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العالم في مواجهة كورونا 
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 جاءت جائحة فايروس »كورونا«، لتضع كل العالم أمام واقع مستجد، كما تجدد
 الفايروس نفسه، بحيث وجد العالم نفسه أمام فايروس ال ُيرى بالعين المجردة،
العالم متحفًزا بجميع مّجساته وقوانينه أركان هذا  واقًعا جعل كل   لكنه خلق 
مواجهة هذا لمواجهته؛  مشاربها  على مختلف  أنظمته  وأركان  وأدوات قهره   وقراراته 
 الخطر الداهم الذي اجتاز حدود الدول دون إذن منها، وفرض عليها قيوًدا كانت قد تحللت
اتفاقات كانت تتغنى بها، وانكفأت داخل حدودها، تبحث عن داء يشفي  منها، وكسر 
 جروح كبريائها قبل آالم شعوبها! حيث أن رأس النظام الدولي المعولم، ومنتج مقوالت
 النيوليبرالية، واقتصاد السوق، بطبعته الجديدة دونالد ترامب، بقي مصًرا في البداية على
الصين«، المنشأ »صنع في  لبلد  الصيني«، في محاكاة واضحة  »الفايروس   تعميم مفهوم 
 دون أن يرى بأن عولمته ومقوالتها وسوقه الحر، سقطت في هذا االختبار، بحيث أضحت
صحي«، »حجر  غرفة  نفسها،  المتحدة  الواليات  ذلك،  في  بما  حدودها،  داخل  دولة   كل 
ونظام الرفاهية  انكشف زيف كل مقوالتهم عن مجتمع  أن  بعد  عالمية،  قرية   وليست 
بتحسين عليها  يعود  إنتاجها  والتي  الُمنتجة،  الرأسمالية  والمجتمعات  الصحية   الرعاية 
 شروط حياتها، وأي شروط تلك هي األهم، إن لم يجد اإلنسان له جهاز يأخذ منه أكسجين
 الحياة ليستمر على قيدها، أو أن يجد نفسه يموت على قارعة الطريق دون أن يأخذ بيده
 فرد أو دولة، أو أن ال يجد له حتى قبًرا يأويه. أي نظام أبشع وأكثر أنانية من ذاك الذي
 يقول لشعبه واجهوا مصيركم بأنفسكم.. أو أن يرى بأن دورة االقتصاد بجشعه واستمرار
 نهبه أهم من دورة حياة اإلنسان.. أو أن يعتبر بأن »الفايروس« فرصة للتخلص من كبار
 السن.. أو الدعوة »لمناعة القطيع«، في تكريس فج لمقولة البقاء لألقوى، وتعبير واضح
 عن ذاك العرق األبيض الذي ينتفخ بالعنصرية والكره لآلخر.. إنها الجائحة التي جاءت
 لتؤكد بأن النظام الدولي القائم على مفاهيم النيوليبرالية وفي مقدمتها: »حقوق اإلنسان
الكوارث في  حتى  األخير،  الرمق  حتى  ُومّدعي  ومستبد  ظالم  والحريات«   والديمقراطية 
إلى تضامن دولي حقيقي في مواجهتها، لكن ظلمه واستبداده التي تحتاج   اإلنسانية 
فقط، والمحاصرة  والُمحاربة  »الضعيفة«  الدول  إلى  موجًها  يكن  لم  المرة  هذه   وأنانيته 
 بل ضد شعوبه أيًضا، في حين أن الدول الضعيفة والمحاصرة وتلك التي »ُطبعت« بإنتاج
 الفايروس: الصين وكوبا.. انتصرت إلنسانيتها، ومدت يدها إلى من احتاجها، ولم تتأخر
 في واجبها اإلنساني.. إنها القيم التي ُتعلي من اإلنسان وتضعه في مقدمة أولوياتها،

وال تنظر إليه كرقم أو حساب في أرصدتها البنكية.
 في زمن الكورونا، سيكون العالم في ما هو قادم ليس كما هو سابق، وأمام هذا االختبار
الوطنية المسؤولية  حدود  عن  اختباًرا  أيًضا  يبقى  جمعاء،  البشرية  دخلته  الذي   الكبير 
 الفلسطينية التي أصابها »الفايروس«، وأدمى الكثير من العائالت، وفي مواجهته اُتخذت
 جملة من القرارات التي حدت من انتشاره دون أدنى شك، لكن هذه القرارات كان ينقصها
 بيئة فلسطينية وطنية صحّية، لجهة الوضع الفلسطيني الداخلي، واألولويات التي يجب
الفلسطيني، اإلنسان  في  االستثمار  فرص  إضاعة  وأولها  الجميع،  أجندة  على  ُتوضع   أن 
 رأس مالنا الحقيقي؛ من خالل خلق بيئة اجتماعية واقتصادية وتعليمية وصحية وثقافية
اللجوء ودول أماكن  االستثنائية في داخل فلسطين وفي  له وألوضاعه   ووطنية مناسبة 
 المهجر، على طريق بناء مجتمع متماسك ومتكافل ومتضامن ومتعاضد، خاصة إننا ال
المجردة، ونعيشها التي نراها كل لحظة بعيوننا  الفيروسات  الكثير من   زلنا نعاني من 
 كل يوم بطرق متعددة؛ قتل لشعبنا ومصادرة ألرضنا واعتقال ألبنائنا وفقر تكتوي به
الفيروسات هذه  مقدمة  وفي  مجتمعنا...  لمناعة  وإضعاف  ُأسرّنا  قوت  وسرقة   بطوننا 
اسمه عاًما  وسبعين  اثنين  من  أكثر  منذ  أرضنا  على  ويجثم  بيننا  مستديم   »فايروس« 
 »إسرائيل«؛ »وفايروس« عدم احترام وتقدير اإلنسان والحط من آدميته، من خالل إهدار
والمصالح المال  رأس  ُطغم  سيطرة  باستمرار  واالجتماعية،  الوطنية  ومكتسباته   حقوقه 
 الخاصة على مؤسساته؛ »وفايروس« االنقسام الذي لم ُينِهِه استمرار العدوان متعدد األلوان
وينذر اإلنسان  الذي يهدد وجود  »كورونا«  التصفية، وال حتى   واألشكال، وخطر مشاريع 
 بكارثة حقيقة إن لم تتوحد الجهود وُتعلي حًقا من درجة المسؤولية الوطنية التي يجب

          أن يكون هدفها الرئيسي صحة اإلنسان والمجتمع الفلسطيني.
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المشرف العام
كايد الغول

رئيس التحرير
د. وسام الفقعاوي 

مدير التحرير
سامي يوسف

تحرير وتنفيذ
 أحمد.م.جابر 

يسمح النقل وإعادة النشر 
بشرط اإلشارة إلى المصدر.

عناوين بوابة الهدف
 غزة- بجوار مستشفى الشفاء- 

نهاية شارع الثورة
الهاتف

082836472
البريد اإللكتروني

info@hadfnews.ps

تصدر عن بوابة الهدف اإلخبارية

في هذا العدد 

شؤون فلسطينية
وائل الجاغوب: لقاء خاص..........................................................  6

أبو علي حسن: الواقع الوطني المأزوم..... ................................... 10

خالد فهد: آفاق الكفاح الراهنة................................................... 13

محمد كناعنة: جدلية العنف والعنف الثوري...................................  14

تيسير محيسن: »صفقة القرن« بين التجميد والتطبيق....................... 16

فيحاء عبد الهادي: نضال المرأة الفلسطينية .........................18

رلى أبو دحو: الجامعات والتطبيع......................................20

سليمان أبو أرشيد: نحو يوم األرض الخالد ............................22

عابد الزريعي: الطبقات الجيوبوليتيكية لصفقة القرن.................24

وليد عبد الرحيم: غياب االستراتيجي وحضور الخطابي ............  26

شؤون عربية..

رامي منير: تأمالت طبقية في وداع مبارك.........................  28

فتحي الفضل: آفاق تطور النضال الجماهيري في السودان.....  30

لبيب قمحاوي: فلسطين واألردن وصفقة القرن..................  32

منجي مقني: تونس بين التطبيع ومناهضته.....................  34

شؤون العدو..

شاكر شبات: االنتخابات اإلسرائيلية الثالثة....................... 36
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الهدف الرقمي - فلسطين  العدد 12)1486(  آذار/ مارس  2020

 المقاالت المنشورة ال تتطابق مع
 وجهة نظر الهدف بالضرورة

هاني حبيب: خارج النص:ترامب وحروب النفط.................39

خاص بالهدف: صفقة القرن لم تنقذ نتنياهو......................40

زهير اندراوس: من الخطأ إلى الخطيئة............................42

شؤون دولية...

أحمدمصطفى جابر: كورونا والعدمية ونتنياهو..............  44

طالل عوكل: مالمح حرب بيولوجية...............................47

موسى جرادات: كورونا في مواجهة العقل التجزيئي.........48

محمد أبو شريفة: كورونا بين عقلية النصر والهزيمة..........50

عليان عليان: مراوغة أردوغان.......................................52

طالل عوكل: في الهدف: المشهد اإلسرائيلي..................54

الهدف الثقافي...

خالد إسماعيل: األدب وسماسرة العولمة........................  56

وسام الفقعاوي: مفهوم العلمانية )13(........................58

هشام عبد ربه: امتحان بدون غش..................................62

الناس  يتحد  الكوارث،  وقت  في 
منهم  تتطلب  ما  وبمقدار  مًعا، 
بالكوكب  تحيق  التي  الحالية  الكارثة 
البعض،  بعضهم  عن  بالمسافة  يبتعدو  أن 
التقارب  من  المزيد  أيًضا  منهم  تتطلب  فإنها 
يد  ومد  واألخالقي،  والعاطفي  التضامني 
ولمن  يحتاجونه  لمن  أشكاله  بمختلف  العون 

يعانون
أصالة ومعدن  تتضح  األزمات  مثل هذه  . في 
وقيمها  بنيانها  متانة  ومدى  الشعوب 
وباء  من  يعاني  الذي  وشعبنا  األخالقية، 
خبر  عام،  مائة  من  أكثر  منذ  عنصري  احتاللي 
العون  يد  مد  ومعنى  التضامن،  معنى  تماًما 
ليصمد  كان  ما  الشعب  هذا  أن  إذ  والتكاتف؛ 
ويستمر لوال تكاتفه ولحمته وتضامنه وقدرته 

على تجاوز المحن مجتمًعا.. 
يواجهنا  الذي  اليوم  التحدي  هو  وهذا 
كفلسطينيين ضمن ظروفنا الخاصة من احتالل 
العالم  غيرنا من شعوب  أكثر من  ربما  وتشريد 
دون التقليل من محنة أحد، خصوًصا في ضوء 

الوباء الذي يجتاح العالم كله. 
من جانب آخر، لعل أفظع ما تأتي به الكوارث 
المعلومات،  استقاء  على  القدرة  فقدان  هو 
ومعرفة أخبار أحبتنا الذين تنقطع بيننا وبينهم 
وسائل االتصال، فكيف إذا كان هؤالء األحبة 
استعماري  وفيروس  خطير  عدو  يد  أسرى في 
ال مثيل له.. إن تذكرنا أسرانا وتأكيدنا الحاسم 
فوًرا،  سراحهم  إطالق  ضرورة  على  والفوري 
هو جزء دائم من نضال شعبنا، ولكن ما يجعله 
آنًيا هو الوضع الراهن للفيروس العالمي، حيث 
األخطر  بل  لهم،  بااًل  يلقي  لن  العدو  أن  ندرك 
حيواتهم  يهدد  وضع  في  اآلن  يكونون  ربما 

الغالية. 
المسؤولية  وأخيًرا  أواًل  العدو  يتحمل  بالطبع، 
عن صحة أسرانا وحياتهم، ولكننا نعرف أن هذا 
العدو الغاشم يضرب بعرض الحائط كل القيم 
اإلنسانية واالتفاقات والمواثيق الدولية، لذلك 

فإن السؤال اآلن: هو ما العمل؟ 
ما العمل إلنقاذ أسرانا وجعل قضيتهم أولوية؛ 
كله،  العالم  في  الفئات  أضعف  من  باعتبارهم 
كما كل معتقلي الحرية في مواجهة الفيروس 

القاتل.
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من العزل في سجون العدو:
الهدف تلتقي الرفيق القائد األسير وائل الجاغوب 
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*مضى أكثر من عقدين على اعتقالك، هل 
يمكن أن تتحدث بإيجاز حول هذه التجربة؟

تجربتي  على  مرا  عقدين  من  **أكثر 
الوضع  هو  راهناً  المؤلم  االعتقالية، 
الوطنية  وحالتنا  العام،  الوطني 
يقدمون  شعبنا  فأبناء  الفلسطينية، 
االستحقاق، ويتألم كل مناضل ومناضلة 
التجربة  هذه  بعد  ولكن  أوضاعنا،  على 
على  معقوداً  يزال  وال  كان  الرهان  فإن 
أبناء شعبنا وعلى خيار ودرب المقاومة، 
الصمود  خيار  أن  يومياً  تثبت  فالتجربة 
ما  وهذا  الوحيد،  خيارنا  هو  والمقاومة 
يمكن تلمسه بالتجربة االعتقالية حيث 
أن االشتباك مع العدو يومياً هو ما يحافظ 
المقاوم،  الفلسطيني  األسير  على كرامة 
فالعدو يحاول االستهداف ونحن نواجه. 
بالمتغير  المتعلق  الصعيد  على  أما 
على  الفردي  البعد  بروز  واسع من  فهو 
منسوب  في  وتراجع  الجماعي،  حساب 
أداء  وضعف  التقدمية،  الثورية  القيم 
وتراجع  االعتقالية،  الوطنية  المؤسسة 
نضالي  إعداد  كمواقع  المعتقالت  دور 
السياسي  االنقسام  وتجليات  متقدمة، 
داخل الواقع االعتقالي كانت أهم أسباب 

هذا التراجع.
يومياً،  رفدها  يمكن  متغيرات  هناك 
داخل  الحياة  سياق  على  تؤثر  فهي 
األسر، حيث أن مفهوم الوحدة الوطنية 
والنضال  الحال  ووحدة  برنامج  من 
كمفاهيم تشهد تراجعاً في واقع األسر 

كما خارجه. 

*هل يمكن أن تذكر ما تختزنه ذاكرتك عن 
حدث اعتقالك؟

االعتقال  لحظة  ذاكرتي  تختزنه  **ما 
الجندي  صوبها  التي  البندقية  هي 
مع  والخالف  مصاب،  وأنا  رأسي  نحو 
جندي آخر أن يطلق النار أو يعتقلوني 
وينسحبوا  مباشرة، حيث اعتقلت قرب 
وكان  الفلسطينية،  للسلطة  تابع  حاجز 
حينها ما يطلق عليه موقع في منطقة 
للسلطة،  األمنية  السيطرة  )أ( أي تحت 
تفضل  العسكرية  القوى  جعل  ما  وهذا 
االنسحاب سريعاً، حيث أن اللحظة كانت 

الزنازين،  عتمة  بين  عاًما  عشرين  يقارب  ما  قضى  الجاغوب  وائل  األسير 
عمليه  تنفيذ  أثر   ،2001 لعام  أيار  من  األول  في  اعتقاله  تم  حيث 
بحقه  حكًما  وصدر  نابلس،  قرب  دربه  ورفاق  االحتالل  ضد  عسكريه 
في  قضاها  عمره  من  أخرى  ست  سنوات  إلى  تضاف  الحياة،  مدى  بالسجن 

 السجون، حيث كان قد اعتقل عام 1992 وحكم ست سنوات.  
تبوأ األسير وائل الجاغوب مواقًعا قيادية عدة في منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 
داخل السجون الصهيونيه، آخرها مسؤول فرعها في السجون، ويعتبر من قيادات الحركة 
األسيرة، ومن مفجري االضراب عن الطعام في أكثر من محطة وفترة اعتقالية. وقد 
مورست بحق األسير وائل عقوبات عديدة أهمها العزل اإلنفرادي –الذي ال يزال يقبع 
فيه وقت إجراء المقابلة معه- والنقل المفاجئ من سجن آلخر، حيث نقل ألكثر من ست 
مرات ما بين سجون ريمون ونفحه وجلبوع وغيرها، وذلك ضمن سياسة ممنهجة للعقاب 
الفردي، وقطع التواصل بين قيادة الحركة األسيرة. التقى األسير وائل بشقيقه محمد عام 

 .  2007 في سجن حلبوع، وسمح لوالدته بزيارته بعد أربع سنوات من اعتقاله.  
يعتبر األسير وائل من مثقفي  الحركة األسيرة المميزين؛ صدر له عمل أدبي بعنوان 
باألسر،  تتعلق  السياسية وأخرى  المقاالت  العشرات من  له  أسيرة«، كما صدر  »أحالم 
حول  حنيش  أبو  كميل  األسير  رفيقه  مع  بالمشاركة  ودراسة  فكرية،  دراسات  وأخرى 
بالتجربة  »رسائل  بعنوان  آخر  وعمل  واالعتقالية«،  التنظيمية  السجون  فرع  »تجربة 
االعتقالية«، يضاف إلى ذلك مجموعة من الدراسات تتعلق بالبنية السياسية واألمنية 
مؤخرًا  نشرت  دراسة  عن  فضاًل  االستيطاني،  االستعمار  ومفهوم  الصهيوني،  للكيان 

على بوابة الهدف حول أزمة اليسار الفلسطيني وسبل النهوض.
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بها  وتمر  والحياة  الموت  بين  ما  فاصلة 
وجوه وذكريات.

على  تأثيرًا  األشخاص  أكثر  من  وائل  *أم 
هذه  فيك  غرسته  ما  أبرز  ما  شخصك، 

المناضلة؟
أمي أهم شخصية في حياتي وتجربتي، 
أتعلم  أن  حاولت  للصبر،  مدرسة  فهي 
منها، وهي إرادة ال تلين، وانشداد دائم 
الفارق، أذكر أنها في  إلمكانية إحداث 
إحدى الزيارات التي نادراً أن يسمح لها 
أن تزورني ويصدر لها تصريح، قالت لي 
عن لقاء مع أحد المسئولين: »إلى متى 
وراء  من  األسرى  أبناءنا  نراقب  سنبقى 
زجاج؟«، كان تساؤالً معبراً وما زال قائماً، 
فاألم الفلسطينية المناضلة تستطيع أن 
التي  الكلمات  بأبسط  االنتقاد  توجه 
وسأبقى  أدين  وأنا  بالعمق،  تصيبك 
دوماً ألمي التي كانت قد عرفت دروب 
المعتقالت جميعاً منذ العام 1975، ولم 
بدأت  السجون، حيث  زيارة  تتوقف عن 
واعتقل  أصيب  الذي  خالتي  ابن  بزيارة 
في  فلسطين  حدود  على  احتجازه  بعد 
عملية فدائية، وعائلته الجئة في األردن، 
 1985 وكانت أمي من تزوره حتى عام 
وكنت أرافقها صغيراً، فهكذا كانت األم 

الفلسطينية دوماً.

قيادتك  ظل  في  وقتك  تمضي  *كيف 
قيادات  أهم  وكأحد  السجون،  لمنظمة 

الحركة الوطنية األسيرة؟
**إن الزمن داخل المعتقل ليس بطيئاً 
كما يعتقد البعض، لكن الشعور به يتم 
كبير  بعضه  حيث  المتغير،  خالل  من 
باألماكن  المتغيرات  بعض  وصغير؛ 
الزمن  فمفهوم  بالزمن،  تشعر  تجعلك 
شعورك  لكن  أخرى،  خاصية  يمتلك  ال 
داخل  فالمكان  بالمتغير،  مرتبط  به 
معتقل ثابت والقدرة على رصد متغير 
لمن  ذاك صعب  أو  األسير  لهذا  جسدي 
أمضوا سنوات سوياً، والتعامل مع األسر 
والزمن يحتاج من اإلنسان المناضل إلى 
بأن  النضالية،  فلسفته  عبر  يعي  أن 
وأن  متميزة،  نضالية  محطة  االعتقال 
االنتصار بها يعني االنتصار على روتين 
األسر والسجان والقدرة على جعل محطة 
وإعداد  وتعبئة  توعية  مكان  االعتقال 
على  أما  مقاتل.  استراحة  ال  ومواجهة 
جداً  هام  فالوقت  الشخصي،  صعيدي 
نحتاج  ما  إنجاز  ومحاولة  الصباح  منذ 
من قراءة وكتابة؛ فال يوم يمر ويمضي 
متابعة  ودون  جديد،  كتاب  قراءة  دون 

واهتمام، فاألسر أيضاً موطن التفاصيل 
اليومية التي تحتاج لمتابعة، لكن اليوم 
الجماعي،  بالجهد  مرهون  باألساس 
ثقافية  حلقات  في  يومياً  ننتظم  حيث 
لمدة ساعة على األقل، فانتصار االنسان 
األسير يعني يوم منظم ومفيد ومساحة 

بالجهد الجماعي العام والتفاعل. 

وأحد  وتنظيميًا  سياسيًا  قائدًا  *عرفناك 
الصمود،  أبجديات  اتقنوا  الذين  القيادات 
والباحث  الكاتب  وائل  عن  أخبرنا  ولكن 
واألدبي  الفكري  إنتاجك  وأبرز  والقاص 

الذي أخرجته للنور؟
المعتقالت  داخل  الكتابة  محاولة  **إن 
تحدي واشتباك نضالي من طراز رفيع، 
من  االعتقال  لهدفية  تحدي  فهذا 
المناضل  لإلنسان  وعزل  اقتالع  محاولة 
التواصل  كل  وقطع  وواقعه،  بيئته  عن 
السياسي والثقافي عنه، وزجه بالمعتقل 
وإخراج  وعيه  صهر  ومحاولة  وتعذيبه 
لغة النحن واستبدالها بلغة األنا مكانها، 

أي البحث عن الخالص الفردي.
 في هذا السياق يأتي اإلنتاج والمشاركة 
السياسة  لهذه  تحدياً  لألسرى  الثقافية 
وضرب لألهداف الخبيثة التي تقف من 
االنسان،  جسد  واحتجاز  االعتقال  وراء 

ولكن ليست روحه.
نضالي  فعل  الوقت  ذات  في  الكتابة   
االسرى  إنتاجات  تحمل  التي  فاألوراق 
الحفاظ  مغامرة  غمار  تخوض  الثقافية 
الذي  السجان  يد  عن  بعيداً  عليها 
ليكن  إخراجها  محاولة  إلى  يالحقها، 
تنتقل  حيث  الحقيقي،  ميالدها  ذلك 
وتمثل  المعتقالت،  خارج  النور  إلى 
جماعياً  وتعاوناً  جهداً  وتتطلب  تحدياً 

فهي  األسرى،  من  العديد  به  يشارك 
رحلة صعبة ألعمال وأفكار ترى النور.

أشارك  وأنا  سنوات  لي  صعيدي  على   
تتعلق  وأخرى  السياسية  المقاالت  عبر 
وكان  فكرية،  دراسات  وأخرى  باألسر، 
تمثل   ،2007 عام  أول  ثقافي  نتاج  لي 
في إطار عمل أدبي تحت عنوان »أحالم 
أسيرة«، حاولت من خالله تسليط الضوء 
ذلك  وتبع  األسير،  اإلنسان  تجربة  على 
بالمشاركة بدراسة مع رفيقي وصديقي 
فرع  »تجربة  حول  حنيش  أبو  كميل 
واالعتقالية«،  التنظيمية  السجون 
بالتجربة  »رسائل  بعنوان  آخر  وعمل 
مجموعة  ذلك  إلى  يضاف  االعتقالية«، 
السياسية  بالبنية  تتعلق  الدراسات  من 
ومفهوم  الصهيوني،  للكيان  واألمنية 
االستعمار االستيطاني، فضاًل عن دراسة 
أزمة  حول  الهدف  لبوابة  مؤخراً  نشرت 
عشرات  إلى  إضافة  الفلسطيني،  اليسار 

المقاالت المتنوعة.
إن هذه المحاوالت للمشاركة في الحياة 
الثقافية الوطنية الفلسطينية من جانبنا 
محاولة  أيضاً  بالجوهر  هي  كأسرى، 
المثقف  دور  حول  الضوء  لتسليط 
المشتبك  غرامشي  لمنطق  المنتمي 
باإلنتاج والتجربة النضالية الفلسطينية، 
األفكار  لتقديم  الضغط  ناحية  ومن 

والممارسة وحسم الخيار النضالي.

الذين تأثرت بهم  المناضلين  أبرز  *من هو 
في داخل السجون وخارجها؟

الذين  األشخاص  من  العديد  **هناك 
وشخصيتي  وبتجربتي  بي  أثروا 
أبرزهم كما أكدت سابقاً أمي أم وائل، 
على  المناضلين،  من  العديد  إلى  إضافة 
حداد  ربحي  القائد  الشهيد  رأسهم 
يحسم  كيف  علَّمنا  الذي  الرامز«،  »أبو 
المناضل الثوري خياره، والشهيد القائد 
أن  علَّمنا وعلّمني كيف  الذي  نزال  رائد 
سوى  تعني  ال  الطويلة  والسنوات  األسر 
والوعي،  اإلرادة  وتصليب  الهمم  شحذ 
وااللتحاق بالعمل النضالي الثوري وكيف 
تمارس مفهوم التضحية، وكيف نواجه. 
يامن  القائد  الشهيد  وممن تأثرت بهم 
فرج المثقف المشتبك، والشهيد القائد 
فادي حنيني الذي رهن تعليمه بتصنيع 
المتفجرات التي أتقنها بمشاركته على 
القائد  والشهيد  نوعي،  فعل  كل  رأس 
جبريل عواد والقادة الشهداء بشار حنني 
وأمجد مليطات »أبو وطن«.  كان هؤالء 

رجال ال يعرفوا التردد. 
كما أثر بي األمين العام للجبهة الرفيق 
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أحمد سعدات  لنا جميعاً  القائد والملهم 
النضالية  التجربة  صاحب  غسان«  »أبو 
والمتواضع  الشجاع  القائد  المتميزة. 

دوماً.
 وكذلك أثرت بي تجربة الشهيد سمير 
قنطار، فقد كان كما الشهيد رائد نزال 
ومئات األسرى ممن أمضوا سنوات األسر 
بالفعل  خيارهم  حسموا  تحرروا  وعندما 
النضالي والتضحية بأرواحهم في سبيل 
لهم  يضاف  والفكرة.  والهدف  الوطن 
عام  إضراب  خالل  بهم  التقيت  رفاق 
أقسام  من  خرج  رفيق  منهم  2011؛ 
األشبال قبل االضراب بأيام، حيث أصبح 
ابن الثامنة عشر ربيعاً، وخاض اإلضراب 
يوماً،   21 لمدة  الطعام  عن  المفتوح 
وتعرض هو وعشرات الرفاق إلى أقسى 

أنواع التعذيب اليومي وصمدوا.
عشرات  وأتناول  أتحدث  أن  يمكن   
وبتجربتي،  بي  أثروا  الذين  المناضلين 
 ،1997 عام  قصيرة  تجربة  هنا  وأذكر 
المجاور  بالقسم  األسيرات  مع  لي  كانت 
لقسم األسرى، والذي كان تحت مسئولية 
الرفيقة الرائعة والثورية دوماً رولى أبو 
دحو والتي أثرت في شخصيتي كقائدة 

ومناضلة.
بهم  تأثرت  الذين  األشخاص  بين  ومن 
ابن  المقاومة،  وأدب  النضال  أيقونة 
القائد وليد دقة  الرفيق  الداخل المحتل 
»أبو ميالد«. واسمحوا في هذه المناسبة 
الرفيقة  ولزوجته  له  بالتهنئة  أتوجه 
هذه  »ميالد«  بقدوم  سناء  الرائعة 
التي كتب عنها وتنبأ  الجميلة  الفارسة 
بها وانتصر بقدومها على السجان وعلى 

القيد.

السجون  مصلحة  تمارسها  انتهاكات  *أي 
األقسى واألصعب على األسير؟

بطبيعته  قاسي  واقع  األسر  **إن 
وبيئته  سياقه  من  لإلنسان  اقتالع  فهو 
القهر ضد  لممارسة  ومكان  االجتماعية، 
وعيه،  صياغة  إعادة  ومحاولة  اإلنسان 
في  االعتقال  تجربة  سياق  في  وهذا 
الحكومة  أنشأتها  التي  المعتقالت 
يمارس  ال  بداخلها  والتي  الصهيونية، 
اليومي  التعذيب  بل  فحسب،  االنتهاك 
فصل  حالة  لفرض  والمخطط،  المبرمج 
شبه كامل بين اإلنسان والمناضل األسير 
المعتقل،  خارج  االجتماعي  ومحيطه 
شهرية  زيارات  عبر  التواصل  وتحديد 
سيفاً  أصبحت  والتي  واحدة،  لمرة 
يصدر  قد  التي  العائلة  على  مسلطاً 
ال  أو  أكثر  أو  واحدة  لمرة  تصريح  لها 

يصدر، ويتم تحديد الزيارة لألقارب من 
منع  وقد تفرض عقوبة  األولى،  الدرجة 
المنع  الزيارة على األسرى تعسفاً، منها 
يتم  الذين  لألسرى  نهائياً  الزيارة  من 
زجهم بزنازين العزل االنفرادي، وكذلك 
الدرجة  من  ليس  قريب  كل  زيارة  منع 
سنوات  أمضوا  الذين  فاألسرى  األولى؛ 
طويلة في االعتقال ال يستطيعون رؤية 
لهم  يحق  وال  وأشقائهم،  شقيقاتهم 
رؤية أعمامهم وأخوالهم، ويضاف لذلك 
الزيارة بوجود فاصل زجاجي بين األسير 
واتصال  تواصل  كل  ومنع  وعائلته، 
الرسائل  إدخال  منع  وتحديد  جسدي، 
في  الصادرة  الدورية  والمجالت  والكتب 
غزة أو الضفة، وتحديد لقاءات المحامين 
وتخفيفها، بمعنى الحد من كل تواصل.
االحتالل  سجون  إدارة  وتسعى   
وحكومتها إلى فرض الزيارة لمرة واحدة 
األسير  حالة  إلى  إضافة  شهرين،  كل 
ومحيطه  تواصله  عن  قطعه  ومحاولة 
سياسة  وممارسة  االجتماعية،  وبيئته 
والمخطط  المبرمج  الطبي  اإلهمال 
البطئ  اإلعدام  حكم  تطبيق  وبإطارها 

بحق األسرى.
الفترة  خالل  لنا  مؤلم  كان  ما  وأكثر 
األخيرة، هو أننا كأسرى نناضل ونناشد 
أسير  سراح  إلطالق  الضغط  أجل  من 
مريض ليرحل عن هذه الدنيا وهو بين 
كما  والدته،  حضن  وفي  عائلته  أفراد 
حدث مع الشهيدين األسيرين الشهيدين 
السايح وأبو دياك، األمر القاسي والمؤلم 
هو شعورك كمناضل معتقل بالعجز عن 

عشرات  حياة  إلنقاذ  شيء  بأي  القيام 
أمراض  من  يعانون  الذين  المعتقلين 
هو  األسر  في  المحزن  فاألمر  مزمنة؛ 
كأسرى  ونحن  بالعجز،  والشعور  القهر 
مثاًل  أسيراً  أن  تجد  عندما  لكن  نحاول، 
مثل إبراهيم أبو مخ الذي أمضى حتى 
من  يعاني  االعتقال،  في  عاماً   34 اآلن 
محاوالت  تنفع كل  وال  السرطان،  مرض 
يعاني،  ويبقى  سراحه  وإطالق  إنقاذه 
ينطبق  ما  والعجز، وهذا  بالقهر  تشعر 
أبناء  األشبال  للمعتقلين  رؤيتك  على 
ربيعاً  عشر  والثالث  ربيعاً  عشر  الثانية 
لي  سنحت  فقد  لالعتقال.  يتعرضون 
الفرصة أن أزور أقسام األشبال في سجن 
الزيارة  مجدو مرتين، ال تخرج من تلك 
أطفال  وقهر  آالم  تحمل  دخلت  كما 
وعندما  ضدهم،  التعذيب  ممارسة  يتم 
تلتقي بأسير في البوسطة ينتابك ذات 

الشعور.
 ويمر األسير بمحطات عدة منها لحظة 
األعزاء  أحد  رحيل  عند  باألخص  الفراق 
أو والد أو والدة أو أخ أو أخت... إنها 
لحظة يتعذب فيها األسير المحروم من 

لحظة الوداع األخيرة.
بكافة  يومي  تعذيب  واقع  األسر  إن   
تفاصيله، ولحظاته صعبة وقاسية، وكل 
أن  يمكن  االعتقال  تجربة  خاض  من 
يسرد عشرات بل مئات اللحظات القاسية 

والصعبة.

ونصرة  لدعم  راهنًا  المطلوب  هو  *ما 
األسرى في سجون االحتالل؟

ونصرة  لدعم  الضرورة  األولويات  **إن 
األسرى هو تحويل شعار )قضية األسرى 
األرض،  على  فعل  إلى  وطني(  إجماع 
القوى  تتصدى  بأن  أوالً  يتطلب  وهذا 
الوطنية واإلسالمية لهذه المهام بآليات 
وليست  ودائمة  جديدة  وبرامج  عمل 
على  لألسرى،  ونصرًة  دعماً  موسمية 
طريق تحريرهم كمهمة وطنية ملحة، 
الدعم  الهروب من متطلبات هذا  وعدم 
المؤسسات  كاهل  على  إلقائه  ومحاولة 

الحقوقية واإلنسانية، وهذا يتطلب:
القوى  لمشاركة  وطني  إطار  تشكيل 
دعم  سبل  في  والمجتمعية  الوطنية 
اإلطار  بهذا  الجهود  وتوحيد  األسرى، 
فاعل  مشروع  صياغة  ومحاولة  نضالياً، 
وجدي على هذا الصعيد، بحيث ال تبقى 
المستوى  هذا  على  المبذولة  الجهود 
أمر  وهذا  جيداً،  منسقة  وغير  مبعثرة 
عدم  تبرير  يتم  ألن  داعي  وال  ممكن، 
السياسية  والحالة  باالنقسام  به  القيام 
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اآلن  ممكن  هو  فما  الراهنة،  الوطنية 
هو تشكيل هذا اإلطار والذي يمكن أن 

ُيمثل نموذجاً وطنياً.
كهدف  التحرير  مهمة  على  التأكيد 
مثل  أسرى  فوجود  لنا،  استراتيجي 
دقة  ووليد  يونس  وماهر  يونس  كريم 
وإبراهيم وصالح أبو مخ ونائل البرغوثي 
وعشرات األسرى الذين أمضوا حتى اآلن 
ألزمة،  مؤشراً  يعتبر  عاماً   34 من  أكثر 
من المهم أن يتم التعامل معها جدياً، 
ونحتاج إلى أن تكون على سلم أولويات 
القوى الوطنية واإلسالمية، حيث األخيرة 
في  سابقة  مرات  في  ونجحت  حاولت 
تحرير أسرى، والتي كان آخرها صفقة 
والتي كان يجب أن تكون  األحرار  وفاء 

محفزاً ورافعاً. 
فإن  والمهام،  البرنامج  صعيد  على  أما 
برنامج  رصد  على  للعمل  ضرورة  هناك 
وباألساس  الصعد،  مختلف  على  مهام 
على  فاعل  جماهيري  إطار  حالة  بناء 
األرض يتصدى لمهام نضالية جماهيرية 
داعمة ومساندة لألسرى، بحيث نتمكن 
من تجاوز حالة الدعم الموسمي إلى خلق 
حالة نضالية مشتبكة دائمة على األرض 
أساليب ووسائل  تناضل وتراكم وتطور 

نضالية جماهيرية.
مهمة  األسيرة  الحركة  توحيد  أن  كما 
قائمة دوماً وراهناً، ونحن نبذل جهداً في 
هذا اإلطار، وبما يمكن أن ًيمثل نموذجاً 
وطنياً، فمحاوالت التوحيد متواصلة وما 
زالت قائمة، وهذا يتطلب وعياً وتقديراً 

من الشأن الوطني والشعبي العام.

*ما هو المطلوب دوليًا لدعم ونصرة قضية 
االسرى؟

اآلن لدعم ونصرة  **إن المطلوب دولياً 
إعداد  على  أوالً  بالعمل  يتمثل  األسرى 
ملفات مجرمي الحرب من ضباط مخابرات 
العدو وإدارة مصلحة السجون المسئولين 
وعن  األسرى،  تعذيب  عن  المباشرين 
على  العمل  وثانياً  تمت،  قتل  جرائم 
صعيد  على  وخاصة  الرسمي  المستوى 
أجل  من  يعمل  عنوان  لتوفير  السفارات 
وما  األسرى  قضية  وتدويل  التعريف 
إطالق  مطلوب  وثالثاً  له،  يتعرضون 
أوسع حملة إعالمية حول قضية األسرى، 
واالعتقال  الطبي  الملف  على  والتركيز 
أوسع  تنسيق  يستدعي  وهو  اإلداري، 

مع حركة المقاطعة الدولية.
*ما هو تقييمك ألداء السلطة الرسمية في 
قراراتها  األسرى خصوصًا مع  التعامل مع 
غير المسبوقة في السنوات األخيرة »تغيير 

لقطع  **باإلضافة  لهيئة،  الوزارة  اسم 
رواتب عدد من األسرى المحررين؟

فيما  للسلطة  الرسمي  المستوى  أداء 
فقد  إشكالي،  األسرى  بقضية  يتعلق 
إلى  لها  بالنسبة  األسرى  قضية  تحولت 
إضعاف  وتم  ورواتب،  تمثيل  قضية 
تتابع  كانت  التي  الجهة  بشكل متعمد 
قضية األسرى ممثلة بالوزارة، الذي قام 
عيسى  المناضل  لتفعيلها  هام  بدور 
قراقع، والذي لألسف لم يتم إبقائه على 
نفضل  كنا  والتي  الحقاً،  الهيئة  رأس 
لذلك  نضيف  وطنياً.  تشكيلها  يتم  أن 
األسرى  بعض  رواتب  قطع  إشكالية 
وبعض األسرى المحررين وبعض أسرى 
فالحركة  خطيرة؛  سابقة  وهذه  غزة، 
أبناء شعبنا  ومن ورائهم  األسيرة دوماً 
المس  عدم  لضرورة  دوماً  يؤكدون 

باألسرى واألسرى المحررين.

*برأيك ما هي مقومات إنجاز صفقة تبادل 
مشرفة قادرة على تبييض السجون؟

السؤال،  هذا  حول  شديد  **باقتضاب 
وأدائها  وكلمتها  بالمقاومة  نثق  نحن 
وثقافة  فعل  أن  ونرى  دوماً،  ووعودها 
تحرير  إنجاز  على  األقدر  هي  المقاومة 
نحن  قادمة..  صفقة  وكل  األسرى، 
واثقون أنها ستكون شاملة وتضم أسرى 
المؤبدات وأصحاب المحكوميات العالية، 
بشرط أن نستخلص الدروس والعبر من 

بعض ثغرات الصفقة الماضية.

*ما هو برأيك الوصفة الوطنية القادرة على 
وسبل  الوحدة،  واستعادة  االنقسام  إنهاء 

الخروج من أزمة المشروع الوطني؟
وإنهاء  الوطنية  الوحدة  استعادة  **إن 
وأعتقد  ملحة،  وطنية  مهمة  االنقسام 
أن اتفاق القاهرة عام 2005 وما تاله قد 
وفر اآللية لتحقيق ذلك، لكن لألسف لم 
تتوفر حتى اآلن اإلرادة السياسية إلنجاز 
متواصاًل  نضاالً  يستدعي  ما  وهو  ذلك، 
االنقسام،  إلنهاء  للضغط  األرض  على 
بتوفر  بل  اآلليات  في  ليست  فاألزمة 
أنتجها  التي  المصالح  وتجاوز  اإلرادة 
إنجاز  أن تتم عملية  االنقسام، وبشرط 
وطنية  وعقيدة  أرضية  على  المصالحة 
مقاومة بعيداً عن خيار التسوية العقيم.

كما أن أزمة المشروع الوطني الفلسطيني 
ما بين التحرر واالستقالل ارتبط بعدم 
أزمة،  إلى  أفضت  التي  المهمة  إنجاز 
من  والخروج  التحرير،  مسألة  وأقصد 
هذه األزمة يستدعي توافر برنامج يعبر 
ويمثل إرادة التحرير، وهذا يتحقق عبر 

حوار وطني جاد، وصياغة برنامج مقاوم 
إجماعي بمشاركة الكل الوطني.

الوطن  في  األحداث  لمجريات  تحليلك  *ما 
الحالية  األحداث  برأيك  وهل  العربي؟ 
على  لالنقضاض  استغاللها  يمكن  الراهنة 

الشعوب أم لصالحها؟
المستوى   **إن كل حراك شعبي على 
العربي راهناً تجد ما يبرره، فالجماهير 
عن  لتعبر  تخرج  المسحوقة  العربية 
آالمها وآمالها وتقدم مطالبها وسعيها 
على  الحراك  بداية  ومنذ  التغيير  نحو 
ظلت   2011  –  2010 العربي  المستوى 
وهذه  مستمرة  االستقرار  عدم  حالة 
إلى  تحتاج  ولكنها  متراكمة،  حالة 
والبرنامج  الرؤية  صاحبة  الثورية  القوى 
الرؤى  واضح  حراك  إدارة  على  والقادرة 
واألهداف، وقادر على أن يخدم مصلحة 
وال  بها،  ضرر  أي  يلحق  وال  الشعوب 
وال  االستعمار  سماسرة  مع  يتحالف 

يتماهى مع أهدافه الخبيثة.

*رسالة أخيرة توجهها لمن؟
توجيهها،  أود  رسائل  **لدي مجموعة 
في  المقاومة  لواء  حاملي  رفاقنا  إلى 
الضفة والقدس، والذين تحدوا االحتالل 
وثانيها  التحية،  لهم  ونوجه  وجالديه 
المقاومة  غزة  في  شعبنا  أبناء  إلى 
والصمود رافعي شعار الفعل والمقاومة، 
الداخل  في  شعبنا  أبناء  إلى  وثالثها 
الثبات  عنوان   ،1948 عام  المحتل 
في  شعبنا  أبناء  إلى  رابعها  والصمود، 
الشتات خارج الوطن نتوجه بالتحية لهم 
وخاصة في لبنان وسوريا واألردن، وفي 
القوى  كل مكان، وخامسها إلى قيادات 
مؤتمر  إلى  ندعو  واإلسالمية؛  الوطنية 
إلى تكليف قيادة  وطني شامل يفضي 
إنجاز  أجل  من  تعمل  موحدة،  وطنية 
ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي لتكن 
وسادسها  وطني،  إنقاذ  جبهة  بمثابة 
أكرم  هم  الذين  الشهداء  عائالت  إلى 
إلى  شكر  رسالة  وسابعها  جميعاً،  منا 
إتاحتهم  الهدف على  الرفاق في مجلة 
وآمل  المقابلة،  هذه  نشر  على  الفرصة 
التي  البوصلة  ذات  على  دائماً  يظلوا  أن 
سار إليها الرفيق المفكر األديب الشهيد 
عائالت  إلى  وأخيراً  كنفاني،  غسان 
أبطال  ذوي  وإلى  وعائالتنا،  األسرى 
لهم  نقول  البطولية..  بوبين  عملية 
جميعاً سنبقى دوماً على العهد، نواصل 
نضالنا ومقاومتنا حتى تحقيق أهدافنا 

الوطنية. 
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     في مقالنا في العدد السابق من مجلة الهدف المعنون ب« الواقع
 الفلسطيني المأزوم... الوعي الفلسطيني لمواجهته ونقص المناعة
 الوطنية لدى القيادة« أشرنا إلى الواقع الفلسطيني المأزوم ليس
المراحل وتداعي  تراكم  بسبب  إنما  فحسب,  نعيشها  التي  المرحلة   بسبب 
 الخطرة السابقة, والتي أفضت بمجملها إلى المشهد الكارثي الذي يهيمن
القرن(, )صفقة  حتمًا  األخير  المشهد  ليس  وهو  الفلسطيني,  الواقع   على 
 فثّمة استراتيجيات معادية ال زالت تحاك يوميًا في دوائر الغرب وكيانهم
 العنصري »إسرائيل« لتحديد الكيفية التي سيديرون فيها معركة المشهد

األخير بإنهاء القضية الفلسطينية كما يتصورون.

الواقع الفلسطيني المأزوم والنقد الثوري البّناء
وحـــدود المسؤوليـــات

أبو علي حسن/ عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

لم المأزوم  الفلسطيني  الواقع   هذا 
المعادية االستراتيجيات  نتاج   يكن 
 وبرامجها التصفوية فحسب, إنما هو
ذاتي فلسطيني   قصور  نتاج   أيضاً 
االستراتيجيات هذه  مواجهة   في 
حيث العملية,  وخططها   المعادية 
والنكوص والفشل  العجز   كان 
في أساسياً  عاماًل  المواجهة,   في 
يمكن فال  الوطنية,  األزمة   تعميق 
األزمة عناصر  تكونت  كيف   تجاهل 
الماضية, العقود  طيلة   ومفرداتها 
الذي أوسلو,  اتفاق  بعد  سيما   ال 

البناء في  هائاًل  انكساراً   أحدث 
يمكن ال  كما  الفلسطيني,   الوطني 
بها واجهت  التي  الكيفية   تجاهل 
 القيادة الفلسطينية, ممثلة بالسلطة
والفصائل جهة,  من   الفلسطينية 
من واإلسالمية  الوطنية   الفلسطينية 
االستراتيجيات تلك  أخرى,   جهة 

والتكتيكات المعادية...!!
 إن األزمة الوطنية لم تتشّكل في ليلة
سياسياً مساراً  كانت  إنما   وضحاها, 
القضية أوصل  وذاتياً,   موضوعياً 
اليوم، فيه  نحن  ما  إلى   الفلسطينية 

 ومن البديهي أن تظهر على السطح
االستفهام وعالمات  األسئلة   تلك 
األسباب عن  والقاسية,   الكبرى 
والمراجعات والمسؤوليات,   والنتائج 

السياسية... والمآالت...!!
 األمر الذي يدفعنا اليوم بدافع البناء
النقد سالح  امتشاق  إلى  الهدم   ال 
طويلة لتجربة  والموضوعي,   الثوري 
 من النضال الوطني الفلسطيني, سقط
 فيها آالف الشهداء والجرحى وعانى
في فلسطيني  أسير  مليون   خاللها 
فريدة تجربة  االسرائيلية,   السجون 
نهاياتها, في  وفريدة  نوعها,   من 
ليتأسس تتوقف  أن  يجب   تجربة 
 على أنقاضها تجربة جديدة محكمة
عنصر ويشّكل  والرؤية,   التصّور 
وعنفوانها مسارها  الوطنية   اإلرادة 

وأهدافها...
المراجعة أهمية  تتبّدى   وهنا 
فصولها بكل  للتجربة   السياسية 
وسياساتها, وبرامجها,   ومحطاتها, 
طبيعة نحّدد  أن  نستطيع   كي 
وتخوم حدود  هي  وما   المسؤولية, 
 المسؤولية بين جهة وأخرى, وبداهًة
مسؤولية تتساوى  أن  يمكن   ال 
في الفلسطينية  السياسية   الكيانات 
فثّمة المأزوم،  الواقع  هذا   تشّكل 
 من هو فاعل ومقّرر ومهيمن, وآخر
متفّرج, وآخر  عاجز,  وآخر   ملحق, 
 وآخر مشّوه... فأين تقع المسؤولية
الوطنية الفصائلية  الخريطة   على 
ويسارها؟ يمينها  واإلسالمية,   منها 
المسؤولية, تحديد  معايير  هي   وما 

وتالياً المحاكمة السياسية؟
مع وتتشابك  المعايير  تتعّدد   قد 
في أساسياً  معياراً  لتشّكل   بعضها 
 تحديد المسؤوليات, غير أن معايير:
المعيار  -2 والمنهج       الرؤية   -1 
 الوطني 3- معيار الفعل السياسي...
ورّوادها, التجربة  على  تحكم   قد 

وتحّدد التخوم في المسؤوليات.
المسؤولية تحديد  معايير  أهم   إن 
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 هو المنهج السياسي, وطبيعة الرؤية
األفعال تتخلّق  أساسها  على   التي 
معايير إلى  وتتحّول   السياسية 
عليها...!! ويبنى  الحقة,   »وطنية« 
الحال وكذلك  األصل,  على  يبنى   وال 
والتقرير السياسي  الفعل   فإن معيار 
أهم أحد  هو  الوطنية,  المسائل   في 
 المعايير التي تحاكم عليها الكيانات

السياسية الفلسطينية.
الشجاعة السياق, هل نملك   في هذا 
تحديد في  الوطنية   والجرأة 
كلماتنا تزّل  أن  دون   المسؤوليات 
كيان كل  عند  الوطنية  ضرب   إلى 

فلسطيني؟
مسؤولية التنظيم الفلسطيني »فتح«
فإن السابقة،  المعايير  قاعدة   على 
 المسؤولية الذاتية عن تشّكل هذا الواقع
على مسؤولية التأّكيد  بعد   المأزوم, 
»االستراتيجيات الموضوعي   العامل 
المعادية« االسرائيلية   األمريكية  
 تقع المسؤولية األولى والمباشرة على
واألكبر المقّرر  الفلسطيني   التنظيم 
وعربياً فلسطينياً  ونفوذاً   حضوراً 
على أخذ  الذي  التنظيم   ودولياً, 
)م.ت.ف( قيادة  مسؤولية   عاتقه 
ثم ومن  الفلسطيني,   والشعب 
والسياسية التنظيمية   الهيمنة  
فحركة )م.ت.ف(؛  على   والمالية 
أكثر من نصف قرن  فتح على مدار 
 وهي تقود الشعب الفلسطيني, منها
المسلّح الكفاح  في  عاماً  عشر   سبعة 
مناورات يكتنفها  رئيسي   كمظهر 
في عاماً  وعشرون  وسبعة   سياسية, 
االتفاقات وكل  أوسلو,  اتفاق   حضن 

السياسية الالحقة.
المسؤولية تتحّمل  فتح  حركة   إن 
القصور عن  ومباشر  أساسي   بشكل 
الراهن, الواقع  تشّكل  وعن   الذاتي, 
للدور المبكرة  برؤيتها   ارتباطاً 
 المركزي للعامل الموضوعي »السياسة
حساب على  القّوة«  وتحوالت   الدولية 
القّوة الفاعلة في جدار   عنصر اإلرادة 
ذلك نتيجة  من  وكان   والمواجهة, 
»الحلول بخيار  نفسها  ألزمت   أن 
 السياسية«، والذي يحتاج إلى تنازالت
أمام مقبولة  تكون  كي   متدّرجة 
فاتحة فكان  السياسية,  الحلول   خيار 
 باب الحلول ما سمي بالنقاط العشرة,
تداعياته ومن  المرحلي,   والحل 
وصوالً خطوة  وراء  خطوة   المتوالية 

أوسلو اتفاق   إلى 
وعليه  المشؤوم, 
مسؤولة  فهي 
الميثاق كسر   عن 
الفتحاوي  الوطني 
 األصل دون أن تلغيه
أنه بيد   رسمياً, 
منذ عملياً   انتهك 
الحلول ماراثون   بدأ 
يعد ولم   السياسية, 
الثقافة في  دور   له 
الفتحاوية الداخلية.

هو السياسية,  الوطنية  معيار   إن 
بمنطلقاتها الحركة  تمّسك   مدى 
 الفتحاوية, أو بمنطلقات )م.ت.ف(
فقد الوطني,  بالميثاق   المتمثلة 
 رضخت الحركة للضغوطات السياسية
التي الدولية  القوى  من   الخارجية 
على الحصول  بإمكانية   أغرتها 
نتيجتها تكون  مقبولة   تسويات 
نتيجة من  فكان  االحتالل..!   رحيل 
إلى الوطني  الميثاق  تحول  أن   ذلك 
 »كادوك«، والكفاح المسلح تحول إلى
إدانته من  بد  ال  وإرهاب«،   »عنف 

تصريحاً وعماًل.
الجوهري التحّول  إلى   وباإلشارة 
من فتح  حركة  ومنهج   لرؤية 
إلى والثورية  الوطنية   المنطلقات 
»برامج سياسية  لمرجعيات   التأسيس 
 سياسية وقرارات اإلجماع الفلسطيني،
 يستدعي األمر إلى تناول بعض مواد
ومدى فتح,  لحركة  الداخلي   النظام 
فالنظام بالجوهر؛  عنه   ابتعادها 
في يتحّدث  فتح  لحركة   األساسي 
»المشاريع بأن  السادسة،   مادته 
الصادرة والقرارات   واالتفاقات 
أّية أو  المتحدة  األمم  هيئة   عن 
منفردة دولة  أو  الدول  من   مجموعة 
حق وتهّدد  فلسطين  قضية   بشأن 
الفلسطيني في وطنه باطلة  الشعب 

ومرفوضة...«.
يرد األهداف  حول   )12( المادة   وفي 
 النص التالي »تحرير فلسطين تحريراً
الصهيوني الكيان  وتصفية   كاماًل 
وعسكرياً وسياسياً   اقتصادياً 

وثقافياً...«.
« التالي  النص  يرد  المادة )13(   وفي 
ديمقراطية فلسطينية  دولة   إقامة 
كامل على  سيادة  ذات   مستقلّة  

التراب الفلسطيني...إلخ...«.

التالي النص  يرد   )19( الماّدة   وفي 
المسلح »الكفاح  العمل  أسلوب   عن 
والثورة تكتيك,  وليس   استراتيجية 
الفلسطيني العربي  للشعب   المسلحة 
التحرير معركة  في  حاسم   عامل 
ولن الصهيوني,  الوجود   وتصفية 
بالقضاء إال  الكفاح  هذا   يتوقف 
وتحرير الصهيوني  الكيان   على 

فلسطين...«.
التالي النص  يرد   )22( المادة   وفي 
السياسية الحلول  كل  مقاومة   « 
 المطروحة كبديل عن تصفية الكيان
فلسطين, في  المحتل   الصهيوني 
تصفية إلى  الرامية  المشاريع   وكل 
تدويلها أو  الفلسطينية   القضية 
أي من  شعبها  على  الوصاية   أو 

جهة...«.
النظام لمواد  فاحصة  قراءة  أي   إن 
فتح, لحركة  الداخلي   األساسي 
أخرى قراءة  مع   ومقاربتها 
وسياساتها الحركة  لرؤية   موضوعية 
الفلسطينية السياسية   ومرجعياتها 
أن إال  يمكن  ال  أوسلو,  وبعد   قبل 
 تقود إلى استخالص بأّن هذا النظام
 األساسي للحركة لم يعد له وجود, وأّن
 هناك انقالباً جوهرياً على هذا النظام
 كمبادئ وأهداف ووسائل عمل. فمن
إلى الكامل  والتحرير  الكيان   تصفية 
 االعتراف بشرعية الكيان على )%78(
 من  فلسطين..! ومن الكفاح المسلح
إلى تكتيك،  وليس   كاستراتيجية 
 اعتماد الحلول السياسية والمفاوضات
األمني والتنسيق  وحيداً,   طريقاً 
قرارات اعتبار  ومن  مقّدس..!   أمراً 
الدولية والقرارات  المتحدة   األمم 
 بأنها باطلة ومرفوضة ما دامت تضّر
اعتمادها إلى  الفلسطينية,   بالقضية 
الحليف األمريكية  المرجعية   على 
معتمدة إلسرائيل،   االستراتيجي 
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الدولة »هدف«  تحقيق  في   عليها 
الفلسطينية..!

أن الفتحاوي  البعض  يقول   وقد 
التكتيك جوهر  هو  االنقالب   هذا 
ذات على  اإلصرار  وأن   السياسي، 
 المنطلقات األولى ليس إال لغة خشبية،
 ال تصلح للمرحلة التي نعيش... بيد
الكارثية, ونتائجه  أوسلو,  اتفاق   أن 
أي أخذ  دون  بالكيان   واالعتراف 
 مطلب فلسطيني, ال يمكن أن يصّنف
 في مصاف التكتيك بقدر ما يصّنف
واستحقاقاتها، الهزيمة   بقبول 
التكتيك يستمر  أن  يمكن  ال   كما 
قرن ربع  من  أكثر  المضمون   بذات 
اإليجابية نتائجه  تتمظهر  أن   دون 
بينما الفلسطيني,  الشعب   لصالح 
 بدت مضاّره أخيراً في صفقة القرن,
وزيادة واإللحاق  الضم   وسياسات 

االستيطان...الخ.
الفلسطينية السلطة  فإن  ذلك   ومع 
الحركة الفقري  السياسي   وعمودها 
»الجدب لها  يتبين  لم   الفتحاوية, 
»التكتيك ألحقه  الذي   السياسي«، 
ولم الفلسطينية,  بالحالة   القاتل« 
 تتوصل إلى أن هذا »التكتيك« ودوره
قد الفلسطيني  اإلحباط  صناعة   في 
العودة وبالضرورة  دوره,   انتهى 
األصيلة, الوطنية  المرجعية   إلى 
ينتهك ال  الذي  التكتيك   وتغيير 
التاريخية والحقوق   االستراتيجية 

للشعب الفلسطيني.
  أما على صعيد الفعل السياسي كمعيار
فتح فإن حركة  المسؤوليات,   لحدود 
والمسؤولية األساسي  القسط   تتحّمل 
 األولى عن هذه التداعيات, كونها هي

 من دخل  »سباق ماراثون التسويات«،
خوفاً العربية  باألنظمة  التحاقاً   مرة 
قناعات بتبلور  ومّرة  تجاوزها,   من 
التسويات, بخط  قياداتها  من   بعضاً 
ظهور من  الخوف  بدافعية   ومّرة 
المحتلة األرض  فلسطيني في   بديل 
حصل كما  )م.ت.ف(،   يتجاوز 
 بتهميش وتجاوز الوفد  الفلسطيني
وتجاهل مدريد،  في  فاوض   الذي 
تطالها والمسؤولية  الحقاً.   وجوده 
السر في  االسرائيلي  فاوضت   حين 
دون النرويج  في  المظلمة   والغرف 
قيادات علم  ودون  )م.ت.ف(   علم 
الوصول ثم  ومن  فتح,  في    أساسية 
 إلى اتفاق مشؤوم وناقص وظالم وال
 يؤسس إلى حق فلسطيني كما أشيع,
 أو كما توّهم الموقعون. وال تنحصر
 المسؤولية في مبدأ المفاوضة السّرية
 بعيداً عن أعين الشعب الفلسطيني,
 إنما المسؤولية تقع على الحركة في
أو وتجاوزه  الظالم,  االتفاق   مضمون 
كالحدود أساسية  لعناوين   تأجيله 
واالستيطان, العودة  وحق   والقدس 
27 بعد  اليوم  حتى  بمجملها   والتي 
الفلسطينية السلطة  تصل  لم   عاماً 

إلى اتفاق بشأنها..!
عند المسؤولية  حدود  تتوقف   وال 
تبدو إنما  المأزق,  أو  النقطة   هذه 
 واضحة حين تصّر السلطة الفلسطينية
أن دون  أوسلو,  باتفاق   بااللتزام 
 يلتزم به العدو اإلسرائيلي, ودون أي
 أفق للوصول إلى حلول والقبول قسراً

 بالواقع المأزوم.
 ومن المفارقات أن الحركة الفتحاوية
تبلور ومرحلة  الوهم,  مرحلة   في 
إلى تحّولت  واالمتيازات,   المصالح 
تعيش الفلسطينية  للسلطة   ملحق 

المتالحقة؛ االتفاقيات  أوهام   على 
 »واي بالنتيشن وشرم الشيح وقبلها
تغني ال  ومؤتمرات  أريحا«،   -  غزة 
كأنبولس جوع،  من  تسمن   وال 
في ساهمت  إلخ،  فرنسا...   ومؤتمر 
 إشغال الرأي العام الفلسطيني ورفع
أو اتفاق  كل  من  التوقعات   سقف 
السلطة عليه  تقدم  سياسي   موقف 

الفلسطينية.
الفتحاوية الحركة  تتحمل   كما 
 المسؤولية حين أصبحت صنو السلطة
وتتمّثل تستحوذ   الفلسطينية, 
ورؤساء ومؤسساتها  وزاراتها,   في 
السياسية المراكز  وكافة   بلدياتها 
 واإلدارية... ومن المفارقات السياسية
 أيضاً, أن السلطة الفلسطينية والحركة
نفسها تسييج  إلى  لجأت   الفتحاوية 
لها وزن  ال  التي  الصغيرة   بالفصائل 
داخل قوى  ميزان  معها   لتشّكل 
 اللجنة التنفيذية والمجلسين الوطني
 والمركزي؛ كي تكون قادرة على أخذ
ضمن بها  الخاص  السياسي   القرار 
 رؤيتها ومنهجها السياسي، في حين
كانت التي  األساسية  الفصائل   أن 
على العمل  يجري  )م.ت.ف(   عنوان 
المعنى وبهذا  وتجاوزها،   تهميشها 
األساسية للفصائل  قوة طاردة   فهي 
جاذبة اللحظة  نفس  وفي   الوازنة، 

للفصائل الصغيرة أو المستنسخة.
السياسية المعطيات  كل  ليست   هذه 
فتح تتحمل  ضوئها  في   التي 
المسار مآل  من  الوطنية   المسؤولية 
أزمة إلى  أفضى  الذي   السياسي 
من هناك  إنما  وطنية,   بنيوية 
التي المتنوعة  والمسارات   المعطيات 

ال مجال لتناولها في هذا المقال.
فتح لحركة  المسؤولية  تحميل   إن 
والرؤية النهج  تصحيح   باب   من 
 والمسار السياسي, ال يمكن أن يلغي
قّدم وقائد  أساسي  فصيل   تجربة 
 خاللها خيرة قياداته شهداء وأسرى

ومناضلين.
مسار أيضاً  هو  المسؤولية  حدود   إن 
بسهولة تتبعه  يمكن  ال   سياسي 
أهم عند  كثب  عن  الوقوف   بقدر 
ال المسؤولية  هذه  أن  بيد   مفاصله, 
تطال إنما  فتح,  عند حركة   تتوقف 
بفصائله ممّثاًل  الفلسطيني   اليسار 

 المتعدّدة.

ية
ين

ط
س

فل
ن 

ؤو
ش



 13

20
20

س  
مار

ار/
آذ

 : )
14

86
(12

دد 
لع

ن  ا
طي

لس
- ف

ي 
قم

الر
ف 

هد
ال

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

 المشروع الوطني الفلسطيني
بين مطرقة التصفية وسندان العجز

وآفاق الكفاح الراهنة
خالد فهد-شاعر وكاتب فلسطيني/ سوريا

التي األزمة  عمق  للعيان  جلياً   أصبح 
وقضيتها الفلسطينية  الساحة   تعيشها 
 الوطنية، وهي أزمة ليست جديدة على
 أية حال، بدأت مع توقيع اتفاقات أوسلو
لمنظمة الرسمية  القيادة  أبرمتها   التي 
“إسرائيل”، مع  الفلسطينية   التحرير 
أوقعت التي  المصيدة  االتفاقات   هذه 
شراكها، في  رهينة  الفلسطينية   الحالة 
والنزاعات الخالفات  من  لحالة   وأدت 
المزلزل باالنقسام  ُتوجت   الفلسطينية 
صيف الفلسطيني  الواقع  ضرب   الذي 
 2007، وأدى لخروج قطاع غزة من نفوذ
 وإدارة السلطة الفلسطينية إلى سيطرة
االنقسام ليتبع  حماس،  حركة   ونفوذ 
الواحدة، بالجغرافيا  انقسام   السياسي 
العجز من  مسبوقة  غير  لحالة   أدى 

والضعف والهوان الفلسطيني.
األحداث ظل  في  أكثر  تفاقمت   حالٌة 
العربية بالمنطقة  التي عصفت   الكبرى 
 منذ أواخر العام 2010 وال زالت مستمرة،
 والتي تمظهرت بشكل نافر وتراجيدي
المدمرة، الداخلية  الحروب  من   بسلسلة 
 لُِتجِهز على ما تبقى من ُبنى وإمكانات

ومقدرات هذه البلدان.
تفكك إلى  أدت  التي  األحداث   تلك 
العربي وذهابه الرسمي  النظام   وانهيار 
االستعماري للنظام  تبعيته  في   بعيداً 
أمريكا ُتعتبر  التي  الجديد،   العالمي 
العالمية والصهيونية  وزعيمته   سيدته 
 أحد أهم محركيه؛ لذا فإن طرح مشروح
الشرق في  “للسالم  األمريكية   الخطة 
جاء القرن(،  )صفقة  المسماة   األوسط” 
 في ظل أسوأ حالة يمر بها الفلسطينيون
 والعرب منذ فجر استقاللهم عن النظام
القرن أواسط  في  القديم   االستعماري 
الذي والسؤال  يومنا هذا،   الماضي حتى 
عليه اإلجابة  الفلسطينيين  على   ينبغي 
المأزق ظل  في  العمل  ما  هو..   راهناً 
 القائم؟!! وما هي السبل الكفيلة بإفشال
 صفقة القرن والحؤول دون تنفيذها في
وفي نعيشها  التي  المزرية  الحالة   ظل 
التي الفلسطيني  الواقع  معطيات   ظل 

تشير إلى التالي:
الفلسطيني، حيث  االنقسام  استمرار   -1
لدى  نّية  ال  أن  المؤكد  شبه  من  أصبح 
طرفيه بإنهائه ووضع حد له، حتى في 

ظل البدء بتنفيذ مشروع التصفية.

2- سلطة فلسطينية غير جادة بمواجهة 
وطنية  وبخطة  عملي  بشكل  الصفقة 
مناهضة لها في الميدان، تجمع طاقات 
الفلسطينيين وتوحدهم في مواجهتها، 
مستفحلة  حالة  تعيش  السلطة  وهذه 
وهي  الحيلة،  وقلة  والخنوع  العجز  من 
أساساً لم ُتبَن على أنها جزء من مشروع 
جزءاً  لتكون  ُبنيت  إنما  كفاحي طويل، 
فقط،  وتسوية  تسوية  مشروع  من 
على  قائمة  استراتيجية  أساس  على 
والمفاوضات فقط، في ظل  المفاوضات 
والتغول  والتعنت  التطرف  من  مزيد 

اإلسرائيلي.
األزمة  نخرتها  وفصائل  تنظيمات   -3
في  مشلولة  شبه  وباتت  منها  وتمكنت 

ظل ظروف محيطة قاسية وقاهرة.
4- ال نّية جدية لدى حماس بالتنازل عن 
سلطتها في غزة لصالح كيان فلسطيني 
ال تلعب فيه دوراً مركزياً، وهذه الشهوة 
ورعاية أمريكية  للسلطة تلقى تشجيعاً 

وإسرائيلية وعربية.
5- على ضوء المعطيات السابقة يتضح 
لبناء وحدة وطنية  أن ال إمكانية راهناً 
المكونات  من  كفاحية  فلسطينية 

القائمة.
 للوصول إلجابة على السؤال المصيري ..
ال أنه  أوالً  ندرك  أن  علينا  العمل؟!!   ما 
كشعب وجودنا  الستمرار  أمامنا   خيار 
 وقضية غير خيار الوحدة الوطنية ورّص
واإلمكانات الطاقات  وتجميع   الصفوف 
المتاحة، األشكال  بكل  الكفاح   ومواصلة 
سلطة ثانياً؛  االعتراف  علينا  أنه   كما 
أننا فشلنا في سياسية،   وفصائل ونخباً 
 الدفاع عن حقوقنا، ونحن اليوم عاجزون
 عن القيام بالدور التاريخي المنوط بنا.

معقدة قضيتنا  ظروف  أن   صحيح 
بحسابات منا  أقوى  وعدّونا   وشائكة 
على نكن  لم  أننا  إال  القوى،   موازين 
 امتداد عمر نكبتنا مدافعين جيدين عن
مصيرياً بات  وعليه  وقضيتنا،   حقوقنا 
القضية صاحب  إلى  القضية   إعادة 
زمام يمسك  أن  وعليه  الشعب،   وهو 
من لديه  عظيم  شعب  وهو   المبادرة، 
 المواهب واإلبداعات والطاقات والكفاءات
والتجارب الكفاحي  والمخزون   والخبرات 
بناصية لإلمساك  يؤهله  ما   الطويلة 
حتى مصيره  معركة  وخوض   شؤونه 

نهاياتها المنشودة.

انتفاضة شعبية شاملة ودور شبابي  - نحو 
حاسم..

 إن السبيل لتجديد مسيرة كفاحنا اليوم
علينا تحّتم  القرن  صفقة   ومواجهة 
الفلسطينيين وإمكانات  طاقات   تجميع 
المحتلة فلسطين  كل  داخل   جميعاً؛ 
اللجوء والشتات في  وخارجها، في دول 
بإسناٍد فلسطيني،  شعبي  حراك   إطار 
واحٌد هدٌف  له  عربي،  شعبي   وتضامٍن 
 ووحيد وهو عرقلة وإفشال صفقة القرن
نستطيع ولن  تنفيذها،  دون   والحيلولة 
 تحقيق ذلك بدون بناء جدار من الرفض
الضغوط أمام  ومواصلتهما   والصمود 
 التي ستمارس علينا، وهذا الجدار حتى
جملة لتوفر  يحتاج  وقوياً  منيعاً   يبقى 
الوحدة بناء  من  تبدأ  الشروط،   من 
البرنامج قاعدة  على  الميدانية   الشعبية 

الوطني الوحدوي والجامع.
من كشكل  الحراك  هذا  بلورة   إن 
في المتاحة  الشعبية  النضال   أشكال 
سيشكل الخطيرة،  المرحلة   هذه 
شعبية النتفاضة  الموضوعية   المقدمة 
إلى سكته القضية  تعيد قطار   جديدة، 
 الصحيحة، وستعيد القضية إلى مكانتها
 التي تستحقها بين قضايا الكون الملّحة
 ذات األولوية، وهي الشكل األكثر إحراجاً
وخارجياً، داخلياً  إلسرائيل   وإنهاكاً 
القوة فائض  بتحييد  الكفيل   والشكل 
الحربية.. آلتها  جماح  وكبح   لديها 
الفلسطيني الشباب  يستطيع   فهل 
الفلسطيني الطيف  كل  من   المقاوم 
أن يمكن  الذي  الحراك  هذا  يصنع   أن 
ُتفشل عارمة  شعبية  النتفاضة   يتطور 
للقضية الحياة  وتعيد  التصفية   مشروع 
وإلى مرة  أوسلو  مصيدة  من   وتنقذها 
 األبد وحملها باتجاه آفاٍق أوسع وأرحب
اإلنجازات تراكم  جدوى  أكثر   وخيارات 
الوطني لإلنجاز  الوصول  حتى   الصغيرة 

 الكبير؟
 إن ما سبق لن يكون بغير التدخل الحاسم
الجديدة الفلسطينية  واألجيال   للشباب 
وعلى المحتدم،  التاريخي  الصراع   في 
أن وفصائل  سلطة  الفلسطينية   القيادة 
فالشعب الشباب،  وأجيال  بشعبها   تثق 
 ال يبيع مصالحه وال يخون أهدافه، ولدى
 شبابه من الطاقات واإلبداعات ما يؤهله
مسيرتنا معضالت  لكل  الحلول   الجتراح 

التحررية.
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في  الفلسطينيون  نحُن  حالَتنا:  وفي 
َدولِة  في  المواطنون  الُمحتل،  الداِخل 
أن  ُيمكن  هل  »إسرائيل«،  االستعمار 
َنبحث عن األمان واألمن الَشخصي من ِقَبل 
أجِهزة األمن الَصهيونية؟ هذه األجهزة 
التي ُتشاِرك َيومًيا في قتل أبناِء شعبنا 
في كل مكان، والتي ُتماِرس ُكل أشكال 
في  »المواطنون«  نحُن  علينا  الترهيب 
على  الضغط  وسهولَة  قتل  من  الَدولَة، 
في  أبناِءنا  على  النار  وإطالق  الزناد 
َقضايا  بالَضروَرة  وليس  الَقضايا  ُمختلف 
فقط  ليَس  وطني،  سياسي  طابع  ذات 

األمان في  الَشخصي وَعن  أمِنِه  اإلنسان/المواطن عن  َيبَحث  أن  الَطبيعي  مَن 
في  هذا  الَمعِنّية،  األجهزة  من  ذلك  ى  َيتَوخَّ وأن  فيها،  َيعيش  التي  بيئِِتِه 
الَمجتَمعات  َيحَصل في  َيمِكن أن  أبًدا ال  َوبالتأكيد هذا  الَطبيعية،  الُمجَتمعات 
د كل نهجها َومنَهِجيَّتها من الَعقيَدة  الواِقَعة تحَت االحتالل، بوجود أجهَزة أمنَية َتسَتمِّ
ُمحيطها هو »ِعدائي«  بأنَّ  َوبِعلمها  السياسية االستعمارية  بالعقلية  الُمرَتبَطة  األمنية 
ُهناك  أيًضا  َوبالُمقابِل  الوظيفي،  ودورها  وكيانها  وجودها  بحقيَقة  لِمعِرفتها  وذلك 
الُمجَتمع الَمعني الواِقع تحَت االستعمار والذي يرى بأّم عيِنِه ويعيش على جلِدِه حقيَقة 
الَحياة  مدى  ينزف  وتركِه  الُمجَتمع  َتفكيك  إلى  َتهِدف  التي  اإلقتالعية  السياَسة  هذه 
لِيبقى غير قاِدر على االلتفات إلى الَقضايا الوطنية وفي ُمَقدِّمتها الُحّرية والَتَحرُّر من نير 

اإلستعمار.

الُمجَتَمع الفلسطيني في الداِخل

ة الُعنف والُعنف الَثوري َعن َجَدِليَّ
محمد كناعنة )أبو أسعد(- عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد/ فلسطين

في المظاهرات وإنَّما في ُمخالفات السير 
والَسِرَقة واإلشتباه بأنَّك عربي وبالطبع 
هذا يعني أنََّك مشروع »إرهابي« وقنبلَة 
موقوَتة وغيرِه من األمثلَة العديَدة التي 
َحَصلت في العالَقة بيَن األجهَزة األمنَية 

وخاّصة الُشرَطة و«المواطنين« العرب. 
عات  انَتَشرت الَجريَمة المُنظمة في الَتَجمُّ
االستعمارية وأصَبحت هذه  الَصهيونية 
على  َحقيقي  َخطر  ل  ُتَشكِّ الظاهَرة 
الَشحصي  األمن  عات،  التَجمُّ هذه  أمن 
األمن  َك  َتحرَّ حيَنها  وفَقط  والَجماعي، 
هذه  إلنهاء  ُمَكثَّف  بَِشكل  الَصهيوني 

الظاهَرة أو الَحّد من انتشارها َوتأثيرها 
وفعاًل  الَصهيوني،  التجُمع  محيط  في 
كان هناك إنجاز بهذا الَصَدد، َتمَّ تخفيف 
الُمدن  َبعض  من  وإخراِجها  الظاهَرة 
نهاريا  مثل  الَصهيونية  والتجمعات 
ونتانيا وغيرها، وعلى هذه النتاِئج َبنى 
في  أملهم  العربية  »القيادات«  َبعض 
ُمحاَرَبة  في  الُشرَطة  دور  على  الَتعويل 
الجريَمة الُمنظمة التي باَتت ُتَسّيِطر على 
الفلسطيني  الُمجَتمع  في  الَحياة  َنَمط 
ُهنا  الُمهم  من  »إسرائيل«،  دولَة  داِخل 
اإلشاَرة إلى أنَّ كثير من رجال الِعصابات 
في الُمجتمع الفلسطيني في الداخل ُهم 
ومن  الَصهيونية،  الِعصابات  جنود  من 
الِعصابات  هذه  ُدخول  لَِصيروَرة  قراَئتنا 
إلى الُمجتمع الفلسطيني نرى كيَف َتمَّ 
ع الَصهيوني إلى  َتدوير الَحالَة من الَتَجمُّ

الُمجتمع الفلسطيني.
ِقيادات  ُمعَظم  بِأنَّ  َشّك  ُهناَك  ليَس 
من  َتَتَخلَّص  أن  ُتريد  العربية  األحزاب 
كيَف  الُسؤال:  يبقى  ولكن  الُعنف،  آَفة 
العام؟  الِصراع  إلى  القيادات  تنظر هذه 
ليَس  والُحلول؟  الَحل  إلى  َتنُظر  وكيَف 
خاِفًيا على أَحد بأنَّ ُجلَّ إهِتمام قيادات 
العرب  الكنيست  أعضاء  األحزاب وخاّصة 
الَمحلية  والُسلطات  البلديات  ورؤساء 
العربية ُمنَصب على الميزانيات، بعَضهم 
الميزانيات  على  »الحرب«  هذه  في  يرى 
السلطة  أقطاب  مع  الكالمية  الحرب  أو 
الَصهيونية االستعمارية هي معركتهم 
وتسويقهم  بقاِءهم  ضمان  أجل  من 
هناك  أنَّ  إذ  اإلندماج،  تذويت  وحتى 
هذا  يؤدي  تاّمة  قناَعة  عن  منهم  َعَدد 
في  السياسي  دوِرِه  إطار  في  الَدور 
َكأمر  المواطَنة  عن  والدفاع  األسَرلة 
طبيعي  أصَبح  سياق  في  أتى  طبيعي 
ُهنا  ومن  معُه،  نتعايش  أن  وجَب 
الجريَمة  على  الُمعلَنة  الَحرب  أصَبَحت 
الُمنّظَمة َمدَخاًل الستدخال َشرَعنة مراكز 
الُشرَطة وتبرير التَجنُّد في سلك األجهزة 
األمنية الَصهيونية الُمختلفة، وهكذا َتمَّ 
َحرف الَغضب الَشعبي باتجاه الميزانيات 
وليَس كجسم  ر  ُمَقصِّ َكَطرف  والحكوَمة 
داِعم وشريك َوَفعال في انتشار الَجريمة 
الفلسطيني/  المجتمع  داخل  الُمنظَمة 
المسؤول  اإلحتالل  بإتجاه  ليَس  وكذا 
األّول عن الحالَة اإلجتماعية واإلقتصاِدية 

كبيئة حاضَنة لِلُعنف.
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السابقين  الجزئين  –في  ساَبًقا  َذكرنا 
في  نشرا  اللذين  العنوان  ذات  تحت 
عددين سابقين من مجلة الهدف- وُنعيد 
بِأّنَه في حالَة االستعمار تكون  الَتذكير 
مة  ة ُمحاَرَبة الُعنف والجريمة الُمَنظَّ ُمِهمَّ
من َمهام الحرَكة الوطنية، وهي صاَحَبة 
الَمصلَحة األولى والكبرى في َمنع وجود 
هذه الظاهَرة كوَنها في أساِسها َتخِدم 
ُسلَطة وسياَسة االستعمار، هذا حصَل في 
البلدان، وفي  ُمخَتلف  الَثورات وفي  كل 
الداِخل  في  الفلسطينيون  نحُن  حالَتنا 
ُمتماِسَكة  وطنيَّة  َحرَكة  ال  الُمحَتل 
ُهناك  السياسي  الحراك  وفي  وقوّية 
الُمختلَفة،  السياسية  القوى  بيَن  ِصراع 
عالَقة  لُه  ومحلي  قطري  َصعيد  على 
على  دفَع  وهذا  القوى  بإستعراض  أواًل 
الحقيقي  النقاش  ِغياب  إلى  َمدار عقود 
وتسلُّح هذه األحزاب بالعاِئلية والطاِئفية 
)انتخابات  انتخابًيا  عليها  واإلستناد 
قيَمة  ضرَب  مما  والبلديات(،  الكنيست 
الَعمل الحزبي الحقيقي، وهذا بالُمناَسَبة 
َوكذا  الفلسطيني،  الُمجتمع  ثمَنُه  َيدفع 
وجود  أَحد  َن  َيُغرَّ وال  ذاتها،  األحزاب 
للكنيست  الُمشَترَكة لالنتخابات  القاِئَمة 
ِصراع  َيعَتمر  داِخلها  ففي  الَصهيوني، 
وَسَندَفع  ما  وقٍت  في  وسينَفجر  َمصالح 

ثمَنُه َكُمجَتمع فلسطيني. 
إلى  جَهة  الُمتَّ الَسيارات  َيوم َمسيَرة  في 
تظاهَرة  في  الُمحَتلّة  الُقدس  َمديَنة 
الُمنظمة  والجريَمة  الُعنف  ضد  كبيَرة 
من  أيار  من  السادس  األحد  يوم  وذلك 
أعضاء  رؤساء  اجَتمع  الماضي،  العام 
الكنيست العرب مع وزير الشرطة وقادة 
أعمال  عن  ل  األوَّ المسؤول  الجهاز  هذا 
الُمحَتل  الداخل  في  َشبابِنا  بحق  القتل 
القاِئمة  رئيس  ح  َصرَّ وَقد  تحديًدا، 
بقولِه:  عودة  أيمن  السيد  الُمشتركة 
»َسُنطالِب الُشرَطة بأخذ مسؤولياتها في 
ُمحارَبة الجريمة والكشف عن الِسلباح غير 
ة األولى التي  ص«، وهي ليست المرَّ الُمَرخَّ
أعضاء  من  وغيرِه  عودة  فيها  ث  يتحدَّ
ص  الكنيست العرب عن السالح غير الُمَرخَّ
ص من قبل  على اعتبار أنَّ الِسالح الُمَرخَّ
نظيف،  سالح  هو  والشاباك  الشرطة 
محاولَة  وهو  مقصود  التمييز  فهذا 
رجال  بأيدي  السالح  نقد  عن  لالبتعاد 
في  الخاِدمين  العرب  والجيش  الُشرطة 
األجهزة األمنية الُصهيونية، هذا َعدا عن 
من  والَجواسيس  الُعمالء  بأيدي  الِسالح 
أبناء الداخل أو من الُعمالء الهاربين من 
االجتماع،  ذلَك  في  والضفة.  غزة  قطاع 
بعَد  ُيقاَطع  أن  الُمفَترض  من  والذي 
»أردان«  الَصهيوني  الوزير  تصريحات 
والذي قال: »إنَّ الُمجتمع العربي عنيف 
جًدا وأنَّ األمر ُمرَتبط بالَثقاَفة«، وأضاَف 
ُتعطي  العربية  األم  »إنَّ  الوزير  هذا 

البنها اإلذن بقتل شقيقته ألنَّها تخرج 
واكتفى  العاِئلَة«،  ُيعجب  ال  شاب  مع 
أعضاء  من  الُمشتركة  القاِئَمة  أقطاب 
ومنهم  هذا  أردان  بتبريرات  الكنيست 
وبحسب  طيبي،  وأحمد  عودة  أيمن 
موقع »واينت« قال الطيبي تعقيًبا على 
القاِئَمة  »إنَّ  الصهيوني:  الوزير  توضيح 
إردان  َتصريحات  أنَّ  الَحظت  الُمشَترَكة 
في الليلة الماِضَية كاَنت بِمثاَبة توضيح 
ُمِهم، عندما قاَل إنَُّه لَم يقِصد أن جميع 
السكان العرب يلَجأون إلى الُعنف، وإنَّما 
أجزاء َصغيَرة فقط، في حين أّن الغالبية 
الُعظمى من الجمهور تحترم القانون«.. 
االجتماع  هذا  ُمخرجات  من  َوكاَن 
الُشرطة  ووزير  الُمشترَكة  قاَدة  بيَن 
الصهيوني »غلعاد اردان« توفير مالكات 
لحوالي 600 في مراكز الُشرطة الموجوَدة 
مالكات  العربية،  والمدن  القرى  في 
عدا  هذا  عرب  ُشرَطة  ورجال  قين  لُِمَحقِّ
للبلديات  ُترَصد  التي  الميزانِيات  عن 
فيها  الُشرطة  لمراكز  وتحديًدا  العربية 
بُمحارَبة  عالَقة  لها  أخرى  لمشاريع  أو 

العنف. 
للجماهير  الكنيستية  القياَدة  لقد سعت 
ضد  النضال  تحويل  إلى  الفلسطينية 
العنف من نضال ضد االحتالل إلى نضال 
الحركة  عن  ُمنعزل  مدني  سياق  في 
الوطنية الفلسطينية وما حصل في البالد 
على مدار االثنين وسبعين عاًما الماضية، 
هذا  دولتهم«،  في  »المواطنين  نضال 
الذي  وسقَفهم  ومشروعهم  َدوَرُهم 
ُصدَفة  وليَس  تجاوَزُه  على  يجرؤا  لن 
الُمتاَبعة من هذه  استبعاد رئيس لجَنة 
اللقاءات، وإن كاَن عضو كنيست سابق، 
لكنَُّه يحمل الَيوم رأًيا ُمغايًرا على األَقل 
في  الُشرطة  دور  من  الُجزِئيَّة  هذه  في 

الجريمة أو ُمحاَربتها.
ففي لقاء للسيد محمد بركة رئيس لجنة 
َعراف  ُسهى  للَصحفية  الُعليا  الُمتابعة 
في إطار َتقرير على حلقات طويلة عن 
َعراف  تَه  أعدَّ الُمنَظمة  والجريمة  العنف 
لموقع »سيحاه مكوميت« باللغة العبرية، 
وهو ُمترجم من قبل السيد سليم سالمة 
يحويه  لما  ومراجعتِه  بقراءتِه  )وأنَصح 
من معلومات ومقابالت وتفاصيل ُمرِعبة 
المجتمع  في  الُمنظمة  الجريمة  عن 
الُمحتل(، يقول  الداخل  الفلسطيني في 
بركة: »أنا ضد إقاَمة َمحطات للُشرَطة«، 
الِحفاظ  ليَس  هو  هَدفها  »ألنَّ  ويَوّضح 
الفحم  أم  أنظري  حًقا،  األمن  على 
َولَم  ُهناك  للُشرَطة  محطة  أقاموا  مثاًل: 
مع  لقاء  في  ُكنا  واإلجرام،  الُعنف  َيِقّل 
الُشرَطة قبَل بضَعة أسابيع لكن حكروش 
العربي  الَنقيب  )النقيب جمال حكروش 
ُكلَّف  والذي  »إسرائيل«  فيشرطة  ل  األوَّ

برئاسة ُمديرية تحسين الخدمات للعرب 
س . ع( لم يكن حاِضًرا، َسألت عن الَسبب 
َفأجابوا بَِصراَحة، بأنَّ ُمِهّمتُه ووظيَفتُه 
ليس ُمحاَرَبة الُعنف، وإنَّما إقاَمة محطات 
لإلنخراط في  ُمسلمين  للُشرَطة وتجنيد 
سلك الُشرَطة، الهدف من هذه المحطات 
أبناءنا  تجنيد  هو  الشرطة(  )مراكز 
القومية  وللخدمة  األمن  لقوات  وبناتنا 

المدنية«، إلى هنا ينتهي االقتباس.
أجهزة  ولَعبت  َمفقود  الَشخصي  األمن 
كاَن  ذلك، وهذا  أساسًيا في  دوًرا  األمن 
ِعصابات  إلى  الكثيرين  للجوء  َسَبًبا 
المواَجَهة  لهم،  الُخضوع  أو  اإلجرام 
لَِمعالِم  واِضَحة  رؤية  إلى  أواًل  تحتاج 
ولكن  الِسالح،  نملُك  ال  نحُن  الِصراع، 
على  العمل  اتَحدنا،  لو  قوتنا  نملُك 
على  والعمل  الوطنية  سات  المؤسَّ بناء 
تكثيف العمل الوطني والوعي والحراك 
الثقافي وبناء لجان محلية غير مرتبطة 
بالمؤّسسة الصهيونية لتسهر على أمن 
الُسلطات  للناس،  األمان  وتوفير  البلد 
المحلية تملك َمفاتيح في هذه الُمعادلة 
ولكنَّها لألسف في ُمعَظمها تبتعد عن 
دورها المطلوب، َفأقسام الرفاه والشؤون 
االجتماعية والتربية والتعليم والرياضة، 
دور  في  ومركزي  أساسي  مدماك  هي 
في  الُعنف  ُمحاَربة  في  المحلية  السلطة 

المجتمع الفلسطيني.
مع  لقاء  من  بمقطع  هنا  وُننهي 
في  عام   28 خدَم  عربي  شرطة  ضابط 
مراكز  وفي  الصهيونية،  الشرطة  سلك 
الُمتقاعد  الضابِط  يقول  إذ  ُمختلفة، 
نبيل ظاِهر للصحفية سهى َعراف: »إنَّ 
َمَحّطات الُشرطة في القرى العربية هي 
مجرد زيَنة، أقمنا محطات للُشرطة لكن 
بَِعدم  ألوَصيت  ُسِئلت  لو  َيزداد،  الُعنف 
بل  اليوم،  الُشرطة  إلى  شكاوى  تقديم 
االجتماعية  الخدمات  أقسام  إلى  الَتَوّجه 
قضايا  وإنهاء  الُصلح  لجان  إلى  أو 
هي  الُشرَطة  النزاعات،  أو  الخالفات 
مجرد ديكور، تعمل في إطفاء الحراِئق 

فقط«.
الفلسطيني  الُمجتمع  يبني  لَم  ما 
الُخصوصية  قاِعدة  على  ساتِه  مؤسَّ
شعبِه  قضية  مع  نضالِه  في  ويتالحم 
المركزية ويعيد اإلعتبار للنضال الوطني 
الَمطلبي  َيشَتق  قاعدته  وعلى  ومنه 
أن  فعال  يستطيع  فلن  الَيومي  الَحياتي 
سيبقى  وإنَّما  والعنف،  الجريمة  يواِجه 
مرحلَة  إلى  وسنصل  الحراِئق  ُيطفئ 
مكونات  كل  الحرائق  هذه  ستطال 
هذه  مثل  وصلنا  قد  قل  أو  مجتمعنا، 

المرحلة.    
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التلويح  من  سنوات   4 حوالي  بعد 
ال  رسمًيا..  إعالنها  من  وشهرين  بها 
زالت »صفقة القرن« تحتل حيًزا كبيًرا 
يسحب  بدأ  كورونا  )وباء  النقاش  من 
األضواء عنها، وربما يجعل منها شيًئا 
من  كثير  شأن  شأنها  الماضي،  من 
المقالة  هذه  في  األخرى(.  األشياء 
نحاول أن نجيب على بعض التساؤالت 
جاءت؟  أين  من  بالصفقة؛  المتعلقة 
وكيف  تأخذنا؟  أن  يمكن  أين  وإلى 

نواجهها في الواقع؟ 
قصيرة  فقرة  في  أجمل  دعوني 
وردت  التي  والعبارات  األقوال  أبرز 
وسياسيين  وخبراء  قادة  ألسنة  على 
استخدمت  الصفقة.  هذه  بخصوص 
تباينت  عديدة  ومترادفات  تعبيرات 
الذي  للشخص  تبًعا  مضامينها 
وتارة  »صفعة«،  تارة  فهي  يطلقها؛ 
ثانية »صدمة« وثالثة »سرقة«، ورابعة 
وسادسة  »صفاقة«  وخامسة  »صرعة« 

»فرصة«.
بالمولود  البعض  وسمها  وقد  هذا 
المشوه تعبيًرا عن رفضها  أو  الميت 

كان الرئيس محمود عباس شجع عليها في أول لقاء له مع ترامب، 
و”أسقطها” البعض قبل إعالنها بوقت كبير. لألسف، من الواضح 
في  جاء  نظرًيا  “اقتراًحا”  بوصفها  القرن”  “صفقة  مع  نتعامل  زلنا  ال  أننا 
وثيقة معلنة، وليس بوصفها “عملية جارية” بالفعل منذ فترة طويلة تحت 

أقدامنا وأمام أعيننا، ربما منذ وعد بوش االبن 2004.  

في زمن الكورونا:
“صفقة القرن” بين التجميد والتطبيق

م. تيسير محيسن- باحث وكاتب سياسي وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني/ فلسطين

التهوين  أو  إلسقاطها  واالستعداد 
الضارة.  وتأثيراتها  خطرها  من 
من  ثمة  عمًقا  أكثر  تحليالت  وفي 
»إمبراطورية  سياسة  نتاج  اعتبرها 
ما  أو حصاد مر في مرحلة  مأزومة«، 
القومية  العربية وفشل  القومية  بعد 
في  السياسي«  »اإلسالم  الدينية 
تمثل  المعنى  بهذا  وهي  المنطقة، 
لحظة فاصلة بين مرحلتين في تاريخ 

الصراع والمنطقة.  
زمًنا  بالصفقة  التلويح  استغرق 
والتكهنات  التسريبات  ومع  طوياًل، 
أن  تعدو  ال  ربما  أنها  كثيًرا  شاع 
تاجر عقارات،  »تخيلية«  تكون مجرد 
زعم  عنها  الرسمي  اإلعالن  ومع 
البعض أنها جاءت لتنقل »التخيلية« 

إلى خطط وخرائط وجداول زمنية.
إذا كانت الصفقة تمثل انتصاًرا مذهاًل 
اعتبرها  حيث  الصهيوني،  لليمين 
للنزاع،  صياغة«  »إعادة  قادته   أحد 
و«نقلة نوعية«، فإنها تشكل في ذات 
الوقت »الفصل األخير« لمسيرة طويلة 
من »الخيانة« الغربية والمسمار األخير 

في نعش حل الدولتين. 
المالحظات  تسجيل  يمكن  ذلك،  إلى 
حل  مشروع  تعزز  الصفقة  التالية: 
»حل  تعزز  كما  الواحدة،  الدولة 
تكريس  أو  سيناء«  عبر  غزة  معضلة 
الصفة  ضم  تسريع  مع  انفصالها 
المنظور  تكسر  الصفقة  الغربية. 
حله،  وطرق  للصراع  األمريكي 
وتتبنى الرواية الصهيونية وتتجاهل 
بنبرة  صيغت  الفلسطينيين،  معاناة 
استعمارية.  استعالئية  وصائية 
الدولية  بالجهود  »استهزاء  الصفقة 
لحل األزمة المستمرة« وهي نوع من 
من  وأن  الشريفة«،  غير  »الوساطة 

شأنها أن تديم الصراع فحسب.
واستنكر  رفضها  برمته  العالم  وألن 
مضمونها وطريقة صياغتها واإلعالن 
للفشل«،  »مصممة  خطة  فهي  عنها؛ 
ال تلبي طموحات الفلسطينيين طبًقا 
ليست  وهي  روس،  دنيس  ألقوال 
اإلطالق؛ بل مهزلة  خطة سالم على 
من البداية إلى النهاية طبًقا لمارتن 

إندك. 
»محاولة  هي  التاريخي  معناها  في 
لحسم مسألة لم يكن باإلمكان حسمها 
الصراع«، وفي  نهائًيا طوال قرن من 
هي  النفسي-الشخصي  معناها 
وفي  مغامر«،  عقارات  تاجر  »تخيلية 
كامل  »إنحياز  السياسي  معناها 
أجل  والضغط من  اإلسرائيلية  للرؤية 

تطبيقها«. 
من أين جاءت؟

تحوالت  نتاج  »الصفقة«  جاءت 
وأحداث كبرى فلسطينية وإسرائيلية 
وإقليمية ودولية وخصوًصا أمريكية، 
مجرد  ليست  الصفقة  المعنى  بهذا 
في  بنيوي  تحول  وإنما  عابر  حدث 
المواقف والتحالفات والتداعيات على 

النحو التالي: 
السياسي  النظام  قدرة«  »انعدام   )1(
مسيرة  فشل  عن  الناجم  الفلسطيني 
من  حالة  تولدت  وبدائلها.  التسوية 
اليمين  شجعت  والتفتيت  التجزئة 
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األمريكي  وحليفه  اإلسرائيلي 
لماليين  القيامي  بالجنون  المدعوم 
وضع  على  اإلنجيليين،  المسيحيين 
إلى  التسوية  من  االنتقال  مخططات 

التصفية.
تشهدها  التي  الظواهر  من   )2(
مسيرة  تعثر  أعقاب  في  المنطقة 
يعرف  بات  ما  الديموقراطي  التحول 
إسرائيل  نحو  العربية  بالهرولة 
بناء  جهود  أو  معها،  والتطبيع 
مواجهة  في  عربي-إسرائيلي  حلف 
إيران. إن كل خطوة في هذا االتجاه 
“المسألة  رصيد  من  سحب  يقابلها 
حكومة  لصالح  تقدمة  الفلسطينية” 
نتنياهو. ما كان لهذا أن يحدث لوال 
فراغ القوة الناشئ في المنطقة بعد 
وسوريا  العراق  وانهيار  مصر  خروج 
ودخول  وانشغالها  الجزائر  وضعف 
ثالث قوى على الخط )إيران، تركيا، 
إسرائيل( لملىء هذا الفراغ؛ المرتبط 
بالنهاية المحزنة للمد القومي العربي 
الناجم عن هزيمة الناصرية، وصعود 
أنظمة  وتسّيد  السياسي،  اإلسالم 

فاسدة ومستبدة.
وبين  »الصفقة«  بين  الفصل  يمكن  ال 
منذ  المنطقة  في  األحداث  مجرى 
يمكن  فيما  تندرج  إذ   ،2001 سبتمبر 
الشرق  هيكلة  »إعادة  عليه  نطلق  أن 
األمريكية  للرؤية  طبًقا  األوسط« 
زاويا  من  إدارات  ثالث  قاربتها  التي 
مختلفة دون المس تقريًبا بجوهرها. 
في  الديني  المارد  االبن  بوش  أطلق 
»اإلرهاب«  المسعورة على  إطار حملته 
أطلق  بينما  العراق،  بنيان  وقوض 
أوباما الوحش الطائفي، وقوض فرص 
بنيان  ومعه  الديموقراطي  التحول 
مجموعة أخرى من الدول. جاء ترامب 

ليكمل ما بدأه سلفاه.  
اإلسرائيلية  االنتخابات  كشفت   )3(
في ثالث جوالت عن حقيقة ساطعة: 
فإن  نتنياهو،  مع  الخالف  من  بالرغم 
واأليديولوجية  السياسية  اليمين  قيم 
على  تهيمن  التي  هي  وتوجهاته 
القائمة  )باستثناء  اإلسرائيلية  الساحة 
الجدل  غياب  على  عالوة  المشتركة(؛ 
تحظى  أساسية.  سياسية  قضايا  حول 
أجندة اليمين اإلسرائيلي بدعم يميني 
خطابه  يعزز  واسع؛  دولي  وشعبوي 

السياسي ويدعم إجراءاته العملية.
الصفقة نتاج صعود الترامبية:

تحوالت  نتاج  الترامبية  الواقع،  في 

هائلة في المجتمع والنظام األمريكيين 
على مدى عقود طويلة سابقة، جعلت 
»إمبراطورية  المتحدة  الواليات  من 
ظاهرة  ليست  الترامبية  أزمة«.  في 
فريدة، وإنما هي جزء من سياق كوني 
تقوض  عارمة  فوضى  بمثابة  يميني، 
لليبرالية  نهاية  ووضع  العولمة  نظام 
»السوق  مقولتي  وخصوًصا  الجديدة 
بدائل  تبني  دون  والديموقراطية« 

جوهرية أكثر إنسانية. 
فصل  يمكن  ال  األحوال  جميع  في 
»أزمة  عن  المتحدة  الواليات  سياسة 
الرأسمالية« التي جاء ترامب للتعامل 
مقرون  شعبوي  منطلق  من  معها 
بجموح قومي متنامي؛ إذ من سمات 
هذه الرأسمالية المظهر االستعماري 
والفاشية  الجديد،  فوق  ما  الحربي 
ضرورًيا  شرًطا  بوصفها  المستدامة 
الرأسمالية؛  التشكيلة  الستمرار 
بين  حادة  تناقضات  تشهد  التي 
بين  اإلنتاج،  وعالقات  اإلنتاج  قوى 
الرأسماليات  بين  واألطراف،  المركز 
اإلنتاج  بين  والصاعدة،  التقليدية 
اإلنتاج  بين  )البيئة(،  والطبيعة 

واالستهالك. 
من جانب آخر، الترامبية نتاج تقاطع 
بطبيعة  مرتبطة  ديناميات  ثالث 
االستقطاب  األمريكي:  النظام 
حزبين  بين  والسياسي  األيديولوجي 
منظومة  على  وتأثيراته  كبيرين 
الحكم، تشققات الهوية في »مجتمع 
سياسي« يشهد تفاوًتا اقتصادًيا حاًدا، 
وتآكل  الهوية؛  سياسات  وتعميق 
مستوى  على  الديمقراطية  المعايير 

النخبة والجمهور. 
في  »الترامبية«  ترتبط  بالتأكيد 
ترامب  بشخصية  جوانبها  من  جانب 
الكاذب  المتعلم،  شبه  نفسه؛ 
والمخادع )زئبقي وغير موثوق به(، 
أفعاله،  بردود  التنبؤ  يمكن  ال  الذي 
والعنصري  المتعصب  الديماغوجي 
األتوقراطيين.  بالحكام  والمعجب 
وال  للعالم،  تبسيطية  نظرة  يمتلك 
بين  منقسًما  عالًما  بوصفه  إال  يراه 
تاجر  منظور  من  وخاسرين  رابحين 
ليس  ترامب  أن  صحيح  عقارات. 
للشعبوية  الوحيد  المعاصر  المثال 
لكنه  والحمائية،  والوطنية  اليمينية 
النظام  على  خطورة  األشد  بالتأكيد 
تحكمه.  التي  القيم  وعلى  الدولي 
موقفه  يفسر  ما  بعض  ذكر  فيما 
وموقف إدارته عموًما وتجاه المسألة 

انفصال  على  عالوة  الفلسطينية 
بصورة  القيم  عن  عنده  السياسة 

سافرة. 
إلى أين تأخذنا الصفقة؟

تجميد  الكورونا  زمن  يفترض 
خاص  هو  ما  كل  لصالح  »السياسة« 
أن  المحتمل  من  الفيروس.  بمكافحة 
الصفقة،  عن  العلني  الحديث  يتوقف 
إسرائيل  تواصل  أن  خشية  ثمة  لكن 
ذلك  في  بما  العدوانية،  ممارساتها 
والتبديد«  »اإلجهاز  استراتيجية  تبني 
وأيًضا  الوطني  لكل مفردات مشروعنا 
والرمزي  المادي  »وجودنا«  مفردات 

فوق هذه األرض:
الصفقة 1 )) مواجهة  عن  الكف 

مخطوطة  أو  نظرًيا  اقتراًحا  بوصفها 
منشورة، وإنما بوصفها سياسة شاملة 

وممارسة عملية تجري في الواقع
عن 1 )) اإلعالن  من  نجعل  أن 

الصفقة حافًزا لصحوة فلسطينية تبدأ 
بإعادة  وتنتهي  والنقد  بالمراجعة 
الوحدة  ومسارات  مفردات  صياغة 
والوفاق على مستوى النظام السياسي 
وقطاع  الغربية  الضفة  ومجتمع 
الشعب  مجموع  مستوى  وعلى  غزة 
في  المختلفة  ومكوناته  الفلسطيني 

مختلف بقاع األرض. 
في 1 )) المبالغة  عن  االمتناع 

من  الوقائع  وتجاهل  أفعالنا  ردود 
ثبت  ما  إلى  بالعودة  والمطالبة  حولنا 
عقمه أو قصوره أو فشله من رهانات 
أو تكتيكات أو وسائل وأدوات، وكي 
للصفقة  الرافض  العالم موقفه  يواصل 
باللغة  مخاطبته  في  نستمر  أن  علينا 
التي يقبلها وليس بالتطرف والمغاالة. 

لروايتنا 1 )) االعتبار  إعادة 
يفهمها  بلغة  وتظهيرها  التاريخية 
أشقاءنا  نواجه  أال  وعلينا  اآلخرون، 
العرب “المهرولين” نحو التطبيع بالسب 
الحوار  مسارات  بفتح  وإنما  والشتم، 
اليمينية،  إسرائيل  لمخاطر  والتنبيه 
والتركيز على أن إيران ليست هي العدو 
من  تقدم  أن  اإليرانية  القيادة  )على 

جانبها أدلة على ذلك(. 
أحدثته 1 )) ما  على  اتكاًء 

على  فلنعمل  صدمة،  من  الصفقة 
الوطني  النضال  بين  الصالت  تجديد 
الحرية  أجل  من  والنضال  والتحرري، 
االجتماعية،  والعدالة  والديمقراطية 
الفلسطينية  للمسألة  االعتبار  وإعادة 

بوصفها قضية العرب األولى!

ية
ين

ط
س

فل
ن 

ؤو
ش



 18

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

طرح الثامن من آذار هذا العام تحديات عديدة، على نساء العالم، في 
ظل أوضاع صحية كارثية، وتدهور اقتصادي، واجتماعي، وسياسي، 
ر  ذكَّ العام؛  هذا  السنوية  االحتفاالت  تنظيم  من  وبداًل  وثقافي. 
يجدر  التي  العالم،  عبر  والمتنوعة،  العنيدة،  النسوية  النضال  بأساليب  آذار 

استلهامها لمواجهة التحديات؛ 

المرأة الفلسطينية:
نضال سياسي ومجتمعي متواصل

د. فيحاء  قاسم عبد الهادي- أكاديمية وكاتبة/ فلسطين

أسلوب النضال السلمي الجماهيري، مثل 
أسلوب التظاهر لنيل الحقوق: 

في  نيويورك،  عامالت  فعلت  كما 
قتل  اللواتي   -  ،1911 عام  آذار، 
مشاركتهن  خالل  عاملة،   140 منهن 
سوء  على  احتجاجية  مظاهرة  في 
أحوالهن االقتصادية، وشروط العمل 
نساء  فعلت  وكما   ،- الالإنسانية 
من  والعشرين  الثامن  في  فلسطين، 
آذار، عام 1921- حين تظاهرت نساء 
الرجل،  مع  إلى جنب  جنباً  فلسطين، 
وتصريحه،  بلفور،  بسقوط  وهتفن 
رفضهن  عن  وأعلنَّ  وحكومته، 
واألطماع  البريطاني،  لالنتداب 
الصهيونية في فلسطين، غير آبهين 

 ، البريطانيين-  لرصاص  بالتعّرض  
1976م،  الثالثين من آذار عام  وفي 
شواهنة،  خديجة  استشهدت  حين   -
جماهيرية  هبة  إثر  سخنين،  من 
عارمة، في الجليل األعلى، للدفاع عن 
مصادرة  بسبب  الفلسطينية،  األرض 
 - أصحابها  من  وانتزاعها  األراضي، 
العام  آذار،  من  عشر  الخامس  وفي 
رابعة  استشهدت  حين  1979م؛ 
بلدة  في  سعير،  قرية  من  الشاللدة، 
احتجاجية،  مظاهرة  إثر  حلحول، 
إلى  األمريكي  الرئيس  زيارة  على 

إسرائيل.
ومثل التصدي لهدم البيوت:

فيه  شاركت  الذي  األسلوب  هذا 

باإلضافة إلى المرأة الفلسطينية نساء 
حيث  العالمية؛  التضامن  حركة  من 
الجماهيري  النضال  أنواع  ممارسة 
إلى  أّدى  لو  حتى  كافة،  السلمي 
هدم  منع  سبيل  في  االستشهاد 
السادس عشر  البيوت؛ كما حدث في 
من آذار، العام 2003؛ حين استشهدت 
راشيل كوري، أثناء وقوفها في وجه 
الجرافة اإلسرائيلية، لمنعها من هدم 

بيت في رفح -.
وأسلوب النضال العسكري:

 11 يوم  المغربي،  دالل  فعلت  كما 
عملية  قادت  حين  1978؛  عام  آذار، 
الفدائيين،  رفاقها  مع  عسكرية، 
للمطالبة  فلسطين،  إلى  لبنان  من 
بشكل  بالحرية  الفلسطينيين  بحق 
المعتقلين  سراح  وإطالق  عام، 
االحتالل  سجون  في  الفلسطينيين 
اإلسرائيلي، بشكل خاص، واستشهدت 

في سبيل الحرية. 
التي  التحديات  وتتزايد  تتواصل 
تواجه المرأة الفلسطينية هذا العام، 
»صفقة  عن  اإلعالن  بعد  خاصة 
انتهكت  التي  الصفقة  االقرن«؛ 
عي  أسس السالم، في الوقت الذي  يدَّ
إلحالل  أسساً  تضع  أنها  عّرابها  فيه 
السالم. هذه الصفقة التي بدأ تنفيذ 
بعض بنودها منذ زمن بعيد، ويجري 
تنفيذ بنود أخرى منها شيئاً فشيئاً؛ 
الشعب  معاناة  من  يزيد  الذي  األمر 
الفلسطيني، ويزيد من إيمانه بوجوب 
النضال ضد  أساليب  تصعيد وتجديد 
االستعماري  الصهيوني  المشروع 
إعادة  وضرورة  العنصري،  اإلحاللي 
التحرير  لمنظمة  التحرري  الطابع 
المشروع  الفلسطينية؛ إلعادة صياغة 
استجابة  الفلسطيني؛  الوطني 

للتحديات الكبرى التي تواجهه. 
الفلسطينيات  النساء  دت  جدَّ
الدولي،  الصعيد  على  مطالبهن 
الصعيد  على  مطالبهن  دن  جدَّ كما 
المتحدة  األمم  طالبن  الفلسطيني. 
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1889؛  قرار  تطبيق  بمتابعة 
الدول  “مسؤولية كل  يؤكد  الذي 
من  اإلفالت  سياسة  إنهاء  في 
عن  المسؤولين  ومعاقبة  العقاب 
ذلك  في  بما  العنف  أشكال  كل 
الجنسي«.  والعنف  االغتصاب 
وتطبيق قرار مجلس األمن 1325؛ 
الذي يقضي بحماية حقوق المرأة 
الفلسطينية تحت االحتالل، خاصة 
بعد أن تبنت األمم المتحدة، عام 
قراراً  ساحقة،  وبأغلبية   ،2019
الفلسطينية،  المرأة  وضع  حول 
اإلسرائيلي  االحتالل  فيه  »تعتبر 
المرأة  وجه  في  أساسية  عقبة 
في فلسطين المحتلة، وال يعيق 
يحرمها  بل  فحسب؛  تقدمها 
اإلنسانية،  حقوقها  أبسط  من 

الدولية«.  القوانين  لها  تكفلها  التي 
»سيّما  الدولي  المجتمع  طالبن  كما 
على  الموقعة  السامية  األطراف 
بتحمل  األربع؛  جنيف  اتفاقيات 
واألخالقية،  القانونية  مسؤولياتها 
حماية  تجاه  بالتزاماتها  والوفاء 
للمعتقلين  الصحية  الحقوق 
االحتالل  سجون  في  الفلسطينيين 

اإلسرائيلي«. 
الفلسطينيات  النساء  وناشدت 
للضغط  الدولي؛  األحمر  الصليب 
لحماية  الوقائية  التدابير  التخاذ 
بعد  خاصة  والمعتقلين،  المعتقالت 
االحتالل  سجون  إدارة  »أبلغت  أن 
الحركة األسيرة - يوم 19 آذار 2020 
- بوجود 4 إصابات بفايروس كورونا 
األسرى  صفوف  في   )19- )كوفيد 

داخل سجن مجّدو«.
دت النساء الفلسطينيات  فلسطينياً أكَّ
وتحقيق  االنقسام  إنهاء  أن  مجدداً 
يجمع  الذي  هو  الوطنية  الوحدة 
لمقاومة  الفلسطيني  الشعب  طاقات 
من  بعد  يطبَّق  لم  ما  تطبيق 
األمريكية  التصفوية  الصفقة  بنود 
إلى  الدعوة  دن  وجدَّ اإلسرائيلية. 
الوطني،  المجلس  قرارات  تطبيق 
المجالس  وقرارت   ،2018 نيسان 
المركزية؛ آذار 2015، وكانون الثاني 
2018؛ التي لم تنفذ حتى اآلن، وفي 
ال  بنسبة  المرأة  تمثيل  منها  القلب 

تقل عن %30  في مؤسسات المنظمة 
جهاز  إحصائيات  أن  خاصة  كافة، 
أعلن  الذي  الفلسطيني،  اإلحصاء 
بيَّنت  قد  العالمي  المرأة  يوم  عشية 
“مشاركة متواضعة للنساء في مواقع 

صنع القرار”:
أعضاء  من   %5 أن  البيانات  »أظهرت 
أعضاء  من  و%11  المركزي،  المجلس 
أعضاء  من  و%14  الوطني،  المجلس 
و%11  نساء،  هن  الوزراء  مجلس 
السلك  في  الفاعالت  السفيرات  نسبة 
امرأة  هناك  أن  كما  الدبلوماسي، 
واحدة تشغل منصب محافظ محافظة 
رام اهلل والبيرة من أصل 16 محافظ«.   
سلطة  أعلى  قرارات  تنفيذ  إن   
تشريعية للشعب الفلسطيني؛ سوف 
قدرات  من  االستفادة  في  يسهم 
في  العالية،  وإمكانياتهن  النساء، 
والثقافية  السياسية  المجاالت؛  جميع 
واالجتماعية واالقتصادية، كما سوف 
للشعب  أوسع  التفاف  في  يسهم 
التحرير  منظمة  حول  الفلسطيني 
الفلسطينية؛ الممثل الشرعي والوحيد 

للشعب الفلسطيني. 
رحبت  االجتماعي؛  الصعيد  وعلى 
قرارين  بصدور  الفلسطينيات  النساء 
بقانون، يوم 3 تشرين الثاني، ويوم 4 
تشرين الثاني لعام 2019، ينتصران 
فتح  لألم  »يحق  أولهما:  للمرأة، 
حسابات مصرفية ألبنائها القاصرين، 
وهي صاحبة الصالحية باإليداع فيها 

والسحب منها وإغالقها«.

 وثانيهما: »قرار بقانون بشأن تحديد 
ل  سن الزواج في دولة فلسطين، معدِّ
للتشريعات الناظمة لألحوال الشخصية 
بشأن    ،2 مادة  فلسطين،  دولة  في 
تحديد سن الزواج في فلسطين، إلى 
18 سنة شمسية، لكال الجنسين؛ لكن 
أعربت النساء عن خشيتهم من بقاء 
تنفيذ  على  لاللتفاف  مفتوحاً  الباب 
القانون  أخضع  حيث  القانون،  هذا 
قضاة  قاضي  رها  »يقرِّ الستثناءات 
الدينية  المرجعيات  أو  فلسطين، 

للطوائف األخرى«.
في  العنف  لتصاعد  بالنسبة  أما 
إقرار  فإن  الفلسطيني؛  المجتمع 
العنف،  من  العائلة  حماية  قانوني: 
العقوبات  قانون  مسوّدة  ومشروع 
لعام 2010؛ لم يعد خياراً؛ بل ضرورة 
لحماية المجتمع بشكل عام، والنساء 
بشكل خاص، وضرورة قصوى لسيادة 

دولة القانون في فلسطين. 
حين يزداد الهلع وتزداد المخاوف 
بعد  خاصة  والمجتمع؛  األسرة  في 
الجديد؛  العالمي  الوباء  انتشار 
يخفين  حاضرات؛  النساء  تكون 
همومهن، ويشّمرن عن سواعدهن 
ويحمين  أوالً،  عوائلهن  ليحمين 

أنفسهن ثانياً.
هي المرأة من تحمل عبء العائلة 
تستحق  من  وهي  الوطن؛  وعبء 
تحميها  قوانين  إلى  تستند  أن 
وتحمي عائلتها وتحمي وطنها.  
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الرفض   في  إشكالية  الفلسطيني  الوطني  النضال  حركة  تواجه  لم  شعبًيا، 
الشعبي ألية عالقة مع المحتل، بل ووصمتها تاريخًيا بالخيانة، ومع محاوالت 
البعض بإقامة جسور عالقة كان الشعار األساس هو التطبيع ليس وجهة نظر، 
بل هو خيانة، ليس ذاك وحسب، وإنما أيًضا هو تشريع لوجود االحتالل؛ األخطر تحويل 

الصراع إلى حوار وليس صراع وجود.

الجامعات الفلسطينية وفيروس التطبيع
رلى أبو دحو- محاضرة في جامعة بيرزيت وعضو لجنة المقاطعة األكاديمية/ فلسطين

النضال  حركة  تواجه  لم  شعبًيا،   
في  إشكالية  الفلسطيني  الوطني 
الرفض الشعبي ألية عالقة مع المحتل، 
بالخيانة، ومع  بل ووصمتها تاريخًيا 
محاوالت البعض بإقامة جسور عالقة 
كان الشعار األساس هو التطبيع ليس 
وجهة نظر، بل هو خيانة، ليس ذاك 
وحسب، وإنما أيًضا هو تشريع لوجود 
إلى  الصراع  األخطر تحويل  االحتالل؛ 

حوار وليس صراع وجود.
حيث  الحالة،  تفاقمت  أوسلو،  مع 
فتحت نخبة أوسلو السياسية واألمنية 
الباب على مصراعيه لفتح عالقات مع 
االحتالل، واليوم ُتعد »لجنة التواصل 
التجلي  اإلسرائيلي«  المجتمع  مع 

الرسمي لهكذا عالقات تطبيعيه. 
ومع تراجع العمل السياسي والمقاوم، 
همومها  نحو  الجماهير  وانكفاء 

شعبية  محاوالت  برزت  اليومية، 
فكان  التطبيع  سيل  أمام  للوقوف 
التي  الوطنية  المقاطعة  لجنة 
وأهلية  شعبية  أطًرا  بالنهاية ضمت 
وفصائل العمل الوطني، وهي تعمل 
االحتالل  محاصرة  أجل  من  بجد 
عالمًيا عبر سحب االستثمارات ووقف 

التعامل مع االحتالل عالمًيا. 
في العام 2004، وفي رام اهلل احتضن 
مركز بلدنا مجموعة من األكاديميين 
في  الفلسطينيين  والناشطين 
مقاطعة االحتالل ومناهضة التطبيع، 
الفلسطينية  الحملة  تأسست  حيث 
والثقافية  األكاديمية  للمقاطعة 
للمساهمة   )PACBI-باكبي( إلسرائيل 
والحرية  العدالة  أجل  من  النضال  في 
حيث  الفلسطيني،  للشعب  والمساواة 
تدعو الحملة إلى مقاطعة المؤسسات 

اإلسرائيلية  والثقافية  األكاديمية 
في  والعميق  المستمر  لتورطها 
المنبثقة  الفلسطينية  الحقوق  إنكار 

من القوانين الدولية. 
على  إنجازات  وحققت  العمل  اتسع 
جامعات  حيث  العالمي،  المستوى 
قرارات  باتخاذ  قامت  طلبة  ومجالس 
جريئة بمقاطعة المؤسسة األكاديمية 
تخدم  إنها  قاعدة  على  اإلسرائيلية، 
وتعزيز  تشريعه  عبر  االستعمار 
حيث  المختلفة،  المجاالت  في  قوته 
الجامعات وأبحاثها ُتسخر في خدمة 

االستعمار.
الحالة  مع  التعامل  كان  فلسطينًيا، 
المختلفة،  ومفاعيله  معاييره  له 
السلطة  على  محسوبة  جامعات  حيث 
عالقات  عن  تغاضت  السياسية 
بها  يقوم  التي  البحثية  التطبيع 
أو حتى شجعت  األكاديميين،  بعض 
مشاريع بحثية ومؤتمرات مشتركه. 
في  الجامعات  بعض  توغلت  وفيما 
التطبيع، وقفت الحركة الطالبية في 
أدائها  شاب  أنه  رغم  ذلك،  مواجهة 
أو  الحزب  لهذا  تبًعا  اإلرباك  بعض 

الحركة أو تلك. 
ومع ذلك، استطاعت حركة المقاطعة 
وبجهود طوعية أن تفرض التطبيع 
جعلت  بل  مرفوض،  ومنهج  كسلوك 
إقامة هكذا  الكثيرين يترددون في 
عالقات، واألهم فيما قامت به حركة 
المقاطعة األكاديمية هي التعاون مع 
اتحاد نقابات الجامعات، والذي اعتبر 
الجامعات  على  تعميمه  تم  بيان  في 
يثبت  أكاديمي  أي  أن  الفلسطينية 
كان،  أي  تطبيعي  بنشاط  قيامه 

سيتم مالحقته والمطالبة بإقالته.
جامعة بيرزيت: نموذج يستحق التعميم

التركيز  المهم  العجالة من  في هذه 
شكلت  والتي  بيرزيت  جامعة  على 
بموقف  التزامها  في  ليس  نموذج 
فحسب،  للتطبيع  مناهض  وطني 
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ولكن أيًضا هي من أكثر اللجان الفاعلة 
األكاديمي  التطبيع  مناهضة  في 
وحتى السياسي في الجامعات، وتعد 
من  جزء  األكاديمية  المقاطعة  لجنة 
فإن  وبالتالي  العاملين،  نقابة  لجان 
ما تقوم به هو ملزم لمجمل مجتمع 
بيرزيت  جامعة  إدارة  أيًضا  الجامعة، 
كانت قد صّرحت اكثر من مرة حول 
موقفها المناهض للتطبيع والمساند 
أن  الجزم  ويمكن  المقاطعة.  للجنة 
مدار  وعلى  عملت  بيرزيت  جامعة 
الحرم  على  بالحفاظ  السابقة  العقود 
ما  مخترق،  وغير  محصن  الجامعي 
لديهم  ممن  للكثيرين  رادًعا  شكل 
البحث  مسمى  تحت  االستعدادية 
أو  مؤتمرات  في  باالشتراك  العلمي 

أبحاث مع أكاديميين إسرائيليين. 
في  الطالبية  بالحركة  يتعلق  فيما 
يمكن  أيًضا  هي  بيرزيت،  جامعة 
في  الطبة  على  متقدمة  أنها  الجزم 
بكل  عالقتها  في  أخرى  جامعات 
بمناهضة  ويتعلق  وطني  هو  ما 
االحتالل والنضال ضده، وليس بعيًدا 
اعتقال  حول  اليومية  األخبار  عنا 

ومالحقة طلبة جامعة بيرزيت. 
يوم  وأثناء  الماضي  العام  في 
تعقده  الذي  السنوي  التوظيف 
بالشركات  الطلبة  لتعريف  الجامعة 
العمل فيها  التي يمكن  والمؤسسات 
باالحتجاج  الطلبة  قام  التخرج،  بعد 
التي  للتقنيات  عسل  شركة  وبطرد 
)الشركة  أبيب  تل  من  بالكامل  تدار 
روابي،  مدينة  موقعها  فيما  األم(، 

 BDS المقاطعة  حركة  حسب  والتي 
مع  التطبيع  عالقات  في  غارقة  هي 

االحتالل. 
المقاطعة  لجنة  تخوض  واليوم 
مع  حاًدا  وصراًعا  جداًل  الجامعة  في 
مشاركة  خلفية  على  األمناء  مجلس 
تطبيعي  بلقاء  المجلس  أعضاء  أحد 
برلمان  مسمى  تحت  أبيب،  تل  في 
بإقالته  بيانها  في  وطالبت  السالم، 
فيما  األمناء،  مجلس  من  وطرده 
هناك ضغوط عالية على الجامعة من 
إقالته،  بعدم  السياسي  الهرم  أعلى 
وما زالت المسألة معلقة نتيجة حالة 
فيروس  بسبب  المعلنة  الطوارئ 
كورنا، حيث أغلقت الجامعة أبوابها. 
لسلطة  السياسي  االنهيار  حالة  إن 
أوسلو أوجد معايير ومقاييس مائعة 
بالعالقة  يتعلق  فيما  واضحة  وغير 
مثقفي  يحاول  فيما  االحتالل،  مع 
للتطبيع  مسوغات  إيجاد  السلطة 
هناك  نعيش«.  »بدنا  قاعدة  على 
غياب لموقف وطني حازم يقوم على 

محاسبة ومتابعة المطبعين.
النقابية  بحركتها  اليوم  الجامعات 
المواقع  إحدى  تشكل  والطالبية 
واألدوات المركزية لخلق حالة وطنية 
ناقوس  تدق  التي  وهي  رافضة، 
الخطر من فيروس التطبيع المنتشر 
سلطة  من  الرسمي  تشريعه  بفعل 
بأن  المقاطعة  لجان  وتدرك  أوسلو. 
أي تراخي أو تراجع سيعزز من حالة 
التطبيع المنفلتة، ليس في فلسطين 
عبر  بقوة  تسللت  وقد  بل  وحسب، 

لمنظومة  التابعة  العربية  األنظمة 
لذا  الصهيوني؛  األمريكي  االستعمار 
المركزية  الحلقة  فلسطين  تشكل 
أن  والمفترض  المواجهة،  هذه  في 
رئيسي،  دفاع  خط  الجامعات  تشكل 
البحثي  التعاون  مشاريع  أن  خاصة 
األكاديمي، والتي بدأها نظام كامب 
تنحسر،  أن  من  وبدل  اليوم  ديفيد، 
األكاديميين  من  مزيد  لها  ينضم 
العرب، وإن كان هناك بالمقابل لجان 
األكاديمي  المستوى  على  مقاطعة 
لجان  وهي  العربية،  الجامعات  في 
يفترض أنها تتابع التطبيع بأشكاله 
الرياضية،  االأكاديمية،  المختلفة؛ 

الفنية، الثقافية... الخ. 
وعربية  وطنية  معركة  امام  نحن 
الجامعات  عبر  التطبيع  لمقاومة 
معركة  وهي  الثقافية،  والمؤسسات 
تشكل جزء مهم من نضالنا الوطني، 
»الحكيم«  قاله  ما  ننسى  ال  ان  ومهم 
جورج حبش »قد نخسر كل الجبهات 
جبهة  نخسر  ال  ان  علينا  ولكن 
تشكل  الجبهة  وهذه   ، الثقافة« 
المركزية  والساحة  األداة  الجامعات 
أيضا  ولكن  المقاومة  في  ليس  لها، 
في بناء جيل من الطلبة واٍع ومحصن 
انحسار  في  بقوة  يساهم  ان  وقادر 
ولنتذكر  التطبيعي.  الفيروس  هذا 
دوما ان المسألة ليست اختالف وجهة 
الوجود  صراع  هو  صراعنا  بل  نظر، 
مع محتل ومستعمر سمته األساسية 
لشعبنا  اإلبادة  وممارسة  العنصرية 

الفلسطيني.

ية
ين

ط
س

فل
ن 

ؤو
ش



 22

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

القرن، صفقة  في  وردت  التي  المثلث،  لمنطقة  الترانسفير  مسألة   أعادت 
أن هؤالء  اعتقد  أن  بعد  الفلسطينية  القضية  صلب  إلى  الداخل   فلسطينيي 
 أمرهم قد قضي في أوسلو، الذي أخرجهم من دائرة حل القضية الفلسطينية.

نحو يوم األرض الخالد
فلسطينيو الداخل بين استثناء أوسلو وترانسفير صفقة القرن

سليمان أبو ارشيد- كاتب سياسي/ فلسطين

حتى أوسلو  اتفاقيات  رفضت   وبينما 
بسائر أسوة  الداخل  بأسرى   االعتراف 
سرت الذين  الفلسطينيين،   األسرى 
زال وما  اإلفراج  اتفاقيات   عليهم 
 بعضهم يمضي في السجون منذ عقود،
مئات مبادلة  أجازت  القرن  صفقة   فإن 
فلسطينيين باعتبارهم  منهم   اآلالف 
إطار في  المستوطنين  آالف   بمئات 
ومالءمتها الحدودية   التعديالت 
استثناء كان  وإن  الديمغرافي.   للواقع 
 فلسطينيي الداخل من الحل في أوسلو،
أو تنازل  بمثابة  قبلهم  من  اعتبر   قد 
إدراج فإن  عنهم،  فلسطيني   تخلي 
“تنازل هو  القرن  صفقة  في   المثلث 
على ملموس  ودليل  إسرائيلي”   وتخلي 
 أن “الهوية اإلسرائيلية” التي يحملونها
مخططات من  لهم  حماية  تشكل   ال 
المستقبلية. والتهجير   الترانسفير 
 ويشكل فلسطينيو الداخل الباقية الباقية
والتطهير التهجير  عمليات  من   الناجية 
 العرقي التي مارستها الصهيونية خالل

 نكبة 48، والجزء الباقي في الوطن الذي
 أقامت عليه دولتها على أنقاض الشعب

الفلسطيني.
 ورغم اضطرار إسرائيل لمنح هذه البقية
 الباقية الهوية اإلسرائيلية بغية الحصول
التي بدولتها  الدولي  االعتراف   على 
فلسطين مساحة  من   78% على   أقيمت 
الحكم عليهم  فرضت  فإنها   التاريخية، 
 العسكري ومنعتهم من الدخول والخروج
بتصريح سوى  ومدنهم  قراهم   من 
إسرائيل ونجحت   .1966 عام   حتى 
الحدود ضبط  في  الفترة  تلك   خالل 
 الخارجية والداخلية، عبر التحكم بحركة
وتسهيل وتنقالتهم   الفلسطينيين 
الذين الغائبين”،   االستيالء على “أمالك 
 جرى تهجيرهم عام 1948 وعلى أمالك
عن نزحوا  ممن  الحاضرين”    “الغائبين 
رغم إليها  العودة  من  ومنعوا   قراهم 

بقائهم داخل البالد.
إسرائيل استولت  فقد   وباألرقام، 
من دونم  ألف  و600  ماليين   4  على 

في صادرت  كما  الفلسطينية،   األرض 
 الخمسينيات والستينيات مناطق واسعة
مساحتها بلغت  والمثلث  الجليل   في 
األرض، من  دونم  ألف  و400   مليون 
دونم في الف   700 إلى مصادرة   إضافة 

النقب.
الحكم العسكري كأداة سيطرة:

وتدمير األرض  مصادرة  جانب   إلى 
واالستيالء المهجرة  الفلسطينية   القرى 
المدن في  والعقارات  الممتلكات   على 
ظالله، تحت  جرت  التي   الفلسطينية 
مسألة العسكري  الحكم  تولى   فقد 
 التحكم بتفاصيل حياة المواطن العربي
 الفلسطيني، فهو صاحب القرار النهائي
والفالحين العمال  بشؤون   المتعلق 
والمثقفين، والتجار  المهن   وأصحاب 
 وصاحب الحل والربط في شؤون التعليم
 والخدمات االجتماعية، وهو الوكيل على
والوفيات والوالدات  السكان   تسجيل 
شؤون عن  ناهيك  والطالق،   والزواج 
والموظفين المعلمين  وتعيين   األراضي 
الضابط بدور  يقوم  وهو   وإقالتهم، 
والنشاط السياسية  األحزاب  شؤون   في 
المجالس وشؤون  واالجتماعي   السياسي 

المحلية والبلدية.
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 ويمكن القول، أن الحكم العسكري نجح
له وضعتها  أهداف  ثالثة   بتحقيق 
 إسرائيل، هي تسهيل عمليات مصادرة
االنتخابات في  التدخل   األراضي، 
البلدية والمجالس  للكنيست   البرلمانية 
 لصالح حزب ‘مباي’ الحاكم، ومنع نشوء
أية حركة سياسية فلسطينية إقامة   أو 
منع جرى  السياق  هذا  وفي   مستقلة، 
 حركة األرض التي أقيمت في ستينيات
في قادتها  زج  وتم  الماضي   القرن 

السجون.
 يوم األرض 1976:

الصراع محور  زالت  وما  األرض   كانت 
الداخل فلسطينيي  بين   األساسي 
زالت ما  التي  اإلسرائيلية،   والمؤسسة 
ما نهب  مخططات  اليوم  حتى   تواصل 
الجليل أراٍض فلسطينية في   تبقى من 
 والمثلث والنقب وزرعها بالمستوطنات،
التي المناطق  تلك  زالت  ما   حيث 
تشكل فلسطينية  أغلبية   تسكنها 
 هاجًسا ديموغرافًيا يقض مضاجع الدولة
الجليل منطقة  حظيت  وقد   العبرية. 
 التي تمتد من حدود لبنان وحتى مرج
 بن عامر، وتبلغ مساحتها مليون ونصف
 دونم، عشية يوم األرض 76 بـ “اهتمام”
التهويدية، ومخططاتها  الدوائر   تلك 
الجليل” تهويد  “مشروع  نص  في   وجاء 
،76 األرض  يوم  عشية  عنه   الذي كشف 
قلة هي  بالجليل  الخاصة  القضية   “أن 
اليهود لغير  بالنسبة  اليهود   السكان 
 )العرب( الذين يؤلفون %70 من مجموع
اليهود السكان غير   السكان”، وبلع عدد 
 )العرب( سنة 1973 في الجليل 147 ألًفا
 مقابل 62 ألف يهودي، بينما سكن في
المشروع، في  ورد  كما  الجليل،   أطراف 
في )العرب(  اليهود  غير  من  ألًفا   40 

ضواحي عكا وطمرة وشفاعمرو”.

أما أهداف المشروع فتمثلت بـ:
 1- تغيير الوضع الديمغرافي الراهن بين
بواسطة اليهود  وغير  اليهود   السكان 

مشروع تطوير طويل األمد.
إلى الجبلي  الجليل  إقليم  تحويل   -2 

منطقة ذات أغلبية يهودية.
اليهود  3- ضمان توزيع صحيح للسكان 

في الجليل.
الموجودين السكان  اقتصاد  تعزيز   -4 
 فيه )اليهود( والذين سينضمون إليهم

في المستقبل.
 ويمتد المشروع على مرحلتين: المرحلة
والمرحلة  ،1980 سنة  حتى   األولى 
 الثانية حتى سنة 1990، ويشمل إقامة

في منها  اثنتين  صناعية،  قرى   ثماني 
مجموعة في  واثنتين  الغربي   الجليل 
 مستوطنات سيجف واثنتين في منطقة
آالف مصادرة  يعني  الذي  األمر   حزون؛ 

 الدونمات العربية.
قامت المشروع،  لهذا  فعلية   وكترجمة 
من كبير  قسم  بإغالق   السلطات 
لسخنين التابعة  “المل”  منطقة   أراضي 
بالقاموس والمعروفة   وعرابة ودير حنا، 
،9 بالمنطقة  اإلسرائيلي   العسكري 
شرعت كما  لمصادرتها،  تمهيًدا   وذلك 
من دونم   45000 مصادرة   بإجراءات 
والمشهد ماهل  وعين  الناصرة   أراضي 
مسطح توسيع  بغية  وكفركنا،   والرينة 

مستوطنة “نتسيرت عليت”.
 تشكيل لجنة الدفاع عن األراضي:

 بتاريخ 29/7/1975 عقد اجتماع تشاوري
ورجال سياسيين  بحضور  حيفا   في 
االتجاهات مختلف  من  وثقافة   فكر 
الجديدة مخططات  لبحث   والمشارب، 
ختام في  وتقرر  األراضي   لمصادرة 
 االجتماع تشكيل لجنة مبادرة للدفاع عن
 األراضي والدعوة الجتماع موسع بتاريخ
 15/8/1975، ومن ثم عقد مؤتمر شعبي

 للدفاع عن األراضي.
18/10/1975 بتاريخ  عقد   المؤتمر 
عن الدفاع  لجنة  رسمًيا  عنه   وانبثقت 
يوم في  االضراب  أعلنت  التي   األراضي 
 األرض وقادت معركة الدفاع عن األرض
اللجنة سكرتارية  تشكلت  وقد   الحًقا. 
شحادة، شحادة  القس  من:  حينه   في 
نقارة، حنا  المحامي  خميس،   صليبا 
 المحامي محمد ميعارين، مسعد قسيس،
محمد معليا،  محلي  مجلس   رئيس 
 محاميد، رئيس مجلس محلي أم الفحم،
 عبد الرحيم يحيى، رئيس مجلس محلي
رئيس حيدر،  نسيب  يوسف   الطيبة، 
حبيب المحامي  البقيعة،  محلي   مجلس 

أبو حلو، والدكتور انيس كردوش.
عن للدفاع  الشعبي  المؤتمر   وكان 
وعقد اآلالف  به  شارك  الذي   األراضي 
عقده مؤتمر  أكبر  هو  الناصرة،   في 
 الفلسطينيون داخل الخط األخضر، وقرر
والشامل العام  االضراب  إعالن   المؤتمر 
عن إسرائيل  حكومة  تتراجع  لم   إذا 
عنه وانبثقت  األراضي،  مصادرة   خطة 
الوحيدة تكون  ربما  الشعبية،   اللجنة 
الفلسطينية الجماهير  نضال  تاريخ   في 
شموليتها حيث  من  “إسرائيل”،   داخل 

واستعدادها الكفاحي.
29- ليلة  أي  االضراب،  يوم  وعشية 

اإلسرائيلية الدبابات  كانت   30/3/76 
حنا ودير  عرابة  سخنين،  قرى   تطوق 
األرض يوم  مثلث  الحًقا  سميت   التي 
سكانها على  التجول  حظر   وتفرض 
يهتفون وخرجوا  الحظر  كسروا   الذين 
 “بالروح بالدم نفديك يا جليل”، “بالروح
 بالدم نفديك يا فلسطين”؛ هتاف تعمد
الذين الستة  األرض  يوم  شهداء   بدماء 
وكفركنا وعرابة  سخنين  في   سقطوا 
عقود، ثالثة  صمت  وكسر   والطيبة، 
القمع سياسات  فشل  عن  إعالًنا   وشكل 
 واالضطهاد والحكم العسكري في تبديد
 الهوية الفلسطينية لهذا الجزء الحي من

الشعب الفلسطيني.
 األرض والهوية:

انتفاضة  76 األرض  يوم  هبة   اعتبرت 
 غضب اعتمل في الصدور على مدار ثالثة
تحول، نقطة  وشكلت  ماضية،   عقود 
مع الجماهير  هذه  عالقة  في   ليس 
واالهم بل  فقط،  اإلسرائيلية   المؤسسة 
اعتبرت حيث  ذاتها،  مع  عالقتها   في 
والخوف، التردد  سنوات  على   تمرًدا 
حبس الذي  القمقم  من  للمارد   وخروًجا 

 فيه.
ترجماتها االنتفاضة  هذه  والقت    

القوى وهيبة  دور  تعاظم  في   مباشرة 
بعكاكيز عرف  ما  و”تكسير   الوطنية 
بأحزابها، المرتبطة  والقوائم   السلطة 
فلسطينية وطنية  تيارات   وبروز 
أبناء حركة  مثل  والمالمح   المضمون 
وتشكل الحًقا،  التقدمية  والحركة   البلد 
والمؤسسات والجمعيات  األطر   عشرات 
 الوطنية المحلية والقطرية وعلى رأسها
 اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية

ولجنة المتابعة.
 وبدون شك، فإن يوم األرض 76 يعتبر
الهوية تشكيل  إعادة  في  هامة   محطة 
 الوطنية الفلسطينية للعرب في منطقة
يستجيب بما  العملي،  وتجسيدها   48 
الفلسطيني الوطني  المد  مع   ويتوافق 
شأن وتعاظم  الساحات  مختلف   في 
 الثورة الفلسطينية بين تجمعات الشعب

الفلسطيني في مختلف المواقع.
يرفرف أن  غرابة  ال  كذلك،   والحال 
الجليل سماء  في  الفلسطيني   العلم 
في والمثلث  والنقب   والكرمل 
األرض يوم  ومسيرات   مهرجانات 
الوطني البعد  عن  تعبيًرا   الالحقة، 
 للصراع على األرض، وتحدًيا لمحاوالت
وتأكيًدا الهوية،  وتبديد   األسرلة 
من الجزء  لهذا  الوطني   لالنتماء 

 الشعب الفلسطيني.
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الطبقات الجيبولتيكية لصفقة القرن ومرتكزات المواجهة

د. عابد الزريعي-مدير مركز دراسات ارض فلسطين للتنمية واالنتماء/ تونس

على  القرن  صفقة  تطرح 
العربية بشكل  التحرر  حركة 
التحرر  حركة  وعلى  عام، 
تحدًيا  خاص،  بشكل  الفلسطينية 
تاريخًيا ومصيرًيا، يتجاوز بتداعياته 
أبعد من حدود  ما هو  إلى  ونتائجه 
بوصفها  فالصفقة  العربي؛  اإلقليم 
إلعادة  أمريكي  استراتيجي  مشروع 
ترتيب جغرافية المنطقة، تأتي في 
دولية،  جيوسياسية  تحوالت  لحظة 
اآلحادية  نظام  انكفاء  في  تتبدى 
متعدد  دولي  نظام  لصالح  القطبية 
القوى واألقطاب، وتهدف إلى ضمان 
األمريكية  المتحدة  الواليات  إمساك 
تسمح  حاسمة،  استراتيجية  بمنطقة 
لها بإدارة الصراع في مرحلة تراجعها 
تلزيم  خالل  من  وذلك  ناجع،  بشكل 
لصالح  تفكيكها  بعد  المنطقة 
»إسرائيل«،  االستراتيجي  حليفها 
الذي يخشى بدوره من انعكاس ذلك 
اإلدارة  أولويات  سلم  على  التراجع 
األمر  ذاتها؛  المنطقة  في  األمريكية 
وتلهًفا  نهًما  أكثر  يجعله  الذي 
اإلمريكي  المشروع  إنجاز  على سرعة 
تبنيه  وإعالن  المحددة،  بمواصفاته 
وأهدافه  فحواه  في  ليصبح  له 
مشروًعا أمريكًيا إسرائيلياً. وإذا ًكات 
أمًرا  باتت  قد  المشروع  هذا  مواجهة 
نتيجة  التأجيل  أو  التردد  ال يحتمل 
للمخاطر التي يكتنزها، والتي تلقي 

بظاللها إلى مناطق أبعد من الحدود 
عملية  فإن  للمنطقة،  الجغرافية 
بدورها  تستدعي  الناجعة  المواجهة 
آليات ومرتكزات واضحة وقادرة على 
التي  المخاطر  مستوى  إلى  االرتقاء 
يتضمنها. هذه المقالة محاولة لرسم 
القرن،  صفقة  لمواجهة  أولي  تصور 
ثالثة  إلى  منهجًيا  تنقسم  وهي 

عناوين حسبما يرد:
أواًل: الطبقات الجيبولتيكية لصفقة القرن

الرسمي  للنص  المدققة  القراءة  تكشف 
لصفقة القرن، والذي يتقاطع في كثير 
التي  التسريبات  مع مجمل  مفاصله  من 
عن  الماضية،  السنوات  مدى  على  تتالت 

طبقتين مباشرة وغير مباشرة. 
1 ــ الطبقة المباشرة وتتركب من ثالثة 
فيما  تتمثل  ومتداخلة،  متتالية  شرائح 

يلي: 
ما  كل  في  وتتمثل  القلب:  منطقة  ــ  أ 
سياسية  قضايا  من  الصفقة  في  ورد 
تتعلق  وغيرها،  واقتصادية  وأمنية 
سواء  التاريخية،  فلسطين  بأرض 
أو  االحتاللي،  السياسي  بالتكوين 
في  الفلسطيني  السياسي  التكوين 
الديمغرافي  واالمتداد  والقطاع،  الضفة 

الفلسطيني في دول الشتات. 
ب ــ منطقة الطوق: وهي الدول العربية 
وردت  وقد  فلسطين،  بأرض  المحيطة 
حيث  مختلفة  بمستويات  الصفقة  في 

تمت اإلشارة نًصا إلى بعضها، ولم يرد 
عملية  وتتلخص  اآلخر،  بعضها  ذكر 
التصور  في  انخراطها  في  استهدافها 
األمريكي ضمن مشروع إعادة الترتيب.

الخارجي:  المحيط  منطقة  ــ  ت 
المحيطة  المنطقة  في  وتتمثل 
الصدد  هذا  وفي  العربي،  باإلقليم 
ورد  التي  إيران  إلى  الصفقة  تشير 
ذكرها خمسة عشر مرة، وفي ثالثة 
أنها تشكل تهديًدا  أولها،  سياقات؛ 
والستقرار  إسرائيل،  ألمن  وجودًيا 
وثيقة  حسب  فهي  العربية،  الدول 
تطويق  إلى  تسعى  القرن  صفقة 
وسوريا  لبنان  وتستخدم  إسرائيل 
المملكة  وغزة، وتعمل على محاصرة 
السعودية والعراق والبحرين  العربية 
مصلحة  هناك  أن  وثانيها،  واليمن. 
مشتركة بين إسرائيل والدول العربية 
أمريكية.  ورعاية  بدعم  لمواجهتها، 
الهدف  في  ثالثها،  يتمثل  بينما 
المباشر وهو العمل على تغيير سلوك 
المقاومة  محور  على  والقضاء  إيران، 
وتثبيت  وتأمين  إسرائيل  وحماية 
إنجاح  وهو  المباشر  وغير  وجودها، 
يؤمن  بما  المنطقة،  تفتيت  مشروع 
الدول  أشالء  على  إسرائيل  هيمنة 
العربية وبناء الشرق األوسط الجديد. 
على ضوء ذلك نجد أن المحيط الخارجي، 
كما تطرحه الصفقة يتفاعل بشكل كبير 
القلب  وبمنطقة  الطوق،  منطقة  مع 
أيًضا، وقد ركزت الصفقة على ذلك من 
خالل اإلشارات المتكررة لتشابك العالقة 

بين إيران وعديد قوى ودول المنطقة.
وهي  المباشرة،  غير  الطبقات  ــ   2
مختلف بلدان العالم ومنظماته التي 
استهدفتها الصفقة، وتتمثل عملية 
االستهداف في النيل من منظوماتها 
وقراراتها  والحقوقية  القانونية 
في  بالصراع  المتعلقة  السابقة 
المنظمات  في  وتتمثل  المنطقة.، 
ــ  المتحدة  )األمم  واإلقليمية  الدولية 
االفريقي  االتحاد  ــ  االوربي  االتحاد 
ــ مجموعة برسك.. وغيرها(، وذلك 
تشر  لم  الصفقة  أن  من  الرغم  على 
لها مباشرة، باستثناء األمم المتحدة 
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زاوية  من  إليها  اإلشارة  تمت  التي 
عجز القرارات التي اتخذتها وعددها 
700 قرار، صادرة عن الجمعية العامة 
قرار   100 إلى  المتحدة، إضافة  لألمم 
عجزت  األمن،  مجلس  عن  صادر 
أن  عن  الصفقة  نص  حسب  جميعها 

تجد حاًل للنزاع. 
ثانًيا: الحلقة المركزية في المواجهة

القرن  صفقة  مواجهة  مسار  إن 
مسار  مواكبة  بالضرورة  تستدعي 
وغير  المباشرة  االستهداف  طبقات 
المباشرة، بما يعنيه ذلك من أن تشمل 
والطوق  القلب  منطقة  المواجهة  عملية 
والمحيط الخارجي والساحة الدولية،  مع 
طبقات  تراتبية  االعتبار  بعين  األخذ 
وقوة  األهمية  حيث  من  المواجهة، 
وفي  األخرى.  الطبقات  في  التأثير 
كحلقة  القلب  منطقة  تبرز  الصدد  هذا 
مركزية طرفية في سلسلة االستهداف، 
فستجر  وسحبها  بها  االمساك  تم  إذا 
ذلك  يعنيه  بما  السلسلة،  بقية  خلفها 
من أن حسم الملف الفلسطيني وتصفية 
مصير  حسم  أي  الفلسطينية،  القضية 
القوة  لصالح  التاريخية  فلسطين  أرض 
األخرى  الملفات  سيحسم  االحتاللية، 
لصالح المشروع االمريكي، الذي يريد أن 
الطرفية وهي  السلسة من حلقتها  يجر 
أضعفها  من  وليس  حلقاتها،  أقوى 
الوسيطة،  العربية  الطوق  حلقة  وهي 
التي يتسارع فيها االختراق عن طريق 
التطبيع، والذي يعي جيًدا بأن االمساك 
بأنظمة  المسماة  العربية  بالحلقة  الكلي 
االعتدال العربي، لن يسمح له باإلمساك 
عملية  إلى  يقود  قد  بل  السلسلة،  بكل 
تكوين سلسلة  أمام  المجال  تفتح  قطع 
على  واستعصاء  قوة  أكثر  جديدة 
التركيز  يتم  لذلك  األمريكي؛  المشروع 
المعتدلة  العربية  الحلقة  استخدام  على 
المركزية  للحلقة  وتليين  ثقب  كأداة 
الرئيسة، وهي الحلقة الفلسطينية التي 
كامل  على  السيطرة  بها  االمساك  يوفر 
الحلقات واجبارها على االنصياع للمشروع 
أن  االعتبار  في  وضعنا  وإذا  األمريكي. 
الرافض  جانبها  الفلسطينية في  الحلقة 
إليها  النظر  يتم  للصفقة،  والمقاوم 
من زاوية عالقتها بمجموعة من القوى 
من  وإيران  ناحية،  من  العربية  والدول 
مقاومة  أن  القول  يمكننا  ثانية،  ناحية 
الحلقة الفلسطينية هي جزء من مقاومة 
إلى  من طهران  الممتد  المقاومة  محور 
التحرر  حركة  قوى  إلى  إضافة  لبنان، 
يقف  الذي  الفاعل  الكل  وهي  العربية، 

األمريكي،  للمشروع  المضاد  الموقع  في 
أهمية  أن  على  التأكيد  من  بد  وال 
الفلسطينية كحلقة مركزية في  الحلقة 
المواجهة، تنبع من الوعي بأن سقوطها 
المغتصبة،  األرض  يعني سقوط تحرير 
التحرر  حركة  مشروع  عناوين  كأحد 
العنوانين  خلف  سيجر  والذي  العربية، 
من  والخروج  الوحدة  وهما  اآلخرين، 
التبعية، وبمعنى أدق تسجيل الهزيمة 
ومن  العربية.  التحرر  لحركة  التاريخية 
مشروعية  بساط  سحب  ثانية،  ناحية 
محور المقاومة المرتكز على موقفها من 
ثالثة،  ناحية  الصهيوني. ومن  المشروع 
بمنظومتها  الدولية  الحلقات  انكفاء 

القانونية المتعارضة مع صفقة القرن.

لصفقة  المقاوم  البرنامج  مرتكزات  ثالًثا: 
القرن

الصفقة  إن أي برنامج نضالي لمواجهة 
تقسيمة  إلى  يستجيب  أن  يجب 
التي  المباشرة  وغير  المباشرة  الطبقات 
الذي يفرض  األمر  الصفقة،  تستهدفها 
مستوى  على  المهام  من  مجموعة 
وفي  المواجهة،  حلقات  من  حلقة  كل 
الركائز  من  مجموعة  تبرز  الصدد  هذا 

األساسية تتمثل فيما يلي: 
في  ويتبدى  الهدف:  تحديد  أوالً. 
محاصرة  في  يتحدد  مباشر  مستوى 
على  وتسللها  انتشارها  ومنع  الصفقة 
واإلقليمية  الدولية  المستويات  كافة 
الرسمية والشعبية، ومستوى استراتيجي 
الفرصة  وانتزاع  إسقاطها،  في  يتحدد 
العربية  التحرر  حركة  لصالح  التاريخية 

والمترتبة على هذا اإلسقاط.
في  ويتمثل  التوجه:  حسم  ثانًيا. 
التعبير  مرحلة  من  االنتقال  ضرورة 
التدبير  مرحلة  إلى  الصفقة،  رفض  عن 
المباشرة  األهداف  تحقيق  على  والعمل 
ترتبط  مسألة  وهي  واالستراتيجية، 
القوى  اقتصاد  بكيفية  كبير  بشكل 
وعدم  طويلة،  مواجهة  في  وإدارتها 
السريع  االستنزاف  خطأ  في  الوقوع 
واالستسالم  الركون  ثم  للطاقات، 
الطرف  يستمر  بينما  الواقع،  لمجريات 
اليومي  والعمل  الفعل  في  اآلخر 

بمستويات متعددة.  
بما  ارتباًطا  وذلك  الخطة:  بناء  ثالًثا. 
هو عام ومشترك بين كل فصائل حركة 
ارتباًطا  وبما هو خاص  العربية،  التحرر 
المبدأ  حيث  ومن  فصيل،  كل  بواقع 
المفاصل  من  مجموعة  تحديد  يمكن 
الشعب  بحقوق  تتعلق  التي  السياسية 
ضرورة  ضمنها  ومن  الفلسطيني 
واتفاق  التسوية  أطروحات  مع  الحسم 

الساحة  على  المختلفة  وتداعياته  اوسلو 
الفلسطينية، ومقاومة التطبيع والتبعية 
على الساحة العربية، والفكرية المرتبطة 
وتشويه  الوعي  تزييف  عملية  بمواجهة 
تاريخ الصراع وتمييعه، والقانونية التي 
الشرعية  تتصدي لاللتفاف على قرارات 
المقاومة  الدولية، وتصد محاولة تشويه 
ودمغها باإلرهاب، وتأكيد حق الشعوب 
في مقاومة االحتالل كما نصت القوانين 
الصهيوني،  العدو  وتجريم  الدولية، 
لمحاوالت  تتصدى  التي  واإلعالمية 
التضليل اإلعالمي وصد محاوالت اإلساءة 
المواطن  وتسليح  الفلسطيني،  للشعب 
العربي بالمعلومة الصحيحة، والعسكرية 
الفصائل  عاتق  على  ملقاة  مسألة  وهي 
مستوى  إلى  وترتقي  الفلسطينية 
تتعرض  الذي  الوجودي  التهديد 
هذا  وفي  الفلسطينية.  القضية  له 
لعمل  الترتيب  األمر  يستدعي  الجانب 
وفي  الكيان  متواصل في عمق  عصابي 
عمليات  من  أكثر  المستوطنات،  شبكة 
القصف الصاروخي الذي يحتاج إليه في 

مستويات أخرى من المواجهة.
في  وتتمثل  الفعل:  أدوات  رابًعا. 
جمعيات  من  المدني  المجتمع  منظمات 
العربي  المستوى  على  سياسية  وأحزاب 
الفصائل  وكذلك  والدولي،  واإلقليمي 
عالقات  بناء  على  والعمل  الفلسطينية، 
تشاركية وتكوين شبكات نضالية تخترق 
مختلف  وتشمل  الجغرافية،  الحدود 
القطاعات الجماهيرية على مستوى النوع 

والمهنة والدور االجتماعي.
العمل  باستثناء  العمل:  أشكال  خامًساـ 
العسكرية  باألجهزة  المنوط  العسكري 
العمل  فإن  الفلسطينية،  للفصائل 
الرئيسة،  الفعل  أداة  الجماهيري يشكل 
اآلليات  مختلف  في  تتجلى  التي 
واالعتصام  التظاهر  مثل  والوسائل 
وتوجيه  البيانات  وإصدار  والمسيرات 
التوقيع  بحمالت  والقيام  الرسائل 
والمؤتمرات،  والملتقيات  الندوات  وعقد 
والدعم  التبرعات  جمع  بحمالت  والقيام 
المادي، مع الوعي إلى ضرورة استمرارية 
العمل النضالي، بما يعنيه ذلك من عدم 
فترة  خالل  والطاقة  الجهد  استنزاف 

محدودة ثم التوقف. 
خاتمة 

إن صفقة القرن التي تستهدف تصفية 
لتفكيك  كمدخل  الفلسطينية،  القضية 
نظام  وبناء  العربي«،  اإلقليمي  »النظام 
قبل  من  عليه  مهيمن  جديد،  إقليمي 
كسب  من  يجعل  الصهيوني،  الكيان 
قضية  الصفقة  مع  المواجهة  معركة 

ية
ين

ط
س

فل
ن 

ؤو
ش



 26

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

 عبر قرن خال من الصراع ليس هناك مبادرة سياسية فلسطينية واحدة تستحق الذكر، كما
لم تكن هناك رؤية استراتيجية فعلية شاملة واحدة.

فلسطين
غياب االستراتيجي وحضور الخطابي

وليد عبد الرحيم-كاتب فلسطيني/ سوريا

هو األساس  الثورة   شرط 
نظرية، قاعدة  من   االنطالق 
إلى ُتفضي  ثم  بالحلم   تبدأ 
 برنامج شامل يستند إلى تحقيق رؤية
مكونات تنسف  متكاملة   استراتيجية 
ومفرداته”، المهزوم  الماضي”   وأسس 
نظرياً  - المخاض  فترة  أثناء   وتسعى 
وثقافة تفكير  وآلية  وعي   -لتأسيس 
األول الثورة  شرط  أن  أي   مغايرة، 
الماضي ُبنى  هدم  محاولة  هو   ببساطة 
ُبنى وترتيب  الماضوية،   وفلسفة 
 المستقبل عبر رؤية ثورية جلية، أما ما
االنتفاض، إطار  في  فيبقى  ذلك   دون 
التحرر، حركة  المقاومة،   االحتجاج، 
من هنالك  إلى  وما  المسلح...   الكفاح 

توصيفات ومصطلحات وتسميات.
 بناء على هذا المنطلق، يمكننا القول بأن
اآلن، حتى  تقم  لم  الفلسطينية   الثورة 
أكثر منذ  فلسطين  على  تتابعت   لقد 
وانتفاضات مقاومة  حركات  قرن   من 
نضوج أن  من  الرغم  على   واحتجاجات، 
من كثيراً  اقتربت   2000 العام   انتفاضة 

أن تصبح ثورة، ولكن...!
أُشدٍّ من  بلغ  مهما  “العفوي”  الفعل   إن 
1965” ال  “ و   ”1936 “ ثورة  كـ   واتساع 

 يشكل فعاًل تاريخياً ثورياً حقيقياً، وإنما
تستلهم بطولية  عارم،  مقاومة   فعل 
ثورية مفاهيم  من  تنطلق  وال   الشعار 
 عميقة تؤسس لعقلية جديدة عبر ثقافة
السياسية- قبل  وطنية-   اجتماعية 
أسس أحد  بذاته  كان  لواقع   مغايرة 
لمعطيات يمكن  فال  الهزيمة،   وأسباب 
مآالت تثمر  أن  استمرت  إن   الهزيمة 
ولألسف فلسطينياً،  الثورة،   ونتائج 
بالخطاب، الرؤية  استبدال  تم   لقد 

واالستراتيجية بالشعار.
 من المؤسف أن االستراتيجي الجزئي لم
بأسوأ صوره، صورة سطحية إال   يتجلَّ 
النقاط كبرنامج  والزمان  المكان   خارج 
النازيين تجمع  وفهم  مثاًل،   العشر 
 الصهاينة على أرض فلسطين بأنه “أمة
 في طور التكوين!” ثم إعالن االستقالل
كرس بينما  الهواء  في  بقي   الذي 
“استقالل” ترسيخ  ومفردات   مفاهيم 
أرض على  المحتلة  العصابات   كيان 
 فلسطين، فكان إعالناً ساذجاً أدى إلى ما
أدى إليه من نتائج نحصد ثمارها اآلن.
”1936 الكبرى  فلسطين  “ثورة   قامت 
على االحتجاج  أساسيين   لسببين 
هجرة وتفشي  البريطاني   االنتداب 

 اإلرهابيين اليهود من كل أنحاء العالم،
بناء استراتيجية  ذهنها  عن   فغابت 
وبرنامج متقدم  ومجتمع  عصرية   دولة 
كما متكامل،  اقتصادي  ثقافي   سياسي 
مؤسسة حكومية الفلسطينيون  يبن   لم 
 استقاللية، لهذا وعلى الرغم من عظمتها
األشهر وإضراب  كفاحها   وأسطورية 
فلسطين وهو الشامل في عموم   الستة 
تاريخ في  ُيسجل  شامل  إضراب   أطول 
كانت أنها  إال  اليوم،  حتى   البشرية 
الفشل مفتاح  فشلها؛  مفاتيح   تحمل 
 يتمثل في كونها ليست ثورة بالمعنى
 الفعلي، وإنما هبة مقاومة نصف واعية

مباركة وشجاعة...
التاريخ في  الثانية  الكبرى   المحطة 
انطالقة  “ هو  الحديث   الفلسطيني 
 الثورة الفلسطينية المعاصرة” في العام
 1965 التي كانت تحمل مقولة الثورة ال
 استراتيجيتها، كفاحاً مسلحاً ال برنامجاً
 وطنياً شاماًل، ولم تكن هناك خطة سوى
المسلح”، “الكفاح  العدو  ضد   القتال 
التحرير منظمة  أن  من  الرغم   على 
 الفلسطينية التي أنشئت ببراعة وعمق
 وتم عقد المجلس الوطني في العاصمة
يد على  وضعت  القدس   الفلسطينية 
رجاالت وكبار  ورفاقه  الشقيري   أحمد 
أساساً ونخبتها  ومثقفيها   فلسطين 
استراتيجيا رسم  إلى  للتحول   صالحاً 
الميثاق  “ ومنها  فلسطين،   لمستقبل 
تعديله تم  الذي  الفلسطيني”   القومي 
المصالح قزمية  مع  يتناسب  كي   لمرات 
إفراغه إلى  أدى  الذي  األمر   السياسية، 
كان وأساسية،  مهمة  مضامين   من 
أوسلو مفرزات  لصالح  التعديل   آخرها 
تجاه الركيكة  الوهمية   واالتفاقات 
تقزيم تجاه  والواقعية  العدو،   التزامات 
والواقعي المنطقي  الشرعي   الحلم 

والطبيعي  لفلسطين.
نوفمبر في  االستقالل  إعالن  بدأ   لقد 
للمجلس  19 الدورة  خالل   1988  عام 
أرض »على  بـ  الجزائر  في   الوطني 
على البشر،  إلى  السماوية   الرساالت 
العربي الشعب  ولد  فلسطين   أرض 
وجوده وأبدع  وتطور،  نما   الفلسطيني، 
عضوية عالقة  عبر  والوطني   اإلنساني 
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 ال انفصام فيها وال انقطاع بين الشعب
»على عبارة  وأضاف  والتاريخ«،   واألرض 
 الرغم من الظلم التاريخي«، الذي حل بنا
 كفلسطينيين، وهذا ما يضمر ال شرعية
تاريخياً، الصهيونية  العصابات   كيان 
بكل بالحديث  واضعوه  اليوم   وانتهى 
قاتلوا »اليهود  أن  غباء عن  بل   سذاجة، 
يدحض ما  وهو  بلدهم!!«،  سبيل   في 
 إعالن االستقالل ذاته، بل وينزع شرعية
النضال فيه  بما  الفلسطيني   النضال 
أيضاً يحدث  هذا  والدبلوماسي،   السلمي 
 بسبب عدم وجود استراتيجيا فلسطينية
قيادي! تفرٍد  بسبب  فقط   وليس 
فيها بمن  جمعاء  البشرية  بأن   علما 
 الصهاينة؛ يقرون بأن اليهود لم يقاتلوا
وروسيا كبولونيا  أوطانهم  سبيل   في 
وطن ونهبوا  وذبحوا  قتلوا  بل   ووو، 
آالف تسعة  منذ  القائم   الفلسطينيين 
طوطمية برؤية  متسلحين  خلت   عام 
 دينية عنصرية إجرامية سخيفة متخلفة

األصل والمبنى والمعنى والمآل...
أخطر واجتراره  الشعار  استلهام   إن 
ذاتها، الهزيمة  ومن  بل  االستكانة   من 
 وأقول ذلك لتجنب مصطلح الخيانة، هو
»العاهرات مفادها:  رائجة  مقولة   يشبه 
الفضيلة عن  حديثاً  النساء  أكثر   هن 
أو العجز  على  للتغطية  شعار  وهو   ،« 
 االستكانة والترهل، وعلى الخيانة ذاتها

في بعض الحاالت.
أبداً أقرأ  لم  شخصياً،  لي   بالنسبة 
واستراتيجية فكرة  لبناء  يطمح   ما 
كتابات في  سوى  متكاملة   شاملة 
 غسان كنفاني ومنها الرؤية المسماة:
 »االستراتيجية السياسية والتنظيمية«
 للجبهة الشعبية، والتي توقفت عند

 جفاف حبر قلم غسان الطازج وصهيل
والعمليات المسلح  الكفاح   رصاص 

المباركة.
هي هذه،  االستراتيجية   الرؤية 
قبل المبادر من  ربما  الوحيد   الكتاب 
من يمكن  والذي  الفصائل،  من   أي 
وبنية رؤية  إطالق  صفحاتها   خالل 
 ثورية حقيقية، لكن ذلك لم يحدث،
قديمة أصبحت  اآلن  هي   وبالتأكيد 
على ونيف  عام  خمسين  بعد   زمنياً 
كنفاني غسان  أدرك  لقد   إطالقها، 
ما بأن  ورفاقهما  حبش   وجورج 
ثورة يكن  لم  وقتها   يعيشونه 
مقاومة حركة  بل  العميق،   بالمعنى 
بأن الحلم  وكان  مباركة،   مجيدة 
 تتحول إلى ثورة حقيقية، لكن ذلك

لم يحدث هذه المرة أيضاً.
لماذا لم يحدث ذلك؟

 هو سؤال كبير بحجم قضية معقدة
 متشعبة الدروب والعقبات، لكن سبباً

 أساسياً كان وراء ذلك وهو قائم في
الفلسطيني العقل  وتركيب   بنية 
األساس إنه  تاريخياً،   والعربي 
وآليات مفردات  لتكوين   البدوي 
 العقل العربي، سيف القبيلة الُمشهر
رسم على  يطغى  الذي   الممدوح، 
الشعار والخطط،  والمشاريع   الخرائط 
طريقه في  يجرف  الذي   الجارف 
الوقت وفي  التفكير  وعمق   هدوء 
المتطفلين بتواجد  يسمح   عينه 
فقط والمتسلقين   واالنتهازيين 

ألنهم يجهرون بالشعار!
الفلسطينيون يحقق  لن   برأينا، 
يرسموا لم  ما  اتجاه  أي  في   نجاحاً 
مناحي كل  ترى  شاملة   استراتيجية 
المسلح فالكفاح  وأدواته،   الصراع 
من يخلو  الذي  الشجاع   المبارك 
شيئاً يحقق  لن  استراتيجية   نظرية 
نحو والتوجه  فارغة،  عنتريات   سوى 
 المؤسسات الدولية، بما فيها محكمة
وو، واالنتربول  الدولية   الجنايات 
أهميتها ستفقد  مهمة  خطوة   هو 
شاملة، وطنية  استراتيجية   دون 
 وهكذا، هذا هو السبب في أن جهود
وبطوالتهم الفلسطينيين   ونضاالت 
مرة كل  في  التاريخ  أدراج   تذهب 

كأنها لم تكن!
على الصهيونية  الفكرة  ُبنّيت   لقد 
مثقف لنصف  سخيف  ركيك   كتاب 
 وصحفي فاشل هو »ثيودور هرتزل«،
التقطتها اليهودية  العقلية   لكن 
حين في  قوياً،  كياناً  منها   وجعلت 
 فلسطين التي تعد أول بلد على وجه
 األرض بكل ما مر عليها من إنجازات
وثقافية؛ وفلسفية  وعمرانية   دينية 
عبر أبنائها  يد  على  اليوم   ُتهدم 
بالخطاب والجهر  التفكير  عن   الكف 

الرنان.
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جيش زيادة  إلى  احتاج  العسف،  على  حريًصا  المستبد  كان   “كلما 
الدقة في إلى  عليه، واحتاج  والمحافظين  له  العاملين   المتمجدين، 
 اتخاذهم من أسفل السافلين الذين ال أثر عندهم لدين أو وجدان، واحتاج
يكون أن  وهو  المعكوسة،  بالطريقة  المراتب  في  بينهم  النسبة   لحفظ 

أسفلهم طباًعا أعالهم وظيفًة وقرًبا”.
طبائع االستبداد، عبدالرحمن الكواكبي.

تأمالت طبقية في وداع مبارك
رامي منير-كاتب سياسي/ مصر

متابعة بعد  الكلمات  هذه   كتبت 
الذي دشنته مصر الفلكلوري   المهرجان 
محمد المخلوع  للرئيس  تأبيًنا   الرسمية 
أندهش لم  الواقع  وفي  مبارك،   حسني 
 أبًدا وأنا أالحق بيانات النعي من الرئاسة
والكنيسة واألزهر  الوزراء   ومجلس 
 والنخب المصرية الفنية والرياضية حتى
“معتاًدا الرسمية  الجنازة  ثم   الثقافية، 
مركبة تحمله  نعش  خلف   مارش” 
رجل لروح  تحية  طلقة   21 مع   عسكرية 
 خلف ورائه إرًثا هائاًل من التبعية والفقر،
إهدار على  المتواطؤون  يحيي   فهكذا 
صك المصري  الشعب  وتجويع   كرامة 
الطبقي للتحالف  وفعاليتهم   عمالتهم 
المصريين للفقراء  المعادي   القائم 
ترعى التي  اإلمبريالية  للقوى  ثم   ومن 
 التحالف وتمده بأسباب البقاء منذ العام
األداة استبدال  إلى  تلجأ  وأحياًنا   ،1974 
 )الرأس( فيما تبقى الحوامل االجتماعية
 والسياسية نفسها تنتج للمصريين هذه

الشخصيات الشائنة.
فِكر طبقًيا.. تفهم

طبقًيا، األشخاص  تقييم  على   اعتدت 
 حال عرفت أين تقف سأفهم من أنت،
 كل يدافع عن شيء ما يمتلكه، والفقراء
المصري ال يملكون الشعب   وهم أغلبية 
الشخصية، والنزاهة  العام  الحلم   سوى 
بتلك كثيًرا  يهتمون  ال   البرجوازيون 
تستطيع األموال  أحياًنا   التفاصيل، 
األقل، على  تحاول  أو  السمعة   غسيل 
 مثاًل نشرت جرائد مصرية خبًرا عن معلّم
من بنفسه  ألقى  الشرقية  محافظة   في 
هذا مبارك،  على  حزًنا  الخامس   الطابق 
مائة من  أقل  شهرًيا  يتقاضي   شخص 

 دوالر )المعلمون في مصر من أقل الفئات
بالطبع مبارك،  في  حًبا  وينتحر   دخاًل( 
 الخبر قد يكون كاذب ألن أى مدرس في
الكثير المادية  األسباب  من  لديه   مصر 
مبارك وفاة  بينها  من  وليس   لالنتحار 
رؤساء لكن  الحاكمة،  النخبة  من  أًيا   أو 
مات الرجل  أن  يعرفون  الصحف   تحرير 
 ولن يستطيع النفي، ويدركون -وهذا ما
 يهمه وليس آداب المهنة على اإلطالق-
 أن موقعهم الطبقى الحالي وسط نعيم
 الملتحقين بالسلطة يقوم باألساس على
الميت بإكرام  القاضية  األوامر   تنفيذ 
وبسبب خليجية  ضغوط  بسبب   إعالمًيا 
قبل الحاكم،  الطبقى  التحالف   طبيعة 
في ذاتها  اإلعالمية  اآللة  تشرع   أن 
في جديدة  بأوامر  نجليه  على   الهجوم 
تحسم لم  التي  الطبقة  صراعات   إطار 
 بشكل نهائي منذ 2011، مثلما حدث قبل
 أشهر، ورد نجل مبارك األكبر عالء، على
 موقع التواصل االجتماعي “تويتر” بنشر
 وثيقة مسيئة لرئيس تحرير تحت اسمه
 الحركي في جهاز “األمن الوطني”: “أبو
المنتحر المعلّم  تابع  لو  ربما   لمونة”. 
لوجد “تويتر”  على  السياسيين   حسابات 
والتعزية المجاني  الضحك  بعض   بها 
 عن واقعه البائس الذي يدفعه لالكتئاب
 واالنتحار، وال يعطي هؤالء الجرأة لكي
 يتاجروا بموته إرضاء ألهل الحكم بعدما
طبيعة أن  إلدراكهم  حًيا  له   تنكروا 
المسيطر الطبقى  النظام  في   وجودهم 
مثل يصير  أن  منهم  واحد  من   تتطلب 
 العب سيرك، يتحرك بخفة، ويقفز من
القابع السيد  يطلب  كما  إلى هناك   هنا 

خلف الستار.

ماذا عليك  يحتم  الطبقة  في   موقعك 
فقط، وللتذكرة  تفعل،  وماذا   تقول 
وصلت التي  شرف  عصام  حكومة   حتى 
 للسلطة محمولة على أكتاف الثوار بعد
األولى قراراتها  ضمن  من  كان   ،2011 
 إقرار قانون تجريم اإلضراب واالعتصام،
الرئيس للجماهير أن تطيح   ألنه يمكن 
مسموًحا -ليس  أبدا  لكنها  منصبه،   من 
عن الرأسمالية  عجلة  توقف  لن   لها- 
الدوران ليربح التحالف الطبقي الحاكم.

اغتيال تحالف عبدالناصر الطبقى
تحالًفا الناصر  عبد  جمال  الزعيم   أسس 
 طبقًيا ينحاز إلى الفقراء وقضايا التحرر
في إرهاصاته  بدأت  والعالمي،   العربي 
باستدعاء  1956 العام  الثالثي   العدوان 
برعاية القتال  ميادين  إلى   الشيوعيين 
الدين، محيي  خالد  األحمر”  “الصاغ   من 
 تبعته فترة شقاق أسفرت، في واحدة
أكثر اعتقال  عن  تجلياتها،  أشد   من 
رأس ليلة  في  ماركسي  كادر  ألفي   من 
قبض )أحدهم   1959 العام   من   السنة 
 عليه من حفل عرسه، كان يجلس بجوار
الستينيات ستعود أوائل   عروسه(. في 
بالتحالف الصحيح  نصابها  إلى   األمور 
والقوى الناصري  النظام  بين   مجدًدا 
الميثاق أساس  على  المصرية   الشيوعية 
 الوطني والتحول إلى ما أسماه “الزعيم”
بناء عملية  وبدأت  العربية،   االشتراكية 
مع بالتوازي  طبقية  شعبي   وجدان 
اإلنتاج، عملية  وتسارع  المصانع   تشييد 
ترك جاهين  صالح  الراحل  أن   حتى 
أوبرا “نبني  أن  وتمنى  لمخيلته   العنان 
منصب السادات  بوراثة  الترعة!”،   على 
 عبد الناصر انهار كل شيء، ال استطعنا
 استكمال تحديث الريف كما نتمنى وال
الترع في  المياه  انسياب  على   حافظنا 
1973 أكتوبر  نصر  وبعد   والمصارف، 
الرئيس  تحققت نبوءة سيد حجاب عن 
ترجع النصر..  يوم  خوفي  “يا   المؤمن 

سينا وتضيع مصر”.
قضايا خيانة  في  السادات  مشروع   واجه 
ردة العربية  واألمة  المصري   الشعب 
األساسي عمادها  شرسة  شعبية   فعل 
الناصري القومي  بجناحيه  اليسار   قوى 
 والشيوعي الماركسي، وعلى إثر موجات
وصواًل تصاعدي  نمط  اتخذت   احتجاج 
لجأ  1977 العام  الخبز في  انتفاضة   إلى 
من أحيا  خبيثة  سياسة  إلى   السادات 
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 خاللها “الوحش اإلسالموي” الذي سرعان
المنصة حادث  في  راعيه  على  انقلب   ما 
انحيازاته ثمن  السادات  دفع   الشهير، 
 وكان القربان دمه في مشهد أعاد ذكرى
 إعدام أمين عثمان في األربعينيات على
السادات أعضائه  ضمن  من  تنظيم   يد 
الخارجية وزير  كامل  إبراهيم   ومحمد 
توقيع على  احتجاًجا  المستقيل   األسبق 
الهامش: )على  ديفيد  كامب   اتفاقية 
الذي الجديد  الطبقي  التحالف  ظل   في 
 أسسه السادات نفسه تعيد كاتبة عجوز
بأمين والتفخيم  التذكير   ومغمورة 
البريطاني االحتالل  عّد  الذي   عثمان 

لمصر “زواج كاثوليكي”(.
نهب وتجويع وتبعية

عيسى صالح  الصحافي  رواية   في 
 والمفكر ميالد حنا لوقائع القتل البطئ
عبد األسبق  المصري  الري  وزير   بحق 
 العظيم أبو العطا أثناء الهجمة األمنية
 التي نظمها السادات في نهايات عصره
سبتمبر” بـ”اعتقاالت  إعالمًيا   المعروفة 
 بسبب ما أدعى أنه “الحفاظ على الوحدة
لكن الطائفية”،  الفتنة  من   الوطنية 
 السبب الرئيس كان ترسيخ قيم التحالف
االستسالم وأهمها  الجديد   الطبقي 
جلية السلطوية  النية  تبدو   إلسرائيل، 
لو وصل المعارضين” حتى  “تأديب   في 
كان الزنزانة،  داخل  الموت  إلى   األمر 
متقدمة مرحلة  إلى  وصل   السادات 
من كل  اعتقال  حد  الذات  تضخم   من 
 يعارضه وضمنهم رموز من كل التيارات
وفؤاد هيكل  حسنين  محمد   السياسية، 
الزيات، السالم  الدين ومحمد عبد   سراج 
 إسماعيل صبري عبداهلل، نوال السعداوي،
كل نويجي.  علي  صباحي،   حمدين 
 الطيف السياسي شيوًخا وشباًبا جمعتهم

زنازين الرئيس المؤمن.
كل عن  باإلفراج  عصره  بدأ   مبارك 
 هؤالء، ولم يكتِف بذلك بل استقبلهم
األول خطابه  وفي  الرئاسي،  القصر   في 
رئاسيتين فترتين  باالستمرار   تعهد 
مالوش جيوب” حسب الكفن  “ألن   فقط 
 وصفه )ما العالقة بين الكفن والرئاسة؟
ما وهو  المشروع  غير  والثراء   الفساد 
 حدث في حالة مبارك وبرعايته(، يمكن
ستظل التي  مبارك  توجهات   فهم 
حادثة بتأمل  عصره  كل  في   حاضرة 
زنزانته داخل  خاطر  سليمان   اغتيال 
النار على  )سليمان جندي مصري أطلق 
المصرية الحدود  انتهكوا   إسرائليين 
في سيناء  في  حراسته  نوبة   أثناء 
مبارك نفذ  لقد  الثمانينيات(،   منتصف 
 التعليمات الصهيونية كاملة، ليس بحكم
المصري الشاب  بإعدام  يقضي   قضائي 
 المقاوم خوًفا من ردة فعل الشعب الذي
تهتف الجامعات  في  طالئعه   خرجت 

بل إلسرائيل،  والموت  سليمان   بحرية 
وتصوير زنزانته  داخل  غيلة   بإعدامه 
مبارك استمر  انتحار.  أنه  على   األمر 
السياسة انتهاج   طوال فترة حكمه في 
 نفسها، االنبطاح أمام القوى اإلمبريالية
 وخدمتها بشكل كامل، التدخل في حرب
العام، فتح القطاع  القضاء على   الخليج، 
 األبواب المصرية أمام التوغل الصهيوني
ثقافًيا )فشل  واالقتصادي   السياسي 
في جديدة  أرًضا  يكتسب  لكنه   آنذاك، 
 الوقت الراهن برعاية السيسي(، محاربة
ومثقفين عبر صحف  التحررية   األفكار 
الواقع في  ألنه  المعز،  لذهب   خضعوا 
إلى استخدام  لم يكن مبارك في حاجة 
ضد قليلة  حاالت  في  سوى   السيف 
“سلسبيل” قضية  في  اإلخوان   جماعة 
 منتصف التسعينيات أو ضد اليسار في
نهايات في  والصلب”  “الحديد   اعتصام 

الثمانينيات.
طبقة تروج  -كما  االستقرار   طبع 
 الرئيس المخلوع- حكم مبارك، استقرار
المصريين تجويع  الواقع  في   عني 
مطلق واستسالم  أحالمهم،   وتركيع 
)األمين مبارك  خارجية  وزير   إلسرائيل، 
المسمى الهزلي  للشيء  الحالى   العام 
 بالجامعة العربية( أحمد أبو الغيط صرح
 بأن قوات األمن “ستكسر قدم” من يدخل
 الحدود المصرية من الفلسطينيين، وكان
 ذلك في وقت يحاصر نظام مبارك قطاع
 غزة دون رحمة، ربما لهذا السبب ينعيه
بوصفه الصهيوني  العدو  وزراء   رئيس 
اإلمالءات مبارك  يرفض  لم   “صديقه”. 
بمطالبات األمر  تعلق  لما  إال   االمريكية 
الحرية هامش  وزيادة   الديمقراطية 
المصري، الرسمي  الفضاء  في   المتاح 
رعاته إلى  السنوية  “حجته”  عن   امتنع 
 في البيت األبيض، وبدا أن األمور تسير
 على غير ما يتمنى، أيقن األمريكيون أن
األيام المقبلة لن يكون مبارك عنوانها.
الطبقى التحالف  على  مبارك   حافظ 
 الذي أسسه السادات، القائم على معاداة
العربي التحرر  لقوى  والتنكر   الفقراء 
في مثقفون  واستخدم   والعالمي، 
وضرب والذل  االنبطاح  قيم   تسويق 
بالتوازي للمصريين،  المقاوم   الوجدان 
للشعب حمل  جرت عملية إفقار منظمة 
عاطف األسبق  الوزراء  رئيس   رايتها 
األعمال لقطاع  وزيًرا  كان  أن  منذ   عبيد 
 واتخذ قرار تصفية القطاع العام الموروث
المواطن وجد  الناصري،  النظام   من 
بما شبيه  وضع  أمام  نفسه   المصري 
 كتبه أمل دنقل “صدرنا يلمسه السيف
سنوات فكانت  الجدار”،  الظهر   وفي 
الذين المصريين  على  وبااًل   التسعينيات 
عبر كريم  عيش  محاوالت  إلى   هربوا 
القضايا عن  والتخلي  الخليج  في   العمل 

العامة لصالح الهموم الخاصة.
بدايات المعيشية في  األزمة   استحكمت 
 األلفية الثالثة، مع تصاعد مساعي توريث
جمال، األصغر  الرئيس  لنجل   الحكم 
ظهر قصمت  التي  القشة  كانت   وتلك 
اإلجهاز إلى  النهاية  في  وأدت   حكمه 
واإلفقار، التبعية  من  عاًما  ثالثين   على 
إلى اإلبجدية  األمية  نسبة  فيها   وصلت 
 نحو ربع الشعب )%25( وتحول “فيروس
البالد، في  مستوطن  مرض  إلى   سي” 
نسب في  مروع  ارتفاع  من  ذلك   وغير 

البطالة والعنوسة والفقر والعوز.
“بقرة ضاحكة” في قصر الرئاسة

المتاحة عن التقارير   ال شيء مهم في 
“خفيف كان  أنه  سوى  مبارك،   طباع 
 الظل” و”ال يحب الثقافة وال المثقفين”
البسيطة، ومثل الريفية   وتنكر لعائلته 
مصرية نصف  امرأة  من  تزوج   السادات 
 نصف إنجليزية، ولعبت السيدتان أدواًرا
الرسمية السياسة  مستوى  على   مهمة 
الدولة داخل  عليه  المتعارف   عكس 
من “كوتة”  لهما  وكانت   المصرية، 
باسميهما يتحدثون  وصحفيون   الوزراء 
للدولة، وعلى نسق الرسمي   في اإلعالم 
تخدم بسياسات  مبارك  مضى   السادات 
بصورة لكن  الجديد،  الطبقى   التحالف 
في مبارك  بسبب طبيعة   أقل صدامية 
سفيًرا يصير  أن  أمله  كله  كان   الواقع، 
حسب اإلكسالنسات”  “بلد  انجلترا   في 
محاولة في  همه  كل  وتمحور   تعبيره، 
للغرب وتصديرهم  اإلسالميين   تدجين 
إسرائيل أمن  دون  تحول   كفزاعة 
وصار المنطقة.  في  أميركا   ومصالح 
المستفدين المثقفين  من  “جيتو”   له 
ويغني باِسمه  يهتف  المغفلين   أو 
بمحبة ويجهر  “اخترناه”،  الجوقة   مع 
بوجهها والرأسمالية   الصهيونية 
الرؤى كل  وصارت  البشع،   األمريكي 
 وجهات نظر، حتى الخيانة صارت تقدم
 كتحليل أو موقف مغاير أو تفكير خارج
ما بأن  أحدهم  وصفت  ولو   الصندوق! 
ستواجه العربية  للمواقف  خيانة   يردده 
 فوًرا بسيل من البذاءات واالتهامات بأنك
أو التاريخ”  “خارج  وتعيش   “ماضوي” 
العصر”، بـ”متخلف عن   حتى قد توصم 
اإلقليمي النفط  أموال  سيادة   عصر 
 و”الكمبرادور المحلي” والعولمة الكونية،
في و”متطور”،  “عصري”  تكون   ولن 
ورفع باالستسالم  إال  البائس،   رأيهم 
 الراية البيضاء والهتاف مع جوقة عمالء
بعد لكن  العرب،  بالد  في   اإلمبريالية 
 كل ذلك: هل ماتت المقاومة في مصر؟
مقاومة هيهات،  المآلن:  بالفم   اإلجابة 

مصر العربية لن تموت أبًدا.
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 استفادت قوى الثورة السودانية وهي تدخل معاركها الحاسمة منذ
 قيام نظام جماعة اإلخوان المسلمين في السودان من تجارب حركة
الشمولي الحكم  النضال منذ  السودان في  العربية، وتجارب  الوطني   التحرر 
الشعبية، واالنتفاضات  الهبات  تلك  وسلبيات  بايجابيات   والدكتاتوري، 
 وكان لتجربتي أكتوبر 64 ضد نظام عبود، وأبريل 85 ضد نظام النميري،

ووجودهما الواضح في مواجهات الجماهير مع نظام الحكم السوداني.

آفاق تطور النضال الجماهيري في السودان

فتحي الفضل-الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني/ السودان

وهي السودانية  الثورة  قوى   استفادت 
 تدخل معاركها الحاسمة منذ قيام نظام
السودان في  المسلمين  اإلخوان   جماعة 
الوطني التحرر  حركة  تجارب   من 
النضال في  السودان  وتجارب   العربية، 
والدكتاتوري، الشمولي  الحكم   منذ 
الهبات تلك  وسلبيات   بايجابيات 
لتجربتي وكان  الشعبية،   واالنتفاضات 
 أكتوبر 64 ضد نظام عبود، وأبريل 85
الواضح ووجودهما  النميري،  نظام   ضد 
 في مواجهات الجماهير مع نظام الحكم

السوداني.
المسلمين اإلخوان  جماعة  انقالب   منذ 
في النظام  إزاحة  إلى   ،1989 عام   في 

المدن شوارع  تهدأ  لم   ،2019 أبريل   11 
والمواجهات المظاهرات  من   السودانية 
وميليشيات األمن  الجماهير وقوات   بين 
المستمر التراكم  ومن  الفاشي،   النظام 
والتجارب الشعبي..  الحراك   لخبرات 
 المختلفة التي اختزنها شعبنا وحركته
إلى الشيوعي  الحزب  توصل   الثورية.. 
تجارب من  نابعة  نضالية  أساليب   طرح 
 مختلفة، وتطوريها يأتي لتالفي أخطاء

 الماضي واالستفادة من االيجابيات.
 بالطبع هذه النضاالت كانت وما زالت تتم
 ضد نظام البرجوازية الطفيلية وما تبقى
 منه؛ العاملة وكيلة للرأسمالية العالمية،
االنقالب عبر  السلطة  استلمت   والتي 

 العسكري بدياًل للقوى التقليدية – حزب
الذي  – الديموقراطي  واالتحادي   األمة 
والجماهيري. المادي  نفوذها   تراجع 
وتعمل السياسي  اإلسالم  قوى   وتتدثر 
ديني، أو  )العسكر(  مدني  غطاء   تحت 
بين مشتركة  عالقة  إقامة  إلى   وترمي 
المال ورأس  والعلمانية   الثيوقراطية 

العالمي.
نتاج هي  البالد  تعيشها  التي   األزمة 
التطور طريق  في  السير   سياسات 
التام االنصياع  عملية  وتمت   الرأسمالي، 
الرأسمالي المعسكر  قبضة  في   والوقوع 
النقد وصندوق  الدولي  البنك   بدخول 
 الدولي كمشرفين دائمين على االقتصاد

السوداني.
للحزب المركزية  اللجنة  دورة   أشارت 
أن إلى   ،2018 يوليو  في   الشيوعي 
 الظروف الموضوعية قد نضجت للتغيير
 والخالص من النظام الدكتاتوري المعبر
 عن فئات البرجوازية الطفيلية المرتبطة
الدولي.. المسلمين  اإلخوان   بتنظيم 
 وأكدت الدورة أن الصراع قد بدا واضًحا
ال الصراع  هذا  وأن  مشروعين..   بين 
يحاول حيث  اآلن،  حتى  مستمًرا   زال 
بقيادة واإلقليمي  الدولي   المجتمع 
إجراء إصالحات تقود المتحدة   الواليات 
ومجموعات النظام  بين  تسوية   إلى 
مصالحها تنسجم  التي  المعارضة   من 
قاعدة توسيع  بقصد  النظام،  بقايا   مع 
على الحفاظ  مع  االجتماعية،   النظام 
 الطبيعة الطبقية للنظام في رأس المال
 العالمي، وكانت أول خطوة هي محاولة
وكأنه البشير  النظام  رأس   تصوير 
الطاحنة، األزمة  عن  الوحيد   المسؤول 

وتعني إزاحته االنتصار على النظام.
الحزب طرحه  الذي  هو  اآلخر   المشروع 
في المعارضة  قوى  وتبنته   الشيوعي 
إعالنها في  وانعكس  والتغيير،   الحرية 
يناير في  المعارضة  وقعته   الذي 
لبناء سعى  الذي  المشروع  ذلك   ،2019 
وتصفيته النظام  إلسقاط  جبهة   أوسع 
وإنهاء الدولة  أجهزة  قومية   واستعادة 

الدولة العميقة.
إزاحة في  تمت  التي  االنتصارات   ورغم 
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في التردد  أن  إال  النظام،   رأس 
أجزاء وقبول  المعارضة   صفوف 
الدولي المجتمع  طرحه  ما   منها 
االنتصار إلى  أدى   واإلقليمي، 
الناعم الهبوط  لمشروع   الُمؤمن 
المكون بين  شراكة   وإقامة 
امتداد يمثل  الذي   -  العسكري 
 للنظام السابق - وحكومة مدنية

تساندها قوى الحرية والتغير.
الحراك اآلخر، يستمر  الجانب   من 
ينتج الذي  المتقد،   الجماهيري 
في المستمرة  النضاالت   عنه 
من وغيرها  العاصمة   شوارع 
لجان تقودها  والتي   المدن، 
والتي الشعبية،   المقاومة 
الكاملة، المدنية  بالسلطة   تطالب 
 وتنفيذ كامل بنود إعالن الحرية
تلك رأس  على  ويأتي   والتغيير، 

 المطالب اتباع سياسة اقتصادية جديدة؛
العالمي، المال  لراس  التبعية   تنهي 
عبر الديموقراطية  الممارسة   وتعميق 
وإقامة البائد،  النظام  وتصفية   تفكيك 
يستند وديمقراطي،  عادل  شامل   سالم 

إلى التوزيع العادل للثروة والسطلة.
رص يستعيد  المستمر  النضال   هذا 
الجذرية، المعارضة  قوى   صفوف 
ويستجيب الثورة  تقدم  يخدم   بما 
 لمطالب الجماهير الثائرة، وعليه فإن
 تواصل النضال بين الجماهير والتعلم
لترسيخ وتعبئتها  وتعليمها   منها 
 الديمقراطية والعدالة والسلم؛ يساعد
تكوينها، وإعادة  الصفوف  رص   في 
 كما أن تنظيم وتعبئة ودعم جهود
المرأة اع ومشاركة  العمال والزرَّ  ودور 
عبر المستقلة  والطالب   والمهنيين 
في يساعد  الديمقراطية،   منابرهم 
وهزيمة الجماهير،  مكاسب   حماية 

مخططات الثورة المضادة.
- في هذا اإلطار تلعب لجان المقاومة

التحالفات غياب  ظل  في   - 
السكن أماكن  في   االستراتجية  
في األساسي  الدور  والدراسة   والعمل 
فعالية ذات  فهي  السياسي،   الصراع 
 ومصداقية وجدوى في تطوير النضال
القاعدة، مستوى  على   الجماعي 
حتى والتأهيل،  للدعم  منا   وتحتاج 
من الذي  للمنبر،  بالكامل   تتحول 
 خالله يمكن تعميق الصراع من أجل

سلطة وطنية وديمقراطية.
ديسمبر  19 من  مرت  التي  األشهر   إن 
بالتضحيات مليئة  أشهر  كانت   ،2020 
 ونكران الذات، بالنضال الصبور والدؤوب،
الذي المحدود  باالنتصار  كللت   وقد 
غفيرة جماهير  شاركت  لقد   حدث. 
الذي السياسي،  الجماهيري  الحراك   في 
إلى أقصاها  من  البالد  في   انتظم 

لكن وريفها،  مدنها  في   أقصاها 
 من المهم أن يتم تقييم الفترة
في به  نقوم  ما  وهذا   السابقة، 
آفاق لتحديد  الشيوعي؛   الحزب 
ومرتكزاته الثوري  الحراك   تطور 

ومتطلباته.
إلى اإلشارة  من  بد  ال   وهنا 
بعض تظهر  أن  حتمية   أن 
الرؤى في  االختالفات   هذه 
المعارضة؛ قوى  بين   والمصالح 
ال قد  القوى  تلك  بعض   ألن 
 تدرك أو تقبل حقيقة التالزم
 الضروري بين التغيير السياسي
االجتماعية والثورة   العميق 
توصلنا وما   واالقتصادية.. 
مسألة أي  اآلن،  حتى   إليه 
 السلطة؛ فالتغيير السياسي قد
طبيعة بفضل  تراجعاً   يشهد 
وطريقة والتناقضات   الصراعات 
 حلها. فالتناقض الناشئ اآلن ما بين
واالجتماعية السياسية  الثورة   قوى 
ارتضوا من  وبين  عنها،   والمدافعين 
 التغيير الفوقي والمتحالفين معهم،
العسكرية النظام والطغمة   من بقايا 
التقييد ودولياً،  وإقليمياً   محلياً 
مع منهم  والمتحالفين   االجتماعي 
 بقايا النظام العسكري محلًيا وإقليمًيا
واتخاذ بذلك  واالعتراف   ودولًيا.. 
التحالفات، في  المناسبة   الخطوات 
وفتح الثورة،  استمرار  في   سيساعد 

الطريق للوصول إلى أهدافها.
تغيير أي  وشعارات  أهداف   إن 
بعد إال  تحقيقها،  يتم  لن   جذري 
معقدة ثورية  ومسيرة   نضال طويل 
 ومتعددة المتعرجات والطرق.. وقد
 تمتد لفترة وفترات طاول، تتخللها
 منجزات واهتزازات.. تقدم وتراجع..
 وتغيير في صفوف ومواقف ومواقع
ذاك.. أو  القدر  بهذا  شاركوا   من 
تمر حيث  مهمة..  دروس   هذه 
صعبة؛ انتقالية  مرحلة  في   بالدنا 
 مرحلة تواجه فيها مهام يندمج فيها
مخلفات بتصفية  متمثاًل   الوطني 
ممثاًل وبالديموقراطي   الدكتاتورية، 
يجب التي  البناء  عملية   باستكمال 
مدنية دولة  بناء  إلى  تقود   أن 
ودستور عصرية،   وديموقراطية 
 يتفق عليه غالبية أهل السودان؛ ولذا
جديد، الصطفاف  مفتوحة   فالدعوة 
تصحيح إلى  دعوة  األصل  في   هي 
 مسار الثورة وإعالء رايتها وتحقيق

 أهدافها.
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لقد ساهمت صفقة القرن في إخراج الحديث عن خصوصية العالقة األردنية-
الذي  المصيري،  االرتباط  واقع  إلى  الوطنية  العواطف  خانة  من  الفلسطينية 
يؤكد المقولة التراثية “ُأكلت يوم ُأكل الثور األبيض”، والثور األبيض في هذه 

الحالة هم الفلسطينيون.

فلسطين واألردن وصفقة القرن
 د. لبيب قمحاوي-مفكر وكاتب سياسي/ األردن

ووجودًيا  مصيرًيا  متربط  األردن 
المصير  وحدة  فلسطين.  بقضية 
من  وغيرها  المشتركة  والمصلحة 
من  العديد  يحاول  التي  الشعارات 
العالقة  لوصف  إطالقها  السياسيين 
تكون  ال  قد  وفلسطين،  األردن  بين 
المخاطر”  “وحدة  شعار  وصحة  بدقة 
الصهيوني  الخطر  يجسدها  التي 
األردن  من  كل  على  اإلسرائيلي 
تم  أن  بعد  خصوًصا  وفلسطين، 
وخبايا صفقة  اإلفصاح عن مكنونات 
القرن التي تعطي مؤشًرا واضًحا على 
كل  تجاه  إلسرائيل  الخبيثة  النوايا 
من فلسطين والفلسطينيين واألردن 

واألردنيين. 
سمح  المتنامي  العربي  الضعف 
والعقائدية  السياسية  للوقاحة 

السطح  إلى  تطفو  أن  اإلسرائيلية 
تجلى  وقد  مواربة،  أو  خجل  دون 
صفقة  تفاصيل  في  بوضوح  ذلك 
القرن التي ال تسعى فقط إلى هضم 
البدء في  إلى  أيًضا  ولكن  فلسطين، 
المسار؛  ذلك  في  كطرف  األردن  زج 
عن  عوًضا  تطبيقه  تبعات  ليتحمل 
إسرائيل ويقوم بدفع الثمن المطلوب 
بالنيابة عنها. وهذا يعني أن األردن 
المنظور  في  سياسي  وكيان  كدولة 
اإلسرائيلي جزًءا من مخطط استعمار 
فلسطين وامتداًدا له دون أي اعتبار 

لسيادة األردن ومصالحة الوطنية. 
األردن وفلسطين  بين  المصير  وحدة 
القادمة  األخطار  والقائمة على وحدة 
تلك  مصدر  ووحدة  كليمها،  على 
في  تبقى  إسرائيل،  وهي  األخطار 

أصولها ظاهرة سلبية؛ ألنها ال ُتبرر 
العالقة  هذه  في  االيجابي  الجانب 
ما  بقدر  وفلسطين،  األردن  بين 
إسرائيل  واستفراد  جبروت  تعكس 
الطرفين، وفي  مع كال  في عالقتها 
بما  العالقة  لتلك  استعمالها  كيفية 

يخدم مصالحها حصًرا. 
في  القرن  صفقة  تساهم  لم 
التي  المعقدة  العالقة  من  التخفيف 
مًعا  والفلسطينيين  األردنيين  تربط 
فهذه  سالسة،  أكثر  جعلها  في  أو 
متعددة  بمراحل  مرت  التي  العالقة 
أكثر  ترتبط  أن  لها  ُمقدًرا  أصبح 
تسوية  أي  تبعات  خالل  من  فأكثر، 
تعد  ولم  إسرائيل،  إليها  تسعى 
بالتالي مرتبطة بما يريده األردنيون 
وإذا كان هذا  والفلسطينيون حصًرا. 
الشديد  الخطأ  فمن  الُمر،  الواقع  هو 
أن يحاول األردنيون إلقاء اللوم على 
على  الفلسطينيون  أو  الفلسطينيين 
األردنيين، وهذا يتطلب وضوًحا في 
الطرفين  لكال  الرؤية وشجاعة تسمح 
وجبروت  االحتالل  إلرادة  بالتصدي 
ما  العسكرية، مع أن هذا على  قوته 
في  القيادات  إليه  تفتقر  أمًرا  يبدو 

البلدين. 
عزف األردنيون والفلسطينيون ألحاًنا 
بذلك  وهم  اآلخرون،  كتبها  غريبة 
كانوا يمهدون الطريق لمسار ال يخدم 
الفلسطينية؛  أو  األردنية  المصلحة 
األردنيين  بعض  قبل  من  فالحديث 
كان  البديل،  الوطن  خطر  عن  مثاًل 
يتعامل مع الفلسطينيين باعتبارهم 
الخطر، وكأنهم بذلك يعتبرون  هم 
مطلًبا  البديل  بالوطن  المناداة 
انعكاًسا  باعتباره  وليس  فلسطينًيا، 
بالقوة  مفروضة  إسرائيلية  لسياسات 
على  والقمعية  الجائرة  والممارسات 
الفلسطينيين  وأن  األطراف،  كافة 
البديل،  الوطن  من  المتضررين  أكبر 
ذلك  وتطبيق  تحقيق  أن  باعتبار 
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قد  الفلسطينيين  أن  معناه  البرنامج 
اإلقامة  حق  حتى  شيء،  كل  خسروا 

في وطنهم فلسطين. 
في  خصوًصا  الفلسطيني  الشتات 
من  جعل  المضيفة  العربية  الدول 
أمًرا  الفلسطينية  للقضية  أي تسوية 
يصب مباشرة في صميم االهتمامات 
المشروعة لتلك الدول المضيفة، ومن 
غير  القرن«  »صفقة  تصبح  هنا  ذلك 
بالفلسطينيين  ومحددة  محصورة 
بكل  أيًضا  بل  واإلسرائيليين، 
وبالعالم  المضيفة  العربية  الدول 
القضية  باعتبار  عام،  بشكل  العربي 
الفلسطينية قضية عربية. وفي هذا 
السياق، فإن األمر ال يعني وال يجب 
العربي  الموقف  اقتصار  يعني  أن 
القبول بما تلميه أمريكا، أو ما  على 
ترغب به إسرائيل، بقدر ما يجب أن 
الفلسطينية؛  الحقوق  لحماية  يسعى 
المصالح  حماية  فقط  ذلك  في  ألن 
الوطنية لكل الدول العربية المضيفة 
خالل  من  الفلسطينيين،  لالجئين 
ومنع  الفلسطينية  الحقوق  حماية 
تفريط أي جهة، بما في ذلك القيادة 

الفلسطينية بأي من تلك الحقوق. 
األردنية- العالقة  خصوصية 
في  فقط  تكمن  ال  الفلسطينية 
القرب الجغرافي والعالقات الوحدوية 
أيًضا  ولكن  االجتماعي،  والترابط 
بحكم تأثير ما يجري في كل منهما 

على اآلخر شعًبا ووطًنا. 
األردن  تجابه  التي  التحديات 
ومتعددة  كثيرة  وفلسطين 
في  تكمن  وخطورتها  ومتنوعة 
وهي  مصيرية،  تحديات  كونها 
من  أهمية  وأكثر  أكبر  بذلك 
وحساباتهم  البلدين  كال  قيادات 
ولعل في خطورة  الضيقة.  األنانية 
إلى  يدفع  ما  التحديات  هذه 
العالقة  إدارة  في  العقل  استعمال 
واألردنيين  وفلسطين  األردن  بين 
والفلسطينيين، وبما يحفظ مصالح 
مترابطة  أنها  حيث  الطرفين، 
ومتوافقة وغير متناقضة، إال عندما 
تفقد خاصية كونها عالقة مباشرة، 
وتصبح عالقة عبر العدو اإلسرائيلي، 
عندها تصبح ُمحّصلة لما يريده ذلك 

العدو. 
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منذ بداية األزمة الخاصة بفيروس كورونا، انشغل النظام العالمي وحكوماته ومكوناته 
الصحة واألرواح، فبينما  الربح والخسارة أكثر مما هي حسابات  الرئيسية في حسابات 
كان نموذج الخسارة الكارثية لألرواح نشًطا في إيطاليا لم يكترث أحد باتخاذ إجراءات 
طارئة واستثنائية على مستوى االستعدادات الصحية في بقية الدول األوروبية، هذا 

ناهيك عن االلتفات لغيرها من دول العالم الُمفَقرة والمهمشة.
التنفس  بالماليين، وأجهزة  استيرادها  إسبانيا حالًيا ويجري  التي تحتاجها  الكمامات 
أن  يفترض  كان  األدوات  هذه  كل  الوقاية،  وبدالت  الفاحصة  والروبوتات  الصناعي، 
تكون وافرة لدى أي قطاع صحي في بلد متوسط أو دون المتوسط، من حيث قدرته 
التقطير  جراء  غابت  وإن  والغربي،  األوربي  المعسكر  دول  عن  ناهيك  االقتصادية، 
المتعمد على القطاع الصحي والنفقات االجتماعية للدول فستكون حتًما أولوية حينما 
يزحف المرض ويهدد صحة الماليين، لكن انشغال النظم األوروبية خصوًصا والغربية 
عموًما كان مختلف؛ فالحكومة البريطانية قررت الكذب على الناس لعدة أيام باختراع 
في  واستمرارها  احتياطية،  تدابير  أي  اتخاذ  عدم  لتبرير  القطيع  مناعة  عن  نظرية 
صحة  حساب  على  ولو  وأصحابه،  المال  رأس  على  حرًصا  واألسواق  االقتصاد  تشغيل 

الماليين.
 كل خبر نقرأه اآلن ومعلومة نسمع بها عن إجراء جديد على مستوى المنشآت واألدوات
 الصحية التي تدخل لحيز االستخدام اآلن أو يتم استيرادها، هو دليل إدانة على إجرامية
 العالم الرأسمالي وقياداته وحكوماته، فهذه األدوات كانت متاحة وهذه اإلجراءات كانت
 ممكنة لتنقذ ماليين األرواح لو تم التبكير بالقرارات بضعة أيام فحسب، فما بالك لو

.تحدثنا عن التبكير لبضعة سنوات في تحضير قطاع طبي الئق إلنقاذ األرواح
الحقيقة، أن هذه الدول المتقدمة اقتصادًيا والمهيمنة على هذا العالم لسنوات طويلة 
العالم  شعوب  على  بها  لتتغول  بتنميتها  اهتمت  كبيرة  ومخالب  أنياب  لديها  جًدا، 
الفقير، وتواصل فرض هيمنتها لمصلحة رأس المال، لكنها من الداخل تركت قطاعات 
أساسية دون االهتمام المالئم، مثل الصحة والتعليم وغيرهما. فالصحة كما نعلم باتت 
درجات متفاوتة بين من يملك المال الالزم لشراء تأمين خاص وبين من يعتمد على 

التأمين الحكومي، وهكذا بإمكانك القياس على كل تلك القطاعات.
حكومات المركز الرأسمالي، ليس مسؤولة فحسب عما حدث لشعوبها في هذه األزمة، 
بل لديها مسؤولية مضاعفة تجاه شعوب العالم الثالث التي نهبت ثرواته ولم تقدم له 
مساعدة تذكر على الصعيد الطبي، وكل هذا ليس بتأثير نقص في مواردها، بل بتأثير 
لإلنسان  مضر  هو  ما  لكل  االستهالك  وزيادة  المال،  من  المزيد  مراكمة  وجشع  هوس 

ومربح لرأس المال.
هذا نموذج آنيٌّ له أن ينتهي ويلفظ أنفاسه األخيرة بهذه األزمة، خصوًصا في ضوء 
ما قدمته الشعوب واألمم الحرة من مساعدات وتضامن إنساني حقيقي، يشير لنا إلى 

إمكانية وجود عالم أفضل، عالم ال نختنق فيه ليكتنز اللصوص المزيد من المال.

عالم يجب أن يتغير
خاص الهدف
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منذ أكثر من قرن، أي منذ وعد بلفور يعمل أعداء األمة جاهدين على تصفية 
قضية فلسطين، بواسطة مشاريع التسوية واالستسالم، ولكن مر قرن والقضية 
إال عدالة وتأجًجا  القرن،  تزدها صفقة  لم  ما يكون،  الوجدان؛ كأكثر  حية في 

واشتعااًل.

“صفقة القرن” والصراع في تونس بين التطبيع ومناهضته

منجي مقني-األمين العام لحركة النضال الوطني - تونس

قضية  إنهاء  ومحاولة  القرن”  “طعنة 
فلسطين العادلة

الفرصة  أن  األمريكية  اإلدارة  ظنت 
المنطقة  أنهكت  أن  بعد  مواتية 
وبالحروب  العربي”،  “الربيع  بمؤامرة 
األهلية إلشغال القوى الوطنية المقاِومة 
وجودها،   عن  الدفاع  على  وإجبارها 
أدراج  من  كالحاوي  لنا  فأخرجت 
 180 من  مشروًعا  العباقرة  مخططيها 
صفحة تحت عنوان “السالم على طريق 
التي  القرن  بصفقة  ُعرف  االزدهار”، 
 ،28/1/2020 يوم  رسمًيا  ترامب  أعلنها 
فلسطين  تسليم  على  المشروع  وينص 
الدولة  حلم  وإنهاء  للصهاينة  “نهائًيا” 
من  الفلسطينيين  بتهجير  الفلسطينية 
الدولة اليهودية النقية أو إبقائهم في 
خارج  لها  حياة  مقوم  ال  مشتتة،  نقاط 
ممزقة  الصهيوني،  بالكيان  االرتباط 
من  يقرب  ما  تضم  التي  بالمستوطنات 
الضفة،  كامل  على  مستوطن  مليون 
وتسليم القدس كاملة عاصمة للصهاينة، 
الالجئين بتوطينهم في  وإنهاء قضية 
دول الشتات أو تهجيرهم لشتات أبعد 

بإغراءات “مسيلة للعاب”.
المقاومة  إنهاء  المشروع  بنود  ومن 
في  وخاصة  سالحها،  ونزع  وتجريمها 

“سنغافورة  إلى  ستتحول  التي  غزة 
القرن  صفقة  حسب  األوسط”،  الشرق 
المدرسية  والمناهج  البرامج  كل  وإنهاء 
أو  الكراهية  على  تحض  “التي  والكتب 
األعمال   وتشجيع  لجيرانهم  المعاداة 
األماكن  على  اليد  ووضع  اإلجرامية..”، 
األقصى  المسجد  فيها  بما  المقدسة 
تمهيًدا لهدمه. وُيعتمد لتمرير الصفقة 
الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع  سالح 

لتلطيف االستسالم وتسهيل ابتالعه.
لصفقة  المجال  وفسح  العربي”  “الربيع 

القرن
لتمرير  األمريكية  اإلمبريالية  مهدت 
العربي”  “الربيع  بإطالق  الصفقة 
و”إشاعة  شعبية”  “ثورات  يافطة  تحت 
التشغيل  و”توفير  الديمقراطية” 
وبعد  أولى  خطوة  في  وتم  للشباب”.. 
ضرب العراق استبدال النظامين القائمين 
في تونس ومصر لتوفير المناخ الحاضن 
الضروري  الممانع-  وغير  المتعاون   –
ليبيا  في  الوطني  بالنظام  لإلطاحة 
الباب  وفتح  سوريا  استهداف  ثم  ومن 
لتهديد أمن واستقرار الجزائر. تم ذلك 
وإعالمهم  الخليجية  األنظمة  بتمويل 
ال  لها  عالقة  ال  أنظمة  وهي  الكاذب، 
بالديمقراطية وال بحقوق اإلنسان، وبعد 

تم  “التغيير”،  من  األول  الفصل  نجاح 
الوطنية  األنظمة  تفكيك  إلى  االنتقال 
أنظمة  أمام  المجال  وفسح  إلسقاطها 
وهكذا  األمريكية،  األوامر  تنفذ  عميلة 
الجديد  األمريكي  التحالف  للعلن  ظهر 
المشروع  في  حربة  كرأس  اإلخوان  مع 

اإلمبريالي الصهيوني الجديد.
لهذا  االنطالق  نقطة  تونس  كانت 
اسُتغـلـت  حيث  الخبيث،  المشروع 
ونقمة  المتفجرة  االجتماعية  األوضاع 
الجماهير واحتجاجاتهم ليتم توجيهها 
في سيمفونية متناغمة للوصول للهدف 
لتحديد  اإلرهاصات  وحدثت  المنشود، 
كان  الذي  “الجديد”،  السياسي  النظام 
“الترويكا” وعلى رأسها  تحالًفا ألطراف 
على  سار  من  وكل  والمرزوقي  النهضة 
نهجهما، نظاًما ال يضع في اعتباره إال 
والرضى  للخارج  والوالء  الخاصة  مصالحه 
صندوق  تعليمات  واحترام  األمريكي 
الخطوط  خرق  وعدم  الدولي  النقد 
للتواجد  كشرط  له؛  المرسومة  الحمراء 
توجه  أي  شطب  وأهمها  السلطة،  في 
يمت بصلة لمحاربة الكيان الصهيوني. 

يجّرم  نص  أي  ورفض  “األيباك”  استجداء 
التطبيع

تونس  في  النهضة  حزب  زعيم  دشن 
راشد الغنوشي هذه الحقبة بزيارته سنة 
2011 إلى الواليات المتحدة وإلقاءه خطاًبا 
 – األمريكية  العامة  الشؤون  “لجنة  أمام 
على  مؤكًدا  الصهيونية،  اإلسرائيلية” 
كـ”التعايش”  التطبيعية  العموميات 

و”حرية األديان” وغيرها.
النهضة  حركة  وقفت  الوقت،  ذلك  منذ 
الدستور  في  بند  إدراج  ضد  وحلفاؤها 
م التطبيع، وكانت  التونسي الجديد يجرِّ
الحجة عدم جواز وضع ذلك في الدستور، 
ذلك،  على  ينص  قانون  سن  يكفي  بل 
ميالد  شدة  بكل  النهضة  ترفض  واآلن 
الحمر  للخطوط  احتراًما  القانون  هذا 
في  للبقاء  الصهيونية   – األمريكية 

السلطة. 
الحج للمعبد اليهودي أحد الطقوس الملزمة 

للمسؤولين التونسيين
أوراق  تقديم  مظاهر  من  آخر  مظهر 
التي  الزيارة  هو  األسياد،  لدى  االعتماد 
لـ”الغريبة”  المسؤولين  معظم  يؤديها 
قديم  يهودي  معبد  وهو  بجربة، 

ية
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بغطاء  المكان  هذا  هؤالء  ويزور 
األديان”  بين  و”التعايش  “التسامح” 
واحترام “الجالية اليهودية في تونس”، 
اللوبي  استرضاء  هي  الحقيقة  ولكن 
الصهيوني ألن “الغريبة”، والحج السنوي 
لها في شهر خمسة من كل عام أصبح 
غطاء للتطبيع ومجيء صهاينة حاملين 
من  كانوا  وإن  “اإلسرائيلية”،  الجنسية 
أصل تونسي. ولم تهدأ “النهضة” التي 
أسهمت في تشكيل كل الحكومات منذ 
الصهيوني  أقحمت  أن  بعد  إال   ،2011
الطائفة  هذه  سليل  الطرابلسي  روني 
حكومة  في  للسياحة  وزيًرا  اليهودية 
السياحي،  الموسم  إنقاذ  بحجة  الشاهد؛ 
حيث شهدت زيارة “الغريبة” في 2019 
الوفود  أحد  بزيارة  كبرى،  فضيحة 
المرور  منها  عدة،  أماكن  “اليهودية” 
أمام البيت الذي تم فيه اغتيال الشهيد 
سيدي  في   ،1988 سنة  الوزير  خليل 

بوسعيد وهم يغنون ويرقصون. 
الطرابلسي  روني  إبعاد  تم  وإن  وحتى 
استبداله  تم  فقد  الحالية،  الحكومة  من 
بسبب  عليه  شنت  التي  الحملة  بعد 
للجامعة  رئيًسا  كان  بوزير  التطبيع 
لم  التي  األسفار  لوكاالت  التونسية 
القادمة  الرحالت  من  احتراز  أي  تبِد 
الوافدين  من  أو  الصهيوني  الكيان  من 

بجوازات صهيونية.
النارية  التصريحات  بين  الجديد  الرئيس 

والواقع المر
الرئيس الجديد الحالي ورغم التصريحات 
القوية حول قضية فلسطين، فقد أدى 
الشهر الماضي الزيارة “الواجبة” للغريبة، 
وبعد أن صرح في حوار تلفزي في 30 
جانفي/يناير 2020 أن “صفقة القرن هي 
مظلمة القرن” و”التطبيع خيانة عظمى” 
بستاًنا  أو  ضيعة  ليست  و”فلسطين 
حتى تكون موضوًعا لصفقة”، بعد هذا 
مندوب  عزل  تم  بأيام  الناري  التصريح 
المنصف  المتحدة  األمم  لدى  تونس 
البعتي، الذي أعد مشروًعا لمجلس األمن، 
غير  كعضو  تونس  فيه  تتمثل  الذي 
إدانة  على  ينص  المشروع  وكان  دائم، 
صريحة لصفقة القرن، ولكن قبل عرضه 
كل  طت  ُسلـِـّ عليه،  كوشنر  إطالع  وبعد 
إللغائه؛  التونسية  الدولة  على  الضغوط 
بحجج  البعتي  وُأقيل  المشروع  فُسحب 
واهية، واسُتبدل بمندوب آخر وبيان آخر 
مثل  الغامضة؛  العموميات  عن  يخرج  ال 
“التعبير عن القلق”  وعن “الحل العادل” 
و”القرارات الدولية” التي مجتها األسماع 

والتي تتجنب إغضاب األمريكي.
محاوالت التطبيع الرياضي

تتتالى  حيث  التطبيع،  مظاهر  تتعدد 
تطبيعي  مكسب  أي  لتمرير  المحاوالت 

الشباب  في  التأثير  على  خاصة  يعمل 
بواسطة الرياضات، وبالخصوص الفردية 
منها، وكان آخرها المقابلة التي جمعت 
التونسية  التنس  العبة  جابر  ُأنـْس 
المصّنـفة في مرتبة متقدمة عالمًيا، مع 
العبة صهيونية، حيث أسفرت الصراعات 
الرياضية  األوساط  في  المحمومة 
غلب  عن  المقابلة،  قبل  والدبلوماسية 
الستغالل  المقابلة  وإجراء  المطبعين 
لتمرير  الشباب  لدى  جابر  ُأنس  شعبية 

التطبيع.
بالشباب  المكلف  الجديد  الوزير  أن  علماً 
والرياضة والمنتمي للنهضة، والذي كان 
رئيًسا لجامعة التكواندو التونسية، سبق 
أن دافع على حضور العِبين صهاينة في 
هذه الرياضة، في بطولة التكواندو التي 
الحمامات  بمدينة   2018 سنة  انعقدت 
بتونس، ولوال رفع بعض الشرفاء لقضية 
قضت  والتي  المحكمة،  لدى  عدلية 
الذين  الصهاينة،  الالعبين  هؤالء  بمنع 
من  الصهيوني  الجيش  من  ينحدرون 
الحضور لنجح الوزير الحالي في الحصول 

على بطاقة متقدمة في التطبيع.
محطات من التطبيع الثقافي

في  للتطبيع  أخرى  مظاهر  تتجلى 
تونس في المجال الثقافي، الذي يحتل 
إذ  خاصة؛  الشباب  لدى  حساسة  مكانة 
في  للغناء  “فنانين”  زيارات  تتكرر 
عن  الترفيه  بحجة  الصهيوني  الكيان 
والحقيقة  هناك،  التونسية”  “الجالية 
أنه لهث وراء الدوالر ووراء فتح أبواب 
الصهيوني.  اللوبي  من  تقرًبا  “الجنة” 
محسن  المغني  أقامها  الحفالت  وآخر 
في  الصهيوني  الكيان  في  الشريف 

فيفري/شباط الفارط.
دائم  مدخل  السينمائي  المجال  أن  كما 
إليجاد الثغرات التطبيعية، وقد شاركت 
كانت  حين  الحالية،  الثقافة  وزيرة 
مديرة في وزارة الثقافة بالمساعدة على 
الصهيونية  مع  بالتعاون  فيلم  تمويل 
 100 يعادل  بما  فيالسكي،  دومينيك 
العام. كما شاركت  المال  ألف دوالر من 
وزيرة الثقافة الحالية في مهرجان َناْنت 
آسيا،إفريقيا(،  )أوروبا،  الثالث  للقارات 
حيث َنظمت ورشة تكوين للسينمائيين 
االلتقاء  الصهاينة، تمكنهم من  الشبان 
بينهم  من  شباب  عرب  بسينمائيين 

تونسيون.
مواقف جريئة في وجه التطبيع

الذي دأبت عليه األحزاب  النهج  إن هذا 
 ،2011 منذ  السلطة  من  تمكنت  التي 
وللحفاظ  الخارجيين  لألسياد  إرضاء 
على المصالح الضيقة بعيًدا عن السيادة 
الوطنية، وعن القرار الوطني المستقل، 
من  للخروج  الذات  على  االعتماد  وعن 

ال  النهج  هذا  إن  التدميرية،  اإلمالءات 
المناهضة  الوطنية  القوى  نضال  يخفي 
للتطبيع، والتي وقفت بصالبة في كل 
المسيرات  وآخرها  المفصلية،  المحطات 
العارمة التي شهدتها عدة مدن تونسية 
أسهمت  والتي  القرن”،  “صفقة  ضد 
وخاصة  وطنية  وجمعيات  أحزاب  فيها 

االتحاد العام التونسي للشغل.
إبراز  يمكن  الفردي  المستوى  وعلى 
المناهضة  المضيئة  المحطات  بعض 
للتطبيع مثل رفض الالعبة عزة بسباس 
إجراء مقابلة مع صهيونية في ُمنديال 
المبارزة بالسيف المقام في إيطاليا في 
2011. كذلك رفض مالك الجزيري اللعب 
النهائي  ربع  الدور  في  صهيوني  مع 
التنس في 2013، وكذلك رفض  لبطولة 
سنوات(   10( حميدة  محمد  الطفل 
بطولة  في  مع العب صهيوني  االلتقاء 
 .2016 في  رومانيا  في  للشطرنج  العالم 
الدولي  الَحَكم  رفض   2017 سنة  وفي 
محمد علي الشريف التحكيم في مبارات 

كاراتي أحد طرفيها صهيوني.
محطات مقبلة من المعركة ضد التطبيع

ما زالت محطات الصراع القادمة متعددة 
وجب شحذ اليقظة لمواجهتها ومنها:

 اإلعداد إلشراك العبة صهيونية  -1
في  بتونس  للتنس  الدولية  الدورة  في 
شهر أفريل/نيسان القادم )عن صحيفة 
“الشعب” التابعة لالتحاد العام التونسي 
للتطبيع  بمناهضته  المعروف  للشغل 
وإبعاد  إليه  بالتسرب  والمستهدف 

قياداته ونهجه - عدد 13/2/2020(. 
الطرابلسي  -) إيلي  تصريح   

أنه  بتونس؛  اليهودية  الجالية  رئيس 
االحتياطية  اإلجراءات  أن تمس  ال يجب 
الخاصة بكورونا بزيارة »الغريبة«، مؤكًدا 
أن »الكورونا ال تصيب األوفياء«.. فهي 

على ما يبدو كورونا صهيونية.
البضائع  -) أمام  األبواب  فتح   

بموجب  وغيرها،  الصهيونية  الفالحية 
والمعمق  الشامل  الحر  التبادل  »اتفاقية 
صراع  يدور  التي  األوروبي«  االتحاد  مع 
حاد في تونس حول إمضائها مع االتحاد 
ملزمة  تونس  تصبح  حيث  األوروبي، 
الفالحية  البضائع  أمام  األبواب  بفتح 
األوروبي  االتحاد  أعضاء  لكل  والخدمات 
بما  العالمية  التجارة  منظمة  وأعضاء 

فيها الكيان الصهيوني. 
وجوب فتح معركة السيادة الوطنية

إن مواجهة هذا التيار التطبيعي يتطلب 
وتوحيد  الوطنية  القوى  جهود  تضافر 
الوطنية  السيادة  عن  دفاًعا  عملها 
والقرار الوطني المستقل، وتلتقي هذه 
الجهود القيِّمة مع مختلف جبهات محور 
جعل  والذي  المواقع،  كل  في  المقاومة 

صفقة القرن تترنح مثل واضعيها.  
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االنتخابات عن  اليوم  مقال  في  وكذلك  سابقة،  تحليلية  مقاالت  في   كتبت 
 اإلسرائيلية المكررة، أسبابها وتداعياتها، وذلك في محاولة اإلجابة علي السؤال
 هل تكرار االنتخابات تعبير عن أزمة حقيقية تغلغلت عميًقا في مركبات الكبير؛
 أم أنها أزمات عابرة مرتبطه بمصالح شخصية ألفراد يقفوا الدولة والمجتمع واألحزاب؟ 

 علي هذا السؤال علي رأس الهرم السياسي الحاكم؟ 

االنتخابات »اإلسرائيلية« الثالثة
شاكر شبات-باحث مختص في الشأن اإلسرائيلي/ فلسطين

توصيف في  حذر  بأنني  سابًقا   أجبت 
 الحالة اإلسرائيلية وتشخيصها على أنها
 أزمة عميقة حادة، وتناولت في األسباب
تقنية، بأمور  مرتبط  منها  جزًءا   أن 
بقانون مرتبطة  قائمة  زالت  ال   وهي 
عالقة لها  أخري  وأسباب   االنتخابات، 
الذي »نتنياهو«،  المتنفذين   باألشخاص 
 يقف علي رأس سلطة الحكم، وقلت أن
فقدان ليس  يخشاه  ما  أكثر   نتنياهو 
 السلطة والحكم، بل مواجهة مصيره أمام
 المحاكم والعيش آخر أيام حياته سجين
 جنائي؛ سيناريو مرعب ال يريد نتنياهو
 أن يراه حتى في حلمه، من زعيم حطم
كأطول سبقوه،  عمن  قياسية   أرقام 
ومن إسرائيل،  في  يحكم  وزراء   رئيس 

 »ملك« في نظر مريديه إلي سجين.
تنعكس أنها  شرحنا  التداعيات   وعن 
والمجتمعي، السياسي  االستقرار   على 

واألهم واألمن،  االقتصاد  على   وكذلك 
 ربما ستكون بداية شرارة تتجلي فيها
 االنقسامات اإلثنية والثقافية والطائفية
تجمع كانت  فسيفسائي،  مجتمع   في 
موضوعية عوامل  المتنافرة   جزيئاته 
وأزمة الخارجي  بالخطر  عالقة   لها 
والجغرافيا. التاريخ  في   وفي اليهود 
ال الثالثه،  االنتخابات  لنتائج   تقييمنا 
 نجد أن هناك خالًفا أو تناقًضا عما سبق
 وسجلناه عن االنتخابات التي سبقت، إال
عالقة لها  طارئة  أحداث  من  استجد   ما 

باألسباب والتداعيات.
 اآلن وبعد نتائج االنتخابات المعادة للمرة
االنتخابات بأن  القول  نستطيع   الثالثة، 
 الثالثة لم تحل مشكله استعصاء تشكيل
تحقق ألي ولم  إسرائيل،  في   الحكومة 
بمفرده يمكنه  واضًحا  انتصاًرا   طرف 
من بل  الجديدة،  الحكومة   تشكيل 

بلة الطين  زادت  أنها  القول،   الممكن 
 من ناحية أن الخالفات ربما باتت أعمق
الحديث محظور  كان  التي  القضايا   وأن 
جدول على  باتت  منها  واالقتراب   عنها 
 االهتمام والنقاش الشعبي والرسمي في
موحد مجتمع  عن  فالحديث   إسرائيل؛ 
االنقسام من  ومحصن  قوي   متماسك 
إجراء تكرار  استمرار  قائًما،  يعد   لم 
والكتل األحزاب  قدرة  وعدم   االنتخابات 
 تشكيل حكومة أغلبية ومعارضة برلمانية
يعبر ديمقراطي،  نظام  كأي   طبيعية 
طرأت لمتغيرات  حقيقية  تجليات   عن 
والمراحل اإلسرائيلي،  المجتمع   علي 
االجتماعية والتطورات  بها  مر   التي 
لعبت التي  واالقتصادية   والسياسية 
فقط ليس  األزمة،  تعميق  في   دوًرا 
وحتى والسياسية  التقنية   بأبعادها 
 الشخصية، وإنما بأبعادها األخرى األكثر
 خطًرا وعمًقا وتأثيًرا، والحديث بالخوف
النخب حديث  بات  منها   والتحذير 
 المحظورات على  والكتاب والصحفيين.

المحك:
إسرائيل أن  شك  ال  الديمقراطية:    

دو
لع

ن ا
ؤو

ش



 37

20
20

س  
مار

ار/
آذ

 : )
14

86
(12

دد 
لع

ن  ا
طي

لس
- ف

ي 
قم

الر
ف 

هد
ال

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

في قيامها  منذ  الديمقراطية   تمارس 
وحرية انتخابات  من  السياسة   حياتها 
صحافة وحرية  أحزاب  وتشكيل   تعبير 
في حًبا  ليس  للسلطة،  سلمي   وتبادل 
أحد اعتبارها  بقدر   الديمقراطية 
ومؤسساتها الدولة  استقرار   أعمدة 
 وتماسك المجتمع الفسيفسائي المتنافر
اإلثنية االختالفات  بفعل   موضوعًيا 
هذه والثقافية،  والعرقية   والطائفية 
المحك على  االن  باتت   الديمقراطية 
الخائف البعض  اعتقاد  خالل   من 
للسلطة، السلمي  التبادل  من   والمتضرر 
الثالثة؛ االنتخابات  نتائج  ظهور   بعد 
المستوي على  المتضرر   فنتنياهو 
والحزبي من تشكيل حكومة،  الشخصي 
الخيار أن  يعلم  ألنه  رئيسها،  يكون   ال 
 اآلخر مواجهة مصيره وحيًدا في أروقة
به تودي  أن  المرجح  من  التي   المحاكم 
 إلي نزيل غرف السجن، لذلك واستغالاًل
يعطل الكورونا  فيروس  انتشار   لموجة 
التشريعية«، »السلطة  الكنيست   عمل 
جديد رئيس  انتخاب  تعطيل  خالل   من 
تعطيل وكذلك  حزبه،  من  ليس   لها، 
رقيبة لتعمل  الكنيست  لجان   تشكيل 
الكنيست عمل  تعطيل  الحكومة.   على 
في حتى  إسرائيل  تعهده  لم   إجراء 
افتتاحي مقال  ففي  الحروب،   ظل 
اتهامات وجهت  هآرتس   لصحيفة 
ادلشتاين«، »يولي  الكنيست   لرئيس 
قوته يستغل  بأنه  الليكود  حزب   من 
يمثل كي  التشريعية  السلطة   كرئيس 
نتنياهو أي  التنفيذية،  السلطة   مصالح 
األغلبيه قرار  بخالف  وذلك   وحكومته، 
 البرلمانية، ومن هنا قام بتعطيل نشاط
 الكنيست وحال دون انتخاب رئيس جديد
ب الفعل  هذا  الصحيفة  وتصف   لها، 
للديمقراطية.   »زعرنة برلمانية« منافية 
نتنياهو يمّكن  الكنيست  عمل   تعطيل 
للحيلولة والظروف  الوقت  استغالل   من 
حزب من  جديد  رئيس  انتخاب   دون 
ألنه لنتنياهو،  المنافس  أبيض   أزرق 
يعني الكنيست  رئيس  تغيير  أن   يعلم 
 سن قوانين وتشريعات تحول دون قدرة
من جنائية  بقضايا  كمتهم   نتنياهو 
 تشكيل حكومة، وكذلك منعه من ترأس
انتخابات جرت  لو  فيما  الليكود   حزب 
بالديمقراطية يضحي  نتنياهو   رابعة؛ 
السياسي النظام  الستقرار   وأهميتها 
 والمجتمع اإلسرائيلي علي مذبح مصالحة

الشخصية.
سيادة يعني  الذي  القضائي:   الجهاز 
 القانون ومراقبة أداء الحكومة ومتابعة

النيابة عمل  على  وإشرافه   قراراتها 
القانون إنفاذ  سلطة  والمحاكم،   العامة 
 مهددة من قبل نتنياهو من خالل وزير
 العدل الليكودي، الذي يتنمر على الجهاز
إلى تهدف  قرارات  بسلسة   القضائي 
 إخافته؛ لعدم ممارسة مهام أعماله التى
 ستقرر المستقبل السياسي واالجتماعي
 لنتنياهو. هذا الجهاز الذي ضمن لفترة
 طويلة استقرار الدولة وحمى مؤسساتها
 وحارب الفساد السلطوي، بات مهدًدا في
القضائي. دوره  وممارسة  نفوذه   قوة 
الجهاز في كل  حرب نتنياهو على هذا 
تصريحات سلسة  خالل  من   االتجاهات 
جهاز بأنه  اتهامات  تتضمن   جلها 
وكذلك اليسار،  لصالح  يعمل   إقصائي، 
يعمل بأنه  واتهامه  بقراراته   التشكيك 
المنتخبين ورغبات  الدولة  مصالح   ضد 
العنان وأطلق  لنتنياهو،  صوتوا   الذين 
 لوزير عدله باتخاذ سلسلة قرارات تنتهك
العامة النيابات  تعيين  وآليات   أعراف 
 والقضاة، بعيًدا عن التنسيق مع المدعي
 العام للدولة، حيث قام بسلسة تعيينات
لليكود دون أنها موالية حزبًيا   معروف 
 الرجوع للتشاور مع المدعي العام، وآخر
إعالن الليكودي؛  العدل  وزير   قرارات 
حالة إعالن  بحجة  المحاكم  عمل   وقف 
 الطوارئ بسبب فيروس كورونا. تعطيل
مثول تاريخ  مع  ترافق  المحاكم   عمل 
حال كل  على  المحكمة،  أمام   نتنياهو 
الي الحرب  أمام  التوقف  في  يهمنا   ما 
 يخوضها نتنياهو على الجهاز القضائي
أزمة عمق  بأن  التوضيح  منه   الهدف 
منحى تتخذ  باتت  الحكومة   تشكيل 
 تتجلى فيه االهتمام بالمصالح الشخصية
الدولة مؤسسات  أهمية  على   والحزبية 
 وأجهزتها التي شكلت في كل المراحل
 التاريخية لدولة إسرائيل أدوات الحفاظ
 على وحدة واستقرار المنظومة السياسية

والمجتمعية.
في اإلعالمية  المؤسسة   اإلعالم: 
 إسرائيل، مؤسسة لها تاريخ طويل في
 التأثير على صنع القرار، وكذلك التأثير
وتشكيله العام  الرأي  اتجاهات   علي 
االحتالل، لدولة  الوطنية  القضايا   اتجاه 
حكومي قسمين  إلى  ينقسم   اإلعالم 
يخضع ال  الحكومي  القطاع   وخاص؛ 
السياسية وتوجهاتها  الحكومة   لقرارات 
ترتبط ما  بقدر  وغيرها   واالقتصادية 
فهو ومالية،  وظيفية  بعالقات   بها 
الدولة، خزينة  من  المالي  الدعم   يتلقى 
 وموظفي هذا القطاع هم موظفي دولة،
ونشره الخبر  تحرير  في  مستقل   لكنه 

وتوجهاتها، الحكومة  لمزاج  يخضع   وال 
الرقيب لمقص  خضوعه   باستثناء 
حالة ليس  ذلك  في  وهو   العسكري، 
للقطاع اإلعالمية  المؤسسات  عن   خاصة 
نتنياهو من  نال  القطاع  هذا   الخاص، 
من التهم؛  كل  واليمين  الليكود   وقادة 
اليسار على  ُتخّدم  مؤسسة  بأنه   اتهامه 
مالحقة عن  بالمسؤولية  اتهامه   إلى 
 نتنياهو وأسرته، وتحديًدا زوجته سارة،
ملفات صناعة  خلف  يقف  بأنه   وكذلك 
وإسقاط إلسقاطه  لنتيناهو   الفساد 
 حكم اليمين. قطاع اإلعالم بات مطارًدا
صوت إلسكات  اليمين  ورموز   لنتنياهو 
وإخافته نتيناهو  على  والتستر   اإلعالم 

من تناول ملفاته الجنائية.
الطرف على  والتخوين:  اإلقصاء   ثقافة 
 اآلخر من المتراس وكنقيض للديمقراطية
العمل في  واالنخراط  األحزاب   وتشكيل 
النظر وجهات  في  واالختالف   السياسي 
والمساواة المختلفة  السياسية   والبرامج 
في اإللزامية  والخدمة  القانون   أمام 
تنتصب الرأي،  عن  والتعبير   الجيش 
العالقات على  دخيلة  جديدة   ثقافة 
السياسي المجتمع  مركبات  بين   البينية 
اإلقصاء ثقافة  اإلسرائيلي؛   واالجتماعي 
 والتخوي، ثقافة إذا ما تسربت في مسار
فإنها واالجتماعية،  السياسية   العالقات 
 حتماً ستؤدي الي نشوب صراعات تأخذ
ومنها اإلثني،  منها  متعددة   أشكااًل 
قد صراعات  العرقي؛  ومنها   القومي، 
وقد العنيفة،  الصدامات  حد  إلى   تصل 
وعوامل أسباب  تحطيم  في   تساهم 
الفسيفساء. لمجتمع  القسرية   التجميع 
اليمين ثقافة  والتخوين   اإلقصاء 
يمين إصرار  مواجهة  في   اإلسرائيلي 
 الوسط واليسار ممثاًل بحزب أزرق أبيض
إزاحة وميرتس  العمل  من   وشركائه 
 نتنياهو عن سدة الحكم، إصرار لم يرق
ممارسة خالل  من  كان  وإن   لنتنياهو، 
للسلطة السلمي  والتبادل   الديمقراطية 
نتنياهو األغلبية.  حق  قانون   ووفق 
وأصوات والقانون  الديمقراطية   يواجه 
التمسك قانون  بقانون جديد؛   الناخبين 
بثقافة وكذلك  ثمن،  بكل   بالسلطة 
اكتسبت لمكونات  والتخوين   اإلقصاء 
جماهيرية قطاعات  بتأييد   شرعيتها 
 تفوق تلك التي انتخبت كتلة نتنياهو

 اليمينية.
شعبية لقطاعات  والتخوين   اإلقصاء 
المجتمع مركبات  كل  تشمل   واسعة 
 اإلسرائيلي على اختالف شرائحه اإلثنية
بالضرورة يعني  والعرقية،   والقومية 
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الحائط عوامل االستقرار  الضرب بعرض 
تفكيك تستهدف  ثقافة   واالستمرار، 
مواجهة في  إلضعافها  وأحزاب   كتل 
 قوة اليمين، ولم تقتصر ثقافة اإلقصاء
في العربية  القومية  على   والتخوين 
بات التي  4٨م  عام  المحتلة   فلسطين 
الحياة في  وتأثيًرا  عددًيا  ثقاًل   لها 
 السياسية، حيث وصفها نتنياهو وقادة
الشهداء داعمي  إرهابيين  بأنهم   حزبه 
 الفلسطينيين والمتضامنين مع األسرى،
 الذين ال يؤمنوا بيهودية الدولة، وال بحق
 اليهود في دولتهم، بل تجاوز القومية
 العربية ليتهم ويقصي ويخون من كانوا
الذين اإلسرائيلي،  الجيش  قادة   باألمس 
في الطويلة  خدمتهم  لهم  تشفع   لم 
 الجيش، وكذلك لم تشفع لهم جرائمهم
الفلسطيني عند نتنياهو، الشعب   بحق 
الدولة بأنهم خطًرا على   فلقد وصفهم 
على بالتخريب  واتهمهم  األمن،   وعلى 
 إسرائيل أمام المجتمع الدولي والحليف

 االستراتيجي اإلدارة األمريكية.
رفض فلقد  عامة،  ثقافه  بات   اإلقصاء 
 هذا الحزب الديني أن يكون شريًكا لذاك
 الحزب العلماني وكذلك العكس، ويرفض
شريًكا يكون  أن  اليميني  الحزب   هذا 
ثقافة وأمنها،  للدولة  الخائن   لليسار 
قادمة حكومة  ألي  التحدي   ستكون 
لترميم الثقافة  هذه  مخاطر   تستشعر 
فإسرائيل أحدثتها.  التي   الفجوات 
 اليوم ليست إسرائيل التي كانت تترفع
السياسية والمنظومة  األحزاب   فيها 
أمام والحزبية  السياسية  الخالفات   عن 

المصلحة الوطنية للدولة والمجتمع.
 مناورات تشكيل الحكومة

 يتجلى عمق األزمة فى دولة االحتالل
على التفاوض  وأسلوب  طريقة   في 
االنتخابات بعد  الحكومة   تشكيل 
يهودية كتلة  أي  تعِط  لم   التي 
 القدرة لتشكيل الحكومة، فلقد اتضح
يعد لم  التي  الحكومة  تشكيل   أن 
جوهرية لنقاشات  خاضًعا   تشكيلها 
برامج على  أو  سياسية،   لملفات 
 اقتصادية، أو معالجة ملفات أمنية، وال
فقط والتعليم،  والصحة  الضرائب   عن 
 يتمحور النقاش الدائر وعبر تصريحات
وسائل عبر  ذاك  أو  الطرف  هذا   من 
الحكومة رئيس  سيكون  من   اإلعالم 
وزير األولى، ومن سيكون  الفترة   في 
 القضاء، وما هي القوانين التي سيتم
 تشريعها في الكنيست التي ستتناول
مع التعاطي  في  واآلليات   الكيفية 
 أعضاء كنيست لهم ملفات جنائية أم

أثناء نتنياهو  يحمي  قانون   تشريع 
الحالية. الكنيست   االنتخابات  دورة 
ونتائجها زائدة  كانت   الثالثه 
عالج دون  جرت  ألنها   متوقعة؛ 
سبًبا كانت  لقضايا  وجوهري   حقيقي 
بعد الحكومة  تشكيل  استعصاء   في 
وكذلك والثانية،  األولي   االنتخابات 
تغييرات يسبقها  لم  ألنها   زائدة؛ 
 حقيقية تحاكي المشاكل التي تسببت
ثالثة، انتخابات  نحو  الذهاب   في 
في محصورة  فقط  ليست   فاألزمة 
 عدد المقاعد التي ستحصل عليها كل
يهودية كتلة  أي  حصول  ألن   كتلة؛ 
 علي أغلبية لن يتحقق وفًقا لحسابات
والثانية، األولى  االنتخابات  في   القوة 
يمكن ال  التي  لألزمة  نتيجة   وكذلك 
العربية القائمة  بحصول   تجاوزها 
المقاعد من  عدد  على   المشتركة 
سواء اليهودية  الكتل  على   يصعب 
الوصول الوسط واليسار في  أو   اليمين 
 هذه  إلى النصف زائد واحد بسهولة.
في األزمة  وجود  حقيقة   الحقيقة، 
 عدم القدرة على حصول أي كتلة على
 نسبة الحسم؛ حقيقة لم تقنع نتنياهو
 وكتلته الذين ذهبوا إلعادة االنتخابات
والتهافت ترامب  بهدايا   متسلحين 
 العربي علي إقامة عالقات مع إسرائيل

 وضعف الموقف الفلسطيني.
على لالنتخابات  نتنياهو   ذهب 
يضرب الذي  األسباني  الثور   طريقة 
 رأسه بالحائط مرات ومرات؛ نتنياهو
على يحصل  أن  ويحلم  يأمل   كان 
حكومة يشكل  حتى  الحسم   نسبة 
حزب موقف  انتظار  دون   بسهولة، 
 أزرق أبيض، وال حاجة لمفاوضات مع
اليمينية الكتلة  خارج  أخرى   أحزاب 
هذا جاء  إذا  إال  للحكومة،   لالنضمام 
ركبتيه على  جاًثيا  ذاك  أو   الحزب 
أو وزير  بمقعد  المشاركة   يتوسل 
وزير. الحكومة  نائب  تشكيل   أزمة 
كتلة أي  مقدرة  عدم  هي   كما 
 يهودية على نسبة النصف زائد واحد،
وأزمة ثقة  أزمة  الحقيقة  في   هي 
 قانون انتخابات وأزمة ثقافة اإلقصاء
نتنياهو ملفات  وأزمة   والتخوين 

 الجنائية وأزمة تحالف المصالح.
سيناريوهات تشكيل الحكومة

التعقيدات من  فيه  سهاًل،  ليس   األمر 
أو خيار  كل  يجعل  ما   والمتناقضات 
  سيناريو يحمل في أحشائه بذور الفشل:

كتلة اليمين لديها 58 عضو - 1
كنيست، ال تستطيع تشكيل حكومة 

أنها  تعتقد  لكنها  خالصة،  يمين 
إلى  وتستند  متماسكة  قوية  كتلة 
 3 إلى  فقط  وتحتاج  اليهود  أصوات 
أعضاء من األحزاب المعارضة األخرى، 
وراهنوا على إمكانية سرقة 3 أصوات 
العضوة من  من أزرق أبيض وصوت 
جيشر، لم يحدث ذلك ليس ألن هذه 
لصالح  تصوت  قد  الثالثة  األصوات 
إلى  برئاسة جانتس، تستند  حكومة 
العربية المشتركه.  القائمة  دعم من 
اليمين،  إلى  ينتمون  اصوات  الثالث 
وتعود أصولهم الحزبية إلى الليكود، 
بعض  على  نتنياهو  مع  اختلفوا 
القضايا اإلجرائية، لكنهم لم ينتقلوا 
أو  الوسط  نحو  وأيدلوجًيا  سياسًيا 
اليسار. الثالث أعضاء كنيست هؤالء 
يمتلكون مفاتيح تشكيل أي حكومة، 
سواء كتلة اليمين أو الوسط واليسار 
القبان،  بيضة  أصواتهم  والقائمة، 
اليمين  لكتلة   58 األرقام  بحساب 
61 صوت،  يعني  أصوات  الثالث  زائد 
يمين  حكومة  ويعني  أغلبية،  يعني 
في  كان  سيناريو  نتنياهو.  برئاسة 
الهجوم  لكن  لنتنياهو،  اليد  متناول 
هؤالء  على  والشعبي  اإلعالمي 
المصوتين وسرقة  بخيانة  واتهامهم 
خيار الناخبين دفعهم للتراجع وأبدوا 
قدرتهم  عدم  على  فقط  تحفظات 
جانتس  برئاسة  لحكومة  التصويت 
تستند إلى األصوات العربية.

برئاسة - 2 أقلية  حكومة 
أصوات  دعم  على  تعتمد  جانتس 
هذه  القت  الخارج،  من  المشتركة 
إسرائيل  حزب  من  دعًما  الفكرة 
ليبرمان  برئاسة  اليميني  بيتنا 
أزرق  وحزب  وميرتس  العمل  وحزب 
أبيض، كتلة عدد مقاعدها 61 قادرة 
أوص  حيث  الحكومة،  تشكيل  على 
بتكليف  الدولة  رئيس  عضو   61 ال 
وفعاًل  الحكومة،  لتشكيل  جانتس 
ونتيجة لهذه التوصية أسند الرئيس 
خطوات  الحكومة.  تشكيل  لجانتس 
ببطئ  تسير  الحكومة  هذه  تشكيل 
مصمًما  كان  وإن  فجانتس  شديد، 
لم  لكنه  الحكومة،  رئيس  يكون  أن 
بمساندة  ذلك  يتم  أن  يتمنى  يكن 
أن  يريد  ال  فهو  العربية،  األصوات 
يسجل في التاريخ بأنه شكل حكومة 
ظل  في  المشتركه  أصوات  بدعم 
مقاطعة يهودية سواء من اليمين أو 
المتدينين. جانتس يلوح بهذا الخيار 
أعضاء  من  جزء  أو  نتنياهو،  البتزاز 
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الليكود، أو حزب من المتدينين بأنه 
قادر على تشكيل الحكومة ونتنياهو 
مشاركة  بدون  يقدر  ولن  قادر  غير 
خارج  من  حزب  أي  أو  أبيض،  أزرق 

كتلة اليمين.
وفي - 3 وطنية،  وحدة  حكومة 

كل مرة طرح هذا الخيار لتجاوز أزمة 
في  المزايدات  تجاوز  وكذلك  العدد، 
التي  والمخاطر  الدولة  على  الحرص 
للجمهور  الحرص  وبيع  تواجهها، 
لحكومة  يتطلع  بأغلبيته  الذي 
الدولة  استقرار  على  تعمل  وحدة، 
بين  الهوة  وترميم  ومؤسساتها 
الذي  اإلسرائيلي،  المجتمع  مكونات 
جاء نتيجة الخالفات الحادة والعميقة 
بين األحزاب السياسية. خيار حكومة 
الخيار  وهو  مطروًحا،  زال  ال  الوحدة 
ضمن  تكن  لم  ألسباب  االقرب 
مستجد خطير  فلقد طرأ  الحسابات، 
اسمه فيروس كورونا الذي بدأ خطره 
يشكل  ربما  المستجد  هذا  حقيقة. 
اإلقصاء  شجرة  عن  ونزواًل  مخرًجا 
ونافذة  وقواعدها  األحزاب  لقادة 
والخالفات،  التناقضات  لجسر  فرص 
تفاصيل  عن  نتنياهو  كشف  فلقد 
أزرق  مع  أدارها  التي  المفاوضات 
أبيض إلقامة حكومة وحدة وطنية. 
لسنة  أواًل  المنصب  يتولى  نتنياهو 
في  جانتس  محله  ويحل  ونصف، 
لمدة سنة ونصف(، مع   2021 )أيلول 
توزيع متساٍو للحقائب في الحكومة. 
الوزراء  رئيس  نتنياهو  يكون  عندما 
حقيبتي  على  أبيض  أزرق  يحصل 
والخارجية  )اشكنازي(  الدفاع 
على  الليكود  يحصل  بينما  )لبيد(، 
الكنيست  ورئيس  )بركات(  المالية 
جانتس  يتلقى  وعندما  »ادلشتاين«. 
إن  المناصب.  تتبدل  الوزراء  رئاسة 
تعثر المفاوضات يعود لعدة أسباب؛ 
لرئيس  السياسي  المستقبل  أواًل، 
الكنيست. وثانًيا وهو األهم، انعدام 
بأن نتنياهو  الثقة. جانتس ال يثق 
عن  سيتخلى  الحقيقة  لحظة  في 
كرسي رئيس الوزراء، إذا كان هناك 
السلطة  بحماية  بقانون  تحصيًنا 
أن يكون  ما يتطلب  القضائية، وهو 
من  العدل  ووزير  الكنيست  رئيس 
يرفضه  ما  وهو  أبيض،  أزرق  حزب 

الليكود ونتنياهو.
األمور مفتوحة على خيارات قد - 4

ألسباب  سواء  األفق،  في  ماثلة  تبدو  ال 
سياسية أو قضائية أو حتى طبيعية. 

هاني حبيب- كاتب صحفي من فلسطين

ترامب وحروب النفط
ص

الن
ج 

خار

المستوى” اآلن عند  النفط  أن أسعار  لكم  أقول  أن   بوسعي 
دونالد األمريكي  الرئيس  به«، هكذا صرح  أحلم  كنت   الذي 
العهد ولي  مع  هاتفية  مكالمة  بعد  للصحفيين   ترامب 
 السعودي األمير محمد بن سلمان بشأن انهيار أسعار النفط في اآلونة
 األخيرة، وكأنه بذلك يشير إلى أن انخفاض أسعار النفط من شأنه أن
 يزود الناخبين األمريكيين بأسعار بنزين رخيصة، وهو ما يسعى له
 ترامب لزيادة نسبة المصوتين له باعتبار أن ذلك منجًزا من إنجازاته.
 واقع األمر، أن هناك انهياًرا بأسعار النفط، وأن هناك بنزين رخيص
 للمواطنين األمريكيين، إال أن ذلك ليس سوى وجه واحد من وجهي
 العملة، أما الوجه اآلخر، فقد تجاهل ترامب متعمًدا أي حديث عنه،
بوتين في الروسي فالديمير  الرئيس  نجاح  به يعني  االعتراف   ألن 
الطاقة على  توجيه ضربة حاسمة لالقتصاد األمريكي عموًما وقطاع 
 وجه الخصوص، عندما رفض هذا األخير الطلب السعودي في االجتماع
 األخير ألوبك لالتفاق على تخفيض إنتاج النفط، أثر تراجع االقتصاد
بنفس الروسي  النفطي  اإلنتاج  ظل  حيث  لكورونا،  نتيجة   الدولي 
 المستوى، بينما قامت السعودية بضخ المزيد من النفط، في محاولة
 إلغراق األسواق التي لم تعد بحاجة حقيقية إلى المزيد من النفط،

 أدى إلى خفض األسعار بنحو الثلث في األسواق الدولية.
 هذا االنهيار في أسعار النفط، يدفع للحديث عن ما يسمى
 »بنقطة التعارض« في إنتاج النفط، والتي تبلغ أربعين
 دوالًرا بالنسبة لروسيا، بينما تبلغ الضعف عند السعودية،
قادرة باتت  االقتصادية  للعقوبات  ونتيجة  روسيا   بينما 
قادمة، خاصة أو عشرة  لسنوات ست  األسعار   على خفض 
 وأنها ال تعتمد على النفط فقط، في قطاعاتها الصناعية
 والتصديرية، بينما السعودية على خالف ذلك تماًما، فهي

 تعتمد حصرًيا على النفط.
يعني البنزين  أسعار  تراجع  فإن  ترامب،  إلى   وبالعودة 
كبرى دخل  تراجع  أو  إلفالس  كبيرة  احتماالت   بالمقابل 

للنفط، أعلى  أسعار  على  تعيش  التي  األمريكية  النفطية   الشركات 
 وإذا عرفنا أن تكلفة استخراج البرميل النفطي في الواليات المتحدة
 األمريكية تتراوح بين عشرة و 25 دوالًرا، بينما في السعودية وإيران
 والعراق، ال تتجاوز التكلفة 10 دوالرات، لعرفنا كيف أن انهيار أسعار
وتقول صحيفة األمريكي،  النفطي  لالقتصاد  كارثية  تعتبر   النفط 
النفط الشركات في قطاع  الصدد، أن نصف  الفرنسية بهذا   لوموند 
ما وهو  عامين،  خالل  باإلفالس  مهددة  األمريكية  الصخرية   والغاز 

سيترك آثاره على البنوك )القدس العربي 13 مارس 2020(.
انخفاض أسعار النفط إلى هذا المستوى غير المسبوق خالل العقدين 
وتراجع  الكبرى،  النفطية  الشركات  بعض  إفالس  يعني  األخيرين، 
تراجع  من  بمزيد  اقتصادًيا  يترجم  وهذا  منها،  آخر  عدًدا  إنتاج 
أسعار البنزين، بينما تتزايد البطالة في أوساط أوسع من الناخبين 

األمريكيين!
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آذار/مارس   2 يوم  جرت  التي  الـ23،  اإلسرائيلي  الكنيست  انتخابات  تؤِد  لم 
2020، إلى تفكيك أزمة التقاطب الحزبي القائم حاليًا في إسرائيل، وهي أزمة 
جديدة  تأليف حكومة  دون  تحول  تزال  نيسان/أبريل 2019، وال  منذ  محتدمة 

مستقرة. وجرت هذه االنتخابات في ظل عدد من المتغيرات أبرزها:

»صفقة القرن«
 لم تنقذ نتنياهو وزادت تمثيل »المشتركة« في الكنيست الـ23

خاص- الهدف

أوالً، نشر الخطة األميركية للسالم أو 
ما يعرف بـ«صفقة القرن«. واشتملت 
الخطة من بين أمور أخرى على فقرة 
داخل  المثلث  منطقة  بنقل  تتعلق 
الخط األخضر إلى الدولة الفلسطينية 
نحو  من  التخلص  بقصد  العتيدة، 
في  يعيشون  فلسطيني  ألف   350
بكيفية  ساهم،  ما  المنطقة،  هذه 
تصويت  نمط  على  التأثير  في  ما، 

الناخبين الفلسطينيين.
المحموم  السعي  تصعيد  ثانياً، 
برئاسة  اإلسرائيلي  اليمين  لدى 
القضية  لتصفية  نتنياهو  بنيامين 
الفلسطينية، باالنطالق من استخدام 
»صفقة القرن«، وأساساً من خالل ضم 
وفرض  الغربية،  الضفة  في  أراض 
السيادة اإلسرائيلية على المستوطنات 

هناك.

ببذل  اإلسرائيلي  اليمين  قيام  ثالثاً، 
حسم  إلى  ترمي  كبيرة  جهود 
العمل  خالل  من  الحالية،  االنتخابات 
لكتلة  مقعداً   61 على  الحصول  على 
الحريديم  اليهود  وأحزاب  اليمين 
حزب  دون  من  دينياً(،  )المتشددون 
أفيغدور ليبرمان اليميني )»إسرائيل 
على  تعمل  حكومة  وتأليف  بيتنا«(، 
مداميك مشروع هذا  مزيد من  وضع 
بمشروعه  المتعلقة  سواء  اليمين، 
والذي  األخضر  الخط  داخل  السياسي 
من  المزيد  فرض  صلبه  في  يقف 
الحياة  مناحي  مختلف  على  هيمنته 
وعلى السلطة القضائية، أو بمشروعه 
القائم على الضم  الغربية  في الضفة 

وإفشال ما يعرف بـ«حل الدولتين«.
الشرعية  نزع  خطاب  تعّمق  رابعاً، 
تضم  التي  المشتركة،  القائمة  عن 

صفوف  في  الفاعلة  األربعة  األحزاب 
في   ،48 مناطق  في  الفلسطينيين 
دعاية حزب الليكود والحقاً أيضاً في 
وقيام  أبيض«،  »أزرق  تحالف  دعاية 
)باستثناء  إسرائيلي  حزبي  إجماع 
عضو  شطب  على  ميرتس(  حزب 
حزب  )من  يزبك  هبة  الكنيست 
القائمة  التجمع(، بالرغم من توصية 
المشتركة على رئيس »أزرق أبيض« 
إثر  الحكومة  لتأليف  غانتس  بيني 
أن  أكد  ما  وهو  السابقة،  االنتخابات 
نحو  اإلسرائيلية هي  السياسة  ُوجهة 
الفلسطيني  السياسي  العمل  تقليص 

وحرية التعبير أكثر فأكثر. 
وتمكن حزب الليكود أن يزيد تمثيله 
 36 إلى   31 من  الجديد  الكنيست  في 
سبقت  التي  الفترة  أن  مع  مقعداً، 
االنتخابات شهدت تركيزاً على ملفات 
حول  تحوم  التي  الجنائية  الشبهات 
تقديم  عن  باألساس  ونجم  نتنياهو 
لوائح اتهام ضده من طرف المستشار 
القانوني للحكومة، ولحق ذلك فشله 
في الحصول على حصانة برلمانية، ثم 
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تحديد الجلسة األولى لمحاكمته التي 
آذار/  17 المقرر عقدها يوم  كان من 
أيار/ أواخر  إلى  إرجاؤها  وتم  مارس 
مايو المقبل بذريعة أوضاع الطوارئ 
وباء  انتشار  مكافحة  عن  الناتجة 
تمثيل  تعزز  هذا  وبموازاة  كورونا. 
كتلة اليمين- الحريديم من 55 مقعداً 
 2019 أيلول/سبتمبر  انتخابات  في 
إلى 58 مقعداً في هذه االنتخابات. 
باقي  أن  االعتبار  في  أخذنا  ما  وإذا 
الحريديم  اليمين-  القوائم في كتلة 
ُبّد  فال  تقريباً،  قوتها  على  حافظت 
من االستنتاج بأن القواعد االنتخابية 
شبه  قواعد  هي  واليمين  لليكود 
يكون  باألساس  الحراك  وأن  ثابتة، 

داخل وبين القوائم اليمينية.

تعزيز  في  ساهمت  عوامل  عدة  وثمة 
قوة الليكود أهمها:

والتي  القرن«،  »صفقة  إعالن  أوالً، 
أهمية  في  ساهمت  بأنها  ُيعتقد 
تحديداً،  لليمين  للتصويت  الخروج 
الجولة  هذه  حسم  أجل  من  وذلك 
الخطة  تطبيق  أن  حيث  االنتخابية، 
في  أراض  ضم  وتحديداً  األميركية 
الضفة الغربية سيتم في نظر قواعد 
للحزب  التصويت  خالل  من  اليمين 
الصفقة  هذه  جلب  الذي  الحاكم، 
في  فوزه  حال  في  بتطبيقها  ووعد 

االنتخابات.
ثانياً، تسويق فكرة أن الحكومة التي 
قد يؤلفها غانتس ستكون من خالل 
االتكاء على دعم القائمة المشتركة، 
شرعية  ضد  الخطاب  غرار  وعلى 
وتوقيعها  رابين  يتسحاق  حكومة 
اتفاقات أوسلو في تسعينيات القرن 
من  دعمها  جراء  الفائت  العشرين 
أّججه  والذي  المانعة،  العربية  الكتلة 
مع  سوية  الوقت  ذلك  في  نتنياهو 
هذا  إنتاج  أعيد  اإلسرائيلي،  اليمين 
الخطاب اآلن من خالل تأكيد أن أي 
ستكون  غانتس  سيشكلها  حكومة 
مدعومة من أعضاء القائمة المشتركة، 
اسم  نتنياهو  عليها  أطلق  والتي 

»قائمة داعمي االرهاب«.
في  نتنياهو  نجاح  استمرار  ثالثاً، 
بأنه  اليمين  ناخبي  وعي  تعزيز 
إسقاطه  أجل  من  قضائياً  ُمالحق 

وإسقاط اليمين سياسياً.
عداد  في  أيضاً  ندرج  أن  وينبغي 
نجاح  في  ساهمت  التي  العوامل 

الليكود، ضعف الدعاية واالستراتيجيا 
أبيض«  »أزرق  لتحالف  االنتخابية 
فعل  ردة  حالة  في  وكأنه  بدا  الذي 
دائمة على نتنياهو، حيث حّدد هذا 
كما  العام،  النقاش  جدول  األخير 
»أزرق  على  مكثفاً  هجوماً  شّن  أنه 
أبيض« خاصة فيما يتعلق بتشكيل 
في  المشتركة.  القائمة  مع  حكومة 
ينكر  أبيض«  »أزرق  بقي  المقابل 
بـ«أغلبية  حكومة  عن  متحدثاً  ذلك، 
أن  من  الرغم  على  وذلك  يهودية«، 
الذي كان  الحزبي  المشهد االنتخابي 
ال يعطيه هذه اإلمكانية إال  متوقعاً 

من خالل حكومة وحدة وطنية. 
انهيار »اليسار الصهيوني«

لهذه  األخرى  الدالة  النتائج  من 
االنتخابات انهيار ما يسمى بـ«اليسار 
الصهيوني«. فلقد أضّر التحالف بين 
ميرتس وبين العمل- »غيشر« بالقوة 
»اليسار«.  هذا  لحزبي  االنتخابية 
انتخابات  في  الجانبان  حصل  فقد 
 6( مقعداً   11 على  أيلول/سبتمبر 
مقاعد  و5  »غيشر«  للعمل-  مقاعد 
في  التحالف  حصل  فيما  لميرتس(، 
مقاعد،   7 على  آذار/مارس  انتخابات 
ويعود  مقاعد،  أربعة  خسر  أنه  أي 
في  ساهم  التحالف  أن  إلى  ذلك 
عن  وميرتس  للعمل  ناخبين  عزوف 
إلى  وُيشار  التحالف.  لهذا  التصويت 
رفض  ميرتس  ناخبي  من  جزءاً  أن 
حزب  يشمل  لكونه  التحالف  هذا 
يمينياً  حزباً  يعتبرونه  الذي  »غيشر« 
من جهة، ويعتبرون من جهة أخرى 
أنه ال فائدة انتخابية منه نظراً ألنه 
العمل  حزب  تمثيل  زيادة  في  فشل 
على  عالوة  السابقة،  االنتخابات  في 
ذلك اعترض قسم منهم على إقصاء 
التحالف  هذا  في  العربي  الممثل 
الحادي  المكان  إلى  )عيساوي فريج( 
عشر الذي لم يكن مضموناً وال حتى 
التي  المتفائلة  االستطالعات  في 
كانت في بداية الطريق تعطي لهذا 

التحالف 10 مقاعد.
التمثيل العربي

 13 المشتركة من  القائمة  زاد تمثيل 
الثالثة  الكتلة  وحلت  مقعداً،   15 إلى 
الزيادة  هذه  وتعود  الكنيست،  في 
إلى أسباب كثيرة اجتمعت وساهمت 
»صفقة  أبرزها  لعل  تحقيقه،  في 
الفقرة  من  تضمنته  وما  القرن« 

المرتبطة بالتخلص من الفلسطينيين 
التمثيل  المثلث، وغياب  في منطقة 
»اليسار  أحزاب  لوائح  في  العربي 
األنظار  تتجه  حيث  الصهيوني«، 
أكثر من أي شيء آخر نحو ما يمكن 
اعتباره بمثابة رهان مزدوج للقائمة 
هي  برهانها  يتمثل  المشتركة، 

وبالرهان أو الرهانات عليها.
اإلشارة  يمكن  رهانها  يخص  فيما 
على نحو خاص إلى تشديدها عشية 
انتهائها،  إثر  وفي  االنتخابات 
الحكومة  استبدال  في  دورها  على 
وبموجب  الحالية.  اإلسرائيلية 
لرؤساء  المتطابقة  التصريحات 
هذا  سبب  يعود  المشتركة،  القائمة 
الحكومة  رئيس  كون  إلى  الرهان 
نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلية 
الفلسطينيين  على  األكبر  الُمحّرض 
رئيس  أي  من  أكثر  إسرائيل  في 
حكومة إسرائيلية سابق، ناهيك عن 
القومية«  »قانون  سّن  وراء  وقوفه 
الرئيس  مع  وإعالنه  اإلسرائيلي، 
»صفقة  عن  ترامب  دونالد  األميركي 
ضم  عملية  من  تشمله  بما  القرن« 
منطقة قرى ومدن المثلث إلى نفوذ 
أشارت  والتي  الفلسطينية،  الدولة 
إلى أن نتنياهو هو  تقارير إعالمية 
عدة  ألهداف  بتضمينها،  أوعز  من 
في مقدمها ابتزاز المواطنين العرب 
ذلك،  على  بناء  ووطنياً.   سياسياً 
فالمطلوب من أي حكومة إسرائيلية 
لكي تحظى  نتنياهو  لحكومة  بديلة 
تلتزم  أن  المشتركة،  القائمة  بدعم 
السكان  بمطالب  تتصل  بتعهدات 
مدنية  مجاالت  في  الفلسطينيين 
و«صفقة  الضم  وبمناهضة  متعددة، 
أن  يمكن  ما  هذه  فهل  القرن«.. 
رهانها؟!  سينجح  وهل  يحصل؟! 
وهل يمكن أن يكون غانتس بخالف 
عليه،  يجيب  األمر  فهذا  نتنياهو؟! 
باطراد  الصهيوني  المجتمع  إنزياح 

نحو اليمين.
أّما الرهان على القائمة المشتركة في 
الناجم  اإلسرائيلي  السياسي  المناخ 
عن وقائع هذه االنتخابات ونتائجها 
دواعي  من  ينطلق  فإنه  النهائية، 
بالتركيبة  عالقة  لها  تكتيكية 
وفي  اإلسرائيلية،  للحكومة  القادمة 
وأهدف  غاية  حول  التمحور  سياق 
المشروع الصهيوني ودولة إسرائيل. 
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االنتخابات في  الـ48  عرب  ُمشاركة  حول  وتسخيفه  النقاش  تسطيح  إطار   في 
من الكثير  البعض  يقوم  عدمها،  من  )الكنيست(  الصهيونّي   للبرلمان 
 الفلسطينيين، الذي ُكِتَب عليهم حمل جواز السفر اإلسرائيلّي للبقاء في وطنهم
 وموطنهم، بشّن هجوٍم الذٍع وسافٍر، يصل حدَّ التخوين أحياًنا، ضّد الفئة التي ال ُيستّخف
ا وقيمًة من أبناء شعبنا التي ُتقاِطع االنتخابات من ُمنطلقاٍت مبدئّيٍة-عقائدّيٍة،  بها، كمًّ
 ألّنها ترى في الُمشاركة نوًعا خطيًرا من إضفاء الشرعّية على الكيان الصهيونّي، الذي
جريمٍة أخطر  في   1948 العام  نكبة  في  العربّي-الفلسطينّي  الشعب  أرض  على   ُأقيم 
اإلمبريالّي- بالمشروع  التسليم  االنخراط في  أخرى  بكلماٍت  أْو  البشرّية جمعاء،  عرفتها 
الثالثي هذا  زال  وما  عاًما،   72 قبل  االحتالل  كيان  أقام  الذي  الصهيونّي،   الرجعّي- 
 الدنِّس يعمل كّل ما في وسعه من أجل حماية األمن القومّي إلسرائيل، بصفتها ذنب
 األفعى، ورأس حربة اإلمبريالّية، وسيِّدة أسياد الرجعّية العربّية، علًما أّن أمريكا هي رأس

األفعى، كما علّمنا حكيم الثورة، الراِحل-الحاِضر، د. جورج حبش.

 الُمشاركة بانتخابات الكيان:
من الخطأ إلى الخطيئة

زهير أندراوس-كاتٌب عربّيٌ / فلسطين

الشِرسة الحملة  فإّن  الشديد،   لألسف 
كنيست انتخابات  ُيقاِطع  َمْن   ضّد 
سابقاتها، في  كما  األخيرة،   الكيان 
كانت ُممولًّة من تنظيماٍت يهودّيٍة-
 أمريكّيٍة وأخرى ُمتغطّيًة بالوطنّية،
 باعتبار األخيرة المالذ األخير لألنذال،
ندري، ال  أْو  ندري  حيث  من   وهكذا 
الثقافّي، السادس  الطابور   دخل 
 الذي يقوده عزمي بشارة، من إمارة
)العيديد( قاعدة  في  الواِقعة   قطر، 
على دخل   العسكرّية-األمريكّية، 
التصويت نسبة  رفع  أجل  من   الّخط 
ونجحت الداخل،  فلسطينيي   بين 
من الـ48  عرب  بإخراج  الحملة   هذه 
في الـ«ُمشاركة  بهدف   بيوتهم 
وتمّكنت الديمقراطّية«،   العملية 

اسمها هو  )وهذا  الُمشتركة   القائمة 
الُمشتركة!( العربّية  القائمة   وليس 
في مقعًدا   15 على  الحصول   من 
في جرت  التي  األخيرة   االنتخابات 
 الثاني من آذار )مارس( 2020، واألنكى
 من ذلك، أّن ُكّتاب البالط، أْو أولئك
 الذين باعوا أقالمهم وضمائرهم من
الشعوب، من  المنهوب  المال   أجل 
الـ«تاريخّي« لإلنجاز  بالترويج   باشروا 
نائًبا  15 وصول  أّن  أْي   للُمشتركة، 
للبرلمان الفلسطينيين  من   عربًيا 
تاريخًيا، »إنجاًزا«  بات   الصهيونّي 
وقبل الُمنتَخيسن،  أْي  أّنهم،   علًما 
يقومون كنيست  أعضاء  ُيصبحوا   أْن 
الذي شرّد الوالء للكيان   بحلف يمين 
 شعبهم، وسرق األرض، وفتت الحجر

يقتِرف زال  وما  العرض،   وانتهك 
ضّد الجبين  لها  يندى  التي   الجرائم 
وضّد  ، عامٍّ نحٍو  على  العربّية   األّمة 
، خاصٍّ نحٍو  على  الفلسطينّي   الشعب 
قادة بُمحاكمة  الُمطالبة  عن   وعوًضا 
محكمة في  جرائمهم  على   إسرائيل 
 العدل الدولّية في الهاي، نقوم نحن
الفلسطينّي العربّي  الشعب   أبناء 
يتطابق وهذا  الشرعّية،   بمنحهم 
البطل الشهيد   إلى حدٍّ ما مع مقولة 
مقولته أرسى  الذي  كنفاني،   غّسان 
كان الذي  الوقت  »في   المأثورة: 
ويتفرج الناس،  بعض  فيه   ُيناِضل 
أخير بعض  هنالك  كان  آخر،   بعٌض 

يقوم بدور الخائن«.
الترهيب حملة  فإّن  الشديد   ولألسف 
القائمة قادتها  التي   والتخويف 
اإلعالمّي، وجيشها   )الُمشتركة( 
)الميادين(، فضائّية  ذلك  في   بما 
في تتمترس  أّنها  اعتقدنا   التي 
فقط، والُممانعة  الُمقاومة   محور 
عدم أّن  على  شّدّدت  الترهيب   حملة 
عملًيا هو  الُمقاطعة،  أْي   التصويت، 
قال ونحن،  لنتنياهو،  الصوت   منح 
 لسان حالهم وما زال، ُنريد أْن ُنقصي
 هذا العنصرّي ومنعه من العودة إلى
 ُسّدة الحكم مّرًة أخرى، بكلماٍت أخرى،
 فإّن هذه الدعاية الخبيثة منحت غريم
الجنرال اإلسرائيلّي،  الوزراء   رئيس 
 في االحتياط بجيش االحتالل، بيني
 غانتس، صّك البراءة والغفران، وبات
بمثابة الصهيونّي  العسكرّي   هذا 
 حامي ُحماة األّمة والشعب، وهو الذي
 قاد حملة )الجرف الصاِمد( ضّد قطاع
 غّزة في صيف العام 2014 وبـ«فضله«
الفلسطينيين، من  ارتقى اآلالف من 
في ُعّزٍل  ومدنيين  ونساٍء   أطفاٍل 
البِشعة الصهيونّية  الجرائم   إحدى 
 ضّد شعبنا، ولم تتوّقف )الُمشتركة(
التنازل في سبيل الحّد من   عند هذا 
بالكيان السياسّية  بالحياة   االنخراط 
بل األمور،  مجريات  على   والتأثير 
)الُمشتركة(، أعضاء  جميع   قام 
الكيان، رئيس  مع  وفدها  لقاء   خالل 
على بالتوصية  ريفلين،   روؤفين 
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الحكومة، لتشكيل  غانتس   الُمجِرم 
هديًة الجاّلد  تمنح  الضحّية  أّن   أْي 
ولكي اقترفها،  التي  جرائمه   على 
من بدالً  الحروف:  على  النقاط   نضع 
يِجب، كما  محاكمته  على  نعمل   أْن 
في حكومًة  لتشكيل  فرصًة   ُنعطيه 
وهذا أنقاض شعبنا،  على  قام   كياٍن 
 الموقف، ال يختلِف البّتة، عن موقف
 سلطة أوسلو-ستان، التي تقوم أيًضا

بالتنسيق أمنًيا مع االحتالل.
حركة ُنبّرئ  ال  السياق  هذا   وفي 
بالمّرة، )حماس(  اإلسالمّية   الُمقاومة 
 فهي األخرى تتعاون بشكٍل أْو بآخر
ُنبقي أْن  يجب  هنا  االحتالل،   مع 
بعيًدا للحركة  العسكرّي   الجناح 
أّن ذلك  السياسّي،  الُمستوى   عن 
وما كانوا  السياسيين  حماس   قادة 
والدالئل رات  المؤشِّ كّل  ووفق   زالوا 
حركة فلك  في  سيبقون   والقرائن 
ك تنفَّ لم  التي  الُمسلِمون(،   )اإلخوان 
األّمة وحدة  على  التآمر  عن   يوًما 
بأفكارها عملًيا  وهي   العربّية، 
تركًيا قطر،  مع  الدولّية،   وعالقاتها 
 والواليات الُمتحّدة األمريكّية، ُتعتبر
خاصرة في  خنجًرا  كبيٍر   وبصدٍق 
نعم واإلسالمّية.  العربّية   األّمتين 
 أهلنا في قطاع غّزة يذوقون األمّرين
الدولة تفرضه  الذي  الحصار   من 
السيسي مصر  بُمساعدة   العبرّية، 
 وقبله مرسي، على قطاع غّزة، ولكن
 الدور القطرّي والتركّي على حدٍّ سواء
والتشكيك األسئلة  من  الكثير   ُيثير 
وبالتالي )حماس(،  إستراتيجّية   في 
ال لماذا  البدائل:  عن  نسأل  أْن   علينا 
العربّي الوطن  أخرى في   توجد دوالً 
الُمساعدات لتقديم  استعداٍد   على 
قطاع في  الُمحاصرين   للفلسطينيين 
م دون  غّزة؟ وهل دور قطر كان ليتِّ
األمريكّي-اإلسرائيلّي األخضر   الضوء 
 والذي يهِدف أوالً وأخيًرا إلى ترسيخ
 الخالف الداخلّي، الذي بعد مرور أكثر
ُمبتذالً، أصبح  الزمن  من  عقٍد   من 
فتح اثنْين،  فصلْين  أكبر   الرتباط 
بأجنداٍت خارجّيٍة مصلحتها  وحماس، 
 تكمن في تقسيم العرب إلى عربْين

للُمحافظة على الدولة العبرّية؟!
حول النقاش  إّن  القول،  نوافل   من 
أْو اإلسرائيلّية  باالنتخابات   الُمشاركة 
عقائدًيا يكون  أْن  يجب   ُمقاطعتها، 
أْن يجب  ورخيًصا،  ديماغوغًيا   وليس 
 يترّكز حول مشروعية التصويت لجزٍء
، وطنيٍّ تحرٍر  مرحلة  في  شعٍب   من 

بأّن والُخزعبالت  الُتّرهات  فإّن   ولذا 
اليمين ُتعيد  االنتخابات   ُمقاطعة 
للرماد ذر  بمثابة  هي  السلطة   إلى 
ويائسة بائسة  وُمحاولة  العيون   في 
ُيقاِطع َمْن  كّل  وطنّية  في   للطعن 

 االنتخابات.
أّشد من  هو  نتنياهو  بأّن  ُننِكر   ال 
والعنصريين، فين  المتطرِّ  غالة 
ل يقِّ ال  غانتس  ُمنافسه   ولكن 
ووظيفتنا عنه،  وعنصرّيًة   خطورًة 
على العمل  الفلسطينّي  الداخل   في 
نحو والتوّجه  عربيٍّ  برلماٍن   إقامة 
التأسرل، وليس  العصامّي،   المجتمع 
 وربّما الكلمة الصحيحة هي الصهينة،
الكيان في  يوجد  ال  د:  المؤكَّ  وتأكيد 
 ما ُيّسمى بالـ«يسار الصهيونّي«، ذلك
مع يتعايش  أْن  ُيمِكن  ال  اليسار   أّن 
على قامت  وفاشّيٍة،  عنصرّيٍة   حركٍة 

إقصاء اآلخر وما زالت.
 وختاًما، ال ُبّد من تعقيٍب على موقف
 حزب »التجمع الوطنّي الديمقراطّي«،
أيلول انتخابات  في  رفض   الذي 
 )سبتمبر( الماضي التوصية على قاِتل
الحكومة، بتشكيل  غانتس   شعبنا 
كما ربعه«  ولحق  قبعه  »لبس   واآلن 
ولكي الشعبّي:  العربّي  مثلنا   يقول 
 أكون صاِدًقا مع نفسي ومع اآلخرين
بأنني ر  ُأقِّ أْن  الُمناِسب  من   أِجد 
في عضًوا  كنت  طويلٍة  فترٍة   قبل 
بالرفيق أستعين  لذا  الحزب،   هذا 
السابق الرئيس  زيدان،   محمد 
كان والتي  اإلنسان  حقوق   لجمعية 
ر الُمفسِّ لتفسير  الناصرة  في   مقّرها 
ح فيما يتعلّق بحزب  وتوضيح الُموضَّ
الرفيق نشره  ما  وهذا   »التجمع«، 
 زيدان على صفحته في )الفيسبوك(

»التجمع، بُموافقته:  م  يتِّ  واالقتباس 
شعبنا، بقتل  للمحتِفل   بالتوصية 
عميًقا يغوص  وأكثر،  أكثر   يسقط 
 في وحل المشروع السياسّي المرسوم
مشروع الداخل:  في   للفلسطينيين 
التأثير، وهم  نافذة  من   االندماج 
الثمن، الباهظة  اإلنجازات   ووهم 
المشروع إّن  عينه  الوقت  في   ُمضيًفا 
يهود من  وسياسًيا  مالًيا   المدعوم 
اليهودّية الدولة  لحماية   أمريكا، 
الليبرالّية البوابة  عبر   وترسيخها، 
الِفًتا ودمجهم«،  األقلّيات   و«مساواة 
باللعبة المشاركة  كانت  إذا  أّنه   إلى 
بحّق وجريمة  عاٌر  فالتوصية   خطًأ، 
»تمثياًل بالتجمع  اعتقدوا   َمْن 
 للحركة الوطنية«. وتابع زيدان قائاًل:
الُمشتركة( )قيادة  القيادة   رباعية 
المعزوفة، نفس  على  ترقص   صارت 
سقفها في  الفروقات  تنعدم   وتكاد 
باإلجماع توصية  وتنتج   المشترك، 
يقوده لحزب  بل  الحرب،   لمجرم 
 ثالثة من مجرمي الحرب ضد شعبنا.
للواقعية، القول:  إلى  زيدان   وخلُص 
أْن لنا  بسقوطكم  لها  تّدعون   التي 
يزبك، لهبة  يمكن  كيف   نسأل: 
وحزبها، هي  وُتوصي  ت  ُتصوِّ  أْن 
حزبها، وشطب  لشطبها  دعا   لمن 
قالت يومها  قليلة،  أسابيع   قبل 
 للعنصرين: »نلتقي بعد االنتخابات«،
ق الناس تهديدها  لألسف يومها صدَّ
وابحثوا قواعدكم،  خاِطبوا   وصوتوا، 
االحتفال مجرد  من  أقوى  حّجٍة   عن 
الفاسد من  »بالتخلص   المبكر 
هو بما  عقولهم  خاِطبوا   العنصرّي«، 
»قبول عن  الحديث  مجرد  من   أكثر 
قبل وعودكم  ألّن  األغلبية«،   رأي 

االنتخابات، ما زالت بالذاكرة.
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اإلنتاج أكثر على  أو  مائة عام  بعد  العالم  ما حدث؟ وكيف يصبح   كيف حدث 
 العلمي المكثف والرقابة الصارمة على كل شيء على الكوكب، مهدًدا فجأة
عاجزة العالم  حول  الصحية  األنظمة  أمامه  تقف  متوقع،  غير  خطيًرا   تهديًدا 
 مترددة مصابة بالهلع؟ ال فرق هنا بين نظام غني في بلد من العالم األول كبريطانية
يومهم قوت  يجدون  سكانه  يكاد  ال  فقير  بلد  وبين  المتحدة،  الواليات  أو  ألمانيا   أو 
 كالصومال أو هاييتي. كيف تمّكن هذا الفيروس الخفي المتسلل من إثارة الرعب ليس

في قلوب الناس العاديين، بل في قلوب وعقول أنظمة كاملة؟

كيف ولماذا؟
كورونا والعدمية ونتنياهو

أحمد مصطفى جابر-كاتب-مسؤول قسم شؤون العدو في الهدف

ُتطرح ال  التي  هي  األسئلة  هذه   لعل 
ولعل من العالمية،  األزمة   أبًدا في ظل 
 الممنوع طرحها، ألنها تكشف أن الوباء
العالم إدارة هذا   األصلي كان في شكل 
وأداتية واالحتكار  النهب  على   القائمة 
كل البشرية،  المعرفة  واحتقار   العلم 
المالية الرصد  توطيد  سبيل  في   هذا 
مواجهة يمكنها  ال  فتاكة  أسلحة   وبناء 
بقدرة يعترف  ال  مجهري   فيروس 
النظم وال بمناعتها العسكرية المادية.

 كورونا والعدمية
 طالما كان العلم ومنتجاته سالًحا مزدوج
المنفعة وجهي  على  استخدم   الحد، 
السياسة لمنافع  أو  اإلنسانية   العامة 

المرتبطة بهوس السيطرة والتحكم.
 وكما برز المرض كأداة ومنتج للعلم في
 الهيمنة واإلبعاد عبر نشره في األوساط
 االجتماعية المطلوب حذفها من السياق،
في األوربيين  المستعمرون  فعل   كما 
األصلية، الشعوب  ضد  األمريكية   القارة 
 كذلك اُستخدم العالج كسالح آخر أيًضا،
 لُيمنح أو ُيمنع حسب مصالح المتحكمين

بهذه القوة.

بسهولة يمكن  كورونا،  زمن   في 
التاريخية النماذج  من  الكثير   استعادة 
ومنتجاته للعلم،  األداتي   لالستخدام 
أيًضا ولكن  بالذات،  الطب  سياق   في 
تتقدم ما  سرعان  أخرى  سياقات   في 
النزعة الواجهة. وكمثال على هذه   إلى 
الرأسمال بأن  التذكير  نعيد  أن   لنا 
وبأدوات العمل  بسوق  يتحكم   الذي 
نفسه هو  العمل،  قوى  وحياة   اإلنتاج 
اليوم بإنتاج دواء المرض  الذي يتحكم 
 القاتل عبر الشركات اإلمبريالية لصناعة
المعلومات بمجرى  ويتحكم   الدواء 
 الحصري حول هذا المرض عبر مؤسسات
المعرفة احتكار  تدعي  خصيًصا   أنشأها 
 ولكنها في ذات الوقت تحتكر األكاذيب

وتصديرها.
الفلسفة بجوهر  يذكرنا  هذا   ولعل 
عليها مجتمعات قامت  التي   الرأسمالية 
معاد خط  في  اإلمبريالي   الغرب 
في الكادحة،  الجماهير  عموم   لمصالح 
كونت أوغست  الوضعي  حددها   صيغة 
فلسفته جاءت  الذي   ،)1857-1798( 
لحركة المتصاعد  النمو  على  فعل   كرد 

تجلت والذي  التحررية،   الكادحين 
المجتمع باعتباره  االجتماعية   رجعيته 
جميًعا أعضاؤه  تتعاون  اجتماعًيا،   كائًنا 
الوقت، وبنفس  الكل«  »مصلحة  فيه   لما 
المصلحة أن  اعتبر  تناقض صريح   وفي 
 السياسية يجب أن تتركز بيد » أقطاب
ورجال المصرفيين  سيما  ال   الصناعة« 
بين المساواة  فكرة  رافًضا   البنوك، 

الجميع، ورافًضا لسلطة الشعب.
-1820( سبنسر  هربرت  انضم  الحًقا 
والعرقية، الالعقالنية  تيار  إلى   )1903 
المجتمع، في  العضوية  نظريته   عبر 
الرئيسي مؤلفه  في  يعرضها   والتي 
عنده لتشمل  األولى(   )المبادئ 
والسيكلوجيا والسوسيولوجيا   البيولوجيا 
العلم البيولوجيا  معتبًرا   واألخالق، 
الحياة أن  مفترًضا  الرئيسي،   العياني 
 تحكمها القوانين البيولوجية، مؤكًدا أن
وأن يستحقون،  ال  بطبيعتهم   الفقراء 
 الواجب أال يشجع بقاءهم أو نسلهم. كل
العلني السلوك  األفكار نجدها في   هذه 
اإلمبريالي، الغرب  لزعماء   واإلعالمي 
في بسهولة  عليها  العثور   ويمكن 
ترامب، كدونالد  شخص  سلوك   تحليل 
االختصاص، ولذوي  للعلم  بعدائه   عرف 
على وردوده  تصريحاته  في   ليظهر 
يرى ال  للواقع،  مفارًقا  عدمًيا   الصحافة 
 إال رأس المال كمحدد ألي سياسة، حتى
 عندما تكون حياة الماليين على المحك،
وعنجهية القوة  إرادة  إلى   مستنًدا 
نيتشه يعيد مقوالت  وكأنه   االستبداد، 
المتكون العالم  أن  زعم  الذي   العدمية، 
جهازنا ألن  المعرفة؛  على   مستعٍص 
بل للمعرفة،  مهيًئا  ليس   المعرفي 
على اإلبقاء  بهدف  األشياء   المتالك 
ولنتذكر وتدعيمها،  القوة  إرادة   حياة 
التي هي  القوة  ثقافة  بأن   استنتاجه 
الليبرالية على  وتقضي  ألمانيا   ستنقذ 
بسهولة العودة  ويمكن   واالشتراكية. 
 إلى الحملة االنتخابية لترامب وسياساته
اهتمام أي  تعكس  لم  التي   الالحقة 
 بالعلوم واألبحاث العلمية مقابل تكريس
هدف تخدم  هوجاء  شعبوية   سياسة 

الوصل إلى السلطة.
كأيدلوجي نيتشه  مثل   ترامب   ويبدو 
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قوانين رؤية  يرفض  السائدة،   للطبقة 
الموضوعية، االجتماعية   الظواهر 
االجتماعية المساواة  فكرة   ويعارض 
الجبري الطبيعي  التفاوت   بأسطورة 
 بين الناس، »يتعين على األرستقراطية
 الصحيحة أن تضحي دونما تأنيب ضمير
وتخضعها البشرية،  الكائنات   بمجهود 
حالة إلى  بها  لتهبط   لمصلحتها، 
عبيد إلى  المسحوقة..  اإلنسانية   من 
الصفوة إلى  مباشرة  متوجًها   وأدوات«، 
العلني احتقاره  ويعلن  الجدد«،   »السادة 
عرق بوجود  زعمه  وفي   للجماهير. 
لـ)تقييم يدعو  العبيد،  وعرق   السادة 
 القيم(، ويدعو الطبقات السائدة للتخلي
وتقاليدها الليبرالية  أفكارها   عن 
األخالقية وقيمها   الديمقراطية، 
القيم كافة  ومن  الدينية،   واعتقاداتها 
تعترف التي  والروحية   السياسية 
بإعادة ويطالب  الكادحين،   بحقوق 
للمجتمع المراتبي  والتقسيم   العبودية 
السادة وتعزيز  وتنشئة فئة جديدة من 
 إرادة القوة عندهم ومن أجل ذلك يجب
أخالق  « المسيحية  األخالق  عن   التخلي 
التي السادة«  » أخالق   العبيد« وسيطرة 
 ال تعرف شفقة وال رحمة وتتيح للقوي
ما يفعل  و«القوي«  يشاء؛  ما  يفعل   أن 
مصادر على  التام  باستحواذه   يشاء، 
هذه تفعيل  على  وقدرته   المعرفة 
يمكننا الخاصة، وهنا  لمصلحته   األدوات 
سعاه الذي  المشين  المسعى  نفهم   أن 
الشركة دراسات  على  لالستحواذ   ترامب 
الوصول إلى عالج التي تحاول   األلمانية 
المميت، محاواًل احتكاره، وال يرى  للداء 
 فيه إنقاًذا للبشرية، بقدر ما يراه وسيلة
 لمزيد من تكديس رأس المال،  فترامب

دواء إلى  السريع  الوصول  في   يرى 
في الدواء  هذا  إبقاء  وتحديًدا   كورونا 
لتجديد تعوض  ال  كفرصة  نظامه،   يد 
وترسيخ الهيمنة األمريكية على العالم.
من مزيد  إنزال  أيًضا  نفهم   وهكذا 
 العقوبات على إيران والصين في الوقت
من للخالص  الناس  فيه  يكافح   الذي 
نجوا إن  بهم  أحدهما  سيفتك   وباءين 
 من الثاني، وهذا يتضح من الحديث عن
الناس ماليين  يتهدد  الذي  الجوع   خطر 
المنزلي، والحجز  اإلغالق  سياسة   من 
القوية الدول   للوقاية من كورونا، ولكن 
هذه إلى  التلتفت  اإلمبريالية   الغنية 
تماًما، ممتنعة عن  الثنائية وتتجاهلها 
 تقديم يد العون للشعوب األضعف التي
عن ناهيك  يومها،  قوت  تجد  تكاد   ال 

القدرة على مقاومة المرض.
 كورونا والرقابة في زمن نتنياهو

اإلجراءات تبرز  مرتبط،  سياق   في 

الكورونا، لمواجهة  الدول  تتخذها   التي 
 منفصلة عن بعدها االجتماعي الضروري،
 وهي في شكلها وتجسدها المباشر يتم
لمحاربة نهائية  كوسيلة  عنها   اإلعالن 
بضرورة ترتبط  أن  دون   الفيروس 
األخرى الكارثية  للمشكالت   التصدي 
أعاله ذكرناه  ما  سواء  بها،   المرتبطة 
لوباء موازًيا  يأتي  الذي  الجوع  وباء   من 
ما أو  األدوار،  معه  متباداًل   الكورونا 
 يقال من إجراءات أمنية متشددة تهدد
االجتماع اإلنساني في شكلها النهائي.

في هذا السياق نراقب اتجاه الحكومات 
في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ إجراءات 
صارمة للحد من انتشار الفيروس وانتهاز 
ستبدو  كانت  سياسات  العتماد  الفرصة 
مستحيلة أو غير محتملة للجمهور العام 
إغالق  تم  فقد  فقط؛  واحد  شهر  قبل 
أنحاء  جميع  في  والجامعات  المدارس 
قيمة  تقدير  تماًما  الصعب  ومن  العالم، 
لهذه  نتيجة  والمعرفي  العلمي  الفقد 
مثل  أوروبية  دول  وفرضت  اإلجراءات  
التجول.  وفرنسا حظر  وإيطاليا  إسبانيا 
من  الكثير  ولكن  مفهوما،  يبدو  هذا 
اإلجراءات،  من  عدد  حول  تثار  الشكوك 
الحكومات  من  العديد  تبني  وبالذات 
في  لمساعدتها  تكنولوجية  استجابات 
أعلنت  فقد  التاجي؛  الفيروس  مكافحة 
بدأت  أنها  الصهيونية،  الصحة  وزارة 
الجماعية  المراقبة  تكنولوجيا  استخدام 
تم  الذين  األشخاص  حركة  لمراقبة 
بـالفيروس 19 أو  إصابتهم  من  التأكد 
حيث  يقوم  إصابتهم،  في  المشتبه 
»الشاباك«،  الداخلي  المخابرات  جهاز 
ألغراض  الفلسطينيين  بتتبع  المعروف 
خدمة أهداف االحتالل بتسيير البرنامج. 
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أمنية  منظمة  هذا  والشاباك 
معرفة  ولعل  وعدوانية  متطرفة 
اإلجرامية  بأدوارها  الصهاينة 
أدوار  وهي  الفلسطينيين،  ضد 
أيدوها ودعموها وسكتوا عن أشد 
يجعلهم  ما  هو  تطرًفا،  أشكالها 
هذا  من  القلق  شديدوا  للمفارقة 
استخدامه  في  ليس  البرنامج، 
بما سينتج عن هذه  ولكن  اآلني، 

اإلجراءات سًرا على األغلب.

وحده الصهيوني  الكيان  ليس   طبًعا 
التقنية عالية  حلول  إلى  لجأ   الذي 
روسيا تستخدم  حيث  العالمي،   للوباء 
االصطناعي الذكاء  تقنية   لتحديد حالًيا 
الذين ارتفاع األشخاص،  من   يعانون 
حظر يخرقون  الذين  أو  الحرارة   درجات 
مضللة معلومات  وينشرون   التجول، 
االجتماعي، التواصل  وسائل   على 
محالت في  األرفف  يفرغون   وحتى 
ماركت،  الشرطة وتستخدم السوبر 
طيار اإلسبانية بدون   لرصد طائرات 
 وتنفيذ حظر التجول، وشركات االتصاالت
الموقع ألمانيا  النمسا في بيانات   تسلم 
الزبائن من  المصدر  مجهولة   الجغرافي 

.لحكوماتهم
كوريا من  جاء  األول  الحقيقي   اإلنذار 
بشأن مخاوف  أثيرت  حيث   الجنوبية، 
عن الكشف  تم  عندما   الخصوصية 
 من خالل لألفراد تفاصيل الحياة الخاصة

.رسائل نصية حكومية طارئة
حتى اآلن، من المعروف فقط أن الصين 
–حتى  الصهيوني  الكيان  واآلن  وإيرا ، 
تقنيات  تستخدم  المقال-   كتابة 
المراقبة اإللكترونية على مستوى الدولة 

للتصدي للفيروسات التاجية. 
 المثير للتناقض كما ذكرنا أن القلق في
 الكيان الصهيوني ال يأتي من استخدام
 الدولة لهذه األدوات، بل من استخدامها
 تجاه اليهود، وليس الفلسطينيين الذي
 بقي أمر كشف وتدقيق حيواتهم أمًرا
الصهيوني. السياق  في  منه   مفروًغا 
يوسي الصهيوني  للصحفي  سبق   وقد 
 ميلمان، وآخرين في الحقيقة أن حذروا
 من أن بنيامين نتنياهو يريد من فرض
المشددة، اإللكترونية  الرقابة   إجراءات 
الخطاب  ليس محاربة كورونا كما ينص 
أكبر( )أخ  إلى  التحول  بل   العلني، 
 مستبد، واستكمال الخطوات التي سبق
استبدادية إدارة  أجل  من  اتخذها   أن 

يقف على رأسها.
المؤسسة عن  الشرعية  نزع   وعبر 

يعيد الصهيوني  الكيان  في   القضائية 
بأنها االستثناء؛  حالة  تعريف   نتنياهو 
 تلك التي يقررها »الملك« كما عبر عنها
 أفضل تعبير المنظر النازي كارل شميت،
 حيث ال تعود السلطة التنفيذية خاضعة
 للقانون، وهذا هو أساس الديكتاتورية،
النظرة مع  حتى  تناقض  أوضح   وهو 
 الليبرالية للعالم التي تكرس الفصل بين

.السلطات والضوابط والتوازنات
 وفي هذا السياق، حذر المفكر الصهيوني
 مايكل سفارد من أن آثار هذه الفلسفة
 القانونية على العالم - وليس فقط في
 الحالة القصوى للنظام النازي - الواضحة
حيث السلطة للجميع،  توطيد   إن 
 التشريعية والتنفيذية في يد فرع واحد
 من الحكومة دون أي رقابة فعالة، خاصة
الجمهور الحكومة  هذه  تمثل  ال   عندما 
الجماعي لالنتهاك  وصفة  هو   بأكمله، 
استخدام وإساءة  الفردية   للحقوق 
حيث في السلطة،  الطوارئ  حالة   تخلق 
ال بسلطة  تنفيذًيا  فرًعا  حاالتها   أقصى 

 حدود لها.
ارتباًطا الكيان  في  أيًضا  القلق   وينبع 
السياسة المزيج في   بالتحليل أعاله من 
مزيج هناك  فليس  حالًيا،   الصهيونية 
 أكثر فتًكا من حكومة قومية مع ميول
وحالة نتنياهو  بنيامين  بقيادة   فاشية 
حالة استخدام  يتم  حيث   الطوارئ، 
 طوارئ حقيقية كحجر األساس للتالعب
المدنية من للحقوق   واالنتهاك بالجملة 
بالنسبة الطوارئ  فحالة  الحكومة؛   قبل 
 للحكومة فرصة إلفساد السلطة نفسها،
ومالحقة األجنبية،  المصالح   وتعزيز 
 المنافسين السياسيين باستخدام األدوات
الحكومة تتمكن  لن  التي   واألساليب 
بسبب عادي  يوم  في  استخدامها   من 
المعارضة، من  شديدة   وتمنح مقاومة 
 حالة الطوارئ الحكومة الفرصة الستغالل
 الخوف وعدم اليقين من الجمهور، الذي
الخاصة القضايا  مع  بالتعامل   ينشغل 
أو )الحقيقية  والتهديدات  العائلية   أو 
األذهان عن  بعيًدا  وليس   المتخيلة(، 
المتحدة الواليات  استخدمت   كيف 

واالنتهاكات باتريوت  قانون   مثاًل 
 الواسعة النطاق لحقوق اإلنسان التي
11 األمريكية بعد  الحكومة   ارتكبتها 

سبتمبر.
شلل مع  اإلجراءات  هذه   تأتي 
اإلقالع في  وفشله  التام   الكنيست 
فقدان من  طويلة  سنة  بعد   بعمله، 
في السياسية  والفوضى   اليقين 
السلطة تضخم  مع  مترافًقا   الكيان، 
التحذير يتم  حيث  للحكومة،   الهائلة 
وحكومته لنتنياهو  يمكن  أنه   من 
بطرق الطوارئ  حالة  من   االستفادة 
لقد الواقع،  في  بعد  تخيلها  يمكننا   ال 
بذلك القيام  بالفعل في   بعد كل بدأوا 
اندالع كورونا، يواجه  كله  العالم   شيء. 
 فلماذا ال توجد خدمة سرية في أي بلد
 آخر تستخدم »التكنولوجيا الرقمية« كما

يفعل الشاباك؟
 طبًعا هذا التحذير من قتل الديمقراطية
 يتعلق باليهود فقط، إذ أن »إسرائيل«
 كانت على الدوام ديمقراطية مخصوصة،
للقيم أخالقي  الال  التوظيف  من   نوع 
وضد المحتلين،  لمصلحة   الديمقراطية 
 مصالح الماليين من الفلسطينيين تحت
 االحتالل، هل يمكن إًذا القول؛ إن هذه
 المخاوف هي نقاش صهيوني داخلي؟!
 في الواقع إن حكومة االحتالل لن تبقيه
 كذلك، وهي ستعمل على االستفادة من
من لمزيد  السلوك  وهذا  الخبرة،   هذه 
 ضبط الفلسطينيين وقمعهم بما يخدم

إدامة االحتالل وتعميقه.
أخيًرا..

 نتمنى أن ما نكتبه في زمن كورونا لن
 يجد طريقه للنشر، هي مجرد أمنية أنه
 حينما يحين الوقت سيكون الكابوس قد
 انتهى، ولن يكون هناك ضرورة للحديث
لألسف، ولكن  العدو،  هذا  عن   مجدًدا 
 بمقدار ما هو عدو صعب المراس وفتاك
في تطرح  التي  األسئلة  فإن   وعدواني، 
البديهي ومن  تجاوزها،  يمكن  ال   زمنه 
التخلص بعد  حتى  سيرافقنا   أنه 
االجتماعية بآثاره  طويل،  لزمن   منه 
وكذلك واألمنية،  والصحية   والسياسية 
حدث كيف  األصلي:  السؤال   بهواجس 
منع على  العمل  يجب  وكيف   ذلك؟ 

تكراره؟
 ال أحد لديه أي أجوبة اآلن وهذا بديهي،
 صدرت حول العالم، دراسات تنبؤية حول
وتغّير كورونا  بعد  االقتصادات   وضع 
العلم، والحيازة، ومكانة  العمل   نظريات 
ال ولكن  وغيرها،  األمنية   والتبعات 

أجوبة.
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مالمح حرب بيولوجية
طالل عولك-كاتب ومحلل سياسي/فلسطين

 أعتذر سلفًا إن كان هناك من سيضيف هذا المقال على أنه ينتمي إلى الكتابات
موضوع أن  ذلك  السياسي،  التحامل  من  حالة  يعكس  أنه  أو   األيدلويوجية، 
النفسية اإلرباكات  من  الكثير  أحدثت  عالمية،  ظاهرة  إلى  تحول  قد   الكورونا 

 والطبية واالقتصادية.

هذا أن  المصادر  من  الكثير   تؤكد 
 الفيروس معروف منذ عقود لدى الكثير
 من األوساط الطبية وغير الطبية، حتى
 لو كان هناك من سيدعي بأنه من النوع
 المتحول والمتجدد، بما ال يسمح للجهات
إال المعالج  اللقاح  اكتشاف   المختصة 
لترك ذريعة  إال  تلك  فإن  أشهر،   بعد 

  الظاهرة تأخذ مداها الكامل.
يخلف الذي  الفيروس  هذا  أطلق   من 
ونفسيًة واقتصاديًة  اجتماعيًة   أبعاداً 
في وهو  المجتمعات،  لعشرات   شاملة 
من تبقى  ما  إلى  لالنتقال   طريقه 
 البشر، يحرص على أن يبعد عنه شبهة
اإلجرامي، والدوافع   فقط يأتي السياسة 
النشطاء بعض  األبعاد  هذه  ذكر   على 
التواصل مواقع  بها  ويشعلون   واألطباء 
ندر فما  للدول  بالنسبة  أما   االجتماعي، 
أبعاد ذات  تفسيرات  دولة  تعطي   أن 

 سياسية ومؤامراتية.
 المسألة من وجهة نظري تتصل بحروب
أمنية مؤسسات  وراءها  تقف   جرثومية 
بينها شركات من  واحتكارات   وسياسية 
ربما الطبية،  والعقارات  األدوية   إنتاج 
الواليات اتهام  في  الكثيرون  يقتنع   ال 
الحرب، هذه  خلف  بالوقوف   المتحدة 
 حتى حين تنظر إلى خصوصية الدولتين
فيهما، الفيروس  انتشار  بدأ   اللتين 
على تقفان  اللتان  وإيران  الصين   وهما 
 رأس الدول المستهدفة من قبل الواليات
أجد في أنني  غير  األميركية؛   المتحدة 
إلى تشير  التي  للشكوك  تعزيزاً   ذلك 
الفيروس قد تم على نحو  أن نشر هذا 
انتشار أن  لو  حتى  ومخطط،   مقصود 
 المرض سيصل إلى العشرات في الواليات
يبعد ال  هذا  فإن  وإسرائيل،   المتحدة 

 الشك عن الفاعل الحقيقي.
والشعوب الحروب  تاريخ  عرف   لقد 
الكثير والمشاريع  المصالح  عن   والبحث 
بها تقوم  التي  والحاالت  الظواهر   من 
 دولة أو منظمة بقتل بعض أفرادها أو
 تدمير ممتلكاتهم؛ إما إلبعاد الشبهات

المخططات. تنفيذ  لتسريع   الحركة أو 
بحق مراراً  ذلك  فعلت   الصهيونية 
 اليهود، خاصة في بعض الدول العربية
 إلرغامهم على الهجرة، وأغرقت سفينًة
كثيرة المشابهة  والحاالت  يهوداً،   تقل 

 في أماكن أخرى.
كان غزالة  أبو  طالل  الدولي   الخبير 
أكثر وأجرى  مقال  من  أكثر  كتب   قد 
يشير المنصرم،  العام  مقابلة   من 
2020 العام  هذا  أن  إلى  بوضوح   فيها 
وأن العالمي  لالقتصاد  انهياراً   سيشهد 
بين أن تنشب  المرجح  عالمية من   حرباً 
والصين. المتحدة  يراقب الواليات   من 
المترتبة على الهائلة  االقتصادية   اآلثار 
عليه الدول،  عديد  في  الكورونا   انتشار 
الفيروس هذا  ظهور  بأن  يقتنع   أن 
القطاعات من  الكثير  بالشلل  أصاب   قد 
إلى السياحة  إلى  النقل  من   الحيوية، 
الحركة حرية  وأربك  والصناعة   األعمال 
 الداخلية والخارجية في كثير من الدول،
حدود إلى  تتفاقم  تأثيراته  تزال   وما 
الكثير إفالس  إمكانية  على   مفتوحة 
واقتصادات واالستثمارات  الشركات   من 

الدول.
 في ضوء سباق التسلح وامتالك العديد
 من الدول لألسلحة الذرية وأسلحة الدمار
يتوقع أن  الصعب  من  بات   الشامل، 
غرار على  وشاملة  واسعة  حرباً   المرء 
ذلك والثانية،  األولى  العالمية   الحروب 
الجميع ويحصد مئات الدمار سيطال   أن 
منه تخرج  لن  بحيث  البشر،   ماليين 
سالمة. التي دولة  المتحدة   الواليات 
مغادرتها زمن  ويقترب  نجمها،   يخبو 
رأس على  الوحيدة  االحتكارية   موقع 
في ينعكس  ما  وهو  الدولي،   النظام 
للبيت العدوانية  السياسية   الطبيعة 
هذا إلخالء  بسهولة  تسلم  لن   األبيض، 
 الموقع لصالح نظام دولي جديد متعدد
 لهذا األقطاب، ويكون للصين األفضلية،
ليس ترامب  بأن  نذكر  أن  المناسب   من 
أميركي منتج  فهو  شيطانية   نبتًة 
الغاشمة المقاومة  روح  يعكس   أصلي، 
تتحضر إرث  عن  دفاعاً   والمغامرة؛ 
رغماً عنه،  للتخلي  المتحدة   الواليات 

 عنها.
مجنوناً ليس  ترامب  دونالد   الرئيس 
فروع أحد  ممثل  وهو  سايكو،  هو   وال 
منطقه ووفق  الرأسمالية،   االحتكارات 
المتحدة للواليات  األنانية  المصلحة   فإن 
المنظومات بكل  اإلطاحة   تقتضي 
التحالفات ذلك  في  بما   القيمية، 
ً  السياسية واالقتصادية التي كانت جزءا
 أصياًل من استراتيجيات الواليات المتحدة
الثانية، العالمية  الحرب   فقط منذ 
الدولة المحظوظة ألسباب  إسرائيل هي 
 أيديولوجية من ناحية، وأسباب مصلحية
 تتعلق بحاجته لدعم اللوبي الصهيوني،
 حتى يضمن لنفسه واليًة رئاسيًة ثانية،
 وألنها أيضاً تتسم بالصفات ذاتها، هي
ترامب. سياسة  من   ترامب المستثناة 
 يعتمد سياسة الحروب بالنيابة والحروب
 مدفوعة الثمن، األمر الذي ينعش تجارة
الواليات تتكلف  أن  بدون   األسلحة 
 المتحدة أية أثمان تؤثر على ميزانياتها،
األوضاع تحسين  إلى  ذلك  أدى   وبحيث 
ذلك كل  لكن  الداخلية،   االقتصادية 
حماية إلى  يؤدي  أن  المحتمل  غير   من 
 البالد من القدر الذي ينتظرها، حتى لو
الصين على  أدى ذلك إلى تأخير تقدم 
المتحدة؛ الحروب الواليات  هذه   مثل 
ومتقن، مخطط  سري  نحو  على   تدار 
 ولكن علينا أن ننتظر النتائج بعد قليل
 من الوقت، حين يتم اإلعالن عن كشف
 العالج المناسب لمواجهة الكورونا، وكم
شركات لصالح  ستدخل  التي   المليارات 

 إنتاج األدوية والعالجات الطبية.
الفيروس هذا  يرافق  أن  الطبيعي   من 
بين ويتجول  بسرعة  يتحرك   الذي 
تنطوي قوية  إعالمية  حمالت   الدول، 
 على مبالغة شديدة لتصوير مخاطر هذا
 الفيروس، الذي أصبح هماً شخصياً لكل

 إنسان على وجه البسيطة.
إذاً الواليات المتحدة هي من تشن هذه 
الحرب البيولوجية بعد أن أشعلت نيران 
مواجهة  بدواعي  الحروب  من  الكثير 
والطوائف،  األقليات  حماية  أو  اإلرهاب، 
الحالتين؛ الواليات  رابحة في  أنها  ذلك 
اآلثار  خالل  من  رابحة  المتحدة 
تصيب  التي  للغاية  السلبية  االقتصادية 
وتربك  الدول،  من  الكثير  اقتصادات 
حين  رابحة  وهي  فيها،  العامة  الحياة 
تكون مصدر إنتاج اللقاح الالزم لمواجهة 
هذا الفيروس. لكأنني أجزم أن الكثير 
الشكوك،  هذه  مثل  لديها  الدول  من 
مسبق  علم  على  بعضها  كان  وربما 
على  يجرؤ  ال  أحداً  لكن  إسرائيل،  مثل 
اعتبارها حرباً، فإن حصل ذلك فسيكون 
على تلك الدول خصوصاً المستهدفة، أن 
تقوم بالدفاع عن نفسها، واستخدام ما 
لديها من أسلحة لمواجهة تلك الحرب.
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 أمام التحدي الكبير الذي فرضه فايروس كورونا على العقل العربي اإلسالمي،
فهي التجزيء،  فخ  في  وقعت  قد  السياسية  والرؤى  األيديولوجيات  أن   نجد 
الفايروس القدر الكافي من الفهم المعمق لطبيعة   من جهة لم تحصل على 
 وقدرته السريعة على الفتك بالبشرية جمعاء، ومن جهة أخرى حاولت تلك األيديولوجيات
 توظيف الحدث “ الكارثة “ خدمة لمورثات ثقافية عاجزة عن مواكبة التحديات الثقافية
بقاع مختلف  المرض في  تفشي  على صخرة  تكسر  ما  التوظيف سرعان  هذا   والعلمية، 

األرض.

كورنا في مواجهة العقل التجزيئي
المحرقة والقنديل

موسى جرادات- كاتب فلسطيني/استنبول

وجود عن  اإلعالم  حديث  بداية   فمع 
الصين، في  وتفشيه  كورونا   فايروس 
فرصتها األيديولوجيات  تلك   أخذت 
 في محاولة هذا التوظيف، فمنها من
الصين باعتبارها  حاول أن يشمت في 
في والمسلمين،  لإلسالم  األول   العدو 
 حين ذهبت تصورات أخرى نحو نظرية
اعتبرت والتي  األمريكية   المؤامرة 
 الفايروس مجرد سالح بيولوجي موجه
االقتصادي، نموها  لوقف  الصين   نحو 
 ومع انتقال عدوى الفايروس من قارة
 الى أخرى ومن دولة إلى أخرى وعالن
مختلف في  القصوى  الطوارئ   حاالت 
 البلدان التي غزاها الفايروس، تراجعت
في وانحسرت  األيديولوجيات   تلك 

تجزيئية حلول  عن  تفتش   عزلتها، 
هذه خافت  بصوت  ولكن   الزمتها 

المرة.
 والسؤال الذي يستدعي نفسه في هذا
العقل وتلك  الموقف، كيف سمح هذا 
بالتخشب المعجونة   األيديولوجيات 
كلية أحكام  إصدار  على   واالنغالق، 
العقل يصدقها  ال  ونتائج   مطبقة، 
؟ اليومية  الوقائع  وتكذبها   أوال، 
مع التعامل  العقل  هذا  ادخل   وكيف 
 وباء معدي انطالقا من تصورات غيبية

مشكوك في صحتها .
الباب على السؤال تفتح   واإلجابة على 
 مروحة من التكهنات والتصورات التي
األيديولوجيات تلك  تجاوز   تحاول 

هذا الفايروس  أصاب  فقد   المتخشبة، 
فالشامت للبدن،  إصابته  قبل   العقل 
ال وبالضرورة  هو  الوباء  أصابها   بأمة 
 يملك حسا إنسانيا، والذاهب إلى وضع
سوى يقدم  ال  عينيه،  نصب   المؤامرة 
اإلرث استحضار  من  للهروب   محاولة 
 اإلنساني العالمي، في مواجهة النكبات

العالمية.
األيديولوجيات تلك  سقطت  لقد   نعم 
 في امتحان الفايروس وأصبحت عارية
 أمام نفسها متجردة من كل منطوق
تقديم على  قادر  منطقي   إنساني 
مقاربات معقولة ومستوعبة منطقيا.
في األيديولوجيات  تلك  استحضار   إن 
الفايروس هذا  أزمة  مع   وتعاملها 
المقاربات تلك  منطلق  ومن   اللعين 
الصعب  أوقع صاحبها في امتحان من 
قد كبرى  خسائر  دون  منه  يخرج   أن 
االضمحالل إلى  وبنظرياته   به   تؤدي 

والزوال.
تداعيات وجود  نفي  اليمكن   وهنا 
األيديولوجيات صعيد  على   كبرى 
مع برمتها،  اإلنسانية   والتصورات 
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تلك أن   االعتراف 
كرد جاءت   التداعيات 
وحتمي طبيعي   فعل 
العدوى مقدرة   على 
فالعولمة  وتفشيها، 
مقوالتها  وكل 
سقطت قد   الكبرى 
الحدود فإغالق   اليوم، 
دولة لكل   الوطنية 
وإعالن حدة،   على 
العامة، الطوارئ   حالة 
قوانين  وسريان 
فعليا  تتعارض 
الحرية قوانين   مع 
وفرض  الشخصية، 
على األمنية   الرقابة 

لهذا بحملهم  المشتبه   األشخاص 
واحدة خانة  في  تصب  كلها   الوباء، 
الموعودة الكونية  القرية  أن   وهي 
وأزقة أحياء  إلى  انقسمت  ما   سرعان 
تلك داخل  منفصلة  وغرف  بل   وبيوت 

البيوت .
للعولمة المدوي  السقوط  هذا   وأمام 
وتعريها انكشافها  بفعل   الغربية، 
 أمام هذا المأزق غير المسبوق، يالحظ
أن يحاول  برمته  الدولي  االقتصاد   أن 
ليغطي تداعيات كورونا،   يختبأ خلف 

على وصوله للحائط المسدود .
 أما العقل العربي اإلسالمي فمازال حتى
االنتهازية حالته  يعيش  اللحظة   هذه 
فعلي مجهود  أي  يبذل  أن   دون 
كأمة التاريخ  مسرح  على   للتموضع 
المضمار، هذا  في  كلمتها  لها   فاعلة 
واإلسالمية العربية  الحكومات   فهاهي 
تقليد تحاول  ويسارا  يمينا   تتلفت 
 الغرب الغارق في قعر كورونا المرض
في المعرفة،  وكورونا  القيم   وكورونا 

مسعى للوصول إلى شاطئ األمان .
عدم مردها  الذهنية  االنتهازية   هذه 
وتحدياته الواقع  تفاصيل  في   الدخول 
جهد من  يلزم  ما  دفع  عدم   وبالتالي 
حقيقي، كسب  اجل  من   حقيقي 
 فـ”ضرب الظالمين بالظالمين وإخراجنا
أمام تمر  لن  سالمين”   بينهم   من 
يعرف ال  الذي  الكاسر  الوحش   هذا 
دين وبين  وأخرى  امة  بين   التفريق 
 وآخر، وبالتالي سقطت تلك المقوالت
 الكارثية والمرضية والتي عايشها هذا
منها يخرج  ولم  قرون  طوال   العقل 

حتى هذه اللحظة.
 لقد فعل كورونا فعله وتخطى قدرته
حدود إلى  ووصل  العدوى،  نقل   على 

من قريب  وقت  حتى  كانت   وأسقف 
 المقدسات الدينية السماوية والوضعية

أيضا .
كورونا فلسطين وكورونا دولة االحتالل
 مع وصول العدوى إلى فلسطين ودولة
الوطنية السلطة  وقيام   االحتالل، 
منظومتين بإرساء  االحتالل   ودولة 
هذا مع  التعامل  في   مختلفتين 
 التحدي الصحي، البد من األخذ بعين
 االعتبار أن السلطة ومنذ اليوم األول
 قد سارعت إلى سلسلة من اإلجراءات
ومحاولة المرض  لمواجهة   الفعلية 
الدول سبقت  عليه،وقد   السيطرة 
 العربية واإلسالمية بأسبوعين بإعالن
الممكن ضمن  ومن  الطوارئ،   حالة 
حتى استطاعت  للسلطة   والمتاح 
 هذه اللحظة التعامل مع هذا التحدي
 وحالت دون تحوله إلى حالة التفشي،
 وأبقته في نطاقه األول وهو مدينة
ال السلطة  أن  العلم  مع  لحم،   بيت 
حدود فال  الدولة  مقومات   تملك 
حقيقية سيادة  وال  فعلية   جغرافية 
كامل تفعيل  على  قادرة   تجعلها 
المفتوحة المواجهة  تلك  في   قوتها 
هذه وحتى  أنها  إال  الفايروس،   مع 
عالية، انضباطية  أبدت   اللحظة 
االحتالل سلطات  حاولت  حين   في 
صحافتها وعبر  األول  اليوم   ومنذ 
واألمنيين السياسيين   ومسؤوليها 
السكنية المناطق  التخوف من   إبداء 
 الفلسطينية باعتبارها نقطة انطالق
تجمعاتهم داخل  الوباء   لتفشي 
واألرقام الوقائع  لكن   السكنية، 
وجعلت المقوالت  تلك  كل   كذبت 
غير فعلي  تحد  أمام  االحتالل   دولة 
معادي غير  المرض  فهذا   مسبوق، 

برمتها، لإلنسانية  معاد  بل   للسامية 
أيضا يمرض  المختار”  اهلل   و”شعب 
الشعوب من  كغيره  ويموت،   ويتألم 
 األخرى التي تواجه هذا المرض، دون
وعلى يهودية صهيونية،   خصوصية 
إال الثابتة  الوقائع  تلك  من   الرغم 
االحتالل لدولة  السياسي  العقل   أن 
قادر غير  اللحظة  هذه  حتى   مازال 
غير العدو  لهذا  حلول  اجتراح   على 
يراها التي  العملية  فالحلول   المرئي، 
االحتالل دولة  ستكلف  العقل   هذا 
تطيح قد  كبرى  اقتصادية   خسائر 
فرئيس لديهم،  االقتصاد   ببنية 
بنيامين األعمال  تصريف   حكومة 
الذهاب بعيدا في أن   نتنياهو يعلم 
 تفعيل تلك اإلجراءات سيؤدي حتما
االقتصاد هذا  ببنية  اإلطاحة   إلى 
مستوى انحدار  وبالتالي   اإلنتاجي 
ما المستويات  أدنى  إلى   المعيشة 
تطال أضرار  إلى  بالضرورة   سيقود 
رأسها وعلى  األخرى،  البنى   مختلف 
ستنكب التي  العسكرية   المؤسسة 
حتى فهي  ومعنويا،  وبشريا   ماديا 
العدو، إمام هذا  اللحظة عاجزة   هذه 
 وهي غير مهيأة على فعل المواجهة،
و داود  ومقالع  الحديدية   فقبتها 
 منظومة حيتس عاجزة كليا عن رصد
وأما وإسقاطه،  ومواجهته   كورونا 
وأجنداتها ومواعيدها  القرن   صفقة 
القوى كل  من  فيها   والمنخرطين 
خدمة والمحلية  واإلقليمية   الدولية 
ليلتهم باتوا   فقد  االحتالل،   لدولة 
الصحي الحجر  في  القادمة   ولياليهم 
كورونا بفايروس  ممتلئين   والفكري 
إلى وحولها  “مودعيين”  نكب   الذي 

رماد.
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الصحة منظمة  حذرت  إثرها   وعلى 
ووصفته الوباء  تفشي  من   العالمية 
وزارات وشرعت  عالمية”،   “جائحة 
والقارات الدول  مختلف  في   الصحة 
تصدر الذي  الفايروس   بمحاربة 
 اإلعالم العالمي، وأضحى الحدث األبرز
صفقة إعالن  من  قبله  ما  ينازعه   ال 
 القرن ورؤية الرئيس األميركي دونالد

على ويفرض  المجهول  أمام  العالم  يضع  المجردة  بالعين  مرئي  غير   تهديد 
بالوزراء مروًرا  الدول،  وقادة  رؤساء  من  بدًءا  بحذر،  معه  التعامل   الجميع 
 والعسكريين واإلداريين ورجال األعمال والنخب بكافة أشكالها، وليس انتهاًء
 بغيرهم من عامة الشعب، فالجميع أصبحوا تحت الرصد الغير مرئي في حلهم وترحالهم
 وال عاصم لهم اليوم من الخطر الداهم، الذي شل الحياة العامة وأغلق الحدود والمعابر
في للبقاء  واالرشادات  للنصائح  وامتثلوا  العامة  األماكن  الغالبية  وهجر   والمطارات، 
 البيوت، وغدت الحواضر قفاًرا ال يسمع فيها إال صوت الريح وآذان يرفع بدون إقامة
إنذار. العبادة خالية بدون سابق   صالة، وجرس يقرع بال تراتيل وترانيم، وأضحت دور 
 وامتد التهديد ليضرب قطاعات التعليم والسياحة والتجارة التي خضعت للتعطيل حتى
اللقاءات وألغت  الشمل،  وبددت  الجمع،  مرئية  الغير  “الجرثومة”  وفرقت  آخر..   إشعاًرا 
 والنشاطات بمختلف مجاالتها، وفرضت حظر التجوال والعزلة القسرية، وأمست المطاعم
حتى الفادحة،  المالية  لخسائرها  مستسلمة  عروشها،  على  خاوية  والنوادي   والمقاهي 
 أن العادات والتقاليد االجتماعية لم تسلم منها، فتوقفت المصافحات وتبادل القبالت

ومناسبات األفراح واألتراح وساد الهلع والخوف أرجاء المعمورة.

“كورونا” بين عقلية النصر والهزيمة
محمد أبوشريفة-كاتب سياسي فلسطيني/ سوريا

 ترامب لحل الصراع في المنطقة، وال
 تهديدات المتغطرسين بشن الحروب

 والعدوان هنا وهناك..
“كورونا” خطر  أن  المالحظ،   ومن 
معينة دولة  حدود  على  يقف   لم 
اخترق فقد  بالدخول،  إذًنا   ينتظر 
المحيطات، وجاب  الحصون،   أعتى 
وعديد مكانتها  على  بااًل  يلِق   ولم 

والعسكرية البشرية  وقواها   قواتها 
 وما تملكه من ترسانات أسلحة الدمار
 الشامل، حتى أنه لم يكترث بتطور
والتقني العلمي  الكبرى   الدول 
عن اللحظة  حتى  العاجز   والطبي 
من للحد  مناسبة  عالجات   تقديم 
للبشر: يقول  حاله  ولسان   انتشاره. 
واالقتصادي السياسي  كيانكم   “إن 
لحظة”؛ بأي  مهددة   وحضارتكم 
 ليضعنا أمام حقيقة مرة، بأننا ال زلنا
 نتشدق في غينا وطغياننا، عاجزين
 عن حماية أنفسنا، من كائن ال ُيرى
 بالعين المجردة وبالتالي لسنا أحرار.
القيم إحياء  نعيد  ألن  دافع   وهذا 
أخالقية، قواعد  على  حياتنا   في 
على تعامالتنا  في  العالقات   تنظم 
والمساواة، وضرب العدل  قيم   أساس 
 قوى الظلم واالستبداد، وأن تتوقف
وسرقتها الشعوب  اضطهاد   عمليات 
 والسطو على مقدراتها ومصائرها من
 قبل مراكز وطبقات الحكم والسلطة،
 وأن يترك للشعوب الحق في ممارسة
 حياتها الطبيعية وتطلعاتها وآمالها
 الوطنية. وهي دعوة لألثرياء وكبار
 رؤوس األموال العرب بأن يعيدوا قراءة
 واقع الفقر والفقراء بين ظهرانيهم
 على أسس الدعم والمشاركة؛ لتخطي
وأن الحياة،  وصعوبات   ضغوطات 
للبحث نصيًبا  أموالهم  من   يخصصوا 
المعدية، األمراض  ومكافحة   العلمي 
في الثروات  أصحاب  شأن   شأنهم 
يبخلو لم  الذين  العالم،  دول   بقية 
مشاريع بدعم  مجتمعاتهم   على 

الخير والبحث والتطور العلمي.
التي بثتها االطمئنان  أجواء   وضمن 
مواطنيها بين  الثقة  لتعزيز   الدول 
القرارات باتخاذ  االستعجال   وعدم 
سارعت الراهن،  للوضع   المالئمة 
 وبدون سابق إنذار إلى سن حزمة من
طالت المتسارعة،  الفجائية   القرارات 
وتعليق الحيوية  المرافق   إغالق 
االجراءات من  وغيرها   الدراسة 
االطمئنان حالة  مع  تناقضت   التي 
تشي كانت  والتي  البدايات،   في 
 بالسيطرة على الوضع بشكل عام في
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 البالد، وتعافي بعض المصابين الذين
فترة قضاء  بعد  الخارج  في   كانوا 
دفع الذي  ما  ولكن  الصحي،   العزل 
فجائية قرارات  ألخذ  المنطقة   دول 
 متسارعة أثارت الهلع بين الناس في

الكثير من جوانبها؟
 غالًبا الدافع يكمن في إعالن منظمة
جائحة أمام  أننا  العالمية   الصحة 
الحسرة درء  أجل  من  وربما   عالمية، 
 والندامة داخل البالد في حال تفشى
 الوباء، فوجدت الحكومات أن األفضل
أًيا طارئة،  بسرعة  القرارات   اتخاذ 
بكلفة مقارنة  العامة،   كانت كلفتها 

تفشي الوباء.
 ال بد من اإلشارة بكل وضوح وصراحة
تداهم باتت  الوباء  كلفة  أن   إلى 
وتقض المنطقة  دول  من   الكثير 
اآلن يظهر  لم  لو  حتى   مضاجعها 
أغلب توقف  بسبب  مباشر،   بشكل 
أو جزئي  بشكل  الحيوية   القطاعات 
 كلي، مما سيؤدي إلى نتائج معقدة
وعلى واقتصادًيا،  اجتماعًيا   وصعبة 
 األرجح سنشهد فيما بعد حاالت من
التجارية المصالح  وإغالق   اإلفالس 
ستنعكس والتي  المالي،   والتعثر 
بسبب المجتمع،  عامة  على   سلًبا 
تخوًفا جاءت  التي  القرارات   تأثيرات 
 من تفشي الوباء، وهي كلفة تدفعها

كل دول العالم.
 ومن المعروف أن القرارات واإلجراءات
 تؤخذ عادة بدون التسبب بحالة الهلع
يتم وأن  المواطنين،  بين   والذعر 
حزمة دعم  عن  بالتوازي   اإلعالن 
هذه آثار  من  للتخفيف   اقتصادية 
صعيد على  خصوًصا   اإلجراءات، 
االجتماعية االقتصادية   االلتزامات 

االستهالكية للناس.
  إن توقع حدوث إشكاليات اقتصادية
بقدر كونه التكهن،  من   ليس ضرًبا 
استمرت إذا  مقباًل،  يكون  قد   واقًعا 
اإلشارة مع  طويلة،  لفترة   القرارات 

يتصل العربي  االقتصاد  أن  إلى   هنا 
عن منفصاًل  وليس  الجوار،   بروابط 
عن دولة  كل  في  يجري  ما   آثار 
المستويات، كافة  وعلى   األخرى، 
بدرجات اآلخر  يساند   وبعضها 
الدولية التجارة  فانحسار   متفاوتة. 
الحذر، والتداول  البورصات،   وهبوط 
والذي المستثمرين،  معظم   وخسارة 
ألقل النفط  برميل  خفض  إلى   أدى 
 من 30 دوالًرا، ربما هي مؤشرات بداية
تضع اقتصادية،  انهيارات   لمقدمات 
 صناع القرار في المنطقة والعالم في
الكلفة حول  كثيرة  أسئلة   مواجهة 
هذه تواصلت  حال  في   اإلجمالية 
أشهر، أو  أسابيع  لمدة   اإلجراءات 
كشهر موسمية  مناسبات  مرور   مع 

 رمضان والحج واألعياد وغيرها.
 ومن المتوقع أن نشهد سيناريوهات
السياسي الوضع  بشأن   مختلفة 
من عليه  يترتب  وما   للحكومات، 
وسلطات مؤسسات  ألوضاع   استقرار 
 البالد التشريعية والتنفيذية واألمنية
يتبعها وما  والقضائية،   والعسكرية 
المدارس في  الطلبة  أحوال   من 
الغذائي، المخزون   والجامعات، 
 قطاعات االستيراد والتصدير، الزراعة،
 السياحة والتعامالت البنكية والمالية،
 باإلضافة إلى مستقبل الوضع الصحي،

 والذي بات على المحك، وهي مواضيع
الحياة على  ووقعها  وزنها   لها 
يستبصر أن  ألحد  يمكن  ال   اليومية، 
 حجم تكلفتها إذا وصلنا إلى مستوى
في األمد  طويلة  أزمة  علينا   يفرض 
هذا ينشط  حيث  والعالم،   المنطقة 
دولية أجواء  ظل  في   “الفايروس” 
من حفرة  شفا  على  تقف   مضطربة 
مصادر على  الصراع  بسبب   االنهيار؛ 
التجارة وتراجع  والنفط،   الطاقة 
مروًرا الديون،  وتراكم   واالستثمارات 
حيث من  المالية،  االلتزامات   بكلفة 
الدول وحاجة  العالج،  فواتير   تغطية 

إلى المال للتعامل مع هكذا أزمة.
 اختبار “كورونا” ليس سهاًل وبسيًطا،
والعالمي العربي  الصحي   والنظام 
تاريخه، في  تحٍد  أكبر  يواجه   لربما 
بجرثومة متعلقة  ليست   والمسألة 
مختبرات حدودها  وليست   فحسب، 
من يتخذ  ما  بل  العلمي،   البحث 
 قرارات وإدارة لألزمة وحالة الطوارئ
 والجاهزية العامة. فالصين “انتصرت”
والتكنولوجيا، بالعلم  “كورونا”   على 
أن أثبتت  الصينية   واإلجراءات 
عالية، جاهزية  على  الدولة   أجهزة 
ويتعاطى متعاون  المجتمع   وأن 
العلم لمنطق  وفًقا  الطوارئ   مع 
التطور وأن  الحديثة،   والتكنولوجيا 
ووهًما تنظيًرا  ليس   التكنولوجي 
المجتمع تنظيم  إنما  المنال،   بعيد 
 وبناء عالقة الثقة بالدولة وأجهزتها.
 بينما في منطقتنا ما زلنا في مرحلة
حركته ولكن  للفيروس،   االحتواء 
اتخاذ عالمًيا  تستدعي   وسلوكه 
 مزيد من حاالت االستنفار والجاهزية
فلم أخطر..  هو  لما   واالستعداد 
 يشهد التاريخ البشري المعاصر مثياًل

له  بسرعة االنتشار والعدوى.
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أردوغان  سلوك  يتتبع  من 
المراوغ مع روسيا منذ توقيع 
لخفض  سوتشي  اتفاق 
بتاريخ  إدلب  محافظة  في  التصعيد 
إلى  يصل   ،2018 أيلول   سبتمبر/   17
مربع  يغادر  لن  أنه  مفاده  استنتاج 
أحالمه العثمانية اإلخوانية في سورية، 
الرئيس  مع  وقعه  الذي  االتفاق  رغم 
الخامس  في  بوتين  فالديمير  الروسي 
من شهر آذار/مارس الجاري، فاالتفاق 
الذي وقعه هو اتفاق االضطرار الناجم 

عن جملة عوامل أبرزها:
بها  مني  التي  الكبيرة  الخسائر  أوالً: 
وفصائل  التركي،  االحتالل  جيش 
على  إدلب،  محافظة  في  اإلرهاب 
وحلفائه  السوري  العربي  الجيش  يد 
المقاومة  فصائل  ومن  اإليرانيين  من 
جوي  بدعم  اهلل،  حزب  رأسها  وعلى 
هزيمة  بعد  خاصًة  حاسم،  روسي 
سراقب  معركة  في  التركي  الجيش 
لحقت  التي  والخسائر  االستراتيجية 
به، والتي اعترف بها أردوغان لحظة 
مغادرته موسكو، حين صرح بأن  عدد 

قتلى الجيش التركي كان بالمئات.
ثانياً: إدراك أردوغان في اللحظة التي 
النار، أن استمرار  سبقت وقف إطالق 
قبل   من  إدلب  محافظة  في   المعارك 

مراوغة أردوغان واالستحقاقات المنتظرة من إدلب

عليان عليان-كاتب وباحث سياسي/ األردن

وحلفائه،  السوري  العربي  الجيش 
سيؤدي  محدود،  غير  روسي  بدعم 
في المحصلة إلى االصطدام مع روسيا 
وجهاً لوجه، وهو ال يريد الوصول إلى 
دولية  متغيرات  بانتظار  الخيار  هذا 
وعسكرية لمصلحته، خاصًة وأن وصوله 
عالية  كلفة  على  ينطوي  الخيار   لهذا 
جداً عسكرياً  في مواجهة دولة عظمى، 
تؤدي  قد  هائلة  اقتصادية  وكلفة 
الحضيض،  إلى  التركي  باالقتصاد 
عليها  تحصل  التي  المزايا  ضوء  في 
والسياحة  التجاري  التبادل  من  تركيا 
مع روسيا، وفي ضوء امتياز خط الغاز 
عليها  يعود  الذي  تركيا  عبر  الروسي 

بفوائد اقتصادية ال حصر لها.
له  التركية  المعارضة  تنامي  ثالثاً:   
مئات من جثث  نقل  بعد  الداخل،  في 
الجنود األتراك في صناديق خشبية، ما 
دفع المعارضة التركية وأوساط كبيرة 
ترفع  ألن  التركي،  العام  الرأي  من 
في  التركي  التدخل  ضد  عالياً  الصوت 
سورية، والذي عبر عن نفسه بالعراك 
حزب  نواب  بين  دار  الذي  باأليدي 
وبين  األردوغاني،  والتنمية  العدالة 
الجمهوري  الحزب  من  المعارضة  نواب 

وحلفائه في قاعة البرلمان التركي.
تركيا  في  كثيرة  أوساط  بدأت  لقد 

يموت  لماذا   الكبير:  السؤال  تطرح  
أبناءنا في سورية؟ ذلك السؤال الذكي 
الذي طرحه الرئيس السوري، في خطاب 
يموت  لماذا  التركي:  للشعب  موجه 
أبناءكم في سورية؟ مذكراً بالعالقات 
واالقتصادية  واالجتماعية  الثقافية 
تركه  وما  التركي،  الشعب  مع  الودية 
هذا السؤال من تأثير كبير في الداخل 

التركي.
دعم  على  يحصل  لم  ألنه  رابعاً: 
وال  المتحدة،  الواليات  من  حقيقي 
معارك  عشية  األوروبي  االتحاد  من 
فاإلدارة  وغداتها،  االستراتيجية  إدلب 
الشكلية،  تصريحاتها  رغم  األمريكية 
بشأن دعم  الجيش التركي في إدلب، 
دعم  أي  عملياً  له  تقدم  لم  أنها  إال 
ووضعته  الواقع،   أرض  على  حقيقي 
بين  الثنائية،  اللقاءات  إطار  في 
وحكومة  األمريكية  اإلدارة  موفدي 
أن  إما  المحدد:  الخيار  أمام  أردوغان 
تكون معنا أو مع روسيا بما في ذلك 

التخلي عن صفقة أس .أس 400.
وإن  األمريكية،  اإلدارة  أن  ناهيك 
معركة  في  المضي  على  شجعته 
إدلب، مقدمة له الوعود بالدعم  الذي  
لم يتحقق، كانت تسعى إلطالة أمد 
ترتب  حتى  إدلب،  في  المواجهات 
السوري،  الشرق  في  قواتها  أمور 
لتأجيل استحقاق المواجهة المحتمة 
مع الجيش العربي السوري وحلفائه، 
بشار  السوري  الرئيس  أعلن  أن  بعد 
للجيش  القادمة  الوجهة  بأن  األسد، 
السوري وحلفائه بعد تحرير  العربي 
إدلب، ستكون باتجاه الشرق لتحريره 

من قوات االحتالل األمريكية.
أما االتحاد األوروبي فقد رفض عملياً 
أو سياسي  تقديم أي دعم عسكري 
توفير  ورفض  إدلب،  مسألة  في  له 
أي دعم له بشأن إقامة منطقة حظر 
رد   أن  وكان   ، إدلب  جوي في سماء 
لجوء  أمام  الباب  بفتح  أردوغان، 
عشرات اآلالف من الالجئين السوريين 
اليونانية،  الحدود  باتجاه  وغيرهم 
زاد  ما  األوربية،  الدول  إلى  للوصول 
قادة  وبين  بينه  الخالف  شقة  من 
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االتحاد األوروبي.
 المكاسب السورية

كما أسلفت فإن  موافقة أردوغان على 
اتفاق موسكو هي  موافقة المضطر ، 
الذي حققت من خالله سورية مكاسب 

كبيرة من عدة زوايا أبرزها:
أن اتفاق سوتشي 2018 بات - 1

يزيد  ما  حررت  أن  بعد  وراء ظهرها، 
عن نصف مساحة محافظة إدلب، وأن 
بقاء  على  للموافقة  اضطر  أردوغان 
خطوط  عند  السورية  العربي  الجيش 
الجيش  مع  إليها  وصل  التي  التماس 

التركي  والفصائل اإلرهابية.
رجعة  غير  إلى  أنجز  االتفاق  أن   -2
حلب  يربط  الذي   M5 خط  تحرير 
وإبعاد  بحماة  مروراً  بالعاصمة دمشق 

نقاط المراقبة التركية عنه.
3- أن االتفاق نص على  البدء التدريجي 
حلب  يربط   الذي   M4 طريق  بفتح 
دوريات  تسيير  عبر  الالذقية  بمدينة 
هذا  على  مشتركة  تركية  روسية 
لهذا  أمان  منطقة  خلق  مع  الطريق، 
بواقع ستة كيلومترات شمال  الطريق 
جنوبه،  كيلومترات  وست  الطريق 
تواجد  أي  من  المنطقتين  وتفريغ 
تحرير  يضمن  ما  المسلحة،  للفصائل 
وجبل  الشغور  وجسر  أريحا  مدينتي 
أن  ناهيك  شعشبون،  وجبل  الزاوية 
االتفاق، لم يقيد أيدي الجيش العربي 
الفصائل  السوري في مواصلة مطاردة 

اإلرهابية.
أكثر  بنوده،  في  نص  االتفاق  أن   -4
من مرة، على  وحدة األراضي السورية، 

وسيادة سورية على كامل أراضيها. 
5- أن الجيش العربي السوري وحلفائه، 
إذا ما تم تنفيذ االتفاق، يكون قد وفر 

على نفسه دماء العديد من الشهداء.
اتفاق موسكو  كان  بأن  أردوغان يزعم  

في مصلحة تركيا
االتفاق،  تسويق  على  عمل  أردوغان 
مواجهة  وفي  التركي  الشعب  أمام 
لتركيا،  كبير  إنجاز  بأنه  المعارضة، 
إزالة  على  ينص  لم  أنه  زاوية  من 
أقامتها  التي  الجديدة  المراقبة  نقاط 
نقطة   )12( عن  تزيد  والتي  تركيا  
تحولت  والتي  إدلب،  محافظة  في 
بقاذفات  مجهزة  عسكرية  قواعد  إلى 
الصواريخ، وأنه لم ينص على انسحاب 
تركي  جندي  ألف   )15( عن  يزيد  ما 
دخلوا محافظة إدلب، معززين بما يزيد 
عن )3000( دبابة ومدرعة وغيرها من 

من  واألهم  العسكرية،  التجهيزات 
ذلك أعلن أردوغان بأنه حقق مكسباً 
العودة  على  النص  خالل  من  سياسياً 
التفاق جنيف بدالً من منصات أستانة 
السورية وفق قرار مجلس  األزمة  لحل 

األمن رقم 2254.
لكن بعيداً عن عنتريات أردوغان، ورغم 
بعض  حقق  قد  بأنه  جزئياً  االعتراف 
محصلته  في  االتفاق   لكن  المكاسب، 
لمصلحة سورية وحلفائها، يمكن  كان 
أخذنا  ما  إذا  عسكرياً،  عليه  البناء 
سوى  يكون  لن  أنه  االعتبار  بعين 
أرغم  مرحلي،  اتفاق  أو  مؤقته  هدنة 
أردوغان عن النزول المتدرج من أعلى 
الجيش  بإجبار  وعد  أن  بعد  الشجرة، 
المناطق  إلى  للعودة  السوري  العربي 
التي كان فيها قبل بدء معركة إدلب.
قرار  إدلب  تحرير  القادمة:  المواجهة 
بدعم  عنه  رجعة  ال  سوري  استراتيجي 

روسي مطلق
 الرئيس التركي حتى اللحظة - ورغم 
الروسي  العسكريين  الوفدين  لقاءات 
اآلليات  لوضع  أنقرة  في  والتركي 
يتخَل  لم  أنه  إال   - االتفاق  لتنفيذ 
إلى  وذهابه  سورية،  في  خططه  عن 
»النيتو«  حلف  قادة  ولقائه  بلجيكا 
للحصول على  دعمهم في إدلب لمؤشر 
المكشوف  البائس  وخطابه  ذلك،  على 
إلى جانب الرئيس الروسي بأن سورية 
هي من أخلت باالتفاق، رغم أنه بات 
من  أنه  والداني،  القاصي  لدى  معلوماً 
على  وعداً  قطع  عندما  باالتفاق،  أخل 
 ،2018 – أيلول  نفسه في 17 سبتمبر 
الفصائل  أسماه  ما  سيفصل  بأنه 
نهاية  قبل  اإلرهابية  عن  المعتدلة 
آخر  لمؤشر   ...  2018 األول  تشرين 

على نوايا أردوغان.

الفصائل  اليقين  أن  روسيا تعلم علم 
إرهابية،  كلها  إدلب  في  الموجودة 
الرئيسي  الداعم  هو  أردوغان  وأن 
لجبهة النصرة المصنفة دولياً كتنظيم 
التي  المتعددة  الفصائل  وأن  ارهابي، 
أصول  من  أجنبية،  لجنسيات  تنتمي 
مراد،  السلطان  كتائب  مثل:  تركية، 
لواء  الفاتح،  محمد  السلطان  كتائب 
الشهيد زكي تركماني، لواء سمرقند، 
أجناد القوقاز، وحراس الدين  وغيرها، 
هي من صنيعة نظام أردوغان، وبعض 
هذه الفصائل اندمج في هيئة تحرير 
أن  وتعلم  النصرة(،  )جبهة  الشام 
تنظيم داعش هو اآلخر لقي دعماً في 
مرحلة سابقة من قبل نظام أردوغان. 
أردوغان  أن  جيداً  روسيا  وتعلم   
النصرة«  »جبهة  عن  يتخلى  لن 
بالتدريج  تسعى  لكنها  ومشتقاتها، 
بشكل  النزول  إلى  أردوغان  دفع  إلى 
البائدة،  العثمانية  شجرته  عن  كامل 
اإلدارة  وبين  بينه  الخالف  مستثمرًة 
في  األكراد  مسألة  في  األمريكية 
نجحت  أن  بعد  السوري،  الشمال  
جر  في  الروسية  أستانة  دبلوماسية 
خفض  بمناطق  القبول  إلى  تركيا، 
المناطق  مختلف  في  التصعيد، 
العربي  الجيش  مكنت  التي  السورية 
والمنطقة  الغوطة  تحرير  من  السوري 
المحاذية للجوالن ودرعا وحلب وغيرها، 
ليتفرغ الحقاً لتحرير منطقة دير الزور 
والبوكمال من تنظيم داعش اإلرهابي. 
وتسعى كل من روسيا وإيران إلى دفع 
الواقع،  األمر  بقوة  للتسليم  أردوغان 
الذي تفرضه  انتصارات الجيش العربي 
القتال،  ميدان  في  وحلفائه  السوري 

في المرحلة القادمة. 
للمواجهة  العدة  يعد  أردوغان 
أن  أمل  على  القادمة،  العسكرية 
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في  األرض  على  مكسباً  يحقق 
ما  تواجد  ضوء  في  إدلب،  محافظة 
ما  من  مسلح  ألف   )100( عن  يزيد 
السوري-  الوطني  »الجيش  يسمى 
مختلف  ومن  تركيا«،  صنيعة 
الخاضعة  اإلرهابية  التنظيمات 
لتركيا، في مساحة كبيرة من الشمال 
العين  رأس  مدينة  من  بدءاً  السورًي 
بجرابلس  الشرقي، مروراً  الشمال  في 
والباب وعفرين وصوالً لمدينة إدلب، 
واالستفادة  توظيفهم  على  يعمل 
وأهدافه  حساباته  مجمل  في  منهم 
وعلى  بسوريا،   الخاصة  المستقبلية 
أمل بائس بأن يكون له حضور دائم 
السورية  السياسية  المعادلة  في  
تحقيق  في  فشل  أن  بعد  القادمة، 
العثماني،  االستراتيجي  هدفه 
في  والصالة  سورية  على  باالستيالء 

المسجد األموي .
ما  ضوء  في  أجزم   أكاد  وأخيراً 
النصرة  جبهة  تصدي  بأن  تقدم، 
 - الروسية  للدوريات  ومشتقاتها 
 ،M4 طريق  في  المشتركة  التركية 
مع  التركي  التفاهم  عن  يخرج  لم 
التنظيمات اإلرهابية، إذا أخذنا بعين 
جاهداً  يسعى  أردوغان  أن  االعتبار 
زعيم   – الجوالني  محمد  أبو  إلقناع  
جبهته  تنضم   بأن  النصرة-  جبهة 
صنيعة  إلى  تكتيكي  سياق  في 
الوطني  »بالجيش  المسمى  تركيا 
هذا  علم  ترفع  وأن   ،« السوري 
الجيش، ويسعى كذلك إلى ضم بقية 
وبذلك  للجيش المزعوم،  التنظيمات 
سوتشي،  اتفاق  من  التحلل  يضمن  
لم تعد  النصرة  تحت زعم أن جبهة 

تنظيماً إرهابياً.
العربي  الجيش  اندفاع  قوة  لكن 
من  تمكن  الذي  وحلفائه،  السوري 
تحرير نصف محافظة إدلب في زمن 
قياسي، في إطار استراتيجية القضم 
المتسارع، وبدعم روسي غير محدود 
السورية  األرض  كل  تحرير  لضمان 
واندحار  عليها،  الدولة  وعودة سيادة 
الفصائل اإلرهابية من  عشرات المدن 
يؤكد   ، يذكر  قتال  بدون  والبلدات 
المرحلة  أن  للشك  مجاالً  يدفع  ال  بما 
محافظة  تحرير  ستشهد  القادمة 
إدلب بالكامل، ودخول الجيش العربي 
بغار  مكلاًل  إدلب،  لمدينة  السوري 
التركي  االحتالل  على  االنتصارات 

وأدواته اإلرهابية.
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المشهد اإلسرائيلي يفتقر لالستقرار

طالل عولك
كاتب ومحلل سياسي - فلسطين

 تتعدد أبعاد المشهد السياسي اإلسرائيلي،
 الذي يتمخض عن الدورة الثالثة النتخابات
 الكنيست، حيث يختلط في المشهد األبعاد
واالجتماعية. السياسية  األبعاد  مع   الشخصية، 
النصر تحقيق  يدعي  أن  ألحد  تعطي  ال   النتائج 
العينة نتائج  عن  اإلعالن  عشية  المشهد  بدا   كما 
نتنياهو تبشر  المؤشرات  كانت  حين   التلفزيونية، 

وتحالفه بالحصول على ستين مقعًدا أو أكثر.

 نتنياهو فشل في أن يشكل الحكومة، ولكن منافسه
 بني غانتس، فشل هو اآلخر في أن يشكل الحكومة،
 بدون القائمة المشتركة التي تبدو على أنها »الفائز

الوحيد«.

القائمة واجهت  السابقة،  االنتخابية  الدورة   خالل 
 المشتركة مواقف عدائية من قبل أفغدور ليبرمان،
أبيض، أزرق  قبل  من  الخجول  الرفض  من   وشيء 

مما أدى إلى الذهاب إلى انتخابات ثالثة.

القائمة دور  إزاء  لسانه،  ابتلع  اآلخر  هو   نتنياهو 
رفض وتحول  العداء،  أعلت  أن  بعد   المشتركة، 
القائمة على  االعتماد  إلى  وغانتس   ليبرمان 
 المشتركة، كضرورة استخدامية لقطع الطريق على
 نتنياهو! وإال لما كان لهما أن يحصالن على أفضلية
 تشكيل الحكومة، ولكان األمر سيقود إلى انتخابات
على جوهرًيا  تغيًرا  تحدث  أن  المتوقع  من   رابعة 

توازن القوى.

 باإلضافة إلى ذلك، يبدو أن ليبرمان ومعه غانتس،
 ليس لديهما أي خيارات سوى التعامل مع القائمة
تحقيق أجل  من  تكتيكية،  ألغراض   المشتركة 
 هدفهما المشترك وهو إرسال نتنياهو إلى السجن

أو للبيت.

 نتنياهو الذي حاول أن يحصل على موافقة تأجيل
بهذه يحَظ  ولم  يوًما،  وأربعين  لخمس   المحاكمة 
 الفرصة، ركب موجة وباء كورونا، ودعا إلى تشكيل
 حكومة طوارئ، وربما كان يطمح أن يقصي القائمة
 المشتركة، لكن اقصائها يعني أن غانتس سيفقد

األحقية في تشكيل الحكومة.

 على أن هذا المشهد الذي تتجه نحوه األوضاع، لن
 يستمر طوياًل، فما يرغم األطراف على قبوله اليوم،
قد ينتهي إلى مشهد مختلف بعد رحيل نتنياهو.
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النيوليبرالية وثقافة القطيع
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األليفة الحيوانات  أو  األغنام  قطيع  إلى  »القطيع«  مفهوم   يشير 
المجال في  كبير  بشكل  تداوله  تم  المفهوم  هذا  لكن   عموًما، 
في واإلسالمية،  العربية  البلدان  واقع  وصف  في  خاصة   السياسي، 
 مجال تحليل العالقات السياسية في إطار نظمها السياسية التي ال تستند
 إلى حكم ديمقراطي وتسود الديكتاتورية فيها، لجهة العالقة بين الحاكم
 والمحكومين، من حيث انقيادهم للحاكم طوًعا أو كرًها، عبر سلسلة واسعة
نسخة إنتاج  تعيد  التي  واإلجراءات  واألنظمة  والممارسات  السلوكيات   من 
 مشابهة من شكل العالقة بين القطيع وحاكمه، وينسحب هذا األمر كذلك
وجمعيات ومؤسسات  أحزاب  من  السياسي  النظام  مكونات  مجمل   على 
اليوم ومع جائحة فايروس كورونا، هل هذا األمر كان حكًرا  وغيرها. لكن 
 على النظم العربية واإلسالمية التابعة والخاضعة للغرب النيوليبرالي، خاصة
 بعد أن دعا »جونسون« رئيس وزراء بريطانيا إلى اعتماد »مناعة القطيع«

 في مواجهته؟!

على  تحتوي  ال  النيوليبرالية  أن  واقًعا،  تأكد  ما  وهذا  بداية،  القول  يجب 
االقتصادي فقط،  النمو  بتحقيق  معنية  إنسانية، فهي  قيم  منظومة  أي 
فالربح  واسعة.  اجتماعية  بفئات  وإضراره  نتائجه،  إلى  االلتفات  دون  من 
هو القيمة المطلقة، دون النظر لما يرافقه من ارتفاع معدل الفقر ونسبة 
الفقراء، وضرب للمنظومة االجتماعية، وتهميش قطاعات اإلنتاج الحقيقي 
والصناعات  والصناعة  بالزراعة  المرتبط  اإلنساني،  النشاط  على  القائمة 

التحويلية والمعرفة واقتصاد المعلومات.

 وإذا ما خصصنا الحديث حول الصحة في ضوء ما طرأ على المستوى العالمي،
 تتعمد، أو تضطر، الدول النيوليبرالية إلى خفض اإلنفاق على هذا القطاع كما
 مجمل القطاعات المرتبطة بالخدمات االجتماعية، فينخفض مستوى الخدمات
 والرعاية الصحية، وتبدأ المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بالتالشي،
 فيما تتكاثر نظيراتها الخاصة، وترتفع فاتورة الطبابة واالستشفاء، وتعجز

 صناديق الضمان االجتماعي عن تسديدها، أو تفتعل العجز.

 في الجائحة القائمة، ُترك المجتمع نهًبا »لثقافة القطيع« بطبعتها الجديدة
الموت  التي مطلوًبا منها أن تحّصن مناعتها بنفسها، من خالل أن يدعو 
على بنفسه  النظام  ينجوا  كي  منهم،  السن  كبار  خاصة  بينهم،   يسري 

حسابهم..

 ختاًما.. نحن بحاجة لنظام يقوم على أنسنة العالقات االجتماعية والسياسية،
  وهنا بالضبط نرى موقع االشتراكية.
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عن األدب األصيل وسماسرة العولمة
خالد إسماعيل- روائي وصحفي /مصر

خلف القاهرة،  وسط  في  الواقع  المشهور،  المقهى  ذلك  البستان”،   “زهرة 
 مقهى “ريش” العريق العتيق، إنه المقهى الذي يملكه رجل من “الصعيد”،
نفسه لكنه فجأة وجد  تراحيل وموظفين صغار،  األوائل كانوا عمال   وزبائنه 
 على موعد مع التاريخ والقدر، فقد اختاره المثقفون مجلًسا لهم، بعد أن بدأت قطعان
في وبيجين”  “السادات  بين  ديفيد”  “كامب  توقيع  بعد  “ريش”،  إلى  تِفُد   الصهاينة 
البستان” “زهرة  اختيار  فكرة  وجاءت  المثقفين،  جماعات  الختراق  جانبهم  من   محاولة 

ليكون المقر الجامع للشعراء والروائيين والمناضلين.

البستان”، “زهرة  مقهى   ازدهر 
والرفض “المقاومة  مقهى   باعتباره 
ورأيت إسرائيل”،  مع  للتطبيع   الكامل 
إبراهيم المناضل  الراحل  رأسي   بعين 
أحمد فؤاد نجم الراحل  والشاعر   منصور 
الكبار يجلسون في هذا المبدعين   وكل 
المقهى كل يوم ثالثاء من كل أسبوع.
“االستقالل” دار  إلى  المقهى   تحّول 
كل عن  بدياًل  المثقفون  اختارها   التي 
وعندما الثقافة،  راية  ترفع  التي  ور   الدُّ
فهمي” “إبراهيم  النوبي  الكاتب   مات 
ذاته، المقهى  في  عزاء  سرادق   أقيم 
إلى الصغير  المقهى  تحول  الحّد،   لهذا 
المفكرين برواده  كبر  عائلة”   “بيت 

والمبدعين.
سنوات جاءت  أن  إلى  هكذا  الحال   ظل 
الماضي، فتحول القرن   التسعينيات من 
 المقهى إلى مقر لبيع األفكار والتعاقد

 على التحّول من موقع التصدي والمقاومة
إلى موقع التسليم والمساومة.

***
األمريكية “العولمة”  قطعان   بدأت 
المثقفون وبدأ  المقهى،   تستهدف 
يتساقطون الرغيد  بالعيش   الحالمون 
 واحًدا تلو اآلخر، ولم يبَق إال الصامدون
وبقى والرمز،  للمعنى   األوفياء 
يواصلون المقهى  في   “السماسرة” 
وياللمصادفة، والشراء.  البيع   عمليات 
 جاء رجل “قهوجي” صعيدي، ليحل محل
 الصاحب األصلى للمقهى، وأضاف الفتة
في والفنانين”،  األدباء  “ملتقى   جديدة 
 الوقت الذي خال فيه المقهى من المعنى،
شعورهم يطيلون  شبان  رواده   وأصبح 
ويتحدثون ضفائر،  منها   ويصنعون 
هى هذه  الجسد”!  و”كتابة  الجنس   عن 
المعنى البستان”،  “زهرة  مقهى   سيرة 

والمبنى.
المنشورة روايتي  البستان”  “زهرة   أما 
لفهم محاولة  فهى  سنوات،  عشر   منذ 
العجاف عاًما  العشرين  في  حدث   ما 
كل تبدل  فقد  كتابتها،  سبقت   التي 
واألفكار، األدوار  وتبدلت  حولنا،   شيء 
 كنا في زمن مضى نتحدث عن “ثقافة
الجسد عن  نتحدث  فأصبحنا   مصرية”، 
العالم، في  الوحيدة  الحقيقة   باعتباره 
لهذا ينّظرون  النقد”  “دكاترة   وأصبح 
 األمر وينفقون الوقت في سبيل ترسيخ
األمريكية، العولمية  النظريات   هذه 
العالم ليصبح سوًقا  الهادفة إلى توحيد 
 كبيرًة، ُتَضّخ فيها األفكار االستعمارية،
لتمتلئ الطبيعية  الثروات   وتأتي منها 
السالح، مصانع  وتدور  نيويورك،   بنوك 
 فتحمل السفن الدبابات والقنابل الذكية
قبض أن  بعد  وفلسطين،  العراق   إلى 

األمريكي أثمانها من بترول العرب!
كائنات إلى  الجدد  العرب   وتحّول 
بخنوع أمريكي،  هو  ما  كل   تستهلك 
الثقافات حتى  وتسليم،   وخضوع 
أدوات كل  محو  وتم  بيعت،   الوطنية، 
 حمايتها، ونشطت مؤسسة “فورد” إحدى
واستقطاب األفكار  صناعة   مؤسسات 
األمريكية، للمخابرات  التابعة   العمالء، 
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 في مجال شراء “الفولكلور” وتحويله إلى
 سلعة تباع على أقراص مدمجة للراغبين
والشعوب الجنوب  شعوب  معرفة   في 
النُّوق، لبن  وتشرب  الجمال  تركب   التي 
ال “جارية”  إلى  وتحّولها  المرأة   وتقهر 
 هم لها سوى التّزين والتفنن في إمتاع

الرجل العربي!
أذهان في  الراسخة  صورتنا  هى   هذه 
وفرنسا إنجلترا  كانت  أن  منذ   الغرب، 
قوى والبرتغال  وإسبانيا   وإيطاليا 
 استعمارية تحتل آسيا وأفريقيا، وبعد
 ظهور “العولمة”، وجد أذناب “فوكوياما”
 والعاملون في مؤسسة “فورد” من يقبل
“القرد أو  المباع”  “المثقف  بدور   القيام 
تراثنا في  المشهور  صديري”   أبو 

الشعبي.
المنوفي كمال  الدكتور  نشر   وقد 
ترجمة المنوفية-  بجامعة   -األستاذ 
 لكتاب مهم، احتوى على أسس “العولمة
 االستعمارية”، تحت عنوان “عالم منفلت”
جيدنر”، “أنتوني  هو  إنجليزي   لمؤلف 
األخالق إلغاء  األسس:  هذه  بين   ومن 
“الشواذ” بين  التزاوج  وإباحة   القديمة 
دون من  الجنس  متعة  تتحقق   حتى 
العالم ال التى تحكم  القوى   إنجاب، ألن 
 ترغب في مواليد جدد، ألنهم يشكلون
أموال إلى  يحتاجون  جديًدا،  مادًيا   عبًئا 
 تنفق على تعليمهم ورعايتهم صحًيا،
العالقة فلتذهب  إذن  المرافق.   وعلى 
ال حتى  الجحيم،  إلى  القديمة   الزوجية 
 يضاف بشر جدد إلى العالم.. إنها أبشع
 صور االستغالل الرأسمالي التي ال تعرف
م في كل األديان، وأنه  أن اإلنسان مكرَّ
أن حقه  من  وأنه  العالم  هذا  مركز   هو 

يعيش معزًزا مكرًما.
قواعد من  األولى  القاعدة  هى   هذه 
“مثقفون” إليها  هرول  التى   العولمة 
أنفسهم في سبيلها. هذه هى  وباعوا 
 العولمة التي بشر بها “ميالن كونديرا”
مقولة صاحب  “فوكوياما”  جانب   إلى 
 “نهاية التاريخ”، وهو نفسه الذي تراجع
نظرية بناء  في  أخطأ  إنه  وقال   عنها 
مثقفي لكن  واالستغالل،  القهر   تؤبد 
 العالم الثالث ظلوا لها عاكفين، بعد أن
واالستقالل المقاومة  أفكار  عن   تخلوا 
صنعه الذي  التخلف  قيود  من   والتحرر 

االستعمار القديم والجديد!
***

“العولمة” أموال  تدفقت  أن   بعد 
دول في  والسماسرة  الوكالء   وأبدع 
بدورهم القيام  في  العربي   الوطن 

بين تسري  خبيثة  مقولة   بدأت 
لم أنه  مفادها  الجدد،   “األدباء” 
الكبرى للمقوالت  وجود  هناك   يعد 
ورّددها العالم،  تغيير  إلى   الهادفة 
 “نقاد” باعوا عقولهم بثمن رخيص،
عليمة، قيمة  ذا  شيًئا  يبدعوا   ولم 
 فأصبحوا كالمنّبت الذي ال ظهًرا أبقى
احتلوا النقاد  هؤالء  قطع،  أرًضا   وال 
على وهيمنوا  الثقافية،  المنافذ   كل 
وصدروا الجوائز،  تحكيم  لجان   كل 
الراغبين المساكين  الُكّتاب  من   عدًدا 
المتواضعة أعمالهم  ترجمة   في 
والسفر والفرنسية،  اإلنجليزية   إلى 
حتى ولندن،  ونيويورك  باريس   إلى 
 تتحقق لهم المكانة االجتماعية في
 قراهم وأحيائهم العشوائية الفقيرة
غسلوا شيء.  كل  من   والمحرومة 
وأقنعوهم الشبان،  األدباء   أدمغة 
عند خير  “الجاهل”  األديب   بأن 
بهموم الواعي  األديب  من   المترجم 
لهم ووضعوا  وبالده،  وناسه   أهله 
اكتبوا النتائج:  مضمونة   “أجندة” 
تعرضتم الذي  الجنسي  القهر   عن 
اكتبوا البائسة،  طفولتكم  في   له 
 عن بيئاتكم الفقيرة حكايات مسلية
 تطرب قارئ المترو في باريس ولندن،
 وال تعتبروا إسرائيل عدوا، ألنها واحة
العربي محيطكم  في   الديمقراطية 
اكتبوا ونحن سنترجم هذه  الجاهل، 
مدينة إلى  وسنأخذكم   األعمال، 
وتراقصوا فتسكروا  والمالئكة   الجن 
الالتي أمهاتكم  وتنسوا   الفتيات 
بحمد تسبحوا  وتعودوا   أرضعنكم، 
 الحضارة الغربية وتكونوا خير وكالء
بالد في  بالسجن  يمت  لم  ومن   لها، 

العرب، مات باإلغراء و”الدوالر”.
 وتجيشت جيوش النقاد واألدباء للقضاء
الحكيم وعبد  حقى  يحيى  ذكرى   على 
 قاسم ويحيى الطاهر عبداهلل وأمل دنقل
األسواني، الوهاب  وعبد  سرور   ونجيب 
 ومطاردة كل أديب يقول “أنا مصري”،
هؤالء يفضح  أن  يحاول  أديب   كل 
“عقد أكتب  فوجدتني  الخونة،   الجهلة 
بعدها ومن  األولى،  روايتي  ون”   الَحزُّ
“أوراق حجر”،  “كحل  السودا”،   “العباية 
أبريل”،  26“ األفندي”،  “ورطة   الجارح”، 
 ثم “زهرة البستان”، واكتب مجموعتين
 قصصيتين هما “درب النصارى” و”غرب
 النيل”، وكلها أعمال مصرية اللحم والدم
التراث من  النهل  على  تقوم   والعظم، 
جنوب منطقة  في  المصري   الشعبي 
 الصعيد، كلها أعمال مهمومة بمستقبل

 أهل البالد، أعمال ال تضع نصب عيونها
“الناقد ذائقة  أو  المترجم،   ذائقة 
واليورو”، بالدوالر  المأجور   المعولم 
ما أواصل  أن  فيها  حاولت  أعمال   كلها 
تعلمت منهم الذين  الرواد  األدباء   بدأه 
 معنى أن تكون أديًبا وأن تكون مصرًيا،
والعلم العقل  لقوى  منحاًزا  تكون   وأن 
البلد، لهذا  وفًيا  تكون  وأن   والتقدم، 
“الدوالر” وجائزة ال تشرف باحًثا عن   ال 

صاحبها.
***

في المال  منابع  جفت  لقد   وأخيًرا.. 
ودخل األجنبية،  الثقافية   المراكز 
وأزمة اقتصادي  ركود  مرحلة   العالم 
 مالية قد تطول لسنوات، وهذا يعني
بتحمل مطالبة  الفقيرة  الشعوب   أن 
أوقعوا الذين  األمريكان،   خطايا 
أيًضا األزمة، ويعني   العالم في هذه 
“المخابرات جيش  إليه  سعى  ما   أن 
الشعوب لم يتحقق، ألن   األمريكية” 
هوياتها محو  محاوالت  كل   قاومت 
فإن هنا..  ومن  والثقافية،   الوطنية 
 “األدب” الذي صنعته “أموال” العولمة
بأن مطالبون  األدباء  وإن  يبقى.   لن 
وأن شعوبهم،  صفوف  إلى   يعودوا 
إلى أعمالهم  بترجمة  ينشغلوا   ال 
أن قبل  والفرنسية،   اإلنجليزية 

يتواصلوا مع شعوبهم.
النخب احترام  محفوظ  نجيب  حاز   لقد 
يوسف وكذلك  العالم  في   المثقفة 
 إدريس ويحيى الطاهر عبد اهلل، دون أن
الجسد كتابة  بموضوع  أحدهم   ينشغل 
من ذلك  غير  أو  “الختان”  قضية   أو 
 “األفكار” التي ألقاها نقاد زمن العولمة

وتلقفها األدباء الجدد.
 إنه من األشرف واألكرم لألديب المصري
الوطنية وثقافته  بأصالته  يتمسك   أن 
والترجمات بالجوائز  االنشغال  من   بداًل 
فاألديب الرخيصة،  األشياء  من   وغيرها 
إلى منحاًزا  حقيقًيا  أديًبا  يكون  أن   إما 
أن وإما  وطنه،  وأحالم  أهله   هموم 
 يبيع نفسه فيقبل القيام بدور “الترزي
 األدبي” الذي يفّصل الروايات على هوى
 “الزبون” أو السائح الغربي الذي ال يريد
 منا غير أن نوفر له جّو التسلية وتقديم
نكون أن  منا  ويكره  المضحكة”،   “النمر 
أن لنا  وأحالمنا، ويحب   واعين بهمومنا 
يرقص بصديري”  “قرد  مجرد   نكون 
 على هوى “القرداتي” وبعد ذلك يجمع
في ليضعوها  “القروش”   الواقفون 

“الطار” المّزين بالشخاليل!
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الذي واالضطهاد  والقهر  االستبداد   فما 
العربي زماننا  في  الفكر  حرية   أصاب 
عن تعبير  سوى  والمعاصر،   الحديث 
السلطة الذي وصلته  االنحطاط   مستوى 
في لمجتمعاتها  قهرها  في   السياسية 
 سياق المحافظة على سلطانها واستمرار
وسطوتها نفوذها  وبالتالي   حكمها، 
استعانت ما  وكثيًرا  وثروتها،   وجاهها 
أي الدينية،  بالسلطة  السلطة،   هذه 
في السلطان،  بمشايخ  نسميهم   من 
واضطهادها استبدادها   تشريع 
خضوع يضمن  بما   وديكتاتوريتها، 

مفهوم العلمانية: التعريف واألنساق والحالة الفلسطينية

 التنوير والعلمانية: إعادة تذكير
الجزء 13 واألخير

د. وسام الفقعاوي- أكاديمي-رئيس تحرير الهدف

 مجتمعاتها للسلطتين، من بوابة تعميم
 الجهل واإلكراه وتقييد الحرية. 

عن حرية الفكر:
إننا إلى  القول  في  ذهبنا  لو  نغالي   ال 
وليس األصولية  الظلمة  اليوم   نعيش 
االنبعاث. أو  اليقظة،  أو   الصحوة، 
بعد إال  تجيء  لن  العقلية   والصحوة 
تنجلي لن  وهذه  الظلمة،  هذه   انجالء 
أن وأبعادها، قبل  تأخذ مداها  أن   قبل 
 ترتكب كل حماقاتها وتفجيراتها، قبل
انفجار فقبل  مصداقيتها؛  تفقد   أن 

تعيش أوروبا  كانت  الفرنسية   الثورة 
 ظلمة إقطاعية وأصولية استبدادية، ثم
الثوري واالنفجار  الفلسفي  التنوير   كان 
انحلّت وهكذا  مباشرة،  لحقه   الذي 
من التاريخ  أسارير  وانفرجت   العقدة، 
مرحلة لتدخل  أوروبا  ونهضت   جديد، 

جديدة نحو العصرنة والحداثة]1[.
بمواضيع المتعلق  الفكري  الجمود   إن 
وتاريخيتها؛ الدينية  والظاهرة   الدين 
 تشكل مقتاًل لحركة الحرية واإلبداع في
والفكرية والفنية  األدبية  المجاالت   كل 
ما صلب  في  ندخل  وبهذا   والسياسية، 
 يمكن تسميته بإشكالية العلمانية خاصة
العربية، حيث انتكست  في المجتمعات 
 حرية االجتهاد في تأويل النص الديني
أو الغابرة  القرون  في  سواء   )القرآن(، 
 في زمننا المعاصر. والحقيقة أن إعادة
ملحة ضرورة  االجتهاد  حرية   تأسيس 
 ألنه من دونها ال مجال لتأسيس الحريات
 العامة المختلفة]2[، وال مجال النتعاش
وحرية التعبير  وحرية  الضمير   حرية 

 التطور هو سمة وطبيعة الحياة التي ال ثابت فيها سوى التغّير والتجدد، في
 حين أن الجمود هو سمة وطبيعة المؤسسات االجتماعية التقليدية أو السلفية
 التي تنزع دائًما نحو إما العودة إلى الماضي وإسقاطه على الحاضر كما هو، أو
 التقوقع على الذات خوًفا من »غريب« قادم، قد يخلخل بنيانها من خالل ضرب دعاماتها
 االفتراضية التي تعتقد أنها بحالة قوية، وليس عرضة للزعزعة والخلخلة وصواًل لالنهيار
 أمام ما يسمى »الصدمة الحضارية« أو الفارق الحضاري الشاسع، لكن من حيث تدري أو
 ال تدري تلك المؤسسات االجتماعية، بأنه كلما اتسعت الهوة الحضارية ستخرج الحياة،

أي )التغّير والتجدد(، إلى الثورة والتحطيم.

http://hadfnews.ps/post/53371/%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%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE#_ftn1
http://hadfnews.ps/post/53371/%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%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE#_ftn1
http://hadfnews.ps/post/53371/%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%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE#_ftn2
http://hadfnews.ps/post/53371/%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%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE#_ftn2
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الجمعيات تشكيل  وحرية   االجتماع 
والتي االختيار،  في  اإلنسان   وحرية 
حريته، مساحة  كامل  لإلنسان   تعطي 
فقط وتصبح  الحرية  تتضاءل  ال   بحيث 
-دينية المسيطرة  الطبقة  عن   دفاًعا 
 كانت أم ليبرالية أم غير ذلك- اقتصادًيا
وراحتهم أمنهم  والستمرار   وسياسًيا 

 واستمرار ازدياد دخلهم]3[.
الكتابات كل  قيمة  من   وبالرغم 
انحسار مسألة  تناولت  التي   والتحليالت 
االستبداد سلطة  وانتشار  الفكر   حرية 
العربية مجتمعاتنا  في   والقهر 
في يتجاوز  لم  أحًدا  فإن   واإلسالمية، 
 بحثه عن سبيل لتخطي االستبداد، من
وصواًل السياسة  وراء  فيما  البحث   خالل 
 إلى الثقافة، بما أن األخيرة هي خطاب
السياسي حتى  ممارسة،  لكل   يؤسس 
 منها، والحق أن ظروف اإلخفاق الراهن
والديمقراطية الحريات  مسألة  في   – 
كل وراء  فيما  الحفر  تقتضي   وغيرها- 
المفاهيم والتصورات  ممارسة عن جملة 
العمق؛ في  لها  المؤسسة   المعرفية 
الشروط ستبقى  الحفر  هذا   فدون 
العمق، في  قائمة  لإلخفاق   المنتجة 
البحث هنا ضرورة  ومن  تجاوز.  أي   بال 
إنساني هو  ما  كل  لغياب  يؤسس   عما 
 وديمقراطي في عالمنا في بنية الثقافة
الشرطين مجرد  في  وليس   السائدة، 
االجتماعي والسياسي، على أهميتهما.

في تكمن  هنا،  الرئيسية  األهمية   إن 
للتسلط المعرفي  التفكيك   ضرورة 
 واالستبداد في الواقع العربي، الذي دون
غير الحريات  مسألة  ستظل   تفكيكه 
دون حائاًل  ستظل  كما  الحضور،   واردة 
 تبلور ديمقراطي أصيل. وعلى هذا فإن
 أزمة الحريات والديمقراطية في الوطن
 العربي، ليست أزمة تنظيمات أو وثائق
أزمة هي  ما  بقدر  ودساتير   سياسية 
 ثقافة ال تنتج سوى التسلط واالستبداد؛
 لذلك فإن تجاوز ذلك الواقع غير مشروط
 بمجرد النقد السياسي الممارس من قبل
المعارضة، بقدر ما هو مشروط  فصائل 
ذاتها؛ واالستبداد  التسلط  ثقافة   بنقد 
 فدون هذا النقد األخير لن ينتج الخطاب
في يفكر  وهو  حتى  االستبداد،   غير 

 الحريات والديمقراطية]4[.        
والتسلط واالستبداد  الطغيان   إن 
تغيب تكاد  ال  مفردات   والديكتاتورية، 
السياسي اليومية،  حياتنا  قاموس   عن 
مًعا، واألخالقي  والثقافي   واالجتماعي 
المدى في  األرجح  على  تغيب   ولن 
كنزوع القاعدة  هي  وكأنها   المنظور، 

وغيرها القائم  واقعنا  في   »طبيعي« 
غير مجتمعاتنا  في  سيما  ال   استثناء، 
حالة من  تحولها  من  بعد   المنتهية 
القائمة )القبيلة(  الطبيعية   الجماعة 
حالة إلى  والنسب،  الدم  رابطة   على 
 المجتمع السياسي أو المدني القائم على
 عالقة الحياة اإلنسانية المشتركة والعقد
 االجتماعي. »ففي الحكم االستبدادي أو
يحكم فقط  واحد  هناك   الديكتاتوري 
الجميع مسّيًرا  قاعدة  وال  قانون   بال 
الخاملة ونزواته  وأهوائه  رغباته   وفق 
»روح كتابه  في  مونتسكيو  يرى   كما 
في فولتير  يؤكده  ما  وهو   الشرائع« 
 كتابه »القاموس الفلسفي« عندما يعتبر
هو المستبد  أو  الطاغية  يسميه  ما   أن 
يعرف ال  الذي  العاهل  أو  الحاكم   ذلك 
يغتصب والذي  أهوائه،  سوى   قانوًنا 
الذهاب  خيرات رعيته ويستعملهم في 

 ألخذ خيرات جيرانه]5[.
األساس فإن  سبق،  ما  على   تأسيًسا 
أن هو  إليه  نسعى  أن  يجب   الذي 
في د  ُيجسَّ وأن  عقالنًيا،  العقل   يكون 
احتياجات مع  تفاعله  في   السلوك، 
واالندماج الشعبية  الجماهير   وتطلعات 
لمنطقها والخضوع  مساماتها،   في 
التجريد عملية  خالل  من   ومستقبلها، 
نتمكن لكي  والتعقيل،   والتوضيح 
االستبداد أوضاع  وتجاوز  استبدال   من 
والديكتاتورية والطغيان   والقهر 
 واالستغالل، واستبدال المنطق الموروث
التي تحديًدا  المعرفية  سلبياته   أو 
الرابع القرن  منذ  وتتجلى   تتمظهر 
العربية المجتمعات  تعيش  حيث   عشر، 
تراث على  الفكرية  المراوحة  من   حالة 
 الغزالي وابن تيمية وابن القيم الجوزية،
 أو ما يسمى التواصل المعرفي مع هذه
القديم، التراث  في  السالبة   المحطات 
 خاصة بعد إزاحة ابن رشد، وابن خلدون،
فرسان والمعتزلة  والكندي،   والفارابي، 
 العقل في اإلسالم من جهة، ومع األنماط
القديمة واالجتماعية   االقتصادية 
 والحديثة أو الرأسمالية الرثة التابعة من
عليه َحِرَصت  تواصل  وهو  ثانية،   جهة 
بمختلف بالدنا  في  الحاكمة   الطبقات 
والحديثة التاريخية  وأنماطها   أشكالها 
 والمعاصرة حتى يومنا هذا، وهو حرص
العفوي الوعي  إبقاء  دوًما   استهدف 
حالة في  الناس  من  الساحقة   لألغلبية 
 من الجهل والتخلف بما يضمن استمرار
 مصالح الشرائح البيروقراطية والطفيلية

الحاكمة]6[.  
 يبقى السؤال كيف لنا أن نخرج من الظلمة

وتبقيها اليوم  مجتمعاتنا  على  تخيم   التي 
رهينة للجهل والتخلف واالستبداد؟!
في سياق اإلجابة: التنوير كضرورة

 ال جدال في أن عالمنا العربي واإلسالمي
 في أشد الحاجة إلى حركة تنويرية في
 محاولة إلخراجه من حالة الجمود والجهل
التي تسيطر عليه  والتخلف واالستبداد 
في أيًضا  جدال  وال  طويلة،  قرون   منذ 
 أن هذا أمر يقتضي بذل جهود كبيرة
واإلسالمية العربية  العقلية   لتغيير 
 التي تتلمس طريقها وسط موجات من
تخيم التي  والظلمة  الفكري   االضطراب 

على مجتمعاتنا العربية.
ال مجتمعاتنا  أوضاع  في   والمتأمل 
والعناء الجهد  من  كثير  إلى   يحتاج 
إلى والجهل  التخلف  مستوى   ليتلمس 
المسيطرين والحيرة  االرتباك   جانب 
فهناك المجتمعات.  هذه  خطوات   على 
هذه تشد  أن  تحاول  فكرية   تيارات 
عن متعامية  الوراء  إلى   المجتمعات 
العالم على  طرأ  وما  العصر،   مستجدات 
 من تطورات جوهرية، وهناك في الوقت
تجذبه أن  تحاول  أخرى  تيارات   نفسه 
تفقده قد  بقوة  القائم  واقعه   من 
 توازنه وتقتلع معه جذوره، بل وتفقده
خيار أنه  لو  كما  األمر  ويبدو   هويته، 
إفراًطا يمثالن  متطرفين  تيارين   بين 
 في جانب، وتفريًطا في جانب آخر بين
األمر ولكن  والمعاصرة؛  األصالة   تياري 
لمشكلة تبسيًطا  يعد  النحو  هذا   على 
ومن يبدو،  ما  على  متجذرة   حضارية 
الوقوف على الحاجة تدعو إلى   هنا فإن 

المشكلة ما استطعنا إلى ذلك سبيال.
العصور في  أوروبا  أن  المعروف   فمن 
حالة في  تعيش  كانت   الوسطى 
واقعة وكانت  الدامس،  الظالم   من 
تتعقب طاغية  كنيسة  سلطة   تحت 
الصراع وقد ظل  كانوا،  أينما   المفكرين 
وبين والدين  العلم  بين  محتدًما   هناك 
عديدة، قروًنا  والالهوتيين   المفكرين 
الفكر انتصار  الصراع  نتج عن هذا   وقد 
 وتقلص السلطة دور الكنيسة واستقالل

العلم عن الدين.
في الفكرية  االنطالقة  قادت   ولقد 
 القرنين السابع عشر والثامن عشر العديد
 من المفكرين التنويرين، وبخاصة: جون
في ونيوتين  هيوم،  وديفيد   لوك، 
في والموسوعيين  وفولتير   إنجلترا، 
 فرنسا، وليبتز وليسنج وكانت على وجه
التنوير وأصبح  ألمانيا،  في   الخصوص 
في رأت  أوروبية  عقلية  حركة   يمثل 
 العقل الوجود الحقيقي لإلنسان، وسعت
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 إلى تحرير الحضارة من الوصاية الكنسية
ودعت والخرافات،  الغيبية   والنزعات 
اإلنسانية بتقدم  وآمنت  التسامح،   إلى 
أسس على  الحياة  تشكيل  طريق   عن 
البحث طريق  وعن  وعقلية   طبيعية 

العلمي.
إلى فقط  يهدف  التنوير  يكن   ولم 
على وللعقل  للقلب  األخالقية   الثقافة 
يهدف كان  وإنما  الفردي،   المستوى 
 أيًضا إلى تغيير المجتمع، والسعي  إلى
 ما يعود بالخير والمنفعة على البشرية.
 فالتنوير إذن لم يكن هدفه الفرد فقط،
يستهدف نفسه  الوقت  في  كان   وإنما 
مفهوم أن  نرى  وهكذا   المجتمع؛ 
من التحرر  يعني  األوروبي   التنوير 
بها القبول  تم  التي  الموروثة   التعاليم 
إعادة يعني  كما  ما،  سلطة  أساس   على 
النظر من  أساس  على  الحياة   صياغة 
العقلي، وإرادة العمل عن طريق العقل.
األلماني الفيلسوف  إلى  الفضل   ويرجع 
هذا استخدام  في  كانت«   »إمانويل 
العقلية الحركة  عن  كتعبير   المصطلح 
 التي بدأت في أوروبا في القرن السابع
الثامن القرن  في  أوجها  وبلغت   عشر 
الحضارة في  تأثيرها  امتد  وقد   عشر، 
المتأثرة الشعوب  وفي  كلها   األوروبية 

بالحضارة األوروبية.
 ويحدد« كانت« هذا المصطلح )التنوير(
مرحلة من  اإلنسان  خروج  »إنه   بقوله: 
 الالرشد التي تسبب هو فيها«، والالرشد
عقله استخدام  عن  اإلنسان  عجز   يعني 
التنوير وشعار  غيره..  من  معونة   دون 
 هو: »لتكن لديك الشجاعة في استخدام
 عقلك.. وليس التنوير في حاجة إال إلى

 الحرية«.
 وعلى الصعيد العربي يعد ابن رشد من
 أعظم رواد التنوير في العالم، وقد كان
تأثيرها بالعقل  التمسك  في   ألفكاره 
كان كما  والغرب.  الشرق  في   البالغ 
 هناك أيًضا مؤيدون ومعارضون ألفكاره
في لكنه  العظيمة،  األفكار  شأن   وهذا 
وتعرض فهمه  أسيء  الوقت   ذات 
فهو كتبه،  وحرق  والعقاب   للتشويه 
المستوى  يعتبر فيلسوف تنويري على 
 العقلي والديني على السواء، وتنوير ابن
عن ووسائله  أهدافه  في  يختلف   رشد 
 التنوير األوروبي نظًرا الختالف الظروف
المجتمع في  سادت  التي   والمالبسات 
ابن الذي عاش فيه  والمجتمع   األوروبي 
التنوير اتخذ  الذي  الوقت  ففي   رشد، 
عن مبتعًدا  العقل  طريق   األوروبي 
 الدين، انصهر الدين والعقل في بوتقة

 التنوير الرشدي في تركيبة فريدة]7[.
بالمعنى التنوير  كلمة  ُأطلقت   لقد 
إلى إشارة  في  اليوم،  عليه   المتعارف 
في ازدهرت  التي  الفكرية   الحركة 
 أوروبا في القرن الثامن عشر، رافعة لواء
 التسامح مع اآلراء المخالفة للرأي السائد،
 خاصة فيما يتعلق بالمعتقدات الدينية،
للفكر المقّيدة  األغالل  من   والتحرر 
 والتعبير، والمتمثلة فيما يفرضه الرأي
 الشائع من قسر وإجبار، وقد يصل إلى حد
 اإلرهاب، على مسايرة التقاليد واألعراف
يقوله ما  على  والمصادقة   السائدة، 
التدين فليس  مناقشة؛  دون   القدماء 
 وال الدين هو المعادي للعلم أو للتنوير
أو للتسامح،  أو  للحرية،  أو   الحقيقي، 
 اإلصالح كما يعتقد كثيرون، بل الوثنية
نعيش ونحن  وعليه،   الدينية]8[. 
ال والعشرين  الحادي  القرن  في   اليوم 
الراهن العربي  الوضع  مقارنة   يمكن 
بالوضع واإلسالمية  العربية   للمجتمعات 
المتقدمة األوربية  للمجتمعات   الراهن 
ظلم وفيه  وعبث،  محال  فهذا   جًدا، 
يمكن ولكن  لعزائمنا،  وتثبيط   كثير 
في وتخبطنا  الراهن  وضعنا  نقارن   أن 
 مشكلة األصولية بوضعهم قبل مائتين
 أو ثالثمائة سنة، عندما كانوا يتخبطون
هنا نفسها،  المشكلة  في  أيًضا   هم 

تصبح المقارنة مفهومة.
 قد يذهب البعض إلى أن مشروع التنوير
 هو وهم من أوهام الحداثة الذي انقضى
كان عندما  بزمن  يذكرنا  فهو   عهدها، 
 يمكن استخدام ألفاظ من قبيل: العقل،
األخالق، الصدق،  الحقوق،   الطبيعة، 
تجسيد باعتبارها  التقدم   الحرية، 
يلتفت ال  قد  لكن  الغربية؛   لإلمبريالية 
القائمة هذه  يترأس  ما  أن  إلى   كثير 
ليس العقل  وهذا  العقل،  هو   باستمرار 
 حكًرا على الغرب وإمبرياليته، بحيث إننا
»سوسيولوجيا بين  يجمع  لتنوير   بحاجة 
»علم و  العقل«  »أيديولوجيا  و   الفضيلة« 
يزال ال  أفكار  وهذه  الحرية«،   سياسة 
تحمل وإنها  خاصة  اليوم،  صدى   لها 
التجارب من  قرنين  من  أكثر   تراكمات 
واآلن التاريخية،  والذكريات   اإلنسانية 
 ثمة أفكار أخرى تنافس اهتمامنا مثل:
واالشتراكية والمساواة   العدالة]9[ 

ومفاهيمها بشكل عام.
 يبدو أنه صار علينا أن نميز بين ما قاله
 عصر التنوير عن نفسه، وبين ما يمكن
 أن يعنيه التنوير اليوم بالنسبة لنا، نحن
بعد أتينا  الذين  حداثة،  بال   المحدثين 
 عصر التنوير، وعلى ذلك نحن مطالبون

عقلي مشروع   إلى  التنوير  تحويل   إلى 
 وروحي أساسي ألنفسنا بال رجعة.

خاتمة موجزة في العلمانية: إعادة تذكير
السلسلة، التأكيد في خاتمة هذه   نعيد 
 بأن مفهوم العلمانية عندنا نحن العرب
عام ذو معان عديدة  والمسلمين بشكل 
من وجًها  اعتبارها  بين  جًدا،   متباعدة 
 وجوه اإللحاد والكفر والتهجم على رجال
اعتبارها أو  الدينية،  والمقدسات   الدين 
 وسيلة هدامة لنزع الصفة اإلسالمية عن
إضافي ومجرد سالح  العربية   الشخصية 
وطمس العرب  لقمع  الغرب  يد   في 
اعتبارها وبين  التاريخية،   شخصيتهم 
البشرية تطور  سياق  في  بشري   ُمنتج 
تبلورت عموًما،  اإلنسانية   والحضارة 
سياسي  – قانوني  مذهب   باعتبارها 
 في سياق حاجة اإلنسان الموضوعية إلى
 فصل أمور الدنيا عن أمور الدين، أو أمور
الشريعة ومقتضياتها، أمور   الحكم عن 
 أو فصل المدنس عن المقدس، بما يعني
في يقع  الدين  أن  النهائي  المآل   في 
اإلنسان بين  الخاص،  الفردي   المجال 
بينما وسيط،  دونما  مباشرة   والخالق 

 العلمانية تقع في المجال العمومي.
بين االنفصال  فإن  نفسه،  السياق   وفي 
شرًطا يشكل  المدني  والمجتمع   الدولة 
انفصال بدورها  التي  للعلمانية   أساسًيا 
الذي يفترض األمر  والدين،  الدولة   بين 
عن تستغني  بحيث  للدولة،  تاًما   تكوًنا 
وجود يفترض  مثلما  الدينية،   الضمانة 
 مجتمع مدني مستقل عن الدولة وتارك
الدينية، فالحرية  للدين.  الحرية   ملء 
تستلزم اإلنسان،  حقوق  مثل   مثلها 
الدولة. عن  المدني  المجتمع   استقاللية 
اإلنسان بحقوق  باعترافها   والدولة، 
بوجود تعترف  إنما  الدينية،   وبالحرية 
عن وخارج  جانبها  إلى  مدني   مجتمع 
الدولة بين  فاالنفصال  إذن   نطاقها؛ 
الضرورة الشرط  هو  المدني   والمجتمع 
في ذلك  يعني  الدينية]10[.   للحرية 
جوهرها في  العلمانية  أن   المحصلة 

 مسألة سياسية، ال مسألة دينية.
إلى التطرق  يمكن  ال  األحوال،  كل   في 
بمبدأ القبول  خالل  من  إال   العلمانية 
الفكر، وحرية  اإليمان،  حرية   الحرية: 
 وحرية المعتقد، وحرية التصرف، وحرية
وحرية القوانين،  سن  وحرية   السلوك، 
السلطة ومحاسبتها. ووفق هذا  اختيار 
تفهم التسلسل  هذا  وضمن   المصدر، 
إنساني موقف  إنها  على   العلمانية 
من موروثة  مسبقة  قيود  من   متحرر 

http://hadfnews.ps/post/53371/%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%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE#_ftn7
http://hadfnews.ps/post/53371/%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%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE#_ftn7
http://hadfnews.ps/post/53371/%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%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE#_ftn8
http://hadfnews.ps/post/53371/%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%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE#_ftn8
http://hadfnews.ps/post/53371/%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%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE#_ftn9
http://hadfnews.ps/post/53371/%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%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE#_ftn9
http://hadfnews.ps/post/53371/%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%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE#_ftn10
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معتقدات أو  اجتماعية،  وتقاليد   عادات 
أيديولوجيات أو  مذهبية،  أو   دينية 

مرصوصة المقوالت والمفاهيم.
ليست العلمانية  فإن  المحصلة،   وفي 
من له  تحرير  هي  بل  لالعتقاد،   نفًيا 
غرو وال  الخارجية.  واإلكراهات   القيود 
الحديث الديني  الفكر   بالتالي أن يكون 
في تطوًرا  العلمانية  ظل  في  عرف   قد 
ظل في  يعرفه  أن  له  أتيح  ما   العمق 
الرؤية، هذه  ووفق  الدينية؛   األنظمة 
مفهوم تجاه  الموضوعي  الموقف   فإن 
التالية: األسس  على  يقوم   العلمانية 
الدين وفصل  الدينية،  الحرية   تأمين 
المجتمع أو  الشعب  واعتبار  الدولة،   عن 
وتعزيز والقوانين،  التشريع   مصدر 
المساواة العامة لضمان  المدنية   المحاكم 
وعقلنة والواجبات،  الحقوق  في   التامة 
 الدولة والمجتمع وتعزيز الثقافة العلمية
الديمقراطية آليات  وفق   العقالنية 
الفكرية والسياسية، وتحرير  والتعددية 
 الدين من سيطرة الدولة وإساءة استعماله
الدولة تحرير  وكذلك  سياسية،   ألغراض 
 من هيمنة المؤسسات الدينية. وفي هذا
 الجانب، نشير بوضوح، إلى أن العلمانية
 ليست مذهًبا فلسفًيا، بل مذهًبا قانونًيا

– سياسًيا بالدرجة األولى]11[.  
– قانوني  مذهب  العلمانية   وبكون 
 سياسي فإنها تعتمد إلى جانب العديد
وتعمل النقد،  مبدأ  على  المبادئ   من 
 على تعقل شروط السلطة في المجتمع،
المجال تأسيس  يتوخى  عام  توجه   مع 
عن مستقل  معرفي  كمجال   السياسي 
لذلك الغيبية،  اإليمانية   االفتراضات 
 فالعلمانية تعتبر مطلًبا سياسًيا تاريخًيا
في السلطة  صراعات  لواقع   بالنسبة 
الفلسطيني واقعنا  العربي، وفي   العالم 
وطني تحرر  بمرحلة  يمر  يزال  ال   الذي 
 وديمقراطي، وانقسام حاد وكارثي في
التحرير منظمة  سواء  السياسي   نظامه 
نقر وعندما  الفلسطينية،  السلطة   أو 
أفق في  العلماني  المطلب   براهنية 
نقول ال  فإننا  السائد،  السياسي   المناخ 
يذهب قد  كما  القيمة  مستنفذ   بشعار 
فرغم تماًما  العكس  على  بل   البعض، 
على تخيم  التي  الشديد  الظالم   حالة 
فإن الفلسطيني،  ومنه  العربي   واقعنا 
في مطروحة  باتت  العلمانية   قضية 
وباتت والسياسي،  المعرفي   المناخين 
 محاًل للسجال الذي سيبقى يغذي دائرة

الوعي السياسي باستمرار.  
سبيل في  نعمل  ألن  يدعونا،  سبق   ما 
السليم الديمقراطي  المجتمع   تحقيق 

فوق القانون  سلطة  فيه  تعلو   الذي 
 الجميع، ويكون الكل فيه مواطًنا محترًما
فيه وتتعادل  القانون  بقوة   ومحمًيا 
 الفرص وفًقا للكفاءات بغض النظر عن
المذهبي السياسي أو   الدين أو االنتماء 
لألرض مواطنية  العشائري..   أو 
االنتماء تعني  المواطنة  ألن   والوطن؛ 
 الكامل للوطن والعمل لمصلحته وصونه
 وحمايته والدفاع عنه واستقالله وسموه

ورفعته.
الديمقراطي المثقف  دور  يعلو   هنا 
اليسار وحركات  أحزاب  كما   العضوي، 
 الديمقراطي التي عليها أن تعمل جدًيا
التواصل مجال  وفتح  أزمتها   لتخطي 
يوضع أن  يجب  وهذا  جماهيرها،   مع 
صعيد على  سواء  أولوياتها؛  سلم   في 
 النضال التحرري ضد التحالف اإلمبريالي
النضال صعيد  على  أو   الصهيوني، 
بما الداخلي،  الديمقراطي   االجتماعي 
الحداثة نحو  بنا  ويتقدم  أقدامنا   يضع 
والعلمانية، والديمقراطية   والمواطنة 
 وبدون ذلك لن يستقيم نضالنا الوطني
ألحد يفتقد  سيبقى  حيث   التحرري، 
دعامة تشكل  التي  الرئيسية   األسس 
الذات على  االنتصارات«  »لعصر   لدخولنا 

أواًل ثم على العدو قواًل وفعاًل ثانًيا.
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امتحان بدون غش

هشام عبدربه- كاتب سياسي/ فلسطين

التي  والكوارث  األوبئة  من  الكثير  تاريخها  عبر  اإلنسانية  شهدت 
بعضها أشد قسوة وضراوة من كورونا، بعضها طبيعي وبعضها 
الكوارث  كل  ولكن  واألنانية،  الجشع  من  وأسوءها  الجهل،  من 
بحكم  النتائج،  لتزييف  قابلة  كانت  للبشرية،  كامتحانات  السابقة  واألوبئة 
اآلخر،  للبعض  المعلومات  احتكار  وبحكم  للبعض،  التاريخ  كتابة  احتكار 
ولكن هذا الوباء يأتي في ظل انكشاف عام أمام البشرية جمعاء، كامتحان 

مراقب من الكل البشري.

للحقائق، واألحداث  يصل  فجميعنا 
أعين  أمام  تجري  العالم  كل  في 
الجميع،  جلد  على  وأيًضا  الجميع، 
تزييف  الجميع  على  يصعب  بحيث 
سيكون  وهذا  خيانته،  أو  وخوفه  ألمه 
قاٍس  كدرس  حتًما؛  بعده  ما  له 
كالعادة. مزورة  غير  نتائجه   وستكون 

أن  هو  للجميع،  واضح  انكشاف  أول  إن 
تلك الحضارة الغربية ربما كانت حضارة 
رفاهية، ولكنها لم تكن يوًما إنسانية، 
قد تكون إنسانوية غربية خاصة وأنانية، 
جامعة,  إنسانية  يوًما  تكن  لم  ولكنها 
األربعة  يقارب  ما  قبل  بدايتها  منذ 
كأفق  بنرجسية  نفسها  وضعت  قرون 
أخالقي وإنساني وحيد، ووفقه شرعنت 
لنفسها أن تستعبد كل الشعوب وتنهب 
وحضاراتها  ثقافاتها  وتدمر  خيراتها 

رشيق  كاسم  )االستعمار(؛  اسم  تحت 
رغم أنه مخاتل وكاذب. ال يمكن حصر 
تلك  ارتكبتها  التي  والفظائع  الكوارث 
الحضارة الغربية في كل أنحاء العالم في 
ولكنها  وإفريقيا..  وآسيا  األمريكتين 
والتزوير  للتزييف  قابلة  دائًما  كانت 
الحضارة  تلك  ضحايا  حتى  والتبرير... 
فأصبح  التزوير،  بذلك  اقتنعوا  الجشعة 
مصادرة  بعد  متوحشا  األحمر«  »الهندي 
اسمه األصلي وتغييبه، واإلفريقي كائن 
القرود، واآلسيوي كائن  وضيع من فئة 
األسترالي  ناقص كسول متدن، وكذلك 
األصلي... وأصبح رامبو بطاًل وإنسانًيا، 
وأصبح ملك بلجيكا ليوبولد الثاني رمز 
لإلنسانية، ذلك الملك الذي حول الكونغو 
لبلد غالبيتها العظمى مقطوعة األيدي، 
بعد أن قتل منهم عشرة ماليين إنسان، 

فقط من أجل المطاط.
السود  األطفال  كان  قريب  لوقت 
التماسيح،  الصطياد  طعًما  األمريكيين 
عنصرًيا  رئيسهم  يكون  أن  غرابة  فال 
ليصف فايروس »بالصيني«، وال غرابة أن 
يحوله من وباء لفرصة للبزنس، وال غرابة 
شعبه،  البريطاني  جونسون  يدعو  أن 
للتخلص  فرصته  الفيروس  يكون  لكي 
من كبار السن من أهلهم.. ليس غريًبا 
نفسها  تأكل  أن  الحضارة  تلك  على 
وتضحي  وتأكل  وأنانيتها،  بجشعها 
وهبوها  الذين  وأمهاتها،  بآبائها 
ولكن  برفاهية،  لها  وصنعوها  الحياة، 
اآلباء أنهم صنعوا رفاهية  ذنب هؤالء 
وها  األخالق،  المنزوعة  واألنانية  الجشع 
هي ترتد عليهم ليكونوا ضحيتها، فها 
أول  أمام  يتداعى  األوروبي  االتحاد  هو 
ولكن  وحدهم،  ضعافه  فيترك  امتحان 
اإلنسانية تعدنا دائًما باألفضل؛ فها هي 
وأمم  بشعوب  انتصاراتها  تدشن  اليوم 
الحقة،  اإلنسانية  معنى  تعرف  عريقة، 
ومعيارها األساسي هو رحمة ضعفاءها؛ 
فها هي الصين وكوبا وغيرها الكثيرين 
لها  أساءوا  ممن  جراحها،  على  تتعالى 
لتقدم  الصفوف  وتتقدم  وعاقبوها، 
العون حتى لمن ظلمها ماضًيا وحاضًرا، 
الحقيقي  المعنى  لتعلمهم  بصمته  لو 
الشرف  معنى  اإلنسانية.  لألخالق 
أعداؤك.  هم  من  مع  حتى   والنبالة 

معنى  القادمة  اإلنسانية  ستعلمنا 
والقوة،  العظمة  لمعنى  جديد 
من  باحتياط  السالح  احتياط  سيستبدل 
المستشفيات واألسّرة والمعدات الطبية؛ 
كاحتياط  مخزنة  مستشفيات  سنجد 
استراتيجي لإلنسانية القادمة... ستلغى 
هناك  يعود  لن  بحيث  لألبد،  العنصرية 
جنس راق وعرق صاف وأمة مختارة أو 

 شعب مختار أو فرقة ناجية.  
وتحتفل  قريًبا،  كورونا  سينتهي 
وعلى  الجدد،  بأبطالها  اإلنسانية 
يعيدوا  أن  وإنسانًيا  فكرًيا  المعطوبين 
لهم  يكون  لن  ألنه  أنفسهم؛  مراجعة 
عادت  فما  القادمة،  اإلنسانية  في  مكان 
وضحالتهم،  خفتهم  تحتمل  البشرية 
لهذا سيضطرون إلعادة السنة اإلنسانية 

كراسبين.
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الشعبية الجبهة  منظمات   تواصل 

محافظات في  فلسطين   لتحرير 

في اللجوء  ومخيمات  غزة،   قطاع 

المستمرة، المدنية  جهودها   لبنان 

كورونا، فيروس  انتشار   لمقاومة 

الدعم أنواع  مختلف   وتقديم 

غذائية مساعدات  من   للمجتمع 

 وعمليات تطهير وتعقيم مستمرة
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جاء فيروس كورونا المتجدد، ليزيل الحجاب ليس فقط عن طبيعة النظام العالمي المهيمن، وسقوطه األخالقي، 
بل عن الدرك الذي وصلت إليه اإلنسانية برمتها، في صراعها القاتل على االستيالء واألنانية والنفوذ. 

كل  تنفع  ولم  دفاعاتها،  وإنعدام  البشرية  هشاشة  انكشفت  القاتل  للفيروس  الوحشي  الهجوم  سياق  في 
األسلحة التي راكمها البشر للصراع فيما بينهم ولقتل لبعضهم البعض في مواجهة العدو المتخفي الذي ال 

يعرف حدوًدا قومية وال طبقية وال دينية. 
واالضطهاد،  بالدم  المغرقة  االستعمارية  اللحظة  وليد  باعتباره  اإلمبريالي،  المشروع  بؤس  العيان  على  ظهر 
وانكشف المدى الذي وصل إليه تحريف القيم اإلنسانية وتحويلها إلى أدوات لتنفيذ مشروع الهيمنة بكافة 
عناصرها ومجاالتها، لنشهد وصول العقل األداتي في استخدامه للعلم إلى دركه األسفل، فال يكون هدف 
العلم االرتقاء بالبشرية ورفع المعاناة عنها وإنقاذها من الوباء، بل فرصة لتركيم المال وتكديس الثروة، وهو 
ما شهدناه بأم العين في األزمة المستمرة، في سلوك شركات الدواء اإلمبريالية ونظمها الحاكمة التي ترتكز 

في الحكم أصاًل على الشركات الرأسمالية القابضة ومصنعي السالح وتجارة.
 كشفت األزمة سقوط نظم الغرب اإلمبريالي في عالقاتها مع مواطنيها، ومع العالم ومع حلفائها بالذات، 
فأسقط كورونا ميثاق االتحاد األوربي بضربة واحدة، فضاع حلم االتحاد وانزوت الدول إلى حدودها القومية 
األضيق، بل وتصرفت بعدوانية تجاه بعضها البعض. وهذا االنكشاف كما قلنا يفضح لحظة التأسيس وفكرته 
التي لن تبنى على مصالح الشعوب واهتماماتها وخصوصياتها، وإنما على مصالح رأس المال ورغبته الجشعة 

بالتوسع والسيطرة، فلم يكن غريًبا أن اسمه األصلي: السوق المشتركة.
لم تكتِف هذه الدول بالنكوص على نفسها فقط، بل امتنعت عن تقديم أي نوع من المساعدة لحلفائها المصابين 
داخل االتحاد، بل تسابقت لالستيالء على المساعدات التي ينالها غيرها .بالترافق مع هذا السقوط السياسي، 
القيمي، كان ال بد أن ينكشف عوار األنظمة الصحية والعجز )وإن نسبي(، الذي تعانيه األنظمة الصحية حول 
العالم، ومن الواضح إنه ليس وليد اللحظة، وال بسبب جبروت كورونا واستعصائه، وإنما هو يتبع تاريًخا طوياًل 
من فساد المؤسسات، وتفضيل قطاعات )كالعسكر واألمن( على الصحة والتعليم، واستهتار بحقوق الجماهير، 

عبر بناء مؤسسات ومستشفيات ال تصلح حتى لمعالجة الحيوانات.
هل ستكون هذه الفضيحة الكوكبية قادرة على تغيير العالم وإيقاظ المنكوبين ليأخذوا حقهم بأيديهم؟ وهل 
يكفي أننا كبشر.. أفراد من مجتمعات وثقافات مختلفة، وظروف اقتصادية واجتماعية قد تكون متصادمة، 
نجد أنفسنا ألول مرة في مواجهة مصير يتحد فيه الفردي بالجماعي، حيث ال معنى لألنانية وال معنى لألنا.. وال 

نجاة لفرد مع هالك الجماعة، ليكون هناك تغيير في الوعي الجمعي تجاه قضايا البشرية وهمومها الحقيقية؟
هذا امتحان للبشرية، ونحن لم نعتد كبشر أن نحكي بهذه الصيغة، وبهذا الصدق عن »كل البشر«، رغم إدراكنا 
العميق أن هذا النظام العالمي الفاسد فرق البشر إلى طبقات وطوائف ومصالح دافع عنها ومنع تجاوز حدوًدا، 
لتكون فرص الحياة والنجاة مصممة حسب نظرية الداروينية االجتماعية، لكنها ال تعني بقاء »األصلح«، بل 

األقوى، القادر على الوصول إلى الموارد المنهوبة أصاًل من األضعف.. 
والسؤال هو: هل سيتغير هذا؟! وهل نتخلص دفعة واحدة من وباء كورونا ووباء االضطهاد؟ !هذا يحتاج 
نضااًل طوياًل ومتراكًما من القوى التقدمية والمضطهدين أصحاب المصلحة، والشعوب المقهورة 

التي يجب أن تتحد مًعا في مواجهة فيروس اإلمبريالية.
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