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صفقة ترامب-نتنياهو
إعادة الصراع إلى جذوره
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وقوى  فلسطين،  لتحرير  الشعبية  الجبهة  وأصدقاء  أنصار  شيع 
العربية  الجالية  عن  وممثلين  الفلسطيني  الشعب  مع  التضامن 
والنقابات العمالية في مدينة شيكاغو يوم الثالثاء19/شباط فبراير 
2020 الرفيق المناضل ريتشارد رايلي المناضل األمريكي االيرلندي 

حيث تقدمهم رفيقة دربه وزوجته » كيرستين جيوفانيز.

وجرت مراسم إلقاء النظرة األخيرة على جثمانه والدفن في مقبرة » 
العديد من  ألقيت  والدهايم فورست هوم » بمدينة شيكاغو حيث 
كلمات الوداع ونشيد » تضامن إلى األبد » وأشعار فلسطينية، حيث 
ووري جثمانه الطاهر ملفوفًا بالعلم الفلسطيني وراية الجبـ هة الشعـ 
بية. وتضم مقبرة » والدهايم » شهداء تاريخيين من الحركة الثورية 

والعمالية.

وقد نقل رفاقه عنه تمسكه بالخط الثوري واألهداف التي ناضل من 
أجلها الشعب الفلسطيني في تحقيق العودة والتحرير حتى آخر يوم 

في حياته.

نعي  بيان  أشارت في  رايلي حيث  نعت  قد  الشعبية  الجبهة  وكانت 
مركزي إلى أن المناضل الرفيق الراحل قضى معظم حياته منا ضاًل 
وحركات  الشعوب  قضايا  وعن  الفلسـطينية  القضية  عن  ومدافعا 

التحرر في العالم.

األصوات  أبرز  أحد  فقدت  فلسـطين  أن  نعيها  بيان  في  وأضافت 
كان  فقد  المراحل،  أصعب  في  الفلسطيني  الشعب  عن  المدافعة 
متقدمًا،  ويًا  جبها  كادرًا  نفسه  يعتبر  الدوام  على  الراحل  فيق  الر 
ورفيقًا ومنا ضاًل لكل القوى والتجمعات والشعوب المضطهدة من 

األمريكيين األفارقة والسكان األصليين وحركات التحرر. 

وداعا ريتشارد رايلي
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 منذ أن أعلن دونالد ترامب عن خطته )صفقته( التي تحمل توقيع بنيامين
نؤكد ونحن  عنها،  اإلعالن  مؤتمر  في  رافقه  والذي  بالكامل   نتنياهو 
هل لكن:  شك.  أدنى  دون  مطلوب  موقف  وهذا  لها  رفضنا   كفلسطينيين 
بأنها قلنا  طالما  التي  استحقاقاتها  ومواجهة  لمواجهتها  فعله  يمكن  ما  كل   هذا 
 )أي الصفقة( تهدف إلى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية واإلجهاز على حقوق

 الشعب الفلسطيني التاريخية؟!
أننا قمنا بما هو مطلوب منا بما أعلناه من موقف في وجه البعض إلى   قد يذهب 
 الصفقة وأصحابها، دون أن يدقق هذا البعض بأننا أمام واقع ال يحتمل الكثير من
 الخطابات السياسية والشعارات والمطالبات؛ كوننا لسنا أمام سجال فكري على الورق،
على باستمرار  العدو  يعمل  حيث  وعليه،  الواقع  – مصيري في  اشتباك وجودي   بل 
 إخراج النسق االجتماعي الفلسطيني والعربي عموًما منه، وهنا بالضبط موقع الصفقة
وليس الفعلية،  مواجهتها  لمستوى  نرتقي  أن  يجب  التي  الصهيونية   األمريكية 
 االكتفاء بالمناهضة الدعوية والشعاراتية، كما جرى ويجري منذ لحظة اإلعالن عنها،
وهذا هو االختبار الحقيقي لمستوى جدية القول بالمواجهة والتصدي لها وإفشالها.

 وهنا يحضر سؤال: كيف نواجه أنفسنا؟
 سؤال قد يبدو بسيًطا.. نعم، لكنه في المضمون يحمل مترتبات تاريخية عميقة، سواء
التي مرت بها قضيتنا منذ ما قبل المفصلّية  المخططات والهزائم والمحطات   لجهة 
 عام 1948 وما بعده، رغم حجم التضحيات الكبيرة والجسيمة التي ُقدمت على مذبح
المباشرة المطلوبة لالستجابة لمقتضيات احتدام  حريتنا واستقاللنا، أو لجهة المهام 
فلسطينية ظروًفا  الصهيوني  األمريكي  للمشروع  ُتهيئ  تاريخية  لحظة  في   الصراع 
 وعربية ودولية؛ تجعله أكثر اندفاًعا وتقدًما من ذي قبل، ربًطا بأن الصراع كما رسمته
 الصفقة – لمن ال يعلم أو ال يعرف – يدور حول الوجود نفسه، وعليه، فإننا ال نحتمل
 نتائج المغامرة بجواب خطأ ال ينحصر في المستوى النظري وكتقدير سياسي خاطئ،
 بل سيمتد حتًما إلى الواقع العملي، والذي له ربًطا بطبيعة الصراع، معنى واحًدا هو

تهديد الوجود نفسه.
 لذلك، فإننا ال نملك ترف الخطأ، ألننا لسنا في وضع القادر على تحمل ُكلفته، طالما
 أنه يمس الوجود نفسه، حيث يعيدنا كل ما سبق إلى ضرورة امتالك الرؤية الصائبة
 للصراع بيننا وبين العدو الصهيوني وحلفائه، وبأنه يدور حول كل األرض وكل الوجود
 برمته، ومع عدو استيطاني اقصائي احاللي، وعليه، فإنه لن يقبل حتى أن ُتقدم له
 »ضحيته« أكثر من ثلثي أرضها، ليقيم دولته عليها، بل هو يريد كل األرض لشعبه

المختار من الرب لها.. فال مكان لألغيار عليها، سوى أن يكونوا حطابين وسقائين.
 هنا، وفي سياق مواجهة أنفسنا، تبدو الحاجة للتذكير بأن خصوصية الصراع مع العدو
 الصهيوني تعود لطبيعته، بوصفه صراع يقوم منذ البداية على قاعدة النفي والنفي
عن بل  سياسية،  أو شعارات  مواقف  إعالن  عن  نتحدث  ال  فإننا  عليه،  وبناء   المضاد، 
أن منا  يتطلب  الذي  واأليديولوجي،  والمادي  الموضوعي  وأساسه  الصراع   جوهر 
 نقوم بتغطية مساحته في الواقع العملي انطالًقا من رؤية تعيد االعتبار إلى جوهر
 وطبيعة الصراع بما هو صراع وجودي- مصيري، يتطلب منا اشتقاق سياسات دفاعية

 وهجومية في آن، تترجم إلى ممارسة عملية، بدياًل للمواقف االنتظارية الحالية.
ومشروعها الصفقة  مواجهة  في  الشاملة  المواجهة/المقاومة  بخيار  نقول  كنا   فإذا 
بما وإنجازها،  خياراتنا  تحديد  في  عالية  ديناميكية  منا  يتطلب  ذلك  فإن   التصفوي، 
المجابهة إلى مستوى  المبادرة واالرتقاء  بزمام  اإلمساك  الوطنية من   ُيمّكن حركتنا 

   التاريخية الراهنة.
  
   



 4

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

المشرف العام
كايد الغول

رئيس التحرير
د. وسام الفقعاوي 

مدير التحرير
سامي يوسف

تحرير وتنفيذ
 أحمد.م.جابر 

يسمح النقل وإعادة النشر 
بشرط اإلشارة إلى المصدر.

عناوين بوابة الهدف
 غزة- بجوار مستشفى الشفاء- 

نهاية شارع الثورة
الهاتف

082836472
البريد اإللكتروني

info@hadfnews.ps

تصدر عن بوابة الهدف اإلخبارية

في هذا العدد 

الملف..
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تاتيانا البسيوني: دور المرأة في التصدي لصفقة القرن..........  38

mailto:info@hadfnews.ps


 5

20
20

ر  
راي

فب
ط/

شبا
 : )

14
85

(11
دد 

لع
ن  ا

طي
لس

- ف
ي 

قم
الر

ف 
هد

ال
س

هر
الف

ى 
ة إل

ود
لغ

ا

كلــــــــمة

الهدف الرقمي - فلسطين  العدد 11)1485(  شباط/ فبراير  2020

 المقاالت المنشورة ال تتطابق مع
 وجهة نظر الهدف بالضرورة

ميخائيل عوض: صفعة ترامب على وجه التسوويين..........  40

هاني حبيب: ترامب جاهل ومزور.................................  41

وليد عبد الرحيم: السياسي بمضمون ثقافي......................42

شؤون عربية..

موسى العزب: أين تقع الجزائر في األزمة الليبية؟............ 44

شؤون العدو..

آفي شاليم: قرن من الخيانة ...................................... 45

صالح زقوت: الصهيونية ومعاداة السامية......................47

الهدف الثقافي...

الروائي خالد إسماعيل )حوار ومقال(: حسين البدري..........  50

رامي مراد: استخالصات من فكر غرامشي السياسي...........  58

وسام الفقعاوي: مفهوم العلمانية )12(........................60

تيسير محيسن: المجتمعات المدنية في بؤرة االستهداف....  62

مهند عبد الباري: الرواية التوراتية في ميزان فراس السواح 64

لمى عبد الحميد: فانتازيا عربية ..................................... 68

انتصار الدنان: في انتظار ميت.................................... 70

الغالف: للفنانة إسراء الصمادي

 ماذا نفعل في مواجهة صفقة
القرن؟

مواجهة  في  بديهي  سؤال  هذا 
وطننا  وعلى  علينا  التاريخي  االحتيال  هذا 
فلسطين، ولكننا في هذا العدد المخصص لهذا 
الموضوع، ال نزعم أننا نعطي إجابة جاهزة، بل 
ربما نكتفي بطرح السؤال علينا كأفراد وشعب 

وقوى سياسية.
حقوقنا  فقط  تستهدف  ال  الصفقة  فهذه 
وال  أجيالنا،  ومستقبل  وأحالمنا  البديهية 
وموقف  المقاومة  فكرة  فقط  تستهدف 
تنافح  التي  الجذرية  الثورية  القوى  وعقيدة 
أيًضا  تستهدف  بل  أهلها،  وحق  فلسطين  عن 
التسووي،  المتهافت  المعيار  “مصالح” أصحاب 
كانوا  الذي  األدنى  الحد  من  بأقل  رضوا  الذين 
بل  به،  الشعب  إقناع  وحاولوا  سابًقا  قبلوه  قد 
المتشبثة  السلطة  بقوة  ترويجه  على  وعملوا 
لهذا  إال  لُيمنح  كان  ما  الذي  أوسلو  بسالح 

السبب.
يضم هذا العدد في قسمه السياسي ملًفا خاًصا 
حول صفقة القرن، وتقصّدنا أن يكون عنوانه 
إلى  الصراع  إعادة  ترامب-نتنياهو:  “صفقة 
والمعنى  الغالف،  عنوان  أيًضا  وهو  جذوره” 
الصراع  وجوهر  طبيعة  حيث  من  واضح، 
الوجودي مع العدو الصهيوني، والذي يتطلب 
المستمرة  والمواجهة  والمقاومة  الصمود  منا 
بيننا  يكون  ال  وأن  التصفوي،  مشروعه  مع 
فمن  وعليه،  والمنهزمين،  للمستسلمين  مكان 
موضوعية  شروط  أمام  نكون  أن   البديهي 
والمواجهة  والمقاومة  للصمود  مستحقة 

الثورية بكل ما تعنيه الكلمة.
ولعل أول هذه الشروط التصدي للعامل الذاتي 
المتهتك والضعيف والذي جرى تفكيكه وسلب 
حتى  أوسلو  منذ  اتجاهاته  وتضييع  إرادته 
األساس  المدخل  هو  األمر  هذا  وكان  اليوم، 
األمريكي-الصهيوني  اإلمبريالي  العدو  لظن 
علينا  وإمالءاته  شروطه  فرض  على  قادر  إنه 
ودفعنا إلى االستسالم، وبالتالي إنهاء وجودنا 
عقل  لكن  لهذا..!!  جاهزين  صرنا  باعتبارنا 
إدراك  عن  ومحدوًدا  قاصًرا  يبقى  المستعمر 
التحدي  في  االستمرار  على  الشعب  هذا  قدرة 
والحفاظ على وجوده، لذلك.. نحن واثقون كل 
ليكتب  وينتصر..  ويقاتل  سيصمد  أنه  الثقة 
أرض  على  بنفسه  مصيره  ويقرر  بيده،  تاريخه 

وطنه من بحرها إلى نهرها.
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مقدمة المحرر

 بعد أكثر من 45 عاما على استشهاد غسان وكتابة النص، فان ما كتبه ما يزال
قضايا من  والفلسطيني  بل  العربي  الموقف  حيث  القدر،  بنفس  وآنيا  وحارقا   صحيحا 
 التعاون والتواصل الثقافي واإلعالمي مع العدو ما يزال مضطربا ويغيب عنه الوضوح
بشعارات ومغلفا  فردية  الجتهادات  ويخضع  معروفة،  وأيدلوجية  سياسية   ألسباب 
ومقاومة المقاطعة  فكرة  والزالت  وسياسية،  اقتصادية  بعالقات  ومتعلقا   تضليلية 
 التطبيع تخضع لهذا النوع من االعتبارات الفردية حتى لدى شخصيات عامة وذات تأثير،
 ومنظمات أو دول ورغم صعود منظمات المقاطعة بشكل كبير على حجم التحفظات

ونوعها والجدل معها على األسس التي قامت عليها.

 لم يتغير شيء،  منذ كتب غسان نصه، ومازال األمر كما وصفه غسان قبل قرابة نصف
 قرن، وتلك هي دواعي اتخاذ استراتيجية واضحة وملحة لمقاومة حالة االختراق المشين

التي تتعرض لها جبهتنا الثقافية.

 في هذا النص، المتجدد الذي أعدنا نشره مرارا وتكرارا، دون أن يفقد قيمته يحلل غسان
بقضايا وترتبط  موضوعنا  في  دراسية  نماذج  اعتبارها  يمكن  التي  األحداث  من   عددا 

التطبيع والعالقة مع العدو.

أخيرا كما هو معروف، كان هذا النص أول ما نشر لغسان بعد استشهاده مباشرة في 
لتخليد  كرس  الذي  العدد   ،1972 آب  في   12 رقم  العدد  في  فلسطينية  شؤون  مجلة 

ذكرى غسان.

غسان كنفاني: عن بؤس التطبيع
التحاور بين طالب إسرائيليين وطالب فلسطينيين في تلفزيون لندن

غسان كنفاني

الجامعيين الطالبين   إّن 
وطالب( )طالبة   الفلسطينيين 
لمنازلة قبرص  إلى  ذهبا   اللذين 
شأن في  إسرائيليين   طالبين 
حققا قد  الفلسطينية،   المسألة 
المشاهدين من  كثير  رأي   في 
على المجادلة  في  ساحًقا   انتصاًرا 
 الطالبين اإلسرائيليين اللذين مثال
لكن العاجزة.  السطحّية  من   حالة 
الحظوا البرنامج  شاهدوا   الذين 
فيه ُقدمت  الذي  اإلطار  أن   أيًضا 
على يحمل  إطاًرا  كان   المجادلة 
»إسرائيل. أغلبية تأييد   إن 
 الحاالت التي جرت فيها مواجهات
إذاعية برامج  في  النوع  هذا   من 
أوروبا في  متعددة   وتلفزيونية 
لمصلحة تنتهي  كانت   وأميركا 
النتيجة وهذه  العربي،   الطرف 
 ليست غريبة، وكل من يعرف شيًئا
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اإلسرائيلية، النظر  وجهات   عن 
عادة يعرف  اإلعالمية   والفنون 
 كم هي هشة في حاالت النقاش.
 ومع ذلك، فإن السبب الذي يحملنا
النوع هذا  رفض  إلى  الدعوة   على 
الخوف قط  يكن  لم  الترف   من 
أو الكالمية،  المبارزة  نتيجة   من 
الفهلويات »صالبة«  من   الخشية 
 اإلسرائيلية القابلة للكسر بسهولة،
األدنى الحد  فيها  مواجهة   عند 
الموضوعية. هو من  األول   السبب 
 أننا في حالة حرب مع هذا العدو،
من نابعة  ليست  له   ومقاطعتنا 
من نابعة  لكنها  وجداني،   موقف 
نعيشها التي  المواجهة   طبيعة 
في هي،  المقاطعة  وهذه   ضده، 
وموقف. نظر  وجهة  ذاتها،   حد 
العام الرأي  كسب  أن  ندرك   إننا 
على المرحلة  هذه  في   –  العالمي 
مثل يؤخر  وال  يقدم  ال   األقل- 
وعلى الكالمية،  المبارزات   هذه 
 العكس تماًما، فإن أجهزة اإلعالم
تلك مثل  تستخدم   البرجوازية 
 المبارزات لإلمعان في لعبتها التي
التحليل نهاية  في  لها   تحقق 
 سطوة أشد على عقول جمهورها.
 إن »بي بي سي« لندن، التي ذهب
 بها »تسامحها« الى حد فتح الفرصة
 أمام طالبين عربيين كي ينتصرا
طالبين على  كالمية  مبارزة   في 
الهجوم حادث  قبل   إسرائيليين، 
اللد ب 24 ساعة فقط،  على مطار 
 تّعمدت طوال األسبوعين الالحقين
 رفض تمرير عبارة واحدة لمصلحة
نشراتها كل  في   الفلسطينيين 
معه اضطرت  حد  إلى   اإلخبارية، 
وبيانات تصريحات  تزوير   إلى 
 فلسطينية واجتزائها كي تجندها
العنصرية، حملتها  خدمة   في 
 ولدينا كل الحق لالعتقاد أن تلك
 المبارزة الكالمية قد خدمت بصورة
المنحاز. المنهج  لها هذا   ال مثيل 
العمل هذا  مثل  أن  المؤكد   ومن 
أو شيطانية  مؤامرة  نتيجة   ليس 
 تخطيط ِسّري، لكنه نتاج منطقي
واأليديولوجيا السياسية   للبنية 
 التي ُتحّرك أجهزة إعالم من هذا

الطراز.

الرغم وعلى  إجمالية،  بصورة   إننا 
نستوعب لم  تجاربنا،  كل   من 
اإلعالم وسائل  انحياز  مدى   بعد 
 البرجوازية إلى الحركة الصهيونية
من حيوي  كجزء  تراها   التي 
وحسن وتطلعاتها،   منطقها 
المظاهر بكمية  منا  كثير   ظن 
وجدواها الحرة   الديمقراطية 
وطابع هذه،  اإلعالم  وسائل   في 
 »البرلمانية« و«الحوار« الذي تمنحه
نتيجة الواقع  في  هما   لنفسها 
الوسائل تغلغل سطوة هذه   مدى 

اإلعالمية في عقول بعضنا.
خبرة من  القول،  على  أجرؤ   إنني 
مئات هدر  إن  وواقعية،   مادية 
الصحافيين من  آالف  مع   الساعات 
 واإلذاعيين األجانب، خالل السنوات
ال نتائج  إلى  أدى  قد   الماضية، 
 تكاد تذكر، والشيء الوحيد الفّعال
والعمل المسلح  العمل  حجم   هو 
 السياسي في أرض المعركة ذاتها،
بعيدة المالحظة  هذه   وليست 
كل مقابلة  إن  إذ  موضوعنا،   عن 
 صحافي وكل إذاعي هي في الواقع
 حلقة من الجدل العنيف، هي – لو
المبارزات أشكال  من   شئنا- شكل 
 الكالمية. فاألحرى أن يقوم هؤالء
أمام مسرحهم  بفتح   اإلعالميون 
وطلبة عرب  طلبة  بين   تمثيلية 
ليس مشهد  فذلك   إسرائيليين، 
 عديم النفع فقط، بل ضار بالنسبة
أيًضا. العدّو، إلينا  مقاطعة   إن 
 ورفض حوار اإلقناع معه من خالل
حد في  هو  الكالمية،   المبارزات 
هو نظر،  وجهة  هو  موقف،   ذاته 
الصدام. أشكال  من   ومع شكل 
اإلعالمي الشكل  هذا  فإن   ذلك، 
 )أي الحوار الكالمي مع العدّو( هو
كبير عدد  بين  فقط  واحد   شكل 
التي يمكن اإلعالمية  األشكال   من 
شرط الغرب،  في  نستخدمها   أن 
مشدوًدا االستخدام  هذا  يظل   أن 
التالية: الجوهرية  الحقيقة   إلى 
اإلعالمي القوى  ميزان  تغيير   إن 
 في الغرب ال يحدث إأل في ميدان
 إذا استوعبنا هذه الحقيقة القتال.
صار وجيًدا،  عميًقا   استيعاًبا 

إزاء أصح  هو  ما  معرفة   بوسعنا 
التي اإلعالمية  األشكال   مختلف 
أي إن  انتهاجها:  علينا   يتعين 
مستعدة ليست  تلفزيونية   شبكة 
حال في  فلسطيني،  أي   إلعطاء 
 سكون الثورة، دقيقة واحدة ليعبر
 فيها عن رأيه، لكن هذه الشبكات
شبكاتها فتح  على  إرغاًما   ترّغم 
يصبح حين  المقاومة  صوت   أمام 
لهذه والسياسي  القتالي   الحجم 
يدخل، بحيث  الكبر  من   المقاومة 
لحياة اليومي  اإلطار  يمس،   أو 
 الناس في الغرب. وعندها ال نعود
 في حاجة إلى تقديم مشهد مسل
 من مشاهد المبارزات الكالمية، مع
شعبنا قتل  الى  المنصرف   عدونا 
أو أميركي  أمام   واستعباده، 
 سويدي أو ألماني يتعشى »الهوت
 – دوغ« أمام شاشة التلفزيون، وال
 يختلف األمر عنده إن ذهب العرب
 إلى الصحراء أو ذهبوا إلى جهنم،
العربي المجادل  قدرة  تكن   مهما 

 على الحذلقة!
 إن عملنا اإلعالمي في الغرب يجب
إلى األصدقاء،  إلى  يستند   أن 
البرجوازيات في  الثورية   الحركة 
 الغربية، وال يمكن أن يتكون رأي
من جانبنا  إلى  يقف  عالمي   عام 
اليسارية، القوى  هذه  جهد   دون 
هؤالء وبوسع  القضية،   وتبنيها 
 األصدقاء أن يقرروا عند ذاك، في
في يعيشونه  الذي  الواقع   ضوء 
 مكان معين وزمان معين، األشكال

األفضل للمعركة اإلعالمية.
يقول  هكذا   – معركة  اإلعالم 
لينين- وبالنسبة إلينا فإن معركتنا 
ما  إذا  انتصاًرا  تحقق  ال  اإلعالمية 
المبارزة  خالل  من  خوضها  جرى 
عام  رأي  أمام  العدو  مع  الكالمية 
شبكات  وعلى  مجمله،  في  منحاز 
جوهرياّ  تقف  وتلفزيونية  إذاعية 
ضد قضايانا. إن الجلوس مع العدو 
تلفزيوني-  استديو  في  حتى   –
المعركة،  في  أساسي  خطأ  هو 
وكذلك فإنه من الخطأ اعتبار هذه 

المسألة مسألة شكلية.
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في المحطات المفصلية، تبرز أهمية العودة إلى الفكر السياسي، باعتباره األداة 
السياسية،  الممارسة  منهجية  ولصياغة  المعضالت  وتحليل  لقراءة  المنهجية 
وعلى أساسها يتحدد اتجاه كل فعل سياسي، واألثر الذي يتركه في الواقع، 
وبالتالي حجم التراكم واتجاهاته. وألن السياسة ليست تكرار انشائي رتيب وعبثي، ينشأ 
اجتماعية،  بأبعاد  سياسية  لوقائع  كمي  تراكم  هي  بل  الفراغ،  إلى  ويسعى  فراغ  من 
اقتصادية وثقافية، قد تصل لمرحلة من المتغيرات الكيفية العميقة، تطال بالعمق هذه 

البنى االجتماعية، االقتصادية والثقافية، وتعكس شكل الحركة السياسية واتجاهاتها.

صفقة القرن
استعادة المشروع الوطني شرط البديل في المواجهة الشاملة

نضال عبد العال/عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

بكل  األسئلة،  أهمية طرح  هنا  وتبرز 
تشعباتها، بغض النظر عن قساوتها، 
بمضمون  العمل  على  قدرتنا  وعدم 
ضروري،  الوضوح  أن  إال  إجاباتها، 
نقف  الذي  التحدي  حجم  لتبيان 
السياسية  الخيارات  وطبيعة  أمامه، 
هذه  مواجهة  في  سنعتمدها  التي 
التحديات؛ فهل يمكن مواجهة صفقة 
شكلت  التي  األدوات  بنفس  القرن، 
لمقدماتها؟  التمهيدية  الدفع  عوامل 
أو التي لم تتمكن من كبح تقدمها؟ 
بكالم آخر، هل وصل اتفاق أوسلو إلى 
أهداف  تحقيق  في  نجح  أم  الفشل؟ 
مراًرا؟  أعلنها  والتي  الحقيقية،  العدو 

الذي  السياسي  للفريق  فشل  هو  هل 
صفقة  إلى  فيه  ومشى  ووقعه  روجه 
على  راهن  للذي  يمكن  وهل  القرن؟ 
أوسلو ومازال يراهن، أن يقف في وجه 

صفقة القرن؟
وقد تتفرع األسئلة وتتعدد باتجاهات 
الممكن  من  كان  هل  مثاًل:  مختلفة، 
أن تطرح صفقة القرن، ويجري العمل 
بدون  مضمونها،  معظم  تنفيذ  على 
مسار التسوية وصواًل إلى اتفاق اوسلو، 
االجتماعية  والبنى  الواقع  في  وعبثه 
السياسي  والعقل  واالقتصادية 
الفلسطيني، على مدى أكثر من نصف 
قرن؟ هل يمكن مواجهة صفقة القرن، 

الذي  السياسي  النهج  هذا  داخل  من 
أوصل لها؟ أم أن المطلوب حكًما لكي 
ودفنها،  عليها  االنتصار  من  نتمكن 
السياسي  النهج  هذا  خارج  التموضع 

بكل مكوناته، داخلًيا وخارجًيا؟
خرج الرئيس األمريكي ويرافقه رئيس 
وزراء حكومة العدو لتصريف األعمال، 
للعالم لإلعالن عن  في مؤتمر صحفي 
صفقة القرن، هذه الصفقة التي جرى 
والعمل على مضمونها، قبل  تنفيذها 
فإن  بات معروًفا،  اإلعالن عنها. فكما 
واعتراف  العنصري«،  القومية  »قانون 
عاصمة  بالقدس  األمريكية  اإلدارة 
وقف  على  والعمل  للكيان،  موحدة 
قضية  إلنهاء  للضغط  األونروا  تمويل 
السوري  الجوالن  وضم  الالجئين، 
واسعة  أجزاء  لضم  والتمهيد  المحتل، 
اإلجراءات  من  والعديد  الضفة،  من 
المقاصة  أموال  خصم  مثل؛  األخرى، 
الشهداء  عوائل  مخصصات  الستهداف 
إعطاء  تم  خطوات  كلها  واألسرى، 
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لتباشر  »إلسرائيل«،  األخضر  الضوء 
على  مؤشر  وهذا  سلًفا،  عليها  العمل 
منحها دفعات مجانية مقدًما، للتأكيد 
بمصلحة  ملتزمة  المتحدة  الواليات  أن 
وقاعدتها  حربتها  رأس  الكيان،  هذا 
وعلى  المنطقة،  في  مصالحها  إلدارة 
والعربي.  الفلسطيني  الطرف  حساب 
الخطوات  هذه  فإن  كله،  هذا  مع 
التي  الصفقة  إال  ليست  واإلجراءات، 
سيعقبها صفقات، حيث كلما نضجت 
إضافية  ملفات  تطوى  سوف  الظروف 
مسار  في  االستراتيجية،  بأبعادها 
عملية بدأت منذ اتفاقية كامب ديفيد 
أوسلو،  ثم  بمدريد،  مروًرا  المصرية، 
والعربية  الفلسطينية  الظروف  وباتت 

مهيئة إلقفال ملفات وفتح غيرها.
كنهج  التسوية  فإن  المعنى،  بهذا 
هذه  من  عدو  مع  سياسي،  ومسار 
االستعالئية  العنصرية  الطبيعة 
االستعمارية االقصائية االحاللية، ما هو 
إال مستنقع من األوهام، ال يبتلع فقط 
التاريخية  الحقوق  بل  فيه،  الخائضين 
ومقدرات  الفلسطيني،  للشعب 
وطموحات وآمال األمة العربية جمعاء.

ما  رفض  فإن  الشامل،  الفهم  بهذا 
يكن  لم  أن  القرن،  صفقة  يسمى 
التسوية كنهج  إقراًرا بفشل مشروع 
من  المختلفة،  وبمحطاته  ومسار، 
مدريد،  إلى  المصرية،  ديفيد  كامب 
مضمون  إلى  وصواًل  أوسلو،  ثم 
اليوم، هو مجرد تخبط في  الصفقة 
من  يمكننا  لن  األوهام،  مستنقع 
لإلعداد  المبادرة،  بزمام  اإلمساك 
لمواجهة جدية بأبعادها االسترايجية 
الشاملة، على مستوى المنطقة، وذلك 
بحجم االستهداف وطبيعته الشاملة 

للوطن العربي.  
المشروع،  لهذا  الجدية  المواجهة 
سياسي  بديل  تشكيل  إلى  بحاجة 
المنطقة،  مستوى  على  شامل 
بإرادة  رهن  البديل  هذا  وتشكيل 
خياراته  وبلورة  الفلسطيني  الطرف 
حكًما  تقتضي  التي  للمواجهة 
واالنسحاب  أوسلو،  بفشل  االعتراف 

منه كلًيا.
اإلصرار على التمسك بالنهج السياسي 
الذي يعتمد أوسلو باعتباره »المشروع 
الوطني« وينطلق منه لرفض صفقة 
بديل  يشكل  أن  يمكنه  ال  القرن، 
نهج  لمواجهة  شامل،  استراتيجي 
المشروع  حوامل  هي  كامل،  سياسي 

داخله  وهو  المنطقة،  في  األمريكي 
البيئة  مستوى  على  منه،  وجزء 
وعلى  المنطقة،  في  السياسية 
االجتماعية  قواعده وحوامله  مستوى 
وبناها  هندسها  التي  االقتصادية 
من  قرن،  نصف  عن  يزيد  ما  خالل 
األمنية  وملحقاته  أوسلو  اتفاقات 

االقتصادية. 
الفريق  هذا  تموضع  أن  يبدو 
القواعد  هذه  خارج  السياسي، 
االجتماعية،  االقتصادية  والحوامل 
ال يمكن أن يتم من دون أن يؤدي 
سُيخلّف  تصادم،  حدوث  إلى  ذلك 
بين  البنى،  هذه  داخل  انشقاقات 
الثوابت.  وأصحاب  المصالح  أصحاب 
بمعنى آخر، يحاول الرئيس أبو مازن 
منهج  اعتماد  دون  الصفقة  رفض 
مواجهة جدي لها، ألن تداعيات ذلك 
المصالح،  حدود  تجاوز  إلى  ستؤدي 
لشرائح  أوسلو  خالل  تأسست  التي 
اجتماعية لهذا الفريق. هذا ما حدث 
ياسر  الشهيد  الرئيس  رفض  عندما 
من  وكانت   ،2 ديفيد  كامب  عرفات 
باتجاه  الذهاب  المواجهة  تداعيات 
وحدث   ،2٠٠٠ عام  األقصى  انتفاضة 
فريقه  داخل  عنه  وتخلي  ارتداد 
الفلسطينية  بأبعاده  السياسي، 
والعربية والدولية، وأدت في النهاية 

إلى حصاره واستشهاده.  
التي  السلطة  وظيفة  تغيير  إن 
إلغاء  تعني  ال  عنها،  الحديث  جرى 
باريس  اتفاقيات  أو  األمني  التنسيق 
االقتصادية، بل تعني أن العمل بهذه 
أخرى،  بشروط  سيتم  االتفاقيات 
وهي  السياسي،  الفريق  هذا  يحددها 
في نطاق رؤيته لرفض الصفقة وليس 

مواجهتها.
دون  القرن  صفقة  رفض  كان  إذا 
أوسلو،  فريق  قبل  من  مواجهتها 
تجنًبا لتداعياتها التي قد تحدث فرًزا 
داخل نفس الفريق، كما أشرنا أعاله، 
قبل  من  القرن  صفقة  رفض  فإن 
باألساس،  أوسلو  ترفض  التي  القوى 
لمنطق  خضوًعا  يكون  ال  أن  يجب 
يجب  بل  المواجهة،  دون  الرفض 
لكي  المواجهة  باتحاه  الدفع  عليها 
فرصة  الفرز  ألن  الفرز؛  هذا  تحدث 
جدية للتموضع خارج مشروع أوسلو، 
الوطني،  المشروع  صياغة  وإلعادة 
الذي أسسه  السياسي  العقل  متجاوًزا 
أوسلو بحدوده ومفاهيمه ومفرداته، 
يجب  القرن،  صفقة  مواجهة  أن  أي 

ليس  للتخلص  فرصة   تشكل  أن 
في  وتداعياته  أوسلو  اتفاق  من 
القضية  وعلى  الفلسطيني،  الواقع 
التموضع  بل  وحسب،  الفلسطينية 
التسوية.  إلى  قاد  الذي  النهج  خارج 
بأن  والحرص،  االنتباه  يجب  لذلك 
الحسنة،  النوايا  دعوات  تتحول  ال 
تعويم  إعادة  إلى  والوحدة  لاللتفاف 

لفريق أوسلو ومشروعه السياسي. 
التأكيد  ال خالف على أهمية وضرورة 
وقواه  الفلسطيني  الشعب  توحد  على 
صفقة  رفض  في  اتجاهاتها،  بكل 
ضرورة  يلغي  ال  ذلك  لكن  القرن، 
تمايز القوى الرافضه ألوسلو أصاًل، في 
مستوى  على  االستراتيجي  تموضعها 
على  العمل  معنية  ألنها  المنطقة، 
المستوى  على  الشامل  البديل  بلورة 
األمريكي  المشروع  لمواجهة  العربي 

في المنطقة.
ترامب  الثنائي  صفقة  وضعت  لقد 
اإلدارة  في  وفريقهما  نتنياهو، 
تتدعي  التي  القوى  األمريكية، 
أمام  التسوية،  لنهج  الجذري  الرفض 
مفصلية  تاريخية  مواجهة  استحقاق 
تحقيق  يمكن  ال  ومكشوفة،  شاملة 
الطرفين،  لكال  فيها  جزئية  انتصارات 
لالنتصار والجتثاث  فإما تكون فرصة 
والتطبيع،  والتفريط  التسويات  نهج 
أو هزيمة شاملة سيكون لها تداعيات 

طويلة األمد. 
نهج  واجتثاث  الشامل  االنتصار 
هو  والتطبيع،  والتفريط  التسويات 
بحاجة  تاريخي  استحقاق  ذاته  بحد 
إلى  يستند  شامل،  استنهاض  إلى 
وإدارة  الصراع  لطبيعة  واضحة  رؤية 
حديثه، لصياغة استراتجيات مواجهة 
وإعطاء  مباشرة،  وغير  مباشرة 
الرابعة  الحرب  ألساليب  اهتمام 
العميق  وبتأثيرها  الناعمة،  والقوة 
داخل البنى المجتمعية، التي تشكل 
للتوظيف  قابلة  وبيئة  رخوة  خاصرة 
مقدمة  الذاتي،  للتدمير  واالستخدام 

لتحقيق الهزيمة.
المفصل  هذا  فإن  المعنى  بهذا 
باسم  أمامنا  يمثل  الذي  التاريخي، 
داخلي  تحدي  هو  القرن،  صفقة 
في  الجذرية  تدعي  التي  للقوى 
مواجهة المشروع األمريكي، ويتطلب 
ذلك الجرأة في كسر التقليد وتجاوز 
بأدائها  واالرتقاء  العجز  ذهنية 
القيادي إلى مستوى اإلدارة الحديثة 

للصراع بكل تعقيداته. 
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 ال نحتاج إلى عناء كبير لنكتشف أن واقع الحال الفلسطيني اليوم فيه قدر كبير الضياع
في الفلسطينية  القيادات  لدى  الوطني  الحس  وضآلة  الوطنية,  المسؤولية   وفقدان 
الفلسطيني فالعجز/الفشل  الفلسطيني,  الوطني  للمشروع  الكبيرة  التحديات   مواجهة 
العالم الرأي  لدى  ملموسًا وحاضرًا  أي وقت مضى  أكثر من  قد أضحى  التحديات   في مواجهة 
أدوات وعبر  وثقافيًا,  وإعالميًا  واقتصاديًا,  واجتماعيًا,  سياسيًا,  يوميًا  عنه  ويعّبر   الفلسطيني 

التواصل االجتماعي, كونه عجزًا وفشاًل تجلّى في كل مناحي الحياة الفلسطينية.

الواقع الفلسطيني املأزوم... الوعي الفلسطيني ملواجهته
ونقص املناعة الوطنية لدى القيادة

أبو علي حسن/ عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

 ويمكن تكثيف مظاهر العجز والفشل
الصهيوني االحتالل  استمرار   في 
وحصار الغربية  الضّفة  مدن   لكافة 
 غّزة الذي يشّكل احتالالً من نوع آخر
وحضوره االحتالل  هذا  مباشر,   غير 
الفلسطيني المواطن  أمام   اليومي 
التضليل محاوالت  كل  على   يجيب 
يحلو وقد  الحال.  لواقع  التجميل   أو 
أمام اليوم  أننا  يقول  أن   للبعض 
أخطر من  ووطني  سياسي   منعطف 
شعبنا واجهها  التي   المنعطفات 
الغزوة الطويل ضد  مدار كفاحه   على 
صفقة بمشروع  ارتباطاً   الصهيونية, 
 القرن, غير أن هذا االستنتاج يتكرر
ومحطات مراحل  من  مرحلة  كل   مع 

فاإلدراك الفلسطينية.   األزمة 
يواجهها التي  للمخاطر   الفلسطيني 
 شعبنا, هو إدراك لمرحلة دون غيرها
إدراك أنه  أي  السابقة,  المراحل   من 
فحسب...! الراهنة  اللحظة   لخطورة 
العدو الستراتيجيات  إدراك   وليس 
األمريكية واإلمبريالية   الصهيوني 
عبر الفلسطينية  القضية   لوأد 
لتلك إدراكاً  وليس  كلّها,   التجربة 
والمتالحقة المتعدّدة   السيناريوهات 
المشروع لتقويض   والمتجددة 
من العديد  عبر  الفلسطيني   الوطني 
والتسويات, السياسية,   المحطات 
الوهمية والمشاريع   واالتفاقات, 
)العربي بالصراع  أسموه  ما   لتسوية 

أن القول  يصح  وهنا  االسرائيلي(,   – 
المأزوم الفلسطيني  للواقع   إدراكنا 
يعي وال  ومتأخر  ناقص  إدراك   هو 
األعداء, وجبهة  التحديات,   عناصر 
والمتحركة الثابتة   واالستراتيجيات 
الشعب ضد  الوقت  ذات   في 
ال أنه  كما  وقضيته,   الفلسطيني 
التي الفلسطينية  القوة  عناصر   يعي 
األزمات لتجاوز  أفقاً  أن تفتح   يمكن 
متراكمة, وطنية  إنجازات   وتحقيق 
كانت سابقة  انعطافة  كل  أن   حيث 
أكثر راهن  لمنعطف  مدماكاً   تمّثل 
على سوءاً  وأكثر  قبله  من   خطورة 
الفلسطيني, الوطني  النضال   مسيرة 
اإلدراك دام  »ما  أيضاً  القول    ويصح 
من المستوى  بهذا   الفلسطيني 
لم الفلسطيني  الوعي  فإن   القصور, 
الصراع لطبيعة  رؤيته  في   يكتمل 
ومن الزمان«.  من  قرن  منذ   الضاري 
عن يتحّدث  حين  البعض  فإن   هنا 
يواجه القرن كمنعطف خطير   صفقة 
يستهدف وأنه  الفلسطيني   الشعب 
كأّنه الفلسطينية,  القضية   تصفية 
 اكتشف المستحيل في لحظة سياسية
أن بيد  خطورتها..  أدرك   راهنة, 
القطع مع  الواقع اليمكن إدراكه عبر 
فالثابت التاريخية,  والوقائع   الماضي 
 أن كل المنعطفات السياسية واألمنية
كانت سابقاً  شعبنا  واجهها   التي 
القضية تصفية  تستهدف   بمجملها 
يائها, إلى  ألفها  من   الفلسطينية 
في زمانية  سياسية  روزنامة   عبر 
تفقد ال  محكمة  استراتيجية   إطار 
والمناورات التكتيكات  كل   جوهرها 

وزرع األوهام.
أن صفقة القول  اليوم  يصح  فال       

 القرن هي األخطر في سلسلة المخاطر
محطات من  قبلها  فما   فحسب، 
وأكثر شبيهة  ومشاريع   سياسية 
الصفقة, لهذه  أسّست  قد   خطورة, 
واإلعالن الظهور  فرصة   وأعطتها 
فالصفقة الواقع,  أرض  على   عنها 
المشاريع عن  الجذور  مقطوعة   ليست 
إنتاج/إبداع ليست  وهي   السابقة, 
محّصلة هي  إنما  وترامب,   نتنياهو 
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وتسويات التفاقات   موضوعية 
ومراهنات ومهادنات   ومشاريع 
قيادية. وتقاعسات   وتنازالت 
موضوعية محّصلة  هي   وبالملموس 
التي االتفاقات   لكارثة أوسلو, وكافة 
أي فإن  وعليه  ضفافها،  على   تمت 
تفاصيلها بكل  القرن  لصفقة   قراءة 
هادئة قراءة  إلى  العودة   دون 
كافة مع  أوسلو  التفاق   ومتأنية 
قراءة تكون  أن  يمكن  ال   عناوينه 
ما بقدر  ومسؤولة,  وموضوعية   جادة 
دون ومتقّطعة  مجزوءة  قراءة   هي 
رد الصفقة إلى مرجعياتها السابقة .
أراد التي  الرسالة  هي  ما  نعرف   وال 
إلى يرسلوها  أن  الصفقة   صانعوا 
الصفقة دبجوا  حين   الفلسطيني 
محاولة في  صفحة,   )181(  بـ 
هو الصفقة  مصير  بأن   للتأكيد 
تقطيع أي   )181( قرار   مصير 
تسهيل ألجل  الفلسطينية   األرض 

بلعها...!!
كارثي مشهد  أمام  اليوم  إننا       

اإلعداد, حيث  من  الفصول   مكتمل 
مكتملة غير  فصول   ولكنها 
األخير الفصل  زال  وال   المشاهدة, 
الفصول نجاح  بمدى  ارتباطاً  له   يعّد 
من العام  المشهد  ضمن  تسبق   التي 
المؤامرة فصول  ربط  إن   المؤامرة, 
اكتشاف إلى  يقتضي  بعضها   مع 
المشهد هذا  من  المطلقة,   الحقيقة 
أن وهي  للمؤامرة,   التراجيدي 
العمل يجري  الفلسطينية   القضية 
واعية معادية  بقوى  إماتتها   على 
ومكان زمان  مستثمرة  بدأب,   تعمل 
اإلقليم وبرودة   الفلسطينيين, 
الفلسطيني الوعي  وغياب   العربي 
المتنفذة. الفلسطينية  القيادة  لدى 
    وهنا تتبّدى أسئلة عديدة في ضوء

صفقة مواجهة  هل  المأزوم:   الواقع 
وحسب...؟ برفضها  تكون   القرن 
ووعي قبلها  وما  الصفقة  وعي   أم 
وتأسسها تشّكلها  ووعي   مآالتها؟ 
من جانباً  يمّثل  الغابر,  الزمن   في 
يكتفى هل  معها؟   المواجهة 
تلقائياً... تسقط  حتى  برفضها 
أن أم  األعداء؟  جبهة   وتفشل 
 إسقاطها يحتاج إلى ما هو أكبر من
السلطة وأن  سيما  اللفظي؟   الرفض 
رفضها رسمياً  أعلنت   الفلسطينية 
لكنها إعالمياً،  عاٍل  بصوٍت   للصفقة 
 على أرض الواقع لم تفعل أي شيء,
داعمة شعبية  مظاهرة  إطالق   سوى 
يطلق ولم  ومواقفه!  الرئيس   للسيد 
يعّبر بأن  الفلسطيني  للشعب   العنان 
المتنوعة فعالياته  عبر  إرادته   عن 

والسلمية. والكفاحية  السياسية 

بحاجة الفلسطيني  الشعب  إن       
القيادة من  سياسي  غطاء   إلى 
زخم عن  يعّبر  كي   الفلسطينية 
إلى ال  المتجّددة,  وطاقته   دوره 
 خطاب وحراك قيادي سياسي يوّظف
صّحة على  للتأكيد  الصفقة   رفض 
وتقديم به,  وااللتزام  أوسلو,   اتفاق 
الدولي والمجتمع  للكيان   التطمينات 
الفلسطيني, الحق  حساب   على 
 والذهاب إلى ما يسمى برلمان السالم
فلسطيني...هي بوفد   االسرائيلي 

الصفقة...!! مع  المواجهة  عناوين 
مفاوضات« »الحياة  منطق   إن 
على الدولية«  »الشرعية   و«كسب« 
طالب »أننا  ومنطق   أهميتها, 
الشعبية المقاومة  و«منطق   سالم« 
األيام أثبتت  قد  وغيرها   والسلمية« 
تقّدم أي  إنجاز  في  فشلها   والسنون 
الفلسطينية, الدولة  بناء  صعيد   على 
 وهو منطق مكرور ومجّرب على مدار
 27 عاماً, وال يجدي اليوم في مواجهة
 صفقة القرن، أو مواجهة استراتيجية
في الفلسطينية  للقضية   التدمير 
 ظل بيئة عربية مؤاتية وبيئة دولية
المجتمع فال  مخادعة،  أو   مساندة 
سياسات وال  تغير,  قد   اإلسرائيلي 
أحزابها مختلف  على  الكيان   سلطة 
تثبت المؤشرات  وكل  تغيرت,   قد  
اليمين نحو  ينحو  المجتمع   أن 
 والعنصرية بأحزابه وقواه, وال اإلدارة
واحدة مرة  استجابت   األمريكية 
المجتمع وال  الفلسطينية,   للتنازالت 
الصهيوني العدو  أجبر  قد   الدولي 
قرارات من  واحد  قرار  تنفيذ   على 
األمم المتحدة منذ قرن من الزمان!!

املسؤوليـــات... حـــدود 
بالتشخيص يكتفى  هل  وبعد:       

وإطالق الصفقة  لمخاطر   والتحليل 
العالي والصوت  اللفظية   المواقف 
بالمنعطف يسمى  ما  مواجهة   في 
اليوم معنيون  إننا  أم   الخطير...؟ 
 أكثر مما مضى, كشعب صاحب أعظم
سياسية وكقوى  والتضحيات   المآثر 
ومستقلين, وطنية  فصائلية   / 
ومثقفين, مفكرين   وكنخب 
في الفعلي  واالنخراط   بالتعبير 
والمرجعية الصفقة,  مشروع   مواجهة 
 السياسية للصفقة »أوسلو« ومن أنتج
 أوسلو ال يزال يراوح في مكان وزمان

أوسلو...؟ وأالعيب 
من تبدأ  الفعلية  المواجهة  إن       

إحيائها ثم  ومن  الذات,   محاسبة 
تحديد ومن  دورها,   وتفعيل 
أقدمت حين  وفجورها   قصورها, 
الذي الوطن...!  في  الزنا  فعل   على 
الالوطنية المخلوقات/المشاريع   أنجب 

من نشطب  أن  علينا   والمشوهة... 
التي السوداء  الصفحة  تلك   تاريخنا 
من قرن  ربع  عن  مساحتها   فاقت 
بتحديد إال  ذلك  يتم  وال    الزمن, 
هذه كتابة  عن  المسؤولة   األطراف 
 الصفحة السوداء, وما آلت إليه األمور
لتعويم معنى  وال  للصفقة,   وصوالً 
من البعض  إخراج  أو   المسؤولية, 
على اليوم  فالغيورين   المسؤولية, 
مالمسة عليهم  الفلسطيني,   الحق 
بقدٍر وتحديدها  والمسؤولية,   الواقع 
 عاٍل من الوضوح والشجاعة, وهذا أمر
والرؤية الوعي  في  انقالباً   يستوجب 
خلق لجهة  والممارسة,   والمفاهيم 
 رأي عام فلسطيني مغاير عن ثقافة
مزاج تشكيل  على  والعمل   أوسلو, 
فيه األمل  يكون  مختلف,   فلسطيني 
لكل وطارداً  الحقيقة,  إلى   أقرب 

اليأس والقنوط واإلحباط. أشكال 
والثوري الشعبي  النقد  إن      

على يتمظهر  أن  يجب   والسياسي, 
نقد قاعدة  على  المستويات,   كل 
ونقد الفلسطيني,  الرسمي   الخطاب 
وعلى األزمات,  أمام  التنازلي   الفعل 
وتخومها, المسؤوليات  تحديد   قاعدة 
لكل السياسية  المحاكمة  ثم   ومن 
األزمة هذه  خلق  في  ساهم   طرف 
تخاذل أو  تقاعس  أو   المستعصية, 
ذات في  مواجهتها  عن  عجز   أو 
يأخذ أن  ويجب  لوالدته.   اللحظة 
والسياسي الشعبي  الثوري   النقد 
جادة محاوالت  ضمن  مختلفة   أشكاالً 
إعادة محاولة  عبر  النقد,   لمأسسة 
برؤية الفلسطينية  التجربة   كتابة 
الفريق لرؤية  ومخالفة   موضوعية 
القرار على  هيمن  الذي   المهيمن 
عشرات منذ  الفلسطينية   والساحة 
تقتضي المجال  هذا  وفي   السنين. 
الدراسات مراكز  تلعب  أن   المسؤولية 
وتشجيع تفعيل  في  ريادياً   دوراً 
إلى للوصول  البّناء  الثوري   النقد 
والعربي, الفلسطيني  العالم   الرأي 
وما القرار,  أصحاب  على   والضغط 
الذي الفلسطيني  بالمطبخ   يسمى 
الفلسطينية المؤسسات  كل   وضع 

جانباً وأحالها إلى ديكور ليس إال.
     في ضوء ما سبق تتبّدى أهمية

للفصائل المسؤولية  حدود   تبادل 
الكيانات ومختلف   الفلسطينية 
آلت ما  بعد  الفلسطينية    السياسية 
إزاء العمل  ما  وتالياً  األمور...   إليه 
هي ما  المأزوم...؟  الواقع   هذا 
واالستراتيجيا التكتيك   طبيعة 
الخطوات هي  وما   للمواجهة...؟ 
أولويات تمّثل  التي   العملية 

المواجهة...؟
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 لم يكن غريباً أن تضفي خطة »السالم« التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب
 في البيت األبيض، بحضور رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنتياهو،
 شرعية أميركية على توجه إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية
غور ومنطقة  أراضيها  على  المقامة  اليهودية  المستوطنات  وخصوصاً   المحتلة، 

األردن االستراتيجية*.

صفقة القرن
مشروعية أمريكية لضم أجزاء من الضفة
د.ماهر الشريف/ مؤرخ وباحث رئيسي في مؤسسة الدراسات الفلسطينية

رغبات مع  تتجاوب  ترامب   إدارة 
اليمين اإلسرائيلي

كانت الخطة  هذه  إعالن   فقبل 
رغبات مع  تجاوبت  قد  ترامب   إدارة 
اعتبرت عندما  اإلسرائيلي،   اليمين 
 في مطلع حزيران/يونيو 2019، على
ديفيد إسرائيل  في  سفيرها   لسان 
 فريدمان، أن إسرائيل يحق لها »في
الحفاظ على أجزاء من  حاالت معينة 
 الضفة ولكن ليس كلها«، كما اعتبرت،
الثاني/نوفمبر تشرين   19  في 
خارجيتها وزير  لسان  على   ،2019 
المستوطنات أن  بومبيو،   جورج 
القانون تنتهك  »ال   اليهودية 
اإلدارة نفسها  الدولي«. وكانت هذه 

،2019 آذار/مارس  في  أقرت،   قد 
الجوالن على  اإلسرائيلية   بالسيادة 
رئيسها وأعلن  المحتل،   السوري 
حسابه على  تغريدة  في   آنذاك 
52 »بعد  أنه   تويتر،  على   الشخصي 
 عاماً، حان الوقت كي تعترف الواليات
إسرائيل بسيادة  األميركية   المتحدة 
تكتسب التي  الجوالن،  هضبة   على 
عظيمة وأمنية  استراتيجية   أهمية 
والستقرار إسرائيل  لدولة   بالنسبة 
االعتراف نص  وأشار   المنطقة«. 
 األميركي إلى أن الجوالن منطقة تم
 االستيالء عليها من السوريين »بغية
»تهديدات إزاء  النفس«  عن   الدفاع 
.1967 حزيران  حرب  خالل   خارجية« 

قامت إسرائيل  أن  المعروف   ومن 
سوري مواطن   130000 نحو   بطرد 
 من هضبة الجوالن بعد احتاللها، ثم
 أعلنت بعد 14 عاماً ضمها رسمياً في
 انتهاك صارخ  للقانون الدولي، وهو
األعضاء الدول  حينه  في  عارضته   ما 
فيها بما  المتحدة،  األمم  هيئة   في 
 الواليات المتحدة األميركية، واعتبرت
وضع بتغيير  إسرائيل  إجراءات   أن 

الجوالن »باطلة«]1[.
أجزاء لضم   اإلسرائيلي   املشروع 

من الضفة الغربية املحتلة
الكنيست النتخابات  حملته   خالل 
نيسان/أبريل في  جرت   التي 
الوزراء رئيس  أعلن   ،2019 
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نتنياهو، في بنيامين   اإلسرائيلي 
التلفزة قناة  معه  أجرتها   مقابلة 
ضم ينوي  أنه   ،12  اإلسرائيلية 
الغربية الضفة  في   المستوطنات 
»سأطبق وأضاف:  إسرائيل،   إلى 
على )اإلسرائيلية(   السيادة 
 المستوطنات من دون تمييز ما بين
 الكتل االستيطانية والمستوطنات
ثالثة قبل  أشار  ثم   المعزولة«. 
في االنتخابات،  موعد  من   أيام 
إلى  ،13 التلفزة  قناة  مع   مقابلة 
الرئيس األميركي دونالد  أنه أبلغ 
في ترفض،  إسرائيل  أن   ترامب 
مستقبلي سالم  اتفاق  أي   إطار 
أي »إخالء  الفلسطينيين،   مع 
أي من  »االنسحاب  أو   مستوطن« 
المستوطنات من   مستوطنة« 
وأن الغربية،  الضفة  في   القائمة 
 إسرائيل ال يمكنها أن تدعم خطة
اقترحت إذا  األميركية   السالم 
 االنسحاب من مستوطنات. وكانت
 اللجنة المركزية لحزب الليكود قد
األول/ كانون  نهاية  منذ  صوتت، 
يدعو قرار  على   ،2٠17  ديسمبر 
الذي ال تحده حدود أو البناء   إلى 
الضفة مستوطنات  في   تقييدات 
 الغربية والسعي إلى فرض السيادة
أن عليها. والواقع،   اإلسرائيلية 
القومي اليمين  من  كبيراً   قسماً 
 والديني في إسرائيل يطالب بفرض
الضفة على  اإلسرائيلية   السيادة 
أكثر اليوم  يعيش  حيث   الغربية، 
باستثناء مستوطن،   400000 
في يعيشون  الذين   المستوطنين 
والذين المحتلة،  الشرقية   القدس 
.200000 نحو  عددهم   يبلغ 
صحيفة أجرته  استطالع   وبحسب 
أن تبّين  فترة،  قبل   »هآرتس« 
يؤيدون اإلسرائيليين  من   %  42 
بينما الغربية  الضفة  ضم   فكرة 
يتخذ ولم   %  28  يعارضها 
 موقفاً حيالها 30 % . وفي ظل
نحو اإلسرائيلي  المجتمع   تحّول 
والديني القومي  اليمين   مواقع 
 المتطرف، صارت نسبة ال يستهان
بطرد تأمل  اإلسرائيليين  من   بها 
 الفلسطينيين من أرض يعتبر كل
إسرائيليين عشرة  أصل  من   ستة 

»أن اهلل قد منحها لهم«]2[.
الذي الديموغرافي  العامل  أن   بيد 
عن المحتلة  الغربية  الضفة   يمّيز 
 هضبة الجوالن السورية المحتلة، في

 ظل وجود نحو ثالثة ماليين مواطن
 فلسطيني في الضفة الغربية، يجعل
إلى بكاملها  المنطقة  هذه   ضم 
 إسرائيل عملية تنطوي على تهديدات
 لمستقبل إسرائيل، إذ إنها ستعني
الحقوق الفلسطينيين  هؤالء   منح 
 نفسها التي يتمتع بها اإلسرائيليون
 بما فيها حق التصويت، أو في حالة
ستبرز الحقوق،  هذه  منح   رفض 
 الدولة الواحدة بصورة واضحة بوصفها
 دولة تمييز عنصري على غرار جنوب
يفّضل ولذلك  الماضي.  في   أفريقيا 
الحاكمة السلطة  الغالب داخل   االتجاه 
غور بضم  البدء  المرحلة  هذه   في 
والبؤر المستوطنات  وجميع   األردن 
إضفاء بعد  وخصوصاً   االستيطانية، 
الشرعية األميركية على هذه العملية.
طريق على  وقوانين   إجراءات 

الضم
 في كتابه: »سر إسرائيل الكبير. لماذا
فلسطينية؟«، دولة  هناك  يكون   لن 
كيف أمار  ستيفان  الصحافي   يشرح 
 أن حل الدولتين لم يعد قائماً، وأنه
أقيم استيطان  من  عاماً   52  بعد 
المناطق بين  تواصل  أي   لقطع 
بين الفصل  أصبح   الفلسطينية، 
مستحياًل، الغربية  والضفة   إسرائيل 
الضفة ضم  سيرورة  أن   معتبراً 
 الغربية من جانب إسرائيل ال راد لها،
انطلقت منذ السيرورة قد   وأن هذه 
الممكن من  يعد  ولم   ،1967  سنة 
لضم الرئيسي  الدافع  وأن   وقفها، 
اقتصادي هو  اليوم  األراضي   هذه 
االقتصادي فالنمو  األول.  المقام   في 
يمكن ال  إلسرائيل   والديموغرافي 
 احتواؤه، كما يكتب، في قطاع يمتد
 من أشكلون إلى حيفا، حيث يتجمع
 نحو 80% من السكان، وهو ما جعل
 التوسع نحو الشرق ضرورياً إلسرائيل،
شيئاً الغربية  الضفة  تصبح   بحيث 
ويتابع إسرائيل.  من  جزءاً   فشيئاً 
الشرقية القدس  أن  نفسه   الصحافي 
عن تدريجية  بصورة  تنفصل   صارت 

الضفة الغربية]3[.
 وخالل نقاشات طاولة مستديرة حول
تهديد كبح  يمكن  »كيف   موضوع: 
لألراضي الفعلي   »االحتالل-الضم« 
على وأثره  المحتلة   الفلسطينية 
على هامش نظمت  الدولتين؟«،   حل 
الخاص المتحدة  األمم   »منتدى 
نيسان/  4 في  فلسطين«،  بقضية 

البروفسور استخدم   ،2019  أبريل 
لألمم الخاص  المقرر  لينك،   مايكل 
في اإلنسان  حقوق  حول   المتحدة 
 األراضي الفلسطينية المحتلة، تعبير
المرحلة أن  وشرح   »االحتالل-الضم«، 
 الحالية لم تعد مرحلة الضم »الزاحف«
وأن الضم«،  »االحتالل-  مرحلة   وإنما 
قد تكن  لم  وإن  نتنياهو،   حكومة 
 أعلنت بعد رسمياً ضم الضفة الغربية،
 فهي اتخذت إجراءات عدة تنحو نحو
 الضم الفعلي لها، ونجحت في طمس
والمناطق إسرائيل  بين   الحدود 
وأضاف: المحتلة،   الفلسطينية 
 »فخالل خمسة عقود أضفت إسرائيل
الغربية. الضفة  على  السيادة   طابع 
الصرف مجاري   – التحتية   فالبنى 
وشبكة االتصاالت  وأنظمة   الصحي، 
كاملة أدمجت بصورة  قد   الكهرباء- 
والمنظومة اإلسرائيلي،  النظام   في 
الغربية، الضفة   الهيدرولوجينية في 
شركة ملكية   1982 سنة  منذ   هي 
 ميكوروت الوطنية، وتذهب منافعها
 إلى إسرائيل بصورة رئيسية، كما أن
 شبكة الطرقات التي كانت قائمة قبل
 سنة 1967، وتمتد من الشمال إلى
 الجنوب، أعيد وصلها بنظام طرقات
للوصل الغرب  إلى  الشرق  من   تمتد 
 بين المستوطنات وبينها وبين المدن
الضفة اقتصاد  أما    اإلسرائيلية... 
اتفاق لمجرد  خاضع  فهو   الغربية، 
بما إسرائيل،  مع  جمركية   وحدة 
بالسيطرة األقوى  لالقتصاد   يسمح 
االقتصاد يعاني  بينما   واالزدهار، 
والتبعية. الالتنمية  من   األضعف 
الضفة الطبيعية في  الموارد  أن   كما 
كبيرة بصورة  خاضعة   الغربية 
 إلسرائيل ومستثمرة لصالحها، وجرى
والقوانين التشريع  نطاق   توسيع 
 اإلسرائيلية لتشمل المستوطنات في
مايكل ويخلص   .« الغربية   الضفة 
 لينك إلى أن إسرائيل »قد ضمت فعاًل
 جزءاً مهماً من الضفة الغربية صارت

تعامله باعتباره جزءاً منها«]4[.  
 وفي االتجاه نفسه، يذهب الصحافي
ضم أن  إلى  كوك  جوناثان   والكاتب 
إلى الغربية  الضفة  في   مناطق 
قانونية شرعية  سيضفي   إسرائيل 
األرض، على  فعاًل  قائم  واقع   على 
الضفة يخضعان أراضي  ثلثي  إن   إذ 
ويعيش اإلسرائيلية،  للسيطرة   فعلياً 
 عليه مستوطنون بوصفهم مواطنين
المنظمة وبحسب   إسرائيليين. 
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]هناك دين«  »ييش  الحكومية   غير 
حقوق عن  بالدفاع  المعنية   قانون[ 
الماضية األشهر  في  تم   اإلنسان، 
مشروع ستين  من  يقرب  ما   صوغ 
في يمينيين  نواب  قبل  من   قرار 
إلى إسرائيل  تنتقل  كي   الكنيست 
 الضم الرسمي، وبعض هذه المشاريع
 جرى إقراره فعاًل، ومن بينها القانون
المكلف الخاص  المجلس  يلغي   الذي 
في العالي  التعليم  على   باإلشراف 
إلى صالحياته  وينقل   المستوطنات 
 المجلس اإلسرائيلي الرئيسي للتعليم
على يوافق  الذي  والقانون   العالي، 
الفلسطينية الخاصة  األراضي   سرقة 
المستوطنات، لبناء   المستخدمة 
الرسمي الموقف  كان  أن  بعد   وذلك 
ال المستوطنات  أن  يعتبر   السابق 
 يجب أن تقام إال على األراضي التي
ألنها دولة  أراضي  إسرائيل   تعلنها 
 ال تعود ملكيتها إلى الفلسطينيين،
العدلي السجل  يوحد  الذي   والقانون 
اإلسرائيلية الشرطة  من   المستخدم 

المستوطنات، وفي  إسرائيل   في 
البت سلطة  ينقل  الذي   والقانون 
الغربية بالضفة  متعلقة  قضايا   في 
في دنيا  مستويات  ذات  محاكم   إلى 

إسرائيل]5[.
 وكان بنيامين نتنياهو قد أعلن، في
واشنطن في  عقده  صحفي   مؤتمر 
األميركية، »الصفقة«  إعالن   عقب 
سيادتها ستفرض  إسرائيل   أن 
ترامب أن  وأضاف  األردن،  غور   على 
أن مفادها  كبرى«  كذبة   »فضح  
شرعية غير  بصورة  تحتل   إسرائيل 
الرئيس إلى  وتوّجه  أجدادها،   أرض 
تعترفون »إنكم  بقوله:   األميركي 
جميع على  إسرائيل   بسيادة 
الكبيرة اليهودية   المستوطنات 
أن إلى  أشار  أن  وبعد   والصغيرة«. 
أخفقت السابقة  »السالم«   خطط 
إسرائيل على  الضغط  حاولت   »ألنها 
 كي تنسحب من مناطق حيوية مثل
 غور األردن«، أكد أن ترامب »اعترف
 بأن على إسرائيل فرض سيادتها على

 غور األردن وعلى مناطق استراتيجية
وقد والسامرة«.  يهودا  في   أخرى 
 أراد نتنياهو أن يطلق، بعد عودته
ضم مشروع  إسرائيل،  إلى   مباشرة 
 غور األردن والمستوطنات اليهودية،
األخيرة، اللحظة  في  تراجع   لكنه 
 بضغط من حلفائه األميركيين، الذين
الرئيس مستشار  لسان  على   دعوا، 
الضم تأجيل  إلى  كوشنير،   جاريد 
الكنيست انتخابات  بانتظار   الرسمي 
وتشكيل القادم،  آذار  مطلع   في 

حكومة »مستقرة«.
 وكان منافسه الرئيسي بني غانتس،
أبيض«، »أزرق  تحالف   زعيم 
األميركية، الخطة  دعمه  أكد   الذي 
 بوصفها توفر »قاعدة ثابتة وحيوية
 لتقدم السالم مع الفلسطينيين«، قد
 نّبه إلى أن »وضعها موضع التنفيذ
قوية حكومة  وجود  إلى   يحتاج 
 ومستقرة ال يقودها شخص متهم
 باتهامات خطيرة بالفساد، ومدفوع

كلياً بمصالحه الشخصية«]6[.
يهودية   معارضة 

 أميركية  لفكرة الضم         
أو الغربية،  الضفة  ضم   يواجه 
 المستوطنات المقامة فيها، معارضة
الواليات في  اليهودية  الجالية   داخل 
الكاتب األميركية. فبحسب   المتحدة 
مقاالً نشر  الذي  كورتليسا،   إيريك 
موقع في   2019 نيسان   15  في 
 »تايمز أوف إسرائيل«،  سيخلق قرار
المستوطنات بضم  الجانب   أحادي 
التجمع داخل  انقساماً  إسرائيل    إلى 
»أخالقية« حول  األميركي   اليهودي 
منظمات زعماء  وكان   إسرائيل. 
الحاخام ضمنهم  من  عدة،   يهودية 
من »االتحاد  رئيس  جاكوبس   ريك 
قد اإلصالحية«،  اليهودية   أجل 
أن إسرائيل«،  أوف  »تايمز  لـ   صّرحوا 
جانب من  اإلسرائيلية  السيادة   فرض 
»سيقضي المستوطنات  على   واحد 
حل إلى  التوصل  احتمال   على 
 الدولتين«. ويتخوف أنصار إسرائيل
المتحدة األميركية  من الواليات   في 
الشبان على  الضم هذه   تأثير خطوة 
صاروا الذين  األميركيين،   اليهود 
بمعظمهم، اليسار  نحو   يميلون 
استطالعات بحسب  راحوا،   والذين 
في إسرائيل  عن  يبتعدون   عدة، 
تزايد مع  خصوصاً  األخيرة،   السنوات 
شاس مثل  الدينية،  األحزاب   نفوذ 
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المجتمع داخل  هتوراه،   ويهودات 
منظمات تسع   اإلسرائيلي. وكانت 
تنتمي خمس  ضمنها  من   يهودية، 
 إلى الحركتين اإلصالحية والمحافظة،
 قد وجهت في نيسان 2019 رسالة
فيها تدعوه  ترامب  دونالد   إلى 
رداً الدولتين  حل  على  الحفاظ    إلى 
ضم بشأن  نتنياهو  تصريحات   على 
تلك في  ورد  ومما   المستوطنات. 
 الرسالة: »إننا نعتقد أن الضم سيفضي
اإلسرائيليين بين  أخطر  نزاع   إلى 
بشدة، وسيقوض   والفلسطينيين 
التنسيق نهائية،  بصورة   وربما 
إسرائيل دولة  بين  األمن  مجال   في 
 والسلطة الفلسطينية، ويشجع جهود
 حركات مثل حركة المقاطعة وسحب
العقوبات«، وفرض   االستثمارات 
انقسامات  وتابعت: »إن هذا سيخلق 
المتحدة الواليات  في   شديدة 
الصعب أكثر  األميركية، ويجعل من 
إلسرائيل الثابت  الدعم  على   الحفاظ 
الخطة إعالن  وبعد   وأمنها«]7[. 
»جي منظمة  أكدت   األميركية، 
أن الليبرالية  اليهودية   ستريت« 
»تريد إدارة  عرضتها  التي   الخطة، 
اإلسرائيلية السياسة  برنامج   تزكية 
 اليمينية«، »ال تملك أي حظ »لتكون
متجددة،«، لدبلوماسية   أساساً 
وفريقه ترامب  الرئيس  أن   مضيفة 
السيادة فرض  على   »بموافقتهما 
من واسعة  مناطق  على   اإلسرائيلية 
يمنحان المحتلة،  الغربية   الضفة 
القيام سلطة  اإلسرائيليين   الزعماء 
 بعمليات ضم أحادية الجانب تنتهك
الدولي، القانون  صارخة   بصورة 
 وتبدد حقوق الفلسطينيين، وتحمل
 خطراً  كبيراً  على مستقبل إسرائيل
للشعب ديمقراطياً  وطناً   بوصفها 

اليهود]8[.
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على أمريكي  إسرائيلي  انتداب  بأنها  بحق  وصفت  التي  القرن  صفقة   تأتى 
 فلسطين أقسى من االنتداب البريطاني، لكي تمثل أحدث حلقة في المخطط
 اإلسرائيلي اإلمبريالي لفرض االحتالل على أكثر من 80% من أرض فلسطين
العالمية، اإلمبريالية  مع  باالشتراك  لالندماج،  واسعًا  المجال  إسرائيل  ولمنح   التاريخية، 
جه حلف  في الوسط العربي، من خالل تعاون اقتصادي وسياسي تقوده إسرائيل، وُيَتوِّ

عسكري في مواجهة إيران.

صفقة القرن
واستراتيجية النضال العربي

د. محمد حسن خليل/ عضو السكرتارية المركزية للحزب االشتراكي المصري

على المحللين  من  الكثير  ز  ركَّ  لقد 
 عنصر الصفقة االنتخابية في المبادرة
من كل  فوز  فرص  من  ُم  ُتَعظِّ  التي 
االنتخابات في  وترامب   ناتنياهو 
ولكن صحيح،  عنصر  وهو   المقبلة، 
 األخطر هو سياق المبادرة في سياسة
 االنحياز للمخطط اإلسرائيلي األمريكي
 العدواني المشترك إللغاء حقوق الشعب
المنطقة. على  والهيمنة   الفلسطيني 
 ومن المهم لنا في تحليل تلك الصفقة
بدءاً العدو،  تحليل  على  أوال  نرّكز   أن 
قوته ونواحي  اإلسرائيلي،   بالعدو 
ننتقل لكي  االستراتيجية،   وضعفه 
 إلى تحليل األطراف األساسية للتناقض
 وفى الجوهري في المنطقة العربية.

عن الحديث  فيه  يكثر  الذي   الوقت 
القوة االستراتيجية إلسرائيل  عناصر 
نجد وحلفائها،  المتوسعة   النووية 
داخل استراتيجياً  انقساماً  هناك   أن 
 دوائر صنع القرار اإلسرائيلي، وانتباه
الضعف عناصر  إلى  منها  هام   عدد 
الصهيوني. الكيان  في   الخطيرة 
للنكبة السبعين  الذكرى  في   مثاًل 
عناصر من  إسرائيلي*  كاتب   يحذر 
ال أن  من  بتخوفه  تلك   الضعف 
ما وإسرائيل  المائة  الذكرى   تأتى 
اجتماع في  إن  بل  موجودة!   تزال 
الشاباك، قيادات  مع  األخير   ناتنياهو 
المتفائلة الرؤية  بين  التناقض   يبرز 
حتى المتشائمة  والرؤية   لناتنياهو 

األمنية. القادة لقيادته  يختلف   لم 
تفاخر ما  مع  بالطبع   اإلسرائيليون 
القومية تيار  بهزيمة  ناتنياهو   به 
 العربية، وسعى معظم الدول العربية
جها ُيَتوِّ إسرائيل  مع  عالقات   لعقد 
التطبيع غير  االستخباراتي،   التعاون 
البازغ، والسياسي   االقتصادي، 
الدبلوماسي للتبادل   واالستعداد 
كان االختالف  ولكن  معها،   الكامل 
بالده أن  عن  ناتنياهو  تصور   في 
 تعيش »ازدهاراً دبلوماسياً واقتصادياً
في له«  مثيل  ال  وعسكرياً   وعملياً 
القادة به  يشعر  ما  ضخامة   مواجهة 
عناصر من  إلسرائيل   االستراتيجيون 
 الضعف الخطيرة الخارجية والداخلية.
مركز عن  صادرة  دراسة  كشفت   لقد 
عن اإلسرائيلي  القومي  األمن   أبحاث 
ناتنياهو بين  حسابات  فجوة   وجود 
الذين الواقعيين،   والعسكريين 
إيران وصول  خطورة  عن   يتحدثون 
 إلى حدودهم مع سوريا ولبنان )حزب
في َل،  ُتَشكِّ أن  يمكن  حيث   اهلل(، 
خطيراً تدميراً  إيران،  مع  الحرب   حالة 
كما الصاروخية،  الُقّبة  معه  تنفع   ال 
األمريكي الصاروخي  الدفاع  يحِم   لم 
الصواريخ ضربتها  التي   قواعده 
العراق! في  العنصر اإليرانية   ولكن 
هو، له  ُينبهون  الذي  خطورة   األكثر 
الجنرال يتساحق  على حد ما صرح به 
الجنود شكاوى  مفوض   بريك، 
إلى اإلسرائيلي  الجيش  في   السابق 
أن عن  أهارونوت،  يديعوت   صحيفة 
ل لتحمُّ أكثر هشاشة  الداخلية   الجبهة 
األركان رئيس  أما  حرب!  أي   مخاطر 
شاحاك أمنون  السابق   اإلسرائيلي 
يسميه ما  غياب  خطورة  من  ُر   فُيَحذِّ
»قدرة بمعنى  الوطنية«   »المرونة 
اإلسرائيلي والمجتمع  الداخلية   الجبهة 
والتغلُّب الحرب،  تبعات  ل  تحمُّ  على 
والحفاظ الشديدة،  االضطرابات   على 
االستمرارية من  معقولة  درجة   على 
 الوظيفية خالل فترة الشفاء والتعافي
أكثر إن  الحرب«!  انتهاء  بعد   السريع 
 من ثلث اإلسرائيليين في سن التجنيد
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التجنيد! من  بإعفائهم   ُيطالبون 
األمن أبحاث  مركز  دراسة  ُر  ُتَحذِّ  بل 
 القومي من أن »الجمهور في الكيان ال
الكامنة في المخاطر  يفهم  وال   يدرك 
 المواجهة المستقبلية فحسب، بل يظل
 وإذا كنا نوضح كذلك غير ُمباٍل بها!«.
في االستراتيجية  الضعف  عناصر   هنا 
 مجتمع الكيان اإلسرائيلي )وأحد أدلته
االستنزاف حرب  سنوات  أن   الصارخة 
هي  ،1970 ـ   1968 في   المصرية 
الهجرة ل  ُمَعدَّ أصبح  التي   السنوات 
العكسية بالهجرة  سالباً  إسرائيل   إلى 
نغفل ال  فإننا  للخارج(،   لإلسرائيليين 
 عناصر القوة كما أوضحنا، ولكننا نطمح
وللعدو، للذات  المتكاملة  الرؤية   إلى 
العربي »الصراع  مصطلح  انتشار   بعد 
أن التوضيح  يجب  حيث   اإلسرائيلي«، 
هو منطقتنا  في  الجوهري   التناقض 
العربية شعوبنا  جماهير  مصالح   بين 
وبين والتنمية،  والعدالة  الحرية   في 
الكامن وخنجرها  العالمية   اإلمبريالية 
 في ظهرنا المتمثل في إسرائيل. لم
 تكن إسرائيل لتوجد، ثم لتعيش، ثم
 لتتوحش كما تفعل اآلن دون أن تكون
في البريطانية  لإلمبريالية   مستندة 
العالمية بقيادة لإلمبريالية   فترة، ثم 
والنضال أخرى،  فترة  في   أمريكا 
النضال على  يقتصر  ال   المطلوب 
الفلسطيني للشعب  الباسل   السياسي 
 في كل مكان ضد إسرائيل، ولكنه أيضاً
 الترابط مع نضال الجماهير العربية ضد
التابعة العربية  واألنظمة   اإلمبريالية 
والتنمية، والعدالة  الحرية  أجل   من 
نبرز وأن  بد  ال  المواجهة  تلك   وفى 
م البرجوازية القومية، الوطنية  أن َتَزعُّ
للعداء تطورها،  من  ما  مرحلة   في 
ليس فشلت،  قد  وإسرائيل   لالستعمار 
 فقط للمؤامرات اإلمبريالية، بل نتيجًة
الداخلية وعلى رأسها  لعناصر ضعفها 
المواجهة، من  الجماهير   استبعاد 
والقوى الديمقراطية  على   والقضاء 

 السياسية الشعبية.
 ال بد وأن نتعلم أنه ال مواجهة ناجحة
عربية شعوب  بدون  النهاية   حتى 
أنفسها وتحرير  مة،  وُمَنظَّ  واعية 
وتحرير والتبعية،  االستعمار   من 
القوة بالكامل، بدون عناصر   فلسطين 
من بالنضال  ترتبط  التي   الداخلية 
 أجل الديمقراطية والعدالة االجتماعية
التبعية. وإنهاء  المستقلة   والتنمية 
المغزى المواجهة  تلك  في   يبرز 
واالنتفاضات للثورات   التاريخي 

عام األولى  موجتها  سواء   العربية، 
 2011، أو موجتها الثانية في 2019،
 في الجزائر والسودان ولبنان والعراق.
واالنتفاضات الثورات  تلك  لت  مثَّ  لقد 
واسعة عربية  شعبية  تحركات   أول 
الحرب بعد  ما  فترة  منذ   للجماهير 
أنها في  شك  وال  الثانية،   العالمية 
لألنظمة التاريخي  البديل  ُل   ُتَمثِّ
د الطبيعي  العربية التابعة، رغم التعقُّ
 لمسارات التاريخ التي ال تشهد تحقيق
تحتاج بل  واحدة،  عبر حلقة   األهداف 
الحلقات، متعدد  متواصل  نضال   إلى 
 إاّل أن الجماهير قد دخلت إلى الساحة
مستقبلها، لتحديد  بقوة   السياسية 
مهما أبداً  ذلك  بعد  تخرج   ولن 
بعد لفترات  المضادة  الثورة   انتصرت 
 الثورة، هذا هو قانون جميع الثورات.
 إن هذا المؤشر لبداية العصر الجديد
 للجماهير يجب أال تغيب عنا مؤشرات
مظاهر طغت  مهما   استمراريته، 
للتبعية العربية  األنظمة   تسابق 
واقتحامها واالقتصادية   السياسية 
إسرائيل، مع  بعالقاتها   للمحرمات 
الفضح هو  لها  اآلخر  الوجه   فإن 
واإلسقاط األنظمة  لتلك   الجماهيري 
العنصر شك  ال  وهو  لها،   السياسي 
ُمستقباًل. إلسقاطها   الضروري 
مواجهتها في  األنظمة  تنجح   لم 
الحرب أعقاب  في  لالستعمار   األولى 
 العالمية الثانية، وفي تحويل القومية
متكاملة عربية  أمة  إلى   العربية 
طبقة وجود  بالضرورة   تستلزم 
وطبقات واحدة  عربية   برجوازية 
 شعبية واحدة. وهكذا انتقلت مهمة
إلى العربية  األمة  تكوين   استكمال 

 محور الشعوب.
 إننا نشهد اآلن موجة غروب الصالحية
 التاريخية لألنظمة العربية، يواجهها
 شروق الحركات الجماهيرية السياسية
بدون جذرية  أسس  على   والشعبية 
 أوهام حول برجوازية وطنية مزعومة،
استيقاظ دور  على  الداللة  بالغ   ومن 
 الجماهير العربية ودوره في تشكيل
األمة ومستقبل  دولة  كل   مستقبل 
والتفاعل اإللهام  كلها،   العربية 
 الُمتبادل بين الثورات العربية، ووحدة
الهجمات الشعوب ضد   اتجاه حركات 
تلك اإلمبريالية. آخر  أن  رأينا   ولقد 
القرن المتمثلة في صفقة   الهجمات 
لرفض ناهضة  موجة   تصاحبها 
المشرق من  العربية  الشعوب   جميع 
الصفقة، تلك  مواجهة  في   والمغرب 

العراقيل بعض  يضع  شك  ال   وهو 
االستسالم خطوط  استمرارية   أمام 
 والتطبيع الُمخزية، لكنه أيضاً ُيشكل
في تتحرك  التي  الشعوب   مستقبل 
اإلمبريالية مواجهة  في  واحد   اتجاه 
 إن هذا يفرض على جميع وإسرائيل.
تنتبه أن  العربية  التقدمية   القوى 
د، الموحَّ اإلمبريالي  المخطط   إلى 
العربية، الدول  إلخضاع  يسعى   الذي 
 وتوعية جماهيرها بها، وتنظيم تلك
ُد  الجماهير حول شعارات واضحة ُتحدِّ
 طبيعة األعداء، كما يفرض على تلك
حول داخلية  جبهات  تأسيس   القوى 
غرار على  المشتركة،  الشعارات   تلك 
 المثال الُملِهم للثورة السودانية، وما
من الزمان،  من  عقد  بحوالي   سبقها 
 جبهة كان لها أكبر األثر في قيادة

الثورة حينما انفجرت.
جبهات تشكيل  بجانب   وبالطبع 
ضد المرحلة،  شعارات  حول   تقدمية 
 أنظمتها وضد سطوة التبعية وهيمنة
الحرية ومع  الدولي،  النقد   صندوق 
واالستقالل االجتماعية   والعدالة 
التركيز بد من  بجانب هذا ال   الكامل، 
 على تشكيل الجبهة العربية الُمشتركة
الُملِّحة والقضايا  التحديات  أساس   على 
الخبرات، وتبادل  الدول،  لكل   الواحدة 
 وتبادل الدعم الجماهيري )ولقد رأينا
ضد الضخمة  المغرب  مظاهرات   في 

 صفقة القرن نموذجاً رائعاً لها(.
الُمشرق، الشعوب  مستقبل  بناء   إن 
البالغة، له صعوباته  الملحة،   المهمة 
 ويستلزم حلقات متتالية من النضال
ُبنا من تحرير الشعوب،  وكل حلقة ُتَقرِّ
إمكانية وهم  عن  البعد  يجب   لكن 
واحدة، بضربة  األهداف   تحقيق كل 
في السقوط  في  المتمثلة   ونتيجته 
امة اإلحباط، إذا لم ُتحقق الحلقة  دوَّ

 األولى من الثورة كل أهدافها.
الجماهيرية للقوى  المستقبل   كل 
عودة، بدون  حركتها  بدأت   التي 
 ولتنهض قياداتها الشعبية لمواجهة
وخلق الصعبة،  المهام  تلك   عبء 
الحقيقية، العربية  الكفاحية   الوحدة 
الهيمنة مواجهة  سياق   في 
الديمقراطية وصنع   اإلمبريالية 

 والتنمية االقتصادية.
بخصوص االقتباسات   ملحوظة: 
اإلسرائيلية الصحف  عن   التصريحات 
السعيد  مأخوذة من مقاالت د. محمد 
28 عددى  القاهرية  باألهرام   إدريس 
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 وأخيرًا أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن خطته في مهرجان احتفالي
 بحضور رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو ، أمام جمع من الجمهور
الدول من  سفراء  ثالثة  بحضور  للصفقة  المؤيدين  ومن  إيباك  من   اليهودي 

العربية وهم سفراء كل من البحرين واإلمارات وسلطنة عمان.

في مواجهة تحديات صفقة القرن التصفوية
ما العمل؟

عليان عليان/ كاتب وباحث سياسي-األردن

قراءة أولية متفحصة للصفقة
لهذه المتفحصة  األولية  القراءة    

 الصفقة ، تؤكد بأنها تصفية جذرية
 للقضية الفلسطينية ، وإعالن حرب
 على الشعب الفلسطيني ، من  الزوايا

التالية :
اعتبار على  مجدداً  التأكيد    أوالً: 
موحدة عاصمة  بشطريها   القدس 
بلدة واعتبار   ، الصهيوني   للكيان 
 أبو ديس  عاصمًة لما تسمى بالدولة
العودة حق  وشطب   الفلسطينية، 
وتوطين  ، الفلسطينيين   لالجئين 
التي المناطق  في   الالجئين 
 يتواجدون فيها، مع السماح بعودة
 )50( ألف الجئ فلسطيني للدولة
مدى على  المقترحة   الفلسطينية  
)5000( بواقع   ، سنوات   خمس 
 الجئ كل سنة   ، وتعويض اليهود

الدول من  )إلسرائيل(  قدموا   الذين 
تلك في  ممتلكاتهم  عن    العربية 

الدول.
3٠ في يزيد عن  ما   : ضم  ثانياً     

الغربية الضفة  مساحة  من   المائة 
ذلك في  بما   ، الصهيوني   للكيان 
االستيطانية الكتل  جميع   ضم 
الميت البحر  وشمال  الغور   ومنطقة 
 ، وفرض السيادة اإلسرائيلية الكاملة
 على  معظم مساحة المنطقة ) ج(
( اتفاق  في  ترسيمها  جرى   التي 

 أوسلو 2 ( عام 1995.
الدويلة لقيام  :  وضع شروط   ثالثا 
 الفلسطينية، بعد مرور أربع سنوات
 على  تنفيذ الصفقة – أي بعد أن
ضم قد  الصهيوني  العدو    يكون 
مساحة من  المائة  في   4٠  حوالي 
في الكاملة  فرصته  وأخذ   الضفة  

في المستوطنات  من  المزيد   زرع 
الضفة الغربية .

   وهذه الشروط ذات طابع تعجيزي
أن في  تتمثل  وإذاللي،   تصفوي 
الرسمي الفلسطيني  الجانب     يقوم 
  بما يلي : االعتراف بيهودية الدولة/
 االعتراف بالقدس بشطريها عاصمة
 ) إلسرائيل(/  الموافقة على تقسيم
 المسجد األقصى زمانياً ومكانياً بين
 العرب واليهود/ الموافقة على إلغاء
الفلسطينيين/ لالجئين  العودة   حق 
للدويلة سيادة  وجود  بعدم   القبول 
 الفلسطينية على األرض وفي البحر
 والجو/ عدم وجود حدود للدويلة مع
 األردن/ القبول بضم منطقة المثلث
1948 مناطق  في   الفلسطينية 
الديمغرافيا من  للتخلص   للدولة 
بضم القبول   الفلسطينية/  
الميت البحر  وشمال  الغور    منطقة 
السلطة تعلن  أن   /  )  )إلسرائيل 
كافة من  الخروج   الفلسطينية 
 االتفاقات والمنظمات التابعة لألمم
 المتحدة بما فيها المحكمة الجنائية
للدخول تسعى  ال  وأن   ،  الدولية 
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منظمة أو  اتفاقية  أي  في   الحقاً 
 دولية  إال بموافقة إسرائيلية/ وأن
 تتوقف نهائياً عن دفع رواتب ألسر

الشهداء واألسرى...ألخ.
وفق الصفعة    –  فالصفقة 
، المطروحة  وخرائطها   تفاصيلها 
 تختصر  الضفة الغربية  في محمية
المائة في   11 من  أقل  على   صغيرة 
من وتجعل   ، التاريخية    فلسطين 
محمية  « مجرد  المطروحة   الدويلة 
جغرافية بقعة  على   سكانية« 
أرخبيل بمثابة  تكون   ،  صغيرة  
االسرائيلية بالمستوطنات   محاط 
جغرافي بتواصل  مدنه  تتصل  ال   ، 
 سوى بأنفاق وجسور مفاتيحها بيد

حكومة العدو الصهيوني.
نظام من  بكثير  أسوأ   وهي 
( األپارتهايد    -  البانتوستانات 
 الذي كان مطبقا  الفصل العنصري(
  ، ما دعا رئيس في جنوب أفريقيا

رامابوسا سيريل  أفريقيا   جنوب 
 ألن  يعلق  على الصفقة في القمة
استمعت :«عندما  قائاًل   اإلفريقية 
وقرأت األميركية  السالم  خطة   الى 
 كل ما كتب عنها عاد إلى ذاكرتي
به مررنا  الذي  الفظيع   التاريخ 
تشبه الخّطة  فهذه  أفريقيا،   في 
في تنفذ  كانت  التي   القوانين 
الفصل فترة  خالل  أفريقيا   جنوب 

العنصري«. 
على تنطوي  ال  الصفقة    رابعاً: 
  تصفية القضية الفلسطينية فحسب
المتعددة فصولها  في  تنطوي    بل 
)181( مساحة  على   والممتدة  
أخرى إقليمية  أبعاد  على   صفحة، 
  وأشكال تعاون في سياقات  سياسية
 واقتصادية وأمنية وتطبيعيه، بين
والدولة  ( واسرائيل  واالردن   مصر 
من بدعم  المنتظرة(   الفلسطينية 
وفق الخليجي،   التعاون   مجلس 
  غايات وأهداف محددة ، تستهدف
 دمج الكيان الصهيوني في المنطقة
االقليم من في  قيادياً  دوراً   ومنحه 
  جهة، ومن جهة أخرى خلق منظمة
األوسط الشرق  والتعاون في    لألمن 
العربية الدول  فيها   ،تشارك 
لمواجهة إسرائيل(   ( جانب   إلى 
 التهديدات المزعومة من قبل حزب
 اهلل وفصائل المقاومة وإيران ، ومن
التطبيع دائرة  توسيع  ثالثة   جهة 
 العربي  مع )إسرائيل( على قاعدة
في اإلسرائيلية  بالرواية   التسليم 

فلسطين والمنطقة.
االستراتيجية   غياب 
مواجهة في   الفلسطينية 

الصفقة
أن هو  والغضب،  للقلق  يدعو   ما 
الرئيسية بنودها  أن  رغم   الصفقة 
  معلنة منذ ثالث سنوات  إبان زيارة
ترامب دونالد  األمريكي   الرئيس 
 للرياض في مايو / أيار 2٠17  سواًء
والالجئين بالقدس  يتعلق   فيما 
قيادتي فإن    ، الدولة   ويهودية 
لم الفلسطينية  والسلطة   المنظمة 
 تبادرا إلى وضع استراتيجية وطنية
 جامعة  لمواجهة الصفقة ، واكتفت
 بالرفض االنشائي وبمقاطعة اإلدارة
الرد على رسائل ، وعدم   األمريكية 

ترامب .
على ظلت  الفلسطينية   فالسلطة    

 ذات االلتزام باتفاقات أوسلو المذلة
االحتالل مع  األمني   وبالتنسيق 
رغم  ، االقتصادي  باريس   وباتفاق 
المجلس عن  الصادرة   القرارات 
2٠15 عام  الفلسطيني   المركزي 
 بهذا الخصوص ، وظل رئيس السلطة
 الفلسطينية  على ذات الموقف بعدم
، جديدة  انتفاضة  باندالع   السماح 
التنسيق بشأن  الموقف  ذات   وعلى 
 األمني- لدرجة وصف فيها التنسيق
 األمني بأنه ) مقدس(- وعلى ذات
على الطريق  قطع  بشأن   الموقف 
،كما وإفشاله  بل  مقاوم   فعل   أي 
والمنظمة السلطة  قيادتا   ظلت 
مع والتحالفات  االرتهان  ذات    على 
 الدول الوالغة في التطبيع مع العدو

الصهيوني.
الوطنية الفلسطينية    والفصائل 
 واالسالمية، رغم دورها المقاوم في
 قطاع غزة ونسبياً في الضفة الغربية،
استراتيجية طرح  إلى  تبادر   لم 
القرن صفقة  لمواجهة    موحدة،  
بآليات جبهوي  إطار  تشكيل   عبر 
قيادة على  ضاغطة  محددة    عمل 
ورغم أنها  إذ   ، والسلطة   المنظمة 
 غرفة العمليات المشتركة ومسيرات
قدماً يضع  بعضها   ظل   ،  العودة 
شكاًل األخرى  والقدم  السلطة   في 
أن ناهيك   ، المقاومة  محور   في 
قوى أربك  حماس(   (  البعض 
مع التهدئة  بطروحات   المقاومة 
بوساطة مصرية الصهيوني   الجانب 

وقطرية.
 وهذا الوضع قرأته اإلدارة األمريكية

الفلسطيني االنقسام  قرأت   :  جيداً 
فتات على  الصراع  على   القائم 
مخرجات وقرأت   ، البائسة   السلطة 
الفلسطينية السلطة  والتزام   أوسلو 
 بها رغم تحلل الكيان الصهيوني من
االندالق وقرأت   ، أوسلو   مخرجات 
التطبيع على  الرسمي   العربي 
 المذل  مع الكيان الصهيوني بقيادة
 السعودية ، وقرأت  التحالف المعلن
الوظيفية التطبيع   من قبل أنظمة 
مواجهة في  الصهيوني  الكيان   مع 
 عدو وهمي ) إيران (  ما هيأ المجال
 للرئيس األمريكي ترامب أن يطرح
صلف بكل  التصفوية   صفقته 

وعجرفة.
في ورئيسها  السلطة   بديل 
...وأي الصفقة   مواجهة 

بديل؟؟
الذي الفلسطينية  الفصائل   لقاء 
عن اإلعالن  غداة  اهلل،  رام  في   تم 
عن ممثلين  بحضور   الصفقة  
االسالمي، والجهاد  حماس   حركتي 
في المطلوبة  االستراتيجية   لبحث 
في خطوة  كانت  الصفقة،   مواجهة 
 االتجاه الصحيح ، لكن هذه الخطوة
إمكانية أية  من  تفريغها    جرى 
 للبناء عليها بعد تلكؤ السلطة  في
 متابعة  األمور مع فصائل المقاومة
 في غزة ،   وبعد خطاب عباس في
، العرب  الخارجية  وزراء   اجتماع 

وخطابه في مجلس األمن.
 فرئيس السلطة رغم رفضه للصفقة
 ، إال أنه  لم يطرح بدياًل يستجيب
راح بل  القضية   تصفية   لتحديات 
 يعيد االعتبار لذات النهج المساوم ،
 فهو من جهة  راح يؤكد مجدداً على
  ما أسماه »بثقافة السالم »  والتغني
 والمباهاة فقط بالمظاهرات السلمية
ورفضه  ، الفلسطينية  الضفة   في 
 المطلق لثقافة المقاومة المسلحة ،
في يعلن  لم  أنه  أخرى  جهة   ومن 
التسوية خيار  مغادرة   عن   خطابه 
على الويالت  جر  الذي   «  البائس 
يتحدث راح  بل   ، وشعبنا   قضيتنا 
الرباعية برعاية  مفاوضات   عن 
الواليات فيها  ،تشارك   الدولية 
الرباعية أطراف  بقية  مع   المتحدة 
 إلى جانب خمس أوست دول أخرى
المتهافت البديل  بهذا  وهو   ..ألخ 
في الصفقة  أرباب  مهمة   يسهل 

تنفيذها.

ره
ذو

ج
ى 

 إل
اع

صر
 ال

دة
عا

: إ
هو

يا
تن

-ن
ب

ام
تر

ة 
فق

ص
 ..

ف
مل

ال



 20

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

   كما أن  خطاب عباس  في الجامعة
تفاصيل من  تضمنه  بما   العربية، 
سلبية إضافات  شكل   ،  أخرى 
سوءتها- على  أوسلو-    التفاقات 
ألدبيات بالمطلق   ينتمي    وال 
نبالغ وال   ، الوطني  التحرر    حركات 
 إذ  نقول ، أن هذا النهج يعمل على
كيان إلى  التحرير  منظمة   تحويل 
 رجعي، في إطار عالقات وتحالفات
 معادية لجوهر القضية الفلسطينية
تجسيده جرى  الذي  الكيان  هذا   ، 
  بدماء  آالف الشهداء وعذابات آالف
عددهم تجاوز  الذين   ،  األسرى 
المليون فلسطيني منذ عام 1967
عباس خطاب  تضمن   لقد 

املجاهرة بما يلي:
صراحة1 وبكل  بوضوح   -االعالن 
،بأنه الفلسطيني  للشعب   وتحد 
 بنى عالقات وثيقة مع االستخبارات
 األمريكية من أجل مكافحة االرهاب
منه التزاماً  وأنه   والدولي،   المحلي 
 بمكافحة هذا االرهاب وقع اتفاقات
نشهد وبتنا   دولة،    )85(  مع 
 وألول مرة في تاريخ حركات التحرر
 الوطني قيادة  تبني عالقة وثيقة
ضرب أجل  من  قضيتها  أعداء   مع 

مقاومة شعبها.
 واإلرهاب المحلي من منظور عباس
بعد خبا  الذي  المسلح  الكفاح   هو  
أوسلو ومشتقاتها، اتفاقات   توقيع 
ميتشل مفاوضات  بعد   وخاصة 
السابق المدير   – تينت    وجورج 
 لالستخبارات األمريكية -مع السلطة
انتفاضة اندالع  إثر   الفلسطينية  
خطة عن  أثمرت  التي   األقصى، 
االنتفاضة، لوقف   الطريق   خارطة 
السلطة بموجبها  تعهدت   والتي 

المقاومة بمحاربة   الفلسطينية 
عملياً بذلك  والتزمت   المسلحة، 
لهذا مخصصة  كتائب  تشكيل   عبر 

الغرض » كتائب دايتون« .
  2-إعالن عباس  بوضوح أنه ال يؤمن
 بالسالح ، وأن  السالح جرى تجريبه
  ولم ينجز شيئاً ، متجاهاًل حقيقة أن
حققا والسوري  المصري   الجيشين 
انتصارات تشرين  حرب  بداية    في 
 مذهلة  وأن السادات هو من أجهض
ألهداف بخيانته  االنتصارات،   هذه 
، سورية  مع  عليها  المتفق   الحرب 
التي الساطعة  الحقيقة   ومتجاهاًل 
المسلح الكفاح  أن  أوالً(   (  تقول 
التحرير منظمة  مكن  الذي   هو 
الفلسطينية القضية  نقل    من 
إنسانية الجئين  قضية  كونها   من 
لتصبح وطني  تحرر  قضية   إلى 
انتصار بعد   )1( رقم  تحرير   حركة 
)ثانياً( ، وتقول  الفيتنامية   الثورة 
مكن الذي  هو  المسلح  الكفاح   أن 
الوطن تصبح  ألن  التحرير   منظمة 
الفلسطيني للشعب   المعنوي 
الشرعي الممثل  تصبح  وألن   ، 
، وهو الفلسطيني  للشعب   والوحيد 
الوقوف من  عمار  أبو  مكن    الذي 
لألمم العامة  الجمعية  منصة   على 
1974 عام  مرة  ألول   المتحدة 
مراقب«  « وضعية  على   والحصول 
 لمنظمة التحرير في الجمعية العامة
 لألمم المتحدة ، وتقول )ثالثا( أن
 الكفاح المسلح هو من  حقق نتائج
بصدور تمثلت    ، هامة   سياسية  
المتحدة األمم  من  قرارات   سلسلة 
المصير تقرير  حق  على   تؤكد 
الفلسطيني الشعب  حقوق   وعلى 
 غير قابلة للتصرف ، بما فيها حق

إلى الفلسطينيين  لالجئين   العودة 
ناهيك عن  ديارهم  وممتلكاتهم، 
على تؤكد  التي  القرارات   سلسلة 
 عدم شرعية االستيطان وعلى عدم

شرعية ضم القدس ألخ.
خطابه في  يعلن  لم  عباس  أن   -3 
 عن إلغاء اتفاقات أوسلو ومخرجاتها
 ممثلًة باالعتراف بالكيان الصهيوني
 ، والتنسيق أألمني  ، واتفاق باريس
 االقتصادي ..ألخ  رغم صدور قرارات
المركزي بهذا المجلس   صريحة من 
عبارات يستخدم  وراح   ،  الشأن 
« بقوله   « سياسي  حرد   «  شكلية 
واألميركيين اإلسرائيليين   أبلغنا 
إلى وصلت  األولى   برسالتين 
 نتنياهو والثانية إلى ترامب  عبر«
إلى فرسالتنا  ايه«،  آي  سي   أل 
لن أنه  واإلسرائيليين   األميركيين 
بما معكم  عالقة  أي  هناك   يكون 

في ذلك العالقات األمنية..
يصدر أنه  كله  ذلك  من   األخطر 
الرجوع دون  المواقف،  هذه   مثل 
  حتى للجنة التنفيذية التي يرأسها
الفلسطينية) للمؤسسات   وال 
والمركزي( الوطني   المجلسين 
المؤقتة القيادة  للمرجعية    وال   
لمزاج وال   ، الفلسطينية   للفصائل 
في المنتفض  الفلسطيني   الشارع 
ومخيمات وقرى  مدن   مختلف 
، الشتات  وفي  والقطاع    الضفة 
دون التفرد  درجات  أعلى   ويمارس 
 رقيب أو حسيب،  ووصلت به األمور
« لإلسرائيليين  قائاًل  يتبجح   ألن 
عمركم معلومات   لكم  وفرت   لقد 
...في  « عليها  تحصلوا  حلمتم   ما 
التي األمنية  للخدمات  منه   إشارة 
 قدمتها السلطة الفلسطينية للكيان

الصهيوني!!!
 ما العمل ؟

   في ضوء أن الصفقة عبر تفاصيلها
تستهدف المحددة   وخرائطها 
« الكاملة  إسرائيل  دولة   «  إنجاز 
ضوء وفي   ، البحر  إلى  النهر   من 
المتمثل السلطة    قيادة  بديل   أن 
االستجدائي مازن   أبو  خطاب   في 
لتحديات بالمطلق  يستجيب  ال    ، 
ضوء في    .. وأخطارها   الصفقة 
الشعب جماهير  تطرح  تقدم    ما 

الفلسطيني سؤال  ما العمل ؟
  في اإلجابة على هذا السؤال ، نشير
من الصفقة  رفض  أن  إلى   ابتداًء  
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الفلسطينية السلطة  قيادة   قبل 
مسألة  ، الفصائل  وكافة   والمنظمة 
أن ،   في ضوء  األهمية   غاية في 
منظمة قيادة  قبل   من   تمريرها 
يعني  - اهلل  سمح  ال   التحرير- 
القضية تصفية  المحصلة   في 
التمرير هذا  فمثل   ،  الفلسطينية 
في تثبيته  سيتم   - تم  إن   – 
يؤدي ما  المتحدة،  األمم   وثائق 
 الحقاً إلى شطب وإلغاء كل قرارات
بالقضية المتصلة  المتحدة   األمم 
 الفلسطينية ، وقطع الطريق الحقاً
يطالب فلسطيني  تحرك  أي   على 
والتاريخية الوطنية   بالحقوق 

للشعب الفلسطيني.
، الرفض لوحده ال يكفي   لكن هذا 
 إذا لم يقترن باستراتيجية محددة
تطبيقها يجري   ، المعالم   واضحة 
 ميدانياً على األرض ،  إذ أنه وبعد
محمود السلطة   رئيس  كشف   أن 
في مشروعه  طبيعة  عن   عباس 
 مواجهة صفقة القرن ، يتوجب على
 فصائل المقاومة أن تبادر إلى طرح
  استراتيجية موحدة بعناوين محددة
الفلسطيني الشعب  عليها   ،يجمع 
فيما وتتمثل    ، الصفقة   إلفشال 

يلي:
 ( التسوية  خيار  مغادرة   :  أواًل 
واتفاقات الدولتين  حل   خيار 

أوسلو ومشتقاتها(
 الضغط الفصائلي والجماهيري على
لمغادرة والسلطة   المنظمة   قيادة 
اتفاقات وإللغاء   ، التسوية   خيار 
« ومشتقاتها  ومخرجاتها   أوسلو 
،خارطة ريفر  واي   ، الخليل   اتفاق 
وغيرها بوليس  أنا   ،   الطريق 
في جاء  كما   – نهائيا   واإلقالع 
الشعبية-عن الجبهة   بيانات 
 األوهام والنهج العقيم الذي ال يزال
 أسيًرا لقيود أوسلو ومساره العبثي
تغول عزز  والذي     ،  التدميري 
 العدو الصهيو-أمريكي على شعبنا
 وأدى إلى تسارع وتيرة االستيطان

والتهويد واالعتقاالت. »
صفقة  ( بأن  واضحاً  بات  لقد     

 القرن ( هي الحصاد المرة التفاقات
، وتوابعها  ومشتقاتها   أوسلو 
بحق اعترفت  التي   فاالتفاقات 
( االرهاب  وبنبذ  بالوجود،   اسرائيل 
جميعها أكدت  والتي   )  المقاومة 
 على التنسيق األمني  مع االحتالل،

 والتي رحلت قضايا الصراع الجوهرية
دون النهائي  الحل  مفاوضات   إلى 
المتحدة األمم  بقرارات   إسنادها 
 ذات الصلة ، والتي ألحقت االقتصاد
اإلسرائيلي باالقتصاد   الفلسطيني 
مناطق إلى  الضفة  والتي قسمت   ، 
فيها )ب(  تخضع   ) ج   ، ب   ، أ   ( 
  للسيطرة األمنية اإلسرائيلية الكاملة
)ج( المنطقة  فيها  وتخضع   ، 
 -التي تبلغ مساحتها 6٠ في المائة
اإلسرائيلية للسيطرة  الضفة   من 
من تقدم  ما   الكاملة......كل 
الذي هو   ، مسبوقة  غير   تنازالت 
وكوشنير نتنياهو  الثالثي   حفز 
صفقة صياغة  على   وغرينبالت 
ولي من  محدود  غير  بدعم   ترامب 
سلمان بن  محمد  السعودي    العهد 
الخليجية الرجعيات  بقية   ومن 

والعربية.
ثانيًا : خيار املقاومة

الستراتيجية االعتبار  إعادة    
وما أشكالها   بكل    المقاومة 
من االستراتيجية  هذه   تقتضيه  
موقف بلورة  نحو  على   تحالفات- 
المقاومة محور  مع  واضح   تحالفي 
 -  وإعادة االعتبار للميثاق الوطني
المواد إلغاء  تم  الذي   الفلسطيني 
المجلس دورة  في   منه   األساسية 
عام غزة  في  الفلسطيني     الوطني 
االشتراطات عند  نزوالً   1996  

الصهيو أميركية.
 والحلقة المركزية في هذه المرحلة،
 تكمن في أن تأخذ فصائل المقاومة
الشعبي الحراك  تطوير  في   دورها 
ديمومته، أسباب  وتوفير   المقاوم 
انتفاضة إلى  يتحول  أن   باتجاه 
على جديدة  وقائع  تخلق   عارمة 
بدأ الحراك  هذا  أن  خاصة   األرض، 

 يأخذ أشكاال عنيفة ومسلحة، إضافة
 للمواجهات الجماهيرية مع االحتالل
في مختلف أرجاء الضفة الغربية .
حال في  الشاملة   فاالنتفاضة 
لالنطالق-   حدوثها– وهي مرشحة 
المقاوم الفعل  مع  تتكامل     عندما 
ستشكل  ، غزة  قطاع  في    والنوعي 
دوره ليأخذ  العربي  للشارع   حافزاً 
الحجارة انتفاضتي  في  حدث   كما 
 واألقصى  ، وكما حدث في المسيرات
التي المليونية  العربية   الجماهيرية 
العربية العواصم  من  العديد   عمت 
الفلسطيني في الشعب  مع   تضامنا 
الصهيوني الكيان  حروب   مواجهة 
 على قطاع غزة في األعوام 2008 ،

. 2٠14 ، 2٠12

ثالثًا :  الوحدة الوطنية
الوطنية الوحدة  إنجاز  على   العمل    

البيت وترتيب   الفلسطينية، 
جبهوي سياق  في   الفلسطيني  
البائس التسوية  خطاب  عن   بعيداً 
الصراع أولوية  أرضية  وعلى   ،  
، الصهيوني  العدو  مع   واالشتباك 
 يستدعي -وكما عبرت الجبهة وهذا
اجتماع عقد  بياناتها-  في   الشعبية 
التحرير لمنظمة  القيادي«   »اإلطار 
مواجهة سبل  لبحث    الفلسطينية، 

صفقة القرن التصفوية.
الحراك إنجاز ما تقدم في ضوء   إن 
للصفقة الرافض  العربي   الشعبي 
اإلقليمية التطورات  ضوء  وفي   ، 
« القرن  لصفقة  الرافضة   والدولية 
الرافض العرب  الخارجية  وزراء   بيان 
بيان  ، شكليته  رغم   للصفقة 
بيان  ، االسالمي  المؤتمر   منظمة 
المفوضية موقف   ، اإلفريقية   القمة 
 األوروبية » يشكل المدخل الحقيقي
إلفشال الصفقة وإهالة التراب عليها.
مسألة أن  إلى  نشير   أن   بقي 
شاملة  انتخابات   وإعادة إجراء 

أسس على  التحرير  منظمة   بناء 
رغم صحيحة  وديمقراطية   وطنية 
الصفقة أن تحديات  إال   ،  أهميتها 
ترف تمنحنا  ال   ، التصفية   – 
المرحلة هذه  في  إلنجازها   الوقت 
أن إلى  هنا  اإلشارة   ضرورة  مع   ، 
هي للصفقة   المشتركة   المواجهة 
 التي توفر المناخ  والسبل لتحقيق
وإعادة االنقسام،  وإنهاء   الوحدة 
أسس على  التحرير  منظمة   بناء 

وطنية وديمقراطية.
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كشف والفاسدين..  للمستبدين  وتسفيهًا  المتهاونين  إذالل  في   إمعانًا 
يوم العصر«  »صفقة  تفاصيل  عن  ترامب  دونالد  األمريكي   الرئيس 
 2020/1/28 من واشنطن وبحضور زعيم حزب الليكود الصهيوني بنيامين
 نتنياهو. داللة هذا اإلعالن المتغطرس, هي انكشاف استهتار اإلدارة األمريكية
 بالنظام الرسمي العربي وبضمنه السلطة الفلسطينية من جهة, ومدى التماهي
 الذي وصل إليه اليمين الشعبوي األمريكي في تورطه مع اليمين القومي الديني
 الصهيوني الذي يتصرف وكأن فرصته البتالع فلسطين التاريخية بأسرها وإعالن
 فرض نظام  »األبارتهايد » عليها, قد أزفت بفضل االنهيار الشامل الذي تعيشه

المنطقة العربية من جهة أخرى..!

»صفقة القرن«
 بين غطرسة القوة وتهافت السياسة

محمد صوان/ كاتب فلسطيني-سوريا

األمريكي اليمين  أن  الواضح   من 
العنصري واإلسرائيلي   الشعبوي 
االحتالل وابتالع كل لتأبيد   يسعيان 
ما التاريخية, تحت ضجيج   فلسطين 

يسمى »صفقة العصر«  الترامبية!
أمام اليوم  وشعبها  فلسطين   تقف 
مواجهة في  فنحن  كبير،   امتحان 
نتيجة تأتي  وقومية  وطنية   كارثة 
العربي الوضع  لتهافت   مباشرة 
لقانون إضافة  الرسمي   والفلسطيني 
أجازه الذي  اإلسرائيلي   القومية 
 الكنيست في ثالثة قراءات متتالية,

 وبذلك تتم قوننة نظام » األبارتهايد
 » في فلسطين كلها.

ال الصهيوني   – األمريكي   فالمشروع 
التمييز على  قائم  وهو  فيه,   لبس 
وضع أن  يعني  الذي   العنصري 
الدوني  48 الـ  أراضي   فلسطينيي 
»دولة بناء  وسيتم  قانونياً,   سيرّسم 
أنظمة: بثالثة   « الكبرى   إسرائيل 
داخل كانوا  سواء  لليهود   نظام 
 »الخط األخضر« أم في الضفة الغربية
ومواطنين مستوطنين   بصفتهم 
الغربية للضفة  ونظام  أولى،   درجة 

اسم العصر«  »صفقة  عليه   أطلقت 
تابعة لكنها  فلسطينية«،   »دولة 
ومنَتَهكة االحتالل,  بقيود   ومكبلة 
ثالث ونظام  مطلق,  بشكل   السيادة 
أكبر بل  سجناً،  يبقيه  غزة   لقطاع 

 سجن في الهواء الطلق.
وصديقه ترامب  الرئيس   يعتقد 
للقيام حان  قد  الوقت  أن   نتنياهو 
 بمراسيم دفن القضية الفلسطينية..
بالقانون الحائط  عرض   ضاربين 
بالعودة الالجئين  وبحق   الدولي، 
وبحق وممتلكاتهم,  ديارهم   إلى 
تقرير في  الفلسطيني   الشعب 
 مصيره على أرض وطنه، ومتجاهلين
القدس لمدينة  االستثنائية   األهمية 
لدى والدينية  التاريخية   ومكانتها 
إلى وهي  والمسيحيين،   المسلمين 
ومحور فلسطين  عاصمة  كله   ذلك 
األمم لكثير من  واستقطاب   اجتذاب 
محتلة كمدينة  وهي   والشعوب، 
جّرم الذي  الدولي  للقانون   تخضع 
إعالن ونقض  اإلسرائيلية,   االجراءات 
اعتبر الذي  األخير  ترامب   الرئيس 
 »القدس الموحدة عاصمة إلسرائيل«!

 من هنا إلى أين؟!
أوسلو إطار  تجليات  عايشنا   مثلما 
الممارسات وكذلك  المدمرة   وتطبيقاته 
كل في  الكولونيالية   اإلسرائيلية 
 فلسطين, عايشنا أيضاً منظومة المواقف
 العنصرية المشجعة على ممارسة العنف
وانعكاساتها الفلسطيني،  المجتمع   في 
والمؤسسات واأليديولوجيا  القوننة   في 
فكل الصهيونية،  واألمنية   السياسية 
والغطرسة القوة  أوج  مع  متالزم   ذلك 
تجاوز نفسه  الوقت  في   اإلسرائيلية, 
الفلسطينية السلطة  تأثير   وتعدى 
أو قادرة  ونخبها من كونها غير فاعلة 
إلى كونها ليست ذات جدوى،   أو حتى 
االحتالل ديمومة  في  مساهمة   أداة 
الكولونيالي التقسيم  مشروع   وفي 
جوهر يجسد  الذي   االستيطاني 
 الصهيونية, كما قدمته وحددت محاوره

 »صفقة العصر« األمريكية.
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الفلسطينية السلطة  تجاهل  يكن   لم 
إعالن حفل  لحضور  دعوتها   وعدم 
فالنقاش مصادفة,  العصر«   »صفقة 
كان وشعبها  فلسطين  مستقبل   بشأن 
 على الدوام نقاشاً داخلياً بين الحكومات
ال األمريكية  واإلدارة   اإلسرائيلية 
الفلسطيني.. نظر  لوجهة  فيه   مكان 
المشروع في  الفلسطينيين   فمستقبل 
 القومي – الديني – اليميني الصهيوني

 يتراوح بين ثالثة خيارات:
 - األول:  انتظار أو اختالق ظروف حرب
والعربية الدولية  الظروف  مع   متالزمة 
 الحالية تقود إلى طرد سكاني ولو جزئي
 يسهل عملية ضم أراضي الضفة الغربية

إلى الدولة الصهيونية دون السكان.
اليمين قوى  بتأييد  يحظى  الثاني:   - 
الضم سياسة  ويدعم  المتشدد،   القومي 
 الكامل للضفة الغربية, مع إعطاء السكان
– فردية  مدنية  حقوقاً   الفلسطينيين 
ليست لكنها   ،48 الـ  فلسطينيي   مثل 
في متساوية  حقوقاً  أو  قومية   حقوقاً 

 دولة لكل مواطنيها.
 - الثالث : كما عّبرت عنه »صفقة العصر«،
دولة بين  لفلسطين  جديد  تقسيم   هو 
 »يهودية نقية« وكيان فلسطيني هزيل،
في األسود  البانتوستان  عن  نسخة   هو 
 جنوب أفريقيا قبل االستقالل، أو محمية
أمريكا, شمال  في  األصليين   للسكان 
 وهذه الصيغة قد تكون على شكل »أقل

 من دولة« كما سماها نتنياهو.
التقسيم هذا  وحدود  مالمح  بدأت   لقد 
قدمها التي  الخريطة  خالل  من   تظهر 
خريطتي كذلك  ترامب,   الرئيس 

»منطقة    - وأوسلو  »-Cاالستيطان    
الضفة من   %6٠ من  أكثر  تشمل   التي 
التي الكبرى  والمستعمرات   الغربية, 
 تحاصر هذا الكيان وتحرمه من السيادة
الوطنية، والمؤسسات   والصالحيات 
الخارجي باألمن  تتحكم   فإسرائيل 
الجهات، جميع  من  وتحّوطه   والداخلي 
نفسه أن يسمي  الكيان   ويستطيع هذا 
لنفسه جميع شكليات  دولة وأن يعطي 
المتنفذة النخب  تتمكن  بحيث   الدولة 
والوزارات المناصب  على  التنافس   من 
اليوم, تفعل  مثلما  تماماً   والسفارات، 
وتعاطف اعتراف  على  يحصل   وربما 
من مفروض  التقسيم  هذا   عالميين.. 
وإسرائيل، األمريكية  المتحدة   الواليات 
 ومرفوضاً من الشعب الفلسطيني برمته،

بمختلف أماكن تواجده ومكوناته.
 إن سياسة السلطة ونخبها حتى اللحظة
 تساعد على المضي قدماً في هذا المشروع

ظل في  وذلك   - تدري  ال  حيث  من   - 
 غياب مشروع تحرري وطني فلسطيني
 جامع, فالسلطة تلعب على حبل »تبادل
 األراضي« وسياسة التقسيم الكولونيالي،
 عالوة على أن األفكار السياسية الرئيسية
 التي قدمها الرئيس محمود عباس يوم
التنفيذية اللجنة  أمام   2020/1/29 
»فتح« لحركة  والمركزية   ل«م.ت.ف« 
 في رام اهلل ال تسقط أو تعّطل مشروع
»نظرية مازن  أبو  فاعتمد   »الصفقة«, 
أجل من  التراكمي  والعمل   التراكم« 
 الوصول إلى » الدولة » في وقت تتزامن
 فيه العملية التراكمية – حسب المنطق
تراجع عملية  مع   – النافذ   الفلسطيني 
والوطني السياسي  الواقع  في   خطير 
»حل إمكان  تراجع  بل  االحتالل،   تحت 
له المتحمسين  أكثر  حسب   الدولتين« 
 مثل الخارجية الفرنسية ومراكز األبحاث

األمريكية!
وإنما ثابت,  قائم  وضع  هنالك   ليس 
الواقع,  هناك تراجع مرعب على أرض 
 وال فائدة مرجوة من »نظرية التراكم«،
لم ترتبط بمشروع تحرري وطني  إن 
وال شاملة..  شعبية  وانتفاضة   شامل 
 مانع مرحلياً أن يكون المشروع الوطني
حدود في  سيادية  دولة  مشروع   هو 
لكن  ،1967 لعام  حزيران  من   الرابع 
 على أصحاب هذا المشروع أن يشرحوا
 لنا كيف سنصل عبر التفاوض المستمر
 فقط إلى »دولة« في ظل حالة التراجع
 الذي نشهده, ونشاهد أيضاً االستيطان
« من  أكثر  ابتلع  الذي  الزاحف   والضم 
الغربية, الضفة  مساحة  من   «  %60 
بكاملها.. القدس  مدينة  على   عالوة 
 يبدو أن السلطة الفلسطينية غالت في
البراغماتية ولزوم ما يلزم،  االعتبارات 
 ويبدو أن هذه السلطة تعّبر عن موقف
 يرى أن المشروع الصهيوني قد أكمل
لم لو  حتى  بنجاح،  األخيرة   فصوله 

تعلن ذلك جهاراً !..
 مسار الرد الفلسطيني:

– األمريكي  المخطط  إفشال   يتطلب 
القائمة العصر«  »صفقة  و   اإلسرائيلي 
المصير تقرير  حق  وتبديد  إنهاء   على 
دولته وإقامة  الفلسطيني   للشعب 
 المستقلة السيادية بداية، ورفض تفتيت
معازل إلى  الغربية  الضفة   وتقسيم 
إسرائيلياً ضمها  يراد   »باستونتانات« 
إجراءات وهي  إقليمياً,  منها   والتخلص 
إلى الفلسطينية«  األرض  »بقايا   تحّول 
الغربية.. الضفة   أقل من نصف مساحة 
كاماًل, االحتالل  إنهاء  يكون  أن   فإما 

 وإما أن يصبح الضم كاماًل.. لن يتمكن
 الشعب الفلسطيني عن تنظيم مواجهة
القادم المصيري  للتحدي   فاعلة وناجحة 
بأوضاعه جوهري  تغيير  بإحداث   إال 
وأول كفاحه..  ارتكاز  قواعد   وفي 
الوضع إنقاذ  يقتضي  االهتمام   محاور 
إن والذي  حالياً،  المتهافت   الذاتي 
الوطني المشروع  ببقايا  سيودي   استمر 
على شابات وشباب ولذلك   الفلسطيني, 
 فلسطين المتحفزين لمواكبة االنتفاضة
 الجديدة التي بدأت بواكيرها في أكثر
التركيز على  من مدينة وقرية ومخيم, 
 إعادة بناء الحركة الوطنية التي شاخت
والمكاسب المنافع  وتكّسبت   وتكلست 
الذي أدخلها األمر   من »إطار أوسلو«!.. 
 في صراع المصالح الذاتية والفئوية على
 السلطة المتداعية, مما أدى إلى إضعاف

 المصلحة الوطنية والقومية الجامعة.
نحو الفلسطيني  الشباب  جيل   يتطلع 
وال صب  الذي  المزمن  االنقسام   إنهاء 
اإلسرائيلية األهداف  طاحونة  في   يزال 
نموذج تقديم  وبالتالي   واألمريكية, 
الحياة تنظيم  في  وجديد   إيجابي 
على تقوم  والسياسية,   المجتمعية 
والشفافية, والمحاسبة  المساءلة   ضرورة 
يتحقق لن  األممي  واإلسناد   فالدعم 
القناعة تتوفر  عندما  إال  فاعاًل   ويكون 
بأحقية العالمية  التضامن  حركات   لدى 
المصير بتقرير  الفلسطيني   الشعب 
 وحقه بالعودة واالستقالل الناجز.. فإذا
من أحد  يساعدنا  لن  أنفسنا  نساعد   لم 

 العالم.
من الصهيونية  الحركة   تصارع 
الكولونيالي جوهرها  تجسيد   أجل 
فلسطين كامل  على   العنصري 
أن العجيبة  والمفارقة   التاريخية, 
 السلوك السياسي الفلسطيني الرسمي
يتساوق يزال  ال  بالسلطة   المتمثل 
اليميني الديني  القومي  المشروع   مع 
االنحطاط ظل  في   الصهيوني 
 األخالقي والقيمي لهذا المشروع الذي

ال مقاومة جادة له حتى اللحظة.
ما الفلسطيني  الشعب  أمام  يبقى    

جديد, جيل  الدوام،  على  أمامه   كان 
لفلسطين ومشروع  جديد،   وفكر 
من التحرر  آفاق  لها  يفتح   جديدة 
االستيطاني الكولونيالي   النظام 
من يمّكنها  وبما  العالم،  في   األخير 
تعددي ديمقراطي  بنظام   استبداله 
عنصري تمييز  دون  عادل   مدني 
 واضطهاد عرقي وإثني أو ديني أو

  طبقي.
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 منذ افتتاح بازار ما يسمى السالم في كامب ديفيد نشأ تصورين لحل القضية
 الفلسطينية؛ األول، كان يأتي على شكل مبادرات تسووية تقوم على االعتراف
،1967 العام  في  احتلت  التي  المناطق  من  االنسحاب  مقابل  االحتالل   بكيان 
والتطبيع االعتراف  الصهيونية والتي تقوم على أساس  الرؤية  الثاني، هي   والتصور 
الفلسطينية. وأمام للقضية  التصفوية  الحلول  إلى  بعد  العربي والنظر فيما  العالم   مع 
والتصور الرؤية  لصالح  يميل  الغرب  أن  اتضح  عقود  ألربعة  امتدت  التي  الثنائية   تلك 

الصهيوني.
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 التطبيع وحافة الهاوية

محمد أبو شريفة/ كاتب فلسطيني-سوريا

 أثارت اللقاءات والزيارات األخيرة بين
 قيادات أسرائيلية وفلسطينية وعربية
التسابق بشأن  والتساؤل   الجدل 
الصهيوني، الكيان  مع  التطبيع   على 
اللقاءات هذه  من  المرجو   والهدف 
فيه تتصاعد  وقت  في  تأتي   والتي 
 المواجهات في القدس والضفة وغزة
األرض كل  في  الشهداء   وسقوط 
 الفلسطينية. ويبرر »البعض العربي«
تشهدها التي  األزمات  تفاقم   بأن 
إعادة باتجاه  دفع  العربية   المنطقة 
 النظر في العالقة مع اآلخر وال سيما
 )إسرائيل( التي وجدت في مثل هذه
لصفقة للترويج  فرصة   التبريرات 

 القرن وتهميش القضية الفلسطينية
 وإزاحتها عن قائمة أولويات االهتمام
 العربي. فلم يعد هنالك عقبة أمام
االحتالل بكيان  واالعتراف   التطبيع 
القضية تجاوز متطلبات  تم  أن   بعد 

الفلسطينية.
هذا من  تنبع  للحل  ترامب   رؤية 
 التصور، والذي يدور اليوم حول إجراء
الصهيوني الكيان  قيادة  بين   قمة 
العربية، الدول  قيادات   وبعض 
هنالك أن  اإلعالمية  التقارير   وتشير 
 الكثير من المدعوين من قادة العالم
 العربي. وهذه القمة إن حدثت فإنها
مسار في  نوعي  تحول   بالتأكيد 

مرة فألول  الفلسطينية،   القضية 
 النظام الرسمي العربي يقوم بعالقات
أن دون  االحتالل  كيان  مع   معلنة 
 يقوم األخير بتقديم أي تنازل يذكر
الفلسطينية، وهذا القضية   في ملف 
 مؤشر على أن بعض النظام الرسمي
 العربي قد وصل إلى مرحلة التسليم

للرؤية الصهيوأميركية.
نتنياهو خطاب  أن  المالحظ   ومن 
مضمونه في  يتجاوز  لم   التطبيعي 
عبر المستهلك  التقليدي   الخطاب 
أوسلو اتفاق  منذ  ذاته  النمط   إعادة 
على يرتكز  والذي  اللحظة   وحتى 
وجهة حدد  وبالتالي  األمن،   ذريعة 
بمحورين التطبيع  مسار  في   الكيان 
أمنياً الداخلية  الجبهة  تمتين   األول 
المحيطة، األخطار  بسبب   وعسكرياً 
السعي وجوب  الثاني   والمحور 
المنطقة دول  مع  »سالم«   لتحقيق 
االعتراف مبدأ  على  يقوم  أن   شرط 
القومية الدولة  بصفتها   )بإسرائيل( 
أمن وضمان  اليهودي   للشعب 
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اإلسرائيليين.
كشف السياق،  هذا   وفي 
لدى الصهيوني   السفير 
داني المتحدة   األمم 
عقد »نتنياهو  بأن:   دانون 
مع عدة  سرية   اجتماعات 
 عدد من رؤساء دول عربية
عالقات تقيم  ال   وإسالمية 

دبلوماسية مع إسرائيل«.
إلى موضوعية  قراءة   وفي 
اليوم األحداث   مجريات 
في تميل  الكفة  أن   نرى 
كيان لصالح  المسار   هذا 
عن والحديث   االحتالل، 
أو تسوية  شروط   تحسين 
هي ما  للحل،  ترامب   رؤية 
العيون؛ في  الرماد  ذر   إال 

القضية الحل في موضوع   ألن جوهر 
الطاولة على  المقدم   الفلسطينية 
استسالم فلسطيني إعالن   اليوم هو 

وعربي تام لالحتالل االسرائيلي.
 ولكن، ما هي تداعيات هذا التهافت
العواصم من  لعدد   التطبيعي 
 العربية؟ البعض من المراقبين يرون
 أن ما يحدث من لقاءات بين الطرفين
عن تعدوا  ال  والعربي   اإلسرائيلي 
 كونها لقاءات روتينية وليست األولى
هذه ميزها  ما  ولكن  نوعها،   من 
إلى السرية  من  انتقلت  أنها   المرة 
 العلنية، وبغض الطرف عن فحواها؛
تسخيرها يريد  نتنياهو  أن   إال 
 لمصالحه الذاتية في تحقيق مكاسب
صراعاته في  لمساعدته   دبلوماسية 
السياسيين، خصومه  أمام   الداخلية 
وجه في  شعبية  حصانة   واكتساب 
بتهم محاكمته  لتفادي   القضاء 
حين في  أمانة.  وخيانة   فساد 
محاولة إال  ليست  أنها  آخرون   يرى 
 للتطويع التدريجي ودفع دول عربية
أكثر خطوة  اتخاذ  في   وإسالمية 
 جرأة لتظهير العالقة مع )إسرائيل(

ومغادرة سياسة الظل.
نتائج على  الحكم  المبكر  من   ربما 
 محاوالت التطبيع، لكن بلورة رؤية
هو الحقيقية  لدوافعها   موضوعية 
 الذي سيمكننا من معرفة تداعياتها
ثمة أن  الواضح  من  ألن   المحتملة، 
 هوة شاسعة بين موقف المستويين
التطبيع من  والشعبي   الرسمي 
تجاوزه، أو  اغفاله  عدم   ويقتضي 
 حيث عبر الكثيرون عن مخاوفهم من
 رياح التطبيع اإلسرائيلية - العربية

 وترسيخ فكرة الهزيمة واالستسالم
عقود أربعة  منذ  تصدرتها   التي 
وفكرية سياسية  وشخصيات   قوى 
الفعلي التزامها  في   مشكوك 
الصمود. وقيم  التحرر   بمبادئ 
لتصل المخاوف  هذه   وتتعمق 
التطبيع دوافع  أن  حقيقة   إلى 
فيها بل  بالضرورة،  واحدة   ليست 
 تقاطعات مشتركة بين المستويين
تحديداً ويتمثل  والشعبي   الرسمي 
العدو مع  العالقة  طبيعة   في 
 االستراتيجي لألمة وأسلوب تعاطي
هو ما  وفيها  معه،  الحكم   أنظمة 
والمقاصد باألهداف  يرتبط   خاص 
ويتعلق العالقة  لطرفي   النهائية 
العدو بهوية  تحديداً  هنا   األمر 

التاريخي لألمة.
 ومهما تقدمت محاوالت التطبيع في
 تحقيق أهدافها إال أن الوصول إلى
التطبيعي« »العمق  معادلة   تحقيق 
والجذب الشد  بعوامل   سيصطدم 
أن يعني  بما  والمجتمعي،   السياسي 
لمعيار سيخضع  فشلها  أو   نجاحها 
الرسمي المستويين  بين   التوافق 
 والشعبي بشأن هوية األعداء والحلفاء
بيد والوطن،  لألمة   االستراتيجيين 
في الفاعلة  النخب  اختالفات   أن 
 المجتمع وتناقضاتها الحادة يؤكد أن
المفهوم في  جوهري  اختالف   ثمة 
تزال وال  العدو،  لماهية   الحقيقي 
الدول أغلب  بين  إشكاليات   مثار 
 العربية؛ األمر الذي يبعث على الريبة
 والشك في مصداقية خطاب المستوى
المستوى مع  والتناقض   الرسمي 
 الشعبي، ألن في خضم هذا االختالف

 ثمة من يجزم بأن مفردات
تعدو ال  الرسمي   الخطاب 
 كونها شعارات تتجمل بها
العربية الدول  من   األغلبية 
 وعدد ال بأس به من القوى

السياسية واالجتماعية.
 وبناء على ما سبق، سيكون
حقيقة فهم  المتعذر   من 
مع التطبيع  على   التهافت 
من لألمة  التاريخي   العدو 
العمل دون  وغيرهم   عرب 
 على بلورة تصور موضوعي
أوال: تساؤالت،   لثالث 
العربي- الصراع   حقيقة 
ومضمونه…  اإلسرائيلي 
 هل هو صراع إرادات وصراع
مستقلة دول  بين   وجود 
الغير، ألرض  غاصب  محتل   وكيان 
 أم أنه صراع أطراف إقليمية يسعى
رؤيته فرض  إلى  منها  واحد   كل 
الثاني يتعلق والتساؤل  اآلخر؟   على 
السياسية والقوى  األنظمة   بهوية 
رؤية تملك  هل  والمؤثرة،   الفاعلة 
 مشتركة لألسس التي يجب أن تجابه
التساؤل أما  الصهيوني؟  العدو   بها 
المحتملة المآالت  في  يكمن   الثالث 
 للتطبيع التي من المحتمل أن تؤدي
تنجح كأن  متوقعة،  غير  نتائج   إلى 
في التدريجي  االنتقال  تحقيق   في 
الوطنية الدولة  وإدخال   التطبيع 
ال والتفكك،  الفوضى  من  حال   في 
لمجمل رهينة  تصبح  أن  بعد   سيما 
واالقتصادية السياسية   االتفاقيات 

واألمنية.
الرؤى تعددت  مهما  الواقع،   في 
مع للتطبيع  للترويج   والمبادرات 
 كيان االحتالل، إال أن األمل يبقى
الشعوب إرادة  على  االعتماد   في 
والغير للتسوية  المجربة   العربية 
في قدماً  النهوض  في   مجربة 
فالجميع المشروع.  هذا   مواجهة 
أقامت التي  الدول  أن   يعلم 
 اتفاقيات تسوية مع )إسرائيل( –
 »كامب ديفيد« و »وادي عربة« - لم
 يطرأ أي تغيير على وضعها منذ
 عقود بل ازدادت وتفاقمت األزمات
 البنيوية داخلها، وفي الميزان فإن
الكيان  التسوية والتطبيع مع هذا 
تقديم يعني  اإلقصائي   االحتاللي 
 المزيد من الهبات والتنازالت فيما
 هي تقف وتقول هل من مزيد؟!
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صفقة القرن بين الهلوسة وإمكانية التطبيق
د. فايز رشيد/كاتب سياسي-األردن

   ستظل »صفقة القرن« الشغل الشاغل للفلسطينيين والعرب والعالم ولعدونا
وترامب نتنياهو  يّدعي  وغيرها.  بالطبع,  االستراتيجية  وحليفته   الصهيوني 
 أنهما قرآ كل المشاريع السابقة للتسوية بين الفلسطينيين و«اإلسرائيلين« في
بات يعرف )فالكل  قليلة  بكلمات  التي سأتناولها  الصفقة  بنود هذه   التحضير وتجهيز 
الفلسطينية الوطنية  القضية  تصفية  يريدون  نعم,  وتداعياتها(:  وتفاصيلها   بنودها 
باعتبار أقّل«!  وعرٌب  أكثر  »أرٌض  القدم  منذ  المعروفة  القاعدة  على  شاملة   تصفية 
 صفقتهما هي الحّل األمثل للتسوية. الكيان بخاصة  وبمساندة حليفته االستراتيجة األول
 يتبعان منذ سنوات طويلة, طريق تهيئة األجواء لطرح حل كـ »صفقة القرن« ولجعلها
 مقبولة دوليًا وعربيًا ومناطقيًا, أما كيف؟ فنقول: نتنياهو وترامب كاذبان فعدد هذه
وزير ممثل  غي  ماك  المدعو  بدأه  أولها  مشروعًا,   83 )التصفوية(  التسووية   المشاريع 
 الخارجية األمريكي آنذاك جيمس بيرنز في عام1947 بإيعاز من الرئيس هاري ترومان
 بعد التشاور مع رئيس وزراء بريطانيا كليمنت أتلي. فرق هائل بين كل من تلك المشاريع

وأحدها عن اآلخر, وأولها ظهر حين لم تتم بعد رسمنة إنشاء الكيان الصهيوني.

يقارب ما  بعد  جاءت  القرن«   »صفقة 
أي الكيان,  إنشاء  على  عاماً   71  الـ  
من عقود  حصيلة  أنها  القول   يمكن 
ثم فلسطين,  من  األول  للجزء   االحتالل 
المذابح من  هائل  لكم  ونتيجة   الثاني, 
العرب, ضد  فترة  وبعد   للفلسطينيين 

جرى من  أن  وباعتبار   ديموغرافياً, 
بالتقادم بلدهم  سينسون   تهجيرهم 
الجديد. الواقع  التدريجي في   والتكيف 
الذاكرة شطب  الكيان  دولة   حاولت 
 والهوية والثقافة الفلسطينية بتخطيط
 مرّكز ومنّظم، فليس صدفة مثلما يقول
ال »كي  الخالدي في كتابه  وليد   المبدع 
)الكيان( الصهيونية  مسحت   ننسى« 
قرية  500 يقارب  ما  األرض  وجه   عن 
المدن أسماء  وغّيرت  فلسطينية،   وبلدة 
وغيرها, والمناطق  واألحياء   والشوارع 
 إضافة إلى اكتساب شرعية الوجود بعد
 أخطر حدث مّر على القضية الفلسطينية
ديفيد كامب  اتفاقيات  توقيع   وهو 
عربة وادي  اتفاقية  ثم  ومن   وأوسلو 

 بنتائجها الكارثية.
تأييد أكبر  نيل  يحاول  الكيان   ظّل 
تحالفه تدعيم  وبخاصة   لوجوده، 
 المشترك واالستراتيجي مع أمريكا بعد
جديدة أولى  عالمية  كقوة   ظهورها 

أشكال كل  من  طويلة  سلسلة   وبعد 
واألهم والعنصرية  والحروب   العدوان 
لألرض والمتدرج  المخطط   االستيالء 
تهجير جانب  إلى  كذلك   الفلسطينية. 
عنوة فلسطيني  مليون  أرباع   ثالثة 
الفلسطينيين عدد  لتقليل  محاولة   في 
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في الثانية  العالمية  الحرب  نتائج   بعد 
ودول السوفييتي  االتحاد   مواجهة 
 المنظومة االشتراكية. الواليات المتحدة
الدور مع  تقاسم جديد  في  دوراً   أخذت 
وإلى خاصة  البريطاني   االستعماري 
عام السويس  )حرب  الفرنسي  ما   حد 
ُتهمل لم  عموماً.  والغربي   )1956 
 إسرائيل األمم المتحدة بعد أن امتلكت
الالجئين, بإعادة  مرهونة   شرعيتها 
محافل منظماتها  ومن  منها  جعلت   بل 
صعيد على  كثيرة  دول  تأييد   لكسب 
حق أمريكا  استعملت  ودوماً   العالم, 
الكيان دولة  ما  قرار  مّس  ما  إذا   الفيتو 

في مجلس األمن.
بد من ال  كان  القرن«  لـ«صفقة   بالنسبة 
إليها العربية  الرسمية  األوضاع   تهيئة 
الجانب على  وللضغط  أوالً   لقبولها 
ولتحمل ثانياً,  لقبولها   الفلسطيني 
والديموغرافية: المالية   تداعياتها 
جرى كبف  أما  ثالثاً.  وغيره   التوطين 
االستعماري الصهيوني   التخطيط 
بدأ فقد  مستقباًل؟  العربية   للسياسات 
للدول بنرمان  كامبل  مؤتمر  من   عملياً 
الرسمي الظهور  بعد   االستعمارية 
 للصهيونية وتحديد أهدافها ورسمنتها
جاءت  .1897 عام  بازل  مؤتمر   في 
بلفور ووعد  بيكو  سايكس   اتفاقية 
وطبع لرسم  متتاليتين  سنتين   في 
االستعماري، بالتصور  العربية   المنطقة 
الجديدة الصهيونية  الدولة  يخدم   وبما 
األحداث تسر  لم  طبعاً  المنطقة.   في 
حيث مستقيم،  خط  وفق   التاريخية 
العربية الوطني  التحرر  حركة   فرضت 
كثيرة عربية  أقطار  ونالت   معاركها 
 استقاللها عن االستعمار, وظهر الرئيس
عربية وطنية  كحالة  الناصر  عبد   جمال 
العرب الزعماء  من  الكثير  وكان   عامة, 
دوماً: العسكرية  انقالباتهم   يبررون 
الفارقة العالمة  فلسين«.  تحرير   »ألجل 
كل واحتالل   1967 عام  حرب   كانت 
كانت نعم  عبدالناصر.  ووفاة   فلسطين 
المسلحة الفلسطينية  الفصائل   انطالقة 
,1967 هزيمة  على  الطبيعي   الرد 
على للتخريب  والضغط  التآمر  بدأ   ثم 
عبد عربية«-كما وصفها   »أنبل ظاهرة 
القيادة على  العربي  والضغط   الناصر- 
بنهج لاللتحاق  الفلسطينية   الرسمية 
اتفاقيات توقيع  إلى  وصوالً   التفاوض 
الفلسطينية, الساحة  وانقسمت   أوسلو, 
الذي العشر  النقاط  برنامج  قبلها   وكان 
التسوية. للولوج في نهج  األبواب   شرع 
 من جانب ثان ففي مؤتمرات هرتسيليا

وتنفيذ التخطيط  تم   االستراتيجية 
اإلسرائيلية العالقات  لشكل   تدريجي 
العربي, الرسمي  النظام  غالبية   مع 
العلني التحالف  إلى  بها   والوصول 
ما القرن.  صفقة  تطبيق  سبيل   في 
تاريخي سرد  إلى  يهدف  لم   تقّدم 
وضع على  للتدليل  ولكن   لألحداث, 
 العدو الصهيوني للخطط الطويلة المدى
بالتحالف تدريجياً  مخططاته   وتنفيذ 
األولى االستراتيجية  حليفتهم   مع 

الواليات المتحدة.
البكاء حدود  المحزن  ومن   لألسف، 
الفلسطينية السلطة  قيادات   مواصلة 
اللفظي ورفضها  انتقادها   وسط 
القرن« ووسط لـ«صفقة  العلني   الكالمي 
الجمعي الفلسطينية  جماهيرنا   رفض 
ووسط الفلسطينية,  فصائلنا   وكافة 
بها ويقوم  قام  عظيمة  باسلة   مقاومة 
 مقاومون من كافة المناطق الفلسطينية
48 منطقة  ومن  الغربية  الضفة   في 
لمواقع متقطع  ولو  صاروخي   وقصف 
رفض ووسط  غزة,  قطاع  من   العدو 
وانتقاد العار,  لصفقة  عربي   جماهيري 
لظلمها لبنودها  العالم   العديد من دول 
لكل وشطبها  للفلسطينيين   الكبير 
السلطة من  قياداٌت  مواصة   حقوقهم, 
في تارة  إسرائيليين,  مع   اللقاءات 
وذلك اهلل،  رام  في  وأخرى  أبيب   تل 
مع التواصل  »لجنة  يسمى  مما   بتنظيم 
للمنظمة،  »المجتمع« اإلسرائيلي«التابعة 
الرسمية لما أوردته »وكالة األنباء   وفقاً 
ليسا اللقاءات  وهذان   الفلسطينية«. 
إذ القرن«،  إعالن »صفقة  منذ   اليتيمان 
 ُسّجلت مشاركة شخصيات فلسطينية في
 لقاء مع إسرائيليين في تل أبيب داخل
تحت  1948 عام  المحتلة   فلسطين 
القرن وتوضيح »مواجهة صفقة   ذريعة 
لناشطين للسالم  الفلسطينية   الرؤية 
وشخصيات القرن  صفقة   يرفضون 
متطرفين«، غير  ومستوطنين   يسارية 
»برلمان شعار  أبيب«  تل  »لقاء   وحمل 
تصريحات بأحد  هؤالء  ذّكر   السالم«! 
»إن يقول:  فهو  وأحدثها,   نتنياهو 
مهمته, سيكمل  السيادة  فرض   فريق 
بكاملها الغربية  الضفة  سنحّول   نعم, 

 إلى جزء ال يتجزأ من إسرائيل«.
 وفي إصرار على معاندة اإلرادة الشعبية،
لرفض السلطة  جدية  عدم   وتأكيد 
الناطق ردينة  أبو  نبيل   الصفقة، صرح 
 باسم السلطة الفلسطينية بأن: »التنسيق
لتوقيع جاهزون  ونحن  مستمر,   األمني 

أي أسبوعين«! عن   اتفاقية سالم خالل 
وهل ردينة؟  أبو  السيد  يتحدث   سالم 
 سمع بلجنة بينيت التي عينها نتنياهو
األردن  لبحث تفاصيل ضم منطقة غور 

وشمال البحر الميت إلى الكيان؟
عن المقالة  عنوان  في  قلناه  ما   للعلم 
القيادات هلوسة  بها  نقصد   الهلوسة, 
يجلسون الذين  واإلسرائيلية,   األمريكية 
ما ويقررون  األبيض  البيت   في 
الفلسطينيين لتصفية قضية   سيفعلون 
 بطريقتهم، هم ليسوا مهلوسين فقط،
يتصوروا حين  تماماً,  بلهوانيين   بل 
الذين الغاصبين,  المستعمرين   ككل 
بالقوة, أهدافهم  تحقيق   يستطيعون 
الطامح المعني  الشعب  إرادة  عن   ورغم 
في حّراً  والعيش  أرضه,  تحرير   إلى 
هكذا وكريماً!  حّراً  وطنه  كّل   وطنه, 
قبل من  وتيمورلنك  هوالكو   تصور 
 وكذلك هتلر وموسوليني وغيرهم! إنها
هزمت التي  والنازية  الفاشية   العقلية 
هي الصهيونية  وأصحابها.   معتنقيها 
الظاهرتين مع  مقارنة  وحشية   األكثر 
الشبيهة الظواهر  وكل   السابقتين، 
هذا سقطة,  شّر  سقطت  التاريخ   في 
األهم وهو  األساسي  العامل  أما   عامل. 
القيادات وكل  نتنياهو  يقرأ  لم   )الذي 
عنه( وحديثهم  قديمهم   الصهيونية 
 وهو نضاالت شعبنا الفلسطيني وصالبة
الصلبة ومقاومته  ونضاالته   معدنه 
قرون مدى  على  المستمرة   الرائعة 
بالعثمانيين مروراً  الصليبيين,   منذ 
اللحظة! إلى  وصوالً   والبريطانيين 
»بأنها مائير:  غولدا  صّرحت   لذلك 
 تصاب بالغّصة صباح كّل يوم يولد فيه
 فلسطيني«. وصّرح رابين: »بأنه يتمنى
ابتلع قد  البحر  ويكون  يوماً  يصحو   أن 
كل كما  غزة  وبقيت  هو  ُقتل   غزة«.. 
وكل الكيان  حلق  في  شوكة   فلسطين 
يقرؤوا لم  هؤالء  وحلفائهم.   قيادته 
)على الفيتنامي  الشعب  مقاومة   تاريخ 
لم عندما  الحصر(  وليس  المثال   سبيل 
 يجد السفير األمريكي في سايغون سوى
هليوكبتر إلى  للصعود  لتسلقه   جبل 
لجبهة الكبير  االنتصار  بعد   للهروب 
 التحرير الفيتنامية, تعلّم يا ترامب, اقرأ
أنت ستنهزم  نتنياهو...  يا   التاريخ 
وحلفائك، ومؤيديك  صهاينتك   وكل 
 وسترحلون عن أرضنا, عن تاريخنا, عن
 دمنا, عن أيامنا, عن مقدساتنا, واألفضل
حتماً سترحلوا  أو  طائعين،  ترحلوا   أن 
العار معكم,  مجبرين.. ولترحل صفقة 

فهي لن ُتطّبْق.
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صفقة القرن والشارع العربي
د.كاظم الموسوي/كاتب وباحث سياسي-العراق

القاهرة من  مع ضيف  بالعربية  ناطقة  أجنبية  محطة  تلفزيوني في  لقاء   في 
معرفة أو  النبض«  »جس  استباق  باب  في  وضعتها  أسئلة  المذيعة   سألتني 
 التوقعات لما سيحصل في الشارع العربي بعد إعالن الرئيس األمريكي دونالد
 ترامب صفقته التي حملت عناوين مختلفة متناقضة مع موضوعها وهدفها، وبحضور
 طرف واحد من اسمها، دون حساب أو سؤال عن رد فعل الطرف الثاني رسمًيا، وما يتبعه

 من موقف الشارع العربي واإلسالمي عموًما.

الشارع سينتفض  سريًعا:  جوابي   كان 
أعلنه ما  لكل  ورافًضا  مديًنا   العربي 
ولمن وإدارته  األمريكي   الرئيس 
فيها، معه  يتخادم  ومن  معه   توافق 
الشعبي الغضب  بتنامي  ذلك   وسترين 
العربي الوطن  كل  في   واالحتجاجات 
في طبًعا  وأواًل  اإلسالمي،   والعالم 
عن آخر  بسؤال  وأردفت   فلسطين. 
 رموز معروفة كانت تقود التظاهر، غير
األمريكية اإلدارة  وأن  حالًيا،   موجودة 
عاصمة القدس  بإعالن  الشارع   اختبرت 
 للكيان اإلسرائيلي والسيادة على الجوالن
 وغيرها ولم نر ما تقوله. فأضفت لها،
 صحيح ما قلتيه، ولكن األحداث تتوازى
 مع أدوار الشخصيات البطولية والكاريزما
 وتتراكم هذه الحاالترض بتوفر ظروف
 محرضة معها، وصحيح تعاني الجماهير
 الشعبية اآلن ظروًفا قاهرة، في األغلب
وتجويع اقتصادي  حصار  من   االعم، 
 وخنق واضطهاد واستبداد سياسي وغير
 ذلك، إال أن كل الحراكات الشعبية التي
رفعت بلد عربي  أكثر من   اندلعت في 
فلسطين علم  المشروعة  مطالبها   مع 
الشعب قضية  عن  تدافع   وشعارات 
ليس ربما  وهذه ستخرج،   الفلسطيني. 
لن العربي  الشارع  ولكن  غًدا  أو   اليوم 
 يصمت وستندلع انتفاضة في فلسطين
عنها. ونتحدث  ونلتقي   وخارجها، 
السياسية واألحزاب  المؤتمرات   أغلبية 
 واالتحادات والهيئات الشعبية في الوطن
 العربي وخارجه أصدرت بيانات استنكار

 وإدانة وشجب للصفقة وما حملته، يوم
 إعالنها )2020/1/28(، وهذه المنظمات
 السياسية لها جماهيرها وأعضاؤها ولن
 ودعوت إلى تكتفي بالمواقف المكتوبة،
والنقابات االتحادات  بها  تقوم   خطوات 
أعمالها فيها  تثبت  والمهنية   العمالية 
في واالعتصام  واإلضراب   االحتجاجية 
تؤثر التي  عملها  ومؤسسات   مواقعها 
السياسي. واالتجاه  القرار  صناعة   في 
للشغل التونسي  العام  االتحاد  سيما   ال 
بيانات أصدر  ممن  وغيرهما   والمغربي 
عمال نقابات  خاصة  واضحة،   ومواقف 
والمواصالت والموانيء  والغاز   النفط 
 االخرى وغيرها. وال شك أن أعمال هذه
والمهنية العمالية  والنقابات   االتحادات 
وإيمان لقناعات  مخلصة  أفعااًل   تعكس 
 بالقضية الفلسطينية ورفض أي مشروع

 .لتصفيتها وانكارها
شاركت االجتماعي  التواصل   مواقع 
ورفضه العربي  الشارع  عن   بالتعبير 
نتنياهو،  - ترامب  لصفقة   الحازم 
 وخططها العدوانية، وأسهمت في إبداء
 رأي عام إلكتروني ومن مواقع مختلفة
ترامب خطة  من  العام  الموقف   عن 
واإلسالمية العربية  للشعوب   وصفعته 
خصوًصا. الفلسطيني  والشعب   جميًعا، 
 التظاهرات التي غطت الشوارع العربية،
مشرق من  والمدن  العواصم  أغلب   في 
 الوطن العربي مروًرا إلى أقاصي مغربه،
 وفي كل المخيمات الفلسطينية، وحتى
والتي بعضها الخليجية  العواصم   بعض 

خجاًل بها،  الرسمي  االحتفال   حضر 
وطني، وخيار  إرادة  واستالب   وتواطًؤا 
صلبة وإرادة  شعبية  عزيمة   بينت 
ورفض الفلسطينية  القضية  دعم   في 
الصهيوأمريكية. والمخططات   الصفقة 
وشعاراتها الكبير  بخروجها   وقدمت 
صورة فيها  والمشاركات   وحجمها 
وإصراره العربي  الشارع  لرفض   أخرى 
الفلسطينية للقضية  الوفاء   على 
المشروعة. الفلسطيني  الشعب   وحقوق 
اإلعالن في  ورأيها  كلمتها   وقالت 
في سواء  القاطع،  ورفضه   األمريكي 
أو فيها  قيلت  التي  والكلمات   الخطب 
رفعتها التي  والالفتات  الشعارات   في 
مع وحتى  ظروفها  كل  مع   الجماهير، 
ورغم البيئة،  وصعوبات  المناخ   تغيرات 
 كل الضغوط وأحياًنا التهديدات أصدرت
 أغلب الحكومات العربية بيانات، تشجب
 فيها االنحياز األمريكي الكامل للمشروع
 الصهيوني والعمل على تصفية القضية
 الفلسطينية، وبأضعف اإليمان استنكرت
الشعب مع  تضامنها  وأعلنت   الصفقة 
 الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وعبرت
العربية الدول  جامعة  عام  بشكل   عنها 
 واجتماعها االستثنائي وبيانها الختامي.
 ومن ثم لحقه اجتماع البرلمانات العربية
مواقف من  فيه  حصل  وما  عّمان   في 
كاملة. وادانات  جامعة صريحة  أن   رغم 
 الحكومات العربية والبرلمانات العربية ال
 تعبر فعلًيا عن حقيقة المشاعر الشعبية
وفعلي، كامل  بشكل  القومية   والمصالح 
 إال إنها قدمت ما استطاعت إليه سبيال،
 وعبرت عن هموم عربية وتطلعات أكبر
حكامها بعض  وتخادم  مشاركات   من 
الصهيوأمريكي. والمخطط  الصفقة   مع 
حدث ما  لوال  هذا  يحصل  لم   وبالتأكيد 
العربي واإلسالمي من حراك الشارع   في 
 شعبي احتجاجي، وهو انعكاس إيجابي

 ولو لفظي في صورته وإعالنه.
العربي الشارع  كشف  الواقع   في 
 واإلسالمي في أكثر من موقف ومؤتمر
القاطع حكمه  واحتجاج  وتظاهر   وبيان 
 في مصير الخطة الصهيوامريكية، وأنه
 ال يمكن للصفقة أن تمر، وأن الصفقة أو
المتجددة الجديدة  المؤامرة  أو   الصفعة 
 من وعد بلفور مرفوضة بالكامل، وأنها
الشعب وأن  فعاًل  تكون  أن  يمكن   ال 
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عودة إلى البدايات
طالل عولك

كاتب ومحلل سياسي - فلسطين

ما مع  فعل  كما  سيقبرها   الفلسطيني 
تتوافق ال  اليوم  ظروف  وأن   سبقها. 
التقنية ووسائل فالثورة   مع سابقاتها، 
دوًرا أيًضا  ستلعب  واالتصال   اإلعالم 
اجتماعية قطاعات  رفض  نقل   في 
يليق بما  عليها  والرد  للصفعة   واسعة 
التاريخ. مزبلة  في  وتضعها   ومع بها، 
الصفقة أو  الخطة  أن  من  األمر   وضوح 
لها، أو خطوة  أول تسريب   جريمة منذ 
أيًضا، واضح  منها  الشعبي   والموقف 
يواجهها، لما  حاًدا  نقًدا  هناك  أن   إال 
ما منه  وخطواتها،  وعنوانها   باسمها 
الموضوعي التقييم  بتشوش   يتعلق 
التقدير السليم إلمكانيات  لها، وارتباك 
للبعض يكون  وقد  العملية.   المواجهة 
حصل ما  ضعف  في  حجته  النقد   من 
أو سابقة،  تواريخ  في  عليه  كان   عما 
 صمت مقابل محاوالت تطبيع وحث على
الوطنية الثوابت  عن  والتراجع   التنازل 
وقد والدولية.  واإلسالمية   والقومية 
الداخلية الفلسطينية  لألوضاع   يكون 
هنا ومن  لها.  مجااًل  أو  فرصة  توفر   ما 
تفاهم أو  تقارب  من  أعلن  ما   ورغم 
 سريع بين الفصائل الفلسطينية في الرد
المشترك والعمل  الصفعة  على   الموحد 
الملح السؤال  يصبح  عملًيا.   بإسقاطها 
 في ضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية
جدية وقراءة  عملًيا،  وتعزيزها   أواًل 
الفلسطينية، التحررية  التجربة   لدروس 
ودور الفلسطيني  الشعب   وانتفاضات 
والبرنامج فيها  والفصائل   القيادات 
بكل الشعبية  المقاومة  في   الواضح 
الصفقة  أشكالها وأساليبها، وأن تكون 
يمكن ال  آخر  جدًيا  مصيرًيا   تحدًيا 
واإلرادة الموحد  الموقف  دون   مواجهته 
من بد  وال  المشترك،  والخيار   الجامعة 
 الوعي بهذا الدور وهذه المهمة والخطو
 بها بتنسيق كامل وفعال؛ إذ ال يمكن
إلعالن ُأستثمر  بوضع  التحدي   مقابلة 
والتعويل لتمريرها  واستخدم   الصفقة 
التاريخ وسيكتب  إجراءاتها،  في   عليه 
ويمارس العراقيل  يضع  من   مسؤولية 
والصمت علًنا  والتفرج  ضًمنا   التواطؤ، 
 غالًبا. فالوحدة الوطنية الفلسطينية على
ملًحا، مطلًبا  ليست  ديمقراطية   أسس 
 وحسب، وإنما ضرورة رئيسية للمواجهة
متكاملة الحاسم،  والتصدي   والمقاومة 
التحررية المرحلة  لمهمات  ناضج   بوعي 
 على ضوء برنامج وطني جامع، وتواصل
يتحرك الذي  العربي  الشارع  مع   قوي 
الوردة واإلسناد.. وهنا  للدعم   بالتوازي 

فلنرقص هنا.. ومًعا!.

المدعو اإلسرائيلي  األمريكي   المخطط 
السياسات عمق  مدى  يكشف  القرن   صفقة 
بالمشروع تتصل  التي   واإلستراتيجيات 
 الصهيوني من أساسه، وطبيعة المصالح االستعمارية
 التي تتعلق بهذا المنطق، بما أن القضية الفلسطينية
 هي قلبها. بتعاون وتنسيق كامل طول الوقت جرى
إستراتيجيات إلى  والعرب  الفلسطينيين   استدراج 
 وهمية، للتغطية على سياسات عملية تقوم على فرض
 الوقائع على األرض بالتدريج، إلى أن توافرت الفرصة
المرحلة تنفيذ  نحو  الصهيوني  بالمشروع   باالنتقال 
فلسطين أرض  كل  في  التوسع  وعنوانها   الثانية 
المنطقة طول  في  للتوسع  والخروج   التاريخية 

وعرضها.
أية على  تنطوي  المخطط  تفاصيل  قراءة  تعد   لم 
مرفوض بدايته  ومن  أساسه  ومن  كله  فهو   قيمة، 
إلى الفلسطيني  الشعب  يحوّل  ألنه  وتفصياًل،   جملًة 
 مجرد سكان على أرضهم مؤقًتا، ريثما تجري عمليات
اليهودية، الدولة  لتحقيق  األرض  تلك  من   طردهم 
 ليس ألحد أن يدعي إمكانية إفشال هذا المخطط الذي
المنظور، المدى  في  ونقصد  القدس،  بمصادرة   بدأ 

وفي ظل الواقع الفلسطيني والعربي والدولي.
اإلعالن عنه واإلصرار على تنفيذه، ينطوي ربما  لكن 
والمراهنات للرؤى  واحدة، وهي وضع حد   على حسنة 
 السياسية، حول إمكانية حصر الحقوق الفلسطينية في

األراضي المحتلة منذ عام 1967.
دفع اإلسرائيلي  األمريكي  الحلف  أن  هي   الحقيقة 
 الصراع إلى أبعد مدى، وبما ُيعيده إلى أصله، بما أنه
 صراع وجود وليس صراع حدود، صراٌع على كل األرض
أن يصحح يلبث  ما  لكن  التاريخ  يمكر  الحقوق،   وكل 

 مسيرته ويستعيد حركية صعوده.
 المسألة هنا ال تتصل بحتمية االنتصار، وإنما بالزمن
الفلسطيني األداء  بدى  لو  حتى  ولذلك   وبالثمن، 
 ضعيًفا ورديًئا، فإن الحكم على هذا المخطط ومآالته
المرحلة حتى  أو  اللحظة  بطبيعة  مرهوًنا  أبًدا   ليس 

السياسية.
صياغة إلى  العودة  المثقفين  من  ذلك   يستدعي 
مقاومة نحو  الفلسطيني  والخطاب  فالفكر   الرواية، 
 هذا المخطط االستعماري الصهيوني من أساسه، وبما
 يستدعي أيًضا العودة إلى رسم توجه األعداء والحلفاء،
السياسّية ومقتضيات المجامالت   على نحٍو يبتعد عن 

اللحظة.
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تغيير خارطة املنطقة: قصة مكررة
عرفات الحاج/مسؤول قسم الشؤون العربية والدولية في الهدف

 ال يمكن العودة ألي يوم في العقدين األخيرين في العالم العربي لم يجِر فيه الحديث
 عن سعي القوى المعادية لخلق خارطة جديدة للمنطقة، حديث عن خرائط على أسس
 طائفية وعرقية وغير ذلك، أطراف تقدمية ووطنية وأخرى عميلة تناولت األمر كل
 يوم مستعرضة عشرات النقاط والقرارات واألحداث والكتب باعتبارها داللة عن نوع معين من

التقسيم الذي يسعى له العدو.

الخرائط عن  الحديث  سئم  من   بوسع 
فهي المادة،  هذه  تجاوز   واالزاحات 
جديدة خارطة  عن  أيًضا   ستتحدث 
 للمنطقة، وإن كانت هذه المادة تنطلق
 من فرضيات مختلفة، وال تتحدث عن
غرب أو  سوريا  شمال  الحدود   إزاحة 
حدودها خارطة  عن  ولكن   العراق، 
من السياسية  المواقف  هي   وأطرها 
الكثير فيها  وليس  المركزية،   القضايا 
تقسيماتها إن  بل  التقسيمات،   من 
 تتجه لتأخذ تمايًزا أكثر وضوًحا وأقل

تشظًيا.
أداة  بكل  العمل  من  طويلة  سنوات 
هذه  شعوب  قدرة  لتفكيك  ممكنة 
المنطقة على مواجهة أعدائها، واكبها 
راهن  ؛عمل  خطورة  يقل  ال  عمل 
بذاتها  وعيها  الشعوب  إفقاد  على 

تتهددها..  التي  والمخاطر  وبعدوها 
تحريض طائفي أنفقت عليه مليارات 
وإعالمية،  دينية  منابر  الدوالرات، 
حكام،  كتبة،  مفكرين،  شخصيات، 
هذه  أموال،  رؤوس  أصحاب  جنراالت، 
هي المساحة التي عملت قوى العدوان 
وأدوات،  نخب  وجندت  وشغلت  فيها، 
يرى  المساحات  لهذه  فعاًل  ينظر  ومن 

اليوم لمن انحيازها. 

موضوعات الخارطة:
 واحدة من وظائف الخريطة هو اإلجابة
الموقع، وكذلك حول  على أسئلة حول 
هذا عن  االنقطاع  أو  والصلة   الجوار 
في المرسومة  الخارطة  لهذه   الجوار، 
موضوعاتها، أيًضا  اليوم   منطقتنا 

وأسئلتها وإجاباتها.

 ١- أين تقع فلسطين؟
وعي في  مركزية  قضية   فلسطين 
 اإلنسان العربي وذاكرته، وهويته التي
وتطوره مسعاه  تشكيل  في   أسهمت 
ساهمت وإذ  واالجتماعي،   السياسي 
بشأن العرب  وعي  في  القضية   هذه 
والفساد ومجازره،  وسلوكه   المستعمر 
 واالرتهان والضعف والهزائم، والقتال
الصغيرة واالنتصارات   والمقاومة 
ارتبط هذا  كل  الكبيرة،  قبل   منها 
عربي فرد  كل  إدراك  خريطة   في 
بما وحصنها،  بها  وأحاط   بفلسطين، 
 يتناقض تماًما مع صورة ذلك األرخبيل

 الذي قدمته الخطة األمريكية.
 اليوم الصراع على أي فلسطين ستبقى،
عن األمريكية  اإلدارة  إعالن   فمنذ 
 خطتها لتصفية الحقوق الفلسطينية،
 كانت قد صدرت مواقف متسارعة من
فيها تشهر  العربية  النظم  من   عديد 
الفلسطيني الموقف  ضد   انحيازها 
نحو بعضها  وذهب  الخطة،  هذه   من 
االحتالل مع  علنية  تطبيعية   إجراءات 
هذا جانبي  وعلى  خيارها،   محددة 
 الخط يصطف معسكران مختلفان في

 الهوية وفي كل شيء.

ره
ذو

ج
ى 

 إل
اع

صر
 ال

دة
عا

: إ
هو

يا
تن

-ن
ب

ام
تر

ة 
فق

ص
 ..

ف
مل

ال



 31

20
20

ر  
راي

فب
ط/

شبا
 : )

14
85

(11
دد 

لع
ن  ا

طي
لس

- ف
ي 

قم
الر

ف 
هد

ال
س

هر
الف

ى 
ة إل

ود
لغ

ا

٢- الى أين تصوب البنادق؟
أطلقت والقذائف  الرصاصات   ماليين 
تلك منها  قلة  الماضية،  األعوام   خالل 
االستعمارية القوات  أصابت   التي 
المنطقة، هذه  شعوب  على   المعتدية 
سبيل في  كان  الساحقة   وغالبيتها 
طائفية خلفيات  على  مجازر   تنفيذ 
 أو عرقية، هذا حد آخر يرتسم ويقف
سؤال حول  جانبيه..  على   الناس 
والبنادق القتال  وبوصلة   الرصاص 
فسنوات وهدفه،  قتال  أي   وجدوى 
يبدو الطائفي  التحريض  من   طويلة 
 أنها لم تذهب هباء، بل سحبت معها
واستنزفت منا،  كثيرة  ودماء   أرواح 
صمودنا رصيد  من  الكثير   الكثير 

ووعينا ومواردنا الشحيحة بالفعل.
٣- ملاذا تشرق الشمس؟

 هناك من يدعي كل يوم وفي كل كلمة
 ينطقها مذيع في نشرة إخبارية وآخر
 في برنامج توك شو، أن الشمس تشرق
 كل يوم لتطل على مدينة روابي التي
وظل لهزيمتنا،  دائم  كنصب   أقيمت 
هؤالء يقف  حيث  لمستعمرة،   باهت 
 بمنتهى الذلة والخسة متوساًل سعادته
 في أوهام السالم المبنية فوق أنقاض
الفانتوم بغارات  المحترقة   عظامنا 
البقر، وبحر  وقانا  غزة  في   16  واالف 
أن ولحمه،  بدمه  يقول  من   وهناك 
في صغير  بيت  من  تشرق   الشمس 
أنه ليقول  البنا   حيفا خرج منه شادي 
 ال يريد مواطنة المستعمرة، بل يعمل
 على نسفها، وتحويل مسار الشمس الى

القدس.
٤- أين تنتهي حدود الفستان؟

استخدمت الواليات المتحدة األمريكية، 
االستعمارية،  المنظومة  وأسالفها في 
الناس  شغلت  دينية  وأدوات  أجهزة 
الفتيات  سيقان  حول  طويل  بجدل 
وحدود الثوب، كجزء من دورها، ولكن 
باألساس وفي صلب المهمة المقدسة، 
بعضنا  لنقتل  ينبغي  ما  كل  عملت 
بعًضا، ولتحمي عروش ملوكها وحدود 
األمريكية  والقواعد  الصهيوني  الكيان 
المسلحة،  الغربية  األساطيل  وقطع 
لسبب ما ال يدركه كاتب النص بشكل 
كافي، قررت اإلدارة األمريكية السماح 
لمحمد بن سلمان، وربما تحفيزه، بأن 
تغض  بأن  الدينية،  مؤسسته  يأمر 
وتترك  الفتيات،  سيقان  عن  بصرها 
هذا  ولكن  تنحسر،  الثوب  حدود 
هذه  خسارة  أيًضا  يعنيه  فيما  يعني 

المؤسسة ألدوارها التي اعتادت لعبها 
ضد  والتحريض  والتعبئة  الحشد  في 
وكل  والشيعة،  والشيوعيين،  غيران، 
من يعادي الواليات المتحدة والمشروع 

الصهيوني. 
كجزء يأتي  السعودي  الثوب   انحسار 
 من معركة جديدة تدور حول تعريف
عليك يتصدق  سياق  في   الحرية، 
حقوقك، من  ببعض  الجالد   فيه 
إنسانيتك، معاني  إلغاء   مقابل 
تتحكم أن  يكفي  أنه  فيه    ويعتبر 
التحكم من  حرمت  الذي  جسدك   في 
عن تتنازل  لكي  لسنوات طويلة،   فيه 
والسياسية، االجتماعية  مواقفك   كل 
 حقوقك االقتصادية، هويتك، قضاياك

المركزية.
خالصات ألمور لم تنتِه:

  ١- مليارات العرب قبل مواقفهم:
والبحرين، اإلمارات،  تقدم  أن   قبل 
الداعمة مواقفها  والمغرب   وُعمان، 
للحقوق األمريكية  التصفية   لخطة 
ومن الدول  هذه  قدمت   الفلسطينية، 
2٠ على  يزيد  ما  واألردن  مصر   قبلها 
ومشاريع لصفقات  كثمن  دوالر   مليار 
كان الصهيوني،  للكيان   وتسهيالت 
 أبرزها صفقتي توريد الغاز وعدد من
 الصفقات األمنية الخاصة بتوريد بعض
وأنظمة والتجسسية  األمنية   النظم 
 الحماية لقصور بعض الحكام، وبالطبع
واإلمارات وقطر  السعودية   قدمت 
من دوالر  مليار  ألف  حوالي   والبحرين 
المتحدة للواليات  مواطنيها   أموال 
 األمريكية، وتبدو الدول العربية جاهزة
المنهوب المال  هذا  من  المزيد   لدفع 
 لتلبية تطلعات اإلدارة األمريكية بشأن

المنطقة.

 ٢- براجماتية حمقاء:
 غالًبا ما اتهمت النظم العربية الحاكمة،
وقوى المعارضة،  والقوى   الشعوب 
والتشدد بالراديكالية   المقاومة، 
اليوم مجدية،  غير  بمواقف    والتمسك 
 يتمسك الحكام العرب بخيار مستحيل،
الحماية تحصيل  على  الرهان   وهو 
مع التحالف  خالل  من  والبقاء   واألمن 
معظم خسر  الذي  الصهيوني   الكيان 
 المواجهات التي خاضها خالل العقدين
والتمسك التشدد  إن   األخيرين. 
جيد غير  أمر  هو  الخاطئة   بالرهانات 
تلك تكون  حين  حتى  ذكي   وغير 
بالتشدد بالك  فما  وطنية،   الرهانات 
ما تحديًدا  وهذا  بالخيانة،   بالتمسك 
 اختار الحكام العرب ممارسته في هذه
 المرحلة من تاريخهم. ربما للمطبعين
تلك القتصاديات  ينظروا  أن   الجدد 
في سبقتهم  التي  العربية   البلدان 
الكيان التطبيع واالتفاق مع   مستنقع 
لحكامها ينظروا  ربما  أو   الصهيوني، 
حل وما  المواقف  لهذه  قادوها   الذين 

بهم.
٣- كيف ترسم الخرائط؟

  تراهن منظومة الهيمنة الغربية على
 تحالف واسع بين النظم العربية والكيان
الصهيوني الكيان  يمنح   الصهيوني، 
ولكن المنطقة،  هذه  على   الهيمنة 
الرغبة هذه  أن  القرار  صانع   يغفل 
 ليست مستحدثة، أي أن دونالد ترامب
شيًئا يخترع  لم  كوشنر  أو  بومبيو   أو 
 حين قرر دعم مثل هذه الخطط، ال هو
ألنها له،  قدمتها  التي  المنظومة   وال 
التاريخ: أي  تفتقد لعنصر مهم وهو 
 فهم كم خطة مثل هذه سقطت من
 قبل؟ وكيف رسم الناس خرائط أخرى
 لهذه البالد، وال زالوا قادرين على فعل

ذلك؟
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يوم خرجت »الصفقة« من رحم »أوسلو«
رضي الموسوي/ كاتب صحفي- األمين العام السابق لجمعية وعد- البحرين

إزاء فاصاًل  تاريًخا   2020 الثاني  يناير/كانون  من  والعشرين  الثامن   شكل 
الرئيس االمريكي دونالد ترامب التاريخ أعلن  الفلسطينية. ففي ذلك   القضية 
خليجية دول  الصهيوني وسفراء ثالث  الكيان  قادة  بحضور  القرن   عن صفقة 
الرئيس كان  الزار،  حفلة  عن  كامل  فلسطيني  وغياب  وعمان،  واإلمارات  البحرين   هي 
الوزراء الصهيوني بصفقة يأمل كل منهما أن تبعد عنه  االمريكي يحتفي مع رئيس 
 المسائلة والعزل والمحاكمة. فالديمقراطيون نصبوا للرئيس ترامب فخ العزل في السنة
 األخيرة من دورته الرئاسية األولى، فأصدروا قرارهم في مجلس النواب الذي يشكلون
 فيه أغلبية نسبية، لُِيرحل القرار إلى مجلس الشيوخ الذي يشكل فيه الجمهوريون أغلبية
 نسبية تمكنت من إفشال قرار الديمقراطيين، وهو األمر الذي جعل من الرئيس ترامب
أذرعه تمتد  الذي  الصهيوني  واللوبي  اإلعالم  استمالة  ويحاول  حذرة  بأريحية   يتصرف 
اليهودي اللوبي  »آيباك«  تشكل  حيث  المتحدة،  الواليات  في  القطاعات  من   للكثير 
من األمريكية  الرئاسة  مرشحي  أغلب  لمؤتمراته  ويحج  المتحدة  الواليات  في   الرئيسي 

 الحزبين الرئيسيين الجمهوري والديمقراطي.

بازار في  دخل  فقد  نتنياهو   أما 
أبيض حزب  رئيس  مع   المنافسة 
واشتعلت غانيتس،  بيني   ازرق 
كسب على  االثنين  بين   المزاودات 
الصهاينة المستوطنين  عتاة   ود 
الكيان. في  ونازية  تطرًفا   األكثر 
 ربما تفعل الصفقة فعلها في إبعاد
بتهم لنتنياهو  المحاكمة   شبح 
بعض أوصلت  شبيهة  تهم   الفساد؛ 
لكنها للسجن،  الصهاينة   المسؤولين 

دورة في  الوزراء  لرئاسة  توصله   قد 
تاريخ في  منعطًفا  لتشكل   جديدة، 
هذه في  الصهيوني  العربي   الصراع 
يتدهور حيث  الفاصلة،   المرحلة 
سحيقة قيعان  إلى  العربي   الواقع 
الصعد مختلف  على  االنحطاط   من 
العربية األمة  ضعف  مقدمتها   وفي 
والفرار المخزي،  ووهنها   وتبعيتها 
قادت التي  الضيقة  الُقطِرية   للحلول 

لإلرتماء في أحضان الدول الكبرى.

 لكن صفقة القرن ليست وليدة عهد
 الرئيس ترامب،بل هي نتاج عقود من
 الخطط الصهيونية المدعومة أمريكًيا
الصهاينة لوبيات  ومن   وبريطانًيا 
األرض، بقاع  شتى  في   المنتشرة 
 وخصوًصا في العواصم التي لها تأثير
 على مسار الصراع العربي الصهيوني.
القرن في  لقد نسجت خيوط صفقة 
مارست الذي  مدريد  مؤتمر   دهاليز 
 قبله وأثناءه واشنطن ضغوًطا كبيرة
فيه. للمشاركة  العربية  الدول   على 
انعقاده يعتبر  الذي  المؤتمر   هذا 
 ومخرجاته من نتاجات اجتياح الجيش
 العراقي للكويت صيف 1990،  ومن
الدولي التحالف  حرب  مخرجات   أهم 
 بقيادة الواليات المتحدة على العراق
العراق واحتالل  العام1991،   مطلع 
صدام نظام  وإسقاط   2003  في 

حسين.
    من أهم بنود صفقة القرن:

على الصهيوني  الكيان   1-سيطرة 
)غور الغربية  الضفة  من  بالمئة   3٠ 
 األردن( ضمن المناطق المصنفة )ج(

في اتفاق أوسلو 1993.
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 2-ضم جميع المستوطنات الصهيوينة
ال100 إلى الكيان الصهيوني.

الفلسطينيين الالجئين  عودة   3-منع 
مطالب أي  وإسقاط  أراضيهم   إلى 
كل أن  الصفقة  وتقرر   بالتعويض. 
بحقوق يتمتع  ال  فلسطيني   الجئ 
ثالثة أمامه  بلد  أي  في   المواطنة 
 خيارات: أ( العودة للدولة الفلسطينية
ب(منحه مقدراتها،  حسب   الجديدة 
يقيم الذي  البلد  في  االستقرار   حق 
موافقة بشرط  يعني(  )توطين   فيه 
قوائم في  وضعه  ج(  البلد.   ذلك 
التي اإلسالمية  للدول  اللجوء   انتظار 
الالجئون الفسطينيون   سيتوزع 
5000 قبول  يتم  أن  على   عليها، 
على دولة  كل  في  سنوًيا   فلسطيني 

 مدار عشر سنوات.
وعاصمة موحدة  القدس  اعتبار   -4 

ابدية للكيان الصهيوني.
 5-اعتبار مناطق خارج القدس )أبو
ديس( واعتبارها عاصمة لفلسطين.
الموانئ على  الكيان   6-سيطرة 
 والمطارات والحدود والمياه لما تبقى

من أراض فلسطينية.
 7-ربط األراضي المتناثرة بين الضفة
الغربية وقطاع غزة بجسور وأنفاق.

 8- إقامة دولة منزوعة السالح، بعد
 أربع سنوات من انفاذ الخطة )اقتطاع
على السيطرة  وتثبيت  األردن   غور 

المستوطنات(.
تحت األقصى  المسجد   9-وضع 
مطالبة ورفض  الصهيونية،   السيادة 
وتحول عليه  بالسيادة   الفلسطينيين 
للكيان المقدسة  األماكن   حماية 

الصهيوني.
 11-لتمرير الصفقة، خصص مبلغ 50
 مليار دوالر لتنفيذ نحو 180 مشروع
 وتطوير بنى تحتية، وتمول من دول
وقسم أثرياء.  ومستثمرون   عربية 
االقتصادية الخطة  ترامب   الرئيس 
13.5 قروض،  دوالر  مليار   26  إلى: 
دوالر مليار  و11  منح،  دوالر   مليار 
وسيتم الخاص.  القطاع   استثمارات 
 إنفاق المبالغ هذه في الضفة وغزة،
في دوالر  9مليارات  إلى   باإلضافة 
 مصر و7مليارات دوالر في األردن، و6

مليارات دوالر في لبنان.
األمة صد  جدار  في  االنحدار   حالة 
الهندسية المتوالية  تشبه   العربية 
 في االنزالق الكبير نحو هاوية جرفت
والثوابت القيم  من  الكثير   معها 
القضية في  الفقري  للعمود   ووصلت 

 المركزية، فبينما كان رئيس السلطة
عباس محمود  السيد   الفلسطينية 
كانت القرن،  لصفقة  رفضه   يعلن 
 مديرة المخابرات المركزية االمريكية
مدير مع  اهلل  رام  في  اجتماًعا   تعقد 
أعلن الذي  الفلسطينية   المخابرات 
 بدوره أن جهاز المخابرات الفلسطيني
األمني والتعاون  التنسيق   سيواصل 
أن رغم  االمريكية،  المخابرات   مع 
الذي وافق 180 مليون دوالًرا   مبلغ 
األمن لجهاز  منحها  على   الكونغرس 
األجهزة تتسلمها  لم   الفلسطيني 
يؤكد ما  بعد،  الفلسطينية   األمنية 
أولوية يعتبر  األمني  التنسيق   أن 
 أمريكية صهيونية لمواجهة الفصائل
 الفلسطينية المقاومة لالحتالل، وهو
 ما يؤكد على أن الصفقة لم تكن إال
وقّعته الذي  أوسلو  التفاق   امتداًدا 
الكيان مع  الفلسطينية   القيادة 
،1993 سبتمبر  في   الصهيوني 
 ومهمة هذا االتفاق الرئيسية تتركز

في الدفاع عن الكيان.
االنقسام وتأصيل  أوسلو   اتفاق 

الداخلي
 أّصل اتفاق أوسلو )1993( لالنقسام
الجرح وعمق  الداخلي   الفلسطيني 
 النازف أصاًل وأحدث انشقاًقا عمودًيا
تحوم االختالفات  كانت  أن   بعد 
الدولية القرارات  قبول  مسألة   حول 
مثل الفلسطينية  بالقضية   المتعلقة 
 قرار التقسيم وقرار 242 وقرار 338.
 وقد أنجز اتفاق أوسلو من وراء ظهر
منظمة ظهر  وراء  ومن  فتح   حركة 
من وبالطبع  الفلسطينية،   التحرير 
الفلسطينية الفصائل  ظهر   وراء 
القليلة الفئة  كانت  حيث   المناضلة، 
 المتنفذة في القيادة هي التي رمت
المفاوض الوفد  وجه  في   باالتفاق 
حيدر الدكتور  يترأسه  كان   الذي 

 عبدالشافي.
 شكل اتفاق أوسلو طعنة في خاصرة
عندما الفلسطيني  الوطني   العمل 
 استبدل المقاومة المسلحة بالتفاوض
المدعوم وغير  المحمي  غير   األعزل 
 سياسًيا وعسكرًيا وأمنًيا، وكان يفتقد
 للجماهيرية الشعبية على المستويين

المحلي الفلسطيني والعربي.
إلى الوطنية  الثوابت  »أوسلو«   حّول 
مع الحال  هو  كما  للتفاوض،   مادة 
نسخ عن  فضاًل  الالجئين،   موضوع 
الدولية للقرارات  االتفاق   نصوص 
حيث الفصائل،  أغلب  تنتقدها   التي 

الضفة مستقبل  ربط  »أوسلو«   أن 
وغزة بالتفاوض األعزل،

الموافقة الفلسطينية  القوى   وحول 
ضد للكيان  حراسة  شرطة  إلى   عليه 
)تذكروا لالتفاق  الرافضة   القوى 
من المقررة  دوالر  مليون   180 

الكونغرس للشرطة الفلسطينية(.
- تطبيق »أوسلو« كشف بكل وضوح:
الذاتي الحكم  سلطة  قدرة  عدم    - 
 على أن تقرر في أي شأن من الشؤون
الداخلية إال بموافقة سلطات االحتالل،

    وبالتالي فهي مطالبة في السياسة،
وأن واالقتصاد،  الثقافة  في   كما 

تلتزم بأمن الكيان.
معها الذاتي  الحكم  سلطة  جلبت   - 
والرشوة الفساد  مثل  الخارج   أمراض 

والزعرنة.
القيادة تنازلت  »أوسلو«  في   - 
 المفاوضة عن 78 بالمئة من أراضي
تبلغ التي  التاريخية،   فلسطين 
 مساحتها أكثر من 27 ألف كيلومتر
منها الغربية  الضفة  مساحة   مربع، 
تشكل مربًعا،  كيلومتًرا   5800 
الكلية المساحة  من  بالمئة   22  نحو 
قطاع مساحة  تبلغ  بينما   لفلسطين، 
وتشكل مربًعا  كيلومتًرا   365  غزة 
 1.3 بالمئة من فلسطين التاريخية.
المحتلة األراضي  سكان  عدد   ويبلغ 
4.8 مليون نسمة، 1967 نحو   في 
 وفلسطيني أراضي ال 48 نحو 1.5
تعداد يبلغ  بينما  نسمة،   مليون 
5.3 من  أكثر  الشتات   فلسطينيي 

مليون نسمة.
لتقتطع القرن  صفقة  تأتي   وعندما 
1740( الضفة  أراضي  بالمئة من   3٠ 
االردن(، غور  في  مربع   كيلومتر 
أراضي من  بالمئة   82 من  أكثر   فإن 
 فلسطين التاريخية ستكون في قبضة
 الصهاينة، هذا إذا صدق الصهاينة في
بالمئة، ب30  واكتفوا  القرن   صفقة 
لصوص أكبر  أنهم  يؤكد   فالتاريخ 
 وقراصنة في التاريخ، حيث يشهد قرار
حزيران وحرب   1947 في   التقسيم 
اتفاقات من  بعده  وما  اوسلو   واتفاق 
أن على  ومؤتمرات  تفاهم   ومذكرات 
موضوعة في  يتصرفون   الصهاينة 
أنه على  الصهيوني  العربي   الصراع 
حدود، صراع  وليس  وجود   صراع 
والسلطة العربية  النظم  أغلب   بخالف 
هنا المراهنة  حيث   الفلسطينية، 
هذا األمريكي،  الوسيط  »نزاهة«   على 
مناسبة كل  في  يؤكد  الذي   الوسيط 

ره
ذو

ج
ى 

 إل
اع

صر
 ال

دة
عا

: إ
هو

يا
تن

-ن
ب

ام
تر

ة 
فق

ص
 ..

ف
مل

ال



 34

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

صفقة القرن بين الكارثة والفرصة
د. وائل الزريعي

 عضو الهيئة اإلدارية التحاد الكتاب واألدباء الفلسطينيين في المغرب العربي

يعرف خبراء األزمات، األزمة بكونها فرصة أو كارثة، أي أن من يستطيع أن 
إلى فرصة،  أزمته  يحوّل  أن  الصندوق، يمكن  خارج  بفاعلية وتفكير  يتعامل 

ومن ال يستطيع قراءة المشهد وتبعاته، فهو يجر نفسه إلى كارثة.
صفقة القرن أو صفعة القرن، هي األزمة الكارثة التي يقف أمامها الكل الفلسطيني، 
قراءة  ليعيد  للحائط؛  وظهره  أمامها  يقف  بشتاته..  بداخله،  بفصائله،  بمؤسساته، 
األصدقاء  وتعريف  وتحديد  الذات  مع  صادقة  وقفة  تتطلب  القراءة  هذه  المشهد، 
واالعداء. فالصديق أحياًنا ببعد فنزويال والعدو أحياًنا هو نفسك التي بين جنبيك، فال 

وقت للمجامالت. 

ما وصل إليه الوضع الفلسطيني، هو 
وليد مؤامرة دولية وتفاهمات التقت 
فيها أهداف اإلمبريالية، مع أهداف 
لكن  الصهيونية،  الحركة  وتطلعات 
مشاركة  بدون  ليتم،  يكن  لم  ذلك 
حاولنا  والتي  العربية،  الرجعية 
مجاملتها، تحت عنوان اإلخوة والدم. 
هذه الرجعية العربية لعبت وما زالت 
تلعب دور محوري في تثبيط طاقة 
األمة في مواجهة العدو الصهيوني. 

يكون  لن  القرن  صفقة  عن  اإلعالن 
الفلسطيني،  الشعب  كوابيس  آخر 
حتى  الوجه،  على  صفعة  ولكنه 
أوسلو،  أحالم  أضغاث  من  نستيقظ 
لمواجهة  وطنية  بدائل  نطرح  وأن 
البدائل  هذه  الصهيوني،  العدو 
ومنهجية،  واضحة  رؤية  على  تقوم 
التوسعي،  المشروع  هذا  لمواجهة 
رؤية تقوم على قراءة علمية للصراع 
ولمواطن  وضعفنا  قوتنا  ولمواطن 

 التزامه بأمن الكيان وضمان تفوقه على
 الدول العربية مجتمعة، ويقدم الدعم
المستمر والمعنوي  والسياسي   المادي 
 له كي يبقى شرطًيا في المنطقة ينفذ
متطلبات المصالح االمريكية والغربية.
عقد من  أي  أوسلو  اتفاق  يحل   لم 
لم درجة  إلى  فاقمها  بل   االحتالل، 
طبيعًيا، أمًرا  معها  التماشي   يعد 
البطش على  مثااًل  المياه   وموضوعة 
مختلف إلى  وامتداده   الصهيوني 
الصهيوني الكيان  فاحتالل   القضايا.  
 لكل فلسطين، جعله يسيطر على كل
والجوفية، السطحية  المياه   مصادر 
األوامر االحتالل  سلطات  أصدرت   وقد 
جعلت التي  المتتابعة   العسكرية 
التصرف يمكن  ال  دولة  أمالك   المياه 
 فيها إال بتصريحات خاصة من الحاكم
وحتى يصدرها.  ال  وهذا   العسكري، 
تغير لم  المهينة  أوسلو   اتفاقيات 
في استمر  الذي  الصهيوني   الصلف 
 مصادرة المياه من الجانب الفلسطيني
 وحرمانه من حقوقه، األمر الذي قلص
المياه من  الفلسطيني  المواطن   حصة 
القياس من  األدنى  الحد  مادون   إلى 
الفرد استهالك  يبلغ  حيث   العالمي، 
متوسطه ما  المياه  من   الفلسطيني 
لتًرا  3٠٠ مقابل  يومًيا،  للفرد  لتًرا   72 
أي الصهيوني،  الفرد  استهالك   يومًيا 
علًما أضعاف،  أربعة  بنحو  يزيد   إنه 
منظمة تحدده  الذي  المتوسط   أن 
100 متوسطه  يبلغ  العالمية   الصحة 
 لتر يومًيا. وفي العديد من التجمعات
الفرد استهالك  يزيد  ال   الفلسطينية 
الذي المعدل  وهو  يومًيا،  لتًرا   2٠  عن 
 حددته منظمة الصحة العالمية لحاالت
 الطوارئ وليس لالستهالك في األوضاع

الطبيعية.
ال عربي  نظام  أي  أن  القول   خالصة 
 يعادي الحركة الصهيونية وال يقف إلى
تحرير أجل  من  فلسطين  شعب   جانب 
 أرضه وضد أي محاوالت للتطبيع معه
 وال يقف ضد صفقة القرن، هو نظام ال
 يعول عليه وال يؤتمن على إدارة شؤون
 البلد التي يحكمها. فمسؤولية إسقاط
الجانب على  تتوقف  ال  القرن   صفقة 
من قسطه  يتحمل  الذي   الفلسطيني، 
الرسمي النظام  أن  بل   المسؤولية، 
 العربي هو المسؤول الرئيس والجمهور
المسؤولية من  نسبته  يتحمل   العربي 
الذي األسود  الزحف  هذا  مواجهة   في 
االمريكية المتحدة  الواليات   تقوده 
واألمنية السياسية   بمؤسساتها 

والعسكرية واالقتصادية.
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الوقت  ففي  عدونا.  وضعف  قوة 
الصهيوني،  الكيان  يسيطر  الحالي 
على ما يقارب 7٨ بالمئة من فلسطين 
يسيطر  التي  المساحة  التاريخية، 
فلسطين  أراضي  أخصب  هي  عليها 
هذا  حدود  المائية.  مواردها  وأهم 
هي  وايزمان  يعرفها  كما  الكيان، 
اسرائيل،  لبقاء  الالزمة  األرض  كل 
الضرورية  لالمتدادات  باإلضافة 
للحفاظ على وحدة األرض وسالمتها. 
عائمة  دولة  عن  هنا  نتحدث  فنحن 
الحدود، تتمدد كلما توفرت الظروف 
غير  الظروف  كانت  كلما  وتنكمش 
مواتية، فبالنسبة إلسرائيل االستيالء 
على األردن بضفتيه مسلمة سياسية، 
جاهزة للتنفيذ حالما تسنح الفرصة، 
منابع  على  االستيالء  يعتبر  كما 
ولبنان  سوريا  في  الشمال  في  المياه 
ضرورة استراتيجية للبقاء واستيعاب 
المهاجرين. إًذا جغرافًيا نحن نتحدث 
 7٠ التقريبية  مساحتها  دولة  عن 
ألف كيلومتر مربع، باإلضافة لفضاء 
يحقق  وفضاء  للتوسع،  اقتصادي 
الدولة على حساب الدول  األمن لهذه 
نتحدث  نحن  فلسطينًيا  المحيطة. 
كابوس،  إلى  تحول  دولة  حلم  عن 
عن منظمة تحرير لم يبَق فيها من 
التحرير سوى اسمه، عن سلطة حكم 
مساحة  واضحة،  حدود  بدون  ذاتي، 
السكان  اغلب  جغرافًيا،  مرتبطة  غير 
في الشتات، غياب تام للسيطرة على 
الموارد والمنافذ والعوائد، يضاف إلى 
الجرح،  عمق  من  يزيد  انقسام  ذلك 
يعيش  أيًضا  الصهيوني  العدو  لكن 
أزماته، يعيش أزمة الغدة السرطانية 
تبقى  والتي  المريض  الجسد  في 
مهددة، بأن ينفض هذا الجسد وهن 
المرض ويستجمع قواه للمواجهة في 

معركة حياة أو موت.
بجغرافيته  الصهيوني  فالكيان 
وتركيبته الديموغرافية، يعيش أزمة 
وجود في ظل عوامل ضغط عديدة، 
كان يدركها مؤسسو هذا الكيان من 
بدور  وجوده  ربطوا  ولذلك  البداية، 
العظمى  القوى  خدمة  في  وظيفي 
إن  المتحدة.  الواليات  رأسها  وعلى 
أمريكا ال يمكنها أن تبقى محافظة 
لدولة  الرسمي  الراعي  دور  على 

االحتالل، في ظل المتغيرات الدولية 
وصعود قوى جديدة.

الديموغرافي  الصعيد  على 
بتركيبته  مرتبط  الكيان،  بقاء 
من  تعاني  والتي  الديموغرافية 
اختالل لصالح الوجود العربي، يضاف 
كبير،  اقتصادي  تضخم  ذلك  إلى 
تفاوت معيشي وطبقي، اعتماد على 
القدرة على االندماج  المعونات، عدم 
دولة،  كأي  الطبيعي  المحيط  في 
السالم  اتفاقيات  من  الرغم  فعلى 
الموقعة واالختراقات هنا وهناك، لم 
مكاًنا  لها  تجد  أن  إسرائيل  تستطع 
الشرق  مشروع  فكان  المنطقة،  في 
/ إسرائيل  لتكون  الكبير  األوسط 

صفقة  وكانت  أوسطية،  شرق  دولة 
الجغرافيا  تحدي  على  لإلجابة  القرن 
ليحل  واالقتصاد،  والديموغرافية 
السياسة  محل  االقتصادي  الرخاء 
األوسط  الشرق  وليكون  والتاريخ 

الجديد، طريق لتجديد الصهيونية.
هو  القرن،  لمواجهة صفقة  السبيل   
والعمل  قوتنا  مواطن  في  االستثمار 
في  ومحاصرته  العدو  اضعاف  على 
الخطوات  خالل  من  وذلك  مكان  كل 

التالية:
1- يجب أن تضغط القوى الفلسطينية 
الحية، لعقد لقاء وطني يجمع جميع 
في  الفلسطيني  الشعب  أطياف 
مستقبل  في  للبت  والشتات  الداخل 
إدخالها  أو  الفلسطينية،  المؤسسات 
قادرة  جديدة  أطر  وخلق  للمتحف 

على المواجهة الفعالة.
على طرق جديدة  العمل  2- ضرورة 
للعالم،  الفلسطينية  القضية  لطرح 
كقضية إنسانية، وكأخر استعمار في 

العصر الحديث.

3- علينا أن نحمّل المؤسسات الدولية 
الذي  الحالي  الوضع  عن  مسؤوليتها 

يعيشه الشعب الفلسطيني.
العام  الرأي  نخاطب  أن  يجب   -4
ألن  ومنطقه،  ولسانه  بلغته  الدولي 
في  المعارك  كانت  معاركنا  أفشل 
أرض  على  تكون  أن  قبل  المنابر 

الميدان.
5- العمل مع القوى الحرة في العالم 
في  الصهيوني،  الكيان  لمحاصرة 
جميع الميادين األكاديمية والثقافية 

والفنية.
التحصين  على  نعمل  أن  يجب   -6
واألجيال  العربية  للشعوب  الفكري 
القتال  ميادين  أخطر  فهذا  القادمة، 
المرحلة  في  الصهيوني  العدو  مع 

القادمة.
الروح  رفع  على  العمل  ضرورة   -7
في  العربية،  لشعوبنا  المعنوية 
والخطابات  النفسية  الحرب  مواجهة 

االنهزامية للرجعية العربية.
الرواية  تفنيد  على  العمل   -٨
تناقضات  وتعرية  الصهيونية 
العام  للرأي  اإلسرائيلي  المجتمع 

العربي والدولي.
السياسي  االستنزاف  على  العمل   -9
في  الصهيوني  للكيان  والدبلوماسي 

جميع المحافل.
ونختم بهذه الكلمة للجغرافي المصري 
علينا  تحتم  المواجهة  حمدان/  جمال 
القادم،  لمواجهة  مًعا،  االصطفاف 
فلسطين  ضياع  هو  إسرائيل،  فبقاء 
العرب  وضياع  والوحدة  والقومية 
إليهم  ينظر  لن  العالم  ألن  أنفسهم، 
بعدها إال كأمة من المستضعفين في 
ال  عاجزة  أمرها،  على  مغلوبة  األرض، 
تؤخذ جدًيا، وال مكان لها في التاريخ.
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الخطاب اإلعالمي وآليات انتهاك املعنى
 صفقة القرن أنموذجا

أ.شادلي عبد الحق/ أكاديمي وباحث في قضايا اإلعالم-الجزائر 

مقدمة:  
لقد بات مصطلح الصفقة األكثر استخداًما وانتشاًرا لوصف الجهود األمريكية  
الفلسطيني– للصراع  حاًل  بوصفه  سالم مفبرك  اتفاق  إلى  التوصل  في 

النار  اإلسرائيلي خالل العامين الماضيين وانتشر المصطلح في وسائل اإلعالم كانتشار 
العام  الرأي  اإلعالم وشغل  نطاق وسائل  إلى  الصفقة  دخل مصطلح  إذ  الهشيم،  في 
العربي والفلسطيني بالتحديد، وتنوعت ردود األفعال الشعبية والدولية عليها، وحسب 
الطرف  المصطلح، إال أن  أبو عرقوب فإنه كثيًرا ما كانت وسائل اإلعالم تتداول  عمر 
العالم هو  المصطلح وداللته والمسؤول عن تدفقه في  المتحكم في غموض  الوحيد 
الجهات الرسمية األمريكية التي بدأت بالحديث عنه ضمنًيا بعد تولي الرئيس األمريكي 
أنه حتى نهاية عام  الرئاسة األمريكية في نهاية عام 2016، إال  الحالي دونالد ترامب 

2018 لم يطرح أي تصور واضح رسمي حول “صفقة القرن” في وسائل اإلعالم.

في  المتبعة  اإلعالمية  1-االستراتيجية 
تسويق صفقة القرن

لطالما لعب اإلعالم ووسائله دوًرا خطيًرا 
في التأثير على الجمهور وتغيير أفكاره 
وتوجهاته، خدمة ألطراف معينة، وهذا 
اإلعالمي  التسويق  في  وجلي  ظاهر 
لصفقة القرن خدمة للطرف اإلسرائيلي، 
اإلعالمي  الخطاب  على  القائمون  وسعي 
أنه  على  األمريكي  الطرف  إظهار  إلى 
ومحاولة  والمنقذ،  المخلص  دور  يلعب 
ممارسة  األمريكية  الرسمية  الجهات 
الدعاية اإلعالمية السياسية قصد الضغط 
والتأثير على الرأي العام العالمي لتقبل 

مؤامرة القرن.
 2017-2018 عامي  خالل  أنه  إذ 
بدأت مالمح ما بات يعرف بصفقة القرن 
بالتشكل من خالل التسريبات اإلعالمية –

المقصودة وغير المقصودة- التي نشرت 
من  إسرائيلية،  مواقع  منها  مهًما  جزًءا 

الضغط  إلى  أمريكا  سعت  أخرى،  جهة 
على الفلسطينيين للقبول بصفقة القرن 
“عملًيا” وتقّبلها بوصفها أمًرا واقًعا بعد 
محاوالت الترويج اإلعالمي لها، والشيء 
المالحظ أن السياسة اإلعالمية األمريكية 
اإلعالمية  المراوغة  على  اعتمدت 
إلسرائيل  الذهنية  الصورة  بتحسين 
الصفقة  خدمة لمصالحها، وإظهار هذه 
زعمهم  حسب  توافقي  حل  أنها  على 
للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني من خالل 
الصراع  بأن هذا  المتلقي وإيهامه  خداع 
األرض،  على  متنازعين  طرفين  بين 
التواجد  بأن  االعتبار  بعين  األخذ  دون 
فلسطين  في  االستيطاني  اإلسرائيلي 
الشعب  على  ذاته  حد  في  عدوان  هو 
بجديد،  ليس  األمر  الفلسطيني، وهذا 
إال أن ما يسمى بصفقة القرن هو عنوان 
إلسرائيل  األمريكي  فالدعم  جديد. 
ليس وليد اللحظة، بل هو دعم تاريخي 

الصفقة  فمحتوى   ،1948 منذ  متجذر 
لتبقى  البنود،  ليس بجديد ولو تغيرت 
التوجه  مع  تنسجم  األمريكية  الخطوات 
االستعماري اإلسرائيلي وانتهاكه لألرض 
والمقدسات، في حين سبق اإلعالن على 
هذه المؤامرة انتهاكات إعالمية خطيرة 
من  كان  الفلسطينية،  القضية  حق  في 

بينها:
-التسويف اإلعالمي بوصف الفلسطيني 
أنه  على  وشرفه،  أرضه  على  المدافع 
إرهابي متطرف يستحق األسر والقتل.

العدوان  بأن  اإلعالمي  -التغليط 
مصالح  عن  دفاع  مشروع  اإلسرائيلي 

إسرائيل.
العدوان  جرائم  على  اإلعالمي  -التعتيم 
اإلنسان  لحقوق  وانتهاكه  الصهيوني 
على  األخير  العدوان  خاصة  األرض،  على 

غزة باستخدام كافة أنواع األسلحة.
-الترويج اإلعالمي لفكرة القدس عاصمة 
األمريكية  السفارة  ونقل  إسرائيل، 
للدعم  الضمني  التأكيد  قصد  للقدس 

األمريكي للعدوان الصهيوني.
-أما االنتهاك اإلعالمي الخطير حسب ما 
التسويق  هو  قمحاوي  لبيب  إليه  أشار 
إغالق  قصد  القرن،  لصفقة  اإلعالمي 
نهائًيا،  الفلسطينية  القضية  ملف 
للكيان  عاصمة  وجعلها  القدس  وتهويد 
نطاق  خارج  القدس  وجعل  الصهيوني، 
أي مفاوضات، إذ ما كانت أي مفاوضات، 
على  القوة  منطق  تغليب  وبالتالي 

منطق الحق.
التهليل  بين  العربي  الخطاب اإلعالمي   -2
لصفقة القرن وخذالن للقضية الفلسطينية:    
اليوم إذا لم تستطع  العربية  حال األمة 
للقضية  داعًما  مشرًفا  موقًفا  تقف  أن 
الفلسطينية، والوقوف في وجه العدوان 
يهاب  كمن  فعاًل  تكون  اإلسرائيلي، 
إن  بل  ظلمه،  في  ليتمادى  الظالم، 
التخاذل العربي ساهم وبشكل كبير في 
التآمر ضد القضية، والتسريع في تطبيق 
المشهد  الخبيثة ضدها، بل  المخططات 
من  تحامل  هناك  بأن  يوحي  العربي 
طرف بعض الدول العربية على القضية 
الفلسطينية من خالل المشاركة في دعم 
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جراح  تعميق  إلى  الهادفة  المخططات 
الشعب الفلسطيني وتشتيته، باالنحياز 
إلى الكيان الصهيوني، في حين تشهد 
داخلي  استقرار  عدم  أخرى  عربية  دول 
في  المحوري  دورها  تغييب  إلى  أدى 

مساندة القضية الفلسطينية.
أحمد  السوداني  الباحث  يشير  إذ 
التي  الراهنة  أنالظروف  إلى  كردش 
انخفاض  مثل  العربية؛  الدول  بها  تمر 
على  منها  الفاعلة  الدول  ودور  وزن 
وضعف  والدولي  اإلقليمي  المستوى 
وفقدان  وهشاشتها،  العربية  األنظمة 
شعوبها،  أمام  لشرعيتها  منها  العديد 
حركة  شل  الذي  العربي  الربيع  وآثار 
في  الفوضى  بعض  وأثار  البلدان  بعض 
البلدان األخرى، وال ننسى أيًضا الخالفات 
الظروف  هذه  كل  الداخلية،  العربية 
العربي  الموقف  تردي  في  أسهمت 
الفلسطينية وجعل  القضية  الرسمي من 
الدول العربية عاجزة عن الخروج بموقف 
ترامب  لخّطة  صراحة  رافض  رسمي 
الجزائر  كموقف  نادرة  استثناءات  -مع 
انتهاء  يعني  الذي  بالشكل  وسوريا- 
ثوابت  من  التاريخي  العربي  الموقف 

القضية الفلسطينية.
فمن الواضح للعيان أن ترامب قد تلقى 
العواصم  بعض  من  أخضًرا  ضوًءا 
زيارات  خالل  من  المهمة  العربية 
مكوكية ومحادثات سرية بشأن صفقة 
القرن، وإال لما كان عرضها بهذا الشكل 
عربًيا  موقًفا  هناك  أن  يعلم  كان  لو 
صلًبا رافًضا لها، ولألسف كانت مواقف 
اإلسالمية  والدول  الكبرى  الدول  بعض 
العربية.  دولنا  مواقف  أكثر حزًما من 
لم  إن  الضعيف  العربي  الموقف  هذا 
العواصم  بعض  من  المتواطئ  أقل 
للفلسطينيين  ظهره  أدار  والذي 
شكل فرصة ذهبية وتاريخية لترامب 
الراهنة  الحالة  الستغالل  ونتنياهو 
وفرض  الفلسطينية  القضية  لتصفية 
أغلب  في  اإلسرائيلي  االحتالل  رؤية 
الفتات  بعض  وترك  الحساسة  الملفات 
كله  هذا  مع  وتزامن  للفلسطينيين. 
العربي  لإلعالم  الفاعل  الدور  تضاؤل 
من  بالرغم  الفلسطينية،  القضية  مع 
تفاقم العدوان اإلسرائيلي على الشعب 
أشكال  لشتى  وممارسته  الفلسطيني، 
األطفال  قتل  من  المنظم  اإلرهاب 
االعتقال  وعمليات  والنساء،  والشيوخ 
واألسر الجائرين وسلب األرض وتهويد 

القدس.
اإلعالمي  التخاذل  ذلك  إلى  إضافة   

القرن  صفقة  يسمى  ما  أمام  العربي 
والمساعي  بها،  اإلعالمي  والتهليل 
بعض  بين  العالقة  لتطبيع  الحثيثة 
الصهيوني،  والكيان  العربية  الدول 
أحد  اإلعالمي  التطبيع  من  جعل  وقد 
الناعمة  االستراتيجية  وسائله  أبرز 
إضفاء  إلى  خاللها  من  يسعى  التي 
وتثبيت  جرائمه،  على  الشرعية 
مع  طبيعية  عالقات  وبناء  كيانه 
أثر  مما  وشعوبها،  المنطقة  دول 
اإلعالمية  المساندة  على  كبير  بشكل 
الطرف  وغض  الفلسطينية،  للقضية 
يرتكبها  التي  اليومية  الجرائم  عن 
ضد  الغاشم  الصهيوني  االحتالل 
مهد  مما  األعزل،  الفلسطيني  الشعب 
بشكل كبير لإلعالن عن صفقة القرن.

الطرف  غض  هو  األمر  في  والغريب 
إعالمًيا على مؤامرة القرن بعدم جعلها 
من بين أوليات األجندة اإلعالمية العربية، 
وإعطاء أهمية لقضايا أقل أهمية بكثير 
هذه  عن  العربي  المتلقي  نظر  لصرف 
االنغالق  أن  الدنيئة، في حين  المؤامرة 
العربية  الدول  لبعض  المحلي  اإلعالمي 
خاصة منها التي تشهد توترات داخلية 
شّكل هو اآلخر خذالن إعالمي أمام هذه 
التدفق  حدة  من  والتقليص  الصفقة 
من  ليستفيد  مواجهتها  في  اإلعالمي 

ذلك الطرف اإلسرائيلي بشكل كبير.
هذا لو استثنينا الموقف الداعم لإلعالم 
الذي  الفلسطينية  القضية  الجزائري من 
الشعب  مع  وتضامن  عنها  دافع  لطالما 
القرن  صفقة  واعتبار  الفلسطيني، 
الفلسطيني  الشعب  حق  في  إجحاًفا 
الشعب  ووعي  الفلسطينية،  والقضية 
تحاك  التي  بالمؤامرات  الجزائري 
االستعمارية  والسياسة  فلسطين  ضد 
الصهيوني  العدو  طرف  من  المنتهجة 
الفلسطينية  القضية  إضعاف  قصد 
ظاهر  وهذا  عنها،  النظر  وصرف 
وشبكات  االفتراضي  الفضاء  عبر  كذلك 
االجتماعية التي أصبحت منابر إعالمية 
الفلسطينية،  بالقضية  للتعريف  مهمة 
الجزائري  الشعب  موقف  عززت  والتي 
على  وتبعاتها  القرن،  لصفقة  الرافض 
التي تشّكل قضية  الفلسطينية  القضية 

القومية العربية في نفس الوقت.
هو  العربي  اإلعالم  من  المأمول  إن 
القضية  مع  مشرًفا  موقًفا  الوقوف 
هذا  إلى  تحتاج  فهي  الفلسطينية، 
مضى،  وقت  أي  قبل  اآلن  الدعم 
ستكون  أنها  القرن  مؤامرة  فبوادر 
القضية  ملف  إلغالق  األخيرة  المؤامرة 

من  واقتالعها  نهائًيا  الفلسطينية 
الهوية  وسلب  العالمية،  األجندات 
الهوية  سلب  خالل  من  العربية 
القومية  على  واالعتداء  الفلسطينية، 
األرض  قدسية  على  باالعتداء  العربية 
اإلعالم  تخاذل  أن  شك  وال  والمكان، 
المشئومة  الصفقة  هذه  أمام  العربي 
اإلعالمية  التبعية  ترسيخ  من  سيزيد 
العربية للسياسة اإلعالمية الغربية التي 
الطرق إلى تشويه صورة  تسعى بكل 
المشروعة  وحقوقه  العربي  اإلنسان 
والمقدسات،  األرض  عن  الدفاع  في 
النمطية  الرؤية  تعميق  عن   ناهيك 
العربي على أنه إعالم متحيز  لإلعالم 
تخاذل  أن  كما  للمصداقية،  وفاقد 
القرن  صفقة  أمام  العربي  اإلعالم 
األمريكي  اإلعالم  أمام  المجال  فتح 
وإيهام  لها،  للتسويق  واإلسرائيلي 
الرأي العام العالمي والعربي بأهميتها 
للشعب الفلسطيني للعيش في سالم، 
على  مبني  إعالمي  تدفق  وممارسة 

الدعاية اإلعالمية الكاذبة والمضللة.
رفض  على  إعالمًيا  العمل  يجب  لذلك 
الوحدة  إلى  والدعوة  الصفقة،  هذه 
ثوابت  على  الحفاظ  قصد  الفلسطينية 
النخب  واستضافة  الفلسطينية،  الهوية 
قصد  التشاركي  والعمل  والمثقفين 
إيجاد حلول والتعامل مع هذه الصفقة، 
واستخدام خطاب إعالمي عربي يهدف 
الفلسطينية  القضية  صوت  إيصال  إلى 
للعالم، وأن الشعب الفلسطيني ال يحتاج 
منطق  عليها  يغلب  جائرة  صفقة  إلى 
يغلب  صفقة  إلى  يحتاج  وإنما  القوة، 

عليها منطق الحق واإلنصاف.  
خالل  من  الحثيث  العمل  يجب  كما 
لشبكات  اإلعالمي  الدور  استثمار 
التواصل االجتماعي لمناهضة الصفقة 
إعالمية  مضامين  بنشر  الجائرة 
خباياها،  منها كشف  الغرض  هادفة 
هذه  أن  خصوًصا  الخفية،  وأهدافها 
نشر  في  كبيًرا  دوًرا  لعبت  الشبكات 
في  واالجتماعي  السياسي  الوعي 
الجهات  وسعي  العربية،  المجتمعات 
إلى  بالمقابل  الفلسطينية  الرسمية 
خطاب  لتشكيل  منها  االستفادة 
الفلسطينية  للقضية  شامل  إعالمي 
الداعمة  األمريكية  للسياسة  مناهض 
مضامين  وأن  الصهيوني،  للكيان 
حق  في  مجحفة  الجائرة  الصفقة 
نشر  ومحاولة  الفلسطيني،  الشعب 
لكي  اللغات  بمختلف  الخطاب  هذا 

يلقى تفاعاًل وتضامًنا دولًيا.
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دور املرأة في التصدي لصفقة القرن
تاتيانا البسيوني/كاتبة وناشطة نسوية فلسطينية-الجزائر 

وفق سيرورة الصراعات والحروب تدفع المرأة الثمن األكبر بخسارتها ألرضها، 
ووطنها موطن استقرارها، وتعرضها لفقدان مقومات عيشها وأفراد أسرتها 
القسري  التهجير  ومعاناتها  الممتدة  لعائلتها  فقدانها  مؤكد  وبشكل  أحياًنا، 
األكثر  المجتمعية  وبالشريحة  األولى  بالضحية  الطفل  مع  مصنفة  والتغريب،  باللجوء 
خالل  واالجتماعية  االقتصادية  األوضاع  وقسوة  والفقر  للتهميش  وتعرًضا  تضرًرا 

النزاعات بشكل عام.

عقود،  ثالثة  ومند  العربي  عالمنا  إن 
األولى  الفلسطينية  االنتفاضة  عقب 
برقعة  يكون  ما  أشبه  بالتحديد، 
بأيدي  حجارها  تحرك  الشطرنج، 
للحجر  وصواًل  الدهاء  بمنتهى  خارجية 
للسالم  خطة موهومة  فارضًا  األخير، 
بالصفقة،   وصف  تجاري  مصطلح  تحت 
السلم،  وزعزعة  الفوضى  لنشر  استمراًرا 
على  القائم  الصهيوني  للمخطط  حماية 
التوسع بفكفكة الدول العربية، وشرعنه 
تواجده بالمنطقة بتعزيز مسار التطبيع 
عزلته  من  إلخراجه  أشكاله  بكافة 
تكشفت  بعدما  والعالمية،  اإلقليمية 
مدى عنصريته بتزايد الحمالت العالمية 
للجان المقاطعة،  هادفة باألساس للمزيد 
أمتنا  ثروات  مصادر  على  الهيمنة  من 
إمكانية  من  للحد  وشعوبها،  العربية 
نمائها ونهوضها ضماًنا لخضوعها التام 
لإلمبريالية األمريكية، وإسقاًطا تصفوًيا 
القضية  باعتبارها  الفلسطينية  للقضية 

المركزية األولى للعالم العربي.
ما  خطورة  فمكامن  فلسطينًيا  أما 
بمصادرة  تتجلى  القرن   بصفقة  وصف 

الفلسطيني  للشعب  المصير  تقرير  حق 
المملوك له وحده، وتصفية حق العودة؛ 
إلى  الفلسطينيين  الالجئين  كافة  عودة 
أراضيهم التي هجروا وشردوا منها أثر 
بالقرار  دولًيا  المكفول   ،1948 نكبة 
الحائط  بعرض  ضاربة   ،194 األممي 
كافة القرارات الدولية  الخاصة بالقضية 
كامل  شعب   لحق  ناهبة  الفلسطينية، 
حوالي  تعداده  يبلغ  مصيره...  بتقرير 
  ، الالجئين  من  بغالبية  نسمة  مليون   13
داخل  لجوء  مخيم   60 بين   موزعين 
من  ومحيطها  الفلسطينية  األراضي 
دول الطوق وحول العالم بدول الشتات، 
المرتبطة  الحقائق  لتغيير  معرضين 
دائرة تعريف  بأعدادهم إلخراجهم من 
بعد  الفلسطيني  لالجئ  المتحدة  األمم 
الدولية  الالجئين  غوث  وكالة  إضعاف 
بإعالن  خطورتها  أيًضا  تتجلى  و 
يعني  ما  للكيان،  أبدية  عاصمة  القدس 
مصادرة  من  والمزيد  المدينة  تهويد 
دفعا  فيها  العربية  والبيوت  األراضي 
لما  تبًعا  منها  ألهلنا  قسرية  لهجرة 

األرض  بينما  الدولة...  يهودية  يسمى 
مند  االحتالل  تحت  ترزح  الفلسطينية 
يومنا  إلى   67 بنكسة  مروًرا   48 نكبة 
تقدمه  ما  حسب  األبدين  ألبد  وربما 
للجميع  خطة ترامب- نتنياهو كصفعة 

بخلفية أثنية. 
زالت  ال  التي  الفلسطينية  المرأة  إن 
الوطني  النضالي  بدورها  تتموقع 
والتحرري، والتي تناضل من أجل الحرية 
معايير  كافة  وفق  والعدالة  والمساواة 
خطورة  تماًما  تعي  اإلنسان،  حقوق 
المشروع  على  القرن  بصفقة  وصف  ما 
الوطنية،  وثوابته  الفلسطيني  الوطني 
راية  رافعة  قاطًعا،   رفًضا  وترفضها 
النضال إلسقاطها مع كافة أبناء شعبها، 
مؤسساتها  بكافة  جهودها  موحدة 
الشعبي  للتصدي  ومراكزها  وأطرها 
وإسقاط  ولمقاومة  للصفقة،  والوطني 
كافة المشاريع الصهيونية المدعومة من 
على  القضاء  بهدف  األمريكية  اإلدارة 
الفلسطيني  للشعب  الوطنية  الحقوق 
وأولها حق العودة وحق تقرير المصير، 
النضالية  الفعاليات  كافة  في  مشاركة 
ومخطط  العدوان  لصد  الجماهيرية 
مسيرة  بمواصلة  متعهدة  التصفية، 
إقامة  حتى  كافة  والشهداء  الشهيدات 
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

القدس. 
مرحلي،  كمتطلب  تدعو  كما 
فلسطيني وطني،  نسوي  الصطفاف 
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لالنقسام  الفوري  اإلنهاء  على  قائم 
الوحدة  بناء  وضرورة  الفلسطيني، 
الوطنية عبر اتفاق القاهرة 2017، 
المجلسين  قرارات  تطبيق  وضرورة 
التحرير  لمنظمة  والمركزي  الوطني 
الفلسطينية المتعلقة بإنهاء العالقة 
مع االحتالل وإنهاء االلتزامات األمنية 
االعتراف  سحب  عبر  واالقتصادية، 
العمل  ووقف  الصهيوني،  بالكيان 
االقتصادي  باريس  باتفاق  الفوري 
ضرورة  على  مؤكدة  ومالحقه.  
الفلسطينية  التحرير  منظمة  تفعيل 
للشعب  والوحيد  الشرعي  الممثل 
الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، 
التحرر  األساسي  بدورها  للقيام 
الديمقراطي  البناء  الوطني وبتعزيز 
أساس  على  اإلنسان  حقوق  واحترام 
وثيقة االستقالل لتعزيز صمود كافة 
فئات الشعب الفلسطيني. نظًرا لقوة 
النسوية  التنظيمات  واتساع  انتشار 
عامة، وعملها من خالل شبكة ضخمة 
والجمعيات،  والمراكز  المؤسسات  من 
داخل  العربية  المرأة  تأثير  وامتداد 
السياسية  واألدوات  الشعبية  القوى 
من  أنجزته  بما  ارتباًطا  بلدانها  في 
والعدالة  المساواة  أساس  على  حقوق 
المرحلة  لدقة  ونظًرا  االجتماعية. 
وما  الفلسطينية،  للقضية  التصفوية 
وعربًيا  فلسطينًيا  الخطة  تطرحه 
في  العاصفة  األزمات  مع  بالتوازي 

عالمنا العربي فإنه يستدعي من كافة 
إعالن  النسوية  وأطرها  أمتنا  نساء 
واالنخراط  للصفقة،  الرافض  موقفها 
والمنظمات  األطر  جميع  مع  التام 
الجماهيرية  الشعبية  واالتحادات 
والنقابية للتصدي لها شعبًيا بمشاركة 
وكفاءاته  المجتمع  شرائح  كافة 
إلخ.  الحقوقية..  الصحافية،  األدبية، 
شعبية  جبهة  مفعلين  األحرار،  وكل 
الصفقة  إلسقاط  عريضة  جماهيرية 
باتجاه إعادة  عربًيا ودولًيا، وللضغط 
النظر بكافة اتفاقيات السالم الموقعة 
مع الكيان وإيصال صوت شعبي عربي 
موحد لمن يتساوق معها من األنظمة 
العالمي  العام  والرأي  السياسية، 

وأحرار العالم بالرفض القاطع.
كما يقع على عاتق حرائر األمة ما يقع 

على أحرارها:  
خطورة  وفضح  ونشر  استشعار   -1
الخطة ومفاعيلها العربية والفلسطينية. 
لموقعها  الفلسطينية  القضية  2-إعادة 
العربية  القضية  بصفتها  الطبيعي 
الخطاب  واستعادة  األولى  المركزية 
الالجئين  قضية  ووضع  العربي،  القومي 
أولوية  العودة  وحق  الفلسطينيين 
بالقضية  الخاصة  عملها  أجندات 

الفلسطينية.
ووسائل  أشكال  كافة  3-مناهضة 
باألساس  الهادفة  الكيان  مع  التطبيع 

إلخراجه من عزلته العربية والدولية.
الوحشية  االحتالل  ممارسات  فضح   -4
والعرب،  الفلسطينيين  األسرى  بحق 
األطفال  واألسرى  األسيرات  خصوًصا 
القانونية  المسؤولية  كافة  وتحميله 
الدولية  القوانين  حسب  احتالل  كدولة 
الخاص   1325 واتفاقيات جنيف وقرار 
النزاعات  خالل  واألطفال  النساء  بحماية 
كوثيقة  الصورة  واستعمال  المسلحة 
العالمي  العام  الرأي  لمخاطبة  وقرينة 
الحقوقية  المؤسسات  مع  بالتعاون 

الفلسطينية.
كعاصمة  بالقدس  التمسك  إعالن   -5
عروبتها..  وإبراز  الفلسطينية  للدولة 
وأهميتها التاريخية والدينية واإلنسانية 

ألجيالنا العربية الجديدة والعالم أجمع.
بمواجهة  المقدسيين  صمود  6-تعزيز 
خطر تهويد القدس ومصادرة أراضيهم 
والقوانين  السياسات  وفضح  ومنازلهم 
)القومية  منها  للكيان،  العنصرية 

اليهودية.. يهودية الدولة(.
الفلسطيني  الشعب  صمود  تعزيز   -7

داخل األراضي المحتلة.
والموروث  الفلسطينية  الهوية  8-إبراز 
والمعنوي  المادي  والتراث  الشعبي 
بالعادات  التمسك  ومظاهر  الفلسطيني 
بالرغم  الفلسطينية  التقدمية  والتقاليد 

من التشتت واللجوء.
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هي صفعة ترامب على وجه التسوويين
ميخائيل عوض/ كاتب سياسي-لبنان

الغزاة المستوطنين  خليفة   ترامب 
في يجاهر  وهو  األوائل   المتوحشين 
أمريكا روح  ويجسد  ويعلن  يمثل   ما 
الغازية حقيقتها  على   اإلجرامية 

والمتوحشة في إبادتها للبشرية.
القضية لتصفية  خطة  ترامب   أعلن 
بالمعنى صفقة  يعلن  ولم   الفلسطينية 
طرفين بين  تقوم  فالصفقة   القانوني؛ 
 بائع وشاري وفي ما أعلنه ترامب مشروع
وجهة تمثل  ليكودية  أمريكية   ورؤية 
تأمين والقصد  لنتنياهو،  خدمة   نظر 
 نجاحه في انتخابات الكنيست الصهيوني
 الثالثة التي سيفشل بها كما فشل في
 سوابقها لتشكيل حكومة، وحمايته من
 ملفات الفساد والمسآلة، وهي بكل حال
 خطة ايالون وزير زراعة الكيان الصهيوني
 في حرب حزيران 1967، وتالًيا لم يقدم
كصهره جديدة  بسيطة  واحدة   فكرة 
أنه رأسماله  وكل  السياسة،  في   الغر 
بإعالنه ترامب  وأراد  ترامب  بنت   تزوج 
في السياسي  للعمل  وتأهيله   إرضائه 

 اعلن ترامب ما سماه صفقة القرن وهي بكل بساطة ال صفقة وال من يصفقون،
 بقدر م إنها بصقة في وجه كل من شارك وسوغ ودعى وشرح ونظر للتفاوض
 والتسوية واالتفاق مع العدو ووقع المعاهدات الخيانية مع عدو األمة، وهي
 صفعة على قفا كل من قال أن امريكا راٍع للمفاوضات وأن أوراق الحل بيدها، وأنها
واإلبادة القتل  على  تأسست  وهي  والشعوب،  األمم  بحقوق  ضنينة  تكون  أن   يمكن 
 والسرقات الموصوفة، وبنيت كمستوطنه لشذاذ اآلفاق من عصابات ومتمردي أوروبا
 الهاربين من العدالة والمشتغلين مرتزقة عند أباطرة وملوك اوروبا االستعمارية الفاتحة
 للعالم الجديد، والذي كان عدد سكانه 20% من سكان الكرة األرضية عندما غزى العرق
أمريكا وأباد أهلها وحضاراتهم وقتل واستعبد ماليين البكر  القارة  المتوحش   النازي 

األفارقة.

والكيان لنتنياهو   أمريكا كخادم صغير 
 الغاصب.

المقاومين من  فنحن  واضحة   الصفعة 
لتحرير الشعبية  الجبهة  المقدمة   وفي 
 فلسطين.. كنا قد رفضنا مبدأ التفاوض،
والتسويات، التنازل  مبدأ   ورفضنا 
يسلك ومن  بعينها،  الخيانة  إنها   وقلنا 
 طريقها مكانه مزابل التاريخ والسقوط
آلت ما  وهذا  المستعرب،  دور   وتمثيل 
 إليه سلطات أوسلو ووادي عربة وكامب

ديفيد.
بأنها وفاخرت  أعلنت  دايتون   فسلطة 
لتسليم اإلسرائيلي  عند  أداة   مجرد 
وتفتيش وكشفهم   المناضلين 
ال كي  والتالميذ،  التلميذات   حقائب 
بالدهس المقاومة   يمارسون حقهم في 
لصفقته ترامب  وإعالن   والسكاكين. 
المتاجرة ومنظمات  سلطات  دور   كشف 
أمام ووضعهم  وقضيتها   بفلسطين 
وال دوليتين،  المسدود، فال حل   الحائط 
طريق في  سار  من  وكل  يحزنون،   من 

واضًحا عارًيا  أصبح  التسووية   الخيانة 
معروًفا كجاسوس مفرط وخائن سافل.

ماذا بعد...
 الشعب األسطوري شعب فلسطين، حيث
وأحرار واإلسالمية  العربية  واألمة   وجد 
 العالم كان لهم خيار آخر عندما رفضوا
 وأدانوا مبدا التفاوض، وقالوا وامتشقوا
واعتمدوا وحيد،  كخيار  المقاومة   سالح 
يسترد ال  بالقوة  أخذ  ما  ناصر:   وصية 
بناء استراتيجية  وتبنوا  القوة،   بغير 
تحققت وقد  االستراتيجي،   التوازن 
خيار لصالح  التوازن  واختل   بالمقاومة 
الذي سجل نصرا تاريخيا عام  المقاومة، 
تحت االنسحاب  المحتل  وألزم   ،2٠٠٠ 
وكررها لبنان  من  تفاوض  وبال   النار، 
تفاوض، بال  وتحررت  غزة،  في   ثانية 
وفي النار،  وتحت  شرط،  أو  قيد   وال 
حرب في  إسرائيل  ذراع  كسر   الثالثة 
 تموز، ثم في حروب غزة، وأقعد الكيان
مصالح حراسة  مهمة  عن   الصهيوني 
أن أمريكا  واضطرت  اإلمبريالي   الغرب 
وبغداد كابول  لتغزو  حلفائها   تحشد 
بعد مرة  المقاومة  محور  هزمها   وقد 
 مرة، وهزمها في آخر حروبها من الجيل
 الرابع، واستخدام قوى اإلسالم السياسي
المتوحشين اإلرهابيين  من   والمسلحين 
العربية الجمهورية  المقاومة  قلب   في 

السورية.
وبصقته خطته  يطلق  وترامب   واليوم 
خطط ويعلن  التسوويين،  وجه   في 
يأتي الفلسطينية،  القضية   تصفية 
الضفة والقدس وعودة عمليات  الرد من 
غزة وطائرات  النار  وإطالق   الدهس 

الورقية وبالوناتها الحارقة.
 وفي ادلب وحلب يسجل جيش المقاومة؛
وحلفائه السوري  العربي   الجيش 
العثماني مع  ويشتبك   انتصارات، 
والناتو الصهيونية  عميل   أردوغان 
اهلل أنصار  يحقق  اليمن  وفي   ويدميه، 
المقاومة وتبدأ  مرموقة   انتصارات 
 استعداداتها لتحقيق استراتيجية طرد
وسورية، العراق  من  ذلياًل   األمريكي 
القدس بال حرب، كما  وعندها ستتحرر 
نحن وها  نصراهلل،  حسن  السيد   وعد 
 على بعد خطوتين من تحرير فلسطين
على صفعة الرد  وحده  وهذا هو   كلها، 
 ترامب وبصقته في وجه دعاة التسوية
والتفاوض والتفريط بفلسطين الحبيبة.

ره
ذو

ج
ى 

 إل
اع

صر
 ال

دة
عا

: إ
هو

يا
تن

-ن
ب

ام
تر

ة 
فق

ص
 ..

ف
مل

ال



 41

20
20

ر  
راي

فب
ط/

شبا
 : )

14
85

(11
دد 

لع
ن  ا

طي
لس

- ف
ي 

قم
الر

ف 
هد

ال
س

هر
الف

ى 
ة إل

ود
لغ

ا

هاني حبيب- كاتب صحفي من فلسطين

بعيداَ عن السياسة:
 »ترامب« جاهال ومزورا

ص
الن

ج 
خار

الكبير  األميركي،  العلم  يعرف  ال  منا  من 
يعرف  العالم  أنحاء  شتى  في  والصغير 
كل  بين  األشهر  العلم  األميركي،  العلم 
أعالم الدول، هذا المستطيل الذي تسكنه خطوط 
إلى  خًطا،  عشر  ثالثة  واألبيض،  باألحمر  طولية 
جانب مربع أزرق يضم 50 نجمة، وقد ال يعرف 
عدد  إلى  ترمز  خًطا  عشر  الثالثة  أن  البعض 
الواليات عند االستقالل عن بريطانيا، وأن النجوم 
الخمسين ترمز إلى عدد الواليات األميركية، لكن 
العلم األميركي،  كل سكان األرض يعرفون ألوان 
اآلخر  والبعض  واعتزاًزا،  فخًرا  يرسمه  بعضهم 
يرسمه على الورق أو على قطع الُقماش، كي تقوم 
الجماهير الغاضبة من سياسات أميركا بحرقه في 
ألوان  يعرف  الجميع  لكن  والمظاهرات،  الشوارع 

العلم األميركي.
الجميع،  ليس  ما،  خطأ  هناك  الجميع؟  ُقلنا  هل 

سكان  من  وليس  أميركي  هو  األميركي،  العلم  ألوان  يجهل  وحيد  واحد  شخٌص  هناك 
األرض اآلخرين، إنه دونالد ترامب رئيس الواليات المتحدة األميركية!

2018، عندما تم بث  26 من آب  فقد ضجت وسائل اإلعالم األميركية في 
صور للرئيس األميركي برفقة زوجته ميالنا، ووزير الصحة، وهو مع عدد من 
األطفال في مستشفى لألطفال في والية أوهايو، كان الرئيس ُيداعب األطفال 
ويشاركهم برسم العلم األميركي، عندما أخذ يرسم العلم واضًعا خّطين أحمر 

وأزرق في المستطيل األزرق الذي يحتوي على النجوم.
بهذه  العلم  يرسم  وهو  الرئيس  برفقة  كان  الذي  عازار  أليكس  الصحة  وزير 
الطريقة، هو الذي نشر صور الزيارة التي تتضمن خطأ ترامب برسم علم البالد 
التي يترأسها، دون قصٍد من الوزير الذي بدوره لم يكن يعلم أو منتبًها إلى 
أن هذه الصور تتضمن خطأ رئيسه، وما على أي متشكك في ذلك سوى أن 

ُيراجع الشبكة العنكبوتية للتأكد من الصور الواضحة!
أواخر حزيران 2017، اكتشفت مجلة التايم األسبوعية األميركية، أن هناك أغلفة للمجلة 
»ترامب  لشركة  المملوكة  الجولف  أندية  من  العديد  في  معلقة  لترامب،  صوًرا  تعرض 
حيث  األغلفة  هذه  إحدى  بتزييفها،  ترامب  شركة  قامت  أغلفة  وهي  أورجانيزايشن«، 
أن  إال  التلفزيون«،  حتى  الجبهات  كل  على  يضرب  »ترامب  عنواًنا  تحمل  ترامب  صورة 
ممثلة  واحتلته صور   ،2009 آذار/مارس  من  للثاني  كان  التايم  لمجلة  األصلي  الغالف 
واشنطن  المذكور، حسب صحيفة  العدد  وإزالة  المزورون تعديل  وانسلت« وغفل  »كيت 

بوست في 27 حزيران 2017، التي أظهرت الغالفْين المزور واألصلي على صفحتها.
الرئيس المتغطرس، يحلو له أن ُيوصف بأنه رجل أعمال وعاقد للصفقات، في محاولة 
للتغطية على جهله، حتى في سياق معلومات عامة يعلمها الجميع، أما تزوير غالف مجلة 

تايم، فتدل على عقدة النقص لدى هذا الرئيس المزّور.
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صفقة القرن: السياسي بمضمون ثقافي
وليد عبد الرحيم/كاتب فلسطيني-سوريا

 وَقَع الفلسطينيون مجددًا بخطأ التوصيف والتقييم الدراسي الهادئ  لفحوى
 أعماق قضاياهم، وها هم مجددًا ينظرون إلى ما ُعرف بـ “صفقة القرن” على
يدركون غالبيتهم ال  بأن  أو قضية سياسية، ويبدو  لحالة  مبادٌر كحٍلّ   أنه نصٌّ 

الواقع الحقيقي، كما كانوا في كل مرة منذ قرن خال.
 في الحالة الفلسطينية المتأصلة- مفردات القضية، فإن الجهد التقييمي الذي ينظر نحو
 أّي من مفردات الواقع أو أحداثه أو فحواه وتجلياته بعين واحدة فإنه يبذل جهدًا قاصرًا
فالقراءة دراية،  غير  عن  لًة  ُمحصِّ العدو  تخدم  وقاعدة  منهج  إلى  تحوله  من  مناص   ال 
 الخاطئة لن تنتج تقييمًا صحيحًا، واالكتفاء باصطياد الشعارات والمقوالت لن يكون مآله

إال الرفد لحالة سطحية.

على حتى  خافياً  يعد  لم   ربما 
المواد أن  األوسلويين   المفكرين 
إْن الترامبي  اإلعالن  في   الواردة 
النظرية لجوهر  استكماٌل  إال   هي 
بعد تتحقق  لم  التي   الصهيونية 
لهذا مستقباًل،  متحققة  أظنها   وال 
بأصول الصهيونية  الفتك  لغة   فإن 
تسود الصراع  وتفاعالت   ومقومات 
وهكذا “الصفقة”،  جنبات  شتى   في 
الصهيونية نكران  من  الرغم   وعلى 
فإن بروتوكوالت حكماء صهيون،   لـ 
 الصفقة ال يمكن وضعها إال في سياق
 هذه البروتوكوالت، وهذه المرة هي
خرق إلى  األولى  بالدرجة   تسعى 
لالستمرارية التاريخي   االستعصاء 
يتمثل االستعصاء  هذا   وتفتيته، 
 بقلعة الثقافة الفلسطينية وتاريخها
 المتأصل طبيعياً ومآالتها المتوقعة،

تعجز الصهيونية  النازية  أن   حيث 
الجهد عن تفكيك ذلك، وهذا   مراراً 
حيث من  يبدأ  الذكي   الصهيوني 
ينتهي وال  االقتصادية   الجزرة 
بغرابتها؛ مدهشة  أصوات   باستنفار 
وثقافة وحضارة  تاريخ   تهاجم 
 فلسطين وشعبها بشكل مفاجئ وبال

مقدمات أو مناسبة!
 لقد فوجئ البعض منا- بل األغلبية-
األصوات من  العديد  انطالق   بسر 
الشعب مفاجئ  بشكل  تهاجم   التي 
وكان وتاريخه،  وهويته   الفلسطيني 
 غالبية تلك األصوات تتلحف بمفردات
وثورية وعربية  إسالموية   دينية 
واليهود اليهودية  تمجد   أحياناً 
الديمقراطية” إسرائيل   و”دولة 
يدل وهذا  الفلسطينيين،   وتدين 
الصهيونية للجهود  ذريع  فشل   على 

لهذا المباشرة،  والدينية   السياسية 
العربية الصهيونية  استنفار   تم 
نيابًة، وتم بالدور  للقيام   واإلسالمية 
 تقديم مزايا إعالمية ونقدية من قبل
 دوائر مخابرات ومؤسسات بلغت في
 بعض الحاالت مبلغ عشرة آالف دوالر
بوك فيس  على  الواحد  البوست   لقاء 
 مثاًل! أو تم تحفيز الحيوان الطائفي
الناتو ثوار  بعض  لدى   والقطري 
 ليبث مجاناً وبسذاجة بأن العالقة مع
 الصهيونية تنقذ البالد العربية التي
 تحدث فيها حروب ونزاعات، في حين
خاسرة، الفلسطينيين  مساندة   أن 
مبٍك مضحك  بغباء  ذهب   والبعض 
فلسطين ملكية  سحب  محاولة   إلى 

من الفلسطينيين.
 قد يستغرب البعض الفقرة السابقة
لكننا المزعومة،  بالصفقة   وعالقتها 
 لم ننتبه ربما إلى أن ما سبق كان هو
والثقافة للمجتمع  الجدي   التحضير 
هذه الصفقة!  الستقبال   العربيين 
العميق التفسير  هي   النقطة 
نزاع وليس  األصوات،  تلك   لصدور 
األنظمة خيانة  وال  إيران،  مع   العرب 
األطماع ليست  كما  وطنيتها،   أو 
الفارسية وال عدم وجودها،  اإليرانية 
تتويهية تفاصيل  كان  ذلك   كل 
برأي صالحة  ثقافية  أرضية   لخلق 
مفردات زراعة  للزراعة؛   الصهيونية 
 جديدة تنبت مفاهيم الصفقة، وأول
 بنى نجاحها تمييع مفهوم وتوصيف

“من هو العدو”.
بخاصة عموماً،  الفلسطينية   الردود 
شتائم شحنة  حملت  التي   تلك 
أو والعرب،  الخليجيين  على   ساخنة 
دينية مقوالت  عن  بالبحث   بدأت 
كانت اليهود”   “ على  للرد   إسالمية 
تحقيق في  األول  المساعد   العامل 
لياًل تسعى  التي  الصهيونية   مآرب 
الفلسطينية المسألة  لنقاش   نهاراً 
 وقضاياها بوصفها صراعاً دينياً على
الوهمي، والهيكل  واألقصى   القدس 
متناقضين عبر  يروجون  كانوا   وإن 
وخنازير”! “قردة  أم  كتاب”   “أهل 
بتصوير بفاعلية  ساهم  ما   وهو 
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سياسي ال  ديني  أنه  على   الصراع 
محاولة في  إنساني،  أو  تاريخي   أو 
ما وهو  الصراع”  “تديين   إلعادة 
بتحقيقه الصهيونية  النازية   فشلت 
نضالها خالل  المتأسلمين   بمساعدة 

من أجله لقرن كامل خال.
القرن” في بنودها  ال تكمن “صفقة 
التعاطي آلية  في  بل   الظاهرة، 
وأعتقد مناقشتها،  كيفية   معها، 
الصهيونية في السياسة   بأن دواهي 
 الواليات المتحدة والكيان الصهيوني
الخطة بفشل  مسبقاً  تماماً   تعلم 
لكنها تفاوضي،  أو  سياسي   كجهد 
تفكيك لهدف  وقررتها   أسستها 
الفلسطيني الثقافي  الواقع   بنية 
عليه مما هي  أكبر  بصورة   والعربي 
التفكير آلية  تحويل  أي   حالياً، 
وسيجري، يجري  ما  تجاه   والقناعات 
 كما تعبر عن اإلفالس التام للنظرية
بقاء استحالة  وإدراك   الصهيونية 
 “إسرائيل”، الهاجس المؤرق لحكومة
وللنظام األيام،  هذه  الخفية   العالم 
الصهيوني بشكل أكبر وأكثر عمقاً.
التحليالت بعض  هنا  أورد   سوف 
 واألصوات المهمة الواعية في الكيان،
 والتي تعبر عن قناعة شريحة واسعة
 من محتلي أرض فلسطين، مثاًل هذا
خدم الذي  بريك”  “اسحق   الجنرال 
 طوياًل في جيش اإلرهاب الصهيوني
منها بعضاً  أقتبس  حرفياً،   يقول 
“زهير الزميل  متابعة  من  هنا   ها 
القدرة إسرائيل  “فقدت   أندراوس”: 
 على الدفاع عن الجبهة الداخلية - عن
 شعبها يقصد-، يتابع “... إن البيت
 ما زال قائماً في مكانه، لكن التصدع
 في الذروة...” ويتحدث الجنرال عن
 تهديد صواريخ المقاومة الفلسطينية
 وحزب اهلل وسوريا وإيران مشيراً إلى
على قدرتها  فقدت  “إسرائيل   أن 
 الدفاع، وهو يصف ذلك بدقة وحرفياً

بقوله: “ قدرة دفاع صفر”.
هآرتس صحيفة  في  مقال   وبحسب 
 فإن “آري شافيط” يكتب حرفياً منذ
كدولة إسرائيل  “إن  العامين:   نحو 
إلى ودعا  األخيرة..”  أنفاسها   تلفظ 
 “مغادرة البالد، يجب توديع األصدقاء
 والتوجه نحو سان فرانسيسكو... إن
 إسرائيل واإلسرائيليين حصيلة كذبة
حول الصهيونية  الحركة   اخترعتها 
يضيف الميعاد..”  وأرض   المحرقة 
لغة ابتداع  إسرائيل  على   “يجب 

تعترف جديدة   سياسية 
الفلسطينيين أن   بواقع 
هذه في   متجذرون 
 األرض والبحث عن طريق
 ثالث من أجل البقاء على
وعدم هنا  الحياة   قيد 

الموت ...”.
الحالة هذه   مع 
الَجمعية  السيكولوجية 
والبنيوية  والسياسية 
في تتفشى   التي 
الصهيوني  المجتمع 
الكذب، دولة   وداخل 
استنفار من  بد  ال   كان 
 الورقة األخيرة وقد حدث
استنفار فتم  فعاًل،   ذلك 

سنوات منذ  سراً  العميلة   األنظمة 
تعبر مهنية  وعدم  وبوقاحة   طويلة 
لدى العميقين  والفزع  التخبط   عن 
العمالء مطالبة  وتمت  الكيان،   قادة 
بحملة بالقيام  ذلك  وغير  حكام   من 
وشعبها فلسطين  مشروعية   ضد 
الصهيونية فشل  بعد   وعاصمتهم 
 مباشرة في تحقيق ذلك، وكان هذا
الزمني بين قناعة زوال التوافق   سر 
وبدء الفلسطيني،  والتجذر   الكيان 
ومتأسلمة، عربية  بأصوات   الهجوم 
 والبحث عن مؤتمرات ومقوالت دينية
 تقرب صورة اليهودي لإلسالمي وهو
 ما يفعله يومياً وبسطحية وكوميدية
اإلرهاب جيش  باسم   المتحدث 

الصهيوني “ أفيخاي أدرعي”.
لكل استكماالً  القرن  صفقة   تأتي 
 ذلك، ويعلم نتنياهو وكوشنر بأنها
وبأنها ُتذكر،  فائدة  ذات  تكون   لن 
واقعاً، ُتنفذ  بينما  نصاً   ستفشل 
على قادرة  الصهيونية   فالنازية 
وحققت بل  األرض،  على   تحقيقها 
عن اإلعالن  قبل  بنودها  من   الكثير 

الصفقة، بل وقبل ابتكارها حتى!
 كل ما تريده الصفقة هو مبرر للمرحلة
العربي النظام  عالقة  من   القادمة 
الكيان، مع  سريتها-  بعد   العلنية- 
وإدانة لوم  نحو  العلني   ليتطور 
يرغبون “ال  الذين   الفلسطينيين 
الميزات ويرفضون  بل   بالسالم”، 
والجغرافية واالقتصادية   المالية 
بطش يبرر  سوف  ما  وهو   ووو، 
عموماً بالفلسطينيين  أكثر   األنظمة 
بكافة المقاومة  عن  الشرعية   ونزع 

التاريخية حقوقهم  وعن   أشكالها، 
بمظهر تصويرها  إلى  ُيهدف   التي 
هي بل  ال  الواقعي،  غير   المتزمت 
العودة ودولتا الضفة  قضايا - كحق 
التحقيق، مستحيلة  متزمتة   وغزة- 
لألسطوانة أخرى  صياغة   إنها 
تبرر التي  المتكررة   اإلسرائيلية 
بدعوى دولياً  الموصوفة   جرائمها 
الدولة”، بقاء”  على  خطراً  هناك   أن 
 وإبادة اليهود من قبل الفلسطينيين

والعرب...
والمفاهيم المصطلحات  قلب   إن 
 والمفردات الثقافية هو الهدف األول
ال القرن،  صفقة  طرح  من   واألخير 
فها مباشرة،  العسكري  أو   السياسي 
األرض، على  البنود  يحققون   هم 
أخرى مكاسب  عن  يبحثون   لكنهم 
بيت قبل  من  المرة  هذه   تنطلق 
مكاسب والفلسطينيين،   العرب 
 انقالبية فكرية قد تساهم في بقاء
لسنوات وإن  عمره  وإطالة   الكيان 
“حالة إنهاء  و  تفتيت  عبر   أخرى 
آخر حل  فال  العداء”،   سيكولوجيا 
الوطن دول  يدمرون  ريثما   لديهم 
 العربي ويفككون عراها، حتى الدول
 الخليجية التي يفرضون عليها أتاوات
كبرى اقتصاديات  توازي   باهظة 
ولن ذلك،  يفيدها  لن  العالم   في 
والتدمير، االستهداف  من   ينقذها 
القضية مشروعية  تنتفي   فعندما 
أساس بالتالي  ينتفي   الفلسطينية 
سواء العربي  المجتمع  وبنى   لُحمة 
الكل يخص  فيما  أو  األقاليم   داخل 

العربي، تلك هي المسألة.
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أين تقع الجزائر من األزمة الليبية؟
د.موسى العزب/ عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي األردني

فرنسا  تدخل  إثر  القذافي،  معمر  الرئيس  واغتيال   ،2011 النظام  إسقاط  منذ 
أفريقيا،  رفضته  والذي  العسكري،  العدواني  المتحدة  والواليات  وبريطانيا 
تدخلها  عدم  حائر، وفضلت  الجزائر في موقف  بالفوضى، ودخلت  ليبيا  غرقت 
التي إقترحها  الطريق  بخريطة  التزامها  لليبيا« وأعلنت  الداخلية  الشؤون  المباشر »في 
لألعمال  فوري  وقف  على  نصت  والتي  الليبي،  النظام  بها  وقبل  اإلفريقي  اإلتحاد 
األطراف  بين  فوري  حوار  وإطالق  اإلنسانية،  المساعدات  إيصال  وتسهيل  العدائية 

المتنازعة.
ورغم أن األزمة الليبية قد أوجدت فراًغا 
والمرارة  المتاعب  وسببت  خطيًرا،  أمنًيا 
لجيران ليبيا وأدت إلى زعزعة االستقرار 
في كل المنطقة، إال أن األطراف الدولية 
الفاعلة، قد نجحت في تهميش الصوت 
مطالبات  رغم  عدة،  لسنوات  األفريقي 
دور  بأخذ  المستمرة  األفريقي  اإلتحاد 
فاعل في إحياء عملية السالم، واإلنصات 
سياسي  حل  إيجاد  في  الجزائر  إلى 

تفاوضي.
بقوة،  الناتو  تدخل  الجزائر  عارضت   
سيمهد  االعتداء  هذا  أن  من  وحذرت 
مع  وإدخالها  البالد  تفكيك  إلى  عملًيا 
االستقرار  عدم  من  بحالة  اإلقليم  كل 
الذي ال يمكن السيطرة عليه. ورغم أن 
عالقات الجزائر بالزعيم القذافي لم تكن 
في أحسن حالتها، حيث شكل »العقيد« 
في  الجزائرية  للحكومة  مزعًجا  منافًسا 
وخاصة في جنوب  عام،  بشكل  أفريقيا 
أن  إال  الساحل،  ودول  الكبرى  الصحراء 
حتى  تدعمه  بقيت  الجزائرية  السلطات 
مواقفها  أن  حتى  األخيرة،  اللحظات 
بغضب  تسببت  قد  هذه  الداعمة 
السياسية  الشخصيات  من  كبير  عدد 

خاصة  المعارضة،  الليبية  والعسكرية 
أفراد  الجزائر عدًدا من  استقبلت  عندما 

عائلة الزعيم المغدور. 
قررت  الترقب،  من  أشهر  عدة  بعد 
الحكومة الجزائرية االعتراف ب »المجلس 
-مع  اعتبرته  الذي  االنتقالي«،  الوطني 
إرهاًصا  يشكل  التحفظات-  بعض 
في  الجديدة،  الليبية  الدولة  النبثاق 
عن  الناشئ  السلطة  فراغ  لملء  سعيها 
انهيار عصر القذافي، رغم إدراك الجزائر 
بأن هذا المجلس يخضع للرعاية الغربية 
باعتباره  نفسه  تأكيد  على  قادر  وغير 
بدأت  ما  سرعان  ولكن  سيادية،  قوة 
بالتدهور،  المجلس  مع  الجزائر  عالقة 
الجزائرية  الحكومة  األخير  اتهام  بعد 
للقذافي،  الموالية  القوات  بتزويد 

بالوقود والمعدات العسكرية.
أدى التدخل الغربي إلى عسكرة المجتمع 
وزعزعة  واسع،  نطاق  على  الليبي 
الساحل  منطقة  في  واالستقرار  األمن 
الضرورات  فتحولت  بأكملها،  والصحراء 
عناصر  إلى  واإلستراتيجية  األمنية 
الجزائري  الموقف  تحديد  في  حاسمة 
الحكومة  الملح على  الالحق، وأصبح من 

عدة  مع  بالفعل  تتعامل  أن  الجزائرية 
دول ضعيفة على حدودها، ومع فصائل 
»جهادية« في جوارها وداخل حدودها.. 
إلى  الجزائر  قادت  جدية  تهديدات 
بطول  الوطنية  حدودها  حراسة  تعزيز 
دفاعية  قواعد  بإنشاء  متر،  كيلو   1٠٠٠
ثابتة ومتحركة، لحماية أراضيها من أن 
اإلرهاب  لحركة  سهل  ممر  إلى  تتحول 
والجماعات  للمليشيات  خلفية  وقاعدة 
تم   2٠12 العام  وفي  الليبية.  اإلرهابية 
ليبيا، عدا عن توجيه  الحدود مع  إغالق 
تسلم  كانت  التي  اإلنسانية  المساعدات 
القبائل  وبعض  الليبي،  األحمر  للهالل 

المشتركة بين البلدين.
اإلنتقالية  العملية  فشل  من  الرغم  على 
في ليبيا، وبروز سلطتين متصارعتين، 
التكتيك  ممارسة  الجزائر  واصلت 
المصالحة  إلى  والدعوة  اإلنتظاري 
حدودها،  أمن  على  وللحفاظ  الوطنية، 
المسلمين  األخوان  مع  حوار  في  دخلت 
في  رئيسي  مكون  يشكلون  الذين 
مسؤولين  ومع  وميليشياتها،  طرابلس 
الشرق  في  القذافي  دعموا  ليبيين 
الجزائري، ولكنها إستبعدت من الحوار، 
وأنصار  داعش  مثل  اإلرهابية  الكيانات 
العملية  يرفضون   الذين  الشريعة، 
اإلنتخابية  العملية  ونتائج  السياسية 

بالمطلق. 
واستمر الموقف الجزائري بالتأكيد على 
خطورة الذهاب إلى الحل العسكري الذي 
من شأنه تصعيد العنف، ودفع الجماعات 
اإلرهابية إلى التوطن، وتثبيت قواعدها 
هزيمة  »يمكن  المنطقة،  عموم  في 
إلى  أيًضا  نحتاج  لكننا  بالقوة،  اإلرهاب 
القضاء  إجراء حوار ومصالحات إذا أردنا 

عليه«.
في منتصف العام الماضي، وفي محاولة 
مباشر  بشكل  تتورط  لكي  الجزائر  لجر 
طلبت  الليبي،  الداخلي  الصراع  في 
فايز  برئاسة  الوطني  الوفاق  حكومة 
االتفاقية  تفعيل  الجزائر  من  السراج، 
بين   2٠٠1 العام  في  الموقعة  األمنية 
وذلك  العسكري،  للتعاون  البلدين 
بالتدخل  الجزائرية  الحكومة  بمطالبة 
المباشرة لمواجهة الهجوم المسلح الذي 
إال  العاصمة،  على  حفتر  الجنرال  يشنه 
انتقالية  التي تعيش مرحلة  الجزائر  أن 
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الحوار  بمبدأ  متشبثة  بقيت  مضطربة، 
الدستور  بأن  وذكرت   السياسي،  والحل 
التدخل  الجيش  على  »يحظر  الجزائري 

خارج األراضي الوطنية«. 
الرئاسة،  إلى  تبون  المجيد  بوصول عبد 
واالستقرار النسبي الذي حصل في هيئة 
القيادة الجزائية، صرح الرئيس الجديد: 
بأن »الجزائر هي أول وأهم طرف معني 
بإستقرار ليبيا، ولن نقبل أبًدا أن يبقى 
للملف  الممكنة  الحلول  عن  بعيدا  بلدنا 
تمثل  »ليبيا  بأن  وأضاف:  الليبي«،  
اإلقليمي  لألمن  اإلستراتيجي  العمق 
بشكل  والجزائري  عام  بشكل  المغاربي 

خاص«.
من  بات  قد  بأنه  واضًحا  أصبح  لقد 
الصعب على الحكومة الجزائرية أن تبقى 
البدان  جميع  تجاوزت  أن  بعد  محايدة، 
بما فيها البعيدة، المعايير الجيوسياسية 
على  بالوكالة  معاركها  إدارة  خالل  من 
وبالخصوص  للجزائر،  الشرقية  الحدود 
اقتنص  الذي  الفاضح  التركي  الموقف 
السراج،  حكومة  مع  بحرية  اتفاقية 
لصالح  مباشًرا  عسكرًيا  تدخال  وأعلن 
معدات  بإرسال  وبدأ  طرابلس،  حكومة 
عسكرية ثقيلة وقوات مقاتلة ومرتزقة، 
الداخلي  الصراع  في  فاعاًل  طرًفا  لتكون 
الليبي، مما شكل إحراًجا شديًدا للجيش 
من  السلطات  مخاوف  وأثار  الجزائري، 
إلى  التركي  التدخل  هذا  يؤدي  أن 
إشاعة عدم االستقرار، وانتشار األسلحة، 
األصولية  اإلرهابية  المنظمات  وتنشيط 
بين  الحدود  طول  على  تتحرك  التي 
والجزائر  فاسو  وبوركينا  والنيجر  مالي 

وليبيا.
حائًرا، زال  ما  الجزائري  العملي   الموقف 
سياسي بحل  ينادي  ناحية  من   فهو 
الليبية، المعادلة  أطراف  بين   تفاوضي 
الدخول يرفض  الوقت،  نفس   ولكن في 
القيادة تعبر  كما  المحاور،  لعبة   في 
عما تسميها  الجزائرية عن عدم رضاها 
اإلماراتية، وعززت المصرية   باالنحرافات 
لتنسيق تونس  الجارة  مع   تواصلها 
أكدت كما  المجال،  هذا  في   خطواتها 
والحل الحوار  بتفضيل  مواقفها   على 
ليبيا، حول  برلين  مؤتمر  في   السلمي، 
الوفاق حكومة  بأن  تعتبر  زالت   وما 
 الوطني، هى السلطة الشرعية المعترف
على البناء  الممكن  ومن  دوليا،   بها 
أن كما  هشاشته،  رغم  االعتراف   هذا 
البلدين بين  الموقعة  األمنية   االتفاقية 
دور أي  وأن  المفعول،  نافذة  زالت   ما 
له يجد  أن  يمكن  مستقبلي   جزائري 

 .حوامل في موادها ونصوصها

فلسطين والغرب: قرن من الخيانة

االستعمار  تشومسكي   نعوم  وصف 
أشكال  أكثر  بأنه  االستيطاني 
عانى  وقد  وسادية،  تطرًفا  اإلمبريالية 
الشعب الفلسطيني من مصيبة فريدة 
لكل  المتلقي  الطرف  في  كونه  من 
واإلمبريالية  الصهيوني  االستعمار  من 

الغربية في القرن الماضي. 
بلفور  إعالن  كانت  خيانة  وأهم  أول 
الحكومة  ألزمت  حين   .1917 لعام 
قومي  وطن  إنشاء  بدعم  البريطانية 
 ، فلسطين  في  اليهودي«  »للشعب 
بشرط أال يتم عمل أي شيء يمس » 
بالحقوق المدنية والدينية لغير اليهود 

القائمة المجتمعات في فلسطين ».
في عام 1917 ، كان اليهود يشكلون 
سكان  من  المائة  في   10 من  أقل 
في   90 العرب  كان  بينما  فلسطين، 
بريطانيا  اختارت   ، ذلك  ومع   ، المائة 
في  الصغيرة  األقلية  بحق  االعتراف 
غير  األغلبية  وحرمان  المصير  تقرير 
المتنازع عليها، على حد تعبير الكاتب 
وعدت  »لقد  كويستلر:  آرثر  اليهودي 
األمة  بلد  يكون  أن  رسميا  واحدة  أمة 

الثانية هو بلدها«.

 آفي شاليم /ترجمة خاصة

خطأ فادح
استعمارية  وثيقة  بلفور  إعالن  كان 
 ، مؤلفها  جسد  كالسيكية،  أوروبية 
جيمس  آرثر  آنذاك  الخارجية  وزير 
بلفور ، العقلية االستعمارية: فالحقوق 
ذات  تكن  لم  البالد  لسكان  الوطنية 

أهمية بالغة بالنسبة له. 
سواء   ، »الصهيونية   : الحًقا  وكتب 
أم  جيدة   ، خاطئة  أم  صحيحة  كانت 
الطويلة  التقاليد  في  تتجذر   ، سيئة« 
واآلمال   ، الحالية  واالحتياجات   ، العمر 
األساتذة  استيراد  من   ، المستقبلية 
وتحيزات  رغبات  من  أكثر  البعيدين 
700000 عربي ممن هم اآلن سكان 
أن  يمكن  ال   « القديمة.  األرض  تلك 
لما  أكثر وضوحا  يكون هناك توضيح 
المعرفة  »نظرية  سعيد  إدوارد  سماه 

األخالقية لإلمبريالية«.
 ، البريطانية  المصالح  نظر  وجهة  من 
كان إعالن بلفور خطأ فادًحا - أحد أسوأ 
تاريخها  في  االستراتيجية  األخطاء 
اإلمبراطوري، ومن المنظور الصهيوني 
على  دراماتيكية  طفرة  يمثل  كان   ،
مهدت  فقد  الدولة،  قيام  طريق 

أكسفورد  بجامعة  الدولية  للعالقات  فخري  ]أستاذ  شاليم  آفي  المؤرخ  يرى 
ومؤلف كتاب »الجدار الحديدي: إسرائيل والعالم العربي )2014(« وإسرائيل 
لليمين  بالنسبة  أنه   ])2009( دحض  مراجعات،  تقييم،  إعادة  وفلسطين: 
بلفور بالنسبة  إعالن  يشبه  دبلوماسي  انتصار  هي  ترامب  خطة  فإن  »اإلسرائيلي«، 

للفلسطينيين، ومجرد فعل من أعمال الخيانة الغربية للفلسطينيين. 
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الطريق لالستيالء الصهيوني المنتظم 
بال  استمرت  عملية  وهي  البالد،  على 

هوادة حتى يومنا هذا. 
 ،  1948 عام  إلى   1920 عام  من 
تولت بريطانيا السلطة على فلسطين، 
كان حجر الزاوية في السياسة االنتدابية 
حتى  التمثيلية  المؤسسات  حرمان 
اندلعت  أغلبية، وعندما  اليهود  أصبح 
ثورة عربية في عام 1936 ، قمعها 

الجيش البريطاني بأقصى وحشية.
أواخر  في  فلسطين  تضيع  لم 
 ، الماضي  القرن  من  األربعينيات 
أواخر  في  ولكن   ، شائع  هو  كما 
دوًرا  بريطانيا  لعبت  و  الثالثينيات، 
مهًما ، ولكن لم يتم االعتراف به ، في 

المأساة الفلسطينية.

الفائزون والخاسرون
دونالد  األمريكي  الرئيس  يالئم 
االستعماري  النمط  هذا  بدقة  ترامب 
الصهيونية  للنهوض بالمصالح  القديم 
وفي  الفلسطينيين،  حساب  على 
يوجد  ال  للعالم،  التبسيطية  نظرته 
وبالنسبة  وخاسرين،  فائزين  سوى 
بينما  فائزون  »اإلسرائيليون«  له 
الفلسطينيون خاسرون دائًما، وبالتالي 
فقد تخلى عن أي ذريعة لإلنصاف أو 

العمل كوسيط نزيه. 
دور  هو  ترامب  تبناه  الذي  والدور 
عكست  فقد  »إسرائيل«،  محامي 
إدارته فجأة  سياسة الواليات المتحدة 
األراضي  في  المستوطنات  أن  بإعالن 
غير  ليست  المحتلة  الفلسطينية 

في  عقبة  ليست  أنها  كما  مشروعة، 
يدعم  ال  ترامب  و  السالم،  طريق 
ببساطة دولة »إسرائيل« فقط بل انضم 
والمستوطنين  نتنياهو  بنيامين  إلى 
يهدفون  الذين  المتطرفين  اليمنيين 
إلى دمج جزء كبير من الضفة الغربية 

المحتلة في »إسرائيل الكبرى.«
تسبب   ، السلطة  إلى  وصوله  ومنذ 
ترامب في سلسلة من الضربات المادية 
أن  زعم  لقد  الفلسطيني:  للشعب 
و  »إلسرائيل«،  عاصمة  كلها  القدس 
أبيب  تل  من  األمريكية  السفارة  نقل 
الواليات  تمويل  أنهى  و  القدس،  إلى 
المتحدة لألنروا ، وكالة األمم المتحدة 
الفلسطينيين  الالجئين  ترعى  التي 
للسلطة  المالية  المساعدات  سحب  و   ،
بالسيادة  اعترف  و  الفلسطينية، 
الجوالن  مرتفعات  على  »اإلسرائيلية« 
السورية المحتلة، وأغلق مكتب منظمة 

التحرير الفلسطينية في واشنطن. 
بعد ذلك ، في 28 كانون الثاني/يناير 
، كشف ترامب عن »صفقة القرن« التي 
أرجأها مراًرا وتكراًرا ، ووصفها بأنها » 
فرصة مربحة للجانبين » كانت » جيدة 

جًدا » للفلسطينيين.
غير  بالقدس كعاصمة  الخطة  تعترف 
»إسرائيل«  وتمنح  »إلسرائيل«  مقسمة 
االستيطانية  الكتل  لضم  الحرية 
الضفة  في  الشرعية  غير  اليهودية 
 ، الخصيب  األردن  ووادي  الغربية 
و  الفلسطيني،  للمجتمع  الخبز  سلة 
بالسيطرة  أيضاً  »إسرائيل«  ستحتفظ 
الوحيدة على األمن في الضفة الغربية 

الطرق  من  المتقنة  ومصفوفتها 
السريعة واألنفاق والقواعد العسكرية. 

خالية من األخالق
من  ُيطلب   ، األثناء  هذه  في 
»بإسرائيل«  االعتراف  الفلسطينيين 
السعي  عن  والتوقف  يهودية  كدولة 
الحرب،  جرائم  في  العدالة  لتحقيق 
الفلسطينية  »الدولة«  تجريد  وسيتم 
المنصوص عليها في الخطة من السالح ، 
ويكون لها عاصمة على مشارف القدس 
غزة  قطاع  على  وستقتصر   ، الشرقية 
المنفصلة في  الجيوب  وعدد قليل من 
الضفة الغربية ، و لن يكون لفلسطين 
 ، المجاورة  العربية  الدول  مع  حدود 
والماء  الجوي  المجال  على  سيطرة  وال 

والموارد الحيوية األخرى. 
لمجموعة  خطة  هذه   ، األساس  في 
محاطة   ، الجرداء  البانتوستانات  من 
متزايد  وعدد  »اإلسرائيلي«  بالجيش 
يبدو  اليهود.  المستوطنين  من 
في  و  دولة،  من  أكثر  سجن  وكأنه 
العادلة  غير  الخطة  هذه  قبول  مقابل 
وعد   ، قانوني  وغير  عادل  غير  بشكل 
دوالر  مليار   50 بمبلغ  الفلسطينيون 
للحصول   ، سنوات  خمس  مدى  على 
عليها ليس من الخزانة األمريكية ولكن 

من دول الخليج. 
ال عجب أن نتنياهو تبنى خطة ترامب 
بحماسة،  كانت في األساس خطته ، 
فهي  أمنياته،  قائمة  بكامل  ووفاء 
أنصار  يتفق  كما   ، شيء  كل  قبل 
الخطة ومعارضوها ، ستكون المسمار 
الدولتين وحلم  األخير في نعش حل 

إقامة دولة فلسطينية مستقلة. 
الفصائل  جميع  أن  كذلك  عجب  ال 
هذا  بشدة  رفضت  الفلسطينية 
العرض، ما يقترحه ترامب ليس خطة 
سالم ، بل مخطط للفصل العنصري، 
إنها محاولة صارخة إلضفاء الشرعية 
على االحتالل غير القانوني ، وإخضاع 
لسيطرة  الفلسطينيين  ماليين 
»إسرائيلية« دائمة. عقلية استعمارية 
شعور  أي  من  تماًما  خالية  فهي   ،
اإلنسانية  اللياقة  حتى  أو  باألخالق 

األساسية. 
فإن   ، »اإلسرائيلي«  لليمين  بالنسبة 
دبلوماسي  انتصار  هي  ترامب  خطة 
مذهل ، مشابه إلعالن بلفور، بالنسبة 
للفلسطينيين ، إنه فقط الفصل األخير 
في قصة استمرت قرًنا من االزدواجية 

والخيانة من جانب القوى الغربية.

دو
لع

ن ا
ؤو

ش



 47

20
20

ر  
راي

فب
ط/

شبا
 : )

14
85

(11
دد 

لع
ن  ا

طي
لس

- ف
ي 

قم
الر

ف 
هد

ال
س

هر
الف

ى 
ة إل

ود
لغ

ا

الصهيونية ومعاداة السامية
د.صالح زقوت/رئيس البيت العربي-أوكرانيا

2004/10/16 في  اإلبن  بوش  جورج  السابق  األمريكي  الرئيس  توقيع   أكد 
تعيشها وتعبئة  استنفار  حالة  ثمة  أن  السامية  معاداة  مراجعة  قانون   على 
الحماية الموالية »إلسرائيل« من إلعادة رسم استراتيجيات   مجموعات الضغط 
الشعب اتجاه  العدوانية  الدفاع عن سياستها  باإلمكان  لم يعد  أن  بعد   لدولة االحتالل، 
 الفلسطيني. وازداد ذلك االستنفار بعد وصول ترامب للسلطة ومحاولته إنهاء القضية

 الفلسطينية.

 ومنذ نجاح الواليات المتحدة وإسرائيل
3379 القرار  إلغاء  في   1991/12/16 
لألمم العامة  الجمعية  عن   الصادر 
والذي  ،1975/11/10 في   المتحدة 
من شكل   الصهيونية  أن   يعتبر 
العنصري والتمييز  العنصرية   أشكال 
انتصار يعتبر  صهيوني  اتجاه   نشأ 
الباردة الحرب  في  المتحدة   الواليات 
وبالتالي »إلسرائيل«،   انتصاراً 
كل في  توظيفه  يتم  أن   يفترض 
 المجاالت بما في ذلك توسيع مفهوم
انتقاد كل  ليشمل  السامية   معاداة 
»إلسرائيل« باعتباره ينتقد اليهود.

مع الدولي  التعاطف  تزايد   وأمام 
حركة ونجاح  الفلسطيني   الشعب 
الممارسات وانتقاد   المقاطعة 
إلى الشكاوى  ورفع   الصهيونية 
لمحاكمه الدولية  الجنايات   محكمه 
مجازر الرتكابهم  الحرب   مجرمي 
اليوم الفلسطيني، ترفع  الشعب   ضد 
 باطراد مسألة معاداة السامية، كسالح
 يشهر في وجه كل من ينتقد اإلجرام

بينما اإلسرائيلية.   والممارسات 
بتاريخ الدولية  العفو  منظمة   أكدت 
 2019/٨/16، أن انتقاد سياسة حكومة
 »إسرائيل« حرية تعبير وليس معاداة
 للسامية، وذلك رداً على قرار نتنياهو
بمنع درعي  أرييه  داخليته   ووزير 
األمريكي الكونغرس  عضوي   دخول 
وأيضاً عمر،  وإلهام  طليب   رشيدة 
األمريكي الرئيس  تغريدة   على 
 ترامب، الذي دعم وأيد القرار ووصفه

للنائبتين بمعادة السامية.
العداء بين  التمييز  يجب  هنا   من 
»إسرائيل« لدولة  والعداء   للسامية 
الصهيونية، الفكرة  تجسد    التي 
 كذلك ال بد من الفصل بين اليهودية
وبين قديما  دينياً  تقليداً   بصفتها 
حركه وهي  الصهيونية،   الحركة 
عمرها يزيد  ال  فكرية   -  سياسيه 
الكيان وإنشاء  ونصف،  قرن   عن 
 الصهيوني على أرض فلسطين قبل
الذي  72 عاماً، وهنا يطرح سؤال من 

جعل الصهيونية مرادفاً لليهودية؟

لليهود  جميعاً الصهاينة  نظرة    إن 
تفسير واحد،  بحسب  شيء   وكأنهم 
»إن كومنتاري:  مجلة  كتاب   أحد 
أو لليهود«،  تشويه  إسرائيل   تشويه 
اإلسرائيلي االجتماع  عالم  يرى   كما 
 يهود شنهاف: »أن الحركة الصهيونية
 منذ بداياتها بلورت الذاكرة الجماعية
سبيل في  وذلك  اليهودية(،   )األمة 
أعضاءها، وتعيين  حدودها   ترسيم 
الماضي عن  صورة  وأشاعت   أنتجت 
وصيرورة األمة  تلك  مصادر   تصف 
 تطورها على مر التاريخ، وقد جعلت
التاريخ الصهيونية   األيديولوجية 
 اليهودي متحاذياً على أساس العالقة
 مع األرض وطورت ما يسمى )الوعي
قسمت بواسطته  والذي   اإلقليمي(، 

الماضي إلى فترتين رئيسيتين:
الزمن وهو  القديم  العصر   األولى، 
 الذي استوطن فيه »الشعب اليهودي«
»خراب قبل  إسرائيل«  »أرض   في 
الشتات« »فترة  والثانية،   الهيكل«. 
مع الصلة  خاللها  من  انقطعت   الذي 

البالد.
في ترمز  األولى  الفترة  كانت   بينما 
 قراءة الصهيونية إلى مرحلة السيادة،
تذكرها يجب  كلية  إيجابية   وهي 
 بحنين جارف في سبيل العودة إليها،
لنفي، تعرضت  الثانية  الفترة   فإن 
ذلك من  الهدف  وكان  الشتات،   أي 
 دفع تلك الفترة إلى صيرورة مطلقة
 من النسيان في أذهان اليهود كافة،

وتحديداً اليهود األوربيين.
في تتمثل  ال  الصهيونية  المسألة   و 
 كونها قومية يهودية، بل شكاًل من
حيث من  العرقي،  التفوق   أشكال 
من هذا شكل وأكثر  والعمل،   الفكر 
الذي العقلي  التفوق  أشكال   من 
األخرين، على  السيطرة  إلي   يهدف 
أعضاء أن  الصهاينة  أكد  وقد   ، 
إلى ينتمون  ال  اليهودية،   الجماعات 
القومية أو  الحضارية   التشكيالت 
مفترضين فيها،  يوجدون   التي 
وأن خالصاً،  يهودياً  انتماًء  ثمة   أن 
واحدة هوية  ذو  اليهودي«   »الشعب 
اليهودي« »التاريخ  وفي   مستمرة 
القول إلى  البعض  ويذهب   الواحد. 
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 بوجود عرق يهودي واحد، وينتهي
 هذا االفتراض إلى أن اليهود حافظوا
من خروجهم  منذ  الوحدة  هذه   على 
احتى ]المزعوم[  الفرعونية   مصر 
مع ينسجم  ذلك  فهل  هذا،   يومنا 

الواقع؟
كتابه في  كوستلر  أرثر   يقول 
القبيلة الخزر وميراثها   »إمبراطورية 
العظمى الغالبية  بأن  عشر«،   الثالث 
العالم هم المتبقين في  اليهود   من 
أوروبي شرقي، ومن أصل  من أصل 
 خزري، ما يعني أن أسالفهم لم يأتوا
الفولجا، من  وإنما  األردن،  وادي   من 
من وإنما  كنعان،  من  ينحدروا   ولم 
الجنس بداية  يمثلون  وهم   القوقاز، 
وراثياً انتماء  أوثق  وأنهم   اآلري، 
مغولي )شعب  الهون  قبائل   إلى 
من كبير  جزء  على  سيطر   مترحل 
بقيادة والشرقية  الوسطى   أوروبا 
 أتيال حوالي سنة 450 م(، منهم إلى
ويعقوب، وإسحاق  إبراهيم   ذرية 
تنبثق الخزر  إمبراطورية   وقضية 
تبدو أن  وتوشك  الماضي  من   ببطء 
الخداع عمليات  أقصى  كانت  لو   كما 
اآلن، حتى  التاريخ  يرتكبها   الذي 
 حيث تنفي اكتشافات اإلنثروبيلوجيا
يهودي جنس  وجود   الطبيعية 
فالمقاييس الشائعة،  للفكرة   خالفاً 
 االنتروبومترية )تبحث في مقاييس
ونسبها( اإلنساني  الجسم   أعضاء 
 للجماعات اليهودية في أجزاء كثيرة
 من العالم، تدل على إنهم يختلفون
 عن بعضهم اختالفاً كبيرا، ًمن حيث
 الخصائص الجسدية المهمة ، وهناك
أبعاد نِسب  مقارنة  أن  عام   اتفاق 
الخ،  ... الدم  وفصائل   الجمجمة 
وغيرهم اليهود  بين  تماثاًل   تظهر 
 من الشعوب المضيفة لهم أكثر مما
 تظهره من تماثل بين اليهود الذين
كما مختلفة،  أقطار  في   يعيشون 
 نالحظ إنه ال يوجد اختالف بيولوجي
الفلسطينيين بين  للنظر   الفت 
في لليهودية  يدينون  ومن   والعرب 

المنطقة العربية.
الخزر ملك  اعتنق  م   74٠ سنة   في 
وصارت اليهودي،  الدين   وبالطه 
حيث عندهم،  الدولة  دين   اليهودية 
 شغلت دولتهم )وهم شعب من أصل
 تركي( موقعاً استراتيجياً على المعبر
 الحيوي الواقع بين البحر األسود وبحر
دولة أول  الخزر  بالد   قزوين، وكانت 
 إقطاعية في أوروبا الشرقية، وكانت

 على مستوى اإلمبراطورية البيزنطية
األثري ويرى  العربية،   والخالفة 
ارتامونوف السوفييتى   والمؤرخ 
)لوال دنلوب  األمريكي   والمؤرخ 
 الخزر لكانت بيزنطة معقل الحضارة
 األوروبية في الشرق ستلقى نفسها
كان وربما  العرب،  بواسطة   محاصرة 
ويقول آخًرا(.  مساراً  اتخذ   التاريخ 
التاريخ أستاذ  أبالوسكي   ديميتري 
)إن أوكسفورد  جامعة  في   الروسي 
إلى أساسي  بشكل  الخزر  أضافه   ما 
 تاريخ العالم هو نجاحهم أن يقيموا
تصد عقبة  القوقاز  جبال   من سلسلة 
 انقضاض العرب الزاحف من الجنوب(.
أصل يوجد  ال  أنه  نالحظ  إننا   أي 
 قومى واحد لليهود، وأن »العبرانيين«
 فاندمجوا في التشكيلين الحضاريين
تحدث وقد  والمسيحي،   اإلسالمي 
العربية، اللغة  العربي  العالم   يهود 
والحرف، المهن  بمعظم   واشتغلوا 
بالفكر الديني  تراثهم   وتأثر 
إمبراطورية انهيار  وبعد   اإلسالمي، 
الثاني القرنين  في  المتهودة   الخزر 
الخزر يهود  توطن  عشر،   والثالث 
أوروبا مناطق  في  هجرتهم   بعد 
روسيا في  وخصوصاً   الشرقية، 
فجر فيهما  وجدت  حيث   وبولندا، 
 العصر الحديث أكثر تجمعات اليهود
مادة في  جاء  ما  على   واعتماداً 
اليهودية، الموسوعة  في   إحصائيات 
 فإن جملة عدد يهود العالم في القرن
حوالي بلغ  ميالدي  عشر   السادس 
اعتنق من  أغلب  وأن  نسمة،   مليون 
 اليهودية في العصور الوسطى كانوا
اللغه استعملوا  وأنهم  الخزر،   من 
العبرية بين  خليط  وهي   اليديشية 
ً وتحديدا الوسطى،  العصور   وألمانية 
 من المناطق الشرقية المجاورة للحزام
 السالفي ألوروبا الشرقية، ووفقاً ألول
 تعداد رسمي شامل أجري عام 1٨97
تقريباً يهودياً   12٨94 هناك   كان 
 يعيشون في اإلمبراطورية القيصرية
أفاد وقد  بولندا،  تصم  كانت   التي 
 9666 منهم أن التركية هي لغتهم
فيما األصل(  الخزرية  )لغتهم   األم 
يتكلمون بأنهم  شخص   2632  أفاد 
يتكلمون شخص   3٨3 و   الروسية، 
الدراسات عالم  ويقول   اليديشية. 
زاخاركوفسكي: المعاصر   التركية 
اللغوية هم الناحية  من  القرائين   أن 
للخزر الحاليين  الممثلين   أصدق 
 القدامى، أما في العلم الغربي فكان

فيه شكل  إذ  متميزاً،  اليهود   وضع 
وسيطة وظيفية  جماعة   اليهود 
 تضطلع بوظائف ال يقوم بها أعضاء
بعزلتها وتحتفظ  المجتمع،   أغلبية 

لضمان قيامها بهذه المهن.
والحيثيين والكلدانيين  البابليين   إن 
ثم كانت  شعوب   والفينيقيين 
وما كانوا  فإنهم  العرب  أما   زالت، 
األكثرية هم  اآلن  والعرب   زالوا، 
ولقد السامي،  العرق  من   المتبقية 
 احتفظوا أكتر من غيرهم بالمميزات
لهذا العقلية  والخاصيات   الطبيعية 
 العرق. أما لغتهم فعلى الرغم إنها
 أحدث اللغات السامية آداباً، فإنها قد
السامي اللسان  بخصائص   احتفظت 
 األصلي، ومن هنا كانت اللغة العربية
 أفضل مدخل لدراسة اللغات السامية.
صارت إذا  إنه  كوستلر  أرثر   يقول 
يصبح أال  النحو،  هذا  على   القضية 
من خاوياً  السامية  معادة   مصطلح 
 المعنى، وهو المصطلح الذي قام على
القتلة الذي اشترك فيه  الفهم   سوء 

وضحاياهم؟!
 لم يعاِن اليهود الصهاينة من مشكلة
 معادة السامية نفسها، بل كانوا في
 حالة هرتزل وحاييم وايزمن يزعمون
يتفهمون إنهم  الدقة  وجه   على 
معها، ويتعاطفون  السامية،   معاداة 
الحركة مؤسس  نفسه   وهرتزل 
بأشد تفوه  الذي  هو   الصهيونية، 
السامية ومعاداة  الذات  كره   أنواع 
الحظ حيث  سامي(،  غير   )ألنه 
على فعل  ردة  السامية  معاداة   أن 
اليهود. بها  يتصف  التي   النواقص 
الصهيونية نعارض  نحن  هنا   من 
التحيز وعماًل دون أن نقع فى   فكراً 

ضد اليهود بصفتهم الدينية.
الشعب أن  نجد  الختام،   وفى 
العالمية الحرب  ضحية  هو   الفلسطيني 
ووعد بيكو  سايكس  واتفاقيه   األولى 
-التي الثانية  العالمية  والحرب   بلفور 
االستعمارية القوى  بين  تجري   كانت 
فكراً الصهيونية  وأن   األوربية-، 
 وممارسة بما أوقعته من شقاء ومعاناة
 وقتل وتهجير وتشريد لشعب فلسطين
 ربما تكون أكثر أشكال معاداة السامية
إن اليوم.  األرض  في  وتجذراً   عمقاً 
 مصطلح معاداة السامية يجب أن ينطبق
إسرائيل دولة  يدعم  من  كل   على 
 والحركة الصهيونية التي تتنكر لحقوق
 الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه
 في الحرية واالستقالل والعودة وتقرير

المصير.
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الشائع  التقسيم  تماًما  غرامشي  يرفض  للمثقف،  تعريفه  في 
للمجتمع كفئتين: الشغيلة اليدوييين والشغيلة المفكرين.. فكل 
من  قدًرا  يتطلب  ميكانيكًيا  كان  لو  حتى  أو عضلي  يدوي  عمل 
المثقف  غرامشي  يربط  إنما  الفكري،  النشاط  من  أدني  حد  أي  المهارة، 

بطبقة هو عضو في جسدها. 

وكما أنه من المستحيل حسب غرامشي الحديث عن »ال مثقفين«، ألنه ال 
وجود لهم. فكل إنسان مهما كانت المهنة التي يعمل بها، يمارس نوًعا 
من النشاط الثقافي، أي أنه فيلسوف فنان، إنسان متذوق، يشارك في 
تصور ما عن العالم، أي يثير سباًل جديدة في التفكير، ولكن عندما يتحدث 
يؤدون وظيفة  محددين  أناس  المفهوم في  يحصر  المثقفين فهو  عن 
الوظيفة حسب غرامشي تتضح في  محددة لهم خصائص مميزة. وهذه 
النور في بادئ األمر على  عباراته: »إن كل فئة )طبقة اجتماعية( ترى 
اإلنتاج االقتصادي فتخلق عضوًيا، في  عالم  أرض وظيفة أساسية في 
نفس الوقت الذي ترى فيه النور شريحة أو عدة شرائح من المثقفين الذين 
يزودونها بتجانسها وبوعي وظيفتها الخاصة، ال في المضمار االقتصادي 
فحسب وإنما في المضمار السياسي واالجتماعي أيًضا. َهُؤالء المثقفون 
العضويون،  المثقفون  أساسية هم  اجتماعية  بظهور طبقة  المرتبطون 
التي  االجتماعية  للطبقة  تجانس فكري  تكوين  وتكمن وظيفتهم في 
الفئة،  بتلك  للعالم خاص  يمثلونها، ال في قدرتهم على تشكيل تصور 

وفي نقدهم كل األيديولوجيات السابقة لظهور تلك الطبقة«.

أن  يجب  الذي  مجتمعه،  العضوي هو ضمير  المثقف  فإن  المعنى  بهذا 
وهذا  الجذري،  التغيير  لمشعل  وحاماًل  باستمرار،  ومنبًها  صاحًيا  يبقى 
أو  الوصف  من  كثير  إلى  يحتاج  ال  الذي  العربي  واقعنا  على  ينطبق 
المغربي  المفكر  يذهب  حيث  وانحطاطه،  بؤسه  مدى  في  التشخيص 
عبداهلل العروي للقول: »إلى أن مسؤولية االنسداد السياسي واالجتماعي 
السياسية  لإلكراهات  لخضوعه  السياسي  على  تقع  العربي ال  العالم  في 
الذي  البسيط  المواطن  على  تقع  والخارجية، كما ال  الداخلية  والضغوط 
ولكن  وهمومها،  المعيشة  ومتطلبات  االجتماعية  لإلكراهات  يخضع 
المسؤولية تقع على عاتق المثقف بوصفه مستقاًل عن جميع اإلكراهات 
المثقف  بأن  العامة  ذهن  في  دائًما  المرتبطة  وللرمزية  للمعرفة  منتًجا 

يملك جزًءا من الحقيقة«. 
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خالد اسماعيل للهدف:
 المقاومة أحبطت كتائب العولمة الثقافية

حاوره في القاهرة الروائي حسين البدري

 أكد الروائي المصري خالد إسماعيل أن المقاومة قادرة على هزيمة المخططات األمريكية الصهيونية بشأن ما يسمى “صفقة
الشعب أن تضحيات  المقاومة، مشدًدا على  زيادة قوة محور  بسبب  رادع  إسرائيل دون  عربدة  زمن  نهاية  إلى   القرن”، الفًتا 

الفلسطيني أكبر من التعاطف العربي.
 “إسماعيل” قال في حوار خاص مع مجلة “الهدف” إن انتصارات قوى المقاومة الفلسطينية واللبنانية واالنتفاضات العربية أدت إلى
 تراجع وهزيمة ما أسماه كتائب العولمة الثقافية، محذًرا في الوقت ذاته من برنامج دعائي برجوازي يستهدف إسقاط األدب من قائمة
 األسلحة الفكرية التي يعتمد عليها تيار المقاومة، بهدف تكريس المشهد الحالي شديد القتامة الذي يعادي الحرية والعدالة االجتماعية

واالستقالل السياسي واالقتصادي.
 الروائي اليساري صاحب اإلحدى عشرة رواية آخرها “قهوة الصحافة” الصادرة مؤخًرا، باإلضافة إلى مجموعتين قصصيتين، شدد على
 “قومية المعركة” ضد الكيان الصهيوني، مؤكًدا على أنه مثلما ُهزم االستعمار القديم ستخرج أمريكا من بالدنا وستزول إسرائيل حتًما،

فإلى نص الحوار.
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في البداية: ماذا يمثل اإلبداع 
لخالد اسماعيل.

في وسالحي  وجودي  مبرر   اإلبداع 
 معركتي ضد الفساد والقبح واالستغالل
 وكل أعداء الحياة وصناعها الحقيقيين،
أنني على  لدّي  الوحيد  الدليل   اإلبداع 
قبيح كل  وقاومت  ورفضت   اعترضت 
اهلل كّرمه  الذي  لإلنسان  ومعاٍد   وفاسد 

بنعمة الحياة وفرض تكريمه فرضاً.
روايتك - تكون  أن  اخترت   لماذا 

الجديدة عن عالم الصحافة؟
اختياري وافق  اختياًرا  كانت   الصحافة 
 للكتابة األدبية واتخذتها مهنة وحرفة،

والرواية القصة  من  قريبة   فهى 
كانت وعندما  األدب،  من  نوع   وهى 
األدباء بأقالم  مكتوبة   الصحافة 
الجماهير تحرض  كانت   والمفكرين 
 على الثورة؛ الثورة الفرنسية والثورة
 الروسية قامت كل منهما على أعمدة
َأْولى  - بالذات  و”لينين”   الصحف، 
اهتماًما و”الصحافة”   “الكهرباء” 
تعني عقيدته  في  فالكهرباء   خاًصا، 
اإلنتاج في  والتطور  والنمو   التحرر 
على القضاء  معنى  من   واالقتراب 
اإلنسان، ألخيه  اإلنسان   استغالل 
يتحقق ال  االستغالل  من   واالنعتاق 
للثورة، المواكب  التقدمي  بالفكر   إال 
 والصحيفة هى ناقلة األفكار، المحرضة
لكن المرير،  الواقع  رفض  على   للناس 
منذ بها  العمل  بدأت  التي   الصحافة 
“األهالي” جريدة  في   1988  العام 
الوطني التجمع  حزب  حال   لسان 
وقتها كنت   - الوحدوي   التقدمي 
مرت الصحافة-  قسم  في   طالًبا 
تفاصيلها، على  شاهًدا  كنت   بمراحل 
المصرية للجماهير  قدمت  التي   فهى 
 كل األفكار الحديثة وهى ذاتها التي
25 ثورة  تدمير  أداة  إلى   تحولت 
 يناير 2011، فالصحافة سالح امتلكه
فجعلوه الخونة  والرأسماليون   النظام 
من بداًل  والتقدم  التغيير  لحلم   قاتاًل 
عليه، ومحرًضا  إليه  داعًيا  يكون   أن 
الصحافة” “قهوة  األخيرة   وروايتي 

 محاولة لرصد ما حدث للصحف المصرية
اآلن، حتى   1960 العام  من   ابتداء 
الناصر عبد  جمال  قرر  العام  ذلك   ففي 
ليقطع الصحفية  المؤسسات  يؤمم   أن 
المصرية البرجوازية  على   الطريق 
الوحدوية، الوطنية  لتوجهاته   المعادية 
 وفي الوقت ذاته أراد أن يقطع الطريق
معه اختلفوا  الذين  الشيوعيين   على 

أثناء تحالف  فترة  عقب   1959  في 
 العدوان الثالثي في 1956، واستخدم
قانون ليصدر  السلطة  قوة  الناصر   عبد 
امتلكت وبموجبه  الصحافة،   تنظيم 
أجهزة إلى  وأوكلت  الصحف   الدولة 
 األمن إدارتها، وبالتالي فقدت الصحافة
العام” “المرفق  وأصبحت   أدواتها، 
فتدهورت الحكومة  فيه  تتحكم   الذي 
 المهنة على المستويين الفني والفكري،
 وتحولت الصحف إلى أوراق تسبح بحمد
 الرئيس، وأصبحت أجهزة األمن تتحكم
فامتألت وسياساتها،  إدارتها   في 
)عمالء المباحثية  بالعناصر   الصحف 

والمخابرات(، والمباحث  الدولة   أمن 
المملوكة الصحافة  ظهرت  بعد   وفيما 
الطابع فأخذت  األعمال،  ورجال   لألحزاب 
الصورة أكمل  أن  حاولت  لهذا   نفسه، 
أنا “أفندم..  روايتي  في  بدأتها   التي 
من حاولت  التي  الرواية  وهى   موجود”، 
 خاللها رصد العالقة بين ضباط 23 يوليو
حتى السياسية  التيارات  وكافة   1952 
السياسة وألن  يناير،   25 ثورة   تفّجر 

حاولت واحدة  لعملة  وجهان   والصحافة 
 في “قهوة الصحافة” أن أرصد ما جرى
 في الصحف بعد تأميمها أو “تمليكها”
 للنظام الحاكم وأن أوضح للقارئ -قارئ
وكيف الداخل  من  الصورة   الصحيفة- 
العربي السياسي  والمال  الفساد   تحكم 
الصحف دور  على  القضاء  في   واألجنبي 
 التنويري، باإلضافة إلى الدور التخريبي
والصهاينة “النفط”  أموال  لعبته   الذي 
هذا تدمير  في  والعولمة   واألمريكان 
تقديم من  وتحويله  المعرفي،   السالح 
يعادي سالح  إلى  والمعلومة   المعرفة 
 أحالم الجماهير وكل آمالها في الحرية
 والعدل واالستقالل الوطني، وقد يقول
 قائل: وهل اختلفت أحوال الصحافة عما
والسادات “ناصر  عليه في عهود   كانت 
“قهوة روايتي  أقول:  وهنا   ومبارك”؟ 
أن المليان  بالفم  تقول   الصحافة” 
العريق التاريخ  ذات  المصرية   الصحافة 
بفعل تخريبها  وجرى  تماًما،   انتهت 
المعادي السياسي  والمال  األمن   أجهزة 

لكل ما هو وطني وقومي.
 تحاول في إبداعك إحياء الثقافة -
ترى كيف  المصري..  للجنوب   العربية 
 المساعي اإلمبريالية للهيمنة الثقافية على

الوطن العربي؟
صور، عّدة  اتخذت  الهيمنة   مساعى 
المسلمين” “اإلخوان  إظهار  أهمها   من 
السياسية، ومن بعد ذلك الخريطة   في 
المتطرفة اإلسالمية  الجماعات   دعم 
ديني أساس  على  المجتمعات   لتمزيق 
الطبقي االصطفاف  عن  الناس   وإبعاد 
“صعيد ودفع  والقومي،   والوطني 
 مصر” ضريبة هذه الجماعات على مدى
تهجير هيئة  على  السنوات   عشرات 
على وإجبارهم  المسيحيين،   لألقباط 
الجماعات  بيع أمالكهم لإلخوان وأمراء 
المظلم، الماضي  كهوف  من   القادمة 
الصادرة ون”  الَحزُّ “ُعْقد  روايتي   وكانت 
جانبي من  محاولة   ،1999 العام   في 
ثم اإلجرامي،  الفعل  لهذا   للتصدي 
ومن البستان”  “زهرة  روايتي   جاءت 
العالقات النبي” لتكشف   بعدها “أرض 
والجماعات “اإلخوان”  بين   الخفية 
كرد التي ظهرت  المتعصبة   المسيحية 
اإلسالمية، الجماعات  وجود  على   فعل 
إلى الدينية  الجماعات  تحولت   وكيف 
الذي التقدمي  المشروع  يعادي   تحالف 
 طرحته القوى العلمانية، وكانت القضية
يبديها التي  والمقاومة   الفلسطينية 
 الشعب الفلسطيني الدجاجة التي تبيض

العربية والبرجوازية  وإسرائيل   أمريكا 
 أعدائي.. والمنظمات الحقوقية الممولة تخدم

اإلمبريالية

 اإلمبريالية تدعم “المثقف الخائن” ليقتل روح
المقاومة

العربية والبرجوازية  وإسرائيل  أمريكا    
 أعدائي.. والمنظمات الحقوقية الممولة تخدم

اإلمبريالية

 الجوائز “مصيدة” للمبدعين.. والكاتب الحقيقي
يدافع عن كيانه الوطني والقومي

في المصري  الشيوعي  الحزب  حل  ثمن   ندفع 
الستينيات

“كامب منذ  الغرب  نفايات  تستهلك   مصر 
ديفيد”.. والصحافة تعادي أحالم الجماهير

ضرب تستهدف  “الخبيثة”  الِعرقية   األفكار 
“قومية المعركة”
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 ذهًبا للخطاب اإلخواني الذي كان يوهم
 الناس بأنه جاء ليحرر “األقصى” السليب
اندلعت ولّما  الشريفة،  القدس   ومدينة 
 ثورة يناير اكتشف الناس أن هؤالء الذين
 دُعوا إلى تحرير األقصى والقدس مجرد
وإسرائيل األمريكان  أيدى  في   أدوات 
 وأنظمة الحكم في دول الخليج. وهناك
اإلمبريالية للهيمنة  أخرى   صورة 
العربي الوطن  على  للسيطرة   الهادفة 
الخائن” “المثقف  صورة  هى   ثقافًيا، 
النموذج منتشر في “العميل”، وهذا   أو 
األموال على  ويحصل  العربية،   المدن 
إعالمًيا مقابل تلميعه   والجوائز ويجري 
 قيامه بزرع اإلحباط في نفوس الجماهير
 وقتل روح المقاومة بداخلها، ويحضرني
 في هذا المقام، روائي مصري دعا العرب
 إلى االستسالم في 2٠٠6، في وقت تحرز
في إسرائيل  على  انتصارات   المقاومة 
المهزوم الروائي  هذا  ألن  تموز،   حرب 
أجلها من  تقاضي  وظيفة  يؤدي   كان 
إلى أعماله  وترجمت  الجوائز   أموال 
على القدرة  يمتلك  ولم   اإلنجليزية، 
لما إنكار  حالة  وعاش  نفسه،  يواجه   أن 
عاًما، أربعة عشر  منذ  المقاومة   حققته 
الهيمنة لمحاوالت  ثالث  أسلوب   وهناك 
القديمة األعراق  عن  أفكار  بث   عبر 
العربي، الوطن  أرض  على  عاشت   التي 
الفرعونية” “النَّعرة  إحياء  طريق   عن 

للبنانيين و”الفينيقية”  المصريين   لدى 
وهكذا..، للسوريين   و”السوريانية” 
الخبيثة األفكار  هذه  من   والقصد 
و”قومية العربية  القومية  فكرة   إلغاء 
أن من  فبداًل  المصير”،  ووحدة   المعركة 
أمة باعتبارنا  وأمريكا  إسرائيل   نحارب 
واحدة، عربية  ثقافة  تجمعنا   واحدة 
 يحاولون أن يشعلوا فى دواخلنا الحروب
واإلغراق الظّن  على  القائمة   العرقية 
الذات، فتموت الشوفينية وتضخيم   في 
الدول وتصبح  المعركة  قومية   فكرة 
متناحرة كيانات صغيرة  مجرد   العربية 
بعضهم ومواطنوها  أبناءها   يقتل 
أن حاولت  رواياتي  جميع  وفي   بعضا، 
حقيقة فهذه  مصر،  عروبة  إلى   أشير 
 يعرفها الدارسون والمتخصصون، فاللغة
والقبطية والهيروغليفية   العربية 
واحدة لغوية  أسرة  إلى  تنتمي   كلها 
سكن الذي  والِعرق  السامية(،   )اللغات 
قربى له  القديمة  الحضارة  وأقام   مصر 
فلسطين في  المقيم  العربي   بالِعرق 
لكن العربي،  والمغرب  والحجاز   واليمن 
للقضاء منظمة  عملية  جرت  مصر   في 
“محمد أسقط  فقد  العروبة،   على 
وصاحب الحديثة  الدولة  -مؤسس   علي” 
بناءه الذي حاول  اإلمبراطوري   المشروع 
 بعرق الفالحين- أسماء القبائل، فأصبح
 المصري يسمى مثاًل “أحمد علي محمود”

 بداًل من “أحمد علي محمود الُهْذلي” أو
تقسيًما ووضع  “الجّهنى”،  أو  لَمّى”   “السُّ
“بدو” إلى  المصريين  فقسم   مختلًفا، 
“التغريب” فرض  ثم   و”فالحين”، 
مشروعه قاومت  التي  القبائل   على 
القبيلة وأسكن  فمزقها   اإلمبراطوري، 
حتى متباعدة  مناطق  في   الواحدة 
 تنكسر شوكتها لصالح الدولة المركزية،
فعقب التحديث  عملية  تستمر   ولم 
الحلم انتهى   1840 لندن   اتفاقية 
حافظوا المصريين  لكن   اإلمبراطوري، 
ومسيحيتهم وإسالمهم  لغتهم   على 
تسهل التي  “التنظيمات”   وأنشئوا 
وجاءت عليها،  وتساعدهم   الحياة 
 المرحلة الناصرية لتربط مصر بمحيطها
المرحلة هذه  انتهت  ثم   العربي، 
البالد في “نفق” كامب ديفيد،  لتدخل 
نفايات لكل  مستهلك  إلى   وتتحول 
 الغرب وأمريكا وإسرائيل، لكن محاوالت
اإلمبريالية جانب  من  الثقافية   الهيمنة 
 لم تتوقف عند هذا الحد، فقد طلبوا من
القومية اللهجة  تخفيف  مبارك   حسني 
المناهج من  التاريخ  وجرعات   العروبية 
بهم وبلغ  لهم،  واستجاب   الدراسية 
 التبجح َحّد المطالبة بمحو آيات الجهاد
يستطع لم  وهنا  الكريم،  القرآن   من 
 مبارك وال شيوخ األزهر الموالون للنظام

اإلقدام على هذه الخطوة.
حريًصا زلت  وما  كنت  لي،   وبالنسبة 
األبرز وهو  العربي  المكّون  إظهار   على 
 والمسيطر على بقية المكونات الثقافية
الذي الجنوب  خاصة  المصري،   للمجتمع 
اإلسالمي الفتح  قبل  من  “معرَّب”   هو 
 حيث االتصال بين اليمن والحجاز بمناطق
رسوم وسجلت  يتوقف،  لم  وقنا   أسوان 
 مقبرة فرعونية في منطقة “بني حسن”
 في محافظة المنيا في صعيد مصر رحلة
 سيدنا إبراهيم أبو األنبياء إلى منطقة
القرآن التي ذكرها  الرحلة   المنيا، وهى 
“ِعرق روايتي  في  وحاولت   الكريم، 
أقدم أن  الماضي  العام  الصادرة   الصبا” 
بينها التفاعل  وصور  العربية   القبائل 
“نزلة قرية  في  وتقاليدها   وعاداتها 
 بركات” وهى قرية متخيلة ترمز لوطن
المأجور المثقف  كان  فإذا  كله،   العرب 
اإلمبريالي المركز  من  األموال   يتقاضى 
على فإن  العربية،  الثقافة   لتخريب 
كيانه عن  المدافع  المقاوم   المثقف 
لألفكار يتصدى  أن  والقومي   الوطني 
ومن المتاحة  األدوات  بكافة   المخربة 

أهمها األدب بالطبع.
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مساحة - بوجود  أعمالك   تمتاز 
 واسعة للصراع الطبقي لذا اتهمك البعض
بأنك تكتب “أدًبا أيديولوًجيا”.. كيف ترد؟

 أّرد على هذا البعض بوضع تعريف لكلمة
تعني األيديولوجيا  أن   “أيديولوجًيا”، 
 مجموعة أفكار ومعتقدات تحدد نظرة
فإذا والحياة..،  والوجود  للعالم   اإلنسان 
اإليمان على  تقوم  أيديولوجيتي   كانت 
الخصوصية ذات  العلمية   باالشتراكية 
هو العدو  أن  واعتبار  المصرية   العربية 
العربية والبرجوازيات  وأمريكا   إسرائيل 
فإنه المتحالفة معهما،  العميلة   التابعة 
 من الطبيعي أن تكون هذه األيديولوجيا
 محل عداء وكراهية كل أصدقاء وعمالء
 إسرائيل وأمريكا والبرجوازيات العربية،
“األدب لمفهوم  الترويج  فإن   لهذا 
برنامج من  الفراغ” هو جزء   السابح في 
إسقاط يستهدف  برجوازي   دعائي 
التي الفكرية  األسلحة  قائمة  من   األدب 
في المقاومة”  “معسكر  عليها   يعتمد 
التي والطرق  والوسائل  القوانين   فضح 
أو الحاكمة  البرجوازية   تستخدمها 
العربي، الوطن  في  الحاكمة   الطبقات 
وهو الراهن  المشهد  تثبيت   بهدف 
فاسد ديكتاتوري،  قمعي،   مشهد 
االجتماعية والعدالة  الحرية   ويعادي 
واالقتصادي السياسي   واالستقالل 

ويكرس التبعية ألمريكا وإسرائيل.
ترّدد وما  اإلبداعية  حالتي   بخصوص 
 حول ما أكتبه، كان المستهدف إخراس
لصالح والقصصي  الروائي   صوتي 
العولمة معسكر  في  المجندين   الكّتاب 
سقط فعندما  الصهيونية،   األمريكية 
 االتحاد السوفييتي ظهرت فكرة “العالم
الجدوى عدم  وفكرة  القطب”   األحادي 
منهم إحباط؛  بحالة  المثقفون   وأصيب 
ونفسية عقلية  بأمراض  أصيب   من 
لالتحاد التراجيدي  السقوط   بسبب 
أكتب أن  حاولت  وعندما   السوفييتي، 
التصدي من  نوًعا  يمثل  أنه  أرى   ما 
العولمة” مثقفي  لـ”هوجة   والمقاومة 
عن وقالوا  هؤالء،  من  عدد  لي   تصدى 
قديمة” “كتابة  إنها  وقصصي   رواياتي 
 و”مؤدلجة”، وهذا كله راجع إلى إصراري
 على مواصلة طريقي ومشروعي المستمر
 منذ 1994، ومازلت قابًضا عليه بإصرار
 وقوة، والمهم هنا هو التوقف أمام هذه
 “الدعاية السوداء” لنعرف أنها لم تصمد
يناير  25 في  الجماهير  زحف   أمام 
 2011، وإذا راجعت الخريطة اإلبداعية
 -المزيفة- التي حاولت تكريسها كتائب
الثقافية المراكز  من  المدعومة   العولمة 

 الملحقة بالسفارات الغربية في القاهرة،
 سوف تكتشف أنها غير موجودة، كلهم
 اختفوا رغم كل الدعم المادي والمعنوي،
البقاء أسباب  تمتلك  ال  أعمالهم   ألن 
 وألنها “كاذبة” فقد انصرف الناس عنها،
طباعة أعدت  سنوات  ست  حوالي   ومنذ 
المكتبات من  ونفذت  رواياتي   بعض 

ومراكز التوزيع.
األفكار موظفي  إن  القول   يمكن 
الترويج راية  حملوا  الذين   “المرتزقة” 
“األمريكية” الثقافية  العولمة   لفكرة 
والمهتمين القراء  ذاكرة  من   سقطوا 
على حتى  واختفوا  أفلسوا   باألدب، 
أن بعد  الجسدي،  الحضور   مستوى 
واللبنانية الفلسطينية  المقاومة   حققت 
غيّرت قوية  أدوات  وامتلكت   انتصارات 
فقد األوسط،  الشرق  في  المعادلة   من 
انتصار على  دائًما  هؤالء  رهان   كان 
هو حدث  ما  لكن  وإسرائيل،   أمريكا 
وضعف المقاومة  معسكر  قوة   تصاعد 
األمريكي الصهيوني  المعسكر   وتخاذل 
للشعوب المعادي  المتعولم   النفطي 
الحرية في  المتمثل  وحلمها   العربية 
أوطان في  والعيش  االجتماعي   والعدل 
منتخبة وطنية  أنظمة   تحكمها 
صندوق من  مدعومة  غير   ديمقراطيا 

النقد الدولى والبنك الدولي.
“هوجة إن  القول  يمكن  أخرى   بصيغة 
مع نفوذها  انحسر  العولمة”   مثقفي 
 تصاعد وتيرة الغضب الجماهيري وتفجر
الشعبية واالنتفاضات  العربية   الثورات 
 وإصرار “معسكر المقاومة” على االستمرار
 حتى تحقيق النصر النهائي وهو قريب،
اإلنجليزي االستعمار  انتهى   فكما 
سوف واإليطالي  واإلسباني   والفرنسي 
وسوف األمريكي  االستعمار   ينتهي 
 يزول الكيان الصهيوني، وسوف تمتلك
 الشعوب زمام أمور بالدها، وساعتها لن
يكون هناك موضع قدم للنخب الخائنة.
رواياتك - تذخر  لماذا   إذن.. 
مع وانتهازية  مشوهة  يسارية   بشخصيات 
 أن اليسار المصري قدم تضحيات جليلة في
 معركته ضد اإلمبريالية العالمية ووكالئها

وضد الكيان الصيهوني؟!
ونظرتي رواياتي  يظلم  اتهام   هذا 
على التقدمي،  “المناضل”   لشخصية 
 سبيل المثال، قدمت شخصيات مناضلة
 في رواية “أرض النبي”، منهم شخصية
البوري” الذي حاول  الموسيقي “لينين 
 بناء وجدان سليم لألطفال عن طريق
الشعبية الموسيقى  أصول   تعليمهم 
من وغيرهم  الفالحون  أبدعها   التي 

شقيقته وكذلك  المنتجة،   الطبقات 
تأسيس حاولت  التي  البوري”   “لطيفة 
وعي لبناء  متاحة  تكون  عامة   مكتبة 
التي عيش”  “بني  قرية  في   الناس 
صعيد في  الرواية  أحداث  فيها   تدور 
المرأة شخصية  قدمت  وكذلك   مصر، 
على احتجت  التي  الصحفية   المناضلة 
المنظمة وانحراف  زوجها   انحراف 
 اليسارية التي كانت عضوة فيها، وبلغ
 االحتجاج حّد الطالق، وتزامن ذلك مع
عن بعيد  تقدمي  طريق  عن   بحثها 
التي المنحرفة  المنظمة  اتبعته   الذي 
متمولة حقوقية  منظمة  إلى   تحولت 
 من الواليات المتحدة األمريكية وكندا،
رواية في  تجدها  الشخصية   وهذه 
رواية ولدّى  موجود”،  أنا   “أفندم.. 
تروى الجارح”  “أوراق  هى   كاملة 
أن اختار  شريف  مناضل  حياة   قصة 
تجعل نقابة  ويشكل  الفالحين   ينظم 
السلطة مقاومة  على  قدرة   لهم 
 وتنظيماتها وهيئاتها، وكان االغتيال
 هو الجزاء الذي لقيه على أيدي جهاز
“العباية روايتي  وفي  الدولة”،   “أمن 
صوت يظهر  حجر”  و”كحل   السودا”، 
“المثقفين لجماعات  المتصدي   الراوي 
الوقت في  لكنني   المعولمين”. 
آثار إظهار  على  حريًصا  كنت   ذاته 
األحزاب على  الصغار”   “البرجوازيين 
 الشيوعية التي كونوا جسمها ولجانها
 المركزية، وهذا ليس افتراء على هذه
 األحزاب بقدر ما هو إقرار حقيقة، فقد
الصغيرة البرجوازية  العناصر   سيطرت 
بها وانتهى  نضالها  وأفشلت   عليها 
أحتاج وال  واالنقسام.  الحل  إلى   األمر 
األحزاب تاريخ  مراجعة  إلى   هنا 
العام شهد  فقد  المصرية،   الشيوعية 
يقدم أن  يمكن  حدث  أغرب   1965 
 عليه حزب شيوعي، وهو قرار حل الحزب
 واالندماج في االتحاد االشتراكي “حزب
زال ما  القرار  وهذا  آنذاك،   السلطة” 
ثمنه يدفعون  المصريون   الشيوعيون 
 حتى اآلن، ولو أن هذه األحزاب كانت
أصابها ما  و”عمالية”  “فالحية”   أحزاًبا 
 االنقسام والتشرذم واالنحراف النظري
أودي بها وجعلها سراًبا وأنهى  الذي 
لدّى يكن  ولم  األبد،  إلى   وجودها 
العناصر هذه  فضح  غير  آخر   طريق 
تحولت التي  الصغيرة   البرجوازية 
 للعمل في خدمة اإلمبريالية من خالل
 ما يسمى المنظمات الحقوقية المتمولة
الرأسمالية أهداف  لخدمة   وتعمل 
التي تقود أمريكا معسكرها  العالمية 

في العالم كله.
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واحدة - مرة  التوثيق  إلى   لجأت 
الحزب  في أعمالك عندما نشرت وثيقة حل 
ضمن  1965 أبريل  في  المصري   الشيوعي 
ترى هل  موجود”..  أنا  “أفندم..   رواية 
التوثيق يضيف أم ُيضعف العمل األدبي؟
أن موجود”  أنا  “أفندم..  في   حاولت 

 أجيب على سؤال: هل يصلح ضباط
ما وهل  الدولة؟  لقيادة   الجيش 
1952 كان يوليو   23 ليلة   حدث 
أم الشعبية”  “الثورة  حلم   لصالح 
الفترة وألن  الحلم؟  لهذا   اغتيااًل 
منذ بدأت  رصدها  حاولت   التي 
العربية الجيوش  وهزيمة   1948 
 في فلسطين وتبلور فكرة تنظيم
على استولى  الذي  األحرار   الضباط 
حتى وامتدت  بانقالب،   السلطة 
المنطق من  يكن  لم  لذلك   ،2٠12 
الفترة هذه  كل  عن  أكتب   أن 
23 صنَّاع  كتبه  ما  في  النظر   دون 
في المشاركون  كتبه  وما   يوليو، 
الشيوعيون وكان  األحداث،   صنع 
رقًما أطيافهم  بكافة   المصريون 
أطيح حتى  المعادلة  في   مهًما 
في المعتقالت  وأودعوا   بهم 
على إجبارهم  ثم   1959  يناير 
الحاكم الحزب  قلب  من   العمل 
 )االتحاد االشتراكي(، ولكي يجدوا
لقبول الكافي  المبرر   ألنفسهم 
 هذه الفريضة التي فرضها النظام
وثيقة كتبوا  القوي،   المنتصر 
إلى المركزية  اللجنة  بها   تقدمت 

حل قرار  بقبول  إلقناعهم   “الرفاق” 
إلى مستندة  المصري  الشيوعي   الحزب 
الوقت ذلك  في   رؤية سوفيتية صدرت 
العسكرية األنظمة  إن  يقول:   محتواها 
تتبع طريق الثالث  العالم  في   الوطنية 
يمكن وبالتالي  الالرأسمالي”   “التنمية 
البادرة الحرب  إطار  في  معها   التحالف 
تحولت الوثيقة  وهذه  آنذاك،   القائمة 
إدانة ضد من كتبوها ودعوا دليل   إلى 
 إليها ورّوجوا لها، لذلك حاولوا إخفاءها
 بكافة الطرق خوًفا من األجيال الجديدة
شيوعي حزب  تأسيس  حاولت   التي 
األربعينيات في  حدث  ما  بعيد   جديد، 
القرن من  والستينيات   والخمسينيات 
أنني قلت  لو  سًرا  ليس  لذلك   الماضي، 
 حصلت على نص الوثيقة المكتوبة على
 اآللة الكاتبة من خالل حفيدة أحد أعضاء

الحزب الشيوعي الذي ُحل بموجبها.
الوثيقة اإلبداعي وموقع  المستوى   على 
 من روايتي، كان أمامي طريقان، األول
بين يدور  حوار  هيئة  على   تلخيصها 

والثاني الرواية،  شخصيات  من   اثنين 
ألسباب الثاني  واخترت  كاملة،   نشرها 
عليَّ تفرض  التاريخية  األمانة  أن   منها 
خاصة اء  القرَّ أمام  كاماًل  النص   تقديم 
الفرصة أمامهم  لتكون  منهم،   الشباب 
تلك في  حدث  ما  لمعرفة   الكافية 

 الفترة من تاريخ مصر والوطن العربي،
موجود” أنا  “أفندم..  أن  إلى   باإلضافة 
 رواية سياسية، وبالتالي فإن قارئها لن
 ينزعج من وجود نص الوثيقة بل يهمه
 أن يعرف تفاصيلها وسوف يصبر على
طريق في  عقبة  تكون  ولن   قراءتها 

قراءته للرواية.
حالة في  فهو  التاريخي،  التوثيق   أما 
 “أفندم.. أنا موجود” كان ضرورة فنية
العلوم في  باحث  فالبطل   وفكرية، 
 السياسية وبالتالي من المقبول منطقًيا
 أن يكون من مهامه البحث التاريخي في
 الكتب والوثائق، هذا هو التبرير الفني
ومن التوثيق،  على  الرواية   العتماد 
 المهم هنا القول إنني ال أكتب بطريقة
بـ”الراوي أكتب  بل  العليم”،   “الراوي 
البشرية، إلى  األقرب  وهو   المشارك” 
التي األحداث  عن  الكالم  يستطيع   فال 
يستطيع وال  صنعها  في  يشارك   لم 
والخفايا، الخبايا  كل  يعرف  أنه   الزعم 
تكوين على  القارئ  يساعد  فقط   لكنه 

الوسائل تقديم  خالل  من  نظر   وجهة 
 التي تسهل له هذه العملية ومن أهمها
بأحداث المتصلة  الشأن  ذات   الوثائق 
وهى قديمة،  أجيال  صاغتها   كبرى 
رغم “تضحية”،  قدمت  أنها   معتقدة 
 أن هذه التضحية أضرت الطبقة العاملة

والوطن كله.
تصريحاتك - بعض   في 
غير األدب  على   تتعالى 
 الواقعي.. أليس مع حق القارئ
األشكال كل  أمامه  يجد   أن 

األدبية ليختار من بينها؟
غير األدب  على  أتعالى  ال   أنا 
أرفض أنني  الصحيح   الواقعي، 
إلى وتحويله  باألدب   التجارة 
على للحصول  وسيلة  أو   سلعة 
الواقعي األدب  أن  وأرى   المال، 
يدعو الذي  الثوري  األدب   هو 
والثورة واقعهم  لقراءة   الناس 
والتجهيل، والقمع  الفقر   على 
الواقعية تقدم غير  اآلداب   لكن 
التسلية مثل  أخرى   خدمات 
 وتضييع الوقت وتغييب الوعي،
 وكل قارئ حر في اختياره، وأنا
اإلعالن عن وجهة  أيضا حر في 
أو لمنع  أدعو  ال  وأنا   نظري، 
الواقعية غير  اآلداب   مصادرة 
 لكن من حقي أن أرفضها مثلما
الواقعيين غير  الكّتاب   يرفض 
هذه أليست  الواقعية،   الكتابة 

هى الديمقراطية؟!
الروائي -  كيف ترى املشهد 

املصري الراهن؟
 أرى معركة بين الثورة والثورة المضادة،
عن المدافع  الثوري  األدب  أن   بمعنى 
والعدل الحرية  إلى  والمنحاز   اإلنسان 
ويكسب دائرته  تتسع   االجتماعي 
ذاته الوقت  وفي  جديدة،   مساحات 
القيم تضخيم  المضادة  الثورة   تواصل 
 المالية للجوائز المحلية والعربية بهدف
 استقطاب الروائيين للكتابة على مقاس
 مانحي هذه الجوائز، فالمعركة الثقافية
المعركة عن  ضراوة  تقل  ال   واإلبداعية 
بين تدور  التي  واالقتصادية   السياسية 
لها، المضادة  والثورة  المصرية   الثورة 
الوضوح من  أصبحا  المعسكران   وهذان 
رمادية، مناطق  بينهما  تعد  لم   لدرجة 
أن وإما  ثورًيا  أديًبا  تكون  أن   فإما 
النجومية  تكون غير ذلك فتحصل على 
 واألموال، وبعد فترة سوف يجري تلميع
وحسب الزبائن  يطلبه  ما  حسب   غيرك 
المتجر صاحب  فالسيد  الربح،   نظرية 
األرباح له  تحقق  التي  السلع   يقدم 
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أما األكبر،  المكسب  له  وتضمن   األعلى 
 إذا كنت أديًبا ثورًيا فأنت محل تقدير
األدب أن  التي ترى  المحترمة   الشريحة 
 أكبر من أن يكون سلعة أو أداة للتباهي
وعندي االجتماعية،  النجومية   وتحقيق 
وأن جفاًء  يذهب  َبد  الزَّ أن  كبيرة   ثقة 
الناس سوف يمكث في األرض  ما ينفع 
ويمنحه إليه  النظر  يعيد  من   ويجد 

التقييم الصحيح.
 كانت لك تجربة واعدة بعد -
“تيار بتأسيس  مباشرة  يناير   ثورة 
الثقافة الوطنية”.. ملاذا تفكك التيار؟
ديفيد” “كامب  كلمة  ظهرت  أن   منذ 
في المصرية  السياسة  سجل   في 
تصدى الماضي،  القرن   سبعينيات 
لهذا بأطيافهم  اليساريون   المثقفون 
في األمريكي  الصهيوني   التغلغل 
بواسطة والثقافية  االجتماعية   الحياة 
 تشكيل لجان الدفاع عن الثقافة الوطنية
الدكتورة تجربة  هنا  وأذكر   والقومية، 
الكاتب والمؤرخ الزيات، وتجربة   لطيفة 
مجلة تحرير  ترأس  الذي  عيسى   صالح 
 “الثقافة الوطنية”، وهناك تجارب أخرى
 حاول المثقفون من خاللها التصدي لكل

ما هو صهيوني وأمريكي.
الوطنية” الثقافة  “تيار  في   وتجربتي 
 كانت شراكة مع الباحث والمترجم عمرو
والدكتور يسري عبداهلل وآخرون  خيري 
وكان الثوار،  التحرير  ميدان  شبان   من 
للتيار التصدي  تجربة  إحياء   الهدف 
اللحظة بشروط  والمتعولم   المتصهين 
الشعبية، الثورة  لحظة  وهى   الجديدة 
إحياء التيار  ندوات  خالل  من   وحاولنا 
أهيل التي  الثورية  اإلبداعية   التجارب 
والتصدي عمًدا،  النسيان  تراب   عليها 
 لجماعة اإلخوان وجماعات الفكر السلفي،
يكن لم  التيار  أن  ثبت  بعد  فيما   لكن 
ابتعد وكالعادة،  واحد،  رجل  قلب   على 
البعض البعض، وركب   البعض وتكاسل 
  الثالث في مركب الثورة المضادة بعد3٠
الوطنية الثقافة  تيار  لكن   ،2٠13  يوليو 
 غير المنظم المضاد لكل ما هو متصهين
 ومعولم موجود وبقوة، فإذا كانت جماعة
موجودة العولمة  بأموال   المنتفعين 
لالختراق الرفض  جماعات  فإن   وفاعلة، 
 الصهيوني األمريكي كثيرة، لكنها غير
وما يناير   25 ما حدث في   منظمة ألن 
 بعده جعل فكرة التجمع في مكان واحد
كل يستطيع  ال  ضريبة  لها   “جريمة” 
ولكن تحملها،  بعضهم  أو   المثقفين 
الموضوعية والظروف  الوطنية   الثقافة 
كيان في  عنها  يدافع  من  تفرز   سوف 

في فشلنا  ما  تحقيق  على  وقادر   جامع 
القيام به.

الجامعة - واقع  ترى   كيف 
نضال قلعة  كانت  التي   املصرية 
1908 عام  في  إنشائها  منذ   وطني 
طه أفكار  احتضنت  التي   وهى 
أمين الدكتور  ثم  وتالميذه   حسين 
الخولي ونصر حامد أبو زيد وغيرهم؟
“األمن جهاز  يديرها  المصرية   الجامعة 
المباحث جهاز  قبله  ومن   الوطني” 
من تتعاَف  لم  اآلن  إلى  وهى   العامة، 
 الضربة التي تلقتها في مارس 1954
وخمسين مائة  الناصر  عبد  فصل   عندما 
إلى االنتماء  بتهمة  وباحًثا   أستاًذا 
وجرى الوفد،  حزب  وإلى   الشيوعية 
الجهلة للضباط  الجامعة  مفاتيح   تسليم 
تقدمي هو  ما  كل  على   الحاقدين 
الجامعة ظلت  هذا  ورغم   ومتحرر، 
صنع على  قادرة  متماسكة   المصرية 
 “باحث علمي”، وحدثت انتفاضة الطلبة
 في 1968 ضد ضباط هزيمة 5 يونيو
1972 عام  انتفاضتي  ثم   ،1967 
 وعام 1973 وكانت هاتان االنتفاضتان
الشعب وتحرير سيناء  تطالبان بتسليح 
دام ما  الشعبي  الكفاح  عبر   المحتلة 
 الجيش النظامي غير قادر على تحريرها،
 وهنا أحكم السادات قبضته على الجامعة
 وأعاد الحرس الجامعى مرة أخرى ليدير
“أمن جانب  إلى  ويتحكم   الجامعات 
ورؤساء العمداء  اختيار  في   الدولة” 
البوليسية الدولة  ونهضت   الجامعات، 
العلمي البحث  روح  فقتلت  قوتها   بكل 
هيكل إلى  الوصول  وأصبح   والتحرر 
البحثية والمناصب  اإلداري   الجامعة 
 المهمة مرتبط بموافقات أجهزة األمن،
العربية في اللغة   ورغم ذلك ظل قسم 
حسين طه  لنهج  وفًيا  القاهرة”   “آداب 
التقدمي، إلى أن جرى إخراج  التحرري 
القسم من  زيد”  أبو  “نصر   الدكتور 
زمالءه يتحرك  ولم  بتكفيره   والحكم 
 إلنقاذه ومنهم بالتحديد الدكتور “جابر
وهو الترقيات،  لجنة  عضو   عصفور” 
عن ليكتب  الحدث  استغل  الذي   نفسه 

 التنوير والتصدي لإلرهاب!
 خالصة القول، لم تعد الجامعات المصرية
 قادرة على تخريج نقاد أو علماء بالمعنى
 الحرفي للكلمة، بسبب السيطرة األمنية
يخلو ال  األمر  لكن  البوليسية،   للدولة 
من فردية  ومحاوالت  اجتهادات   من 
أو مقاالتهم  خالل  من  الباحثين   بعض 
بعيًدا األدبية  الندوات  في   مشاركاتهم 

عن قاعات الجامعة.

املبدعون - يواجه   كيف 
وهل الثقافي؟  التطبيع   العرب 
وإلى من  الترجمة  على   توافق 

العبرية؟
 مواجهة التطبيع الثقافي تكون بانتخاب
وقيادة رعاية  تحت  العرب  كتاب   اتحاد 
من لديها  بما  الفلسطينية”   “المقاومة 
يصدر ثم  وحركية،  تنظيمية   خبرات 
إلكترونية وأخرى  ورقية  مجلة   االتحاد 
 ويتواصل مع كل الجهات التقدمية في
في نفسه  ويعتبر  العربية،  البلدان   كل 
 مهمة نضالية وقتالية هدفها الدفاع عن

وجودنا الثقافي.
فهى العبرية،  وإلى  من  الترجمة   أما 
إلى جانب كونها  عملية غير ذات قيمة 
القتلة وداعموا  فالقتلة  خياني،   عمل 
التوجه الحر  الكاتب  من  يستحقون   ال 
أن إلى  باإلضافة  صيغة،  بأية   إليهم 
لديها وليس  أدب  لغة  ليست   العبرية 
العمل لهذا  قيمة  فال  إنساني،   أدب 
 المتدني غير القيمة المادية التي يحصل
 عليها الكاتب مقابل منح الصهاينة صك
يسعون ما  وهذا  بوجودهم،   االعتراف 
الثقافي المركز  إن  أقول  ودعني   إليه. 
القاهرة في  الصهاينة  بسفارة   الملحق 
المصرية، الثقافة  اختراق  يستطع   لم 
 وكل ما استطاع فعله استقطاب عدد من

 الساقطين باالتفاق مع أجهزة األمن.
 هل كانت املقاومة الثقافية -
على الصهيوني  للمشروع   العربية 
الفلسطيني الشعب  تضحيات   قدر 

وفصائله املقاومة؟
 الدم ال يعادله شيء، ال الحبر وال البيانات
والدم الكتب،  تأليف  حتى  وال   النارية 
 الفلسطيني هو من كسر أنف الصهاينة،
 وإذا كانت األنظمة العربية المعبرة عن
نفسها سحبت  قد  التابعة   البرجوازيات 
وتركت اإلسرائيلي  العربي  الصراع   من 
 الشعب الفلسطيني عاري الظهر، إال أن
قيمة مدركة  زالت  ما  العربية   الشعوب 
الفلسطينيون قدمها  التي   التضحيات 
في واألشقاء  هم  يقدمونها  زالوا   وما 
وأستطيع اللبناني،  المقاومة   معسكر 
الفلسطيني الشعب  تضحيات  إن   القول 
والتعاطف العربي  التعاطف  من   أكبر 

الذي أبداه المثقفون.
بـ”صفقة - يسمى  ما  ترى   كيف 

القرن” ودور المقاومة في مواجهتها؟
 صفقة القرن حديث قديم يعاد تقديمه
استرجعنا أننا  فلو  جديد،  لسان   على 
الصهيوني، سنجد الكيان   قصة تأسيس 
 أن سيناء المصرية كانت األرض المنتظر
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حسين البدري/ روائي مصري-القاهرة 

في وتخرج  قاسم،  الحكيم  وعبد  عبداهلل  الطاهر  يحيى  مدرسة  في   تتلمذ 
 أكاديمية عبد الوهاب األسواني، يكتب عن ريف مصر كأنه يغزل ثوب فارس
مثل يبدو  عرابي،  أحمد  الوطني  الزعيم  بجيش  والتحق  بارودته  حمل   عربي 
زاًدا رفاقه  يدي  بين  ويقذفها  فائقة  بسرعة  إبداعاته  صفحات  يسود  أخير”   “ماركسي 
 للمعركة النهائية، لذلك كله تكتسب الكتابة عن الروائي المصري الكبير خالد إسماعيل

)1968( معنى خاص في زمن تكريس الهزيمة وأفول األحالم الكبرى.

 جرت األقدار على غير ما يشتهي صاحب
العرب كوم  قرية  ابن  النصاري”،   “درب 
التحق الذي  بسوهاج،  طما  مركز   في 
منظمة الديمقراطي،  الشباب   باتحاد 
 الشبيبة بالحزب الشيوعي المصري وهو
سنوات بعد  الثانوية،  في  طالبا   بعد 
النجم األحمر في سماء  قليلة سينطفئ 
رحلة بدء  مع  بالتزامن   السوفييت، 
مهنة في  والعمل  العاصمة  إلى   خالد 
 الصحافة، كان انهيار االشتراكية مدوًيا،
العديد جرف  ما  ضمن  من  معه   وجرف 
بمجرد سقط  بعضها  الشخصيات،   من 
 سقوط موسكو، وآخرون حاولوا التكسب
 قدر المستطاع مثل تجار الحروب، شاهد
 صاحب “أرض النبي” ذلك عن قرب، ومن
 زاوية شاهد العيان كتب وأبدع بموهبة
موسوعية وثقافة  السرد  في   فطرية 
مصر بعروبة  اإليمان  الرئيس   عمادها 
حياة في  والمهمشين  الفقراء   وبحق 

كريمة وفي العيش بوطن حر.
استعادة سنوات  الثمانينيات   كانت 
 الحلم والطموح بعد خذالن كامب ديفيد
رصاصات مع  للناصرية،  تام   وانهيار 
خاطر سليمان  المصري  العربي   الجندي 
فلسطين مع  المصرية  الحدود   على 
أن بدا  الثمانينيات  أواسط   المحتلة 
قصير كابوس  من  تستيقظ   القاهرة 
الثانوية طالب  تأكد  بعد  فيما   ومدمر، 
أكبر شقيق  نضال  على  يتكيء   الذي 
 وكفاح والد من العمال أن ما حدث كان
ودخل وانقضى،  قصير  مقاومة   عرض 
 الوطن في حالة سبات عميق لم يصحو
 منه إال في 2٠11، في تلك السنوات كان
 خالد يقاتل مع رفقة قليلة في معركة
ومجموعتين روايات   8 وأنتج   الوعي، 
 قصصيتين، قبل أن يضيف إلى رصيده
 بعد ثورة يناير 3 روايات أخرى، أحدثها
4 نحو  قبل  الصادرة  الصحافة”   “قهوة 

اختلف ثم  فيها،  أوروبا  يهود   توطين 
لليهود، اإلنجليز فلسطين   الوضع فمنح 
 وجاءت سبعة جيوش عربية تحت شعار
 التصدي للصهاينة، لكن الحقيقة كانت
تعيش األنظمة  هذه  كانت  ذلك،   غير 
 أزمة داخلية وأرادت أن تجعل من حرب
 فلسطين طوق نجاة من غضب شعوبها،
 واليوم يتكرر المشهد نفسه مع الفارق
المحيطة والمحلية  الدولية  الظروف   في 
المطعون –المأزوم-  ترامب   بالصفقة، 
األمريكي الناخب  يغازل  شرعيته   في 
في المسيطر  الصهيوني   واللوبي 
يمانع ال  العرب  الحكام  وبعض   أمريكا، 
 في إتمام الصفقة لكن الشعوب العربية
بها، تسمح  لن  الفلسطينية   والمقاومة 
 ولعلك تتذكر منذ شهور، عندما أطلقت
 المقاومة صواريخها تجاه “حيفا” وكيف
أراد الذي  الوهم  الصواريخ   أفشلت هذه 
أقصد للصهاينة،  تصديره   “نتنياهو” 
بأنها وعدهم  التي  الحديدية”   “القبة 
 ستكون حصن األمان لهم، لكن ما حدث
وعاشوا المالجئ  دخلوا  اإلسرائيليين   أن 
الذي الذعر  ذات  وهو  الحقيقي،   الذعر 
 عاشه اإلسرائيليون في 2006 في حرب
يزداد المقاومة  محور  وعموًما   تموز، 
إسرائيل عربدة  زمان  مضى  وقد   قوة، 
إيران بين  حدث  ما  ولعل  رادع،   دون 
لم القديم  المشهد  أن  يثبت   وأمريكا 
 يعد كما كان، هناك صوت قوى موجود
 على األرض هو صوت المقاومة المسلحة،
 القادر على تغيير المعادالت، وعلينا أن
التي القشة  هى  القرن  صفقة   نعتبر 
العميلة العربية  األنظمة  ظهور   قسمت 
تثبت وسوف  ودعمتها  أيدتها   التي 
 األيام أن في فلسطين مناضلين قادريين

على حماية وطنهم الكامل الموحد.
 أخيرا.. هل أنت متفائل بمستقبل -

الثقافة في مصر؟
دامت فما  أسبابه،  وله  موجود   التفاؤل 
لم النظام  تتبع  التي  الثقافة   وزارة 
الرافضة األصوات  إخراس   تستطع 
وأزعم للتفاؤل،  يدعو  فهذا   لتوجهاته 
مع ستزدهر  التقدمية  الثقافة   أن 
الشعوب وانتفاضات  ثورات   تواصل 
 العربية، والشعب المصري ليس استثناء
له دائًما  والشعب  القاعدة،  هذه   من 
 الغلبة مهما اشتدت قوة وقسوة النظام،
المشهد على  سريعة  نظرة  ألقيت   وإذا 
دوائر عن  بعيًدا  المصري   الثقافي 
 الحكومة سوف تجد أن اإلنتاج اإلبداعي،
 الراقي، الوطني، الثائر والرافض للقمع،
 في تزايد مستمر، فالنار تحت الرماد ال

يراها إال من امتلك الَبَصر والبصيرة.
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أشهر.
الفرار من الهزيمة إلى االستسالم

صعود ذروة  في  السبعينيات   في 
ألنور االستسالمي   المشروع 
الميراث تفكك  وبدء   السادات 
 الناصري المقاوم، كان على النظام
الضفة على  مثقفيه  يحشد   أن 
من بقى  ما  على  لإلجهاز   األخرى 
 صمود في وجدان الشعب المصري،
رئيس بالط  في  الكتبة   احتشد 
كل على  للتهجم  ديفيد”   “كامب 
وتمسكه بعروبته  يجهر   من 
كثيرون سار  الفلسطيني،   بالحق 
 في ركب من رفعوا الراية البيضاء،
بـ”آخر دنقل  أمل  وصف   أحدهم 
ويواصل الجاهليين”،   الشعراء 
بدأب العمل  معاصرون   آخرون 
التراب إهالة  في  للدهشة   مثير 
 على منجز شاعر المقاومة المصري
 األبرز بدعوى الخطابية والحماسية

ذلك إلى  وما  القبيلة”  “شاعر   وبوصفه 
ترويج يجري  المقابل  في  ترهات،   من 
البؤس أخرى شديدة   مشروعات شعرية 
 والضحالة، تشعر أنها دواوين مترجمة ال

تمت للعربية بأية صلة.
في الفكري  السقوط  ذروة   كانت 
من برهط  التسعينيات   منتصف 
إلى يحجون  المصريين   المثقفين 
العدو مع  التطبيع  لتسويق   كوبنهاجن 
كأن يسارية،  الفتات  تحت   الصهيوني 
أزمات كل  من  تخلص  المصري   اليسار 
سوى أمامه  يبَق  ولم  المطحون   الشعب 
محتل مع  السلمي  التعايش  أسماه   ما 
 استيطاني تتمثل مهمته الرئيسية في
اإلمبريالي للمشروع  حربة  كرأس   العمل 
استقل أن  وحدث  العربي.  الوطن   في 
 مسرحي مصري سيارته وزار “تل أبيب”
النفسي الحاجز  وصفه-  -حسب   ليكسر 
وهو والصهانية،  المصري  الشعب   بين 
1967 هزيمة  بعد  كتب  الذي   نفسه 
لقد الممر”،  على  “أغنية   مسرحية 
عاًما،  3٠ طوال  روحه  الهزيمة   نهشت 
اللحظة: أسئلة  اإلجابة عن   ولم يستطع 
الهزيمة من  ففر  ُهزمنا؟  ولماذا   كيف 

إلى االستسالم.
محاوالت تجرى  األلفية  بدايات   ومنذ 
ما على  فقط  تعتمد  كتابة   تكريس 
وهذا “اإليفيه”،  المصريون  عليه   يطلق 
األديب نموذج  من  المريب   االنتقال 
 المقاوم إلى آخر نقيض هدفه باألساس
إلى واالرتكان  المقاومة  فكرة   هدم 
والشعوذة الخرافة  نشر  أو  الدم”   “خفة 

التي طبعت اإلبداع المصري مؤخًرا.
ومتخاذل، مهزوم  إبداعي  سياق   في 
 يجبر الكاتب على أن يسبح بحمد “ماما
حسني، فاروق  ثقافتها  ووزير   سوزان” 
 ثم ينتقل بالتبعية إلى مغازلة إسرائيل
 وداعميها من قوى اإلمبريالية العالمية،
 ظهر صاحب “ورطة األفندي” شاًبا فتًيا
 بصدر ممتلئ بالثورة واالنحياز للفقراء،
من أوتي  ما  بكل  فكرته  عن   ينافح 
 إبداع، وطوال ربع قرن لم يكف عن فعل
الثقافية الهيمنة  ومكافحة   المقاومة 
طاقة يمتلك  اإلبداعية،  أعماله   في 
 سيزيفية على التحمل، يشهر قلمه في
السلطة، الثقافية،  النخبة  الجميع،   وجه 
 أحزاب اليسار الكرتونية، ويدفع ضريبة
وتشويه واضح  نقدي  تجاهل  من   ذلك 
 متعمد، حتى وصل األمر إلى أن صاحب
 أبرز مشروع روائي مصري ينتمي جيلًيا
التسعينيات يتعرض إلقصاء  إلى فترة 
في الشهيرة  النشر  دور  من   غريب 
الرسمية الثقافية  الدوائر  ومن   القاهرة 
 على حد سواء، ما يبرهن جلًيا على غياب
دعاوى وسقوط  العام  الثقافي   الضمير 
أنه يزعم  ما  بناء  في  تحديًدا   اليسار 

مشروع وعي مقاوم لألجيال الجديدة.
المثقف العضوي

 مساران رئيسيان شكال المشروع السردي
محاولة األول  حجر”،  “كحل  صاحب   لـ 
 إحياء الثقافات المحلية التي تكاد تندثر
تحت للواقعين  الثقافي  التأثير   بفعل 
تصوير عبر  اإلمبريالية،  الهيمنة   وطأة 
وشخوص مصر  جنوب  في  للحياة   حي 

الصعيدي، مواصاًل التراث   معجونة بماء 
عبد الطاهر  يحيى  الفذ  الرائد  بدأه   ما 
 اهلل، الذي لم يمهله القدر للمراكمة وبناء

مشروع سردي كبير وفارق.
خالد كتابة  طبع  الذي  الثاني   المسار 
خطط مقاومة  في  تمثل   إسماعيل 
منذ الممتدة  المصري  اليسار   تخريب 
باالختراقات الماضي  القرن   ثمانينيات 
غير المنظمات  طريق  عن   اإلمبريالية 
 الحكومية والتطبيع مع إسرائيل وخيانة

مشروع التحرر العربي.
بالتدفق إسماعيل  خالد  أدب   يمتاز 
السهلة العربية  واللغة  البالغ   السردي 
رواياته يوجه  ألنه  أحياًنا؛   والمحكية 
المثقفة النخبة  وليس  القراء   لعموم 
ربما التي  القصيرة  والروايات   فقط، 
جلسة في  مطالعتها  من  القارئ   تمكن 
البدانة  واحدة، مبعتًدا بشكل كبير عن 
الروائي المنتوج  طبعت  التي   الروائية 

العربي في الفترة األخيرة.
أهمية الجارح”  “أوراق  صاحب   ُيولي 
كان وربما  الطبقي،  للصراع   خاصة 
 كاتب الفقراء األول في مصر بال منازع،
 وتتوزع شخصياته ما بين مزارع وموظف
 وصحافي في نطاق جغرافي يجمع مصر

كلها.
خالد لـ  الروائي  بالمشروع  االحتفاء   إن 
ذاته، حد  في  مقاومة  هو   إسماعيل 
تعانيه ما  رغم  مصر  أن  على   وبرهان 
العروبة قلب  زالت  ما  وإفقار  قمع   من 
في “ال”  قال  من  لكل  ودليل   النابض، 

وجه من قالوا “نعم”.
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استخالصات من فكر غراميش السيايس
رامي مراد / باحث في قضايا التنمية-فلسطين

 تقف الماركسية على النقيض من الجمود والتقديس، وتذهب لمزيد من الدينامية ومرشًدا للعمل. أي تعتبر منهًجا للتحليل
وقراءة الواقع ومحفًزا ودلياًل لتغييره، وهذا ما فهمه انطونيو جرامشي وعبر عنه في خضم مسيرته الفكرية والنضالية.

 قدم جرامشي رؤيته الجديدة التي تالزمت مع واقعه وتجربته النضالية، حيث اعتبر أن الماركسية تحمل في ثناياها منطق
 تجددها الدائم، وهذا ما أشار إليه انجلز في مقدمته للجزء الثالث من كتاب رأس المال: )إن إدراك األشياء وعالقاتها المتبادلة، كأشياء
 متغيرة وليست ثوابت مكتملة، يعني أن تصوراتها الذهنية أي األفكار المعدة عنها خاضعة هي االخرى للتغيير والتحول، وليست

مختزلة ومركزة في تعريفات جامدة، وانها تتطور خالل تشكلها التاريخي أو المنطقي(.

جرامشي قدمه  ما  في  أن   نفترض 
مع للتعامل  دعوة  سياسي  فكر   من 
ومرشد للتحليل  كمنهج   الماركسية 
 للعمل والتغيير وليست وصفات مقدسة

ال تحتمل المناقشة.
الواقع دراسة  على  جرامشي   عكف 
بالماركسية مسترشداً  بعمق   االيطالي 
انطالق وكنقطة  للتحليل   كمنهج 
المجتمع في  المرجو  التغيير   لتحقيق 
الوصول من  مكنه  ما  وهذا   االيطالي، 
الفكر كثيراً  أغنت  استنتاجات   إلى 
 الماركسي، ومنها مفهومه عن الهيمنة

والكتلة التاريخية ودور المثقف.
فترة خالل  الفكرية  مساهمته   قدم 
وحتى  1891 منذ  امتدت  التي   حياته 
وصراع اشتباك  خاللها  خاض   ،1937 
الشيوعي الحزب  داخل  ثقافي   طويل 
فحارب الفاشي؛  الحكم  إبان   االيطالي 
بابتعاد نادت  التي  والممارسات   األفكار 

والحركات األحزاب  عن  الشيوعي   الحزب 
 السياسية األخرى تجًنبا من تسلل األفكار
صفوفه. إلى  البرجوازية   اإلصالحية 
في المرحلة  تلك  صعوبات  رغم   ونجح 
الثوري الحزب  حول  مفاهيمه   بلورة 
بين العالقة  على  فيها  ركز   التي 
العاملة ومبادئ تنظيم والطبقة   الحزب 
موضوع رئيسي  وبشكل  الثوري   الحزب 
من والتحذير  الديمقراطية   المركزية 

أخطار المركزية البيروقراطية.
 ومن ابرز ركائز فكر جرامشي السياسي
أهم من  اعتبرها  التي  الوحدة   هي 
من العاملة  الطبقة  تمّكن  التي   اآلليات 
السياسي. النظام  على  هيمنتها   بسط 
 كما قدم جرامشي تصوره حول القومي
مقولته ذلك من خالل  ولخص   واألممي 
 )... بكل تأكيد أن مسار التطورات هو
نقطة ولكن  األممية،  اتجاه  في   دائًما 
القومية...(. هي  واالنطالق   البدء 

فكر في  أخرى  بدء  نقطة   وهناك 
بمفهومه تتعلق  السياسي   جرامشي 
عن جذرًيا  تختلف  التي  الهيمنة،   عن 
المرتبط بالسيطرة التقليدي   مفهومها 
أن جرامشي  اعتبر  فقد   واإلكراه، 
الموافقة إطار  في  تأتي   الهيمنه 
وقيادة وسائل  باستخدام   والقبول 
الهيمنة باعتبار  وأيديولوجية   سياسية 

تنظيم للقبول والموافقة.
 لينين والكثير من المفكرين الماركسيين
 كانوا يرون أن الهيمنة يجب أن تتحقق
وممثليها العاملة  الطبقة  استالم   عند 
 لزمام الحكم بعد كسبهم تأييد الغالبية
 العظمى من الناس، لكن جرامشي يقول:
ممارسة اجتماعية  فئة  أية   )بوسع 
الحكومية، بالسلطة  الفوز  قبل   الهيمنة 
تفوز كي  ممارستها  عليها  يجب   بل 
للسلطة استالمها  بعد  وحتى   بالسلطة، 
 يجب أن تستمر في ممارسة الهيمنة(،
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من الهيمنة  جرامشي  يحّول   وبذلك 
فالهيمنة مفهوم.  الى   استراتيجية 
بين عالقة  هي  لجرامشي   بالنسبة 
األخرى، االجتماعية  والقوى   الطبقات 
المهيمنة هي  العاملة  الطبقة   تكون 
والقوى الطبقات  موافقة  خالل   من 
صراع عبر  وذلك  األخرى،   االجتماعية 
إلى باإلضافة  وأيديولوجي،   سياسي 
 بناء عالقات تأخذ بعين االعتبار مصالح
األخرى، االجتماعية  والقوى   الطبقات 
الطبقة مصالح  جمع  على   والعمل 
 المهيمنة )العاملة( ومصالح تلك القوى
بين العالقة  تصبح  بذلك   والطبقات، 
المال رأس  وطبقة  العاملة   الطبقة 
تشمل بل  فقط،  معارضة  عالقة   ليست 
يسعى أخرى  اجتماعية  وقوى   طبقات 
تحالفاته نمط  تعزيز  إلى  طرف   كل 
 الخاص بما يربك تحالفات الطرف اآلخر
وبذلك لصالحه،  القوى  ميزان   وتحويل 
إلى تصل  أن  طبقة  أية  تستطيع   ال 
 الزعامة القومية، وتصبح طبقة مهيمنة
مصالحها إطار  في  نفسها  حصرت   إذا 
أن عليها  يجب  وبالتالي   الطبقية، 
الناس ونضاالت  مطالب  بالحسبان   تأخذ 
لها ليس  التي  والديمقراطية   الشعبية 
من النضال  ومنها  بحت  طبقي   طابع 
التحرر وحركات  المدنية  الحريات   أجل 
للفئات المطلبية  والحركات   الوطني 
الشبابية منها  القلب  وفي   االجتماعية 

والنسوية والطالب.
ينعكس للهيمنة  جرامشي   مفهوم 
 على فضاء الصراع بين الدولة من جهة،
وباقي ثانية،  الخاص من جهة   والقطاع 
مؤسسات من  األخرى  المجتمع   مكونات 
إعالم... ووسائل  ونقابات  وأحزاب 
هذه كل  عن  الدولة  تنفصل  حيث   الخ، 
 المكونات معتمدة على احتكارها ألدوات
 القمع واإلكراه وتمارس حكمها القهري

من خاللها.
 ويرى جرامشي أن الدولة ال يمكن فهمها
والذي المدني  للمجتمع  تام  فهم   دون 
وأيديولوجية سياسية  صراعات   يشهد 
وغيرهم والعمال  الرأسماليين   بين 
الدولة، دون  المجتمع  مكونات   من 
فهمه كما  المدني  المجتمع   وبالتالي 
الطبقي للصراع  مجااًل  ليس   جرامشي 
للنضاالت مجااًل  أيًضا  هو  بل   فحسب، 
والحركات والديمقراطية   الشعبية 
 والقوى المطلبية للناس ويجري تجييش
يجري وأيًضا  الفضاء،  هذا  في   الناس 
 تصنيفهم، مما يجعلهم مساهمين في
القوى الطرفين  من  ألي  الهيمنة   حسم 

العاملة أو الراسمالية.
من فقرات  عدة  في  جرامشي   ويذكر 
 دفاتر السجن: )... أن المجتمع المدني
فيه الهيمنة  ألن  أخالقي  مجتمع   هو 
بناء يتم  والتي  المسيطرة   للطبقة 
سياسية صراعات  طريق  عن   سيطرتها 
جرامشي أن  كما   وأيديولوجية...(. 
هيمنتها يقتصر  ال  الدولة  أن    يعتقد 
تنفرد التي  واإلكراه  القمع  أدوات   على 
لممارسة تتعداها  بل   بامتالكها، 
 الهيمنة داخل المجتمع المدني من خالل

والمناهج التعليم  ومنظومة   منظريها 
وعالقات الدينية  المؤسسات   واستخدام 

زبائنية وربط مصالح...الخ.
والثورة الدولة  كتاب  في  لينين   اعتبر 
وأنها الدولة،  في  تتركز  السلطة   أن 
الرأسمالية الطبقة  سيطرة   تحت 
هدف وأن  منها(،  جزء  )أو   المطلقة 
االستيالء هو  الثورية   االستراتيجية 
الطبقة استيالء  وبعد  السلطة،   على 
يمكن السلطة  على  وممثليها   العاملة 
 البدء في بناء االشتراكية، بينما يعكس
المتكاملة الدولة  عن  جرامشي   مفهوم 
 أن السلطة عالقة، والعالقات االجتماعية
عالقات أيًضا  المدني هي  المجتمع   في 
العاملة للطبقة  بد  ال  وبالتالي   سلطة، 
داخل العالقات  لتحويل  تسعى   أن 
البرجوازية هيمنة  من  المدني   المجتمع 
العاملة عبر الطبقة  إلى هيمنة   والدولة 
نخبة الحراك  هذا  يقود  متزايد،   نشاط 
 من المثقفين المنتمين للطبقة العاملة

األيديولوجيا مستخدمين  منها   وجزء 
جرامشي ويطلق  السياسي،   والتنظيم 
العضويين(، )المثقفين  اسم   عليهم 
والبرجوازية فللدولة  جرامشي   وبحسب 
عضويين مثقفين  الرأسمالية   والطبقة 
الدولة لهيمنة  باستمرار   يسعون 

والرأسمالية على المجتمع المدني.
فالمثقف جرامشي  نظر  وجهة   ومن 
الفنان، أو  الكاتب  فقط  ليس   العضوي 
والفني والمنظر  السياسي  القائد   وإنما 
عنه عبر  لما  ووفقاً  الماهر.   والمهني 
 جرامشي فإن هيمنة الطبقة العاملة في
كبير حد  إلى  ترتبط  المدني   المجتمع 
العضويين، مثقفيها  وقدرة   بنشاط 
على يقتصر  ال  أن  يجب  نشاطهم   وأن 
بالفعل نماذج  تقديم  وإنما   التنظير 

والممارسة.
 يقول جرامشي: )إذا كانت العالقة بين
مساهمة نتاج  هي  والشعب   المثقفين 
 عضوية تتحول فيها المشاعر واألحاسيس
عندئذ معرفة،  إلى  ثم  ومن  فهم   إلى 
 فقط تكون العالقة قائمة على التمثيلية
 وتتحقق الحياة المشتركة والتي وحدها
تحقق كبيرة  اجتماعية  قوة   تعتبر 
مواجهة في  العاملة  للطبقة   السلطة 
 سلطة الدولة والرأسمال، وتتشكل الكتلة
التي ستحمل مشروع الطبقة  التاريخية 
العاملة وتساهم بهيمنتها على الدولة(.
السياسي التنظيم  عن  الحديث   وعند 
 ناقش جرامش في دفاتر السجن مفهوم
والمركزية الديمقراطية   المركزية 
الثانية أن  واعتبر   البيروقراطية، 
داخل النخب  مصالح  بتراكم   تتحقق 
 التنظيم السياسي الثوري، والذي يمارس
مشوه بشكل  الديمقراطية   المركزية 
يأخذ بما  ونفوذه  مصالحه  على   للحفاظ 

 التنظيم إلى المركزية البيروقراطية.
عند الديمقراطية    فالمركزية 
 جرامشي، هي تكييف دائم للتنظيم
من وتدفقات  الحقيقية  الحركة   مع 
 أسفل مع أوامر من أعلى، مع ادخال
القاعدة من  تقذف  لعناصر   مستمر 
القيادة لجهاز  المتين  اإلطار   إلى 
وتتراكم االستمرارية  يضمن   والذي 
ومستمر، منتظم  بشكل   الخبرات 
تركز البيروقراطية  المركزية   بينما 
األعلى الهيئات  في  القوة   عالقات 
القاعدة ورأي  قوة  تدريجًيا   وتغيب 
 إلى أن تصبح متلقي لألوامر، تتسع
والتي والقيادة  القاعدة  بين   الهوة 
 تعتقد أو تبرر شرعيتها من كونها

تنتخب من القاعدة.



 60

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

اليسار.. عن التجديد:
تتناول التي  اليسار  بأحزاب  يليق   ال 
خطاباتها كما  أدبياتها  في   كثيًرا 
االجتماعية الحداثة  إلى   الدعوة 
والمواطنة العلمانية  تتضمن   التي 
وااللتزام والسياسة   والديمقراطية 
والتقدم والنهضة  فلسطين   بقضية 
أن واالشتراكية،  والمساواة   والعدالة 
الداخلية، ممارستها  في  تذّوتها   ال 
 وفي إغناء بنّيتها، وبالتالي أفكارها

وممارستها بكل جديد.
زمن منذ   – اليسار  أحزاب  باتت   لقد 
رصيدها من  تأكل   – نسبًيا   بعيد 
صنعته والذي  الكفاحّي   التاريخّي 
سابقة، وأجيال  كبرى  طويلة   نضاالت 
إلى الّراهنة ُتسئ   فهي في ممارساتها 
يوًما وتصادره  منه  وتأكل  التاريخ   هذا 
 بعد يوم وتعيش عليه، ومع الوقت بدأ
واقع على  عبئ  إلى  تدريجًيا   يتّحول 
في الكفاءة  وعديم  مترهل   قيادي 
القيادة موقع  تحتكر  وشريحة   مجمله، 
والخيال االبتكار  على  القدرة   وفقدت 
 والتجديد تقف عاجزة أمام أسئلة الحاضر
 وتعقيداته الّراهنة واالستثنائية؛ فكيف
والعربي الفلسطيني  الشباب   ُيصّدق 
»الحرية« عن  التقليدي  اليسار   خطابات 
» وهو ” و المساواة   « و   «  الديمقراطية 
 يرى أن حزب يساري يريد تغيير العالم
 وتحرير فلسطين بينما »يستنقع« أمينه
 العام في موقعه نصف قرن من الزمن؟
سؤال: طرح  لنا  يجوز  هل   وعليه، 
في الدينية  القوى  تكون   لماذا 

مفهوم العلمانية
التعريف واألنساق والحالة الفلسطينية -12-

د. وسام الفقعاوي/ كاتب وأكاديمي- أستاذ العلوم السياسية ورئيس تحرير الهدف

 ال يمكن النظر لحالة أحزاب اليسار الفلسطيني بمعزل عن حالة اليسار في الوطن العربي والعالم ككل، وهي حالة أزمة ممتدة
 بدأت إرهاصاتها األولى في حركة الطلبة 1968، ولم تنتِه بعد أكثر من عقدين من مراجعات ما بعد انهيار -- إن جاز التعبير
بالتزامن مع صعود  االتحاد السوفييتي. وضحت تجليات هذه األزمة فلسطينًيا، مع الشروع فعلًيا في تطبيق اتفاق أوسلو، 
 حركات اإلسالم السياسي الطرف األكثر شعبية في »المعارضة« فيما بعد، وكبديل للمنظمة واألحزاب القائمة من يمين ويسار، قبل
 أن نصل إلى االنقسام واستعصاء المصالحة منذ عام 2007، لتزيح »ورقة التوت« األخيرة وتظهر عمق هذه األزمة، مترافقة مع فشل
 كل محاوالت المعالجة لألوضاع الداخلية في أحزاب اليسار، واالستعصاء الذي واجه وحدة هذه األحزاب رغم كل المحاوالت التي جرت،
 حيث بقي الخاص يغلب على العام فيها جميًعا، دون غض النظر عن االختالفات في الرؤى السياسية، وترتيب األولويات في الساحة

 الفلسطينية.

اليسار: عن التجديد واملستقبل )٢/٢(

والليبرالية الُمحافظة  العربي،   الوطن 
جذب على  قدرة  أكثر  بينها،   وما 
 واستيعاب الجيل الشاب بينما تفشل
واليسارية التقدمية  القومية   القوى 
أقرب أنها  نظرياً-   - تّدعي   التي 
والنهج والتطور  العصر  روح   إلى 
ومقوالت مفاهيم  وتتبنى   العلمي 
والتغيير التجديد  عن  لها  حصر   ال 
 والديمقراطية والمساواة والتعددية.
اليسار فشل  على  األمر  يقتصر   ولم 
 في تجديد نفسه، بل أصبحت أحزابه
للشباب طارًدة  قوى  معظمها   في 
على قادرة  غير  الجديدة   ولألفكار 
الثقافّي اإلبداع  في  النوعي   اإلنتاج 

.والفنّي والفكرّي]1[
الشباب، قضية  تأتي  السياق  هذا   في 
اليسار أحزاب  أدبيات  تضج   حيث 
 وخطابها بالحديث عن قطاع الشباب بما
»جيل إنهم  نوع  الرومانسية من   يقارب 
المجتمع وأن  األمل،  وهم   المستقبل، 
 الفلسطيني هو مجتمع شاب« وغير ذلك
قضية مقاربة  وكأن  التوصيفات،   من 
ايجابية. ومفاهيم  لغة  مجرد   الشباب 
شديد عزوف  يالحظ  ذلك  كل   ورغم 
العمل عن  الفلسطيني  الشباب  قبل   من 
أن دون  التنظيمي،  واالنتماء   السياسي 
 يعني ذلك غياب الحس والشعور الوطني
 العام عند الشباب، بل والمبادرة الفاعلة
 على صعيد المواجهة مع االحتالل وصوال

 إلى االشتباك الشجاع معه]2[.
 إذن اإلخفاق أو الضعف في الوصول
 إلى قطاع الشباب انعكس على شكل
اليسار قوى  بنى  في   »شيخوخة« 

التجديد عملية  وضعف   التنظيمية، 
 فيها، ذلك ألن عملية التجديد ليست
للهيئات األفراد  بعض  ضم   مجرد 
التنظيمات، تلك  في   القيادية 
تعبر اجتماعية  صيرورة   التجديد 
االجتماعية البنى  التحوالت في   .عن 
ذلك في ظل  ولكن كيف سيتحقق 
وتراجع بل  التنظيمية،  البنى   تكلس 
التقليدية التنظيم  أشكال   حتى 
عملية معها  غابت  بحيث   وغيابها، 
أفقد مما  للشباب،  الثقافي   البناء 
لقوى المنتمية  الجديدة   األجيال 
والمعرفي الثقافي  العمق   اليسار 
نجحت الذي  األمر  وهو   والفلسفي، 
 فيه قوى اإلسالم السياسي ببرامجها

 االجتماعية والثقافية]3[.
إلى فيه  ندعو  الذي  نفسه   وبالقدر 
مطالب اليساري  الشباب  فإن   التجديد، 
والتجارب التاريخ  قراءة  يعيد   أن 
واقعية، ثورية  رؤية  وفق   الكفاحية 
معواًل النقد  إن  الماضي،  يهدم   فال 
ال كوننا  فقط،  للهدم  وليس   للبناء 
»موضة« مجرد  التجديد  بأن   ننطلق 
صرعتها، نالحق  أن  ومطلوب   انتشرت 
وعملّية موضوعية  ضرورة  كونها   بل 
 دائمة ومتواصلة يفرضها منطق الحياة
 والتطور، وصيرورة تشمل كافة جوانب
 عمل اليسار وأحزابه، وبالتالي، التجديد
مضامين هي  بل  تقال،  كلمة   ليس 
 وتغيير جذري ألسلوب وعادات وطرائق
 عمل بالية تحتاج للتغيير... إن التجديد
 منهج حياة وممارسة شاملة تطال كافة
والتقدم التطوير  بهدف  العمل   جوانب 
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الدائم لألمام]4[.
تأنف اإلنساني  الفكر  بشرية   إن 
التجديد، وعدم  والتكلس   الجمود 
للتجديد دوًما  القابلية  لديها   وهي 
والضرورة، األحوال  مقتضى   بحسب 
كلًيا انقالًبا  يعني  ال  هنا   والتجديد 
 شاماًل، وإال تغير الشيء نفسه فصار
 شيًئا أخًرا، ولكن التجديد يعني جعل
 الشيء الفكرة أو الموضوع أو النسق
أو يتناوله  أو  يتعاطاه  لمن   معاصًرا 
يظل بحيث  معطياته؛  مع   يتماهى 
 الجوهر كما هو أو التوجه العام على
يطال بأن  فيما يسمح  المسار،   نفس 
 التجديد كل ما له قدرة أو إمكان على
والقدرة والنهوض  التطور   إحداث 
بحسابات والوظيفة  الدور  أداء   على 

 معلومة وبتقدير عاٍل.
اليسار.. نحو املستقبل:

 اليسار ليس كلمة أو صفة أو وصفة،
– سياسي   - فلسفي  مشروع   إنه 
 ثقافي - طبقي - عملي – اقتصادي
لقيادة يسعى  مشروع  إنه   نضالي، 
 المجتمع، وهذا لن يكون إال بالمبادرة
واالستعداد الواقع  في   الفاعلة 

.للمواجهة والتضحية
ومراجعة الذاتي«  »النقد  نسميه   وما 
الذات جلد  منه  المقصود  ليس   الذات، 
 والتباكي والعويل، وال التبرير والتنظير
النقد ممارسة  إن  للفشل.   الهش 
تتجاوز مسألة  إجمااًل  والمراجعة   الذاتي 
 المفهوم النظري إلى إنتاج ما هو عملي
ثورية حقيقية  إجراءات  شكل   على 
ومناهج عمل تقدمية  وقرارات سياسية 
 قواًل وفعاًل؛ تجد ترجمة لها في المصانع
 والجامعات والشوارع والنقابات والجمعيات
ومراكز والمسرح  الثقافية   والمؤسسات 
 البحث العلمي ومعسكرات التدريب على
 السالح. وهذا ما يدعو إلى تحصين وعي
بالعلوم بالذات،  منه  والشباب   المجتمع 
الركون بعدم  العلمي،  التفكير   ومناهج 
في المتخلفة  السائدة  المناهج   إلى 
 مجملها، والتي تعمل على إعادة إنتاج
البوابات وإحدى  باستمرار،   التخلف 
اليسار أحزاب  تعيد  أن  لذلك   الضرورية 
في صفوفها الثقافية  للمسألة   االعتبار 
 التي تضررت بصورة كبيرة، وال نجازف
 لو قلنا إنها »غابت« عن أجندتها، حيث
بها يوصم  التي  الميزات  إحدى   كانت 
الداخلي التثقيف  فمسألة   أعضائها؛ 
 مسألة حيوية لليسار، وإعادة إنتاج ذاته

 بطرق علمية منهجية متطورة وهادفة
 إلى التغيير المجتمعي، وهذه مهمة ال
 تحتمل التأجيل، خاصة إذا كان »اليسار«
ومؤثًرا بقوة  حاضًرا  يكون  أن   يطمح 
واالجتماعي الوطني  التحرر  عملية   في 

الديمقراطي.
 هذا هو جوهر دور اليسار االجتماعي
الدور هذا  والثقافي،   والسياسي 
وممارسة بمواقف  يتحقق   ال 
التردد على  تقوم   واستراتيجية 
واالكتفاء وااللتباس   والتشتت 
 بالنقد والمعارضة الخطابية للقوتين
 األساسيتين في الساحة الفلسطينية،
أن ذلك  وحماس،  فتح  حركتي   أي 
 دور قوى اليسار الفعلي يتجاوز النقد
مختلف وعلى  البديل،  تأسيس   نحو 
وتنظيمًيا ثقافيا   المستويات... 
 وعملًيا.. أي بمعنى قيادة المواجهة

.السياسية واالجتماعية]5[
اليسار أحزاب  من  المطلوب   إن 
الواقع تتجاوز  ولكي   الفلسطيني 
القوى لقيادة  بثقلها  ُتلقي  أن   القائم، 
 االجتماعية، وهذا لن يتحقق من خالل
النقيضة؛ القوى  برنامج  بنقد   االكتفاء 
 فدور اليسار يتحقق باألساس من خالل
االجتماعية الطبقات  اقناع  في   النجاح 
وقدرته ذاته،  اليسار  برنامج   بجدوى 
 على قيادتها فعلًيا، غير أن تحقيق هذا
مناسبة تنظيمية  بنى  يتطلب   التجاوز 
 وقادرة على خوض المواجهات السياسية
قيادة على  وقادرة   واالجتماعية، 
الشعبية ثقافًيا وعملًيا، خاصة  الطبقات 
التي التحوالت  وعي  في  االخفاق   وأن 
ممارسة إلى  يقود  الواقع،  في   تجري 
بالهروب تتسم  وثقافية   سياسية 

والتبرير و«المسكنات السياسية«.
مدعو اليسار  فإن  ذاته،  السياق   وفي 
العربي التاريخ  في  جديدة  زيارة   إلى 
 ومنه الفلسطيني، طالما يرفض تنميط
األوهام في  وإغراقه  العقل،   وتعليب 
واالبتكار.. التغيير  جدوى   وبعدم 
جيًدا، التاريخ  لقراءة  مدعوون   نحن 
النقد وعلى  النقدي،  العقل  على   القائم 
مناهج ذلك  ويشمل  النقدية،   والدراسة 
 الحياة بمجملها، بدًءا من مناهج التربية

 والتعليم]6[.
 باالستناد لما تقدم، تواجه أحزاب اليسار
التحديات من  جملة  اليوم   الفلسطيني 
الفعل تستدعي  التي   المصيرية 
 والمبادرة الخالقة لكي تكون تلك القوى

على الُملقى  والدور  المهام   بمستوى 
وكفاحًيا. واجتماعًيا  سياسًيا   عاتقها 
 فهل تملك هذه األحزاب القدرة واإلرادة
وهل داخلًيا؟  ذاتها  تجديد  إعادة   على 
استراتيجية صياغة  على  قادرة   هي 
 موحدة لكي تجيب على األسئلة الحارقة
الفلسطيني، الشعب  يواجهها   التي 
وهل واقتصادًيا؟  واجتماعًيا   سياسًيا 
 قادرة على تقديم نفسها كقوة سياسية
لكسر ونضالية  وثقافية   واجتماعية 
الواقع في  القائمة  االستقطاب   معادلة 
ببناها هي  هل  واألهم   الفلسطيني؟ 
 الراهنة تملك إمكانية التجدد واالنطالق
محكومة أصبحت  أنها  أم   واإلبداع؟ 

بتلك البنى؟
اليسار وجود  فإن  اإلجابة  تكن   مهما 
يزال وال  الماضي،  في  ضرورة   كان 
 ضرورًيا لمستقبلنا العربي، رغم دعاة
يضعون الذين  العربية،   االستثنائية 

المجتمعات العربية خارج التاريخ.
 اليسار، في التحديد األخير، هو النقد
 الوطني البّناء من وجهة نظر الحداثة
 الكونية والتحرر الوطني، والدفاع عن
وهوية أوهام،  دون  من   فلسطين 
الجماعي، النقد  تنظيم  من   اليسار 
أشكال على  زمن  بعد  يعثر،   الذي 

الحزبية المالئمة]7[.
تنهض لكي  مناسبة  اللحظة  فإن   لهذا 
 أحزاب اليسار الفلسطيني لتعيد صياغة
واستراتيجيتها مشروعها   وتجديد 
كمهمة التقدمية  التحررية   الوطنية 
إعادة ذلك  في  بما  عاجلة،   وطنية 
الثقافي االجتماعي  مشروعها   تجديد 
الشعب جماهير  حقوق  عن  يدافع   الذي 
 الفلسطيني الذي دفع ويدفع ثمن القوى
المهمة هذه  والنيوليبرالية،   المتخلفة 
ستكون ونجاحها  تفعيلها  حال   في 
 أيًضا مفيدة لكل من حركة فتح وحماس
وخياراتهما برامجهما  تقييم   لتعيدا 
 السياسية واالجتماعية، بهذا المعنى هي
  وهذا يتطلب أن.مهمة وطنية بامتياز

دوائر الفلسطيني  اليسار  أحزاب   تغادر 
فيما التنافس  ثقافة  ومغادرة   األزمة، 
شروط توفير  على  واالشتغال   بينها، 
واالجتماعي السياسي  »بديلها«   بناء 
 واالقتصادي والثقافي الموحد. »والنجاح
 في هذه المهمات/األهداف موقوف على
تصدق وأن  العقل  لسلطة   االحتكام 
 األفعال األقوال، أي في العالقة العقالنية
 بين الفكر والممارسة والبنية التنظيمية

 القادرة على القيام بذلك«]8[.

http://hadfnews.ps/post/52838/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC-8#_ftn15
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http://hadfnews.ps/post/52838/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC-8#_ftn16
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http://hadfnews.ps/post/52838/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC-8#_ftn17
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من ينطلق  للمستقبل،   التأسيس 
والموضوعية العقالنية  مفاهيم   تأكيد 
 والنسبّية وما يجري على منوالها، بحيث
 يكون ذلك التأسيس تقدمًيا في جوهره
المهمة  وأن ال يحمل وعًيا زائًفا، وهذه 
 المصيرية ال تستدعي أن »ُينكل« اليسار
النقد فإن  وعليه  وماضيه،   بتاريخه 
تنطلق من أن  والمراجعة، يجب   الذاتي 
وهاضمة متشربة  وهي  الراهن،   الواقع 
فيه الذي  التاريخ/الماضي  لهذا   جيًدا 
 الكثير مما يحق ألحزاب اليسار أن تعتز
استثنائيته عن  وتدافع  به،  وتفخر   بل 
 في العديد من المراحل، وما بذله أجيالها
 من تضحيات عزيزة، لكن تبقى القيمة
 الرئيسية هي أن نذهب نحو بناًء جديًدا
والعبر الدروس  استخالص  خالل   من 
 المطلوبة، وهذا من صلب التجاوز للواقع

 الحالي نحو المستقبل.
 المراجع:

ومقوالت اليسار  عن  بركات:  خالد   .1 
الجبهة موقع  أخرى،  مرة   التجديد 
االلكتروني، فلسطين  لتحرير   الشعبية 

9 شباط )فبراير( 2٠17:
h t t p : / / p f l p . p s / a r / i n d e x .

php?act=post&id=14697

 2. نصار إبراهيم قوى اليسار الفلسطيني
الهدف بوابة  موقع   ومعضالتها!، 

اإلخبارية، 4 أيار )مايو( 2٠17:
http://hadfnews.ps/post/28423

3. المصدر نفسه.
 4. جورج حبش : وثائق المؤتمر الخامس
لتحرير الشعبية  الجبهة   )كلمة(، 

فلسطين، 1992.
اليسار قوى  إبراهيم  نصار   .5 
سبق مصدر  ومعضالتها!،   الفلسطيني 

ذكره.
 6. نايف حواتمة: أزمة المشروع الوطني
العربي التقدم  دار  نقدية،   »مراجعة 
 للصحافة والطباعة والنشر، بيروت، ط.3،

.2019
القلق مروة  كريم  دراج:  فيصل   .7 
 والمقلق، في نحو نهوض جديد لليسار
 في العلم العربي )حوارات مع أطروحات
 كريم مروة(، تحرير: حلمي شعراوي و
الورد، جزيرة  مكتبة  شكر،  الغفار   عبد 

القاهرة، ط.1، 2٠11.
 8. ماهر الشريف: عن إشكاليات تجديد
 المشروع االشتراكي )أفكار أولية(، في
 نحو تجديد المشروع االشتراكي- بحوث
 ومناقشات مهداة إلى مهدي عامل، دار

الفارابي، بيروت، ط.1، 1997.

في عالم شديد التعقيد والصخب:
المجتمعات المدنية في بؤرة االستهداف

م. تيسير محيسن 
باحث وكاتب سياسي-عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني

ليس  العالمي  المشهد  صدارة  إلى  المدني  بالمجتمع  االهتمام  يعود  أخرى  مرة 
بوصفه مقولة نظرية، معيارية أو تحليلية، يختلف حولها الدراسون والخبراء، بل 
بوصفه فضاء حقيقًيا للفعل المدني يتعرض للتقليص والتهديد من قبل جهات 

عدة. 
أن شاع  إلى  المدني« محل خالف نظري شديد،  لعقود طويلة ظل مفهوم »المجتمع 
المدني  المجتمع  إلى  ينظر  كبير.  حد  إلى  عليه  ومتفق  مشترك  معنى  المهتمين  بين 
بوصفه فضاًء عاًما، يقع بين الدولة والسوق والعائلة وتتسم مكوناته، متعددة األشكال 

واألحجام واألدوار، باالستقاللية والطوعية والمؤسساتية.  

بالمجتمع  االهتمام  صعود  يترافق 
إعادة  أو  فضاءاته  وتقليص  المدني 
مع  ووظائفها  مكوناته  في  النظر 
أزمة  الجديدة منذ  الليبرالية  أفول نجم 
الخصوص  وجه  وعلى   ،2009/2008
مذ  اليمينية.  الشعبوية  صعود  مع 
لنظرية  بيًنا  إخفاًقا  العالم  يشهد  ذاك 
الديموقراطية،  لفكرة  ركوًدا  »السوق«، 
وتبرز  القومية  المشاعر  إحياء  ويعاد 

مظاهر متنوعة من االستبداد والقمع. 
الهادفة  واإلجراءات  التدابير  بين  من 
تحتل  المدني،  الفضاء  لتقليص 
»الشرعية«  في  التشكيك  استراتيجية 
في  مكان  من  أكثر  في  واسًعا  حيًزا 
العالم. وتشمل ترويج فكرة أن المجتمع 
المدني ال يمثل إال نفسه، وال يعبر عن 
باعتباره غير منتخب،  الشعبية،  اإلرادة 
ويتلقى تموياًل خارجًيا، وبالتالي يصبح 
التمويل  هذا  مصادر  قبل  من  مساءالً 
وليس من قبل جمهوره المحلي، وهو ما 
يجعله يقدم »أجندة« الممول وأولوياته 
أيًضا  المحلية.  واألولويات  األجندة  على 
بأن  االتهام  على  االستراتيجية  تشتمل 
المدني  المجتمع  ومكونات  مجموعات 
سياسية  لتنظيمات  واجهات  إال  هي  ما 
أيديولوجيا  وتحمل  فئوية  أجندات  لها 
على  القائمون  يتهم  أخيًرا،  حزبية. 
أجنبية  بأنهم »جماعات  المدني  النشاط 
يتقاضون  ونخبوية«،  تمثيلية  وغير 
مرتبات عالية، ويتمتعون بمزايا كبيرة 
مثل السفر المتكرر ومظاهر البذخ وغير 

ذلك.    
»كيل  بأن  االعتراف  يجب  بالمقابل، 
عمل  بيئة  وتقييد  للنشطاء  التهم« 

من  يأتي  المدني  المجتمع  منظمات 
يمينية  وأحزاب  شعبويين  زعماء  قبل 
قبل  من  وأخيًرا  استبدادية  وأنظمة 
التمويل  تقدم  كانت  عالمية  كيانات 
أن  صحيح  المدني.  للمجتمع  والدعم 
ويعتريه  للنقد،  قابل  المدني  المجتمع 
ونواحيه،  جوانبه  من  الكثير  في  خراب 
إال أن االستهداف األخير يراد منه قمع 
السياسية عبر  المعارضة  البديل،  الصوت 
داخل  االنقسامات  وتوسيع  استغالل 
العاديين  الناس  إشغال  وأيًضا  صفوفه 
عن التعامل مع القضايا والنقد الجوهري 
ومكوناته،  مجموعاته  تثيره  الذي 
وأحياًنا  األضواء  وتسليط  بالتركيز 
أوجه  إظهار  في  والمبالغة  بالتضخيم 
في  والمزعومة  الحقيقية  القصور 
المجتمع المدني وإبراز سوءات نشطاءه. 
مجموعة  باتت  ذلك،  غضون  في 
الشاغل  الشغل  تشكل  األسئلة  من 
منظمات  على  والقائمين  للمهتمين 
نواجه  كيف  المدني:  المجتمع 
مصادر  نجدد  كيف  الشعبوية؟ 
الحمالت  على  نرد  »شرعيتنا«؟ كيف 
من  العدائية  والهجمات  المسعورة 
األطراف  وبعض  الحكومات  قبل 
العالم  بلدان  من  كثير  في  األخرى؟ 
باتت منظمات المجتمع المدني عالقة 
بين بيروقراطية معادية وقطاع أمن 
وحكومة  متشككين  وسكان  مشبوه 
مهتم.  غير  خاص  وقطاع  غاضبة 
باتت منظمات  نظًرا لضعفها؛  وربما 
كل  لهجوم  هدًفا  المدني  المجتمع 
يشهد  معقد  سياق  في  األطراف؛ 
تزايًدا في مظاهر االستبداد والمشاعر 
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االقتصاد  أزمة  وارتدادات  القومية 
المتعثر تعبيًرا عن الغضب واالحباط 
أو إعادة توجيه االحتقانات في غير 
األسباب  أي  إليه؛  توجه  أن  يجب  ما 
األنظمة  وهي  لألزمة  الحقيقية 
والنيوليبرالية  والمستبدة  الفاسدة 

المهيمنة.
الفلسطينية،  للحالة  نتطرق  أن  وقبل 
يجدر التنويه إلى أن محددات »شرعية« 
منظمات المجتمع المدني تتمثل فيما 
عليها؛  تعمل  التي  القضايا   )1( يلي: 
المنظمات عن  ابتعدت  لوحظ أنه كلما 
األعمال  نحو  والتأثير«  »الحشد  أنشطة 
واإلغاثة  الخدمات  وتقديم  الخيرية 
المالحقة  من  نجت  كلما  اإلنسانية، 
الهوية   )2( والتضييق.  والتشهير 
المباشر  التمثيل  حيث  من  والماهية 
رؤية  وامتالك  الرشيدة  والقيادة 
األدوات   )3( للتغيير.  وتقدمية  شاملة 
وأساليب العمل والمقاربات استناًدا إلى 
المرتكزات التالية: المساءلة المجتمعية، 
ضمان  االستقاللية،  على  المحافظة 
واألساليب.  األهداف  بشأن  الشفافية 
)4( تستمد الشرعية كذلك من أولئك 
سواء  المنظمات،  معهم  تعمل  الذين 
المجتمع  كانوا جهات فاعلة أخرى في 
رسميين  شركاء  أو  حلفاء  أو  المدني، 
العام  القطاعين  من  رسميين،  وغير 
إقليمية  كيانات  من  أو  والخاص 
منظمات  تبني  أخيًرا،   )5( وعالمية. 
ما  على  »شرعيتها«  المدني  المجتمع 
أثر  من  تتركه  وما  تأثير  من  تحققه 
بعض  تدلل  نفوذ.  من  تمتلكه  وما 
أكثر  تصبح  المنظمات  أن  التجارب 
»صموًدا« في مواجهة التحديات وأكثر 
والمحافظة  الشرعية  تجديد  على  قدرة 
من  مساءلة  أكثر  كانت  كلما  عليها، 

قبل جمهورها المحلي. 
مجتمع  إلى  الحاجة  تزداد  فلسطينًيا، 
مدني أكثر »صموًدا« وقدرة على البقاء 
واالستمرار والمقاومة والمساهمة الفاعلة 
التي  الثالثة  للتحديات  االستجابة  في 
تواجه الفلسطينيين في الضفة الغربية 
الصمود  تعزيز  وهي:  غزة؛  وقطاع 
الوطنية،  الهوية  حماية  والمواجهة، 

تنمية حس المواطنة. 
اآلونة  المدني في هذه  المجتمع  يواجه 
مصادر  تراجع  لعمله؛  وتقييًدا  تضييًقا 
حملة  سياسًيا،  واشتراطه  التمويل 
انقسام  مسعورة،  إسرائيلية  تحريض 
وفصل  تجزأة  الوطأة،  شديد  سياسي 

جغرافي يتكرس.

المؤسسات  فعالية  انعدام  ظل  في 
السلطة  مؤسسات  المركزية، 
الخاص،  القطاع  وضعف  والمنظمة، 
المجتمع  منظمات  عاتق  على  تقع 
بناء  مهمة  الفلسطيني  المدني 
على  والمحافظة  وتعزيزه  الصمود 
بين  والتفاعل  االجتماعي  التماسك 
المختلفة.  الفلسطينيين  تجمعات 
لكن هذه المنظمات تعاني مما عاناه 
المجتمع ككل من تقويض وإضعاف، 
عوامل  أحد  ذاتها  هي  كانت  وربما 
»ظاهرة  نسميه  ما  وهو  التقويض 
تتضمنه  وما  الباذخة«  األنجزة 
المجتمعية،  لجذورها  انقطاع  من 
العولمة  نسق  ضمن  واندراجها 
الليبرالية، وبروز حاالت مؤكدة للفساد 
االعتبارات  وتغليب  األموال  وإهدار 
ومع  عملها.  في  والشخصية  الفئوية 
هي  المنظمات  هذه  تظل  ذلك،  كل 
الحامل األساسي لفكرة الصمود شرط 
أي  الشعبية،  الحاضنة  إلى  إعادتها 
إلى المجتمع المدني األشمل واألوسع.  
السياسي  النظام  وصل  عاماً   25 بعد 
اليوم  إليه  وصل  ما  إلى  الفلسطيني 
إطار  في  قدرة،  وانعدام  عجز  من 
محددات؛  ظل  في  »التسوية«،  مشروع 
الحقل  في  الهيمنة  على  الصراع  أبرزها 
الممارسات  مجمل  وكذلك  السياسي، 
وأخيًرا  والخفية،  الظاهرة  االحتاللية 
غضون  في  اإلقليمي.  المشهد  تأثيرات 
األوهام  من  مجموعة  سادت  ذلك، 
السلطة  وهم  الطوباوية؛  األحالم  أو 
وتباعاتها،  السيادة  وهم  ومنافعها، 
وهم التنمية وعوائدها، زينت للفاعلين 
طمًعا.  الجبل  عن  النزول  السياسيين 
مفتعل  صراع  إدارة  في  هؤالء  انشغل 
والمناصب  المكاسب  وراء  سعًيا  بينهم، 
تاركين لعدوهم فرصة االنقضاض على 
كل عوامل قوتهم ومخزونهم الكفاحي 

وتصفية حساباته معهم. 
أسفر الصراع على الهيمنة عن اضعاف 
على البقاء والصمود  قدرة المجتمع 
كذلك أدى النزاع بشأن  والمواجهة، 
تحطيم  السيطرة السياسية إلى 
مكوناته  وتهميش  السياسي  النظام 

وإبطال فعاليتها. 
من كل ما سبق، نستنتج أن التحدي 
الرئيس الذي يواجهنا إلى يومنا هذا 
السلوك  مواجهة  في  يكمن  زال  ال 
العنصري االستيطاني لدولة االحتالل 
وانعدام  العجز  وحالة  جانب،  من 
القدرة الناجمة عن التجزأة والتفتيت 

لهذا  الفعالة  االستجابة  إن  الذاتي. 
التحدي تتطلب: 

الوطنية  واألهلية  الجدارة  إثبات   )1(
ممارسة  أشكال  من  شكاًل  باعتبارها 
والقدرة  االختيار  حرية  تعزيز  السيادة، 
مجتمع  وتشكيل  اآلخرين،  تمثيل  على 
سياسي تتعزز فيه المساءلة والمشاركة 
مؤسسات  إنشاء  وأيًضا  النقد،  وممارسة 
قوية وشاملة وديمقراطية، تستند إلى 

سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان.
ويمنع  التنوع  ينظم  إجماع  بناء   )2(
إلى  السياسي  والتنافس  الصراع  تحويل 
الفاعلين  بين  مستحكم  عداء  جبهة 
السياسيين ييعبر عن ذلك باستراتيجية 
المرتبطة  المخاطر  تحتوي  موحدة 

بالتفتت المجتمعي والهوية الوطنية.
)3( تعزيز الصمود والقدرة على المواجهة 
في مجتمع يعيش جدل التفكك والبناء 
تحت وطأة ممارسات احتاللية عدوانية، 
وابتزاز  وتجذر،  أمده  طال  وانقسام 
وأوضاع  الخارجية  المعونة  تمارسه 
إنسانية متردية، تضعف ركائز مجتمع 
المؤثرات  أمام  انكشاًفا  وتزداد  الصمود 
جانبان  ثمة  وأكثر.  أكثر  الخارجية 

للصمود: 

ترميمها  أي  الوطنية:  الهوية  حماية 
مواجهة  عليها في  والحفاظ  وتطويرها 
واالنقسامات  والتشرذم  التفتت  حالة 
)الهوية  واأليديولوجية  السياسية 
الوطنية بشقيها السياسي والثقافي هي 

الجانب التحرري في فكرة الصمود(. 

المواطن  بناء  أي  المواطنة:  حس  تنمية 
التاريخي  شرطها  ضمن  الفعال، 
وسيادة  مأسسة  والسيادة:  )االستقرار 
قانون ومشاركة سياسية عبر االنتخابات 
في  البنائي  الشق  وتشكل  والمساءلة( 

فكرة الصمود
المدني  المجتمع  منظمات  بمقدور 
بين  انقطع  ما  »وصل«  على  تعمل  أن 
المختلفة  برامجها  عبر  الفلسطيينين 
المتطورة،  التكنولوجيا  وباستخدام 
في  والتراثي  الثقافي  الجانب  وتعزيز 
عمليات  في  المساهمة  وأيًضا  الهوية، 
وبناء  السياسي  والتوافق  اإلجماع  بناء 
المواطن الفعال وتعزيز المشاركة وحوار 
الفساد. وكي تفعل  السياسات ومحاربة 
ذلك بكفاءة، عليها أن تجدد فعاليتها 
تغيير  على  قدرتها  »أي  السياسية 
الفئات  لصالح  االجتماعية  القوة  عالقات 

المقهورة والمهمشة والفقيرة«.  
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الرواية التوراتية والتاريخ الفلسطيني يف ميزان فراس السواح
مهند عبد الباري/كاتب وناشط سياسي-فلسطين

الفلسطينية لوقت طويل، إذ جرى االعتقاد أن الحكاية الواردة في أسفارها  التوراتية على تاريخ الجغرافية  الرواية  يمنت 
بأبعادها  واألمريكية  األوروبية  للحكومات  االستشراقي  التوجه  ذلك  على  ساعد  حقيقية،  تاريخية  أحداث  على  تنضوي 
االستعمارية والدينية، وتأسيس الحركة الصهيونية وانطالق موجات الهجرة إلى فلسطين، األمر الذي غذا االعتقاد بمصداقية 
الرواية التوراتية؛ غير أن نتائج الكشوفات األثرية التي تراكمت في الربع األخير من القرن العشرين فّندت رواية التوراة ونزعت عنها 
طابعها التاريخي وأحالتها إلى المجال الديني الصرف، فضاًل عن أنها سمحت بإعادة كتابة التاريخ الفلسطيني وفق منهجية تاريخية 

تعتمد الوثيقة األثرية والتاريخية.

التاريخ  حلقات  المقال  هذا  يعرض 
لدى  جاءت  كما  القديم  الفلسطيني 
الباحث في الميثولوجيا وتاريخ الديانات 
الشرقية فراس السّواح في مؤلفيه »آرام 
أورشليم«،  و«تاريخ  وإسرائيل«  دمشق 
األثرية  المكتشفات  آخر  إلى  باالستناد 
الرواية  لفصول  نقداً  والتاريخية، مقدماً 
التوراتية، حيث يجيب في السياق على 
وذلك  اليهودية،  نشوء  حول  السؤال 
اإلجابات  هذه  بين  الوثيق  لالرتباط 

وبين التاريخ الفلسطيني القديم.
بسبب  حقيقياً  مأزقاً  السواح  واجه  وقد 
السبي  لفترة  األثرية  المصادر  انعدام 
اضطلع  أنه  غير  بعدها؛  وما  البابلي 
النصوص  قراءة  في  المؤرخ  بمهمة 
بعض  في  انحصرت  التي  المتوفرة 
المؤرخ  وكتابات  التوراتية  النصوص 
اليهودي يوسفوس، وخلص السواح إلى 
أن مملكتي يهوذا والسامرة كنعانيتان 

على  السابقة  الفترة  وأن  فلسطينيتان، 
اليهودي  الدين  وجود  لم تشهد  السبي 
وال حتى بالطور الجنيني، وأن »العائدين« 
الكنعاني  اإلله  أعلوا  البابلي  السبي  من 
الفارسي، وأن  اإلله  بعد أن طابقوه مع 
اليهودية  الدولة  هي  المكابيين  دولة 
الوحيدة التي قامت في مقاطعة يهود 
على  أقيمت  التي  الصغيرة  الفارسية 
يجري  أن  قبل  يهوذا،  مملكة  أرض 
تدميرها على يد تيتوس الروماني، وأن 
ق.م(   4٠ العام  )حكم  العربي  هيرود 
هو الذي بنى الهيكل أورشليم، فيما لم 
تكشف التنقيبات األثرية عن وجود أي 

هيكل سابق عليه.
الباحثون األثريون وتاريخ فلسطين 

القديم:
فلسطين  في  األثري  التنقيب  انطلق 
هيئة  تشكيل  مع   ،1865 العام 
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 
وكأنها  بدت  التي  التوراتية  الرواية 
تمنح تتابعاً تاريخياً لجغرافية المنطقة 
عصر  حلقات:  ست  من  الرواية  )تتكون 
والخروج،  مصر  في  والعبودية  اآلباء، 
واقتحام كنعان، وعصر القضاة، والمملكة 
الموحدة، والمملكة المنقسمة(، كل ذلك 
في الوقت الذي مّثل فيه العهد القديم 

ي
اف

ثق
 ال

ف
هد

ال



 65

20
20

ر  
راي

فب
ط/

شبا
 : )

14
85

(11
دد 

لع
ن  ا

طي
لس

- ف
ي 

قم
الر

ف 
هد

ال
س

هر
الف

ى 
ة إل

ود
لغ

ا

الجديد  للعهد  الوحيد  السند  )التوراة( 
حددت  المنطلقات  هذه  )االنجيل(، 

المسار الالحق لعمليات البحث. 
في  األثريون  الباحثون  انقسم  وقد 
رئيسيين:  تيارين  إلى  الصدد  هذا 
حيث  المحافظ،  واآلخر  المتحرر،  األول 
التيار  يجمع  بينهما.  الباحثون  يتوزع 
التوراة،  من  النقدي  الموقف  األول 
الوثائق  استقراء  على  الجدي  والعمل 
جادل  حين  في  والتاريخية،  األثرية 
األخيولي  »الشكل  بأن  المحافظ  التيار 
على  ينضوي  األسفار  لهذه  األدبي 
خيال  غلّفها  حقيقية،  تاريخية  أحداث 
النقلة عبر العصور... وأن النقد النصي 
التاريخي  المستوى  اكتشاف  يستطيع 
للمادة  األخيولي  الظاهر  تحت  الكامن 

التوراتية«. 
وإقامة  فلسطين  احتالل  أعقاب  في 
الكيان الصهيوني »إسرائيل« على أرضها 
العام 1948، ثم احتالل الضفة الغربية 
1967، انفتحت  العام  وقطاع غزة في 
البعثات  أمام  الفلسطينية  الجغرافية 
التنقيبات  أن  غير  اإلسرائيلية؛  األثرية 
الرواية  أصحاب  آمال  خيبت  األثرية 
الهّوة  التوراتية، وأسهمت في تضييق 
بين كال التيارين األثريين، حيث أزاحت 
نتائج البحث األثري أكثر فصول الرواية 
التاريخي،  النقاش  طاولة  عن  التوراتية 

وأحالتها إلى المجال الديني الصرف. 
أخيولة  التوراتية:  األصول  رواية 

أدبية بحتة: 
يعلن السواح أن النقد األثري والتاريخي 
األخيرة  العقود  خالل  التوراتية  للرواية 
من القرن العشرين استطاع إخراج ثالث 
حلقات من أصل ست حلقات، من مجال 
الديني،  القصص  المجال  إلى  التاريخ 
هذه الحلقات هي: أوالً قصص اآلباء في 
بني  خروج  قصة  ثانياً،  التكوين.  سفر 
اقتحام  قصة  ثالثاً،  مصر.  من  إسرائيل 
القبائل اإلسرائيلية أراضي كنعان، وقد 
»آرام دمشق  السواح في كتابه  خصص 
من  قسم  كل  لعرض  فصاًل  وإسرائيل« 
أقسام الرواية وقدم له نقداً نصياً وآخراً 

تاريخياً وأثرياً. 
حول  األثري  البحث  نتائج  كشفت  فقد 
أثرية  بّينات  أية  انعدام  اآلباء  قصص 
بإجراء  تسمح  أن  يمكن  وثائق  أو 
من  قصة  مفاصل  بين  تقاطع  عملية 
األول  األب  من  ابتداء  اآلباء،  قصص 
يعقوب،  بن  بيوسف  وانتهاء  إبراهيم 
مع  عناصرها،  من  ثانوي  عنصر  أي  أو 

من عصر  تاريخية  معلومة  أو  أي حدث 
وأن  األخير...  أو حتى  الوسيط  البرونز 
سفر  نصوص  في  تظهر  التي  المدن 
مثل  تاريخياً،  موثقة  غير  إما  التكوين 
تاريخياً،  الموثقة  وأما  وعمورة.  سدوم 
فمعظمها يشير إلى تاريخ الحق ألحداث 
السفر ال يتجاوز بكثير األلف األول قبل 

الميالد. 
توجد  فال  الخروج،  برواية  يتعلق  فيما 
أية بّينات تاريخية أو أثرية تؤكد حلول 
خروجهم  عن  وال  مصر،  في  العبرانيين 
منها. أما القسم اآلخر من الرواية، الذي 
يفترض حصوله شرق األردن، فال توجد 
بّينات أيضاً، وقد فشل البحث األثري في 
الرواية  على  اعتماداً  الخروج  تتبع مسار 
المواقع  أسماء  إن  حيث  التوراتية، 
النص  خارج  مذكورة  غير  الجغرافية 
تحمل  التي  المواقع  حتى  التوراتي، 
أسماء مشابهة في سيناء لم يعِط المسح 
إجراء  على  تشجع  نتائج  فيها  األثري 
جبل  ذلك  في  بما  النص،  مع  مطابقة 
حديثاً  االسم  بهذا  سّمي  الذي  موسى 
كاترين  القديسة  كنيسة  بناء  عقب 
التي  أما األرض  الموقع.  البيزنطية في 
لم  الفلسطينيين  بأرض  النص  يصفها 
البحر  شعوب  بعد  استقبلت  قد  تكن 

والقبائل الفلستية. 
سكان الهضاب الفلسطينية: 

كنعانيون أصيلون 
الميالد  قبل  عشر  السادس  القرن  خالل 
اليونان  مسياني  جفاف  موجة  ضربت 
بالد  إلى  وامتدت  إيجة  بحر  وجزر 
بخطى  استمرت  حيث  شرقاً،  الشام 
قبل  عشر  الثالث  القرن  حتى  متسارعة 
الشام  مدن  بفعلها  انهارت  الميالد، 
الحظ  حيث  للمناخ،  للحساسية  تبعاً 
علماء اآلثار حدوث تدهور تدريجي في 
الحضارة الكنعانية. وتحركت جماعة من 
باتجاه  الكأل  عن  الباحثة  البحر  شعوب 
الوقت،  ذلك  في  السمين  القط  مصر، 
العام  مرنفتاح هزمهم  الفرعون  أن  إال 
رمسيس  هزمهم  وقد  ق.م.   1220
الثالث من بعده، وسمح للفليست منهم 
بالتوطن في السهل الساحلي، وقد صار 
اسم »فليست« يطلق على كامل المنطقة 
الواقعة إلى الجنوب من لبنان بين البحر 
المتوسط ونهر األردن. وتشير المخلفات 
األثرية من تلك المرحلة إلى ذوبان هؤالء 
حيث  الكنعانية،  الثقافة  في  القادمين 
خالل  معهم  الوافدة  الخزفيات  تختفي 
المنطقة  عادت  ثم  التاليين،  القرنين 

ارتبطاً  تدريجياً  بالسكان  التوّطن  إلى 
إلى  مال  الذي  الجديد  المناخي  بالتحول 
خالل  الجفاف  آثار  وتالشت  االعتدال، 
النصف األول من القرن الحادي عشر قبل 

الميالد. 
إلى  التوراتيون  الباحثون  جهد  وقد 
في  الجديدة  القرى  ظهور  تفسير 
من  انطالقاً  الفلسطينية  الهضاب 
مع  مطابقتها  عبر  ق.م   1250 العام 
األرض  إلى  العبرانيين  دخول  رواية 
التوراتي  النص  ويقدم  الفلسطينية، 
الشأن: سفر  روايتين متناقضتين بهذا 
العسكري  االقتحام  يصف  الذي  يشوع 
القضاة  وسفر  الهضاب،  على  والسيطرة 
والحلول  السلمي  التسرب  يصف  الذي 
أن  غير  الكنعانيين؛  السكان  وسط 
التنقيبات األثرية فّندت رواية االقتحام 
العسكري وأسقطتها. واتكاًء على رواية 
نظريات  أربع  الباحثون  قدم  القضاة 
غير  للعبرانيين؛  السلمي  الحلول  حول 
الحديثة  األركيولوجية  النظرية  أن 
في  األثري  العلمي  اإلطار  تعتبر  التي 
الهضاب  سكان  أن  كشفت  فلسطين، 
من  يأتوا  ولم  فلسطينيون  كنعانيون 
تنفي  األثرية  المعلومات  وأن  مصر، 
وال  التوراتي  الدين  ظهور  إمكانية 
فلسطين  في  الجنيني  بالشكل  حتى 
النصف األول من األلف األول قبل  خالل 
بنظرية  سابقاً  السواح  )تقدم  الميالد 
التوراتي في كتابه لغز  الديني  التطور 
عشتار لتفسير سكن القرى الجديدة في 
الحديد لكنه تخلى  الهضاب مطلع عصر 
عنها وأجرى تعديالت أساسية عليها(.

“سليمان وعفاريته من طينة واحدة” 
القبائل  التوراتية على أن  الرواية  تقوم 
العبرانية خرجت من مصر العام 1250 
ق.م، وتوطنت في الهضاب الفلسطينية 
ق.م(،   1000-1200( الفترة  خالل 
الذي  شاؤول  لواء  تحت  اجتمعت  وأنها 
حارب الفلستيين ثم ُقتل خالل الحرب، 
الملك  وانتخبت  اجتمعت  القبائل  وأن 
-1٠٠9 للفترة  عاماً   40 )حكم  داوود 
969 ق.م( الذي دخل أورشليم وجعلها 
داوود  وأن  الموّحدة،  مملكته  عاصمة 
عدا  الفلسطينية  المناطق  جميع  حكم 
وسورية  األردن  شرقي  وحكم  فلستيا، 
المملكة  ورث  سليمان  وأن  الجنوبية، 
 931-969 للفترة  عاماً   38 )حكم 
بعد  الشرق  ملوك  أعظم  وأصبح  ق.م( 
الملوك  وأن  الِحكمة،  الرب  منحه  أن 
حين  وأنه  لحكمته،  لالستماع  تقاطروا 
توفي انقسمت المملكة إلى السامرة في 
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َنسل  وأن  الجنوب،  في  ويهوذا  الشمال 
المدينة  سليمان حكم يهوذا حتى دمار 
587ق.م؛  العام  نّصر  نبوخذ  يد  على 
غير أن التنقيبات األثرية أكدت استحالة 
قيام المملكة الموحدة العتبارات أهمها 
ذكر  وعدم  األثرية،  الشواهد  انعدام 
المملكة وعاصمتها أو أحد زعمائها لدى 
الفراعنة واآلشورية المجايلين، فضاًل عن 
الهضاب  في  السكانية  القاعدة  غياب 
الفلسطينية التي تسمح بوجود المملكة. 
»إن  كينيون:  كاثلين  الباحثة  تقول 
التنقيب  عمليات  استطاعت  ما  أعمق 
الوصول إليه هو أورشليم عصر نوبوخذ 
المدينة  أما  587ق.م،  العام  نصر 
المفترضة  السليمانية األقدم، والعاصمة 
العثور على  الموحدة، فلم يتم  للمملكة 
السّواح  وينفي  بناها«.  من  واحدة  بنية 
في  سليمان  هيكل  تشييد  إمكانية 
أورشليم في القرن العاشر قبل الميالد، 
أساس  ُنسف  الموحدة  المملكة  أن  إذ 
موثق  غير  الهيكل  أن  فضاًل  وجودها، 
موثق  غير  ودماره  أثرياً،  وال  تاريخياً 
لدى البابليين، وأن »إعادة تصور المعبد 
سفر  في  الوارد  وصفه  على  اعتماداً 
سفر  من  مقاطع  وبعض  األول  الملوك 
لمعبد  مخططاً  أمامنا  تضع  حزقيال، 
المكرسة  المعابد  من  تقليدي،  سوري 
في  بناؤها  شاع  والتي  الخصب،  أللوهة 
بالد الشام... وقد كشفت التنقيبات في 
الشام عن أكثر من عشرين معبداً  بالد 
التوراتي  النص  فإن  كذلك  مشابهاً”. 
يأتي على مثال واحد وحيد يعرض فيه 
حكمة سليمان، وهو قصة ساذجة يغلب 
يذكر  وال  الشعبي،  األدب  طابع  عليها 
إال  المتقاطرين  الملوك  بين  من  النص 
وبما  سبأ،  ملكة  يدعوها  مجهولة  ملكة 
أن مملكة سبأ المعروفة في جنوب شبه 
القرن  في  إال  تقم  لم  العربية  الجزيرة 
المطابقة  فإن  لذا  الميالد،  قبل  الرابع 
بين ملكة سبأ الواردة في النص وإحدى 
على  يقوم  ال  التاريخيات  سبأ  ملكات 
أساس علمي، كذلك فإن النص التوراتي 
وليلة  ليلة  ألف  قصص  يفوق  الذي 
بحر  تجوب  لسليمان سفناً  يجعل  خياالً، 
المتوسط، وذلك رغم أن مملكة سليمان 
على  بحري  مرفأ  لها  يكن  لم  المزعومة 

هذا الشاطئ! 
داوود  ذكر  يرد  لم  لماذا  السّواح:  يسأل 
قدمت  التي  اآلشورية  السجالت  في 
الفرات  لمناطق  وافية  سياسية  خريطة 
وشمال ووسط سوريا؟ ولماذا خلت أخبار 
سفر صموئيل الثاني من أية إشارة إلى 

آشور؟ ويجيب: إن محرر سفر صموئيل 
الثاني لم يكن بين يديه معلومات حول 
القرن العاشر قبل الميالد، وأنه لم يكن 
بقصد كتابة نص تاريخي، بل هدف إلى 
باالستعانة  ملحمي  ملك  سيرة  تزيين 

بالذاكرة الشعبية في أحسن األحوال.
إسرائيل ويهوذا الفلسطينيتان

السامرة   - إسرائيل  مملكة  ظهرت 
المعروف  اإلقليم  في  ق.م   880 العام 
فلسطينية  مملكة  وهي  بالسامرة، 
وقد  عمري،  الملك  شّيدها  محلّية 
الزمان،  من  قرنين  من  أقل  استمرت 
العام  حوالي  اآلشوريون  دمرها  حيث 
ويرد  آشور.  إلى  أهلها  وسبوا  721ق.م 
أورشليم  وعاصمتها  يهوذا  مملكة  ذكر 
حوالي  مرة  ألول  اآلشورية  الوثائق  في 
العام 732 ق.م، وهي مملكة فلسطينية 
محلية أيضاً، وقد جرى تدمير أورشليم 
السياسية  الخارطة  من  يهوذا  وإلغاء 
حوالي  البابليين  يد  على  الفلسطينية 
توفر  عدم  ورغم  ق.م،   587 العام 
فإن  البابلي،  بالسبي  يخبر  بابلي  نص 
التدمير  إلى  تشير  األثرية  المعلومات 

الذي لحق في المدينة. 
ما  الحديثة  األثرية  المعلومات  وتنفي 
قدمته الرواية التوراتية حول المملكتين 
السامرة-  مملكة  أن  إذ  الفلسطينيتين، 
إسرائيل هي أول كيان سياسي معروف 
المنطقة،  في  التاريخية  السجالت  في 
سابقة  موحدة  مملكة  عن  تنشأ  ولم 
بعد  نشأت  يهوذا  مملكة  وأن  عليها، 
السامرة،  مملكة  قيام  من  ونصف  قرن 
المملكة  النقسام  كنتيجة  تقم  ولم 
الموحدة، كما لم يتوفر دليل واحد يسمح 
السامرة ويهوذا  الصلة بين ملوك  بعقد 
وبين ملوك المملكة الموحدة وأسباطها 
إلى  المملكتين  تنتمي  إذ  المزعومة، 
الثقافة الكنعانية السورية: فاللغة التي 
تكلموها هي لهجة كنعانية فلسطينية 
قريبة جداً من لهجة فينيقيا وأوغاريت، 
والقلم الذي كتبوا به لغتهم هو القلم 
فإن  كذلك  بعينه،  اآلرامي  الفينيقي 
ديانة المملكتين كانت استمراراً طبيعياً 
لديانة كنعان في عصر الحديد األول وما 
اآللهة  هي  عبدت  التي  واآللهة  سبقه، 
الكنعانية، كما أن عمليات البحث األثري 
لم تعثر على أثر للمعتقدات والطقوس 
التوراتية في معابد المملكتين إطالقاً، 
الفلسطينية  لآللهة  مكّرسة  وجميعها 
السواح متعجباً: هل  التقليدية. ويسأل 
يعقل أن شعباً كثير العدد قد حل في 
من  قرنين  مدة  الفلسطينية  الهضاب 

بعد  كبرى  مملكة  لنفسه  وبنى  الزمن 
وضمت  تقريباً،  قرناً  حوالي  دامت  ذلك 
لم  الفلسطينية،  المناطق  أغلب  إليها 
يدل على ثقافتها  واحداً  أثراً  لنا  يترك 

الدينية؟! 
العصر الفارسي ونشأة الدين اليهودي: 

البابليين،  أيدي  على  اآلشوريون  ُهزم 
وواصل الحاكمون الجدد سياسة سابقيهم 
وإعادتها، وتظهر  الشعوب  تهجير  في 
الذي  البابلي  الخطاب  في  جديدة  نغمة 
بالسيد  المملكة  شعوب  إقناع  حاول 
نير  من  الشعوب  محرر  بوصفه  الجديد 
التي  وسياساته  اآلشوري  االستعباد 
استهدفت آلهتهم، وقد كشفت عمليات 
البحث األثري النقاب عن نصوص بابلية 
نص  مثل  التوطين،  إلعادة  تؤسس 
السّواح  يوليه  الذي  حّران  سكان  إعادة 
المفتاح  إياه  معتبراً  خاصة،  أهمية 
الذي  الجديد  المنعطف  لفهم  األساسي 
في  الدينية  األيديولوجية  مسار  اتخذه 
تجسيداته  أحد  وجد  والذي  المنطقة، 
التوراة، وقد أسس  بعد ذلك في كتب 
القديم  اإلله  إحياء  لعملية  المسار  هذا 
الجديد  الخلق  معاني  كل  تحميله  عبر 
تربطها  ال  وطقوس  وعبادة  لمعتقد 
بالصور الماضية إال أوهى الروابط، وترد 
رئيسية:  أفكار  ثالث  النص  هذا  في 
األولى فكرة اإلله الواحد. والثانية فكرة 
الواحد.  اإلله  لهذا  الهيكل  بناء  إعادة 
مجتمع  وبناء  العودة  فكرة  والثالثة 
جديد يتمركز حول الهيكل وإلهه الذي 

أصبح شمولياً. 
كثيراً،  البابلية  اإلمبراطورية  تعمر  لم 
قورش  أيدي  في  سقطت  ما  وسرعان 
استهل  ق.م.   539 عام  الفارسي 
قورش حكمه بإصدار بيان سياسي ذكر 
الذين  السكان  إعادة  بصدد  أنه  فيه 
وإعادة  مدنهم،  إلى  للسبي  تعرضوا 
أن  السواح  ويعتقد  آلهتهم.  إعالء 
نظام  بناء  استهدفت  السياسة  هذه 
إداري جديد في اإلمبراطورية ذي طابع 
القوانين  فرض  في  ساعد  مركزي،  ال 
طابقت  حيث  الفارسية،  والشرائع 
المحلية في  اآللهة  الجديدة بين  اإلدارة 
المجتمعات الجديدة وبين اإلله الفارسي 

الواحد )أهورامزا(. 
التي  »يهود«  بمقاطعة  يتعلق  فيما 
من  جزء  على  الفارسيون  أقامها 
فلم  البائدة،  يهوذا  مملكة  أراضي 
تخبر  فارسية  وثائق  عن  الكشف  يجِر 
الوثائق  إليها، إذ أن  المهجرين  بعودة 
يتعلق  فيما  معدومة  شبه  الفارسية 

ي
اف

ثق
 ال

ف
هد

ال



 67

20
20

ر  
راي

فب
ط/

شبا
 : )

14
85

(11
دد 

لع
ن  ا

طي
لس

- ف
ي 

قم
الر

ف 
هد

ال
س

هر
الف

ى 
ة إل

ود
لغ

ا

بفلسطين خالل القرنين الخامس والرابع 
قبل الميالد، وكذلك المصرية، وتنحصر 
األختام  طبعات  في  األثرية  الشواهد 
لتسويق  المعدة  الفخارية  الجرار  على 
في  وكذلك  والخمور،  الزيت  منتجات 
وضع  األمر  هذا  المعدنية،  العملة  قطع 
حقيقي  مأزق  أمام  األثريين  الباحثين 
في مهمتهم التأريخية، وقد لجأ السّواح 
التوراتيين  ونحميا  عزرا  سفري  إلى 
اللذان يفّصال قصة العودة إلى أورشليم؛ 
العامة  بالخطوط  السواح  يشكك  ال  وإذ 
لرواية السفرين، فإنه يرى أنه بناء على 
بالسياق  النصي لهما، وارتباطاً  التحليل 
فإن  الفارسية،  لإلمبراطورية  التاريخي 
أواخر  منذ  أورشليم  إلى  »العائدين« 
يكونوا  لم  الميالد  قبل  السادس  القرن 
يد  على  المهجرين  ألولئك  استمراراً 
لم  أورشليم  في  بنوه  وما  نّصر  نبوخذ 
يكن استمراراً للبنية القديمة، وقد أعلي 
مع  مطابقته  جرت  أن  بعد  يهوه  اإلله 
إله السماء الفارسي، حيث نجد استعمال 
مرة في معرض  السماء ألول  إله  عبارة 

اإلشارة إلى اإلله القديم يهوه. 
جاء  التي  الجديدة  الشريعة  وبخصوص 
فهي  الفارسي،  البالط  من  عزرا  بها 
الجالية  بين  عقد  الذي  األول  العهد 
الجديد  اإلله  بين  أورشليم  الجديدة في 
أسقطه  الذي  وهو  الجديد،  والشعب 
جاء  ثم  األصول،  رواية  على  المحررون 
استكمال الجهد من قبل كهنة أورشليم 
وأعادوا  الشريعة  لهذه  أضافوا  الذي 
إنتاج القصص الشعبية على أنها روايات 
فإن  بذلك،  الناشئة.  للجماعة  أصول 
الفترة الواقعة بين أواخر القرن السادس 
هي  الميالد،  قبل  الثاني  القرن  وأوائل 
التدريجية  الصياغة  خاللها  تمت  التي 
للمعتقد التوراتي والشريعة التوراتية. 

هاجس  عن  التوراتي  النص  ويكشف 
ودفعهم  التوراة  محرري  أّرق  تراثي 
رؤية  يتضمن  تأصيلي  نص  لكتابة 
شق  اثنين:  شقين  ذات  أيديولوجية 
ترنو  فهي  عرقياً،  ديني.  وشق  عرقي 
إلى  يوصل  نبيل  نسب  خط  رسم  إلى 
األسباط اإلثني عشر إلسرائيل، وخطوط 
الشعوب  بقية  إلى  توصل  فرعية  نسب 
القريبة زمنية من عهد توثيق التوراة. 
يولد  المصري  إبراهيم  جارية  فمن 
إسماعيل وهو أبو القبائل اإلسماعيلية. 
ومن عيسو المنبوذ يولد أدوم وعماليق. 
ومن بنتي لوط اللتين حملتا سفاحاً من 
أبيهما يتسلسل المؤابيون والعمونيون. 
به  بّشر  الذي  الواحد،  »اإلله  فإن  دينياً، 

البابلي، هو  السبي  بعد  يهوذا  كهنوت 
بني  بين  موسى  به  بّشر  الذي  ذاته، 
خاطب  الذي  وهو  مصر،  في  إسرائيل 
إبراهيم أول مرة في حاران وأقام معه 

العهد ومع أوالده من بعده«.
وبالرغم من أن عملية التنسيق األخيرة 
ذات  القصص  وضعت  التوراة  لنص 
رواية  في  المختلفة  الثقافية  المشارب 
واحدة، إال أن العناصر األساسية في تلك 
فاإلله  حضورها،  على  حافظت  القصص 
الذي يتناول الطعام تحت الشجرة بدعوة 
من ابراهيم، ويلتحم بصراع جسدي مع 
يعقوب، هو غيره في سفر الخروج الذي 
يسير أمام الشعب على هيئة عمود من 
سكن  الذي  غيره  وهو  سحاب،  أو  نار 

هيكل أورشليم.
الهلينستي  العصر  من  الالحقة:  الفترة 

إلى العصر الروماني دمار أورشليم:
الشام  بالد  المقدوني  االسكندر  غنم 
ومصر العام 333 ق.م، ثم الفرات وصوالً 
توفي  أنه  إال  الفرس،  الهند وطرد  إلى 
بين بطليموس  اإلمبراطورية  وانقسمت 
وسلوقس، واستقل بطليموس في مصر 
وسورية الجنوبية التي شملت فلسطين، 
حتى  الجنوبية  سورية  البطالمة  وحكم 
العام 2٠٠ ق.م، حين استطاع السلوقيون 
تكن  ولم  عليها،  والسيطرة  انتزاعها 
صعيد  على  حاالً  أفضل  الفترة  هذه 
والتاريخية، حيث  األثرية  الوثائق  توّفر 
المكابيين - أسفار  انحصرت في أسفار 
لدى  يوجد  ال  التي   - بها  معترف  غير 
روايتها،  مع  يتقاطع  ما  السلوقيين 
وأعمال المؤرخ يوسيفوس التي تنقصها 
ويراهن  التناقضات،  وتمألها  المنهجية 
قراءة  في  كمؤرخ  قدرته  على  السواح 
ما خلف السطور وتخليص مروياتها من 

المبالغات. 
أن  على  المكابيين  رواية  وتقوم 
على  الهيلينية  فرضوا  السلوقيين 
إصالحي  تيار  مع  بالتعاون  أورشليم 
المحافظ  التيار  أن  غير  المدينة،  في 
العام  تمرداً  قاد  حشمون،  متى  بقيادة 
من  المعبد  بتطهير  وأتبعه  ق.م،   164
أحداث  توالي  بعد  اإلصالحية،  الرموز 
سمعان  األصغر  شقيقه  ورث  كثيرة، 
حكم أورشليم وأعلن مقاطعة اليهودية 
وهي  ق.م،   142 العام  مستقلة  دولة 
المكابيين.  بدولة  عرفت  التي  الدولة 
الرومان أورشليم وفتحوها  حاصر  الحقاً 
بومبي  حول  حيث  ق.م،   63 العام 
الروماني فلسطين إلى مقطعة صغيرة 
تابعة للوالية السورية. وتحفل النصوص 

بعظيم التبجيل لهذا االستقالل، ملقية 
السواح يرد  عليه مسحة إلهية؛ غير أن 
التي  التفكك  حالة  إلى  االستقالل  هذا 
بزوغ  مع  السلوقية  الدولة  منها  عانت 
روما الجديدة، حيث نجد تكرر استقالل 
وصيدون  صور  المجايلة:  المقاطعات 
وطرابلس وأشقلون والالذقية وبيروت. 

عّين الرومان هيرود حاكماً على مقاطعة 
رأس جيش  على  عاد  أن  بعد  اليهودية 
أبيه  على  المتآمرين  وهزم  روماني 
هيرود  كان  ق.م،   40 العام  انتيبار 
واآلدوميون  األبوين،  جهة  من  أدومياً 
ينتمون للذخيرة السكانية لشبه الجزيرة 
من  نوع  فهي  ديانته  عن  أما  العربية. 
عن  ورثها  إنه  إذ  السياسية  اليهودية 
الشريعة  هيرود  أحل  المتهّود  أبيه 
المقاطعة  أورشليم ووسع  اليونانية في 
بناء  وأعاد  والملعب  بالمسرح  وزودها 
هيكل  فيها  بما  المحلية،  اآللهة  معابد 

يهوه، إذ كان هيلنياً مخلصاً. 
المقاطعة  وقسمت  هيرود  توفي  حين 
روماني  ناظر  حكمها  ثم  أبنائه  بين 
والية  يدير  الذي  القنصل  إلى  يتبع 
م،   66 العام  تمرد  نشب  ثم  سورية، 
عصابات  حكم  إلى  أفضى  الذي  وهو 
ألورشليم؛ غير أن التحوالت التي رافقت 
الحكام،  وتغيير  الروماني  نيرون  موت 
العام  في  لها.  الرومان  استعادة  أّخرت 
وحاصر  بقواته  تيتوس  وصل  7٠م 
وتحصن  المدينة  دخول  وبعد  المدينة، 
الهيكل  حرق  الهيكل  في  المتمردين 
بإعدامهم.  وقام  المتمردين  والحق 
تهّدم المبنى ولم يبَق منه حجر واحد، 
عدا  قواعدها،  حتى  تهدمت  وأسواره 
الذي  الغربي  السور  من  صغير  مقطع 
البراق، هنا تتوقف  بحائط  صار يعرف 

رواية المؤرخ اليهودي يوسفيس.  
في أعقاب دمار الهيكل وزوال مركزية 
تغير  حدث  أورشليم  في  العبادة 
والطقوس  المعتقدات  بنية  في  عميق 
اليهودية، واستلم قيادة الحياة الروحية 
الَرَبانيين  يدعون  الحكماء  من  جماعة 
ورفضوا  الشرعية  األسفار  حددوا  الذين 
شرعية،  غير  اعتبروها  أسفار  سبعة 
كما اتخذت الديانة التوراتية هذا االسم 
للميالد،  الثاني  القرن  في  األولى  للمرة 
العهد  نصوص  ظهور  ذلك  ورافق 
أكثر  كانت  التي  )االنجيل(  الجديد 
على  واتكأت  الهيلينية  بالثقافة  تأثراً 
العهد القديم وسلسلة األنساب التي جاء 
إليا كابيتولينا  بنيت مدينة  أخيراً  بها، 
الروماني بعد أن دمر  على يد هادريان 

أورشليم.
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فانتازيا عربية
لمى عبد الحميد/كاتبة فلسطينية-سوريا

 ما معنى أن تحيا في أرٍض تقرُر مسبقًا اختيار هوية الحاجة ألدنى متطلبات العيش, تحصرك عبر دوائر متعددة تبدأ صغيرة ثم
 تكبر تدريجيًا مع تقدم العمر لتجد نفسك ضمن متاهة ال تستطيع الخروج منها إال بعبور الروح إلى العالم اآلخر، لكن الجسد
 يبقى أسير تلك المتاهات الالمنتهية ُيلقى فوق أجساٍد غيره متعفنة في الوجود وحيًة في ذاكرة القهر والتذلل والحاجة
 أيضًا, لربما الحديث عن الواقع العربي ال تسِعفُه مقدمًة عن اإلنسان وما معنى غايته أو وجوده؛ ألن الكالم هنا ينتهي حين تكون
 عربيًا فالجدوى من السؤال مجهولًة تغرُق في غياهب الليل تحت عباءة الحاكم الذي أغواه صوت الفقير الجالس على باب منزله حتى

حسبه من فرط جاهلته غناًء ال استغاثة.

نداء أوالً  لنتعلم  هنا  نولُد   نحن 
أمهاتنا ثدي  نتلقف   الحاجة 
أن حجة  على  الملح  طعم   لنرتضع 
األنبياء، بصفات  تيمناً  كان   الصبر 
نعرف الفقر  أنبياء  سيدي  يا   نحن 
في وأخفقنا  نعيش  كيف   جيداً 
فتات في  نرى  نحيا،  كيف   معرفة 
الرضى وفي  وجود  مبرر   الخبز 
تساعدك قناعة  األشياء   بأبسط 
وقساوة العيش  ضنك  احتمال   على 
بنا ضاقت  الحاكم،  وظلم   الحياة 
 المفاهيم فما عاد يعنينا االسم بل
الشعارات فهم  على  الرأس   تقوس 
“ مسمى  تحمل  بعقائد   وُأبِدلَت 
ياربي وقول  الحيط  الحيط   امشي 
بتعويذة أشبه  هذا  كّل   .“  السترة 
الوطن على  ألقيت  التي   الخراب 
 العربي ليصير منفياً حتى من اسمه
أخرى مخططاٍت  في  ويصّب   لغًة 

واللغة االصطالح  وبين   اصطالحاً، 
التاريخ حكايا  على  العربي   يرقد 
الملّمعة البطوالت  وأمجاد   الغابر 
بين التمييز  عليك  يستحيل   حتى 
التاريخ فكاتبوا  واالنتصار   الهزيمة 
المخطط ولنقل  أنفسهم  جزء من 
والبيدق اللعبة  عناصر  من   عنصر 

األهم في إطالة الغفوة.
 منذ زمن أحاول أن ألخص المشهد
مررت بكلمة  أو  بصفة   العربي 
انعدام كالقمع،  عديدة   بتسميات 
الفقر، التخلف،  الجهل،   الحريات، 
اإلرهاب، القتل،  الظلم،   الحرب، 
تقرأ مفردات  من  ....إلخ   السجن 
ال مجرياته  تحاكي  تحلله  ال   الواقع 
استوقفتني ثم  آليته  في   تبحث 
مفتاح بمثابة  كانت  واحدة   مفردة 
أي والحاجة”،  “العوز  األحجيات   حّل 

 العمل دوماً على إنماء شعورك بأنك
 بحاجة شيء ما لربما كان طعام أو
لنقل دواء  حتى  أو  تدفئة   وسيلة 
متطلبات أدنى  أدنى   باختصار 
عدم على  عقلك  وبرمجة   العيش 
يعالج دماغك  ليصير   االكتفاء 
إلى بالوصول  الرغبة  واحدة،   قضية 
 االكتفاء وإقصاء عقلك عن معالجة
وحتى آخر،  شيء  أي  معرفة   أو 
أصحاب من  فئة  نفاذ  افترضنا   لو 
الحكيمة الرؤية  أو  النيرة   العقول 
نظرة إلقاء  باستطاعتهم  من   أو 
عدم شعور  من  بالرغم  الواقع   على 
في النظر  يتم  فأولئك   االكتفاء 
 أمرهم إما عبر اتخاذ الفساد وسيلة
 عالج أو يمكن اتباع فلسفة الصمت
به يتعلم  مكان  إلى  يساق   كأن 
خالله من  تتحرك  القلب   حديث 
والمعنى جدران  أربعة  بين   عيناه 
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إليه أو ُيقتلع منه الناظر   في قلب 
 الكالم إلى نهاية الصمت وما نهاية

الصمت هنا لعلكم تدركون!!
 األفظع في سياق ما مضى أنه يتم
 اتخاذ اإلجراء التالي زرع القناعة بما
يتملكك بينما  أنت  عليه   تحصل 
بالتذمر بالرفض  شعوٌر   داخلياً 
لكن الرضى  أو  االكتفاء   وعدم 
والتطوير التحسين  عن   الحديث 
 يدخل مسمعيك كالمخدر، وتدفعك
كم تصديق  على  الكبيرة   األفواه 
اإلمكانيات ظل  في  متذمر   أنت 
المبذولة ولك في  الراهنة والجهود 
 أصحاب الصمت األبدي أسوة حسنة
افتراضي منبٍر  إلى  بعدها   تهرُب 
 تلبس به وجهاً غير وجهك، ولربما
 يسقط االسم منك عنوة َتصُدُق مع
 نفسك وقتها فقط تتذمر، تمقت،
تنتحر ولربما  تعجز  تحزن،   تشكو، 
صدقني أحد،  بك  يدري  أن   دون 
 لو كان الكالم يجدي عندها لما كنا
وتيرة على  الوقت  هذا  كل   نمضي 
 واحدة، وفي بعض األحيان تتداخل
وُتسيء األوراق  وتختلط   المفاهيم 
مزروع شك  يقودك  نفسك   تحليل 
فأنت فيك  العيب  بأن  الخارج   من 
وأحالم مشوهة  ذاكرة  تحمل   من 
 معطوبة ورؤية هشة والحقيقة أنك
 نتاج مصّنع حسب المخطط له. فلو
ألحد العيب  تحميل  من  بد  ال   كان 
القوم سيد  عند  طوياًل  هنا   نقف 
نأخذ نفسه  التاريخ  إلى   ونعود 
أرى ال  أنني  رغم  اإلدارة،   موعظة 
 فيه سوى عاماًل للنحيب ألن منطق
 الحياة يسير إلى اإلمام وما كان في
 الماضي لن يعود ألن دافعه يختلف

 عن اليوم وأحكامه ال تتماشى بأخذ
وبعد كل اآلن،  ما هو سائد   اعتبار 
عين لتغمض  الساسة  يدفعك   هذا 
 وتبقي األخرى مفتوحة عبر منظار
الولي حاشية  حسب  تصنيعه   يتم 
على خالله  من  النظر  ُتركز   األعظم 
محيط عنك  ويعمي  فقط   حاجتك 
البالد مقدرات  فيه  تغرق   كامل 
 بين أصحاب المطامع والغزاة ينالون
وإلشباع طغيانهم  لديمومة   منها 
للحداثة، المواكبة  شعوبهم   حاجات 
المشهد َترقُب  أنت  تقف   بينما 
 كمثل حصاناً ُأصيب بحّمى العروبة
 فاستحال حماراً يأكل ويشرب وينام
وال سيتغير  شيء  ال  ذريعة   على 
وذلك سينجو  غد  وال  سيعود   مجد 
على العمل  ألن  صحيح؛  شك   بال 
 تدمير الشعوب فكرياً أثبت جدارته
العقل أن  نحسب  صرنا  حتى   لدينا 

كارثة والتفكير جالب للمصائب.
 نتاج ما سبق أنك عالق بين حاجتك
بين باألحالم،  المستترة   وَأّناتك 
 الرفض والخضوع، بين اليأس واألمل،
 بين إمكانية أن تستمر بذات الرتم
 من التسلسل البشري الفوضوي ذي
 الوتيرة الواحدة منذ فترة طويلة من
لتتلقاك بعيداً  الرحيل  وبين   الزمن 
والمنفى، الهوية  فصام   مصيدة 
الفترات  والمحزن في األمر أّنه في 
لالنقالب محاوالت  شهدنا   األخيرة 
مستقبل نحو  والمضي  اليأس   على 
 آخر، لكن النتيجة كانت تدميرية ال
 انقالبية فاألنظمة في البالد العربية
 متلّونة حسب محاولة احتواء غضب
تقتل كانت  الشعوب  وكأن   الشارع 
 نفسها بنفسها وتحكم الخناق على
َألَِف من  منها  وجدت  فما   أحالمها 

ال، قال  أن  بعد  ومعتقداته   نفسه 
القاعدة من  يبدأ  التغيير  ألن   ذلك 
للسلطات ليمتد  نفسها   الشعبية 
للنظام ينتقل  ثم  تحكمه   التي 
باختيار ينتهي  أن  إلى   بأسره 
أن القول  هنا  واألجدى  البالد   سيد 
والسماح الوعي  إحياء  إعادة   عملية 
والحزبية الفكرية   بالتعددية 
التي المنظمات  ودعم   والمنهجية 
الشعوب احتياجات  تحقيق   تتبنى 
الحقيقية التغيير  أداة   لتكون هي 
االنحراف حالة  في  الخطأ   وتصويب 
األساسية الركيزة  هي  المسار   عن 
 لبناء مجتمع صحي فكري معافى،
 أي حينما نستطيع خلق آلية يحكم
 الشعب نفسه من خالله ليكون ُملبي
وَسيده نفسه  ُمراقب   احتياجاته 
اإلفصاح بإمكاننا  فقط   عندها 
كبد ونصيب  الثورة  مفهوم   عن 

الحقيقة برواية الحق والثوار.
 وختاماً لست سوى عربياً يخرج من
استعارة أفق  إلى  الهوية   تكوين 
بناء في  يطالع  الماضي”   اآلخر” 
يسرُف الكبرى  الشعوب   عظمة 
رغم العالقة  النهايات  تفسير   في 
يكفُر األرض،  جغرافيا   وضوح 
أكثر الجوع  ويصدق   بالبطوالت 
بالفقر ويقسم  المخططات   يلعن 
يعيد أن  ليلة  كل  يحاول   وحده، 
وفكرة قلم  على  البداية   ترتيب 
 تلوذ بالفرار من رقابة الورق نفسه
 لتعبر عقول أولئك المتوزعين على
توحدوا من  العربية  األرض   مدارك 
الوحشي الواقع  عزلة هذا   معي في 
 ليعبروا وأعبُر إلى جمهورية السراب

الديموقراطية...!!
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في انتظار ميت
د. انتصار الدنان/أستاذة األدب العربي-لبنان

 هو الموت الّذي تتكّسر أمامه كّل 
وال  بعائٍد،  الميت  فال  االحتماالت، 

الحّي يعدم االنتظار.
على  جلست  العيد،  يوم  صبيحة 
على  يدْيها  تضع  بيتهم،  عتبة 

خّدْيها، وتسمع تكبيرات 
رائحة  وتمأل  العيد، 
الّشواء الّصادرة من بيوت 

الجيران أنفها.
ا  كانت ترتدي فستاًنا بّنيًّ
جميلة،  أزرار  تتوّسطه 
طوياًل  حذاًء  وتنتعل 
اشتراهما  قد  كان  ا  بّنيًّ
لها خالها قبل حلول يوم 
صّففت  بيومين.  العيد 
الكستنائّي  شعرها 
على  وأسدلته  الاّلمع، 
الّصغيرتين،  كتفْيها 
لطالما  كانت  الّتي  وهي 
حين  أّمها  لها  تضفره 

تذهب إلى المدرسة.
عتبة  على  جلست طوياًل 
مجيئه  تنتظر  بيتهم، 
ولم  والعيدّية، ومّر وقٌت 
تعدم  لم  لكّنها  يأت، 
في  ظلّت  االنتظار. 
انتظارها واضعًة وجهها 

المدى  في  وتحّدق  يدْيها،  بين 
أقدام  لصوت  وتستمع  البعيد، 
تروح  واألطفال،  والّنساء،  الّرجال، 
كانت  لحظٍة  كّل  وفي  وتجيء، 

تتوّهم بأّنه سيجيء.
يأِت،  ولم  الّصباح،  معظم  انقضى 
وعدلت  بصباحه،  نكهته  والعيد 
تريد  تعد  لم  فهي  رأيها،  عن 
من  الوريقات  بعض  ينقدها  أن 
بالنسبة  أهّميتها  على  اللّيرات، 
تلك  تنتظر  عاشت  ألّنها  لها، 
على  فيها  تحصل  الّتي  اللّحظات 

»عيدّية«.
يجيء،  أن  تريده  المّرة  هذه 

حّتى تحظى بضّمة منه، تشعرها 
ما  وتنسيها  والحنان،  بالّدفء 
عانته من حرماٍن على مّر الّسنوات 
الّتي عاشتها، وهي الّتي لم تجاوز 

الّثامنة بعد.
البّنّيتان  عيناها  فاضت 
على  سال  الّذي  بالّدمع 
من  توّهجا  اللّذين  خّدْيها 

شّدة الحزن.
مشت  مكانها،  من  قامت 
من  الّذي  الّدرج  نحو  قلياًل 
الّشارع.  على  تطّل  خالله 
تزغرد،  األراجيح  كانِت 
موسيقى  تغّني  واأللعاب 
موسيقى  إّنها  مختلفة، 
هرج  في  واألوالد  العيد، 
كانت  هي  إاّل  ومرج 
خّدْيها  على  تسيل  دموعها 
الّناس  كان  الّصغيرْين. 
العيد  ساحة  في  واألطفال 
أثناء  في  نمٍل  كأسراب 
في  مخابئها  من  خروجها 
عن  باحثًة  الّربيع،  أّيام 

طعامها.
شديٍد،  بحزٍن  شعرت 
مكانها،  إلى  عادت  ثّم 
يدْيها،  بين  وجهها  تضع 
الّصغيرة  حقيبتها  وبجانبها 
الّنقود  من  فارغة  كانت  البّنّية. 
حّتى من ألوان الحلويات الّتي فرغ 
أّمها  منها  اقتربت  منها.  بيتها 
الحزن. رفعت  لتمسح عن عينْيها 
أين  وسألتها:«  نحوها،  نظرها 

أبي«؟
معه  حمل  رحلوا،  من  مع  رحل 
نحو  بعيًدا  مضى  ومضى،   سالحه 

الوطن، لكّنه لم يعد بعد.
أخفضت نظرها نحو المدى البعيد 
مجلسها،  إلى  وعادت  الواسع، 
وظلِّت األفكار تموج بها، وتعصف 

بكيانها.
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سقط 
السقوط

 وأنت 
تعلو...

الشهيد محمد الناعم
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تواجه القضية والشعب الفلسطيني هذه األيام تكامل حلقات مؤامرة معسكر العدو، كما 
عرفناه دائًما، بتحالف يشتد عوده بين اإلمبريالية األمريكية والكيان الصهيوني والرجعية 

العربية باختالف تشكيالتها من نظم وقوى وأفراد لألسف. 

ولكن درس التاريخ ُيعلّمنا أن هذا ليس جديًدا، إذ طالما تكاملت هذه الحلقات مًعا في حرب 
مستمرة وعدوان دائم، ليس فقط على القضية الفلسطينية وشعبها وثورتها، بل أيًضا على 

مستقبل األمة وحقوقها وآمالها المشروعة في الوحدة والتحرر والتقدم. 

 وأمام عدوان متكرر، يبقى السؤال الدائم الذي نعاود طرحه من جديد: كيف المواجهة ومن
 سيواجه، ومن المعني بهذه المعركة؟ ُيعلّمنا التاريخ درًسا غنًيا؛ أن تكامل حلقات المؤامرة،
العدوان ووأده المصلحة في صد  أصحاب  وتوحد قوى  المقاومة  حلقات  تكامل   يستدعي 

وتحقيق النصر النهائي

. إن االستجابة لمخرجات هذا الدرس، تتطلب منا جميًعا، فلسطينيين وعربا، بل وأيًضا أحرار 
التوحد مًعا في سبيل حماية حقوقنا ومصالحنا ومقدراتنا وحريتنا، وفي هذا، فإن  العالم 
ال  أنها  إدراكنا  أيًضا  ينفي  ال  العربية،  األنظمة  لمعظم  التابعة  الرجعية  للطبيعة  إدراكنا 
يمكن أن تكون الممثل الشرعي والطبيعي لجماهير الشعوب العربية التي تعرف ببديهتها 

وضميرها الحي أين بجب أن يتجه الكفاح وأين يجب أن يصطف األحرار.

للمركز اإلمبريالي،  الكلي، ليس فقط  النظم وخضوعها  انهيار هذه  . وإذا كنا نعلم مدى 
بل للكيان الصهيوني أيًضا، كتعبير عن ارتهانها لمصالحها الضيقة فئوًيا وطبقًيا وسياسًيا، 
فإننا نعلم أيًضا أن األمة ما زالت تغلي بالرفض الثوري الحاسم، وأن قوى التحرر العربي، 
ومطلق جماهير األمة حاسمة خيارها في مواجهة قوى العدوان وأهدافها االستعمارية. 
وعلى هذا اإلدراك المتين، نبني رؤيتنا لجبهة المقاومة ومعسكر العدو، ونبني أملنا الكبير 
متآمرين  من  وأذنابه،  معينيه  كل  وقهر  وتجاوز  العدوان  وقهر  تجاوز  على  بقدرة شعبنا 
وعمالء ومتساوقين ومطبعين ومهزومين، ونبني أملنا الكبير بأمتنا وشعوبنا الحية التي ال 

تضيع أحالمها ولن تضيع فلسطين أبًدا.
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