد والظلم إن لم 

يكن استسالماً واضحاً.
التي  والمشاريع  اللقاءات  كل  إن 
واإلسرائيليين  العرب  بين  ما  تجمع 
السياق  في  وضعها  يتم  أن  يجب 
االحتالل  لمناهضة  الصحيح 
االضطهاد  من  األخرى  واألشكال 
الشعب  مكونات  لكل  اإلسرائيلي 
الفلسطيني، واألهم أن تكون هذه 
حسب  للمقاطعة  مناصرة  اللقاءات 
اللجنة  أصدرتها  التي  التوجيهات 
يقتصر  وال  للمقاطعة.  الوطنية 

الفلسطينيين  معاناة  على  األمر 
الـ48  أراضي  في  يقطنون  الذين 
بعين  يؤخذ  أن  ويجب  بل  الـ67،  و 
االعتبار أن إسرائيل تحتجز اآلالف 
الفلسطينيين؛ ومن  المعتقلين  من 
العديد من األطفال، بينما  ضمنهم 
الفلسطينيين  من  الماليين  يعيش 
المشردين تحت ظروف من الحرمان 
سواء  اللجوء  مخيمات  في  والبؤس 
غزة  قطاع  أو  الغربية  الضفة  في 
أو  األردن  أو  سوريا  أو  لبنان  أو 
للحوار  الدعوة  فإّن  وبالتالي  مصر، 
االستيطاني  االستعمار  دولة  مع 
واألبارثهيد مرفوضة؛ إاّل إذا أخذت 
بعين االعتبار الّظلم التاريخي الذي 
مارسته على سكان األرض األصليين، 
وتطّرقت ألنجع الطرق التي تؤدي 
واالستعمار  االحتالل  إنهاء  إلى 
واألبارثهيد، والمقاطعة ترينا ذلك 

الطريق.
إن أهمية حركة المقاطعة في هذه 
األوقات الحرجة، و بعد 72 عاماً من 
النكبة، تكمن في أنها تمثل رأس 
للمشروع  تتصدى  التي  الحربة 
التطبيع  لفرض  الهادف  األمريكي 
مقابل  إسرائيل  مع  الكامل  العربي 
لذلك  الفلسطينية،  القضية  تصفية 
مع  األيام,  هذه  إسرائيل  تشعر 
تسابق بعض األعراب على التطبيع 
مدار  فعلى  بالغة،  بسعادة  معها, 
فشلت  قد  كانت  الماضي  العقد 
للمد  التصدي  في  ذريعاً   فشاًل 
هي  وها  عالمياً،  للمقاطعة  الهائل 
لغزو  األمريكية  باإلدارة  تستنجد 
عجزت  ما  وتحقيق  العربي  العالم 
عن إنجازه منذ نشأتها على أنقاض 

فلسطين.
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حين  السؤال،  تلمس  من  أول   )2000-1919( زريق  قسطنطين  الراحل  كان 
»معنى  كتابه  في   ،1948 عام  آب/أغسطس  في  النكبة  مصطلح  اشتق 
النكبة«، الذي أشار فيه الى نتائج هزيمة 1948 الكارثية على المشروع القومي 
العربي. ثم عاد في آب / أغسطس عام 1967م، وكتب في أجواء هزيمة حزيران كتاًبا 
عنوانه »معنى النكبة مجددًا«، وقدم صورة لفداحة النكبة وتحلياًل ألسبابها ومقترحات 
لتجاوزها، على أمل إغالق الطريق على حدوث نكبات جديدة. لكن الطريق وإن كان قد 
ُأغلق على المستوى الذهني؛ إال أنه لم يغلق على مستوى الواقع، وبقي مفتوًحا لتمر 
عليه عديد النكبات بشكل متسارع، إلى الحد الذي بات يعاني من ازدحام مروري. وفي 
تاريخية  لحظة  الثانية والسبعين في  تأتي ذكراها  األولى،  النكبة  استمرار فعل  سياق 
فارقة على كافة المستويات الدولية واالقليمية والقومية والوطنية، وبشكل لم يسبق 

له مثيل قياًسا لكل لمحطات تذكرها السابقة. 

الذكرى الثانية والسبعين للنكبة
سؤال المصير الوطني والقومي

عابد الزريعي-مدير مركز دراسات أرض فلسطين للتنمية واإلنماء-تونس

أحد  هو  معنى،  من  الكلمة  تعنيه  ما  بكل  المصيري  االشتباك  يكون  ويكاد 
خارطة  على  القوى  كل  فيها  تحاول  التي  التاريخية  اللحظة  هذه  عالمات 
العالم، تلمس طريق خالصها المشتبك حكًما بخالص قوى أخرى، تناصبها 
العداء على كافة المستويات السياسية واالقتصادية واالستراتيجية. وفي ظل 
هذا االشتباك يعاد طرح سؤال المصير الوطني الفلسطيني والقومي العربي، 
كسؤال واحد ينتظر اجابة واحدة، خاصة في ظل تقدم القوى التي ساهمت 
في صناعة النكبة منذ 72 عاًما، للدفاع عن مواقعها التي تخشى من زوالها، 
ومن أجل إبقاء العالم رهينة لتصوراتها، بما يعنيه ذلك إنها ليست في وارد 
معالجة أّي من آثار النكبة فقط، بل تسعى إلى تأبيدها من ناحية، ونزعها من 
الذاكرة اإلنسانية من ناحية أخرى، كشرط لضمان حماية مواقعها واستمرارها 

القوى  هذه  ألن  الهيمنة؛  في 
المتحدة  الواليات  تتقدمها  التي 
خلفها  أو  جانبها  وإلى  االمريكية، 
كل من الحركة الصهيونية وإسرائيل 
والرجعية العربية، باتت تدرك جيًدا، 
وفي لحظة احتدام الصراع الدولي، أن 
الهيمنة المطلقة على منطقة الشرق 
وقابلة  رخوة  منطقة  باتت  األوسط، 
ألن تحقق فيها انتصاًرا استراتيجًيا 
سيشكل  االنتصار  هذا  وأن  حاسًما، 
مواقعها  تحسين  مفاتيح  أهم  أحد 
طريق  على  الدولي،  الصراع  في 
حسمه لصالحها. وهنا بالضبط تكمن 
نطرحه  الذي  المصير  سؤال  مبررات 
على المستويين الوطني الفلسطيني 

والقومي العربي.
الوطني  املصير  سؤال  أواًل: 

الفلسطيني
الوطني  المصير  سؤال  ينبثق 
الراهنة، من  اللحظة  الفلسطيني في 
الصهيوني  العدو  أن  مفادها  مسألة 
من  االنتقال  أن  اعتقاد  على  بات 
فلسطين،  الحتالل  األول  المستوى 
إلى المستوى الثاني قد حان، ذلك أن 
قيام إسرائيل عام 1948 كان سيطرة 
في  وفشال  الجغرافيا،  أغلب  على 
السيطرة على الدور الذي بقي معطاًل؛ 
األمر الذي أحدث مفارقة تاريخية بين 
جغرافية فلسطين الطبيعية ودورها 
ربط  كمفصل  والتاريخي،  الحضاري 
أبعاده  بكل  األمة،  جناحي  بين 
والسياسية،  واالقتصادية  الثقافية 
بسبب  المفارقة  هذه  نتجت  وقد 
إسرائيل،  لوجود  العربي  الرفض 
إلى  الجغرافيا  استعمار  تحول  ومنع 
ذلك،  أجل  ومن  للدور.  استعمار 
قامت األنظمة العربية بعملية حصار 
ومقاطعة للكيان الصهيوني، وأبقته 
حبيس الجغرافيا التي يسيطر عليها، 
وبنت عديد التصورات وقامت بعديد 

المحاوالت الفاشلة لطرده منها. 
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ولفهم العالقة بين المستويين، 
علينا أن نعي أن فلسطين بلد 
إليها من  صغير جًدا إذا نظرنا 
زاوية المساحة 27 ألف كم فقط، 
نظرنا  إذا  جًدا  كبيرة  لكنها 
الذي  الدور،  زاوية  من  إليها 
وتمنحه  فيه  وتتحكم  تصنعه 
لذلك  الصغيرة،  المساحة  تلك 
التاريخ  في  امبراطورية  من  ما 
أرادت أن تصنع مجًدا؛ إال ورنت 
المساحة  تلك  إلى  ببصرها 
عنصر  تشكل  التي  الصغيرة 
العالم  قارات  بين  حاسم  ربط 
وبحاره وحضاراته ودياناته، وما 
يمكن  كونية  استراتيجية  من 
أن ُترسم بمعزل عن النظر الى 

تلك المساحة. 
الصهيوني  االحتالل  بدأ  لقد 
احتالل  استكمال  أن  يعتقد 
بات  دورها،  باحتالل  الجغرافيا 
الموقف  اختراق  بسبب  ممكًنا؛ 
التسوية  باتفاقيات  العربي 
أشكاله،  بمختلف  والتطبيع 
حتى الوصول إلى ما يشبه حالة 
االنتقال  إن  الرسمي.  االنهيار 
يتبدى  الثاني  المستوى  إلى 

أمام اعيننا في تركيز العدو على ربط 
المواصالت  بخطوط  العربية  الدول 
شرايين  تشكل  التي  والجوية  البرية 
يرثه  أن  يريد  الذي  فلسطين،  دور 
وهنا  رسمية.،  عربية  بموافقة 
على  المصير  سؤال  ينبثق  بالضبط 
الفلسطيني،  الوطني  المستوى 
أن  مفادها  أطروحة  إلى  المستند 
الصهيوني  االختراق  تطور  استمرار 
صفقة  عجالت  على  العربي  للموقف 
يعني  المختلفة،  بمستوياتها  القرن 
وبالنتيجة  فلسطين،  احتالل  اكتمال 

سحبها من سياق التداول السياسي.
ثانًيا: سؤال املصير القومي

فإن  القومي،  المستوى  على  أما 
آخر  سؤال  على  يستند  السؤال 
السيناريو  تحقق  لو  ماذا  مفاده، 
المعد للقضية الفلسطينية؟ تكمن 
إجابة السؤال في التحديد الدقيق 
القومي،  المشروع  لمرتكزات 
ألمة  بالفعل  نهوض  كمشروع 
إلى  التقدم  أي  بالقوة،  موجودة 

باالنتماء  الوعي  دائرة  من  األمام؛ 
هذا  تجسيد  دائرة  إلى  القومي 
كسر  من  ذلك  يعنيه  بما  الوعي، 
االحتالل  الثالثة؛  القيد  حلقات 
والتبعية والتجزئة. وإذا كان قيد 
االحتالل يمثل الحلقة األساس في 
ضد  النضال  فإن  السلسلة،  هذه 
أن  يمكن  ال  األخيرتين  الحلقتين 
يكون إال في االرتباط الوثيق به؛ 
باستحالة  التسليم  فإن  وبالنتيجة 
الرئيسة حلقة تحرير  الحلقة  كسر 
باستحالة  التسليم  يعني  األرض 
التبعية والتجزئة، بما  كسر حلقة 
وبالنتيجة  تعميقهما؛  إلى  يقود 
للمشروع  التاريخي  االنهيار 
المعادية  القوى  ألن  القومي؛ 
وإنما  حققته،  بما  تكتفي  لن 
المشروع  لضرب  الهجوم  ستواصل 
المرتكزات  ضرب  أي  بالقوة، 
العميقة واألساس العميق للمشروع 
أية  إفقاده  بهدف  القومي، 
المستقبلي،  للنهوض  ممكنات 
وهنا ينبثق سؤال المصير بالنسبة 

مرتبط  كسؤال  القومي،  للمشروع 
بشكل وثيق مع سؤال المصير على 

المستوى الوطني الفلسطيني.
ثالًثا: إلى أين؟

أسئلة  بكونها  المصير  أسئلة  تتسم 
وترجيحية،  استشرافية  وجودية 
مع  عدة،  احتماالت  على  الباب  تفتح 
االنتباه إلى أن المعطيات الحاضرة قد 
ترجح احتماالً على آخر، وهنا بالضبط 
االتجاه،  في  التحكم  تحدي  ُيطرح 
المسار  من  الخروج  إرادة  وتبرز 
وهندسته  رسمه  تم  الذي  الحتمي، 
أوالً  العدو، وذلك يستدعي  من قبل 
اللحظة  بتحديات  العميق  الوعي 
التاريخية الراهنة التي تشكل البيئة 
الموضوعية لطرح السؤال. ويستدعي 
وأدوات  قوى  وبلورة  صياغة  ثانًيا 
القادرة على التعامل مع هذه  الفعل 
العالقة  جدلية  ومن خالل  التحديات، 
تنبثق  أن  يمكن  واألداة  الوعي  بين 
اإلجابة على سؤاإلالى أين؟ إلى حيثما 

نريد؟ أم إلى حيثما يريد العدو؟
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األسلحة المستخدمة في الكفاح والنضال ضد االستعمار، لما له من أهمية بالغة 
المستعمر واستبداده، ومن جهة أخرى يمثل  الحقيقية لظلم  في نشر الصورة 
كذلك من أهم األسلحة فتًكا في يد الغزاة والمستعمرين، لما له من قدرة على تجميل 
صورة الظلم واالستبداد وإعطائه صفة الشرعية والحق، وذلك بالتأثير على الرأي العام 

وكسب تعاطفه.

القضية الفلسطينية
غياب الحضور ضمن األجندات اإلعالمية العالمية

شاذلي عبد الحق - أستاذ جامعي -الجزائر

ية
ين

ط
س

فل
ن 

ؤو
ش

في  مهًما  دوًرا  اإلعالم  لعب  فقد 
على  اإلسرائيلي  العدوان  تكريس 
تماديه  ظل  في  الفلسطيني،  الشعب 
األرض  واغتصاب  المجازر  ارتكاب  في 
أهم  اإلعالم  من  وجعل  والمقدسات، 
على  الغاشم  وجوده  لتوطين  المنابر 
العالم  وإيهام  الفلسطينية،  األراضي 
بأنه صاحب حق في الدفاع عن عدوانه، 
ونشر المعلومات المضللة في حق الشعب 
وشرفه،  أرضه  عن  المدافع  الفلسطيني 
واإلسالمية  العربية  األمة  وعن مقدسات 
الموجودة على أرض فلسطين. وبالتالي 
الضحية  لباس  الصهيوني  العدو  لبس 
أمام العالم، بتزوير الحقائق وتحريفها، 
وحجبها  طمسها  إلى  الدائم  والسعي 
بالتواطؤ مع الحكومات الغربية الكبرى؛ 
من خالل طرح أجندات إعالمية عالمية، 

حساب  على  كبيرة  أهمية  وإعطائها 
على  والتستر  الفلسطينية،  القضية 
الجرائم الصهيونية على األرض، ومحاولة 
لفضحها  اإلعالمية  المساعي  كل  حجب 
وتنوير العالم حولها، مستخدمة العديد 
من الوسائل والطرق قصد تحقيق ذلك.

محاولة تغييب القضية الفلسطينية 
العاملية:  اإلعالمية  الساحة  عن 
يحرص العدوان الصهيوني والغرب بشكل 
عام إلى تغييب القضية الفلسطينية عن 
الساحة اإلعالمية العالمية، وذلك بإعطاء 
في  المطروحة  القضايا  لبعض  األولوية 
الساحة العالمية، وجلب أنظار الرأي العام 
قضايا  أنها  على  وإبرازها  لها،  العالمي 
واالهتمام،  والنقاش  المتابعة  تستحق 
يعتمد  أسلوًبا  ذلك  في  ويستخدمون 
هذه  لمثل  اإلعالمي  التضخيم  على 

وهذا  العالم،  بمصير  وربطها  القضايا، 
التالعب  إلى  الغربي  اإلعالم  من  سعًيا 
بالعقول ومحاولة تغفيلها عن ما يحدث 
جرائم  من  الفلسطينية  األراضي  على 
بكل  يسعى  الذي  الصهيوني  الكيان 
كما  والنسل.  الحرث  إهالك  إلى  الطرق 
إعالمًيا  يتعاطى  الغربي  اإلعالم  أصبح 
مع القضية الفلسطينية على أنها صراع 
)فلسطيني-إسرائيلي(،  طرفين  بين 
األحيان  من  الكثير  في  الحق  ويعطي 
في  جرائمه  بأن  اإلسرائيلي  للطرف 
إاّل  هي  ما  الفلسطيني  الشعب  حق 
النفس، كما  الدفاع عن  حق مشروع في 
يعطي أهمية بسرد التفاصيل عن قتلى 
الطرف اإلسرائيلي، أما عند ذكر الشهداء 
أرقام  مجرد  فيعتبرهم  الفلسطينيين 

فقط. 
العالمية  اإلعالمية  الساحة  شهدت  وقد 
لألراضي  اإلسرائيلي  االستيطان  منذ 
حثيثة  مساعي  مرة  ألول  الفلسطينية 
الفلسطيني  الشعب  كفاح  لتغييب 
هناك  الراهنة  الفترة  وفي  وانتفاضته، 
للقضية  كلي  شبه  إعالمي  تغييب 
وباء  انتشار  مع  خصوًصا  الفلسطينية 
اإلعالمي  الزخم  وإعطائه  كورونا، 
الدول  كل  وانشغال  الكبير،  العالمي 
انتشاره  ومستجدات  أخباره  بمتابعة 
الشعب  قضية  جعل  مما  وتداعياته، 
األجندات  طابور  آخر  تقبع  الفلسطيني 
مساعي  مع  خصوًصا  العالمية،  اإلعالمية 
توطيد  إلى  والغرب  الصهيوني  الكيان 
صفقة القرن على أرض الواقع ببنودها 

المجحفة في حق الفلسطينيين.
التالعب اإلعالمي بالصورة:    

عن  خطورة  يقل  ال  العنصر  هذا 
للقضية  اإلعالمي  التغييب  محاولة 
العالمية،  الساحة  عن  الفلسطينية 
لما  مداخله،  أهم  من  يعد  بل 
المتحركة  أو  الثابتة  سواء  للصورة 
بالعقول  التالعب  في  أهمية  من 
ويسعى  العام،  الرأي  على  والتأثير 
إلى  والغرب  الصهيوني  الكيان 
الشعب  عن  نمطية  صورة  صناعة 
المشروعة  ومقاومته  الفلسطيني 
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باستخدام  اإلسرائيلي،  للعدوان 
العام  الرأي  لتأطير  الصورة  سالح 

العالمي، وتوجيهه خدمة لعدوانه.
الخطير  الدور  األمر هو  والغريب في 
الذي يلعبه اإلعالم في قتل التعاطف 
الفلسطينية،  القضية  مع  والتضامن 
من خالل الصور التي تنشر ألول مرة 
الصهيوني على  العدو  انتهاكات  عن 
األرض، إذ يعمل اإلعالم على تكرارها 
بشكل متعمد إلى درجة أنها تصبح 
بذلك  ويحاول  المشاهد  لدى  مألوفة 
قتل  محاوالً  مشاهدتها،  تجنب 
اإلدراك والوعي والتعاطف والتضامن 
له  يتعرضون  وما  الفلسطينيين  مع 
من جرائم على األرض، وهذا األسلوب 
المستعملة  األساليب  أخطر  من  يعد 
التالعب  قصد  الصورة  ترويض  في 

بمشاعر المشاهدين.
االنتهاكات املتكررة ضد 
اإلعالميين على األرض: 

القمعية  السياسات  أهم  بين  من  وتعد 
إلى  الساعين  واإلعالميين  اإلعالم  ضد 
عبر  الصهيوني  االحتالل  جرائم  نقل 
من  مالحظ  وهذا  الكاميرات،  عدسات 
خالل المضايقات التي يتعرض لها رجال 
اإلسرائيليين  الجنود  قبل  من  اإلعالم 
مهامهم  ممارسة  من  منعهم  قصد 
بعينها  الحقيقة  نقل  إلى  الرامية 
اإلعالميون  للجمهور، وكثيًرا ما تعرض 
لموجة من االعتداءات واالنتهاكات غير 
هذا  كل  والقتل،  والسجن،  المشروعة، 
حق  في  العدوان  جرائم  حجب  قصد 

الفلسطينيين.
إضافة إلى طمس حقيقة بشاعة اإلجرام 
لتكريس  الحثيث  وسعيه  الصهيوني 
بذلك  محاوالً  االستعماري،  توجهه 
ما  نقل  في  اإلعالم  حق  مبدأ  تغييب 
ويالت  من  الفلسطيني  الشعب  يعانيه 

االستعمار االستيطاني.
اإلعالم  سياسة  على  االعتماد 

االستهالكي املوجه: 
المضامين  خالل  من  جلًيا  ذلك  ويظهر 
عن  الجماهير  إلى  الرامية  اإلعالمية 
تهم  التي  المهمة  القضايا  متابعة 
للمضامين  العام، وإعطاء األولوية  الرأي 
ما  إطار  في  والترفيهية،  االستهالكية 
يسمى بالهيمنة اإلعالمية والتحكم في 
البرامج المعروضة؛ إذ أن هذه الظاهرة 
أصبحت سمة اإلعالم العربي كذلك، الذي 
المبتذلة،  للبرامج  أهمية  يعطي  بات 
ويقصي في الكثير من األحيان القضايا 

التي تهم األمة ومصيرها.
على  الضوء  تسليط  إقصاء  والمالحظ 
إعطائها  وعدم  الفلسطينية  القضية 
خصوًصا  الالزمة،  اإلعالمية  األهمية 
إلى  اإلسرائيلي  العدوان  مساعي  مع 
االنتهاكات  وتفاقم  القدس،  تهويد 
الشعب  على  العنصرية  اإلسرائيلية 
الضروري  من  إنه  إذ  الفلسطيني؛ 
القضية  يجعل  أن  العربي  لإلعالم 
الفلسطينية على رأس سلم األولويات؛ 
ألن الشعب الفلسطيني جزء ال يتجزأ 

من الكل العربي.     
القضية  تغييب  أساليب  ولمجابهة 
الفلسطينية ضمن األجندات اإلعالمية 
العالمية، يجب االعتماد على أساليب 
الفلسطينية  القضية  لجعل  بديلة 
العالمية  القضايا  أولويات  ضمن 

المهمة.
االعتماد على اإلعالم 
اإللكتروني املقاوم:   

لقد أصبح اإلعالم الجديد من بين أهم 
الوسائل تأثيًرا على الجمهور، ومنبًرا 
االستبداد  ضد  المقاومة  منابر  من 
هذا  استثمار  يجب  لذلك  والظلم، 
الفضاء للوقوف أمام األساليب الرامية 
عن  الفلسطينية  القضية  حجب  إلى 

العالم، وذلك بــ: 
تكريس مبدأ صحافة املواطن 
عبر مواقع التواصل االجتماعي:
يتعرض  لما  تعويًضا  يعد  الجانب  وهذا 
له رجال اإلعالم من انتهاكات ومضايقات 
خالل  من  الصهيوني،  العدو  طرف  من 
العمل المشترك بين الشباب الفلسطيني 
على نقل القضية الفلسطينية إلى العالم، 
وذلك بالبحث عن السبل الكفيلة بذلك، 
العدوان  جرائم  بنقل  تعلق  فيما  خاصة 
الصهيوني على األرض، وكذلك مساعيه 
استثمار  من خالل  له  للتصدي  النضالية 
منصات مواقع التواصل االجتماعي، لنقل 
تقارير و مقابالت إعالمية، وفيديوهات، 
الصهيوني،  اإلرهاب  بطش  تصف 

ومعاناة الفلسطينيين من ذلك.
الرسائل  هذه  في  التنويع  يجب  كما 
وبكل اللغات لتصل لكل العالم، وذلك 
شكل  على  لها  الُمحكم  بالتصميم 
حمالت إعالمية تضامنية نضالية في 
إطار مجموعات تواصلية، باالستعانة 
لضمان  وأكاديميين  تقنيين  بخبراء 
تحقيق  في  الرسائل  هذه  نجاح 
أهدافها، كما يجب االعتماد في ذلك 
على نقل الواقع الُمر من األرض؛ من 

العدوان  جرائم  تصف  روايات  خالل 
في  واستعماله  الغاشم  الصهيوني 

ذلك القوة العسكرية المفرطة.  
كما يجب نشر ثقافة صحافة المواطن، 
بين أفراد الشعب الفلسطيني والعمل 
الحثيث على تجسيد مثل هذا الوعي 
منهم  واحد  لكي يصبح كل  بينهم، 
الفلسطينية،  للقضية  إعالمًيا  ناقاًل 
االجتماعي؛  التواصل  مواقع  عبر 
والفيديوهات  الصور  نشر  خالل  من 

والتعليقات وغيرها.
حقيقة  كشف  مبدأ  تكريس 

العدوان اإلسرائيلي: 
لمراحل  التاريخي  العرض  خالل  من 
األراضي  على  اإلسرائيلي  العدوان 
الفلسطيني  والشعب  الفلسطينية 
وهذا  االفتراضي،  الفضاء  قنوات  عبر 
العدوان  هذا  حقيقة  كشف  بغرض 
من  العمل  يجب  كما  الصاعدة،  لألجيال 
تبيان  على  المواقع  هذه  استثمار  خالل 
عدوان  أنه  على  الصهيوني  العدوان 
اإلنسان،  حقوق  لكافة  منتهك  غاصب، 
المقاومة  أن  تبيان  الوقت  نفس  وفي 
حقوق  من  وحق  مشروعة  الفلسطينية 
األرض  عن  للدفاع  الفلسطيني  الشعب 
ومعنوًيا،  مادًيا  دعمها  يجب  والشرف، 
ال كما يروج لها اإلعالم اإلسرائيلي على 

أنها عمليات وتهديدات إرهابية.
االعتماد على وسائل اإلعالم 

التقليدي:
الطرق  على  االعتماد  بها  ويقصد 
من  والتكثيف  اإلعالمية  التقليدية 
)الصور- كالمعارض  استخدامها، 

المختلفة  والعروض  الرسومات...(، 
االعتماد  وحتى  الطلق،  هواء  على 
قصد  الشوارع  في  المناداة  أسلوب  على 
التعريف بالقضية الفلسطينية، وإبراز 
الصهيوني،  للكيان  الحقيقي  الوجه 
قصد  الغربية؛  البلدان  في  خصوًصا 
كسب المزيد من التضامن والتعاطف 

مع القضية الفلسطينية.
على  االعتماد  ضرورة  إلى  إضافة 
التنويع في نشر الصور التي تكشف 
وتوزيعها  اإلسرائيلي  العدو  همجية 
الجمهور،  أوساط  بين  ونشرها 
يحصل  ما  كبير  وبشكل  توثق  لكي 
لتبيان  جرائم،  من  األرض  على 
بأن  العالمي،  العام  للرأي  الحقيقة 
الشعب  قضية  الفلسطينية  القضية 
هو  ما  اإلسرائيلي  وأن  الفلسطيني، 

إاّل مستعمر غاشم. 
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الفلسطينيين منذ صدور قرار األمم المتحدة رقم  تعرض حق العودة لالجئين 
194 في 11-12-1948، إلى أخطار كبيرة تستهدف شطبه، وقد لعبت األمم 
الخاص  للشرط  تجاوزها  )أواًل(  خالل  من  ذلك  في  كبيرًا  دورًا  آنذاك  المتحدة 
بقبول )إسرائيل( كعضو في األمم المتحدة، أال وهو تنفيذها القرار 194، ذلك الشرط 
الذي رفضت )إسرائيل( تنفيذه في مؤتمر لوزان، في آذار 1949، الذي عقد لهذا الغرض 

وأوصى بعودة 900 ألف الجئ فلسطيني.

السياق التاريخي لقضية الالجئين الفلسطينيين 
واألخطار التي تهدد حق العودة

عليان عليان- كاتب وباحث سياسي/ األردن

من  وبتوجيه  )إسرائيل(  وافقت  لقد 
بالقرار  االعتراف  على  المتحدة  الواليات 
لتضمن  تكتيكية  زاوية  من   ،194
االعتراف الدولي بها، لكن األمم المتحدة 
ساكناً  يحركا  لم  آنذاك  العام  وأمينها 
لتطبيق  الصهيوني  الكيان  تنكر  حيال 

القرار.
لقضية  المتحدة  األمم  حذف  )وثانياً(: 
فلسطين من جدول أعمال األمم المتحدة 
من  شرد  شعب  قضية  بوصفها  آنذاك، 
مسلح  صهيوني  سطو  نتيجة  وطنه، 
المشروع  مع  أميركي  أنجلو-  وتواطؤ 
مدروس  مخطط  سياق  في  الصهيوني، 
بلفور، وتطبيقاته في  منذ صدور وعد 
االنتداب  صك  عبر  اإلجرائي  السياق 
 .1922 عام  فلسطين  على  البريطاني 
إلى  القضية  هذه  تحويل  جرى  وقد 
قضية الجئين إثر صدور قرار من األمم 
 ،1949 أول  كانون   8 في  المتحدة 
الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  بإنشاء 
بين  بالتنسيق  إنه  إذ  الفلسطينيين؛ 
الصهيوني  والكيان  المتحدة  الواليات 
قضية  حذف  تم  المتحدة،  واألمم 
العامة  الجمعية  دورات  من  فلسطين 
ببند يحمل  واستبدالها  المتحدة،  لألمم 
العام  للمفوض  السنوي  »التقرير  عنوان 

لوكالة غوث الالجئين«.
آنذاك  األميركية  اإلدارة  عملت  لقد 
المتحدة  األمم  في  نفوذها  خالل  من 
الفلسطينيين  الالجئين  توطين  على 
رغم  واجتماعياً،  اقتصادياً  وتأهيلهم 
القرار  على  بالموافقة  الشكلي  موقفها 
194.. في مواجهة استمرار طرحه في 
وصدور  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
)13( قراراً عنها ما بين عام 1950 وعام 
القرار  من   11 الفقرة  على  تؤكد   1963

.194
المتحدة  األمم  أن  كما  )وثالثاً(: 

غضت  األميركية  اإلدارة  من  وبتسهيل 
الفلسطينيين  تهجير  قضية  عن  النظر 
مناطق  في  أرضهم  في  بقوا  الذين 
1948 من قبل الكيان الصهيوني، الذي 
عمل على سلب ممتلكاتهم ومصادرتها 
وطردهم من قراهم، وبلغ عددهم حسب 
تقديرات مختلفة 250 ألفاً، وحيث فقد 
الكيان  في  الموجودون  الفلسطينيون 
الصهيوني الذين يتجاوز عددهم اآلن ما 
ألف نسمة،  وأربعمائة  مليون  يزيد عن 
ما يزيد عن 70 في المائة من أراضيهم.

مشاريع التوطين
خالل  ومن  األمريكية  اإلدارة  عملت  لقد 
 1948 عام  المتحدة  األمم  في  نفوذها 
الفلسطينيين  الالجئين  توطين  على 
رغم  واجتماعياً،  اقتصادياً  وتأهيلهم 
القرار  على  بالموافقة  الشكلي  موقفها 
أكثر  عليه  التأكيد  جرى  الذي   ،194
توقيع  منذ صدوره وحتى  مرة   160 من 

اتفاقات أوسلو في أيلول 1993.
1948 عام  منذ  الفترة  امتداد   وعلى 
سوى تطرح  لم   ،1974 عام   وحتى 
الالجئين قضية  لحل  التوطين   مشاريع 
وكالة قبل  من  سواء   الفلسطينيين؛ 
الواليات قبل  من  أو  )األونروا(   الغوث 
:المتحدة وبريطانيا، نذكر منها ما يلي
1952-1954.. مشاريع األونروا   مشاريع 
 داالس 1953-1956.. مشاريع جونستون
أيزينهاور مشاريع   ..،1961-1955 
..1955 أيدن   1957-1958..مشروع 
تم وقد   .1959 همرشولد   مشروع 
بسبب جميعها؛  المشاريع  هذه   إفشال 
أن رغم  لها،  الفلسطيني  الشعب   رفض 
استعداداً أبدت  اإلقليمية  القوى   بعض 

.لقبولها
الثورة الفلسطينية رافعة لحق العودة

أن  إال  ومرارتها؛   1967 نكسة  رغم 

األفق  في  تلوح  بدت  ايجابية  مؤشرات 
لوضع قضية الالجئين الفلسطينيين في 
الصحيح،  والقانوني  السياسي  إطارها 
 - الفلسطيني  الصراع  جوهر  بوصفها 

الصهيوني ولب القضية الفلسطينية.
المؤشرات  هذه  أمام  نتوقف  أن  وقبل 
رقم  األمن  مجلس  قرار  إن  الى  تشير 
من  جوهره  في  تضمن  الذي   ،242
العربي  الرسمي  االعتراف  نظرية  ناحية 
زائفة  شرعية  وأعطى  )بإسرائيل(،  
للكيان الصهيوني على 78 في المائة من 
المساحة  متجاوزاً  التاريخية،  فلسطين 
أكد  التقسيم،  قرار  في  له  المخصصة 
عادلة  تسوية  تحقيق  على  مرة  ألول 
لقضية الالجئين، لكن دون اإلشارة لقرار 
عودة  قضية  يخضع  الذي  األمر  194؛ 
اإلشارة  ضرورة  مع  للمساومة،  الالجئين 
التوقف  تستدعي  مالحظة  إلى  هنا 
أمامها، وهي أن القرار 242 أشار إلى حل 
يقرنها  أن  دون  الالجئين  لقضية  عادل 
تمثلت  وقد  »فلسطينيين«.  بكلمة 

المؤشرات االيجابية بما يلي:
الفلسطينية  المقاومة  بروز   -1
المسلحة كرد على هزيمة 1967، والتي 
مخيمات  من  رئيسي  بشكل  انطلقت 
والقطاع  الغربية  الضفة  في  اللجوء 
لهذه  وكان  واألردن...  ولبنان  وسوريا 
مرة في  وألول  الفضل  الباسلة  المقاومة 
إعادة طرح قضية الالجئين الفلسطينيين 
بقوة على الصعيد العالمي، حيث اعتبرت 
في  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
/كانون  ديسمبر  في   2535 رقم  قرارها 
العرب  الالجئين  مشكلة  »أن   1969 أول 
الفلسطينيين ناشئة عن إنكار حقوقهم 
في وطنهم، الواردة في اإلعالن العالمي 

لحقوق اإلنسان«.
التأكيد على هذه الحقوق في   -2
قرارات الحقة لألمم المتحدة نذكر منها: 
 ،1970 ثاني  تشرين  في   2628 القرار 
القرار 2672 في كانون أول 1970، القرار 
2787 في كانون أول 1971، القرار 2949 
في كانون أول 1972، القرار 3089 في 

كانون أول 1973.
صفة  م.ت.ف  اكتساب  مع   -3
للشعب  والوحيد  الشرعي  الممثل 
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العربية  الجامعة  قبل  من  الفلسطيني 
األمم  في  مراقب  كعضو  وقبولها 
اجتماعات  لحضور  ودعوتها  المتحدة 
األمم المتحدة، أصبح من الممكن إعادة 
االعتبار لقضية فلسطين كقضية شعب 
له حقوقه الوطنية المشروعة، وأن قضية 
الالجئين جزء ال يتجزأ من هذه الحقوق 
غير القابلة للتصرف... حيث تجلى ذلك 
رقم  الشهير  المتحدة  األمم  قرار  في 
الذي   ،1974/11/22 بتاريخ  الصادر   3236
جاء فيه في البند )2( ما يلي: »ونؤكد 
الفلسطينيين  حق  أيضاً  جديد  من 
إلى  العودة  في  للتصرف  القابل  غير 
ديارهم وممتلكاتهم الذين شردوا منها 
بإعادتهم«.  وتطالب  منها  واقتلعوا 
ومنذ ذلك التاريخ باتت قضية الالجئين 
عودة  حق  قضية  هي  الفلسطينيين 
فردي وجماعي لكل الفلسطينيين خارج 

وطنهم.
األخطار التي تهدد حق العودة 

اتفاقات أوسلو )1993(:  -1
العودة،  حق  عن  النكوص  جرى  لقد 
بشكل كبير وخطير إثر توقيع اتفاقات 
دهاليز  في  والدخول   ،1993 عام  أوسلو 
مبكراً  لها  التمهيد  التي جرى  التسوية 
الماضي  القرن  سبعينيات  منتصف  في 
في برنامج النقاط العشر، والمسمى زوراً 
عمان  اتفاق  وفي  المرحلي،  بالبرنامج 
السالم  مبادرة  وفي   ،1985 شباط  في 
 )19( الدورة  عن  الناجمة  الفلسطينية 
حيث  الفلسطيني،  الوطني  للمجلس 
على  كبيراً  أوسلو خطراً  اتفاقات  شكلت 
ترحيل  خالل  من  العودة،  حق  قضية 
الحل  مفاوضات  إلى  الالجئين  قضية 

النهائي دون إسنادها بالقرار 194.
المرجعية  أن  ومعلناً  واضحاً  بات  وقد 
بين  الموقع  أوسلو  التفاق  القانونية 
الكيان الصهيوني وبين منظمة التحرير، 
هو قرار مجلس األمن الدولي رقم 242، 
مع  انسجاماً  وذلك   ،338 رقم  وقرار 
كما  التفاوضي،  مدريد  مؤتمر  إطار 
االتفاقية  ديباجة  في  صراحة  ورد 
الفلسطينية- اإلسرائيلية المرحلية، حول 
الضفة والقطاع الموقعة في واشنطن في 
القرار 242  انطوى  1995. لقد   -9  -28
على خطورة كبيرة فيما يتعلق بقضية 
من  عنصر  أي  من  خال  حيث  فلسطين، 
مع  وتعامل  العادلة  التسوية  عناصر 
القضية  على حساب   ،1967 نتائج حرب 

األساسية. 
وقد رفض المجلس الوطني الفلسطيني 

حتى  المتعاقبة  دوراته  في  القرار  هذا 
الدورة 19، إذ إنه يضع حداً الستمرارية 
وهو   ،181 رقم  التقسيم  قرار  قانونية 
في  إليه  االستناد  يجري  الذي  القرار 
الى  للعودة  الصهيوني  الكيان  مطالبة 
الحدود التي أقرتها األمم المتحدة، وال 
الهدنة  بخطوط  إال   242 القرار  يعترف 
تصر  ما  وهذا   ،1949 عام  رسمت  التي 
وحيداً  أساساً  باعتباره  أمريكا  عليه 

للتسوية.  
قرارات  عن  األمريكي  التراجع   -2

األمم المتحدة وخاصة القرار 194:
إذ إنه وفي دورة الجمعية العامة الخامسة 
بنهاية عام 1995 لوحظ امتناع الواليات 
واعتراض  عليه،  التصويت  عن  المتحدة 
القرار. كما  الصهيوني على هذا  الكيان 
النظر  بإعادة  المتحدة  الواليات  طالبت 
في كافة قرارات األمم المتحدة المتعلقة 
هذه  دامت  ما  األوسط  الشرق  بقضية 
ومن  المفاوضات،  إلى  احيلت  القضايا 
من  أنه  بحجة  الالجئين،  قضية  ضمنها 
والتأثير  األحداث  استباق  عدم  األفضل 

على المتفاوضين.
العودة  بحق  تفريطية  مشاريع   -3

مرتبطة باتفاقات أوسلو:
أمام  الباب  أوسلو  اتفاقية  فتحت  لقد   
مشاريع تفريطية متعددة بحق العودة، 
وتطرح بدائل التوطين والتأهيل، مثل: 
خطة سري نسيبة- أيلون، وخطة خارطة 

الطريق )2003( وغيرهما.
 وتوضح المرحلة الثالثة من خطة خارطة 
الطريق حجم التآمر على حق العودة؛ إذ 
ومنصفاً  عادالً  عليه  متفقاً  حاًل  تتضمن 
لقرار  اشارة  أي  بدون  الالجئين،  لمسألة 
الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 194.

وثيقة جنيف 2003:  -4
 وهي الوثيقة التي وقعها ياسر عبد ربه 
-عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
وفد  رأس  على  ربه-  عبد  ياسر  آنذاك 
وفد  مع  رسمي،  غير  بشكل  فلسطيني 
صهيوني برئاسة يوسي بيلين، وشكلت 
واستبداله  العودة  حق  على  التآمر  قمة 

بالتوطين والتعويض والتأهيل.
قمة  في  العربية  السالم  مبادرة   -5

بيروت عام 2002:
مساوم  نص  على  المبادرة  انطوت 
»حل  نحو  على  العودة  حق  قضية  على 
الالجئين  لقضية  عليه  متفق  عادل 
أن  إذ  194«؛  للقرار  وفقاً  الفلسطينيين 
يخضع  أن  تعني  عليه«  »متفق  عبارة 
الكيان  يكون  وأن  للمساومة،  الحق  هذا 
المساومة  هذه  في  طرفاً  الصهيوني 

وغيره من األطراف.
موقف رئيس السلطة الفلسطينية   -6

من حق العودة:
الوطني  المجلس  بيانات  أن  ورغم 
العودة؛  حق  على  تؤكد  الفلسطيني 
إال أن سلوك قيادة المنظمة والسلطة 
السلطة  فرئيس  ذلك،  يناقض 
رئيس   - مازن  أبو  الفلسطينية 
التحرير -  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
أدلى بعدة تصريحات، وكذلك خالل 
بأنه  إسرائيليين،  طلبة  مع  لقاءات 
رأسه  مسقط  إلى  العودة  يريد  ال 
سيسعى  ال  وأنه  صفد،  مدينة  في 
الالجئين  إلغراق )إسرائيل( بماليين 
الذي  الخطاب  وفي  الفلسطينيين. 
يسمى  ما  افتتاح  جلسة  في  ألقاه 
الفلسطيني  والسالم  الحرية  بمنتدى 
اهلل  رام  مدينة  في  السلطة  مقر  في 
بتاريخ 7  شباط - فبراير 2019، الذي 
ضم شخصيات فلسطينية وإسرائيلية، 
 )5( بعودة  يسمح  لن  بأنه  أعلن 
ماليين الجئ فلسطيني إلى ديارهم 
اإلسرائيلي  اإلعالم  ادعاءات  مكذباً 
الواحد  بالحرف  وقال  الصدد.  بهذا 
»نحن ال نسعى ولن نعمل على إغراق 
هراء..  هذا  بالماليين..  إسرائيل 
نحن نعمل من أجل مستقبل شباب 
إسرائيل  حساسية  ونقدر  إسرائيل 
المستقبل  من  وخوفها  األمن،  تجاه 
الناتو  بحلف  ونقبل  والتطرف.. 
ليقوم بمهمة تأمين األمن للطرفين، 
األمنية  اتفاقاتنا  بكل  ونتمسك 

لمواجهة خطر اإلرهاب«.
7-صفقة القرن:

أميركية  الصهيو  القرن  صفقة  جاءت 
الهائل  الكم  استثمرت  التي  السعودية، 
أوسلو،  اتفاقات  في  التنازالت  من 
العودة،  حق  شطب  عن  بوضوح  لتعلن 
لتصفية  إجرائي  سياق  في  والدخول  
الفلسطينيين  لالجئين  العودة  حق 
الفلسطينية،  القضية  تصفية  إطار  في 
تمثل بوقف الواليات المتحدة المساعدة 
الالجئين  لوكالة غوث وتشغيل  السنوية 
ب)  المقدرة  األونروا(   ( الفلسطينيين 
الواليات  وباتت  دوالر،  مليون   )360
على  متصل  بشكل  تضغط  المتحدة 
الخليجية  الدول  وخاصًة  المانحة،  الدول 
وتجفيف  الغوث  وكالة  دعم  لوقف 

مصادر دعمها..
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إن الصراع العربي الصهيوني هو قلب الرحى من الصراع العالمي منذ أكثر من 
سبعة عقود، ولذلك ال يمكن استشراف مآالته دون إدراك مستقبل الصراعات 
الدولية، خاصة بعد المستجد كورونا، الذي ضرب بقوة جل المراكز االقتصادية 
الكبرى في العالم؛ بدًءا من الصين واالتحاد األوروبي إلى الواليات المتحدة األمريكية.

فلسطين وسط عواصف التحوالت الكبرى:
المقاومة بين مواصلة االستنزاف والحرب الحاسمة
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احتدام الصراع الدولي
الحرب  تصاعد  إلى  الدالئل  كل  تشير 
المتحدة  الواليات  بين  الدائرة  التجارية 
حروب  إلى  تتطور  قد  والتي  والصين، 
محدودة تنتهي بتسوية أو اتفاق بين 
الطرفين، قد يفضي إلى قيادة مشتركة 
به  األمريكي  االنفراد  وإنهاء  للعالم 
متعدد  جديد  عالمي  نظام  وإرساء 

األقطاب. 
األمر  لهذا  متفطنة  الصهيونية  الحركة 
لكيفية  رؤية  وحددت  جدي،  بشكل 
التعاطي مع هذا الصراع تقوم على »منع 
حدوث أزمة جدية مع الواليات المتحدة 
عبر  بالصين،  إسرائيل  عالقات  حول 
السياسة  ومراجعة  االستراتيجي  الحوار 
التجارية مع الصين، وتقوية آليات إدارة 
المخاطر في مثلث العالقات اإلسرائيلية 

في  الدقة  وهذه  األمريكية«1،  الصينية 
المؤشرات  التعاطي، راجع إلى كون كل 
تقول أن الصين ستكون أول المتعافين 
من الكبار من أزمة كورونا، وهي تشن 
نفسها  لتقديم  واسعة  عالقات  حملة 

كقائد للنظام العالمي الجديد.
الوطن العربي واستمرار الفوضى

الخارجية  التدخالت  وثقل  شراسة  إن 
في الوطن العربي التي تفوق كثيًرا ما 
يحصل منها في بقية العالم، يرجع إلى 
االستراتيجي  لموقعه  القصوى  األهمية 
العالم، ليس فقط لما يحتويه  في قلب 
هذا الموقع من معابر ومضائق مفصلية 
الدولية،  والمواصالت  التجارة  طرق  في 
وثروات يتربع النفط على رأس القائمة 
إستراتيجية«  »سلعة  باعتباره  منها 

شرايين  في  يتدفق  الذي  والدم 
أيًضا  باعتباره  بل  العالم،  اقتصاديات 
نقطة ارتكاز ومفصاًل رئيسًيا في صراع 
السوفيتي  )االتحاد  أوراسيا2  مع  الغرب 
هذا  اليوم(.  وروسيا  والصين  سابًقا، 
يفسر االحتضان الشامل من طرف القوى 
الذي  الصهيوني،  للمشروع  االستعمارية 
الجسر  رأس  لفلسطين  احتالله  يشكل 
الوطن  على  الهيمنة  مشروع  إلدامة 
من  يجعل  ما  وهو  ومقدراته،  العربي 
الرئيسي  الصراع  مسرح  العربي  الوطن 
عالمي  نظام  من  المرور  مراحل  في كل 

إلى أخر. 
سيشهدها  الذي  للتحوالت  سيكون 
على  تأثيره  إذن  العالمي  الصراع  مسار 
المركزية  القضية  وعلى  منطقتنا 
المقاومة ستستغل  فيها، فإما أن قوى 
لتعزيز  الدولي  المسرح  على  التناقضات 
أخرى  مرحلة  إلى  واالنتقال  صمودها 
وإما  العربي،  للنضال  فاعلية  أكثر 
واإلمبريالية  الصهيونية  الحركة  أن 
األمريكية سيشنان أقسى الهجمات ضد 
األمة العربية - إذا تمكنوا من المحافظة 
 - صالحهم  في  الدولية  التوازنات  على 
اإلستراتيجية  األهداف  تحقيق  بغية 
السبعينيات  منذ  عليها  يعملون  التي 
العربية  الدول  اليوم، وهي تفكيك  إلى 
أو »إعادة رسم الخارطة السياسية للشرق 
األوسط بشكل ملحوظ »، على حد تعبير 
دونالد  السابق  األمريكي  الدفاع  وزير 
النهائي  االستسالم  وفرض  رامسفيلد3، 

على الشعب العربي، وذلك عبر:
إدامة األزمة السورية من خالل 	 

صهيونًيا  وتغطيته  التركي  التدخل 
لألكراد  الدعم  واستمرار  وأمريكًيا، 
في  تقدم  أي  تحقيق  من  ومنعهم 
واألخطر  السورية،  بالدولة  عالقتهم 
بمثابة  سيكون  الذي  قيصر  قانون  هو 
عبر تشديد  السورية  للدولة  كامل  خنق 

العقوبات وتأبيدها. 
أخواتها 	  أو  داعش  إحياء 

واستغاللها  اإلرهابية  الجماعات  من 
من  ومنعه  أزماته  إلدامة  العراق؛  في 

االستقرار.
بشتى 	  اليمن  حرب  استمرار 
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الطرق لتحقيق هدفين: األول، تفكيك 
الدولة اليمنية نهائًيا. والثاني مزيد من 
تبعيتها  وتعميق  السعودية  استنزاف 

لواشنطن.
المسلمين« 	  »اإلخوان  استعمال 

في  وخاصة  العربية،  الجزيرة  في 
وهابي،  إخواني  صراع  في  السعودية 
لوجود  مبرر  ال  أنه  وهو  واضح،  هدفه 
دورها  انتهاء  بعد  الحجم  بذلك  دولة 
الذي لعبته على األقل منذ الخمسينيات 
في مواجهة حركة التحرر العربية. ففي 
لتصبح  عادت  التي  المتحدة  الواليات 
النفط، بدأت شركات  من أهم مصدري 
خاصة  المرتبطة  ولوبياتها  الطاقة 
بالحزب الجمهوري؛ تعيد حساباتها في 
وانطلق  النفطية،  بالمملكة  يتعلق  ما 
مراجعة  في  الكونغرس  أعضاء  بعض 
واشنطن  تربط  التي  العالقة  أسس 
الملكي  القصر  أن  معتبرين  بالرياض، 
في  المرة«،  هذه  حساباته  في  »أخطأ 
بما  النفط،  إنتاج  ترفيع  إلى  إشارة 
سبب أكبر انهيار ألسعاره في التاريخ، 
أن  كيف  يفهمون  ال  أنهم  ويرددون 
عن  دفاعها  في  األموال  تخسر  »أمريكا 

حليف ال يتصرف معنا كصديق«4.
مصر 	  على  الضغط  استمرار 

األزمة  وإدامة  سيناء،  إشعال  خالل  من 
الليبية، ودعم إثيوبيا وتركيا لمزيد من 

الضغط وفق إستراتيجيا شد األطراف.
لن 	  العربي  للمغرب  بالنسبة 

باستقرار  الصهيونية  الحركة  تسمح 
ليبيا مجدُدا؛ فمن ليبيا تتمدد الجماعات 
ولن  الكبرى،  الصحراء  في  اإلرهابية 
يطول مقام هذه الجماعات هناك، حتى 
تصعد شماالً باتجاه الجزائر وبقية الدول 
المغاربية. ومن ليبيا يتم استنزاف مصر 
التدخل  جاء  اإلطار  هذا  وفي  والجزائر، 
أمريكا  معه  تتعامل  الذي  التركي 
وبريطانيا وإسرائيل بنوع من الالمباالة، 
االتحاد  في  حلفائهم  بقية  قلق  برغم 
األوروبي والمنطقة. أما بالنسبة لتونس 
ومن  والبريطانيين  األمريكان  سيستمر 
توفير  في  الصهيونية  الحركة  ورائهم 
الغطاء لإلخوان، ممثلين في حزب حركة 
من  أكثر  الموثوق  الحليف  النهضة 
التزاًما  اإلخوانية  الفصائل  وأكثر  غيره 
بتعهداته، وسيكون الدعم بشكل مباشر 
وقطر  تركيا  خالل  من  مباشر  وغير 
في  له  حلفاء  إيجاد  ومن خالل  خارجًيا، 
والمؤتمر  )التكتل  الداخل  في  مرة  كل 
2011 ونداء تونس 2014 والتحالف الحالي 
2019، والذي يضم  الناتج عن انتخابات 

خارجي(،  قرار  إال  يجمعها  ال  مكونات 
والهدف هو إدامة األزمة؛ فتونس أهم 
العربي،  المغرب  في  استراتيجي  موقع 
سياسية  أزمات  أمام  ستكون  ولذلك 
كبيرة  وأمنية  واجتماعية  واقتصادية 

إلى جانب تسلل التطبيع بشكل واسع.
االستنزاف  مواصلة  بين  المقاومة  محور 

والحرب الحاسمة
ستتسبب أزمة كورونا في أكبر انكماش 
سنوات  منذ  العالم  يعرفه  اقتصادي 
مفاعيل  لذلك  سيكون  وطبًعا  طويلة، 
على  خاصة  هائلة،  اجتماعية  وتأثيرات 
الدراسات  أغلب  تشير  التي  منطقتنا 
ال  إنسانية  كوارث  ستشهد  أنها  إلى 
األزمات  مناطق  في  خاصة  لها،  سابق 
وفي ظروف  ليبيا...(،  )اليمن، سوريا، 
المقاومة  محور  على  سيكون  كهذه، 
تتفاعل  مركبة،  أزمة  إدارة  عبأ  تحمل 
واالجتماعية  االقتصادية  العوامل  فيها 
خطير  بشكل  والعسكرية  والسياسية 
ومتفجر، وعلى هذه اإلدارة يتوقف مآل 
له  التحضير  يقع  وما  المقاومة،  مشروع 
من تصفية للقضية الفلسطينية بمباركة 

رسمية عربية. 
توصيات  على  االعتماد  ويمكن 
القومي  األمن  دراسات  »معهد  تقرير 
لمحاولة  سابًقا،  له  المشار  الصهيوني« 
في  الصهيونية  اإلستراتيجية  فهم 
المقاومة،   محور  مع  بالصراع  عالقتها 
حيث تشير كل المعطيات إلى أن كيان 
حافة  على  يمشي  أن  سيحاول  العدو 
الهاوية مع السلطة الفلسطينية في رام 
اهلل؛ للحيلولة دون تقويضها أو اندفاعها 
بخصوص  أما  المواجهة.  في  بعيًدا 
حماس فإن خيار الهدنة طويلة األمد هو 
الصهيوني  للكيان  االستراتيجي  الخيار 
معها، مع استمرار الحصار وضرب بقية 
الجبهة  غرار  على  حولها  من  الفصائل 
والجهاد  فلسطين  لتحرير  الشعبية 

اإلسالمي.
التي  الشمالية  الجبهة  بخصوص  أما 
الرئيسي  التهديد  إسرائيل  تعتبرها 
سوريا  تضم  والتي  الحاضر،  الوقت  في 
وإيران وحزب اهلل وكل فصائل المقاومة، 
فهدف الكيان الصهيوني هو منع اندالع 
حرب شاملة مع مواصلة استنزاف سوريا، 
وتقليص الوجود اإليراني، والضغط على 
األزمة؛  إلدامة  وسياسًيا  اقتصادًيا  لبنان 
من حول حزب  الداخلية  البيئة  لتفكيك 
اهلل، وربما اإلقدام على ضربات موضعية 
شاملة،  مواجهة  في  معه  االنجرار  دون 

في انتظار تهيئة المسرح بشكل أفضل، 
بما يناسب كيان العدو.
فلسطين أواًل وأخيًرا

وإقليمًيا  وعربًيا  دولًيا  ما سبق  كل  من 
ومكان  الصراع  منطلق  فلسطين  تبقى 
بؤرة  فهي  ودولًيا،  إقليمًيا  حسمه 
تتشكل  وعليها  ففيها  وقلبه،  الصراع 
وتتشابك محاور االشتباك االستراتيجي 
بين قوى التحرر العربية وقوى الهيمنة 
مًعا  يلعبون  الذين  المحليين،  ووكالئها 
التخلف  إنتاج  إعادة  في  أساسًيا  دوًرا 
ومنها  والبطالة،  والفقر  واالستغالل 
إما  الجديد:  العالم  هوية  ستتحدد 
سيادة  وذات  قوية  أمم  تقوده  عالم 
وتحترم سيادة األمم األخرى وتقر حق 
تقرير المصير وتنتهي بالتالي سيطرة 
الذي  المتوحش،  النيوليبرالي  النموذج 
قاد العالم أحادًيا ألكثر من ثالثة عقود، 
ومجاعات  مدمرة  حروب  في  وتسبب 
بالوجود  تعصف  تكاد  بيئية  وكوارث 
إنتاج  إعادة  وإما  نفسه،  البشري 
وفي  بثوب جديد،  واالستغالل  الهيمنة 
كل الحاالت فإن مصيرنا كعرب؛ متوقف 
على حسن قراءتنا للوضع الدولي الجديد، 
أهدافنا  لتحقيق  فيه،  التموقع  وحسن 
القومية الكبرى. ونفس الشيء بالنسبة 
إمكانياته  بكل  يحاول  الذي  لعدونا، 
العالمي، ويعمل  الصراع  قراءة مستقبل 
وتوجيهها  أحداثه  في  التأثير  على 
هو  النوعي  الفارق  ويبقى  لمصلحته، 
واألهداف  واإلمكانيات  القيادة  وحدة 
عند عدونا، وتشتت القيادة واإلمكانيات 
التحرر  حركة  في  عندنا  واألهداف 

العربية.
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.لتأبيد مكانة أمريكا وتفوقها
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 القدس هي المدينة التي ال زالت تستحوذ على اهتمام الماليين من البشر على
  سطح الكرة األرضية, هي تلك المدينة التي لعبت دورًا استثنائيا في التاريخ
 وال زالت على مر العصور تحظى بمكانة وأهمية وجدل سياسي ورؤيوي تفوق
 أهمية أي مدينة في العالم، فهي مدينة السحر والخيال، ومقصد رجال الدين، والباحثين
الغادي بها  يأنس  التي  الروح  هي  العصور.  مر  على  والفنانين  والرسامين   والرحالة 
 والبادي، تلك المدينة التي قال عنها أحد الباحثين »أن اهلل تعالى قّسم الجمال إلى عشرة
 أجزاء... ومنح القدس منها تسعة أجزاء... ووّزع الجزء العاشر على الكرة األرضية«، في
 إشارة إلى مكانة وأهمية وجمالية هذه المدينة التي تشخص إليها عيون الماليين. إنها

مدينة السالم. إنها »يبوس« التي بنتها القبائل اليبوسية المتحّدرة من الكنعانيين.

القدس
بين األصالة والتهويد والتطبيع

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

القدس وعبقرية المكان والتاريخ
 وقد استحّقت مكانتها التاريخية بفعل
قلب في  المميز  الجغرافي   موقعها 
 فلسطين, هي ثغر الشام وبوابتها إلى
,وإشرافها الشام  إلى  وبوابة مصر   مصر 
وقربها مؤاب  وجبل  الميت  البحر   على 
على ,وإطاللتها  المتوسط  البحر   من 
 العديد من الوديان ,وتحصينها من عدة
 جبال كجبل الطور وجبل الزيتون وجبل
جعلها الجغرافي  الموقع  هذا   موريا, 
للغزوات تاريخها  مدار  على   عرضة 
وجيوش شعوب  من  واألطماع   والحروب 
بفعل متعاقبة  لحضارات  خضعت   ,كما 
خضعت ,حيث  المختلفة   االحتالالت 
والرومان والبابليين  الفراعنة   لحكم 
عبر فإنها  وعليه  وغيرهم,   والصليبين 
 التاريخ كانت مسرحا للنزاعات حتى عهد

الصليبيين  واالستعمار البريطاني ....
التاريخية مكانتها  استحقت  قد   كما 
واإلسالمية المسيحية  العقائد  توليه   لما 
 واليهودية من أهمية روحية ,فالمسيح
بتعاليمه, الخلق  ,وبشر  فيها   اقام 
كنيسة بها  وأقيمت  فيها,   وتوفي 
وموقع  « الجثمانية  و«كنيسة   القيامة 

 العشاء االخير وطريق اآلالم.
 لكنها اكتسبت أهميتها األكبر بعد أن
 أعطاها اإلسالم بعداً روحياً ودينياً, حين
« المكانة   هذه  القرآني  النص   أعطاها 
من ليال  بعبده  أسرى  الذي   سبحان 
  المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي
 باركنا حوله لنريه من آياتنا انه السميع
 البصير  »  وفي حديث لرسول اهلل »صلّى
الرحال تشد  »ال   « قال  وسلّم  عليه   اهلل 

الحرام المسجد  مساجد,  ثالثة  إلى   إال 
وقد األقصى«  والمسجد  الرسول   ومسجد 
الروحية المكانة  هذه  اإلسالم   أعطاها 
قبلة أول  كانت  القدس  أن  اعتبر   حين 
 في ا إلسالم  نحو المسجد األقصى وهو
وبالقدس الشريفين,  الحرمين   ثالث 
للرسول والمعراج  اإلسراء  رحلة   كانت 
بجميع الرسول  صلّى  فيها  و   الكريم, 
وعلى والمعراج,  اإلسراء  ليلة   األنبياء 
المسجد كان  اإلسالمي  العصر   مدى 
ودينيه تاريخيه   األقصى  يشكل عالمة 
كل من  المسلمين  إليه  يحج   وروحيه  
قّبة مسجد  إلى  باإلضافة   , وميل   فج 
وحائط المرواني,  والمصلى   الصخرة, 
والمعالم األوقاف  من  وفيها   البراق, 

اإلسالمية ما ال يحصى...
تخّيل وفق  اليهودية  القبائل  أّن   بيد 
 التوراة, تعتقد بأن القدس هي عاصمة
 »إسرائيل« الموّحدة في الزمن الغابر في
سياق في  الميالد  قبل  العاشر   القرن 
إسرائيل مملكة  عن  التوراتية   روايتها 
 بعد أن  فتحها الملك داوود وبني فيها
تعتبره الذي  سليمان  بهيكل  سمي   ما 
 اليهودية قدس األقداس, حيث ال معنى
هو ما  بقدر  الدينية  بالروحانيات   له 
 مدعاة سياسية لكسب الشرعية اليهودية
التاريخية على القدس. » أورشليم » ...

 القدس وشرعية الكيان
 وهنا يطرح السؤال : لماذا أعطى الكيان
القدس لمدينة  واألولوية  األهمية   هذه 
 في سياساته االستيطانية  والتهويديه

                                                   ...؟؟
 ولماذا أقدم على ضم القدس قبل غيرها
 من المدن الفلسطينية التي احتلت عام
أو تاريخية  أسباب    1967...؟ هل من 

 سياسية أو دينية...؟
  من دون شك إن هذه األسباب مجتمعة
للكيان تاريخيه  هواجس   تشكل 

 الستكمال شرعيته  » الحق اإللهي  »
أن يعتبر  الصهيوني  الكيان  زال   فال 
ناقصة, والتوراتية  التاريخية   شرعيته 
محضها التي  السياسية  الشرعية   وأن 
إلثبات تكفي  ال  له  الدولي    المجتمع 
 »حقه  التاريخي بالقدس« التي يسميها

أور سالم وفق الرؤية التوراتية...
التاريخية الشرعية  في  النقص   هذا 
الماضي ربط  محاولة  إلى    يدفعه 
إلعادة محاولة  في  بالحاضر,    المتصور 
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المتخّيل في قلب الماضي  بناء   تشكيل 
 الحاضر للوصول إلى معادلة االستمرارية
مملكة تتحدث عن  فالتوراة   التاريخية, 
 يهوذا في القدس, وبناء الهيكل ومعبد

حيرود...
لكل احتالله  أن  نتصور  أن   وعلينا 
تجعله ال  وقراها,  بمدنها   فلسطين 
القدس, بدون  شرعيته  على   مطمئناً 
اإللهي بالحق  أوهامه  عليها  بنا   ألنه 
ارتباطاً عصور,  مدار  على   والتاريخي 
 بالرؤية التوراتية, وعلى مدار عمر الكيان
الشرعية على  يحصل  أن  يستطع   لم 
القدس, مدينة  في  ألحقيته   السياسية 
 حتى أن قرار التقسيم »181« لم يمحضه
مدينة القدس  اعتبر  بل   الشرعية, 
عشرات أن  بل  خاص,  دولي  مركز   ذو 
لم المتحدة  األمم  الصادرة عن   القرارات 

تمحضه هذه الشرعية...
 هذا الشعور بالنقص بالشرعية التاريخية
 والتوراتية يدفعه إلى تبّني سياسات
أكثر على  القدس  لمدينة   التهويد 
اقتصادي, سياسي  مستوى   من 
 وثقافي وعمراني وديمغرافي إلثبات
منجز العصرية هي  القدس  هذه   أن 
آثار أية  من  خالي  خالص   يهودي 
محاولة في  إسالميه  عربية   فلسطينيه 
يهودية غير  دعاوي  أية   إلسقاط 
, لفلسطين  عاصمة  بالقدس   تطالب 
إلى هذه اليوم  إلى حاجته   باإلضافة 
التي والتاريخية  الدينية   المكانة 
رأي لتأسيس  عالميا  القدس   تحتلها 
عالمي سياسي وشعبي وثقافي  عام 
واستمرارية القدس  بيهودية   يؤمن 
األرض على  اليهودي   التاريخ 
يصبح السياق  وفي   ,  الفلسطينية 
والسياحي الديني  العالمي   الحجيج  
واقتصاديا وسياسيا  دعاويا   هدفا 
مكانة من  القدس  تمثله  لما   للكيان 

عالميه  في خدمة الكيان ...
التهويد إلسكات التاريخ الفلسطيني ..    

 وعليه فإن القدس اليوم تتعّرض ألبشع
بفعل التاريخ,  عبر  تهويد   عملية 
اإلسرائيلية والبرامج  والخطط   السياسات 
المدينة معالم  تغيير  ألجل   الرسمية, 
التاريخية معالمها  وطمس   المقّدسة, 
العربية واإلسالمية,  الدالة على هويتها 
الفلسطيني الشعب  هوّية  على   والدالة 
العصر منذ  فيها  أقام  الذي   العربي 
الوطنية هويته  وكون   الكنعاني, 
منذ أرضها  على  والدينية   والثقافية 

آالف السنين...
القدس, تهويد  عن  اليوم  الحديث   إن 
مدينة القدس  جعل  يعنيه  فيما   يعني 
تراثها من  خالية  خالصة   يهودية 
 الفلسطيني والعربي واإلسالمي, وخالية
 من آثارها وأوابدها وكنوزها وعمرانها

بما وقصورها,  ومعابدها   ومساجدها 
 يمحو كل أثر يدّل على الحق التاريخي
في المدينة,  بهذه  فلسطين   لشعب 
هي القدس  أن  إلثبات  يائسة   محاولة 
واألجداد اآلباء  وأرض  الميعاد   أرض 

للشعب اليهودي...
1967 عام  منذ  »إسرائيل«  عملت   لقد 
  وحتى اليوم على تدمير البعد التاريخي
 والثقافي الروحي لمدينة القدس, وسعت
 جاهدة عبر األبحاث والتنقيب عن اآلثار,
زوايا زاوية من   في كل مكان وفي كل 
تاريخي دليل  إليجاد  الشريف   القدس 
»الشعب أحقية  يثبت  واحد   وروحي 
سياق القدس,...وفي  في   اليهودي« 
كل تدّمر  كانت  والتنقيب  البحث   هذا 
بالشعب له عالقة  أو معلم تاريخي   أثر 
ولم واإلسالمي,  العربي   الفلسطيني 
ً  تستطع حتى اليوم أن تجد دلياًل واحدا
 أو برهاناً أثري أو تاريخي له داللة على
 الوجود التاريخي »لشعب إسرائيل« على
 أرض القدس  ..وعالم اآلثار اإلسرائيلي
 » إسرائيل فلنكشتاين »  المعروف بأبو
صلة أي  في  يشكك  اإلسرائيلي    اآلثار 
علماء ان   يؤكد  كما   , بالقدس   لليهود 
 االثار اليهود لم يعثروا على أي شواهد
  تاريخية أو آثارية تدعم رواية  التوراة
حائط معزوفة  سوى   تبقى  ولم   .. 
اليهود قبلة  إلى  تحّول  الذي   المبكى, 
وعملت وهذيانهم.  شعوذاتهم   ومقام 
)  667  ( من  أكثر  أسماء  تغيير   على 
حيث القدس,  في  وأثرياً  تراثياً    موقعاً 
المواقع لجميع  ممنهج  بتدمير   تقوم  
 التراثية واألثرية واإلسالمية والمسيحية

في القدس...
حارات الصهيوني  الكيان  أزال   لقد 
ارتباط لها  القدس,  في  كاملة   وشوارع 
 تاريخي بالوجود العربي واإلسالمي مثل

 حارة المغاربة, وحي باب السلسلة, وحارة
سوق الحصر...

وتصميم مخطط  وضع  على   وأقدمت 
القدس لمدينة  جديدة«  »خريطة   جديد 
محاولة في  الشريف  القدسي   والحرم 
داخل العربي  الحضاري  الوجود   لمحو 
سياق وفي  الشريف,  والحرم   القدس 
من العديد  أزالت  الجديدة,   الخريطة 
والمحالت السكنية  واألبنية   العقارات 
وأجلت التاريخية,   والمعالم   التجارية, 
والعاملين فيها تحت المقيمين   السكان 
آيلة والعمران  األبنية  هذه  أن   حّجة 
 للسقوط, وأنها تحتاج إلى بنية تحتية

للصرف الصحي وخالفه...
وحديث جديد  عمراني  بنيان  أقيم   كما 
التاريخية األحياء  وسط  في   الطراز 
القدس مدينة  إلعطاء  وذلك   للمدينة, 
 طابعها الحديث الدالة على األثر والفعل

اليهودي...
اإلسرائيلية الوزارات  تتوانى   وال 
والمخطط الرؤية  ترجمة  في   المتعاقبة 
عملية رؤية  يكتسي  والذي   الممنهج, 
إلنشاء وذلك  األرض,  على   وميدانية 
 وتأسيس مدينة جديدة يهودية الطابع

على أنقاض القدس التاريخية...
العمران, إنما  وال يقف األمر عند حدود 
التاريخ بروح  العبث  إلى  ذلك   يتعّدى 
تستولي فتجدها  األثرية,   وصوره 
األثرية والمقتنيات  الموجودات   على 
إلى ونقلها  الفلسطينية,  المتاحف   من 
بعضها وتدمير  الصهيونية,   المتاحف 
التاريخي والحضور  الوجود  على   الدال 
التاريخ مع  يمتزج  الذي   الفلسطيني 
 الفلسطيني والعربي واإلسالمي, وتخلق
وخادعاً, مزيفاً  وفلكلوراً  تراثاً   منه 
 وتنسبه إلى ما يسمى بالتراث اليهودي,
العالمية األسواق  في  بترويجه   وتقوم 
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باعتباره تراثاً يهودياً وإسرائيليا...
 وال تكتفي السياسات الصهيونية بذلك
 بل لجأت إلى تهويد القدس ديمغرافياً,
إحداث على  زالت  وال  عملت   حيث 
الديمغرافي التوازن  في  كامل   خلل 
حيث األصعدة,  كل  على  المدينة   في 
 وضعت مبكراً ما يسمى »مشروع تهويد
طرد إلى  يرمي  الذي   »2020  القدس 
من المقدسيين  والسكان   الفلسطينيين 
داخل منهم  فقط   %12 وإبقاء   المدينة, 
في طردهم  لحين  مؤقتاً   المدينة, 
يهودي مليون  وإحالل  المناسب,   الوقت 
القدس السياق أحاطت   بالمدينة, وفي  
أجزاء فصل  الذي  العنصري,   بالجدار 
القدس ومحيطها وسكانها, وفصل  من 
الفلسطينية, المدن  باقي  عن   القدس 
 لتصبح مدينة معزولة عن محيطها من
لما وتابعة  األخرى,  الفلسطينية   المدن 

يسمى بالقدس الكبرى...!!
ثالثين من  أكثر  إقامة  إلى   وعمدت 
القدس, مدينة  في  وبؤره   مستوطنة  
من أكثر  يقطنها  كي  دائري   بشكل 
في وذلك  الخّطة,  وفق  يهودي   مليون 
أقامت حيث  العرقي  التطهير   سياق 
 أكثر من )4436( وحدة سكنية بالقدس
تنفيذ على  العمل  وجاري   الشرقية, 
إلى حدود )9000(  خطة سكنية تصل 
تجارية مراكز  وإقامة  سكنية,   وحدة 
ألف ثالثمائة  إلى  تصل  مساحات   على 
والمشاريع للفنادق  مربع, تخصص   متر 
 التجارية, وجاري العمل على وضع خطة
خاللها تقام   ,2030 عام   تطويرية حتى 
في سكنية  وحدة  ألف(   11( من   أكثر 
 غضون سنوات قليلة, وفي السياق ذاته,
 عملت »إسرائيل« على مصادرة آالف من
التي يحملها المقدسية  الهوية   بطاقات 
هؤالء أن  حجة  تحت   الفلسطينيون, 
ومن القدس,  مدينة  خارج   يعيشون 
 جراء هذه السياسة سقطت أحقية أكثر

 من عشرة آالف فلسطيني باإلقامة في
 مدينتهم القدس, كما لجأت إلى سياسة
المناطق خاصة  المدينة,  من   التهجير 
حيث الفلسطينيين,  بالسكان   المكتظة 
»إيهود الحكومة  رئيس  سابقاً   أقدم 
2008 على طرح حل يقوم  باراك« عام 
إلى القدس  من  كاملة  أحياء  نقل   على 

أراضي السلطة الفلسطينية...!!
 وضمن سياسة التهويد عمدت »إسرائيل«
االستيالء عملية  في  التحايل   إلى 
والمنشآت الفلسطينيين  بيوت   على 
الكنيسة على  فاستولت   المقدسية, 
بداية مع  القدس  في   األرثوذكسية 
مارسابا« »دير  مقبرة  وباعت   االحتالل, 
 وأراضي من جبل أبو غنيم  في القدس,
 كما باعت مأوى لحجاج القدس من أهل
 موسكو, وأراضي من جبل الطور, وساحة
القديمة, البلدة  من  الخطاب  بن   عمر 
متر كيلو  أربعمائة  من  أكثر   وصادرت 
القدس لتوسيع  مربع من األراضي حول 
الفصل جدار  وأقامت   المستوطنات, 
25( من  أكثر  حاصرت  حيث   العنصري, 
 ألف( مواطن فلسطيني, وأخرجت أكثر
 من )30 ألف( فلسطيني خارج القدس من
أجل التغيير العمراني والديمغرافي...

األرض على  الميداني  الفعل  هذا   كل 
حقيقية تهويد  عملية  أمام   يضعنا 
إلى تصل  بحيث  ومتدرجة,   مبرمجة 
ما تصنع  يهودية,  أكثرية   معادلة 
لتصبح تشاء  فيما  وتعبث   تشاء, 
مقابل في  خالصة  يهودية   القدس 
 أقلية فلسطينية عربية ليس لها عالقة
مستقبلها, وال  حاضرها,  وال   بتاريخها 
 ووجودها مؤقتاً في القدس لحين تسمح

الظروف المناسبة لطردهم...!!
كان الكنيست  أن  بالذكر   والجدير 
بضم  1980 عام  مبكراً  قراراً  أخذ   قد 
بالقدس سمي  ما  إلى  العربية   القدس 
وسياسياً إدارياً  وإلحاقها   اإلسرائيلية, 

ومالياً...
والضم, التهويد  صورة  تكتمل   وحتى 
الذي األخير  األمريكي  الموقف   جاء 
عاصمة واعتبارها  القدس,   يشرعن ضم 
السفارة ونقل  األبدية,   »إسرائيل« 
 األمريكية إلى القدس, ليؤّكد أن القدس
العملية كل  في  القصيد  بيت   هي 
تلك باعتبارها  واإلحاللية,   االستيطانية 
 العاصمة المتوهمة التاريخية لما يسمى

بمملكة يهوذا...
 وعلى ذات المنوال سعت »إسرائيل« منذ
1967 وال زالت للترويج بأن مدينة  عام 
 القدس, هي العاصمة األبدية والتاريخية
عبر بناتها  وهم  اليهودي,   للشعب 
التوراة في  وردت  القدس  وأن   التاريخ, 
 في سياق ذكر الهيكل أكثر من )632(
في تذكر  لم  فلسطين  وأن   مرة...!! 
االستشراقية الخدعة  إنها   التوراة...!! 
اعتمدتها التي   واإلستراتيجية 
والمسيحية العالمية   الصهيونية 
اغتصاب لغرض  المبكرة   الصهيونية 
يتقاطع التاريخية...وهنا   فلسطين 
الرواية مع  الصهيوني  المسيحي   الفكر 

التوراتية المتخيلة  ..
اإلعالمية السياسية  أن  نرى  هنا   ومن 
هي القدس  مدينة  حول   الصهيونية 
سياسة مع  ومتجاورة  متناغمة   سياسة 
المخطط ضمن  والتغيير   التهويد 

المرسوم...
 بيد أن هذه السياسة ليست وليدة اليوم,
الغربية للرؤية  أمينة  ترجمة  هي   إنما 
الصليبيين, قائد  الثاني«  »أوريان   منذ 
أن حيث   ,1897 عام  بازل  مؤتمر   ومنذ 
هذا كان  وإذا  يتوقف,  لم  الغرب   حلم 
 الحلم قد ضرب مع عودة القدس ألهلها
ظل الغرب  فإن  الدين,  صالح   بقيادة 
 ينتهز كل فرصة لالستيالء على القدس
 بكل الطرق, إلى أن كانت ضالتهم في
بداية مع  العالمية  الصهيونية   الحركة 

القرن العشرين...
نتاج ليست  اليوم  التهويد   وعملية 
نتاج هي  إنما   , فحسب  راهنة   سياسة 
حاضر ربط  كيفية  في  مبكرة   رؤية 
 القدس بما يسمى ماضي أورشليم, وقد
 أعلن هرتزل في مؤتمر بازل عام 1898
القدس, مدينة  على  يوماً  حصلنا  إذا   « 
أزيل أزال حياً, وقادراً فسوف   وكنت ال 
وسوف لليهود,  ليس  فيها  شيء   كل 
 أدّمر كل اآلثار التي مرت عليها قرون«
فكرة هي  التهويد  فكرة  فإن  هنا   من 

غربية صهيونية مبكرة...
القدس ملك  أما شارون فقد أعلن »أن  
اليوم بعد  تكون  لن  وأنها   إلسرائيل, 
 ملكاً لألجانب«  .. واليوم يقوم نتنياهو
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 بما قام به أسالفه الصهاينة في التهويد
والضم واإلحالل...

فهمها يجب  ال  التهويد  عملية   إن 
إسرائيلي سياسي  قرار  أنها   على 
بأنها إدراكها  يجب  ما  بقدر   فحسب, 
رؤية على  قائمة   ومستمرة    عملية 
تستند وتوراتية  واستيطانية   سياسية 
عمراني تهويدي  عملي  برنامج   إلى 
في واقتصادي,  وثقافي   وديمغرافي 

سياق مرحلة طويلة من عمر الكيان...
تهويد الوعي العربي

الشامل طابعه  يأخذ  التهويد  أن   ورغم 
 لمدينة القدس, وكل المدن الفلسطينية,
وبيسان لحم  وبيت  واللد  وحيفا   عكا 
آالف أسماء  في  والعبث   وغيرهم, 
 المدن والقرى واألودية والجبال والمواقع
 والعيون واآلبار وإعطائها أسماء عبرية,
الكيان نظر  في  التهويد  هذا   فإن 
شرعية ألخذ  كافي  غير   الصهيوني 

التهويد...!!
األمر الذي يدفع الكيان إلى االنتقال إلى 
مرحلة أخرى من التهويد, وهي مرحلة 
عبر  العربي,  والوعي  العقل  تهويد 
عملية التطبيع الجارية اليوم مع الكيان 
هو  ما  إلى  يحتاج  فالكيان  الصهيوني, 
إلى   العربية  الرسمية  العالقات  اكبر من 
وفتح  عنه  العربي  الشعبي  الحصار  فك 
العربية,  الشعوب  مع  تطبيعية  نوافذ 
الشعبي  والوجدان  العقل  إلى  والنفاذ 

العربي 
تلعب هذه  التطبيع  التهويد/   وعملية 
 فيها القوى الناعمة دوراً محورياً, لدفها
 إلى األمام, واستثمار المناسبات الرياضية
 والتجارية واالقتصادية والفنية الختراق
زالت وال  تمثل  التي  الثقافية   الجبهة 
القلعة األخيرة الصامدة فيوجه الكيان...
 إن أحد أهم سياسة التطبيع لدى الكيان
 الصهيوني, هو خلق بيئة عربية مالئمة
وجود مع  وتتكيف  تتفهم   ودافعة, 
لتهويد توطئة  معه   والعالقة   الكيان 
الرواية تسود  كي  العربي,   الوعي 
 اليهودية بأحقية اليهود في فلسطين,
من الرمضانية  المسلسالت  في   ولعل 
على دلياًل  إال   )7 ومخرج  هارون   )أم 
في اليهودية  الرواية  إدخال   محاولة 
 الوعي العربي وصوالً إلى اعتبار القضية
مقطوعة سياسية  قضية   الفلسطينية 
الهوية ومقطوعة  التاريخية,   الجذور 
العمل يجري  مجدداً  وهنا   العربية, 
وطرد الفلسطيني  التاريخ  إسكات   على 
العربي الوعي  من  الفلسطيني   التاريخ 
 ليسود تاريخ التوراة المتخيل والمسيطر
في الصهيونية  المسيحية  على   اليوم 

أمريكا والغرب األوروبي...

الشاملة الصهيونية  الرؤية  هي   تلك 
وتهويد والقدس  فلسطين   لتهويد 
وهي فلسطين,  اتجاه  العربي   العقل 
القرن, صفقة  مع  اليوم  متناغمة   رؤية 
 ومع برامج السلطات اإلسرائيلية في ضم

غور األردن وشمال البحر الميت...
اليوم تهويد  كلمة  أن  المؤسف   ومن 
دون مسامعنا  على  تمر   كاصطالح 
أهدافه, فكرته,  مضمونه,  نعي   أن 
المنطقة كل  على  تبعاته,   مخاطره, 
الذي األمر  فقط,  فلسطين   وليست 
من جزءاً  بأن  اإلحساس  حتى   يفقدنا 
من وعينا,  من  جسدنا,  من   روحنا, 
النهار وضح  في  منا  يستلب   تاريخنا, 

دون ألم أو تأنيب ضمير...
والتطبيعي التهويدي  الواقع  هذا   إن 
مسؤولياتنا هي  )ما  سؤال  إلى   يقودنا 
والحلفاء, والفلسطينيين,  العرب,   نحن 

 تجاه هذا الواقع...؟؟(
العمل على تشكيل هيئات  أوالً: أهمية 
تقف وعربية,  فلسطينية   ومؤسسات 
عملية مواجهة  في  وبرنامجياً   محلياً 
 التهويد عبر السياسة, والثقافة,واإلعالم,
 والبرامج التلفزيونية, في محاولة إلحياء
والحديث القديم  الفلسطيني   التاريخ 
عملت التي  التوراتية  الرواية   لنفي 
تسويقها على  األوروبية   المركزية 
الصهيونية, المسيحية  عبر   وتبنيها 
استيطانية, استشراقية  رواية   وهي 
األوروبي العقل  في  مخّزنة  زالت   ال 

الغربي...
األمر يستدعي  الحال  وكذلك   ثانياً: 
 تشكيل هيئة فلسطينية مهمتها رصد
 كل عمليات التهويد في أرض فلسطين,
المستوى على  ليس  مخاطره,   وتبيان 
 الفلسطيني فحسب, إنما على المستوى
الديانات, وباقي  واإلسالمي,   العربي 
غير هو  ما  كل  نقيض  هو   فالتهويد 
الثقافية المستويات  كل  على   يهودي 

واالقتصادية والدينية   واالجتماعية 
والسياسية...

القدس يوم  استثمار  على  العمل   ثالثاً: 
شأن إعالء  لجهة  عام  كل  من   العالمي 
المستوى على  وفلسطين   القدس 
 اإلقليمي والدولي وخلق رأي عام عالمي
المدائن أم  السالم  مدينة  حقيقة   يعي 

تاريخياً وراهناً...
نطالب إال  المنطقي  غير  من   رابعاً: 
عملية بوقف  الفلسطينية   السلطة 
من األوهام  وطرد  الكيان  مع   التفاوض 
إلرغام منه  والخروج  التسوية,   مسار 
 االحتالل على وقف إجراءاته التهويدية,
 وإثارة الغضب السياسي واإلعالمي  على
 المستوى الفلسطيني والعربي والعالمي
 دون خوف من سقوط العملية السياسية

الوهمية...
تسقط أال  بمكان  األهمية  من   خامساً: 
الواقع في  الثقافية  الجبهة   قلعة 
 العربي, األمر الذي يجب إيالء مؤسسات
 محاربة التطبيع دوراً محورياً في إسقاط
المستوى التطبيع على   مشاريع وبرامج 

العربي.
مؤسسة  تشكيل  عل  العمل   : سادسا  
الفلسطيني  التاريخ  إلحياء  وطنيه 
وأكاديميين  مفكرين  من  القديم  
القديم  التاريخ  بكتابة  ومختصين 
عرب وغير عرب للوقوف عن كثب على 
حقيقة التاريخ الفلسطيني الذي جرى 
اإلسرائيلية  الرواية  قبل  من  إسكاته 
والتوراتية وتبيان إن التاريخ اليهودي 
قلب  في  تاريخيه  لحظه  إال  ليس 

موسوعة التاريخ الفلسطيني 
فلسطين, أن  يطن  من  يخطئ   أخيراً: 
 حتى لو تهودت معالمها, وعمرانها, ولو
يمكن العالم,  بيهود  سكانها   استبدل 
وطنية...عربية... كقضية  تسقط  أن 
تهّود...والتاريخ ال   إسالمية...فالروح 

ال يهّود...والحلم فوق التهويد...

ية
ين

ط
س

فل
ن 

ؤو
ش



 28

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

 بعد االتفاق بين األحزاب الصهيونية عل تشكيل الحكومة دعى محمود عباس
 الجتماع عاجل في رام اهلل، وافقت على حضوره كافة الفصائل، ما عدا حركتي
 حماس والجهاد االسالمي، وقبل الموعد المحدد لبدئه بساعات قليله قام بإلغائه
هكذا اإلسرائيلية«.  الحكومة  اجتماع  »سيقرره  لما  وانتظاًرا  أمريكي،  لطلب   استجابة 
باستخفاف الفلسطينية؛  الفصائل  ومع  الوطنية،  القضية  مع  السلطة  رئيس   يتعامل 
 واستهانة، تنم عن ديكتاتورية وفردية وإصرار على السير على ذات النهج، منذ عهد
 الرئيس الراحل عرفات، الذي ألحق وما زال يلحق أفدح األضرار بجوهر قضيتنا الوطنية،
الحديثة؛ الفلسطينية  الثورة  إنجازات  مخزون  فقط   ليس  وهدر  استنزاف  يستمر   حيث 
 العسكرية والسياسية والدبلوماسية والمعنوية، بل هنالك مزيد من التطاول على الرصيد
والشعب األرض  أي  الفلسطيني،  للشعب  والقومي  الوطني  المال”  »ورأس   التاريخي 

  دون أي رادع فعلي يضع حًدا لهذا النهج وأصحابه.

برنامج عباس واضح: ماذا يريد اآلخرون؟
إسحق أو الوليد- كاتب سياسي فلسطيني/فنزويال

برامج تعد  لم  ذلك،  على   بناء 
الفلسطينية الفصائل   وسياسات 
واإلسالمية، الوطنية   والحركات 
اليمين لنهج  والرافضة   المناهضة 
االستراتيجية، وخياراته   الفلسطيني 
الكامل، التحرير  على  تأكيدها   رغم 
 قادرة على إخراج قياداتها من مربع
والحفر الذات،  حول  والدوران   األزمة 
ويضرب يضر  مما  المكان،  نفس   في 
 مصداقيتها ومكانتها بين جماهيرها
اليمين لقيادات  ويسمح   وقواعدها، 
االستمرار األوسلوي   الفلسطيني 
والسياسة النهج  ذات  في  السير   في 
السقف تحت  والمناورة،   واللعب 
رسمته الذي  الصهيوني،   اإلمبريالي 
االستسالمية »أوسلو«   اتفاقيات 
 والخيانية، مدعًيا أن ال بديل لبرامجه

 وسياساته وخياراته.
 أعتقد أن إعادة تذكير قيادات الفصائل
في المشاركة  الفلسطينية   والحركات 

السلطة، رئيس  بمواقف   »التشريعي” 
 على األقل، منذ أن اُنتخب في  15 كانون
 ثاني عام 2005، حتى اآلن، والني تظهر
 بوضوح إنه يسير بخطى ثابتة على ذات
 النهج، ومنسجم مع قناعاته التي يجهر
حيث فتح،  لحركة  انضم  أن  منذ   بها، 
مع خاص،  جهد  بذل  عاتقه  على   أخذ 
 آخرين، منهم عصام السرطاوي الذي تم
 اغتياله؛ بسبب اتصاالته بالعدو في بداية
الماضي، القرن  من  السبعينيات   عقد 
 لنقلها، أي فتح، للمواقع التي هي فيها
المتحمسين أكثر  من  كان  وألنه   اآلن. 
 للتوصل التفاق مع العدو، كما يقول في
 مذكراته ) السالم المفقود (، الصهيوني
كيسنجر، هنري  تلميذ  روس؛   دينس 
 مهندس عملية فرض االعتراف بشرعية
باتفاقيات بدأت  التي  إسرائيل”   »دولة 
الخيانات عصر  فاتحة  ديفيد   كامب 
 العربية، يدرك جيًدا الدور الذي قام به،
 خاصة في المرحله السرية من مفاوضات
 أوسلو، حيث يقول دينس روس »عندما
 كانت تتعثر األمور مع ياسر عرفات، كنا
عليه للضغط  عباس  محمود   نستعمل 
 وإقناعه، وكان دائًما ينجح في ذل.ك »
 بعد انتخابه رئيًسا وجد الطريق معبًدا
بشكل واستراتيجيته  أفكاره   لتطبيق 
خطابه في  ذلك  على  وأكد   مطلق، 
 بمناسبة فوزه باالنتخابات، حيث التقط
يؤكد لكي  يتحينها  كان  التي   الفرصه 
االخرين وإلزام  الخاص  برنامجه   على 
فتح »برنامج  عن  يتحدث  لم  فهو   به، 
خطابه كل  وركز  التحرير”،  منظمة   أو 
 على االلتزام بنهج المفاوضات )الذي هو
الرباعيه،  نهجهم طبًعا(، وعلى برنامج 

 وأن »سيادة القانون تتمثل بوجود سلطه
 واحده وسالح شرعي واحد”.  وللسخرية
في الديمقراطية  عن  تحدث  أن   بعد 
أمام الباب  أغلق  الفلسطينية،   الساحة 
 أي فصيل أو حزب، بأن تكون له برامجه
ال ولكن   ...« قائاًل  الخاصة؛   وسياسته 
 أحد يملك الحق في تجاوز إرادة الشعب
اجندته وتطبيق  بيده  القانون   وأخذ 
في التوجه،  ذات  في  وأمعن   الخاصة«، 
 كلمته التي وجهها للشعب بمناسبة فوز
 حركة حماس باالنتخابات، أي في خطاب
،2005 النتائج، بتاريخ 26 شباط   اعالن 
للحكومة بد  »ال  إنه  على  شدد   حيث 
كسب على  الدؤوب  العمل  من   القادمة 
ماذا يعلم  والكل  الدولية”،  األسرة   ثقة 
 يعني هذا »الطلب”، وكم هو ثمنه، وأن
الخاصة، األجندات  إلغاء  يعني   تنفيذه 

 . كما طالب أعاله
 أما في كلمته، األهم واألشمل، أمام أول
دورته في  التشريعي،  للمجلس   جلسة 
 الثانيه بتاريخ 18 شباط 2000، فقد حدد
البرنامج مباشران  وبشكل  بدقه   فيها 
الذي برنامجه  هو  للتنفيذ   المطروح 
 انتخب رئيًسا على أساسه، ولخص بدقه
قائاًل: استراتيجيته  مكثف   وبشكل 
 انطالقًا من برنامجي الذي اُنتخبت على
 أساسه ُأكد ما يلي »سنواصل التزاماتنا،
التفاوضي بالنهج  وحكومة   رئاسة 
واقعي... وسياسي  استراتيجي   كخيار 
وأعضاء المجلس  أعضاء  ُأَذكر   وإنني 
كافة احترام  بحتمية  القادمة   الحكومة 
ظاهرة وإنهاء  الموقعة،   االلتزامات 
 الفوضى؛ فوضى السالح، وبما أن الجميع
وهيكليات سلطة بنية  في  اآلن   يشارك 
الجميع فعلى  مؤسساتها،  بكل   وطنية 
سالح وجود  يلتزم  أن  استثناء   دون 
طالب أي  الشرعية”،  سالح  هو   واحد 
ذلك على  وحّتم  السالح،  بإلقاء   الجميع 
اإلجباري التطبيق  يعني  ما   مرتين، 
 الذي ال مفر منه، وقبل أن ينهى حديثه
احداثيات استراتيجيته  أكمل رسم آخر 
القوى الدائرة على   التي تهدف إطباق 
يجوز »ال  بأنه  للتشريعي  دخلت   التي 
ألي االنجرار  وسياساتنا  مواقفنا   في 
تبقى كي  المحاور”،  أنواع  من   نوع 
حدود في  وجودها  أسيرة  القوى   هذه 
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وسد وجغرافًيا،  سياسًيا   »التشريعي”؛ 
القومي واإلقليمي؛ إال ما يمكن  عمقها 
سلتطه. عمل  ضرورات  به  تسمح   أن 
كافة بصر  ومرمى  مسمع  على  هذا   كل 
 القوى المشاركة التي تقول في برامجها
هي التي  أوسلو  اتفاقيات  ضد   إنها 
 الرحم التي خرج منها هذا »التشريعي”،
ليصبح العام،  ذلك  منذ  يعمل  لم   الذي 
 واضًحا أن خالفه مع حركة حماس، وعدم
الحكم في  حقها  بممارسة  لها   السماح 
والقوى كأغلبية،  برنامجها  أساس   على 
 األخرى يتمدد أو يتقلص بمدى بعدهم
االستراتيجية هذه  من  قربهم   أو 
الرجعية، أي في كل اليمينية   العباسية 
 األحوال، يجب على الفائز أن يحكم على
تنتهي وهنا  الرئيس”،  »برنامج   أساس 
هذا ألن  الديمقراطية”؛  »اللعبة   تماًما 
 البرنامج ال يقبل أي تعديل، من أي كان
 لهذا لم يكن يرغب أو يريد أن يناقش
من خصومه، ليس  الرئاسة”،  »بيان   أحد 
 بل أيًضا من أبناء حركته؛ حركة فتح.

دعوته  لبوا  من  كل  من  المطلوب 
الفلسطينية”  »القيادة  اجتماع  لحضور 
توفر  كي  وفقط  فقط،  يريدها  التي 
في  المطلوبة  الشرعية  لسيادته 
تقودها  التي  الدولية  المحافل 
والتي  والصهيونية،  اإلمبريالية 
أرضنا  تهويد  على  العمل  وظيفتها 
وقضيتنا وإزالة العقبات التي تعيق 
والنفوذ  الصهيوني  المشروع  تمدد 
ظل  وفي  المنطقة،  في  اإلمبريالي 
وأفكار  أليديولوجية  الوضوح  هذا 
كملهم  واستراتيجيته،  “الرئيس” 
أن  يمكن  ال  التي  المضادة  للثورة 
تطورات،  من  مهما حدث  عنها  يحيد 
موقف  في  يكمن  الخلل  أن  ليتضح 
الوقت  نفس  وفي  ذاتها،  من  الثورة 
مما  الوطنية،  الساحة  في  خصمها  من 
من  ذاتها  تحرير  أوالً؛  عليها  يفرض 
»تعاطيها”، مع بعض إنتاجات وإفرازات 
ـ السلطة، وخاصة مشاركتها في  أوسلو 
من  ذلك  على  يترتب  وما  التشريعي، 
من  نفسها؛  »تطهير”  و  التزامات 
بعض التلوث الذي علق بها، نتيجه 
أن  تستطيع  هكذا  العالقة.  لتلك 
وجماهير  وجماهيرها  ذاتها  »تحرر” 
معسكر خصمها اليميني، ودون ذلك 
أنملة  قيد  تخطوا  أن  تستطيع  لن 
الثوري  الوطني  البديل  بناء  نحو 
لقيادة النضال؛ من أجل مهمة التحرر 
وإسقاط  والديمقراطي  الوطني 

اتفاقيات أوسلو والقائمين عليه. .

رأس المال: نهب الصمود
خاص بالهدف

ما فغالًبا  الفلسطينية،  بالحالة  الصمود  لشعارات  مالزم  خلل   هناك 
 حافظ الخطاب الرسمي والوطني الداعي للصمود، على عزلته عن أي
 محاولة لتعريف هذا الصمود، على نحو يرفع للذهن صورة عن الصمود

.باعتباره تلقي الهراوات، أو الصبر على عمليات العقاب والحصار والتجويع
 يشكل الحفاظ على الموقف السياسي المكون األساسي في حالة الصمود، ولكن
 إلى جانبه يقف العامل االقتصادي كعنصر أساسي وضروري في خلق هذه
 الحالة وحمايتها، ذلك حين تخلق الحركة الوطنية سياق تحرري تجري فيه

.العمليات االقتصادية برمتها، بما يحقق دورها في المواجهة
فيما  الغالب  والقيادي  الحكومي  المفهوم  يزال  ال  الفلسطينية  الحالة   في 
 يتعلق بإدارة االقتصاد في مرحلة التحرر الوطني، هو إدارة الموازنة وتوزيع
 الرواتب والمخصصات، أو تقديم »منح مشوبة باألذى« على من تتسلط عليهم
 السياسات االحتاللية، وهذا كله بالطبع ال عالقة له باقتصاد الصمود، أو بناء
وأداة التام،  نقيضها  هو  بل  النضالية،  العملية  خدمة  في  اقتصادية   عملية 

.إضافية في توهين صمود وهمم أبناء شعبنا األبي
السوق اقتصاديات  االحتاللية في ظل  السياسات  مجابهة  امكانية  تخيل   إن 
 المرتبط باالحتالل، هو محض وهم، فما جنيناه من تغليب مصالح رأس المال
الممنهج واإلضعاف  المطلقة،  االقتصادية  التبعية  هو  باالحتالل،   المرتبط 
الوقت وفي  الفلسطيني.  والمجموع  للفرد  االقتصادية  واالستقاللية   للقدرة 
 الذي تجادل فيه نخبة أوسلو االقتصادية والسياسية بكون االنتفاضة والمقاومة
 و«عدم االستقرار« المرتبط بها، هو ما يخلق الضغوط االقتصادية والمعيشية،
 تكمن اإلجابة في حقائق رقمية بسيطة، فكم زادت أرصدة هؤالء في ظل
 االنتفاضة وبعدها؛ حسابات بنكية وأسهم شركات تضاعفت قيمتها باضعاف
 مضاعفة، وأصول عقارية تتسع وتمتد وتتضاعف قيمتها كل يوم، ما يدلنا
 على تلك الثقوب التي تلتهم المال، فتكون كل لحظة ضعف وفقر تنال من
والمنقولة الثابتة  البنكية واألصول  الحسابات  لتزايد  نتاج   الفلسطيني، هي 

.لهؤالء
السلطة اتجاه  ومع  المتزايدة،  االحتاللية  التصفوية  الهجمة  وفي ظل   اليوم 
 الفلسطينية لصندوق أهلي لجمع التبرعات، كانت سخرية رأس المال الفجة
 من كل ما هو فلسطيني، وهو أمر لم يقتصر على ضآلة التبرعات المقدمة،
 بل التسليم أصاًل بمنطق التبرع في مقاربة هذه األزمة، فال أعدل وال أوجب
السياسة أبناء شعبنا، ووقف توظيف  نهبه هؤالء من جيوب  ما  إعادة   من 
دور المال  رأس  فيها  يلعب  التي  هذه  النهب  لعملية  كغطاء   الفلسطينية 

.التابع والشريك لالحتالل
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كل وفي  وطنه  داخل  الفلسطيني  العربي  والشعب  عامًا،  وسبعون  اثنان    
 مناطق اللجوء واالغتراب، ما زال يعيش مرارة نكبته االستثنائية بكل ما آلت
 إليها المذابح التي نفذتها العصابات اليهودية – الصهيونية، بغطاء ودعم من

حكومة المستعمرين البريطانيين التي كانت الدولة المنتدبة على فلسطين.

هل من معنى خاص لذكرى النكبة هذا العام؟
محمد العبد الله- كاتب سياسي فلسطيني-سوريا

تتوقف لم  عاماً،  وسبعون   اثنان 
التي المتالحقة  النكبات   خاللها 
نتيجة الشعب،  هذا   يعيشها 
التوسعية االستعمارية   السياسات 
والنار بالحديد  نشأ  الذي   للكيان، 
والدولي اإلقليمي  والتآمر   والمذابح 
عام بمنتصف  الدولية«   و«الشرعية 
النهج بهذا  مستمراً  زال  وما   ،1948 
 في ظل دعم اإلمبرياليين الغربيين،
المصالح ذات  الدول  من   والعديد 
عدد وتواطؤ  الكيان،  مع   المشتركة 

من األنظمة العربية.
العربي قسطنطين للمفكر    وُيسجل 

أول كان  أنه   ،»2000  -  1909  زريق 
كتابه في  »النكبة«  االسم  نحت   من 

الذي حمل عنوان »معنى النكبة«.
 مع انتصاف شهر أيار / مايو 1948 كانت
دعم على  والمحمولة  المتنقلة   المذابح 
وطرد تشريد  إلى  أدت  قد   استعماري، 
 ما يزيد على 800 ألف مواطن ومواطنة
 من مدنهم وقراهم من أصل أكثر من
كانوا وفلسطينية،  فلسطيني   مليون 
 يقيمون فوق أراضي آبائهم وأجدادهم
الكيان قيام  عليه  ُأعلن  الذي   بوطنهم 

ارتكاب إثر  على  الغاصب،   االستعماري 
المجازر لعشرات  اليهودية   العصابات 
15 من  أكثر  استشهاد  إلى  أدت   التي 
العصابات وسيطرت  فلسطيني/ة،   ألف 
يقارب ما  على  الصهيونية   اليهودية 
الفلسطيني، الوطن  مساحة  من   %80 
 الذي يزيد قلياًل على »27,000 كم مربع«،
فقد فلسطين،  مساحة  من  تبقى   وما 
بالضفة والمتمثلة  5876 كم2،   تم ضم 
أما قطاع األردنية،  اإلدارة  إلى   الغربية، 
 غزة، البالغ مساحته 363 كيلو متراً مربع،

.فتم ضمها إلى اإلدارة المصرية
 لم تكن النكبة في عام 1948 وليدة
 تلك السنة، بل هي نتاج جهد يهودي
مالمحه بدأت  لألرض،   استعماري 
 تتضح قبل ذلك بما يزيد عن سبعة
تطأ بدأت  عندما  الزمن  من   عقود 
 أقدام الغزاة الصهاينة؛ المستوطنون
النصف في  فلسطين،  أرض   األوائل 
 الثاني من القرن التاسع عشر. لذلك،
 ال يمكن اعتبار النكبة »حدثاً تاريخياً«
 من الماضي، ألن ما يحصل على األرض
يتعرض وما  المحتلة،   الفلسطينية 
بأن يؤكدان  الفلسطيني،  الشعب   له 

»قيام في  عنها  ُأعلن  التي   الجريمة 
 الكيان« هي مجزرة سياسية وبشرية
تحمله ما  بكل  ومتتالية،   متدحرجة 
وممارسات وقوانين  إجراءات   من 

 ميدانية.
 خضع من تبقى من الشعب الفلسطيني
لسياسة ألفاً،   150 يزيد  ما  وطنه،   في 
 عنصرية، رغم ما أصاب غالبيتهم، بأن
أن بعد  وطنهم  داخل  الجئين   أصبحوا 
 دمرت العصابات الصهيونية مئات القرى
»المدينة المكان  خارج  أو   والبلدات، 
للتدمير تتعرض  لم  التي  القرية   أو 
العرقي، للتطهير  نتيجًة   والمسح«، 
في العرب  خضع  ذلك،  لكل   وباإلضافة 
الذي العسكري  الحكم  لقانون   فلسطين 
 امتد من عام 1948 ولغاية عام 1966.

آثار النكبة داخل المحتل من وطننا عام 
 1948

بقوا من  على  الكيان  قيام   انعكس 
ُتشرعه فاشياً،  اضطهاداً  وطنهم،   في 
من بمجموعة  االحتالل   السلطات 
خنق تهدف  التي  واإلجراءات   القوانين 
كل في  عليه،  والتضييق  الوجود   هذا 
حتى تتوقف  لم  لهذا،  الحياة.   مجاالت 
 اآلن عمليات التمييز الواضحة ضدهم في
 كافة المجاالت، خالل كل تلك السنوات،
عمليات من  المزيد  أن  اآلن،كما   وحتى 
وتضلياًل كذباً  الُمسماة   –  التهويد 
له تتعرض  وما  مستمرة،   –  »التطوير« 
من »النقب«  المحتل  الجنوب   مناطق 
والضغط القرى  لعشرات  هدم   عمليات 
األمنية باالستدعاءات  السكان،   على 
وقد ذلك.  على   دليل  إاّل   واالعتقاالت، 
 أدت تلك السياسات الفاشية لردود فعل
العربي، المجتمع  داخل  وغاضبة   رافضة 
السياسية األطر  بتشكيل   تمظهرت 
 »حركات وأحزاب«، والمجتمعية »هيئات
أيديولوجية بمضامين  أهلية«   ولجان 
بالعمل تعاطيها  في  متباينة   ونضالية 
ما وهذا  للكيان،  ونظرتها   السياسي 
انتخابات من  المتباينة  بالمواقف   تأكد 
وما مقاطعة،  أم  مشاركة   الكنيست: 
طبيعة تحديد  من  اتجاه  كل   يتطلبه 
انعكس ما  وهذا  التحالفات،   أطراف 
التي  – المشتركة  القائمة  أداء   على 
 أسقطت من اسمها العربية – بتحالفها
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أبيض«،  – »أزرق  االئتالفي  اإلطار   مع 
منه بعض ما حذرت  إلى  انتهى   والذي 
بتأكيدها العربية  والقوى   الحركات 
خطأ، باالنتخابات،  »المشاركة  أن   على 
 والرهان على تحالف مع جنراالت المجازر،

كارثي«.
 على ضفة الصراع والمواجهة مع حكومة
السياسي النضال  يتوقف  لم   الكيان، 
الجماهير  واالجتماعي والثقافي، بل إن 
 العربية، وبكل معاركها، كانت حريصة
الذي الوقت  بذات  حقوقها،  انتزاع   على 
وبكل الشوارع  بتظاهرات  فيه   تؤكد 
من جزء  أنها  على  الوطنية،   المناسبات 
 الشعب الفلسطيني في مختلف مواقعه،
كتأكيد اكتوبر2000«،  »هبة   وجاءت 

ُمَعّمد بالدماء على تلك الحقيقة.
عن نكبة تلد نكبات ومقاومة

من عقدين  انقضاء  يكتمل   لم 
الكيان حكومة  أكدت  حتى   الزمن، 
الحركة مشروع  أن   االستعماري 
المزيد على:  القائم   الصهيونية 
وطرد األرض،  واحتالل  التوسع   من 
أجل من  وتشريدهم   أصحابها 
العرقي« »التطهير  عملية   استكمال 
 كترجمة عملية لسياسة ونهج »أرض
 أكثر وسكان أقل« ، قد بدأ تنفيذه.
 وهكذا، جاءت نتائج عدوان حزيران /
1967 لتؤكد أن نكبة جديدة –  
 وليست نكسةً - قد أصابتنا. والالفت
وآالمه انكساراته  بكل  التاريخ،   أن 
سياسي كحدث  النكبة،  يخص   بما 
لم والدولة  المجتمع  في   وبنيوي 
.1967 حزيران  هزيمة  عند   يتوقف 
على النكبات  تدحرجت  عربي،   وطن 
وساحة، إقليم  من  أكثر  في   أرضه 
فلسطينية  / عربية  حالة  إلى   لتشير 
اإلرادة ومسلوبة  مهزومة   رسمية 
كامب  « اتفاقية  من   والسيادة؛ 
»إعالن واتفاق   ،1978  «  ديفيد 
 المبادئ في أوسلو« 1993، واتفاقية
الفوضى وحالة   ،1994 عربة«   »وادي 
 الُمدمرة »داعش وأخواتها والتدخالت
من أكثر  في  العدوانية«   الخارجية 
 إقليم منذ 2011، والعدوان اإلمبريالي
على الرجعي   – أمريكي   الصهيو 
 اليمن، إلى صفقة ترامب – نتنياهو
أفكارها وضع  التي  القرن«   »سرقة 
مختلف من  بنودها،الصهاينة   وصاغ 

 الجنسيات، ونحن نعيش النكبات.
صفقة تتضمنه  ما  خطورة   إن 
إعالنها ليس في  نتنياهو   –  ترامب 

على تحقق  ما  في  بل   المدوي، 
للسفارة نقل  من  الواقع   أرض 
أعلن التي  للقدس،   األمريكية 
للكيان عاصمة  بها  اعترافه   »ترامب« 
»أونروا«؛ على  والتضييق   المحتل، 
الالجئين قضية  إنهاء  أجل   من 
 الفلسطينيين، وإعالن »ضم الجوالن«
فتح وكذلك،  العدو.  لكيان   المحتل 
الرسمي« »التطبيع  التطويع   أبواب 
تحت عربية،  عاصمة  من  أكثر   في 
ومسمومة، خادعة  وتسميات   عناوين 
 وكمثال على ذلك ورشة” السالم من
 أجل االزدهار« في البحرين، ومشاركة
زيارات أو  والفنية،  الرياضية   الفرق 
والقادة الحكوميين   المسؤولين 
 األمنيين الصهاينة لعدد من العواصم
 الخليجية »المنامة، أبو ظبي، مسقط،
تظهر وهنا   .« والدوحة   الرياض 
التطبيق حيث  من  الصفقة   خطورة 
بل مكان،  من  أكثر  في   والتمدد 
تعرضها أعمال  في  البيوت   ودخول 
من تستهدف  الفضائيات،   بعض 
للتاريخ، مزورة  رواية  تقديم   خالل 
الوطنية والثوابت  والثقافة   الوعي 

والقومية.
الفلسطينية المقاومة  قوى   إن 
النكبة جابهت  التي   والعربية 
مكان من  أكثر  في   وارتداداتها 
استطاعت األصعدة،  مختلف   وعلى 
 في أكثر من ساحة أن تعيق وُتربك
إن بل  األعداء،  جبهة   مخططات 
الميداني الواقع  أرض  على   االنتصار 
البطولي والصمود  ولبنان،  غزة   في 
في والمؤامرة  العدوان  مواجهة   في 
إلى يشير  والعراق،  واليمن   سورية 
وبتحالفاتها الوطنية  األمة  قوى   أن 
قادرة، زالت  ما  والدولية،   اإلقليمية 
العدوانية، الهجمات  صد  على   ليس 

بل وإلحاق الهزيمة بها.
 الصفقة/السرقة تقطف ثمار

اتفاق أوسلو
،1948 نكبة  ذكرى  في  يمكننا   ال 
 الفلسطينية المكان، العربية باالمتداد
المجتمعات في  العميق   والتأثير 
مواجهة أن  القول،  سوى   والدول، 
– ستؤدي  التي   الصفقة/السرقة، 
 باإلضافة لما سبق - إللحاق أكثر من
 42 % من أراضي الضفة الغربية بكيان
 العدو، التي ُيفترض أن تكون تحت
وهو الفلسطينية،  السلطة   »سيادة!« 
 يعني أن منطقة األغوار التي تشكل

الغربية، وما الضفة   29% من مساحة 
متر مليون   170« المياه  من   تمتلكه 
األراضي إجمالي  من   50 و   مكعب« 
كما للكيان،  ضمها  سيتم   الزراعية، 
 / »ج  منطقة   يتكررCأن  التي   » 
 الحديث عن ضمها تساوي ما يقارب
 من 60 % من مساحة الضفة الغربية.
أوالَ يتطلب  ذلك،  كل  مواجهة   إن 
 اسقاط اتفاق أوسلو، نهجاً واتفاقيات
االجتماعية حوامله  مع   وبروتوكالت، 
أمنيين ووكالء  بيروقراطيين   من 
وسماسرة األمني«،  »الوالء   لالحتالل 
 اقتصاديين. وأيضاً، بإنهاء التضليل
لكي الهادف  والثقافي   اإلعالمي 
التحرري، والقومي  الوطني   الوعي 
االستعمار كيان  يختزل   الذي 
»الدولة بـ  لوطننا،   االستيطاني 
 الجارة«، وُيؤكد في أكثر من مناسبة
السياسية النضال  قضايا  بأن   ولقاء، 
داخل الفلسطيني  لشعبنا   واألساسية 
 الوطن المحتل عام 1948، هي » شأن
لن فإننا  لهذا،  اسرائيلي«.   داخلي 
نضيف جديداً إذا أكدنا بأن »الصفقة/
أن بعد  األرض  على  ُتٌنفذ   السرقة« 
 مهد لها » اتفاق أوسلو« بإزالة الكثير

 من العقبات.
الشعب يؤكد  المشهد،   في ظل هذا 
قدراته يوم،  بعد  يوماً   الفلسطيني 
على والمستندة  النابعة   الهائله 
وعلى ينضب،  ال  كفاحي   مخزون 
ظروف أقسى  ظل  في   ابتداعه، 
األمني«، »الوالء  و  والقمع   االحتالل 
 وسائل نضالية متعددة، من السكين
الرصاص الدهس إلى  الحجر إلى   إلى 

والمتفجرات.
خاتمة

 إن الرد على النكبة وكل النكبات يتطلب
ومساراً فكراً  للتجربة،  شاملة   مراجعة 
تجديد وإعادة  تنظيمية،   وهياكل 
 الوعي بطبيعة وأطراف جبهة األعداء
الثوري التغيير  أولى إلحداث   كخطوة 
من باالنتقال  الوطنية،  حركتنا   في 
عند المحتل  مع  التواطؤ/الشراكة   حالة 
والتيبس والتكلس  والترهل   البعض، 
شعبية حالة  إلى  آخر،  عدد   عند 
وهزيمة لالنتصار  مجال  فال   ثورية.. 
النهج وإسقاط  بمقاومة  إاّل   المشروع؛ 
الصهيوني اإلمبريالي  للمركز   التابع 
المقاومة ألن  العربي؛  الوطن  كل   في 
ومارس كتب  كما  مستمرة،   جدوى 

الشهيد »باسل األعرج«.
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من  طويل  تاريخ  إرث  معه  حاماًل  أيار   15 يوم  حّل  اآلن  من  عامًا«   72« قبل 
الصراع على أرض فلسطين, ومن أجلها صراع بين مشروعين:

كانت  التي  حدودها  إطار  في  فلسطين  باستقالل  يتمثل  فلسطيني  األول: 
قائمة في عهد االنتداب البريطاني.

التاريخية,  فلسطين  أرض  على  اليهودية«  »الدولة  بإقامة  يتمثل  صهيوني  الثاني: 
وتجميع يهود العالم فيها!

مرور "72"عاما على النكبة المستمرة
"سيدة األرض" لن تبرح مكانها

محمد صوان-كاتب سياسي فلسطيني - سوريا

متقطعاً  الصراع  كان   1948 عام  قبل 
إطار  في  محصوراً  ظل  حيث  نسبياً, 
ميدانه  والمصالح,  القوى  توازنات 
صفة  يأخذ  ولم  غالباً,  السياسية  اللعبة 
 – محددة  باستثناءات  إال  الشمولية 
 /  1936 الكبرى  الفلسطينية  الثورة 
اكتسب   1948 عام  أن  غير   –  1939
ألول  التقليدية  العسكرية  الحرب  طابع 
مرة. فما أن أعلنت بريطانيا عن نّيتها 
الدول  أخذت  حتى  االنتداب,  إنهاء 
تستعد  الصهيونية  والحركة  العربية 
للحصول على التركة اإلنكليزية, ودخلت 
ونتيجة  عربية,  جيوش  سبعة  الحرب 
بالغرب على  آنذاك  الدول  الرتباط هذه 
وخضوعها  واتفاقيات,  معاهدات  شكل 
تسليحياً له, وأيضاً لتفّوق العدد والعتاد 
الحكام  من  عدد  وخيانة  الصهيوني, 
إلخ,  االستعمارية..  والضغوط  العرب 
ُحسمت الحرب لصالح »الكيان الصهيوني 
الهزيمة  تسمية  على  واصطلح  الوليد« 
بإطالق  العرب  برع  حيث   ،« »بالنكبة 
التسميات على هزائمهم, وحملت النكبة 
الكارثية  نتائجها  الهزائم  من  كغيرها 
بأسرها  العربية  المنطقة  عّمت  التي 

متمركزة بفلسطين.
ولعل من أخطر نتائج النكبة وانعكاساتها 
هو  الفلسطيني  الواقع  أرض  على 
استيالء الكيان الصهيوني على نحو %78 
متجاوزاً  التاريخية،  فلسطين  أرض  من 
الصادر   »181« رقم  التقسيم  قرار  بذلك 
عام  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  عن 
1947, عالوة على اقتالع وتهجير سكان 
فلسطين  غادر  حيث  األصليين,  األرض 
 »940« زهاء  وبعدها  الحرب  أثناء 
مجموع  أصل  من  فلسطيني  الجئ  ألف 
ألف  ومائة  مليون  حينها  البالغ  السكان 
القرار  ذلك صدور  على  وترتب  مواطن، 
لألمم  العامة  الجمعية  عن   »194« رقم 
السماح  »وجوب  والمتضمن:  المتحدة 
بالعودة في أقرب وقت ممكن لالجئين 
الفلسطينيين إلى ديارهم, ووجوب دفع 
الذين  أولئك  ممتلكات  عن  تعويضات 
مفقود  كل  وعن  التهجير,  من  تضرروا 
الواجب  يكون  عندما  بأذًى,  مصاب  أو 
الدولي واإلنصاف,  القانون  لمبادئ  وفقاً 
أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من 

قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة«.
رغم ما يحمله هذا القرار في تعامله مع 

قضية الالجئين من وجهة نظر إنسانية 
معزولة عن إطارها السياسي والقانوني 
القرار  ايجابية  أن  غير  واألخالقي, 
– دولياً  - حق  تكمن في كونه ضمن 
العودة لالجئين – الحظ ليس » أو«  بل 
الحد  على  حافظ  إذاً  – وهو  والتعويض 
بوجوب  العالمي  االعتراف  من  األدنى 
عامة,  الفلسطينية  للقضية  عادل  حل 
القضية  هذه  خاصة..  الالجئين  وقضية 
الفلسطيني  الشعب  بها  تأثر  التي 
وتشابكت  كثيراً,  العربية  والشعوب 
واحتلت  أطرافها,  وتداخلت  خيوطها, 
اإلشكاليات  سلسلة  في  متميزاً  مكاناً 
أن  حتى  مأساتها،  استتبعت  التي 
توينبي«  »أرنولد  البريطاني  المؤرخ 
هذه  بحل  »إسرائيل«  مستقبل   رهن 
القضية أوالً حين قال: »إن مأساة التاريخ 
اليهودي الحديث, هي أنها بدالً من أن 
وآالمهم,  مصائبهم  من  اليهود  يتعلم 
ما  الفلسطينيين  بغيرهم   صنعوا  قد 

صنعه بهم اآلخرون؛ أي النازيون«..
محطات تاريخية تتجرجر وال 

تنتهي:
يذكر  لم   1917 عام  بلفور  وعد  في 
كل  يمتلك  كشعب  الفلسطيني  الشعب 
لحذفه  مقدمة  ذلك  وكان  المقومات, 
حرب  وعشية  المكان,  خريطة  من 
»أرض  باسم  فلسطين  استبدلت  النكبة 
ببداية  إعالناً  ذلك  وكان  إسرائيل«، 
وبعد  الكبير,  والتهجير  االقتالع  كارثة 
العبرية« بذل الصهاينة  »الدولة  تأسيس 
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أسماء  استبدال  أجل  من  كبيراً  جهداً 
بأسماء  الفلسطينية  والمعالم  األماكن 
 1967 هزيمة  وبعد  وتوراتية,  عبرية 
والسامرة«  »يهودا  اسم  الصهاينة  أطلق 
على الضفة الفلسطينية المحتلة.. وبعد 
الديني  القومي  لليمين  الشاملة  الهيمنة 
على »إسرائيل«؛ نكتشف أن ما بدا مجرد 
هوس توراتي دفع القوميين المتدينين 
الذي  والسامرة«،  »يهودا  اسم  البتكار 
إسرائيلية  رسمية  سياسة  إلى  تحول 
الذي  االستيطاني،  التغول  مع  مترافقاً 
يقوم  الذي  »إسرائيل«  عنوان  أصبح 
ما  أطالل  على  الجديدة  حدودها  برسم 

تبقى من أرض فلسطين.
العنوان, االسم, الهوية, في هذا الصراع 
ليس  فلسطين,  في  الطويل  الوجودي 
قناعاً، بل مرآة النوايا والتوجهات, لذلك 
علينا أن نتعامل مع المصطلحات بجدية؛ 
الحاضر فحسب,  فالمصطلح ال يعبر عن 
المستقبلية  احتماالته  إلى  يشير  وإنما 

أيضاً.
الصدمة   – السكرة  من  اليقظة  بعد 
والغياب, اتخذ المسار الفلسطيني أشكاالً 
محطات  أربع  في  وتبلور  متنوعة, 
تاريخية سنحاول بتواضع رسم مالمحها 
تفصيالتها  دراسة  بهدف  العامة, 

واستخالص دروسها وعبرها: 
• الوطن 	 هي  األولى  المحطة 

التحرير  »منظمة  فـي  المعنوي 
النظام  أسسها  التي  الفلسطينية« 
ستينيات  أواسط  في  العربي  الرسمي 
القرن الماضي, بقيادة الرئيس المصري 
ما  سرعان  الناصر,  عبد  جمال  الراحل 
مضمون  حملت  التي  رمزيتها  تحولت 
عنوان  إلى  الفلسطيني,  االسم  استعادة 
الوطن  في  الفلسطيني  الشعب  وّحد 
حركة  في  وأطره  والشتات  المحتل 
على  رداً  ذلك  وكان  المسلحة,  المقاومة 
الهزيمة المرّوعة التي منيت بها الجيوش 
فأصبحت   ,1967 حزيران  في  العربية 
الفدائية  الفصائل  بقيادة  »م.ت.ف« 
إطاراً كفاحياً ووطناً معنوياً في آن معاً, 
وشّكلت عنوان الحضور الفلسطيني بعد 

تغييب دام نحو عشرين عاماً.
»م.ت.ف«  المعنوي؛  الوطن  هذا  خاض 
نضاله األساسي من خارج األرض المحتلة, 
أثخنته  وحروب  مواجهات  في  ودخل 
 1970 عام  األسود  أيلول  من  بالجراح, 
المدمرة  األهلية  الحرب  إلى  األردن,  في 
1976, وكانت جراح  لبنان منذ عام  في 
إلى  مدخاًل  وخيباتها  المواجهات  هذه 
الحرب اإلسرائيلية – الفلسطينية األولى 

االجتياح  خالل   ,1982 عام  جرت  التي 
بتأكيد  وانتهت  للبنان,  اإلسرائيلي 
بعنوانها  وتمسكها  المنظمة  مكانة 
السياسي وقدرتها كممثل شرعي وحيد 
وشاتيال  مجزرة صبرا  من  الرغم  على   –
بيته  صان  الذي  الفلسطيني  للشعب   –

المعنوي.
• المحطة الثانية هي االنتفاضة 	

شملت  التي   1993  -1987 عام  الكبرى 
وعّمت جميع أنحاء األراضي الفلسطينية 
وجاءت   ,1967 عام  منذ  احتلت  التي 
في  اإلجرامية  المخيمات«  »حرب  بعد 
المقاومة  أن  لتعلن  1985؛  عام  لبنان 
التي دارت في محيط فلسطين  الباسلة 
داخل  المناسبة  وبيئتها  أرضها  وجدت 
االنتفاضة  مصطلح  وأضيف  فلسطين, 
مصطلحي  بعد  العالمي  القاموس  إلى 
مهندسو  كان  فهل  والفدائي..  النكبة 
هذه  أن  يدركون  »أوسلو«  اتفاق 
عدم,  من  تولد  لم  الثالثة  المصطلحات 
والتضحيات  األلم  رحم  من  جاءت  وإنما 
يدركون  كانوا  وإذا  الزكية؟  والدماء 
بالمصطلحات  استهانوا  لماذا  ذلك: 
أفرغ  مذل  اتفاق  توقيع  واستعجلوا 

القاموس الفلسطيني من معانيه؟!
• أما المحطة الثالثة التي امتدت 	

عام  أوسلو   « اتفاق  تطبيق  بداية  من 
االنتفاضة  وانكفاء  تراجع  إلى   »1993
الثانية عام 2003، فطغى عليها االلتباس 
والتأويل وعدم وضوح الرؤية والبرنامج، 
إلى  الثورة  حّولت  »أوسلو«؛  فتنازالت 
جهاز سلطة ال تتمتع بالحد األدنى من 
صفات السلطات, والوطن المعنوي الذي 
كرسته »م.ت.ف« بدأ بالتالشي, وأصبح 
السلطة  على  عبئاً  الشتات  في  الالجئون 
ينبغي التخفيف من حضورهم لمصلحة 
محدد  وغير  غامض  سالم«  »مشروع 
المالمح.. وفعاًل ظهرت مثالب وثغرات 
الثانية  االنتفاضة  خالل  جميعها  أوسلو 
وكانت  الوسائل,  فيها  التبست  التي 
 2001/9/11 أحداث  التي جسدتها  الكارثة 
األمريكية,  المتحدة  الواليات  في 
بسحق  سمحت  التي  الذهبية  المناسبة 
رموزها  وتصفية  الثانية  االنتفاضة 
الحصار  إلى  وصوالً   , اآلخر  تلو  الواحد 
الذي فرضته »إسرائيل« عسكرياً وفرضه 
على  سياسياً  والعربي  الدولي  النظام 
تمهيداً  اهلل,  رام  في  المقاطعة«  »مقر 

الغتيال الرئيس ياسر عرفات. 
الثانية  االنتفاضة  وانكفاء  تراجع  جاء 
 – الكبرى  االنتفاضة  لوأد  استكماالً 
الذي  »أوسلو«،  اتفاق  بنود  تحت  األولى 

المعنوي  الوطن  أبرم كمحاولة قام بها 
االندثار  –  »م.ت.ف« إلنقاذ نفسه من 
انبثق  جديد  عالمي  نظام  ضغط  تحت 
 - األمريكية  الصحراء«  »عاصفة  بعد 
يؤسس  أنه  وبدا   ,1991 عام  العربية 
معه  ينتهي  القطبية  أحادي  لعالم 
منّظري  حسب  واأليديولوجيا«  »التاريخ 
تلك الحقبة.. وقد تمت محاولة »اإلنقاذ« 
لما  المعنوي  الوطن  حيازة  عبر  هذه؛ 
في  الفعلي,  الوطن  أرض  من  تبقى 
بأن  أوسلو«  »أهل  لدى  وهمي  تصّور 
من  وعدد  البيروقراطي  الجهاز  عودة 
أرض  من  جزٍء  إلى  السياسي  الكادر 

الوطن تعني عودة الوطن!
• الرابعة 	 المحطة  في  اآلن  نحن 

التي بدأت بالوهم ورست على الوهن.. 
الوطن  تهميش  تم  المحطة  هذه  في 
مؤسساته  وشل  »م.ت.ف«  المعنوي 
لمصلحة »سلطة ال سلطة لها«،  وصّفيت 
الغربية  الضفة  في  المسلحة  المقاومة 
وتحول  األمني,  التنسيق  سقف  تحت 
كان  ربما  الذي  الفلسطيني  العنوان 
»اتفاق  بعد  ما  لمحطة  المتبقي  اإلنجاز 
االنقسام  بسبب  عنوانين  إلى  أوسلو« 
سلطتين  إلى  أوصلنا  الذي  المدمر، 
معزولتين ومحاصرتين.. وبدأت الرياح 

تتالعب بسفينة موشكة على الغرق!
العصر«  »صفقة  اليوم  عالم  إلينا  حمل 
يتصدرها  جديدة  ومالمح  الترامبية، 
والشرق,  الغرب  في  شعبوي  يمين 
»إسرائيل«  في  ديني  قومي  ويمين 
العربية  األنظمة  بعض  نحوه  تهرول 
بالعجز  ناهيك  والحماية،  للتطبيع  طلباً 
الفلسطيني الرسمي عن بلورة رد واضح 
التي  ففلسطين  الزاحف.  الضم  على 
يفترسها انهيار القرار السياسي الموّحد, 
وغياب االستراتيجية المشتركة, أضحت 
وصارت  التجاذبات,  خضم  في  اليوم 
ساحة للصراعات اإلقليمية, وملعباً يسمح 
على  بالعمل  الصهيونية  للعنصرية 
من  فلسطين  بإلغاء  شهوتها  تحقيق 

المكان!
في  مترابطة  وحلقات  محطات  إنها 
على  تخبو  وال  تتجرجر  متكاملة  مرحلة 
أرض التاريخ الفلسطيني.. فلسطين لن 
تموت ولن تذوي حروف اسمها المجبول 
الشهداء  من  اآلالف  ومئات  بالتضحيات 
والمكلومين والثكالى.. فهناك دائماً من 
سيأتي ليقرع »جدران الخزان«؛ معلناً أن 
»سيدة األرض« ال تزال في مكانها تحت 

الشمس. 
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“إن هذه األرض هي أرضنا وأن هذا البلد هو بلدنا منذ آالف السنين، فبأي حق 
وبأي شريعة ُتسلب األرض من سكانها األصليين؟”

(الحكيم جورج حبش، كتاب الثوريون ال يموتون أبًدا( 

متى تخرج األمة من نكباتها؟
رضى الموسوي - كاتب سياسي- البحرين

الشعب  على  األيام  هذه  تحل 
الفلسطيني والشعوب العربية ذكرى 
التي  النكبة،  ذكرى  هي  مشؤومة 
االستعمارية  القوى  فيها  تواطأت 
لينطبق  المتحدة  األمم  قبة  تحت 
يملك  ال  من  “منح  القول  عليها 
المنطقة  لتدخل  اليستحق”،  لمن 
العربية في نفق لم تخرج منه حتى 
اللحظة بعد مرور 72 عاًما على النكبة 
وتأسيس الدولة الصهيونية العنصرية 

على أرض فلسطين. 
الذاكرة  تشحذ  األيام،  هذه  في 
مليئ  تاريخ  عن  وتكشف  مخزونها 
والدروس  والمفاصل  بالمحطات 
ودروب اآلالم التي رسمت حاضر األمة 
عقود  سبعة  ومستقبلها.  العربية 
التحرير  حلم  يزال  وال  مرت  ونيف 
القدس  في  العتيق  للبيت  والعودة 
األمة  طالئع  يراود  وصفد  ويافا 
المثخنة بجراحاتها ومآسيها التي ال 

تنتهي. 
بطوالت  الذكرى  هذه  في  تحضر 
الفدائيين وقوافل الشهداء الفلسطينيين 
الكبيرة  والتضحيات  والالجئين  والعرب 
على  الفلسطيني  الشعب  قدمها  التي 
تراب  من  شبر  “كل  تحرير  طريق 
فلسطين”، كما كان الحكيم يردد دوًما، 
دولة  الديمقراطية،  الدولة  وتشييد 
المواطنة. ورغم المشهد الرمادي القاتم، 
ثمة من ال يزال متمسًكا بالثوابت ويرفع 
الراية خفاقة عالًيا رفًضا للقرار الذي عبد 
فلسطين  تقسيم  قرار  للنكبة،  الطريق 
بالمستوطنين  وإغراقها  وتهويدها 
أصقاع  مختلف  من  جلبهم  تم  الذين 
الدنيا ليحتلوا منازل الفلسطينيين، أهل 
وإقامة  وتشريدهم  األصليين،  األرض 
األراضي  أغلب  على  الصهيونية  الدولة 

الفلسطينية.
في  اإلمعان  التضحيات،  تلك  يقابل 
والخنوع  الذل  وحالة  العربي،  التخاذل 

العربية  الرسمية  األنظمة  تلبّست  التي 
بتقاعسها عن القيام بمهامها وواجباتها 
وتمكين  لألمة،  المركزية  القضية  تجاه 
من  وغيرهما  والهاغانا  شتيرن  عصابات 
مدن  احتالل  من  الصهيونية،  العصابات 
تلو  واحدة  فلسطين،  وبلدات  وقرى 
صريح  وغربي  بريطاني  بدعم  األخرى 
االنتداب  مع  عربي  رسمي  وتواطؤ 

البريطاني لفرض األمر الواقع. 
واحتالل  العربية  األمة  نكبة  يوم 
يحتفل  الذي  اليوم  نفس  هو  فلسطين 
على  دولتهم  بإقامة  الصهاينة  فيه 
انقاض القرى والمدن الفلسطينية وعلى 
أجساد الشهداء الذين سقطوا دفاًعا عن 
كثيرون  والمقدسات.  والعرض  األرض 
بين  الفاصلة  اللحظة  وّثقوا  الذين  هم 
من  كل  النكبة،  وبين  التقسيم  قرار 
وثقت  البحرين،  وفي  الخاصة.  زاويته 
وأسمها  األمريكانية،  شريفة  الممرضة 
الحقيقي )كورنيال دالنبرج( في كتابها 
قصة  األمريكانية...  شريفة  “مذكرات 
 ،”1922 البحرين  في  األمريكية  البعثة 
عشر  الرابع  الفصل  في  خصصت  والتي 
تقسيم  عن  مساحة  مذكراتها  من 
فلسطين، وقامت مجلة )بانوراما الخليج( 
البحرينية عام 1989 بترجمتها.. تقول 
ُمنعت   1947 عام  “في  أنه  شريفة 
السفينة )أس.أس.اكسودس( من الرسو 
 14500 تحمل  وكانت  حيفا،  ميناء  في 
وعزت  ظهرها،  على  يهودًيا  مهاجًرا 
سبب المنع إلى اضطرابات في فلسطين 
قلياًل  وعرجت  فيها.  ُتفِصل  لم  لكنها 
على الحديث عن جرائم الجنود الصهاينة 
مذكراتها  في  فسجلت  فلسطين،  في 
القرى  إحدى  على  هجموا  الصهاينة  أن 
ورجاًل  طفاًل   250 وقتلوا  العربية 
النكبة  تداعيات  عن  وتحدثت  وامرأًة. 
واالجتماعية  السياسية  األوضاع  على 
بالبحرين في تلك الفترة التي عاشتها 
األمريكية؛  اإلرسالية  مستشفى  ممرضة 

فكرة  فإن  البحرين،  في  “أما  كتبت: 
جميع  حركت  قد  يهودية  دولة  إقامة 
أفراد الجالية اليهودية، ولكني )والكالم 
أية  حدوث  أذكر  ال  لكورنيال-شريفة( 
وإن  البحرينيين،  اليهود  ضد  هجمات 
ولعل  بالخوف،  يشعرون  وقتها  كانوا 
داخل  وجودهم  لسبب  يرجع  كان  ذلك 
بأنهم  الحظنا  لقد  البحريني.  المجتمع 
ممتلكاتهم  يبيعون  بدأوا  )اليهود( 
الواحد تلو اآلخر ويغادرون البالد، ما عدا 
في  عاشت  والتي  جًدا،  الغنية  العائالت 
مقطع  وفي  طويلة”.  لسنين  البحرين 
زاوية  األمريكية  الممرضة  توثق  آخر، 
لفلسطين،  اليهودية  الهجرة  زوايا  من 
هناك  يكن  “لم  مذكراتها:  في  فتقول 
فلسطين،  إلى  الهجرة  أمام  يقف  ما 
يذهبن  كن  الصغيرات  الفتيات  فحتى 
أن  حتى  بالجيش،  لاللتحاق  هناك  إلى 
للحرب  أبنائهم  يرسلون  كانوا  اآلباء 
هكذا  المادية”..  أعبائهم  من  ليخلصوا 
ترجموا عملية االستيطان مدعومين من 
وعوده  ينفذ  الذي  البريطاني  االنتداب 
في إقامة الوطن اليهودي بناء على وعد 

بلفور المشؤوم سنة 1917.
شيًئا  األمريكانية  شريفة  تذكر  لم 
الذين  البحرينيين  المتطوعين  عن 
سارعوا للمساهمة في نجدة فلسطين 
القومي  الواجب  نداء  ملبين  وأهلها، 
فالشعب  والديني.  واإلنساني 
عميق  إيمان  على  ُجبل  البحريني 
بالقضية المركزية لألمة العربية، ولم 
مفاصل  من  مفصل  أي  في  يتردد 
من  الفلسطيني  الوطني  النضال 
القضية  هذه  تجاه  بواجباته  القيام 
التي “يدوزن” البحرينيون بوصلتهم 

عليها وعلى القدس منبت الرجال.
قرار  األمريكانية  شريفة  عايشت 
الصهاينة  وإعالن  فلسطين  تقسيم 
مايو-  15 في  دولتهم  تأسيس  عن 

استيطاني  كيان  وزرع   1948 أيار 
العربي،  الوطن  سرطاني في خاصرة 
جسد  في  غائر  جرح  إلى  تحول 
توقف  دون  ينزف  يزال  وال  األمة، 
تعطلت  سنة؛  وسبعين  اثنين  منذ 
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خاللها أغلب برامج التنمية، وتعثرت 
عملية تطور البالد العربية وتقدمها 
االقتصادية  الصعد  مختلف  على 
والسياسية واالجتماعية والتشريعية، 
من  خطيرة  لمنحدرات  انزلقت  بل 
وهربت  والفئوي  الطائفي  االقتتال 
من االستحقاقات القومية إلى الحلول 
حالة  عن  تعبيًرا  القطرية-الفردية 
القدرة  وعدم  العربي  الرسمي  العجز 
على الخروج من هذا المأزق، مما زاد 
المستدامة  التنمية  برامج  تعثر  من 
الرسمي  النظام  احتكار  باستمرار 
العربي للثروة والسلطة وعدم إشراك 
المواطنين في صياغة قرارهم اآلني 
المالي  الفساد  فزاد  والمستقبلي، 
البطالة  نسب  وتضاعفت  واإلداري 
وتراجعت  واألمية،  والمرض  والفقر 
مستويات التعليم والصحة والخدمات 
إلى  النظم  هذه  وعمدت  العامة، 
فعلقت  البنيوية  أزماتها  تصدير 
أسباب فشلها على شماعة التزاماتها 
القومية، وهي التي تخلت عنها منذ 
يقرر  ال  متلٍق  إلى  وتحولت  عقود 
مصير ما يجري في المنطقة العربية، 
صياغة  في  المشاركة  له  يسمح  وال 

حاضرها ومستقبلها. 
النكبة،  عاًما على  اثنين وسبعين  بعد 
من  واحدة  من  العربية  البلدان  تعاني 
هذه  على  مرت  التي  الحقب  أسوأ 
وتفتيت  التشرذم  حيث  من  األمة؛ 
الدولة  وغرق  الُمجزء  وتجزئة  الُمفتت 
كي  مستعصية  أزمات  في  الُقطرِية 
القضية  األم..  القضية  إلى  تلتفت  ال 
الفلسطينية. لقد فشلت النظم العربية 
متطلبات  من  األدنى  الحد  تلبية  في 
على  الحفاظ  فيها  بما  مجتمعاتها، 
أغلب  تعد  لم  إذ  وعزتها،  كرامتها 
هذه البلدان تتمتع باستقاللية قرارها 
السيادي  و..  والسياسي  االقتصادي 
أن  المتابع  على  يخفى  وال  أيًضا. 
تتحكم  األمريكية  المتحدة  الواليات 
العربية  دولنا  معظم  مصائر  في 
االبتزاز  في  غاية  شروًطا  وتفرض 
منها  تقشعر  التي  والمهانة  والذل 
الثروات  استنزاف  فيها  بما  األبدان، 
وال  المنطقة،  لشعوب  حق  هي  التي 
يحق لألنظمة التصرف فيها بالطريقة 
التي تمارسها واشنطن  الكاريكاتورية 
على العديد من العواصم لدرجة تتحول 
لها  يندى  تنذر  مادة  إلى  األخيرة 
التبعية  معطيات  أدت  وقد  الجبين. 
االوضاع  إلى تدهور  واالبتزاز،  العمياء 

في  والغرق  واالجتماعية  االقتصادية 
النقد  صندوق  يوضح  حيث  الديون، 
الدولي في تقرير له في شهر أبريل/

الدول  اقتصادات  “أن  الماضي  نيسان 
العربية التي تعصف ببعضها النزاعات 
مجتمعة  منذ سنوات طويلة، ستخسر 
323 مليار دوالر أو %12 من اقتصادها، 
بينها 259 مليار دوالر في دول الخليج 
النفطية وحدها”. ولفت إلى أن ديون 
الحكومات العربية سترتفع بنسبة 15% 
لتصل  العام  هذا  دوالر  مليار   190 أو 

إلى 1.46 تريليون دوالر”. 
شبه  والتبعية  االستنزاف  سياسة  إن 
على  أمريكا  تفرضها  التي  المطلقة 
أغلب األنظمة العربية قادت ألن تهندس 
ادارة ترامب ما تريد في الصراع العربي 
السفارة  نقل  وآخرها  الصهيوني، 
بتبعية  واالعتراف  للقدس  األمريكية 
فضاًل  للكيان،  المحتل  السوري  الجوالن 
عن االعتراف بشرعية المستوطنات التي 
وتقضم  الغربية  الضفة  وتقسم  ُتجزء 
يعاني  وقت  فيها، في  المساحات  أغلب 
المحتلة  األراضي  في  فلسطين  شعب 
األراضي وتجريفها  من سياسة مصادرة 
وضرب  القدس  وتهويد  المنازل  وهدم 
أساسات المسجد األقصى، وزيادة الحصار 
االتجاهات،  جميع  من  غزة  قطاع  على 
بصورة  التاريخ  لتزوير  تمهيًدا  وذلك 
الحركة  فعلت  مما  بشاعة  أكثر 
التي  العنصرية  والدولة  الصهيونية 
أن  ربما  اإلرهابية.  العصابات  أسستها 
أن  الصهاينة  على  سهلت  األوضاع  هذه 
العربية  النظم  يفرضوا معادالتهم على 
مما  بدًءا  القرن  صفقة  تمرير  فحاولوا 
أسموه بالورشة االقتصادية التي عقدت 
البحرين وفشلت في تمرير مآربها  في 
الفلسطيني  الرفض  بسبب  التطبيعية 
من  الالمحدود  الدعم  رغم  القاطع، 
إدارة الرئيس األمريكي، الذي يستميت 
رئاسية  انتخابية  دورة  في  له  للتجديد 
ثانية مقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 
المقبل. وبصعود الشعبويين في اإلدارة 
االمريكية وتعميق نهج النازية الجديدة 
االتحاد  دول  قدرة  وعدم  الكيان  في 
االوروبي اإلفالت من السطوة األمريكية 
المتحدة،  األمم  شأن  ذلك  في  شأنها 
الغنية  العربية  النظم  أغلب  وإهتراء 
وذات الثقل البشري، وغرق بلدان أخرى 
في الحروب الداخلية واإلقليمية، في هذا 
قدر  أكبر  النتزاع  الكيان  يسعى  الوقت 
االنتخابات  قبل  المكاسب  من  ممكن 
النظام  يواجه  بينما  المقبلة،  األمريكية 

متصاعًدا  شعبًيا  رفًضا  العربي  الرسمي 
الكيان  مع  التطبيع  مسألة  حول 
البائسة  المحاوالت  رغم  الصهيوني، 
“أهلية”،  زيارات  تسيير  في  والمتمثلة 
المادية،  والتغطية  التنظيم  مسبقة 
األخيرة  األشهر  في  قاموا  لخليجيين 
بزيارة مدينة القدس والمسجد االقصى، 
تزوير  بهدف  الفن  تجيير  إلى  إضافة 
التاريخ وفرض مسلسالت رمضانية على 
المشاهد العربي تغير من خاللها النظرة 
للتطبيع من فعل خياني إلى وجهة نظر 
قابلة للنقاش؛ إال أن هذا المسعى فشل 
الفلسطيني  الشعب  صمود  بفضل  أيًضا 
الشعوب  ووعي  المناضلة،  وقواه  أوالً 
يحاول  ما  بأن  العالم،  وأحرار  العربية 
إال  ليس  األمريكان تسويقه من تطبيع 
كما  أحد،  يشتريها  لن  فاسدة  بضاعة 
أنها خطوة تآمرية إضافية على القضية 
الكيان  إطباق  منها  يراد  الفلسطينية 
احتالله على كل فلسطين وأراض أخرى 
في دول الطوق، فضاًل عن سعي الكيان 
من  المزيد  وتجزئة  لتفتيت  المحموم 
الخليج  دول  وخصوًصا  المنطقة،  بلدان 

العربية وإشاعة عدم االستقرار فيها. 
نكبة  على  عقود  سبعة  من  أكثر  بعد 
الرؤى  تتأكد  األمة،  فلسطين/نكبة 
من  الصهيونية  الحركة  ضد  المناضلة 
ال  عنصرية  استعمارية  حركة  كونها 
يمكن الركون لها في صفقات واتفاقيات 
الفلسطيني،  الحلم  أو تفاهمات تقوض 
االنهزامي  أوسلو  اتفاق  في  حصل  كما 
الشعب  فئات  مختلف  من  والمرفوض 
الفلسطيني والشعوب العربية، والمخرج 
الحركة  ضد  النضال  استمرار  في  يكمن 
إقصاء  على  القائم  وكيانها  الصهيونية 
التحرير  مهمة  وإنجاز  وشطبه،  اآلخر 
وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية 
الدستورية  الموطنة  دولة  العلمانية، 
بحقوق  المواطنون  فيها  يتمتع  التي 
متساوية. ويمكن لهذا الحلم أن يتحول 
لحقيقة ساطعة عندما تتم مغادرة حالة 
الوحدة  وبناء صرح  واالنقسام  التشرذم 
الوطنية الفلسطينية على أسس الثوابت 
خلق  شأنها  من  التي  الجامعة  الوطنية 
المحيط  في  جديدة  ومعطيات  وقائع 
العربي والعالمي وتهيئ مناخات صحية، 
هزيمة  على  قادرة  وموضوعية،  ذاتية 
النكبة  آثار  وإزالة  الصهيوني  المشروع 
منها  عانت  التي  واالنكسارات  والنكسة 
إلى  األرض  لتعود  الفلسطينية،  الثورة 
أهلها األصليين، وتؤسس أرضية صلبة 

لوحدة عربية من طراز جديد. 



 36

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

ية
عرب

ن 
ؤو

ش

موجعة الفلسطينية،  التغريبة  المأساة،  الكارثة،  ومرادفاتها:  النكبة،   مفردة 
األول، عامها  من  واستمرارها  إطالقها  ومنذ  وتداعياتها،  واسمها   بلفظها 
أوامر« »ماكو  على  والصمت  عليه،  التآمر  ثم  ومن  وإقراره  البلد،   وتقسيم 
 ونصب المخيمات، وابادة جماعية وتطهير عرقي، وتهجير  وتعذيب، وابتدا المشوار...
 نكبة ونكسة وهزيمة وصفقة قرن.. وما زالت القضية هي القضية.. مركزية أو أساسية
 أو غيرها في زمن تشتد فيه األزمات وتتنافس فيه المواقف التي يتهرب أغلبها من

تحمل المسؤولية الواضحة فيها، فلسطينًيا وعربًيا وعالمًيا.

اليسار العربي ونكبة القرن
كاظم الموسوي -كاتب وباحث سياسي - العراق

رغم عموًما  الغرب  حكومات   مواقف 
تأييدها في  معروفة  التباينات   بعض 
لخططه ومحاباتها  اإلسرائيلي   للكيان 
ويتنافس الدولي،  لتنسيقه   وانحيازها 
الدفاع األمريكية على   الرؤساء واإلدارات 
سبيله. في  وضغوط  حمالت  وشن   عنه 
العربية قبل أيام  أما مواقف الحكومات 
تعكس ال  اليوم  وإلى  األولى   النكبة 
عن متخلفة  وتأتي  العربية،   اإلرادات 
 فرض الحقائق والوقائع القاسية وإرغام
الحق ألصحابه وإدانة  العالم على إعادة 
واالستيطان، حتى واالستعمار   االحتالل 
القرن من  الثالث  العقد  مطلع  في   اآلن 

الواحد والعشرين.
تتطابق ال  الرسمية  المواقف  أن   واضح 
 مع الخيارات أو التطلعات الشعبية، وأن
العربي الوطن  في  واألحزاب   الحركات 
الفلسطيني الشعب  مع  تحمل  زالت   ما 
 سبل النضال بأشكال مختلفة ومتفاوتة،

وتحقيق المشروعة  بالحقوق   وتطالب 
كاملة لفلسطين  واالستقالل   الحرية 
 بكل حروفها، من الفاء إلى النون، بدون

مساومة أو تنازل أو تراجع.
تظل السنوات،  وبمرور  ذلك  كل   رغم 
 هناك أسئلة.. أسئلة تتكرر دون أجوبة،
حساب من  وخشية  ضمير،  عقبى   وبال 
الشعوب أن  معروف  وعقابه.   التاريخ 
يسجل التاريخ  وأن  تهمل،  وال   تمهل 
 وال يصفح في صفحاته لمن ينسى دوره
نكتفي هل  وواجبه.  ومكانه   وموقعه 
 بما حصل وننام بانتظار الذكرى السنوية

 القادمة؟
 إن ما جرى مؤشر وإشارة إلى ما يتوقع
 وما يراد له أن يكون. ومن هذه األسئلة،
 كيف تخاطب اليوم األمم المتحدة التي
القرارات ومئات  التقسيم  قرار   أصدرت 
 األخرى التي لم تطبق كما التزمت هي
 وإدارة الواليات المتحدة االمريكية بقرار

إعادة تفيد  وهل  النكبة؟!   تأسيس 
معلومة، سياسية  ومواقف   معلومات 
ونرضى مكررة  سياسية   وتناقضات 
الواجب بأداء  للتاريخ  شهادة  قدم   بما 
شعب إنقاذ  على  بالعمل  والوعد   لفظًيا 
 وأرض ُتنتهك أبسط الحقوق المشروعة
في واألبرز  وفيها؟!  له   والمعروفة 
 األسئلة: ما هي المواقف المطلوبة اآلن؟!
 منها أيًضا سؤال يصب الملح على الجرح،
وقراءة واالعتبار،  الدرس  من  بد   وال 
للمستقبل، للتقدم  للتاريخ،   موضوعية 

وهو ما يتعلق باليسار العربي.
على العربي  اليسار  محاسبة  زالت   ما 
 الهرولة وراء ما قاله اندريه غروميكو
اعتراًفا حينها،  المتحدة  األمم   في 
وهي له،  وتفسيًرا  التقسيم،   بقرار 
معرفة ضرورة  مع  مطلوبة   حالة 
المواقف على  واإلطالع   ظروفها 
كما وزنها.  لها  قوى  من   المتفردة 
سكرتير فهد،  قدمه  ما  حال   هو 
العراقي )أعدم عام الشيوعي   الحزب 
وتناقلته ما حصل  كل  رغم   ،)1949 
ومراكز والوشايات  واإلشاعات   األخبار 
لتلك والتجنيد  والثقافة   المخابرات 
سخرية إنها  والصفقات.   المهمات 
لم غادر.  زمن  في  اللئيمة   القدر 
 يشر غروميكو لهذا الحدث الجلل في
 مذكراته، بينما أفرد فصاًل عن أزمة
الستينيات، في  األوسط«   »الشرق 
السوفييتي االتحاد  موقف   وتأكيد 
واألمن والسلم  المركزية  القضية   من 

في العالم.
واضحة بسطور  الموقف  فهد   حدد 
 في أكثر من رسالة له، ال سيما بعد
الصهيونية مكافحة  لعصبة   تأسيسه 
مفتوحة مذكرة  ومنها   ،1946  عام 
مؤرخة العراقية  الحكومة   إلى 
فقرة في  كتب   ،1945/11/21  في 
تجاه الحكومة  موقف  عنوان   تحت 
 الصهيونية، ما يلي: »تدعي الحكومة
فلسطين عرب  تناصر  أنها   القائمة 
 ضد الصهيونية، لكن الشعب العراقي
واختباراته المناصرة  هذه  يلمس   ال 
الحكومة أن  على  تبرهن   اليومية 
من العراقي  الشعب  تمنع   العراقية 
عن تمنعه  فلسطين؛  عرب   مناصرة 
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تسهل وبهذا  الصهيونية،   مكافحة 
الرجعية القوى  وعلى  الصهاينة   على 
السير وغيرها-  االستعمارية   – 
منعت الحكومة  إن   بخططهم.. 
إقامة من  العراقي  الشعب   وتمنع 
إنها فلسطين،  سبيل  في   اجتماع 
الصهيونية مكافحة  عصبة   منعت 
 من إقامة اجتماع في يوم وعد بلفور
العمال نقابات  احتلت  إنها   األسود، 
 في ذلك اليوم لكي ال يجتمع العمال
في المظاهرات  منعت   فيها،إنها 
»أن على:  وأكد  فلسطين..«   سبيل 
تخفي أن  تحاول  العراقية   الحكومة 
نكبة عن  الحقيقيين   المسؤولين 
 شعبنا العربي في فلسطين؛ تريد أن
 تستر االستعمار البريطاني المسؤول
الصهيونية، تخفي  أن   األول، 
الشركات مصالح  تمثل   باعتبارها 
بريطانيا في  الكبرى   اليهودية 
العرب اليهود  فتظهر   وأميركا 
بالصهيونية تربطهم  صلة  ال   الذين 
وإياهم عشنا  والذين   االستعمارية 
بيننا تصادم  دون  من  عديدة   أجياالً 
النقمة فتوجه  المسؤولون   كأنهم 
سالم كتاب  )مراجعة   ضدهم«. 
تاريخ النعمان، نصف قرن من   عبيد 
وأكد بعدها(.  وما   281 ص   وطن، 
الوطنية الجبهة  منهاج  في   ذلك 
ووزعه كتبه  الذي   ،)1946  )لعام 
فيه ودعا  السياسية،  القوى   على 
االستعمار ضد  فلسطين  نصرة   إلى 
الخطط دعاة  وضد   والصهيونية، 
وتأييد لها،  المبيتة   االستعمارية 
مطالبه في  الفلسطيني   الشعب 

التالية:
 1- إلغاء االنتداب ووعد بلفور وتصفية
 حكومة االنتداب وجالء الجيوش األجنبية

عنها.
ديمقراطية وطنية  حكومة  تأليف   -2 

مستقلة.
من األراضي  وانتقال  الهجرة   3-وقف 
على قضيتها  وعرض  العرب   حوزة 

مجلس األمن.
 في ضوء توجيهات فهد، وإثر تطور
 الموقف بعد إقرار التقسيم، أصدرت
 القيادة الميدانية نشرة داخلية أوائل
بينت  ،1947 ديسمبر  األول/   كانون 
أن: فيها  جاء  الحزب.  موقف   فيها 
 »موقف االتحاد السوفييتي بخصوص
المرتزقة للصحف  وّفر   التقسيم 
ال فرصة  اإلمبريالية   ومأجوري 
السوفييتي فقط،  للتشهير باالتحاد 

في الشيوعية  بالحركة  أيًضا   بل 
يجب فإنه  ولذلك،  العربية..   البلدان 
موقفه تحديد  الشيوعي  الحزب   على 
حسب الفلسطينية  القضية   من 
والتي إليها،  انتمى  التي   الخطوط 

يمكن تلخيصها بالتالي:
 أ ـ إن الحركة الصهيونية حركة عنصرية
إلى بالنسبة  مزيفة  رجعية،   دينية 

الجماهير اليهودية.
تحل ال  اليهودية...  الهجرة  إن  ـ   ب 
 مشكالت اليهود المقتلعين في أوروبا،
الوكالة تديره  منظم  غزو  هي   بل 
بشكلها واستمرارها   اليهودية... 
في األصليين  السكان  يهدد   الحالي... 

حياتهم وحريتهم.
عن عبارة  فلسطين  تقسيم  إن  ـ   ج 
إلى يستند  قديم...  إمبريالي   مشروع 
اليهود بين  للتفاهم   استحالة مفترضة 

والعرب...
ال فلسطين  حكومة  شكل  إن  ـ   د 
 يمكنه أن يتحدد إال من قبل الشعب
 الفلسطيني الذي يعيش في فلسطين
المتحدة األمم  وليس من قبل   فعاًل، 
مجموعة أو  دولة  أو  منظمة  أية   أو 

دول أخرى...
إخضاع إلى  سيؤدي  التقسيم  إن  ـ   ه 
 األكثرية العربية لألقلية الصهيونية في

الدولة اليهودية المقترحة.
يهودية دولة  وخلق  التقسيم  إن  ـ   و 
العرقية والدينية  سيزيد من الخصومات 
في السالم  آمال  على  جدًيا   وسيؤثر 

الشرق األوسط.
الحزب فإن  األسباب  هذه   ولكل 
خطة قاطع  بشكل  يرفض   الشيوعي 
حنا كتاب  )مراجعة   التقسيم«. 
الثاني، الكتاب  العراق،  عن   بطاطو 

ص 257-256(.
توجهت الموقف،  هذا  ضوء   في 

18 منذ  األساس،  الحزب؛   جريدة 
 آذار- مارس 1948 وحتى وقفها في
التالي، نحو التصعيد  حزيران/ يونيو 
شعارها: وكان  شهرين،  مدى   على 
على للحفاظ  كافحوا  شعبنا!،   »أبناء 
مشروع وهزيمة  فلسطين   عروبة 
مواجهة وفي  الصهيونية«.   الدولة 
ومحاكمة واعتقال  القاسية   الظروف 
الموقف  الرفيق فهد ورفاقه؛ تحول 
في مستقلة  ديمقراطية  دولة   إلى 
 الجزء العربي من فلسطين )بطاطو/
التحول هذا  السابق(.   المصدر 
وأزالمها، بالنكبة  التذكير   يستدعي 
واإلشارة الحزينة  الذكرى  هذه   في 
له وما  العربي  اليسار  لموقف   فيها 
 من داللة في توضيح الصورة اليوم.

 وال بد من اإلشارة أيًضا إلى ما تقوم
من العربية«  الرجعية  »قوى   فيه 
 تكرار لمواقفها ذاتها، وحسب تطور
 أدواتها ووسائلها، فتفرغ إمكاناتها
المؤسسات شراء  في  الكبيرة   المالية 
و«المفكرين« اب  والكَتّ  اإلعالمية 
 إلنكار جرائم النكبة أو تشويه سجل
 التاريخ فيها وحولها، وما حصل من
التطبيع لمؤتمرات  واستعداد   تقبل 
 وبرامجه، وصفعة القرن وتداعياتها،
المعروف دورها  على   شاهد 
 والمفضوح.. وهذا يضيف على اليسار
 العربي خصوًصا بكل قواه وجماهيره
وقدراته بإمكاناته  عليها،   الرد 
كل ضد  المواجهة  لغة   وتصعيد 
إذ والعار؛  واالستبداد  الصمت   لغات 
 ال بد من لغة اليسار وخطاب التغيير
نظرة موضوعية بد من  ال   اآلن، كما 
برؤية ضرورية  ومراجعة   لألحداث 
 استراتيجية لها ولما سيأتي بعدها،
آفاق لرسم  كفاحية  وعزيمة   بجرأة 

جديدة للتحرر الوطني والقومي.
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الفلسطينية القضية  احتلت  األربعينيات  منذ  السوداني  الشعب  نضاالت   في 
 مكانة متقدمة في عالقة شعبنا وتفاعله ومشاركته في حركة التحرر الوطني
 العربية بفصائلها المختلفة وهي تناضل ضد اإلمبريالية واالستعمار والرجعية

والصهيونية، ومن أجل التحرر الوطني واالجتماعي.
التقسيم قرار  منذ  العربية  الوطني  التحرر  حركة  بها  مرت  التي  المنحنيات  جميع   وفي 
لنضال مؤيدة  شعبنا  جماهير  وقفت  فلسطين..  أرض  على  اليهودية  الدولة   وإقامة 
المعارك تلك  في  العربية  الجيوش  لتدخل  ومساندة  أرضه  لتحرير  الفلسطيني   الشعب 
 الخاسرة، ورغم قرار التقسيم ورفضه أو قبوله من قبل هذه القوى التقدمّية أو تلك، لم
 تغب أولوية القضية الفلسطينية عن جدول أعمال الحركة السودانية للتحرر الوطني ومن

بعد الحزب الشيوعي السوداني.

فلسطين في القلب
فتحي الفضل-الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني/ السودان

حكومة على  شعبنا  جماهير   وفرضت 
67 يونيو  هزيمة  أعقاب  في   السيدين 
 استضافة مؤتمر الخرطوم الشهير والذي
 خرج بالالءات الثالثة.. واستقبل القائد
األبطال، استقبال  الناصر  عبد   الوطني 
المحتلة األرض  تحرير  شعار   وأصبح 
 هو أحد أهم المطالب األساسّية للحركة

 الجماهيرية السودانّية.
وتوجت المواقف  تلك   وانعكست 
الشيوعي للحزب  الرابع  المؤتمر   في 
الشيوعي الحزب  أقر  حيث   السوداني، 
الدولة بإقامة  المبدئي  موقفه   وأعلن 
أنقاض على  الديمقراطية   الفلسطينّية 

 الدولة الصهيونية على أن يتمتع الشعب
بحقوٍق اليهودي  والشعب   الفلسطيني 

 متساوية في وطٍن واحد.
وتغّير والتطورات  األحداث  تطّور   ومع 
حركة أطراف  بين  والمواقع   المواقف 
وأقسام العربية  الوطني   التحرر 
الفلسطيني، الشعب  وسط   أساسية 
بإقامة التكتيكي  الموقف  حزبنا   قبل 
الفلسطيني الشعب  وحق   الدولتين.. 
 في إقامة دولته المستقلة الديمقراطية
 وعاصمتها القدس على حدود 67، وعودة

 الالجئين.
للحكومات المتكررة  الهزائم   ومن 

و«الوطنية«.. »التقدمية«   العربية 
حركة وتراجع  الخليج،  دول   وسيادة 
واستسالم العربية  الوطني   التحرر 
واإلسالمي اليميني  للمد  منها   أطراف 
واالنهزام الرّدة  بدأت   واالخواني.. 
القوى.. غالبية  مواقف  على   يسيطران 
والثمانينيات السبعينيات   وكانت نهاية 
مرحلة الماضي  القرن  من   والتسعينيات 
ماحقة وهزيمة  اليمين،  نحو   تحّول 
 للمشروع الوطني الذي حاولت البرجوازية
على اصطلح  ما  أو  العربية،   الصغيرة 
الثورية«.. »بالديمقراطية   تسميته 
علم ورمت  الوطنية  الحركة   قيادة 
القضية وباعت  الوحل..  في   الوطنية 
المستويات؛  الوطنية، تم ذلك على كل 
»المتحررة«: العربية  البلدان   داخل 
ولم والجزائر..  والعراق  وسوريا   مصر 
الفلسطينية المقاومة  حركة   تستطع 
اليميني، التيار  فشدها  التماسك،   من 
 ودخلت مرحلة أوسلو ومن بعدها السلطة
 الفلسطينية التي لم تختلف كثيًرا عن

بقية األنظمة العربية.
موقف على  يؤثر  لم  ذلك  كل  أن   إال 
القضية من  الوطنية  وقواه   شعبنا 
وهي جماهيرنا  ووقفت   الفلسطينية.. 
 تناضل ضد نظام األخوان المسلمين منذ
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الشعب لنضال  مؤيدة   1989 عام   يونيو 
 الفلسطيني البطل، لكن من مواقع العداء
 للرجعية واإلمبريالية والصهيونية، ومن
الحرية في  شعبنا  حقوق  انتزاع   أجل 

 والسالم والعدالة االجتماعية.
الفلسطينية السلطة  لعالقة   وكان 
– الفلسطينية  المقاومة  وجميع أطراف 
الشيوعي الحزب  عدا  ما  ويساًرا-   يميًنا 
الشعب، مع  الفلسطيني ومن بعد حزب 
والمشاركة الفاشي،  الدكتاتوري   النظام 
العربي« الشعب  »مؤتمر  في   المتكررة 
السيئ الترابي، أثره   تحت قيادة حسن 
غالبية ومواقف  وقلوب  نفوس   في 
مؤيًدا وقف  الذي  السوداني   الشعب 
الفلسطيني، للشعب  العادلة   للحقوق 
المقاومة حركة  قيادات  بعيِنه   وشاهد 
تقديم في  تتباهى  وهي   الفلسطينية 
يضع حينها  كان  الذي  للنظام   التأييد 
والمئات السجون  في  المناضلين   آالف 

 في بيوت األشباح سيئة الصيت.
 وربما كان لتلك الفترة أثرها في تراخي
الفلسطيني، الشعب  التضامن مع   حركة 
السياسية القوى  أغلبية  استمرار   رغم 
الشعب لنضال  المطلق  تأييدها   في 

 الفلسطيني.
عن تعبر  العربية  وشعوبنا   واليوم 
مجدًدا نعلن  النكبة،  يوم  في   تضامنها 
الشعب لنضال  المطلق  تأييدنا   عن 
وفي المحتلة  األرض  في   الفلسطيني 
ونفتح الشتات،  وبلدان  والقطاع   الضفة 
مستقبل حول  جاد  لحوار   قلوبنا 
الوطنية القوى  مع  النضالية   العالقة 
هذه في  الفلسطينية   والديمقراطية 
فيها تحاول  والتي  الحرجة،   الفترة 
في وأذنابها  األمريكية   اإلمبريالية 
الفلسطينية القضية  تصفية   المنطقة 

 عبر ما يسمى »صفقة القرن«.
الوطنية القوى  جميع  أدانت   لقد 
والتغيير الحرية  في  ممثلة   السودانية 
الدولة وزراء  رئيس  مع  البرهان   لقاء 
 الصهيونية، باعتباره خطوة وحلقة من
القضية على  فقط  ليس  التآمر،   حلقات 
محاولة كذلك  لكنها   الفلسطينية، 
ديسمبر انتفاضة  بمكاسب   لالرتداد 
الحرية قوى  واعتبرت   المجيدة.. 
– اللقاء  أّن   والتغيير ومن ضمنه حزبنا 
السياسية القوى  ظهر  خلف  تم   والذي 
امتداد المدنية- هو  الحكومة  فيها   بما 
التطبيع تجاه  السابق  النظام   لسياسات 
أحضان في  واالرتماء  »إسرائيل«..   مع 
تقوده الذي  اإلسالمي  العربي   المحور 

 السعودية واإلمارات.
السوداني الشيوعي  الحزب  في   إّننا 
الشعب نضال  مع  تضامننا  على   نؤّكد 
دحر أجل  من  البطل..   الفلسطيني 

        االحتالل وإقامة دولته المستقلة.

»مهما فعلوا لن ينالوا من عزيمتنا، وهنا باقون، وأنت يا قسام مصدر  
وداد  حذائك«.  فردة  فداء  إسرائيل  وكل  والبيت  واعتزازنا،  فخرنا 

البرغوثي.
 هناك رؤوس ال تكسر، ليس ألنها صنعت من الفوالذ، ولكن باألساس ألن موضعها
والكسر، هذه باالستهداف  عدوها  منها  فينال  واحد  فرد  فوق كتفي  يعد   لم 
وتستغرق وقضيتها،  لشعبها  تنتمي  أن  اختارت  اإلرادات،  العقول،   الرؤوس، 

.فيها تماًما، حتى لم يعد بيد العدو حيلة للقبض عليها وتحطيمها
تم زج الفدائي البطل قسام البرغوثي في السجن وشقيقته ووالدته، لم ينكسر، 
ولم تزداد عائلته إال صموُدا، بعد العائلة كان الهدف البيت كأداة لكسر إرادة 
شيء  ال  القادم،  الفدائي  الدرب،  رفاق  الشعب،  الصامدة،  كوبر  القرية  العائلة. 
من هذا أنكسر، فكلمات الصمود كما فعله وممارسته يرمم كل هذا ويحيل كل 
شظية من ركام هذا البيت إلى أداة للمقاومة، وزجاجة مولوتوف إضافية تحرق 

جرافات وجيبات االحتالل.
فرفض  اعتقل  عمليته؛  فنفذ  فدائيا  ووصار  الخضوع  رفض  البرغوثي،  قسام 
االنكسار أمام المحققين فصار جباًل، كرماًل، جرمًقا. انهالوا على عائلته فاتسعت 
استشرس  صموًدا،  أقل  تكن  فلم  قريته  على  انهالوا  والتضحية؛  الفداء  دائرة 
جالدي االحتالل مالحقة وتعذيًبا لرفاقه فما كان هؤالء إال كما عهدهم شعبهم 

وأكثر، صموًدا وتضحية وانتماًء.
الجبن والهزيمة لألسف، وحين  الشجاعة، وكما  الفداء عدوى، كما الصمود، كما 
لقننا قسام وسامر ورفاقهم ذلك الدرس األثير حول الشجاعة، كان الرهان على 
هذه العدوى؛ أن قوة المثل ستثمر، وأن كمين سيخلق ألف كمين، ومن رفاق 

الفدائي سيكون اآلالف على ذات الدرب.
الذائب  اللحظي  الفوالذ  بمقياس  فلسطين،  شعب  لقدرة  اليائس  االحتساب  إن 
أمام اإلرادة، هو الغباء بعينه؛ فالعدوى، كما الريح كما النهر، تنحت كل صخر 
مهما تصلب، وأبناء هذا الشعب هم ريح هذه البالد، وأنهارها وسيولها، التي 
ستجرف االحتالل وصنائعه، هم براغيث باسل األعرج التي توعد بأنها ستدمي 

االحتالل ولن يجد سبيل إليها.
البرغوثي ألنها ترغب بتشكيل أسطورة تتمحور حولها، ولكن  ال تصمد وداد 
كل يدركها  بات  التي  الحقيقة  هذه  فحسب،  انتحار  هو  االستسالم  خيار   ألن 
 عاقل عرف االحتالل وخبر مواجهته، ذرة تردد واحدة أو انحناء أمام هذا المحتل
 ستفتح شهيته للتوسع في العدوان والتغول، صرخة األلم من الضحية والتوسل

.هو ما يشتهيه الجالد، ولم يناله من أسرة قسام وحاضنته الصامدة
وشهيد  أسير  لكل  البرغوثي،  لقسام  كوبر،  لقرية  لشعبنا،  الحقيقية  الخسارة 
وجريح، هو مسار االستسالم والخضوع وكل لحظة تهدر على رهانات التسوية، 
وهذا التهرب الخطير من مواجهة نصل سكين يتجه إلى أعناقنا جميًعا، فهذا 
استمر  إذا  بحياتنا  لحظة  نهنئ  ولن  ذبحنا،  تروم  سكين  إال  يكن؛  لم  الكيان 

وجوده في أرضنا ونصله يحز رقابنا.

عن وداد.. عن النصر
خاص بالهدف
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ومستقبل   الكيان  مع  التطبيع  حول  العربية  الحلبة  في  مؤخًرا  السجال  تزايد 
ينبغي  واقًعا  أمًرا  بات  الكيان  أن  البعض  رأى  حيث  المنطقة،  في  العالقات 
تربة  دون  من  شيطانًيا  نبًتا  وسيبقى  كان  أنه  آخرون  وقال  به،  االعتراف 
والتاريخي  السياسي  الواقع  أن  حقيقة  كثيرون  أغفل  وذاك  وبين هذا  حتًما.  وسيزول 
في المنطقة شهد تحوالت أظهرت أن بقاء الحال من المحال، وأن الدول مثل األفراد 
تمر بمراحل والدة وتطور وانهيار. ومن دون الحديث عن حتميات تاريخية من المؤكد 
أن الكيان يواجه بعد 72 عاًما على إنشائه على أشالء الوطن الفلسطيني األسئلة الكبيرة 
المجال هو: هل سيبقى؟  أهم سؤال في هذا  أن  وبديهي  النشأة،  منذ  التي واجهته 

وإلى متى؟

أزمة الكيان والمستقبل المشئوم
حلمي موسى- كاتب صحفي-فلسطين

المسألة؛  بحث هذه  عند  الطبيعي  ومن 
أفلح  الكيان  أن  واقع  من  االنطالق 
فلسطين،  من  سلبه  على  البناء  في 
واقتصادية  اجتماعية  منظومات  وأنشأ 
العديد  في  نجاحات  حققت  وسياسية، 
حصر  استسهال  ورغم  الميادين،  من 
وتبريرها  الصهيونية  اإلنجازات 
اإلمبريالية، فإن هذا  للمصالح  بخدمتها 
التأكيد على أن هذه اإلنجازات  ال يمنع 
خصوًصا  األثر،  وعميقة  ملموسة  كانت 
خيبات  من  العرب  راكم  ما  ظل  في 
واحباطات. فاألمة العربية التي رأت في 
منقسمة  ظلت  للتحرير،  سبياًل  الوحدة 
أن  بل  دولها،  وانقسمت  نفسها  على 
االنقسام طال الشعب الفلسطيني أيًضا، 
واالقتتال  االنقسامات  هذه  أن  وواضح 
االقتصادي  النمو  وتراجع  العربي 
ساعد  العربي؛  واالجتماعي  والسياسي 
الصهيونية،  االنجازات  قيمة  إبراز  في 
في  أنه  عن  القفز  يمكن  ال  ذلك  ومع 
ظل اإلنجازات الصهيونية، كانت خيبات 
الكيان وتحشره في  كبيرة تعمق أزمة 
عدم  الخيبات  هذه  أكبر  وبين  زاوية، 
الدولة  هوية  على  اآلن  حتى  االتفاق 
هذا  االتفاق  عدم  قاد  وقد  وطبيعتها، 
إلى سلسلة خيبات جديدة، تدفع الكثير 

مستقبل  في  للتشكيك  الباحثين  من 
الكيان. 

مستقبل  في  التشكيك  يقتصر  وال 
للحكم،  معارضين  بمثقفين  الكيان 
متوقًعا  كان  مما  بأسرع  يتحول  الذي 
فقط  ليس  ضاغط،  فاشي  نظام  إلى 
أيًضا  وإنما  والعرب،  الفلسطينيين  على 
الصهاينة  من  الرأي  في  مخالفيه  على 
رئيس  قال  عامين  وقبل  أنفسهم. 
الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، 
الذي ُيظهر غالًبا أكبر قدر من العربدة 
بديهًيا«،  ليس  »وجودنا  والعنجهية: 
للدفاع  وسعه  في  ما  كل  سيبذل  وإنه 
عن الدولة. وُيكثر العديد من المفكرين 
التذكير  من  الكيان  السياسة في  ورجال 
في  يهودية  ممالك  من  عرف  ما  بأن 
أرض فلسطين لم تعمر طوياًل وسرعان 
ما كانت تنهار؛ جراء خالفات داخلية أو 
أن  وبديهي  المحيط،  مع  تساوق  عدم 
هذه القاعدة تنطبق أيًضا على سيرورة 
الكيان في الظروف القائمة، رغم كل ما 
يبدو لنا حتى اآلن من خيبات في الصف 
العربي وإنجازات في الجانب الصهيوني.
إلى  النظر  يمكن  السياق،  هذا  وفي 
بعض الدراسات االجتماعية الحديثة في 

والتي تتكهن بأن ما هو قائم  الكيان، 
قريب.  وقت  في  زوال  إلى  ذاهب  اآلن، 
بشكل  يتفاقم  الداخلي  فاالستقطاب 
متسارع كما تبدى في أزمة االنتخابات 
من  مرات  ثالث  تكررت  التي  األخيرة 
الحسم، ورغم تشكيل  القدرة على  دون 
نتنياهو  من  برأسين  الجديدة  الحكومة 
وغانتس؛ إال أن ذلك ال يبشر بقرب حل 
الكيان  في  جوهرية  األشد  المشكالت 

والمتصلة بالهوية وصورة المستقبل. 
وكما سلف، يتصل جانب فائق األهمية 
الهوية.  بمسألة  األزمة  عوامل  في 
في  اليهود  من  الساحقة  فاألغلبية 
تشعر  المئة،  في   73 حوالي  فلسطين؛ 
بأنها »بقدر كبير إسرائيلية حقيقية«، 
والكيان في عامه االثنين وسبعين يبدو 
مع  مقارنة  نسبًيا  السن  صغير  مجتمًعا 
والعالم،  المنطقة  في  أخرى  مجتمعات 
بالمستقبل،  ثقة  سواه  من  أقل  لكنه 
ليس فقط جراء استمرار الصراع العربي 
داخلية،  العتبارات  وإنما  الصهيوني 
السائدة  اللغة  إلى  واحدة  وتكفي نظرة 
العنصر  الهوية لمعرفة أن هذا  لتحديد 
ليس بديهًيا في تحديد الهوية؛ فاللغة 
العبرية وإن تحدث بها أغلب القاطنين 
ضرورة  أنها  تعني  ال  المكان،  في 
الروس،  المهاجرون  أقام  فقد  وجودية، 
ثقافًيا  اجتماعًيا  كياًنا  ألنفسهم  مثاًل، 
خاًصا بهم عبر اللغة الروسية؛ من أندية 
وصحف ووسائل إعالم، ويؤمن كثيرون 
بأنه ليس بالضرورة أن تكون »إسرائيلًيا 
حًقا« أن تتكلم العبرية، ومن الجائز أن 
الخدمة في الجيش ال تزال تعتبر العامل 
األساس في تحديد الهوية »اإلسرائيلية« 
عادوا  ممن  تكون  أن  جانب  إلى  طبًعا، 
فقط  الممنوح  العودة«  »قانون  بموجب 

لليهود. 
في  واضح  تمييز  إلى  يقود  وهذا 
يخدمون  من  بين  والواجبات  الحقوق 
من  وبين  يخدمون،  ال  ومن  الجيش  في 
غيرهم،  وبين  يهود  وهم  يخدمون 
ال  من  أن  على  يصر  من  هناك  أن  بل 
يكون  أن  يمكن  ال  الجيش  في  يخدم 
»إسرائيلًيا«، وأيًضا أن من ليس يهودًيا 
ال يمكن أن يكون »إسرائيلًيا«، وطبيعي 
أن يدفع هذا التمييز إلى أبعاد تتعلق 
تصنيفات  ويظهر  والواجبات  بالحقوق 
الفاشية  تنامي  ومع  مختلفة.  مواطنة 
الفكر  إلى  االنتماء  صار  الكيان،  في 
في  هاًما  عنصًرا  المتشدد  الصهيوني 
تحديد الهوية، وتكفي هنا اإلشارة إلى 
العرب  العنصرية ضد  القوانين  مجموعة 
األخيرة؛  األعوام  في  إقرارها  تم  التي 

مثل قانوني القومية والنكبة. 
في  مؤخًرا  نشرت  مقالة  وأشارت 
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هاني حبيب- كاتب صحفي / فلسطين

أمريكا الصين
احتماالت الحرب الساخنة

ص
الن

ج 
خار

 مع بدء الحرب الباردة التي شنتها إدارة ترامب على الصين على خلفية
 فايروس الكورونا أخذت بعض التحليالت تحذر من احتماالت متزايدة
هناك أّن  إلى  اآلراء  هذه  استندت  ساخنة،  إلى  الباردة  الحرب   بتحول 
 إشارات ومؤشرات تدفع بهذا االتجاه، ليس أقلها مأزق ترامب أثر تصاعد وتيرة
 اتهامه بالفشل في إدارة فيروس الكورونا وتأخره في اتخاذ القرارات الالزمة
 الحتوائه، رغم تبريره الدائم باتهام الصين ومنظمة الصحة العالمية وراء هذا

 التأخر، وبالتالي خلف فشله.

 وبينما العالم كله، وقوى الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، يحتفل بمرور 75
 عاًما على هذه الحرب؛ إال أّن ترامب استعاد الذكرى بتهديد هو األكثر أهمية
 وخطورة إزاء احتماالت التوجه نحو حرٍب ساخنة مع الصين، وذلك عندما قال
 في لقاء بالبيت األبيض قبل أيام: شهدنا أسوأ اعتداء على بالدنا، إنه أسوأ من
 الهجوم على بيرل هاربر وبرجي مركز التجارة العالمي، فقد استخدم مصطلح
 اعتداء للمرة األولى في هذا السياق، كما أن الحادثين أديا إلى شن أميركا حرًبا،
األمر وناكازاكي؛  هيروشيما  على  الذرية  القنابل  باستخدام  اليابان  على   األول 
العالمية للحرب  اليابان ووضع حد  المطاف إلى استسالم   الذي أدى في نهاية 
 الثانية بشكل نهائي، وكذلك بشأن الهجوم على برجي مركز التجارة العالمي،
 فقد أدى ذلك إلى شن حرب على ما ُيسمى باإلرهاب، وكان مسرح هذه الحرب

 في العديد من دول المنطقة والمستمرة حتى اآلن، سواء
 في أفغانستان أو العراق أو سوريا.

شعور البعض،  يعتقد  كما  الحرب  هذه  مسوغات   إحدى 
 ترامب المتنامي ببروز الصين كقوة صاعدة على المستوى
 الدولي في معظم المجاالت، وذلك منذ توليه إدارة البيت
اتفاقيات من  التنصل  خالل  من  حاول  عندما   األبيض، 
 التجارة مع الصين، الحد من قدرات هذه القوة الصاعدة؛
وتراجع إدارتها  في  وفشله  الكورونا،  وباء  موجة  أن   إال 
بالنظر الرأي  استطالعات  في  متزايد  بشكٍل   شعبيته 
 إلى تفاقم األزمات االقتصادية، دفعت ترامب في سياق

الصين، مع  بادرة  حرب  الفتعال  ثانية،  رئاسية  بوالية  للفوز  االنتخابية   حملته 
 مهدًدا بالرد على »العدوان«؛ األمر الذي يمكن تفسيره أن احتماالت توجهه إلى
 حرب ساخنة، أو استمرار التهديد بها، إحدى أدواته لضمان فوزه الالحق، باعتبار
الرأي  أن هذه األدوات ال تبرر فقط أسباب فشله كما يعتقد، بل أنها تشغل 

 العام األمريكي عن هذا الفشل المتالحق في إدارته لشؤون البالد.
 يعاند ترامب المعلومات التي تنشرها مخابراته، من أن الصين ليست خلف انتشار
 هذا الفيروس الوبائي، وأنه ليس من صنع اإلنسان، ويبث يومًيا بشكٍل متكرر
الذي األمر  الصين؛  اتهام  اتهاماته رغم تقارير مخابراته حول   وممل وسطحي، 
 تعتمد عليه العديد من التحليالت حول إمكانية التحّول نحو حرب ساخنة، ورغم
المبررات خلفية  على  األمر  نهاية  في  تقع  لن  الحرب  هذه  مثل  أن  نقدر   أننا 
األمر، والمتعلق اليقين حول هذا   السابقة، إال أن سبًبا واحًدا يدفعنا إلى عدم 
توقع يمكن  ال  التي  والرعناء  والجامحة  والنرجسية  المغامرة  ترامب   بشخصية 
التهديد الحرب، أو علي األقل استمرار   خطواتها، مما قد يدفع إلى مثل هذه 

بها.

»معاريف« إلى أن الوضع العام في الكيان 
»مقلق«،  الجديدة  الحكومة  تولي  عشية 
لالنقسام  جًدا  الباهظ  الثمن  جراء 
الداخلي، وأظهرت دراسة أن االستقطاب 
أعمق  الصهيوني  المجتمع  في  الداخلي 
وأقسى من أي وقت مضى، وأن »جمرات 
الدقيق  النسيج  على  والخطر  العنف 
للديمقراطية يتعاظم«. وال تتعلق هذه 
الدولة  القائم في  بالشرخ  الدراسة فقط 
العبرية بين العرب واليهود، وإنما أيضا 
وحسب  أنفسهم،  اليهود  بين  بالشرخ 
هذه الدراسة، فإن ميل اليهود للتصرف 
بطريقة عنيفة ضد العرب هي أكثر من 
ضعف ميل العرب لهذا السلوك، كما أن 
بعنف  للتصرف  استعداد  على  هم  من 
عند  هي  الرأي،  في  مخالفيهم  تجاه 
هي  مما  أضعاف،  أربعة  اليمين  أنصار 
عند أنصار اليسار. وتقريًبا يؤيد حوالي 
نصف أنصار اليمين، حرمان أنصار اليسار 
من حقوقهم المدنية الكاملة، وربما أنه 
لوال التخويف الدائم من الزوال واإليمان 
رأينا  لما  الجيش  هو  ذلك  يمنع  ما  بأن 
الجيش؛  حول  االلتفاف  من  القدر  هذا 
المجتمع  في  جامعة  توحيد  كقوة 

الصهيوني. 
دينية  ذرائع  على  نشأ  الكيان  أن  ورغم 
يشكل  وانتهاجه  الدين  فإن  يهودية، 
أحد أهم عناصر الخالف داخل المجتمع 
الذكر،  آنفة  الدراسة  الصهيوني، ووفق 
أنفسهم  يصنفون  من  معظم  فإن 
علمانيين يرون أن المتدينيين يشكلون 
بتقييد  ويطالبون  الدولة،  على  خطًرا 
العامة.  الحياة  في  المتدينيين  نفوذ 
المئة  50 في  الدراسة أن حوالي  وتذكر 
مع  تعاطًفا  أقل  صاروا  الصهاينة  من 
وباء  انتشار  بعد  خصوًصا  الحريديم 

الكورونا. 
لتشاك  مقالة  »هآرتس«  نشرت  وقد 
الماضي منصب  الذي شغل في  فريليخ، 
نائب رئيس مجلس األمن القومي؛ حذر 
فيها من مستقبل أسود للدولة العبرية 
إذا وصل إلى رئاستها حريدي، ويعرض 
قد  لواقع  مفترض  سيناريو  فريليخ 
تعاظم  بسبب  عاًما   40-20 بعد  يحدث 
الثقل الديمغرافي للحريديم خالل هذه 
الفترة، ما قد يوصل إلى رئاسة الحكومة 
انهيار  إلى  يقود  مرة،  ألول  حريدي 
تمثيل  »تعاظم  أن  ويكتب  اقتصادي. 
حتًما  سيفضي  الديمغرافي  الحريديم 
إلى انهيار االقتصاد اإلسرائيلي، وتحوله 
ألن  الثالث؛  العالم  اقتصاديات  إلى 
تدريس  عن  ستتوقف  المدارس  معظم 
رياضيات،  )علوم،  األساسية  المواد 
التي يعد تدريسها مطلًبا  واإلنكليزية( 
الصناعية  المرافق  في  الشباب  الندماج 
كثيرون  ويتذكر  المهمة«.  واإلنتاجية 
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الحريدي،  الصحة  وزير  تعامل  طريقة 
إلى  أدت  والتي  ليتسمان،  يعقوب 
وزوجته  هو  وإصابته  الكورونا،  تفشي 

بهذا الفيروس. 
وال يخفى على أحد أن األزمة السياسية 
التي يعيشها الكيان ليست سوى تعبير 
عن سلسلة أزمات اجتماعية وفكرية أشد 
عمًقا مما تبدو، ورغم أن البعض يعرض 
حلوالً لها هنا وهناك؛ إال أن الحلول التي 
األكبر  القوة  بوصفه  اليمين،  يعرضها 
الكثيرين  المجتمع، تقود في نظر  في 
مظاهر  بعض  تجلت  وقد  الهاوية،  إلى 
السلطتين  بين  العالقة  األزمة في  هذه 
على  ذلك  وأثر  والقضائية  التشريعية 
الديمقراطية.  ومبادئ  القانون  سيادة 
الكنيست  رئيس  موقف  الجميع  والحظ 
الليكودي من قرار المحكمة العليا بشأن 
الكنيست  رئيس  النتخاب  جلسة  عقد 
إلى  وذهب  القرار،  تنفيذ  رفض  عندما 
االستقالة لمنح نتنياهو مزيًدا من الوقت 
لمواجهة الموقف. ومعروف أن نتنياهو 
في  االتهام  لوائح  من  العديد  يواجه 
تمت  كثيرة  آالعيب  وأن  فساد،  قضايا 
في  للحكومة  رئيًسا  إبقائه  أجل  من 
مواجهة كل نصوص وتعليمات القانون. 
أن  صدفة  ليس  الواقع،  هذا  وأمام 
أزمة  عن  صهيونيان  قائدان  يتحدث 
السن  وهو  الثمانين،  سن  في  الكيان 
يهوديتان  مملكتان  قبله  انتهت  الذي 
بن  مئير  وكتب  السائد،  االعتقاد  وفق 
شاحر والجنرال عوزي ديان مقالة بعنوان 
فيه  يستعرضان  الثامن«،  العقد  »في 
العبرية،  الدولة  تواجه  التي  المخاطر 
ويستذكران في المقالة واقع أن مملكة 
كما  عاًما،   70 بعد  انشقت  سليمان 
الحشمونائيين بعد 80  تفككت مملكة 
عاًما، ويقوالن أن هذا لم يحدث بسبب 
عدو خارجي، وال بسبب أزمة اقتصادية، 
على  تغلبت  التفكك  عوامل  ألن  وإنما 
الجيل  أن  إلى  ويشيران  الوحدة،  عوامل 
وجود  إلى  ينظر  الكيان  في  الثالث 
على  يخاف  وال  بديهي  كأمر  الكيان 
التماسك  عوامل  يفقده  مما  وجوده، 
التي حكمت وجود أسالفه. وهذا يقود 
في  خلدون  ابن  بنظرية  يعرف  ما  إلى 
أن  ومعروف  وانهيارها،  الدول  نشوء 
النظرية ترى أن كل دولة تنتقل  هذه 
بين خمسة أطوار هي: الظفر، واالنفراد 
بالمجد، والفراغ والدعة، ثم طور القنوع 
والتبذير،  اإلسراف  وأخيًرا  والمسالمة، 
ما  وهذا  أجياله،  بتغير  يتغير  والكيان 
يفسر بعًضا مما نعيشه هذه األيام. وإذا 
كان واقع العرب والفلسطينيين حالًيا ال 
يبشر بخير وفير قريًبا، فإن واقع الدولة 
العبرية رغم إنجازاتها، ليس أفضل حاالً 

في المستقبل األبعد. 

التغيرات  في  أولية  قراءة  المقالة  هذه 
المحتملة على الوضع اإلسرائيلي في ظل 
الحكومة، ولكن دعونا، قبل ذلك،  هذه 
حققها  التي  المكتسبات  عند  نتوقف 
االتفاق:  على  التوقيع  بمجرد  »الساحر« 
السياسي  الجمود  كسر  على  عالوة 
وتفكيك »أزرق أبيض«، كرس نتنياهو 

زعامته وعودته لإلمساك بالسلطة. 
األمريكي  الخارجية  وزير  زيارة  جاءت 
بومبيو )منتصف مايو( لتبارك تشكيل 
الحكومة، ولتضيف على أجندة التعاون 
اإليراني، ولتمنح  الموضوع  البلدين  بين 
نتنياهو غطاًء للضم، بعد أن وافق على 
أمريكي  لطلب  استجابة  قلياًل  تأجيله 
»حكومة إسرائيل تقرر متى تضم، وما 

إذا كانت تريد القيام بذلك وكيف«.
ضمن  ولكن  نفسه،  من  نتنياهو  يرث 
المرة،  هذه  مختلف  حكومي  تشكيل 
عدًدا من األزمات، ومن المرجح أن يواجه 
التحديات  إلى  باإلضافة  منها،  مزيًدا 
الميزانية وتداعيات  األمنّية، هناك عجز 
انتشار كورونا، وخصوًصا تباطؤ محتمل 
وأيًضا  السلبي(،  النمو  )أو  لالقتصاد 
وضعها  التي  »تنوفا«  خطة  إقرار  تأخر 
بالمساعدة  الجيش  وانشغال  كوخافي، 
من  يقلل  ما  كورونا،  مكافحة  على 

حكومة  بتشكيل  نجاحه  عن  مايو(،   13( األربعاء  مساء  نتنياهو  بنيامين  أعلن 
وحدة لمدة 3 سنوات؛ الحكومة ستضم 34 وزيًرا )72 عضو كنيست(. كان حزب 
الليكود نجح في إبرام اتفاق مع حزب »أزرق أبيض« )حسب استطالع للرأي 

أيده 62% من اإلسرائيليين(. 
طبًقا لالتفاق يقتصر برنامج الحكومة على مواصلة جهود مكافحة كورونا وتنفيذ مخطط 
تعلق  ما  إال  قوانين  سن  عن  الكنيست  يمتنع  وسوف  الغربية،  الضفة  من  أجزاء  ضم 
االتهامات  توجيه  أن  هنا،  الجدير  الحريديم.  وتجنيد  القرن«  و«صفقة  كورونا  بقضايا 
لنتنياهو وبدء محاكمته في 24 مايو بتهم االحتيال والرشوة وخيانة األمانة لن يمنع 

رئاسته للحكومة وتطبيق اتفاق تقاسم السلطة )إللغائه يجب تصويت 75 عضًوا(.  

حكومة طوارئ في إسرائيل:
قراءة أولية في التوجهات والتداعيات المحتملة

م.تيسير محيسن - باحث وكاتب سياسي-فلسطين

يعتقد  من  هناك  واستعداده.  لياقته 
أو  لن تعمر طوياًل،  الثنائي  أن حكومة 
بتولي  لغانتس  يسمح  لن  نتنياهو  أن 

منصب رئيس الوزراء. 
الحالية  األزمات  ورغم  الواقع،  في 
الرابح  زالت  ال  فإسرائيل  والمحتملة، 
الربيع  موجات  فشل  من  سواء  األكبر؛ 
اليمين  المتتالية، أو من صعود  العربي 
وحتى  بلد،  من  أكثر  في  الشعبوي 
أمام  فإن  وعليه،  كورونا.  أزمة  من 
حكومة نتنياهو-غانتس فرصة تصفية 
حساباتها الكبرى؛ داخلًيا وخارجًيا؛ إنجاز 
والتطبيع  غزة،  فصل  وتكريس  الضم، 
في  اإليراني  الوجود  وإنهاء  الواسع، 
اإليرانية  اآلمال  تحطيم  وربما  سوريا، 

بالحصول على السالح النووي. 
تبدو  نشأتها  على  عاًما   72 بعد  نعم، 
مضى«؛  وقت  أي  من  »أقوى  إسرائيل 
تستثمر  كبرى،  عسكرية  قوة  غدت  إذ 
التكنولوجيا  وتبيع  األموال،  رؤوس 
نمًوا  وتحقق  تيك«،  »الهاي  المتقدمة 
اقتصادًيا ملحوًظا، وتعزز عالقاتها حتى 
تقليدًيا  المعادي  العربي  جوارها  مع 
غير  بدعم  وتحظى  هذا  لوجودها، 
مسبوق من إدارة ترامب. في جزء كبير 
نتنياهو  لحكم  الفضل  يعود  حدث  مما 
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على  الكبيرة  وقدراته  السياسة  وحنكته 
)منذ  متواصلة  عاًما   11 لمدة  المناورة 

 .)2009
من المتوقع أن تواصل حكومة الطوارئ 
من  إنها  غير  النجاحات،  على  المراكمة 
التناقضات  تفاقم  سوف  آخر  جانب 
أكثر  على  التوترات  حدة  من  وتزيد 
من جبهة وصعيد. بعض العوامل التي 
األمريكي  الموقف  ذلك:  على  تساعد 
أو  ديموقراطي  مرشح  فوز  حال  في 
الجميع  انشغال  ترامب؛  انتخاب  إعادة 
يمكن  التي  بأزمة كورونا  المنطقة  في 
)مشكلة  إنسانية  أزمة  إلى  تتحول  أن 
إيران من سلسلة من  معاناة  الالجئين(، 
وبالتالي  إدارتها،  وصعوبة  األزمات، 

ردود أفعالها المحتملة.   
بشعار  يؤمن  الذي  لنتنياهو  بالنسبة 
مع  وتجمعه  ينجو«،  القوي  »وحده 
العالم  في  اليمينية«  »الشعبوية  أقطاب 
االستقرار  تزعزع  إيران  متينة؛  عالقات 
في المنطقة وتثير التوترات الطائفية، 
وبالتالي يجب منعها من امتالك السالح 
سوريا،  من  طردها  يجب  النووي، 
وبالطبع  حلفاءها،  أظافر  تقليم  يجب 
األعمال«.  جدول  خارج  »الفلسطينيون 
في  يستلهمها  التي  الدروس  وأبرز 
المسيح  يحبذ  ال  التاريخ  أوالً،  سياسته 
عند  القوة(،  )تفضيل  خان  جنكيز  على 
الثقافة  قوة  تتغلب  معينة،  نقطة 
الجغرافيا،  قيود  على  أحياًنا  والقيادة 
وإسرائيل مثال على كيفية التغلب على 
اليميني  نتنياهو،  التاريخ.  احتماالت 
السياسي  المحافظ، يتقاطع في سلوكه 
عامالن: األيديولوجيا والمصالح الذاتية. 

أزمة كورونا:
الطوارئ  حكومة  إن  يقول  من  هناك   
جاءت بفضل أزمة كورونا وأن مستقبلها 
هذه  بتداعيات  كبير  حد  إلى  مرهون 
اإلسرائيلية  الحكومة  كانت  األزمة. 
اتخذت إجراءات اإلغالق وتقييد الحركة 
بصورة مبكرة ما جعلها تحد من انتشار 
بمعاودة  تسمح  واليوم  الفيروس، 
ثلثا  امتدح  بينما  االقتصادي،  النشاط 
في  نتنياهو  طريقة  اإلسرائيليين 
إدارة األزمة؛ إال أن التكلفة االقتصادية 
 25 بحوالي  البعض  )يقدرها  المتزايدة 
مليار دوالر(، واحتمال خروج كورونا عن 
السيطرة والتداعيات الصحية، قد تؤدي 
وبالتالي  العامة،  الخدمات  انهيار  إلى 

فقدان الثقة في حكومة الطوارئ. 
مخطط الضم:

األساسية«  التوجيهية  »المبادئ  تضمنت 
منها خمسة  بنًدا،   14 الطوارئ؛  لحكومة 
نص  يرد  لم  كورونا.  بأزمة  تتعلق 
وأعطيت  الضم،  مخطط  بخصوص 

األزمة  من  للخروج  الثانية  األولوية 
السالم  قضايا  ستولى  كما  االقتصادية، 
المجتمع  ووحدة  واالزدهار  واألمن 
اإلسرائيلي أهمية كبيرة. كان نتنياهو 
أعلن في حملته االنتخابية عن نيته ضم 
غور األردن والمستوطنات إلى إسرائيل، 
تتضمن  أن  ترامب  دونالد  اقنع  وقد 
من  وبالرغم  فعل،  وقد  ذلك  صفقته 
عازًما  نتنياهو  يبدو  الشكلي،  التراجع 
من  مستفيًدا  الضم  تنفيذ مخطط  على 
قبيل  األبيض  البيت  في  ترامب  وجود 
 ،)2020 )نوفمبر  األمريكية  االنتخابات 
سوف  المتحدة  الواليات  أن  أعلن  الذي 
على  اإلسرائيلية  بالسيادة  تعترف 
بعض أجزاء في الضفة الغربية. وبينما 
كبيرة  معارضة  الضم  مخطط  يواجه 
من  )أطراف  وخارجها  إسرائيل  داخل 
الجامعة  اإلسرائيلية،  األمنية  المؤسسة 
األمم  األوروبي،  االتحاد  العربية، 
األمريكيين،  الديموقراطيين  المتحدة، 
لن  إنها  إال  الفلسطينيين(؛  وبالطبع 
في  قدًما  يمضي  أن  من  نتنياهو  تمنع 

مخططه. 
يضم  لن  نتنياهو  إن  يقول  من  هناك 
وسيبقي  حالًيا،  كلها  الغربية  الضفة 
لسلطة  ومقننة  صغيرة  مساحة  على 
ذلك  ومع  ومكبلة،  عاجزة  فلسطينية 
استقرار  يتزعزع  أن  المتوقع  فمن 
ويمس  األردن  مع  والحدود  المنطقة 
البعيد؛  المدى  على  إسرائيل  بهوية 
واندالع  واحدة  لدولة  الضم  يؤسس  إذ 
لحل  نهاية  ويضع  العنف  من  موجات 

الدولتين.   
بين الدين والعلمانية:

 تمتد الجذور التاريخية لهذا الصراع إلى 
ما قبل قيام الدولة، وأيًضا بعد نشأتها 
في  أو  الصهيونية،  طبيعة  في  سواء 
اعتماد قوانين األحوال الشخصية التركية 
االستقالل.  وثيقة  في  أو  والبريطانية 
التسعينيات  نهاية  مع  الصراع  وصل 
المكاني،  الفصل  إلى   20 القرن  من 
والتقارب السياسي بين المعسكر الديني 
تأييد  قاعدة  على  العلماني  والمعسكر 
الدينية  الصهيونية  وصعود  االستيطان 
)اليمين الديني-القومي(. إن ما يحدث 
شكل  على  الصراع  إلدارة  محاولة  هو 

الدولة والهوية. 
الحكومة  تدشن  األول،  احتماالن:  ثمة 
تاريخية  تصالح  عملية  بداية  الجديدة 
بين االتجاهين، وخاصة في ضوء ازدياد 
ثقة المتدينين في أنفسهم؛ وإيمانهم 
ال  -حسبهم-  التي  معتقداتهم  بصحة 
تتناقض مع القيم الغربية، وأيًضا ميل 
العلمانيين  اإلسرائيليين  من  الكثير 
»التقاليد«  تجاه  مواقفهم  تغيير  نحو 
الدينية، والتصالح معها وتكريس الخيار 

االحتمال  القومي-الديني.  المسار  أو 
من  مزيد  نحو  األمور  تدفع  أن  الثاني 
العنف  وبالتالي  واالستقطاب،  التطرف 

واالنفجار. 
الطابع  بين  التناقض  ويعتبر  هذا 
الوجه  ويهوديتها  للدولة  الديمقراطي 
والعلمانية،  الدين  بين  للصراع  اآلخر 
االختالف  إلى  التناقض  أسباب  وتعود 
حول مصدر السلطة، واستحالة التوفيق 
بين القيم الديمقراطية والقيم الدينية. 
تقبل  اليهودية  بأن  اإلدعاء  بالطبع 
قيمها  مع  وتنسجم  الديمقراطية 
ويدحضه  الممارسة  تفنده  ومبادئها 
إسرائيل  مواطني  ضد  تمييز  الواقع: 
من العرب )25% من السكان(، االحتالل 
تشققات  تخترقه  مجتمع  العسكري، 
طبقية/ متعددة  )جبهات  هوياتية 

دينية/عرقية(.
تقويض أسس الديموقراطية: 

لديها  تزال  ال  إسرائيل  أن  صحيح 
لكن  حرة،  وصحافة  تنافسية  انتخابات 
)11 سنة( فرضت  نتنياهو  سنوات حكم 
الديمقراطية؛  المؤسسات  على  ضغوًطا 
ضد  والتهميش  التمييز  مورس 
مواطنيها العرب )سن القوانين الفاشية 
يتفاقم  أن  المحتمل  ومن  والعنصرية(، 
استطالع  في  الوحدة.  حكومة  مع  األمر 
اإلسرائيليين  من   %54 أفاد   2019 عام 
شديد«.  خطر  »في  ديمقراطيتهم  بأن 
المحاكم،  نظام  نتنياهو  استهدف 
البعد  تغليب  رافًضا  العليا،  والمحكمة 
اليهودي  الطابع  على  الديمقراطي 
تشكيل  إعادة  على  فعمل  لقراراتها، 
النظام للحد من الرقابة على التشريعات 
المفروضة  القيود  وإزالة  الليبرالية،  غير 
الضفة  في  المستوطنات  نمو  على 

الغربية.
انتصار  ذروة  تعني  الوحدة  حكومة 
منذ  السلطة  في  واستقراره  اليمين 
1999؛ إذ انتهى حكم ما يسمى باليسار 
واالشتراكي(،  العلماني  )الصهيوني 
وتعزز تحالف اليمين الديني والقومي. 

الحكومة  هذه  تضع  أن  المتوقع  من 
الكلمة(  معنى  بكل  انتقالية  )وهي 
القوانين  من  مزيد  جديد:  نظام  أسس 
العنصرية والفاشية، مزيد من التحالفات 
في  والشعبوية  الرجعية  الحكومات  مع 
للمجتمع،  الديني  الطابع  تعزيز  العالم، 
الفلسطينيين  العرب  مزيد من تهميش 
واعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية 
التخلص  أو  طردهم  حتى  )وربما 
المؤسسات  تقويض  من  مزيد  منهم(، 
االحتالل  تطبيع  الديمقراطية، 
العسكري، مزيد من كبح اإلعالم وتقييد 

حرية التعبير.  



 44

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

دو
لع

ن ا
ؤو

ش

“مع مرور السنوات منذ إعالن بلفور بدأنا نفهم أنه من الممكن أن تكون معاديًا 
للسامية وداعم حقيقي إلسرائيل”.. هكذا بدأ ايالن بابيه إحدى ندواته الهامة 
العام الماضي عندما كان يتحدث عن اللورد بلفور، الذي قام بسلسلة تشريعات 
في مجلس العموم البريطاني بعد أعوام 1905 – 1906، لمنع قدوم الالجئين اليهود 
للسامية والحديث  الحقيقية  المعاداة  الشرقية لالستقرار في بريطانيا؛ بسبب  من أوروبا 

إليالن بابيه.

في ذكرى النكبة
أين المؤرخين الجدد؟

أكرم عطا الله-كاتب سياسي فلسطيني/بريطانيا

الجدد،  المؤرخون  أبرز  من  واحد  بابيه 
إطار  في  برسالته  يقوم  زال  ال  الذي 
أحداث  من  باألحرى  أو  جاءت،  ظاهرة 
االنتفاضة  أثر  الوقائع،  فرضتها 
المؤسسة  قمع  وشدة  الفلسطينية، 
العسكرية لها، وللمفارقة كان على رأس 
طرد  ضباط  أبرز  أحد  حينها  الجيش 
وهو  الوسط،  مدن  من  الفلسطينيين 
قوتها  استمدت  وكذلك  رابين،  اسحق 
بعد اتفاق أوسلو في ظل أجواء يسارية 
تسعينيات  منتصف  إسرائيل  سادت 
تغرق  أن  قبل  هذا  الماضي،  القرن 
متطرفة،  يمينية  في  بعدها  إسرائيل 
جعلت هذا التيار في حالة تراجع، وسط 
اتفاق  توقيع  لعب  حيث  مختلف،  مناخ 
ثقة  مناخات من  إرساء  في  دوراً  أوسلو 
إسرائيل بوجودها، بعد اعتراف الضحية 
بها، وكأن الصراع انتهى ما يسمح بنبش 

التاريخ دون خوف.
الجدد،  المؤرخون  تيار  بدأ  حين  في 

والذي كان أبرز رواده ايالن بابيه، وتوم 
موريس،  وبني  شاليم،  وآفي  سيغيف، 
كانت  ساند؛  وشلومو  كاتس،  وتيدي 
الفكرة األولى التي بدأت تتمحور حول 
تعلموه  الذي  المصطلح،  قراءة  إعادة 
وهو »حرب االستقالل«، ليكتشفوا الحقاً 
هو  نكبة  يعتبره  الذي  الفلسطيني  أن 

أكثر صدقاً في وصف وقائع األحداث.
يصلح  الذي  النموذج  وهو  موريس  بني 
بدأت  كيف  الظاهرة؛  على  للتعميم 
وكيف تراجعت، بل شكل تراجعه عن كل 
دراساته وآرائه ما يشبه الخيانة لألفكار 
التي قام عليها تيار الباحثين، وخصوصاً 
أن موريس أحد أهم رواده آنذاك؛ قبل 
اليمين ويمدح نتنياهو،  أن ينقلب إلى 
النخبة  وهو فعل ُمستهجن أصاًل وسط 

األكاديمية.
مطلع  وفي  صحافياً  كان  موريس  بني 
في  وجد  الماضي  القرن  سبعينيات 
الذي  الطرد  أمر  اإلسرائيلي  األرشيف 

أصدره اسحق رابين لسكان اللد والرملة، 
»حرب  أسماه  ما  أو   48 حرب  خالل 
سراً  اكتشف  كأنه  فقال  االستقالل«؛ 
مثيرة  مادة  هناك  أن  »أدركت  كبيراً: 
عام  بشكل  الصهيونية  تاريخ  تقوض 

وتغير الصورة«.
بني  المؤرخ  أطلقه  المؤرخون  مصطلح 
موريس حينها مطلع تسعينيات القرن؛ 
الرائدين  الباحثين  من  مجموعة  لوصف 
»تاريخ  قراءة  إعادة  اقترحوا  الذين 
النزاع«؛ قراءة »مشاغبة تصحيحية، تعيد 
النظر في كل أحداث عام 1948، وتصف 
الجانب المظلم من الجمال والوسامة« كما 
الرواد،  أولئك  بدأت حركة  قال. وهكذا 
جاد  بشكل  للنبش  موريس  ذهب  حيث 
القسري  الطرد  عمليات  عن  ليكشف 
وليس  للفلسطينيين،  المسلحة  بالقوة 
بأنهم  اإلسرائيلية  المؤسسة  كما روجت 
كتابه  ليكون  طواعية؛  أماكنهم  تركوا 
الفلسطينيين«  الالجئين  مشكلة  »والدة 
ما يشبه ميالد تيار أو حركة المؤرخون 
الجدد، والذي أحدث ضجة كبيرة حينها؛ 
االنتفاضة  مطلع  الجميع  فاجأ  لكنه 
عندما  زمالؤه،  كل  صادماً  الثانية، 
تراجع عن كل ما قال؛ لينال من أبحاثه 

وسمعته األكاديمية.
تيار  مؤسسي  أبرز  أحد  سقط  وهكذا 
لحظة  بدا  الذي  الجدد،  المؤرخون 
وأخذ  التوسع،  في  اّخذ  كتيار  الصعود 
حيزاً في النقاش، ليس فقط في الوسط 
اإلسرائيلي، بل في األوساط الفلسطينية 
وتلتقط  تفسير  عن  تبحث  كانت  التي 
حاولت  لما  دامغة  كدالئل  الروايات  تلك 
حيث  تؤكده،  أن  الفلسطينية  الرواية 
وجدت نفسها أمام شاهد أكاديمي تنبع 
أهميته بأنه ابناً لرواية اآلخر، بل وجزءاً 
منها، وشاهد من أهلها. لكن اآلن وبعد 
أكثر من ثالثة عقود على ظهوره في 
الساحة األكاديمية اإلسرائيلية، واالعتقاد 
على  ليسيطر  سيتمدد  التيار  هذا  بأن 
األكاديمي؛  التاريخي  البحث  مدرسة 
ال  وتاريخ  دامغة  حقائق  هناك  ألن 
يمكن تزييفه، وأوامر عسكرية بالطرد، 
أكاديمي  بحث  أي  وأن  ومجازر حدثت، 
وأن  الحقيقة،  يقول  وأن  بد  ال  مهني، 
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التاريخ اليخذل أصحاب الحق

طالل عولك
كاتب ومحلل سياسي - فلسطين

 اثنان وسبعون عاًما على النكبة، قد يراها اليائسون
ما فإن  الحقيقة  رده. في   دهًرا، وقضاًء ال يمكن 
المشروع الصهيوني،  انقضى من عقود على نجاح 
مضى فلقد  بالسنوات،  يقاس  ال  العبرية،  الدولة   بتأسيس 
وهو عاًما،  وثالثون  مئة  للجزائر  الفرنسي  االستعمار   على 
ذلياًل انسحاًبا  كانت  النهاية  لكن  الوحيد،  المثال   ليس 

 للمستعمرين وانتصاًرا ألصحاب األرض والحق.
 من يصرف كثيًرا أو قلياًل من التفكير، في مجريات الصراع
الفلسطينيين، أحوال  وبؤس  العربية،  األرض  هذه   على 
 والنجاح الكبير الذي يحرزه المخطط الصهيوني قد تأخذه
 العزة باإلثم، فيصل إلى حد اليأس؛ غير أن إمعان التفكير
 في ما يجري من تطورات، وإلى أين تتجه األوضاع، سرعان
ألصحاب حتًما  ستكون  الخاتمة  وبأن  باألمل،  يتمّسك   ما 

 الحق واألرض والتاريخ.
كذلك األمر  كان  فإن  المستقيم،  الخط  يعرف  ال   التاريخ 
 بالنسبة للمريض، فإن ذلك يعني وفاته؛ التاريخ يسير بآلية
في األوضاع  كانت  وإن  دائًما،  األمام  إلى  ولكن   متعرجة، 
 هذه المرحلة صعبة، فإن ذلك ليس إال واحدة من انحناءات

التاريخ، الذي سيواصل صعوده حتى الشفاء من المرض.
لن والتاريخ  ملكيتها،  تزوير  لمجرد  تضيع  لن   األرض 
 ينحرف، طالما أن روايته صحيحة، وثمة شعب يرابط على
 هذه األرض، لشطب هذا التزوير من جذوره، فكما تراجعت
 اإلمبراطوريات االستعمارية التي خلقت وساهمت بكل قوة
 في انجاح المشروع الصهيوني، فإن من تقوم على رعايته
على تؤكد  عديدة  فمؤشرات  المتحدة،  الواليات   ونقصد 

 تراجعها، وأفول زمانها.
على بتأسيسها  االستعمار  قام  التي  الدولة  أن  األهم   لعل 
 حساب الشعب الفلسطيني وأرضه، وتبدو اآلن كقلعٍة حصينة،
 هذه الدولة، قد تحولت إلى قلعة لإلرهاب والعنصرية، وهي
العنصرية إمبراطورية  انهارت  كما  داخلها،  من   ستنهار 
كانت والتي  وروديسيا،  أفريقيا،  جنوب  في   البيضاء 
 مدعومة ومرعية أيًضا من قبل قوى االستعمار العالمي بما

 في ذلك الواليات المتحدة.
الشعب نضال  أن  ذلك  ميكانيكية،  ليست   القضية 
 الفلسطيني، وثباته على أرضه من شأنه أن يحرك إنسانيات
قبل من  أدمغة  غسل  لعمليات  خضعت  التي   المجتمعات 
 أنظمتها االستعمارية المستبدة، وعلى من ال يصدق ذلك
 أن يقرأ كتابات بعض اإلسرائيليين ومن بينهم مؤرخون

وسياسيون، وحتى جاليات يهودية.

أمامهم  ينفتح  الذي  المؤسسة  أرشيف 
يقول كل شيء.

الثانية  اليمين واالنتفاضة  االنزياح نحو 
التي حدثت وسيطرة المؤسسة العسكرية 
في إسرائيل على مسار األحداث وتراجع 
الجدد؛  الباحثين  وخوف  األكاديميا  دور 
من أن يتكرر معهم ما حدث مع تيدي 
الطنطورة،  مجزرة  كشف  الذي  كاتس، 
وتعرض للتشهير والمحاكمة، يبدو أنها 
تمدد  لوقف  فقط  ليس  أسباباً،  كانت 

تيار المؤرخين، بل تالشيه واضمحالله.
على  عقود  سبعة  من  أكثر  وبعد  اآلن 
على  عقود  ثالثة  من  وأكثر  النكبة، 
تكفي  كانت  الجدد،  المؤرخون  انطالقة 
لنشر كل شيء. لم يعد يتحدث أحد عن 
الظاهرة  تالشت  بل  كتيار،  المؤرخين 
مرتبطة  فردية  ظاهرة  إلى  لتتحول 
بأفكار من تبقى، ممن يؤمنون بعملهم 
لكنهم  العلمية،  لمهنيتهم  ومخلصون 
بقوا محاصرين وسط مناخات يمينية، لم 
يعد يشغلها البحث التاريخي، بل تثبت 
رواية أخرى ودعمها، وهي رواية الحركة 

الصهيونية.
ينتبهوا  لم  المقابل  في  الفلسطينيون 
لتاريخ النكبة بتفاصيلها؛ بشهود العيان 
من الضحايا، وهم مجموع الالجئين الذين 
هجروا بالقوة من ديارهم، وهم من رأوا 
العصابات التي طردتهم، ورآت أمامهم 
المذابح التي ارتكبت، ومن المؤسف أن 
ينتظر الفلسطينيون أربعة عقود مثاًل، 
حتى يكشف لهم تيدي كاتس مثاًل عن 
من  شهودها  فيما  الطنطورة،  مذبحة 

الفلسطينيين ُكثر.
قرية  كل  تاريخ  جمع  يمكن  كان 
ومن  السكان،  وأسماء  فلسطينية، 
استشهد منهم، ومن بقي حياً، وكيف 
تكن  ولم  وبالتفاصيل،  الطرد،  حصل 
ثالثة  أو  أربعة  قبل  شاقة  مهمة  تلك 
أكثر  أصبحت  اآلن  لكنها  مثاًل،  عقود 
أغلب  ألن  عقود؛  سبعة  بعد  صعوبة 
في  أصبحوا  الفلسطينية  النكبة  شهود 

عداد األموات.
كيف لم نجمع ذاكرتنا؟ هذا سؤال كبير 
اآلن؛ فالنكبة ليست فقط فعل سياسي، 
هو األكبر في القرن األخير، حيث جرى 
قومية  لصالح  وطن  من  قومية  طرد 
غرابة  األكثر  هي  احالل  بعملية  أخرى، 
في التاريخ، بل هو فعل إنساني دامي، 
الباحثين  انتظار  كان يجب أن ُيوثق ال 
يسندون  فهؤالء  فقط،  اإلسرائيليين 
الرواية، ولكن أصحاب الرواية كان يجب 
أن يجمعوا األحداث بالتفاصيل، حتى ال 

يغيب التاريخ...!
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 ترتبط لجنة بيل في السجل التاريخي بفكرة تقسيم فلسطين، وما يزال الجدل
 جارًيا على وجه العموم، حول مصدر الفكرة التي رفضها الفلسطينيون قطعًيا
بجميع نسخها، هل هو الصهاينة كما يجزم بعض النقاد، أم البريطانيين حسب رأي آخر؟

تقسيم فلسطين في السياق االمبراطوري البريطاني
نظرة أخرى

أحمد مصطفى جابر-كاتب- مسؤول شؤون العدو في الهدف

  نتتبع في هذه المادة رأًيا آخر وتعيد
الدولي النظام  سياقات  في   صياغتها 
اإلمبريالية والسياسة  الحربين   بين 
خطط البريطانية، أن  إظهار  خالل   من 
من جزًءا  كانت  فلسطين   تقسيم 
أوسع متأخرة  إمبراطورية   إستراتيجية 
بيني يقدمه  العرقي،  الصراع   إلدارة 
التاريخ سينانوجلو مساعد   ]أستاذ 
يالحق الذي  فورست[  ويك   بجامعة 
أدت التي  واأليدلوجية  السياسية   القوى 
ويعاكس فلسطين،  تقسيم  فكرة   إلى 
تركز التي  الروايات  من  سلسلة   المؤلف 
عرقلت، أو  الفكرة،  ساهمت  كيف   على 
 تطوير دولتين »إسرائيلية« وفلسطينية
سينانوجلو بيني  ويتساءل   مستقبلية، 
 بدالً من ذلك عن ما دفع أو قيد صناعة
التقسيم، حول  البريطانية   السياسة 
الوقت نفس  في  التقسيم  كان   ولماذا 
البريطانيين. السياسات  لصناع   جذاًبا 
بوصفها التقسيم  قصة  تقديم   ويعيد 

 فكرة من صندوق األدوات اإلمبراطوري
اإلمبراطورية، السيطرة  على   للحفاظ 
 وبعد كل شيء، تخيلت خطط التقسيم
الدولة من  لكل  مساحة   البريطانية 
 الصهيونية المدينة لبريطانيا وللسيطرة
األصول على  المستمرة   البريطانية 
اعتماًدا الرئيسية،   الجيو-استراتيجية 
القسري التهجير  على  كبير  حد   إلى 
العرب، اعتبرت للسكان  نظرة   وهي 
 مساهمة جريئة في فهم التفاعل المعقد
نهاية في  واإلمبريالية  األممية   بين 
وتكشف البريطانية،   اإلمبراطورية 
التقسيمي مساهمته التفكير  إرث   عن 
إلنهاء األوسع  التاريخ  في   البريطاني 

االستعمار في الشرق األوسط الحديث.
 يمكن القول أيًضا أن هذا الكتاب بقدر ما
 يتعلق بدراسة عمليات إنهاء االستعمار
 ونهاية اإلمبراطورية فهو يتعلق أيًضا
 بالمحاولة الفاشلة لتقسيم االنتداب على
تحت متميزتين  دولتين  إلى   فلسطين 

ومن البريطانية،  اإلمبراطورية   سيطرة 
التقسيم، إخفاقات  استكشاف   خالل 
من أنه  مقنع  بشكل  سينانوجلو   يجادل 
في القومية  سياسات  فهم   المستحيل 
 الشرق األوسط، دون النظر في المخاوف
ما غالًبا  والتي  والدولية،   اإلمبريالية 

تتداخل بطرق مثيرة للدهشة أحياًنا.
مراجعات  على  المادة  هذه  اعتمدت 
عديدة لكتاب بيني سينانوجلو  »تقسيم 
البريطانية  السياسة  صناعة  فلسطين: 
اإلمبراطورية«)2019(،   نهاية  في 
هالر  موفتسي  ديفيد  مراجعة  وأبرزها 
من معهد جنيف للتعليم العالي، ومقالة 
بيل:  لجنة   « المعنونة  النص  كاتب 
المنشورة في  مقدمات ووقائع ونتائج« 

بوابة الهدف. 
 حقيقة التقسيم في السياق

اإلمبراطوري
عمليات المؤرخون  يدرس  ما   عادة 
تجري كعمليات  اإلقليمية   التقسيم 
من فريد  ومحلي  وطني  إطار   في 
لبيني جديد  كتاب  في  ولكن   نوعه، 
ويدرس سينانوجلو مع،  يتعامل   ، 
الباحث يرفض  االنتدابية،   فلسطين 
مبدأ ويضع  الحجة  أو  الفرضية   هذه 
أوسع. إمبراطوري  سياق  في   التقسيم 
 ويجادل سينانوجلو أن التقسيم استخدم
البريطانيين المسؤولين  قبل   أن 
صندوق ضمن  من  إمبراطورية   كأداة 
جاهز حل  باعتباره  كثيرة،   أدوات 
إمبراطوريات من  الخبرة  على   قائم 
سالم«، أخرى، »خبراء  أنهم   وبزعمهم 
جميع أعاقوا  المسؤولين  هؤالء   فإن 
 الخطط األخرى لمصلحة خطة التقسيم،
لها أساس  ال  الخطط  تلك  أن   باعتبار 
ال إقليمية  ساحة  في  الحدود   ورسموا 
 يفهمونها تماًما، وبالتالي شكلوا مصير
ألجيال. اإلقليمي، شعوبها   فالتقسيم 
السيادة وفرض  الحدود  رسم   يعني 
 وتشريد السكان وإعادة هيكلتهم ووضع
 جدول زمني لالستقالل السياسي - غالًبا
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االستعمار، إنهاء  بعملية  يرتبط   ما 
»اإلسرائيلي« السياق  في   حتى 
مفهوم الفلسطيني، هذا  ذلك،   ومع 
تاريخًيا حيث خاطئ  المؤلف،   حسب 
حرفة تزال  وال  التقسيم  فكرة   كانت 
تأمين واألخير  األول  هدفها   إمبريالية 
 المصالح اإلمبراطورية جنًبا إلى جنب مع
اإلمبراطورية الحكومة  أدوات   استخدام 

األكثر شيوًعا.
التقسيم فكرة  تعكس  الكاتب،   وحسب 
 إلى حد كبير الظروف التي تم إنشاؤها
 فيها؛ إذ مع الحرب العالمية األولى، نشأ
قلب في  السياسية  المفارقة  من   نوع 
استمرت ناحية،  فمن  الدولية،   الساحة 
المنتصرة األوروبية   اإلمبراطوريات 
المستعمرات بعشرات  االحتفاظ   في 
هذه كانت  الواقع،  في   - العالم   حول 
توسعها ذروة  في   اإلمبراطوريات 
بدأ أخرى،  ناحية  ومن   اإلقليمي، 
المنظمات القومية من قبل  لغة   تحديد 
 الدولية، بقيادة عصبة األمم، بدعم من
في وبدأت  المنتصرة،   اإلمبراطوريات 
الخاسرة اإلمبراطوريات  تفكيك   تجربة 
الشرق ففي  إقليمية،  وحدات   إلى 
االنتدابي، النظام  تطبيق  تم   األوسط، 
الواليات تقديم  تم  بموجبه   والذي 
لبريطانية السابقة  العثمانية   العربية 
في بينما  النظام،  هذا  ضمن   وفرنسا 
الفكرة تنضج  بدأت  الشرقية   أوربا 
 القومية، حيث في تلك الفترة اكتشف
وفًقا انتباههم  ولفت  هناك،   الناس 
 لجوزيف روث »من أجل الوجود كمواطن
 وكفرد، يجب أن ينتمي كل شخص إلى

دولة أو عرق محدد«.
وخاصة ذلك،  تلت  التي  العقود   في 
والحرب االستعمار  إنهاء  خلفية   على 
أداة اإلقليمي  التقسيم  أصبح   الباردة، 
الدولية، الساحة  في  مفضلة   سياسية 
المتكرر حدوثه  من  الرغم  على   ولكن 
فإن العالم،  حول  مختلفة  ساحات   في 
يفحص يزال(  )وال  التاريخي   البحث 
أحداًثا باعتبارها  التقسيمية   األحداث 
كل ويفحص  ومميزة،  ومحلية   وطنية 
- األخرى  الحاالت  عن  منفصلة   حالة 
والهند  ،)1935( بورما   ،)1921(  أيرلندا 
وكوريا  ،)1948( وفلسطين   ،)1947( 
،)1954( الصينية  والهند   ،)1953( 
 وقبرص )1974(، ويوغوسالفيا )1991(،

اآلونة وفي  والمزيد.   )2011(  والسودان 
 األخيرة وبشكل متأخر، تم إجراء سلسلة
التقسيم تدرس  التي  األبحاث   من 
الوطنية الحالة  حدود  خارج   اإلقليمي 

الفردية، في سياق إمبراطوري.
األول الكتاب  يأتي  السياق،  هذا   في 
سينانوجلو فلسطين: » لبيني   تقسيم 
نهاية في  البريطانية  السياسة   صناعة 
مساهمة)2019(اإلمبراطورية« ليقدم   ، 
المتنامية المجموعة  هذه  في   فريدة 
فالقضية الدولي؛  بالتاريخ  المعرفة   من 
الفلسطيني- والصراع  الفلسطينية، 
 على اإلسرائيلي، هي مثال واسع النطاق
 نهج التفرد: فكل من التأريخ الصهيوني
،1948 حرب  إلى  ينظر   والفلسطيني 
ال استثنائية  قصة  أنها  على   والنكبة 
 يرفض تسمح بأي فحص مقارن، ولكن 
  هذا االدعاء ويركز على دور سينانوجلو

 مسؤولي االنتداب البريطاني في عملية
الذي اإلمبراطوري  والمنطق   التقسيم 
 أدى إلى ذلك، يتناول موضوع التقسيم
مقاربة من  االنتدابية  فلسطين   في 

الجديد. اإلمبراطوري  وعلى التاريخ    
اإلمبراطورية يرى  الذي  النهج   عكس 
بين بالعالقة  محدد  جيوسياسي   ككيان 
المتسامحة واألطراف  النشط   المركز 
اإلمبراطوري التاريخ  فإن  العكس،   أو 
 الجديد - كما يتضح، على سبيل المثال،
 من خالل عمل أنطوانيت بورتون وتوني
وديفيد هودج  وجوزيف   باالنتاين 
- وغيرهم  كينغستون  وبول   المبرت 
يتم حيث  )أو  اإلمبراطورية  إلى   يصل 
بعضها فوق  الشبكات  من  عدد   تحميل 
واألفكار الالعبين  ويتتبع   البعض(، 
القانونية، والمزيد  والسياسات واألنظمة 

داخل هذه الشبكة.
الطبقة من  مسؤولين  تعيين   يذكرنا 
االنتدابي التقسيم  قلب  في   الوسطى 
األوبئة، مثل  األفكار،  بأن   لفلسطين 
شركات خالل  من  إال  نشرها  يمكن   ال 
نطاق يعتمد  ذلك،  على  عالوة   النقل، 
 الفكرة على الظروف السياسية المتغيرة
 التي تنتشر فيها وقدرة شركاتها على
العقدين وطوال  اآلخرين،  على   التأثير 
التقسيم فكرة  فيهما  ظهرت   اللذين 
 والتجميع بين صناع القرار البريطانيين
 في فلسطين، من أواخر عشرينيات القرن
االنتداب، فترة  نهاية  حتى   الماضي 
الرف«، »على  خياًرا  دائًما  التقسيم   كان 
التماثلي التفكير  من  نشأ  خيار   وهو 
رؤى واعتماد  البريطانيين،   للمفكرين 
اإلقليمي، المجال  في  مختلفة   إقليمية 
المماثل التفكير  هذا  استخدام   وتم 
منهم ُطلب  الذين  المسؤولين  قبل   من 
 قيادة السياسات في ساحة لم يفهموها
السلطة قوى  داخل  جيًدا،   بالضرورة 
 الداخلية والخارجية التي لم يكن لديهم
للظروف ويخضعون  عليها   سيطرة 
التنبؤ من  يتمكنوا  لم  التي   التاريخية 
االستعماريون المسؤولون  وانتقل   بها، 
إلى مكان  من  المتوسطة  الطبقة   من 
في آخر، نموذجية  مهنة   وتضمنت 
العديد اإلمبراطورية خدمة في   أدواًرا 
المختلفة، اإلمبراطورية  الساحات   من 
 ولم تستمد خبرة المسؤولين من اإلقامة
ولكن واحدة،  ساحة  في  سنوات   لعدة 
إلى استناًدا  التعلم  أثناء  التنقل   أثناء 
جميع من  والمفاهيم  التحليل   نماذج 
االنطالق نقطة  اإلمبراطورية.   أنحاء 
نضج كيفية  لفهم  ضرورية   هذه 
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بين هذه التقسيم في فلسطين   فكرة 
المجموعة.

األجيال من  السالم«  عملية  »خبراء   مثل 
المسؤولون تحمل  ذلك،  تلت   التي 
خطط على  عملوا  الذين   البريطانيون 
وأيرلندا والهند  فلسطين   التقسيم في 
الحدود رسم  مسؤولية  أخرى،   وأماكن 
تشريد شأنها  من  التي  الخطط   ووضع 
 اآلالف، بثقة أولئك الذين يعتقدون أن
 ال معنى للتعامل مع التفاصيل الصغيرة
 وأنه عند قطع الخشب، ستطير الرقائق
الوزير أصر  للمؤلف،  ووفًقا   دائًما، 
على جور  أورمسبي  وليام   الكولونيل 
أخرى دولة  أي  تشبه  ال  »فلسطين   أن 
البريطانية اإلمبراطورية  على   يتعين 
الذي التفويض  ]و[  معها  تتعامل   أن 
 يواجه الحكومة االنتدابية في فلسطين
 لكن غالبية المسؤولين فريد من نوعه«؛
يعتقدون ال  فلسطين   البريطانيين في 
جلب وتم  فريدة،  كانت  فلسطين   أن 
جاهز كحل  اإلقليمي  التقسيم   فكرة 
أدوات مجموعة  من  متاحة  أداة   - 
حياتهم مكنتهم  الذين   المسؤولين 
 المهنية؛ من العمل في سياقات متنوعة

من خالل قوالب عمل معينة.
 لقد خضعت فكرة التقسيم الفلسطينية
بدأت فقد  التغييرات:  من   للعديد 
 تتشكل في أواخر عشرينيات وثالثينيات
فجأة استبعادها  وتم  العشرين،   القرن 
 في الكتاب األبيض في عام 1939، وتم
الثانية العالمية  الحرب  بعد   إحيائها 

،1947 عام  شتاء  في  ذروتها   وبلغت 
ويقول  .181 المتحدة  األمم   بقرار 

قد سينانوجلو التقسيم  فكرة  إن    
إلى ننظر  أن  علينا  يجب  وأنه   نضجت، 
 المكان الذي احتلته هذه المجموعة من
البريطانيين المسؤولين   -  المسؤولين 
الحكومة في  المتوسطة  الطبقة   من 
الشبكة داخل   - المحلية   االنتدابية 
المخضرمة البريطانية   اإلمبراطورية 

وداخل الشبكة الدولية الجديدة.
البريطانيين المسؤولين  فحص   يكشف 
 في السياق اإلمبراطوري الواسع عن عدد
الترويج لخطة المهمة بين  الروابط   من 
األقاليم وخطة  فلسطين  في   التقسيم 

األخرى في اإلمبراطورية.
 كان الشعور باإللحاح الذي دفع المسؤولين
الترويج إلى  فلسطين   البريطانيين في 
 لمقترحات التقسيم يرجع إلى حد كبير
ووفًقا الكبرى،  العربية  الثورة   إلى 
االنتفاضة في فلسطين  للمؤلف تأثرت 
لإلمبراطورية االنتخابي  بالنظام   جزئًيا 
 حاول البريطانيون لعام 1935 في الهند،
في المحلية  السياسية  السلطة   تقسيم 
جديد انتخابي  نظام  خالل  من   الهند؛ 
إلى قطاعًيا  السياسي  التمثيل   قسم 
 وقد مجموعتين - الهندوس والمسلمون،
 عجل هذا الحدث بتأسيس اللجنة العربية
فلسطينية جبهة  قدمت  التي   العليا 
 مسيحية موحدة ضد »التقسيم والحكم«
في قيادياً  دوراً  ولعبت   البريطانيين 
االنتفاضة، من  األولى   هذه المراحل 

إمبراطوري عام  الحالة تدل على تشابه 
 ليس فقط بين المسؤولين البريطانيين،
عارضوا الذين  النشطاء  بين  أيًضا   ولكن 

اإلمبراطورية البريطانية.
الفلسطينية الثورة  أحداث  جانب   إلى 
 الكبرى يؤكد سينانوجلو أيًضا على مخاوف
الجيوسياسي التهديد  من   بريطانيا 
 اإليطالي: غزت إيطاليا إثيوبيا، وبالتالي
 امتلكت قبضة استراتيجية هددت مصر
قصير، بوقت  ذلك  وبعد   وفلسطين، 
بنيتو مع  علًنا    وايزمان  حاييم   التقى 
ية ن الصهيو بدعم  وأقنعه   موسوليني 
 وأيًضا خالل العقدين وتقسيم فلسطين،
في قسيم  ت ال اتفاقية  لتوقيع   التاليين 
 أيرلندا عام 1920، رأى كثير من كتبة
سائل و و  والسياسيين   اإلمبراطورية 
 اإلعالم في المملكة المتحدة في أيرلندا
يعمل«، ان  ك »التقسيم  أن  على   دليالً 
فكرة عرض  ي  الذ األول  المؤتمر   وكان 
 تقسيم بورما وانفصالها عن الهند ناجًحا
 أيًضا، وترأس رئيس هذا المؤتمر الحًقا
 ويليام بيل، لجنة التحقيق التي سترسل
 إلى فلسطين في عام 1936، وهو العام
العربية اضة  ف االنت فيه  اندلعت   الذي 
العام، تم  الكبرى، حيث أنه حتى ذلك 
االنتداب بشكل رئيسي؛  تنفيذ سياسة 
 من خالل مسؤولي المكتب االستعماري
اندلع عندما  ولكن  للصهيونية،   الموالي 
العنف اضطرت بريطانية لتغيير األمور.

السياق  ى  ل إ اإلشارة  جانب  إلى 
اإلمبراطوري الواسع لفهم مبدأ التقسيم 
في فلسطين، فإن أحد االبتكارات الهامة 
التي يقدمها سينانوجلو  في كتابه هو 
الطريقة  على  ها  ق تعل التي  األهمية 
البريطانية  السياسة  لفهم  االنتدابية 
وتعزيز  عام،  بشكل  فلسطين  في 
خاص. ويذكرنا  ل  ك بش التقسيم  خطة 
بأن  األولى  العالمية  الحرب  نهاية  في 
فلسطين  في  طانيين  ي البر المسؤولين 
حساب  كشف  تقديم  ب مطالبين  كانوا 
لهيئتين إشرافيتين: الحكومة المركزية 
في لندن وتفويضات عصبة األمم، وهذه 
األخيرة كانت تعتمد بالفعل على حسن 
لذلك،  ونتيجة  اركة،  ش الم الدول  نية 
ويفتقر  مهتًزا  لي  و الد وضعها  كان 
أن  يمكن  عقوبة  و  أ نفوذ  أي  إلى 
البريطانيون خطاب  تجاوز  إذا  تمارسها 
االنتداب. ومع ذلك، فإن مشاركة أعضاء 
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تفويضات عصبة األمم قدمت 
للمسؤولين االستعماريين في 
عن  مختلًفا  وضًعا  فلسطين 
البريطانية  المستعمرات  حالة 
األخرى، فمهمتهم الرئيسية، 
االستعمار  لمكتب  وفًقا 
ضمان  البريطاني، كانت 
االستقرار في المنطقة وخلق 
معينة  استراتيجية  مزايا 
داخل  عليها  والمحافظة 
)وعلى  المنتدبة  المناطق 
 - الموصل  نفط  خط  رأسها 
عليهم  كان  حيفا(؛ ولكن 

أنهم  االنتداب  للجنة  يثبتوا  أن  أيًضا 
كانوا يرّوجون لخير الشعوب التي تعيش 
على األرض، وأن يتلقوا االنتقادات التي 
واعتاد  عملهم،  إلى  اللجنة  وجهتها 
»التنمية«  عن  الحديث  البريطانيون 
زمني  بجدول  االلتزام  عام، دون  بشكل 
العام،  بالصالح  االهتمام  أو  شفافية  أو 
الدولية  المنظمة  إشراف  تحت  ولكن 
في  المسؤولين  من  ُطلب  الجديدة، 
فلسطين وضع سياسة تخضع للمراجعة، 
التي  للسياسة  تفسيرات  وتقديم 
أعضاء  سلطة  مع  واالتفاق  وضعوها 
اللجنة الدولية الجالسين في جنيف الذين 
وبذلك  مطاطي،  كختم  العمل  رفضوا 
وكانت  لندن  إلى  جنيف  انضمت  أيًضا: 
اآلن أيًضا عنواًنا لالستفسارات والطلبات 
والضغط على القضايا المدرجة في جدول 

األعمال.
في المتوسطة  المستويات  حيث   من 
على السيطرة  فإن  االنتداب،   حكومة 
على البريطانية  السيادة  حددت   جنيف 
لها، وقد تم  فلسطين ووضعت شروًطا 
 التعبير عن ذلك، على سبيل المثال، عن
بتقديم التفويض  لجنة  إلزام   طريق 
المتخذة، اإلجراءات  عن  سنوية   تقارير 
المسائل في  تدخلها  مع   والتعامل 
أوقات في  سواء  بالسياسات،   المتعلقة 
 لكن عالوة األزمات أو في فترات الهدوء،
ذكر ذاته  اللجنة  وجود  فإن  ذلك،   على 
القدس هي البريطانية في  السيادة   أن 
 مؤقتة فقط، وبالتالي يمكن أن تكون
فقط، النطاق  أخرى، محدودة   وبعبارة 
 على الرغم من أن تفويضات عصبة األمم
 كانت بال نهاية في نهاية المطاف، فإن
 مشاركتها الحاسمة أوضحت للمسؤولين

وقتهم أن  المنتدبين   الحكوميين 
عميقة تحركات  قيادة  على   يقتصر 
الحكم على  المحليين  السكان   لتدريب 
ووضع األزمات  إدارة  في  وأنه   الذاتي، 
مع التعامل  عليهم  يجب   السياسات 
من وأيًضا  لندن  في  المزدوجة:   الرقابة 

جنيف.
األمم عصبة  على  اإلشراف   إن 
 والبريطانيين يملي على كل مستعمرة
خلق ما  الخاصة،  نفقاتها  تتحمل   أن 
في للمسؤولين  فريًدا  قياسًيا   رقًما 
حلول القدس، إيجاد  منهم  ُطلب   وقد 
للوفاء مكلفة  وغير  وفعالة   سريعة 
الوضع، عن  بوضوح  واإلبالغ   بالوالية، 
وشرح لتعديله،  مقترحاتهم   وتقديم 
آخر، من  بدالً  بدياًل  اختيارهم   سبب 
تقدم في  الشروط  هذه   وساهمت 
يقول أن  يمكن  كما  التقسيم،   عملية 
المسؤولون: هذا الحل يعمل من الخبرة.
بين المسؤولين االنتدابيين والصهاينة

أفراد منظور  من  التاريخ  كتابة   إن 
 الطبقة الوسطى أو المجموعات الصغيرة
بعض له  األكبر  السياسي  النسيج   داخل 
على القدرة  وأحدها  المتميزة،   المزايا 
العرضية شبه  الطريقة  إنتاج   إعادة 
الرئيسية األحداث  فيها  تحدث   التي 
أيًضا الممكن  من  األحيان،  بعض   في 
 عرض الخيارات التي لم تتحقق لدراسة
تكمن التي  التعمد  وغياب   االحتمالية 
كبيرة، أهمية  لها  التي  القرارات   وراء 
 بيل التي مثال عظيم على ذلك هو لجنة

تحتل مكان الشرف في الكتاب.
باعتبارها  بيل  لجنة  إلى  سجالت  تشير 
تقسيم  خطة  تقترح  لجنة  أول 
و يتساءل  لفلسطين،  بريطانية 
سينانوجلو كيف يمكن ذلك من التقرير 

على  يمتد  الذي  للجنة،  التفصيلي 
فلسطين  تاريخ  ويعرض  صفحة   417
تدير  التي  والطريقة  العربية  والقومية 
بها سلطات االنتداب الهجرة اليهودية، 
 - التقسيم  خطة  يعرض  الذي  الفصل 
الجماعية،  الذاكرة  في  الحق،  وقت  في 
المحدد في التقرير بأكمله - يأتي بـ 14 

صفحة فقط.
 نتعلم أن إدراج هذا الفصل في التقرير
اللجنة أعضاء  بين  وسط  حل  عن   نتج 
عقدت وقد  الختامية،  المناقشات   في 
اللجنة ألعضاء  التنسيق  اجتماعات   آخر 
 في بمصر، وفي هذه االجتماعات ظهر
 الخالف، حيث اعتقد أحد أعضاء اللجنة،
أن كوبالند،  ريجينالد  أكسفورد   مؤرخ 
وعوده وطأة  تحت  سينهار   التفويض 
وأصر والعرب،  لليهود   المتضاربة 
قريًبا منه  االنتهاء  يجب  أنه   على 
قومي وطن  بإنشاء  لليهود   للسماح 
فلسطين، اقترح في  وسط،   وكحل 
 اآلخرون في قسم التوصيات أن معالجة
لن العديدة  الوالية  مشاكل  من   العديد 
وتوصي مؤقت،  عجز  إلى  إال   تؤدي 
الحلول في  بالنظر  البريطانية   الحكومة 
وجعل المستقبل،  في   المستقبلية 
 كوبالند من الصعب التساؤل عن الهدف
 من تجنب تقديم الحل وإهدار المعرفة
وعندما اللجنة،  أعضاء  اكتسبها   التي 
 جادل األعضاء بأن التقسيم لم يكن في
 صميم عمل اللجنة، وأنه طوال عملها، لم
 يتم جمع أي معلومات ولم يتم صياغة
أصر التقسيم،  جدوى  حول  آراء   أي 
كخبير ألنه،  يهم  ال  أنه  على   كوبالند 
أن يعتقد  االستعماري،  التاريخ   في 
 وقد التقسيم هو الحل الوحيد المقبول،
مسؤولي من  اثنان  بالفعل   توصل 
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التقسيم بشأن  أفكار  إلى   االنتداب 
 اإلقليمي لفلسطين على اليهود والعرب،
إلى النهاية  في  كوبالند  إصرار   وأدى 
الدائم الحل  التقرير أن   حل وسط: ذكر 
هناك المعروضة  للمشاكل   الوحيد 
وتم البريطاني،  االنتداب  نهاية   كان 
التقسيم  إرفاق اقتراح أولي لمثل هذا 

بالتقرير.
أنه به  زمالءه  كوبالند  يخبر  لم   ما 
هذا األولي  التقسيم  اقتراح   قدم 
إلى يميل  وكان  وايزمان،  حاييم   إلى 
التسريبات قبوله، هذه  مثل  تحدث   لم 
البريطانيين المسؤولين   والتنسيق بين 
المستويات على  الصهاينة   والمسؤولين 
فقط، الرائعة العليا  القضايا  من   واحدة 
الجهود هي  المؤلف  يصفها   التي 
 التنظيمية الضخمة التي بذلتها الوكالة
 اليهودية لتعلم التأثير البريطاني على
 إدارة االنتداب، وال سيما توصيات بيل،
الوكالة جهود  وتظهر  عليها،   والتأثير 
 هذه في أن »ما قاله الوثنيون في كثير
فعله ما  مع  يتعارض  ال  األحيان   من 
لمالحظات صياغة  إعادة  في   اليهود«، 
كل يكمل  االثنين  لكن  غوريون،   بن 
الديناميكية لهذه  كان  اآلخر.   منهما 
االستعماري الواقع  في  متين   أساس 
 في فلسطين، على الرغم من أن معظم
 السكان الصهاينة ال يتحدثون اإلنجليزية،
من جزء  أنهم  على  إليهم  ُينظر   ولم 
فقد المتخيل،  اإلمبراطوري   المجتمع 
اليهود عامة  على  البريطانيون   اعتمد 
والصهيونية اليهودية   والمؤسسات 
السكرتارية والمراسالت  لتقديم خدمات 
الصهاينة لدى  كان  وبالتالي   والمزيد، 
 فرصة الوصول إلى المعلومات الحساسة،
العمل لعالقات  رائع  انعكاس   وفي 

 والجنس والعرق آنذاك، يصف سينانوجلو
 الدور الحاسم الذي يلعبه األمناء اليهود
في البريطانيين  للمسؤولين   الصهاينة 
والمصنفة الحساسة  المعلومات   جمع 
اليهودية الوكالة  إلى   وتسريبها 
الحقيقي، الوقت  يمكن في   وهكذا، 
في الحكومة،  أروقة  مواكبة   للصهاينة 
 حين يمكن للبريطانيين أن يبلغوا بشكل
أو قرار  اتخاذ  يمكن  كيف  رسمي   غير 
 سياسة جديدة بين الصهاينة، ومن غير
 الواضح إلى أي مدى عرف البريطانيون
 أن هذه المواد المصنفة تسربت مباشرة
المعنية؛ األطراف  أيدي  من إلى   لكن 
كانوا العرب  الموظفين  أن  جداً   الواضح 

في مكاتب االنتداب ظاهرة نادرة.
 ومع ذلك، على الرغم من الروابط الوثيقة
 بين الصهاينة والمسؤولين البريطانيين
الطرفين كال  قدمها  التي   والمزايا 
 لآلخر، ومن المهم أن نتذكر أن اليهود
في هجيًنا  يعتبرون  كانوا   الصهاينة 
من الرغم  وعلى  اإلمبراطوري،   العالم 
كمستوطنين إليهم  ُينظر  كانوا   أنهم 
 ذوي بشرة فاتحة ومتقدمين نسبًيا على
لم أنهم  إال  األصليين؛   الفلسطينيين 
اإلمبراطوري المجتمع  من  جزًءا   يكونوا 
المتخيل، عن البريطاني  التعبير   تم 
 هذه االزدواجية في الطريقة التي رأت
 فيها الحركة الصهيونية نفسها، كحركة
ونمط فلسطين  في  وطنية   سياسية 
 للعمل في السياسة اإلمبراطورية في ذلك
الحصول إلى  الصهيونية  سعت   الوقت: 
 على اعتراف كمستعمر أوروبي متقدم،
كان األرض  كسب  في  ادعاءها   ولكن 
واعترفت البدائية،  الطفولة  في   راسًخا 
 بحق المجتمع الدولي، وخاصة بريطانيا،
السياسي الوضع  ومراقبة  تشكيل   في 

أنه على  أصرت  لكنها  فلسطين،   في 
 ليس ألي أجنبي الحق في إعاقة عودة
إلى صهيون.  وعززت مشروعها اليهود 
على االستحواذ  خالل  من   االستيطاني 
 األراضي وشددت على شرعية المعامالت
في ولكنها  االنتداب،  حكومة  قبل   من 
اليهودية الهجرة  شجعت  نفسه   الوقت 
األرض إلى  »الهجرة  نفس “و   تجاهل 
و بالضبط،  البريطاني   تراوح القانون 
الذي  - الفلسطينيين  تجاه   موقفها 
العديد وظفوا  الذين  الصهاينة   مارسه 
من  - البريطانيين  المسؤولين   من 
من فقط  يستفيدون  بأنهم   االدعاء 
البالد يطورون  الذين  اليهود،   وجود 
 لصالح جميع سكانها، والحجة القائلة بأن
ال حقيقة  هو  المجموعتين  بين   الفرق 
 أساس لها اقتصادًيا واجتماعًيا وسياسًيا،
االعتراف سوى  شيء  هناك  يكون   لن 
هذه إن  القول  ويمكن  الحالي،   بالوضع 
 الطريقة - لقول العكس، واإلصرار على
- إلدانتها  أيًضا  ولكن  معينة   نقطة 
الصهيونية للقيادة  سمحت  أنها   هي 
باعتبارها التقسيم  فكرة  إلى   بالنظر 
مشروعها شرعية  على  دولًيا   تصديًقا 
 االستيطاني، وفي الوقت نفسه رؤيتها
التوسع أثناء  فقط  وسيطة   كمحطة 
المستقبلي. هو والتوطين  هذا  وكان    

1937، وكذلك بعد عشر  الحال في عام 
 سنوات، عندما حثت الحركة الصهيونية
بفلسطين الخاصة  المتحدة  األمم   لجنة 
)UNSCOP( على قبول اقتراح التقسيم 
األمم مناقشات  طليعة  في  كان   الذي 
من الرغم  على  اليوم،  وحتى   المتحدة. 
كخطوة الدولتين  حل  تقديم   استمرار 
كسياسة تقريًبا  االستعمار،   تقيد 
المهم من  ذاتها،  حد  في   استعمارية 
 معرفة وتذكر ما كان يعرفه المسؤولون
جيًدا: الصهاينة  والقادة   االستعماريون 
العالقات نهاية  ليس  األراضي   تقسيم 

االستعمارية.

التقسيم كعمل خيالي
 في كل مستعمرة جديدة تقريًبا، كانت
واجهها التي  األولى  المهام   إحدى 
 المسؤولون االستعماريون هي فك رموز
و الجديدة،  كان األراضي  بذلك،   للقيام 
- السكان  فئات  تحديد  الضروري   من 
القبيلة أو  الطبقة  أو  العرق  أو   الدين 
 أو المجموعة العرقية - وجمع معلومات
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خطوة كل  واستندت  عنها،   منهجية 
 من هذا القبيل على مسوحات األراضي:
 طالب المسؤولون االستعماريون بمعرفة
الخاضعة األرض  أصول  غالبية  هم   من 
ألغراض األول  المقام  في   للسيطرة، 
األراضي ملكية  وكان تسجيل   الضرائب، 
كانت األصلية  الملكيات  معظم   معقًدا: 
األصول خرائط  رسم  وكان   زراعية، 
من معقدة  مجموعات  تبسيط   يتطلب 
استخدام وحقوق  والواجبات   االنتماءات 
بها، والسماح  لذلك، األراضي   ونتيجة 
استغرقت هذه العملية سنوات عديدة.

لمناقشة بيل  لجنة  اجتمعت   عندما 
تدير االنتداب  حكومة  كانت  إذا   ما 
الهجرة تأشيرات   بشكل صحيح حصص 
 الممنوحة لليهود، كان الغرض األساسي
االستيعابية »القدرة  تقييم  هو   منها 
 االقتصادية للبالد« - نفس العامل الذي
 استند إليه الكولونيل وينستون تشرشل
التأشيرات على  األبيض  الكتاب   في 
المحلي الناتج  حجم  قياس  يتم   :1922 
الحاليين،  في فلسطين بالنسبة للسكان 
 وهو ما يحدد مدى الهجرة التي لن تضر
الحاليين، للسكان  االقتصادي   بالوضع 
تصنيف على  االنتداب  مسؤولو   وعمل 
وفًقا فئة،   16 إلى  المزروعة   األراضي 
 لمدى استثمارها، وجمع األدلة الشفوية
وقطع األراضي،  قطع  ملكية   على 
المعلومات وتنظيم  المقاسة،   األراضي 
لتسوية وسعوا  والجداول،  الخرائط   على 
تلك ملكية  بشأن  المتضاربة   المطالبات 

األرض.
أيًضا نفسها  األدلة  تظهر  ذلك،   ومع 
و  1928 عامي  بين  السنوات  في   أنه 
البريطانيون المسؤولون  تمكن   ،1935 
 في فلسطين من تسجيل حوالي سدس
أنها على  تقييمها  تم  التي   األرض 
 مزروعة، باستثناء األراضي في المنطقة
السبع، وتسبب  الصحراوية ومنطقة بئر 
اإلحباط من  الكثير  في  البيانات   نقص 
حد في  كبيًرا  وكان  بيل،  لجنة   في 
أجل من  للبريطانيين،  وبالنسبة   ذاته، 
جدوى حول  مستنيرة  مناقشة   إجراء 
قياس الضروري  من  كان   التقسيم 
قاعدة وصياغة  صحيح  بشكل   المساحة 
الممثلون وسعى  لإلحصاءات،   بيانات 
 الصهيونيون إلى تقويض هذه الفكرة،
 بحجة أن أي محاولة لبناء نموذج يعتبر

 الجدوى االقتصادية للبالد كانت سخيفة
يزرعون بالفعل  كانوا  اليهود  أن   بزعم 
التقدير فإن  وبالتالي،  بنجاح،   األراضي 
لألراضي المحتمل  للعائد   البريطاني 
وأخيًرا، الفلسطينية ناجًعا  يكن   لم 
 قررت لجنة بيل أيًضا أن سياسة الهجرة
إلى تستند  أن  يمكن  ال   البريطانية 
 المفتاح االقتصادي الذي حدده تشرشل
القرار، هذا  وبعد  االنتداب،  بداية   في 

بدأ ظهور مبدأ جغرافي آخر.
 كان لعدم وجود بيانات عن األرض أهمية
عنها  أخرى نقل نتج  كوبالند   اقتراح 
األراضي من  عربي  فلسطيني   30,000 
في وزجه  اليهودية،  للدولة   المخصصة 
الديموغرافية تأمين  بهدف   التقرير، 
 اليهودية، هذا االقتراح، الذي استند في
والتقسيم التجميع  إلى خطط  ذاته   حد 
من كبير  قدر  في  تسبب   السابقة، 
العربية القيادة  بين  والنقد   الغضب 
بدائل في  النظر  قبل  المتسرع   لعرضه 
 وودهيد أخرى، وفي الواقع، وجدت لجنة
 Re-Peel التي يطلق عليها اسم لجنة
إلغاء، كلمة  على  كعقاب  ساخر،   بشكل 
تفويضها تم  والتي  إلغاؤها«،   »تم 
للجنة التقسيم  فكرة  جدوى   لمناقشة 
 بيل، أن الفكرة لم تكن قابلة للتطبيق
إلى ستضطر  البريطانية  الحكومة   ألن 
الدولة في  المال  من  الكثير   استثمار 
 العربية وكذلك االنتقال المتوقع للعرب

من المناطق إلى الدولة اليهودية.
جلب تم  فكيف  كذلك،  األمر  كان   إذا 
فلسطين؟ تقسيم  أجل فكرة   من 
االعتبار  فهم ذلك، يجب أن يؤخذ في 
قدموا الذين  االستعماريين   المسؤولين 
للمشاكل حل  كأفضل  التقسيم   فكرة 
فلسطين، دوجالس في  السير   بقي 
المقترحات وراء  الحية  الروح   هاريس، 
لجنة إليها  استندت  التي   االنتخابية 
أربعينيات في  فلسطين  في   بيل، 
كخبير سمعة  واكتسب  العشرين   القرن 
المسؤولين بين  الفلسطينية   الشؤون 

 البريطانيين.
تطوير أجل  من  كلل  بال  هاريس   عمل 
بل القرار،  صانعي  كبار  بين   الفكرة 
 ولعب دوًرا مهًما في كتابة آراء الخبراء
باإلحصاءات مدعومة  أدلة   وتقديم 
المتحدة األمم  لجنة  إلى   والخرائط 
 بشأن فلسطين التي جلبت اقتراح األمم

 المتحدة أخيًرا في نوفمبر 1947، توضح
أوسع، نطاق  على  خطوة  النقطة   هذه 
 والذي وقف عليه المؤرخ جوزيف هودج:
البريطانية، اإلمبراطورية  تفكك   مع 
 أصبح الخبراء االستعماريون ممثلين عن
العاملة التنمية  ووكاالت  الدولي   النظام 
 داخلها، على سبيل المثال في منظمات
 األمم المتحدة أو وكاالت الرعاية الدولية

مثل أوكسفام ومؤسسة فورد.
»الخبرة« و  »العملية«  جانب   إلى 
المؤلف يذكر  هاريس،  مثل   لشخصيات 
األساس في  كانت  التقسيم  خطة   أن 
حيث خيالًيا،  يرسم عماًل  من  كل   يشعر 
بارع أنه  الخريطة  على  جديدة   دوالً 
أنماط عمل يفهم  وأنه  التفاصيل،   في 
وأن البشرية،  المجتمعات  في   السلطة 
من عالم  في  الحكم  على  القدرة   لديه 
 ومع ذلك، عندما يتم تنفيذ االضطراب، 
 مقترحات التقسيم هذه، فإن هذا يمثل
يتم عندما  وبالتأكيد  كبيًرا،   خطًرا 
 دمجها في الجدول الزمني ودون التفكير
 مع سقوط الكافي، كما هو الحال عادة. و
 النظام اإلمبراطوري في منتصف القرن
 العشرين، تحولت المنظمات الدولية إلى
 خبراء اإلمبراطورية الذين انهاروا وأجروا
 في تجارب جيوسياسية على نطاق واسع،
 الهند وفلسطين، كانت خطط التقسيم
 الفرعية أساًسا لتحركات النزوح الضخمة
اليوم، بعد  التي لم تعد تلتئم ندوبها 

أكثر من سبعين عاًما.
 لسوء الحظ،  كما يرى ديفيد هيلر حتى
 بعد أن أصبحت األثمان الرهيبة لفكرة
يزال ال  واضحة،  اإلقليمي   التقسيم 
 يعتبر حاًل سحرًيا لمناطق األزمات، من
 سوريا إلى ميانمار، وتستمر أسهمه في

االرتفاع في النظام الدولي.
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َسة  الَسلِس، َلعبت المؤسَّ في َمسعى َخفي، وبأسلوب القبضة الحريرية، َكالماء 
الصهيونية في حقل األلغام، َوَدأَبت بهدوء على التأثير على الُنخب الثقافية 

لِما لهؤالء من تأثير على الرأي العام الُمجتمعي والرسمي.

حمى التطبيع ما بعد السياسي
محمد )أبو أسعد( كناعنة-عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد/فلسطين-الجليل

َكيَف َبدأ هذا امَلسعى؟
ل إلى فلسطين، عبَر روايتِه التلمودية »أرض قديمة جديدة«، حاوَل  منُذ َسَفرِه األوَّ
أرض  أنَّها  على  فلسطين  أرض  َتصوير  إلى  الداِئم،  َدأبه  كما  هرتزل«،  »ثيودور 
فقيرة ُمهملة خالية من الُسكان؛ إاّل من بعض »البدو«، باِل حضارة، باِل ثقافة وباِل 
وعلى  »هرتزل  يقول   ،1902 عام  وضعها  التي  هذه  روايتُه  وفي  َمدنّية،  حياة 
األوروبي،  المسيحي  ومرافقُه  فينبرغ”  “فريدريك  الصهيوني،  الروايه:  بطال  لسان 
أوساخ  ُمهملة،  بالقاذورات،  تعج  وأزّقتها  يافا  مدينة  شوارع  بأنَّ  كوت”،  “كينجز 
وروائح كريهة، فقر وفقراء، كما هو الشرق، برأي “هرتزل”، وهي النظرة الدونية 
االستعمارية للشرق من قبل األوروبيين، ويصل في روايتِه كما في كل مسعاه منُذ 
ما قبل عقد مؤتمر الحركة الصهيونية األول في مدينة »بال« السويسرية عام 1897، 
َستزَدهر  وأنَّها  ُمهَملَة،  ميته  مدينة  الَحياة،  من  خاٍل  القدس  مدينة  حال  أنَّ  إلى 
في  األوروبي«،  المسيحي  ومرافقه  الصهيوني  »اليهودي  إليها؛  َبطاله  عودة  مع 
جهة،  من  األوروبية  والمسيحّية  اليهودية/الصهيونية  بيَن  للَربط  ُمفذلََكة  محاولَة 
األوروبي  المجتمع  لتحريض  وذلك  أخرى،  جهٍة  من  والَمَدنِّية  والحضارة  والتقدم 
بناء »ُمجتمع مدني حضاري« على أرض  الَصهيونية في  الحركة  على دعم مسعى 
فلسطين الغارقة »بالفقر والجوع والَبداوة والَتَخلُّف«، وللعمل على إس،تدخال الرواية 
الَصهيونية هذه إلى أجندات األوروبيين على المستوى الرسمي والشعبي وتحديًدا 
في  العام  الرأي  صناعة  في  تأثير  من  لُه  لِما  والَفني  الثقافي/األدبي  المجال  في 
المجتمع األوروبي، وللتعبير عن رؤية الحركة الصهيونية في االرتباط اليهودي في 
أرض »أورشليم«، وسعيهم إلقناع األوروبيين في مساعدتهم للعودة إليها يسترسل 
َبطال الرواية في سرد سر “االرتباط التاريخي” لأبائهم بالمدينة: “ما أجمل ما كانت 
عليه أورشليم سابقاً، على ما يبدو، قد يكون هذا هو السبب الذي لم يستطع آباؤنا 
من أجله نسيان هذه المدينة، وقد يكون هذا هو السبب كذلك في كونهم أرادوا 

العودة إليها دائماً«.. )هرتزل: أرض قديمة جديدة(.
الَصهيوني،  للكيان  الداعم  األوروبيين  الُمثّقفين  الى موقف  اإلشارة  ُبد من  ال  هنا 
عام  آذار  في  الصادر  الفرنسيين«  »الُمَثقفين  بِبيان  ُسّمَي  ما  بالُمناسبة  َونسَتذكر 
1967 وقد وّقَع عليِه »جان بول سارتر« و »سيمون دوبوفوار«، وغيرهم من المثقفين 
ولسياساتِه،  الَصهيوني  للكيان  دعمهم  عن  خاللِه  من  أعلنوا  والذي  الفرنسيين، 
على  نموذج  هذا  الصهيوني«.  الكيان  سالمة  على  »التهديد  أسموه  ما  واستنكروا 
لصالِح  الُمثقفين  الستقطاب  الصهيونية  سة  المؤسَّ لِمسعى  الُمباشر  غير  التأثير 
روايتها القائمة على التزييف والتحريف واالستعمار، فهؤالء ُمَثقفين كبار؛ سارتر 
ودوبوفوار، كانا على رأس الداعمين لحّرية الُشعوب، وخاصة لشعب الجزائر والشعوب 
الدعاية  الغارقة في حينِه ببارود وقذائف األوروبيين، فوقعا في ِشباك  األفريقية 

الَصهيونية، لألَسف.
ف َمسعى َحثيث َلم َيَتَوقَّ

حاولت  السنين،  بعشرات  فلسطين  أرض  على  الَصهيوني  الكيان  دولة  نشوء  قبَل 
الذيَن  وصحفييها  ابها  وُكتَّ أوروبا،  بارونات  من  آباءها  بلسان  الَصهيونية  الحركة 
اليهودية  للبرجوازية  تضمن  يهودية  لدولة  الُمستقبلِّية  الخطوط  يرسمون  باتوا 
أواًل َمَقّر وُمسَتَقّر لرأسمالها المالي الناشئ، فعملوا على تشويه الحقائق التاريخية 
مسعاهم الستعمار  على  والتوراتية  التاريخية  »الشرعية«  من  نوع  إعطاء  أجِل  من 
وبعَد  ووطنِه،  أرضِه  في  شعبنا  حق  أنقاض  على  الكيان  إنشاء  وبعد  فلسطين، 
التطهير العرقي الذي مارسته الحركة الصهيونية، قبل العام 48 وبعد ذلك، وما 
زاَل هذا الُمسلسل من التهجير والطرد والقتل مستمًرا حتى يومنا هذا على أرض 
الصهيونية  المؤّسسة  فلسطين من نهرها لبحرها. بعد كل ذلك حاولت وما زالت 
الرسمية من أن تبني عالقات جديدة مع المنطقة العربية، هذه المنطقة الُمعادية 

للمشروع الصهيوني كونُه انتزَع جزًءا من 
في  لُه  قبول  ال  غريب  كيان  َجَسِدها؛ 
اليوم  حتى  ترفض  التي  األّمة  جسد 
االعتراف بِه، وال ترى فيِه كياًنا شرعًيا، 
والدمار  المجازر  بسبب  فقط  ليَس 
ضد  الُمتعّمد  القتل  وسياسة  والتهجير 
لكونِه  باألساس  وإنَّما  وأمتنا،  شعبنا 
وسرقة  االغتصاب  على  قائم  كيان 
األصليين.  للسكان  وتطهير  األرض 
لدى  الُمطلق  اإليمان  منطلق  ومن 
بأنَّ فلسطين هي جزء ال  العربية  األّمة 
أ من الوطن العربي الكبير، فاألمر  يتجزَّ
األساس في مقاوَمة الَتطبيع َيكُمن في 
التطبيع؛  لهذا  الُمَسبِّب  وَرفض  ُمقاوَمة 
الكيان  لوجود  نتيجة  هو  التطبيع 
الطبيعي، فالِسهام في  الَصهيوني غير 
مشروع مقاوَمة التطبيع يجب أن َتخدم 
المشروع االستراتيجي المركزي؛ مقاَومة 
في  الَجوَهر  على  ُتَرّكز  بأن  االستعمار، 
َوتذَهب  فيه،  تنَحِصر  أن  ال  الفعل  هذا 
إلى مناهضة حفل هنا وُمَسلسل هناك، 
على  القائم  المصنع  وذاَك  األغنية  تلك 
الُكبرى  األَهّمية  )مع   67 ُمحتلة  أرض 
لهذا الفعل وَعدم الَتقليل من أهّميِتِه(، 
الُبقعة  على  االستعماري  الوجود  َوَكأنَّ 
األخرى المحتلة عام 48 هو وجود شرعي. 
يجب  برأيي،  هنا،  للتطبيع  فالمقاوَمة 
المناطقية،  التجزئة  َحّيز  من  تخُرج  أن 
ومن دائرة َرد الفعل نحو الفعل المقاوم 
الَصهيونية،  الرواية  َدحض  على  القائم 
األرض  ألصحاب  الَحق  رواية  وتثبيت 
األفعال  تنسجم  وهكذا  الشرعيين، 
الثانوي أو  واألقوال فيما بينها فُيصبح 
الفرعي خادم واٍع مطواع وفاعل للمركزي 

ال بدياًل عنُه ولُه.  
ُعمالء  الَصهيونية  الحركة  وجدت  دائًما 
واألمني  السياسي  المستوى  على  لها، 
وبعدها،  النكبة  قبل  واالقتصادي، 
التي  العسكرية  الكيان  »قوة«  ورغم 
الَصهيونية،  الحركة  قادة  بها  تباهى 
وأسطورة »الجيش الذي ال ُيقهر«، َفُمنُذ 
العربية؛  باللغة  فضائية  أنشأ  »نشأتِه«! 
هة ليَس فقط للفلسطينيين، وإنَّما  مَوجَّ
الرواية  تذويت  بهدف  العربية،  لألّمة 
العربية،  األجيال  الَصهيونية في أذهان 
وإدخال اسم »دولة إسرائيل« إلى أذهان 
وعقول وبيوت العرب َكُمصطلح طبيعي 
الَتصالُح/التعايش  الُممكن  من  واقعي 
معُه، َوليَس ُصدفة استحضار الُمسلسالت 
العربية، وخاصة المصرية وبثها من خالل 
هذه الفضائية للوطن العربي. أضف إلى 
البرامج  وُمَقّدمي  المذيعين  ذلك حضور 
منها  ال48(،  فلسطينيي  )من  العربية 
وهذا  »فلسطيني«،  فولكلوري  طابع  ذا 
مما ال َشكَّ فيه تمويه على حقيقة هذه 
مسبًقا  المرسوم  الفضائية  أو  اإلذاعة 

دو
لع

ن ا
ؤو

ش



 53

20
20

و  
ماي

ار/
 أي

: )
14

88
(14

دد 
لع

ن  ا
طي

لس
- ف

ي 
قم

الر
ف 

هد
ال

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

والسياسات  األمن  أجهزة  أروقة  في 
وباألَخّص  الصهيونية،  االستراتيجية 
منها جهاَزّي »الشاباك والموساد«؛ األول 
هو جهاز االستخبارات الداخلية، والثاني 
واألمنية  االستخبارية  العمليات  جهاز 
هذا  وراء  من  َفالَهدف  الخارجّية، 
النشاط هو الوصول إلى كّل بيت عربي 
وعِيِه  َوَخلَخلَة  الخليج  إلى  المحيط  من 
بهدِف محاولة نشر فكرة أنَّ »إسرائيل« 
العربي  الُمحيط  هذا  في  طبيعية  دولة 
الرافض لها وبقّوة، حتى في الدول التي 
الَصهيوني  الكيان  مع  عالقات  أقامت 
َكمصر - كامب ديفيد، واألردن - وادي 

عربة، ورام اهلل - أوسلو.
اتفاقيات »سالم« وفشل في التطبيع:

روح العداء والرفض لهذا الكيان ُمتأّصلة 
في وجدان المصريين، كما باقي الشعوب 
العربية الرافضة لفكرة قبول »إسرائيل« 
َكحق توراتي أو سياسي تاريخي، َوفي 
هذه المرحلة بالذات، ورغَم اتفاقية كامب 
الكنيست  إلى  السادات  وزيارة  ديفيد 
الَدنس  الثالوث  َيسَتَطع  لم  الَصهيوني، 
المصريين  المثّقفين  عقول  يخترق  أن 
القبول  باتجاه  نَدر،  فيما  إاّل  تحديًدا؛ 
بالُمساهمة في أعمال ونشاطات ثقافية 
في  الصهيونية،  السفارة  مع  ُمشتركة 
بعض  من  زيارات  عبَر  أو  القاهرة، 
المصريين  والمثقفين  واألدباء  الفنانين 
إلى تل أبيب أو إلى القدس، كما حاولوا 
الحملة؛  هذه  بداية  في  األمر  تسويق 
خطيرة،  وتوابع  أهداف  لُه  فالَتطبيع 
على  ُتشّجع  لَم  المصرية  الدولة  فحتى 
ذلك بحسب كثير من المصادر الُمّطلعة 
من  ف  التَخوُّ ظل  في  خاصة  األمر،  على 
الصهيونية  لألجهزة  التجنيد  مخاطر 
»السالم«،  اتفاقيات  رغم  الُمعادية، 
وهكذا بقَي صوت الُمَطّبعين أو الراغبين 
فيِه خافًتا حتى “مؤتمر مدريد”، وصواًل 
إلى اتفاق »وادي عربة«،  ومن ُثمَّ اتفاق 
الذي  االتفاق  هذا  المشؤوم،  “أوسلو” 
لبعضهم أن يتجاوزوا  أو  للعرب  “أباَح” 
الخطوط الُحمر في عالقتهم وارتباطهم 

سة الصهيونية. بأهداف المؤسَّ
“اتفاق أوسلو« َبواَبة الَتطبيع:

مفهوم  حول  بيريز  لِشمعون  كلمة  في 
عن  ُمعبًرا  أفَصَح  االقتصادي،  التعاون 
رؤيتِه لمشروعِه المعروف باسم: »الشرق 
عن  َث  تحدَّ وفيها  الَجديد«،  األوَسط 
التعاون ما بيَن »العقل اليهودي« والقدرة 
وتحديًدا  )المال(  العربية  االقتصادية 
الخليج، وبيريز هذا نفسُه »رجل الَسالم« 
»أوسلو«  اتفاق  عن  قاَل  قانا،  َوَجّزار 
للحركة  إنجاز  أهم  ب«أنَُّه  المشؤوم، 
االستقالل  إعالن  إنجاز  بعَد  الَصهيونية 
في 15 أيار 1948”.. فهي المّرة األولى 

العربي/فلسطيني  الصراع  تاريخ  في 
فلسطينية  قيادة  تقوم  الصهيوني 
على  الكيان  وجود  بشرعّية  باالعتراف 
أرض فلسطين وإلغاء أهم بنود الميثاق 
الوطني الفلسطيني، وهكذا باَت أوسلو 
دولة  إلى  الُمَطّبعين  لِعبوِر  »جسًرا« 
الكيان عبَر تصريحات من “كبير الَقوم” 
محمود عباس وصاحب مقولة »التنسيق 
س«، ودعوتِه للعرب لزيارة  األمني الُمَقدَّ
»فلسطين«، )يقصد الضفة الغربية أو ما 
السجين  زيارة  بأنَّ  تبقى منها(، وقولِه 
ُمحاولَة  في  الَسجان،  كزيارة  ليست 
والفني  الثقافي  التطبيع  وفود  لتبرير 
الكيان  ُمدن  على  الُمتقاطَرة  والرياضي 

عبَر بوابة رام اهلل. 
أم هارون:

الَصهيونية  الحركة  أجهزة  تقوم  أن 
حوَل  وقصص  روايات  وابتداع  بنشر 
أمر  فهذا  فلسطين،  في  اليهود  »َحق« 
وسادّية  بوحشّية  لعلمنا  ُمستغَرب؛  غير 
بعض  تنبري  أن  ولكن  الحركة،  هذه 
بعض  ومعها  الثقافية  سات  المؤسَّ
العاملين في المجال من ممّثلين وُكّتاب 
ومخرجين إلى تبرير الرواية الَصهيونية 
وخلق رواية بلسان »عربي« بهدف تدعيم 
ُمَسلَسل  فكاَن  »اليهودي«،  اآلَخر  رواَية 
الَتَعّدي،  وقاحة  في  قّمة  هارون«  »أم 
واالنغماس في تشويه الرواية التاريخية، 
الُمَسلَسل ُيحاول من خالل تسليط  فهذا 
خالل  هارون  أم  »ُمعاناة«  على  الضوء 
كونها  والبحرين  الكويت  في  وجودها 
القائلة عن  للرواية  يهودية، وفيِه إبراز 
َسرقة »أرض إسرائيل« من اليهود، ومن 
الشرعيين«  »أصحابها  إلى  عودتها  ثّم 
مسعى  وراءِه  من  ويقف  اليهود،  أي 
الكويتي  الشعبي  الوعي  الختراق 
رفض  في  الخليجي  والعربي  تحديًدا، 
وهو  الَصهيوني،  الكيان  مع  التطبيع 
تمهيد لخطوات التطبيع الُمتسارعة على 
َيُكن  ولم  الخليجي،  الرسمي  المستوى 
بالُمَسلَسل  الَصهيوني  الترحيب  ُصدفة 

حتى قبَل الَبدء بعرِضِه.
صهيوني  ُمَسلَسل  “َفوضى”.. 

ِبُمَمّثلين فلسطينيين:
الفلسطيني،  والَمسرحي  األستاذ  يقول 

راضي شحادة، عن الُمَسلَسل: 
أسلوب  على  يعمل  مسلسل  أخطر  “هذا 
 )=Intelligece االنتلجنس« )مخابرات«
تلعب  التي  الذكية  المخابرات  وهي   ،
أّنها  وتوهمك  اإلنساني،  الوتر  على 
قادرة  أّنها  تّبرر  لكي  قويًّا  ا  تواجه عدوًّ
القضاء  يستحّق  وأّنه  منه  وأقوى  عليه 
اللعبة  وتنتهي  الوسائل،  بكل  عليه 

الحال  هو  كما  عليه،  باالنتصار  معه 
فيتنام،  عن  »الهولوودّية«  األفالم  في 
وأفالم »رامبو« األمريكي القوي الذي ال 
ُيقهر، والذي َيّدعي أّنه يسعى لتحرير 
والال-إنسانية«  اإلرهاب  من  العالم 
كوماندوز  مع  واللعب  الفوضى  )احذروا 
»الُمستعربين«، عنوان المقال لمن يرغب 

بقرائتِه(.
الُمَسلسل عبَر شركة »نتفلكس«  ُيعَرض 
األمريكية وللموسم الثالث على التوالي، 
في  خطير  مخابراتي  أمنّي  ُمَسلَسل 
وشيطنتِه  الفلسطيني  النضال  تشويه 
األمنية  األجهزة  لُممارسات  وتشريع 
الفلسطينية  المقاومة  ضد  الَصهيونية 
وقتل  اغتياالت  من  وعائالتهم؛ 
بيَن طرفين  قائم  الصراع  وكأنَّ  وهدم، 
ُمسَتعِمر  طَرف  بيَن  وليَس  متساِوَيين، 
وَشعب ُيناضل من أجل االنعتاق من نير 

االستعمار.
تبرير  أنَّ  الموضوع  في  األنكى 
والُمشاركين  الُمشاركات  الفلسطينيين؛ 
في هذا الُمسلسل االجرامي بحق شعبنا 
»ُكل  العادلة، يأتي تحَت باب:  وقضيته 
َصحيح  وهذا  ه«،  ُحّر/ُحرَّ واحد/وحدة 
الُحّرَية في تسويق  ليست  مبدئًيا، لكن 
أحد  وال  القاتل،  الغاصب  الُمحتل  رواية 
والموافقة  الَنص  قراءة  دوَن  يشترك 

عليِه، فهذه الخيانة بعينها.
حارس الُقدس:

يأتي هذا الَعمل الدرامي الكبير ُمَجسًدا 
»هيالريون  الُمطران  َشخصّية  خالل  من 
كبوجي« عدالة قضية فلسطين وأهلها؛ 
فُمطران الُقدس، العربي السوري، ُيعيد 
العربي  الُبعد  وأفعالِه  أقوالِه  خالل  من 
لفلسطين،  العربي  والُعمق  للصراع 
وُمقاوَمة  ُمقارعة  على  الَضوء  وُيَسلّط 
االستعمار، وليَس التصالح معُه، َوُيَسلّط 
الصراع،  الُقدس في  الَضوء على مركزّية 
مقاومة  مفهوم  إلى  ُيعيدنا  وهذا 
ونتمّسك  الجوهر  نرى  أن  التطبيع: 
مصلحة  في  الثانوي  نجعل  وأن  بِه، 
يكون  وهكذا  الَعكس،  وليَس  الرئيسي 
»كبوجي«  الُمطران  حياة  سيرة  ُمَسلسل 
»التغريبة  ُمَسلسل  كما  ُمقاوم  فعل  هو 
على  الضوء  َسلََّط  الذي  الفلسطينية«، 
ُمعاناة الفلسطينيين، نتيجة لالستعمار 
التاريخية  الحقائق  وسرَد  الصهيوني، 
في عمل درامي عظيم يندرج في إطار 
الفعل الفني الثقافي الُمقاوم، هذا دور 
تشويه  مواجهة  في  العربية  الدراما 
الرواية، وفي قطع الطريق على محاوالت 
كل  الَجمعي،  العربي  الوعي  اختراق 
ساَهمت  التي  السورية  للدراما  التقدير 

وما زالَت في هذا الدور الُمقاوم.
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في ظرف ملتبس وملّبد بالغيوم بين بكين وواشنطن، ُعثر على السفير الصيني 
تل  )شمالي  الساحلية  هيرتسليا  بمدينة  منزله  في  ميتًا  وي  دو  أبيب  تل  في 
السفير  وفاة  سبب  أن  “اإلسرائيلية”  السلطات  إعالن  من  الرغم  وعلى  أبيب(، 
الصيني )58( عامًا ناجم عن سكتة قلبية تعّرض لها وهو في سريره، إذ ال توجد أي 
عالمات عنف على جثته، إاّل أن الغموض والشك ظاّل يلّفان القضية، خصوصًا ما ارتبط 
مقالة  نشر  قد  وي  دو  كان  فقد  يومين،  بنحو  الوفاة  سبقت  وتداعيات  ذيول  من  بها 
مايك  األمريكي  الخارجية  وزير  تصريحات  على  فيها  رّد  بوست  جيروزاليم  صحيفة  في 
بومبيو، الذي وصف االستثمار الصيني في “إسرائيل” بأنه خطر وأن بكين تحاول شراء 
“إسرائيل”، وجّدد اتهامه لبكين بشأن إخفاء معلومات عن انتشار فايروس كورونا، وذلك 
إن  دو وي:  مقالة  وجاء في  أيار/2020.   / مايو  إسرائيل”   “ إلى  األخيرة  زيارته  خالل 
االتهامات األمريكية لبكين بالتستر على المعلومات عن فايروس كورونا المستجد باطلة 

بالمطلق، ثم كيف يمكن القول أن الصين تريد شراء “إسرائيل”؟

بكين-تل أبيب-واشنطن:ما الجديد؟
د. عبد الحسين شعبان-باحث ومفكر/ العراق
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بين  بالغيوم  وملّبد  ملتبس  ظرف  في 
السفير  على  ُعثر  وواشنطن،  بكين 
ميتاً  وي  دو  أبيب  تل  في  الصيني 
الساحلية  هيرتسليا  بمدينة  منزله  في 
من  الرغم  وعلى  أبيب(،  تل  )شمالي 
سبب  أن  “اإلسرائيلية”  السلطات  إعالن 
ناجم  )58( عاماً  الصيني  السفير  وفاة 
في  وهو  لها  تعّرض  قلبية  سكتة  عن 
عنف  عالمات  أي  توجد  ال  إذ  سريره، 
على جثته، إاّل أن الغموض والشك ظاّل 
بها  ارتبط  ما  خصوصاً  القضية،  يلّفان 
من ذيول وتداعيات سبقت الوفاة بنحو 
يومين، فقد كان دو وي قد نشر مقالة 

في صحيفة جيروزاليم بوست رّد فيها 
على تصريحات وزير الخارجية األمريكي 
االستثمار  وصف  الذي  بومبيو،  مايك 
وأن  خطر  بأنه  “إسرائيل”  في  الصيني 
وجّدد  “إسرائيل”،  شراء  تحاول  بكين 
معلومات  إخفاء  بشأن  لبكين  اتهامه 
عن انتشار فايروس كورونا، وذلك خالل 
 / مايو  إسرائيل”   “ إلى  األخيرة  زيارته 
إن  وي:  دو  مقالة  في  وجاء  أيار/2020. 
االتهامات األمريكية لبكين بالتستر على 
المعلومات عن فايروس كورونا المستجد 
القول  يمكن  ثم كيف  بالمطلق،  باطلة 

أن الصين تريد شراء “إسرائيل”؟

درجة  على  الحاصل  وي   دو  وكان 
التحق  قد  القانون  في  الماجستير 
وزارة  في  الصينية  بالدبلوماسية 
الخارجية منذ العام 1989 وتسلّم أقساماً 
االتحاد  مع  بالده   لعالقات  عديدة 
السوفييتي والدول االشتراكية السابقة، 
في  الصين  سفير  منصب  شغل  وقد 
أوكرانيا، ومنذ العام 2016 حتى تعيينه 
سفيراً لبالده في “إسرائيل”، وذلك  في 
أوج اجتياح جائحة كورونا )يناير/كانون 

الثاني /2020(.
ودو  بومبيو  بين  والرد  األخذ  وجاء هذا 
وي  في ظل عالقات مترّدية بين بكين 
العامين  خالل  شهدت  التي   وواشنطن 
وصفها  محمومة،  منافسة  الماضيين 
البعض بأنها حرب محتمة للسيطرة على 
المستقبل في جميع الصعد االقتصادية 
والتكنولوجية،  والصناعية  والتجارية 
واشنطن  فرضتها  ضرائب  عن  ناهيك 
على البضائع الصينية، رّدت عليها بكين 
ُيقال،  كما  بلّة،  الطين  زاد  وما  بالمثل، 
االتهامات المتبادلة بشأن جائحة كورونا 
الصحة  لمنظمة  متناقضة  أقوال  رافقها 
عن  بعيداً  ذلك  وليس   WHO العالمية، 
حروب  عن  الرائجة  المؤامرة  نظريات 
مقصودة  وتسّربات  جرثومية  بيولوجية 
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مطالبة  عن  فضاًل  مقصودة،  غير  أو 
واشنطن بكين دفع تعويضات وهكذا.

والمعلن  الخفي  الصراع  دائرة  وخارج   
والحرب  الناعمة  القوة  أنواع  واستخدام 
فإن  السوداء،  الدعاية  وأشكال  النفسية 
بل  البلدين،  على  يقتصر  لم  مردودها 
امتّد إلى جميع البلدان في العالم شأنها 
العولمة  ظل  في  اليوم  قضية  أية  شأن 
والذكاء  الرابعة  الصناعية  والثورة 

االصطناعي.
النظر  يلفت  ما  فثمة  الخضم  هذا  وفي 
لما يجري بهدوء  بين بكين وتل أبيب 
تحتها،  من  أو  الطاولة  فوق  من  سواء 
والحذر  الريبة  أجواء  ظّل  في  خصوصاً 
المخّيمة على عالقات بكين - واشنطن، 
حيث تعززت حظوظ بكين في تل أبيب، 
وهو ما أثار قلق واشنطن، بل وغضبها، 
وهي الحليف االستراتيجي لـ “إسرائيل”، 
ولهذا السبب جاء تصريح بومبيو من تل 

أبيب والرد الصيني منها أيضاً.
تحرر  وكدعاة  كعرب  موقفنا  هو  فما 
 - الصينية  الحميمية   من  وتقدم 
ينبغي  وكيف  المتصاعدة؟  اإلسرائيلية 
هذا  مع  وتعاطينا  مقاربتنا  تكون  أن 
السلبية  انعكاساته  هي  وما  الموضوع؟ 
النضال  على  المباشرة  وغير  المباشرة 
الدائر  والصراع  والعربي   الفلسطيني 
في المنطقة بين الصهيونية والمشروع 
اإلجالئي  االستيطاني  االستعماري 
القوى  وبين جبهة  العنصري من جهة، 
أخرى؟  جهة  من  والتقدمية  التحررية 
تمادت  “إسرائيل”  أن  بالذكر  جدير 
التوسعي  االستيطاني  نهجها  في 
الدولية  عالقاتها  توسع  من  مستفيدة 
الشعب  ومطالب  حقوق  حساب  على 
والمشروعة،  العادلة  الفلسطيني  العربي 
وفي مقدمتها حقه في  تقرير المصير 
وعاصمتها  الدولة  وإقامة  والعودة 

“القدس الشريف”.
توسمنا  األصفر”  التنين   “ صعود  ومع 
اختالل  بعد  خصوصاً   ، به  خيراً  كعرب 
أمل  على  الدولية  القوى  موازين 
أجواء  سادت  أن  بعد  لقضايانا  انحيازه 
االتحاد  غياب  عقب  والتشاؤم،   القنوط 
االشتراكية  الكتلة  وانحالل  السوفييتي 
لتشكل  العربي،  الرسمي  والنكوص 
واشنطن  دعم  أمام  قوياً  معادالً 
يعّول  البعض  كان  وربما  لـ”إسرائيل”، 
على بكين أن تلعب دوراً قريباً من دور 
يكن  لم  إن  السابق  السوفييتي  االتحاد 
أفضل منه، وذلك لكسر شوكة الواليات 
المتحدة من جهة، ومن جهة ثانية أنها 

دولة غير مستعِمَرة، فما بالك لو حظيت 
المستدامة  التنمية  خطة  في  بالفوز 
في  األولى  الدولة  وأصبحت   ،2030
وكانت قد أعلنت بثقة  العالم، خصوصاً 
الجديد  الحرير  طريق  بناء  مشروع  عن 
سيغّير  الذي  والحزام”  الحرير  “طريق 
أن  يحلم  منا  العديد  وكان  العالم.  وجه 
القطار  يستقل  بأن  العمر  له  يسمح 
وبالعكس  لندن  إلى  بكين  من  المتوجه 

في رحلة تاريخية عظيمة.
 وقد لمست مثل هذه األطروحات خالل 
العربي  للحوار  مؤتمر  إطار  في  زيارتنا 
- الصيني التأم في العام 2010، ساهمت 
والمثقفين  المفكرين  من  نخبة  فيه 
والمسؤولين السياسيين السابقين العرب 
والصينيين في بكين، بدعوة من المعهد 
يسهم  الذي  الدولية،  للدراسات  الصيني 
للصين  الخارجية  السياسات  رسم  في 
أوضاع  على  كبير  واطالع  خبرة  وله 
الشرق  في  الصراع  وظروف  المنطقة 
المستشرقين  جواب  وكان   . األوسط 
مناشداتنا  على  رداً  الصينيين  والخبراء 
لم  إن  موحداً  يكون  يكاد  واستفساراتنا 
يكن واحداً: الصين ليست “دولة عظمى”، 
لدينا  يزال  وما  نامية”،  “دولة  هي  بل 
خط  دون  إنسان  مليون   150 من  أكثر 

الفقر. 
من  وقلقها  واشنطن  خشية  وانعكست 
تطور العالقات “اإلسرائيلية” - الصينية 
عّبر  حيث  “اإلسرائيلي”،  الداخل  على 
عن  “اإلسرائيليين”  الخبراء  من  عدد 
مخاوفهم ومحاذيرهم أيضاً، على الرغم 
من المكاسب التي يمكن أن تجنيها تل 
ينبغي  إْذ  بكين؛  مع  العالقة  من  أبيب 
مع  االستراتيجية  العالقة  على  الحفاظ 
شكل  بأي  خسارتها  وعدم  واشنطن 
إطالعها  ينبغي  ولذلك  األشكال،  من 
والتنسيق   الصفقات  تفاصيل  على 
اإلدارة  بأن  علماً  وبكين،  أبيب  تل  بين 
األمريكية عّبرت عن غضبها الشديد من 
واالقتصادية  التجارية  العالقات  تعزيز 
والتعاون األمني والعسكري بين الصين 
و”إسرائيل”، مثلما أعربت عن انزعاجها 
بين  المتبادلة  الزيارات  عدد  ارتفاع  من 
تم  وقد  خصوصاً  البلدين،  مسؤولي 
طبية  ومعّدات  كمامات  شحن  مؤخراً 
خاصة بفايروس كورونا من جانب الصين 

إلى الكيان الصهيوني.
الصينية  االستثمارات  أن  بالذكر  جدير 
 ،2015 العام  إلى  تعود  “إسرائيل”  في 
الرئيس  قام   2000 العام  في  بأنه  علماً 
لـ  بزيارة  بين   جين  شي  الصيني 

أولمرت  إيهود  قام  ثم  “إسرائيل”، 
رئيس وزراء “إسرائيل” األسبق، بزيارة 
وأبرمت   ،2007 العام  في  بكين  إلى 
العسكرية  االتفاقيات  من  العديد 
رفع  أن  بعد  ذلك  وكان  واالقتصادية، 
العالقات  هذه  مثل  عن  الحرج  العرب 
منذ  تدريجياً  األمر  وبدأ  أبيب،  تل  مع 
 1978-1979 ديفيد  كامب  اتفاقيات  
بأن  علماً   ،1993 العام  أوسلو  واتفاق 
العام  في  بالصين  اعترفت  “إسرائيل” 
إليها  تنظر  ظلّت  الصين  لكن   ،1950
كدولة حليفة لإلمبريالية، وعلى العكس 
العدوان  ضد  مصر  ساندت  ذلك  من 
“اإلسرائيلي”،  فرنسي  األنكلو  الثالثي 
واتخذت مواقف مؤيدة للحقوق العربية 
في مؤتمر باندونغ لعدم االنحياز العام 
1955 واعترفت في العام 1965 بمنظمة 
وحيد  كممثل  الفلسطينية  التحرير 
الفلسطيني  العربي  للشعب  وشرعي 
وافتتحت مكتباً لها، ووقفت إلى جانب 
العام  اإلسرائيلي  العدوان  ضد  العرب 

.1967
الصيني   - “اإلسرائيلي”  التقارب  لكن   
العملي بدأ في العام 1971، حين صوتت 
“إسرائيل” لصالح قبول الصين في األمم 
المتحدة، وفي عقد الثمانينيات شهدت 
إلقامة  تمهيدية  خطوات  العالقات 
لقاء  الدبلوماسي، ال سّيما بعد  التمثيل 
شمعون بيريز مع نظيره الصيني تشيان 
 )1988 )أيلول/سبتمبر/  تشن  تشي 
اجتماعات  هامش  على  نيويورك،  في 
وكانت  المتحدة.  لألمم  العامة  الجمعية 
الكامل  للتطبيع  مرحلة  التسعينيات 
فأقيمت العالقات الدبلوماسية في شهر 
وبذلك   ،1992 )يناير(  الثاني  كانون 
أكبر  اعتراف  على  “إسرائيل”  حصلت 
النفوس  عدد  من حيث  العالم  في  دولة 
بعد أن بدأت عالقاتها تعود بالتدّرج مع 
الدول االشتراكية السابقة )منذ منتصف 
“إسرائيل”  واستعادت  الثمانينيات(، 
الدول  من  كبير  عدد  مع  عالقاتها 
عدوان  إثر  قطعها  تم  التي  األفريقية 
العام 1967، وحرب العام 1973، وحصل 
ثم  ومن  العربي  التراجع  ظل  في  ذلك 
تمّزق الحّد األدنى من التضامن العربي، 
العراقية  القوات  غزو  بعد  خصوصاً 

للكويت )2 أغسطس/أب/1990(.
الصينية  العالقات  وهكذا بدأت تتعّمق 
علمية  مجاالت  في  “اإلسرائيلية”    -
وعسكرية  واقتصادية  وتكنولوجية 
الصين  تبرعت  حيث  وتجارية،  وأمنية 
ببرنامجيات حديثة وتقنيات الكومبيوتر 
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إلى “ إسرائيل” وتطمح إلى االستفادة 
المسّيرة  الطائرات  من تطوير وتجهيز 
والمتابعة  الرصد  في  تستخدم  التي 
والمراقبة والتصوير. وال يعني هذا أن 
العرب، حيث  العالقة مع  الصين تهمل 
أيلول  في  عبداهلل  الملك  زيارة  كانت 
)سبتمبر(  العام 2013 فتحاً كبيراً في 
عربية  زيارات  وبدأت  العالقات،  هذه 
لم  لكنها  وعراقية،  مصرية  عديدة 
تستكمل أو لم تكن بمستوى العالقات 
مع تل أبيب، ولقيت معارضة أمريكية، 
استراتيجي  منظور  إلى  بحاجة  وهو 
الدول  مع  العربية  للعالقات  متوازن 

الكبرى.
 - العربية  العالقات  أن  بالذكر  جدير 
الفعلية  خطواتها  أولى  بدأت  الصينية 
العام  في  الصينية  الثورة  نجاح  بعد 
المصري  الرئيس  بلقاء  1949، ال سّيما 
الصيني  الرئيس  مع  الناصر  عبد  جمال 
وقد  باندونغ،  مؤتمر  في  الي  شوان 
الرسمية  الدبلوماسية  العالقات  أقيمت 
في 30 مايو )أيار( 1956، أما العالقات 
الصينية،   – السورية  الدبلوماسية  
)آب(  أغسطس   1 في  بدأت  فقد 
وكانت  عالية.  بوتيرة  وتطورت   1956
العراقية - الصينية قد بدأت  العالقات 
باعتراف الصين يوم 16/7/1958 بالنظام 
بيوم  وبعدها  العراق،  في  الجمهوري 
واحد اعترف العراق بجمهورية الصين 
الشعبية، وكانت الصين من بين الدول 
الجزائرية  الثورة  دعمت  التي  األولى 
بعد  المؤقتة  بالحكومة  واعترفت 
حيث   ،1958 سبتمبر  في  إعالنها 
الدبلوماسية  العالقات  الحقاً  أقيمت 
الجزائرية - الصينية، كما وقفت الصين 
اليمني،  الجنوب  في  الثورة  جانب  إلى 
اليمنية  الدبلوماسية  العالقات  بأن  علماً 
سبتمبر   24 في  أقيمت  الصينية   -
الشمالي  الشطر  مع   1956 )أيلول( 
وبعد  العربية(،  اليمن  )جمهورية 
بين  العالقات  تأسست  الجنوب  تحرر 
الشعبية  الديمقراطية  اليمن  جمهورية 
 1 يوم  في  الشعبية  الصين  وجمهورية 

يناير)كانون الثاني( 1968.
عن  تريد  الصين  إن  يبدو  وحسبما   

طريق 
عالقتها مع “إسرائيل” اختراق منطقة 
أسواق  خالل  من  األمريكي  النفوذ 
استخدمت  حين  خصوصاً  تعويضية، 
بفرض  ضدها،  العقوبات  واشنطن 
البضائع  على  ثقيلة  جمركية  رسوم 
دون  للحيلولة  الصينية،  والمنتجات 

وعن  األمريكية،  السوق  في  انتشارها 
اإلنسان   “ الروبوت  بيع  تريد  طريقها 
تكنولوجيا  بعض  إلى  إضافة  اآللي”، 
وتوظيفها  الصناعية  واألقمار  الفضاء 

في قضايا التجسس.
علينا أن ندرك أن مرحلة  األيديولوجيا 
من  الرغم  على  انتهت،  قد  الصين  في 
يزال  ما  الصيني  الشيوعي  الحزب  أن 
حاكماً ومهيمناً، بل مستأثراً بحق العمل 
عقد  وقد  والمهني،  والنقابي  السياسي 
مؤتمره األخير في آب /أغسطس 2019، 
بالتالقح  التجاري  الصيني  العقل  أن  إال 
غلب  والثقافي  الفلسفي  التراث  مع 
بإحياء  خصوصاً  الشيوعي،  الفكر  على 
وغيرهما،  وكونفوشيوس  الوتسه  تراث 
الثقافة  إلى  الحميمة  العودة  سّيما  ال 
باعتباره  القديم،  الصيني  والتاريخ 
ذخيرة فكرية وإنسانية محّفزة ألوضاع 
الصين قطيعة  بعد أن شهدت  الحاضر، 
خالل  معه   )معرفية(  أبستمولوجية 
بالتراث  االعتزاز  وعاد  الثقافية،  الثورة 
للحاضر  إثراًء  كونه  الصيني  والتاريخ 
تم  أن  بعد  للمستقبل،  واستشرافاً 
األيديولوجي  التزمت  مرحلة  تطليق 
وأمراض اليسارية الطفولية، واستبدالها 
واالنتشار  االقتصادي  االنفتاح  بمرحلة 
وليس  المصالح  بلغة  والحديث  التجاري، 

بلغة العقائد.
ما  العالية  برومانسيته  جيلنا   كان  وإذا 
زال يتذّكر الشعارات الصينية “الثورية”  
التي كانت تطلقها بكين مثل “كل شيء 
ينبت من فوهة البندقية” و” اإلمبرالية 
نمر من ورق”،  والتي تأثرت بها العديد 
والحركات  المسلح  الكفاح  تجارب  من 
أن  إاّل  والعالمثالثية؛  العربية  التحررية 
علينا اإلقرار بأن تلك المرحلة قد طويت 
التاريخ  كتب  في  إاّل  يتبَق  ولم  تماماً، 
القيادات  تعد  فلم  المتعبة.  وذاكرتنا 
الصينية ترتدي طواقم المالبس الخشنة 
المناسبات  لكل  والصالحة  والموّحدة 
مفرطة  “ثورية”  دليل  باعتبارها 
وطفولية يسارية ومساواة شكلية، فإنها 
والعرض  السوق  ثقافة  ظّل  في  اليوم 
والتمدد  االقتصادية  والمنافسة  والطلب 
يتقدم  الذي  المصالح  ومنطق  التجاري 
الغرب  تضاهي  أخذت  شيء،  كل  على 
صيحات  بآخر  الرأسمالية  وأنظمته 
العيش  وبحبوحة  العالمية  الموضة 

والبذخ المفرط .
بما  خلفنا  أصبح  قد  الماضي  كان  وإذا 
أن  فعلينا  سياسية،  مراهقة  من  فيه 
بالعقائد  ُيدار  ال  العالم  أن  اليوم  ندرك 
والعواطف والتمنّيات، بل وفقاً للمصالح 

ينبغي  ما  وهو  والمنافسة،  والمنافع 
كانت  فالسياسة  أمامنا؛  ماثاًل  يكون  أن 
واتفاق  “صراع  وستبقى  تزال  وما 
أي  تعريفاتها،  أبسط  في  مصالح” 
الماضي،  دروس  من  االستفادة  علينا 
تغّير  لذلك، حيث   مكان  ثمة  يعد  فلم 
العالم كثيراً وتشابكت عالقاته وتداخلت 
وتشّكلت  محاوره  وانشطرت  مصالحه 
كتل جديدة، فالماضي مضى وال يمكن 

استعادته.
ونتفهم  ذلك  نعي  أن  كعرب  وعلينا 
تعد  فلم  وتبعاته،  ومستجداته  الواقع 
احتالل”  “قوة  “إسرائيل”  تعتبر  الصين 
متقدمًة  وقاعدة  اغتصاب”  و”سلطة 
وإن  تصفها،  كانت  كما  لالمبريالية، 
أراضي  تحتل  تعتبرها  تزال  ما  كانت 
عربية؛ إاّل أنها  سعت لبناء استراتيجيات 
معها مستفيدة من ضعف حالنا وتشتت 
مواقفنا وغياب الحد األدنى من التضامن 
بيننا، ومثل ذلك لم يكن ليحصل لو كّنا 
موحّدي الكلمة والموقف واألداء، توافقاً 
استخدام  كان  فقد  وتنسيقاً،  وتعاوناً 
سالح النفط ُبعيد حرب أكتوبر )تشرين 
تزال  وما  ومؤثراً،  فّعاالً   1973 األول( 
الحظر  أعلن  حيث  اآلن،  حتى  أصداؤه 
إجبار  الغربية على  الدول  لدفع  النفطي 
األراضي  االنسحاب  من  على  “إسرائيل” 
العربية التي احتلتها العام 1967، وقد 
أحدثت تلك الصدمة، إضافة إلى انهيار 
أزمة   1973-1974 المالية  األوراق  سوق 
سّيما  ال  الكوني،  المستوى  على  كبيرة 
حالة الكساد واالنكماش االقتصادي التي 

أصابت العالم.
حينها  النفط  سالح  استخدام  كان  لقد 
المتحدة  الواليات  تطبيق  إلى  أقرب 
  Monroe Doctrine مونرو  مبدأ  لـ 
 1823 العام  منذ  واشنطن  اتبعته  الذي 
الكرة  نصف  في  األوروبي  التدخل  ضد 
في  أوروبياً  استعماراً  باعتباره  الغربي، 
يتطلّب  عدائياً  وعماًل  األمريكيتين، 
مونرو  لـ  العرب  أحوج  فما  أمريكياً،  رداً 
عربي، وإن كان بالحد األدنى ضمن توازن 
القوى في العالقات الدولية الراهنة، وفي 
إطار دبلوماسية حيوية تتمتع بقدر من 
بمرونة  تمتاز  مثلما  المبدأية،  الصالبة 
المصالح  باحترام  سّيما  ال  عمالنية، 
االستراتيجيات  منظومة  في  ووضعها 
العامة لكل دولة وعلى المستوى العربي، 
مثلما يمكن توسيعه بالتعاون مع الدول 
وماذا  ذلك؟  يتحقق  فمتى  اإلسالمية. 
علينا  أن نفعل لتحقيقه؟ وتلك أسئلة 
تبقى  أن  ينبغي  والمستقبل،  للحاضر 

نصب العين دائماً.
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ُكتب الكثير من قبل العديد من المفكرين والُكّتاب حول حقيقة الرواية 
المختار،  التي تحدثت عن أرض إسرائيل وشعب اهلل  الُمختلّقة  التوراتية 
األرض  شعوب  دون  لشعبه،  اهلل  اصطفاها  التي  األرض  تلك  عن  أي 
قاطبة! وكأن اهلل يعمل خادًما لشعب دون آخر.. هكذا بحسب الرواية التوراتية 
إسرائيل«، يذهب  أرض  ينسفها، ففي كتابه »اختراع  داخلها من  جاء من  التي 
شلومو ساند، أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة تل أبيب إلى إعادة نظر جذرية في 
جملة المسلّمات الصهيونية والرواية التوارتية الكاذبة، عبر إخضاعها إلى محاكمة 

تاريخية متأنية وصارمة ومدروسة. 

فمن خالل الوقائع واألسانيد التي يوردها »ساند« كما االستنتاجات التي توصل 
الصهيونية  الحركة  لجأت  التي  األراجيف  حول  كثيًرا  الضوء  دائرة  توّسع  إليها، 
إليها لتدعيم تلك المسلمات من جهة، ومن جهة أخرى لتبرير مشروعها المتعلق 
للسكان  بالنسبة  مدمرة  كارثية  آثار  من  عليه  ترتب  وما  فلسطين  باستعمار 

األصالنيين، كما كتب انطوان شلحت مقدًما للكتاب.

ويرى »ساند« بحق أن هدف الحركة الصهيونية من وراء هذه األراجيف مجتمعة 
جديدة  قومية  اختالق  سياق  ضمن  األقصى؛  الحد  في  منها  االستفادة  هو 
وشحنها بغايات استعمار فلسطين، باعتبارها »وطن« أبناء هذه القومية الجديدة 
األراجيف  لتلك  الترويج  وراء  من  األهم  الهدف  تمثل  وقد  العصور.  أقدم  منذ 
في اإلقناع بأن هذا »الوطن« )فلسطين(، يعود »للشعب اليهودي« الذي جرى 
اختراعه، كما ذهب شلومو ساند في كتابه الثاني: اختراع الشعب اليهودي. وإليه 
الذين  )الفلسطينيون(  »القالئل«  أولئك  إلى  ال  اليهودي«،  »الشعب  أي  فقط، 
أتوا إليه بطريق الصدفة وال تاريخ قومًيا لهم. وفًقا لمزاعم الحركة الصهيونية.

صارم،  علمي  منهج  ووفق  جرئ  بحثي  بعمل  قام  ساند«  »شلومو  أن  شك  ال 
الكيان  بتفكيك  يطالب  بأن  منهجيته،  جرأته وصرامة  ُيكمل  أن  عليه  لكنه كان 
تعتبر  أن  ال  األصالنيين،  السكان  وحقوق  أرض  على  قام  الذي  الصهيوني 
»الضحية« هذا الكيان »كالطفل اللقيط«، ومطلوب منها أن تعطيه سبل الحياة 

على حساب أرضها ووجودها ومستقبلها! 

بانتفاء كل  إال  تنتفي؛  أن  العدوانية ال يمكن  الصهيونية وأهدافها  انتفاء  إن 
ما بني عليها؛ رواية وأراجيف ووجود.. فليس هنا موطن اللقطاء، فلكل منهم 

موطنه األصلي.  
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الحدث التوراتي بين منهجين:
السواح ناقدا الصليبي

مهند عبد الباري- كاتب وناشط سياسي فلسطيني/فلسطين

مقدمة 
التاريخ  قراءة  تشكل 
حقيقية  معضلة  القديم  الفلسطيني 
القّراء عموماً،  لدى  كما  الباحثين  لدى 
الكتابات  بعشرات  القارئ  يصطدم  إذ 
التي ُتقّدم تصورات متباينة لتسلسل 
أرض  على  وقعت  التي  األحداث 
ونظراً  قديماً.  الفلسطينية  الجغرافيا 
صراعاً  يشهد  الفلسطيني  الحاضر  ألن 
فقد  وأيديولوجياً،  سياسياً  محموماً 
حاسماً  دوراً  فيه  الفاعلة  البنى  لعبت 
التصورات،  بناء هذا  إعادة  تجّسد في 
الذي  الصهيوني  االستعمار  سّيما  ال 
الوجود  مزعم  على  نشأته  منذ  اتكأ 
عام؛  آالف  ثالثة  نحو  قبل  التاريخي 
وذلك من أجل تثبيت روايات ونقض 
لشرعية  التأسيس  سبيل  في  أخرى 
الذي  الحاسم  التحّول  أن  بيد  راهنة. 
والنتائج  والتاريخ  اآلثار  ِعلما  شهده 
تصور  لبناء  أسسا  إليهما  أفضيا  التي 
القديم  الفلسطيني  للتاريخ  جديد 
البّينات  إلى  ويستند  موثوقية  أكثر 
التاريخية واألثرية؛ ما أدى إلى إسقاط 
وإزاحتها  التوراتية  الرواية  تاريخية 

إلى المجال الديني الصرف. 

كمال  اللبناني  المؤرخ  دراسة  جاءت 
للتوراة  العسيري  األصل  حول  الصليبي 
جزيرة  من  جاءت  »التوراة  كتابه  في 
العرب« الصادر في العام 1985، لتكّرس 
الطابع التاريخي للرواية التوراتية، وذلك 
بعد أن نزعت حلقات التاريخ المستندة 
التاريخي عنها.  الطابع  إلى علوم اآلثار 
غرب  عسير  الصليبي  اختار  حين  وفي 
هذه  ألحداث  مسرحاً  العربية  الجزيرة 
المقابلة  منهج  تطبيق  إثر  الرواية 
عربية  إسهامات  صدرت  فقد  اللغوية، 
أفضى  الذي  المنهج  ذات  اتخذت  الحقة 
بها الختيار جغرافية اليمن، فيما اختار 

آخرون غامد أو السراة.
في  السوري  الباحث  تصّدى  لقد 
فراس  األديان  وتاريخ  الميثولوجيا 
التوراتي  »الحدث  كتابه  في  السّواح، 
مقاربة  إلى  القديم«  األدنى  والشرق 
الصليبي، حيث اعتبر أن كتابه »بمثابة 
الصليبي،  كتاب  في  المفقود  الفصل 
اللغوية  المقاربة  نتائج  يختبر  والذي 
بواسطة مناهج أخرى« )السّواح، 1999(، 
الدفاع  يأتي في سياق  أنه  على  مشدداً 
التاريخ.  دراسة  في  علمي  منهج  عن 
في  تأسيسية  السّواح  أطروحة  وُتعدُّ 
منهج  يفّند  ال  إنه  إذ  المجال،  هذا 

اللغوية  المقابلة  على  القائم  الصليبي 
والنتائج  التاريخية  المسائل  دارسة  في 
يتعدى  بل  فحسب،  عنها  المتمخضة 
وسورية  فلسطين  جغرافية  لرسم  ذلك 
التاريخ  علوم  إليه  توصلت  ما  وفق 
على  الطريق  قاطعاً  الحديثة،  واآلثار 
أحادية  اللغوية  المساهمات  جميع 
الجانب التي تدعو إلى نقل أرض كنعان 
وتارة  تارة  العربية  الجزيرة  شبه  إلى 
مركزية  على  ومؤكداً  اليمن،  إلى  أخرى 
إلى  المستند  التاريخي  العلمي  المنهج 
المسائل  األثرية في دراسة  المكتشفات 

التاريخية. 
حول جدوى علوم اآلثار في فلسطين 

بقيت الرواية التوراتية في إطار المجال 
البحث  جاء  أن  إلى  الديني  الالهوتي 
األكاديمي الغربي في القرن التاسع عشر 
مع  سّيما  ال  تاريخية،  كرواية  وكرسها 
فون  وليوبولد  يوست،  ماركوس  إيزاك 
وغيرهم.  غريتس  وهاينريخ  رانكة، 
صعود  إلى  ذلك  ساند  شلومو  وأرجع 
الغربية،  أوروبا  في  القومي  الخطاب 
العصرية  اليهودية  ارتبط تعريف  حيث 
بالتمّسك  الوقت  ذلك  في  القومية 
كتاريخ،  اليهودي  المقّدس  بالكتاب 
بتوفير  يسمح  الكتاب  هذا  ألن  وذلك 
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»الشعب«.  لـمفهوم  مشترك  أصل 
)ساند، 2010(. كما أرجع السّواح ذلك إلى 
الدينية  النزعة  األول  رئيسيين  سببين 
التي  المسيحية  األصولية  المحافظة في 
والثاني  مقّدس،  كنص  التوراة  تتبنى 
البحث  بنشوء  أحاطت  التي  الظروف 
 ،)2003 )السّواح،  فلسطين  في  األثري 
في  األثري  التنقيب  انطلق  حيث 
فلسطين العام 1865، مع تشكيل هيئة 
صندوق  اسم  عليها  أطلق  بريطانية 
الملكة  برعاية  فلسطين  في  التنقيب 
فيكتوريا، ورئاسة أعلى مرجع ديني في 
الصندوق على  المملكة، وقد هدف هذا 
»التحري  إلى  التأسيس  بيان  وصف  حد 
طوبوغرافية  آلثار  والمنهجي  الدقيق 
األرض  وتقاليد  وعادات  وجيولوجية 
مسائل  توضيح  أجل  من  المقدسة، 
الرواية  واستعملت  المقدس«،  الكتاب 
لعملية  تاريخي  كمرشد  التوراتية 
وذلك  فلسطين،  في  األثري  البحث 
المستقلة  الفلسطينية  الرواية  لغياب 
فصول  وطبيعة  التوراتية،  الرواية  عن 
الرواية التوراتية التي بدت وكأنها تمنح 
تتابعاً تاريخياً لجغرافية المنطقة، فضاًل 
هذه  مّولت  التي  الجهات  أن  ذلك  عن 
الالهوتي  الطابع  عليها  يغلب  الحمالت 
الديني، بما في ذلك الفترة التي انتقلت 
كبرى  إلى  األثرية  البعثات  رعاية  فيها 
حيث  واألمريكية،  األوروبية  الجامعات 
ترافق ذلك مع صعود الصهيونية التي 
االستعمارية  رؤيتها  شرعنة  إلى  سعت 
في فلسطين، بذلك فقد أخضعت نتائج 
البعثات،  تلك  لتوجهات  األثري  البحث 
بشكل  األثرية  المكتشفات  ربط  وجرى 
بيد  التوراتية.  بإسرائيل  متعسف 
العشرين  القرن  من  الثاني  النصف  أن 
للرواية  نقدي  أثري  تيار  صعود  شهد 
الوثائق  استقراء  على  يعمل  التوراتية، 
األفكار  عن  بعيداً  والتاريخية  األثرية 
البحث  نتائج  سمحت  وقد  المسبقة. 
األثري التي أجرتها الباحثة البريطانية 
جهود  من  تالها  وما  كينون  كاثلين 
القديم  للشرق  تاريخ  ببناء  بحثية، 
وذلك  التوراتية،  الرواية  عن  مستقل 
المكتشفات  لتلك  تقاطعات  بإجراء 
القديم  الشرق  سجالت  مع  األثرية 
القادمة من مصر والعراق وسورية، وهو 
األمر الذي كشف عن استحالة المطابقة 
وبين  فلسطين  في  األثري  الواقع  بين 
الرواية التوراتية كما وردت في النصوص 
التوراتية، نازعاً عنها طابعها التاريخي 

وناقاًل إياها للمجال الديني الصرف. كما 
أسهم في بناء تصور جديد لنشوء الدين 
اليهودي في السنوات التالية على السبي 
البابلي، والذي شهد كتابة نص تأصيلي 
للمجتمع الجديد في القدس الفلسطينية 
التي قطنت  الشعوب  باالستعانة بتراث 

المنطقة )السّواح، 2003(. 
النتائج  هذه  أثبتت  المادي  بالدليل 
على  القائم  التاريخي  البحث  جدوى 
البّينة األثرية والتاريخية، إذ أن تراكم 
أن  استطاع  الجّديين  الباحثين  جهود 
يقلب التصّور المهيمن لتاريخ فلسطين 
أمام  الباب  ساداً  كامل،  بشكل  القديمة 
التوراتية  الرواية  لقراءة  محاولة  كل 
يدعى  لشعب  تاريخي  كتاب  بوصفها 
إسرائيل، ليس بالرغم من هيمنة الرواية 
التوراتية على التاريخ الديني اليهودي- 
المسيحي فحسب، بل وراهنية االستعمار 
الصهيوني في فلسطين الذي يتخذ من 
شكاًل  أو  قدم  موطئ  التوراتية  الرواية 
الهجمة  كذلك  الشرعية،  أشكال  من 
الصهيونية على كل محاولة نقدية تمسُّ 

خطابه االستعماري. 
األصل العسيري: رواية معلّقة في السماء
الصليبي  كمال  المؤرخ  نظرية  جاءت 
حين  يقول،  هكذا  البحتة،  بالصدفة 
المناطق  أسماء  بين  بالتطابق  تفاجأ 
غرب الجزيرة العربية وبين أسماء مواقع 
ينطلق  وإذ  رأسه.  في  عالقة  توراتية 
العبرية  التوراة  أن  مسلّمة  من  الصليبي 
الدقة والتفاصيل لبني  سجل كامل بالغ 
على  اشتغاله  انصب  فقد  إسرائيل، 
منهجه  ويقوم  جغرافيتها.  عن  البحث 
أسماء  بين  اللغوية  »المقابلة  على 
بالحرف  التوراة  في  المضبوطة  األماكن 
العبري، وأسماء أماكن تاريخية أو حالية 
عسير«  بالد  وفي  الحجاز  جنوب  في 
ذلك  إثر  نسج  وقد  )الصليبي،1997(. 
رواية حول االنتقال اآلمن للنص العبري 
األوائل  كتبته  من  الساكنة  بصيغته 
إلى يومنا هذا دون أن يمس تقريباً مع 
بعض االنحرافات في التشكيل الصوتي، 
التكهنات  وذلك عبر سرد مجموعة من 
لها  تجد  ال  والتي  السماء  في  المعلّقة 

أقداماً تقف عليها.
اليهود  بعض  أن  على  روايته  وتقوم 
األوائل هاجروا بفعل الحروب المضطردة 
بين يهوذا وسامرة عسير إلى فلسطين 
بعض  أطلقوا  حيث  وغيرها،  وسوريا 
المناطق  على  األصلية  مدنهم  أسماء 
يفّسر  ما  وهذا  إليها،  هاجروا  التي 
األسماء  بعض  ظهور  إليه  بالنسبة 

التوراتية في الشام وفلسطين. وتعاظم 
أصبحت  التي  الجماعات  هذه  وجود 
فلسطين مركزها في الوقت الذي شهد 
انهيار مجتمع بني إسرائيل المزعوم في 
عسير. أما لوثة النسيان لبلد النشأة في 
عسير خالل فترة قصيرة زمنياً )مئتين 
الحلقة  تشكل  التي  سنة(  ثالثمئة  أو 
فلسطين  وتمجيد  روايته،  في  األهم 
بدالً عنها، فيرّدها الصليبي إلى االنهيار 
االقتصادي الناتج عن التحّول في مسالك 
التجارة إلى الشمال السوري في الحقبة 
لغوي  تحّول  ذلك  ورافق  الفارسية. 
انمحقت  حيث  القديم،  الشرق  أصاب 
بحلول  العسيرية  العبرية  مثل  لغات 
وسادت  الميالد  قبل  السادس  القرن 
اآلرامية، والحقاً حين حلّت اللغة العربية 
المسيحي  العصر  من  األولى  القرون  مع 
في معظم أنحاء شبه الجزيرة العربية، 
وطالما  والشام.  العراق  في  كذلك 
كتبت  المقدسة  اليهودية  كتب  أن 
في  الفقرات  بعض  باستثناء  بالعبرية، 
كتبت  التي  المتأخرين  األنبياء  كتب 
باآلرامية، فقد لجأ يهود فلسطين وبابل 
إلى تصويت كتبهم بطريقتهم الخاصة 
واآلرامية،  العربية  باللغتين  المتأثرة 
وذلك دون أن يجدوا من يقّوم محاولتهم 
جاء  ولئن  البائدة.  عسير  عبرانيي  من 
األصل  األول حتى دخل  الميالدي  القرن 
خالل  النسيان.  غياهب  في  العسيري 
السادس  القرنين  بين  الممتدة  الفترة 
والعاشر الميالدي اشتغلت جماعة عرفت 
تحقيق  على  فلسطين  في  بالمسّورين 
باألحرف  التوراتية  النصوص  وتدقيق 
الحركات  »أدخلوا  لكنهم  الساكنة 
في  اعتباطية  بصورة  عليها  والضوابط 
الجمل  إعراب  غّير  مما  كثيرة،  أحيان 
وحّور المعاني« )الصليبي: 1997(. وقد 
فهم  أجل  من  جهوده  الصليبي  كرَّس 
الساكنة،  صيغته  في  العبري  النص 
أن هذه  المسّورين، معتبراً  مهماًل نص 
لمقاطع  جديد  فهم  إلى  أدت  الجهود 
توراتية عديدة، وذلك باإلضافة إلى نقل 

جغرافية الحدث التوراتي إلى عسير. 
مزالق المقابلة اللغوية

إشكاالت  عن  الصليبي  مقاربة  أسفرت 
خطيرة على مستويي المنهج والنتائج، 
حملها.  التي  النوايا  عن  بمعزل  وذلك 
فقد عالج مسألة تاريخية بحتة بمنهج 
علم  بناء  أعاد  كما  تاريخي،  غير  لغوي 
أن  افترض  إذ  لغوي،  اآلثار على أساس 
من  ضرب  هو  اللغوية  المقابلة  منهج 
علم اآلثار، بل ربما يتفوق عليه، حيث 
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خرساء،  األثرية  »االكتشافات  أن  اعتقد 
في  منقوشة،  كتابات  تتضمن  لم  ما 
حين أن األسماء ناطقة ... وفي حين أن 
أسماء األماكن ال تقدم معلومات بحجم 
فإن  األثرية،  االكتشافات  تقدمه  ما 
األسماء  هذه  تقدمها  التي  المعلومات 
النسبي«  أو  المطلق  اليقين  فضيلة 

)الصليبي،1997(. 
اآلثار  علوم  نتائج  على  اعتمد  كذلك 
نماذج  منها  مختاراً  انتقائي،  بشكل 
سجل  مثل  مقاربته،  لتأييد  شاذة 
حتى  الفرعوني،  شيشانق  حملة 
وثمة  إشكالياً  السجل  هذا  كان  وإن 
موقع  في  عليها  ُعثر  أثرية  مكتشفات 
»مجّدو« في فلسطين وفي »جبيل« في 
كانت  شيشانق  حملة  أن  ترّجح  لبنان 
عسير  وليس  وفلسطين  سوريا  نحو 
الذي  الوقت  ففي   .)1999 )السّواح: 
فلسطين  لجغرافية  رفضه  الصليبي  برر 
المتطابقة  األثرية  المكتشفات  بغياب 
جغرافية  نقل  فإنه  التوراة،  الرواية  مع 
تستكشف  لم  التي  عسير  إلى  التوراة 

أثرياً! )السّواح، 1999(. 
التوراة  بصحة  الصليبي  وبتسليم 
العبرية كاملًة اقترب من التيار التوراتي 
التوراة هي  بأن  الذي يعتقد  الالهوتي 
الدائر  السجال  حاسماً  المنّزلة،  اهلل  كلمة 
واألثريين  التاريخيين  الباحثين  بين 
التوراة  تاريخية  حول  والالهوتيين 
لمصلحتها، ومجافياً الدراسات التاريخية 
الرواية  أزاحت  التي  الراهنة  واألثرية 
إلى  التاريخي  المجال  من  التوراتية 
المجال الديني الصرف )السّواح، 1999(.
مفتاح  إلى  التوراة  الصليبي  أحال  كما 
التاريخ الذي تقرأ نصوص الشرق القديم 
وسورية  والعراق  مصر  من  القادمة 
وثائق  في  مشككاً  عليه،  بناء  بأكملها 
مقاربته،  تجافي  التي  القديم  الشرق 
إعطاء  على  »أجبرت  أنها  معتبراً 
تتوافق  وتاريخية  جغرافية  مؤشرات 
الباحثين  لدى  المسبقة  األحكام  مع 
مسقطاً  )الصليبي،1997(،  التوراتيين،« 
القديمة،  اللغات  علماء  جهود  بذلك 
المعلومات  شبكة  الحائط  عرض  وضارباً 
المتماسكة التي وصل إليها علم التاريخ 
القديم  الشرق  وثائق  إلى  استناداً 

)السّواح، 1999(. 
عسير  إلى  التوراتي  للحدث  نقله  وأدى 
إلى أن »ينقل معه كل مواطن الشعوب 
الرواية  في  أخبارها  تشابكت  التي 

التوراتية. وبما أن هذه الشعوب موجودة 
تاريخياً وأثرياً بأسمائها ومواطنها في 
فقد  الخصيب،  والهالل  مصر  منطقة 
غرب  في  مثائلها  إيجاد  على  عمل 
ورسم   .)1999 )السّواح،  العربية.« 
خريطة لجغرافية الشعوب المزعومة في 
ساعياً  للدهشة،  مثيرة  بطريقة  عسير 
لمطابقة أسماء هذه الشعوب مع أسماء 
إلى  االلتفات  دون  عسير  في  مواقع 
أهمية التواصل الجغرافي لمدن المملكة 
الواحدة، بحيث يعوزها الناظم الجغرافي 

وتبدو مبعثرة وكأن ال رابط يجمعها.
قرآنية  آيات  إلى  الصليبي  لجأ  كذلك 
وانتقى منها بعض المواضع التي أشارت 
إلى اليهود واألماكن التي تواجدوا فيها، 
مع  لمطابقتها  متعّثرة  محاولة  في 
العرب،  جزيرة  شبه  في  أماكن  أسماء 
الزمني  لالفتراق  باالً  يعطي  أن  دون 
الهائل بين الحدثين القرآني والتوراتي، 
أو طبيعة النص الديني اإلشكالية، ناقاًل 
التاريخي  المجال  في  البحث  من  نفسه 

إلى المجال الديني. 

علوم  ميزان  في  الصليبي  نتائج 
التاريخ واآلثار

تمخضت  التي  النتائج  لنقد  سعيه  في 
أطروحته  في  الصليبي  مقاربة  عنها 
المذكورة أعاله، أرجع السّواح تلك النتائج 
عسكرية  لحمالت  ومسارات  خرائط  من 
التوراتي  النص  سياق  إلى  وغيرها، 
ذاته، حيث تحّرى إمكانية مطابقة ذلك 
منحها  التي  الجديدة  بالدالالت  النص 
العسيرية  الجغرافية  مع  الصليبي،  إياه 
إلى  النتائج  تلك  أخضع  كما  المزعومة. 
سجالت التاريخ القادمة من العراق ومصر 
الحضارتين  سجالت  مفصاًل  وسورية، 
تتابعها  بحسب  واآلشورية  الفرعونية 
حمالتهم  مسارات  ومبّيناً  الزمني، 
حيث  وفلسطين،  سورية  في  العسكرية 
السجالت اآلشورية والفرعونية  تطابقت 
الرواية  جغرافية  أن  مؤيدة  والسورية 
التوراتية هي في بالد الشام وليس في 
الكشوفات  نتائج  عرض  كذلك  عسير. 
األثرية في سوريا وفلسطين )أورشليم 
وبيت  وعكا  وجازر  وحاصور  ومجدو 
وغيرها(  وجبيل  وعرقتا  وصور  شميش 
التاريخية  السجالت  مع  تتقاطع  التي 
التوراتية،  والرواية  القديمة  للحضارات 
تؤكد  وكتابية  أثرية  تقاطعات  راصداً 
أن المجال الذي تدور فيه هذه السجالت 

هو شمال الشرق األدنى بين نهري النيل 
بغرض  وذلك  عسير،  وليس  والفرات 
خارطة  في  الكامن  التناقض  كشف 
أدت  الذي  التحريف  وفضح  الصليبي 
إليه المقاربة اللغوية التي حّملت عسير 

تاريخاً ال تحتمله.
وقد استعرض السواح الترجمات اليونانية 
وتسلسلها  إنجازها  وتواريخ  للتوراة 
معّرفاً  عبرية مختلفة،  إلينا من مصادر 
عثر  التي  التوراتية  قمران  بمخطوطات 
عليها في كهوف شمال البحر الميت في 
فلسطين، وذلك بغرض تقويض مقولة 
الصليبي عن موت اللغة التوراتية اعتباراً 
من القرن الخامس قبل الميالد، وتفنيد 
أن ذلك أدى إلى نسيان جغرافية الحدث 
تمخضت  نتيجة  باعتبارها  التوراتي، 
من  توراتي  أقدم نص  كان  فإذا  عنها. 
القرن  نهاية  إلى  يرجع  قمران  نصوص 
ذات  ترجمة  وأقدم  الميالد،  قبل  الثالث 
ترجع  السبعونية،  وهي  مستقل،  أصل 
إلى أواسط القرن الثالث قبل الميالد، أي 
لسور  نحميا  بناء  من  فقط  قرنين  بعد 
كما  السبي  من  العودة  بعد  أورشليم 
تزعم الرواية التوراتية، وقرنين ونصف 
من إعادة بناء الهيكل على يد ُزربابل، 
مسرح  نسيان  لهؤالء  َتسّنى  فكيف 
الحدث التوراتي في غرب العربية، خالل 
هذا الوقت القصير جداً )السّواح، 1999(. 
آخر  لضرب  رحلته  في  السّواح  ويلجأ 
إلى  الصليبي  مقاربة  من  تبقى  ما 
عن  كتبوا  الذين  اإلغريق  المؤرخين 
عادات  واصفين  القديم  الشرق  مناطق 
لم  حيث  وطقوسهم،  ودينهم  أهلها 
إطالقاً،  عسير  يهوذا  ذكر  على  يأتوا 
اليمن.  شعوب  إلى  أشاروا  أنهم  رغم 
وتكرر ذلك مع اإلخباريين العرب الذين 
قيام  إلى  أية معلومة تشير  يقّدموا  لم 
وإسرائيل  يهوذا  ودولتي  سليمان  دولة 

في شبه جزيرة العرب.
على سبيل الختام: حول مصداقية 

الحدث التوراتي في فلسطين
أن تدور الرواية التوراتية حول جغرافية 
يعني  ال  ذلك  فإن  حولها  وما  فلسطين 
أن الرواية صحيحة تاريخياً أو أنها جرت 
نتائج  توصلت  حيث  الواقع،  أرض  على 
البحوث األثرية والتاريخية في فلسطين 
إلى نفي رواية ما عرف بعهد اآلباء من 
وانتهاء  إبراهيم  األول  األب  من  ابتداًء 
استحالة  كذلك  يعقوب،  بن  بيوسف 
داوود  لمملكتي  التاريخي  الوجود 
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العاشر  القرن  التوراتيتين في  وسليمان 
الفلسطينية،  الهضاب  في  الميالد  قبل 
السامرة-  مملكتي  بين  العالقة  ونفي 
وبين  الفلسطينيتين  ويهوذا  إسرائيل 
أسفار  في  وصفها  الوارد  الممالك 
عدم  فإن  ذاته  الوقت  في  التوراة. 
أحداً  يمنح  التوراتية ال  الرواية  تاريخية 
آخر  موقع  إلى  جغرافيتها  نقل  ترف 
تاريخي  منهج  إلى  االستناد  دونما 
المقاربة  في  اآلثار  علوم  إلى  يستند 
الركون  يمكن  وكتابية  أثرية  وشواهد 
سجالت  تطابق  مؤّدى  كان  وقد  إليها. 
الشرق القديم والمواقع األثرية في الشام 
المواقع  أسماء  ذات  وهي  وفلسطين، 
إلى  التوراتية،  الرواية  في  المستخدمة 
تكوين تصّور للتاريخ يعتبر أن الرواية 
التوراتية هي رواية أصول قومية-إثنية 
كتبها كهنة أورشليم الفلسطينية حول 
ما  بالتحديد،  أورشليم  جغرافية  تاريخ 
بين أواخر القرن السادس والقرن الثاني 
قبل الميالد، باالستناد إلى مخّيلة رحبة 
حيث  الشعبية،  والقصص  الخرافات  من 
رسموا خط نسب نبيل يوصلهم باألسباط 
إبراهيم،  إلى  صعوداً  عشر  اإلثني 
بقية  إلى  توصل  فرعية  نسب  وخطوط 
الشعوب القريبة من عهد توثيق التوراة 
هذا من جانب، ومن جانب آخر أن »اإلله 
الواحد، الذي بّشر به كهنوت يهوذا بعد 
به  بّشر  الذي  ذاته،  هو  البابلي،  السبي 
موسى بين بني إسرائيل في مصر، وهو 
الذي خاطب إبراهيم أول مرة في حاران 
وأقام معه العهد ومع أوالده من بعده« 
)السّواح، 2002(، حيث جرى إسقاط هذا 

الرواية على األزمنة السالفة. 
املراجع:

وإسرائيل،  دمشق  آرام  فراس:  السّواح، 
ط5،  سورية،  دمشق،  الدين،  عالء  دار 

.2002
السّواح، فراس: تاريخ أورشليم، دار عالء 

الدين، دمشق، ط3، 2003. 
السّواح، فراس: الحدث التوراتي والشرق 
األدنى القديم، دار عالء الدين، دمشق، 

ط4، 1999.
الصليبي، كمال: التوراة جاءت من جزيرة 
العرب، مؤسسة األبحاث العربية، بيروت، 

ط6، 1997.
اليهودي،  الشعب  اختراع  ساند، شلومو: 
المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية 

مدار، رام اهلل، 2010. 

ها قد مّر على اعتقاله أكثر من ثمانية عشر عاماً، متنقاًل بين سجٍن 
وُمعتقٍل ومعبر، بين النسيان والنسيان، يسبح مثل طائٍر جريح، ببحيرة 
آسنة من الصمت والوجع، فكلُّه بأمر السّجان. كسحابٍة فارغة تمر الساعات 
الصارم،  الوقت  سلطان  يتقاذفه  الَسموم،  رياح  تطردها  والسنين، 
ُمسِرعاً  ويهرب  الغُد  يأتي  يهرب،  أيضاً  والعمر  منه،  تهرب  واألحالُم 
دونما أن يتفّطن لوجوده، ينسحب بهدوء متخفٍّ في جلِد األسر، دون 
أي ضجيج، أملس، تتدحرج عنه كلُّ األماني، متكرراً بألوانه الرمادية، 
وأحياناً كثيرًة فارغ، بال معنى، ال شيء يقتل سوى الفراغ الذي ُيقلق 
به  جديد، يقتاُت  وهمّياً  اختراعاً  يوٍم صار  المنهكة، فكلُّ  كل أشواقه 

حتى المساء، يعجن وحدته بيديه ليجعلها ُخبزَه الصباحي التالي.
نغماٌت قيثاريٌة سماويٌة تعزُف ألحاناً قادمًة ِمْن هناك، مما تبقى من 
األسوار  وراء  من  معلوم،  كلِّ  خلِف  من  الغد،  وأحالم  الذكريات  بحيرة 
العالية التي ال يعرفها إال من كاَبَد الشوق، وتجّرع الحرمان، وَمن ظللّته 
غيماُت الغربِة الداكنِة حتى صارت متالزمته اللحظّية، فكم ُيصبح لذيذاً 
إيقاِظ  في  الرجال  أحالُم  تعمل  وكم  الصغيرة،  التفاصيل  استحضار 
األشياء،  أضواُء  الناس،  وجوُه  محبوَبَته،  غفوتها،  من  الغافية  األشياء 
واألحالُم المرتعشة، كلُّها تتجّمُع على وسادته المرهقة، لتشوه وجهها 
الناعم بالحنين، تبعُث في خيوطها برودة الخذالن المشحوذ كسكين، 
بالوهم،  ويحرقها  أفكارُه  يجمُع  ليلٍة  فكلُّ  بوطن.  الحالمين  قلب  في 
هذا  آخر  في  وبأن  والُطمأنينة،  بالدفِء  متقّدًة  األمِل  حرارَة  لتبقى 
رمدي، ثّمَة أمٌل سيجيُء به الصباُح القادُم حتماً، في قلوِب  الظالُم السَّ

الثائرين، ُيشعُل شموَع النصر، وحُب الحياة.

وتمضي السنين
األسير  البطل باسل األسمر
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عن مسلسالت تطبيع الكيان
وليد عبد الرحيم- كاتب ومخرج فلسطيني-سوريا

المرئي الفني  العمل   ليس 
وأسس قواعد  عن   بمنفصٍل 
 الفن المعروفة للمشتغلين في
الشكل فصل  يمكن  ال  أنه  إذ   جنباته، 
والعمل الراقي  فالفنان  المضمون،   عن 
 الفني المهني يفترض سنًَّة معينة تبدأ
باحترام تنتهي  وال  الحقيقة   باحترام 
خلل وجود  حال  وفي  المتلقي،   ذائقة 
عند يحدث  ما  تماماً  يحدث   أخالقي 
 فقدان التقني ذاته، حينها يذوي العمل
 في الهاوية، وبالتأكيد فإن ذلك يشمل
التلفزيونية، الدراما  ومسلسالت   السينما 
بلغ مهما  الرخيص  للفن  يمكن  ال   كما 
ُيخبئ أن  وتقنية  إنتاجية  قدرة   من 
أنواع أبسط  لدى  المضموني   تقهقره 
وتراكم هجمة  وأن  خاصة   الجمهور، 
دخول على  القادرة  وهي   المسلسالت- 
سنوات في  جعلت  بسهولة-   البيوت 
العربي المشاهد  من  األخيرة  قرن   الربع 
يتم ذلك  كان  وإن  بتقييمها،   خبيراً 
 أحياناً بمفردات غايًة في البساطة. كما
- يوماً  تكن  لم  وهي  المسألة-   ليست 
 مجرَد إضفاء سمة طبيعية على عالقات
 بين كيانات سياسية متواجدة صدفًة أو
واحد، جغرافي  ٍز  وحيِّ فضاء   عنوًة ضمن 
 ففي حالة المنطقة الساخنة، سواء داخل
العربي والعالمي،  فلسطين أو محيطها 
 المقصود كله غير ذلك تماماً، أي ليس
تكريس بل  طبيعية،  العالقات   جعل 
إنها طبيعي،  وغير  مختلق  هو   ما 
العالقات تلك  أجواؤها  تشبه  آنية   حالة 
تجري والتي  األجر،  المدفوعة   الجنسية 
 عادة في المواخير، وفي أروقة السياسة
عرف ما  إنشاء  وعقب  منذ   العالمية 

بالحركة الصهيونية.
 إن مصطلح »التطبيع« ُيقصد به بحسب
عالقات إعادة  الدولي:  القانون   تعريف 
 إلى طبيعتها السابقة التي كانت عليها
 قبل نشوب قطيعة ما لسبب ما، أي أن
 شرط التطبيع وجود حالة طبيعية سابقة
 حدثت بعدها حالة استثنائية كحرب أو
 سحب دبلوماسيين وقطع عالقات مثاًل،
المشابهة لحالة الحالة   وهذا ينتفي في 
 العالقات العربية مع الكيان الصهيوني،
 ليس بسبب أنه كيان غير شرعي وحسب،
له؛ المجرد  التعريف  في  حتى  بل   وال 
 بأنه كيان طارئ مؤقت نشأ في لحظة
 خلل تاريخي، ببساطة فإن عدم مطابقة
أي كونه-  في  تكمن  هنا   المصطلح 
الواقع في  أصاًل  موجوداً  ليس   الكيان- 
ً  الجغرافي، ناهيك عن أنه ليس موجودا
الدولي به ارتباط االعتراف   اآلن، بحكم 
إقامة وإعادة  الدولية  القرارات   بتنفيذ 
 فلسطين ولو على جزء من أرض الدولة
فإنني لذلك  التاريخية،   الفلسطينية 
المصطلح الستخدام  وأدعو  بل   أحبذ، 
وليس الكيان«  »تطبيع  وهو   الصحيح 
المسخ جعل  أي  الكيان،  مع   التطبيع 
العالقات إعادة  وليس  طبيعياً،   الطارئ 
هذه في  ألنه  أصاًل؛  قائم  هو  ما   مع 
القائمة الدولة  التطبيع مع   الحال يعني 
 قبل حدوث القطيعة، وبالتالي مع دولة

فلسطين وليس »إسرائيل«.
الفجة المقدمة  هذه  بعد   وهكذا، 
الموجة أن  اإلضافة  يجب  فإنه   سياسياً، 
المسلسالت إلى  انتقلت  التي   الراهنة 
أخرى، فقاعة  إال  ليست   التلفزيونية 
الالشرعي، على  الشرعية  إضفاء   تحاول 

منطقي، غير  هو  ما  على   والمنطقية 
يدلل ما  وهمي،  هو  ما  على   والواقعية 
 على إفالس وسائل الصهيونية من جهة
 في هذا الخصوص، وفشل النظام العربي
بعد ما  منذ  إليه  الموكلة  مهمته   في 
من ومشيخاته  وتأسيسه  بيكو   سايكس 
اإلرهاب ودعم  االستعمارية  الدول   قبل 

الصهيوني مالياً وسياسياً.
إلى العودة  يجب  جيداً،  المسألة   لفهم 
فتجارب كثيراً؛  وربما  قلياًل   الوراء 
التي السياسية  اإلرهابي  الكيان   تطبيع 
 مرت كلها كانت فاشلة، وانا أكتب هذه
األردن لملك  تصريح  يصدر   الكلمات 
فيه يهدد  األلمانية«  »ديرشبيغل   في 
باالستيالء قامت  هي  إن   »إسرائيل« 
الغربية، الضفة  في  مناطق   أوضم 
من يصدر  ال  أنه  في  أهميته   وتكمن 
من بل  اإلمارات،  أو  سوريا  أو   مصر 
أسس الذي  الوحيد  العربي  الكيان   ملك 
 بالتوافق والتزامن مع الكيان الصهيوني
 ذاته، ومن قبل الجهات المؤسسة ذاتها،
من النيل  أبداً  تقصد  ال  الكلمات   هذه 
فشل حتمية  توضيح  بل  عربي،   قطر 
في الصهيوني  النازي  الكيان   استمرار 

المنطقة في أن يكون طبيعياً.
الرمضانية عقب فشل  بدأت المسلسالت 
 تأثير المفردات اإلعالمية الباطنية التي
 درجت في وسائل اإلعالم، بدءاً من خبر
 يحتوي مثاًل على »ُقتل فلسطيني على
انتهاًء وليس  اإلسرائيلي«،  الجيش   يد 
بالمقاومة الفلسطينية  الثورة   بتسمية 

أو الثائر ضد االحتالل بالمقاوم!
 ال ينتبه العرب وال الفلسطينيون عموماً
 - باستثناء الحكام وأجهزة مخابراتهم
من وفحواها  التعليمات  تلقوا   الذين 
المصطلح، خطورة  إلى   ُحماتهم- 
 لكنهم جميعاً ال ينتبهون أيضاً إلى أن
 ثقافة التاريخ المتأصل مغروسة بعمق
والتطبيع المنطقة،  شعوب  ذهن   في 
مسلسل«أم من  حال  أي  في  يبدأ   لم 
بدأ للمسلسالت  فبالنسبة   هارون«، 
القاهرة في  اليهود  حارات  عرض   من 
 ودمشق وبغداد، ومنها باب الحارة مثاًل،
تمويالته بأن  العديد  ينتبه  لم   الذي 
وغير عالية  كانت  بدايته  منذ   الضخمة 
عائد ذلك  أن  البعض  فظن   منطقية، 
 لمجرد تبييض أموال مخدرات وتجارات
 غير مشروعة وسرقات وفساد، في الواقع
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 كان كل ذلك بهدف خبيث هو تجميل
 مخلوق فرانكشتاين، وتخريب المجتمع

العربي، وتطبيع الكيان المسخ.
قبل ذلك  أن  -لنالحظ   2000 العام   في 
ما على  كتبُت  الزمن-،  من   عقدين 
عن الخليج  صحيفة  في  شخصياً   أذكر 
 احتفاالت والت ديزني وهوليوود بقدوم
المعلومات كانت  الجديدة،   األلفية 
مذهلة، المتحدة  الواليات  من   الواردة 
وأيباك الصهيونية  الحركة  أقامت   لقد 
والت في  ضخماً  جناحاً  الكيان   وخارجية 
يهودية »القدس  المعلن  عنوانه   ديزني 
هذا تمويل  تم  وقد  عام«،  ألفي   منذ 
المعرض بنحو ستة مليارات  الجناح في 
قد بن طالل  الوليد  كان  الدوالرات،   من 
ذلك وبرر  المذكور،  المبلغ  بثلث   تكفل 
بأنه الصحافة،  في  فضحه  تم   بعدما 
مع الملزم  المسبق  الشراكة  لعقد   خضع 
للمعرض! المنظمة  اليهودية   الشركات 
كان ذلك  أن  هنا،  ذكره  يجدر  ما   ربما 
فلسطين، عموم  في  االنتفاضة   قبل 
عرفات ياسر  الراحل  الرئيس   وكان 
غمار يخوض  ذاتها  اللحظات  تلك   في 
وباراك كلينتون  مع  مضنية   مفاوضات 
األوسط«، الشرق  في  »السالم   لتحقيق 
واألفالم المسلسالت  بعض   وكانت 
تقصد ومشاهد  جماًل  فني  بخجل   تمرر 
»العربي اليهودي  صورة   اعتيادية 
يهود« »حارة  وتواجد  الطيب«،   المهجر 
 في عدة عواصم عربية، واإلشارة أحياناً
ال العرب  وكأن  الحالي،  خلوها   إلى 
 الحركة الصهيونية هي من هجرهم إلى

فلسطين!
ثقافته الممثل وشح  لعبت سذاجة   لقد 
 دوراً في تمرير ذلك، ففي باب الحارة-
اليهودية تصوير  تم  خليجياً-   الممول 
الفارغ المنفاخ  ويتزوجها  يحبها   التي 
بقيت للبراءة،  كرمز   المضمون«معتز« 
تهجير« أو  »هجرة  بعد  وحدها   الفتاة 
للرقة مثال  وهي  الطيبين،   أهلها 
 واإلنسانية، ولم يلفت المسلسل إلى من
 هجرهم وال كيف؟ وقد تم اختيار ممثلة
الدور، بهذا  للقيام  تحديداً   فلسطينية 
المناضلة العائالت  ألعرق  تنتمي   وهي 
ولم فلسطين!  شمال  عيلبون  قرية   من 

يكن كل ذلك من المصادفات!
 قبل ذلك، في المسلسالت المصرية حاول
 أنور السادات في فترة االنفتاح والسالم
الكاذبة التطور  ووعود   االقتصادي 
أثبتت التي  ديفيد  لكامب   كنتاج 
 فشلها كلياً حتى اليوم؛ تشجيع تقريب
 »وجهات النظر مع إسرائيل«، وقد رضخ

 عدة مؤلفين ومخرجين وممثلين لذلك،
ذلك رفضوا  وأهمهم  غالبيتهم   لكن 
فنفذ والثقافة،  الوعي  ارتقاء   بحكم 
الفن، على  والمتعدين  األنصاف   ذلك 
 كما لم يتقبلها الشارع المصري والعربي
على البائع  كان  كمان  تماماً   بفطريته، 
 عربة »الكشري« في القاهرة يرفض بيع
منه، سريًعا  طبًقا  الصهيوني«   »السائح 
 حتى لو بسعر مضاعف، فقد كان يدرك
 بأن جنيهاً واحداً سيكسبه قوته، ويجلب
في األسرى  وعذابات  الشهداء  دم   لعنة 

آن معاً!
الوعي يلعب  والفنانين،  الفن   بخصوص 
التوجه، تحديد  في  حاسماً  دوراً   هنا 
لم المئات-  ومثله  مثاًل-  إمام   فعادل 
أثناء والتحذيرات  لإلغراءات   يرضخ 
كان بل  ومبارك،  السادات  نظام   فترة 
بإنجاز عملياً  تلك  الطلبات  على   يرد 
تواجه وذكية  نقية  ومسلسالت   أفالم 
 الموجة المفتعلة، أما عابد فهد فيرقص
 هذا العام في »الساحر« على أنغام أغنية
مغنية تغنيها  العبرية؛  اللصوص   بلغة 
بنيت وقد  فلسطين،  في   مستوطنة 
على برمته  المسلسل  سيناريو   فكرة 
والخرافات السحر  وثقافة  تراث   مقوالت 
اليهودية الطريقة  على   والتنجيم 
الواعي التواطؤ  أزعم  وال   وخرافاتها، 
األرضية لشح  عائد  ذلك  ربما  بل   هنا، 

الثقافية للفنان ومن أنجزوا العمل.
الجمهور سماه  الذي  هارون«  أم   «  أما 
العربي الخليج  أهل  وبخاصة   العربي 
شارون« »أم  متوحشة  داللة  ذا   اسًما 
حياة العنصرية«  ولممثلته  له   تحقيًرا 
ولمضمونه ومؤلفيه،  ولمخرجه   الفهد« 
 التزويري المساند لإلجرام الصهيوني الال
 أخالقي بشكل غبي وفج ومباشر، فقد
أخوان- هما  كاتبان-  السيناريو   كتب 
مبالغ وتلقا  الشقيقة،  البحرين   من 
سيناريو كاتب  أي  بها  يحلم  ال   مالية 
 عربي شهير كبير، وفي لقاء مع إحدى
وقد معهما،  لقاًء  شاهدت   الفضائيات 
وعدم واضحة  سذاجة  وأظهرا   ارتبكا 
األسئلة على  اإلجابات  كل  في   اطالع 
 الموجهة، وقد تولد لدي انطباع  بأنهما
لم وبأنهما  إال،  ليس  واجهات   مجرد 
 يقوما فعال بكتابة المسلسل، وإنما أحد
شحيحة البسيطة  فشخصيتهما   آخر، 
والمعرفية، والتقنية  الفنية   الثقافة 
على بالقدرة  البتة  توحي  ال   بحيث 
ومراعاة حبكة،  وفنيات   تقطيع مشاهد 
 زمن وانتقاالت درامية وتصاعد وهبوط

وانتقاالت مضمونية و و و و.

لقد بدأت حفلة تطبيع الكيان فنياً منذ 
أشكال  عدة  شهدت  وقد  الثمانينيات، 
حتى  العبرية-  األغاني  حشر  من  تبدأ 
الكنعانية  اللغة  من  مسلوبة  العبرية 
تنتهي  وال  المندثرة-  الفلسطينية 
بالترويج لديمقراطية وحرية »إسرائيل« 
أسست  التي  الجرائم  عن  النظر  للفت 
إال  تستمر  وال  يومياً  وترتكبها  عليها 
بها، وعقب تأسيس الفضائيات العربية، 
 m ( كانت أول محطة عربية ظهرت هي
bc(، أسسها الوليد بن طالل ومجموعة 
تكاثر  وبعد  بريطانيا،  من  يهود 
الفضائيات واألقمار باتت المجموعة تبث 
أفالماَ أميريكية هوليودية حصراً وحتى 
العالم  يهود  أن  المعروف  ومن  اليوم. 
المنتمين للصهيونية والكيان يهيمنون 
على شركات اإلنتاج هناك، وهو ما سمح 
طيبة  يهودية  شخصيات  بتمرير  لهم 
المعروضة،  األفالم  خالل  من  نموذجية 
وحرفية  فنية  بتقنيات  ُصنعت  والتي 
  mbc2 عرضت  لطالما  بل  ال  عاليين، 
والمسلمين،  للعرب  تسيء  أفالماً 
كمجتمع وتاريخ وشخصية وثقافة، لكن 
ذلك لم يعد كافياً اآلن، فتم الضغط على 
األنظمة لتمويل المسلسالت التطبيعية؛ 
التي تشد  التلفزيونية  الدراما  من خالل 
جاء  وقد  أكثر،  العربي  المواطن  انتباه 
ذلك بعد فرض أتاوات ترامب على هذه 
األنظمة الُمرتهنة بصيغة »إما أن تدفعوا 
الجزية لنا أو ترحلوا، تطبعوا أو نزيحكم 
عن الكراسي«، ويبدو أن هذا حصل أيًضا 
فترويجها  المسلسالت؛  على  كانعكاس 
بهذه الكثرة والوقاحة والبذخ اإلنتاجي، 
األنظمة  على  خطرة  مرحلة  على  يدلل 
إلى  السرية  العالقات  من  انتقلت  التي 
تفقد  أو  هذا  فإما  العلنية،  العبودية 

الكرسي!
المقالة: مسلسل هذه  في  األخير   الخبر 
اآلن له  يعّد  »إسرائيلي«   خليجي- 
ويشارك بن سلمان،   مقربون من محمد 
العربي الخليج  من  ممثلون   فيه 
مستوطنين ممثلين  مع   وبالمشاركة 
االجتماعية »العالقة  ويتناول   صهاينة، 
 مع إسرائيل«، وسوف يتم تصوير العديد
 من مشاهده في مدن فلسطين، ومنها
 تل أبيب، وكذلك في عاصمتها القدس،
  وهناكKوتعرضه الحقاً قنوات خليجية

سيشاهدها مشابهة  مسلسالت   عدة 
القادم، حيث يتم  الجمهور في رمضان 
االتصال تم  وقد  اآلن،  لذلك   التحضير 
والعروض وممثلين،  مخرجين   بعدة 

المالية مغرية!  
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دراما التطبيع الخليجية على أبواب نكبتنا
محمد أبو شريفة- كاتب سياسي فلسطيني-سوريا

 توالت النكبات على فلسطين منذ منتصف القرن التاسع عشر وتحديًدا عندما
 انعقد المؤتمر األوروبي في لندن في العام 1840، حينها بدأ التمهيد إلطالق
الصهيوني االستيطاني اإلقصائي؛  فأعقبه نكبات عديدة أحاطت  المشروع 
االستيطاني البريطاني  التحالف  واستمر  وحدب،  صوب  كل  من  الفلسطيني   بالشعب 
 الصهيوني في تنفيذ مخططاته ليبيح للغزاة الصهاينة استالب أرض فلسطين وإقامة
 كيان االحتالل االسرائيلي في 1948/5/15، في جريمة لم يعرف لها التاريخ مثيل.
 وحينها ومنذ النكبة الكبرى وما قبلها انطلقت مسيرة النضال الفلسطيني بتنوعاتها
 السياسية والعسكرية واالعتصامات والمظاهرات واالنتفاضات وما زالت مستمرة حتى
 يومنا هذا في مواجهة الغزو الصهيوني. وبدأ مسلسل المقاومة عبر مراحل تاريخية
العربي الشعب  الظلم واالضطهاد واالقتالع وأثبتت صوابية وعي  برفض   تعنونت 

الفلسطيني لحجم المؤامرة التاريخية.

السياسي التفاوض  بداية  مع   ولكن 
األخيرة طرحت  وإسرائيل  العرب   بين 
من أساسي  كجزء  التطبيع   موضوع 
اتفاقية تدشين  فمنذ  التفاوض؛   عملية 
تالها وما  العام 1978  في  ديفيد   كامب 
إسرائيل تحاول  تسووية  محطات   من 
 اقحام نفسها في الشأن الحيوي العربي
األوساط لدى  طبيعية  كحالة   لتقبلها 
لم تحقق الراهن  وقتنا  وإلى   الشعبية، 
بعوائق اصطدمت  حيث  الرغبة،   هذه 
ضالتها وجدت  أنها  ويبدو   كبيرة. 
وثقافًيا واقتصادًيا  سياسًيا   بالتغلغل 
العربية الدول  من  عدد  لدى   ورياضًيا 
كان وما  معها.  سرية  عالقات   وإقامة 
الكشف دون  تدوم  أن  العالقات   لهذه 
أمام الطريق  لتمهد  بالعلن   عنها 

  التطبيع.
بدأت األخير  العقد  في  أنه   ويالحظ 
والتجارية السياسية  البؤر   ظهور 

الخليج، دول  مع  والثقافية   والصناعية 
النظام إمكانية  على  أولية   كمؤشرات 
وتطويع تدجين  على  العربي   الرسمي 
مؤاتية الفرصة  وجعل  العربي   المواطن 
بداية مع  أنه  إال  باسرائيل؛   لالعتراف 
خفتت الثانية  الفلسطينية   االنتفاضة 
ليعاد إحيائها من جديد؛  تلك األصوات 
تقوم التي  األعمال  من  سلسلة   عبر 
العدو. لصالح  العربية  الدول  بعض   بها 
 وليس خفًيا اآلن أن معظم تلك األعمال
وزنها لها  خليجية  دول  خلفها   تقف 
خفًيا وليس  وإسالمًيا،  عربًيا   ومكانتها 
 أيًضا أن هذا القدر الكبير من الود  في
 العالقات بين الطرفين قائم على تبادل
دفع االحتالل  أن  سيما  وال   شرعيات، 
منهم البعض؛  حكم  شرعنة   باتجاه 
الجميل ليردوا  المتحدة  الواليات   أمام 
العربية العواصم  أبواب  لفتح   بدورهم 
مقابل، دون  باالحتالل   واالعتراف 

 ودون األخذ بعين االعتبار بالحد األدنى
أغلب وتجاوزت  الفلسطينية.   للمقوالت 
السنين في  العربية  الرسمية   النظم 
سعًيا الحمراء،  الخطوط  كل   الماضية 
القضية حساب  على  شرعيتها   لتثبيت 

الفلسطينية.
التي التطبيع  عمليات  جملة   وفي 
والرياضي االقتصادي  البعد   اخترقت 
انضمت والثقافي؛  والزراعي   والطبي 
 الدراما العربية إلى فخ التطبيع بأعمال
األعمال لهذه  والمدقق   خليجية.   فنية 
خلفها يقف  الذي  من  يعرف   الدرامية 
 من بعض الدول الخليجية، وكأنها تريد
االحتالل على لكيان   ارسال عربون شكر 
 ما تقدمه من خدمات لصالح هذه النظم
تشهد حين  في  المتهالكة.   السياسية 
لكل إسرائيلي  جحود  المقابل   بالطرف 
وربما بالمزيد،  والمطالبة  الخدمات   تلك 
مسلسالت سنشهد  القادمة   باألعوام 

عربية بمشاركة فنانين صهاينة.
تهدف التي  الدرامية  األعمال   هذه 
تكسب وحتى  االحتالل،  مع   للتطبيع 
القفز من  لها  بد  ال  كان   )مصداقيتها( 
تاريخ وتشويه  الفلسطيني  الحق   فوق 
في ونضاالته،  الفلسطيني   الشعب 
 مقوالت ال تمت إلى المنطق بأية صلة،
التحقق يمكن  وال  وسوقية،   ومفككة 
قادم الدرامي  العمل  كاتب  وكأن   منها، 
 من بيئة تنضح جهاًل وحقًدا وغضًبا على

بني جلدته.
إسرائيل مخطط  رافق  الفشل  أن   وبما 
أن إال  النكبة؛  عقود  طوال   التطبيعي 
 ثمة مجموعات وأفراد خليجيين تحدثوا
 بصوت عالي عن حق إسرائيل في الوجود
إقامة على  وشعوبهم  دولهم   وشجعوا 
الصهيوني، الكيان  مع  واضحة   عالقات 
تعبر ال  المتصهينة  األصوات   هذه 
العروبية المواقف  عن  الحال   بطبيعة 
في الخليجي  العربي  للشعب   األصيلة 
 دعم القضية الفلسطينية. ولكن البعض
يطالب بأن  الوقاحة  به  وصلت   منهم 
 نتنياهو جهاًرا بطرد الفلسطينيين من
يملكون ال  أنهم  اعتبار  على   أرضهم 
هذا تثبيت  أجل  ومن  بها؛   الحق 
المتساوق مع المنحرف  الرغائبي   النهج 
بدأنا الخائرة،  العربية  األنظمة   بعض 
هذه بين  الخفي  التحالف  حجم   نلحظ 
 األنظمة والغزاة الصهاينة إلنجاح حلقات
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محاوالت كل  فشلت  أن  بعد   التطبيع، 
الفلسطيني الشعب  باقتالع   إسرائيل 
المحاوالت هذه  وأخذت  به.   والتنكيل 
لتفرض سمومها  تبث   المشبوهة 
العربي الوعي  في  الزائفة   روايتها 
خالل ومن  الناعمة(،  )الحرب   وبأسلوب 
أطلت حيث  ودرامية،  سينمائية   أعمال 
بالموسم خليجية  درامية  أعمال   علينا 
بتناولها الجدل  أثارت   2020  الرمضاني 
 قضية الصراع الفلسطيني – االسرائيلي.
الفني التقييم  عن  الطرف   وبغض 
 والتقني للعمل الدرامي؛ إال أنها شوهت
الضحية بتحويل  تاريخية   حقائق 
 »الفلسطيني« إلى جالد، وتحويل الجالد
إلى وهدفت  ضحية،  إلى   »االسرائيلي« 
الفلسطيني في مقابل تحسين  شيطنة 
التطبيع إلى  والدعوة  االحتالل   صورة 
)أم العملين  عرض  كان  فقد   معه. 
الشرق قناة  على  و)َمخرج7(   هارون( 
بي »ام  الفضائية  السعودية   األوسط 
وكراهية تحريض  حملة  بمثابة   سي«، 

ضد الشعب العربي الفلسطيني.
حول مضمونه  يتمحور  هارون«   »ام 
والمسلمين اليهود  بين  األديان   تعايش 
بينما العربية،  الدول  في   والمسيحيين 
 مسلسل »َمخرج 7«، عرضت إحدى حلقاته
السعودي الممثل  بين  تبريرًيا   نقاًشا 
حول الشمراني  وراشد  القصبي   ناصر 
 التطبيع بين السعودية وإسرائيل. وفي
»هآرتس« صحيفة  ذكرت  السياق    هذا 
 أن ُمخرج مسلسل )َمخرج7( عكس سعي
العربي الرسمي  النظام  أطراف   بعض 

التبرير تحت  التطبيع،  نحو   الحثيث 
بطل لسان  على  جاء  كما   المفتعل، 
كلها »تضحياتنا  يقول:  وهو   المسلسل 
الحروب  كانت من أجل فلسطين، دخلنا 
من النفط  أوقفنا  فلسطين،  أجل   من 
لديهم أصبحت  وعندما  فلسطين،   أجل 
 سلطة مّولنا نفقاتها ورواتب الموظفين
الذي نحن فيه بحاجة الوقت   فيها، في 
بدورهم وهم  األموال،  هذه   إلى 
ويستطرد السعودية«.   يهاجمون 
 تسيفي بارئيل في الصحيفة ذاتها على
مقصود انزالق  »إنه  قائال:  الجملة   هذه 
 وبصورة واعية إلى الخطاب حول أهمية
 التطبيع، باعتباره شيًئا عادًيا وضرورًيا،
 وبذلك يتحول إلى موضوع عادي، يمكن
كرة حول  كالنقاش  تماًما  فيه   المجادلة 

القدم«.
 وأكدت الكاتبة ماجدة العطار في صحيفة
ليس هارون«،  »أم  أن  الكويتية   القبس 
حلقات من  سلسلة طويلة  في  حلقة   إال 
والسياسي مع الثقافي  العربي   التطبيع 
 العدو الصهيوني منذ زمن بعيد، وليس
ومبادرات أعمال  تظهر  أن   بمستغرب 
 في هذا الشأن، وفي هذا الوقت بالذات،
 حين يكون مواتًيا ومتصالًحا مع التوجه
 العام لسياسات ما يسمى بصفقة القرن«.
والمثير »المستغرب  الكاتبة:   وتضيف 
هذا وفي  كهذا  عمل  يرتبط  أن   للجدل 
 الوقت بالذات، بالفنان الكويتي، وكذلك
في االجتماعي  التاريخ  اقتحام   محاولة 
 الكويت من خالل هذه الحبكة عن بعض

ذلك الكويت.  في  عاشوا  الذين   اليهود 
 أن الكويت هي من أكثر البلدان العربية
الفني التطبيع  مواجهة  في   حصانة 

والثقافي والسياسي«.
العملين عرض  تحديد  إن  الواقع،   في 
 الذي صادف شهر النكبة  يحمل رمزية
خدمة في  إسرائيل  توظفها   هامة 
بال التوقيت  يأتي  فلم   مخططاتها، 
وذكرى ليتوافق  مدروس   سيناريو 
واعتبار الصهيوني  الكيان  لقيام   ال72 
السفارة ونقل   القدس عاصمة إلسرائيل 
األبعاد إلى  باإلضافة  إليها.   االميركية 
رمضان، شهر  في  وأهميتها   الدينية 
العالمية األجواء  مع  كله  ذلك   مترافًقا 
اعتبرت حيث  »كورونا«،  مكافحة   في 
بمكافحة مشغوالً  العالم  أن   إسرائيل 
من تريد  ما  تمرير  وتستطيع    الوباء، 
ما تكرس  عدوانية؛  ونوايا   مخططات 
تصفية محاوالت  من  اليوم   نعيشه 
 القضية الفلسطينية، والتي تعيش اآلن
من الهجمات  تصاعد  من   مرحلة جديدة 
حددت والتي  األميركية،  اإلدارة   قبل 
المنطقة عموم  باخضاع   أولوياتها 
تثبيت نظم سياسية كلًيا؛ عبر   اخضاًعا 
 تفتقد إلى الحد األدنى من المشروعية،
 وأيًضا تعزيز دور الكيان الصهيوني في
 المنطقة ليتبوأ مكانة مركزية تسمح له
اإلجهاز بهدف  القرن؛  صفقة   بتمرير 
 على القضية الفلسطينية، باعتبارها أول
العربي للتالحم  الجامعة  العناوين   وآخر 

 بالمستقبل.
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فاز الفنان الفلسطيني التشكيلي سليمان منصور بجائزة اليونسكو للثقافة العربية للعام 2019.
وتعد لوحات منصور الفنية التي تعبر عن الهوية الفلسطينية من أكثر األعمال الفنية تأثيرًا في فلسطين اليوم، ومنذ ما يزيد على الخمسين وأسهم 

منصور إلى حٍدّ كبيٍر في إنشاء بنية أساسية محلية للفنون الجميلة، وهو عضو مؤسس في رابطة الفنانين الفلسطينيين.
شارك منصور في عام 1994، في تأسيس مركز الواسطي للفنون في القدس الشرقية، وتولّى إدارته من عام 1996 حتى عام 2003، وهو أحد 

المديرين المؤسسين في مجلس إدارة األكاديمية الدولية للفنون في فلسطين.
كما شارك في عدة معارض محلية ودولية وحصل على عدة جوائز. ولم توصي لجنة التحكيم الدولية باختيار سليمان منصور اعترافًا بتاريخه المهني 
الحافل وحسب، وإنما أوصت باختياره اللتزامه بالفنون وتعليمها، وإلنشائه منصات لجيل الفنانين الشباب إذ عمل في العديد من المؤسسات الثقافية 

والجامعات الفلسطينية. 
تأسست جائزة اليونسكو - الشارقة للثقافة العربية في عام 1998 وهي تكافئ سنويًا اثنين من األفراد أو المجموعات أو المؤسسات يسعيان من خالل 

أعمالهما وإنجازاتهما البارزة إلى توسيع نطاق المعرفة بالفن والثقافة العربيين.
ويتوجب على المرشحين لجائزة اليونسكو  للثقافة العربية أن يكونوا قد أسهموا إسهاما كبيرًا في تطوير ونشر وتعزيز الثقافة العربية في العالم. 
ويسمي المدير العام لليونسكو الفائزين بناء على توصية من هيئة تحكيم دولية تضم خبراء في مجال الثقافة العربية تميزوا فيه بأنشطة جديرة 

بالتقدير على مدى عدة سنوات.

الفنان الفلسطيني سليمان منصور يفوز بجائزة اليونسكو للثفافة
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النكبة 	  وقعت  -وحينما  فلسطين   شمال  الهيب  عرب   -  1943 عام  في  فلسطين  في  ولد 
في  الجامعية  دراسته  وأكمل  فيها  تعليمه  تلقى  حيث  لبنان،  جنوب  إلى  عائلته  التجأت   1948 عام 

 كلية االقتصاد – جامعة القاهرة، بجمهورية مصر العربية، وحصل على درجة الدكتوراة من ألمانيا. 
الخامس  المؤتمر  عقد  عند  فلسطين  لطلبة  العام  لالتحاد  التنفيذية  الهيئة  عضوية  شغل    -

 لالتحاد العام لطلبة فلسطين عام 1969، واستمر حتى انعقاد المؤتمر السادس لالتحاد عام 1971. 
 - مفكر وباحث في التنمية وتاريخ االجتماع السياسي، وفي االقتصاد السياسي للصراع العربي اإلسرائيلي. 

بيروت.  في  “الهدف”  لمجلة  تحرير  ومدير  الفلسطيني،  األبحاث  مركز  في  مؤسس  عضو   - 
اللجنة  عضويتي  منها؛  فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  في  قيادية  وسياسية  وتنظيمية  وإدارية  نقابية  مواقع  شغل    -
الخروج  رفض  التي  ولبنان  مصر  في  متنوعة  فلسطينية  نضالية  مواقع  إلى  باإلضافة  السياسي،  والمكتب  المركزية 
والصمود.  اإلباء  بيروت  أرض  على  وتوفي  فيه،  يبقى  أن  مصًرا  وبقي   ،1982 عام  لها  اإلسرائيلي  االجتياح  بعد   منه، 

 - عضو اتحاد الكتاب الفلسطينيين. 
- له عدة كتب، من بينها: بحوث في االقتصاد اإلسرائيلي - قطاع غزة 1967-1948: تطورات اقتصادية وسياسية واجتماعية - 
الضفة الغربية وقطاع غزة: تطورات اقتصادية وسكانية واجتماعية - الصناعة اإلسرائيلية، االقتصاد اإلسرائيلي: من االستيطان 
أبحاثه  وتميزت  متخصصة،  دوريات  في  والمقاالت  القصيرة  الدراسات  من  العديد  نشر  كما  المعرفة.  اقتصاد  إلى  الزراعي 
العربية  واألمة  الفلسطينية  القضية  انتصار  بأن  المؤمنين  من  وهو  االكاديمية،  والصرامة  العلمية،  واألمانة  والشمول  بالعمق 

 على أعدائها وتحقيق أهدافها العادلة ال يتحققان؛ إال من خالل النضال المستمر والتغيير والوحدة والديمقراطية. 
- توفي ظهر يوم الجمعة 22/5/2020 في بيروت أثر مرض عضال.

المجد والعهد لرفيقنا المناضل والمفكر الدكتور حسين أبو النمل ولكل شهداء شعبنا بأن نبقى عى طريق الكفاح والنضال 
الوطني حتى تحرير األرض واإلنسان.

رحيل لفكر وقلم فريد
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-صحيح أن النكبة في عام 1948 لم تكن قدًرا، ولكن الصحيح أيًضا أنها جاءت نتيجة موضوعية 
لسلسلة طويلة من االنكسار والتآمر، اضطر خاللها شعبنا منفرًدا - على قلة حيلته وعجز موارده، 
نتيجة انتقاله المفجع من احتالل دام 500 عام إلى استعمار خطير؛ سلم بالده إلى الصهاينة- 
إلى مواجهة كل هذه القوى والمؤامرات محاواًل بكل جهده، كما يشهد التاريخ دون أن يفلح 

لألسف في صد عجلة االحتالل واالستيطان.
لنجدته،  تقريًبا  لم تحرك ساكًنا  التي  األمة  نخبه وضعف  إال بضعف  -لم يكن شعبنا ضعيًفا؛ 
وعندما فعلت غرق جيشها اإلنقاذي في بحر البيروقراطية والفساد والخيانة، دون التقليل من 
شجاعة الكثيرين من أبناء هذا الجيش وبسالتهم، ولكن ماذا ينفع كل هذا عندما يكون األمر 

)ماكو أوامر؟(.
-رغم ذلك كله واجه شعبنا الهجمة االستعمارية واالستيطانية ببسالة منقطعة النظير استناًدا 
إلى موارده وقدراته حينها، فلم يمر عام تقريًبا دون ثورة أو انتفاضة أو هبة، دفع خاللها هذا 

الشعب دًما غالًيا عزيًزا؛ مدافًعا عن حياض وطنه وكرامته الوطنية.
-من عجائب القدر أو سخرية التاريخ أن تتكرر عجلة األحداث من جديد، ليبدو شعبنا في العام 
الثاني والسبعين لنكبته، وكأنه يعيش المؤامرة ذاتها، وعجز وفساد وخيانة قيادته في تكرار 

سمج واستعادة ُمبكّية.
على  كالجمر  تنزل  إنها  رغم  نكررها  عام، وسنبقى  نكررها كل  ذاتها  الحارقة  األسئلة  -تبقى 
أسماع من ارتضوا ذل الهزيمة، وركنوا لعدو يسالمونه ويصالحونه: لماذا حدث ما حدث؟ أجزم 
أننا نعرف الجواب اليوم كما لم نعرفه من قبل، وآن أوان الخروج من دائرة األسئلة الجتراح 

أجوبة تناسب حالنا وتخرج شعبنا مما هو فيه.
تريد مواجهة  السياسية واألحزاب على عمومها لألسف ال  والقيادات  الفلسطينية  النخب  -إن 
واألجوبة  لألسئلة  وشجاع  جريء  علمي  تحليل  مع  تتعاطى  أن  تريد  وال  النكبة،  أطروحات 
المطلوبة، لمعالجة معضالت الثورة الفلسطينية أو ما تبقى منها، واالرتقاء بها إلى ما يريده 

الشعب ويحقق أمانيه.
التخندق واالصطفاف مع  اختار طريق  السياسية، ليس ممن  الشجاعة  -إن ما نفتقده حًقا هو 
العدو، إنما من أولئك الذين يزعمون إنهم في خندق المقاومة، ولكنهم ال يمتلكون ما يكفي 
من جسارة الثوار ونزاهة الفكر؛ فيلوذون في صمت مؤذ أو انتظارية قاتلة يغرقون في بحر 
النكبة  ردود األفعال، بينما المطلوب هو مبادرة تاريخية تعيد الكفاح إلى سكته، وترد على 

وتلئم جراحها. 
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