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  الجبهة الشعبية  )الجبهة الشعبية  )5353( عاما( عاما
رؤية نقدية للحركة الوطنية الفلسطينيةرؤية نقدية للحركة الوطنية الفلسطينية

حمى التسلح: نفط وتسلط وفسادحمى التسلح: نفط وتسلط وفساد

االنطالقة وشهرزاد الفلسطينية:االنطالقة وشهرزاد الفلسطينية:
بين تحدي أم سعد وتمرد غسان كنفانيبين تحدي أم سعد وتمرد غسان كنفاني

حوار الهدف مع هوليو دياسحوار الهدف مع هوليو دياس
األمين العام للحزب الشيوعي لشعوب أسبانيااألمين العام للحزب الشيوعي لشعوب أسبانيا
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الشعبية  الجبهة  انطالقة  بين  الكانوني  الزمني  التجاور  لم يكن ذلك 
لتحرير فلسطين التي تسبق االنتفاضة الشعبية الكبرى بعشرين عاًما، 
الفلسطيني منذ  للشعب  الممتدة  الكفاحية  السيرورة  األبرز عن  التعبير  سوى 
البراق  إلى   1921 يافا  وثورات؛ من  انتفاضات  المنصرم، من  القرن  عشرينيات 
1929 إلى عز الدين القسام 1935 إلى ثورة 1936 – 1939، وصواًل إلى الثورة 
الفلسطينية المعاصرة منتصف الستينيات، إلى انتفاضات 1987- 2000 – 2015 
نافل  تاريخ وطني حافل، من  أمام  أنفسنا  الراهنة، بحيث نجد  وإلى لحظتنا 
القول، أنه ال َيسمح ألحد؛ فرًدا أو تنظيًما ومهما حاول؛أن يخضعهلمقاييس 

ذاتية شخصيةأو لمعايير حزبية ضيقة.
وعلى قاعدة البعد الوطني هذا، فإن إحيائنا لذكرى االنطالقة واالنتفاضة، بقدر 
ما فيه تجديد للعهد مع جماهير شعبنا وشهدائها وأسراها وجرحاها والجئيها 
والعودة؛  واالستقالل  الحرية  ودرب  النضال  راية  تبقى  أن  على  وفقرائها، 
بوصلتنا نحو فلسطين، فإنه يرسم الدور التاريخي للجبهة في المستقبل؛ ربًطا 
بالدور الوطني واالجتماعي المطلوب وشروط تأديته وفي الحالين مًعا؛ التجربة 
وذاكرته  الجمعّي  لشعبنا ضميره  يحفظ  بما  المستقبلي،  الدور  أو  التاريخية، 
التاريخّية وتضحياته المستمرة وتجربته الغنّية وحقوقه الوطنّية.وهذا بدوره 
بمقدار ما يستدعي إعادة فحص وتفكير ومراجعة للماضي، فإنه يفرض مهام 
وقبل ذلك استراتيجية تستجيب لمعطيات الواقع ودروس التجربة التي هي 

أثمن من أن تضيع.
لقد كثف األمين العام المؤسس الحكيم، في استخالص مهم يطالتجربة الحركة 
األبرز،  جوانبها  أحد  في  الشعبية،  الجبهة  قلبها  وفي  الفلسطينية،  الوطنية 
عندما قال في كلمة له: إننا في المرحلة الماضية استخدمنا سواعدنا أكثر من 
استخدامنا ألدمغتنا؛ مرحلة كان فيها الحماس والعضالت هما المتحكمان في 
الصهيوني أكدت  العدو  الطويلة والمعقدة مع  التجربة  فعلنا وحركتنا، ولكن 
أنهما غير كافيين إذا لم يستندا إلى أساس علمي وعقلي.داعًيا:إلى ضرورة 
اعتماد العقل والعلم والفكر في قيادة المرحلة القادمة. لم يختلف األمر كثيًرا 
منذ أن ألقى »الحكيم« كلماته السابقة عن ما جاء بعدها من »ممارسة«، أكدت 
والحقوق  واإلمكانيات  المقدرات  وإهدار  والعشوائية،  والتخبط  االرتجال  أن 
والطاقات هي التي استمرت، وباتت مشهًدا معمًما، لهذا ال يستطيع أحد أن 
يعفي نفسه من المسؤولية أو يحمي نفسه من النتائج المحققة في الواقع أو 
أن يضع نفسه خارجها، و من نافل القول، أن تنظيًما بوزن الجبهة لن يستطيع 
إعفاء نفسه من المسؤولية، والتي ال تمتد نحو الماضي فقط، بل والُمستقبل 
أيًضا،وهذا هو المعيار الذي يليق بتنظيم وطني؛ دوًرا وهدًفا ومسؤوليًة وُخلًقا، 
بما يؤسس لرؤية وطنية على مستوى عدم السماح باستمرار خسارة المعركة 
وطاقات  مقدرات  خسارة  استمرار  عدم  آخر،  جانب  ومن  جانب،  من  العدو  مع 
شعبنا، بما يجعل من عملية استثمارها وتوظيفها على نحو أفضل من حيث 
النتائج المحققة مهمة وأولوية وطنية. وبهذا فإن الجبهة تعي أن مترتبات 
الفشل على صعيد الصراع الوطنيواالجتماعي، باتت تعادل الوجود ذاته، وعليه 
فالمسألة تتركز في كيفية إدارة الصراع من خالل نظرية أصيلة للصراع ببعده 
التاريخي وشموليته وموضوعيته؛ األساس فيها الرؤية التي تحفظ العهود كما 
على  والمتاحة،  الكامنة  الشعبية  الطاقات  واستثمار  تفعيل  وُتحسن  الحقوق، 

طريق تحقيق االنتصار على العدو.
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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 

ملف: الجبهة الشعبية )53(
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كاظم الموسوي: عن اليسار والجبهة الشعبية................................... 10

كميل أبو حنيش: اإلرادة في مواجهة أي أزمة................................  12

عبد الحسين شعبان: كتاب وحكاية............................................... 14

طالل عوكل: في ذكرى االنطالقة.....................................17
عاد الزريعي: عن الحركة الوطنية الفلسطينية ..........................18
وسام فقعاوي: القضية الفلسطينية في واقع متغير.............20
حسن نافعة: الحركة الوطنية الفلسطينية في مفترق طرق.......22
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عبد القادر ياسين:  الوقت للتهاني أو التعازي.........................32
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عبد الناصر فروانة: الشتاء عدو جديد لألسرى........................44
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ملف: حمى التسلح
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الهدف الرقمي - فلسطين  العدد 21)1495(  كانون أول/ ديسمبر  2020
 المقاالت المنشورة ال تتطابق مع وجهة

 نظر الهدف بالضرورة

شؤون العدو..
أكرم عطا اهلل: إسرائيل والليكود..................................60
حل الكنيست: خاص »الهدف«......................................61

شؤون دولية..
عرفات الحاج: إيران: االغتياالت والتفاوض.......................62
عن الحق في التسلح: خاص »الهدف«..............................63
محمد أبو شريفة: اليوم التالي الغتيال فخري زادة.............64
تيسير محيسن: أزمة النظام الدولي................................66
محمد السعيد إدريس: نهاية الحلم األمريكي....................68
عليان عليان: فنزويال تضع حدا لمهزلة خوان غوايدو..............70
حاتم استانبولي: تجليات شعار عودة أميركا......................72
هاني حبيب: المكارثية والترامبية وما بينهما »ترامبو«.......74

الهدف الثقافي..
هنادي لوباني: االنطالقة وشهرزاد فلسطين..................  76
عبد الرحمن بسيسو: في األدب الفلسطيني.....................  78

جواد العقاد: األدب العربي وهيمنة الفكر الغربي.......... ... 81
وليد عبد الرحيم: بين خرافات األنظمة وحقائق الشعوب.........82
محمود قرني: هل العربية أصل اللغات؟............................83
عبد الناصر صالح: ال إطار لسقف وجهك- شعر.................85 

الغالف  محمد زكريا الشريف

األخير  الساعة  ربع  نحن في  بينما 
إلصدار هذا العدد من »الهدف«، 
الرحيم  عبد  القائد  الرفيق  ووري 
إلى جانب رفيق دربه  البيرة  الثرى في  ملوح 
استشهاد  داهمنا  وقد  مصطفى،  علي  أبو 
القائد الوطني والقومي التقدمي الكبير، بعد 
وبعد  أثناء  رافقه  عضال،  مرض  مع  معاناة 
قبل  من  مباشر  العتداء  تعرض  إذ  اعتقاله، 
إدارة وحراس السجن الصهيوني، على رأسه ما 
أدى إلى ُكسر فكه،  ثم خضوعه الحقا لعملية 
وقد  التعذيب،  نتيجة  الدماغ  في  جراحية 
تزامن استشهاده في غمرة إحياء الذكرى 53 
لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي 
ساهم في مراحل تأسيسها األولى إلى جانب 
ووديع  حبش  جورج  المؤسسين:  الشهداء 
مصطفى  علي  وأبو  الهندي  وهاني  حداد 
وغسان  اليماني  ماهر  وأبو  الكبيسي  وباسل 
كنفاني، وكأنه يوصي رفاقه وأبناء شعبه أن 

نكمل مسيرة التحرير والعودة واالستقالل.
العدد  هذا  نفتتح  ونحن  استشهاده  وجاء 
الخاص بملفين هامين، األول بعنوان: الجبهة 
للحركة  نقدية  رؤية  عاًما:   )53( الشعبية 
بعنوان: حمى  والثاني  الفلسطينية.  الوطنية 
فيهما  ساهم  وفساد،  وتسلط  نفط  التسلح: 
الدول  ُكتَّاب ومفكرون وباحثون من مختلف 
وكانت  الالتينية.  وأمريكا  والغربية  العربية 
مقابلة العدد مع الرفيق هوليو دياس األمين 

العام للحزب الشيوعي لشعوب إسبانيا.
للقارئ  فنقدم  الثقافي«  »الهدف  في  أما 
الفكرية  المقاالت  من  مجموعة  العزيز 
وشعراء  وأدباء  لُكتَّاب  المتميزة  والثقافية 

مميزين.
أولى الكلمات وآخرها هي حق الوفاء للقائد 
الشهيد عبد الرحيم ملوح، بقوله: »سأبقى في 
فلسطين وسأموت فيها.. وأوصيكم بدفني 
إلى جانب رفيقي الشهيد أبو علي مصطفى«.

تنويه
ورد خطأ في ترقيم العدد األسبق 
العدد  أنه  والصحيح   )1994( بأنه 

)1494( في الترقيم العام
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هوليو دياس لـ »الهدف«: 
نناضل من أجل فلسطين من النهر إلى البحر وعاصمتها في القدس

للحزب الشيوعي لشعوب أسبانيا: انخرط  ]الرفيق هوليو دياس؛ األمين العام 
النقابي والحزبي، فهو الشبابي، ومن ثم  النضال مبكًرا من خالل العمل   في 
 يتميز بمسيره نضالية طويلة وتجربة غنية، تحمل خاللها العديد من المسؤوليات
 المالية والتنظيمية، لم يتسرب له خاللها الكسل أو الملل، ولم تؤثر على نشاطه كعضو

حزبي؛ يعمل في أحد المنظمات الحزبية أو الجماهيرية.
 انتخب عضًوا في اللجنة المركزية للحزب في المؤتمر السادس؛أسندت إليه مهام الدائرة
 التنظيمية منذ المؤتمر السابع حتى انتخابه أمينا عاًما للحزب. شارك بحزم في النضاالت
 األممية، وخاصة في الدفاع عن كوبا من العدوانية اإلمبريالية، وعن فلسطين من الغزوة
الفلسطينية، القضية  عدالة  عن  المدافعين  أبرز  من  ويعتبر  الصهيونية،   االستعمارية 
 وعن حق الشعب الفلسطيني في كامل وطنه، وضد وجود العدو الصهيوني، لهذا يعبر
 عن موقفه الواضح والصريح ضد اتفاقيات أوسلو التي وقعت بين القيادة الفلسطينية

والعدو الصهيوني.
 يعتبر من الشخصيات السياسية البارزة في أسبانيا واالتحاد األوروبي؛ محبوب من قبل

رفاقه وجماهير الحزب، ويترك أثًرا في كل من يتعرف عليه ويعمل معه[

أجرى الحوار اسحاق أبو الوليد

البداية نود أن نهنئكم من األعماق  * في 
عشر الحادي  الوطني  المؤتمر  عقد   على 
ماهي بنجاح،  أعماله  واختتام   لحزبكم 
 المهام الملحة المباشرة، وفي المدى القصير

 لنضاالت الحزب كما حددها المؤتمر؟
مستوى رفع  هي  المباشرة  المهمة   ** 
إلى نخطو خطوه  التنظيمي كي   عملنا 
الجماهيرية، الحركة  قيادة  في   األمام 
الحزبي؛ العضو  يصبح  أن  الملح   ومن 
 مرجعية نضالية للقطاعات المتقدمة من
 الطبقة العاملة وللحركة الشعبية فقط،
الشعارات لنا أن نجعل من   هكذا يمكن 
جماهيرية، سياسة  الثورية   والقرارات 
نضاالتها تخوض  التي  الجماهير   هذه 
االجتماعية األزمة  تعمق  ظروف   في 
 واالقتصادية والمؤسساتية، مما يضاعف
 العوز والفقر واالستغالل للشعب العامل،
قي ردنا  يكون  أن  منا  مطلوب   لذا 
من نعانيه  الذي  العدوان  هذا   مستوى 

الرأسمالية.
أجل من  النضال،  هي  األخرى   المهمة 
أولوية حزبنا  يعطيها  التي   الجمهورية 
لتحقيق النضال  من خالل  حيث   خاصة، 
 هذه المهمة، نتمكن من مهاجمة نقاط
البرجوازية، حيث المؤسسة  في   الضعف 

]تحية خاصة من الرفيق هوليو دياس إلى الجبهة والرفيق أحمد سعدات::
 إنه لشرف كبير لنا قي الحزب الشيوعي لشعوب أسبانيا، ولي شخصًيا؛أن ُيسمع صوتنا
 من خالل مجلة الهدف، وأن نوصل رسالتنا التضامنية للرفاق في الجبهة الشعبية ولكل
 منظماتها الجماهيرية، ونشعر بالفخر ألننا ُخصصنا بهذه المقابلة التي نريد من خاللها
الفلسطيني، الشعبية والشعب  الجبهة  أسيرات وأسرى  نعبر عن تضامننا مع  أن   أيًضا 
 وبشكل خاص مع الرفيق أحمد سعدات األمين العام للجبهة. إن النضال من أجل إطالق
 سراح الرفيقات والرفاق وكافة األسرى الفلسطينيين من السجون الصهيونية، يجب أن

يكون مهمة وراية نضاله؛أممية لمعسكر القوى الثورية.[

ف..
لـــ

م
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الحالي؛ الملك  السابق؛أب  الملك   أن 
القضائية المالحقات  من  وهرب   فر 
المتحدة؛ العربية  اإلمارات  دولة   إلى 
بشكل هائلة  لثروات  مراكمته   بسبب 
العرش على  جلس  أن  بعد  شرعي،   غير 

كوريث للديكتاتور فرانكو.

العالمي المستوى  على  اليسار  قوى  إن   * 
واجتماعية سياسية  خالفات  من   تعاني 
هو ما  أيديولوجية،  وحتى   واقتصادية 
وكيف الخالفات؟  هذه  من  حزبكم   موقف 
 يمكن لليسار أن يلعب دوًرا طليعًيا ويوفق

 بين النضال الوطني والقومي؟
** يجب علينا أن نحدد بالضبط من هو 
نفس  في  نضع  أن  نستطيع  ال  اليسار. 
التي  الديموقراطية  االشتراكية  الُخرج 
العام  السكرتير  صفوفها  بين  تحوي 
الجنرال  )الناتو(؛  األطلسي  شمال  لحلف 
أو  األسباني،  االشتراكي  الحزب  من 
الهجمات  قاد  الذي  بوذيموس  الجنرال 
الجوية على ليبيا، مع كل المنظمات التي 
لإلمبريالية.  ومعادية  ثورية  برامج  لها 
أيًضا هنالك خط فارق آخر هو الموقف 
كل  موقع  يحدد  الذي  الصهيونية  من 
وبالنسبة  غيرها،  عن  ويميزها  قوة 
يسارًيا  تكون  أن  الممكن  غير  من  لنا 
الحزب  في  نحن  بالصهيونية،  وملتزًما 
ملتزمون  أسبانيا؛  لشعوب  الشيوعي 
باإلدانة العلنية والواضحة، ألي سياسي؛ 
ويحافظ  ديموقراطًيا  أو  يسارًيا  يسمى 
على عالقات مع الصهيونية ويدافع عنها 

ويحتضنها. 

تلعب  األمريكية  اإلمبريالية  تعلم  *كما 
في  الشعوب  على  مركزًيا  عدوانًيا  دوًرا 
وليبيا  وسوريا  وبوليفيا  وفنزويال  كوبا 
لالستعمار  الرئيسي  والممول  الحامي  وهو 
األساسي  والداعم  لفلسطين،  الصهيوني 
أجل  من  )إسرائيل(  الصهيوني  للكيان 
إطالة أمد احتالله لألرض الفلسطينية، ليس 
فقط منذ 1967، ماهي استراتيجية حزبكم 
السياسة  هذه  لمواجهة  الجذري  واليسار 
التي  للشعوب  الدعم  وتقديم  اإلمبريالية 

تعاني من جراء هذا العدوان اإلمبريالي ؟ 

 ** نحن في المؤتمر الحادي عشر للحزب
عالمية جبهة  لبناء  تأييدنا  على   أكدنا 
لإلمبريالية، ومعادية  ُمكافحة   موسعة 
المعادية القوى  كافة  أن وحدة   ونعتبر 
للدفاع المركزي  المحور  هو   لإلمبريالية 
 عن اإلنسانية ضد بؤس وعدوانية النظام
إن عنًفا.  أكثر  يصبح  الذي   الرأسمالي 

للرأسمالية، مرحله  كأعلى   اإلمبريالية 
كل من  تردد  دون  تحارب  أن   يجب 
 مواقع الحركة الشعبية والعمالية؛إنه من
جماهيرية حركة  استنهاض   الضروري 
 شاملة، ليس فقط قادرة على وضع حد
التصدي على  بل  اإلمبريالية،   لتجاوزات 
ونموها، صعودها  مراحل  في   لها 
متماسك تحالف  تشكل  أن   وتستطيع 
 قي الحقل الثوري، ألننا فقط من خالل
أن نخطو الكفاحية، نستطيع   الممارسة 
تحطيم طريق  على  الضرورية   الخطوة 
الذي لن يموت؛إن المريض  الوحش   هذا 

لم تهزمه الشعوب.

هو أسبانيا،  لشعوب  الشيوعي  الحزب   * 
وضوح لديها  التي  والقوى  األحزاب   من 
الفلسطيني الكفاح  لطبيعة   استراتيجي 
المادية وقاعدتها  الصهيونية  ضد   العربي 
الداعمين لحق  العسكرية »إسرائيل«، ومن 
العودة في  والمشردين  المهجرين   عودة 
 إلى وطنهم فلسطين واستقاللهم وتقرير
النضال مًعا  نفّعل  أن  لنا  كيف   مصيرهم، 
النصر وتحقيق  األهداف  هذه   لتحقيق 

النهائي والتام؟
النهر  ** نناضل من أجل فلسطين من 
القدس، في  وعاصمتها  البحر   إلى 
المهجرين ماليين  جديد  من   تحتضن 
البعيد اليوم  ذلك  منذ   الفلسطينيين، 
الصهيوني الكيان  قبل  من   للنكبة 
ونحن لوجوده،  مبرر  أي  يوجد  ال   الذي 
بحقه مطلًقا  نعترف  لن  الحزب   في 
لن الذي  موقفنا  هو  هذا  الوجود،   في 
على نناضل  والذي  مطلًقا،  عنه   نتخلى 
الفلسطينية الحقوق  عن  للدفاع   أساسه 
فلسطين مع  التضامن  لجان   وتنشيط 
 ولجان المقاطعة، واالهم هو الدفاع عن
 الحقيقة الفلسطينية في كافة األماكن،
هذه على  اإلبقاء  الضروري  من   ألنه 

الحقيقة حية.

عالقات اسبانيا  لشعوب  الشيوعي  للحزب   * 
 مع اليسار الفلسطيني، كيف تقيمون هذه
الشعبية الجبهة  مع  وخاصة   العالقات 

 لتحرير فلسطين؟

 ** األولوية المطلقة في هذه العالقات
الشعبية،نحن الجبهة  مع  للعالقة   هي 
ولنا لينينيتين،  ماركسيتين   منظمتين 
 سيرة وتاريخ طويل من النضال المشترك،
كامل، وأيديولوجي  برنامجي   والتقاء 
 ورغم ذلك نطمح من طرفنا الى المزيد
المشترك،إلى جانب والعمل  العالقة   من 

عالقات على  نحافظ  الشعبية،   الجبهة 
الديموقراطية، الجبهة  مع   رفاقية 
 ونلتقي مع حزب الشعب، ومع ما يسمى
ضمن الفلسطيني،  الشيوعي   الحزب 
الشيوعية األحزاب  عمل  وأطر   نشاط 
 والعمالية، وال توجد معهم عالقات خارج

هذه األطر.
على*  كورونا  جائحة  أزمة  ضوء   في 
 المستوى العالمي، وعلى مستوى النظم
لتأثير تقديركم  هو  ما   الرأسمالية، 
الرأسمالي؟ النظام  على  الجائحة   تلك 
االستراتيجية الضعف  نقاط  هي   وما 
 التي كشفتها الجائحة؟ وماذا عن الدور

 الكوبي االشتراكي إزاء ذلك؟
 ** األزمة في المجال الصحي لم تنمي
البنيوية األزمة  عوامل  فقط   وتسرع 
عجزه أثبتت  بل  الرأسمالي،   للنظام 
لكبح والحلول  المبادرات  تقديم   عن 
الوحيد الهم  أن  واتضح   جماحها، 
اإلبقاء هو  واالحتكارات   للرأسمالية 
 على اإلنتاج وتحقيق أعلى نسبه من
تهمهم ال  البشر  حياة  وأن   األرباح، 
 حتى بالحدود الدنيا، والدليل هو عدد
والعالم. أسبانيا  الهائل في   الوفيات 
في االشتراكي  الكوبي  األداء   أما 
أثبتت الطبيعية؛  الكوارث   مواجهة 
منظم شعب  الكوبي؛  الشعب   أن 
الوعي، من  عالية  بدرجة   ويتمتع 
 وأيًضا قدمت نموذج بديل ومختلف
كل الرأسمالية،  المجتمعات   عن 
التي وفنزويال  وفيتنام  الصين   من 
المنظمة المجتمعات  تفوق   أكدت؛ 
اجتماعية مقاييس  أساس   على 
 مختلفة عما هي عليه في المجتمعات

الرأسمالية.

أن تريدون  رسالة  من  رفيق  لكم  هل   * 
للشعب الهدف  مجلة  خالل  من   توجهوها 

 الفلسطيني والشعب األسباني الشقيق؟

ألن ننتصر،  حتى  النضال  استمرار   ** 
اإلنسانية، كل  قضية  هي   قضيتكم 
جميًعا انتصارنا  سيكون   وانتصاركم؛ 
في حدث  وما  لإلمبريالية،   ومقبرة 
مكان ال  إنه  »أوسلو«يؤكد   اتفاقيات 
وأن األعداء،  مع  والخيانة   للمصالحة 
 »الحديد ال ُيحطم؛إال بالحديد« كما قالت
 الرفيقة ليلى خالد في أحد ندواتها هنا
 في أسبانيا »، إن عنفوان وقوة المعارك
الفلسطينية، الشعبية  الجماهير   ووحدة 
شعوب لباقي  النصر  أبواب   ستفتح 

العالم مرة أخرى.
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في تطويع الوعي:
من اعرف عدوك إلى لسنا نحن  العدو!

 لم تولد الجبهة قبل 53عامًا كردة فعل احتجاجية على الهزيمة، بل أعلنت عن
 ذاتها كتنظيم تفاعلي يؤمن  بالفكر الثوري والرؤية الواضحة لألمور،مترجمة
 ذلك ضمن إستراتيجيتها – النظرية، والممارسة السياسية على سنوات عمرها
الثورة، وأعداء  الثورة  قوى  هم  من  والصديق،  العدو  تعريف  من   النضالي،منطلقة 
 ربط بين الوطني والقومي واألممي، التكتيك واإلستراتيجية، وأسس الوحدة الوطنية
القوة عناصر  هذه  االحتالل...  مع  الرئيسي  والتناقض  التحررية  الوطنية   والجبهة 
النصر... فكانت مقولة »معرفة المسيرة ويحقق  أن يكمل  أراد  النصر...لمن   وشروط 
 العدو« تبدو بديهيًة وسهلة، إاّل أنها منهجية معرفية مرتبطة بوظيفة نضالية: واليوم
 أكثر من أي وقت مضى بات هجوم التطبيع مع »إسرائيل« الملف األبرز عبر مواقع
 التواصل،منذ إعالن االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي وما تاله وما قد يأتي، وخاصة بعد
 أن صرح رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوجود محادثات سرية مباشرة مع
 قادة عدد من الدول العربية لتطبيع العالقات مع بالده. ال تحتاج فلسفة التطبيع لدراسة
مثل متناقضة  ثنائيات  بين  العالقة  لفهم  األشياء  التناقض في صميم جوهر   نظرية 
 األنسنة واألبلسة، المالك والشيطان، العدو والصديق، عبر ما ذهبت إليه بعض قوانين
التعريف في  أو  النفي  نفي  قانون  أو  األضداد  وصراع  وحدة  قانون  من   الديالكتيك 
 األقرب للمنطق عن كيفية تحول التغيرات الكمية إلى كيفية، لتصبح الظاهرة الشاذة

 طبيعية، والطبيعية شاذة.

مروان عبد العال- روائي وقيادي فلسطيني / لبنان

الصراع إدارة  في  مكّثفة  تراكمات  نرصد  الميديالوجيا،  معركة  كسب  خضم   في 
غالباً هي  وتقنية  حديثة  أسلحة  لها  وّظفت  والناعمة  الصلبة  القوتين،   بوسائل 
 نتاج حسابات حروب الجيل الخامس وجيوش إلكترونية موجهة ومزيفة، وروجت
تلفزيونية ومسلسالت  ودراما  وفن  ورياضة  وسينما  وأفالم  ورموز  بسرديات   لها 
بمهارة »يمارس  شيلر،  هربرت  يصفها  كما  بالرموز«،  فـ«التالعب  خفية،   وألعاب 
 فائقة، وبصورة مكثفة على أيدي خبراء متخصصين في صناعة الصورة من أجل
 خلق مناخ موات من اآلراء«، وتسريب سياسة صادمة بأبعاد استراتيجية يقودها
 دعاة تطبيع من طراز »صهاينة العرب«.ليأتي ظهور أمير االستخبارات والصفقات
المواقف ألكثر  ممثاًل  رسمية  شبه  سعودية  قناة  على  سلطان  بن  بندر   والفساد 
بأن«الفلسطينيين اإلسرائيلية  الرواية  إنتاج  أعاد  وخطورة، حيث  وابتذاالً   سفوراً 
 ينحازون دائماً إلى الطرف الخاسر كما انحازوا سابقاً إلى النازية«، جملة أطلقها أبا
 ايبان، وزير خارجية إسرائيل سابقاً، بأن »الفلسطينيون لم يتركوا فرصة للسالم
 إال أضاعوها«، وتهمة رددها بنيامين نتنياهو بحق مفتي فلسطين الحاج أمين

 الحسيني بإبرام صفقات مع النازية ضد
نار فتح  بصدد  لسنا  نحن  هنا   اليهود. 
 التاريخ على القيادات الفلسطينية، بلفي
 خضم نفث نار الفتنة والسموم في حمالت
 القذف والردح واإلساءة وأبلسة فلسطين
 وشعبها ومركزية قضيتها في الوجدان
 والوعي والتاريخ العربي.ظاهر األمر هو
 مكاشفة القيادات كـ »مدافعين فاشلين«
 عن القضية الفلسطينية، والتي »بذريعة
 خدمتها ُأرتكب كثيرمن الشرور واآلثام
والبعيد، للقريب  والخيانات   والغدر 
 وتحولت إلى صنبور للمكاسب الشخصية
والتضامن بها«  للمتاجرين   المستمرة 
على المغلوب  الفلسطيني  »الشعب   مع 
منه حذر  ما  فهي  الحقيقة  أما   أمره«، 
مدافعين كنا  »إذا  كنفاني:   غسان 
أن بنا  فاألجدر  القضية..  عن   فاشلين 
القضية«، نغير  أن  ال  المدافعين،   نغير 
القضية تغيير  إلى  نسعى  أال   أي 
بغية مستثمرين  حاشية   باستنبات 
مستوى إلى  اإلسرائيلية  الرواية   رفع 
العربي الخطاب  التاريخية في   الحقيقة 
 المتصهين الموبوء والكالح،بالتجرد من

فلسطين، شعباً وأرضاً وقضية.
الوجدان الختراق  محاولة  هو   التطبيع 
 وسلب اإلرادة وتكييف الوعي وتفكيكه
تقبل في  وإخضاعه  العقل   واحتالل 
فلسطين، تعريب  بدل  العرب   صهينة 
 التي حتى اللحظة ما زالت تحتل الضمير
مستقرة كعقيدة  العربي   الجمعي 
والوعي الوجدان  في  سائدة   وقناعات 
الشعبي عن عدالة وصدق وحق روايتها.
الوطني النسيح  بتمزيق  التمهيد   كان 
روحها إلى  الهزيمة  إدخال   ليسهل 
تشبه داخلية  بحروب  طاقاتها   وهدر 
القاتلة،واستراتيجيات الروليت   لعبة 
والدول للمجتمعات  الذاتي   التدمير 
جديدة صراعات  اختراع  في   واألوطان 
 وال متناهية على مدى اإلقليم. يتقدم
أو مباشرة  بمقوالت  االحتالل   خطاب 
الوعي عموماً، وصوالً  إيحائية لتشويش 
 إلى ما يحاكي غسل األدمغة في بعض
وفظاعة بشاعة  من  مستفيداً   الحاالت، 
مفادها المعلن،  القتل  صورة   ووحشية 
في مشيراً  إذن«،  العدو  نحن   »لسنا 
الخطير مشترك.  عدو  إلى  السياق   هذا 
أنهذا هو  سلطان  بن  بندر  ظهور   في 

ف..
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 الخطاب التطبيعي بات برنامج مشترك
تحض وإسرائيلية  عربية  سياسة   ضمن 
ودولية. غربية  أطراف  وتباركه   عليه 
من جزء  تصهُين  مرحلة  في  اآلن   نحن 
 النظام الرسمي العربي، ال يخجل ملوكه
 من تقبيل حذاء سيده اليانكيأو مراقصة
 الغزاة بمتعة واستجابة واستسالم، وفي
مع الناضجة  السوية  للعالقات   تغييب 
من جو  وفي  الناس،  من  األحرار   ضمير 
 التناقض بين الحق والباطل،الخير والشر،
 يتقمص المهزوم روح غالبه بما يحاكي
تتعاطف التي  استوكهولم«   »متالزمة 
لتصبح جالدها،  مع  الضحية   بموجبها 
 الصورة األدق في متالزمة التطبيع نحو

أنسنة المجرم وأبلسة الضحية.
حكيم أطلق  عام،  ألفي  من  أكثر   قبل 
»اعرف شعار  تزو  صن  الصيني،   الحرب 
فيصاًل المعرفة  هذه  معتبراً   عدوك«، 
 وأداة استراتيجية لها دور ووظيفة في
طالب وبالتالي  العدو،  مع  الصراع   إدارة 
شعبياً ونشرها  المعرفة  هذه   بتفعيل 
 وجعلها جزءاً من مكونات الثقافة العامة
 الوطنية. ومع أن مقولة »معرفة العدو«
 تبدو بديهيًة وسهلة، إاّل أنها منهجية
نضالية: بوظيفة  مرتبطة   معرفية 
االنتصار هو  العدو  معرفة  من   الهدف 
يريد ما  ومعرفة  له  التودد  ال   عليه 
تفكيك هو  عليه،  نكون  أن  منا   العدو 
واالنتصار تبنيها  ال  ودحضها   روايته 
 لها. لم يذكر صن تزو معرفة العدو إاّل
الذات على  في عالقة جدلية مع معرفة 
 أرض رواية صلبة تستنبط عملية قراءة
في ومواطن ضعفه  العدو  قوة   لعناصر 
الصراع، طرفي  بين  الفجوة  ردم   سبيل 
ثغراتها واكتشاف  الذات  معرفة   عبر 
الوعي أي  قوتها،  عناصر   واستثمار 
بها. التسليم  وليس  الفشل،   بأسباب 
المشروع وأهداف  طبيعة  إلى   بالنظر 
المعرفة هذه  االستعماري،   الصهيوني 
وتمكين صيانة  تتطلب  واآلخر،   للذات 
الكيان أن  في  الفلسطينية   السردية 
عربية، ألرٍض  ومحتل  عدو   الصهيوني 
 ُشرد شعبها قسراً، وال شرعية لهذا الكيان
 االحاللي االستعماري الذي يحتجز تطور
 وتقدم ونهوض الشعوب العربية كافة.
 وعليه، فإن إعالن االتفاقات العربية مع
دم من  الكاملة  براءته  إعالن  هو   العدو 
الوجود مشروعية  وإعطائه   الضحية، 
في طعنة  إنه  محتاًل،  يعد  لم   وكأنه 
 الخاصرة الفلسطينية، ولكنه في السياق
على للسيطرة  يسعى  المديد،   السياسي 

المنطقة.
»إسرائيل« معرفة  أن  هو  حقاً   المخجل 
خطاب في  العدو  أنسنة  إلى   أفضت 

هنا العدو  وأنسنة  التطبيع،   محور 
الدرويشي، حيث يذكره  ليست بمعناها 
ينساها، أن  هو  يكاد  التي   بإنسانيته 
اإلسرائيلي الجندي  تذكير  في   كما 
أتونها، أمه في  التي ذهبت   بالمحرقة 
مرآة في  المدمرة  صورته  في   أو 
لإلحساس فاقداً  وسارق،  كمحتل   الذات 
 واإلنسانية، بل صارت تعني أن المحتل
لحم من  روحي  وكائن  وإنسان   ضحية 
بطريقة ويتصرف  باأللم  يشعر   ودم، 
 منطقية، وأنه تعرض للقمع ولإلبادة ال
 في أوروبا، ولكن في خيبر ويثرب، وفي
ومصر الغرب  وطرابلس  دمشق   حارات 
الفلسطيني وصار  وبغداد.   وتونس 
وشيطاناً ابليساً  المحتل،  يقاوم   الذي 
ثوب خلع  وجب  إنسانياً  وال   ومجرماً، 
التمسك وصار  عنه.  الشهادة   قداسة 
لتخلفنا وتكريس  بروايتنا هو تقديس 
لهزائمنا وتبرير  المؤامرة   لنظريات 
 وعجزنا وضعفنا وغباءنا. وكشف الرواية
 الصهيونية الزائفة، يعني مسبة ومذمة
عقدنا عن  يكشف  عضال  وداء   اآلخر 
اآلخر قوة  أمام  عقلنا  وهزيمة   النفسية 
ما لزوم  المقاومة  علينا.صارت   وتقدمه 
عناصر استثمار  عن  والكالم  يلزم،   ال 
 القوة الذاتية ينتمي إلى مطحنة الكالم
وصاحب مالكاً  المحتل  صار   الفارغ. 
فلسطين دخياًل. وصارت  والحق   األرض 
صارت فيما  قضيتهم  ليست   بنظرهم 
رمزي ورأسمال  مثالهم   »إسرائيل« 
يكونوه، أن  يريدون  الذي   وصورة 
في وتضّخمت  »إسرائيل«  كبرت   حتى 
 ذهن االقزام. إن أنسنة العدو بصفتها
هي والحقيقة  للتاريخ  وكسراً   تحويراً 
فعالة تقنية  كانت  وإن  جذاب،   شعار 
و«االختراق الصهيوني  المشروع   في 
تابعة،مسطحة ملونة  لثقافة   النظيف« 
وال فيها،  روح  ال  وممّيعة،   ومعّومة 
 ميزة، وال خاصية، وال إبداع، وال تخطيط
إلى تتطلع  استراتيجية  أهداف   وفق 
والريادة والتفوق  والندية   االستقاللية 
 والسيادة والتحرر. أفرطوا في األنسنة،
 فأحدثوا خلاًل في الوظيفة المطلوبة في
نحو ذهبوا  حتى  الرواية،  صراع   سياق 
والمعرفة، العقول  تطبيع  في   السفاهة 
 والذي هو تطبيع علمي وثقافي وفني
الضمائر شراء  على  يقوم  أيضاً،   وديني 
منهم نستغرب  ولن  العقول،   واحتالل 
الصهيوني: االدعاء  بث وتكريس   قريباً 
وأن وخراًبا،  خواًء  كانت  فلسطين   أن 

المسجد األقصى هو الهيكل اليهودي!
»انحالل عن  لوبون  غوستاف   تحدث 
 الشخصية الفردية في الجمهور والذوبان
ظاهرة أمام  اآلن  لنكون  فيه«   الكلي 

وتكسير الفكرة  تفكيك   معاكسة، 
يصفها جماعية،  كشخصية   الجمهور 
المغناطيسي، التنويم  بظاهرة   البعض 
 في التعامل مع الوعي من خالل تسكينه
تعليم ومشكلة  بواسطة  تخديره   أو 
 مشوه، وإعالم مشبوه، ومحاوالت خبيثة
وأساسيات جيل مبادئ  لتشويه   ودنيئة 
لمعتقدات مفلتر  غير  وتشرب   بأكمله، 
مبنية اإلنسان،  لحقوق  غربية   وتفاسير 
 على اعتبارنا غير جديرين بتلك الحقوق
القرار ارتهان  في  والمشكلة   أصاًل. 
السياسية اإلرادة  وانعدام   السياسي 
حاكمة أسر  بفضل  والسيادية،   الوطنية 
 تتوارث المناصب، بال بجدارة أو فهم أو
وتكتسب وديمقراطي،  شعبي   اختيار 
الخدمات قائمة  خالل  من   شرعيتها 
محاربة من  الُمستعِمر،  بيد   المطولة 
كل ثم  الستينيات  في  الناصرية   مصر 
إنتاج وفي  الحق،  استقاللي   مشروع 
 اتفاقية كامب ديفيد، تحريضاً وتموياًل،
 في تحويل الصراع مرة نحو أفغانستان
أخرى ومرة  العالمية،  الشيوعية   ضد 
وليبيا ونصرة واليمن   في تدمير بغداد 
تحالفات وإقامة  سورية،  في   اإلرهاب 
 إقليمية جديدة لمحاربة العدو الموهوم،

بدل العدو الحقيقي.
يتمكنوا لن  الُمرّكب،  الصراع  هذا   في 
للشعب األخالقية  القوة  أبلسة   من 
نبل من  مستمدة  ألنها   الفلسطيني، 
الفلسطيني الشعب  وتضحيات   القضية 
 وعدالة الحق والحرية والكرامة اإلنسانية،
االحتالل على  قائم  غاصب،  كيان   ضد 
 والعنف والقمع والسرقة والظلم، وسيروا
ولن يقاومون،  أحياء  الفلسطينيون   أن 
 يعلنوا الهزيمة، وسيدركون أن الخضوع
 لسردية عنصرية مستلهمة من التعاليم
لقتلك، أحدهم  جاء  »إذا   اليهودية: 
يجعل لن  أوالً«،  واقتله  باكراً   انهض 
أو تقدر  »إسرائيل« وقادتها تحترمهم 
 مواقفهم، وهي التي جلبتهم إلى بيت
 الطاعة الصهيوني ملوحة لهم بـ »سيف
 داوود«، كما شدد نتنياهو:«أن السالم ال
السيف«، بما يعني على  يتأتى إال بحد 
 األغيار أن يكونوا »دواب موسى« وخدماً
 »لشعب اهلل المختار«، يركبهم ليصل إلى
أمراء ولكن هل سيفهم  األخير!   هدفه 
الملح، مدن  ومشايخ  السوداء   الصفقات 
 درس نار االشتباك التاريخي المجتمعي

الفلسطيني كما صاغه غسان كنفاني؟
إلى بالنسبة  وهي  حرب،  في   »إننا 
 الفلسطينيين على األقل مسألة حياة أو
الشعب التزام جمهرة  بد من  وال   موت، 
تستوجبها التي  الشروط   الفلسطيني 

حالة حرب من هذا الطراز«.
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عن اليسار والجبهة الشعبية

بذكرى تأسيسها  لتحرير فلسطين  الشعبية  الجبهة  احتفال  يأتي 
الثالثة والخمسين، هذا العام، كفصيل وحزب يتبنى الفكر اليساري 
اإلنساني، بمنهج علمي تقدمي، مناسبة مهمة إللقاء ضوء على 
اختارت  وما  وتطوراته،  الفلسطيني  السياسي  العمل  وطبيعة  مسيرتها 
الجبهة، وباقي التنظيمات والفصائل الفلسطينية التي تتقارب معها في 
الفكر والمواقف العملية جانب اليسار مقابل قوى وفصائل انضمت إلى 
جانب اليمين، في المصطلح والمفهوم السياسي، بمعناه وداللته الطبقية 
الحركة  قيادة  ظروف  اليمين  بجانب  ارتبط  لمن  وتوفرت  واالجتماعية. 
واضعا  المحتلة،  فلسطين  من  أجزاء  في  والسلطة  الفلسطينية،  الوطنية 
القوى والفصائل في الجانب اآلخر، اليسار، في مأزق وأزمة نظرية وعملية 
تتعمق مع تداخل الصراع الداخلي والخارجي، الذاتي والموضوعي.رغم أن 
طبيعة المرحلة التي تعيشها كل هذه الفصائل والقوى تتسم بأنها مرحلة 
تحرر وطني، مع تمايز المهام والمتطلبات المتوجبة فيها. لعل التجارب 
مستويات  عن  وتكشف  كثيرة  دروًسا  تعطي  بها  مرت  التي  التاريخية 
وعي وإدراك لها ولما ينبغي أن تتحمله في كفاحها الوطني وصراعها 

السياسي، سواء الداخلي أو الخارجي.

كاظم الموسوي-باحث وكاتب سياسي/ العراق

التي  الهدف  مجلة  تكون  أن  وطبيعي 
كنفاني  غسان  القائد  المبدع  أسسها 
عن  ناطقة  كمجلة  عملها  أسس  ووضع 
الجبهة ومنطلقاتها الفكرية والسياسية 
الحاسمة،  ومنعطفاتها  بمتغيراتها 
والكتابة  لالحتفال  تدعو  التي  هي 
أن  يهمها  وبالتالي  فيه،  والمساهمة 
وقراءة  لدورها  تقديًرا  احتفالها  يكون 
شجاًعا  وتقييًما  لتجربتها  موضوعية 
وقد  ومستقباًل.  راهًنا  الستمرارها، 
خارجها  من  نظرية  استجابتي  تكون 
تجارب  مع  متقاربة  لمعالجة  ومشاركة 
الكبير،  العربي  وطننا  في  لها  مماثلة 
بجدية  يطرح  ما  كل  من  ومستفيدة 
وتعظيم  أعمالها  لتطور  وإخالص 
الصعد  على  فعاليتها  وديمومة  بنائها 

المختلفة.
القضية  على  السنوات  تمر  وكلما 
االستقطابات  تتراكم  كلما  الفلسطينية 
والضغوط  والتدخالت  والرهانات 
وتتعقد  الظروف  تتصعب  ومعها 
بالزمن  تتأثر  التي  والمهام  القضايا 
على  واإلصرار  والمبادرة  والفعل  والدور 
إلى  يعيدنا  وهذا  والتمكن.  اإلنجاز 
المطلوبة،  والمهمات  التاريخية  المرحلة 
كالقضية  لقضية  فيها،  والخصوصية 
ذاتية  ظروف  في  الفلسطينية، 
محلية  وخارجية،  داخلية  وموضوعية، 
وإقليمية ودولية، معا وسوية. تبدأ من 

اليسار  المصطلحين،  جانبي  بين  تداخل 
تركيبتهما  عند  تنتهي  وال  واليمين، 
الطبقية واالجتماعية وتعاون قواعدهما، 
عنها،  للتعبير  الضرورة  دعت  والتي 
كلها  هذه  تختلط  وإذ  وعملًيا.  نظرًيا 
وتجتمع  التحرري  الصراع  فترات  في 
االستراتيجية  أو  المرحلية  عند األهداف 
مسائل  نفسه  الوقت  في  تظل  الكلية، 
مهمة وأساسية في اتخاذ القرار والقيادة 
ووضع البرامج والخطوات المرحلية التي 
تبنى عليها استراتيجية التحرر الوطني 

واالنتصار التاريخي.
الصراع الرئيسي في القضية الفلسطينية 
والفصائل  القوى  لكل  نفسه  هو 
ومنذ  القضية  نشوء  منذ  الفلسطينية 
وأحزاب  كحركات  الفصائل،  انطالق 
ما  وهذا  العسكرية،  وأجنحتها  سياسية 
هو مطروح في وثائقها األساسية، وفي 
ولكن  تتحالف،  أو  تلتقي  البعد  هذا 
عملًيا تبدأ االختالفات والصراعات، ولعل 
مساحتها  على  المتكاثر  تعددها  في 
تفسير  في  آخر  سبب  المحدودة، 
الكل  أضعاف  وفي  الخارجية،  التدخالت 
الذاتية  المصالح  حساب  على  الموحد 
الرهانات  وتناقض  فلسطين،  لكل 
يواليها،أي  التي  الجهة  أو  والجهات 
أو  السبل  بشتى  وتدعمه  فصيل 
أضاف  األمر  وهذا  اإلشكال.  بمختلف 
وانشقاقات  انشطارات  من  ما حصل  إلى 

معضالت  خارجية  واختراقات  داخلية 
أشد  كان  ولكن  والفصائل،  القوى  لكل 
أو بمعنى آخر أضعف من  اليسار،  على 
اليسار عموًما وهمش دوره عملًيا  موقع 
على الساحة الفلسطينية وحتى خارجها، 
بقاعدتها  ارتباطها  في  طبًعا  واألهم 
االجتماعية الفلسطينية، داخل فلسطين 
وفي الشتات الذي انتشر كثيًرا مع مرور 
المعادية  المخططات  وتشابك  الزمن 
والعاملة على التصفية للقضية برمتها، 
اللجوء والعودة والتمثيل  وليس لقضايا 

الفعلي. 
إذا كانت الفصائل والقوى المحسوبة على 
اليمين الفلسطيني، وأغلب قياداتها من 
التابعة،  والطفيلية  الكبيرة  الرأسمالية 
قد توفرت لها عوامل كثيرة، اقتصادية 
وثقافية وسياسية واجتماعية، ودعم أو 
إسناد خارجي، ومن خالل تبنيها بشكل 
ما أو ممارستها للفكر الليبرالي النفعي 
)القطروي- القوماني- اإلسالموي( الذي 
يضع شعارات ومطالب صحيحة، ويعمل 
بتسويقها  يقوم  أو  نقيضها  على 
إعالمًيا مع تحجيمها أو تأجيلها عملًيا، 
لما يوفر له مصالحه أواًل دون أن يقدم 
الشعب  يرضي  حاًل  أو  دفًعا  للقضية 
في  الوطني،  التحرر  مهمات  ويحقق 
وبناء  والعودة  واالستقالل  الحرية 
الوطني  التراب  على  المستقلة  الدولة 
الشريف عاصمتها، وال ترعوي  والقدس 
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أساليب  استخدام  من  الفصائل  هذه 
التضليل أو اإلغراء أو اإللهاء أو التجويع 
لموقع  واظهارها  وجودها  الستمرار 
ولو  حتى  السياسي،  للمشروع  القيادة 
قومية«،  أو  »دينية  إيديولوجيا  رفعت 
حدود  بال  وأحياًنا  ليبرالي،  بمنظور 
أمام  منها  قياداتها  تخرج  ال  قيود،  أو 
واقعها العملي، فال تناقض بين القيادة 
بين  وال  المحتل،  مع  األمني  والتعاون 
القبول  أو  المرحلي  والتهادن  التدين 
الكلية  العالية  الدعوات  بين  بالمزاوجة 
الفلسطيني،  التراب  كامل  )تحرير 
والتطبيقات  البحر...(  إلى  البحر  من 
أساليب  أو  )برامج  الجزئية  النازلة 
االقتصادية  المصالح  الهدن،  التفاوض، 
والشخصية...(، بين التعامالت اإليجابية 
لنفسه  )ويجيزها  خفيًة  والسلبية  علًنا 
وينتقد أو يدين غيره بها(! مما يحول 
مؤقتة  هزات  إلى  واالنتفاضات  الكفاح 
مواقف  إلثبات  تصلح  أو  زمنًيا  تنتهي 
التي  تأثيراتها  لها على حساب  القيادة 
ال تمنع القوى المتربصة لها، من العدو 
المحتل والقوى الدولية المتحالفة معه، 
تضعها  التي  مخططاتها،  طرح  من 
هي  مما  أضعف  بموقف  الشعب  أمام 
ترامب  كصفقة  تريده،  أو  تتصوره 
العالقات  كشفت  التي  وخطواتها  مثاًل، 
وأصحاب  اليمين  أطراف  بين  السرية 

تلك المخططات التصفوية الخطيرة. 
القضية  حولت  التطورات  هذه 
الفلسطيني  الشعب  وكفاح  الفلسطينية 
إلى  والدولي  العربي  والتضامن 
اليمين  فصيلي  بين  خالفات  مجرد 
فتح  حركتي  البارزين،  الفلسطيني 
وطرحت  بينهما.  والمصالحة  وحماس، 
على  األخرى  والقوى  اليسار  فصائل  كل 
وتلك  والنضالي،  الوطني  الصراع  هامش 
اليسار  يعيشها  حقيقية  أزمة  أبرز 
طبًعا  ومنها  قواه،  بكل  الفلسطيني 
الجبهة الشعبية. وتتحمل هذه الفصائل 
بداية  من  كبيرة  مسؤولية  الفلسطينية 
اليمين،  مع  السياسية  اللعبة  مشاركتها 
والمشبوهة  المعلبة  خيمته  ودخولها 
اليسار  على  وفتحت  واألعمدة،  األوتاد 
وضًعا مربًكا ضّيع فيه مواقفه األساسية 
في  الرئيسية  والنقطة  عمله،  ومنهج 
أو  صمته  ولعل  الداخلية.  تعامالته 
تورطه في الدخول في تحالف مع القوى 
أو  مؤثر  دور  على  اإلصرار  دون  األخرى 
ومهمات  مرحلي  برنامج  ألي  قيادي 
عرضه  سلبي  عمل  هو  الوطني،  التحرر 
إلى  دفعه  من خالل  إليه،  ما وصل  إلى 
لقوى  القيادة  وترك  الميداني  التفرج 
ورهاناتها  لمسيرتها  والرضوخ  اليمين 

بالتوجهات  أضرت  التي  ومصالحها 
والمواقف السليمة المنشودة.

التي  التحالفات  قيادة  ترك  أن  كما 
أو  التحرر  منظمة  باسم  انتظمت 
الشعبي  بالتمثيل  أو  الوطني  بالمجلس 
اليمين  لقوى  واالتحادات  النقابات  في 
شجعها على البروز إلى الواجهة واضعاف 
وموقًفا  دوًرا  وتهميشه،  عموًما،  اليسار 
ومكانًة عمليًة، في الحل والقرار واإلدارة 
سواء  األصعدة،  جميع  وعلى  والقيادة، 
النهوض  مراحل  أو في  الدولة  بناء  في 
الشعبي وإدارة الصراع مع العدو المحتل 
االستيطاني العنصري أو القوى الحليفة 
ليست مسألة نظرية وحسب،  له، وهذه 
قدمته  مهم،  تاريخي  درس  هي  بل 
يقع  وهنا  عديدة.  تاريخية  تجارب 
اليسار ليس فهمه وإدراكه ووعيه  على 
انتهى  حيث  من  العمل  وإنما  وحسب، 
األمر إليه، في عودة واضحة للمتطلبات 
الضرورية التي تؤكد على ضرورة الدور 
الفعلي  تمثيله  خالل  من  له،  القيادي 
للطبقات والفئات الشعبية األكثر مصلحة 
بالتطورات التقدمية والتغيرات السليمة 
الركون  وعدم  الوطني،  التحرر  ألهداف 
أمامها،  الحبل  وهز  الجزرة  أو  للوعود 
بالضغط  اليمين  محاصرة  على  والعمل 
االستراتيجي  التساوم  ورفض  الشعبي 

بأي شكل من األشكال. 
الصهيوني  العدو  يحاول  بالنتيجة 
أمام  الفصائل  وضع  دائًما  وحلفاؤه 
القتل،  أو  االستسالم  صعبين،  خيارين 
)بعنوانه وأشكاله(، ولألسف تسرع قوى 
اليمين المتنفذة، على األقل في التجربة 
في  التسارع  إلى  الجارية،  العملية 
تفضيل األول والسير عليه و«النضال« من 
أجله، دون اعتبار لخطورة الخيارين ولما 
يؤالن إليه من بعد. وكأن الخيارين قدًرا 
أخرى  إمكانيات  توجد  ال  منه،  مفروًغا 
وعيه  يتطلب  ما  وهذا  فيها،  والنجاح 
اآلن من اليسار أساًسا. علًما أو بالضرورة 

االنتباه إلى أن القوى والفصائل في جانب 
فقد  واحدة،  كتلة صلبة  ليست  اليمين، 
العسكرية  أجنحتها  بين  داخلًيا  تتمايز 
والسياسية وحتى بين رموزها القيادية، 
اليسار  إلى  وطنًيا  أقرب  منهم  فبعض 
والحزبي،  السياسي،  انتمائه  إلى  منه 
أطراف  بعض  في  العكس  هو  كما 
والرهان  الرئيس  العمل  ويبقى  اليسار. 
وطاقاتها  الشعب  أغلبية  قدرات  على 
أمام  والصمود  تعد وال تحصى،  التي ال 
وعي  بأن  واالقتناع  التعجيزية  الضغوط 
وبإرادته  وبقدراته  بمصالحه  الشعب 
يحقق المعجزات ويختار أساليب كفاحه 
مهمة  وهذه  النصر،  إلى  تقود  التي 
أساسية لليسار عموًما والجبهة الشعبية 

بالمناسبة.
ويحسب رغم هذه المسيرة العامة للعمل 
الشعبية  للجبهة  الفلسطيني  السياسي 
خطها  ترسيخ  يتوجب  لصالحها،  أمور 
والتأثير فيها عند مكونات جانب اليسار 
وصواًل إلى مرحلة متطورة من التنسيق 
والعمل المشترك ليكون البديل القيادي 
السياسي  الصراع  في  الفاعل  والمؤثر 
القيادات  تجدد  األمور  القائم. من هذه 
وروًحا  فكًرا  شابة،  قيادات  وقبول 
ونشاًطا عملًيا ميدانًيا مشتبًكا، ومأسسة 
والشعبي  والسياسي  التنظيمي  العمل 
وتعبيره  تركيبه  في  التغيير  وقبول 
التي  للقطاعات  الحقيقية  المصالح  عن 
الفكري  والتواصل  لها،  ويعمل  يمثلها 
والتطورات  المتغيرات  مع  والسياسي 
الميادين  كل  في  والسياسية  الفكرية 
البرامج  ووضع  ودولًيا،  عربًيا  المتاحة، 
مصداقية  على  تؤكد  التي  التقدمية 
المنشود، هذه  والتغيير  للواقع  التحليل 
وتطويره  بها  الوعي  تتطلب  األمور 
إلى  القيادة  من  التنظيم  صفوف  في 
وتوضيح  محيطه،  إلى  وحتى  القواعد، 
العملية  صيرورته  في  البناء  منهجه 

واستراتيجية برنامجه المقاوم.
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اإلرادة في مواجهة أية أزمة

تكمن ال  الراهنة  السياسّية  األزمة  استعصاء  أن  قلنا،  إذا  بجديد  نأتي   لن 
الفلسطيني التاريخ  في  والمتشّعبة  الممتدة  جذورها  لها  وإنما  الحاضر،   في 
 المعاصر، وإذا أطلقنا العنان لخيالنا في محاولة تقصي هذه الحالة في بعدها
 التاريخي، ربما قد نصل بها إلى مراحل ومحطات بعيدة، األمر الذي ال يسمح بإجراء أّية
 مقاربة سياسّية واقعّية للبحث عن الحلول، وسبل االنفكاك من األزمة والتحليق خارجها
مكوناتها مختلف  في  الفلسطينية  الحالة  تدرك  وإذ  واضحة.  رؤية  زاوية  لنا   لتوّفر 
 السياسية والوطنية مخاطر هذه المحطة التاريخية، فأزمة الحركة الوطنية الفلسطينية
 تتغذى من اإلخفاق في إنجاز التحّرر الوطني وهذا ما يتحّمل مسؤوليته الجميع، وليس

 طرًفا دون آخر.

كميل أبو حنيش- كاتب وروائي فلسطيني / أسير في سجون االحتالل الصهيوني

جزًءا نتحّمل  كحزب  ناحيتنا   ومن 
نلقي أن  لنا  يجوز  وال  المسؤولية،   من 
 بالالئمة على اآلخرين ونعفي أنفسنا أو
 على األقل السعي لالنفكاك من األزمات
التحليق من  تمنعنا  التي   الداخلية 
حتى والتأثير  الفعل  على   والقدرة 
فتح لثنائية  مفتوحة  الساحة   باتت 
 وحماس فقط، فيما ظلت بقية الفصائل

هامشية الفعل والتأثير.
قراءة على  كحزب  قدرتنا  عدم   إن 
والحًقا التسوية  أنتجته  وما   الواقع 
 االنقسام وسيطرة حماس على القطاع،
 هذا ما يجعلنا غير قادرين على الرؤية
الحلول تقديم  وبالتالي   الصحيحة، 

والبدائل المالئمة.
التي النتائج  في  النظر  أمعنا   وإذا 
وحتى أوسلو  منذ  تترّسخ  فتئت   ما 
 اليوم، وكذلك منذ هيمنة حماس على
 القطاع، فإن هذه النتائج باتت أصعب

بقينا طالما  تجاوزها  على  قدرتنا   من 
 نلعب في الهامش السياسي والكفاحي،
القرار على  طرف  يهيمن   بحيث 
سنواٍت منذ  )فتح(  والوطني   السياسي 
على آخر  طرف  يهمين  فيما   طويلة، 
الحالة وباتت  )حماس(  المقاومة   قرار 
 الفلسطينية رهينة منذ سنوات طويلة
بقينا فيما  الثنائية،  القطبية   لهذه 
موقع في  األحزاب  وبقية  كحزب   نحن 
القادر الفاعل، وال حتى   المتفرج وغير 
فيه شاركنا  وإذا  الحدث،  صناعة   على 

نكون في موقع التابع وحسب.
السلطة، قيام  ومنذ  األول،   فالطرف 
طبقي واقع  نشوء  من  عنها  نجم   وما 
وأجهزة قوى  ومراكز  وشرائح   ونخب 
السلطة لمنطق  محكومة  باتت   أمنية، 
 والمصلحة، وليست مستعدة للتنازل عن
بعرض ضاربًة  ومصالحها،   امتيازاتها 
المصلحة تقتضيها  حلول  أي   الحائط 

 الوطنية. وأصبحت السلطة في المخيال
توّفر مؤسسة  أو  وكالة  مجرد   العام 
للمشاكل حلول  عن  والبحث   الرواتب 

 التي تعترض إمكانية انقطاعها.
فهي  – غزة  في  األخرى  السلطة   أّما 
المتراكمة اشكالياتها  لديها   األخرى 
والمالحقة، والحروب  الحصار   بفعل 
 وباتت تشعر أن قطاع غزة هو قبلتها
بكافة عنها  الدفاع  يجب  التي   األخيرة 
على الحفاظ  فخ  في  ووقعنا   السبل، 
المسائل حساب  على  »القلعة«   سلطة 

 الوطنية الكبرى.
السياسية القالع  داخل  التمترس   إن 
مصالح من  عليه  تنطوي  وما   والحزبية 
 وارتباطات وتحالفات داخلية وخارجية،
والموقف الفلسطينية  الساحة   ترك 
ومكشوفة لالختراق  عرضة   الوطني 
فالثنائية العاصفة،  المتغيرات   أمام 
 المتصارعة على الساحة الوطنية أفرزت
الفصائل أّما  الجميع.   واقًعا صعًبا أمام 
ال فباتت  حزبنا،  فيها  بما   األخرى 
 تملك أي قدرة على التأثير ليس ألنها
تملك ال  ألنها  إنما  وحسب،   عاجزة 
 اإلرادة، وعلى ما يبدو رضيت بمواقعها
 الصغيرة طوال تلك السنوات الطويلة.

لدينا ليست  نحن  بصراحة،   لنتحّدث 
مواقف مجرد  ليست  فالرؤية   رؤية، 
مكتوبة. مواد  أو  إعالمّية   وتصريحات 
أن يجب  رؤية  تكون  حتى  الرؤية   إن 
 ترتبط بالقدرة على الفعل في الميدان،
 وإاّل فإنها ال تعدو كونها مجرد تنظير،
الواقع قراءة  على  قادرين  كّنا   فإذا 
 ونّدعي بأن لدينا رؤية سياسية سليمة،
تحليلها في  صائبة  الرؤية  هذه   وأن 
الذي لبلورة علمية وواقعية بما   للواقع 
في لترجمتها  االنطالق  من   يمنعنا 

 الميدان؟
 بوسعنا أن نسوق عشرات األسباب التي
 تحول دون قدرتنا على الفعل واالمساك
 باللحظة التاريخية، وتبدأ هذه الذرائع
 واألسباب بالمال واالمكانيات المادية وال
وهذه المتسارعة،  بالمتغيرات   تنتهي 
حقيقية، كانت  وإن  والذرائع،   األسباب 
 غير أنها في ذات الوقت ليست واقعية،
الحيلة وقلة  العجز  عن  تعّبر   وإنما 
في للشروع  الكافية  لإلرادة   وافتقادنا 

ف..
لـــ
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 عملية التغيير.
أّي عن  وبعيًدا  ببساطة  المعادلة   إن 
ترتبط كالمية،  إعالمية   فزلكات 
نمتلك بالفعل  نحن  هل   باإلرادة، 
والمغامرة والجرأة  واالستعداد   اإلرادة 
التلكؤ والتردد  للمبادرة ومغادرة حالة 
التبعية؟ عباءة  تحت  البقاء   وحتى 
 وكيف يمكن لفعلنا السياسي والكفاحي
بال يثمر  أن  واإلعالمي   والجماهيري 

 إرادة وعزيمة؟
الوطنية الحركة  إشكالية   إن 
بتحّول تتمثل  برمتها،   الفلسطينية 
من السياسية  والحركات   الفصائل 
الوقت ذات  وفي  غايات،  إلى   وسائل 
الفلسطينية( )القضية  الغاية   تحّولت 
والحزبي السياسي  للبقاء  وسيلة   إلى 
 وحتى الشخصي. فبالرغم من امتالكها
 لخطاب سياسي وكفاحي ووطني ممّيز،
 إاّل أننا ال نختلف في المضمون عن بقية
 الحركات التي تسعى للبقاء بأي ثمن.
ضعف نقطة  تمّثل  اإلشكالية   فهذه 
سياسية حركة  ألي  مقتل  ونقطة   بل 
 تتحّول إلى غاية بحد ذاتها على حساب
القضايا الوطنية واالجتماعية الكبرى.

 إّن أّول ما يجب أن نبدأ به هو المراجعة
نحو سهامنا  نصّوب  أن  فقبل   الذاتية، 
أوضاعنا إصالح  علينا  يتعّين   اآلخرين 
إشكاليات من  نعاني  فنحن   الداخلية، 
في تبدأ  وتاريخية،  ومركبة   كبيرة 
وتنتهي للخالفات،  إدارتنا   طريقة 
والمثمر المثابر  الفعل  على   بقدرتنا 
رؤى من  يجمله  ما  وترجمة   والعنيد 

 ومواقف في الميدان.
نعاني التي  األساسّية  اإلشكالية   أّما 
 منها منذ سنوات طويلة وتمّثل الحلقة
 المركزّية في اخفاقاتنا المزمنة تتمّثل
اهتراء لدينا  بصراحة  نحن   بالتنظيم، 
والهيئات الفروع  مختلف  في   وتهتك 
 واآلليات وأساليب العمل، وهذا التهتك
يقود والضعف  الضعف،  إلى   يقود 
ندور ونبقى  التهتك،  من  المزيد   إلى 
أن دون  من  المفرغة  الحلقة  هذه   في 
لنا يمكن  فكيف  كسرها،  في   نفلح 
 التصدي لمهامنا ومسؤولياتنا السياسية
عن عاجزين  ونحن  الكبرى   والوطنية 

 حلحلة إشكالياتنا الداخلية الصغيرة؟
 المسألة األخرى، مرتبطة باإلرادة. نحن

 ماذا نريد؟
 نحن لدينا خطاب وشعارات، ولكن ليست
 لدينا إرادة، فالخطاب والشعارات وحدها
 ال تكفي في إقناع الجماهير بااللتفاف

 حولنا، فنحن من أكثر الفصائل حديًثا
غير والجماهير  والثورة  المقاومة   عن 
 أننا ال نسعى ولو بالحد األدنى لممارسة
 شعاراتنا وترجمتها في الميدان، ليست
عقل حتى  وال  واضحة،  منهجية   لدينا 
 تنظيمي وسياسي يضبط إيقاع العمل،
الشيخوخة، بسبب  عجز  من   نعاني 
في الكبار  تسلّم  تعني  ال   والشيخوخة 
الحزب في  القيادية  للمهام   العمر 
شيخوخة إّنها  الشباب،  حساب   على 
والخطاب والمنهج  والطقوس   اآلليات 
ابتكارات لدينا  يوجد  وال   والمفردات، 
إن واآلليات..  الوسائل  في   وتجديدات 
تحفيزها ينبغي  كافية  طاقات   لدينا 
في وتنشط  لتتحرك  أدائها   وتطوير 

 مختلف الميادين.
المادية، واالمكانيات  المال  معضلة   أّما 
عنها والحديث  اجترارها  مواصلة   فإن 
على تستعصي  أخرى  معضلة   يشّكل 
أن عليا  لهيئات  يمكن  كيف   الفهم، 
 تواصل الحديث منذ سنواٍت طويلة عن
أن تتمّكن من المالية من دون   األزمة 
 حلها؟ باتت لدينا شكوك أّنه لو تمّكنا
 من حل هذه األزمة، فإنها قد ال تحل
البحث علينا  يتعّين  اإلشكاليات،   بقية 
وعن اإلشكالية  هذه  لحل  وسائل   عن 
المنظمة. صندوق  غير  أخرى   بدائل 
أداء عن  وتأخر  تقصير  لدينا  أن   كما 

 مهامنا االجتماعية كرعاية أسر الشهداء
وفي والمناضلين،  والجرحى   واألسرى 
 القدرة على ترجمة شعاراتنا وخطاباتنا
 الفكرية والسياسية عن العمال والمرأة

 والفالحين والفقراء والشباب.
بعضها من  تتغذى  األزمات  هذه   إّن 
لدينا يوجد  ال  يبدو  ما  وعلى   البعض 
بطريقة يفّكر  واحد،  تنظيمي   عقل 
التفاصيل االعتبار   شاملة ويأخذ بعين 
مهمة أّية  في  فالنجاح   الصغيرة، 
 يتطلّب القدرة على اإلحاطة بالتفاصيل
الخبرة وامتالك  الكبيرة   الصغيرة قبل 
واختيار وحلها  األزمات  إدارة   في 

 مربعات االنطالق.
من والتحّرر  االنفكاك  على  قدرتنا   إن 
منذ منها  نشكو  التي  الداخلية   أزماتنا 
نستطيع أّننا  يعني  طويلة   سنواٍت 
 التأثير والتحّرك والفعل، ويظل السؤال
 قائًما: هل نحن عاجزون إلى هذا الحد

 عن معالجة إشكالياتنا الداخلية؟
في سحرية  أدوات  توجد  ال   ببساطة 
اإلرادة ووحدها  اإلرادة.  إّنها   العمل، 
بضع امتلك  فإذا  المستحيل،   تصنع 
واالنسجام اإلرادة  القيادة  في   أفراد 
واإلدارة، والتنظيم  التخطيط   وحسن 
الحزب آلة  تحريك  بمقدورنا   سيكون 
الحركة من  تتطّور  فاألشياء   المعطلة، 

 وال تتطّور من السكون.
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كتاب وحكاية: مذكرات صهيوني
يوميات إيفون ريدليخ في معسكر تيريزين

حين استضافني »اّتحاد األدباء والكّتاب« في العراق )بغداد 2017/12/20( 
للحديث عن تجربتي الفكرّية والثقافّية، فّضلُت الكالم عن الُكتب ومن خاللها 
سردُت شيًئا عن رحلتي مع الحرف والكلمة، وكان مّما جئت عليه هو الكتاب 
الذي نحن بصدِده وأعني به »مذّكرات صهيوني«، وهو عنوان وضعتُه لمقاالت بقلم 
ييرجي بوهاتكا، الكاتب والصحافي )كما ورد في تعريفه( والموسومة »عندما كشف 
النقاب في يوميَّاته« أو »عندما تحّدث في يومّياته« والتي عرَض فيها برؤيٍة نقدّية 
مذّكرات أو األصّح »يوميَّات« إيغون ريدليخ عضو قيادة المنظّمة الصهيونية ماكابي 

هاكير في معسكر تيريزين.

د. عبد الحسين شعبان-كاتب ومفكر/ العراق

لمذّكرات  التقريظ  أنَّ  كر  بالذِّ جدير 
تريبون  مجلّة  ُنشر في  قد  كان  ريدليخ 
أربع  وعلى  »المنبر«   Tribuna  )1(
حلقات، وقد لفتت انتباهي إليها إحدى 
باهتماماتي  لمعرفتها  الُمستشرقات 
فبادرُت  الفلسطينّية،  بالقضّية 
ذلك  وكان  للّنشر،  وإعدادها  بترجمتها 
بانتهاء  العراق  إلى  عودتي  عشّية 
حينها  في  الّنشر  أرجأت  وقد  دراستي 
اإللزامّية،  العسكرّية  بالِخدمة  اللتحاقي 
ولكن يُد الزمن كانت قد عبثت بها بعد 
من  مخطوطات  و3  مكتبتي  مصادرة 
جانب األجهزة األمنّية كنت قد جّهزتها 
كْبس  عند  وذلك  حينها،  في  للطبع 
منزلي بعد مغادرتي بغداد إلى المنفى 

مّرة أخرى. 
إعادة  فكرة  ببالي  خطرت  دمشق  في 
للنشر،  إلعداده  المذكور  النص  ترجمة 
لِما له من داللة فكرّية وعملّية  خصوًصا 
بعض  معرفة  فيه  يستوجب  في ظرف 
ما،  حدٍّ  إلى  خافية  ظلّت  التي  الحقائق 
هذه  عنها  الكشف  يتّم  حين  بالك  فما 
المنّظمات  قادة  أحد  لسان  وعلى  ة  المرَّ
الصهيونية. وكنت قد اّتصلت بالصديق 
عمران«  »أبا  الكريم  أسد  موسى 
المذكور  النّص  تأمين  في  لمساعدته 
األربعة  األعداد  بإرسال  مشكوًرا  فقام 
من مجلّة تريبونا، على الرغم من مضيِّ 

سنواٍت على صدورها )2( .
من  المكتوب  التقريظ  قراءة  أعدُت 

جانب ييرجي بوهاتكا على نصِّ إيغون 
قرأته  مّما  إثارة  أكثر  فوجدتُه  ريدليخ 
ل  ة األولى، ولذلك توّقفت بتأمُّ المرَّ في 
عنده ألكتب تقديًما له، أشبه بخريطة 
هي  وما  النص؟  ُيقرأ  كيف  طريق: 
يمكن  وكيف  منه؟  الداللّية  االستعارة 
الكفاح  من  كجزء  نضاليًّا  توظيفه 
الفكرّية  الجبهة  على  الصهيونّية  ضّد 
على  سّيما  ال  والقانونّية،  والحقوقّية 
وبشكل  والدولي  الدبلوماسي  المستوى 
المدني  المجتمع  صعيد  على  خاص 

العربي؟
منذ مطلع الثمانينيات كنُت أكتب ماّدة 
الفلسطينّية  »الهدف«  لمجلّة  أسبوعّية 
وأعقبه  كنفاني  غّسان  أّسسها  التي 
فيها بّسام أبو شريف ومن بعده صابر 
محي الدين، وقد َبدَأت عالقتي الحميمة 
اأّلول  لقائي  منذ  »الهدف«  مجلة  مع 
العام  في  كنفاني  غّسان  مع  واليتيم 
1970 في بيروت، علًما بأنَّني كنت على 
عالقة وطيدة بالجبهة الشعبّية لتحرير 
الفلسطينّية  وبالمقاومة  فلسطين 
وتعّززت  بغداد،  في   1967 العام  منذ 

ف..
لـــ

م
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واستمّرت بالعديد من قيادتها ورموزها 
ومناضليها إلى يومنا هذا، ولذلك قّررت 
وحين  »الهدف«،  مجلّة  في  ة  المادَّ نشر 
مدير  حبيب  هاني  ديق  الصَّ بها  علَِم 
التحرير حينها خّصص لها مكاًنا متمّيًزا 
بإخراِجها  لالعتناء  وسعى  المجلَّة،  في 
لتظَهر بما تستحّقه، كما قام بنشر خبر 
عنها قبل نشرها، إدراًكا منه ألهمّيتها 

للنضال الفلسطيني )3(. 
الموسومة  الماّدة  نشر  اكتمل  إن  ما 
حلقات  على خمس  »مذّكرات صهيوني« 
األولى  التعريفّية  الحلقة  )خّصصُت 
والصديق  األخ  هاتفني  مة( حتى  للُمقدِّ
تيسير ُقّبعة )4( عضو المكتب السياسي 
العالقات  ومسؤول  الشعبية  للجبهة 
رأيك  فما  يشوفك«  بّدو  »الحكيم  قائاًل 
واّتفقنا  الغداء؟  على  عنده  نلتقي  أن 
على موعد والتقينا في مكتب العالقات 
استمع  الذي  حبش،  جورج  الدكتور  مع 
عن  قّدمتها  لشروحات  مفّصلة  بصورة 
اليومّيات »المذّكرات« ومعسكر تيريزين 
معسكر  وكذلك  زرتُه  قد  كنت  الذي 
أيًضا  زرته  أن  لي  الذي سبق  أوشفيتز 
البلدان  موقف  وعن  ذكره،  سيأتي  كما 
الصهيونية  من  السابقة  االشتراكية 
قد  حينها  وكان  الصهيوني،  والنشاط 
السوفييتّية  االجتماعية  اللجنة  تأّسست 
لمناهضة الصهيونيَّة« بمبادرة من يوري 
العاّمة  األمانة  تولّى  الذي  أندروبوف 
لم  لكّنه  السوفييتي،  الشيوعي  للحزب 
يستمّر طوياًل فقد وافتُه المنّية سريًعا، 
كما تطّرقنا إلى موضوع تأسيس »اللجنة 
العربية لدعم قرار األمم المتحدة 3379« 
على هامش ندوة نّظمها »االتحاد العام 
الفلسطينيين«،  والصحفيين  للكّتاب 
بمبادرة من الدكتور جورج جّبور وكاتب 
السطور، وأصبح جّبور رئيًسا لها وكاتب 

السطور أميًنا عامًّ )5(.
الحصول  إمكانّية  عن  الحكيم  واستفسر 
األصلّية  »اليومّيات«  المذّكرات  نصِّ  على 
وقد  خصوًصا  األصلية،  وبلَُغِتها  كاملًة 
في  ريدليخ  إيغون  وجود  استوقفه 
)أشهر  وأوشفيتز  تيريزين  معسكَري 
مع  تعاون  والذي  النازّية(  المعسكرات 
أعوام،  أربعة  لنحو  الغاستابو  جهاز 
وزوجته  هو  إعدامه  تمَّ  فقد  ذلك  ومع 
وابنه في العام 1944 دون أن تشّفع له 
مها للنازّية بما  الخدمات الكبرى التي قدَّ
فيها تعاونه ضّد أبناء ِجلدته بالتواطؤ 
مقابل  المجهول  إلى  إرسالهم  على 
إرسال بضع عشرات أو مئات من اليهود 
فلسطين،  إلى  لين  والمتموِّ القياديِّين 

علًما بأنَّه لم ُيخِف شعوره بالخجل والعار 
اليومّيات  نصوص  من  يترّشح  الذي 
الرغم  على  فائقة  بعناية  المكتوبة 
اآلمال  د  وتبدُّ واليأس  الرعب  أجواء  من 

الخادعة.
عند  حبش  جورج  الدكتور  توّقف  وقد 
التي  والصادمة  المثيرة  المعلومات 
كتبها  والتي  »اليومّيات«،  في  وردت 
إيغون ريدليخ خالل مسؤولّياته اإلدارية 
سّيما  ال  تريزين،  معسكر  في  العديدة 
الاّلأخالقية  بالّصفقة  تتعلّق  التي  تلك 
بين النازّية والصهيونّية، والتي تضّمنت 
اليهود  من  اآلالف  بعشرات  التضحية 
مقابل وعوٍد زائفة. وقد تّم العثور على 
البيوت  ألحِد  سقٍف  في  المذّكرات  تلك 
الحجرية في شارع غودوالدوف في مدينة 
تيريزين العام 1967 على يِد عّمال بناء، 
ا، فمع  أن  هشة كبيرة جدًّ وقد كانت الدَّ
خوًفا  حذرة  بطريقة  ُكتبت  »المذكرات« 
من وقوعها بَِيد جهاز الغاستابو، لكنها 
تفصح عن الكثير من المعلومات بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة، سواء باإليحاء أو 
التلميح أو قراءة ما بين السطور بتأويٍل 
للنّص أو تفسيره، وحتى لو جاء المضمون 
يتعلّق باإلدارة أو التنسيق مع المحتل، 
بين  والتنسيق  التعاون  يكشف  لكنه 
الصهيونية،  والقيادات  النازية  القيادات 
فيما يتعلق بمأساة اليهود الذين كانوا 
حتفهم  إلى  وُيرسلون  باآلالف  يغّيبون 
بخجله  بالذات  ريدليخ  يشعر  بمساومات 

منها.
ُن اليومّيات دوره فهي تعّبر  وبقدر ما تبيِّ
عن طريقة التفكير الصهيونية الخاصة 
والعالقات  والتنشئة  والتعليم  بالتربية 
يتّم  ميكافيليَّة  وسائل  من  ذلك  وغير 
إلى  الوصول  بزعم  الوسيلة  تبرير  فيها 
شرف  من  هي  الغاية  بأن  علًما  الغاية، 
تكن  لم  إن  شريفة  غاية  وال  الوسيلة، 

الوسائل شريفة، وحسب المهاتما غاندي 
الِبذرة  مثل  هي  الغاية  إلى  فالوسيلة 
إلى الشجرة، فهما مترابطان عضويًّا وال 

يمكن فصمهما )6(.
نّص  على  الحصول  أنَّ  أتوّقع  كنت 
ولذلك  ويسيرة،  سهلة  عملّية  اليومّيات 
إمكانية  بترجيح  حبش  الدكتور  أجبُت 
بصعوبة  فوجئُت  ولكّنني  تأمينها، 
القديم  بصديقنا  االتصال  بعد  ذلك 
توفير  إليه  والطلب  الكريم  أسد  موسى 
التي  باللغة  المذّكرات  نّص  من  نسخة 
ُكتبت فيها، علًما بأنَّ ُمحّدثي من براغ 
أبلغني بعد أسبوٍع من تكليفه الصداقي 
مستعار  اسم  هو  بوهاتكا  ييرجي  أن 
النشاط  لضابط كبير ومسؤول عن ملف 
الصهيوني في »تشيكوسلوفاكيا« وكان 
قد ُأقيل من منصبه العام 1968 ثم ُسمح 
له الكتابة باسٍم حركّي لم يتّم الكشف 
عنه. والتقى الكريم بزوجته التي كانت 
وفاته  بعد  المصّحات  إحدى  في  تعيش 
بعامين، وحاول الحصول على نسخة من 
المذّكرات حتى وإْن دفع ثمنها، وكانت 
تلك إشارة من الدكتور حبش، لكّنها بعد 
أن وعدتُه عادت واعتذرت من االستجابة 
في  الحديث  عن  امتنعت  ثمَّ  لطلبه، 
إنها تهّربت من مقابلته  بل  الموضوع، 
في  االستقبال  عاملة  إلى  وأوعزت 
بها  االتصال  عدم  منه  الطلب  ة  المصحِّ
رغم المحاوالت العديدة التي بذلها )7(.
وخالل زيارتي إلى براغ في العام 1985 
سنوات؛  ثماني  نحَو  داَم  انقطاٍع  بعد 
العامل  حسين  الصديق  من  استفسرُت 
الُمخضرم،  العراقي  والُمترجم  الكاتب 
فيما إذا كان لديه معلومات عن ييرجي 
عالقات  لديه  وأن  خصوًصا  بوهاتكا، 
حيث  التشيكية،  اإلدارات  مع  متمّيزة 
عاش في براغ منذ أواسط الخمسينيات، 
ييرجي  أنَّ  أبلغني  تدقيق  وبعد 
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بوهاتكا كان قد ألّف كتاًبا عن »النشاط 
االشتراكية«،  الدول  في  الصهيوني 
كورون  ألف   50 البالغة  حقوقه  واستلم 
آنذاك، وهو مبلغ ال بأس به في حينها، 
على  واّطلع  المسّودات،  بتصحيح  وقام 
مطبوًعا  الكتاب  وعلى  الغالف  صورة 
اختفى  الكتاب  لكن  المطبعة،  في 
لم  أّنه  إاّل  صدوره(،  )من  يومين  قبل 
ظلَّ  الذي  الحقيقي  اسمه  على  يتعّرف 
المعلومات  تلك  ونقلُت  مجهواًل،  لُغًزا 
إلى الدكتور حبش الذي أصيب بدهشة 
وذهول مثلي ورّبما أكثر مّني، ال سّيما 
أن ذلك جرى في ظلِّ النظام االشتراكي 

السابق.
وأعود إلى أصل الحكاية، فحسب موسى 
قد  بوهاتكا  ييرجي  يكون  الكريم  أسد 
وإن  و1983،   1982 العام  بين  توّفي 
الحياة،  قيد  على  زالت  ما  كانت  زوجته 
براغ،  خارج  مصّحة  في  تعيش  حيث 
كارلو  في  أتذّكر  ما  على  الظّن  وأغلب 
العقود  خالل  واصلُت  وقد  فيفاري، 
عن  السؤال  الماضية،  ونصف  الثالثة 
حتى  أعثر  لم  لكّنني  بوهاتكا،  ييرجي 
الّرغم  على  عليه  ُيستدّل  ما  على  اآلن 
وحسبما  عنه.  العديدة  التنقيبات  من 
المستعار  اسمه  يحمل  ظلَّ  فقد  يبدو 
كانت  وإن  الحقيقي،  اسمه  من  بداًل 
بهذا  فهي  ُكتبت،  قد  المقاالت  بعض 
على  أعثر  ولم  آخر،  باسم  وليس  االسم 
ث إليه أو عَرَف شيًئا  من التقاه أو تحدَّ
األشهب  نعيم  الرفيق  سألت  وقد  عنه، 
في  القياديَّان  الحسيني  مازن  والرفيق 
والعامالن  الفلسطيني  الشيوعي  الحزب 
عشرات  منذ  تشيكوسلوفاكيا  في 
فّتوحي  موّفق  سألت  وكذلك  الّسنين، 
نزار  والرفيق  العراقية،  الجالية  رئيس 
الشيوعي  الحزب  في  القيادي  طرابلسي 
إلى  إضافًة  ا،  حاليًّ والتشيكي  السوري 
من  ردًحا  قضى  الذي  الرازق  عبد  نوري 
لم  وُكلُّهم  تشيكوسلوفاكيا،  في  الزمن 
يعرفوا شيًئا عنه، بمن كان على عالقات 

خاصة مع التشيك.
فحّتى  الحكاية،  ُتستكمل  ولكي 
السنوات  هذه  وبعد  ذاتها  المذّكرات 
يصعب  مجهوالً  ا  سرًّ بقيت  الطويلة 
الحصول على معرفة دقائقها، بالرغم من 
أّن الكتاب ُطِبَع أكثر من طبعة وبأكثر 
من لُغة، لكّنه اختفى على نحٍو شبه تام 
القديمة، والتي  المكتبات بما فيها  من 
النُّسخ  من  عدد  وجود  عن  ُتعلن  كانت 
لديها، ولكن عند الطلب لشرائها تعتذر 
هذه المكتبات لعدم توّفرها، وقد حاول 

الصديق عصام الحافظ الّزند، البحث عن 
يوميَّات إيغون ريدليخ حّتى عثر عليها 
مؤخًرا بعد ُجهٍد جهيد، فوصلتُه ُنسخًة 
وقد   ،1992 العام  إلى  تعود  طبعٍة  من 
استعنت بها عند مراجعتي للنّص الذي 
للّطبع  وأعددتُه  ترجمته  وأن  لي  سبق 
من  طلبها  أن  وكان   ،1985 العام  في 
أكثر من مكتبة أمريكية، إاّل أنَّ النسخة 
كانت  بصددها  نحن  التي  الوحيدة 
وُيعتقد  أمازون،  مكتبة  في  متوّفرة 
أنها ليست كاملة، حيث تّم حذف أجزاء 
ولكّنني  الشيوعي،  النظام  أيام  منها 
حين قارنت ما توّفر لدّي من ترجمة لما 
أقرب  وجدتها  بوهاتكا  ييرجي  كتبته 
إلى النصِّ األخير الذي نشر باإلنكليزية، 
وهناك نسخة ِعبرّية أيًضا، ويقع الكتاب 
من  عدد  إلى  إضافة  صفحة،   175 في 
 ،)8( تيريزين  لمعسكر  ور وخريطة  الصُّ
في  ُطبعت  تشيكّية  ُنسخة  هناك  كما 
مفقودة،  األخرى  وهي   1995 العام 
األمر الذي يرّجُح لديَّ أنَّ المدعو ييرجي 
بوهاتكا كان قد قرأ مخطوطة المذّكرات 
بصيغتها  نشرها  قبل  )اليومّيات( 
يبدو  حسبما  موقعه  بحكم  المعروفة، 
في إدارة المخابرات التشيكية المسؤولة 
وذلك  الصهيوني،  النشاط  مكافحة  عن 

هو التفسير الذي توّصلت إليه.
مارّيا  زوجته  وكذلك  الحافظ  يكتِف  لم 
اإلنترنت  ِعبر  البحث  في    )9( الحافظ 
عن  وخاّصة  عاّمة  مكتبات  خالل  من  أو 
والتفتيش  ريدليخ  إيغون  يومّيات 
بادر  بل  بوهاتكا،  ييرجي  تقريظ  عن 
إلى  صداقّيٍة  ومسؤولّيٍة  بدأٍب  الحافظ 
من  للسؤال  تيريزين  بمتحف  االّتصال 
مديره عن كتاب ريدليخ الذي سبق وأن 
يجده  أن  عسى  التشيكّية  باللغة  صدَر 
فيه، بعد أن يئَس من الحصول عليه، إاّل 
أنه ُفوجئ بأنَّ المدير ذاته لم يسمع أو 
يعرَف شيًئا عنه، وبعد اتصاالت عديدة 
»جامعة  مكتبة  في  وحيدة  نسخة  وَجَد 
استعارتها  تمنع  لكّنها  تشارلس«، 
الكتاب  أنَّ  يعني  الذي  األمر  خارجها؛ 
ة ما  ة وراء األكمَّ نادٌر من جهة، وأنَّ ثمَّ
وراءها، بخصوص هذه اليومّيات، إضافًة 
أنَّ  لدرجة  بتقريظها  قام  َمْن  لُغِز  إلى 
اسمه بقَي مستعاًرا على الرغم من مرور 

أكثر من نصف قرٍن من الزمان.
في  الخمسة  المقاالت  نشر  بعد  وكنت 
مجلة »الهدف« أن اّتصل بي الصديق خالد 
النضال  العام لجبهة  المجيد األمين  عبد 
الشعبي الفلسطيني، وطلب مّني جمعها 
لنشرها في كتاب خدمًة للقارئ وللحفظ 
من  تأسيسها  تّم  دار  ِعبر  وذلك  أيًضا، 

واستأذنته  الشعبي،  النضال  قبل جبهة 
بادَر  َمْن  التي هي  الهدف  مجلّة  ألسأل 
إحراج  أليِّ  دفًعا  ة  مرَّ ل  ألوَّ ة  المادَّ بنشر 
وبالفعل  الدبلوماسية.  اللياقة  باب  ومن 
صابر  الصديق  تحريرها  رئيس  ب  رحَّ
محي الدين، فصدر الكتاب بطبعة أولى 
دمشق  في  العربي«  الصمود  »دار  عن 
خالل  نَفَذ  وقد   ،1986 العام  ونيقوسيا 
خالل  الثانية  طبعته  وصدرت  أسابيع، 
غالفه  م  صمَّ قد  وكان  قصيرة،  فترة 
ي  مكِّ الصديق  الُمبدع  العراقي  الفّنان 

حسين.

هوامش 
انظر مجلة Tribuna األعداد 1 و2 - 	

)باللغة   1974 )يناير(  الثاني  كانون  و4،  و3 
التشيكية(.

مواليد - 	 من  الكريم  أسد  موسى 
المعلّمين  دار  من  تخّرج  قد  وكان  البصرة، 
الحزب  في  عمل  الكيمياء(،  )فرع  العالية 
الشيوعي العراقي، واضطّر للهرب إلى إيران 
العشرين  القرن  من  األربعينات  أواخر  في 
بعد أن كان قد اشتغل مدّرًسا لبعض الوقت، 
عّدة  والّسجن  لالعتقال  تعّرض  إيران  وفي 
تّموز  ثورة  بعد  بغداد  إلى  وعاد  مّرات، 
قصيرة  لفترة  عمل   .1958 العام  )يوليو( 
ا  صحافيًّ ُملحًقا  عيِّن  ثمَّ  بغداد،  إذاعة  في 
براغ،  في  ا  ثقافيًّ ُملحًقا  وبعدها  بيروت  في 
تمَّ   1963 انقالب 8 شباط )فبراير(  وقبيل 
وفاته  حّتى  براغ  في  استقرَّ  ولكّنه  فصله، 
الجواهري  رثاه  وقد   ،1985 العام  نهاية  في 
واصًفا  قبره  على  مؤّثرة  كلمة  بإلقاء  الكبير 
فقد  العربّي،  الحرف  مفاتيح  بامتالك  إّياه 
خصبة  بذاكرة  ويتمّتع  العربّية  ُيتقن  كان 
وباألخص  وتذّوًقا،  قراءًة  عر  للشِّ وحافظة 
الفارسّية  يجيد  كان  كما  الجواهري،  شعر 
السبعينيات  وفي  والتشيكّية.  واالنكليزّية 
من القرن الماضي عِمَل في اإلذاعة التشيكّية 
- القسم العربي وكان قد عرف براغ ودروبها 
ومفاتنها،  وأسرارها  وخباياها  وخفاياها 
الّتساع خبرته وعمق تجربته، ومن أصدقائه 
ونعمة  السامر  وفيصل  ابراهيم  الفتاح  عبد 
الحافظ  ومهدي  الرزاق  عبد  ونوري  النعمة 
وشمران  الشّواف  اللطيف  وعبد  الحاج  وعزيز 
الدوري،  السّتار  وعبد  كاطع«،  »أبو  الياسري 
والسياسّيين  المثّقفين  خيرة  من  وعشرات 

العراقّيين.
في - 	 كنفاني  غسان  استشهد 

 ،1972 العام  )يوليو(  تموز   8 في  بيروت 
 1970 العام  صيف  في  التقيته  قد  وكنت 
عن طريق الحزب الشيوعي اللبناني بواسطة 
اغتيل  واألخير  نّعوس  وخليل  الدبس  خليل 
وقد   ،)1986( العام  شباط/فبراير   20 في 
والصحافي  المفّكر  أيام  بأربعة  بعده  اغتيل 
)رئيس  الطويلة  سهيل  القيادي  الشيوعي 
تعّرفت  قد  وكنُت  النداء(.  جريدة  تحرير 
المقاومة من كتاباته، وخصوصاً  على شعراء 
إلى  إضافة  القاسم،  وسميح  درويش  محمود 
وبادر  الشمس«.  في  »رجال  الشهيرة  روايته 

ف..
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في ذكرى االنطالقة.. 

طالل عولك
كاتب ومحلل سياسي - فلسطين

كنفاني غسان  ندوة  في  آخرين  وزمالء   شاركت 
 التي تنظمها »الهدف« والمخصصة في هذا الشهر
النطالقة والخمسين  الثانية  الذكرى   لمناسبة 
الزمالء األسئلة ومشاركة  أيقظتني   الجبهة، وقد 
مراجعة بعملية  القيام  أهمية  مدى  إلى   اآلخرين 

لتاريخ وفكر وسياسات الجبهة الشعبية.
عن الحديث  لجهة  إن  موضوعياً  كان   الحديث 
أن نعرف  السلبيات.  عن  الحديث  أو   االيجابيات 
يقوم محموداً  نهجاً  عقود  منذ  اعتمدت   الجبهة 
لكن التصحيح،  ومحاولة  والنقد  المراجعة   على 
 مثل هذه المراجعة ال تكفي ألن تكون داخلية من
مؤتمرين بين  العامة،  الوطنية  المؤتمرات   خالل 
وفي سنوات،  أربعة  األقل  على  بينهما   يفصل 
 األغلب أكثر ثمة تطورات هامة وخطيرة، تجري
 في مياه الحياة السياسية والمجتمعية، خاصة بعد
 أن أصبحت القضية والحقوق نهشاً للذئاب؛ األمر
السياسي التكتيك  في  التدقيق  يستدعي   الذي 
أولوياتها. تتبدل  التي  اليومية  المهمات   وفي 
الذي عقلي  يستطيع  ما  أقدم  أن  في  أرغب   ال 
للجبهة، ولكن ثمة حاجة الطويل  بانتمائه   يفخر 
 الستفزاز قيادات الجبهة لكي تبادر إلى مثل هذه
الفكرية بالهوية  خصوصاً  تتصل  التي   المراجعة 
 للجبهة واألبعاد االجتماعية، سواء من حيث كونها
 أساس في القراءة الفكرية أو من حيث أنها تشغل

مربعاً مهماً جداً في تحديد المهمات األساسية.
الزمان المعلوم بطبيعته وسماته دولياً  وفي هذا 
الجبهة دور  تحديد  ينبغي  وفلسطينياً،   وعربياً 
وتحديد األولى  بالدرجة  القومي  المستوى   على 
الحياة انهيار  رغم  السياسية  التحالفات   طبيعة 

السياسية والحزبية في معظم البلدان العربية.
المثمرة، بالمراجعة  تتعلق  التي  كثيرة  األسئلة    

من الجبهة؛  خارج  من  تتم  أن  المهم  من   لكن 
الحزبية. األطر  خالل  من  تتم  أن  قبل   محيطها، 
اتخذتها التي  للمبادرة  العميق  تقديري   أسجل 
العام، هذا  انطالقتها  ذكرى  إلحياء   الجبهة 
عن وابتعدت  الطوعي،  العمل  إلى  توجهت   حيث 
المثمرة، وغير  المكلفة  االستعراضية   النشاطات 
 آماًل أن تكون هذه المبادرة نتيجة تفكير ذاتي،

وليس لضرورات فرضتها جائحة كورونا.

روايته  إهدائي  إلى  اليتيم  اللقاء  ذلك  في 
بها،  أعتزُّ  التي  الكتب  من  وهو  سعد«  »أم 
حملَتُه  عودتي  وحين  براغ،  في  معي  وبقي 
في حقيبتي اليدوّية، ولم أضعه في حقائبي 
إلى  شحنتها  التي  وكُتبي  حاجّياتي  مع 

بغداد.
انظر: عبد الحسين شعبان- تيسير - 	

ُقّبعة: غيمٌة فّضيٌة في فضاء الذاكرة، المصدر 
السابق.

اللجنة العربية لدعم قرار - 	 تأّسست 
ت  وضمَّ  1986 العام   3379 المتحدة  األمم 
)لبنان( وناجي  إنعام رعد  شخصّيات مهّمة: 
النعيمي  الرحمن  وعبد  )فلسطين(  علّوش 
)فلسطين(  حسين  غازي  ود.  )البحرين( 
وعبد الفتاح ادريس )فلسطين( وعبد الهادي 
عيطة  أبو  وغطاس  )فلسطين(  النّشاش 
)فلسطين(  الدين  محي  وصابر  )فلسطين( 
جبور  وجورج  )لبنان(  مزرعاني  وسعداهلل 
)العراق(.  شعبان  الحسين  وعبد  )سوريا(، 
لمناهضة  العربية  »اللجنة  اسمها  أصبح  وقد 
رئيساً  اختير  وقد  والعنصرية«،  الصهيونية 
جورج  السابق  لرئيسها  خلَفاً  رعد  إنعام  لها 
غازي  الدكتور  للسر  أميناً  اخُتير  كما  جّبور، 
كاتب  السابق  العام  أمينها  من  بدالً  حسين 

السطور بعد سفره من دمشق.
على - 	 غودوالدوف  اسم  ُأطلق 

مدينة  فيها  بما  والساحات  الشوارع  من  عدد 
الشيوعي  بالقيادي  تيّمناً  ذاته  االسم  حملت 
 -  1896( غودوالدوف  كليمنت  التشيكي 
تم  وقد    Klement Gottwald  )1953
مدينة  إلى   Zlin زلين  مدينة  اسم  تغيير 
غودوالدوف من العام 1949 إلى العام 1990، 
لتشيكوسلوفاكيا  رئيساً  أصبح  قد  وكان 
لغاية 14 آذار   1948 من 14 حزيران )يونيو( 
)مارس( 1953، وتوّفي إثر نوبة قلبّية. وقد 
السابق.  التاريخي  اسمها  المدينة  استعادت 
جدير بالذكر أن صناعة األحذية نشأت فيها 
وحملت اسم شركة باتا - Bata Shoes في 
التاسع عشر، وهي من شركات  القرن  نهاية 
ُشهرة  لها  أصبح  التي  العالمية  األحذية 

كبيرة، وما تزال لحد اآلن.
االسم - 	 إلى  أتوصل  لم  لألسف 

أسابيع  فبعد  بوهاتكا،  لييرجي  الحقيقي 
من المراسالت واالتصاالت ُأصيب موسى أسد 
الكريم بمرض ُعضال ولم يمهله هذا المرض 
الخبيث طوياًل، وكنت قد استفسرت من عدد 
من األصدقاء عن اسمه، لكّنني لم أحصل على 

جواب شاٍف أو معلومة دقيقة.
-	  The Terezin Diary of Gonda

 Redlich - Editor: Saul S. Friedman,
 Translator: Laurence Kutler,
 Foreword by: Nora Levin, The
 University Press Of Kentucky, 1992.

حين  -- عرفات  ياسر  الرئيس  كان   (
تشيكوسلوفاكيا  جمهورية  لزيارة  يأتي 
العربّية،  إلى  للترجمة  الحافظ  مارّيا  يطلب 
فقد كانت رئيسة القسم العربي في اإلذاعة 
التشيكّية كما قامت بترجمة عدد من األعمال 
درويش  ومحمود  كنفاني  غسان  لـ  األدبية 

وعدد من األدباء الفلسطينيين والعرب.



 18

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

الحركة الوطنية الفلسطينية
بين االشتباك مع الواقع واالرتباك أمام الوقائع

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

أواًل: االشتباك القديم مع الواقع
وتحدياته  الواقع  مع  االشتباك  مثل 
التي  البرامج  لكل  الجامع  العنوان 
صاغتها فصائل حركة التحرر الوطني 
أرضية  وعلى  المعاصرة،  الفلسطينية 
هذا االشتباك كان االتفاق على تحرير 
الفلسطيني  الوطني  التراب  كامل 
إلى  واالستناد  منه،  مفروًغا  أمًرا 
الجماهير المعبأة والمنظمة، والبندقية 
المستندة إلى الفكر الثوري، والمعاداة 
والصهيونية  لإلمبريالية  المطلقة 
منه  مفروًغا  أمًرا  الرجعية  والقوى 
فيما  محدودة  باستثناءات  أيًضا، 
قوى  مع  المواجهة  حدية  يخص 
إسرائيل  أما  واالمبريالية.  الرجعية 
فال مجال لذكرها بدون تطهير اللسان 
مجال  من  لها  وليس  التلفظ،  بعد 
للبقاء أو الوجود، وبهذه الروحية كان 
حزيران  هزيمة  نتائج  مع  االشتباك 

لتحرير  الشعبية  الجبهة  النطالقة  والخمسون  الثالثة  الذكرى  مجيء  يمثل 
والخمسون  السادسة  الذكرى  مجيء  عن  قليلة  أسابيع  بعد  على  فلسطين 
باسمها،  فتح  حركة  وسمتها  التي  المعاصرة  الفلسطينية  الثورة  النطالقة 
مناسبة هامة للتوقف الُمدقق أمام تجربة الحركة الوطنية الفلسطينية بكل فصائلها، 
البصر  تنقل  وبالضرورة،  يفرض  ميالدها  بأعياد  السياسية  القوى  احتفاء  وأن  السيما 
والفكر بين لحظتين، لحظة الميالد ولحظة االحتفاء واالحتفال. وألن المسافة الفاصلة 
بين اللحظتين تتجاوز نصف قرن من الزمان، فمن الطبيعي والمنطقي أن تتدفق في 
الميالد ولحظة  لحظة  بين  ما  التشابه  تنفي  تكاد  مياه كثيرة وغزيرة،  بينهما  ما  النهر 
الزمان، فإن  التي باتت بعيدة في  االحتفاء. وألن المصير يتعلق بوهج لحظة الميالد 
استعادة تلك اللحظة بمتغيراتها باتت خياًرا البد منه. سنحاول معالجة هذه الفكرة في 

العناوين الخمسة اآلتية:

عام 1967، يشكل امتداًدا لالشتباك مع 
كل ما خلفته النكبة، من آثار سياسية 
الشعب  على  واجتماعية  واقتصادية 
والروحية  الرؤية  الفلسطيني،وبهذه 
الفلسطينية  الوطنية  الحركة  تقدمت 
واحتلت موقعها بدون منازع، كطليعة 
العربية،  التحرر  لحركة  متقدمة 
بالسالح معركة تحرير  كونها تخوض 
تدور  التي  المعركة  وهي  األرض، 
أهداف  ثالوث  في  األهم  الجبهة  على 
يترتب  العربية،والتي  التحرر  حركة 
عليها تحقيق الهدفين اآلخرين، وهما 
الخروج من التبعية للمركز اإلمبريالي 
وبهذه  العربية.  الوحدة  وتحقيق 
الحركة  كانت  أيًضا  والروحية  الرؤية 
موقعها  تحتل  الفلسطينية،  الوطنية 
العالمية  التحرر  حركات  صدارة  في 
وطبيعة  نوعية  تدرك  كانت  التي 
وفي  وأعبائها،  الفلسطينية  المعركة 

لركب  الكسر  أداة  الوقت،أنها  ذات 
الوحش اإلمبريالي، فكانت بذلك محجة 
الكرة  أنحاء  كل  من  العالم  ثوار  لكل 

األرضية.
ثانًيا: االرتباك الجديد أمام الوقائع

تقف  قرن  أكثر من نصف  وبعد  اآلن 
الفلسطينية،وقد  الوطنية  الحركة 
تلك  أغلب  أصابعها  بين  من  تبددت 
أمام  نفسها  لتجد  واألهداف،  الرؤى 
وقائع جديدة ومتعددة، بات االرتباك 
الخيارات عنواًنا جامًعا  أمامها وفوضى 
واالختالف،  الخالف  تسلل  حيث  أيًضا، 
التنظيمية،  البنية  إلى  فقط  ليس 
التراب  كامل  تحرير  هدف  طال  بل 
الوطني، والذي بات لدى بعض القوى، 
رؤية  عن  وتخلًفا  وجموًدا  تحجًرا 
الواقع، وطال الكفاح المسلح الذي بات 
إلى  بالنفس  تأدية  القوى  بعض  لدى 
آثم،  عنوان  البندقية  وباتت  التهلكة، 
االستعاضة  بعد  العقاب،  يستحق 
الناعمة،  الشعبية  بالمقاومة  عنها 
ليس  حاضًرا،  الثوري  الفكر  يعد  ولم 
السوفييتي،  المنبع  النكسار  نتيجة 
مع  وتكيف  الذهن،  في  لتحجر  ولكن 
الفكر  تعتبر  التي  الجديد  الواقع  قيم 
ال  من  مهنة  والتفكير  فاسدة،  بضاعة 
مهنة له. كما لم يعد الثالوث المعادي، 
عدًوا  الرجعي  اإلمبريالي  الصهيوني 
االشتباك  لحظة  كان  الذي  بالمعنى 
يقابله  للحل  برنامج  كل  وبات  األولى، 
والتقعيد  للتعقيد  وخطوات  برنامج 
الصورة  هذه  ورغم  المعالجة،  عن 
القاتمة، تجد هناك من يكابر ويدعي 
نحو  معبد  طريق  على  نمضي  أننا 
تحقيق األهداف، ولكن أية أهداف..؟
ثالًثا: أوهام الغطاس وأرقام املاء

تاريخ  في  بؤًسا  اللحظات  أكثر  كانت 
عندما  الفلسطينية  الوطنية  الحركة 
الشعب  ليهنئ  الشيخ  حسين  خرج 
عودة  بعد  باالنتصار،  الفلسطيني 
أموال  استالم  وبدء  األمني،  التنسيق 
منها  االحتالل  قص  التي  المقاصة 
الشهداء،  وعائالت  األسرى  مخصصات 
تجرعه  تم  وهم  عن  بذلك  معبًرا 
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للشعب  تجريعه  محاوالت  واستمرت 
قد  أوسلو  اتفاق  بأن  الفلسطيني، 
الهدف  تحقيق  نحو  الطريق  عبد 
يتحدد  الذي  الوقت  في  المرسوم،هذا 
مسيرة  في  التراجع  مستوى  فيه 
أو  بالتقدير  ليس  الوطنية،  الحركة 
تكذب  التي  باألرقام  وإنما  بالتحليل، 
الغطاس، فببساطة يمكن متابعة النمو 
والمستوطنات  للمستوطنين  العددي 
ناهيك  التراجع،  نقيس مستوى  حتى 
بات  الذي  الشرق  سنغافورة  حلم  عن 
كابوًسا تتواصل فصوله يوًما بعد يوم.

رابًعا: طريق الخالص املبتور
بات  آخر  وهًما  أن  للمسألة  آخر  وجه 
الفلسطينية،  الساحة  في  يتراكم 
الشعب  تجريع  محاولة  في  يتبدى 
الخروج  إمكانية  فكرة  الفلسطيني 
من مأزق الحركة الوطنية الفلسطينية 
بحمد  يسبح  من  ومباركة  برضى 
أرض  على  وإفرازاته  أوسلو  اتفاق 
حوارات  عليه  ترتب  الذي  األمر  الواقع، 
يقال  قد  ومتعددة،  كثيرة  ولقاءات 
قول  وهو  المشروعة،  المحاولة  إنها 
الذي  الزمني  المدى  أن  إلى  ينتبه  ال 
دون  المشروعة-  المحاولة  استغرقته 
مضامينه،  في  متغير  مدى   - جدوى 
من  الوهم  في  اإلغراق  عليه  يترتب 
ناحية  من  العقبات  وتراكم  ناحية، 
أية  على  األمل  تعقيد  حد  إلى  ثانية، 

إمكانية للخروج من المأزق.
مرور  على  المترتب  أن  الواضح  فمن 
الفلسطينية، يختلف  الحالة  الزمن في 
التي  التاريخية  االستعصاء  حالة  عن 
ويتم  تغيير  عملية  كل  تواكب 
المعادلة: »القديم  التعبير عنها بتلك 
يولد  لم  والجديد  يموت  أن  يرفض 
ال  أوسلو  »فريق  صيغة:  بعد«،ويتخذ 
يريد الخروج من االتفاق.. والمعارضة 
حقيقية  بدائل  طرح  على  قادرة  غير 
جوهر  المأزقان  من  للخروج  وثورية«، 
في  يكمن  القائمة،  االستعصاء  حالة 
إلى  عبرها  النظر  يتم  التي  الزاوية 
اتفاق أوسلو وكيفية نقضه من داخله 
أم من خارجه؟ وهنا البد من القول:إن 
قراءة معمقة التفاق أوسلو وكونه في 
عمقه رؤية أيديولوجية أكثر من كونه 
اتفاًقا سياسًيا، تؤكد أن إلغاء مثل هذا 
يمكن  ال  مترتباته  وبالنتيجة  االتفاق 
أن تتم،إال من خارجه، بما يعنيه ذلك 
البنى  كل  على  الطاعة  عصا  شق  من 
بأن  االعتقاد  بينما  عنه،  المتولدة 

ذلك يمكن أن يتم من داخله،ستكون 
في  عنوة  رأسه  يدخل  كمن  نتيجته 
عليه  ليستعصي  منها  أضيق  إطار 
بتهشيم  إال  أخرى،  مرة  رأسه  إخراج 
لن  الحالتين  وفي  االثنين،  من  واحد 
تكون النتيجة على ما يرام.فالعنوانان 
المطروحة  المعالجات  في  األبرز 
التنسيق  ووقف  االنقسام  هما:إنهاء 
الضفة  في  االنتخابات  وإجراء  األمني، 
االحتالل  بموافقة  ـــ  والقدس  والقطاع 
فكرة  طرح  يتم  السياق  هذا  وفي  ـــ 
بديهي  التحرير..  منظمة  إصالح 
حالة  استمرار  ويريد  يرغب  أحد  ال 
أجهزة  رؤية  وال  القائمة،  االنقسام 
أمنية  خدمات  تؤدي  فلسطينية،  أمن 
التحرير  منظمة  وال  االحتالل،  لصالح 
ولكن  ومتداعية،  مهلهلة  العتيدة 
أال  السؤال:  كل أحد يمتلك مشروعية 
يعني كل ذلك وفي السياق الذي تتم 
باب  من  خروج  المعالجة،  محاوالت  به 
تم  سواء  نافذته،  من  للدخول  أوسلو 
األمر بحكمة األمناء العامين أو نتيجة 

حوارات في أي عاصمة كانت؟
خامًسا: االشتباك من جديد

االلتفاف  يتم  ما  غالًبا  التي  الحقيقة 
التحرر  حركة  جدارة  أن  حولها  من 
بشكل  ترتبط  الفلسطينية،  الوطنية 
تمسكها  في  باالستمرار  قطعي 
وإدارتها للمنطلقات، التي خاضت على 
مسألة  وهي  األول،  اشتباكها  أساسها 
دامغتين،  بحقيقتين  ترتبط  باتت 
العدو  مشروع  بطبيعة  األولى  تتعلق 
الذي تواجهه، بينما تتعلق الثانية بما 

تمدد  من  إنجازه،  العدو  هذا  استطاع 
الساحة  في  وعميق  جديد  وتموضع 
الخلفية  المواقع  في  أي  العربية، 
من  تجعالن  الحقيقتان  هاتان  لها، 
الذي  المأزق  من  للخروج  محاولة  كل 
عن  بالبحث  أوسلو،  اتفاق  أنتجه 
قاد  الذي  الفريق  مع  للتوافق  صيغة 
أمام  للباب  فتًحا  به،  والمتمسك  إليه 
يجعل  بما  الخسائر،  تراكم  من  مزيد 
مع  والتعويض  المعالجة  إمكانية  من 
مرور الزمن مسألة متفاقمة ومتراكمة، 
ليس  معالجتها،لذلك  تصعب  بحيث 
أمام الحركة الوطنية الفلسطينية لكي 
مساًرا  تشق  أن  جدارتها،إال  تستعيد 
أسس  الذي  السياسي  للمسار  بدياًل 
التفاق أوسلو المستمر على مدى سبعة 
الخسائر  مراكمة  في  عاًما  وعشرين 
من  ذلك  يفرضه  بما  بشكل مضطرد. 
الوطنية  الحركة  بناء  إعادة  حتمية 
الفلسطيني  الوطني  المشروع  وتجديد 
التمسك  لتجديد  إجباري  كمدخل 
وتطوير  التاريخية  الوطنية  باألهداف 
النضال والمقاومة ضد االحتالل، وإعادة 
في  الوطني  الميثاق  لعبه  الذي  الدور 
توحيد الشعب وبلورة هويته، وتأكيد 
وبمعنى  التاريخ.  في  لدوره  رؤيته 
الواقع،  مع  جديد  من  االشتباك  أدق 
التي تم بها االشتباك  العناوين  بذات 
جديدة  مضامين  إليها  األول،يضاف 
على ضوء المتغيرات التي طالت الواقع 
وما أفرزته من تحديات غير مسبوقة.

نستطيع؟  نريد؟ هل  خاتمة: هل 
هل نجرؤ؟
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القضية الفلسطينية في واقع عربي متغير
من االنتفاضات الشعبية إلى االتفاقات االبراهيمية

د. وسام الفقعاوي-أكاديمي- رئيس تحرير الهدف/ فلسطين

لم تكن االنتفاضات الشعبية العربية التي بدأت شرارتها في تونس، أواسط 
شهر كانون أول/ديسمبر 2010م، وسرعان ما تفجرَّت في كل من مصر وليبيا 
الثانية  »موجتها«  في  االنتفاضات  تلك  وكذلك  وسوريا،  والبحرين  واليمن 
 ،2018 أول/ديسمبر  كانون  منذ  ولبنان  والعراق  والجزائر  السودان  أنتجتها،  التي 
وإال  أنتجتها،  التي  والموضوعية  الذاتية  الظروف  خارج  أو  خديعة  أو  مؤامرة  برأيي، 
علينا أن نصدق القول البيولوجي: أن جينات العربي ال تعرف الثورة على حكامها، أو 
النهار.. وكل  الخروج في  العربي ال يعرف  العربي، وصواًل إلى أن  أن االستبداد ِظلُّ 
االستشراقية  االستعمارية  الفكرة  تأكيد  سياق  في  أتت  إما  وغيرها،  المقوالت  هذه 
الُمنقاد  –القطيع -  التابع   – الخانع  العربي في صورة:  التي تحاول أن تضع اإلنسان 
الُمستمر،  واستتباعه  استعماره  فكرة  تشريع  وبالتالي  بإرادته...  الُمهان   – الخارج  من 
لكن السؤال المشروع: لماذا تحولت االنتفاضات أو »الربيع« كما يطلق عليه البعض 
– عدالة اجتماعية(،  – حرية  ُأعلنت )عيش  التي  الكبيرة  إلى عكس »أهدافه/شعاراته 
وتجسدت في هدف/شعار: الشعب يريد إسقاط النظام، أي »التغيير« الذي يؤدي إلى 

تحقيق تلك األهداف/الشعارات؟  

في الوقت الذي أدت فيه هذه االنتفاضات 
واجتماعية  سياسية  تغّيرات  إلى 
سقوط  حيث  من  نوعية،  واقتصادية 
تحت ضغط  الحكم،  نظم  بعض  رؤوس 
المطلب الشعبي أو التدخل الدولي، مثال 
إلى  بعضها  في  وتحولت  وليبيا،  مصر 
المفتوحة، في  حروب أهلية والمواجهة 
تلك  ألطراف  وإقليمي  دولي  دعم  ظل 
وليبيا،  واليمن  سوريا  مثال  المواجهة 
مأزق  فإن  مستمرة،  فصولها  تزال  وال 

االنتفاضات الحقيقي، غير تربص العامل 
واألمريكي  اإلسرائيلي  بها،  الخارجي 
على وجه الخصوص، هو المأزق الداخلي، 
برنامج  ودون  عفوية  انطلقت  بكونها 
غياب  واضح،بسبب  ثوري  سياسي 
أحزاب سياسية متبلورة جيًدا، وبالتالي 
أهدافها  وتوجه  تقود  ناجزة،  قيادة 
موضع  ووضعها  شعاراتها  في  المعلنة 
إنتاج  إعادة  أمام  كنا  لهذا  التنفيذ، 

تلك األنظمة ألنفسها بأشكال متعددة، 
العسكرية  »المؤسسة  ذلك  بوابة  وكان 
المسلمين  اإلخوان  وحركة  جهة،  من 
للنظم  تبعيتهما  في  أخرى«  جهة  من 
الواليات  مقدمتها  وفي  اإلمبريالية، 
المتحدة األمريكية، والمالحظ هنا، دون 
لبس دور العّراب الخليجي الذي لم يتأخر 
في لعب دوٍر محوري في إجهاض هذه 
األقوى  الطرفين  بوابة  من  االنتفاضات، 
أمام  فكنا  واإلخوان«،  »العسكر  داخلًيا، 
المساومات من جانب، كما شهدناها في: 
مصر وتونس والسودان، وكذلك استمرار 
االنفجارات واإلرهاب، كما شهدناها في: 

اليمن وسوريا وليبيا ومصر.
القضية الفلسطينية في عمق 

االنتفاضات الشعبية
القضية الفلسطينية لم تكن خارج هذه 
نجاحها  وارًدا  كان  ما  بقدر  االنتفاضات 
في تحقيق أهدافها/شعاراتها الُمعلنة، 
األهداف  تلك  تتحقق  أن  يمكن  فال 
استقرارها  الدول  هذه  وتستعيد 
وعافيتها من بوابة شعوبها، إال وستكون 
جدول  رأس  على  الفلسطينية  القضية 
رغائبية  ليست  هنا،  والمسألة  أعمالها، 
ثانوية  فلسطينية  بمشاهد  أو محكومة 
الشعبية،  االحتجاجات  مشهد  وسط 
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البعض  يرددها  ما  كثيًرا  بحقيقة،  بل 
بعفوية: طالما مصر أو تونس أو العراق 
ففلسطين  بخير،  أو سوريا...  لبنان  أو 
بلورة  قدرة  حقيقة  يعني  بخير،بما 
اتجاه شعبي عارم، بأن المسألة الوطنية 
نراها  أن  يمكن  ال  الداخلية،  )القطرية( 
القومي،والمسألة  بعدها  سياق  خارج 
للمشروع  اإلمبريالي  والدور  االستعمارية 
وألهدافه  المنطقة،  في  الصهيوني 
المعلنة في السيطرة والتوسع والهيمنة، 
والذي ال يمكن أن يتحقق دون عوامل 
مع  فعلًيا  لها  تأسس  قد  كان  داخلية، 
كامب  باتفاقية  التسوية  قطار  بدء 
ديفيد عام 1979 وما تاله، والذي ال يزال 
مستمًرا على سكتين وضعت قاعدتهما، 
العربية، عندما لم تجد  الرجعية  أنظمة 
بيكو،الِحصن  سايكس  في  إال  نفسها 
وتدافع  تحرسه  تبقى  أن  يجب  الذي 
عنه، فهو من وضع أسس هذه األنظمة 
فلسطين  تكون  أن  شريطة  ودولها، 
تصريح  موقع  بالضبط  وهنا  خارجها، 

بلفور.
من بلفور إلى ترامب.. اختالق 

التاريخ
إنَّ الصراع على جبهة التاريخ في الحالة 
عابرة،  أو  سهلة  ليست  الفلسطينية، 
ال  الذي  »إبراهيم«  )هجرة(  كعبور 
يذهب  كما  أركيولوجي،  أثر  أي  يوجد 
في  والباحثين  المتخصصين  جميع 
فلسطين  في  سواء  القديم،  التاريخ 
والعراقي  المصري  محيطها  في  أو 
هذه  حصول  يؤكد  القديم،  والشامي 
الحركة  أن  المؤكد  لكن  البّتة،  الهجرة 
عملت  أيديولوجية،  حركة  الصهيونية، 
والمضموني  التاريخي  الربط  على 
االستراتيجية،  الصهيونية  الرؤية  بين 
والمشروع  التوراتية،  الدينية  والروايِة 
السياسي المباشر لـ«إسرائيل« العنصرية، 
الُكّتاب  من  كثير  عليه  جاء  ما  وهذا 
كما  ذلك،  في  ودققوا  أدركوا  الذين 
الالمي، لعّل  العراقي عالء  الباحث  يذكر 
من بينهم - إن لم يكن من أهّمهم - 
الباحث واألستاذ الجامعّي المتخّصص في 
وايتالم  المقّدس، كيث  الكتاب  دراسات 
إسرائيل  الحاسم: اختالق  كتابه  في 
هذا  وايتالم  يؤّكد  حيث  القديمة، 
دحُضها  يمكن  ال  واضحة،  بأدلة  الربط 
ذلك  من  أهمّيتها،  من  التقليُل  أو 
الرابط  إلى  بلفور  وعد  إشارة  إّن  قولُه 
في  المشتتين  اليهود  بين  التاريخي 
نصٍر  أكبَر  كان  آبائهم«  بـ«أرض  العالم 

للصهيونية،  العشرين  القرن  مطلع  في 
أصر  الذي  وايزمن،  حاييم  ولزعيمها 
هذه  مثل  بلفور  وعد  يتضمن  أن  على 
على  التركيز  بأن  منه  إيماًنا  اإلشارة، 
لنجاح  أساس  »شرط  التاريخي  الجانب 
»عودة«  ولضمان  المشروع الصهيوني« 
اليهود إلى »أرض أجدادهم«: فكثيًرا ما 
لسنا قادمين،  يرّدد: »نحن  وايزمن  كان 

بل عائدون«.
بعد  ترامب،  )صفقة(  وعد  جاء  لقد 
ليؤكد  بلفور،  تصريح  على  عام  مئة 
الدوام  على  كان  التاريخ،  اختالق  أن 
بالتهجير  تارة  وساق  قدم  على  يسير 
العملي والقانوني،  والتطهير والتهويد 
يجب  الذي  السالم  باسم  أخرى  وتارة 
»أسًسا«  االختالق  لعملية  ُيعطي  أن 
هذا  ضحية  اعتراف  من  تبدأ  تاريخية، 
على  الوجود  في  الجاني  بحق  االختالق 
بعًدا  ليس  عليه،  يضفي  بما  أرضها، 
»يغرسه«  بل  فحسب،  وقانونًيا  سياسًيا 
ترتوي  أن  يجب  الذي  التاريخ  في 
تربته القاحلة باستمرار التهويد العملي 
والقانوني »قانون قومية الدولة« مؤخًرا، 
إلى جانب ُمطهر السالم التاريخي، باسم 
حيث  المرة،  هذه  »إبراهيم/أبراهام« 
قاطرة  على  الُمختلق  التاريخ  يستوي 

أصحاب التاريخ األصالنيين.
بين بلفور وترامب ودولة سايكس بيكو 
التاريخ  اختالق  يتكثف  »العربية«، 
الحسية  التجربة  دلت  إذ  اليهودي، 
بيكو،  سايكس  دولة  أن  على  الُمعاشة 
على  مزدوجة  ضريبة  َتدفع  بأن  ُملزمة 
مادي  األول:  المستوى  مستويين، 
واإلخضاع  التبعية  عالقة  حصيلة  هو 
َتدفع  إذ  المستمر،  اإلمبريالي  والنهب 
ثروة  الضريبة من  القطرية هذه  الدولة 
ومقدرات شعوبها، كما هو حاصل بضخ 

مئات مليارات الدوالرات في مركز النهب 
اإلمبريالي األمريكي الصهيوني، وكذلك 
والعدوان  البينية  الحروب  في  بدفعها 
مصر  مع  كما حصل  المنطقة،  دول  ضد 
عبد الناصر والعراق، ويحصل مع سوريا 
والفلسطينيين  ولبنان  وليبيا  واليمن 
أما  إيران.  إلى  وصواًل  الحالتين،  في 
-تاريخي،  سياسي  الثاني:  المستوى 
ولكن  واألبعاد،  األوجه  متعدد  وهذا 
أحد أبعاده الثابتة، الموقف من الصراع 
سُتدفع  الذي  الصهيوني   – العربي 
حساب  وعلى  من  السياسية  ضريبته 
جانب،  من  وشعبها  فلسطين  قضية 
)تطبيع(  تكريس  آخر  جانب  ومن 
إسرائيل ليس كوجود فقط، بل كتاريخ 
أيًضا، وليس على حساب الرواية العربية 
بل  فحسب،  فلسطين  في  التاريخية 
هذه  تكن  لم  وإال  ككل،  والعربية 

االتفاقات »إبراهيمية«.
من االنتفاضة إلى الثورة: الخروج 

الكبير
وضوح  في  يوًما  المشكلة  تكن  لم 
الفلسطيني،  ومنه  العربي  التاريخ 
وصدق روايته، وتعريفه لذاته، وإسناده 
وضوح  في  تكن  لم  كما  أركيولوجًيا، 
وأهدافه  الصهيوني  المشروع  طبيعة 
في  تكن  لم  كما  والخفّية،  المعلنة 
الثمن  دفعت  التي  العربية  الشعوب 
مرتين، مرة جراء تكالب قوى االستعمار 
جراء  أخرى،  ومرة  ضدها،  والعدوان 
خيانة أنظمتها لها، لكن المشكلة تكمن 
فيما ُيوجب الخروج الكبير، على إجهاض 
الفعل  إلى  العفوي،  االنتفاضي  الفعل 
الفعل  وهذا  والُمنظم،  الُمخطط  الثوري 
رؤيتها  تمتلك  وأحزاب،  قوى  بوابته، 
المغايرة  وأدواتها  وإستراتيجيتها 
ما  بقدر  الذي  القائم  للواقع  والمفارقة 
واليأس،  والتشاؤم  اإلحباط  إلى  يدعو 

يؤسس لذاك الخروج الكبير الُمنتظر.
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الحركة الوطنية الفلسطينية في مفترق طرق
د. حسن نافعة- أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة/ مصر 

مختلفة من مراحل  في  هائلة  تحديات  الفلسطينية  الوطنية  الحركة   واجهت 
 مسيرتها النضالية الطويلة، لكنها استطاعت أن تتغلب عليها وأن تبقي على
 قضية شعبها حية في القلوب والعقول،غير أن التحديات التي تواجهها في
 المرحلة الراهنة تبدو غير مسبوقة وتهدد بتصفية القضية الفلسطينية ذاتها، ومن ثم
بالنسبة لها، وذلك ألسباب عديدة تتعلق ليس فقط باألوضاع  تمثل تهديًدا وجودًيا 

الفلسطينية المحلية، ولكن أيًضا باألوضاع اإلقليمية والعالمية على وجه الخصوص.

أصيبت الفلسطيني:  الصعيد   فعلى 
بجرح الفلسطينية  الوطنية   الحركة 
 عميق يبدو أنه لم يعد قاباًل لاللتئام،
بين الحادث  االنقسام  بسبب   وذلك 

 حركتي فتح وحماس.
في فتح  حركة  اُختزلت  ناحية،   فمن 
وتربطها اهلل  رام  في   »سلطة«تقيم 
فرضت اتفاقية  اإلسرائيلي   باالحتالل 
عن والتخلي  السالح  إلقاء   عليها 

المقاومة المسلحة،
الشعب تمثيل  تدعي  أنها   ورغم 
في باسمه  وتتحدث   الفلسطيني 
تسيطر ال  أنها  إال  الدولية،   المحافل 
 فعلًيا، إال على مساحة محدودة جًدا من
وأصبحت بل  الغربية،  الضفة   أراضي 
لها الشعبي  التفويض  لشرعية   فاقدة 
 بعد انتهاء والية الرئيس محمود عباس
من الفلسطيني  الشعب  تمكن   وعدم 
انتخابات عبر  بالقيادة  ثقته   تجديد 
أخرى، ناحية  ومن  ونزيهة.   حرة 
أمر سلطة  في  حماس  حركة   اُختزلت 
 واقع تكتفي بإدارة قطاع غزة المحاصر،
أنها األخرى  هي  تدعي  أنها   ورغم 
مجمله، في  الفلسطيني  الشعب   تمثل 
آخر في  األغلبية  على  حصولها   بحكم 
الضفة في  جرت  تشريعية   انتخابات 
بدورها أصبحت  أنها  إال   والقطاع، 
بسبب التمثيلية،  للشرعية   فاقدة 
 انتهاء واليتها التشريعية وعدم تمكن
ثقته تجديد  من  الفلسطيني   الشعب 

 بها عبر انتخابات حرة جديدة.
 وبينما تحاول حركة فتح تبرير استمرار
مؤسسات على  المنفردة   هيمنتها 
من به  تقوم  بما  »الوطنية«   السلطة 
السياسية التسوية  مفاوضات  في   دور 
اتفاقية على  التوقيع  منذ   الجارية 
تبرير حماس  حركة  تحاول   »أوسلو«، 
قطاع على  بالسلطة  انفرادها   شرعية 
 غزة بالحرص على حماية حقوق الشعب
مفاوضات في  الضياع  من   الفلسطيني 
النضال ومواصلة  بالعبثية،   تصفها 
 وقيادة الكفاح المسلح باعتباره الوسيلة
الفلسطيني الشعب  لتمكين   الوحيدة 
غير المشروعة.  حقوقه  استخالص   من 
 أن الواقع القائم يفضح بؤس الخطابين
السلطة خطاب  أي  نفسه،  الوقت   في 
التي مًعا،فالمفاوضات  الحركة   وخطاب 

ف..
لـــ

م



 23

20
20

ر  
مب

يس
/د

ول
ن أ

نو
كا

 : )
14

95
(2

د 1
عد

  ال
ين

سط
 فل

ي -
قم

الر
ف 

هد
ال

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

وتحرص تخوضها  أنها  السلطة   تدعي 
أداة إلى  تحولت  استمرارها   على 
 إسرائيل لكسب الوقت وشرعنة التوسع
الوطنية« »السلطة  إن  بل   االستيطاني، 
التنسيق آلية  عبر  تحولت   نفسها 
االحتالل يد  في  أداة  إلى   األمني 
خدمة في  أداة  إلى   اإلسرائيلي،وليس 
 النضال الفلسطيني يمكن أن تقود إلى
 استخالص الحقوق المغتصبة. والكفاح
أنها حماس  حركة  تدعي  الذي   المسلح 
أرض على  وجود  له  يعد  لم   تقوده 
على المضروب  الحصار  بسبب   الواقع، 
النواحي، وألن كال  قطاع غزة من كافة 
 الفصيلين في فتح وحماس بات منشغاًل
وعلى الفصائلية  ذاته  على   بالمحافظة 
من أكثر  الطبقية  وامتيازاته   سلطته 
بالكفاح أو  السياسي  بالنضال   انشغاله 
أن الطبيعي  من  كان  فقد   المسلح، 
 يصال مًعا، ومعهما القضية الفلسطينية
الحالة تجسده  مأزق  إلى   برمتها، 
بعد خاصة  الراهنة،   الفلسطينية 
 رفضهما مًعا لصفقة ترامب التي يطلق

عليها إعالمًيا »صفقة القرن«.
أصيب العربي:  الصعيد   وعلى 
من بحالة  العربي  اإلقليمي   النظام 
تراكم التام،بسبب  واالنهيار   الشلل 
في خاصة  بها،  مني  التي   الهزائم 
بسبب أصابته،  التي  واالنقسامات   ،67 
لبعض والكارثية  المنفردة   القرارات 
السادات قرار  خاصة  العرب،   الزعماء 
أفضى والذي   ،77 عام  القدس   زيارة 
 إلى خروج مصر من المعادلة العسكرية
 للصراع العربي اإلسرائيلي، وقرار صدام
 غزو واحتالل الكويت عام 1990، والذي
عام العراق  واحتالل  تدمير  إلى   أفضى 

.2003
  ورغم تجدد األمل في إحياء ونهوض

خاصة كبوته،  من  العربي   النظام 
العربي« »الربيع  ثورات  اندالع   عقب 
نهاية العربية  الدول  من  العديد   في 
هذه فشل  أن  إال   ،2011 وبداية   2010 
في العربي  االستبداد  وعودة   الثورات 
العربي بالنظام  صوره،ألحق   أبشع 
تاريخه، في  هزيمة  أو  انتكاسة   أكبر 
العربي يعيش حالًيا أقسى العالم   وألن 
خاصة التاريخي،  انحطاطه   مراحل 
والطائفية األهلية  الحروب  اندالع   بعد 
العديد من دوله،  والعرقية داخل وبين 
تنشغل أن  الطبيعي  من  كان   فقد 
بأوضاعها العربية  والشعوب   الحكومات 
القضية تتراجع  وأن  المتردية   الداخلية 
النظام أعمال  جدول  على   الفلسطينية 

مبالغة دون  القول  يمكن  بل   العربي، 
 أن النظام العربي تحول اآلن إلى عبء
القضية وعلى  الفلسطيني  النضال   على 
 الفلسطينية، خاصة بعد تسارع معدالت
 التطبيع مع إسرائيل،والذي يعني تخليه
 عن مبادرة قمة بيروت لعام 2002، التي
 ربطت هذا التطبيع بانسحاب إسرائيل
المحتلة عام العربية   من كافة األراضي 
مستقلة فلسطينية  دولة  وقيام   67 
بعبارة الفلسطينيين.  الالجئين   وعودة 
النظام انهيار  أن  القول  يمكن   أخرى 
الشعب ترك  إلى  عملًيا  أدى   العربي 
 الفلسطيني وحيًدا في مواجهة المشروع

الصهيوني.
النظام يمر  العالمي:  الصعيد   وعلى 
بالقصيرة، ليست  فترة  منذ   العالمي 
السوفييتي االتحاد  انهيار  بعد   خاصة 
األمريكية الهيمنة  مشروع   وفشل 
 المنفردة، بمرحلة سيولة تتسم بغياب
دولية قوى  وصعود  والقيادة   الرؤية 
تثبيت من  بعد  تتمكن  لم   جديدة 
 مواقعها على قمة هرم النظام الدولي،
الدولي القانون  ومكان  هيبة   وتراجع 
االرتباك سياق  وفي  المتحدة.   واألمم 
عدة شهدت  المرحلة  هذه  عن   الناجم 
كان اليميني،  المد  من  موجات   بلدان 
النظام أفرزها  التي  تلك   أبرزها 
فوز عن  وأسفر  األمريكي   السياسي 
التي الرئاسية  االنتخابات  في   ترامب 
 جرت في نوفمبر عام 2016. وقد تمكن
هذه، السيولة  مرحلة  ظل  في   ترامب، 
الصادمة القرارات  العديد من  اتخاذ   من 
خطيرة سلبية  تأثيرات  لها  كان   التي 
ما منها  يهمنا  الدولية  المشكالت   على 
اإلسرائيلي، العربي  بالصراع   يتعلق 
الفلسطينية، وبالقضية  عامة،   بصفة 

بصفة خاصة.
  فمنذ اللحظة األولى لوصوله إلى البيت

خطة إعداد  في  ترامب  شرع   األبيض 
عليها أطلق  للصراع  نهائية   لتسوية 
صهره وكلف  القرن«  »صفقة   إعالمًيا 
إعدادها على  باإلشراف  كوشنر   جاريد 
لتنفيذها، الالزمة  الخطوات   واتخاذ 
 وبالتدريج تبين أن ما يجري اإلعداد له
لتصفية خطة  إلى  يكون  ما  أقرب   هو 
إلى منها  نهائًيا  الفلسطينية   القضية 
أدرك الصراع،وعندما  لتسوية   خطة 
على الفلسطينية،  السلطة  أن   ترامب 
الخطة هذه  مع  تتجاوب  لن   ضعفها، 
الفور على  شرع  قبولها،  تستطيع   ولن 
 في اتخاذ إجراءات عقابية، وقام بإغالق
الفلسطينية التحرير  منظمة   مكتب 

بحصة الوفاء  عدم  وقرر  واشنطن   في 
وكالة ميزانية  في  المتحدة   الواليات 
 غوث الالجئين الفلسطينيين، وعندما لم
 تفلح هذه الضغوط في تليين الموقف
يتخذ وراح  به  يعبأ  لم   الفلسطيني، 
 خطوات أحادية كان في مقدمتها النقل
 الفعلي للسفارة األمريكية للقدس التي
إلسرائيل، موحدة  عاصمة  بها   اعترف 
خطته توضيح  في  الحًقا  شرع   وحين 
معالمها، أهم  عن  رسمًيا   واإلعالن 
 تبين أنها ترتكز على إقامة مشروعات
األول المقام   اقتصادية، تستهدف في 
في الفلسطينيين،  الالجئين   توطين 
في بالحق  إلسرائيل  االعتراف   مقابل 
اليهودية االستيطانية  الكتل   ضم 
منطقة في  خاصة  الغربية،  الضفة   في 

القدس وكذلك غور نهر األردن.
للفلسطينيين سوى   وبالتالي ال يترك 

متصلة غير  أراض  من  محدودة   أجزاء 
تصلح أن  يمكن  ال  الغربية  الضفة   في 
عليها، فلسطينية  دولة  إلقامة   مطلًقا 
عبر غزة،  بقطاع  وصلها  تم  لو   حتى 
األرض. تحت  نفق  أو  بري   طريق 
بكل يضغط  ذلك  بعد  راح  أن   األدهى 
 قواه على الدول العربية لكي تشرع على
بإسرائيل عالقتها  تطبيع  في   الفور 
فلسطينية، دولة  لقيام  انتظار   دون 
تشكل أصبحت  إيران  أن  منطلق   من 
ال المنطقة  دول  لكل  رئيسًيا   تهديًدا 
 يمكن مواجهته إال بتعاون أو بتحالف

عربي إسرائيلي مشترك.
 في سياق كهذا يبدو واضًحا أن الحركة
منعطًفا دخلت  الفلسطينية،   الوطنية 
 جديًدا، ال شك أنه األخطر في تاريخها،
أن الفلسطيني  الشعب  على  يفرض   ما 
همة بكل  يسعى  وأن  حساباته،   يعيد 
فلسطينية وطنية  حركة   لتأسيس 
لكافة تشكيل  إعادة   جديدة،تتضمن 
واالقتصادية السياسية   مؤسساته 
يتناسب بما  واالجتماعية،   والثقافية 
في تنتظره  التي  الجسام   والتحديات 

المرحلة القادمة.
على األولى  الخطوة  أن  تقديري   وفي 
 هذا الطريق يجب أن تبدأ بالعمل على
 صياغة رؤية استراتيجية مختلفة،تحدد
الفلسطينية، للنضال  جديًدا   مساًرا 
المرحلة معطيات  مع  يتناسب   بما 
الرؤية هذه  تبني  أن  شريطة   الراهنة، 
المستفادة الدروس  استخالص   على 
الوطنية للحركة  السابقة  التجارب   من 
مراحل مختلف  في   الفلسطينية 
الضمانات كافة  تتضمن  وأن   تطورها، 
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األخطاء تكرار  دون  للحيلولة   الالزمة 
السابقة.

تقدم،على ما  على   وتأسيسا 
أن الفلسطينية  الوطنية   الحركة 
 تتخلص من مجموعة من األوهام،
 يبدو أن البعض ما زال يعتقد في

صحتها:
إسرائيل بأن  االعتقاد  وهم   أولها: 
 أصبحت جاهزة لحل وسط تاريخي يؤدي
للحقوق األدنى  بالحد  االعتراف   إلى 
تتطلب التي  المشروعة   الفلسطينية 
لقيام الضمانات  من  يكفي  ما   تقديم 
 دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة
 على كافة األراضي الفلسطينية المحتلة
الشرقية، القدس  فيها  بما   ،67  عام 
كانت الصهيونية  الحركة  أن   فالواقع 
الشعب مع  صراعها  في  ترى  تزال   وما 
يمكن ال  صفرية،  مباراة   الفلسطيني 
لقضيته الكاملة  بالتصفية  إال   كسبها، 

واإلعالن عن انتصارها النهائي عليه.
الوطنية الحركة  على  ينبغي   لذا 
 الفلسطينية أن تدرك يقينا أن إسرائيل
 لن تكون جاهزة لتسوية تستجيب للحد
 األدنى من حقوقها الوطنية المشروعة،
الذي األمر  ذلك،  على  أجبرت  إذا   إال 
 يتطلب منها أن تعمل أواًل على تصحيح
 الخلل القائم في موازين القوة قبل أن
 تشرع في التفاوض حول سبل تحقيق

 السالم.
األخطاء أكبر  أن  تقديري   وفي 
منظمة ارتكبتها  التي   التاريخية 
 التحرير الفلسطينية في الماضي يكمن
 في إقدامها على توقيع اتفاقية ال تلزم
والتام الكامل  بالوقف  صراحة   إسرائيل 

مراحل خالل  األقل  على   لالستيطان، 
وأقصد النهائي،  الحل  على   التفاوض 
وألن  ،1993 لعام  أوسلو  اتفاقية   هنا 
 البكاء على اللبن المسكوب لم يعد يفيد
 أو يساعد على استعادة ما ضاع، فإن أول
أن الفلسطينية  السلطة  على  ينبغي   ما 
 تقوم به أواًل قبل أية خطوة أخرى هو
كل من  والتحلل  أوسلو  اتفاقية   إلغاء 
ما خاصة  عليها،  المترتبة   االلتزامات 
 يتعلق منها بالتنسيق األمني. ويمكن
الناحيتين من  الخطوة  هذه   تبرير 
 القانونية والسياسية، بأن إسرائيل كانت
 أول من خرقها، وأن االتفاقيات ينبغي
وال األطراف  لجميع  ملزمة  تكون   أن 

يمكن احترامها من جانب واحد فقط.
الواليات بأن  االعتقاد  وهم   الثاني: 
التي اإلدارة  شكل  كان  أًيا   المتحدة، 
هي فيها،  الحكم  مسؤولية   تتولى 
المهيأة العالم  في  الوحيدة   الدولة 
ما يمتلك  الذي  الوسيط  دور   للعب 
 يكفي األدوات إلى تسوية عادلة لجميع

األطراف.
  فقد أثبتت تجربة »العملية السياسية«

حرب نهاية  منذ  الواقع  في   والجارية 
تكون ربما  المتحدة  الواليات  أن   ،1973 
وقدرة تأهياًل  الدولية  األطراف   أكثر 
عليها الضغط  أو  إسرائيل  إقناع   على 
لم لكنها  عادلة،  تسوية  إلى   للتوصل 
اتضح وقد  ذلك.  في  راغبة  أبًدا   تكن 
 اآلن بما ال يدع مجااًل ألي شك أن الواليات
 المتحدة كانت وما تزال وستظل منحازة
 إلسرائيل وللحركة الصهيونية، ومن ثم
األمر حقيقة  في  مؤهلة  ليست   فهي 
والمحايد، النزيه  الوسيط  بدور   للقيام 

الوطنية الحركة  على  يتعين   لذا 
ونهائًيا تماًما  تتخلى  أن   الفلسطينية 
المتحدة الواليات  استخدام  فكرة   عن 
االنفراد أو تمكينها من   كوسيط وحيد 
الوقت في  العمل  التسوية،مع   بعملية 
واالحتفاظ استعدائها  عدم  على   نفسه 
 معها بعالقة صحية وقوية قدر اإلمكان
بعبارة مؤثرة.  عظمى  قوة   باعتبارها 
الوطنية الحركة  على  يتعين   أخرى، 
المظلة اعتماد  الجديدة   الفلسطينية 
وحدهما الدولية  والشرعية   األممية 

 كغطاء وحيد ضامن لعملية التسوية.
المبالغ واالعتماد  التواكل  وهم   الثالث: 
واإلسالمي العربي  التضامن  على   فيه 
للنضال كرديف  حتى  أو   كبديل 
الفلسطينية فالقضية   الفلسطيني، 
الشعب مسؤولية  وأخيًرا  أواًل   هي 

الفلسطيني.
واإلسالمية العربية  الشعوب  أن   صحيح 
لدعم استعداد  على  تزال  وما   كانت 
المتزايد انكفائها  رغم  القضية،   هذه 
 على مشكالتها وهمومها الداخلية، لكن
دوًما توقفا  الدعم  هذا  ومستوى   درجة 
النضال جبهة  ومتانة  سالمة  مدى   على 
القول يمكن  لذا  نفسها،   الفلسطيني 
فتح فصيلي  بين  الحادث  االنقسام   أن 
الفلسطينية، القضية  إلى  أساء   وحماس 
إساءة، أيما  الفلسطيني  النضال   وإلى 
من العديد  أمام  ذهبية  فرصة   وأتاح 
الموالية واإلسالمية  العربية   القوى 
 للغرب للتملص من مسؤولياتها القومية
الشعب على  يتعين  لذا   والدينية، 
 الفلسطيني أن يعتمد أواًل وأخيًرا على
وهي الذاتية،  وموارده  وطاقاته   قواه 
إذا ما أحسن استخدامها  كبيرة وهائلة 
تمكن كلما  أنه  يدرك  وأن   وتوظيفها، 
القوى والطاقات  من حشد وتعبئة هذه 
 إلى حدودها القصوى زادت فرص نجاحه
والطاقات الصفوف  وحشد  تعبئة   في 
العربية واإلسالمية، بل واإلنسانية خلفه.
في تركيزه  ينصب  أن  ينبغي   كما 
بناء إعادة  على  القادمة   المرحلة 
الرسمية ومؤسساته  الوطنية   حركته 
بما النضالية،  وإستراتيجيته   والشعبية 
كافة وتوحيد  وتعبئة  بحشد   يسمح 
 الطاقات التي تمتلكها مكوناته الثالث:
،48 قبل  المحتلة  األرض   فلسطينيو 
األرض أو  والقطاع  الضفة   فلسطينيو 
الشتات وفلسطينيو   ،67 بعد   المحتلة 
 والمهجر، مع األخذ في االعتبار ظروف
على والعمل  مكون،  كل   وخصوصية 
 تسخير هذه الطاقات للدفاع عن قضيته

ف..
لـــ

م
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بكل الوسائل المتاحة.
التي الضخمة  التحديات  أن  شك   ال 
الفلسطينية في الوطنية  الحركة   تواجه 
جميع على  تفرض  الراهنة،   المرحلة 
مستوى إلى  االرتفاع  ضرورة   فصائلها 
اإلخالص بكل  والعمل  التحديات   تلك 
صفوف توحيد  إعادة  على   والتجرد 
طاقاته وتعبئة  الفلسطيني،   الشعب 
 لمقاومة مشروع االستيطان الصهيوني،
 غير أننا ال نقصد هنا إعادة اجترار فكرة
 »المصالحة« التقليدية بين فتح وحماس،
التي الكبيرة  الجهود  تسفر  لم   والتي 
أي عن  إليها  التوصل  أجل  من   بذلت 
أن على وإنما نقصد  اآلن،   نتيجة حتى 
تقوم أن  الفلسطينية  الفصائل   جميع 
السابقة ألطروحاتها  شاملة   بمراجعة 
 واالتفاق على رؤية موحدة إلستراتيجية
نفسه الوقت  في  تتضمن  بديلة   نضال 
موحدة فلسطينية  مؤسسات   تشكيل 
والبرامج السياسات  وضع  على   قادرة 

الداخلية والخارجية الالزمة لتنفيذها.
 إن مطالبة الحركة الوطنية الفلسطينية
إلستراتيجية موحدة  رؤية   بصياغة 
على يفهم  أن  ينبغي  ال  جديدة   نضال 
ومؤسسات هياكل  بقيام  نطالب   أننا 
 فلسطينية مركزية أو جامدة، فالظروف
الفلسطيني الشعب  فيها  يعيش   التي 
تختلف  48 عام  المحتلة  األرض   داخل 
الشعب فيها  يعيش  التي  تلك   عن 
في أو  الغربية  الضفة  في   الفلسطيني 
عن بدروها  تختلف  وتلك  غزة،   قطاع 
الشعب فيها  يعيش  التي   الظروف 
والمهجر، الشتات  بالد  في   الفلسطيني 
تنظيمية هياكل  تشكيل  ينبغي   لذا 
وتأخذ بالمرونة،  تتسم   فلسطينية 

إيجاد على  العمل  ضرورة  اعتبارها   في 
كل يتولى  فرعية  تنظيمية   هياكل 
والحياتية اليومية  الشئون  إدارة   منها 
هذه في  المقيمين   للفلسطينيين 
ينبغي أخرى،  الثالث.بعبارة   المكونات 
عن مسؤول  مجلس  هناك  يكون   أن 
الفلسطينيين داخل األرض  إدارة شئون 
 المحتلة عام 48، وآخر مسؤول عن إدارة
الضفة في  الفلسطيني  الشعب   شئون 
 الغربية، وثالث مسؤول عن إدارة شئون
 الشعب الفلسطيني في قطاع غزة, ورابع
 يتولى اإلشراف على شؤون الفلسطينيين
هناك يكون  أن  على  المهجر،   في 
أعضاء يضم  وجامع  عام  وطني   مجلس 
وضع ويتولي  الفرعية،  المجالس   هذه 
واإلشراف المختلفة  والبرامج   السياسات 

على تنفيذها.
 وما قلناه حول قضية المؤسسات ينطبق
المقاومة، قضية  على  نفسه  الوقت   في 
 فحين نتحدث عن المقاومة الفلسطينية
الصهيوني، االستيطاني   للمشروع 
المسلحة المقاومة  فقط  نقصد  ال   فإننا 
نقصد وإنما  التقليدي،   بمعناها 
الوسائل بمختلف  الشاملة   المقاومة 
إلى تشمل  والتي  المتاحة   واألشكال 
 جانب المقاومة المسلحة، العمل السياسي
 والدبلوماسي، وأنشطة المجتمع المدني،
والمعتقلين.. األسرى  شئون  ورعاية 
 الخ، بحيث تتضافر كل أشكال المقاومة
الخالص لصالح  النهاية  في   لتصب 
 الفلسطيني وتمكين الشعب الفلسطيني

من استخالص حقوقه المشروعة.
الُمركز الطرح  هذه  اختتم  أن   بقي 
الدولتين«، »حل  شعار  أن  إلى   باإلشارة 
النضال هدف  يختزل  شعار   وهو 

فلسطينية دولة  إقامة  في   الفلسطيني 
عام المحتلة في  األراضي  على   مستقلة 
الفلسطيني النضال  يالئم  يعد  لم   ،67 
أسقطته فقد  الحالية،  المرحلة   في 
من كامل  وبدعم  نهائًيا،   إسرائيل 
وفًقا الدولتين  حل  المتحدة،   الواليات 
وأصبح الحل،  لهذا  الفلسطيني   للفهم 
مجرد وأمريكًيا  إسرائيليا   المطروح 
 سلسلة من الكانتونات المتفرقة، تعيش
 في كنف وحماية دولة إسرائيل الكبرى،
 وال تتمتع بأي استقالل حقيقي، وتقوم
الكيان لصالح  ومحددة  وحيدة   بوظيفة 
 الصهيوني، أال وهي ضمان فصل العنصر
المسيحي والمسلم، عن  العربي، بشقية 
 »شعب اهلل المختار« الذي تعتقد الحركة
 الصهيونية أن من حقه وحده أن يعيش

مستقاًل في دولة يهودية خالصة.
الفلسطيني الشعار  أن  أعتقد  لذا    

شعار هو  المقبلة  للمرحلة   األنسب 
 »الدولة الفلسطينية التاريخية الموحدة«
ويتمتعون الجميع  فيها  يتعايش   التي 
القانون، يكفلها  متساوية   بحقوق 
 وحول هذا الشعار الموحد يجب أن تلتئم
 صفوف كافة الفصائل الفلسطينية. هذا
 ال يعني أن شعار »الدولة الموحدة« لديه
الدولتين«، »حل  أفضل من شعار   فرص 
حشد على  قدرة  أكثر  شعار   ولكنه 
 وتعبئة الطاقات الفلسطينية على طريق
إلى القوة  موازين  أن تصل  إلى   النضال 
بأن التي تقتنع فيها إسرائيل   النقطة 
 من مصلحتها أن تتجه بجدية نحو »حل
يؤدي الذي  الحل  نحو  أي   الدولتين« 
متجاورتين دولتين  وجود  إلى   بالفعل 
 يعيشان جنًبا إلى جنب ويتمتعان بنفس

 الحقوق السيادية.
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للجبهة في يومها: لِك ينظر الشعب التترددي

اسحق أبو الوليد- كاتب سياسي فلسطيني/فنزويال

لتحرير الشعبية  الجبهة  أن  شك   ال 
الثالث عامها  تكمل   فلسطين 
لمرحلة صعبة  ظروف  في   والخمسين 
 استثنائية فلسطينًيا تشهد تناقضات
أحزابها كافة  في  داخلية   حزبية 
تناقضات نفس  وتعيش   وحركاتها، 
واأليديولوجية السياسية   المكونات 
التي العربية  القومي  التحرر   لحركة 
والمباشر، العلني  الشكل  تأخذ   باتت 
قوى وبسببها  عنها  سينتج   مما 
فقط ليس  جديدة،  أو   تجديدية 
والمقاومة، الثورة   داخل معسكر قوى 
اليميني المعسكر  داخل  أيًضا   بل 
معسكر ولكل  المستسلم،   الرجعي  
 من هذين المعسكرين العوامل الذاتية
لتجديده الدافعة،إما   والموضوعية 

وتطوره أو انحساره وتالشيه.
  فلسطينًيا، لم يعد اليمين الفلسطيني
عوامل يمتلك  والمستسلم،   الخائن 
يمكن التي  الضرورية  الذاتي   الدفع 
في يستمر  كي  بالطاقة  تمده   أن 
 امتالك القوة التي تمكنه من استمرار
 اختطافه لمراكز القرار في المؤسسات
أوسلو، قبل  بنائها  تم  التي   الوطنية 
الشعب على   ونهجه  خياره   لفرض 
»سلطته« أصبحت  حيث   الفلسطيني، 
كما سلطة  بال  هي  وإن   األوسلوية، 
المزيفة وشرعيته  أصحابها،   يقول 
أهم أحد  تشكالن  وقانونًيا،   شعبًيا 
والبوليسية السياسية  قوته   عوامل 
الحركة ضد  القمعية   الدايتونية 
المسلحة الشعبية  والمقاومة   الوطنية 
قيامه مقابل  إرهاًبا،  يعتبرها   التي 
معسكر لدى  »كموظف«  الدور   بهذا 
الصهيوني، العدو  لدى  وخاصة   العدو، 
 يتم تزويده بحقن مالية– اقتصادية،
الحياة قيد  على  البقاء  له  يسمح   بما 
ووظيفته دوره  تنفيذ  في   لالستمرار 
 التي حددها له أسياده في االتفاقيات
 التي وقعها معهم، منذ مؤتمر مدريد
سيستمر أنه  المؤكد  ومن  اآلن،   حتى 
 بلعب هذا الدور طوعًيا، إن لم يصطدم
قادرة على وقفه  بقوه وكتلة شعبية 
ما تدمير  في  سيستمر  وإال   وردعه، 
وسياسية، وطنية  إنجازات  من   تبقى 
 حققها نضال شعبنا وثورته الحديثة.
والملحة المباشرة  المهام  تتجلى   هنا 

أزيز مع  مترافًقا  ورفاقه  الحكيم  صوت  صدح  التاريخي،  اليوم  هذا  مثل   في 
معلنين والعودة،  التحرير  بحتمية  المؤمنين  الحالمين  وهتافات    الرصاص 
 االنطالق صوب الوطن، بفكر واضح لرجال ونساء من طراز جديد ومعدن صلب،
 رسموا خريطة طريق تحرير الوطن والعودة إليه، دون وهم أو انفعال وقالوا للشعب:
للوصول محطة«يناضلون«  ولديهم  تريد  حيث  إلى  المشي  يريدون  ال  من  منا   انتبه، 
للسير حتى واإلرادة  االستعداد  لديهم  ليس  وينتهون، ومنا من  عندها  يقفون   إليها، 
يحتاجون ولكنهم  األولى،  الفئة  من  أبعد  محطات  يقطعوا  أن  لهم  ويمكن   النهاية، 
نحن،أبناء أما  المشي«،  »وإغراءات  االستمرار  مقومات  لهم  ويقدم  »يحملهم«   لمن 
الكادحين العمال وكل  نحن  المضطهدين والمطاردين،  المهمشين،  المًهجرين،   المخيم 
 والفالحين، نحن الطريق، نحن الصدق، نحن اإلخالص، نحن النار التي وإن خفت لهيبها

  ال تنطفئ.
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الوطنية والحركة  المقاومة   لقوى 
دفعها قوة  تستمد  التي   الشعبية 
تمسكها من  الداخلية   الضرورية 
التاريخي في كل أرض وتراب  بالحق 
العالية الكفاحية  الروح  ومن   الوطن، 
 واالستعداد لتقديم التضحيات وخوض
االستعمار ضد  أشكاله  بكل   النضال 
لفلسطين،على اإلمبريالي   الصهيوني 
في واضح  سياسي  برنامج   أساس 
عن تميزه  التي  وممارساته   مواقفه 
على األبواب  فتح  الذي  أوسلو   تيار 
الرجعيين الحكام  أمام   مصراعيها 
ضد التاريخية  خياناتهم   إلشهار 
ثقة إعادة  ويؤهله من  العربية،   األمة 
كسب إلى  واالرتقاء  به   الجماهير 
وانخراطها وانحيازها  له   تأييدها 
سيزداد وهذا  لجانبه،  النضال   في 
الجماهير، هذه  لمست  كلما   طردًيا 
هذا قيادة)ات(  إن  الواقع،  أرض   على 
 االتجاه تستجيب لطموحاتها وملتزمة
 بأهدافها وعلى استعداد للتضحية في

سبيل التمسك بها وتحقيقها.
والثورة الثورة  االتجاهين،   هذين 
في ويتصارعان  يعمالن  لن   المضادة، 
»مستقل« بشكل  الفلسطينية   الساحة 
الثورة قيادات   ألسباب عده،أهمها:أن 
المستسلم اليميني  االتجاه   المضادة، 
المصالح إطار  من  نهائًيا  خرج   الذي 
ورغم عنها،  الدفاع  واساليب   الوطنية 
من األحيان  بعض  في  تشهده   ما 
األول، صفها  في  داخلية   تعارضات 
واالمتيازات، المصالح  صراع   بسبب 
استجابة عن  ينم  وجودها  يعد   لم 
التحوالت ألن  فلسطينية،   لضرورات 
أحد منها  جعلت  داخلها،   البنيوية 
 األدوات التنفيذية،  رغم أنها األصغر
 حجًما واألضعف قوة، لمشروع الهيمنة
على الصهيوني  اإلمبريالي   والسيطرة 
الوطني الصراع  وبالتالي   المنطقة، 
 والطبقي معها وضدها هو صراع ضد
 كل أدوات المشروع االستعماري وهي
 من ضمنه، لهذا ستهب القوى الرجعية
 للدفاع عن األداة الفلسطينية المتمثلة
رغم الفلسطيني،  اليمين   بقيادة 
للخطر تعرض  ما  إذا  معه   التعارضات 
الثورية، التقدمية  القوى  أيدي   على 
في حبش  جورج  الحكيم  يؤكد   كما 

 مذكراته.
الحكيم رؤية  عن  تعبير    أصدق 
اليمين بين  العالقة   لديالكتيك 
المستسلم الرجعي   الفلسطيني 
العربية هو »لحس« الرجعية   واألنظمة 

 محمود عباس لتصريحاته النارية التي
بسبب اإلمارات،  حكام  فيها  ن   خوَّ
العدو مع  »سالم«  التفاق   توقيعهم 
سبقوه ولمن  له  سبق   الصهيوني، 
وقعوا أن  والرئاسة  القيادة   في 
لخيانات شرعنة   اتفاقيات،شكلت 
»السفراء«، تبادل  وإعادته   اآلخرين، 
الدول  بعد أن أقدم على سحبهم من 
مسرحية، في  الُمطبعة   الخليجية 
األحزاب كل  يجمع  أن  له   سمحت 
مظلته، تحت  والجبهات   والحركات 
جديد. من  أسياده  ثقة  على   ويحوز 
 كل هذا يتم في أجواء من االنحطاط
الكشف عن تاريخ عمالة  والوقاحة في 
 وخيانة الحكام الرجعيين العرب، ليس
 فقط في الدول النفطية، بل في معظم
 األقطار العربية، مما يفرض على قوى
العدو أن تحدد معسكر  التحرر   حركة 
الشعبية الجبهة  فعلت  كما   بدقة، 
والتي وانطالقتها،  تأسيسها   من 
على التأكيد  لتعيد  التطورات   جاءت 
قدمته الذي  العلمي  التحليل   صوابية 
والتنظيمية السياسية   االستراتيجية 
المؤتمر أقرها  التي  الشعبية   للجبهة 
،1968 عام  شباط  في  للجبهة   الثاني 
جبهة أعمدتها  على  ُشَيدت   والتي 

الشعب بنائها الصلب.
على تضغط  الموضوعية  العوامل   إن 
فلسطينًيا الطليعية  الثورية   القوى 
 أواًل أن تمتشق سالح إرادتها وتباشر
أرض على  تقوله  ما  ممارسة   في 
استراتيجية عن  وتقلع  وتكف   الواقع 
 استجداء قيادات اليمين تنفيذ إرادتها
أبًدا، ذلك  يفعل  لن  ألنه   ومطالبها 
 فمن ُيمكن له أن يضع حًدا النحدار هذا
 اليمين ولخطواته المتسارعة لمزيد من
الوطن، وينقذ  واالستسالم   التفريط 
لهذه حًدا  يضع  أن  له  ُيمكن   ومن 
 المأساة يصنع تاريًخا، ومن ٌيمكن له أن
 يعيد الثقة بالنفس وبالحركة الوطنية
يبادر ومن  »نبًيا«،  يصبح   والمقاومة، 
ويفرض األرض  على  عملية   لخطوة 
 مساًرا وطنًيا جديًدا، يحتل عن جدارة
 قيادة هذا الشعب الذي لم يعد يحتمل،
أشكالها، بكل  الخيانات  فقط   ليس 
البائسة والوعود  بل  وقومًيا،   وطنًيا 
المعارضة لقيادات  والخادعة   الهزيلة 
الرافضة األيديولوجية  مشاربها   بكل 
األوسلوي، الفلسطيني  اليمين   لنهج 
فرصه،إال يترك  ال  الذي  اليمين   هذا 
المفاوضات »طريق  أن  فيها   ويؤكد 
في واالندماج   السلمية   والتسوية 

 المعسكر اإلمبريالي الصهيوني العربي
بدياًل يريد  وال  فيه،  رجعة  ال   الرجعي 

عنه أو له«.
السؤال طرح  جديد  من  يعود   هنا 
ما اللينيني،  البلشفي   التاريخي 
العمل؟ بهذا  سيقوم  ومن   العمل؟ 
وأن السؤال  نطرح  أن  يكفي  ال   أي 
أداة نحدد  أن  يجب  بل  عليه،   نجيب 
 التنفيذ وبكلمات أكثر دقة، ال يكفي
يجب بل  وتحليلها،  المرحلة   تفسير 
 العمل على تغييرها، ألن هدف الحزب
مع التكيف  عدم  الثورية   والطليعة 
التمرد عليه  الواقع واالندماج فيه، بل 
ثوريته الحزب  يفقد  وإال   وتغييره، 
 وطالئعيته ويتكئ بسالم على مقاعد

اإلصالحية وامتيازاتها.
 ليس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
طرق مفترق  على  يقف  من   فقط 
كل بل  والوطنية،  الثورية   األزمة 
الوطنية الحركة  تشكل  التي   القوى 
 الفلسطينية، ومطلوب منها ومن كافة
على يجيبوا  أن  والمناضلين   الوطنين 
 سؤال: ما العمل؟ لكن للجبهة الشعبية
قوة أي  بها  تتمتع  ال   خصوصية 
الحزب أنها  في  تتمثل   فلسطينية، 
الذي أدرك مبكًرا، الثوري   )التنظيم( 
طبيعة الحديثة،  الثورة  انطالقة   منذ 
السياسية، التسوية  مشروع   وأهداف 
 والذي بدأت إرهاصاته في الحديث عن
السبعينيات عقد  بداية  دولي   مؤتمر 
أيلول مجازر  بعد  الماضي،  القرن   من 
الحرب وأثناء  مباشرة،  األردن   في 
والحركة الفلسطينية   المقاومة   على 
الفترة، نفس  في  لبنان  في   الوطنية 
عواطف دغدغت  التي  الدعوات   تلك 
باسم صاغية،  آذان  ولقيت   اليمين 
»اليسار بعض  عند  الثورية   الواقعية 
الجبهة على  فرض  مما   الثوري«، 
ترفع أن  الفترة  تلك  في   الشعبية 
لتلك التصدي  سقف  من   وتعلي 
سيقوله بما  آبهة  غير   »المبادرات«، 
 عنها حلفائها الدوليين، وشكلت جبهة
وخرجت االستسالمية  للحلول   الرفض 
التنفيذية لمنظمة التحرير اللجنة   من 
النحراف التصدي  لها  يتسنى   كي 
بمظهر الظهور  وعدم   قيادتها 
خيانة أن  واشعارها  معها   المتواطئ 
ُيسلّم أو  يمر  أن  يمكن  ال   القضية 
الجماهير ويحير  يقلق  ما  لكن   به، 
اليمينية، القيادة  انتقال  رغم    أنه 
العالم من   ،1991 مدريد  مؤتمر   منذ 
 االفتراضي للتسوية واالعتراف بالكيان
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 الصهيوني إلى العالم الفعلي،أي عالم
من العديد  وتوقيع  بالكيان   االعتراف 
أوسلو اتفاقي  أهمها  معه   االتفاقيات 
مجاالت كافة  تشمل  التي   وباريس 
االقتصادية، األمنية،  معه،   العالقات 
المدنية، والعالقات  المالية،   التجارية، 
مما أشكاله،  أوقح  في  التطبيع   أي 
عالمًيا الكيان  عزلة  إنهاء  في   ساهم 
يرتِق لم  االنتقال  هذا  رغم   وعربًيا. 
لليمين، المواجهة  ترتِق  ولم   الرد 
 وخاصة من قبل الجبهة الشعبية، إلى
الوطني الغطاء  ونزع  معه  القطع   حد 
مع وقعها  التي  االتفاقيات  وعن   عنه 
كانت عندما  حدث  كما  العدو،   كيان 
 التسوية والصلح معه مجرد افتراضية،

السؤال من جديد: لماذا؟
رفضت الشعبية،  الجبهة  أن   حقيقة 
اآلن حتى  مدريد  منذ   المفاوضات 
 ورفضت كافة االتفاقيات التي وقعتها
ولم العدو،  كيان  مع  اليمينية   القيادة 
بأن المغردين  سرب  من  يوًما   تكن 
 اتفاقيات أوسلو »نصًرا وتحريًرا« وال من
إمكانية تطوير على  المراهنين   جوقة 
 أوسلو من »حكم ذاتي إلى استقالل«،
القوى لميزان  التام  االختالل   بسبب 
الواقعين تشاطر  ولم  العدو.   لصالح 
تكمن أوسلو  »أزمة  أن  أوهامهم   في 
المفاوض الفريق  ونوعية  مكانة   في 
الزمني والجدول  المفاوضات   ومرجعية 
يكمن لم  الخلل  أن  أي   للتفاوض«، 
العلمي السياسي  التحليل   جوهرًيا في 
عودة قرار  في  وال  المرحلة،   لطبيعة 
مقدمتهم وفي  الرفاق،  من   مجموعة 
مصطفى، علي  أبو  الشهيد   الرفيق 
أن تأويله،  وإمكانيات  خطورته   رغم 
الرسمية المشاركة  في  تمثل   الخطأ 
 في االنتخابات التشريعية وقبلها في
المنبثقة واألجهزة  المؤسسات   بعض 
إدراجها يتم  عملًيا  »والتي  أوسلو   عن 
 بالتسليم«باألمر الواقع«، وما يمكن أن
السياسية الممارسة  هذه  مع   يترافق 
المهادنة وإحالل مبدأ  من نمو عقلية 
على الصراع  مبدأ  مكان   االنتظارية، 
أو الدار«  لباب  العيار  »الحق   قاعدة 
يطلع راح  ما  يجرب،  مازن  أبو   »خلي 
مع يطلع  »راح  ما  أكيد  شي«،   معه 
تأكيد بكل  ولكن  شي«،   أبومازن 
األشياء«، كل  الصهاينة  مع   »سيطلع 
التي »التكتيكية«  السياسة   هذه 
المعارضة، من بها كل قوى   اشتركت 
وما »الشعبية«  إلى  »حماس«   حركة 
إعطاء في  موضوعًيا  ساهم   بينهما، 

سياساتهم، لتنفيذ  للصهاينة   مهلة 
»أبومازن«، ألن  مازن،  ألبو   وليس 
يريده ال  ما  ينفذ  أن  له  يمكن   ال 
السياسة هذه  واألمريكان.   الصهاينة 
 في الحقيقة، وفي الجوهر تعكس خلل
 نظري فكري عند قوى المعارضة، وإن
 كان هذا الخلل ممكن تبريره، وتفهمه
البرجوازية األيديولوجية  ذات   للقوى 
السكوت أو  قبوله  يمكن  ال   والدينية، 
 عليه لألحزاب والجبهات التي تسترشد
 بالفكر العلمي الماركسي، بسبب عدم
المصالحة أن  يبدو  ما  على   إدراكها 
البرجوازية بين  الطبقية   »التاريخية« 
وحركات بأحزاب  ممثلة   الفلسطينية، 
»فتح«، حركة  رأسها  وعلى   اليمين 
ممثلة اليهودية،  البرجوازية   وبين 
االستعماري وكيانها   بالصهيونية 
تكتيكيه، تكن  لم  فلسطين،   في 
رغم عنها،  رجعة  ال  استراتيجيه   بل 
 التعارضات وبعض التناقضات المعقدة
الداخلية، الرأسمالية  بها  تتسم   التي 
 وأحد األدلة على ذلك، إنه خالل أكثر
القوى تنتظر  من ثالثين عاًما، وهذه 
لمطالبها االستجابة  مازن«  »أبو   من 
نراه حيث  واستجداءاتها،   ونداءاتها 
بها، ومكترث  آبه  غير  فقط،   ليس 
ما أخرى،إذا  سنه   30 عليها  ستُمر   بل 
في متكئه  السياسة،  بذات   استمرت 
مزيًدا خاللها  تحصد  االنتظار،   صالة 
اليمين فابتعاد  والفشل،  الخيبة   من 
غادرها التي  الوطنية  الشواطئ   عن 
 بال رجعة، منذ ما قبل أوسلو، سيزداد

ويتعمق.
 كما يتضح أصبح المشهد العربي ومن
يعد ولم  واضًحا،  الفلسطيني،   ضمنه 
يتحرك إنه  ورمادًيا،  وغامًضا   معقًدا 
فتحالفات وصراحة،  وقاحة   بكل 
واضحة وأهدافها  واضحة   األنظمة 
جاء قضيتنا  من   وموقفها   أيًضا، 
الجبهة وثائق  حددته  كما   بالضبط 
أي هنالك  تعد  ولم  سنة،   53  منذ 
الصراع إدارة  في  لالستمرار   إمكانيه 
الفلسطينية الساحة  في   والتناقضات 
واألدوات، والعقلية  الطريقة   بنفس 
أن المعقول  غير  ومن  يمكن  ال   حيث 
 تتم التضحية بحقوق الشعب وتاريخه
عن الدفاع  مذبح  على   ومستقبله 
أكثر المؤسسة  وتصبح   »المؤسسة«، 
 قدسية وأهمية من الشعب الذي بدونه
 وبدون حقوقه كاملة.. ال شرعيه ألية
ونفوذها حجمها  كان  مهما   مؤسسة 

ومهما حقنت بشرعيات خارجية.

تستطيع لم  الذي  الوقت  ففي    
الفرز تحدث  أن  الثورية  القوى   فيه 
به تقوم  هاهي  والقومي،   الوطني 
اإلمبريالية عميلة  الرجعية   القوى 
الثورية القوى  على  وما   والصهيونية، 
الجبهة مقدمتها  وفي   الحقيقية، 
 الشعبية لتحرير فلسطين،إال أن تقبل
 التحدي، ألن عيون الشعب تنظر للجبهة
 وتتجه إليها في »عيدها«، وعليها أن
 ال تتردد، وأن تبقى سباقه في تحمل
 عبئ الطريق والمسار الثوري المطلوب،
 فكما نحن الفلسطينيين نطالب القوى
مقاطعة والوطنية،  الثورية   العربية 
العدو مع  المطبعة،  العميلة   أنظمتها 
وإسقاط إسقاطها  أجل  من   والنضال 
العدو، مع  واتفاقياتها   عالقاتها 
السياسة هذه  نطبق  أن  علينا   يجب 
بمطالبة الفلسطيني،أواًل  ساحتنا   في 
المناضلين الشعبية، ومعها كل   الجبهة 
 والمخلصين باالنتقال من مربع المماطلة
بإلغاء والسلطة،  اليمين  قيادة   ومطالبة 
القطع إلى   األمني،  والتنسيق   أوسلو 
إسقاط أجل  من  والنضال،  معهم   التام 
إسقاط نستطيع  كي  وأصحابه   النهج 
ما الن  وهزيمته،  العدو  مع   االتفاقيات 
 رفض اليمين تنفيذه من مطالب وطنيه
به القيام  على  يقدم  لن  عاًما،   30  خالل 
واالستعداد النوايا  لديه  كانت  ولو   اآلن، 
عن للتراجع  الفصائل  نداءات   لتلبية 
العدو مع  عالقاته  بإعادة  األخير   قراره 
 لما كان قد أقدم على إعادتها أصاًل، أي
واحتياجاته  هو يتصرف حسب مصالحه 
 الطبقية األنانية الضيقة، ال حسب رغبة

الشعب الوطنية.

ف..
لـــ
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عن  أعلنت  قد  فلسطين  لتحرير  الشعبية  الجبهة  كانت   ،1967 العام  في 
الكيان  ضد  الحدود  عبر  فدائية  مجموعة  بها  قامت  بعملية  وذلك  انطالقتها 
الصهيوني. كانت الجبهة الشعبية تتويجًا لنضال شباٍب عربي في الخمسينيات، 
النطالقة  األولى  النواة  الثأر  شباب  مجموعة  وشكلت  فلسطين،  نكبة  لتحدي  استجاب 

حركة القوميين العرب بقيادة جورج حبش ووديع حداد وأحمد اليماني وغيرهم.

في ذكرى انطالقة الجبهة الشعبية :
ما العمل؟

د. جمال واكيم- أستاذ التاريخ والعالقات الدولية في الجامعة اللبنانية /لبنان

ترافقت حركة القوميين العرب، الحاضن 
الزخم  مع  الشعبية،  للجبهة  األساسي 
في  العربية  القومية  الحركة  مّيز  الذي 
جمال  بقيادة  والمتمثل  الخمسينيات 
العالم  في  التحرر  لحركة  الناصر  عبد 
تمخضت  والتي  الثالث،  والعالم  العربي 
والبلدان  األراضي  معظم  تحرير  عن 
الفرنسي  القديم  االستعمار  العربية من 
و1970،   1960 العامين  بين  والبريطاني 
الخارطة  تغيرت  الفترة  هذه  خالل 
العربي  الوطن  فهذا  كثيراً،  العربية 
والذي  الخليج،  إلى  المحيط  من  الممتد 
كانت تعلوه أعالٌم فرنسية أو بريطانية 
مستقلة  دوٍل  إلى  تحول  غيرها،  أو 
االستعمار،  من  تتحرر  أن  استطاعت 
الشعبية  الجبهة  كانت  فلقد  بالتالي 
هذا  كل  نتاج  هي  فلسطين  لتحرير 
وعلى  العربي،  الصعيد  على  المخاض 
ليتوج  الفلسطينية،  الساحة  صعيد 
عن  الصهاينة، معلناً  ُيطلق ضد  رصاصاً 
وحركة   1967 العام  في  الجبهة  انطالق 

الكفاح المسلح ضد العدو الصهيوني. 

طوال خمسة عقود ويزيد، شكلت الجبهة 
الفلسطينية  الوطنية  الحركة  الشعبية 
تحرير  وبخيار  بالمبادئ  تمسكاً  األكثر 
دون  من  كاملة  الفلسطينية  األرض 
رفض  إلى  هذا  أدى  وقد  مساومة، 
في  »أوسلو«  التفاقات  الجبهة  قيادات 
التحرير  منظمة  قيادة  بين   1993 العام 
معلنًة  الصهيوني،  والكيان  الفلسطينية 
إلى تصفية  االتفاقات ستؤدي  أن هذه 
أي  ُتعطي  ولن  الفلسطينية  القضية 

مكسٍب للشعب الفلسطيني.
الشعبية  الجبهة  قيادة  كانت  ولقد 
وبنائبه  بالحكيم جورج حبش  المتمثلة 
أبو علي مصطفى هي األمينة على الخيار 
بالقضية  المتمسك  الفلسطيني  الوطني 
والمنطلق من رحم حركة تحرر عربية، 
القضية  اعترى  الذي  التراجع  يكن  ولم 
السابقين،إال  العقدين  في  الفلسطينية 
بحركة  لحق  الذي  الكبير  الضرر  نتاج 
آثار  عن  والناتجة  العربية،  التحرر 
الهزيمة في العام 1967، وانحراف نظام 
اتفاقية  وتوقيعه  مصر  في  السادات 

الصهيوني،  العدو  مع  ديفيد«  »كامب 
ومعاهدات  العربي  اإلجماع  بذلك  خارقاً 

الدفاع العربي المشترك.
أمام  الفلسطينية  القضية  تقف  اآلن 
األول  التحدي  يتمثل  كبيرة،  تحديات 
الذي  الشامل  العربي  االنهيار  بحالة 
نشهده منذ غزو العراق على يد القوات 
في  المتحدة  الواليات  أو  األمريكية 
الثاني  التحدي  يتمثل  2003.كما  العام 
قيادة  الفلسطينية  القيادة  بتسووية 
الفلسطينية  والسلطة  التحرير  منظمة 
المنبثقة عن اتفاقات »أوسلو« وتعاونها 
مع االحتالل.أما التحدي الثالث فهو في 
من  واضحة  مواجهة  استراتيجية  غياب 
ِقَبل قوى فلسطينية معارضة لالتفاقات، 

وعدم اتفاقها على عمل برنامج موحد.
هنا، ُيطرح السؤال أمام الجبهة الشعبية، 
ما العمل؟ وقد تكون هي الحركة األكثر 
بديٍل  أو عصٍب  نواٍة  قدرة على تشكيل 
باإلرث  يستطيع  فلسطيني،  وطني 
الوطني  الموقف  الجبهة  تمثله  الذي 
إذا تم صياغة  الجميع حولها،  أن يجمع 
برنامج مواجهة، ليس مع االحتالل فقط، 
ولكن أيضاً مع المتعاونين مع االحتالل، 
الفلسطينية  السلطة  األولى  وبالدرجة 
المتمثلة بأبو مازن وأعوانه.أما التحدي 
الرابع أمام الجبهة فيكمن في أن تكون 
في قلب حركة تحرر عربية،  أيضاً  هي 
الفلسطينية  القضية  ترفد  أن  يمكن 
ويمكن  الُصعد،  كافة  على  كبيٍر  بدعٍم 
أن ُتشكل حاضنًة لهذه القضية، خصوصاً 
يستهدف  ال  الصهيوني  المشروع  أن 
من  ينطلق  هو  بل  فقط،  فلسطين 
العربية  األمة  ليستهدف  فلسطين 

بأجمعها.
وعي  في  وهو  الخامس  التحدي  يبقى 
فلسطين  قضية  أن  في  الجبهة  قيادة 
التحرري  الصراع  ُتمثل جوهر  هي أيضاً 
اإلمبريالية  من  الثالث  العالم  لبلدان 
الذي  الخامس  اإلطار  فهنا  الغربية، 
أن  في  الجبهة هي  عليه  تعمل  يجبأن 
في  التحرر  حركات  صلب  في  تكون 
الغرب  تراجع  يمثل  التي  الثالث  العالم 
لحركة  فرصة  بها  يمر  التي  واألزمات 
لالنطالق  الثالث  العالم  في  التحرر 
شبيهٌة  إنجازات  وتحقيق  جديد  من 
الخمسينيات  في  حققتها  التي  بتلك 
العالم  بلدان  تحرير  لجهة  والستينيات، 

الثالث من الهيمنة الغربية.
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 الوضع الفلسطيني يمر في أخطر أزمة طيلة مسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية،
 أزمة تطال جميع مكونات المجتمع الفلسطيني، الفصائل الفلسطينية، االتحادات
الكل الفلسطيني،  اإلنسان  وحتى  والجمعيات،  المؤسسات  والمهنية،   النقابية 

في ضياع، الكل مربك، الكل يبحث عن المخرج.

قراءة في الواقع الفلسطيني:
في ذكرى انطالقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

صالح صالح- رئيس لجنة الالجئين وعضو المجلس الوطني الفلسطيني/لبنان

السرطانية  الجرثومة  مع  بدأت  أزمة 
بالرهان على الحل السياسي بالترويج 
العشرة(  )النقاط  المرحلي  للبرنامج 
والتعامل  الواقع  لفهم  كمدخل 
النهج  هذا  تعزز  بموضوعية،  معه 
إلى  السادات  زيارة  بعد  »الواقعي« 
اتفاق  وتوقيع  المحتلة  القدس 
كامب ديفيد، الحقاً، برعاية الواليات 
 %99 تملك  التي  األميركية  المتحدة 
األوسط  الشرق  اللعبة في  أوراق  من 
هذا  على  السادات(.  قول  )حسب 
الرسمية  الفلسطينية  القيادة  دارت 
التقدمية  الوطنية  لألنظمة  الظهر 
الرجعية  األنظمة  إلى  تتودد  وراحت 
البيت  إلى  توصلها  التي  العربية 
األخبار  تتسرب  وبدأت  األبيض، 
صهاينة،  مع  سرية  لقاءات  عن 
اإلدارة  إلى  للوصول  إجباري  كممر 

م.ت.ف  قيادة  وقبلت  األميركية، 
تحت  مدريد  مؤتمر  في  االشتراك 
المفاوضات  العباءة األردنية،استمرت 
وعلناً  سراً  ومعقدة،  متعرجة  بطرق 
إلى أن وصلت التفاق أوسلو المدّمر، 
أساس البالء في أزمة العمل الوطني 

الفلسطيني. 
بالميثاق  المتمسكة  المعارضة،  قوى 
والثوابت الوطنية،اتبعت كل األساليب 
المتنفذة  القيادة  لردع  والوسائل 
نهجها،  في  االستمرار  من  ومنعها 
جبهة  ثم  الرفض،  جبهة  فتشكلت 
الوطني  التحالف  وبعدها  اإلنقاذ 
وانعقاد  الديموقراطي  والتحالف 
مؤتمر وطني ضم مروحة واسعة من 
كلها  الفلسطيني،  الشعب  قطاعات 
أطلق  التي  القيادة  لجم  في  فشلت 
)االنحراف،  النعوت  أبشع  عليها 

الخيانة، المنبوذة، المستسلمة(. 

هذه  احتواء  محاولة  تنجح  لم 
المنظمة  في  المتنفذة  القيادة 
للصمود  القومية  الجبهة  إطار  ضمن 
الدول  من  تشكلت  التي  والتصدي 
ونهجه  للسادات  المعارضة  العربية 
تدخل  يفد  ولم  االستسالمي، 
كاالتحاد  شأن  ذات  صديقة  دول 
النصح  بتقديم  وكوبا  السوفييتي 
بعدم الرهان على أميركا، وتحّذر من 
الدخول في تسوية معها أو برعايتها 
الكوبي:  الرئيس  يقول  هذا  وفي 
فيديل كاسترو: أن أي تنازل يقدم 
لطلب  يغريها  المتحدة  للواليات 
المزيد. ال شك أن هذا ينطبق على 

العدو اإلسرائيلي أيضاً.
ما  الحداد  اليوم »هل يصلح   بخطاب 
أفسده الدهر؟« هل ستنجح المعارضة 
قبل  بتحقيقه  فشلت  ما  بتحقيق 
تهرب  هل  أوسلو؟  وبعد  أوسلو 
العدو اإلسرائيلي من تنفيذ اتفاقات 
المتحدة  الواليات  وتملص  أوسلو، 
جدية  وعدم  وعودها،  من  األميركية 
األمم المتحدة بتنفيذ قراراتها )حل 
األراضي  من  واالنسحاب  الدولتين، 

ف..
لـــ
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احتالل  جواز  لعدم  تحتلها  التي 
الغير بالقوة إلخ..(؟ هل هذا  أرض 
سيسهل مهمة قوى المعارضة بإقناع 
األطراف األخرى بالعودة إلى حظيرة 
بالثوابت  والتمسك  الوطنية  الوحدة 
الوطنية؟ ال أعتقد أن شيئاً من هذا 

سيحصل، لألسباب التالية:
واحدة،  مرجعية  يوجد  ال  أوالً: 
والنقاش  الحوار  إجراء  يمكن ضمنها 
يوجد  موحد،  موقف  إلى  واالتفاق 
ثالثة  على  موزعة  مرجعيات  ثالث 
دمشق(،  غزة،  اهلل،  )رام  مواقع 
المرجعيات  هذه  في  المقررة  الجهة 
الثالثة هي رام اهلل. لهذا فإن جميع 
هذه  بين  تمت  التي  االتفاقات 
الوطنية  الوحدة  لتحقيق  األطراف 
كانت ُتحال إلى رام اهلل وهناك توضع 
للحفظ في درج الرئاسة، األمر نفسه 

سيستمر في ظل الواقع الحالي.
ثانياً: المراهنون على الحل السياسي، 
التي  أوسلو  اتفاقات  أصحاب 
بوارد  ليسوا  السلطة،  إلى  أوصلتهم 
ال  ألنهم  إما  رهاناتهم،  عن  التخلي 
وإما  عاجزين،  ألنهم  وإما  يريدون، 
وامتيازاتهم  مصالحهم  على  حرصاً 
الوحدة  السلطة.  لهم  وفرتها  التي 
حاجة  لهؤالء  بالنسبة  الوطنية 
فترة  في  يستدعونها  تكتيكية 
الستعمالها  معين  ولظرف  محددة 
ورقة ضغط، سرعان ما يتخلون عنها 
عندما تحقق غرضها ألصحاب القرار.
أننا  نّدعي  بالسابق  كنا  إذا  ثالثاً: 
أصحاب القرار الفلسطيني المستقل، 
نفعل  أن  نستطيع  ال  اليوم  فإننا 
مكشوفة.  صارت  أوراقنا  ذلك. 
الفلسطينية  المرجعية  غياب  في 
الموحدة، والقيادة الموثوقة، والفعل 
العدو،  مواجهة  في  اليومي  النضالي 
العربية  الحاضنة  وجود  وعدم 
الفلسطيني  الوضع  يجعل  التقدمية، 
ُعرضة لكل التدخالت من كل الجهات 
ال  وكلها  الصديقة،  قبل  العدوة 
يتوحدوا،  أن  للفلسطينيين  تريد 
االنقسام  تكريس  على  يعملون  بل 
وتعميقه، يحرضون القيادة الممسكة 
في  بقائها  على  الفلسطيني  بالقرار 

حضرة المقام األوسلوي.
الحديث  من  القدر  بنفس  رابعاً: 
يجري  كذلك  الوطنية،  الوحدة  عن 
التحرير  منظمة  عن  الحديث 
على  العمل  وضرورة  الفلسطينية 
أسس  على  مؤسساتها  بناء  إعادة 

وكثيرون  ديموقراطية،  وطنية 
األولوية.  لها  المهمة  يعتبرون هذه 
وتعكس  صادقة  دعوة  أنها  شك  ال 
الوطنية،  بالمسؤولية  عالياً  شعوراً 
مع  ذلك؟  تحقيق  يمكن  هل  لكن 

األخذ باالعتبار الوقائع التالية: 
الجهات الموقعة على أوسلو   •
والداعمة لها والراعية لنهجها تعتبر 
قد  الفلسطينية  التحرير  منظمة  أن 
وأصبح  التوقيع،  مع  دورها  انتهى 
هيئاتها  وقرارات  شكلياً،  وجودها 
)المجلس الوطني، المجلس المركزي، 
اللجنة التنفيذية( حبر على ورق، غير 
االجتماع  إلى  ُتدعى  للتنفيذ،  قابلة 
أيِّ من هذه الهيئات لتغطية موقف 

تتخذه الرئاسة.
السلطة برئيسها وحكومتها   •
وأجهزتها  اإلدارية  ومؤسساتها 
األمنية هي صاحبة القرار وهي التي 

تسّير الشؤون الفلسطينية.
في  الفلسطيني  التمثيل   •
»ممثلية  يافطة  تحت  يعد  لم  العالم 
بل  الفلسطينية«،  التحرير  منظمة 
»سفارة دولة فلسطين«،هذا يعني أن 
بهدوء-   – انتقلت  الدولية  الشرعية 
من المنظمة إلى السلطة -«الدولة«!. 
إجراء  أن  يعتقد  من  واهم   •
انتخابات للمجلس الوطني قد تشكل 
ذلك  م.ت.ف،  في  للتصحيح  مدخاًل 
إجراء  تريد  ال  المتنفذة  القيادة  ألن 
أعاله،  المذكورة  لألسباب  انتخابات 
موافقة  تستوجب  االنتخابات  وألن 
إسرائيل  خاصة  عديدة،  أطراف 
إضافة  هذا  توافقا،  ولن  واألردن 
للسبب األهم هو أن االنتخابات حتى 
الفلسطيني  الكل  تمثيل  تعكس 
أن  يجب  وحدته،  على  والحفاظ 
يشارك بها الشعب في مختلف مواقع 
وجوده )الضفة، غزة، القدس، م48، 
دول اللجوء، بلدان الهجرة(، هل هذا 

ممكن؟
الوحدة  أهمية  حول  ليس  النقاش 
حول  وليس  وضرورتها،  الوطنية 
إلعادة  ملّحة  من  األكثر  الحاجة 
وتنشيط  م.ت.ف  إلى  االعتبار 
تشكيلها  وإعادة  مؤسساتها  دور 
وإجراء  ديموقراطية،  أسس  على 
التمثيل  انتخابات شاملة على قاعدة 
هذه  هل  األهم  بل  المهم  النسبي، 
أفق  هناك  هل  للتطبيق؟  قابلة 
شعارات  مجرد  هي  أم  لتحقيقها؟ 
قيمة  لها  وليس  تردادها  يجري 

لهذا  والتحريض؟  التعبئة  من  أكثر 
شعبنا  من  واسعة  قطاعات  فإن 
يعط  لم  الشباب  خاصة  الفلسطيني 
الوحدة  حول  يطرح  ما  لسماع  وزناً 
الوطنية واالنتخابات والمنظمة، ألنه 
وال  لها  عملية  قيمة  ال  أن  يعرف 
كشعارات.  تتردد  كونها  تتعدى 
وهذا ما يبرر إطالق مبادرات- مبررة 
عن  للبحث  وهناك  هنا  ومشروعة- 
حالة  تعكس  ما  بقدر  وهي  مخرج، 
أيضاً  هي  المرجعية  وغياب  الضياع 
الفلسطيني  الشعب  حيوية  تعكس 
المأزوم،  للواقع  االستكانة  ورفضه 
الفصائل  من  ُيطلب  حين  وفي 
الفلسطينية أن تتفهم الدوافع لهذه 
وتحتضنها  وتشجعها  المبادرات 
المبادرات  أصحاب  من  ُيطلب  كذلك 
أن تكون وجهتهم التالقي والتوحد، 
لوجودهم  مبرر  هناك  كان  فإذا 
الستمرار  مبرر  يوجد  فال  المتناثر 
التباعد، عليهم أن يحذروا من إضافة 

انقسام جديد لالنقسامات القائمة.
الرفاق في   أتوجه بهذا العرض إلى 
الجبهة الشعبية التي تحتفل بذكرى 
وإلى  والخمسين،  الثالثة  انطالقتها 
جميع الفصائل الفلسطينية المعارضة 
ألقول  االستسالمية،  التسوية  لنهج 
لهم أنكم تتحملون مسؤولية أساسية 
الذي  الخطير  المأزق  من  للخروج 
تعيشه الحركة الوطنية الفلسطينية، 
ومسؤوليتكم تبدأ بالضبط من فهم 
وليس  هو  كما  معه  والتعامل  الواقع 
ليس  الشعارات..  ورفع  بالتمنيات 
أعضائكم  إقناع  منكم  المطلوب 
وجماهيركم بأهمية الوحدة الوطنية 
المطلوب  بل  واالنتخابات،  والمنظمة 
عمل  وخطط  برنامج  وضع  منكم 
واسترجاع  الوطنية،  الوحدة  لتحقيق 

المنظمة، وآلية إجراء االنتخابات.
على  وال  السلطة  على  تراهنوا  ال 
موقعيها  في  السلطة  تنظيمات 
راٍض  منهما  فكل  وغزة(،  )الضفة 
الحفاظ  على  يملك، وكل حريص  بما 

وحماية ما يملك.
المطلوب منكم وضع رؤية إستراتيجية 
الكيان الصهيوني، تشكل  للصراع مع 
لكل  وأساس  أوالً،  لوحدتكم  أرضية 
القوى والفاعليات الشعبية المتمسكة 
ثانياً،  الفلسطينية  الوطنية  بالثوابت 
يعطيكم  عريض  شعبي  تيار  لخلق 
القوة والقدرة لردع االنحراف.. فكروا 
واعملوا وخططوا لكسب شعبكم فهو 

رصيدكم وهو قوتكم.
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فسيف  التعازي،  أو  للتهاني،  مجال  ثمة  يعد  ولم  الكافر،  على  يصعب  حالنا 
ربما  بل  احتفاالت،  إقامة  ما يمنعنا من  الوطنية،  الوقت يكاد يقطع قضيتنا 
الحركة  لمسيرة  وُشجاعة،  صريحة،  نقدية،  مراجعة  بإجراء  نبدأ  أن  علينا  كان 
و«الجبهة   ،)2020  –  1964( الراهنة  المقاومة  وحركة  عموًما.  الفلسطينيًة  الوطنية 
الشعبيةلتحرير فلسطين«، وعلى نحو خاص. واعين بأننا - في هذه الحالة - لن نخسر إال 
أخطاءنا!بينما نبدأ المسيرة للخروج من الوضع، الذي أوصلنا إليه، »اتفاق أوسلو«، سيء 
مهمة  هذه  بأن  يعلم  والكل  معه.  نتكيَّف  أال  على  للتجاوز،والحرص  ط  وُنخطِّ الصيت، 

صعبة على النفس، وُمكلِّفة، لكن ماذا نفعل، إذ »ال حالوة بدون نار«!

ال وقت للتهاني أو التعازي

عبد القادر ياسين- مؤرخ فلسطيني/ مصر

نجلد  أن  نريد  ال  بأننا  ع  يتذرَّ بعضنا 
أنفسنا! وبعضنا اآلخرين يرى في تلك 
والشجاعة،  الصريحة،  النقدية  المراجعة، 
بن  عمر  بينما  الوسخ،  لغسيلنا  نشًرا 
الخطاب )ر( كفانا مؤونة التذرع بكلمته 
إليَّ  أهدى  امرئ  اهلل  »رحم  الشهيرة، 
مغادرة  منا  يتطلب  ما  عيوبي«.. 
»ياما  و  ريح«،  يهزك  ما  جبل  مربع«يا 
ر هالجمل بطيخ«، وإلهاءنا بأن ثمة  كسَّ

ضوء في آخر النفق!
الوطنية  قضيتنا  رقبة  أن  الظن  أغلب 
ليس  والزمن  األعداء،  سكين  على 
الظهر  أدرنا  ما  إذا  خاصة،  فيصالحنا، 

لوضعنا الراهن، الذي ال يسر صديًقا.
»الجبهة  خرجت  كيف  هنا،  لنتذكر 
عاًما،   53 قبل  الوجود،  إلى  الشعبية« 
حاقت  هزيمة  أبشع  أنقاض  تحت  من 
بالعرب، في التاريخ، الحديث والمعاصر، 
فصائل  كل  دمشق،  في  التقت،  حين 
المقاومة الفلسطينية، في سبيل تحقيق 
ك إال في  وحدتها، »هكذا، نحن ال نتحرَّ
الملمات«. وبقية القصة معروفة، وكيف 
فصائل،  ثالث  على  اللقاءات  صفصفت 
الفلسطيني  الجناح  الثأر«،  »شباب  هي: 

و«جبهة  العرب«،  القوميين  »حركة  في 
أحمد  بقيادة  الفلسطينية«،  التحرير 
وشكلت  العودة«،  و«كتائب  جبريل، 
الشعبية  »الجبهة  الثالثة  الفصائل 
الجبهة  فكانت  فلسطين«،  لتحرير 
الوحيدة التي تستحق هذه الصفة، من 
بين كل »الجبهات« الفلسطينية، آنذاك، 
قوى،  ة  ِعدَّ تحالف  عن  عبارة  فالجبهة 
تكون  هنا  واحدة،  قوة  مجرد  وليست 
عن  تكون  ما  وأبعد  الحزب،  إلى  أقرب 

الجبهة.
منذ  عجزت،  الوليدة  الجبهة  لكن 
ما يحتاج  البداية، عن أن تكون جبهة، 
حتى  التجربة،  أصحاب  من  تفسير  إلى 
محمل  على  األخرين  تفسير  ُيؤخذ  ال 

الشماتة!
الفلسطينية«  »التحرير  خرجت  أن  بعد 
األول/  )تشرين  وقضيضها،  بقدها، 
»الشعبية  اسم  وحملت   ،)1968 أكتوبر 
– القيادة العامة«، ثم كان ذلك »الطالق 
»الجبهة«،  جناحي  بين  الديمقراطي« 
)شباط/  الديمقراطية«  »الجبهة  فولدت 
فبراير 1969(. وبعد الخروج من األردن، 
داخل  الصراعات  استفحلت   ،1971 صيف 

)ربيع  »الثورية«  فخرجت  »الشعبية«، 
1972(، قبل أن يستقل المجال الخارجي، 
أشهر.  بضعة  بعد  حداد،  وديع  بقيادة 
 1974( »الرفض«  تجربة  من  كان  ما  ثم 
– 1978(، وبدل أن تجني »الرفض« ثمار 
فإن   ،)1977 )خريف  السادات«  »مبادرة 
بالضد  استفاد،  الذي  هو  اآلخر  الطرف 

من المنطق!
ما  الكالم  خير  بينما  يطول،  الشرح 
إن  الصينيون،  رفاقنا  يقول   . ودلَّ قلَّ 
وحزًبا  عادلة،  قضية  يتطلب:  االنتصار 
نظرية  من  نة  متمكِّ قيادة  م  ُيقدِّ قوًيا، 
السياسي،  الثقافة، والعمل  الثورة، ومن 
سياسي  برنامج  بلورة  من  يمكنها  بما 
سليم، ونسج تحالفات، محلية، وإقليمية، 
عن  نتغافل  أن  دون  صحيحة،  ودولية 
إلى  المنبع  ومن  أبًدا،  الديمقراطية، 

المصب.
لعل على رأس جدول أعمال كل الوطنيين 
الوطنية  الوحدة  إقامة  أمر  يقبع 
الفلسطينية، بعد إنهاء االنقسام، باألخذ 
بأي من االتفاقات الثمانية التي عقدها 
طرفا االنقسام، على مدى األعوام الثالثة 
عشر المنصرمة. وربما كان من الضروري 
يقتصر  ديمقراطي،  وطني  محور  بناء 
و«الديمقراطية«،  »الشعبية«،  على 
ما  أن  وأعتقد  الوطنية«.  و«المبادرة 
يلتحق  أن  يمكنه  الفصائل  من  تبقى 
على  وقًفا  ليس  فاألمر  ُأخرى،  بمحاور 
اللينينية،   – بالماركسية  من يتمضمض 
بل هو رهن بالمواقف السياسية، أساًسا، 

ومن هنا نبدأ.

ف..
لـــ

م
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عقدت ندوة  غسان كنفاني التي تنظمها »بوابة الهدف اإلخبارية بصورة دورية، 
لقاًء جديًدا، على شرف الذكرى 53 النطالقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 
وفي حضرة الذكرى خصصت محاور اللقاء لُترّكز على »الرؤية النقدية«، على 
مدار سنوات النضال والمواجهة مع االحتالل الصهيوني، وغيره من التحّديات وساحات 

العراك المجتمعي والسياسي.

ندوة غسان كنفاني: 
في ذكرى انطالقة الجبهة الشعبية.. رؤية نقدية

األستوديو  داخل  الندوة  واستضافت 
طالل  السياسيْين:  والمحللْين  الكاتبين 
جانب  إلى  رمضان،  أبو  ومحسن  عوكل، 
الحميد  عبد  مهند  والكاتب  الصحفي 
اللقاء  أدار  المحتلة،  اهلل  رام  مدينة  من 

الكاتب والصحفي حسين الجمل.
اللقاء،  الجمل  الصحفي  وافتتح 
الشعب  وأسرى  لشهداء  تحيٍة  بتوجيه 
وأسرى  شهداء  ومنهم  الفلسطيني، 
الشعبية  عهد  على  مؤكًدا  الجبهة، 
وبدأ  األبطال.  هؤالء  درب  على  بالسير 
تساؤل:  بطرح  النقاش  محاور  أّول 
بعد  الجبهة  إلى مكانة  »كيف تنظرون 
االحتالل  مع  والعراك،  النضال  من   53
للثورة،  مساًرا مضاًدا  اختار  ممن  وغيره 
الظروف  إليها في هذه  تنظرون  كيف 
الغاية في الخطورة والصعوبة، في ظل 
الفلسطينية  القضية  تصفية  محاوالت 

والمشروع الوطني؟«.
بعد توجيه التحية التحية، افتتح الكاتب 
عبد الحميد رّده على التساؤل المطروح 
وإيجابي،  سلبي  جانبين:  له  النقد  بأن 
وبادًئا باإليجابي قال »إن الجبهة لعبت 
دوًرا في إدخال وإيجاد التعدد السياسي 
هيمنة  عن  بعيًدا  والديني،  والثقافي 
لها  كان  كما  الواحد.  السياسي  اللون 
التقدمية  األفكار  إدخال  في  مساهمة 
مواجهة  في  الُمحاِفظ،  مجتمعنا  إلى 
قادها  التي  والترهيب  التحريم  أفكار 
الدينية  بالمدرسة  متأثًرا  سياسي  نهٌج 
أن  في  الجبهة  ساهمت  كما  المتزّمتة. 
يكون الفكر اليساري التقدمي جزًءا من 
والمجتمعة  السياسي  الحركة  مكونات 
الجذري  الموقف  عززت  كما  والثقافية. 

من الكيان الصهيوني«.
آخر  محوًرا  الجمل  الصحفي  وطرح 
الجبهة  إن  بالقول  قّدمه  للنقاش، 
الفلسطينية  الثورة  سنوات  مدار  وعلى 
منظمة  إصالح  شعار  رفعت  المعاصرة 
عملية  خطوات  واتخذت  بل  التحرير، 
لكن  إصالحها،  محاولة  في  واحتجاجية 
في  أخفقت  الخطوات  هذه  كل  لألسف 
الجبهة  أخفقت  لقد  ُمرادها،  تحقيق 
المسعى  هذا  وتحقيق  التأثير  في 
هذا  على  ورًدا  بالمنظمة.  يتعلق  فيما 

أن  الحميد،  عبد  والصحفي  الكاتب  رأى 
»في قضية إصالح المنظمة وغيرها من 
النقد،  مجرد  ليس  المطلوب  القضايا، 
ممارسة  كيفية  هي  القضية  ولكن 
والحلول، وهي  البدائل  الضغط وتقديم 
طرح  تم  فحين  قوى،  إزاحة  معركة 
معارضة  يكن  لم  األصل  أوسلو،  اتفاق 
فحين  آخر،  مسار  تقديم  بل  االتفاق 
المسار  أن  سيتبين  أوسلو  مسار  يتعثر 
الجبهة  كانت  لقد  الصحيح،  هو  اآلخر 

تكتفي بالمعارضة والرفض...«.
تساءل  السابق،  للمحور  واستكمااًل 
هذا  أسباب  حول  الجمل،  الصحفي 
في  خطأ  هذا  يعد  أال  وقال:  اإلخفاق، 
تحديد األولويات، وألم يكن من األهمية 
قوى  توحيد  في  الشعبية  سعي  بمكان 
اليسار في مواجهة تفرد وهيمنة قيادة 
المنظمة وعليه ربما تكون فرص اإلصالح 

أقوى؟!«.
الذي بدأ مداخلته  الكاتب طالل عوكل، 
واإلشادة  للشعبية،  التحية  بتوجيه 
انطالقتها  بذكرى  االحتفال  بقرارها 
دورها  يؤكد  ما  وهو  التطوعي  بالعمل 
المجتمعي. قال »كل اإليجابيات ال تنفع 
اليوم في توصيف الواقع الحالي؛ القضية 
والفصائل والمجتمع.. الكل مأزوم، نحن 
نعيش أزمة عامة، وهذا يشكل األساس 
هذه  بعد  الجبهة  سألنا  لو  للنقد. 
السنوات ما هي مكانتها اليوم وقدرتها 
على التغيير والتأثير في الوضع الحالي، 
مكونات  بين  التشتت  فيروس  إنما 
اليسار هذا الذي لم نستطيع حتى اليوم 

التغلب عليه...«.
األكثر  عن  للحديث  عوكل  وتطرق 
أم  الداخل  من  القتال  هو  هل  فاعلية، 
االنسحاب  سياسة  منتقًدا  الخارج؟  من 
كما فعلت الشعبية في منظمة التحرير.  
فعل  بإمكانها  اليسار  قوى  أن  ورأى 
أولى  ومنذ  مجتمعًة،  كانت  إن  شيء 
ثمانينات  في  بينها  الوحدة  محاوالت 
مبادرات  هناك  كانت  الماضي،  القرن 
يفضي  جدي  بعمل  تتصل  لم  فاشلة 

لوحدة حقيقة.
وعن الثغرات التي واجهتها قوى اليسار، 
مثال  عوكل  استحضر  الشعبية،  ومنها 

هذا  وقال:  المدني،  المجتمع  منظمات 
كتنظيم،  لك  المجتمعي  االمتداد  هو 
فالجبهة وحدها غير قادرة على تغيير 
منهج تعليمي أو قيم مجتمعية بدون 
مجتمع  المكونات:  هذه  مع  التعاون 
سياسية..  تحالفات  نقابات،  مدني، 
الشعبية لم تنجح في هذه األطر،  إلخ، 
إصالح  في  بفعالية  ستساهم  فكيف 

منظمة التحرير...؟«.
وفي محور إضافي ناقشه اللقاء، وقّدمه 
الصحفي الجمل بمقولة الحكيم المؤسس 
جورج حبش »قد نخسر معركتنا السياسة 
نخسر  أال  علينا  لكن  العسكرية  أو 
معركتنا الثقافية«، فهل ال تزال األولوية 
هي للمعركة الثقافية لدى الجبهة،كما 
يتضح من مقولة الحكيم؟ وفي تعقيبه 
التساؤل،  على  ورًدا  المحور  هذا  على 
ولكن  موجودة  األولوية  »إن  عوكل  قال 
بدأت  أوسلو  اتفاق  منذ  كبير.  الدمار 
الثقافية تتدمر، واالنهيارات ال  الجبهة 
الثقافي.  الموضوع  في  مستمرة  تزال 
على  الجبهة  تحالفت  أين  متسائاًل: 
العربي، وتحالفات باقي قوى  المستوى 
اليسار، التحالفات القادرة على أن تحمل 

معك األعباء الثقيلة جًدا؟«.
الجبهة ضعيفة، وال  »إمكانيات  وأضاف 
بحاجة  اليوم  والعمل  ذلك،  على  تالم 
إلمكانيات وموارد ضخمة وكبيرة، ولكن 
هذه  باستطاعة  والتحالف  بالتعاون 
القوى اليسارية وامتدادها في مؤسسات 
أن تقدم فكر مقاوم  المدني،  المجتمع 
على  التغلب  بإمكانها  مقاِومة  وثقافة 
تخفيف  أو  النفعي  االستسالمي  النهج 

حدة األفكار االستسالمية.
حول  تساؤٍل  على  ورًدا  مداخلته،  وفي 
المتبعة  المقاومة  أساليب  مالئمة  مدى 
مدى  أي  وإلى  الراهنة،  للمرحلة  حالًيا 
تقوم هذه الفصائل بالدور المناط بها. 
إن  رمضان  أبو  د.محسن  الكاتب  قال 
الكفاح  فكرة  قدمت  الشعبية  الجبهة 
الجماهيري  العمل  أشكال  على  المسلح 
والنقابي حتى بداية الثمانينات، بعدها 
الطالبي  العمل  جبهات  تشكل  صارت 
والنقابي واألطر النسوية وغيرها. ورأى 
أعاق  المسلح  الكفاح  فكرة  تقديم  أن 
الجماهير  مع  التواصل  على  قدرتها  من 
البعد  رغم  طويلة،  زمنية  لفترة 

التضحوي الهائل.
تراجع  أسباب  أن  رمضان  أبو  رأى  كما 
قوى اليسار جميعها تعود لعدة عوامل، 
السوفييتي  االتحاد  انهيار  منها: 
وعدم  االشتراكي،  المعسكر  وتفكك 
التقدمي  الفكر  )تعريب(  فلسطنة 
السوفييتي  لالتحاد  تبعته  واستمرار 

وقبله للكومنترن.
وناقشت ندوة الهدف بمشاركة ضيوفها 
العديد من المحاور الهامة تحت العنوان 

الذي حمله اللقاء.
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ال يستقيم الحديث عن االنتفاضة الفلسطينية )انتفاضة كانون أو االنتفاضة 
على  الوقت،  هذا  حتى  ممتدة  تزال فصولها  فال  ذكرى،  باعتبارها  الكبرى( 
الرغم من مرور أكثر من ثالثة عقود على انطالقتها المجيدة، فتداعياتها ما 
تزال راهنة، وفصولها لم تنتِه بعد، فهي األيقونة التي لمع بريقها في عتمة الهزائم 
فانخراط كل شرائح  متالحقة؛  حزيران وما تالها من هزائم  نكسة  منذ  بنا  حلت  التي 
المجتمع الفلسطيني بها وإن بدرجات متفاوتة، أمدها بالخصوصية وأعطاها مزيًدا من 
قوة الدفع، فهي التي أعادت للقضية الفلسطينية رونقها وحيويتها، وأمدتها بكل 
أشكال الزخم المادي والمعنوي، فهذا الشعب أصبح وجًها لوجه أمام المحتل الغاصب؛ 
التي  محاوالته  وكل  المحتل  إلمالءات  رافًضا  واألصلية؛  الحقيقية  هويته  عن  معبًرا 

بناها لتثبيت األمر الواقع الذي أحدثه على األرض والشعب.

االنتفاضة الكبرى
دعوة إلعادة القراءة واالعتبار

موسى جرادات-كاتب سياسي فلسطيني/ تركيا

أثبتت  فارقة،  زمنية  لحظات  ففي 
قدرتها  الكامنة  الفلسطينية  اإلرادة 
وتفوقها  الحديد  آلة  على  التغلب  على 
المادي، واجتازت الصعاب، لتفك أسرار 
العام  في  الحزيرانية  الهزيمة  معادلة 
قبل  العدو  أجمع  للعالم  وتثبت   ،67
الصديق: أن إرادة الشعوب قادرة على 
العقل  من  غفلة  في  المعجزات  صنع 

الغربي الحسابي.
االنتفاضة  لقراءة  البعض  يذهب  وقد 
إلى  للوصول  األرض،  على  بنتائجها 
قادت  إنها  تقول  موهومة،  حقائق 
بالنهاية التفاق أسلو المشؤوم وكل ما 
ترتب عليه من نتائج وانتكاسات كبرى؛ 
طبعت مسار القضية الفلسطينية، لكن 
التحليل؛  التوقف عند هذا  السخف  من 
فمعادالت انتفاضة كانون التي أرستها 

على األرض أكبر من ذلك بكثير، فقد 
قابلة  تكن  لم  ومديات  أبعاًدا  اجتازت 
للتحقق؛ إال بفعل هذا النضال والكفاح 
األولى  فالحقيقة  التراكمي.  اليومي 
وحتى  انطالقتها  منذ  أرستها  التي 
هذا الوقت تتمحور حول بدء المواجهة 
المفتوحة على األرض مع المحتل، والتي 
ما تزال مفاعيلها واضحة ومعلنة حتى 
هذا الوقت، بعد أن فتحت أبواب الممكن 
الصهيوني  المستحيل  مواجهة  في 
وجعلته  والصلف،  المتعجرف  التوراتي 
الفلسطينية  الحقيقة  تحديات  أمام 
على  النهاية  سؤال  وطرحت  الساطعة، 

العقل الصهيوني القلق والمتوجس.
بالمقابل أعادت االنتفاضة الفلسطينية 
الرواية الفلسطينية، وفق  الكبرى سرد 
كل  عن  والمنفصل  الخاص  إيقاعها 
ومراسيمه  الدولي  النظام  متطلبات 
وتشريعاته التي أعطت الشرعية لدولة 
نفسها  االنتفاضة  وفرضت  االحتالل، 
سؤال  وأعادت  األصعدة،  كل  على 
السؤال  باعتباره  األول،  للمربع  الضحية 
األول الواجب على اآلخرين تقديم جواب 
حوله، ومن خالل اإلجابة المقدمة اتضح 
فرضت  أن  وبعد  الفرز،  وبان  المشهد 
نفسها على كل ُمّدعي التحضر اإلنساني 
في  ووضعتهم  اللغوية،  وبالغتهم 
لم يستطيعوا  أخالقي،  وامتحان  مأزق 
اإلجابة عليه بوضوح حتى هذه اللحظة؛ 
آن  في  والضحية  الجالد  مدح  فثنائية 
مًعا لم تعد تصمد أمام سيالن الدم في 
طواًل  فلسطين  ومدن  وقرى  مخيمات 
مع  التصالحية  المواقف  فكل  وعرًضا، 

المواجهة  بفعل  سقطت  الثنائية  تلك 
المفتوحة لناس االنتفاضة.

أعادت  فقد  الداخلي،  الصعيد  على  أما 
األولويات،  ترتيب  الكبرى  االنتفاضة 
مفردات  سلّمها  أعلى  في  ووضعت 
الدولة،  وبناء  واالستقالل  الحرية 
الفلسطينية  الشخصية  توطين  وأعادت 
إلى  واألمل  الحلم  مرحلة  من  ونقلها 
في  للتنفيذ  واإلمكانية  الواقع  مربع 
ملحمي،  إبداعي  واقعي  عملي  نموذج 
كل  رغم  التحقق  إمكانية  لديه 
وتقديم  اليومي  النضال  ففي  الصعاب؛ 
التضحيات في مواجهة المحتل، جعلت 
االنهزاميين والمشككين وأسرى الواقع 
هم  فال  فعلي،  مأزق  أمام  الصهيوني 
قادرين على اإلبقاء على لحظة الهزيمة 
التي اعتاشوا عليها لعقود خلت، وال هم 
قادرين على االنخراط في البنية القيمية 
الجديدة التي أحدثتها االنتفاضة، لهذا 
على  األول  اليوم  منذ  جهدهم  انصب 
ابتالع االنتفاضة وتوهجها ومخرجاتها، 
يتوسم  سياسي  خطاب  إنتاج  عبر 
مودتها  ويطلب  الغربية،  “العقالنية” 
للفوز  والديرة،  األهل  حساب  على 
بجائزة البقاء. وعلى هذا بدأت عجالت 
السياسية  النخبة  خطته  الذي  المسار 
الفلسطينية النافذة والمتنفذة دورانها 
اللحظة  القتناص  الهادف  المتسارع 
لقيادتها  عليها  والقفز  الملحمية 
يفترض  الذي  الخاص،  إيقاعها  وفق 
وهي  االنتفاضة،  مهمة  استكمال 
اإلبقاء على تلك النخبة كمهمة قصوى 
الكفاح  االنتقال من  وأساسية لها، عبر 
التي  التفاوض  طاولة  إلى  الميداني 
وقنواته،  ومتفرعاته  أوسلو  أنتجت 
فعلية  إمكانية  أي  أمام  الباب  وأغلق 
للشعب لمواصلة طريقه وكفاحه العادل 

والمشروع والممكن.
والخارجي،  الداخلي  الصعيدين  بين  وما 
الكبرى  الفلسطينية  االنتفاضة  عاشت 
فهي  تجميلها،  يمكن  ال  انتكاسات 
يمكن  وال  مكوناته،  بكل  تجربة شعب 
فهي  االنتكاسات،  تلك  عن  القفز 
الحالة  لوالدة  النهاية  في  أفضت  ربما 
االنتفاضة  عن  كتابة  وكل  الراهنة، 

ف..
لـــ

م
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لحظات  من  لحظة  بوصفها  الكبرى 
بإدخالنا  تغامر  فقط،  الجميل  الزمن 
ممكنة  غير  أسطورية  تصورات  في 
الكتابات  تلك  تهدف  وربما  التحقق، 
إلى إحالة االنتفاضة الكبرى إلى مجرد 
كتجربة  استعادتها  يمكن  ال  ذكرى 
إنجازاتها  من  االستفادة  أو  فعلية 
نهائًيا،  صفحتها  طي  عبر  الحقيقية، 
الكتابات  مجمل  أن  انتباهي  لفت  وقد 
تحدثت  قد  االنتفاضة،  وثقت  التي 
عنها بوصفها أرقام ومقاربات نظرية، 
أحالت فيها االنتفاضة إلى منصة بحث 
وتقصي، ومعادالت رقمية تحاول إقامة 
الكتابات  أما  بينها،  منطقية  روابط 
األكثر رصانة ذهبت بعيًدا في اختزالها 
يلتزم  التي  النظرية  التصورات  لصالح 
بها صاحب النص فكًرا ومعنى؛ فجاءت 
لتلك  امتداًدا  والتفسيرات  التحليالت 
النظرية، ولم تقدم إضافات  التصورات 
حبيسة  االنتفاضة  وبقيت  نوعية، 
تستطع  ولم  المسبقة،  التصورات  تلك 
حضاري  معلم  فهي  منها،  تتحرر  أن 
إنساني، وتجربة غير مسبوقة في تاريخ 
استخدام  أن  حيث  قاطبة،  الشعوب 
مواجهة  في  كالحجر  البدائي  السالح 
السالح  دولة نووية مزودة بكل أشكال 
وأهلها  لالنتفاضة  أعطى  الحديث، 
مساحة  وأعطاها  التجربة،  في  فرادة 
جديدة في تجارب الشعوب التي قاومت 
المحتل وانتصرت، فما يميز االنتفاضة 
خصوصيتها  األخرى  التجارب  عن 
معنى،  ومن  زخم،  من  حملته  ما  بكل 
أدهشت  بدورها  والتي  أدوات،  ومن 
شرايين  في  القوة  وبثت  أصحابها، 
وأخرست  عنها،  المدافعين  أصدقائها 
إلى  المستبدين  ودفعت  المشككين، 
فاختاروا  جديد  من  إنسانيتهم  اختبار 

شيئا آخر.
مفتوحة  دعوة  فإنها  أخيًرا،  لذلك 
بمضامينها  االنتفاضة  قراءة  إلعادة 
من  فقط  ليس  الخاص،  وظرفها 
إلعادة  أيًضا  بل  أكثر،  فهمها  أجل 
مسار  في  صحيح  بشكل  موضعتها 
فبدون  الفلسطينية؛  التحرر  حركة 
االنتفاضة  لدروس  أعمق  فهم 
وسلبيات مسارها وطرق استثمارها، 
جدواها  انتهاء  مع  بها  التشبث  أو 
أن نستفيد  لنا  يمكن  ال  التاريخية، 
فقط  ينطبق  ال  وهذا  نراكم،  وأن 
المجيدة،  كانون  انتفاضة  على 
الوطنية  الحركة  تجارب  كل  بل 

الفلسطينية.

العجز عن رواية البطولة: لسنا جثث

خاص »الهدف«

مستكين يشهر الشهيد رشاشه؛ راية للحرب وعلًما للبالد في قلب  
العدو،  البالد وعاصمتها، فيما تنسّل عناوين األخبار كما رصاصات 

عن فتى قتله جنود االحتالل بدعوى نيته تنفيذ عملية.
بالرصاص  رامًيا  األعادي،  على جند  ُيغير  الشهيد محمود عمر كميل،  كان 
من  يوًما  يخجل  لم  فلسطين  وشعب  جندلتهم صرعى،  إال  يريد  ال  ُمقبل 
كفاح الفدائيين وبطوالتهم حتى يلبسهم ثوب الضحية، أو يدعي العجز 
العربي  اإلعالم  على  وما  مضحي،  فدائي  مقدام  مبادر  شجاع  فاعل  على 
والبطولة، فهذا هو  الشجاعة والتضحية  والفلسطيني إال تعلم سرد رواية 
والطريق  والتهجير،  الظلم  مآسي  على  الحية  الشعوب  من  الطبيعي  الرد 

المقدس لصد الغزو االستعماري ورده على أعقابه.
وإذ يعكس التهرب من سرد بطولة الشهيد، نوع من السذاجة في مقاربة 
الهزيمة،  لمنطق  استبطان  كذلك  يمثل  فإنه  اإلعالمي،  العمل  مفهوم 
الذي يجري  وأهلها  باسم فلسطين  العالم  أقوياء هذا  استعطاف  وخطاب 
وقح  تنكر  في  عدوها،  كيد  ترد  ال  ضعيفة..  ساكنة  كضحايا  تصويرهم 
لكفاح هذا الشعب وحقيقته؛ فالحق ال يكمن محوره في أن تكون الميت أو 
الضحية، لكن في أال تكون المعتدي أو الغازي والسارق، أو المنحاز للجالدين 
والقتلة وأعداء الشعوب، فكل طلقة أرسلها شعب فلسطين لصدور الغزاة 
لإلنسانية،  العميق  وانتمائه  الشعب  هذا  حياة  عن  تعبير  هي  الصهاينة 
وتنصله من الفاشية والعنصرية ورفضه لهما، واستعداده للتضحية والفداء 

ألجل وقف هذا العدوان.
في مدينة القدس المحتلة عاصمة فلسطين وقلبها؛ جرب العدو كل شيء، 
كل  ارتقاء  مع  األخرى،  تلو  الخسارة  جنى  ولكنه  أهلها،  تركيع  أجل  من 
شهيد يصعد أسوار البطولة ويعيد اضاءة اسم فلسطين بالرصاص، وحين 
أرسل الشهيد رصاصه كان يمثل صوت شعب فلسطين و إرادته، ولم يقابله 

هذا الشعب إال بكل تقدير واعتزاز وفخر ببطولته. 
كوننا الطرف الُمحق في هذا الصراع ال يرتبط بكوننا األضعف، ومشكلتنا 
المشروع الصهيوني، ليس في كونه أقوى أو أكثر تسليح، لكن فيما  مع 
والبشرية  للمنطقة  ولكن  للفلسطينيين،  بالنسبة  ال  المشروع  هذا  يمثله 
بأسرها؛ فمشاريع العدوان والتمييز العنصري موضعها الطبيعي هو الدفن 

تحت ركام سالحها وجبروتها وقالع ظلمها.
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اليسار  حدد  التحرير  منظمة  داخل  الفلسطيني  اليمين  مع  العالقة  تاريخ  في 
الفلسطيني، وممثله األبرز الجبهة الشعبية، طابع هذه العالقة وفق معادلة: 
تحالف- نقد- تحالف. كانت المعادلة تلك محكومة بظرف تاريخي محدد طبعت 
مالمحة حقيقة ساطعة: الكل يحمل السالح ويقاتل، ولذلك وجب تدعيم وحدة المقاتلين 
تجسدت،  والتي  الفصائلي  الموقف  واستقاللية  النقد  حرية  قاعدة  على  المنظمة  في 
برنامج  بإقرار   1974 العام  بتقديري  أهمها  مفصلية  كثيرة  لحظات  في  كاستقاللية، 
)السلطة الوطنية( والعام 1985 بتوقيع اتفاق عمان بين المنظمة والحكومة األردنية، 
بإجراءات  وتجسد  المذكورة،  المعادلة  اليساري في  النقد  ارتفع صوت  المرحلتين  وفي 
استمر  ذلك،  ومع  التنفيذية.  اللجنة  من  واالنسحاب  الرفض  جبهة  تأسيس  أبرزها  كان 
قوامها:  تمامًا  مقولة صحيحة  فعله وفق  يفعل  التحالف،  المعادلة،  في  اآلخر  الطرف 

تجميع عوامل القوة في مواجهة العدو الصهيوني.

العالقة مع منظمة التحرير:
رؤية جديدة تتطلبها مرحلة جديدة

وسام رفيدي- أستاذ علم االجتماع السياسي في جامعة بيت لحم/ فلسطين

ما  معادلة  اقتضت  ما  تاريخية  مرحلة 
الفلسطيني،  اليمين  للعالقة مع  ضابطة 
التي  الجديدة  المرحلة  عن  ماذا  ولكن 
في  أوسلو  اتفاقات  بتوقيع  انطلقت 
صياغة  ذلك  يستدعي  أال  1993؟  العام 
على  ذلك  نقول  ال  مثاًل؟  بديلة  معادلة 
لحقيقة  باالستناد  بل  الشطط،  سبيل 
القوى  مواقع  في  الجوهرية  التغّيرات 
األرض  على  تجسدت  تغّيرات  ودورها، 
غدا  بما  لنذّكر  أوسلو.  اتفاقات  عبر 
بديهياً، ولكن على ما يبدو أن التذكير 

بات ملحاً للبعض. 
اليميني  الفريق  انتقل  أوسلو  عبر 

لخندق  المقاومة  خندق  من  المهيمن 
فأوصلنا  له،  وحيد  كخيار  التفاوض، 
من  الكلمة  في  ما  بكل  وطنية  لكارثة 
المواجهة  خندق  ومن  الكارثة،  معنى 
على  حتى  والتبعية،  التعاون  لخندق 
المستوى األمني. إن أوسلو في جوهره 
يتعهد  وظيفي  اتفاق  هو  األمني 
أمن  بحماية  الفلسطيني  الطرف  فيه 
المحتلين ومستوطنيه، وهذا هو بالذات 
في  هو  الذي  األمني  التنسيق  حقيقة 

واقع األمر تعاون أمني مع العدو.
عن  اليميني  الفريق  تنازل  أوسلو  عبر 
ال  واعترف  التاريخي  الوطن  فلسطين، 

بدولة إسرائيل فحسب، بل وبشرعيتها 
)أال  الصهيوني  المشروع  بشرعية  أي 
تصريح  على  اليمين  موافقة  هذا  يعني 
الوطني  الميثاق  شطب  عبر  بلفور؟( 
التنازل  تالياً  يعني  ما  الفلسطيني، 
فلسطين،  من   %72 عن  وقانونياً  رسمياً 

وكذا تمثيل فلسطينيي العام 48.
واتفاقاته  ومؤسساته  أوسلو  عبر 
طبقية  نخبة  تشكلت  االقتصادية، 
فلسطينية.فمن جهة، ومن خالل تسلم 
الرموز والمناضلين السابقين للمؤسسات 
والوزارات والهيئات والمواقع التنظيمية، 
جديدة،  بيروقراطية  نخبة  تشكلت 
المنظمة  بيروقراطية  مع  اندغمت 
السبعينيات،  أواسط  منذ  المتشكلة 
اتفاقيات  خالل  من  ثانية  جهة  ومن 
والعموالت،  التجارية  والوكاالت  باريس 
تشكلت نخبة من وكالء الشركات، يرون 

مصلحتهم االقتصادية مع العدو.
مؤسسة  استبدلت  ألوسلو  وكنتاج 
واألخيرة  المنظمة،  مؤسسة  السلطة، 
في  حتى  كمؤسسة  أصاًل  تعمل  لم 
هيمنة  ظل  في  الوطني،  النصال  عز 
استبدال  تم  فيما  اليمين،  وتفرد 
فعلياً  بفريق،لنكون  السلطة  مؤسسة 

ف..
لـــ

م
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)القائد  بشخص  الفريق  استبدال  أمام 
لذلك  ألقاب!!!  ستة  يحوز  الذي  الرمز( 
المنظمة،  مؤسسات  لشطب  يشير  َمْن 
ابتلعتها  السلطة  مؤسسة  أن  مؤكداً 
ليراجع حساباته: فمؤسسة السلطة ذاتها 

مبلوعة.
اليمين  مع  العالقة  بقاء  يبرر  َمْن  أما 
القرن،  صفقة  ضد  موقفه  بدعوى 
بتأكيد  القول  فيمكن  التطبيع،  والحقاً 
الموقف  هذا  أن  من  الدالئل،  يعوزه  ال 
ضجيج إعالمي أكثر منه جدية،تتطلب 
تجسيدها بحركة مجابهة لصفقة القرن 
اتخذت  التي  القرارات  فكل  والتطبيع. 
بعد  دفنها  تم  القرن  صفقة  لمواجهة 
لحظة من إعالنها: هل تتذكرون اإلعالن 
والبيان  لالنتفاضة  الموحدة  القيادة  عن 
عن  الحديث  تتذكرون  هل  واحد؟  رقم 
أمناء  واجتماع  انقسام  وانهاء  انتخابات 
عامون؟ هل تتذكرون تصعيد المقاومة 
هذا  في  االلتباس  كل  رغم  الشعبية، 
المصطلح؟ ثم ما معنى إعادة السفيرين 
المريب  والصمت  والبحرين،  لإلمارات 
التنسيق  وعلى  المغربي،  التطبيع  على 

السعودي الصهيوني العلني؟!
أن  ببساطة  يعني  أعاله  قيل  ما  كل 
بتوقيعه  سجل  الفلسطيني  اليمين 
الالحقة  وسياساته  أوسلو  اتفاقيات 
جديدة،  مرحلة  بداية  مؤسساته  وبنية 
اليسار،  سياسات  أن  نعتقد  ذلك  ومع 
ونعني الجبهة الشعبية بشكل خاص، لم 
بما  التاريخي،  التحول  هذا  مع  تتعامل 
يليق بأهميته الجوهرية وخطورته، وال 
صحيح  تاريخياً.  لليسار  كقائد  بدورها 
لشاهد  تتحول  لم  الشعبية  الجبهة  أن 
لتبصم  المنظمة  )مؤسسات(  في  زور 
انسحابها  فسجلت  غيرها،  يبصم  كما 
في  والمركزي  الوطني  المجلس  من 
اللجنة  من  وكذا  األخيرة،  اجتماعتهما 
الكثير  ذلك  مقابل  ودفعت  التنفيذية، 
من  مخصصاتها  ووقف  التشهير  من 
حقوقها  من  كحق  القومي  الصندوق 
كفصيل. وصحيح أن الجبهة الشعبية لم 
توقف مقاومتها في غزة والضفة، ولم 
ترهن موقفها )للقائد الرمز( وسياساته 
الفصائل  من  العديد  العديد  مثل 
ذلك،  ثمن  وتدفع  ودفعت  والقوى، 
استخبارية  شهداء ومعتقلين وهجمات 
وتعذيب بربري، كل ذلك صحيح وهو ما 
زال يميز الجبهة الشعبية عن باقي قوى 
اليسار، ولكن، ومع ذلك، يبقى موقفها 
التحرير  منظمة  بخصوص  ومطالبها 
والعالقة مع اليمين موضع إدانة في أشد 

المواقف، وعدم تفهم في أقلها.
والمطالب،  المواقف  عن  نتحدث  حين 
بناء  إلعادة  الدعوة  حصراً:  نعني  فإننا 
ديموقراطية،  أسس  على  المنظمة 
العامين  األمناء  اجتماعات  على  والرهان 
الوطنية(،  )للوحدة  سياسية  وصيغ 

تتكرر منذ سنين وسنين. 
في  السيئة  النية  خشية  للقول  لنسارع 
التحرير  بمنظمة  التمسك  الفهم: 
مطلباً  يزال  وال  كان  شرعي  كممثل 
وطنياً صحيحاً على قاعدة التفريق بين 
المنظمة، ككيانية وطنية، وبين الفريق 
ولتقوم  عليها.  المتسلط  اليميني 
وكقائدة  وطنية  ككيانية  بدورها، 
أسس  على  بناؤها  ينبغي  للنضال، 
العودة  سياسية أولها دون أدنى تردد، 
للميثاق الوطني، فبدونه تفقد المنظمة 
هوية  فالكيانية  وكيانيتها،  شرعيتها 

والميثاق تجسيد للرؤية/الهوية.
على  المنظمة  بناء  يجب  وبالتأكيد 
القوى  كل  بضم  ديموقراطية،  أسس 
قاعدة  إليها وبتشكيل مؤسساتها على 
أمكن،  حيثما  الديموقراطي  االنتخاب 
وبالتوافق وفق أسس متفق عليها حيث 
وجدية  أساسية  قوى  فهناك  يمكن.  ال 
وفاعلة وذات وزن ال زالت خارج المنظمة 
قوى  وهناك  والجهاد،  حماس  مثل 
موجودة  غير  المنظمة وهي  في  ممثلة 
بكل ما في الكلمة من معنى حقيقي ال 
مجازي، مثل جبهة التحرير الفلسطينية 
وجبهة  الفلسطينية  العربية  والجبهة 
النضال الشعبي وغيرهم، بات األمر أشبه 
أسماء  استعراض  يتم  حينما  بمهزلة 
ال  وبعضها  المنظمة  في  التنظيمات 
يملك غير حفنة مرافقين لألمين العام، 

وجل نضاله مسيرة حول دوار المنارة.
بناء  إعادة  عن  الحديث  يتم  أن  أما 
دون  ديموقراطية  أسس  على  المنظمة 
الوطنية  السياسية  للرؤية   التطرق 
مع  مساومة  أقله  فذلك  لبنائها، 
للمنظمة  معنى  ال  أوسلو.  نهج  كل 
سواء  تمثيلية،  وشرعية  ككيانية 
الرؤية  دون  ال،  أم  بانتخابات  تشكلت 
وتلك  الكيانية  لتلك  الوطنية  السياسية 
الوطني  الميثاق  حصراً،  وهي  الشرعية 
لبيرس  إكراماً  ُشطب  الذي  الفلسطيني 
الحديث  ورابين وكلينتون. أما استمرار 
صراحة  ربطه  دون  المرحلي  الحل  عن 
على  فلسطين،  كل  فلسطين،  بتحرير 
االستراتيجي، فهذا مغازلة، وإن  المدى 
)دولتان  البائس  الشعار  مع  واعية،  غير 
للرؤية  األثافي  ثالثة  أما  لشعبين(. 

على  التأكيد  فهو  الوطنية،  السياسية 
وهذا  أشكالها،  بكافة  المقاومة  خيار 
وللحق، لم تتنازل عنه الجبهة الشعبية، 
آخرون،  فيما  كممارسة،  وال  كموقف  ال 
منه،  ويسخرون  يهاجمونه  فقط  ليس 
ويمارسه  يتبناه  َمْن  يعتقلون  وبل  ال 

وينسقون مع المحتل لضرب ممارسيه.
عن  الحديث  عن  الكف  وجب  لذلك 
الكليشيهات  وفق  المنظمة  بناء  إعادة 
التاريخية، دون توضيح أن إعادة البناء 
وطنية  سياسية  أسس  على  تتم  لم  إن 
المقاومة(،  فلسطين/  )الميثاق/تحرير 
تمت  لو  حتى  العملية  لتلك  قيمة  فال 
حتى  ذلك  ومع  ديموقراطية.  بعملية 
له لإلقدام عليها.  تلك، فاليمين ال نية 
إن المطلوب هو تحرير منظمة التحرير 
لجادة  وكيانية،  كمؤسسة  إلعادتها، 
بتحرير  التاريخي  الوطني  المشروع 

فلسطين.
خالل  الفلسطيني  اليمين  سياسة  كل 
قاعدتين:  على  قائمة  األخيرة  السنة 
وسقوط  بايدن،  لصالح  نتياهو  سقوط 
أن  لكم  غانتس..  لصالح  نتنياهو 
تتخيلوا طبيعة تلك القيادة التي ترهن 
مستقبل ونضال شعبها ال بإرادة شعبها 
للمقاومة، وهي حقيقية، بل بمتغيرات 
سياسية انتخابية في معقل االمبريالية 
صوت  عال  لذلك  الصهيوني.  والمشروع 
للمصالحة  داعياً  أكثر،  ال  اليمين، صوت 
وانهاء االنقسام والوحدة الوطنية ووووو 
في  لمالقاته،  مهرولين  الجميع  فاندفع 
تطل  لم  األوهام.  إشاعة  من  حفلة 
)تباشير(  بدأت  بمجرد  كثيراً:  الحفلة 
سحبت  حتى  بايدن  )المناضل(  نجاح 
واإلعالمية كل  الخطابية  اليمين  ماكينة 
مصالحة  عن  ال  حديث  فال  مفرداتها، 
قيادة  وال  وحدة  وال  انقسام  إنهاء  وال 
داع  هناك  يعد  فلم  لالنتفاضة،  موحدة 
واإلسرائيليين  لألمريكان  رسائل  إلرسال 
عنوانها: أعطونا بعضاً مما عندكم، ولو 
فتات، وإال سنتوجه للوحدة مع الفصائل!

لكل ما قيل أعاله، يجب إعادة النظر في 
العديد من الصيغ الخطابية والشعاراتية 
تتناسب  بشعارات  الستبدالها 
صيغة  ليست  فالمطلوب  والمتغيرات، 
ملتبسة للوحدة الوطنية مع اليمين، بل 
ميدانية  المقاومين،  مع  الوحدة  وطنية 
مع  ورسمية  الفصائلية،  فوق  تقفز 

فصائل المقاومة.
من  التحرير  منظمة  تحرير  المطلوب 
الطبيعي  لموقعها  وإعادتها  قيادتها 
فلسطين  تحرير  ألجله:  تشكلت  الذي 
وفق رؤية الميثاق الوطني الفلسطيني.
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نهاية أيدلوجية المرحلية:
ما بعد "المشروع الوطني" الفلسطيني

د. حيدر عيد- أكاديمي وكاتب- مستشار الشبكة الفلسطينية للسياسات/ فلسطين

الفلسطينية أنها في »حل  التحرير  الواضح اآلن بعد إعالن منظمة  أصبح من 
من االتفاقيات الموقعة« مع كل من دولة االستعمار االستيطاني والواليات 
المتحدة األمريكية، ثم تراجعها، وبعد 46 عامًا من تبني ما اتفق على تسميته 
بالبرنامج المرحلي للمنظمة الذي تخلى ضمنيًا عن برنامج »تحرير كامل التراب الوطني 
الفلسطيني« )المشروع الوطني األصلي(، وبعد32 عامًا على إعالن االستقالل الشهير 
والذي وافق على إقامة دولة على 22% من أرض فلسطين التاريخية، و بعد27 عامًا من 
توقيع اتفاقيات أوسلو التي أثمرت عن تأسيس السلطة الوطنية، أن ما اصُطلح على 
تسميته بالمشروع الوطني الفلسطيني قد وصل إلى نهاياته، دون أن يقوم من صاغه و 

دافع عنه، أو الذي تبناه حديثًا، بطرح بديل ديمقراطي تحرري.

والمتعارف  المقصود  الوطني  المشروع 
عليه هنا هو ذلك الذي ُأعيدت صياغته 
للمجلس  ال12  فيالدورة   1974 عام 
سمي  ما  خاللها  ُتبنّي  التي  الوطني 
المرحلي،  البرنامج  أو  العشرة،  بالنقاط 
مستقلة  فلسطينية  دولة  إلقامة  ودعا 
القدس، مع ضمان حق عودة  عاصمتها 
هذا  باسم  و  الفلسطينيين،  الالجئين 
أوسلو  اتفاقيات  توقيع  تم  المشروع 
والبدء بالمفاوضات، لم يبُد منذ بدايتها 
أن لها نهاية، مما أعطى الوقت الكافي 
التي  األسس  لتدمير  اإلسرائيلي  للعدو 
ويكمن  المشروع.  هذا  عليها  قام 
البنيوي في هذا المشروع في  التناقض 
من   %22 على  الدولة  إقامة  بين  الجمع 
نفس  وفي  التاريخية،  فلسطين  أرض 

الوقت المطالبة بالعودة إلى دولة تعرف 
مواطنيها،  دولة  ليست  بأنها  نفسها 
إلى  بالضرورة  أدى  التناقض  وهذا 
حق  وهو  القضيةأال  جوهر  تهميش 
البنيوي  العجز  هذا  ولكن  العودة، 
المكون  ذكر  تجنب  في  أيضاً  يتجسد 
ذلك  الفلسطيني،  الشعب  من  الثالث 
المكون الذي حافظ وال زال، على العالقة 
تحول  واحداً  وطناً  كان  ما  مع  الوطيدة 
استعماريٍة  لفئاٍت  إلى”وطٍن”  معظمه 
فشل  جوهر  يكمن  وهنا  استيطانية. 
حيث  من  الفلسطيني  الوطني  المشروع 
الصهيوني  المشروع  مع  يتعامل  لم  أنه 
نحو صّغره،  على  بل  األساس،  على هذا 
احتالل  الصهيوني،إلى  المشروع  أي 
احتالل  كأي  الوطن،  من  لجزء  عسكري 
أخرى،  لدولة  دولة  به  تقوم  أجنبي 

وبالتالي، فإن التخلص من هذا االحتالل 
يؤدي إلى الحرية المنشودة!

والسؤال المركزي في هذا السياق هو إن 
بالمشروع  تسميته  على  اصُطلح  ما  كان 
جوهره  في  هو  الفلسطيني  الوطني 
تطلعات  عن  يعبر  أنه  بمعنى  تحررياً، 
الفلسطيني  للشعب  الثالث  المكونات 
استعماري  مشروع  من  باالنعتاق 
أم  الصهيوني؟  كالمشروع  استيطاني 
طبقية  مصالح  إما  عن  يعبر  أصبح 
استحوذت  أصيلة  غير  لطبقة  ضيقة 
يعبر  بشكل  المشروع  هذا  تعريف  على 
المباشرة، أو من  الطبقية  عن مصالحها 
ناحية أخرى، مصالح أيديولوجية ضيقة 
للمكونات  التحررية  األبعاد  ترى  ال 
بأجندة  وتتميز  الثالث بشكل متكامل، 

طبقية-اجتماعية محدودة؟
النخب  يميز  ما  هو  الذريع  الفشل  إن 
خالل  من  إما  الفلسطينية،  السياسية 
تغليب  أو  و/  النضالي،  النفس  قصر 
على  األصيلة  غير  الطبقية  المصلحة 
و/ األبعاد،  إنسانية  التحررية  األهداف 

تحررية  استراتيجية  رؤية  غياب  أو 
تشويش  و/أو  للكلمة،  الحرفي  بالمعنى 
عباءة  مقاس  ليناسب  المقاومة  معنى 
احتكارها،  أوحتى  ضيقة،  أيديولوجية 
وتصوير  موسمي،  بشكل  بها  والتغني 
غير  انتصار  إما  أنه  على  الفشل  هذا 
حصل  كما  التحرير،  ادعاء  أو  مسبوق، 
في غزة، دون ربط هذا “التحرير” برؤية 
في  تأخذ  المعالم  واضحة  استراتيجية 
للمشروع  الكولونيالية  الطبيعة  الحسبان 
الثالث  والمكونات  برمته،  الصهيوني 
تضررت  التي  الفلسطيني  للشعب 
بأشكال مختلفة من وجود هذا المشروع. 
على  متكافٍئ  بشكٍل  التركيز  عدم  إن 
هذه الفئات  الفلسطينية وعلى حقوقها 
الحقوق–من  هذه  بين  والربط  الكاملة، 
حرية و عدالة و مساواة– هو بالضبط ما 
يوضح فشل ما ُيسمى بالمشروع الوطني 
الفلسطيني كما يعرف من قبل التيارات 

السائدة.
وعليه، فإن النظام السياسي الفلسطيني 
برمته يحتاج إلى مراجعة نقدية جذرية 
تعمل على تخطيه، آخذة بعين االعتبار 

ف..
لـــ

م



 39

20
20

ر  
مب

يس
/د

ول
ن أ

نو
كا

 : )
14

95
(2

د 1
عد

  ال
ين

سط
 فل

ي -
قم

الر
ف 

هد
ال

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

الوطني  للمشروع  بدائل  إلى  الوصول 
الذي أثبت فشله تاريخياً من حيث عجزه 
عن تحقيق الحد األدنى مما طرحه، وال 
األدوات  عن  البدائل  هذه  فصل  يمكن 
جميع  تأخذ  التي  الخالقة  النضالية 
بعين  الثالث  بمكوناته  الشعب  قوى 
االعتبار في مواجهة مشروع استيطاني 
احتالالً  فقط  وليس  استعماري، 
عسكرياً. وبدون تعريف واضح للطبيعة 
االستعمار،  لهذا  المركبة  االضطهادية 
تطهيري  واستيطان  احتالل  من 
أساس  على  معها  والتعامل  وأبارثهيد، 
الفلسطيني  الشعب  تستهدف  أنها 
حليف  سيكون  النجاح  فإن  برمته، 
الواليات المتحدة األمريكية في مساعيها 
األخيرة لمساعدة إسرائيل بإلحاق هزيمة 
وبالتالي  الفلسطيني.  بالشعب  تاريخية 
الجدي  العمل  بل  للتفكير،  األوان  آن 
الفلسطيني”  الوطني  “المشروع  لما بعد 
الجدي على خلق بديل  العمل  من خالل 
بعض  به  تتوفر  ديمقراطي  وطني 

الشروط األساسية: 
الوطنية  القيم  لكل  وفًيا  يكون   -أن 

األصيلة، وليس لجزء منها.
التصدي  في  جذرًيا  يكون  -أن 

للصهيونية بشكل ال لبس به.
تم  كما  التطبيع  أشكال  كل  -محاربة 

اإلجماع على تعريفه. 
-التخلي عن خرافة »المرحلية«.

الشعب  مكونات  كل  عن  -الدفاع 
على  مكون  تفضيل  وعدم  الفلسطيني، 

آخر.
- اتخاذ مواقف مبدئية تقوم على أساس 

تبعية الفصيل للوطن، وليس العكس.
مقاطعة  لنداء  الكامل  العملي  -التبني 

إسرائيل.
الرجعية  األنظمة  مع  التحالف  -عدم 

العربية على حساب قوى التحرر.
على  خارجية  ألنظمة  التبعية  -عدم 

حساب المصلحة الوطنية.
بالحقوق  مبدئي  بشكل  -التمسك 
بمكوناته  الفلسطيني  للشعب  األساسية 

الثالث.
التجربة الجنوب أفريقية  

يبقى السؤال عن المقارنة بين التجربة 
الجنوب أفريقية ونظيرتها الفلسطينية 
من  الساحقة  الغالبية  اهتمام  محل 
السياسي،  النشاط  في  المنخرطين/ات 
العبثية  المفاوضات  فشل  بعد  بالذات 
بين  الزمان،  من  قرن  ربع  مدار  على 
تعريف  عليه  ينطبق  استعماري  طرف 
ناحية،  من  االستيطاني  االستعمار 
مركبة  أشكاالً  يعاني  مستعَمر  وطرف 
للوصول  نضاالته  صغر  االضطهاد  من 
االستعماري،  القهر  إلى تحسين شروط 
دولة  إقامة  استحالة  ثبات  ثم  ومن 
كبانتوستان  حتى  مستقلة،  فلسطينية 
أرض  من  صغير  جزء  على  عرقي، 

ترسيخ  وبالتالي  التاريخية.  فلسطين 
نهر  بين  الموجود  الكيان  أن  حقيقة 
األردن و البحر المتوسط هو دولة واحدة 
استعمارية  لسيطرة  بالكامل  خاضعة 
أحياناً  كانت  وإن  معظمها،  في  قهرية 
تجمل نفسها من خالل استخدام خطاب 
للحوار  ليبرالياً، يدعو  يبدو في مظهره 
القوة، وأن  بين طرفين متساويين في 
ما  كسر  خالل  من  حلها  يمكن  القضية 
يسمى بالحاجز النفسي، بغض النظر عن 
سياسة االحتالل واألبارثهيد واالستعمار 

االستيطاني.
للمستنقع  نقدي  تاريخي  تحليل  أي 
الفلسطيني الحالي ال يمكن إال أن يقود  
إلى العالقة بين الصهيونية واألبارثهيد 
االستيطان  وسياسة  ناحية،  من 
ناحية أخرى. إن أوجه  االستعماري من 
الشبه بين نظامي األبارثهيد في جنوب 
متعددة  المحتلة  وفلسطين  أفريقيا 
اإلداري  االعتقال  المواطنة  قوانين   -
والتملك  البناء  الحركة  حرية  تقييد 
استهداف الناشطين..الخ، وبالضبط كما 
كان نظام األبارتهيد يمنح حق المواطنة 
للسكان البيض ويعزل السكان األصليين 
الصهيونية  فإن  عرقية،  معازل  في 
اليوم تعطي كل اليهود حق المواطنة. 
بمعنى أن حق المواطنة بناء على الهوية 
العرقية تم استبدالها بالهوية الدينية! 
وكما تم سن قوانين تمنع حرية حركة 
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المواطنين السود، فإن إسرائيل ال تتوانى 
عن بناء نظام عسكري عنصري بغيض 
يحد من حرية حركة السكان، وذلك من 
)المحاسيم(  من  معقدة  شبكة  خالل 
اليهود  للمستوطنين  مخصصة  طرق 
كل  ويتم  عنصري،  فصل  جدار  فقط 
يتحكم  عجيب  )قانوني(  بغطاء  ذلك 
وبطريقة  اليومية  الفلسطينيين  بحياة 
تشكال  النظامين  كال  معيشتهم. 
لعبت  استيطاني  استعمار  عملية  عبر 
والدينية  واإلثنية  العرقية  األيديولوجيا 
المجتمع  قام  ما  تبربر  في  هائاًل  دوراً 
الدولي الحقاً، باعتباره ثاني أكبر جريمة 
ضد اإلنسانية أال وهي األبارثهيد، ولكن 
القانون الدولي له حدود معينة وقيود ال 
يمكن تجاوزها، وهذا يتطلب منا دراسة 
موضوعية متأنية للحل الجنوب أفريقي 
األبارثهيد  نظام  زوال  إلى  أدى  الذي 
التمييز  على  البقاء  مع  سياسياً، 
االقتصادي في مرحلة ما بعد األبارثهيد 
العبرية ككيان  الدولة  وضرورة مواجهة 
العنصري  الرأسمالي  والنظام  أبارثهيد 
جنوب  أن  حيث  الوقت،  نفس  في 
الفصل  على  القضاء  وبعد  اآلن  أفريقيا 
العنصري منقسمًة وال مساواة اجتماعية 
العنصرية  مواجهة  بسبب  فيها 
الرأسمالية،  هياكل  مجابهة  وإغفال 
الرأسمالية  العنصرية  تحولت  وهكذا 
الالمساواة  تشرعن  نيوليبرالية  إلى 
وعلى  العرقي،  الطبقي  واالضطهاد 
االستفادة  الفلسطينية  التحرير  حركة 
جنوب  في  النضال  نجاح  دراسة  من 
تستفيد  أن  بوسعها  ولكن  أفريقيا، 

أكثر إذا فهمت حدوده وقيوده. 
جنوب  في  السود  أن  من  الرغم  فعلى 
القانونية  المساواة  على  حصلوا  أفريقيا 
القتصاديات  التصدي  عدم  فإن  رسمياً، 
حقيقية  قيوداً  فرض  العنصري  الفصل 
على عملية إنهاء االستعمار. من نفس 
نجادل  أن  نستطيع  التحليلي  المنطلق 

اإلسرائيلي  االستيطاني  االستعمار  أن 
يعمل اآلن من خالل الرأسمالية العنصرية 
الفلسطينيين  حولت  التي  النيوليبرالية 
التخلص  يمكن  سكانية  مجموعات  إلى 
الديناميات  فهم  إذاً  علينا  منها. 
االستعماري  النظام  في  النيوليبرالية 
االستيطاني اإلسرائيلي من أجل تطوير 
لألبارثهيد  تتصدى  استراتيجيات 
هيمنة  كنظام  فقط  ليس  اإلسرائيلي، 
رأسمالي  كنظام  أيضاً  بل  عنصرية، 

عنصري.
أفريقيا  جنوب  في  السود  كما  علينا، 
والثمانينّيات  السبعينّيات  عقدي  في 
في  االنخراط  المنصرم،  القرن  من 
نظام  فهم  لمحاولة  عاجلة  حوارات 
الفصل العنصري الذي نواجهه، ومثلما 
الحركة  داخل  األقوى  الكتلة  جادلت 
هناك،  األبرتهايد  لنظام  المناهضة 
األفريقي«،  الوطني  »المؤتمر  بالذات 
بأن الفصل العنصري هو نظام هيمنة 
أن  ينبغي  الكفاح  وأن  عنصرية، 
السياسات  على  القضاء  حول  يتمحور 
العنصرية والمطالبة بالمساواة بموجب 
السائد  الوطني  التيار  يميل  القانون، 
التعامل  إلى  ناحية  من  فلسطين  في 
الـ67  لمناطق  اإلسرائيلي  االحتالل  مع 
لدولة  دولة  من  كالسيكي  كاحتالل 
أخرى، ومن ناحية أخرى اعتبار الكفاح 
في مناطق الـ48 نضااًل من أجل مساواة 
تيار  أيًضا  هناك  كان  أنه  إال  سياسية 
رفضوا  الذين  السود  الراديكاليين  من 
المؤتمر  لحزب  المهيمن  التحليل 
الفصل  تحليل  على  ورّكزوا  الوطني، 
عنصرية«  »رأسمالية  كنظام  العنصري 
الكفاحي  البرنامج  تطوير  يحتم  ما 
االستيطاني  االستعمار  دولة  لمجابهة 
العنصري  الرأسمالي  والنظام  األبيض 
في نفس الوقت، حيث تنبأوا بأن تظل 
جنوب أفريقيا بعد القضاء على الفصل 

العنصري منقسمًة وال مساواة فيها، ما 
لم تواَجه العنصرية والرأسمالية مًعا.

لقد تبّنى العديُد من النشطاء والكّتاب 
الفلسطينيين حلَّ »الدولة الديمقراطّية 
التاريخّية« منذ  الواحدة على فلسطين 
أّن  وأثبتوا  بالقصيرة،  ليست  فترٍة 
فترٍة  منذ  مات  قد  الدولتْين«  »حّل 
طويلة،والحقيقة أّن هذا التصنيف هو 
فلسطين  تعيشه  الذي  الواقع  تصنيُف 
 ،)48 ومناطق   67 )مناطق  بأكملها 
واحدة  دولة  اليوم  فلسطين  إّن  أْي 
يبدوان  قد  حكٍم  بنظامْي  وإْن  فعاًل، 

مختلفْين:
غير  مباشر،  عسكرّي  احتالل  نظام  ــــ 
الضّفة  مناطق  في  ا،  دوليًّ به  معترف 

الغربّية وقطاع غّزة
ــــ ونظام حكم عنصرّي ينطبق عليه 
ا التعريُف القانونيُّ لألبارثهيد،  حرفيًّ
المفارقة(  تكمن  )وهنا  ولكّنه 
أّن  درجة  إلى  ا  دوليًّ به  معتَرٌف 
اّتهاماٍت  يستدعي  به  القبول  عدَم 

بـ«معاداة السامّية،« أْي بالعنصرّية! 
الدولّية«  »القوى  ننتظر  أال  علينا 
في  طرحه  عنصرّي  حّل  لفرض 
األساس ما يسّمى »اليسار الصهيونّي،« 
في  تنمو  التي  اليمينّية  القوى  وال 
مع  بالغزل  للبدء  البلدان  من  العديد 
نظام أبارثهيد جديد، قد يجد بعُض 
األمثل.  الحّل  أّنه  العرب  المطبعين 
الشعب  أّن  إثبات  إاّل  علينا  فما 
 ،48( الثالثة  ناته  بمكوِّ الفلسطينّي، 
67، شتات(، يمتلك األرضّية األخالقّية 
استعمار  ضّد  نضاله  في  العليا 
)احتالل،  األوجه  متعّدد  استيطانّي 
الرؤية  وأّن  استيطان(،  أبارثهيد، 
إاّل  يمكن  ال  يتبّناها  التي  السياسّية 
بالمعنى  تحّررّية  إنسانّية  تكون  أن 

الشامل للكلمة.
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مع صفقة القرن التي أطلقتها إدارة الرئيس األمريكي ترامب،انتهت مرحلة 
بالنسبة للقضية الفلسطينية لتبدأ مرحلة أخرى.

الثورة الفلسطينية 

ليست فقط ثورة تحرر وطني

التييت الحبيب- عضو الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي المغربي/ المغرب

-1-
طبعها  مرحلة  هي  المنتهية  المرحلة 
عبر  الدولي،  الحل  فرضها  قل  أو 
المتحدة،  األمم  وبعدها  األمم  عصبة 
وهو حل أذعنت له كل الدول بما فيه 
التحرير  منظمة  في  المتنفذة  القيادة 
به  التحقت  بعد  ومن  الفلسطينية، 
الفلسطينية،  السياسي  اإلسالم  حركة 
كان جوهر حل اإلذعان هذا هو تقسيم 
فلسطين إلى جزئين األول وهو األكبر 
واألهم استوطنته الصهيونية وحولته 
وقابلة  مرسمة  غير  حدوده  كيان  إلى 
أطراف  يشمل  وهو  والثاني  للتمدد، 
للفلسطينيين.  وطًنا  اعتبر  هامشية 
االستعماري  التقسيم  هذا  قاعدة  على 
الثورة  استدرجت  واالستيطاني 
قيادتها  خالل  من  الفلسطينية 
المتنفذة إلى ماراثون من المفاوضات، 
السلطة  وإقامة  أوسلو  باتفاقية  توجت 
الضفة  في  بقعة  على  الفلسطينية 
الحقيقة  وفي  غزة،  وقطاع  الغربية 
استعملت هذه الجهات كمراكز لتجميع 
تحركاتهم  ومراقبة  الفلسطينيين 
الكيان  ولحماية  المقاومة  سالح  ونزع 
رموز  على  نتجنى  لن  الصهيوني. 
تصريح  نسوق  ولذلك  السلطة،  هذه 
نقلته قناة روسيا اليوم لمحمود عباس 
اولمرت  أليهود  استقباله  إثر  على 
عباس  أعلن  حيث  الفاسد،  الصهيوني 
ضد  وهو  السلمي  بالحل  يتشبث  بأنه 

العنف وملتزم بمحاربة اإلرهاب..

الكفاح  عباس  يضع  التصريح  بهذا 
محمود  اإلرهاب،  خانة  في  المسلح 
بأنه  االدعاء  عن  حتى  امتنع  عباس 
والكفاح،  النضال  أشكال  جميع  يساند 
السلمية  على  أكد  بل  ذلك،  يقل  لم 
باإلرهاب،  ووسمه  العنف  رفض  وعن 
بتوظيف  التزامه  يعيد  عباس  محمود 
األمني  التنسيق  في  اهلل  رام  سلطة 
المسلح  النضال  وضد  المناضلين  ضد 
المشروع، عباس أسقط الكفاح المسلح، 

بل تحول إلى محاربته.
نفسها  عباس  سلطة  تضع  هكذا 
الشعب  لحق  المناقضة  الجهة  في 
نفسه،  عن  الدفاع  في  الفلسطيني 
وفي  الصهيوني  والعنف  البطش  ضد 
المسلح،  الكفاح  ممارسة  في  الحق 
الشعبية  التحرير  لحرب  أسلوب  كأهم 
بفلسطين...سلطة عباس انتقلت إلى 
صف العدو ضد الشعب الفلسطيني...

طروادة  حصان  هي  عباس  سلطة 
لتمرير صفقة القرن، هذا الكالم يجب 
رفاق  من  الفلسطينيون،  يسمعه  أن 
والمغاربي.  العربي  بالعالم  دربهم 
الشعبية  التحرير  حرب  كانت  متى 
تخلت  متى  إرهاًبا؟  المسلح  وكفاحها 
العنف  في  الحق  عن  التحرير  حركات 

الثوري؟ 
-2-

السلطة  تحولت  التقسيم  حل  بموجب 
إلى  والقطاع  الضفة  في  الفلسطينية 
المسلح وجهاز عقد  الكفاح  سلطة ضد 
اإلمالءات  وتنفيذ  األمنية  االتفاقات 
السلطة«  »مواقع  تحولت  الصهيونية، 
هذه إلى مجال تنمية مصالح اقتصادية 
غنية  فلسطينية  طبقية  لفئات 
الصهيوني  العدو  المصالح مع  مرتبطة 
الدولية  التمويالت  من  ومستفيدة 
السلطة  قادة  من  ومباركة  بتأييد 

الفلسطينية.
األهداف  اتضحت  القرن  صفقة  مع 
االستراتيجية للتقسيم وحل الدولتين، 
لتقسيم  المؤقت  الترسيم  تعني  إنها 

فلسطين إلى دولة للكيان الصهيوني، 
 %84 ممتدة ومتواصلة على أكثر من 
بينما  التاريخية،  فلسطين  مساحة  من 
جيوب  الفلسطيني  للشعب  خصص 
طرف  من  فيها  ومتحكم  مبعثرة 
ال  الجيوب  هذه  ومساحة  الكيان،  دولة 
تتعدى 16% في انتظار الحل النهائي، 
وهو طرد الشعب الفلسطيني من تلك 
الهوامش وترحيله إلى األردن أو فيافي 
سيناء، وطبًعا القضاء النهائي على حق 

العودة لفلسطينيي المهجر والشتات.
 -3-

فهي  تبدأ  التي  للمرحلة  بالنسبة  أما 
التاريخية  الردة  هذه  وقف  مرحلة 
عهد  وتدشين  تداعياتها  كل  وإغالق 
حق  أي  أهله،  إلى  الحق  يعيد  جديد 
الشعب الفلسطيني في التحرر الوطني 
بمضامين جديدة تفرضها خصوصيات 
التحرر  يعد  لم  التاريخية.  المرحلة 
الوطني يعني أو يشمل المضمون الذي 
كان له في بداية القرن العشرين أو إلى 
فمن  الماضي.  القرن  ستينيات  حدود 
فإنه  وطني،  كتحرر  مضمونه  جهة 
فلسطين  كل  فلسطين  تحرير  يعني 
العلمانية  الديمقراطية  الدولة  وإقامة 
خارج السيطرة الصهيو - امريكية ومن 
أو  العربية  لألنظمة  الرجعية  القبضة 
داخل  امتدادات  لها  والتي  الجهوية، 
مكونات الشعب الفلسطيني، هذا الحل 
على  الصهيوني  الوجود  من  يجعل 
مباشًرا، يستحيل  عدًوا  تراب فلسطين 
التعايش معه أو جواره أو عقد اتفاقات 
ولو مؤقتة معه، ما بالك االعتراف به 

وقبول اقتسام فلسطين معه.
التخلص من قرارات  الحل  يتطلب هذا 
اتفاق  وإلغاء  بالتقسيم  الصلة  ذات 
الثورة  أيًضا أن تعيد  اوسلو، ويتطلب 
استراتيجيتها  تقييم  الفلسطينية 
ودعاته  التقسيم  حل  من  والتخلص 
الشعب  يسترجع  لكي  داخل صفوفها، 
صياغة  وإعادة  المبادرة  الفلسطيني 
لتحرره  الجديدة  االستراتيجية 
الواجب  من  بات  أنه  نعتبر  الوطني، 
الوطني  التحرر  مضمون  مراجعة 
بالتحرر  ربطه  يستدعي  الذي  اليوم 
التشكيلة  تغيرت  لقد  االجتماعي. 
الفلسطيني ومعها  االجتماعية للشعب 
الثورة،  لقيادة  الطبقية  التركيبة 
عاملة  طبقة  وجود  هو  تغيير  وأهم 
في  الثقل  مركز  تشكل  فلسطينية، 
التركيبة الطبقية للشعب الفلسطيني. 
الثورة  قيادة  عرفت  أخرى  جهة  من 
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استحواذ  في  تجلى  جوهرًيا،  تغييًرا 
مواقعها  من  اغتنت  اجتماعية  فئات 
بالثورة  معنية  تعد  ولم  السلطة،  في 
السلطة  رموز  تعد  وتضحياتها،لم 
إال  الفلسطيني،  الشعب  معنية بمصير 
بقدر ما يضمن لها من ريع وامتيازات. 
إن الثورة الفلسطينية أصبحت تعيش 
العربية  األنظمة  من  العديد  عاشته  ما 
بلدانها  استقالل  على  فاوضت  التي 
االستقالل  دولة  بناء  مسؤولية  وتولت 
القوى  إلى  المرتهنة  الممنوح 
االستعمارية التي احتلت هذه البلدان، 
مثل ما حصل في المغرب وتونس و... 
مصالحها  الكومبرادور،  أنظمة  إنها 

مرتبطة عضوًيا بمصالح األجنبي. 
تقع  الفلسطينية  الثورة  أن  نعتبر 
تحت طائلة هذا القانون، وهو اجهاض 
بقيادة  كانت  كلما  التحررية  الثورة 
أو  المتوسطة  أو  الصغيرة  البرجوازية 
الوطنية،  بالبرجوازية  نسميه  كنا  ما 
واالستعمار،  االمبريالية  عصر  ففي 
قوة  تكون  أن  عن  البرجوازية  كفت 
ثورية يمكنها قيادة الثورات التحررية 
نفسه  القانون  هذا  واالجتماعية، 
تؤكده الثورة الفلسطينية، إذ أصبحت 
عقبة  الفلسطينية،  البرجوازية  القيادة 
تمنع تحقيق أهداف الثورة التحررية 

الفلسطينية. 
إن الرياح تهب اليوم نحو توجيه القضية 
الفلسطينية إلى الوجهة الصحيحة، حق 
لمصيره  الفلسطيني  الشعب  تقرير 
فلسطين،  كل  فلسطين  أرض  على 
واالستيطان  االمبريالية  من  وتحريرها 
الفلسطينية  القضية  الصهيوني. 
سلطة  من  بالتخلص  ستتقوى 
الكمبرادور الفلسطيني القابل للتقسيم 
وللتطبيع مع العدو الصهيوني، القضية 
استجمع  إذا  ستتقوى  الفلسطينية 
عن  وتخلى  همته  الماركسي  اليسار 
أوهام الدولتين وناضل من أجل الدولة 
مع  الواحدة.  العلمانية  الديمقراطية 
البرجوازية  قيادة  وصلت  القرن  صفقة 
الطريق  إلى  الفلسطينية  للثورة 
المسدود، ولم يعد من إمكانية للخروج 
تولي  التاريخي،إال  المأزق  هذا  من 
السياسي  وحزبها  العاملة  الطبقة 
المستقل مهمة حرب التحرير الشعبية، 
الدولة  الوطني وإقامة  التحرر  من أجل 
الفلسطينية الواحدة الديمقراطية، وهذا 
اختيار سبق لليسار الثوري الفلسطيني 
عليه،  واشتغل  وحدده  إليه  تطرق  أن 

وهو اليوم توجه يسترجع بريقه.

 تتمثل األزمة المستحكمة التي يمر
الفلسطيني السياسي  النظام   بها 
 الراهن في ثالثة أبعاد: االنقسام،
فالنظام الذاتي..  التدمير   االنكشاف، 
والقطاع، الضفة  في  الرسمي   السلطوي 
- أوسلو  نتائج   – الثاني  الشتات  ظل   في 
الناجمة التفكك  ديناميات  وطأة  تحت   يئن 
وعن والجغرافي،  الوطني  االنقسام   عن 
تجاذبات لصالح  للوطن  الوالء  فكرة   تراجع 
وفئوية فصائلية  وانتماءات   إقليمية 
اجتماعية ظواهر  بروز  وعن   وعشائرية، 
وعن المجتمع..  عضد  في  تنخر   مرضية 
 التبعية األمنية واالقتصادية لالحتالل على
التحرير  نحو غير مسبوق، وبالتالي فمنظمة 
بتفعيل المطالبات  من  بالرغم   الفلسطينية، 
 مؤسساتها وإعادة بنائها وتجديدها فهي ال
 زالت ضحية معلقة بين اختطاف صالحياتها
 من جهة، وبين تهميشها بالكامل من جهة

 أخرى.

النظام السياسي الفلسطيني 

وآفاق االنتقال من إدارة األزمة إلى تجاوزها

محمد صوان- كاتب سياسي فلسطيني/ سوريا

 لقد أصبحت »م. ت. ف » موضوعاً آخر
إطاراً وليست  الفلسطيني،   لالنقسام 
 وطنياً جامعاً يختلف الفلسطينيون تحت
تعاني بدورها   - عليه  وليس   -  خيمته 
من نابعة  أزمة  الفلسطينية   السلطة 
 ضعف إمكانية تحولها إلى »دولة قابلة
 للحياة« وإثقالها بأحمال وأوزان ال تقوى
 موضوعياً عليها إذ تعيش حركة »فتح«
هيبتها فقدان  عن  ناجمة  ترّنح   حالة 
 ومكانتها، وانشغالها بالصراع مع حركة
باستعادة الرغبة  أرضية  على   »حماس« 
إلى تسعى  أن  دون  والسيطرة،   النفوذ 
وخطابها التنظيمية  بنيتها   تجديد 
االحتالل، ضد  والكفاحي   السياسي 
 وتصويب تحالفاتها الوطنية مع الفصائل
»حماس« حركة  وقعت  كذلك   األخرى، 
بين الكبير  التناقض  عن  ناجم  فخ   في 
الذي السياسي  ونهجها   أيديولوجيتها 
  أوصلها إلى السلطة في غزة، وبين إدارة
موضوعياً.. ومقيدة  محاصرة   سلطة 
وضعف معرفياً  خطابها  بفقر   ناهيك 
واالتجاه األولويات  تحديد  حول   الخبرة 
وتداخل الوطني..  للعمل   المركزي 
»حماس« لحركة  األيديولوجية   األجندة 
باالنتقال وإخفاقها  السلطة،  أجندة   مع 
 السلس من عقلية التنظيم الحركي إلى
 عقلية التنظيم الدوالني، وهو ما قادها

لالنقسام، وتكريس المطاف  نهاية   في 
 الفصل بين الضفة وغزة والشتات وداخل
 الداخل، وبالتالي التكّيف مع المستجدات

 السياسية الجديدة المرتبطة به.
ال التي  الفلسطيني  اليسار  فصائل   أما 
 تشكو فقر الخطاب السياسي والمعرفي،
 وال تعيش فراغاً ناجماً عن فقدان الهيمنة
الوقوع في  والسلطة، لكنها لم تنُج من 
 أزمة من نوع مختلف، تكمن في انحسار
 دورها وتراجع مستوى تأثيرها وفعلها
على صعيد نجاحها  عدم  وفي   اليومي، 
 تشكيل وبناء تحالف فيما بين فصائلها،
متمايزاً بها  خاصاً  منبراً  امتالك  في   أو 
السائدة.. والخطابات  الممارسات   عن 
وتعقيداتها الكفاح  مسيرة  أن   ويبدو 
 الشائكة لم تعفيها من الوقوع في أزمة
لقواها، الشديد  اإلنهاك  في   تتمثل 
الذي األمر  بنيتها  أمام  األفق   وانسداد 
وبين بينها  االرتباط  فك  إلى   أوصلها 
والديمقراطي الوطني  العمل   برنامج 

الذي تطمح لتحقيقه.
 من الواضح أن البحث عن الذات – هوية
ومحاوالت  – سياسية  وكيانية   وطنية 
وأن تتعثر،  زالت  ال  وإنجازها   تأكيدها 
النظام بمجمل  تعصف  التي   األزمة 
على توشك  الفلسطيني   السياسي 
الوطنية الذات  تحقق  فرص   إجهاض 

ف..
لـــ
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أن حيث  وتكريسها،   الفلسطينية 
الحفاظ في  تتمثل  القصوى   األولوية 
والمصير والقضية  الشعب  وحدة   على 
التحرر مسيرة  ومواصلة   واألرض 
التناقض وأن  والديمقراطي،   الوطني 
 األساس ما يزال مع االحتالل الصهيوني،
السياسي البناء  ضرورات  إغفال   دون 
على والحفاظ  واالجتماعي   واالقتصادي 
 التجربة الديمقراطية وتعميق مساراتها
األشكال بكافة  لالحتالل   والتصدي 
 المتاحة.. وتذليل المشكالت االجتماعية
كريمة حياة  يكفل  بما   والمعيشية، 
يؤمن وبما  الفلسطيني،  للشعب   وآمنة 
السياسية العملية  في  الشتات   مشاركة 
 وضمان الحقوق المدنية ورعاية الشؤون

الحياتية والمعيشية لمخيمات اللجوء.
لحل كمدخل  ف«  ت.  »م.  بناء   إعادة 

األزمة
عديدة مقاربات  ثمة  أن  الواضح   من 
يمكن وال  األزمات،  هذه  مع   للتعامل 
 الزعم بأن مقاربة بعينها يمكن أن تنهي
يقتضي الذي  األمر  اإلشكاليات   هذه 
 ضرورة االهتداء لنهج استيعاب األزمة،
 والبحث عن حلول لها، واإلمساك بالحلقة
الفوري البدء  قاعدة  على   المركزية 
»م. ومؤسسات  دوائر  وتفعيل   بإحياء 
 ت. ف«  التشريعية والسياسية والنقابية
 وإعادة بنائها، بوصفها الحلقة المركزية
 التي يمكن أن تساهم – إن تحققت –
 بإنجاز التطوير واإلصالح، ويتطلب ذلك

 توفير عنصرين أساسيين:
على ف«  ت.  »م.  بناء  تجديد   األول: 
تجسر حقيقية  وطنية  وحدة   أرضية 
العمل وفصائل  قوى  بين   الفجوة 
المنظمة اعتبار  منطلق  من   الوطني 
 إطاراً سياسياً جامعاً للكل الفلسطيني..

وهذا يقتضي:
والفعاليات القوى  جميع  تمكين   .1 
واالجتماعية والثقافية   السياسية 
التمثيل حق  من  والمهنية   والنقابية 
 والمشاركة، بما يتناسب وحجم تمثيلها
 في المجتمع، أي ضمان تحقيق الشراكة
الفلسطيني للكل  والمجتمعية   الوطنية 

 في الوطن والشتات.
 2. أن تكف حركة » فتح« عن محاوالت
في وتفّردها  هيمنتها  إنتاج   إعادة 
 قيادة النظام السياسي – سلطة ومنظمة
التناغم بما في ذلك مغادرة سياسة   – 
تقسيم جلب  الذي  االنقسام  حالة   مع 

 المجتمع والوطن والنظام.
في النظر  »حماس«  حركة  تعيد  أن   .3 
معاً، والمنظمة  السلطة  تجاه   مواقفها 
 وأن تتراجع عن محاوالت تكريس كيان

 مقلّص في قطاع غزة، وتقلع عن وهم
الوطني..عبر خطوات التمثيل   مصادرة 
 محسوبة النتائج تعيد للمشروع الوطني
 مكانته والتفاف الكل الفلسطيني حوله.
تتوخى نقدية شاملة  مراجعة  إجراء   .4 
في والعلة  الضعف  مظاهر   تصحيح 
ومن ف«،  ت.  »م.  لـ  السياسي   الخطاب 
المراجعة: تستحق  التي  المسائل   جملة 
االقتصادية القضايا  مكانة   هشاشة 
المشروع في  والثقافية   واالجتماعية 
بالمحيط العالقة  وارتباك   الوطني، 
السياسية والرؤية  واإلقليمي،   العربي 

 والمنهج المفضي إلى تحقيقها.
 الثاني: إصالح تنظيمي يستهدف عدم
المؤسسات وتهميش  القرار   احتكار 
بيروقراطية بعقلية  العمل   وإدارة 
البنية وتجديد  الكوتا،  ونظام   أوامرية 
االعتبار إعادة  أساس  على   التنظيمية 
في المؤسسية  الديمقراطية   للقيم 
وتكريس لـلمنظمة،  الداخلية   الحياة 
والشفافية والمحاسبة  الرقابة   قيم 
مبدأ واعتماد  مؤسساتها،  إدارة   في 
االقتراع صناديق  عبر  النسبي   التمثيل 
إلى إضافة  أمكن..  حيثما   المباشر 
بين الوطنية  الوحدة  اختزال  عن   الكف 
 الثنائي »فتح وحماس« - على أهميتها
يتجاهل االختزال  فهذا    -  المحورية 
 حقيقة أن خريطة المجتمع الفلسطيني
إعادة وأن  الفصائل،  خريطة  من   أوسع 
 بناء »م. ت .ف« يستوجب فتح أبوابها
ممثلي لتشمل  عضويتها   وتوسيع 
والقطاع المدني  المجتمع   مؤسسات 
والنقابية  الخاص والفاعليات االجتماعية 
قاعدة على  النشيطة،   والثقافية 
على المنفتح  التمثيل  وحق   الشراكة 
الوطني والطبقي  مختلف ألوان الطيف 

الفلسطيني.
المنظمة هي العنوان الوطني الجامع

التحرير منظمة  بناء  إعادة   إن 
 الفلسطينية وحتى تفعيلها تظل عملية
مجموعة طريقها  في  تقف   معقدة 
أن ومنها:  وخارجية،  داخلية   عوائق 
 النظام العربي الرسمي لن يرحب بعودة
والنضال، الفعل  ساحة  إلى  ت.ف«   »م. 
على تحرص  التي  »إسرائيل«   وكذلك 
للمراسم توظف  بنديرة  مجرد   بقائها 
يركز بينما  التفاوضية،   والبروتوكوالت 
على اهتمامه  جل  الدولي   المجتمع 
باإلضافة هذا  الفلسطينية..   السلطة 
تتصل داخلية  بنيوية  عوائق   إلى 
الفلسطيني السياسي  النظام   بطبيعة 
الشكلي« »التعدد  سوى  يعرف  ال   الذي 
تفاوت مع  األكبر،  الفصيل   وهيمنة 
بين التفعيل  آلية  طروحات  في   واضح 

 فصائل العمل الوطني وعدم القدرة على
يعني ما  توافقية،  صيغة  إلى   التوصل 
حال بقاء  على  الفصائل  بعض   حرص 
 المنظمة ومجمل النظام السياسي على ما
 هو من انقسام وضعف وهشاشة غير أن
 العملية – في حال توفر اإلرادة والوعي
ليست مستحيلة،  – المسؤول   التاريخي 
والتفعيل البناء  إعادة  وإن   خصوصاً 
الفلسطيني أضحت ضرورة الكل   بإقرار 
ظل في  استنهاض  ورافعة   وطنية 
على عالوة  الثاني..  الفلسطيني   التيه 
وباعتراف رسمياً  زالت  ال  المنظمة   أن 
والممثل السياسي  العنوان  هي   العالم 
الفلسطيني، للشعب  والوحيد   الشرعي 
 وبالتالي لن يجرؤ أحد على منع الشعب
 من ترميم بيته وإصالحه وتصويب عمل
بالثوابت، المساس  القيادية، دون   األطر 
 ودون استحداث إطار جديد ال يقر العالم
 بشرعيته. ويمكن أن تكون البداية عبر
شروط دون  شامل،  وطني  حوار   طاولة 
المنظمة، معضلة  لمعالجة   مسبقة 
والترميم اإلحياء  عملية  أن   باعتبار 
الفلسطيني للشعب   الداخلية عنصر قوة 
باسمه، المفاوض  مناورة  هامش   وتزيد 
تقليص محاوالت  على  الطريق   وتقطع 
للمجتمع دعوة  وهي  وخياراته،   بدائله 
لمسؤولياته يتصدى  كي   الدولي 
 األخالقية والقانونية والسياسية تجاه ما
العادل الحل  بفرص  إجحاف  من   يجري 
ومنع الفلسطينية،  للقضية   والشامل 
جديدة وقائع  فرض  من   »إسرائيل« 
 على األرض تحت غطاء »صفقة العصر«

 الترامبية.
في يستهدف  المنظمة  بناء  إعادة   إن 
 المقام األول جعلها المؤسسة األولى في
تشرف الفلسطيني،  السياسي   النظام 
شؤونهم وتدير  الفلسطينيين   على 
وطنية قيادة  طريق  عن  الداخل   في 
 موحدة، وحكومة واحدة. أما في الشتات
السياسية دوائرها  عبر  ذلك   فيجري 
والتنفيذية، التشريعية   ومؤسساتها 
في وتضخ  الحياة  لها  ُتعاد  أن   بعد 
بمهمة تضطلع  شابة،  دماًء   شرايينها 
 التجديد التنظيمي والقيادي واإلداري..
»حماس حركتي  مشاركة  توفر   وقد 
بعد المنظمة،  مؤسسات  في   والجهاد« 
النقد  أن تمارس حركتا »حماس وفتح« 
 الذاتي والتراجع عما صنعوه من كوارث
 في الضفة وغزة والشتات، باعتبار ذلك
 مدخاًل إلعادة بناء حركة التحرر الوطني
وتكريس الفلسطيني   والديمقراطي 
وتمكين السياسية،  والتعددية   الشراكة 
تواجده أماكن  مختلف  في   الشعب 
السياسية الحياة  في  دوره  ممارسة   من 

والمهام الكفاحية.
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الشتاء:
عدو جديد لألسرى والمعتقلين الفلسطينيين

عبد الناصر عوني فروانة- أسير محرر ورئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون األسرى والمحررين/ فلسطين

 قيل قديمًا: الشتاء عدو الفقراء. وإن حضر وهو عدو فتأهبوا له أهبته، فهو
للمطر والثلج في بالدي، السنة وأكثرها سقوطًا  البرودة وأبرد فصول   شديد 
 واليوم الشتاء عدو لألسرى والمعتقلين الفلسطينيين، حيث تتفاقم معاناتهم،
 ويتسع جرحهم ويتعمق وجعهم، ويزداد القلق عليهم فهم ال يملكون ما يقيهم مطر
انتشارًا الشتاء وأكثرها   الشتاء وبرد كانون، وال يستطيعون توفير ما يحميهم أمراض 
مكان كان  وحيثما  للحجز  خاضعين  داموا  ما  أوضاعهم،  وتلك  حالهم  األيام، هذا   هذه 
النقب، والتي يقبع في البالد وأواسطها، أوفي جنوبها بصحراء   االحتجاز، في شمال 

السجون والمعتقالت هناك قرابة نصف إجمالي األسرى.

ُتغرق غزيرة  وأمطار  لهم،  عدو   شتاء 
وبرد تؤرقهم،  عاصفة  ورياح   بعضهم 
عظامهم، وينخر  جمعهم  ُيؤذي   قارس 
وتوجع والكهل  الشاب  تؤلم   وأمراض 
شديدة وعواصف  والهرم،   الشيخ 
تفاقم متفرقة  جوية   ومنخفضات 
الصحية أوضاعهم  وتزيد   مأساتهم، 
 بؤساً وتعقيداً، وال أظن أن أحداً منا وقد
داخل األجواء الباردة  هذه  مثل   عاش 
المعتقالت، خيام  في  أو  السجون   غرف 
 يمكن له أن ينسى تلك األيام الشتوية،

 بل أحياناً يعود البعض إلى الوراء سنوات
كنا ما  أيام  الستحضار  ويضطر   وعقود 
 هناك، وحيثما يقبع اليوم آالف األعزاء،
ونحن عدواً،  لنا  الشتاء  كان   وكيف 
الشتاء: أيها  فيا  باألصفاد.   مكبلين 
 فلتغادر رفقاً بهم ويا برد كانون ارحم
 ضعفهم وقلة حيلتهم، فما عاد بمقدور

 األسرى تحمل مزيد من الوجع.
 في الشتاء: نقص في األغطية والمالبس
التدفئة، وسائل  وفقدان   الشتوية، 
ظل في  األسوأ  هي  احتجاز   وظروف 

كثيرة وأمراض  الغذائي،  النظام   تردي 
من يمنعها  ما  تجد  أن  دون   تظهر، 
سوء ظل  في  االستفحال،  أو   االنتشار 
الطبية. والخدمات  الصحية   األوضاع 
معاناتهم وتزداد  ألماً،  ألمهم   فيزداد 
الصحية أحوالهم  وتتردى   معاناًة، 
والعرضية البسيطة  األمراض   فتتحول 
عالجها يصعب  ومستعصية  مزمنة   إلى 
 الحقاً، فيما تتفاقم المعاناة لدى األسرى

المرضى وكبار السن أضعاف المرات.
بل بذلك،  السجون  إدارة  تكتِف   لم 
للجوء إلى اتخاذ إجراءات  تتعمد أحياناً 
واقتحامات استفزازية،   وخطوات 
وتفتيشات متعمدة،   واعتداءات 
 متكررة بذريعة )األمن( للتضييق على
وُيضاف عليهم.  والتنغيص   األسرى  
تقديم وعدم  طبياً  إهمالهم  ذلك   إلى 
أعراض عليه  تظهر  لمن  الالزم   العالج 
وذلك كثيرة،  وهي  الشتاء   أمراض 
والنفسي الجسدي  األذى  إلحاق   بهدف 
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ما بعكس  بهم.  المتعمد   والمعنوي 
 يتوجب عليها فعله وفقاً لما تنص عليه
ذات الدولية  واألعراف  المواثيق   كافة 
والتي والمعتقلين،  باألسرى   العالقة 
 ُتلزم الدولة الحاجزة بتوفير كل ما يلزم
 لعالجهم وحمايتهم، من خطر الموت أو
 اإلصابة باألمراض. وهذا نص المادة )13(
 من اتفاقية جنيف الثالثة، الذي يقول:
معاملة الحرب  أسرى  معاملة   »يجب 
ويحظر األوقات  جميع  في   إنسانية 
أو فعل  أي  الحاجزة  الدولة  تقترف   أن 
 إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في
لهذه جسيماً  انتهاكاً  ويعتبر   عهدها، 
من  )91( المادة  وكذلك   االتفاقية«. 
 اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على:
مناسبة، عيادة  معتقل  كل  في   »توفر 
ويحصل مؤهل  طبيب  عليها   يشرف 
من يحتاجونه  ما  على  المعتقلون   فيها 
 رعاية طبية، وكذلك على نظام غذائي
 مناسب، وتخصص عنابر لعزل المصابين

بأمراض معدية أو عقلية«.
في التقصير  على  األمر  يقتصر   لم 
والمعتقلين األسرى  احتياجات   توفير 
والعاصف، البارد  المناخ  ذو  الشتاء،   في 
السجون في تقديم إدارة   وإنما تتفنن 
ما إدخال  أمام  العراقيل  ووضع   الذرائع 
 ينقصهم عن طريق األهل والمؤسسات
 الحقوقية، وما يمكن أن يساعدهم في
 سد بعض احتياجاتهم في فصل الشتاء،
الشائعة، بأمراضه  اإلصابة  من   ويقيهم 
األسرى بحياة  استهتارها  يعكس   مما 
في الواضح  وتعمدها   الفلسطينيين، 
 إلحاق األذى بأوضاعهم الصحية، لكنها
 في بعض األحيان تسمح بتوفر جزء من
وأغطية مالبس  من  االحتياجات   تلك 
)الكانتينا( السجن  مقصف  في   شتوية 
 وبأثمان باهظة، فيضطر األسرى شرائها
 على نفقتهم الخاصة، في محاولة منها

لنهب أموالهم مستغلة حاجتهم لها.

 هذا حال األسرى في فصل الشتاء، الذي
 لم يتغير عن تلك األحوال الصعبة التي
وحيث المنصرم،  العام  طوال   سادت 
ُسجل وقد  اليومية،  االعتقاالت   استمرار 
حالة  )4500( قرابة   2020 العام   خالل 
ونساء.ومضت أطفال  بينهم   اعتقال، 
إنساني الال  نهجها  في  السجون   إدارة 
واستهتارها المرضى  األسرى   تجاه 
المنصرم العام  خالل  فسقط   بحياتهم، 
تردي بسبب  شهداء  أسرى   أربعة 
 األوضاع الصحية وسياسة اإلهمال الطبي
البرغوثي، الدين  نور  وهم:   المتعمد، 
 سعدي الغرابلي، طلعت الخطيب، وكمال
منهم،مع شهداء  وثالثة  وعر.   أبو 
جثامينهم زالت  ما  آخرين،   خمسة 
في اإلسرائيلي،  االحتالل  لدى   محتجزة 
 واحدة من أبشع وأكبر الجرائم األخالقية
تقترفها التي  واإلنسانية   والقانونية 

دولة االحتالل بحق األموات.
كورونا جائحة  انتشار  بعد  ما   وحتى 
الماضي آذار/مارس  في  المنطقة،   في 
يتغير ولم  تتبدل  لم   فاألوضاع 
 الحال،وواصلت سلطات االحتالل معاملتها
 األسرى والمعتقلين دون تغيير وبمعزل
إدارة ُتقم  ولم  الدولي،  القانون   عن 

 السجون بتوفير ما هو مطلوب وضروري
 لحمايتهم من اإلصابة بفايروس كورونا،
 مما أدى إلى إصابة قرابة )140( أسيراً،
الفترة خالل  لالرتفاع  مرشح   والعدد 
 المقبلة،وحالة من القلق والخشية تسود

أوساط األسرى وعائالتهم.
االنتهاء، العام2020على  شارف  قد   وها 
ومجرياته أحداثه  مراجعة  في   وبدأنا 
القول ويمكننا  اإلحصائية،   ومعطياته 
 في هذا المقام وبمرارة: أن العام 2020
لألسرى بالنسبة  تماماً  مختلفاً   كان 
والمعتقلين عن ما سبقه في كل شيء.
وفي جديد،  عام  مشارف  على   ونحن 
أسير  )4400( قرابة  استمرار وجود   ظل 
)170( بينهم  االحتالل،  سجون   في 
تحديات ووسط  أسيرة،  و)41(   طفاًل، 
 ظروف االحتجاز وقسوة معاملة السجان
 وتردي األوضاع الصحية وجائحة كورونا
في بالفايروس  المصابين  أعداد   وتزايد 
الشتاء فصل  وحلول  األسرى   صفوف 
وغيرها، وتأثيراته،  القارس   والبرد 
المخاطر بزيادة  تزداد  المسؤولية   فإن 
مؤثراً وضغطاً  كبيراً  جهداً   وتتطلب 

خالل المرحلة الحالية،ولعل أهمها:
الدولية والمؤسسات  المنظمات   مطالبة 
مقدمتها وفي  واإلنسانية،   الحقوقية 
ومنظمة األحمر  للصليب  الدولية   اللجنة 
مسؤولياتها بتحمل  العالمية،   الصحة 
الحد توفير  أجل  من  العاجل   والتدخل 
الحماية اإلنسانية والقانونية  األدنى من 
الفلسطينيين والمعتقلين   لألسرى 
بالفايروس اإلصابة  أو  الموت  خطر   من 
فصل في  وخاصة  المختلفة،   واألمراض 
المعتقلين تزويد  وضمان   الشتاء، 
الكافية، واألغطية  المناسب   بالفراش 
المناخ، قسوة  من  لهم  الحماية   وتوفير 
 حسب ما جاء في المادة )85( من اتفاقية

جنيف الرابعة.
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رؤيتنا لمقاومة الصهيونية
وسبل مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني

معاد الحجري - عضو الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي المغربي/ المغرب

أواًل: رؤيتنا للتضامن مع 
الشعب الفلسطيني

العالم،  بقاع  مختلف  في 
تناهض اإلنسانية التقدمية، الصهيونية 
أن  منطلق  من  الصهيوني  والكيان 
على  قائم  كيان  الصهيوني  الكيان 
االستعمار االستيطاني وعلى األبارتايهد 
الشعب  على  اإلجهاز  إلى  يسعى  وهو 
أرضه. من  واجتثاثه  الفلسطيني 

على  تقوم  الصهيونية  أن  والمعروف 
أساس ادعاء إيديولوجي مفاده استحالة 
ذوي  من  غيرهم  مع  اليهود  تعايش 
ديانات أخرى، لذلك تسعى جاهدة إلى 
إفراغ  على  وتعمل  يهودية  دولة  بناء 
األراضي  ومجمل  الصهيوني  الكيان 
اليهودية  غير  العناصر  من  الفلسطينية 
رأسها  وعلى  عنصرية  قوانين  )إصدار 
قانون القومية(،كما كانت النازية تهدف 

إلى بناء دولة خاصة بالجنس اآلري.
وكما قرصنت النازية رمزها من البوذية، 
وهي ديانة مسالمة العالقة لها بهمجية 
هتلر،  قرصنت الصهيونية نجمة داوود 
بأنها  البشرية  لتوهم  اليهودية  من 
الممثل األوحد لليهود عبر العالم أجمع.

باعتبار  المتحدة  األمم  قرار  إن 
العنصرية  أشكال  من  شكل  الصهيونية 
 )1975 نونبر   10( العنصري  والتمييز 
جميع  »طالب  وقد  سديًدا  قراًرا  كان 
اإليديولوجية  بمقاومة  العالم  دول 
على  خطًرا  تشكل  التي  الصهيونية 
األسف  مع  العالميين«.  والسلم  األمن 
كشرط   ،1991 دجنبر   16 في  إلغاؤه  تم 

في  الصهيوني  الكيان  لمشاركة  مسبق 
جديًدا  عهًدا  هذا  مدريد،وفتح  مؤتمر 
واحتقارها  المتحدة  األمم  تهميش  من 
وخنقها  عالتها  على  قراراتها  وتجميد 
مؤسساتها  بعض  من  واالنسحاب  مالًيا 
سيًرا على خطى الفاشية في تعاملها مع 
عصبة األمم )إيطاليا وألمانيا واليابان(.

تؤكده  الذي  الديمقراطي  الحل  إن 
هزم  في  يكمن  األرض،  على  الوقائع 
الفلسطينية  الدولة  وإقامة  الصهيونية 
الديمقراطية العلمانية على كامل التراب 
الفلسطيني يتعايش فيها الجميع مهما 
لشعوب  معتقداتهم.وبالنسبة  كانت 
ففضاًل  والمغاربية،  العربية  منطقتنا 
الصهيوني  الكيان  فإن  سبق،  عما 
قاعدة  يشكل  استعمارية  كصنيعة 
وخاصة  االمبريالية،  للسيطرة  متقدمة 
وهناك  الشعوب،  هذه  على  األمريكية 
اتفاق استراتيجي بين الواليات المتحدة 
الثمانينيات،  منذ  االحتالل  وكيان 
على  بالحفاظ  الطرفان  بمقتضاه  يلتزم 
ونحن  المنطقة.  في  منهما  كل  مصالح 
وعلى  الغربية  االمبريالية  أن  نعتبر 
العدو  األمريكية هي  االمبريالية  رأسها 
المشترك واألكثر شراسة لشعوب العالم 
عدو  الصهيوني  الكيان  قاطبة،وأن 
للشعب  وليس  كلها،  المنطقة  لشعوب 
مقاومة  فإن  وحده.ولذلك،  الفلسطيني 
العدو الصهيوني بالنسبة لنا، هي أكثر 
من مجرد تضامن مع الشعب الفلسطيني، 
اإلمبريالية  ضد  ضروري  نضال  هي  بل 
الغربية، وخاصة األمريكية والصهيونية 
العميلة  الرجعية  األنظمة  عن  فضاًل 

والقائمة على التبعية واالستبداد،ولهذا 
السبب العميق اعتبرت الحركة التقدمية 
القضية  أن  حق  عن  المغرب  في 

الفلسطينية قضية وطنية.
ثانًيا: التطبيع مع العدو الصهيوني
التطبيع  خطوات  تسارع  اليوم  نالحظ 
غير  في  القوى  موازين  اختالل  بسبب 
تعمق  وقد  الفلسطينية،  القضية  صالح 
أوسلو  اتفاقية  بسبب  االختالل  هذا 
سماها  كما  فلسطينية  )فرساي  المذلة 
نتائجها  من  كان  سعيد(التي  إدوارد 
معه  األمني  والتعاون  بالعدو  االعتراف 
وانقسام الصف الفلسطيني والمزيد من 
الغربية  الضفة  معه  أضحت  االستيطان 
تنتشر  كبيرة،  مستوطنة  عن  عبارة 
فيها تجمعات سكنية فلسطينية تحيط 
بها المستوطنات من كل ناحية. والحق 
فإني ال أعرف حركة تحرر وطني جديرة 
االحتالل،هذه  مع  تنسق  االسم  بهذا 
ترسيم  األمر  حقيقة  في  الخطوات هي 
وإشهار لعالقات كانت قائمة على أكثر 
من مستوى، ونحن نخشى أن يأتي الدور 
على المغرب في القادم من األيام، ولهذا 
فكل القوى المغربية المناهضة للتطبيع 

معبئة وتوجد اليوم في حالة استنفار.
في  المخزنية  الدولة  بين  التطبيع  إن 
قديم  الصهيوني  والكيان  المغرب 
على  الحيز  هذا  في  ونقتصر  ومتنوع، 

نماذج صارخة منه:
1- تهجير اليهود املغاربة:

عالقة  الفرنسي  االستعمار  حطم 
سائدة  كانت  التي  واألخوة  التعايش 
أرض  على  والمسلمين  اليهود  بين 
الجنسية  اليهود  بمنح  المغرب  بلدهم 
في  تدريسهم  ضمان  أو  الفرنسية 
المدارس الفرنسية،ففي سنة 1948 كان 
ألف،   250 حوالي  المغاربة  اليهود  عدد 
الصهيونية  الوكالة  عبر  تهجيرهم  تم 
بالمكشوف وبعلم السلطات فبين 1955 و 
1956 تم تهجير حوالي 60 ألف يهودي 
الثاني  الحسن  1961 سمح  مغربي، وفي 
بالمزيد من التهجير، وتم ترحيل حوالي 
أكتوبر  حرب  وبعد  آخرين،  ألف   80

1973 تم ترحيل 40 ألف إلى فرنسا.

ف..
لـــ

م
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2- التجسس:
أشغال  على  بالتجسس  للموساد  السماح 
 )1965 )شتنبر  العربية  الجامعة  قمة 
اغتيال  في  لتورطه  ثمًنا  ذلك  وكان 

المهدي بنبركة.
اقتناء  الفالحي:  املجال   -3
وحضور  والتجهيزات  واألدوية  البذور 
الثمور بارفود  المنتديات، منها معرض 
من طرف شركة »نيتافيم« التي أنشأت 
مليون   3 المغرب، قيمته  في  لها  فرعاً 
دوالر، كما فازت مؤخًرا إحدى الشركات 
محاربة  أجل  من  بصفقة  الصهيونية 
األمر  الشمال، وهو  بجهة  النخيل  مرض 

الذي نتصدى له بكل حزم.
شركة  تعمل  البحرية:  املالحة   -4
»زيم« في المغرب منذ أزيد من 32 سنة، 
بين  ما  األسبوع  في  رحالت   6 وبرمجت 
مرأى  على  وحيفا  البيضاء  الدار  مينائي 
مغربية  شركات  مع  وتتعامل  السلطات 

معروفة.
التكنولوجي:اقتناء  املجال   -5
وتجهيزات  طيار  دون  من  طائرات 
تسمح  ف.16  بطائرة  خاصة  الكترونية 
فيها  والتحكم  عليها  بالتجسس  للعدو 
على  للتجسس  »بيكاسوس«  وتطبيق 

هواتف المعارضة...
والثقافي  األكاديمي  املجال   -6
أخطر  من  والديني:وهو  والسياحي 
أشكال التطبيع ألنه يهدف إلى السيطرة 
بجدوى  وإقناعه  شعبنا  وجدان  على 
الصهيوني،ويتم  الكيان  مع  العالقة 
ورد  ما  على  خاص  بشكل  الركوب  هنا 
العبري  المكون  بخصوص  الدستور  في 
وتوسيع  لتسهيل  المغربية  للهوية 
التطبيع في هذا المجال، بدعوى األصول 

المغربية لليهود المعنيين.
ثالًثا: ما العمل ملواجهة التطبيع

الهيئات  بالدنا عدد هام من  يوجد في 
للشعب  والمساندة  للتطبيع  المناهضة 
الشبكة  بينها  الفلسطيني،من 
مع  للتضامن  المغربية  الديمقراطية 
الشعوبالتيتم تأسيسها في فبراير 2011، 
وتضم الشبكة عدًدا هاًما من التنظيمات 
والنقابية  السياسية  الديمقراطية 
والنسائية  والشبابية  والحقوقية 
»البدس«  حركة  وغيرها،وتعد  والثقافة 
للشبكة  الهامة  المكونات  أحد  المغرب 
وتوسيعها.  بها  النهوض  يجب  التي 
األوروبي  القضاء  قرار  فإن  وبالمناسبة 
لحركة  انتصاًرا  يعد  األلماني  والقضاء 
»البدس«، أما تصريحات بومبيو على أثر 

المستوطنات  إلحدى  المستفزة  زيارته 
بعزم  نونبر 2020(،  والجوالن )منتصف 
الحركة  هذه  اعتبار  األمريكية  اإلدارة 
معادية للسامية واتخاذ إجراءات ضدها، 
فيعني أن »البدس« كبدت العدو خسائر 

فادحة، وأنها في الطريق الصحيح. 
تكمن أهداف الشبكة في حشد مختلف 
أشكال التضامن مع كافة شعوب العالم، 
من  الفلسطيني  الشعب  مقدمتها  وفي 
واحترام  المصير  تقرير  في  حقها  أجل 
السيطرة  ومناهضة  اإلنسان  حقوق 
اإلمبريالية والصهيونية والمناصرين لها 
والمطبعين معها، مهما كانت مواقعهم 
والعولمة  والفاشية  الرجعية  ومناهضة 

الليبرالية المتوحشة...
الوحدوي  العمل  فكرة  الشبكة  تتبنى 
أزيد  مع  تعمل  حيث  أساسي،  كمبدأ 
أساس  على  ديمقراطية  منظمة   40 من 
أهداف مشتركة تم تحديدها في ندوة 
إطار  في  تعمل  2020.كما  شتنبر   2
فلسطين  أجل  من  المغربي  االئتالف 
قوى  يضم  الذي  التطبيع  ومناهضة 
منها  وإسالمية،  ووطنية  ديمقراطية 
التطبيع  لمناهضة  المغربي  المرصد 

وتدافع عن استمرار هذا االئتالف.
مخرجات  هي  للشبكة  العاجلة  المهام 

الندوة المذكورة أعاله،وهي بتركيز:
    - التأكيد على كل األشكال النضالية 
في  بما  التطبيع،  مواجهة  في  السلمية 
ذلك تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية 

واعتصامات وإضرابات عن الطعام.
حتى  الدولة  على  الضغط  مواصلة   -
عالقة  أي  قطع  عن  رسمًيا  اإلعالن 
البرلمان  وعلى  الصهيوني،  الكيان  مع 
ضد  القانون،  مشروع  إلخراج  بغرفتيه 
الرفوف  في  الموضوع  التطبيع  تجريم 

منذ 2013.
- إصدار عريضة ضد التطبيع مع الكيان 
ومحلًيا  مركزًيا  للتوقيع  الصهيوني 

للتصدي  المغربي  للشعب  نداء  وتوجيه 
لكل أشكال التطبيع.

على  الركوب  لمحاوالت  التصدي   -
مفهوم المكون العبري للهوية المغربية 

الوارد في الدستور بغرض صهينته.
- التأكيد على أهمية المواجهة الثقافية 
على  العمل  اإلطار  هذا  وفي  والفنية، 

تنظيم أنشطة فنية. 
على  للحث  وطني  أسبوع  تنظيم   -
المساندة  الشركات  بضائع  مقاطعة 

للكيان الصهيوني. 
- العمل على خلق مجموعات ضد التطبيع 
محامون  التطبيع  ضد  فنانون  بصيغة 
التطبيع  ضد  صحافيون  التطبيع  ضد 
ضد  برلمانيون  التطبيع  ضد  رياضيون 

التطبيع...  
لتسفيه  المجتمع  عمق  في  العمل   -
الصهيونية من أساسها، وإدراج القضية 
وضمن  األعمال  جدول  في  الفلسطينية 
المناهضة  التنظيمات  مختلف  أنشطة 

للتطبيع.  
رابًعا:خالصة 

جزًءا  ليست سوى  التطبيع  مناهضة  إن 
تحرير  طريق  على  أشمل  معركة  من 
طريقة  التطبيع  أن  فلسطين،ونؤكد 
جرائم  على  اإلمبريالية  صمت  لشراء 
وأن  االستبدادية،  وطبيعته  النظام 
موقع المغرب كبلد عانى من االستعمار، 
الشعوب  جانب  إلى  يكون  أن  يجب 
والمضطهدة،  والمقهورة  المستضعفة 
وعلى  الشعوب  أعداء  جانب  إلى  وليس 
الصهيوني  والكيان  أمريكا  رأسهم 
التخلف  في  الغارقة  الخليج  ومشيخات 
له في  والرجعية، وأن شعبنا ال مصلحة 
على  قائم  لقيط  كيان  مع  عالقة  ربط 
سرقة أراضي ومياه غيره وتشريد شعب 

بأكمله.
* كتبت هذه المقالة قبل إشهار المغرب 
لعالقته مع الكيان الصهيوني، تحت ما 

يسمى التطبيع.

https://www.netafim.com/fr-ma/
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البترودوالر..
وسياسة التسلح في دول الخليج العربية

رضي الموسوي- كاتب صحفي/ البحرين

ولو  تتشكل،  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  في  الجديدة  الحقبة  مالمح  بدأت 
أربعة  منذ  الملتهب  اإلقليم  هذا  في  واشتدادها  األزمات  تزاحم  مع  ببطء، 
عقود مرت واندلعت خاللها عدة حروب وأحداث كبرى في الخليج وفي الدول 
المحيطة بهذه المنطقة الغنية بالنفط الذي يشكل مخزونه في باطن األرض ما يقارب 
60 بالمئة من االحتياطي العالمي و40 بالمئة من احتياطيات الغاز، في وقت تعصف 

باإلقليم تطورات ومنعطفات مفصلية.

النصف  منذ  المنعطفات  هذه  تعمقت 
تنظيم  بروز  مع   2014 العام  من  الثاني 
شاسعة  مناطق  واحتالله  )داعش( 
القاعدة  وتنظيم  وسوريا،  العراق  في 
في  والحرب  وتفريعاتها،  بمسمياتها 
وتآكل   ،2015 في  اندلعت  التي  اليمن 
الدولة العراقية وانهاكها بأزمات تتناسل 
من بعضها البعض، ومقاطعة ثالث دول 
ومصر  الخليجي  التعاون  بمجلس  أعضاء 
لدولة قطر في 2017، ما أسهم في عرقلة 
الخليجي  التعاون  مجلس  مسيرة  وتعثر 
الوحيد  العربي  التجمع  يعتبر  الذي 
ولو  التنفس  على  قادًرا  اليزال  الذي 
بصعوبة، لكن دوره تآكل بفعل الخالف 
المتحدة  الواليات  وانسحاب   الخليجي، 
إيران  النووي مع  االتفاق  األمريكية من 
للبيت  ترامب  دونالد  مجيء  بعد   )1+5(
عودة  عن  الحديث  وبداية  األبيض، 
واشنطن لالتفاق بعد فوز مرشح الحزب 
االنتخابات  في  بايدن  جو  الديمقراطي 

الحزب  مرشح  على  األمريكية  الرئاسية 
دونالد  الحالي  والرئيس  الجمهوري 
في  األوراق  ترتيب  يعيد  ما  ترامب، 
المنطقة بطريقة أخرى، غير تلك التي 
دول  على  األبيض  البيت  سيد  فرضها 
وإهانات  ابتزازات  عليها  ومارس  الخليج 
استنزاف  من  وتمكنه  نظيرها،  قل 
ّطير  قياسية،  زمنية  فترة  ثرواتها في 
دوالر،  تريليون  نصف  من  أكثر  خاللها 
التي  األخرى  الثانوية  العقود  عن  فضاًل 

تشبه المصروفات النثرية.
على  النفط  دول  قدرة  مدى  فما 
االستمرار في عقد الصفقات األسطورية 
ذات المبالغ الفلكية، بينما تعاني أسواق 
النفط من تراجع سعر برميل النفط إلى 
ما ال يتجاوز ال50 دوالر منذ عدة أشهر، 
األمر الذي وضع الموازنات الخليجية في 
دائرة العجوزات الهيكلية الكبيرة، فيما 
الموازنات  في  التعادل  نقطة  تتراوح 
ما  للبرميل،  دوالر   95 إلى   80 مابين 

المنال،  بعيد  العجز،أمًرا  تجاوز  يعتبر 
في الوقت الراهن على األقل، حيث تعاني 
كبرى،  تراجعات  من  العالم  اقتصاديات 
كورونا  جائحة  بسبب  الصين،  باستثناء 

التي تفتك بالبشر كما االقتصاد.    
ترامب  فيه  يستعد  الذي  الوقت  وفي 
مغادرة البيت األبيض، رغم إصراره على 
بايدن،  أمام  بهزيمته  االعتراف  عدم 
سياسة  األبيض  البيت  سيد  يواصل 
من  المزيد  وفرض  المنطقة  استنزاف 
التسلح،  عقود  خصوًصا  عليها،  العقود 
تدفع  كبرى،  ابتزاز  عمليات  وممارسة 
من خاللها هذه الدول مليارات الدوالرات، 
العسكرية  القواعد  وجود  نظير 
األمريكية المنتشرة في بلدان المنطقة، 
العواصم  تحمي  أنها  بذريعة  وذلك 
ما  وفق  اإليراني«،  »الخطر  من  النفطية 
الصهيونية  السياسية  األوساط  تردده 

واألمريكية وبعض عواصم المنطقة. 
المزيد  تواجه  وشعوبها  الخليج  دول  إن 
واالقتصادية  المالية  الصعوبات  من 
وأنها تعتمد على  والمعيشية، خصوًصا 
النفط كمصدر رئيسي لعوائدها المالية، 
فلجأت  أسعاره،  تدهورت  األخير  وهذا 
الضرائب،  من  المزيد  لفرض  الحكومات 
وإلغاء  المضافة،  القيمة  ضريبة  مثل: 
والماء  والكهرباء  المحروقات  عن  الدعم 
المواد  من  وغيرها  واللحوم  والخبز 
الغذائية، بعد أن استمرت أسعار النفط 
كانت  الوقت  هذا  في  تراجعها..  في 
صفقات السالح، تعقد رغم أن ال طائل 
منها، وهي في المخازن، في مفارقة قل 
نظيرها: شراء مستمر للسالح وقت شح 

المال. 
أن  إلى  اإلحصائيات  من  العديد  تشير 
تريليون  نحو  العربية،أنفقت  الدول 
الخمسة  السنوات  التسلح في  دوالر على 
عشر الماضية، هذا الرقم الفلكي بحاجة 
األسباب  لمعرفة  جدية  وقفة  إلى 
المنطقة  دول  تقود  التي  والدوافع 
القواعد  بينما  التسلح،  في  اإلمعان  إلى 
تغطي  األمريكية  وخصوًصا  األجنبية، 
أنواع  بكل  وبحارها  المنطقة  أراضي 
من  األسد  حصة  المتطور،  السالح 
إلى  كالعادة  ذهبت  التسلح،  صفقات 

ف..
لـــ

م
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دول مجلس التعاون الخليجي، كل دولة 
البطالة  أزمات  أن  رغم  حجمها،  حسب 
قد  العامة،  والمرافق  والصحة  والتعليم 
بدأت تشكل قلًقا كبيًرا في المجتمعات 
خلل  من  أصاًل  تعاني  التي  الخليجية 
ديمغرافي كبير، يحتاج لرافعة عمالقة 
وضع  تعالج  استراتيجية  برؤية  مزودة 
خاطئ دام عدة عقود دون التفاتة جادة 
من قبل صناع القرار، األمر الذي ضاعف 
ثالثة  في  مرات  عدة  السكان  عدد  من 
على  كبيرة  ضغوطات  خلق  ما  عقود، 
الدولة الريعية في الخليج لتبدأ بالتحرر 
كانت  مجتمعاتها،  تجاه  التزاماتها  من 
الضحية األولى تقليص مخصصات الدعم 
الغذائية  كالمواد  العامة  الموازنات  في 
وامتد  والماء،  والكهرباء  والمحروقات 

الخدمات  إلى  السلبي  التأثير 
من  تعاني  التي  العامة  والمرافق 
الخدمة  مستويات  في  تراجعات 
وبدء التخلي التدريجي من الدولة 
الحيوية.  القطاعات  هذه  عن 
الذي  التعليم  على  هذا  ُيصدُق 
هيئات  بشهادة  مستواه  تدهور 
الرسمية،  التعليم  جودة  تقييم 
ونزوح كبير نحو التعليم الخاص، 
الصحي  القطاع  مع  الحال  وكذلك 
مماثلة  لضغوطات  يتعرض  الذي 
له،  المرصودة  الميزانيات  بتراجع 
هذا  خدمات  تردي  إلى  أدى  مما 
من  كبيرة  نسبة  وتحول  القطاع 

المستشفيات  من  للعالج،  المواطنين 
الحكومية إلى المستشفيات الخاصة.

الخليجية  الموازنات  عجز  أن  صحيح 
النفط  أسعار  انهيار  منذ  مستمر 
الصفات  من  أن  إال  سنوات،  ست  قبل 
مكان،  أي  األمنية، في  للدولة  األساسية 
والدفاع،  األمن  لقطاعي  األولوية  منح 
المقتصر على أجهزة  الضيق  بمفهومه 
النظر  دون  والجيش،  والمخابرات  األمن 
إلى التنمية اإلنسانية الشاملة التي هي 
األهلي  والسلم  المجتمعي  األمن  أساس 
يتوجب  فاألمن  االجتماعي،  واالستقرار 
أن يكون أمًنا لكل شرائح المجتمع ،وفي 
والسياسية  االقتصادية  الحقول  مختلف 
ينبغي  وال  والمعيشية،  واالجتماعية 
والدفاعي،  األمني  الجانب  على  اقتصاره 
من  العديد  في  راهًنا  حاصل  هو  كما 
في  الخارج  على  تعتمد  التي  الدول 
صيانة أمنها ما يجعلها عرضة لالبتزاز 

وتهديد االستقرار.
النفطية  العائدات  تراجع  ورغم 
القليلة  السنوات  في  )البترودوالر( 

الصناديق  نزيف  واستمرار  الماضية 
إال  النقدية،  واالحتياطيات  السيادية 
أن دول المنطقة لم تتوقف عن عقد 
اإلدارة  تصر  بينما  التسلح،  صفقات 
األمريكية على استمرار االبتزاز حتى 
وتفريغ  ترامب  عهد  في  يوم  آخر 
ثروات المنطقة لصالح شركات السالح 
حساب  على  والغربية  األمريكية 
في  ومتطلباتها  اإلنسانية  التنمية 
وقت تعاني فيه المنطقة من توترات 
متواصلة. وبينما تحوم نسبة اإلنفاق 
المتقدمة  العالم  دول  في  العسكري 
الدخل  إجمالي  من  بالمئة   2.5 حول 
دول  من  العديد  في  تصل  القومي، 
الخليج إلى أكثر من 12 بالمئة. وتشير 
فضائية الحرة األمريكية إلى أن سباق 
على  للحصول  الخليجية  الدول  بين 

وقد  بدأ،  قد  أف35  الشبح  المقاتلة 
اقتربت اإلمارات من شراء 50 طائرة 
مليار   10,4 يبلغ  بما  الطراز،  هذا  من 
دوالر، فيما تستمر دول المنطقة في 
العسكرية  الطائرات  القتناء  السعي 
منها،  االمريكية  وخصوًصا  المقاتلة، 
األمريكية  القناة  نفس  تفيد  حيث 
إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي 
 1850 من  أكثر  مجتمعة  تمتلك 
مقاتلة حربية، للسعودية منها حصة 
فاإلمارات  مقاتلة،  ب848  األسد 
مقاتلة،   175 ُعمان  ثم  مقاتلة،   540
 100 فقطر  مقاتلة،   107 فالبحرين 

مقاتلة، والكويت ب85 مقاتلة. 
المختص  باور«  فاير  »غلوبال  موقع 
موقع  ونقله  للدول  العسكري  بالشأن 
السعودية  بأن  عربية،يفيد  إن  إن  سي 
هي تتصدر قائمة دول مجلس التعاون 
للقوة العسكرية، فباإلضافة إلى تفوقها 
في الطائرات المقاتلة، تمتلك السعودية 
عربة  ألف   11 من  وأكثر  دبابة   1062
المركز  في  اإلمارات  وتأتي  عسكرية، 
الثاني ويتألف جيشها من 64 ألف جندي، 

ولديها 510 دبابة و5900 عربة عسكرية 
مدرعة، وتأتي ُعمان في المرتبة الثالثة، 
و117  جندي،   42500 يضم جيشها  حيث 
عسكرية  عربة   730 من  وأكثر  دبابة 
الرابعة  المرتبة  الكويت في  مدرعة، ثم 
بنحو 40 ألف جندي و567 دبابة، وأكثر 
البحرين  وتأتي  عسكرية،  700عربة  من 
في المرتبة الخامسة بجيش يضم 8200 
عسكرية  عربة   850 دبابة  و180  جندي 
مدرعة، وأخيًرا قطر في المرتبة السادسة 
و95 دبابة  ألف جندي  بجيش قوامه 12 

و465 عربة عسكرية مدرعة.
السالح  على  اإلنفاق  نسبة  تتراجع  لم 
من  أكثر  منذ  العربية  الخليج  دول  في 
سياسة  التسلح  أن  يؤكد  ما  عقدين، 
دول  عنه  تحد  لم  استراتيجي  ومنهج 
المتغيرات  كل  رغم  المنطقة، 
وتراجع إمكانية المواطن وقدرته 
عند  األجور  وجمود  الشرائية 
عاًما  أربعين  قبل  ما  مستويات 
وارتفاع  التضخم  نسب  وزيادة 
عدد  زيادة  وبالتالي  األسعار، 
الفئات  ضمن  يقعون  الذين 
ظاهرة  وبروز  الدخل  محدودة 
أكثر  بشكل  الخليجيين  الفقراء 
وضوًحا، ما أثار الكثير من الخوف 
الغامض  والتوجس من المستقبل 

الذي ال يعرف أحًدا تفاصيله. 
في  ترامب  فشل  وقد  اآلن، 
سوف  ثانية،  رئاسية  لدورة  التجديد 
لزوايا  كثيرة  تدوير  عمليات  تجرى 
الملف  من  بدًءا  المنطقة،  في  األزمات 
 1+4 ببيان  بدأ  الذي  اإليراني  النووي 
االتفاق  نص  إلى  العودة  على  بالتأكيد 
بأنها خطوة نحو  العام،  ُأنجز في  الذي 
ترطيب األجواء وفك الحصار عن إيران، 
مروًرا بإعادة ملفات حقوق اإلنسان إلى 
بعض الواجهات وإثارة صداع لبعض دول 
المنطقة، وصوالً إلى ممارسة الضغوطات 
لطي ملف الخالفات مع قطر التي طالت 
أكثر مما ترغب واشنطن، حيث أن ملف 
قد وضع  الصهيوني  العدو  مع  التطبيع 
العواصم  مسؤولي  طاوالت  على  بقوة 
هذه  وبين  العربية،  وبعض  الخليجية 
الملفات والقضايا الشائكة ستبقى عقود 
التسلح، وعموالتها المليارية، هي األكثر 
القضايا  تزاحم  رغم  واستمرارية  حضوًرا 
البترودوالر في  كميات  وتراجع  الكبرى 

خزائن دول المنطقة.  
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صفقات األسلحة والفساد

د, صالح زقوت - رئيس البيت العربي/ أوكرانيا

 تعرف منظمة الشفافية الدولية للفساد، بأنه إساءة استخدام السلطة المعهود
بها لتحقيق مكاسب شخصية.

الدول، بين  تتم  التي  األسلحة  صفقات  بأن  والداني  للقاصي  المعروف   من 
 تترافق مع عمليات فساد كبيره جًدا، والسبب في ذلك يعود إلى المنافسة الشديدة بين
والدول، للمسؤولين  الرشاوى  تقدم  يجعلها  مما  لألسلحة،  والمصدرة  المصنعة   الدول 
عن عبارة  الرشاوي  تكون  أن  وممكن  الالتينية،  وأمريكا  وآسيا  إفريقيا  في   وخاصة 
 رشاوى سياسية لألنظمة، لكي تجعل هذه األنظمة تدور في فلكها أو لكي تغض النظر
 عن الممارسات القمعية والعدوانية والمنافية لحقوق اإلنسان من قبل األنظمة في ما
 يسمى بدول العالم الثالث، ومما يسهل عمليات الفساد في صفقات األسلحة السرية التي

تتم فيها هذه الصفقات للدواعي األمنية والدفاعية.

بأن السياسات،  واضعي  بعض   يعترف 
في الحروب  أطول  من  اثنتين   فشل 
 القرن الحادي والعشرين في أفغانستان
 والعراق،يعود إلى حد كبير إلى الفساد،
 وعندما ينخر الفساد الهياكل العسكرية،
انعدام مواجهه  على  قدرتها   تفقد 
بوكو مع  نيجيريا  كما حدث في   األمن، 
الموصل سقوط  مع  العراق  وفى   حرام، 
 في أيدي داعش عام2014، كذلك يحبط
 الفساد مبادرات منع انتشار أسلحه الدمار
الوصول تسهيل  طريق  عن   الشامل 
ومعدات مواد  من  به  المصرح  غير   إلى 
المسئولون فمثاًل  حساسة،   وتقنيات 
بالمواد احتفظوا  الذين   الفاسدون 
 النووية في االتحاد السوفييتي السابق،
 كانوا هم المسئولين عن خساره عدد من
المخصب، اليورانيوم  من  غرامات   الكيلو 
في الفاسدين  ممارسات  سهلت   بينما 
المواد نقل  في  وأرمينيا   مولدافيا 
أشهر من  كذلك  روسيا،  من   المسروقة 

االنتشار تسهيل  في  الفساد   حاالت 
خان القادر  عبد  شبكه  النووية،   للمواد 
30 من  أكثر  عملها  في  انخرط   التي 
أنحاء في  مختلفة  دولة   30 في   شركة 
عمليه تسهل  الشبكة،  وكانت   العالم، 
 نقل القدرات النووية الحساسة إلى دول

تتطلع إلى اكتساب القوة النووية.
من نرى  أكثر،  األمر  على   ولالطالع 
المصدرة الدول  أهم  نرصد  أن   المفيد، 
قضايا وبعض  لألسلحة،   والمستوردة 
وسائل عبر  تسريبها  تم  التي   الفساد 
الدراسات واألبحاث  اإلعالم أو من بعض 
فحسب التسلح،  قضايا  في   المتخصصة 
الدولي استوكهولم  معهد   مصادر 
المقدم التقرير  وفي  السالم،   لقضايا 
 في 2020/3/9، فإن أكبر خمسة مصدرين
 لألسلحة في العالم ما بين 2014_2019،
 هم الواليات المتحدة األمريكية وروسيا
وحسب والصين،  وألمانيا   وفرنسا 
زادت فقد  للمعهد،  التحليلية   الدراسات 

 نسبة تصدير األسلحة في هذه السنوات
 بنسبة5.5% مقارنة مع السنوات الخمسة
الكبيرة من الزيادة   التي قبلها، وكانت 
وفي وفرنسا.  المتحدة  الواليات   حصة 
 دراسة قدمها الباحث في المعهد المذكور
 بيتير فيزيمان ذكر فيها، بأن 50% من
 صادرات السالح األمريكي، تصدر للشرق
 األوسط، وتحديًدا للسعودية، وذكر بأن
األمريكية الجوية  التقنيات  على   الطلب 
واليابان وأستراليا  أوروبا  قبل  من   زاد 
السالح صادرات  بأن  وذكر   وتايوان، 
لم للسعودية،  والبريطاني   األمريكي 
على السعودي  العدوان  بسبب   تتأثر، 
 اليمن، وأن 73% من السالح الذي ُزودت
 به السعودية أتى من الواليات المتحدة،
فرنسا، بريطانيا.أما  من  أتى   و%13 
العقود بسبب  صادراتها،  زادت   فقد 
والهند، وقطر  مصر  مع  وقعتها   التي 
صادرات انخفاض  سبب  بأن   وذكر 
إلى يعود   %18 بنسبة  الروسي   السالح 
 أن الهند، خفضت وارداتها من األسلحة
مستورًدا تعتبر  كانت  التي   الروسية 
فترة خالل  الروسي،  للسالح   أساسًيا 
 طويلة من الزمن، وعلى الرغم من زيادة
السالح على  والعراقي  المصري   الطلب 
خسرته ما  يعوض  لم  أنه   الروسي،إال 
في وذكر  للهند،  الروسية   الصادرات 
كوريا بأن  استوكهولم،  معهد   تقرير 
السالح من  صادراتها  زادت   الجنوبية، 
زادت )إسرائيل(  وكذلك   %143  بنسبة 
%77 بنسبة  السالح   نسبة صادراتها من 

وهي أعلى نسبه في تاريخها.
 صفقات األسلحة والفساد في

دول الخليج وإسرائيل
مركز في  والباحث  األكاديمي   نشر 
والدولية االستراتيجية   الدراسات 
بعنوان بحًثا  باراني،  زولتان   بواشنطن 
دول في  والفساد  األسلحة   )شراء 
مشكله وجود  إلى  فيه  وأشار   الخليج(، 
بعدم تتمثل  الخليج،  دول  كل   في 
فّعالة، شعبية  تشريعية  رقابة   وجود 
أو الدفاعي  اإلنفاق  تقييد   يمكنها 
حيث األسلحة،  اقتناء  معايير   تنظيم 
مشتريات الحاكمة،  األنظمة   تستخدم 
الدول مع  تحالفاتها  لتوطيد   السالح 
أنظمة امتالك  إلى  يؤدي  مما   الكبرى، 
عناصر على  يصعب  مختلفة،   تسليح 
يشير كما  استيعابها،  المسلحة   القوات 
 إلى عدم شفافية دول الخليج في اإلبالغ

ف..
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الفعلي العسكري  إنفاقها  إجمالي   عن 
 ونسبته في الناتج المحلي. وعلى الرغم
 من أن األمين العام لألمم المتحدة، يدعو
العامة بالجمعية  األعضاء  الدول   جميع 
عن أبريل   30 بحلول  للتبليغ  عام   كل 
 نفقاتها العسكرية، في آخر سنه ماليه،
أجل تضمينها بيانات من   تتوافر عنها 
 في تقرير األمم المتحدة السنوي بشأن
عليه يشرف  الذي  العسكري   اإلنفاق 
 مكتب األمم المتحدة لنزع السالح، إال أن
 كافة دول الخليج ال تقدم تلك البيانات،
حيث تعتبرها من قضايا األمن القومي.
الدولي المعهد  يقدر  لباراني   ووفًقا 
دول ثالث  االستراتيجية،أن   للدراسات 
دولة،  15 أكبر  بين  من  كانت   خليجية، 
عام في  العالم،  في  عسكرًيا   إنفاقا 
المركز السعودية  احتلت  حيث   ،2019 
 الثالث في قائمة اإلنفاق العسكري بعد
يقدر بمبلغ  والصين،  المتحدة   الواليات 
 78,4 مليار دوالر، في حين جاء الكيان
22,6 بمبلغ   14 المركز  في   الصهيوني 
اإلنفاق نسبة  تبلغ  وفيما  دوالر.   مليار 
الناتج من   %3,2 األمريكي   العسكري 
في النسبة  وتبلغ  اإلجمالي،   المحلي 
 معظم الدول األوروبية أقل من 2% نجد
 أن نظائر ذلك في دول الخليج مرتفعة
 للغاية، حيث بلغت في عام 2019، عمان
%9.1 والعراق   %10,1 والسعودية   %11,7 

والكويت 4,7% والبحرين %3.9
األسلحة واردات  لتقديرات   ووفًقا 
استوكهولم معهد  حسب   السنوية، 
،2019 و   2018 عامي  ففي   الدولي، 
إجمالي من   %13,7 السعودية   استوردت 
بعدها وتأتي  عالمًيا،  األسلحة   واردات 
واإلمارات. والصين  وقطر  ومصر  الهند 
لزيادة التقليدية  األسباب   وبينما تعزى 
عام بوجه  السعودي  العسكري   اإلنفاق 
 إلى عمليات التحديث لألسلحة والمعدات
الدفاع قدرات  وتعزيز  بالذخائر   والتزود 
اليمن حرب  في  واالنخراط   الصاروخي 
بمكافحة يسمى  فيما  القدرات   وزيادة 
الدوافع تجاهل  يمكن  فال   اإلرهاب، 
خلف تقف  التي  السعودية   السياسية 
مبالغ بأرقام  األسلحة  صفقات   عقد 
السعودي النظام  ينشد  حيث   فيها، 
 بذلك، تعزيز عالقاته مع الدول الكبرى،
 دون وجود احتياجات عسكرية حقيقية،
األميركي الباحث  عنه  عبر  ما   وهو 
 أنتوني كوردسمان قائاًل: )على الواليات
تعترف بطريقة  تتعامل  أن   المتحدة 
المفرط السعودي  اإلنفاق  بأن   خاللها 
السعودي االستقرار  يهدد  األمن،   على 
السعودية قادة  من  كل  وعلى   المحلي، 
االستقرار أن  يدركوا  أن   وشركائها 
األولوية هما  السعوديين   والتنمية 

المملكة استخدام  وليس   األساسية، 
 كبقرة نقدية لشراء األسلحة أو تمويلها

أو تحقيق أهداف أمنية أخرى(.
 ونظًرا ألن كافة دول الخليج عدا الكويت،
 تفتقد إلى مجالس نيابية منتخبة، فال
األسلحة عمليات شراء  على  رقابة   توجد 
التي الدولة  أجهزة  طرف  من   سوى 
ينخرط التي  الحاكمة  العائالت   تديرها 
 أفرادها في عمليات شراء األسلحة، عبر
يملكها أو  يمتلكونها  محلية   شركات 
 أشخاص مقربون منهم، فحسب الباحث
االفتقار إلى  األميركي كوردسمان، فان 
األسلحة استيراد  برامج  في   الشفافية 
أمام واسعة  مساحة  يتيح   وتحديثها، 
بالعموالت المتعلق  الداخلي   الفساد 
ما وهو  األسلحة،  بصفقات   المرتبطة 
تم التي  اليمامة  في صفقة  جلًيا   ظهر 
األسلحة من  ضخمة  كميات  بيع   خاللها 
الفترة السعودية، خالل   البريطانية إلى 
 الممتدة من 1985 _ 2006، بقيمة تناهز
 60 مليار دوالر، مقابل تسديد السعودية
 قيمة الصفقة بالنفط الخام، بمعدل 600
مكتب يتمكن  ولم  يومًيا،  برميل   ألف 
 التحقيق في االحتيال الخطير ببريطانيا
 من إكمال تحقيقاته في الصفقة، بسبب
 الضغوط السعودية التي وصلت إلى حد
مع االستخباري  التعاون  بوقف   التلويح 
نشرته تحقيق  أشار  بينما   بريطانيا، 
سي بي  )بي  البريطانية  اإلذاعة   هيئة 
بن بندر  األمير  أن  2007/7/7(،إلى   في 
 سلطان، تلقى عمولة تقترب من ملياري
ووفًقا الصفقة.  تلك  إلتمام   دوالر 
بن متعب  األمير  فإن  باراني،   للباحث 
الوطني الحرس   عبداهلل آل سعود، قائد 
الدوالرات  السابق، قام بتحويل مليارات 
 من الحرس الوطني السعودي، من خالل
 تعيينه لموظفين وهميين، ودفع فيها

مقابل يمتلكها،  التي  للشركات   مبالغ 
 العقود التي يجريها معها.

عام في  شهدت  فقد  الكويت،   أما 
فضاًل لنجله،  البالد  أمير   2019،إقالة 
الوزراء رئيس  ونائب  الدفاع،  وزير   عن 
خالد الداخلية  ووزير  الصباح،   ناصر 
 الصباح، من مناصبهم، للسماح بالمضي
 في تحقيق حول الفساد وسوء اإلدارة.
النزاهة لجنة  قررت  فلقد  العراق،   وفي 
من بعدد  التحقيق  البرلمان،إعادة   في 
األعوام في  المبرمة  السالح   صفقات 
ملف خلفية،إحالة  عل  وذلك   الماضية، 
هيئة إلى  الروسي  السالح   فساد صفقة 
شخصيات ثماني  مع  للتحقيق   النزاهة 
 حكومية، وأكد عضو لجنة األمن والدفاع
 النيابية حسن جهاد، بأنه فتح التحقيق
فيها بما  السابقة،  السالح   بصفقات 
قيمتها تبلغ  التي  األوكرانية   الصفقة 
وزير وقعها  والتي  دوالر،  مليار   4,2 
عن العبيدي  القادر  عبد  السابق   الدفاع 
مزاعم ترددت  وقد  العراقي،   الجانب 
أدت الصفقة،  في  فساد  وجود   عن 
العراق. خارج  إلى  العبيدي  فرار   إلى 
 وكذلك أوصت لجنة النزاهة في البرلمان
إلى الروسي  السالح  عقود  ملف   بإحالة 
الدفاع وزير  مع  والتحقيق   التحقيق 
الدباغ وعلي  الدليمي،  سعدون   بالوكالة 
 الناطق السابق باسم الحكومة وغيرهم،
في الكبيرة  المبالغة  بسبب   وذلك، 
 أسعار األسلحة وبالنتيجة تم إلغاء هذه
 الصفقات وإعادة التفاوض على صفقات

جديدة.
فقد )بإسرائيل(،  يتعلق  فيما   أما 
اإلسرائيلية، هآرتس  صحيفة   كشفت 
العسكرية المنظومة  داخل  الفساد   عن 
تصدير عبر  واألمنية،   والسياسية 
قبل من  للخارج،  العسكرية   المعدات 
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استثمار مناصبهم  منحتهم   جنراالت، 
سياسية أزمة  لنشوب  أدى  مما   ذلك، 
عن صادر  تقرير  كشف  كما   مستمرة. 
 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،أن
تمرر التي  الدول  أكثر  ضمن   إسرائيل 
من الدولي،  الصعيد  على   صفقاتها 
 خالل دفع رشاوي لموظفين ومسؤولين
أو رقيب  دون  مختلفة،  دول   في 
الفساد  حسيب لها. وتقف خلف تفاقم 
 العسكري والسياسي في إسرائيل، عدد
والمرتزقة، الخاصة  السالح  شركات   من 
 وعددها 22 شركة، ومن أبرزها، مؤسسة
الصناعات ومؤسسة  الجوية،   الصناعات 
تطوير وهيئة  اإلسرائيلية،   العسكرية 
وشركة رفائيل،   _ القتالية   الوسائل 
وشركة اإلسرائيلية،   السفن   أحواض 
بيت وشركة  تاديران،  وشركة   سولتام، 
اإلسرائيلية الحكومة  وتتكتم   شيمش. 
 والمسؤولين في الجيش عن اإلفصاح عن
عبر الستفادتهم،إما  األسلحة   صفقات 
 إقامة عالقات وطيدة مع دول إفريقية
األرباح عن  فضاًل  وأوروبية،   وعربية 
ومستثمروها، تجنيها  التي   الهائلة 
 ويمنع القانون نشر أسماء العاملين في
الحديث التصدير األمني، علًما أن   مجال 
معروفة وأسماء  شخصيات   يدورعن 
وبينهم »إسرائيل«  في  بيت  كل   في 
متقاعدون أو  الجيش  في  كبار   ضباط 

وحاليون سابقون  سياسيون   ومسؤولون 
بنيامين الوزراء  رئيس  فيهم  بمن   – 
كبار من  الغالبية  ولكن   ،-  نتنياهو 
العديد وتعترف  الجيش،   الجنراالت في 
الرشاوى بأن  اإلسرائيلية،  التقارير   من 
إتمام في  أساسية  طرق  هي   والفساد 
الدول في  خاصة  السالح،   صفقات 
الشرقية، أوروبا  ودول   اإلفريقية، 
السنوات مر  وعلى  الالتينية،   وأمريكا 
السالح تجار  من  العشرات  إدانة   تمت 
صفقات بتنفيذ  لقيامهم   االسرائيليين 
 غير شرعية ومشبوهة.وتصدر إسرائيل
 السالح ألكثر من 130 دولة، ومن ضمنها
معلنة عالقات  إلسرائيل  يوجد  ال   دواًل 
 معها أو حتى معلومات بشأنها، خشية
دول منها  وبالتالي  بالحرج،   التسبب 
 يحظر تزويدها بالسالح من قبل مجلس

األمن.
 بشكل عام،إن عالقات إسرائيل مع دول
الغالب في  تتمحور  العالم،  في   كثيره 
اليوم وأصبحت  األمني،  التصدير   حول 
السالح بيع  من  اإلسرائيلية،   المداخيل 
القوات وتدريب  األمنية   والخبرات 
 األجنبية، بنًدا رئيسًيا في ميزانية األمن

اإلسرائيلية.
كورونا أزمة  تداعيات  ظل   وفي 
أن يتوقع  النفط،  أسعار   وانخفاض 
دول في  العسكري  اإلنفاق   ينخفض 

اإلجراءات من  المزيد  اتباع  مع   الخليج، 
 التقشفية، بغرض تجنب اإلفالس، حيث
أصدره تقرير  في  النقد  صندوق   حذر 
اختفاء احتمالية  من   2020 بداية   في 
 ثروات دول الخليج، خالل 15 عاًما، حيث
 قال:أنه يتعين على دول مجلس التعاون
جذرية مالية  تغييرات   الخليجي،إجراء 
تريليوني البالغة  ثرواتها  تبخر   لتجنب 

دوالر.
السالح الخوض في موضوع صفقات   إن 
كبير موضوع  لها  المرافق   والفساد 
جميع من  بالسرية  ومحاط   ومعقد 
 األطراف، ولكننا حاولنا أن نسلط الضوء
 على هذا الموضوع، وخاصة فيما يتعلق
حرصنا من  انطالًقا  العربية،   بمنطقتنا 
التي ومقدراتها  العربية  أمتنا   على 
ويهدد التصور  يفوق  بشكل   تهدر 
 بإفالس الدول الخليجية الغنية في فترة
الهدر هذا  إيقاف  يتم  لم   قريبة،إذا 
 والفساد في هذه الدول وغيرها من الدول
 العربية بالطبع. وكذلك تم التركيز على
 الدور اإلسرائيلي في عمليات الفساد،على
دوره وعلى  والداخلي،  العالمي   الصعيد 
األمنية والخبرات  األسلحة  تصدير   في 
اعرف منطلق:  من  الجيوش   وتدريب 

عدوك.

ف..
لـــ
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جهات قدمتها  التي  االلتماسات  عشرات  الصهيونية  العليا  المحكمة   شهدت 
تصدير من  الصهيوني  الكيان  لمنع  اإلنسان،  وحقوق  الشفافية،  على   تعمل 
جرائم ترتكب  إلى دول  أمنية  تكنولوجيا ووسائل  القوة من   السالح وعناصر 
هذه ومعظم  الصفقات،  هذه  عن  للجمهور  بالكشف  المطالبة  األقل  على  أو   حرب، 
 االلتماسات ذهبت إلى العدم؛ بسبب تدخل حكومي حازم وكذلك من المؤسسة األمنية

باعتبار أن مناقشة هذه األمور يضر بسمعة »إسرائيل« وأمنها.

هوس السالح:
صادرات القتل الصهيونية

تقرير: أحمد مصطفى جابر- مسؤول شؤون العدو في »الهدف«

معلومات  على  العثور  يمكن  ذلك  رغم 
األسلحة  التي تشتري  الدول  جزئية عن 
والتكنولوجيا من الكيان الصهيوني في 
بينما  األجنبية،  والتقارير  المنشورات 
الصهيونية  األمنية  المؤسسة  تواصل 
المتعلقة  البيانات  عن  الكشف  رفضها 
هذه  على  الموافقة  أو  السالح  بتصدير 
الصفقات التي قد تتم أيضا عبر طرف 
خاصة  صهيونية  شركات  عبر  أو  ثالث، 

وتجار سالح منفردين.
ُيصّدر الكيان الصهيوني كل سالح وكل 
تقنية متاحة، مستفيدة من ميزة مهمة 
السالح  بأن  العالمي،  السالح  سوق  في 
األراضي  في  مجرب  بيعه،  يتم  الذي 
من  حيث  غزة،  في  وخصوًصا  المحتلة، 
أفدح الجرائم أن يقوم الكيان بتصدير ما 
اصطلح على تسميته »مختبر غزة« وهو 
نسق متكامل يشمل األسلحة والتقنيات 
واألساليب التي استخدمت في غزة منذ 
عام 2005؛ عام فك االرتباط الصهيوني 
خضوع  ثم  القطاع  من  االحتالل  وخروج 
الهجمات  من  وسلسلة  للحصار  القطاع 
الوحشية حولته إلى مختبر فعلي للسالح 

الصهيوني.
ما تبيعه »إسرائيل« هو نموذج سياسي 
التي  المتكافئة،  غير  للحرب  كامل 
وجيشها  دولة  بين  صراًعا  تتضمن 

غير  ومقاتلين  بقوة  المسلح  النظامي 
نظاميين بأقل الوسائل القتالية المتاحة، 
ويحتوي هذا النموذج على مكونات قاتلة 
تشمل صواريخ رافائيل المستخدمة في 
االغتياالت في غزة، وطائرات بدون طيار 
وأيضاً  الفصل  وجدران  الحرب  وأساليب 
والخبراء  الفقهاء  تشمل  ناعمة  وسائل 
في إدارة السكان بأسلوب اإلدارة المدنية 

وحتى أخالق الحرب.
فيلم  عبر  غزة«  »مختبر  أمر  انفضح 
فيلم  وهو  فيلدمان،  ليوتام  »المختبر« 
من  أكثر  المظلمة  الجوانب  كشف 
الصهيونية،  العسكرية  للصناعة  غيرها 
الفلسطينية  األراضي  أن  كيف  وبين 
قبل  من  استغاللها  يتم  المحتلة 
لتجارب  كمختبر  العسكرية  الصناعات 
التي  الحديثة  والتقنيات  األسلحة 
المدنيين  السكان  على  اختبارها  يتم 
العمليات  أثناء  وكذلك  مستمر  بشكل 
أن  كيف  فيلدمان  ويوضح  العسكرية. 
التي يتم  للمنتجات  االقتصادية  القيمة 
البشر  على  الفعلي  الوقت  في  اختبارها 
باإلضافة  السوق  في  قيمتها  من  تزيد 
التي  الصهيونية  الشركات  سمعة  إلى 
ألن  العالمية، نظًرا  السوق  إلى  تتجه 
معظم المنتجات موجهة للتصدير، فمن 
المهم للصناعات العسكرية الحفاظ على 

البلدان  على  بها  تتمتع  التي  »الميزة« 
األخرى، حيث تم اختبار جميع أسلحتها 

في ساحة المعركة.
المختبر  التي يعمل بها  الطريقة  وتمر 
عملية  في  بالشروع  تبدأ  مراحل،  بعدة 
الفلسطينية  األراضي  في  عسكرية 
قتالية  تقنيات  استخدام   - المحتلة 
تسويق   - العملية  إنهاء   - جديدة 
عدواني للمنتجات الجديدة - زيادة حادة 
في المبيعات وقيمة الشركات في سوق 
الصهيوني  الكيان  أن  وبما  المال.  رأس 
على  السنة  في  مرة  واحدة  بعملية  قام 
األقل على مدى العقد الماضي فإن تلك 
للصناعات  للغاية  مربحة  فرصة  كانت 
إلى  جديدة  منتجات  لجلب  العسكرية 
ال  وطبًعا  العالم،  إلى  وبيعها  السوق 
بل  غزة  على  المخبري  التأثير  يقتصر 
المستمرة  الوسائل  على  أيًضا  ينطبق 
والحفاظ  الغربية،  الضفة  على  للسيطرة 
على حصار غزة، والسيطرة على السكان 

الفلسطينيين داخل الخط األخضر.
تمثل غزة، دراسة حالة ممتازة في هذا 
وفرض  االرتباط  فك  منذ  حيث  المجال، 
عام 2005،  الحصار على قطاع غزة في 
المراقبة  تحت  وسكانها  غزة  كانت 
المستمرة من السماء عبر الطائرات بدون 
طيار التي تسافر وتجمع المعلومات في 
تنفيذ  أيضا  ويمكنها  الجوي  التصوير 
األسباب  و أحد  ُبعد،  عن  القتل  عمليات 
التي تجعل »إسرائيل« اليوم أكبر مصنع 
للطائرات بدون طيار في العالم مرتبط 
يقوم  الذي  الواسع  اليومي  باالستخدام 
التقنيات  لهذه  الصهيوني  الجيش  به 
في قطاع غزة، لذلك تم تطوير معظم 
يستخدمها  التي  المراقبة  أجهزة 
لوصفة  وفًقا  حالًيا  الصهيوني  الجيش 
التكنولوجيا،  لشركات  الجيش  وضعها 
الخبرة  من  فريًدا  مجااًل  أوجدت  والتي 
للتكنولوجيا الفائقة المحلية مع إمكانات 
تصدير عالية وفقا لتقرير كاشف نشرته 
االقتصادي  الملحق  ميركر  ذي  صحيفة 

لهآرتس.
وال  الخط،  هذا  على  بقوة  اإلعالم  دخل 
الصحافة  تنشر  أن  دون  يوم  يمر  يكاد 
تقنية  أو  منتج  عن  خبًرا  الصهيونية 
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لهذه  اإلعالم  وتغطية  جديد،  سالح  أو 
العملياتي  لنجاحها  والترويج  المنتجات 
االستخدام  حيز  دخلت  أنها  والتأكيد 
في  مباشرة  يساهم  مرة،  ألول  العملي 
الرئيسيين  المستفيدين  قائمة  وضع 
من القتال، وتوقعات المبيعات الخارجية 
وحتى  البيع،  بعد  الجديدة  للمنتجات 
خطة  في  بالفعل  هي  التي  الدول 
تعرًضا  األكثر  المنتج  وكان  لشرائها. 
من  الحديدية  القبة  نظام  هو  إعالمًيا 
فازت  شركتي Rafael و .IAI وقد 
المليار دوالر من  رافائيل بمنحة تقارب 
المشروع،  لتمويل  األمريكية  المساعدات 
العدوان  من  الثالث  األسبوع  وفي 
الصهيوني على غزة عام 2014،  وافقت 
الشيوخ  مجلس  من  فرعية  لجنة 

ميزانية  على  األمريكي 
دوالر  مليون   351 بحوالي 
لمشروع   2015 لعام 
الحديدية، كما  القبة 
الطيران،  صناعة  تلقت 
الرادار  تصدر  التي 
منحة  المنظومة،  إلى 
القتال  خالل  اقتصادية 
عندما أصدرت سندات في 
جمعت  أبيب  تل  بورصة 
شيكل  مليار  نصف  قرابة 
ورغم  مغرية،  بفائدة 
الحرب   قبل  التقييم  أن 

تصدير  الممكن  من  يكون  لن  أنه  كان 
إيتان  عملية  بدء  منذ  النظام  ولكن 
الصحافة  في  تقديرات  ُنشرت   ،)2014(
تكون  قد  التي  الدول  حول  العالمية 
الجنوبية  كوريا  مثل  بشرائه،  مهتمة 

والهند وتايوان .
القبة  على  طبًعا  األمر  يقتصر  لم 
منتجات  دخلت  ما  وسرعان  الحديدية 
للتصدير،  المعدة  القائمة  إلى  أخرى 
منها منتجات جديدة وتجريبية؛ دخلت 
أمثلتها  ومن   ،2014 عدوان  عبر  السوق 
 Elbit’s Hermes 900 UAV المسيرة 
القادرة على حمل ما يصل إلى 300 كجم 
القاسية،  الجوية  الظروف  حتى  وتحمل 
الحرب  سّرعت  للتقديرات،  ووفًقا 
أيضا  تشغيلية .  حالة  إلى  من تحولها 
من صنع  »هاتساف«  دبابة   -قذائف 
الخرسانة  اختراق  يمكنها   ، IMIشركة
وسيلة  أيًضا  المبنى.  داخل  واالنفجار 
توثيق صغيرة وضعت على متن طائرة 
إذا  ما  تحديد  على  وقادرة  طيار  بدون 
األعلى،  من  سالًحا  يحمل  الشخص  كان 
المعلومات  صغيرة تجمع  وسيارات 

االستخبارية في األنفاق في قطاع غزة. 
البقاء  التي يمكنها  المراقبة  وبالونات 
بالتنسيق مع  الهواء أليام، وتعمل  في 
الكهرباء  يوفر  الذي  المستندي  الشاحن 
 MPR-واالتصاالت. يضاف إليها قنابل

الجو  إسقاطها من  يتم  التي   ،500
وتعتبر دقيقة بشكل خاص.

الصهيوني  الكيان  أن  المراقبون  يرى 
ليس  حرب،  بدون  العيش  يستطيع  ال 
أيًضا  بل  أيدلوجية،  ألسباب  فقط 
بضرورة  ترتبط  اقتصادية  ألسباب 
إلنعاش  العسكرية  والعمليات  الحرب 
مقارنة  تتم  وبالتالي  الحربية،  الصناعة 
الضخمة  المالية  األرباح  مع  السالم  ثمن 
البعض  يجادل  حيث  التجارة،  هذه  من 
المحتمل  من  العسكرية  الصناعة  بأن 

أو  االحتالل  انتهى  إذا  تتأثر  أن  جًدا 
النار، حيث  إذا كان هناك وقف إلطالق 
بسبب  ذلك؛  تواصل رفض  إسرائيل  أن 
»االعتماد االقتصادي على أرباح القتال«.
عن  يكشف  السابقين  السماسرة  أحد 
مع  مقابلة  في  الجدلية  العالقة  هذه 
المثال  سبيل  على  مؤكًدا  ميركر،  ذي 
أن شركة تدعى Plassen في كيبوتس 
بيع  من  األموال  من  الكثير  جنت  ساسا، 
األمريكية  للقوات  المدرعة  المركبات 
بسبب  ولكن  وأفغانستان،  العراق  في 
القوات  هذه  عمل  وتقليص  انسحاب 
نشاطها  الشركة  قلصت  فقد  هناك 
وسرحت العمال، وبالتالي إن وضًعا بدون 
قتال لمدة عشرين عاًما مثاًل سيضر حتًما 
مصلحة  من  وليس  القتالية،  بالصناعة 
النزاعات  حجم  خفض  أبًدا  الصناعة  هذا 
ما  هذا  ولعل  العالم،  حول  العسكرية 
يفسر تدفق سالح الشركات الصهيونية 
بلًدا، ما سنفصله  إلى أكثر من تسعين 
البيانات  تشير  حيث  التقرير،  هذا  في 
ومنذ   أنه  إلى  إليها  التوصل  تم  التي 
عام 2006 كانت هناك زيادة مطردة في 

الصهيونية  العسكرية  الصادرات  حجم 
إلى الخارج، وبلغ حجمها في عام 2002، 
حوالي 2 مليار دوالر في المتوسط، وفي 
دوالر،  مليار   3,4 إلى  قفزت   2006 عام 
 6 حوالي  إلى  وصلت   2012 عام  وفي 
أظهرت   ،2013 عام  دوالر،  في  مليارات 
المجال-   هذا  في  شركات  ثالث  أكبر 
في   Elbitو IAI و - Rafael زيادة 
المبيعات: باعت األولى بمبلغ 3 مليارات 
 2,65 بمبلغ  والثانية  السنة،  في  دوالر 
بمبلغ  والثالثة  السنة،  في  دوالر  مليار 
و ارتفعت  السنة،  في  دوالر  مليار   2
مقارنة  حجم  بأكبر  رافائيل  مبيعات 
يمكن  كان  ودائما   .٪15 باآلخرين: 
العثور على تصريحات لكبار الشخصيات 
في الصناعات العسكرية تؤكد المكاسب 
زمن  في  االقتصادية 

الحرب. 
هوس التسلح

الكيان  اعتبر  بينما 
تقرير  في  الصهيوني 
األول  الدولي  العسكري 
العالم،  مستوى  على 
السكان  عدد  إلى  استناًدا 
العام،  القومي  والدخل 
الثامن  اعتبر  أيًضا  فإنه 
في  العالم  مستوى  على 
ولكن  األسلحة،  تصدير 
العاملين  إلى  استناًدا 
مصدر  أكبر  يعد  فإنه  السالفين، 
وهذا  اإلطالق،  على  العالم  حول  للسالح 
على  الصهيوني  الكيان  يحتله  الترتيب 
األخيرة.  عاًما  عشرين  من  أكثر  مدى 
الخاصة  الصهيونية  الشركات  وتمثل 
المبيعات  إجمالي  من   ٪3,1 والحكومية 
العالمية ما بين 2014 إلى 2018. وكانت 
صادرات  في   ٪55 بنسبة  زيادة  هناك 
األسلحة الصهيونية في السنوات الخمس 
الماضية، وهي أكبر زيادة في الصادرات 

بين أكبر عشرة تجار أسلحة.
المستمدة من مصادر  التالية  المعلومات 
أنشأتها  بعضها  متعددة،  وتقارير 
»إسرائيلية«  حكومية  غير  منظمات 
لرصد وتتبع السالح الصهيوني، تكشف 
تدفق هذا السالح إلى أكثر من تسعين 
التصدير  عبر  بعضها  العالم  حول  دولة 
عبر  أو  الشركات،  عبر  أو  الحكومي، 
طرف ثالث حين ال يكون للكيان عالقات 
مع المستورد، كما هو حال بعض الدول 
التقارير  وتستند  واإلسالمية،  العربية 
المعهد  من  تقارير  إلى  معظمها  في 

ف..
لـــ

م
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ستوكهولم  في  السالم  لبحوث  الدولي 
)SIPRI(، وسجل األمم المتحدة لألسلحة 
وتقارير  الحكومية  والعقود  التقليدية، 
أن  مالحظة  المهم  ومن  االتصاالت. 
سوى  توفر  ال  المتاحة  المعلومات 
األسلحة  مبيعات  عن  جزئية  معلومات 
الصغيرة والحجم الذي تم اإلبالغ عنه أو 
الكشف  يتم  ما  أن  إلى  ما يشير  نشره، 
عنه هو فقط القمة المكشوفة من جبل 

الجليد.
الصادرات العسكرية الصهيونية

لـ«مختبر  المتفرد  السياق  إلى  إضافة 
صادرات  تتراوح  أعاله،  المذكور  غزة« 
الحرب الصهيونية بين األسلحة الصغيرة؛ 
والقنابل  والرشاشات  البنادق  مثل 
الثقيلة  واألسلحة  والمسدسات،  اليدوية 
مثل المدفعية ومدافع الهاون والصواريخ 
والدبابات والمدرعات والطائرات المسلحة 
الجوية  والمركبات  المسلحة  والسفن 
مثل  العسكرية؛  والمعدات  طيار  بدون 
الطائرات  الليلية وخوذات  الرؤية  معدات 
والتدريب  اإللكترونية  المعدات  أو 
العسكري مثل التدريب، االستراتيجيات 
والتدريب  القتالي  والتدريب  العسكرية 
الحدود  مراقبة  وأنظمة  األسلحة  على 
اإللكترونية.  والحرب  المراقبة  وتقنيات 
ويجب اإلشارة إلى أن ما ننشره هنا هو 
 ،2019 المتاحة حتى  المعلومات  خالصة 
للقارئ  سيظهر  أنه  إلى  أيًضا  ونشير 
انتهت  التي  القديمة  الصفقات  بعض 
العالقة معها؛ بسبب التغيرات السياسية 
وقطع العالقات بين الكيان وتلك الدول 
كما  فيها.  السياسية  األنظمة  تغير  أو 
ال بد من اإلشارة إلى أن تحديد السالح 
يعني  ال  معين  عام  خالل  المتدفق 
قد  بل  منفصلة،  صفقة  أنه  بالضرورة 
تكون مرتبطة بصفقة أساسية تحددها 
مواعيد تسليم. كما أننا ركزنا في هذه 
المعلومات فقط على أكثر الدول أهمية، 
من  مستورداتها  حجم  تشي  والتي 
عسكرية  عالقة  عن  الصهيوني،  السالح 
بمسار  ربطها  ويمكن  األمد،  طويلة 
إهمال  وتم  بسهولة،  معين  سياسي 
الدول التي ارتبطت مع الكيان بصفقات 
صغيرة، ومحدودة أو لمرة واحدة، وليس 

لها تداعيات سياسية ذات أهمية.
أمريكا الشمالية

كندا:
 3  2008 عام  الكيان  من  كندا  اشترت 
بلغت  بصفقة  المسيرة  هيرون  طائرات 
 2015 عام  وأعقبها  دوالر،  مليون   81

بقيمة  جوي  بحث  رادارات   10 صفقة 
رادار   16  2017 مليون دوالر ثم عام   178

للدوريات البحرية بقيمة غير محددة.
الواليات املتحدة األمريكية

 / أرضية   / هجومية  طائرة   12  -1984
 48 برية،   / هجومية  طائرة   13  -1986
 -1988 )بايونير(/   طيار  بدون  طائرة 
– أرض/  1990- 1254  86 صاروخ جو 
بدون  طائرة   62  -1992 هاون/   مدفع 
طيار )هنتر(/  1993- 50 صاروخ جو – 
أرض/  1996- 5 صواريخ جو - أرض في 
صفقة قيمتها 39 مليون دوالر، عدد 2 
طائرات نقل خفيف/  1998- 25 صاروخ 
صاروخ   142 و   42 بين  ما  جو-أرض، 
جو-أرض/  1999- 32 أنظمة الطائرات 
 53 قيمتها  صفقة  في  الكهروضوئية 
مليون دوالر/  2000- 9 أنظمة كهربائية 
 / مقاتلة  طائرة   12 للطائرات،  بصرية 
هجومية أرضية، 1 طائرة تدريب/  2001- 
الكهروضوئية في  الطائرات  أنظمة   87
 / مقاتلة   2 دوالر،  مليون   73-55 صفقة 
طائرات هجوم أرضي/  2002- 16 نظاًما 
صفقة  في  للطائرات  بصرًيا  كهربائًيا 
 24  -2003 دوالر/   مليون   19,3 قيمتها 
في  للطائرات  بصرية  كهربائية  أنظمة 
صفقة قيمتها 33 مليون دوالر/  2004- 
2 طائرات بدون طيار )Aerostar(، و 8 
في  للطائرات  كهربائية  بصرية  أنظمة 
صفقة بقيمة 10,3 مليون دوالر/  2005- 
للطائرات/   بصرًيا  كهربائًيا  نظاًما   24
البحرية/   للدوريات  رادارات   6  -2006
)جوالن(  مصفحة  جند  ناقلة   60  -2007
 250  -2010 دوالر/   مليون   37 بقيمة 
أنظمة الطائرات الكهروضوئية جزء من 
صفقة بقيمة 2,3 مليار دوالر/ 2012- 3 

رادارات للدوريات البحرية.
أمريكا الوسطى والجنوبية

املكسيك
 1972-5 طائرات نقل )أرابا(/  1974-
5 طائرات نقل )أرابا(/ 1977- 60 مدفع 
)أرابا(/   نقل  طائرات   4-1987 هاون/  
محددة/   غير  نقل  طائرات   2  -2001
2002- 3 طائرات لإلنذار المبكر والتحكم 
المحمولة جواً هي جزء من صفقة بقيمة 
طائرات   2  -2003 دوالر/   مليون   18
 64 بقيمة  صفقة  في  سريعة  هجومية 
مضاًدا  20 صاروًخا  دوالر،  مليون   90 أو 
عمودية  طائرات   4  -2004 للسفن/  
للنقل في صفقة قيمتها 26-27 مليون 
دوالر/  2013- 3 أنظمة المراقبة األرضية 
 2  -2015   /SIGNIT  / جوا  المحمولة 

  /)2- )دوميناتور  طيار  بدون  طائرات 
2017- الطائرات بدون طيار )دوميناتور 

.)2-
يضاف إليها حسب مصادر محدودة عام 2008 
 Hermes-450 Elbit( صفقة 2طائرة مسيرة
 25 بقيمة  صفقة  من  كجزء   ،)Systems
هيرمس  طائرة   -2012 عام   و  دوالر  مليون 

900 بدون طيار من إلبيت.
غواتيماال

 1974-10 طائرات نقل )أرابا(/  1976- 
 1-1982 مصفحة/   دورية  مركبات   10

طائرة نقل )أرابا(.
النظامين  بين  التاريخية  العالقات  ]وتعود 
إلى ما قبل قيام الكيان ففي العام 1947- 
غرانادوس(  غارسيا  )جورج  لعب   1948
اللجنة  في  لبلده  مندوبًا  كان  والذي   –
قبل  المتحدة  األمم  في  بفلسطين  الخاصة 
مؤيًدا  دوًرا  لغواتيماال-  رئيسًا  يصبح  أن 
للحركة الصهيونية ودوًرا مؤثرا في اللجنة 
كما  التقسيم،  بقرار  االعتراف  على  حملها 
كان  بـ«إسرائيل«  الفوري  االعتراف  حث 
أمثال  من  صهاينة  لقادة  مقرًبا  صديًقا 
العالقة  هذه  وتطورت  وشامير.  بيغن 
ديسمبر  األول  كانون  ففي  كبير،  بشكل 
أفرايم  اإلسرائيلي  الرئيس  قام   1977
خاللها  وقع  غواتيماال  إلى  بزيارة  كاتزير 
تقتصر  ولم  العسكرية  للمساعدة  اتفاًقا 
–الغواتيمالية  »اإلسرائيلية«  العالقات 
على تصدير السالح من األولى إلى الثانية، 
وخاصة  مجاالت،  عدة  لتشمل  اتسعت  بل 
السلطات  مارسته  الذي  العنصري  القمع 
األصليين  السكان  ضد  الغواتيمالية 
قمع  في  الصهيونية  بالخبرات  مستعينة 
اهتمام  كان  حيث  وعزلهم،  الفلسطينيين 
السلطات الغواتيمالية يتوجه أساسُا ما بين 
المجتمع  تدمير  1954-1984إلى  عامي 
الهندي التقليدي ومحو ثقافته؛ األمر الذي 
تملك إسرائيل سجاًل حافاًل من الخبرات فيه، 
الصهاينة  والمستشارين  الخبراء  جعل  مما 
مدى  ولمعرفة  غواتيماال،  على  يتدفقون 
)ريوس  استولى  حينما  أنه  نذكر  نفوذهم 
عسكري  انقالب  في  السلطة  على  مونت( 
»اإلسرائيليون«  اعترف   1982 آذار  في 
وتنفيذه  له  التخطيط  في  باشتراكهم 
الريف(  )لتهدئة  جديًدا  برنامًجا  له  وأعدوا 

سمي )الحبوب والرصاص(.[

السلفادور
 4 )أرابا(،  نقل  طائرات   4  -1973  
 / مقاتلة  طائرة   18 تدريب،  طائرات 
هجوم أرضي/  1975 - 1 طائرة تدريب/  
)أرابا(/   تدريب  طائرات   3  -2008
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2018- 2 بنادق سحب.
للحصول  السلفادور  اتجهت   1969 عام  ]بعد 
على السالح »اإلسرائيلي« وحصلت بالفعل عام 
1973 على 49 طائرة حربية فأعلنت الهندوراس 
حالة  في  كانت  كونها  الصفقة  على  غضبها 
حرب مع السلفادور فما كان من »إسرائيل« إال 
الهامة  الصفقة  تلك  هندوراس  مع  أبرمت  أن 
وعندما  دوالر،  مليون   57 بقيمة   1975 عام 
 1976 عام  الجارين  البلدين  بين  التوتر  تصاعد 
السياسة  من  والغثيان  للدهشة  المثير  من  كان 
»اإلسرائيلية« احتشاد األسلحة اإلسرائيلية على 
وتحصد  والموت  الدمار  ليحصدا  النزاع  جانبي 

إسرائيل مئات الماليين من الدوالرات[.

هايتي 
ليس  )أرابا(،  نقل  طائرة   1  -  1980  
هذا كل شيء، فوفًقا لإلندبندنت، فإن 
وجليلي(  )عوزي  بندقية   2000 حوالي 
خدمت  »إسرائيل«  من  تصديرها  تم 
وفي  هايتي.  في  العسكري  المجلس 
كريستيان  صحيفة  ذكرت   ،1982 عام 
ساينس مونيتور األمريكية أنه منذ عام 
لطاغية  أسلحة  »إسرائيل«  باعت   ،1968
ووفًقا  دوفالييه.  فرانسوا   - هايتي 
 Army Journal مجلة  نشرته  لتقرير 
التي  األسلحة  تهريب  تم   ،2005 عام 
مصدرها الكيان الصهيوني عبر فلوريدا 
ووصلت إلى عصابات مسلحة، بعضها من 
المقاومة والبعض اآلخر يدعم الحكومة، 
أو  بورت  العاصمة  شوارع  ترهب  التي 

برنس.
فنزويال

الرئيس  وصول  بعد  حتى  أنه  نالحظ 
استمرت  السلطة  إلى  تشافيز  هوغو 
هذا  إلى  الصهيوني  السالح  صادرات 
وعلى  ثالث  طرف  عبر  وإن  البلد، 
دورية  مركبات   10  -1974 العموم:  
مصفحة/  1978-4 طائرات نقل )أرابا(/  
1979- 3 طائرات نقل )أرابا(/  1980 - 1 

طائرة نقل )أرابا(/  1982 - 25 قاذفة 
طائرتا   -1987 الدفع/   ذاتية  صواريخ 
نقل )أرابا(/  1988- عدد 2 من أنظمة 
 250-1990 بالوقود/   الوقود  تزويد 
صاروخ مضاد للدبابات/  1997- 4 أنظمة 
قنبلة   25 للطائرات،  كهربائية  بصرية 
موجهة/  1999- 40 صاروخ أرض - جو 
في صفقة قيمتها 20 مليون دوالر، عدد 
54 صاروًخا  رادار بحث جوي/  2003-   2
بعيًدا عن المدى البصري - جو - جو في 

صفقة بقيمة 7.5 مليون دوالر.
كولومبيا

محددة/   غير  نقل  طائرات   3  -1979  
1988- 13 طائرة هجومية / أرضية في 
 80 دوالر،  مليون   220 قيمتها  صفقة 
 1-1991 المدى/   قصير  جو-جو  صاروخ 
نظام التزود بالوقود الجوي/  2001- 200 
قنبلة موجهة/ 2002- 75 صاروخ جو - جو 
قصير المدى، 75 صاروخ جو - جو بعيد 
المدى/  2006- 2   أنظمة ذكاء اإلشارات/  
2007 - 1 نظام تزويد بالوقود، 11 رادار 
موجهة،  قنبلة   200 المقاتلة،  للطائرات 
من  جزء  أرضية   / هجومية  طائرات   10
صفقة بقيمة 162 مليون دوالر، 3 طائرات 
 160 صفقة  من  جزء  أرضية   / هجومية 
بصرية  أنظمة  أنظمة   10 دوالر،  مليون 
التعرف  أنظمة   5 للطائرات،  كهربائية 
صاروًخا   140  -2009 الطائرات/   على 
بعيًدا عن مدى الرؤية - جو - جو و 15 
نظام   1-2010 للدبابات/   مضاًدا  صاروًخا 
مضاًدا  صاروًخا   70 اإلشارات،  استخبارات 
 / أرض-أرض  صاروخ   110 و  للدبابات، 
صاروخ جو-أرض/  2012- 3 طائرات بدون 
طيار ))Hermes-450، 1 مركبة جوية 
 2 -2013  /)Hermes-900( بدون طيار
نظام استخبارات إشارات، 32 برج ناقلة 
جند مصفحة، 8 مركبات دورية مصفحة 
)SandCat(/  2017- طائرتان مقاتلتان 

/ هجوم بري.

اإلكوادور
 1974 - 6 طائرات نقل/  1975- طائرة 
نقل واحدة عدد 12 مدفع هاون/  1978- 
 12  -  1982 للسفن/   مضاد  صاروخ   25
صاروخ   75 و  أرضية   / هجومية  طائرة 
 12  -  1986 المدى/   قصير  جو   - جو 
مدفع هاون/  1995- 4 طائرات هجومية 
األصل جزء من صفقة 40  / أرضية في 
قصير  جو-جو  صاروخ   60 دوالر،  مليون 
 / مقاتلتان  طائرتان   -1998 المدى/  
للطائرات  رادارات   7-2000 أرضيتان/  
القتالية/  2001- 50 صاروخ ما وراء مدى 
الرؤية - جو – جو/  2004- 300 صاروخ 
طائرات   2  -2008 للدبابات/   مضاد 
صفقة  من  جزء   )Heron( طيار  بدون 
بدون طيار  4 طائرات  مليون دوالر،   23
)Searcher( جزء من صفقة 23 مليون 

دوالر.
بيرو

 1996- 50 قنبلة موجهة/ 516-2009 
 175  -  2014 للدبابات/  مضاد  صاروخ 
صاروخ مضاد للدبابات/2016- 7 مركبات 

دورية مصفحة.
المقاتل  الطيار  أصبح   2000 العام  ]في 
روتشيلد  السابق موشيه »شوشي«  الصهيوني 
ألبيرتو  الرئيس  الرئيسي لألسلحة لنظام  المورد 
النظام،  سقط  عندما  بيرو.  في  فوجيموري 
البالد  في  مطلوًبا  وأصبح  روتشيلد  هرب 
على  حكم   -  2010 عام  وفي  الرشوة.  بشبهة 
الصهيوني جدعون ساريغ بالسجن سبع سنوات 
إلى  قانوني  غير  بشكل  ومعدات  أسلحة  لبيعه 
والجابون  ونيجيريا  والسنغال  وبيرو  فنزويال 
سجن  في  عقوبته  يقضي  سريالنكا.  وخاصة 

بريطاني[.
البرازيل

 1982-وحتى 2014- أنواعا مختلفة من 
الدوالرات.  من  الماليين  بمئات  السالح 
مختلفة   سالح  صفقات  خاص  وبشكل 
بين أعوام 2010 إلى 2014، بلغت قيمتها 

ما يزيد عن مليار دوالر. 
تشيلي

بمئات  2008: صفقات  لغاية   –  1976  
الصواريخ  من  أنواعا  شملت  الماليين 
وأنظمة  مختلفة،  ومدافع  ودبابات 
وغيرها،  زوارق  إلى  إضافة  متعددة 
المساهمة  االعتبار  بعين  األخذ  مع 
حكم  تثبيت  في  الحاسمة  الصهيونية 
عسكريا  ودعمه  بينوشيت  الديكتاتور 

ودبلوماسيا.
األرجنتين

قصير  جو   - جو  صاروخ   150-1977  
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هجومية  طائرة   26  -1978 المدى/  
دوالر/   مليون   185 بصفقة  أرضية   /
1980- 13 طائرة هجومية / برية/  1981 
المدى/   قصير  جو   - جو  صاروخ   200  -
 5  -1989 مقاتلة/   طائرة   22  -  1982
 2  -1998 البحرية/   للدوريات  رادارات 

طائرات هليكوبتر/.

أفريقيا
املغرب والجزائر:

عربة   240  -  1983 خصوَصا،   للمغرب 
راداًرا   20  -1997 مصفحة/   دورية 

للطائرات القتالية.
عام  وغيرها:  الجزائر  تشمل  أخرى  ]بمعلومات 
2008 - وقعت IAI عقًدا كمقاول من الباطن 
Lockheed Martin لتركيب أنظمة  لشركة 
F-16 المحدثة التي يستخدمها الجيش المغربي. 
وفي 2009 - طلبت »إسرائيل« تصدير أنظمة 
إلى خاليا  علوي  إلكترونية وجهاز عرض  حرب 
نشرت حكومة   - تجريبية. وفي 2013-2009 
الصادرات  على  تشرف  التي  المتحدة،  المملكة 
الدفاعية اإلسرائيلية عندما تدخل المكونات في 
اإلنتاج البريطاني، تقريًرا يحتوي على التصاريح 
الممنوحة أو المرفوضة لشراء أسلحة أو معدات 
يذكر  للرقابة.  خاضعة  مدنية  مواد  أو  عسكرية 
خمس  منذ  باعت  »إسرائيل«  أن  التقرير  هذا 
ومصر  لباكستان  دفاعية  معدات  سنوات 
والمغرب.  المتحدة  العربية  واإلمارات  والجزائر 
أنظمة  للمغرب  إسرائيل  باعت   ،2010 وفي 
حربية إلكترونية وشاشات عرض على ارتفاعات 

عالية لخاليا تجريبية بمكونات بريطانية[.

السودان والصومال
ال يوجد صفقت معلنة ولكن عام 2004 
في  صهاينة  سالح  تاجري  اعتقال  تم 
أسلحة  بتهريب  قاما  أن  بعد  األردن 
إلى متمردي دارفور في السودان. وفي 
المتحدة  األمم  موظفو  صادر   -  2007
أسلحة »إسرائيلية«، بما في ذلك بنادق 
جليلي وتافور، من المليشيات المسؤولة 
لدى  وكان  دارفور.  في  المذبحة  عن 
بيعها  يتم  لم  أسلحة  أيًضا  السودان 
مباشرة إليها، ولكن إلى تشاد المجاورة، 
بالنسبة للصومال فقد باع »اإلسرائيليون« 
وصلت  للصومال،  أمنية  ومعدات  أسلحة 
إلى العديد من المنظمات اإلرهابية، كما 
إلى  الصومال  عبر  األسلحة  هذه  بيعت 

طالبان واإلمارات والسودان وسريالنكا.
إريتريا

 1992- 4 عربة دورية )سوبر دفورا(.
الدول  أوائل  من  إسرائيل  أخرى:  ]معلومات 
عالقات  أقامت  التي  العالم  في  القليلة 
بنظام  واعترفت  إريتريا  مع  كاملة  دبلوماسية 

أسياس أفورقي االستبدادي، حيث عام 1993 
ارتباطها  وفك  استقاللها  إريتريا  أعلنت 
استخبارًيا  تعاوًنا  الفور  على  وبدأت  بإثيوبيا 
لهذه  »إسرائيل«  ومنحت  الكيان.  مع  وأمنًيا 
دفورا«  »سوبر  طراز  من  سفن  أربع  الدولة 
تصنعها  دوالر  مليون   20 نحو  قيمتها  تبلغ 
وطائرة  »اإلسرائيلية«  الفضاء  صناعات  شركة 
ومعدات  بالرادار  مزودة  بيتشكرافت  طراز  من 

المراقبة التي نصبتها شركة رادوم.[
أثيوبيا

 2012- 75 ناقلة جند مصفحة )الرعد(.
 Elbit و   IAI إلى  باإلضافة  أخرى:  ]معلومات 
هذا  في  آخرون  العبون  هناك   ،Systems
المجال هم Aeronautics و Blue Bird و 
وألمانيا  وتشيلي  إثيوبيا   .Gilat Satellites
وكولومبيا  وفنلندا  والهند  وفرنسا  وبريطانيا 
بين  من  وتركيا  ونيجيريا  والبرازيل  وإسبانيا 
عشرات الدول المجهزة بأنظمة جوية صهيونية 
مركبات  جايا  شركة  باعت  وقد  طيار.  بدون 

عسكرية إلثيوبيا.
كينيا[

 1981- 50 صاروخ مضاد للسفن.
] معلومات أخرى: عام  2011 أصدرت الحكومة 
لمتلقي  للغاية  جزئية  قائمة  »اإلسرائيلية 
مبيعات األسلحة الصهيونية على مدار العامين 
إلى  بيعها  تم  األسلحة  إن  قائلة  الماضيين، 
وكوريا  وكينيا  المتحدة  والواليات  إسبانيا 
و   2011 عام  في  المتحدة  والمملكة  الجنوبية 

.]2012
أوغندا

 1 - 1965 1964 - 12 طائرة تدريب/    
طائرة نقل/  1966 - 16 طائرة خفيفة/ 
 12  -  1969 نقل/  طائرات   5-1967
دبابة/  2002- 18 مسدس سحب/  2003- 
3 مدافع ذاتية الحركة في صفقة قيمتها 
5 ماليين دوالر/  2008- 3 مدافع ذاتية 
الحركة و 18 قذيفة هاون ذاتية الحركة.

رواندا
 2007- 5 قاذفات صواريخ ذاتية الدفع/ 
 10  -2012 الحركة/  ذاتية  مدافع   3  -2011

دبابات.
شاركت  التسعينيات  في  أخرى:  ]معلومات 
التي  المدمرة  الحرب  في  أيًضا  »إسرائيل« 
شهدها هذا البلد. في أوائل التسعينيات، عندما 
كان واضًحا أن رواندا كانت تنزلق على منحدر 
خطير للحرب األهلية استغل تجار سالح صهاينة 
بعلم الحكومة، حسب العديد من التقارير األمر 

وباعوا أسلحة للدولة المنقسمة. [
جنوب أفريقيا

 9 و  للسفن  مضاد  صاروخ   175-1974  
طائرات هجوم سريع/ 1976- 24 سحب 

طيار  بدون  طائرة   64  -1979 مدفع/ 
 / طائرة هجومية   37  -1982 )كشافة(/ 
برية/ 1983 - 6 طائرات خفيفة/ 1985- 
قصير  جو-جو  صاروخ  نقل،  طائرات   4
جوي  بحث  رادارات   3  -1996 المدى/ 
كهربائية  أنظمة   10  -2009 وبحري/ 

بصرية للطائرات.
]معلومات أخرى: في 2014 حصلت جنوب 
إفريقيا على صواريخ بايثون وديربي جو-
الصناعة  في  لمصدر  وفًقا  الكيان.  من  جو 
فإن  الصهيونية،  الثانية  للقناة  العسكرية 
التي  »الصواريخ  هي   Python صواريخ 
ستجعل حتى أغبى طيار آلة سالح فتاكة«[.

أنغوال
 2004- 8 طائرات هليكوبتر/  2015- 4 

طائرات دورية )سوبر دفورا(.
 LR شركة  شاركت  أخرى:  ]معلومات 
إلى  الدفاعية  الصادرات  في  »اإلسرائيلية«، 
أنغوال في منتصف الثمانينيات وقضت سنوات 
قواتها.  وتدريب  هناك  الحكومة  تسليح  في 
الشركة 27 طائرة  باعت  لتقارير متنوعة،  وفًقا 
مدفعية  وقذائف   Sukhoi طراز  من  مقاتلة 
وأسلحة خفيفة للحكومة. وبنت شركات السالح 
الصهيونية الثالث أيًضا مطارات وأنظمة أمنية 
إدواردو  لخوسيه  طائرة  شراء  في  وشاركت 
دوس سانتوس. الرئيس الذي حكم أنغوال لمدة 
فوزه  البعض  يعزو   .2017 عام  حتى  عاًما   38
والتي  للبالد،  الجوي  التسلح  على  الحرب  في 
الشركة  وهي  كبير،  بشكل   LR فيها  ساهمت 
سابقين  طيارين  ثالثة  يديرها  التي  الضخمة، 

في سالح الجو الصهيوني [
جمهورية الكونغو

العفو  منظمة  نشرت   1999 عام  في 
الدولية تقريراً عن بيع أسلحة من عدد 
»إسرائيل«،  ذلك  في  بما  البلدان،  من 
حيث  الكونغو،  في  كابيال  لوران  لقوات 
األموال،  فقط  ليس  الكونغوليون،  دفع 
صفقة  وحصلت  الدموي،  الماس  بل 

مماثلة عام 2002 مقابل الماس.
تشاد

 2006- 6 مركبات دورية مصفحة )رام(/ 
)رام(/  مصفحة  دورية  عربة   31  -2007

2015- 11 عربة دورية مصفحة )رام(.
في  أجنبية،  لتقارير  »وفقًا  أخرى:  ]معلومات 
لقوات  أسلحة  »إسرائيل«  قدمت  الثمانينيات، 
التي  هبري،  حسين  المستبد،  تشاد  حاكم  أمن 
ارتكاب  بتهمة  الحياة  مدى  بالسجن  عليه  ُحكم 

جرائم ضد اإلنسانية[.
نيجيريا

طيار  بدون  طائرات   9  -2006  
)أيروستار( جزء من صفقة قيمتها 260 



 58

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

دورية  زوارق   -2008  • دوالر/  مليون 
واحدة )شالداغ(/ 2012- 3 طائرات دورية 
19 مليون  )شالداغ( في صفقة قيمتها 

دوالر.
و   2006 عامي  بين  أخرى:  ]معلومات 
2010، أصبحت نيجيريا أكبر ذراع أسلحة في 
الكبرى، وتم شراء  أفريقيا جنوب الصحراء 
46% من األسلحة من »إسرائيل«. كان أكبر 
اكتساب عسكري لنيجيريا هو نظام مراقبة 

الساحل بقيمة 260 مليون دوالر.[

قارة أوربا
تركيا:

القتالية  للطائرات  رادارات   54  -1997  
مليون   700-600 قيمتها  صفقة  في 
أرض   - جو  صاروخ   46  -1998 دوالر/  
دوالر/   مليون   90 قيمتها  صفقة  في 
في   Loitering ذخيرة   108  -1999
 -2002 دوالر/  مليون   76 بقيمة  صفقة 
 688 قيمتها  صفقة  في  دبابة   170
مليون دوالر/  2005- 10 طائرات بدون 
طيار )Heron( في صفقة قيمتها 183 
جوية  مركبات   3  -2007 دوالر/   مليون 
بدون طيار )Aerostar( ومركبة جوية 
إيجار  عقد  في   )Heron( طيار  بدون 
بقيمة 10 ماليين دوالر/  2008- 1 مركبة 
 -2009 )الباحث(/   طيار  بدون  جوية 
 )Navigator( 468 ناقلة جند مصفحة

في صفقة قيمتها 250 مليون دوالر.
]معلومات أخرى: عام 2013وقعت إيتا صفقة 
الجوية  القوات  استخبارات  طائرات  لتزويد 
شهر  خالل  إلكترونية.  حربية  بأنظمة  التركية 
حرب  أنظمة  بتركيب  الشركة  قامت  فبراير، 
والتي   ،737 بوينج  طائرات  على  إلكترونية 
كطائرة  التركية  الجوية  القوات  تستخدمها 
إلكترونية.  حرب  وطائرة  جًوا  محمولة  تحكم 
األسلحة  بأنظمة  مشبع  التركي  الجيش 
اإلسرائيلية، مثل الطائرات بدون طيار واألنظمة 

بها  »اإلسرائيليون«  طور  والتي  اإللكترونية، 
الطائرات الشبح التركية، وكذلك دبابات القتال، 
التي  بندقية طابور  أيًضا  أن نضيف  لهذا يجب 

اشتراها األتراك للقوات الخاصة[.
رومانيا

القتالية/   للطائرات  رادار   25  -1993  
1995 - 100 قنبلة موجهة/  1997- 99 
-1998 القتالية/   المشاة  لعربات  برج 
-2005 للدبابات/   مضاد  صاروخ   1000

 -2015 للدبابات/   مضاد  صاروخ   1000
للدبابات في صفقة  1000 صاروخ مضاد 

130 مليون يورو.
إيطاليا

 -1997 موجهة/   قنبلة   1700  -  1993  
صفقة  من  جزء  موجهة  قنبلة   500
بقيمة 25 مليون دوالر/  2000- 4 أنظمة 
الطائرات الكهروضوئية جزء من صفقة 
بقيمة 25 مليون دوالر/  2001- 300 قنبلة 
موجهة جزء من صفقة بقيمة 18 مليون 
كهربائًيا  نظاًما   25  -2005 دوالر/  
بصرًيا للطائرات، و 10 أنظمة الستطالع 
الطائرات، و 500 صاروخ مضاد للدبابات/  
2006- 100 قنبلة موجهة/  2009- 900 
صفقة  من  جزء  للدبابات  مضاد  صاروخ 
 750-2010 يورو/   مليون   121 بقيمة 
صاروخ مضاد للدبابات/  2012- 2 أنظمة 
جواً،  المحمولة  والتحكم  المبكر  لإلنذار 
من  جزء   )Ofeq( واحد  استطالع  ساتل 

صفقة بقيمة 182 مليون دوالر
التشيك

األرضية/  للمراقبة  رادارات   10  -1994  
للدبابات/  مضاد  صاروخ   500  -2009
ضمن  الجوي  للبحث  رادارات   8  -2016

صفقة قيمتها 161 مليون دوالر.
]معلومات أخرى: 2006- رفائيل يزود الجيش 
 120 بقيمة  متطورة  قتالية  بأنظمة  التشيكي 
مليون دوالر. تشمل األسلحة: صواريخ مضادة 

يتم  أسلحة  ومواقع  سبايك  وقاذفات  للدبابات 
التحكم فيها عن بعد ودروع متطورة لمركبات 

باندور[.
فنلندا

 1999- 6 طائرات بدون طيار )رينجر( 
دوالر/  مليون   20 قيمتها  صفقة  في 
للدبابات  مضاد  صاروخ   500-2000
دوالر/  مليون   50 قيمتها  صفقة  في 
في  للدبابات  مضاد  صاروخ   200  -2002
مليون دوالر/ 2003-  صفقة قيمتها 22 
في  )رينجر(  طيار  بدون  طائرات   6
صفقة قيمتها 20 مليون دوالر/ 2006- 
 10  -2008 للدبابات/  200 صاروخ مضاد 
في  للطائرات  بصرية  كهربائية  أنظمة 
صفقة قيمتها 30 مليون دوالر/ 2018- 
بحث  ورادارات  للسفن  مضادة  صواريخ 

جوي لم يتم طلبها بعد.
الدنمارك

في  لالستخدام  هاون  مدفع   20  -2010  
أنظمة كهربائية   10 أفغانستان/ 2012- 

بصرية للطائرات.
أملانيا

 4  -1980 هاون/  مدفع   515-1965  
نظاًما   20  -  2000 نقل خفيف/  طائرات 
طائرات   4 للطائرات،  بصرًيا  كهربائًيا 
هجومية / مقاتلة/ 2009-1500 صاروخ 
طيار  بدون  طائرات   5 للدبابات،  مضاد 
طائرات/  استطالع  نظام   1  ،Heron((
2016- 3 طائرات بدون طيار )هيرون(/ 
في  للدبابات  مضاد  صاروخ   1000  -2017
صفقة قيمتها 158 مليون يورو/ 2018- 
مركبة جوية بدون طيار/ مركبات جوية 
في   )Heron-TP( طيار  بدون  قتالية 
عقد إيجار بقيمة 600 مليون دوالر - 9 

سنوات.
هولندا

 -2001 بنزين/  محركات   10  -  1973  
2400 صاروخ مضاد للدبابات في صفقة 
قيمتها 150-225 مليون دوالر/ 2004-

صفقة  في  طائرات  استطالع  أنظمة   6
 22  -2006 دوالر/  مليون   40 قيمتها 
في  للطائرات  بصرية  كهربائية  أنظمة 
صفقة قيمتها 40 مليون دوالر/ 2009- 
5 طائرات بدون طيار )Aerostar( في 
 30 و   25 بين  قيمتها  تتراوح  صفقة 
مليون يورو مقابل إيجار لمدة 18 شهًرا 

الستخدامها في أفغانستان.
اململكة املتحدة

طيار  بدون  طائرة   54  -2005  
صفقة  من  كجزء   )Hermes-450(
 27  -2006 دوالر/  مليار   1,6-1,2 بقيمة 

ف..
لـــ
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للطائرات،  بصرًيا  إلكترونًيا  نظاًما 
طيار  بدون  جوية  مركبة   20 و 
صفقة  من  كجزء   )Hermes-450(
 Project« لـ  دوالر  ماليين   110 بقيمة 
العراق  في  لالستخدام   »Lydian
وأفغانستان، و 14 منصة إطالق صواريخ 
- صواريخ  400 سطح  و  أرض،   - أرض 
 -  2009 أرض/   – جو  صواريخ   / أرض 
/ صاروخ جو  200 صاروخ أرض - أرض 
طيار  بدون  طائرات   5-2012 أرض/   –

)هيرمس 450(.
فرنسا

طيار  بدون  طائرات   6  -1995  •
 50 قيمتها  صفقة  في   )Hunter(
بدون  طائرات   3  -2001 دوالر/  مليون 
طيار )إيجل(/ 2005- 3   طائرات بدون 
طائرة بدون   1  -2009 طيار )هيرون(/ 
 34 بقيمة  صفقة  في   )Heron( طيار 

مليون دوالر.
آسيا

أذربيجان
أرض-  / موجه  صاروخ   50  -2005  
متعددة  صواريخ  قاذفة  أرض، 
بدون  طائرات   4  -2007 الدفع/   ذاتية 
مدافع   5  -2008 )إيروستار(/   طيار 
ذاتية  هاون  مدافع   10 الدفع،  ذاتية 
طيار  بدون  جوية  مركبات   10 الدفع، 
مضاد  صاروخ   100  ،Hermes-450((
مصفحة  دورية  مركبات   10 للدبابات، 
طيار  بدون  طائرات   10  -2010  /)Sufa(
أرض  صواريخ   81  -2011 )ايروستار(/  
مليار   1,6 بقيمة  من صفقة  جزء  جو   -
طيار  بدون  جوية  مركبات   10 و  دوالر، 
Searcher( جزء من صفقة   ،Heron(
بقيمة 1,6 مليار دوالر/  2013- 10 طائرات 
100 صاروخ  سريعة، طائرتان،  هجومية 
مضاد للدبابات، 6 طائرات هجوم سريع، 
250 صاروخ أرض - سطح / جو – سطح/  
 50 و  جوي  بحث  رادار   2 عدد   -2014
مركبة   100-2015   /Loitering ذخيرة 
دورية مصفحة ))SandCat، 10 قاذفات 
صاروًخا   250 أرض،   - أرض  صواريخ 
ذخيرة   2006-2016 للدبابات/   مضاًدا 
بدون  جوية  مركبات   10  ،Loitering
طائرات   2  -2017  /)Orbiter-3( طيار 
بدون طيار )هيرمس 900(، 50 صاروخ 
أرض - أرض، 4 قاذفات صواريخ ذاتية 

الدفع، 10 قذائف هاون ذاتية الدفع.
كازاخستان

الدفع  ذاتية  صواريخ  قاذفة   18  -2006
دوالر،  مليون   30 قيمتها  صفقة  في 

الدفع  ذاتية  مدافع   6
كجزء  ملم   122 عيار 
 120 بقيمة  صفقة  من 
مليون دوالر/ 2007- 18 
من  جزء  هاون  قذيفة 
 120 قيمتها  صفقة 
مليون دوالر، 5 صواريخ 
صواريخ   / موجهة 
 1  ،)5( أرض   - أرض 
نظام بصري كهربائي 

دورية  مركبات   10  -2017 للطائرات/ 
.)SandCat( مصفحة

أفغانستان
في عام 2011 خطط أوديد أورباخ، وهو 
مقره  أمريكي  »إسرائيلي«  أسلحة  تاجر 
مليون  قيمته 25  ما  لبيع  إلينوي،  في 
على  طالبان  لمنظمة  األسلحة  من  دوالر 
المفروض  األسلحة  حظر  من  الرغم 
بالتآمر  أورباخ  ُأدين  المنظمة؛  على 
في  لطالبان  مادي  ودعم  لنقل صواريخ 
أفغانستان وُحكم عليه بالسجن 25 عاًما. 

اإلمارات العربية املتحدة
دولة  »إسرائيل«  تزود   -2009 منذ 
اإلمارات بمكونات للطائرات بدون طيار، 
التزويد  وأنظمة  الطيارين،  وخوذات 
األرضي،  والرادار  الجوي،  بالوقود 
وأنظمة  المقاتلة،  الطائرات  ومكونات 
الرادار  وأنظمة  الصاروخية،  الضربات 
الحراري،  والتصوير  جًوا،  المحمولة 
والحرب اإللكترونية. وغيرها من وسائل 

تكنولوجيا التجسس.
الهند

من  أسلحة  صفقات   2018  -1996
جميع األنواع والمعدات، من البنادق إلى 
المسيرة  والطائرات  والمدافع  الصواريخ 
مليارات  قيمتها  بلغت  الرادار  وأنظمة 
الدوالرات، بمعدل ال يقل عن 400 مليون 
الشعب  مال  من  تذهب  سنويا  دوالر 
السالح  شركات  خزائن  إلى  الهندي 

الصهيونية.
ميانمار

 1954 - 29 طائرة مقاتلة )سبيتفاير(/  
 16  -1998 بحرية/   مدافع   4  -1997
مدفع سحب/  2006- مدفع بحري واحد/  
 6  -2015 مصفحة/   سيارة   120  -  2007

عربة دورية )سوبر دفورا(.
جيش  مسؤولي  كبار  سافر  أخرى:  ]معلومات 
من   2015 سبتمبر  في  الكيان  إلى  ميانمار 
األسلحة  مصنعي  »مع  تسوق  جولة  أجل« 
المحكمة  إلى جلسات  »اإلسرائيليين« واستناًدا 
ميانمار،  بها ضباط جيش  أدلى  التي  والبيانات 

فإن بعض األسلحة التي قدمتها إسرائيل تشمل 
بنادق وزوارق حربية وتدريبات عسكرية »[.

تايالند
متنوعة  أسلحة   -2015 إلى   1973
التايالندي  الجيش  في  األفرع  لمختلف 

بقيمة عشرات الماليين.
ماليزيا

لديه  الحالية  الحكومة  في  الوزراء  أحد 
عالقات تجارية - أمنية في دول الخليج. 
السابق  الحكومة  رئيس  باراك  وإيهود 
هو أحد المساهمين في شركة المعدات 
األمنية Cellom Technologies، التي 
عمان  وسلطنة  وباكستان  لماليزيا  تبيع 
وقالت  السعودية،  العربية  والمملكة 
»هآرتس«  لصحيفة  منه  مقربة  مصادر 
وأن  قانوني  بشكل  مملوكة  األسهم  إن 

كل شيء يجري تداوله.
الفلبين

 2  -2001 سحب/  بنادق   7  -  1983  
 )Blue Horizon( طائرات بدون طيار
دوالر  مليون   1.2-1 بقيمة  صفقة  في 
راداًرا   12  -2014 دوالر(/  مليون   12-2 أو 
لعربات  أبراج   4 و  القتالية  للطائرات 
البحث  رادار   1  -2015 القتالية/  المشاة 
 12 دوالر،  مليون   56 صفقة  في  الجوي 
9 ماليين دوالر/  2016- بندقية قدرها 

صفقة  في  للدبابات  مضاد  صاروخ   100
صاروخ  دوالر،  مليون   12-11,6 بقيمة 
أرض/    – جو  صواريخ   / أرض   - أرض 
البحرية/   الدوريات  رادار طائرات   1-2017

2018- 44 برًجا لناقالت جند مصفحة.
 Elbit معلومات أخرى: 2014، منحت شركة[
دوالر  مليون   20 بقيمة  عقداً  اإلسرائيلية 
مطورة  مصفحة  جند  ناقالت  لتوريد  تقريباً 
ستشمل  الفلبينية.  المسلحة  القوات  إلى 
ملم،   25 مقاس  طيار  بدون  أبراجاً  الترقية 
ُبعد  عن  فيها  التحكم  يتم  أسلحة  ومحطات 
مقاس 12.7 ملم )RCWS( وأنظمة التحكم 
ملم.   90 بقطر  ألبراج   )FCS( الحرائق  في 
خالل  المدرعة  الجند  ناقالت  توفير  سيتم 

فترة عام واحد[
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إسرائيل لن يحكمها سوى الليكود وتفريخاته
أكرم عطا الله - كاتب صحفي فلسطيني/ بريطانيا

السياسي  نظامها  حيوية  حيث  للكتابة،  مسلية  مادة  هناك  دومًا  إسرائيل  في 
والتغيرات الدائمة واالنتخابات التي أصبحت تقليدًا متسارعًا، وإن كان يعكس 
هناك،  السياسية  الحياة  تدفق  حجم  يعكس  لكنه  السياسي،  للنظام  مشكلة 
وفي هذا ما يثير الغيرة والقهر أن تمارس دولة محتلة كل هذه الحيوية مقابل الشعب 
الفلسطيني الذي تخشبت مؤسساته وتكلست إلى الحد الذي فقدت فيه أي عناصر حياة، 
لكن الجانب الخفي والمظلم للتقلبات في النظام السياسي اإلسرائيلي هو األهم بالنسبة 
للفلسطيني الذي جرت العادة أن يتابع تلك الحركة هناك، وأن يدفع غالبًا من لحمه الحي 
أمام  والقاتمة  القائمة  االنزياحات  وحجم  شكل  ذلك  من  واألدهى  التقلبات،  تلك  ثمن 

شعب ينقب عن خيط ضوء ولو خافت في إسرائيل، ولكنه يكتشف مزيدًا من السواد.

الجديد هناك هو إعالن منافس نتنياهو 
السابق على رئاسة الليكود جدعون ساعر 
االنشقاق عن الحزب وخوضه االنتخابات 
حزباً  تمثل  قائمة  رأس  على  القادمة 
إسقاط  هدفه  منافساً  جديداً  سياسياً 
بنيامين نتنياهو وهو حلم ساعر القديم 
العامة  االنتخابات  الذي فشل فيه قبيل 
الماضية أثناء المنافسة على رئاسة حزب 
الليكود، وهو ما دفع نتنياهو لتهميشه 
والسخرية منه، وهنا ربما أخطأ نتنياهو 
ليحوله  حينها  ساعر  يحتِو  لم  الذي 
في  محاولته  تنجح  قد  منافس،  إلى 
إسقاط رئيس الوزراء األطول في تاريخ 
للمالحظة  مدعاة  هو  ما  لكن  إسرائيل، 
مرتين  نشرت  التي  االستطالعات  بعد 
المرة األولى فور إعالن انشقاقه بحصوله 
الثانية  والمرة  مقعداً،  عشر  ستة  على 

التي جرت في السادس عشر من ديسمبر 
على  االستطالعات  في  قائمته  وحصول 
الثاني في كال  الحزب  ليصبح  21 مقعداً 
القوائم  بعض  وهبوط  االستطالعين 
أحزاب  وخاصة  المنافسة،  واألحزاب 
ساعر  جدعون  أن  باعتبار  اليمين، 
اليمين  مدرسة  نفس  من  منافس  هو 
نلك  من  أصوات  ويغرف  المتطرف، 
زعماء  أكثر  من  ساعر  يعد  إذ  المدرسة 

الليكود تطرفاً.
االستطالع الذي جرى في السادس عشر 
كتابة  حتى  األخير  وهو  ديسمبر  من 
حصول  حيث  الفتاً،  كان  المقال  هذا 
وحزب  مقعداً   27 على  الليكود  حزب 
يمينا  وكتلة  مقعداً،   21 على  ساعر 
 13 على  بينيت  نفتالي  يقودها  التي 
على  ليبرمان  أفيغدور  وكذلك  مقعًدا، 

التغيرات في  ستة مقاعد، وبمعزل عن 
الكتل األخرى، فقد تعمدنا هنا أخذ هذا 
الليكود«–  »حزب  من  المشكل  الرباعي 
أن  هنا  والمهم  أخرى«،  قوائم  و«ثالثة 
مكتب  في  عملوا  الثالث  القوائم  زعماء 
رئاسة الحكومة لدى نتنياهو، فقد عمل 
بينيت وليبرمان مدراء لمكتب نتنياهو، 
مستشاراً  ساعر  جدعون  كان  بينما 
من حزب  جزًءا  كانوا  ثالثتهم  له  خاصاً 
وقادته،وهنا  أعمدته  وأبرز  الليكود، 
حصيلة  جمعنا  ما  إذا  الهامة  المسألة 
المقاعد التي يجمعها هذا الرباعي الذي 
ينتمي لليكود فكراً وأيدلوجية وسياسة 
الليكود  أن  أي  مقعداً،   67 العدد  يكون 
مقعداً،   67 على  يحصل  بات  وتفريخاته 
»تيلم«  حزب  زعيم  لهم  أضيف  ما  وإذا 
والقيادي  يعلون  موشيه  السابق  الوزير 
السابق في الليكود ووزير دفاع نتنياهو 
مقاعد  من  مقعداً   70 العدد  يكون 

الكنيست ال120.
هنا ليس الالفت هو أن التنافس أصبح 
بين  بل  وتفريخاته،  الليكود  بين 
اليمين إذ أصبح  اليمين وأقصى  أقصى 
هو  األخيرة  السنوات  في  الليكود  حزب 
فقط  ليس  بامتياز،  استيطاني  حزب 
مركز  أن  بل  االستيطاني،  البناء  بسبب 

دو
لع

ن ا
ؤو

ش



 61

20
20

ر  
مب

يس
/د

ول
ن أ

نو
كا

 : )
14

95
(2

د 1
عد

  ال
ين

سط
 فل

ي -
قم

الر
ف 

هد
ال

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

استيطان  نشطاء  يضم  بات  الحزب 
عن  انشقوا  الذين  أما  المتطرفين،  من 
إذ ينافسونه  الليكود فهم أكثر تطرفاً 
حيث  المستوطنين،  تمثيل  على 
الوريث  نفسه  يعتبر  بينيت  نفتالي 
وليبرمان  االستيطانية  للحركة  الشرعي 
مستوطنة  في  يسكن  مستوطن  نفسه 

»نوكديم« جنوب القدس.
الفكري  بالمعنى  الليكود  بات  إذن 
الساحة  على  المسيطر  الوحيد  هو 
وتفريخاته،  الليكود  ليس  اإلسرائيلية، 
هذا  يمثله  الذي  اليميني  الفكر  بل 
الحزب، باعتباره امتداد الحركة القومية 
النهاية  ومع  جابوتنسكي،  ورثت  التي 
مثل  الذي  العمل  حزب  إليها  سار  التي 
الحركة العمالية وتمركز في وسط الساحة 
ومحتكر  أوالً،  كمؤسس  اإلسرائيلية 
إلى  ثانياً،وصوالً  كشريك  ثم  للسلطة 
حالة ذيلية لليكود ثالثاً،انتهاء بالمرحلة 
يعني  ال  عليه.  الستار  بإسدال  الرابعة 
هذا فقط نهاية الحزب، بل نهاية الحالة 
التاريخية  المنافسة  ونهاية  الوسطية 
واقتصارها بين الليكود والليكود أو بين 

الليكود ونشطاءه السابقين.
لالستطالعات  القادمة ووفقاً  االنتخابات 
ظل  وإذا  الواقع،  من  قريبة  غالباً  وهي 
فكرة  تجمعهم  والذين  المتنافسون 
الموقف  نفس  على  نتنياهو  كراهية 
نتنياهو من  وتمكنوا من حرمان  الحاد، 
به  يطيح  قد  وهذا  الحكومة،  تشكيل 
استبداله  ويتم  الحقاً  لليكود  كرئيس 
برئيس جديد للحزب، وقد يندمج الحقاً 
بالحكومة، هذا يعني أن التقلبات أينما 
الحركة  إطار  في  ستظل  فإنها  سارت 
الذي  الحزب  فكر  إطار  في  أو  القومية 
أسسه جابوتنسكي وورثه مناحيم بيغن 
الجديد  الجيل  أن  وربما  واسحق شامير، 
تطرفاً  أكثر  المدرسة  هذه  أبناء  من 
ليبرمان   – بينيت  التأسيس  جيل  من 
إسرائيل  أن  القول  يمكن  لذا  ساعر   –
انزاحت نحو وضوح التطرف بال مواربة، 
مختلفة  قراءة  يستدعي  األمر  هذا 
الصعيد  على  أما  الفلسطينيين.  من 
تركيبتها  على  وانعكاساته  اإلسرائيلي 
فهذا  الدولية،  وعالقاتها  الداخلية 
خصوم  كل  تدعو  أخرى  قراءة  يحتمل 
دولة  تنزاح  حين  للتفاؤل،  إسرائيل 
األفكار  أكثر  نحو  السياسي  ونظامها 

شوفينية..!!!

حل الكنيست الصهيوني والذهاب النتخابات رابعة

خاص »الهدف«

الثالث  الكنيست »اإلسرائيلي«  الماضي، عن حل  ُأعلن في نهاية األسبوع 
والعشرين، بعد أن فشلت الحكومة في تمرير ميزانية عام 2020، وبذلك 
الرابعة في أقل من عامين.وبحسب موقع  يذهب كيان االحتالل إلى االنتخابات 
يديعوت أحرونوت، فإنه تم حل الكنيست بعد أن عمل لمدة 9 أشهر وستة أيام 

فقط.
لالنتخابات  والتوجه  الكنيست،  حل  عن  ليفين  ياريف  الكنيست  رئيس  وأعلن 
الجديدة التي ستجري في الثالث والعشرين من مارس/ آذار المقبل، في حال لم 
يحصل أي خالف قد يؤجلها إلى العاشر من نيسان/ أبريل من العام المقبل.وقبل 
حل الكنيست، أعلن ليفين عن تعيين مستشار قانوني جديد للكنيست، إلدارته 

في مرحلة فترة ما قبل االنتخابات التي وصفها بأنها حساسة.
شهد الكنيست الثالث والعشرين الكثير من األزمات السياسية؛ بسبب الخالفات بين 
كافة األحزاب وخاصة االئتالفي الحكومي ممثاًل بالليكود، وأزرق - أبيض.وكانت 
قد تشكلت خالل الكنيست الحالي الحكومة الخامسة والثالثين في تاريخ إسرائيل، 
ولكنها لم تتمكن من العمل بشكل جيد في ظل الخالفات بين بنيامين نتنياهو 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي وزعيم حزب الليكود، ووزير جيشه بيني غانتس زعيم 
الوزراء، وتمرير  التناوب بينهما على رئاسة  حزب أزرق - أبيض، وخاصًة بشأن 

الميزانية العامة وغيرها من األزمات.
واستبق نتنياهو حل الكنيست بمؤتمر صحفي، أكد فيه أن الليكود يفضل عدم 
الذهاب إلى انتخابات، وأنه في حال تم جره لالنتخابات سيحقق الفوز الساحق 
نتنياهو،  ووسط.واتهم  يسار،  حكومة  تشكيل  ويمنع  يمينية  حكومة  لتشكيل 
غانتس، بأنه هو من يقف خلف جر إسرائيل إلى انتخابات غير ضرورية، وهو ما 
نفاه غانتس واتهم نتنياهو بأنه يروج األكاذيب، ويحاول التهرب من محاكمته 

من خالل جر إسرائيل إلى االنتخابات.
الليكود  بين  الفارق  أن  »مكان«  الصهيونية  البث  هيئة  أفادت  ذاته،  الوقت  في 
وحزب »األمل« الجديد برئاسة جدعون ساعر تقلص إلى ثالثة مقاعد لصالح األول 
بحسب استطالع للرأي العام. وحصل الليكود في االستطالع على 25 مقعًدا وساعر 
على 22 والقائمة المشتركة على 11 مقعًدا فيما لو جرت االنتخابات للكنيست حالًيا.

وكان النائب البارز عن الليكود زئيف الكين قد أعلن انضمامه إلى الحزب الجديد 
برئاسة ساعر.بينما أعلن الوزير السابق عن الليكود أيوب قرا التنافس مجدًدا في 

االنتخابات الداخلية »البرايمريز« في حزب الليكود إذا جرت.
من جهته استبعد؛ رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة أن يوصي حزبه بتكليف 
نرفض  ال  »أننا  النيابة.وأكد:  المشاورات  في  الجديدة  الحكومة  بتشكيل  ساعر 

الشخصية وإنما الطريق«، معتبًرا أن ساعر »يسير على درب نتنياهو«.
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االغتياالت والتفاوض:
أدوات في استراتيجية نزع االستقالل اإليراني

عرفات الحاج- مسؤول القسم العربي والدولي في “الهدف”

إيرانية  رسمية  إعالم ومصادر  أعلنت وسائل  نوفمبر  ثاني/  تشرين  بتاريخ 27 
اغتيال محسن فخري زاده، نائب وزير الدفاع اإليراني السابق، وأحد المستهدفين 
الرئيسيين من قبل العدو الصهيوني، في حلقة جديدة من مسلسل االغتياالت 
الذي استهدف علماء ورجال دولة إيرانيين، وكان أبرز ضحاياه أيًضا قاسم سليماني قائد 
الشعبي  الحشد  رئيس  نائب  المهندس  المهدي  وأبو  الثوري  الحرس  في  القدس  فيلق 

العراقي.

من يتابع المهمات المركزية التي نهض 
القيادي  الهيكل  زاده ضمن  فخري  بها 
لم  االغتيال  هدف  أن  يدرك  اإليراني 
وإبطاء  لتعطيل  »تقنية«  ضرورة  يكن 
ولكن  اإليراني،  العسكري  اإلنتاج  مسار 
استهداف سياسي يحمل أبعاد متعددة 
ممكن  معنوي  ضرر  أكبر  إلحاق  منها 
من  مزيد  وتحقيق  المحاصرة،  بإيران 
حملة  خالل  من  إيران  على  الضغط 
األمريكية  واالستهدافات  المالحقة 
رموز  تمثل  لشخصيات  الصهيونية 

سيادية إيرانية. 
الحملة كما االغتياالت  يمكن فهم هذه 
والعراق،  سوريا  في  المتكررة  والغارات 
تفاوض  إدارة  من  جزًءا  باعتبارها 
الواليات  قبل  من  إيران  مع  بالنار 
إدارة  فيه  تتالقى  ومسعى  المتحدة، 
لفتح  الصهيونية  المؤسسة  مع  ترامب 
محدود يسهم  إيراني  أميركي  اشتباك 
اإليرانية،  الردع  قدرة  تقويض  في 
جديدة  تفاوضية  بيئة  خلق  وتسهيل 
إلزام  في  األطراف  هذه  منها  تستفيد 
عن  تنازلها  فعلًيا  تعني  بشروط  إيران 

سيادتها على سياساتها.
بعدم  رغبة  أظهرت  جانبها  من  إيران 

االغتيال،  جريمة  على  الرد  في  التعجل 
والتهديد  لسيادتها  المتكررة  والخروق 
مسؤوليتها  لنفي  وذهبت  بل  ألمنها، 
الخضراء،  المنطقة  على  الهجمات  عن 
حيث تقع السفارة األمريكية في العراق.

تفاوض بالنار؟ 
تمثله  ما  المتحدة  الواليات  تدرك 
تجاوز  وصعوبة  المنطقة،  في  إيران 
وجودها واستحالة شطب وجودها بحملة 
عسكرية على غرار تلك التي نفذتها في 
جيًدا  نفسها  إيران  أعدت  فلقد  العراق، 
بالذات،  السيناريو  لهذا  سنوات  طيلة 
بناء  في  القليلة  مواردها  واستثمرت 
في  معتبرة،  ودفاعية  عسكرية  قدرات 
عليها  فرض  الذي  القاسي  الحصار  ظل 
للغرب،  العميل  الشاه  منذ إسقاط نظام 
وعلى قاعدة هذا اإلدراك تتحرك الواليات 
المتحدة وحلفائها لتحقيق مجموعة من 

األهداف فيما يتعلق بإيران:
ذات  سياسات  بناء  عن  إيران  ردع   -1
للواليات  مناهضة  ومواقف  استقاللية 
والقوى  الصهيوني  والكيان  المتحدة 

الغربية.
األعداء  من  بطوق  إيران  إحاطة   -2

المتحالفين فيما بينهم ضدها.

الضغوط  تعزيز  في  3-االستمرار 
نتائج  أي  لحصاد  إيران  على  الممارسة 

ممكنة.
من  إيران  اهتزاز  على  الرهان   -4
والغارات  الحصار  الداخل بواسطة ثالثية 

واالغتياالت.  
املفاوضات كأداة للحرب.. 

المتحدة  الواليات  أهداف  تختلف  ال 
عن  إيران«  مع  الجيدة  »العالقة  من 
معها  للحرب  الموضوعة  األهداف  تلك 
فوظيفة المفاوضات ضمن قوس الفهم 
األمريكي لها الجمهوري- الديموقراطي 
أو ترامب - بايدن، هي تحقيق مجموعة 
تخدم  التي  التحضيرية  األهداف  من 
كسر  بشأن  االستراتيجية  األهداف 

استقاللية إيران.
خالل الحملة الطويلة لالنتخابات الرئاسية 
النووي  االتفاق  قضية  كانت  األمريكية 
مع إيران نقطة محورية في برنامج كل 
فبينما  ترامب،  ودونالد  بايدن  جو  من 
وإجبار  االتفاق  إللغاء  ترامب  نظر 
حول  بالكامل  جديد  تفاوض  على  إيران 
سياساتها، بعد أن قام بتشديد متصاعد 
للعقوبات على إيران، أعلن بايدن نيته 
النووي مع إيران والذي  العودة لالتفاق 
باراك  األسبق  األمريكي  الرئيس  أبرمه 
بايدن  جو  كتبه  مقال  وفي  أوباما. 
»احترمت  إذا  إنه  قال  أيلول/سبتمبر، 
على  المفروضة  القيود  مجدًدا«  طهران 
الدولي  االتفاق  في  النووي  برنامجها 
واشنطن،  ستعود   ،2015 في  المبرم 
انطالق«  كـ«نقطة  االتفاق  إلى  بدورها 
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لمفاوضات »متابعة«.
مع ذلك تبدو المسافة بين كال الموقفين 
أقل بكثير مما قد تبدو عليه، فالنسبة 
أداة  هي  لالتفاق  العودة  بايدن  لجو 
لتقييد  يرمي  الحق  لتفاوض  ضرورية 
إيران وفرض المزيد من الشروط عليها. 
للرئيس  بايدن  وجهها  رسالة  وفي 
عبر  الجاري  ديسمبر  مطلع  الروحاني 
تمسك  تايمز،   نيويورك  صحيفة 
من  الترامبية  األهداف  بذات  بايدن 
شملت  والتي  إيران،  مع  تقارب  أي 
المفاوضات  تناول  ضرورة  على  تأكيده 
اإليراني،  الصاروخي  البرنامج  لتفكيك 
المفاوضات  في  أخرى  دول  وإشراك 
مثل السعودية واإلمارات، وتمديد فترة 
اإليراني،  النووي  النشاط  على  القيود 
المقاومة  وقوى  لفصائل  الدعم  ووقف 

في المنطقة.  
من  »أصلح«  يكن  لم  األوروبي  الموقف 
األمريكي، فقد طالبت عدد من  نظيره 
الدول األوروبية بتوسيع االتفاق النووي 
الصاروخي،  برنامجها  ليطال  إيران،  مع 
وسياساتها في المنطقة، وهي مطالبات 
األمريكية  الرؤية  مع  منسجمة  جاءت 
فاألهداف المطلوبة من التفاوض السابق 

أو الالحق إلحياء االتفاق النووي:
الدفاعية،  إيران  قدرات  تقليص    -1
التي  النوعية  األسلحة  تلك  خصوًصا 
إيران  عن  العدوان  ردع  في  تسهم 

)اإلنتاج الصاروخي هو المطروح أوال(.
2- وقف دعم إيران لقوى المقاومة في 
إيران  انحسار  ذلك  وترجمة  المنطقة، 
لسياسات داخلية وترك المنطقة لقبضة 

الكيان الصهيوني وحلفاؤه العرب.
3- زيادة عدد السنوات التي تلتزم فيها 
لليورانيوم عن  إيران بتقييد تخصيبها 

10 سنوات.
ما يدركه الغربي جيًدا أن إيران لم تكن 
تحتاج إذنه لتخصيب اليورانيوم وإقامة 
على  أقدمت  ولكنها  النووي،  مشروعها 
الشروط  من  بكثير  وقبلت  المفاوضات 
كدولة  حقوقها  تجافي  والتي  القاسية 
حاجتها  وهو  أساسي  العتبار  مستقلة، 
عنها،   الغربية  العقوبات  لرفع  فعلًيا 
وأن هذا العامل هو األساسي في تعامل 
إيران مع كل ما يجري فاالغتياالت كما 
لتحصيل  مجدية  تكون  لن  التهديدات 
تقديمه،   في  إيران  ترغب  ال  شيء 
واستمرار التأجيل اإليراني لتنفيذ ردود 
األمريكية  االعتداءات  على  رادعة  جدية 
كل  استنفاذ  بضرورة  قناعة  مرده 

المساعي الممكنة لرفع العقوبات.

عن الحق في التسلح: كيف تحمي شعبك؟

خاص »الهدف«

ارتكاب  لذاتها؛  العالم  هذا  في  المهيمنة  االستعمارية  المنظومة  تبيح 
كل أنواع الجرائم بغية مواصلة هذه الهيمنة؛ فالهوس العنصري بالذات، 
يقود المستعمرين لتمثالت ألنفسهم، في موضع يفوق بقية البشر على اختالف 
في  الحق  وحدهم  لهم  المستعمرين  الطغاة  لطغمة  وبالنسبة  والشعوب،  األمم 
الكيان  ومعها  المتحدة  الواليات  قررت  حيث  والتطور،  واالزدهار  والبقاء  الحياة 
الوصول ألي  المنطقة  ودول  على شعوب  تحظر  أن  أمد طويل  منذ  الصهيوني، 
الوحشية،  العسكرية  بالقوة  وجابهت  واالستقالل،  السيادة  وموارد  أدوات  من 
والعقوبات، وكل أشكال الحصار، أي محاولة من الدول والشعوب لبسط سيادتها 
على مواردها، أو االنتفاع بشكل الئق من هذه الموارد، وفي هذا السبيل نظمت 

االنقالبات العسكرية والغارات الحربية، وسلسلة ال تنتهي من جرائم االغتيال.
إيران التي اغتالت األذرع الوحشية للمنظومة االستعمارية؛ أحد علمائها باألمس، 
تشكل مثال واضح على طبيعة السياسات االستعمارية، فقد خضعت هذه البالد 
للشاه  الديكتاتوري  الحكم  لثرواتها في ظل  االستعمارية ونهب هائل  للهيمنة 
قرار  خالل  من  اإليرانيين  تمرد  وحينما  االستعماري،  المعسكر  مع  المتحالف 
المتحدة وبشكل  الواليات  اإليراني؛ نظمت  النفط  بتأميم  حكومة محمد مصدق 
الشعب  نجح  وعندما  وصايتها،  تحت  الشاه  حكم  وأعادت  ضده،  انقالب  معلن 
اإليراني في إسقاط نظام الشاه؛ بادرت الواليات المتحدة والمنظومة الغربية ايران 
بسياسات العدوان، وفرضت أشكال متعددة من العقوبات على هذا البلد الساعي 
للنهوض؛ عقوبات وصل تصاعدها في السنوات األخيرة لحرمان اإليرانيين حتى 
من حقوقهم في الحصول على سلع أساسية؛ مثل: الغذاء والدواء وأدوات العالج 

ومعدات المستشفيات. 
ذريعة الواليات المتحدة كما العدو الصهيوني في العدوان على إيران؛ أن األخيرة 
تسعى للتسلح، وبعيًدا عن المقارنة مع تسلح الواليات المتحدة أو العدو الصهيوني، 
المتحدة والعدو  الواليات  الذريعة؛ يكمن في حقيقة أن  الكبير في هذه  الخزي 
وأن  لتنفيذه،  وتخطط  العسكري  بالهجوم  إيران  عقود  منذ  تهدد  الصهيوني، 
سعي إيران للتسلح في ظل الحصار هو األداة الوحيدة المتاحة أمامها لمنع الهجوم 

عليها واحتاللها وإبادة ماليين من شعبها، كما تم في العراق وغيرها.
السياسة األمريكية الصهيونية المشتركة؛ مفادها أنه يحظر عليك حماية ذاتك 
من محاولتنا لقتلك واحتالل بالدك واخضاعها لهيمنتنا واستعباد شعبك ونهب 
مواردك، وإن فعلت، سنهاجمك بمزيد من العقوبات واألعمال العدائية والغارات 
واالغتياالت الوحشية، فيما تشير نظرة بسيطة لتاريخ هذا العالم، ولتاريخ هذه 
المنطقة في السنوات األخيرة تحديًدا، أن القتال واالستعداد له، هو فقط ما ردع 
المنظومة االستعمارية عن توسيع حيز جرائم اإلبادة التي تمارسها بحق الشعوب، 
وأن مقاومة العدوان أي كانت األثمان والتضحيات المدفوعة ضمنه، هي أقل كلفة 

بكثير من االستسالم له، أو التخلي عن موارد وفرص مواجهته.
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"اليوم التالي" ما بعد اغتيال محسن فخري زادة
قفز إلى التفاوض أم إعادة تأجيج الصراع؟

محمد أبو شريفة- كاتب سياسي فلسطيني/ سوريا

 مع بدء صدور النتائج النهائية لالنتخابات األميركية بدأ المسرح العالمي برمته
داخل متعددة  تأثيرات  النتائج  تلك  أفرزت  جديد،حيث  تموضع  عملية   في 
كانت اإليرانية  األميركية  العالقات  مسارات  الدولية.وفي  العالقات   منظومة 
 األنظار تتجه نحو سيناريو سوداوي صدامي في حال فاز ترامب بالرئاسة من جديد،لكن
 فوز جو بايدن أعاد وبسرعة تبريد مسرح الصراع بين الطرفين،وحينها صدرت تصريحات

متبادلة؛ تشير بمجملها إلى تبريد أجواء العالقة بينهما.

يطرح والذي  هنا  المهم   والسؤال 
بايدن سيكمل  هل  كبديهة:   نفسه 
العالقة تلك  رسم  في  أوباما  بدأه   ما 
أن أم  النووي؟  االتفاق  أنتجت   والتي 
مام ستجعلهأ  ترامب  إدارة  فعلته   ما 
بناء نحو  يسير  ربما  وبالتالي   معضلة، 
مع العالقة  لبناء  به  خاص   سيناريو 
 طهران؟قد تبدو اإلدارة الجديدة وعبر
 وزير خارجيتها الجديد أنتوني بلينكن
 أكثر قرًبا للتسوية من اإلدارة السابقة،
 وقد تبدو أكثر نعومة، لكنها تأتي في
المنطقة  أجواء صعبة، ربما تجعل كل 
بالحسبان. ليست  استحقاقات   أمام 
 والمعروف عن بلينكن أنه كان مساعًدا
 سابًقا للرئيس الجديد للسياسة الخارجية
وصوله قبل  القومي  األمن   ومستشار 
للرئيس نائًبا  كان  حين  الرئاسة،   إلى 
للكيان جًدا  منحاز  وهو  أوباما   باراك 

ذاته الوقت  في  ويريد   الصهيوني، 
مع دبلوماسية  صفقة  إلى   الوصول 
 اإليرانيين. وبكل األحوال، فإن طهران
هدية باعتباره  بايدن  فوز  تلقفت   قد 
وصلت ترامب  مع  العالقة  ألن   ثمينة، 
ينقصها يعد  ولم  التوتر،  في   قمتها 

سوى الضغط على الزناد.
القول إن المشهد ال بد من   وأمام هذا 
 اإلدارة اإليرانية قادرة هي األخرى على
 التموضع وااللتقاء مع إدارة بايدن في
 منتصف الطريق، فهي ما زالت تمتلك
يتعلق أبرزها:  متعددة  قوة   أوراق 
للعيان يظهر  والذي  اإليراني،   بالداخل 
وال متماسك  أنه  اللحظة  هذه   وحتى 
 يوجد معارضة فعلية قادرة على التأثير
القرار صنع  مسألة  في  إيجاًبا  أو   سلًبا 
بيد زال  ما  القرار  فهذا  إيران،   داخل 
على القادر  وهو  للثورة  األعلى   المرشد 

 تفعيله سواء كان في جيب الصقور أو
الحمائم.

الديبلوماسي اإلعالمي  الضجيج   ويعود 
ويتحين الواجهة  إلى  بقوة  جديد   من 
األطراف الرسائل من  التقاط   الفريقين 
 الدولية المعنية لكسر حالة الجمود التي
سنوات، خمس  منذ  ترامب،   فرضها 
نقطة إلى  للوصول  تمهيًدا   وذلك 
أنهفي بالحوارات؛إال  واالنطالق   البدء 
 السنوات الخمس الماضية رفعت طهران
 من وتيرة أدائها التقني على مستوى
وتطوير الصاروخي  التسليح   برنامج 
باالتفاق تتقيد  النووية،ولم   القدرات 
ترامب إدارة  منه  انسحبت  أن   بعد 
الطرفين لكال  وأصبح  ال2015،   في 
 طموحات ومطالب تجاوزت سقف حقبة
 الرئيس باراك أوباما الذي أبرم االتفاق

  النووي مع إيران.
 فإيران لن تسلم أي منجز من منجزاتها
الفترة خالل  حققته  الذي   النووية 
 الماضية بدون الحصول على مقابل مجزي
والذي العقوبات،  رفع  بايدن؛أقله   من 
اإليرانية، الثورة  مرشد  بشأنها   تحدث 
تأخر لما  العقوبات  رفع  أتيح   قائاًل:«لو 
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الجميع«. منها  واستفاد  واحدة   ساعة 
جديدة بنود  إضافة  يريد  بايدن   بينما 
ببرنامج تتعلق  القديم  االتفاق   على 
 الصواريخ الباليستية، وال تتناقض بذات
القصوى« »العقوبات  سياسة  مع   الوقت 
من ولذلك  ترامب،  سلفه  أقرها   التي 
العودة يستطيع  لن  بايدن  أن   المرجح 
لم أنه  خاصة  بسهولة،  االتفاق   إلى 
لاللتقاء حقيقية  معالم  راهًنا   تتجسد 
ديبلوماسية تصريحات  سوى   بينهما 
عليها يبنى  إيجابية  بنغمة   صادرة 
 فيما بعد،مما يؤكد أن عملية التفاوض
إلى ومتعبة،باإلضافة  شاقة   ستكون 
الجديدة؛بعدم األميركية  اإلدارة   قناعة 
 جدوى استمرار فرض سياسة العقوبات
اإليراني النظام  استقرار  على   القصوى 
 في الداخل،فهي لم تؤثر على شعبيته
أنها ضيقت بقدر  المتخيل   بالمستوى 
 الخناق المالي على الشرايين االقتصادية،
اقتصادية أزمة  تفاقم  عليه  ترتب   مما 
 أحاطت بإيران وحلفائها في المنطقة.
تراجع إلى  العقوبات  سياسة  أدت   كما 
نحو إلى  اإليرانية  النفطية   الصادرات 
للتصدير قبل المعتادة  الكمية   20%من 
انسحاب تاريخ  2018؛  )مايو(   أيار 
حرم مما  النووي،  االتفاق  من   ترامب 
خمسين نحو  من  اإليراني   االقتصاد 

مليار دوالر من اإليرادات السنوية.
على العقوبات  سياسة  تقتصر   ولم 
 المجاالت االقتصادية، بل تجاوزت ذلك
 لتمنح الضوء األخضر للكيان الصهيوني
على عسكرية  عدوانية  هجمات   لشن 
والعراق، سوريا  في  اإليراني   التواجد 
 حتى وصلت إلى اختراق العمق اإليراني
 وتنفيذ عمليات أمنية كان آخرها اغتيال
فخري محسن  اإليراني  النووي   العالم 
العاصمة طهران في بالقرب من   زادة، 
الحادثة  )2020/11/27(. وتم تناول هذه 
الروايات وتعددت  دولي  مستوى   على 
اإليرانية الرئاسة  واتهمت   والتوقعات، 
 إسرائيل بمقتل فخري زادة مؤكدة أّن
 العملية »لن تبطئ مسار إيران النووي«،
منذ يتوقف  لم  الحرب  مسار  أن   وبما 
 سنوات بين تل أبيب وطهران؛ أشارت
ضلوع إلى  األمنية  التحليالت   أغلب 
 الموساد اإلسرائيلي بالوقوف خلف هذه
 العملية،والذي كان يسعى في السنوات
 الماضية إلى جر إيران لمواجهة عسكرية
 مع الواليات المتحدة ودول خليجية،حيث
إيرانية حيوية  منشآت  استهداف   تم 
منشأة بينها  من   2020 العام   منتصف 
سيبراني هجوم  وشن  النووية،   نطنز 

اإليرانية التكنولوجية  الشبكة   الختراق 
المعلومات وقرصنة  عليها   والتشويش 
سياسة تتوقف  ولم  األرشيف،   وسرقة 
عشر منذ  اإليرانيين  العلماء   اغتيال 
 سنوات،ويعد فخري زادة الخبير النووي
هذا خالل  تصفيته  تتم  الذي   الخامس 

الفترة.
لدى زادة  اغتيال  قيمة  تكمن   وال 
والخسائر األذى  بإلحاق   إسرائيل 
بل فحسب،  اإليراني  النووي   بالمشروع 
نتائج ايقاع  على  جاء  الذي   بتوقيتها 
بايدن وفوز  األميركية   االنتخابات 
األسلوب في  حقيقي  بتغيير   والقلق 
حيث إيران،  مع  للتفاهم   األميركي 
لإلدارة رسالة  توجيه  إسرائيل   أرادت 
ثابتة أمور  ثمة  أن  مفادها   الجديدة؛ 
عنها تتنازل  أن  إلسرائيل  يمكن   ال 
الجديد األميركي  الرئيس  كان   سواء 

ديمقراطًيا أو جمهورًيا.
أعادت قد  الحادثة  هذه  بأن  شك   ال 
الواجهة، إلى  اإليراني  الدور   مصير 
 والتي كانت مسبوقة بجملة من األحداث
أبرزها  ،2020 العام  طوال   المتتالية 
الحرس في  القدس  فيلق  قائد   اغتيال 
 الثوري اإليراني قاسم سليماني ورفيقه
العراق، في  المهندس   أبومهدي 
وحرج حقيقة  أمام  طهران   ووضعت 
 تحجيم قوتها اإلقليمية في الوقت الذي
 يرى فيه البعض أنها باتت على مسافة
القنبلة امتالك  من  األخيرة   الخطوة 
الرسمية اآللة  تروجه  لما   النووية،وفًقا 
على يشهد  إعالمًيا  تبثه   اإليرانية،وما 
والتكنولوجية العلمية  قدراتها   تطوير 
 والصناعة التسليحية والسيطرة والتمدد
 خارج الحدود؛إال أن ما يجري من اختراق
 الجبهة الداخلية اإليرانية والوصول إلى
والشك الريبة  يثير  طهران   العاصمة 
ويستدعي اإلعالمي،  الترويج   بهذا 

 التساؤل من الجميع حول متانة القدرات
لديها الردع  قوة  وانحسار   األمنية 
واألداء العالية  التقنيات  مقابل   في 
من والتنفيذ  بالتخطيط   االحترافي 
 خصومها،مما يضع هيبة الدولة اإليرانية
 على المحك أمام شعبها وحلفائها في
 حال عدم الرد سيما أن مرشد الثورة قد
اإليراني، العالم  بالثأر«لمقتل   »توعد 
 مضيًفا أن »ما كان يقوم به سيستمر«،
على تراهن  لن  بأنها  يرجح   والبعض 
 مصداقيتها وستقوم بالرد، ولكن بعد
ال حتى  األبيض  للبيت  ترامب   مغادرة 
حرب إلى  لجرها  ذريعة  اآلخرين   تمنح 
العواقب،في وقت تنشط  غير محسوبة 
العسكرية والمناورات  لتحركات   فيها 
 األميركية في المنطقة وبالقرب منها،
 لذلك يرجح الخبراء السياسيين أن تنحوا
بداًل الديبلوماسية  اللغة  باتجاه   إيران 
من لغة التصعيد والمواجهة العسكرية.
على الحكم  المبكر  من  األحوال   بكل 
الجمهورية بين  الثنائية  العالقة   شكل 
هذه في  المتحدة  والواليات   اإليرانية 
لم الجديد  فالرجل  المبكرة؛   الفترة 
إلى ويلج  األبيض  البيت  عتبة   يتخَط 
السياسة فإن  نعلم  وكما  بعد،   مكتبه 
غير ومتغيراتها  محفزاتها   لديها 
قراءة يمكننا  األحوال  وبكل   المنظورة، 
التي رسمها الصورة   المشهد من خالل 
 بايدن عن نفسه وإدارته، فهو بالدرجة
 األولى سيسير مًعا في خطين متوازيين
 األول متعلق بالداخل األميركي وإعادة
ترامب، مزقها  التي  األوراق   ترتيب 
ومحاوالت بالخارج  متعلق   والثاني 
فهذا الدولية،  القوى  مع   التبريد 
 الليبرالي ما زال يؤمن بالعولمة والحدود
كل إنهاء  إلى  تحتاج  التي   المفتوحة 
 الملفات الساخنة والحروب المندلعة حول

آبار النفط وحقول الغاز.
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أزمة النظام الدولي:
بين صعود الصين ونهاية الحلم األمريكي

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

رغم استقرار النظام العالمي ما بعد انتهاء الحرب الباردة، على هيمنة أمريكية 
لم  وسياسية«  اقتصادية  »حركية  تطورت  السوق،  اقتصاد  وسيادة  أحادية 
تشكل تحدًيا للهيمنة فحسب، وإنما فرضت ضرورة إعادة هيكلة النظام برمته. 
مع عودة روسيا وصعود الصين وبروز اقتصادات قوية وانكفاء القوة األعظم في عهد 
ترامب، بدا أن النظام يعيش حالة من »الفوضى«، التي تعني انعدام األمن، وبالتالي 
انعدام الثقة بين الدول وسعي كل منها لالستقواء. بات العالم يعيش لحظة فراغ، أو ما 
يسميه البعض »خلو العرش«، بين قوة كانت راسخة لم تعد قادرة أو راغبة في القيادة، 

وأخرى صاعدة غير قادرة، بعد، على القيادة. 

عضوية  أزمة  من  الدولي  النظام  يعاني 
في  الصراع  يدور  إذ  غرامشي(،  )بلغة 
بين  وانقسامه  وحدته  بين  ما  لحظة 
بين  الدائر  الصراع  متقاربتين.  قوتين 
الواليات المتحدة والصين، هو أمر ال مفر 
منه ولكن ليس بالضرورة أن يفضي إلى 
شرًطا  أيًضا  تكون  قد  فالفوضى  حرب 

لتعاون وثيق بين أنداد وشركاء. 
األمريكية  الصينية  العالقات  تحظى 
مستقبلها  بات  وقد  باالهتمام 
ظل  في  وتخوفات  تخمينات  محل 
االستقطاب  وحالة  التجارية«  »الحرب 
قراءة  عن  عبارة  المقالة  هذه  الحادة، 
والصراع،  الوحدة  لديناميات  تحليلية، 
ونظرية  غرامشي،  بنظرية  باالستعانة 
الدولية  العالقات  حول  ميرشايمر  جون 

و«فوضى النظام«. 
مزدهرة.  وحضارة  عريق  ماض  للصين 

بقية  على  تفوقت  قرون،  مدى  على 
العالم في مجاالت عدة، مع أسرة تشين 
تبنت  هان  أسرة  ومع  التوحيد،  حققت 
الكونفوشيوسية أسرة سونغ أول حكومة 
الورقية  العمالت  تطبع  التاريخ  في 
في  طورت  كما  دائًما.  جيًشا  وتؤسس 
عهد أسرة مينج )1368 - 1644( جيًشا 

قوًيا واقتصاًدا مزدهًرا، وفًنا راقًيا.  
بعد وفاة ماو، نفذ الرئيس الجديد، دنغ 
شياو بينغ، 1979 سلسلة من اإلصالحات 
بمثابة  كانت  واالقتصادية،  السياسية 
االقتصادي،  النظام  تحول  على  عالمة 
مختلط،  نظام  إلى  مخطط  نظام  من 
األداء  تحسين  اآلخرون  الرؤساء  واصل 
االقتصادي أدت زيادة النمو االقتصادي 
الفقر  من  فالح  مليون   150 إخراج  إلى 
وحافظت على متوسط   معدل نمو الناتج 

المحلي اإلجمالي السنوي بنسبة ٪11,2.

بينغ  جين  شي  انتخاب  تم   ،2013 في 
رئيسا للصين ُأقرت خطة إصالح واسعة 
كفاءة  أكثر  نمو  لتحقيق  النطاق 
الخطة  اشتملت  واستدامة.  وإنصافا 
المكونة من 60 بنًدا، على إحداث تغيير 
باالستهالك(،  مدفوع  )اقتصاد  هيكلي 
تضمنت  كما  االستثمار.   بيئة  تحسين 
اجتماعي  ضمان  نظام  إنشاء  الخطة 
استمرار  الصحي، ضمان  النظام  وإصالح 
بنسبة  السنوي  االقتصادي  النمو  معدل 

7٪ وتطوير العملة الصينية. 
الصين  أمام  يزال  ال  أنه  من  الرغم  على 
تقدمها  واصلت  فقد  إلنجازه،  الكثير 
المعيشة  مستويات  وتحسنت  السريع، 
تندرج  الشخصي  االختيار  مجال  واتسع 
الدخل«  »متوسطة  البلدان  ضمن  الصين 
المعقدة،  التنموية  االحتياجات  ذات 
انتقالها  هو  أمامها  الرئيس  والتحدي 
وأيًضا  مرتفع«،  »دخل  ذات  دولة  إلى 
االعتراف  يجري  بأن  حلمها،  تحقيق 
في  بفعالية  تشارك  عظمى  كقوة  بها 

الحوكمة وفي االقتصاد العالميين. 
الشعبية  للصين  األساسية  السمات  من 
ذات  الدولة  )تحويل  الدولة«  »قومية 
دولة-أمة(،  أو  أمة  إلى  السيادة 
مؤسسات  )تحكم  الدولة«  و«رأسمالية 
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الدولة في الثروة والسلطة( أو ما يعرف 
أحد  بوصفها  االقتصادية  بالقومية 

أشكال قومية الدولة.
»مبادرة  ظهرت   ،2013 عام  نهاية  في 
عن  عبارة  وهي  والطريق«،  الحزام 
برنامج طموح إلنشاء بنية تحتية تربط 
المناطق الحدودية األقل نمًوا مع الدول 
جيوسياسي  جانبان:  للمبادرة  المجاورة. 
اقتصادي  وعسكري(،  سياسي  )نفوذ 
)معالجة التفاوت اإلقليمي المتزايد في 

الصين مع تحديث اقتصاد البالد(. 
يعتقد البعض أن الصين إنما أرادت أن 
في  األمريكي  والوجود  التوجه  تحاصر 
المنطقة، وأيًضا أن تتخلص من فائض 
بفضل  تحقق  الذي  اإلنتاجية  القدرة 
 ،2008 أزمة  مواجهة  في  سياستها 
وتصدير »معاييرها ومواصفاتها«، وليس 
منتجاتها فحسب: )مثال صناعة السكك 
الحديدية فائقة السرعة، وتطوير تقنية 

    .)G5
عالقات متوترة

بامتياز  أمريكًيا  قرًنا   20 القرن  يعتبر 
الباردة(،  الحرب  نهاية  بعد  سيما  )ال 
)االستقطاب  الداخلية  التحوالت  مع 
الظروف  وتبدل  االقتصادي(  والتراجع 
)أزمة كورونا  الدولية:  السلطة  وهياكل 
الصين  صعود  الجديدة  الليبرالية  أزمة 
األزمة المالية...( بات استمرار الهيمنة 
ولما  مستحيل.  شبه  أمًرا  األمريكية 
بالتفوق  الهيمنة، تعكس شعوراً  كانت 
مع  فإنه  تشترطه(  )وحتى  الحضاري 
هذا  أمريكا  فقدت  وإدارته،  ترامب 
األخالقية  سلطتها  وتضاءلت  االمتياز 
وجاذبية نموذجها. يصعب االعتقاد أن 

بايدن سيصلح ما أفسده الدهر. 
السرية  كيسنجر  مهمة  أعقاب  في 
نيكسون  وصول  أنهى  بولو«،  »ماركو 
إلى بكين )1972( ولقاء ماو تسي تونغ، 
أعواما من القطيعة. شكلت نهاية الحرب 
الصينية  العالقات  في  انعطافة  الباردة 
سياسة  من  العكس  على  األمريكية. 
بوش  لدى  كان  الصين،  تجاه  كلينتون 
االبن شكوك تجاه قوة الصين المتنامية، 

وقد اعتبرها »منافسا استراتيجيا«.
»خاطئة«  قرارات   3 أن  يعتقد  من  ثمة 
أمريكية  إدارات   3 قبل  من  اتخذت 
ساهمت في وصول الصين إلى ما وصلت 
دعم  بكين  ربيع  على  اللين  الرد  إليه: 
التجارة  منظمة  إلى  الصين  انضمام 
العالمية )WTO( التوسط في حل أزمة 

سكاربورو شول 2012. 

عالقات  سادت  أوباما  إدارة  ظل  في 
درجات  عكست  ما،  حد  إلى  إيجابية 
امتنع  والمنافسة  التعاون  من  متفاوتة 
أوباما عن التصعيد توسع نطاق العالقة 
السالح  ونزع  المناخ،  تغير  ليشمل 
ومكافحة  السيبراني،  واألمن  النووي، 
ذلك،  ومع  الفقر.  من  والحد  اإلرهاب، 
الفهم  وسوء  الثقة  نقص  العالقة  شاب 

وغلبة التصورات الخاطئة. 
حرًبا  ترامب  أعلن  رئيًسا،  انتخابه  فور 
أنهى  الصين.  وخصوًصا  الجميع،  على 
بين  العالقات  فيها  شهدت  حقبة 
االنخراط  عناصر  من  مزيًجا  البلدين 
تعكس  والتعاون.  التنافس  واالشتباك 
 ،2018 القومي  األمن  استراتيجية 
»المنافسة االستراتيجية«P حالة من عدم 
إليه  اليقين بشأن ما يمكن أن تنتهي 
فيها؟  الفوز  يعني  وماذا  الحرب؟  هذه 

ولمن يكون النصر؟
ثمة وجهتا نظر أمريكيتين تجاه بكين 
المتشددة، وخلفها محافظون وقوميون، 
أو  تمقرطت  سواء  الصين،  أن  مفادها 
انهارت بجعة سوداء، سيكون لها تأثير 
تخريبي كبير. تجد هذه الرؤية جذورها 
يشجع  الحضارات«.  »صدام  نظرية  في 
العقوبات  المتشددة  الرؤية  أصحاب 
نظر  وجهة  من  بالحرب.  والتعجيل 
الرؤية المتساهلة الصين مجرد »منافس 
وبالتالي  أيديولوجًيا،  مرن  اقتصادي« 
)المنافسة  معه  التعايش  عن  بديل  ال 

والتعاون(.
حرب تجارية

حرًبا  شن  منصبه  ترامب  تولى  أن  بعد 
ومراقبة  )عقوبات  الصين  ضد  تجارية 
مع  التصالح  عدم  إلى  تهدف  وقيود(، 
سياسي  نظام  ذات  عظمى  قوة  صعود 
الصيني  التقدم  متميزة  وأيديولوجية 
األمريكية،  التجارية  بالمصالح  يضر 
في  ويساهم  الوظائف،  على  ويؤثر 
اعتماًدا  الصيني  العسكري  التحديث 
على اقتصاد االبتكار األمريكي و«سرقة 
حدة  اشتدت  األمريكية«.  التقنيات 
والتكنولوجية  االقتصادية  المنافسة 
أمام  حواجز  تضع  بأنها  الصين  اُتهمت 
األمريكي،  االنفتاح  وتستغل  أسواقها 
وتنتهك  حمائية  سياسة  وتطبق 
عمليات  عبر  الفكرية  الملكية  حقوق 
السرقة والقرصنة تعززت المواجهة على 

جبهتي التجارة واألمن القومي. 
شركات  تجاه  ترامب  سياسة  كشفت 
االتصاالت، عن فجوة  صينية تعمل في 

بين  يوم  بعد  يوًما  تتزايد  تكنولوجية 
تتعلق  بأسباب  التذرع  أما  البلدين، 
باألمن القومي ففيها نظر وال يوجد دليل 
ملموس عليها. بالمقابل ينظر الصينيون 
من  جزًءا  باعتبارها  القيود  هذه  إلى 
من  الصينية  الشركات  لمنع  أكبر  جهد 
بد  وال  األمريكية،  السوق  إلى  الوصول 
قيام  بصدد  أننا  الواضح  من  الرد.  من 
الرقمية  للحوكمة  منفصلين  نموذجين 
خطط  مواجهة  في  )البلقنة(،  العالمية 
الصين  لـ«شبكة نظيفة«، ردت  أمريكية 

بالتشديد على »السيادة االلكترونية«.
الصينية  العالقة  إن  القول  يصعب  ال 
دوًما  تخضع  وسوف  خضعت  األمريكية 
الحرب  تصبح  متناقضة  لديناميات 
األنظمة  اختالف  فمن  محتملة  معها 
اختالف  إلى  واأليدلوجية  االجتماعية 
واالحتكاكات  االقتصادية  المصالح 
تجاه  النظر  وجهات  وتباين  اإلقليمية 
قضايا دولية كثيرة. تفشي وباء كورونا 
التصعيد  من  مزيد  نحو  األمور  فاقم 
حول  المتبادلة  االتهامات  حد  وصلت 
أوصاف  واستعمال  الفيروس  منشأ 

عنصرية غير الئقة.
توجد دوافع للتصعيد لدى الطرفين من 
جانب األمريكان كراهية األجانب »شيطنة 
الصين«، إحياء التصنيع واالستقالل في 
مجال الطاقة. ولدى الصينيين شعورهم 
اإلصالحات  التاريخي،  باالضطهاد 
االقتصادية ورغبتهم في المشاركة في 
ال  التجارية  فالحرب  إذن  العالم.  قيادة 
االقتصادية  والمصالح  بالتجارة  تتعلق 

فحسب، وإنما بالهيمنة أيًضا. 
ربما  الصينية  القيادة  أن  البعض  يرى 
تلتقط  فهل  التصعيد  في  ترغب  ال 
إرث  مع  وتقطع  المبادرة  بايدن  إدارة 
كورونا  أزمة  تعلمنا  المدمر؟!  ترامب 
اإلنساني،  التضامن  عن  بديل  ال  أنه 
جماعي  بشكل  التحديات  مواجهة  وأن 
شرط  رائعة  إنجازات  بتحقيق  كفيل 
من  التخفيف  على  الجميع  يعمل  أن 
االقتصادي  واإلحباط  السياسي  الضيق 
الصراعات  عن  الناجمين  واالجتماعي 
الخاطئة  واإلدارة  المتوحشة  والعولمة 
يتطلب  كورونا  فيروس  »إن  لألزمات. 
تعزيز التضامن الدولي والعمل المشترك، 
العنان  وإطالق  العلم  إرشادات  وإتباع 
العالمية،  الصحة  لمنظمة  القيادي  للدور 
للتغلب  استجابة دولية مشتركة  ووضع 
الصيني  الرئيس  قال  كما  الجائحة  على 
أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

أيلول/ سبتمبر 2020.
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أزمة النظام الدولي:
الحلم األمريكي بين األسطورة والواقع

د, محمد السعيد إدريس- أستاذ العلوم السياسية ومستشار مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية/ مصر

كتابه من  األول  الفصل  في  يتساءل  أن  فالرشتاين"  "إيمانويل  تجاسر   عندما 
الواليات  – األمريكية  القوة  "انحسار  عنوان  حمل  والذى  عام 2014،   الصادر 
 المتحدة في عالم من الفوضى" عن مستقبل الدور والمكانة األمريكية عالميًا،
 ويقول: "هل نفوذ الواليات المتحدة على طريق االنحسار؟"، كان يطرح هذا السؤال
 ليس من قبيل التأكيد، ولكن كمجرد فرضية تقبل اإلجابة بـ "نعم" أو "ال"، وهو ما
 اجتهد في اإلجابة عليه في الفصل الذى حمل عنوان "انحسار نفوذ الواليات المتحدة:

 النسر يسقط من عليائه".

استند التي  المؤشرات  مقدمة  في   كان 
هي فرضيته  إلثبات  فالرشتاين   عليها 
عشر الحادي  حادثة  تداعيات   قراءة 
الواليات مكانة  على   2001 سبتمبر   من 
عظمى، أحادية  عالمية  كقوة   المتحدة 
المستحيل عملت  التي  المكانة   وهي 
حلف سقوط  عقب  العالم  على   لفرضها 
السوفييتى االتحاد  وتفكك   وارسو 
فعلى الثنائية.  القطبية  عصر   وانتهاء 
تيار وتطلعات  مقوالت  من   العكس 
الذين ورموزهم  الجدد"   "المحافظون 
االبن بوش  جورج  عهد  في   انطلقوا 
إمبراطوري" عالمي  "نظام   لفرض 
من انطالقاً  المتحدة،  الواليات   تقوده 
 فرضية كسب الواليات المتحدة لمعركة
لـ النهائي  واالنتصار  العالمي   السباق 
والذى "الشيوعية"،  على   "الرأسمالية" 
العلوم أستاذ  فوكوياما  فرانسيس   كان 
المعبرين أبرز  من  األمريكي   السياسية 
 عنها في مؤلفه الذى حمل اسم "نهاية
 التاريخ"، والذى اضطر للتراجع عن أبرز
الوهمي االنتصار  هذا  حول   مقوالته 

للرأسمالية وللواليات المتحدة.
كشف هؤالء  كل  من  العكس   على 
الحادي حادثة  أن  فالرشتاين   إيمانويل 

بمثابة كانت   2001 سبتمبر  من   عشر 
التفوق أكذوبة  عن  الغطاء"   "كشف 
"الحلم تحقيق  وأكذوبة   األمريكي 
كتابه مقدمة  في  وقال   األمريكي"، 
الحادي أن  "أعتقد  نصه:  ما   المذكور 
صدارة إلى  دفع  سبتمبر  من   عشر 
الواليات عن  حقائق  بخمس   اهتمامنا 
 المتحدة، هي: حدود قوتها العسكرية،
في ألمريكا  المعادي  الشعور   وعمق 
من بها  أصبنا  التي  والتخمة   العالم، 
القرن تسعينيات  االقتصادي في   البذخ 
األمريكية القومية  وضغوط   العشرين، 
 المتناقضة، وهشاشة تراثنا في الحريات
 المدنية". ويختتم كشف هذه الحقيقة
 بقول "ال شيء من ذلك كله كان متناغماً

مع الحلم األمريكي كما تخيلناه".
الحديث إذن عام 2014 عن تناقض  كان 
األمريكية والقوة  المكانة  واقع   حقائق 
في ساهم  ما  وهو  األمريكي  الحلم   مع 
الخبراء واألكاديميين الكثير من   اندفاع 
التحذير في  لالستطراد   األمريكيين 
أن يؤكد  حقائقه،  تتسارع  واقع   من 
 النفوذ األمريكي والمكانة األمريكية في
اجتهادات كانت هذه  االنحسار.   طريق 
يشرف الذى   2020 عام  لكن   وقراءات، 

مفعماً جاء  ما  بقدر  االنتهاء   على 
 بالمآسي الدرامية لألمريكيين جراء عجز
تساقط من  الحد  عن  الحاكم   نظامهم 
حمل ما  بقدر  كورونا،  جائحة   ضحايا 
الذى الخطر  حقائق  تفجر  موجة   من 
ومكانتها المتحدة  الواليات  يتهدد   ال 
من يتهددها  بل  الخارج،  من   ونفوذها 
 الداخل ويضعها أمام مشاهد مستقبلية
على خاطر من هم أبداً  لم ترد   صعبة، 
 أكثر عداوة لألمريكيين من الذين دفعوا
 أثماناً غالية جراء المظالم وطغيان القوة
كان مضت،  عقود  مدى  على   األمريكية 
أولهما خطيرين  مشهدين  أبرزها   من 
االنقسام وثانيهما  األهلية،   الحرب 
من العديد  إلى  والتشظي   والتفكك 
تسعى وربما  تطمح،  التي   الواليات 
لالنفصال عن الدولة األمريكية المتحدة.
في ساهمتا  مهمين  حدثين   تداعيات 
للمستقبل المشهدين  هذين   طرح 
 األمريكي بكل ما يعنيه ذلك من إعادة
العالمي، النظام  لقيادة  مؤكدة   تشكيل 
أخرى عالمية  قوى  هناك  وأن   خصوصاً 
الواليات مزاحمة  على  قادرة   باتت 
العالمية: الزعامة  موقع  على   المتحدة 
وهناك وروسيا،  الصين  بالطبع   أبرزها 
إلى طامحون  هؤالء  وكل  الهند،   أيضاً 
 فرض نظام عالمي متعدد األقطاب أكثر
توازناً، على األقل فيما يتعلق بالمصالح.
التي التداعيات  كان  األول:   الحدث 
والنفسية االجتماعية  بأبعادها   تفجرت 
التي األليمة  الجريمة  بسبب   والثقافية 
)أبيض أمريكي  شرطي   ارتكبها 
األمريكي للمواطن  بقتله   البشرة( 
25 يوم  البشرة(  )أسود  فلويد   جورج 
 مايو/ أيار 2020، في مدينة مينيابوليس
 بوالية مينيسوتا. فقد أدت المظاهرات
هذه إلدانة  اندلعت  التي   االحتجاجية 
جانب من  الدامية  واالشتباكات   الجريمة 
كشف إلى  معها،  األمريكية   الشرطة 
ليس األمريكي،  المجتمع  في   المستور 
 فقط العنصرية المتجذرة ضد كل من ال
الموصوف "العرق األبيض"  إلى   ينتمى 
أيضاً كشفت  ولكن  "التفوق"،  بـ   عادة 
إلى رأسياً  األمريكي  المجتمع   انشطار 
 حاكمين، أو طبقة حاكمة تملك السلطة
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مؤسستي ومنها  مؤسساتها،   بكل 
وتملك المحاكم،  أى  والعدالة،   الشرطة 
حال هو  كما  نفسها،  وترى   الثروة، 
المتخلفة، المجتمعات  في   أقرانها 
 "أصحاب المصالح الحقيقية فى البالد"،
الشعبية األغلبية  وهم  محكومين   وإلى 
بينهم يجمع  الذين  الواليات  كل   في 
 "التمييز« ليس فقط بسبب لون البشرة،
 ولكن أيضاً بسبب العشرات من المعايير
مع تتعارض  التي  الديمقراطية   غير 
الديمقراطي، الحكم  ومبادئ   أصول 
 الذى يعنى، قبل كل شيء، عدم التمييز
"المواطنة مبدأ  وإرساء  سبب   ألى 

المتساوية".
البيت حاكم  أن  الحقيقة  هذه   يؤكد 
كانت القمع  وأجهزة  وإدارته   األبيض 
التي األزمة  أسابيع  طيلة  جانب   في 
 اندلعت فيها مظاهرات االحتجاج، وكان
على طوائفه،  بكل  األمريكي،   الشعب 
مظاهرات تقتصر  لم  اآلخر.   الجانب 
السوداء، البشرة  أصحاب  على   االحتجاج 
 بل شملت أطيافاً واسعة من األمريكيين
المقدمة وفى  العرقية،  األصول   من كل 

منهم أصحاب البشرة البيضاء.
الشرطة به  قامت  الذى  المفرط   العنف 
دفع التي  الوطني  الحرس   وقوات 
ترامب دونالد  األمريكي  الرئيس   بها 
واستخدام المتظاهرين،   لترهيب 
 الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والضرب
اآلالف وإصابة  للمتظاهرين   المبرح 
ومشاهد كبيرة،  أعداد  واعتقال   منهم 
لتجمعات الشرطة  عربات   اقتحام 
في يقف  من  ودهس   المتظاهرين 
األمريكي الرئيس  وتحريض   طريقها، 
 لحكام الواليات خالل اجتماعه بهم يوم
 االثنين )أول يونيو/ حزيران 2020( عبر
ضرورة على  كونفراس  الفيديو   تقنية 
الحرس بقوات  االستعانة  في   التوسع 
أن يؤكد  المتظاهرين،  لقمع   الوطني 
 المجتمع األمريكي ال يختلف في جوهره
 عن باقي المجتمعات األخرى. كما يؤكد
تملك من  هي  حاكمة  طبقة  هناك   أن 
 كل شيء، وهناك شعب بمئات الماليين
من أوامر  إلى  وينصاع  يرضخ  أن   عليه 

يحكمونه.
المؤلمة التداعيات  كان  الثاني:   الحدث 
الرئاسية االنتخابات  فرضتها   التي 
 األمريكية، ابتداًء من التشويه المتبادل
ترامب دونالد  الجمهوري  المرشح   بين 
لهذه بايدن  جو  الديمقراطي   والمرشح 
امتد الذى  التشويه  وهو   االنتخابات، 
السلطة، على  المتنافسين  الحزبين   إلى 

وهى بينهما،  الثقة  فجوة  من   وفاقم 
النظام لتطال  امتدت  التي   الفجوة 
إلى وامتداداً  نفسه،  الحاكم   السياسي 
لفوز ترامب  دونالد  الرئيس   رفض 
الفائز هو  بأنه  وتأكيداته  بايدن،   جو 
البيت في  نفسه  سيفرض  من   وأنه 
يناير/ من  العشرين  في  رئيساً   األبيض 
في ينجح  أن  بعد   ،2021 أول   كانون 
جرى االنتخابات  بأن  القضائي   اإلثبات 
يواجه الذى  بالمأزق  وانتهاًء   تزويرها، 
هذا ُيحسم  لم  إذا  المتحدة   الواليات 
من العشرين  يوم  مجيء  مع   الصراع 
الفائزة اإلدارة  تسلم  موعد   2021  يناير 
 باالنتخابات، في ظل تفاقم االنقسامات
باتت التي  السياسية   واالستقطابات 
 مفعمة بأبعاد اجتماعية وأخرى نفسية
 وثقافية شديدة المرارة بين األمريكيين
 كمواطنين وبين الواليات المكونة للدولة

األمريكية.
 هذه الحالة الصعبة من االنقسام السياسي
حفزت أيضاً  والثقافي  بل   واالجتماعي، 
إلى البريطانية  "الجارديان"   صحيفة 
أضحت المتحدة  الواليات  بأن   التأكيد، 
 "أمة منقسمة بشكل خطير"، وأرجعت
االنتخابات، نتائج  كشفته  ما  إلى   ذلك 
بل ترامب،  دونالد  ظاهرة  أن   وخاصة 
"ظاهرة عابرة  مساوئها، لم ولن تكون 
األمريكي، التاريخ  في  استثنائية"   أو 
على نفسه  يفرض  أخذ  واقع  هي   بل 
بالمجتمع ويدفع  األمريكي   المستقبل 
أن بعد  "االنشطار"  إلى   األمريكي 
 ذهب أكثر من 71 مليون ناخب أمريكي
 ليؤكدوا اختيارهم في صناديق االقتراع
الحزب انقسم  أن  وبعد  ترامب،   لصالح 
أعضاء خاصة  وقياداته،   الجمهوري 
الواليات ومشرعي  وحكام   الكونجرس 
وبقوة ترامب  موقف  يؤيدون  من   بين 

وبين من يعارضونه.

والباحثين األكاديميين  من   كثير 
هذا يقرؤون  أضحوا   األمريكيين 
الجمهوريين بين  فقط  ليس   االنقسام، 
ولكن الديمقراطيين،  بين  حتى   أو 
المجتمع مكونات  وبين  الواليات   بين 
بدأت التي  وثقافته  وأعراقه   األمريكي 
إلى واالنصهار  التعايش  من   تتحول 
انعكاس باعتباره  والصراع،   التباغض 
جغرافيا "تفاقم  بـ  تعريفه  يمكن   لما 
بين االقتصادية  فالفجوة   السخط" 
العرقية المكونات  وبين   الواليات، 
االستقطاب ولدت  التي  هي   والثقافية 

العرقي والثقافي.
هل من مستقبل لهذا االنقسام؟
السؤال هذا  على  اإلجابات  كثرة   رغم 
صحيفة فى  رايت  روبين  إجابة  أن   إال 
تعتبر قليلة  أسابيع  منذ   "نيويوركر" 
 األكثر رؤية، لكنها أيضاً األكثر سوداوية
عنوان: فتحت  األمريكي.   للمستقبل 
بأن أجابت  أسطورة؟  أمريكا   "هل 
 "أمريكا أمة يأكلها الغضب الذي يزداد
ذلك: على  وزادت  يمر"،  يوم  كل   مع 
واحدة أمريكا  ولسنا  أمريكات   "نحن 
منظومة منها  لكل  متعددة   أمريكات 
مختلفة وأصول  نشأة،  وقصة   أخالقية 
إلى االنجرار  حد  إلى  متناقضة   وأحياناً 

حرب أهلية".
جو المنتخب  الرئيس  مقدور  في   هل 
األمريكي الحلم  يستعيد  أن   بايدن 
 المتداعي كما يبشر في خطاباته قبيل

وبعد ظهور نتائج االنتخابات؟
 كثيرون يقولون أن هذا الحلم لم يكن له
 وجود في الواقع، بل هو مجرد أسطورة
آن إمبريالي  مشروع  أصحاب  لها   روج 

أوان تساقطه.
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فنزويال تضع حدًا لمهزلة "خوان غوايدو"
عليان عليان- باحث وكاتب فلسطيني/ األردن

البوليفاري الكبير، في انتخابات الجمعية الوطنية بما  بفوز الحزب االشتراكي 
على حلفائه  مع  الناخبين،وبحصوله  أصوات  من  المائة  في   )5,67( عن   يزيد 
حدًا قد وضعت  فنزويال  تكون  البرلمان،  في   )277( أصل  من   )255(مقعدًا 
 على الصعيد  البرلماني والسياسي لمهزلة الدمية األمريكية«خوان غوايدو- رئيس برلمان
لفنزويال، كرئيس  كاريكاتوري  سياق  في  عنه  اإلعالن   تم  سبق،وأن  الذي   »2015 
الشرعي الرئيس  موازاة  ثاني( 2020، في  )كانون  الثالث والعشرين من  ديسمبر   في 
 للبالد »نيكوالس مادورو«،بدعم هائل من قبل الواليات المتحدة وكندا ودول االتحاد
التي تدور في فلك اإلمبريالية الدول األمريكية   األوربي وأستراليا ومن قبل منظمة 
كوبا مثل  الوطني،  التحرر  لمعسكر  تنتمي  أخرى  دول  اصطفت  حين   األمريكية،في 
 وبوليفيا والمكسيك ونيكاراغوا وسورية وإيران، ودول وازنة أخرى كروسيا والصين

وتركيا وغيرها، إلى جانب الرئيس »مادورو«.

االصطفافات الطبقية والدولية
في الداخلية  المعركة  استعرت   لقد 
الجمعية انتخابات  بعد  مجدداً،   فنزويال 
 الوطنية في السادس من شهر ديسمبر
المعركة 2020م،بموازاة  أول(   )كانون 
االصطفافات نفس  لتعكس   الخارجية، 
فالقاعدة والخارجية؛  الداخلية   السابقة 
والفالحين العمال  من   الشعبية 
الطبقة من  واسعة  وفئات   والصيادين 
البوليفارية، المسلحة  والقوات   الوسطى 
االشتراكي الحزب  جانب  إلى   اصطفت 
اليمينية،وقوى والبرجوازية   وحلفائه، 
للمافيات الممثلة  والقوى   الكومبرادور، 
جانب إلى  اصطفت   والكارتيالت، 
للواليات المرتهنة  اليمينية   المعارضة 
رفضت التي  والقوى   المتحدة.والدول 
مايو في  الرئاسية  االنتخابات   نتائج 

»نيكوالس فيها  فاز  والتي   ،2018 
ذات هي  سنوات،  ست  لمدة   مادورو«، 
نتائج رفضت  التي  والقوى   الدول 
الحالية،بزعم البرلمانية   االنتخابات 
 أنها مزورة، كما أن الدول والقوى التي
وأكدت االنتخابات،  بنتائج   اعترفت 
 أنها مطابقة للمعايير الدولية، هي ذات
سالمة على  أكدت  التي  والقوى   الدول 
االنتخابات في  الديمقراطية   العملية 
 الرئاسية عام 2018،والتي منحت الرئيس
»نيكوالس مادورو«  فترًة رئاسية ثانية.

فنزويال قضية  أن  يعني  تقدم  ما    
 ونهجها،عكست صراعاً طبقياً حاداً وغير
 مسبوق في دول العالم الثالث منذ عام
بالمظاهرات نفسها  عن  عبرت   ،2015 
إلى وصلت  التي  المضادة   والمظاهرات 
بين وبصراع   الدموية،  الصدامات   حد 

 معسكرين في هذا العالم،لعبت فيه كل
 من روسيا والصين وإيران دوراً متصدياً
 ومتحدياً، عبر عن نفسه بدعم فنزويال
وخاصًة الدولية،  المحافل  في   سياسياً 
اقتصاديا وبدعمها  األمن،  مجلس   في 
الصين تزويد  خالل  من   وعسكرياً  
ودوائية غذائية  بإمدادات  لها   وروسيا 
للقوات روسيا  وبتزويد    ولوجستية، 
متطورة، بأسلحة  البوليفارية   المسلحة 
 وبإرسال طائرات قاذفة روسية لفنزويال،
بأن لألمريكان،  موجهة  رسالة   في 
وأنها سائغة،  لقمة  تكون  لن   فنزويال 
 لن تكون لوحدها في مواجهة المؤامرات

عليها.
 أهمية الفوز في االنتخابات

البرملانية
 وبهذا الفوز، وجهت القيادة الفنزويلية
 ضربة في الصميم  للمؤامرات األمريكية
خانة من  لتطويعها،وسحبها   والغربية 
الرئيس وأن  االشتراكي، ال سيما   النهج 
وأن سبق  ترامب،  دونالد   األمريكي 
العودة يريد  أنه  مواربة،  بدون   صرح 
الرئيس تولي  قبل  ما  إلى   بفنزويال 
انتخابات عبر  السلطة؛  تشافيز   هوجو 
يريد وأنه   ،1998 عام   ديمقراطية 
في االشتراكي  النظام  على   القضاء 
وبوليفيا، ونيكاراغوا  كوبا  من   كل 
االنتصار هذا  أن  و)ثانياً(  أوالً(   (  هذا 
مادوروالتشافيزي لنظام  الفرصة   يمنح 
لألزمة حلول  عن  للبحث   البوليفاري، 
 االقتصادية الفنزويلية المستفحلة التي
 تقف ورائها الواليات المتحدة، وأدواتها
لعبت التي  اليمينية  المعارضة   في 
الفنزويلي وفي لالقتصاد  تخريبياً   دوراً 
 تعميق األزمة االقتصادية.و)ثالثاً(: أن
رجعي، بأثر  انتصاراً  يشكل  الفوز   هذا 
 على مخرجات انتخابات الجمعية الوطنية
المعارضة  عام 2015 الذي سيطرت فيه 
أن البرلمان.و)رابعاً(:  على   اليمينية 
رغم االنتخابات،  في  الكبير  الفوز   هذا 
 مقاطعة المعارضة الخارجية لها بزعامة
هشاشة عن  كشف  غوايدو«،   »خوان 
ال المعارضة،  لهذه  الشعبية   القاعدة 
 سيما وأن »غوايدو« أجرى انتخابات ذات
انتخابات إجراء  قبل  استشاري،   طابع 
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بسؤال الوطنية،تقضي   الجمعية 
 الفنزويليين عما إذا كانوا يدعمون »كل
 آليات الضغط الوطنية والدولية، بهدف
 الدفع لعقد انتخابات رئاسية وتشريعية
انتخابات يرفضون  كانوا  إذا  وما   حرة، 
2020«فكانت األول/ديسمبر  كانون   6 
التصويت صعيد   على  بائسة،    النتيجة 
 في المراكز التي حددتها المعارضة، إذ
 كان اإلقبال عليها شبه معدوم، ما يعني
 أن قواعده لم تعد تثق بهولم تعد ترى
 فيه ممثاًل لها ولتوجهاتها. و)خامساً(:
البوليفاري للحزب  الباهر  الفوز  هذا   أن 
إعالن شهادة  بمثابة  هو   االشتراكي، 
 وفاة لمفاعيل العدوان األمريكي الغربي
 العسكري على فنزويال، وأدواته الرجعية

في القارة الالتينية.
 مؤامرات وانقالبات وإجراءات

عدوانية فاشلة
 وتعج ذاكرة األزمة الفنزويلية،بمؤامرات
حصرها- -يصعب  خطيرة   وإجراءات 
 لجأت إليها إدارة ترامب  والدول الغربية

وأدواتها، منذ عام 2015 نذكر منها:
1- سيطرة اإلدارة األمريكية على عائدات 
النفط الفنزويلية في بنوكها، والمقدرة 
ومنح  الدوالرات،  من  المليارات  بعشرات 

جزء منها ألداتها »جوان غوايدو«.
الكندية االلكترونية  الهجمات   -2 
 واألمريكية على محطات توليد الكهرباء
وفي )آذار(  مارس  في  فنزويال   في 

حزيران )يونيو( 2019.
أمريكي اقتصادي  حصار  فرض   -3 
 متعدد األوجه، وخاصًة في مجال تصدير
النفطية، المنشآت  وتخريب   النفط 
 وآخرها تفجير واحدة من أكبر مصافي
والية في  تقع  التي  البالد  في   النفط 
 فالكون في شمال غرب البالد وذلك في

.2020 -10-20
 4- تهديد مستشار األمن القومي »جون
جهزت المتحدة  الواليات   بولتون«بأن 
 5000 جندي أمريكي لغزو فنزويال، إذ
 ترافق هذا التهديد بتحرشات عسكرية
وبدعم بتخطيط  بفنزويال،   كولومبية 

من مستشارين عسكريين أمريكيين.
يوم وفاشلة  هزيلة  انقالبية   5-محاولة 
»غوايدو« 2018، بتخطيط من  يناير   21 
 تمثلت بتمرد ما ال يقل عن 27 جندياً من
الحرس الوطني قرب قصر ميرافلوريس.

مراكب  على  من  بحري  إنزال  عملية   -6
صيد ل 200 عنصر من  مرتزقة  »غوايدو« 
 5/  6/ بتاريخ  كراكاس  شواطئ   على 
ضابط   - بقيادة«جوردونغويرو«   2020
األمريكية-  الخاصة  القوات  في  سابق 

مادورو  قيادة  لمقر  الوصول  استهدفت 
واشنطن،  إلى  جواً  ونقله  واعتقاله 
السمك  صيادي  قبل  من  إفشالها  وتم 

الفنزويليين.
الرئيس الغتيال  فاشلتان  محاولتان   -7 
 »مادورو«، األولى بعد فوزه في انتخابات
من السادس  في    واألخرى   ،2018  
الجمعية انتخابات  يوم   ،2020  ديسمبر 

الوطنية.
الذهب أطنان  على  بريطانيا  سطو   -8 
 الفنزويلي في بنوكها، والمقدر ب )8(

.مليار دوالر أمريكي
االخفاق الكبير عام 2015...ملاذا؟

 لقد نجحت المعارضة اليمينية،بالفوز في
عوامل مجموعة  نتيجة   2015  انتخابات 
 داخلية وخارجية، وهي التي أثرت على
االنتخابات في  الفنزويلي  الناخب   مزاج 
انتكاسة إلى  أدت  والتي   البرلمانية، 
االشتراكي البوليفاري  والحزب   الحكومة 
الوطنية. الجمعية  انتخابات  في 
عالم بوضوح،  العوامل  هذه  حدد   وقد 
 االجتماع الفنزويلي »أنطونيو غونزاليس
المحدد العامل  »إن   بليزمان«بقوله: 
كان االنتخابات،  تلك  في   واألساسي، 
 األزمة االقتصادية والحرب االقتصادية«.
 مشيراً إلى أن هنالك األزمة االقتصادية
 الناجمة عن انخفاض أسعار النفط بنسبة
 70 في المائة، خاصًة وأن االقتصاد كان
 في فنزويال وال يزال اقتصاداً ريعياً، ما
 أثر بالسلب على حجم اإلنفاق االجتماعي
 في مجال الصحة والتعليم، وعلى تعطل
كان التي  والصناعية  الزراعية   المشاريع 

النظام يخطط إلنجازها.
العمالت احتياطّي  تدّني  أّدى   كما 
وبضائع أدوية  فقدان  إلى   األجنبية، 
األسواق من  مستوردة   استهالكية 
عامل هناك  كان  )وثانياً(   هذا)أوالً(. 
تعميق في  دوراً  لعب  آخر   أساسي 
 األزمة، تمثل في الحرب االقتصادية التي
فنزويال. على  المتحدة  الواليات   تشنها 
ومن الشعب  من  جزءاً  أن   )وثالثاً( 
استخدمت اليمينية؛  االقتصادية   النخبة 
االقتصادية األزمة  لمفاقمة   قوتها 
العامل هذا  لكن  البالد،  في   والسياسية 
 لم يكن العامل الوحيد، وحسب »أنطونيو
 غونزاليس«، فقد حصلت أخطاء عديدة،
الحكومة قبل  من  بها  االعتراف   تم 
الشعبية...يضاف السلطات  قبل   ومن 
النيوليبرالية القوى  فإن  تقدم،  ما   إلى 
المرتبطة فنزويال  في   االحتكارية 
 بواشنطن، وخاصة كبار التجار والشركات
لجأت الجنسية،  والمتعدية   المساهمة 

التموينية المواد  إخفاء  تكتيك   إلى 
ثم ومن  األساسية،   واالستهالكية 
العالمية  تسريب تقارير لوسائل اإلعالم 
من التوزيع  ومراكز  المتاجر  خلو   حول 
 المواد الغذائية، وأن هنالك أدواراً طويلة
الحصول على هذه المتاجر تنتظر   أمام 
نقمة خلق  أجل  من  ذلك   المواد... كل 
للحكومة الشعبية  القاعدة  أوساط   في 

البوليفارية االشتراكية.
بعد فنزويال  على  المؤامرة   استمرار 
انتخابات 2015.. واستمرار التصدي لها
اليمينية المعارضة  سيطرت  أن   بعد 
اإلمبريالية راكمت   ،2015 البرلمان   على 
االقتصادية ضغوطاتها   األمريكية 
أمل على  فنزويال،  على   والسياسية 
للضغط وكان  برمته،  النظام   إسقاط 
الخطيرة، مفاعيله  االقتصادي   والحصار 
التضخم عام 2017،  من حيث رفع نسبة 
بنسبة تضخماً  فنزويال  سجلت   حيث 
المحلي الناتج  إلجمالي  وانهياراً   ،%2616 
سعر في  هائل  وانهيار   ،%15  بنسبة 
ما الدوالر  مواجهة  في  البوليفار«   « 
للمواطنين. الشرائية  القدرة  على  أثر 
نجم المتردي  االقتصادي  الوضع   وهذا 
أسعار انخفاض  استمرار   مجدداً،عن 
 النفط وانخفاض انتاج النفط الفنزويلي
أدنى وهو   ،2017 عام  المائة   في   13 
 مستوى له منذ 28 عاماً،حيث وصل  إلى
مع يومياً،  برميل  مليون   2,072  حوالي 
السعودية أن  إلى  هنا  اإلشارة   ضرورة 
النفطي، االنتاج  ضخ  زيادة  على   عملت 
وبالضد األمريكية،  اإلدارة  من   بتوجيه 
من حددته«األوبك«؛  الذي  المعدل   من 
 أجل خفض أسعاره، لضرب االقتصاد في

كل من فنزويال وروسيا وإيران.
بذلك، األمريكية  اإلدارة  تكتف   ولم 
وزير أعلنه  لما  وفقاً  -وفقاً  أنها   بل 
خورخى الفنزويلي  واإلعالم   االتصاالت 
بين ما  الفترة  في  - سرقت   رودريغيز 
30 من  أكثر   2019 وآذار  ثاني   كانون 
وبالمقابل، فنزويال.  من  دوالر   مليار 
لهذه الفنزويلية  القيادة  تستسلم    لم 
على وعملت  المتعددة،   الضغوطات 
 أكثر من جبهة؛ فعلى الصعيد الشعبي،
أسباب فيه  بينت  تعبوياً  نضاالً   خاضت 
بالبالد تعصف  التي  االقتصادية   األزمة 
األمريكية، اإلدارة  ورائها  تقف   والتي 
 وفتحت خطاً على بعض قوى المعارضة
البوليفاريين التي صوتت ضد   اليسارية 
انتخابات وأنجزت   ،2015 انتخابات   في 
تعديل بهدف  التأسيسية،   للجمعية 
المعارضة توجهات  إلفشال   الدستور 
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– »بترو  جدية  عملة  وسنت   اليمينية، 
المدعومة العالمية«الرقمية   األسواق 
 بالنفط »، في محاولة لتحقيق االستقرار
السياسية باألزمة  تأثر  الذي   لالقتصاد 
وبالعقوبات البالد  في   المستمرة 
رئاسية.األمريكية انتخابات   وأنجزت 
الدعاءات مكترثًة  غير   ،2018  عام 
 واشنطن واالتحاد األوروبي بأنها مزورة،
 وعلى الصعيد الدولي وثقت عالقاتها مع
 كل من روسيا والصين وإيران، وحصلت
 على قروض من الصين لمواجهة الضائقة
إلى األمور  وصلت  أن  إلى   االقتصادية، 
 ذروة األزمة،عندما أعلن »غوايدو« نفسه
 رئيساً انتقاليا للبالد عام 2019،حيث قاد
البوليفاري الحزب  ورائه  ومن   »مادورو« 
 االشتراكي، المعركة باقتدار في مواجهة
إنجاز من  وتمكن  المتعددة،   المؤامرات 
الوطنية؛فاز للجمعية  جديدة   انتخابات 
بأغلبية الوطني  وتحالفه  الحزب   فيها 
تنصيب لمهزلة  حداً  واضعاً   مقاعدها، 
الدمية »غوايدو« رئيساً مؤقتاً لفنزويال.

املعركة لم تنته بعد
 وأخيراً: ما يجب اإلشارة إليه أن استرداد
 الجمعية الوطنية في السادس من كانون
المعركة، نهاية  ليس  الماضي،   أول 
طويل مشوار  فنزوياًل  أمام  يزال  ال   بل 
واستقاللها، سيادتها  على   للحفاظ 
كانت التي  االقتصادية  األزمة   ولتجاوز 
 وال تزال البوق الذي تنفخ فيه المعارضة
النظام المتحدة ضد  والواليات   اليمينية 
 ونهجه االشتراكي، لكن ما يسهل على
التحديات مواجهة  الفنزويلية،   القيادة 
هو والغربية،  األمريكية   اإلمبريالية 
الشعب من   التفاف قطاعات واسعة جداً 
 حولها، والدور الكبير للقوات البوليفارية
 المسلحة التي التفت حول قيادة مادورو
 رافضًة كل اإلغراءات األمريكية لالنقالب
معركة تخوض  أنها  ناهيك   عليه، 
في واالستقالل،  السيادة  على    الحفاظ 
االشتراكية قوى  فيها  تسجل   ظروف 
 في القارة الالتينية عودًة ظافرة، تمثلت
نحو »الحركة  حزب  اللحظةبعودة   حتى 
بعد بوليفيا،  في  للحكم   االشتراكية« 
تدبيره جرى  الذي  العسكري   االنقالب 
ووصول »إيفوموراليوس«  الرئيس   ضد 
في للحكم  التوجه  اشتراكي   رئيس 
 األرجنتين، هذا كله ناهيك عن استمرار
المستمر والعسكري  االقتصادي   الدعم 
من كل  في  موثوقين،  حلفاء  قبل   من 
الذاكرة وفي  وإيران،  وروسيا   الصين 
إجراءات إيران  كسرت  كيف   القريبة 
النفط ناقالت  إرسالها  بتكرار   الحصار، 
خط على  ودخولها  لفنزويال،   المكرر 

إصالح مصافي النفط الفنزويلية.

تجليات شعار:
عودة أميركا

حاتم استانبولي- كاتب صحفي فلسطيني

 كان يوم الرابع عشر من كانون األول
 يوًما مفصلًيا في السياسة األمريكية،
 حيث طويت صفحة أمريكا أواًل ليعاد
لقيادة أمريكا  عودة  صفحة   فتح 
التفاًفا يعني  وهذا  الحر،   العالم 
أوباما سياسات  إلى  للعودة   معاكًسا 

ولكن بمالمح بايدينية.
الذي األبرز  الداخلي  التحدي   هذا 
الجديد األمريكي  الرئيس   سيواجه 
الصحي التحدي  جانب  إلى   وإدارته، 
وباء كورونا، حيث حرص  الناتج عن 
 ترامب على أن يشرع استخدام المصل
اللقاح تطعيم  بدء  وإعالن   المضاد 
 قبل خروجه من البيت األبيض، لكي
في لبايدن  أفضلية  أية  يعطي   ال 

    مكافحة كورونا.
لقيادة أمريكا  عودة  شعار  خارجًيا:    

 العالم، يعني أن السياسات األمريكية
تغييًرا ستشهد  كافة  الصعد   على 
الحلفاء مع  العالقة  ومنها   جوهرًيا، 
األولويات ترتيب  وسيعيد   والخصوم 

بنتائج السياسي  خصمه  اعتراف  بعدم  يتمثل  تحدًيا  بايدن  سيواجه   داخلًيا: 
وحدة في  تتعلق  نتائج  من  عليها  يترتب  وما  باطلة  ويعتبرها   االنتخابات، 
سياسات أحدثته  الذي  الضرر  مدى  االنتخابات  كشفت  التي  الداخلية   الجبهة 
قاعدة لها  أصبح  الترامبية  أن  الواضح  ومن  األمريكي،  المجتمع  وحدة  على   ترامب 
 اجتماعية واسعة تشكل 46% )ما يقارب ال75 مليوًنا( من الذين شاركوا في االنتخابات
 األمريكية هذه القاعدة التي جمعها شعار أمريكا أواًل الذي فرض اجراءات اقتصادية
 وسياسية، تتعارض مع سياسة العولمة هذا التناقض الذي أخذ من البعد األيديولوجي؛
 عنواًنا للتحريض الداخلي والخارجي مع الخصوم واألعداء، واألبرز أن األكثرية المطلقة

من هذه القاعدة هم من البيض.

 األمريكية التي يحكمها؛ إعادة ترتيب
السياسي للتأثير  الخارجي   الفضاء 
تراجًعا فيه  سيشهد  الذي   األمريكي 
البراغماتية لمصلحة   لأليديولوجي 
 السياسية التي ستتعاطى مع الوقائع
ترسيخ قاعدة  على  منفصل،   بشكل 
في المتحدة  للواليات  القيادي   الدور 
وهذا والدولية،  اإلقليمية   المنظمات 
 يعني عودة أمريكية لكافة المنظمات
في أبرمت  التي  واالتفاقات   الدولية 
 عهد أوباما، وإعالن العودة إلى هذه
في ايجابي  له صدى  كان   المنظمات 
 بعض العواصم األوروبية التي تتطلع
مع تجربتها  ولكن  أمريكا،   لعودة 
 الترامبية وضعتها أمام خيار تعزيز
السياسة في  وخاصة   استقالليتها، 

األمنية واالقتصادية.
في قيادي  دور  للعب  أمريكا   عودة 
أولويات في  تغير  سيشهد   العالم 
المواجهة ستتراجع  حيث   المواجهة، 
المواجهة محلها  وستحل  الصين   مع 
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اإلدارة تعتبرها  التي  روسيا   مع 
على خطًرا  أكثر   الديمقراطية 
في خاصة  األمريكية،   السياسات 
أوسطي والشرق  األوروبي   تأثيرها 
السوري واألوكراني العنوان   وسيعود 
واجهة إلى  روسي  والبيال   )القرم( 

الصراع مع روسيا.
فالسياسة األوسط؛  الشرق  في   أما 
أنجزته ما  في  ستستثمر   البايدنية 
العالقة في  اختراقات  من   الترامبية 
الخليجية السياسية  للنظم   الرسمية 
 في تطبيع العالقة مع إسرائيل، هذا
النظم عليه  أقدمت  الذي   التطبيع 
مسبق، احتياطي  كإجراء   السياسية 
بايدنية خطوات  أية   الستيعاب 
من النووي  لالتفاق  العودة   باتجاه 
اتجاه المتوقعة  والسياسة   جهة، 

الملف اليمني.
 أما فيما يتعلق بالملف السوري، فإن
توجهات لها  سيكون  بايدن   إدارة 
في الكردية  التطلعات   بدعم 
سيطرح وهذا  السياسي،   االستقالل 
 تحدًيا لكل من أنقره وبغداد ودمشق
 وسيواجه من قبل روسيا، وإلى حد ما

من الصين.
في التركية  التطلعات  صعيد   على 
على قائمة  إقليمية  تحالفات   بناء 
فإن والديني،  العرقي  البعد   أساس 
احتوائه على  ستعمل  بايدن   إدارة 
على من  التعارض  سياسة  إطار   في 

 أرضية التحالف، لكي ال تدفع أنقرة
الصينية؛ الروسية  الحظيرة   إلى 
 أنقرة تدرك أهمية دورها اإلقليمي
 واألطلسي وتعي أن الحلف األطلسي
المجال في  له  تأثير  ال  تركيا   بدون 
مع المواجهة  إطار  في   األسيوي 
التعاون أن  وترى  الروسي،   التمدد 
باخ، قره  إقليم  في  حصل   الذي 
المشتركة المصالح  تأمين  في   تثمر 
 الروسية التركية األذربجانية، وكانت
ظهرها أدارت  التي  ألرمينيا   رسالة 
 لموسكو وفتحت أبوابها إلى باريس
 ومن خاللها ألوروبا التي خذلتها في

معركتها مع أذربيجان.
الموقف القلسطيني  الملف   في 
بوجود فاعاًل  يكون  لن   األمريكي 
الحكومة رأس  على   نتنياهو 
تعود أن  يقبل  ولن   اإلسرائيلية، 
 العالقة األمريكية االسرائيلية لما قبل
هذه األبيض،  للبيت  ترامب   دخول 
ملحوًظا توتًرا  شهدت  التي   العالقة 
والمصلحة أوباما،  عهد  نهاية   في 
ايجابًيا تناغًما  تتطلب   اإلسرائيلية 
يعيقها التي  األمريكية  اإلدارة   مع 
البايدني العامل الشخصي  في العهد 
واضًحا موقًفا  أبدى  الذي   لنتنياهو 
تغيير وسياساته.  ترامب  دعم   في 
إسرائيلية أمريكية  مصلحة   نتنياهو 
الحل تسويق  يتم  لكي   مشتركة، 
عن يخرج  لن  الذي   الفلسطيني 

 مفهوم رابين؛ أكثر من حكم ذاتي
 وأقل من دولة.

تتخوف مصر  مع  الخليجية   الدول 
الجديدة األمريكية  السياسة   من 
النووي االتفاق  العودة إلى   وإعالنها 
استحقاقات من  عليه  سيترتب   وما 
 تعيد للدوحة دورها في إطار مجلس
التي العودة  هذه  الخليجي،   التعاون 
اإلماراتي، الدور  على حساب   ستكون 
 ومن الممكن أن نشهد رباعية جديدة
الخليجي؛ التعاون  مجلس  إطار   في 
)التي ظبي  أبو  دور  فيها   يتقلص 
 تسلحت مسبًقا في الدور اإلسرائيلي(

لمصلحة دور كويتي وقطري.
 البايدينية ستعيد إعطاء إبرة انعاش
المدني المجتمع  مؤسسات   لدور 
الدراسات ومراكز  خارجياً   الممولة 
األمريكية بالمعاهد   المرتبطة 
قي تموضعها  إلعادة   واألوروبية، 
القديمة الجديدة  السياسات   إطار 
وستشهد الديمقراطي   للحزب 
 الليبرالية في الدول الرأسمالية دفعة،
 أما الليبرالية التابعة في الدول النامية
 والتابعة ستعود لدورها في تسويق
من وحليفاتها؛  األمريكية   السياسات 
الداخلية  خالل التالعب في المكونات 
وتقويض الخصوم   لمجتمعات 
عناوين تحت  األعداء،   مجتمعات 
والعدالة الحرية  لمفاهيم:   الليبرالية 

         والمشاركة.
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هاني حبيب- كاتب صحفي / فلسطين

المكارثية والترامبية وبينهما »ترامبو«

ص
الن

ج 
خار

في حربه ضد كل من اختلف معه 
خصص الرئيس األمريكي »السابق« 
للحرب  واسعاً  حيزاً  ترامب  دونالد 
ليس  والشيوعية،  واالشتراكية  اليسار  على 
واألفراد،  واألحزاب  الفئات  هذه  باعتبار 
يتفق  ال  وأيديولوجية  رؤية  أصحاب 
عار  وصمة  باعتبارها  بل  أفكارها،  مع 
مثلما  كبير،  حد  إلى  ونجح  ورذيلة،  ووباء 
في  اإلسرائيلي،  نتنياهو  صديقه  نحج 
اليسار  الحقد، بحيث بات هذا  تسويق هذا 
لدى  الشيطان  أعمال  من  عماًل  والشيوعية، 
األمر  وإسرائيل  أمريكا  في  واسع  جمهور 
سابقة  تاريخية  مرحلة  إلى  بنا  يعود  الذي 
الواليات  في  اليوم  يجري  بما  شبيهة 

المتحدة األمريكية، وهي مرحلة المكارثية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وبدء الحرب 
الباردة، عندما اعتمدت المكارثية في ذلك الوقت على محاربة واضطهاد وشيطنة كل من 
تم اتهامه بالشيوعية أو بعالقة ما مع االتحاد السوفييتي، وكان ضحاياها من الفنانين 
بالسجن وبمنعهم  والمثقفين عموماً، وحورب هؤالء  والمفكرين واألكاديميين  واألدباء 

من العمل والحصول على لقمة العيش.
وهنا نستعيد ترامب مختلف، ولكن اسمه »ترامبو«، أو دالتون ترامبو والذي أدرج من 
الحزب  مع  بعالقته  التهامه  السوداء  القائمة  في  المكارثية  المرحلة  إبان  قبل هوليوود 
الشيوعي،خاصة بعد نشر روايته »ريماركبول اندرو« عام 1946، والتي تدور حول تورط 
وقام  الكونجرس  لجان  قبل  من  معه  التحقيق  الثانية،وتم  العالمية  الحرب  في  أمريكا 
بتسليم كتبه التي نشرها للجنة مهاجماً إياها، مما أدى إلى سجنه 11 شهراً بتهمة تحقير 

لجنة الكونجرس.
لما  تلبية سريعة  على  السينمائية وقدرته  والقصص  السيناريو  إلبداعه في كتابة  نظراً 
يقترحه المنتجون والمخرجون في هوليوود، وحاجة شركات السينما المتنافسة في ذلك 
الوقت إلى القصص والروايات تم إقناعه بعد اإلفراج عنه بالكتابة تحت أسماء مستعارة، 
كتب  وبالفعل  فعل  وهكذا  الكونجرس،  قبل  من  والعمل  الكتابة  من  ممنوع  كونه 
سيناريوهات وعديد من القصص السينمائية بأسماء مختلفة وحصل أن نالت العديد من 
كتاباته السينمائية لجوائز االوسكار، وخاصة رواية »الرجل الشجاع«، والذي كتبها ترامبو 
لم  األوسكار  لتسلم جائزة  االسم  النداء على  »روبرت رتش« وعند  المستعار  االسم  تحت 
يظهر أحد، بعد سنوات تبين أن ترامبو هو كاتب السيناريو والقصة للفلمين: أكسودوس 

وسبارتاكوس.
ممثل أفالم الوسترن الشهير »جون واين« كان أحد أعمدة الحملة المكارثية واعترف على 
العديد من زمالئه متهماً إياهم باالنتماء إلى الشيوعية، حيث تمت مالحقتهم والتحقيق 
معهم ومنعهم من العمل، أما الممثل الشهير كيرك دوغالس بطل فلم »سبارتاكوس« 
فكان مناصراً لترامبو وشجعه على اإلفصاح عن أنه كاتب هذه الروايات وقصص األفالم 
الشهيرة، وعندما أثنى الرئيس كنيدي على فيلم سبارتاكوس بعد مشاهدته اعتبر ذلك 

نهاية للمكارثية. 
المكارثية  تنتهي  فهل  األبيض،  للبيت  الديمقراطيين  وصول  مع  انتهت  المكارثية 
الترامبية مع وصول الديمقراطيين مجدداً إلى البيت األبيض بنتائج االنتخابات األخيرة؟!
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الصراع على جبهة التاريخ
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كتابه،  مقدمة  في  الالمي  عالء  العراقي  الباحث  يذهب 
وحتى  التاريخ  فجر  منذ  فلسطين  تاريخ  موجز  وعنوانه: 
فلسطين،  في  الحالّي  الصراُع  أن  إلى  االسالمّي،  العربّي  الفتح 
العنصر  إّن  القول  يمكن  بل  ا؛  تقليدًيّ ا  دينيًّ صراًعا  ليس  وعليها، 
ولكّنه  واحد،  آٍن  في  وتجلّياته  ومفاعليه  دوافعه  أحُد  هو  الدينّي 
لم يكن ولن يكوَن السبَب األوحد واألهّم. إّن هذا العنصر الدينّي، 
والواجهة  الحالة  مشموالت  ضمن  يدخل  أعّم،  بشّكل  والثقافيَّ 
التاريخّية لهذا الصراع. فهذا الصراع، أساًسا، ومن حيث الجوهر، هو 
الدينّي(،  صراٌع جغراسياسّي، حضارّي، عسكرّي، وثقافّي )وضمنه 
»إسرائيل«  المفتعلة  ودولِتها  األشكنازّية  الصهيونّية  الحركة  بين 
من  وحلفائه  الفلسطينّي  الشعب  وبين  من جهة،  ا  غربيًّ المدعومة 
الشعوب العربّية واإلسالمّية وشعوِب العالم من الجهة المقابلة. ولقد 
دخل العنصُر الدينّي والتاريخّي ضمن مشموالت هذا الصراع، بدفٍع 
وتأجيٍج من طبيعة الحركة الصهيونّية الدينّية التوراتّية التكفيرّية 
ومن  ا(،  دينيًّ المختلفين  اآلخرين  أي  )جوييم،  لألغيار  المعادية 
طبيعتها القومّية العرقّية المنسوبة زوًرا إلى العبرانّية والعبرانيين 

الجزيريين »الساميين“.
ويؤكد بأنَّ مركزّية العالقة بين فلسطين التاريخ البعيد والشديد 
الحركة  مع  الحالّي  الصراعّي  الحاضر  وفلسطين  راء،  والثَّ التعقيد 
ًرا  ومبرِّ دافًعا  ُتعطي  »إسرائيل«؛  العنصرّية  ودولِتها  الصهيونّية 
مكّونات  بين  الصحيح  مجراه  في  التاريخّي  السياق  لوضع  ا  قوًيّ
ُأهمل  الذي  القديم  التاريخ  مقّدمتها جبهة  الصراع، وفي  معادلة 
والسياسّي،  الثقافّي  والعربّي؛  الفلسطينّي  رف  الطَّ قبل  كثيًرا من 
والغربّي  الصهيونيُّ  الطرُف  أْولى  المقابل  وفي  األسف.  لشديد 
ا بهذا المحور الصراعّي من الموضوع، ُمعتِبًرا  ا ومركزًيّ اهتماًما خاًصّ
في  وتوجيَهه  القديم  فلسطين  تاريخ  مكّونات  على  السيطرة  أّن 
اتجاهات محّددة بهدف تسييد الرؤية والرواية الصهيونّيتين هي 
مهّمة المهّمات بالنسبة إليه. والواقع يقول إّن الطرف الصهيونّي 
قد نجح حتى اآلن نجاًحا باهًرا في إنجاز هذه المهّمة، وفي وضع 
الفلسطينّي  للتاريخ  والعربّيتين  الفلسطينّيتين  والرؤية  الرواية 
رة، هذا إْن كان ثّمة  القديم في الهامش وفي حالة دفاع غير مبرَّ
إّن  إْذ  والرمزّي؛  البدائّي  الوجوَد  الرواية يتعّدى  لهذه  وجوٌد أصاًل 
الباب  هذا  في  ر  مقصِّ والعربّي  الفلسطينّي  أّن الطرف  هو  الثابت 
تقصيًرا محزًنا وال يمكن تبريُره، بل هو يشبه ترَك جبهٍة قتالّيٍة 

مهّمٍة فارغًة أمام العدّو خالل القتال.
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االنطالقة وشهرزاد الفلسطينية:
بين تحدي أم سعد وتمرد غسان

 في ذكرى االنطالقة، نعود لمدرستنا الثورية لنواصل بناء ثورة تحررية
بهدف فكرها،  مع  ويتفاعل  عطاءها  يصون  امتداًدا  لنكون   تقدمية، 
عليه. ونشهد  نشهده  الذي  الوطني  السقوط  مواجهة  في  التجديد 
 التحدي أمامنا هو أن نحول السقوط إلى مطرقة نيتشه نحطم بها ثقافة وأصنام
 الهزيمة،بالعودة لثقافة المقاومة، القائمة على ثوابت الحقوق والحقائق التاريخية
 والرواية الفلسطينّية في حركة انفتاح نتشابك فيها مع من سبقونا لننتج تراصًا
وطرائق والتركيب  والبنية  التشكيل  صعيد  على  الخطاب  فيه  تراص،نجدد   على 

السرد.

ي
اف

ثق
 ال

ف
هد

ال

حوار كنفاني  غسان  إبداع  إلى   أعود 
 األدب والسياسة، ودور األدب في تحفيز
الفلسطينية. بالحالة  للرقي   السياسي 
إلى غسان،  أدب  ثورية  على  نختلف   ال 
أدب كونه  عن  شائع  تقييم  هناك   أن 
 ذكوري بسبب تقصيره في تناول قضايا
الطليعي. ودورها  وحركيتها   المرأة 
 يعتذر ألدبه أصحاب المنهج االجتماعي،
 بأن يعكس ذكورية المجتمع والمؤسسة
البعض يرى  حين  في  أنتجته،   التي 
نموذج تمثل  سعد  أم  رواية   أن 
وشخصها باسمها  أفرد   استثنائي،ألنه 
باالشتراكية التزمت  رواية   وبطولتها 
الستقراء سعد  أم  إلى  أعود   الواقعية. 
لغة كتابة يقطع فيها مع  إبداع غسان 
مسبوق غير  فضاء  في  الذكوري   األدب 

في عصره.

عن سعد  أم  تحكي  األولى،  اللوحة   في 
 المختار الذي طلب من سعد ورفاقه أن
 يكونوا »أوادم«. يغالطها غسان لوقوفها
سعد أم  جسد  فيرتجف  المختار،   بوجه 
يخترقه: رمحاً  عينيها   وتسدد من 
 »تتكلم أنت على الحبوس؟ طول عمرك
من حبس«.  نفسك  أنت   محبوس... 
وهي سعد  أم  تتحداه  للوحة،   لوحة 
غسان نحو  السمراء  ذراعها   تصوب 
»أتفهم؟«، كحاجز:  أو  مدود   كجسر 
 »أرأيت؟«، »فهمت؟«. ومن لوحة للوحة،
يذيب التحدي  لمستوى  غسان   يرقى 
 صوته في السرد فيعلو صوت أم سعد،
 وبهذا تنتصر لحقها في تأريخ الخطاب
الحضور من  نفاها  الذي   الصهيوني 
من استبعدها  الذي  الوطني   والخطاب 
حقها إنتاجه،وتنتزع  في   المشاركة 
أصوات خالل  من  إنتاجهما  إعادة   في 

هنادي لوباني - باحثة وكاتبة فلسطينية/ كندا

 غير مركزّية، ودون أن تزعم أنها
أم تحقق  بالحقيقة.   تستأثر 
فتنتصر لنفسها،  تمثيلها   سعد 
 باللغة التي تكرست فيها سياسات
 التغييب والتمييز ضدها، وما كان
لغسان تحديها  لوال  ليكون   هذا 
 وتحرر غسان من حبس لسان األب
 الذي يمّثل السلطة، وزعامة الخيال
 الذكوري القائم على أحادية صوت
والعارف المطلق  وتحكمه   الراوي 
الخطاب ونفوذ  شيء،   بكل 
المرأة على  يفرض  الذي   الثقافي 

التابع ويحكم على  أن تظل في موضع 
غسان يستبق  بالتهميش.هنا   صوتها 
سبيڤاك»هل غياتري  مقالة   كنفاني 
أن يتكلم؟«، وحجتها  أن  للتابع   يمكن 
 فئة التابع، أو»معذبو األرض« بتوصيف
عن التعبير  عن  قادرة  غير   فانون، 
التبعية قوة  ألن  ورؤيتها   اضطهادها 
األبوّية واالستعمارّية والثقافة   للتقاليد 
 تحول دون انبثاق صوتها، وألن صوتها
 هو أيضاً محكوم بالصمت من المثقفين
 الذين يحتجزون ألنفسهم حق تمثيلها
رواية تأتي  تصميتها.  في   ويساهمون 
 أم سعد لتقول أن صوت التابع وكتابته
لغة خالل  من  ممكن  مطمح   إبداعياً 
خارج لغوي  منفى  في  تعيش   كتابة 

 حدود وطاعة لغة األب.

دولوز»لغة جل  يسميه  ما  غسان   يبدع 
 أقلية« لغة كتابة تشق عصا الطاعة على
 بيت اللغة األكثرية ومركزيتها القائمة
 على التمايز والتعالي وسيادة الذات في
 امتالك المعرفة والسلطة، وتشتغل على
 تفكيكها بإبداع أساليب وتقنيات ليست
تتملك ذات  الراوي  قدرة  على   معتمدة 

 القول، على تمثيل التابع ذات يتملّكها
عن للكشف  كالمها  وتطويع   القول، 
 حقيقة جوهرية أو معنى أحادي الهدف
التأويل على مصراعيها أبواب   هو فتح 
صوت من  المنبعثة  اإلشارات   لتلقي 
واستمراريتها التابع  كالم   وإيقاع 
 وتدفقها وصمتها وانقطاعها وإيحاءات
واإلصغاء اإلنصات  جسدها   وحركات 
 والتواضع في تعلمها، وإتقانها إبداعياً
وجدلنتها إلنبجاسها  المجال   بإفساح 
في المختزن  تصوغ  زئبقية  عملية   في 
 الذاكرة كمادة مفجرة الحتماالت التحول
والستشراف الحاضر  والواقع  الوعي   في 
 المستقبل. باعتماد آلية إعالء صوتها،
وإدراكها تعبيرها  سعد  أم   تحقق 
 وتمثيلها لذاتها في لغة كتابة تشاركية

 وتحايثية، ال متعالية.

البناء فينتهك  اللغة،  في  غسان   ينحت 
محل السرد  يحل  للرواية   التقليدي 
تنسجها مروية  متتاليات  في   الدراما 
من الممتدة  تجربتها  من  سعد   أم 
اللجوء واقع  إلى  والتهجير  البالد   زمن 
مفردات من  وتحيكها  المخّيمات،   في 
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 العذاب الفلسطينّي، ودون جعلِها أسيرة
 تلك اللحظات، وبغية الوصول إلى شيء
مفاهيم إنتاج  وإعادة  إنتاج  إلى   آخر: 
 وعالقات غيرية بين التجربة والوعي اللغة
التاريخ.يكتب وحركة  الذاكرة   والجسد 
 غسان الرواية عشرة لوحات تتبعثر فيها
الحاضر، مع  الماضي  ويتقاطع   األحداث، 
يأتيه والعامية.  الفصحى  بين   وتمزج 
بوصف الذي  كالشعر،  سعد  أم   صوت 
إلى اختزاله  باث،»يتعّذر   أوكتافيو 
إّنه )مغلق(.  نظام  وإلى  أفكار   مجّرد 
التاريخ كلمة  ليس  فهو  اآلخر.   الصوت 
الذي الصوت،  لكّنه  المضاّد،  التاريخ   أو 
آخر«. شيئاً  يقول  التاريخ  سياق  في 
المكان في  وتتقطع  السرديات،   تتبدل 
 والزمان، وتتداخل وتتشتت في مونتاج
 مترع بالجمل االعتراضية واالستطرادات
وفعاليات وذكريات  وتجارب   وحكايات 
 في حركة حيوية مستمرة، فتستكشف
خاللهم ومن  فيهم  ذاتها  سعد   أم 
الوعي توليد  حد  المعاني   وتنتج 
وترتقي وتصويبه،  وتعميقه   وتفعيله 
صناعة في  تعقيداً  أكثر  مستوى   إلى 
هوية أحادية تكريس  رافضة   الهوية 
لتعيد تعدديتها،  وتبعثر   مغلقة 
ذاتاً تتكون  مستدامة  كثورة   تشكيلها 
 في قلب الحدث، وتنتج صيرورتها في
العيش في  الفّعال  ودورها   تعدديتها 
تصاعدية، حبكة  بال  الجماعي.   والنضال 
 يطارد غسان عالم أم سعد حتى تجبره
الخطاب من  ويتحرر  على  ينقلب   أن 
كشرط تقويضه  معه  فتعيد   الذكوري، 
 من شروط تمكين التحرير والتحرر من

 الخطاب الصهيوني وأطر هيمنته.

النظام حبس  من  أيضاً  غسان   يتحرر 
على تمركزه  أشكال  وكافة   األبوي 
 القطيعة مع جسد المرأة/األم. ينادي أم
 سعد »يما« ليغدوا غسان كما سعد »ابن
من انطالق  كنقطة  نفسه  يعرف   أمه« 
 المرأة التي تربي فدائيين، ال كما ُتعرف
األعوج. الرجل  ضلع  من  كبعض   المرأة 
ليعلن جسراً  ساعدها  من  غسان   يمد 
الفلسطينية األم  هذه  لجسد   عودته 
كما تجسدها،  التي  الغيرية   والعالقة 
التي الجليلية  لألم  انتماءه  سعد   يعلن 
نسب سعد  أبو  ويعلن  ورفاقه   تنقذه 
تقييم غسان  يعيد  أمه.  إلى   سعيد 
 األمومة بعيداً عن معطياتها البيولوجّية
الوظيفية،وبهذا واالجتماعية   والنفسية 
الما الفرنسية  النسوية  نقد   يستبق 
 بعد حداثية لمؤسسات التحليل النفسي

إلقصائهم والنسوية  والثقافة   واللغة 
تحضر قيمتها.  من  والحط   لألمومة 
الطبيعة لتفجر  كريستيڤا   جوليا 
 النسوية في وجه الصنم الفكري الغربي
التباين عن  الكشف  خالل  من   الذكوري 
األنثوية والذات  الذكورية  الذات   بين 
واللغة السلطة  مع  عالقتهم   في 
 والمعنى. تميز كريستيڤا بين المجال
 السيميأيي، كالم ما قبل اللغة المرتبط
واألحالم والتذكر  والتفكير   باألم 
واإلشارات والجسد  واألصوات   والغرائز 
يفتقر والذي  والشعر،   والموسيقي 
في ويسكن  الواحد  والمعنى  البنية   إلى 
الرمزي النظام  وبين  اللغوية   الشقوق 
والفعل والفكرة  والمعنى  اللغة   لعالم 
والبنية بالقانون  المرتبط   والكلمات 
وإذ رموزه.  وديكتاتورية  األب   وسلطة 
 دخول الطفل إلى اللغة يتطلب التمييز
عن منفصلة  وهوية  واآلخر  الذات   بين 
كبت األبوي  النظام  يفرض  األم،   جسد 
جسدها واستنكار  األم  وكالم   أصوات 

للدخول كتذكرة  وتهميشه   وإقصائه 
والقانون، والثقافة  المعنى  عالم   إلى 
تمثيل من  األم/المرأة  تحرم   وبالتالي 
 ذاتها ليتم تمثيلها ضمن قطيع نسوي
للغياب وكرمز  فوارق،  وبال   متشابه 
والالوعي المأزوم  والداخلي   والسلبية 

والغير عقالني.

تحرض المفرد«،  بصيغة  »نساء   في 
 كريستيڤا النشاط اإلبداعي على البحث
 عن وسائل كفاحية تحرر هذا المكبوت
وكتابته األمومي  وللجسد   للسيميائي 
إلى »الموسيقى  كدخول  الرمزي   في 
وكأن ماالرميه،  بتوصيف   الحروف«، 
 بعنوانها تحاور وصف غسان ألم سعد،
بل واحدة«،  امرأة  »ليست  هي   التي 
 تجمع كثيف لتعددية ملتحمة بطبقة
العالي الصف  في  الواطي   البؤس 
بين سعد  أم  تتأرجح  المعركة.   من 
 السيميائية والرمزية، فينفلت جسدها
 األمومي من معناه البيولوجي األحادي
من أعقد  مكاناً  رحمها  من   لتصنع 
 كونه حاضنة، إلى إمكان خارق ممتلئ
 بالغرائز والهواجس والرغبات واألحالم،
سري وحبل  باهرة،  لغيرية   وتجسيد 
اليومّية وبين إرادة  بين مآسي الحياة 
 الحياة الكريمة. تسترد أم سعد قداسة
وعبقريتها الفلسطينية   المرأة/األم 
 من خالل سعيها الثوري إلنتاج وإعادة
وتمرداً عصياناً  أكثر  ذوات   إنتاج 
 للنظم المعرفية الذكورية وقادرة على
 تقويض بناهم االجتماعية والسياسية
هياكل تفجير  وعلى   واالقتصادية، 
التي بفحولتها  الصهيونية   السلطة 
 تفرض على الشعب الفلسطيني والمرأة
والمغيب، التابع  موقع  في   التموضع 
الفلسطينية المرأة/األم  تمكين   وعلى 
 من أن تخلق هوّيتها وتكتب تاريخها
بجسدها. وأرضها  شعبها   وتاريخ 
أم »إلى  الرواية:  غسان   يهدي 
 والمدرسة«، إلى شهرزاد الّشعب سعد،
المخيم التيترتقي من وحل   فلسطين 
واألسطورة الخرافة  على   لتنتصر 
اللجوء خيمة  والنكسة،وتحول   والنكبة 
فعالية وتستثمر  ثورة،  خيمة   إلى 
أن الجبارة  العبرة  لتسرب   سردها 
مقاومة وخيمة  التحرر  يلزمه   التحرير 
 ترفع عمادها امرأة على أوتاد الثوابت
التأنيث.وما بتاء  وعودة  ثورة   في 
الفكر والنهج واألدب  أحوجنا إلى هذا 

والتمرس الجبهاوي الثوري.



 78

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

ي
اف

ثق
 ال

ف
هد

ال

األدب الفلسطيني بين تحفيز المقاومة األدب الفلسطيني بين تحفيز المقاومة 
وتحديات التطبيع ومغريات الحداثة وتحديات التطبيع ومغريات الحداثة 

))33((
صراع بين سرديتين وأحياز أزمنة المكانيةصراع بين سرديتين وأحياز أزمنة المكانية

 في ذكرى االنطالقة، نعود لمدرستنا الثورية لنواصل بناء ثورة تحررية
بهدف فكرها،  مع  ويتفاعل  عطاءها  يصون  امتداًدا  لنكون   تقدمية، 
عليه. ونشهد  نشهده  الذي  الوطني  السقوط  مواجهة  في  التجديد 
 التحدي أمامنا هو أن نحول السقوط إلى مطرقة نيتشه نحطم بها ثقافة وأصنام
 الهزيمة،بالعودة لثقافة المقاومة، القائمة على ثوابت الحقوق والحقائق التاريخية
 والرواية الفلسطينّية في حركة انفتاح نتشابك فيها مع من سبقونا لننتج تراصًا
وطرائق والتركيب  والبنية  التشكيل  صعيد  على  الخطاب  فيه  تراص،نجدد   على 

السرد.

عبد الرحمن بسيسو- شاعر وكاتب فلسطيني/ سلوفاكياعبد الرحمن بسيسو- شاعر وكاتب فلسطيني/ سلوفاكيا

ِفي  الْفلَْسِطينيُّ  الُْوُجوُد  َيُكِن  لَْم 
َكاَن  َبْل  َفَحْسُب،  َداً  ُموحَّ الَْحْقِل«  »َزَمَكاِن 
َمَكاُن،  الزَّ َهَذا  َكاَن  َفَما  ُملَْتِحَماً؛  واِحَداً 
في  يَِّة  الُمَتَبدِّ الَْجْوَهِريَِّة  ِحِقْيَقِتِه  ِفي 
َبْعَضاً،  بَِبْعِضِهَما  َطرَفْيِه  َعالَقِة  ُرُسوِخ 
َأْرَضاً  اِكِن  السَّ الِفلَْسطيْنيِّ  وباإلْنَساِن 
َفَأْحَياَها،  ِة  الْحيَّ ُعْمِرِه  بَِعَطاءاِت  َرَها  َعمَّ
في  َناِسَباً،  فَأَسَماَها،  اْمِتلََكَها،  َثمَّ  وِمْن 
إِيَّاَها،  َنْفِسِه  إِلَى   ، الَْحقِّ الْوُجوِد  َكَتاِب 
ِهي:  لَِتُكوَن  الْوُجوِد  ِفي  َفَأْوَجَدَها 
َيُكْن  لَْم  اأْلََبُد؛  ُهو  َأَبٍد  إِلَى  »ِفلَْسِطْيَنُه« 
إالَّ  األَبِد  َعلَى  الَْمْفُتوُح  َمَكاُن  الزَّ َهَذا 
والْمْجَتَمِع  الَْجاِمِع،  الُْحرِّ  الَْوِطِن  َزَمَكاُن 
الَْحَيِويِّ الُْمَتَماِسِك، واإلْنْساِن الُْحرِّ الَْكِرْيم 
الَْعْقِل،  اِد  وقَّ لَِة،  الُْمَخيَّ َطلِْيِق  الَْفاَعِل؛ 
َهِة،  اِء الِْوْجداِن، َمْشُحوِذ اإلرادِة الُموجِّ وضَّ
ِبْيِل ونَِداَءاِت الُْوُجوِد،  بِالْوعيِّ اإلْنَسانيِّ النَّ
الُْقلُوِب واأَلْعُيِن واأْلْذُرِع والُْخَطى  َة  َفاِعلِيَّ

َة الَْيَدْين.  وِهمَّ
َمَكاُن الَْحَضاريُّ  وإلَى َذلِك، لَْم َيُكْن َهَذا »الزَّ
َحَيِويَّاً  َمَجاالً  إاِلَّ   » اإلْنَسانِيُّ الِْفلَْسِطيِنيُّ 
اتََّسَم َبَتواِصِل الْوُجوِد ُمْنُذ َما َقْبَل ُبزوِغ 
اْمِتداِد  وَعلى  ِة،  اإلْنَسانيِّ الَْحَضارِة  َفْجِر 
اريِخ  التَّ الِت  َتَحوُّ َمَدى  وَعلَى  ُعُصوِرَها، 
َيُخصُّ  ِفْيَما  الَْموُسوِم،  الَْبَشِريِّ  َياسيِّ  السِّ
الَْمَطاِمِع  بَِتوالِي  َوَأْهلَِها،  ِفلَْسِطيَن« 

اإلْمبراُطوِريَّاِت  وَتَعاُقِب  والَغَزواِت، 
اأَلحَقاِب  أْسَماِء  وَتَغاُيِر  واالْحِتاَلاَلِت، 
َأوِجِه  وَتَباُيِن  وَأُحَوالَِها،  ِة  ارْيِخيَّ التَّ
َصيرورِة  ِفي  رورة  والضَّ يَِّة  الُْحرِّ ِة  َجَدلِيَّ
ُشروِط  ِل  وَتَبدُّ اَلِتَها،  وَتَحوُّ َأْزِمَنِتَها 
الُْوُجوِد الِْفلَْسِطينيِّ اإلْنَسانيِّ الَْفاِعِل ِفي 
ى َأْحَياِز الَْحَياِة، وِفي َمَداراِت الُْوُجوِد  َشتَّ
ِفي  َأَبداً،  الُْمَتَجلَِّيِة،  الَْحَيويِّ  الَْحَضاريِّ 
َتارْيِخَها  َصَفَحاِت  وِفي  َأْرَجاِئَها،  َجِمْيِع 
 ، الَْحقِّ الُْوُجوِد  بِأَصابِِع  الَْمْكُتوِب  الَْحيِّ 
داً ِفي اإلْنَساِن الِْفلَْسِطينيِّ اإلْنَساِن،  ُمَجسَّ

َعلَى َجْبَهِتَها. 
َهَذا  ِفي  الِْفلَْسِطينيَّ  الْوُجوَد  أنَّ  َغْيَر 
ِة  اإلْنَسانِيَّ الالِت  بالدَّ الُُمْفَعِم  َمَكاِن  الزَّ
الُْوُجوِديَِّة،  اِريِخّيِة  التَّ الَْحَضاِريَِّة  واأَلْبَعاِد 
وِّ  الَْمْبُثوَثِة ِفي الَْفْقَرَتيِن الَْمْقُرَؤَتيِن للتَّ
ُمَباِدَئ  ِمْن  َعلَْيِه  َتْنَفِتَحاِن  َما  ُكلِّ  وفي 
ٍة َساِمَيٍة وِقَيٍم، لَْم َيَعْد، ُمْنُذ ُوُقوِع  إْنَسانيَّ
»النَّْكَبِة الِْفلَْسِطْيِنيَّة الُْكْبرى«، وَمْع َتوالي 
ُفُصولَِها واْنِداَلِع ُشُروِرَها وَتَمادي ُحُضوِر 
»َزَمَكاَن  أِلَنَّ  َقاِئَماً؛  الَْمْأَساِويَِّة،  َعَقابِْيلَِها 
الَْحْقِل«  َنْفِسِه لَْم َيُعد َموُجْوداً إِْذ اْحُتِجَز 
ِة الَْقْهِريَِّة الَْغاِشَمِة، وِحْيَل  ُوُجُودُه، بِالُْقوَّ
َأْدَنى  َعلَى  االْنِطَواِء  ِة  وإِْمَكانِيَّ َبْيَنُه 
َمانِيُّ  إِْمكانِيَّة لُمَتاَبَعِة الُوُجوِد؛ َفالْمَكاُن الزَّ
َأْرَضاً،   : الِْفلَْسِطْيِنيَّ الوَطَن  َأْي  اأَلْصُل؛ 

وَصْيرورَة  وَشْعباً،  ومْجَتَمعاً،  وإِْنَساَناً، 
ِحْيَن  َغْيَرُه،  َظاِهريَّاً،  وإِْن  َر،  ُصيِّ ُوُجوٍد، 
اْحِتاَلِل  بِإْتَماِم  َعلَْيِه  الَْقْبُض  ُأْحِكَم 
واْسِتْعَمارَها  وُمَحاَصرِتَها  وَأْسِرَها  َأْرِضِه 
ولَْم  َحاِيَث،  َتالُزٍم  ِفي  واْسِتْيَطانَِها 
االسِتْعَماِريََّة  الُجُهوَد  ُيَحاِيُث،  َيَزْل 
الَْهاِدَفَة  الْمْحُموَمَة  َة  اإلْحاللِيَّ االْحِتالليَّة 
إلى َهْوَدَنِتِه، وَأْسَرلَِتِه، وإْسَقاِط األْقِنَعِة 
َعَنَتاً  اِئَفِة،  الزَّ ْهِويديَِّة  التَّ ِة  ْهُيونِيَّ الصُّ
لِلَْحْيلُولَِة  وَذلِك  وْجِهِه،  َعلَى  وَقْسراً، 
الْحيِّ  َتاِريِخِه  اِع  وُصنَّ ُبَناِتِه  وُدوَن  ُدْوَنُه، 
َمْن  ِمْنُهْم  َما  ِسيَّ وال  الُمِنْيرِة،  وَحَضاَرِتِه 
لَْم ُيْقَتلَْع َبْعُد، وَمْن لَْم َيْجِر َطْرُدُه بِْعُد، 
َجِة  الُْمَسيَّ الْمْسُروَقِة  َأْرِضِه  ِرَحاِب  ِمْن 
ِمْن  اأَلْقَصى،  الُْعْنِصِريِّ  وُحِش  بِالتَّ
َأْصَحابِِه اأَلْصلييَن وُمواِطِنْيِه الَِّذيَن َبُنوُه، 
َعْن  َنَسُبوُه،  »وَطناً«  وَجَعلُوُه  فَأوَجُدوُه، 
الَْحَضاِريَّة  ِة  اإلْنَسانِيَّ َذواِتهِم  إلى   ، َحقٍّ
ُمَتابَِعِة  َعْن  ِفلَْسِطيَن،  َفَأْسُموُه:  ِة  الُْحرَّ
أْرَضاً،  الْملَْتِحَمِة:  الُْوُجوِديَِّة  َصيرورِتِهَما 
َوَحَضاَرًة  ًة،  َحيَّ وَحَياًة  وَشْعَباً،  وُمْجَتَمَعاً، 
َعلَى  َمْفُتوَحاً  اً  َتاريِخيَّ وَحاِضراً  دًة،  ُمَتَجدِّ
ُمْسَتْقَبٍل  ُمْمِكَناِت  إلِْدَراِك  اَلهٍب  َسْعيٍّ 
َمْفُتوٍح َعلَى ُمْسَتْقَبٍل َيُموُر في الِْوْجداِن 
َمَداراِت  ى  َشتَّ وفي   ، الُْكلِّيِّ الِْفلَْسِطينيِّ 

الْْوُجوِد اإلْنَسانيِّ الَْحِقْيقيِّ الْمْنُشوْد. 



 79

20
20

ر  
مب

يس
/د

ول
ن أ

نو
كا

 : )
14

95
(2

د 1
عد

  ال
ين

سط
 فل

ي -
قم

الر
ف 

هد
ال

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

ي
اف

ثق
 ال

ف
هد

ال

الِْفلَْسِطيننَن  َهُؤالِء  َأماَم  َيُكْن  لَْم  وإِْذ 
ْإمكانِيَّة  َأْدَنى  اْغِتَناِم  َعْن  الْمْكُبوِحْيَن 
َوِطِنِهم  في  الَْحَيِويِّ  ُوُجوِدِهم  لَتْجلَِيِة 
َمَجاالً  َكاَن  الَّذي  َهَذا  الَمْأُسوِر؛  الُْمَؤْسَرِل 
لُْب االْسِتْعماريُّ  رُه السَّ َحَيِويَّاً َمْفُتوَحاً َصيَّ
َبِل  َكِبْيراً،  ِسْجَناً  الُْعْنُصريُّ  ْهُيونيُّ  الصُّ
َتارْيِخ  في  واألْعَتى«  األْكَبَر  ْجَن  »السِّ
ُيْسِكُنوا  َأْن  إالَّ  بَِأْسرِه،  الَْكونِيِّ  ُجوِن  السُّ
َفُيَتابُِعوا   ، الُْكلِّيَّ ِوْجَداَنُهُم  َوَطَنُهُم 
ُسْكَناُه َعلَى َنْحِو َما َقْد َعَرَفُهْم وَعَرُفوُه، 
الَِّذي  الِوْجَداِن  َهذا  َأْعَماِق  ِفي  ولَكْن 
َنْحٍو  َعلَى  ِرَحاَبُه  لَِيْسُكُنوا  إِيَّاُه  ُأْسِكُنوُه 
ُوُجوِد  دوِن  ِمْن  َأْي  َفَحْسُب؛  ِوْجَدانِيِّ 
َناِت  ُمَكوٍّ إلِحالَِة  ٍة  ِفْعلِيَّ ٍة  إِْمكانِيَّ َأْدَنى 
َذاِتِهْم  أو  زِة،  الُُمَميَّ الَفْرِديَِّة  َذواِتِهم 
ِفي  ًة  َمْوُضوِعيَّ إَِحالًَة  الَْجاِمَعة  ِة  الَْجْمِعيَّ
ِة، َأو ِفي َأيِّ  ٍز ِمْن َأْحَيازِه الَْحَياِتيَّ َأيٍّ َحيِّ
َكاَنْت  الَّتي  الُْوُجْوِديَِّة  َمَداراِتِه  ِمن  َمَداٍر 
ُوُجوداً  َناِت،  الُْمَكوِّ َهِذه  ُوُجوَد  ُتَجلِّي 
بَِقْدِر  ِوْجَدانِِهم،  َخاِرَج  َزاِخراً،  اً  َحَيِويَّ
وَأْنَساِغِه،  ُعُروِقِه  في  اِفِق  الدَّ َمَورانَِها 
ُكلِّ  َأْصالِب  َناِتِه، وِفي  ُمَكوِّ َوِفي وَشاِئِج 

ٍة ِمْن َخاَلَياُه!    َخلِيَّ
***

ِمْن  ِحِق  الالَّ الَمقاِل  في  لَنا،  وسَيُكوُن 
، َأْن  َمَقاالِت َهذا الَْمَهاِد النََّظِريِّ الَْجَماليِّ
َر الُْمْفِضي إلى َبلَْورِة اإلِطاِر  َبصُّ ُنَتابَِع التَّ
ى  الَمْنهجيِّ النَّْقديِّ الُْمَتَكاِمِل الَِّذي َنَتوخَّ
ٍز  ُمَعزَّ َنْحٍو  َعلَى  َتْأِسْيُسُه  َنَنا  ُيَمكِّ َأْن 
إْبَداَعاً   : الِْفلَْسِطْيِنيِّ اأَلَدِب  بُِمْعَطياِت 
الَْجْوَهِريَّة،  بُِخالَصاِتَها  ٍل  وُمَؤصَّ وَنْقداً، 
َنْحٍو  َعلَى  اأَلَدِب  َهَذا  ِقَراءِة  إعادِة  ِمْن 
ٍة  ُعْمِقيَّ َتْأِويالٍت  َعلَى  ُنُصوَصُه  َيْفُتُح 
اِهرِة  الظَّ ِة  ْطحيَّ السَّ َدالالِتِه  َتَتَجاوُز 
ُعْمَقاً  ُمَقاَرَبِته،  إَِعادِة  ِمْن  ُنَنا  َفُتَمكِّ
ِمْن  إْدَراِكِه  ُفَرَص  لََنا  وُتِتيُح  واْمِتَداداً، 
الَِّتي  التحليلية  ِة  الْمْنَهِجيَّ ِوْفَق  َجِديٍد 
لَُنا اللِتَقاِط رَساِئلِِه  َشَرْعَنا بَِبلْوَرِتَها، وُتَؤهِّ
اإلْمَعاِن  َعْبَر  وِذلَِك  والُْمْضَمرِة،  ِة  الَْجلِيَّ
َعِة  الُْمتَنوِّ ِة  اإلْبداِعيَّ َتَجاِربِِه  ِقراَءِة  في 
ِص الُْمَتَأنِّي ِفي  َفحُّ ِفَها، اْعِتَماِد التَّ وَتَعرُّ
اِت  اِجَمِة َعْن كيفيَّ الَنّ اِت  الَجَمالِيَّ اْسِتْنَباِط 
َضوِء  في  وِذلَك  ِمْنَها،  َتْجِرَبٍة  ُكلِّ  َقْوِل 
َكَتَجاِرَب  ِصلَِتَها،  َمَدى  اْسِتْكَشاِف 
اأَلَدِب  نَِطاِق  ِفي  َتْنَدرُج  ٍة  إْبَداِعيَّ ٍة  َأَدبِيَّ
ِة  الِقراِئيَّ الْمَعاِييِر  بَِثالُوِث   ، الِْفلَْسطْيِنيٍّ
الوعيِّ  إْنَهاِض  ِفي:  الُْمَتمّثِل  النَّْقِديَّة 
ُموِد في ُمواَجَهِة  ، وَتْحفيِز الصُّ الَحِقْيِقيِّ
الُمَقاَوَمة  وإْطالِق  وَعَقابِْيلِِه،  الَْغزِو 
أْولَى،  ِجَهٍة  ِمْن  ُه،  ِضدَّ الُْمَتَصاِعَدِة 
َكاََدٍب  اْسِتَجاَبِتِه،  اِت  َكْيفيَّ ِص  وَتَفحُّ
ِفلَْسِطينيٍّ َجِدْيٍر بِاْسِمِه ِوْفَق َمْنُظوَماِتِه 

الُْمَتَناِمَيِة،  ِة  ْؤَيوّيِة والَْجَمالِيَّ الِْمْعَياِريَّة الرُّ
ْطِبْيِع« و«ُمْغَرَياِت الَْحَداَثِة«  َياِت التَّ لـ »َتَحدِّ
و«ِغَواَياِت  ومْقَتَضَياِتَها،  ِة  الْحقْيِقيَّ
اِئَفِة وَمَزالِِق إِْغَراَءاِتَها، ِمْن  الَْحَداَثِويَّة«الزَّ

ِجَهٍة َثانَِيٍة. 
 وَسَيكوَن لَنا، ِفي ُكلِّ ِسَياٍق ِمْن ِسَياَقاِت 
ِف اتِّجاَهاِتَها  ِص َهِذه الْكيِفيَّات لَِتَعرُّ َتَفحُّ
َذاِت  ِة  اأَلَساِسيَّ وَغْيِر  الَْغالَِبة،  ِة  اأَلَساِسيَّ
َأْيَضاً،  واإلِْدَراِك  االلِْتَقاِط  واِجَبِة  اَلالِت  الدَّ
ِن  َتِبيُّ َعلَى  اْهِتَماِمَنا  ُجلَّ  َز  ُنَركِّ َأْن 
 : الِْفلَْسِطْيِنيِّ اأَلَدِب  ُنُهوِض  اِت  َكْيِفيَّ
ًة، وِرواَيًة، وُنُصوَصاً َمْسرِحيَّة،  ِشْعراً، وِقصَّ
وَأْنواِعِه  اأَلدِب  َأْجَناِس  ِمْن  َذلَِك  وَغْيِر 
رديَّة االْسِتْعَماِريَّة  وَأْشَكالِِه، بُِمَواَجَهة السَّ
اِئَفِة وَتْفِكْيِكَها وَدْحِضَها  ْهُيونِيَّة الزَّ الصُّ
ِفْيَها،  الكاِمِنِة  ِزْيِفَها  َناِت  ُمَكوِّ بِياِن  َعْبَر 
ِة  ِة اإلْبَداِعيَّ يَّ وَذلَِك بِتْحلِْيِل التَجلَِّياِت النَّصِّ
والَْجَماليِّ  َؤَيويِّ  الرُّ ْجِسيِد  بالتَّ لَِة  الصِّ َذاِت 
َأنَّ  لَِحِقْيقِة  اأَلَدِب،  َهَذا  ِفي  ِع،  الُْمَنوَّ
َفوَق  »ِفلَْسِطيَن«  َعلَى  اِئَر  الدَّ راَع  الصَّ
ى َأْرَجاِء الَْعالَِم  أرِض ِفلَْسِطْيَن، وفي َشتَّ
ُصنَّاِع  بَِأْيدي  الِْفلَسِطْيُنُيوَن  ُقِذَف  الَِّتي 
َنَكَباِتِهم الُمَتواِصلَِة إلِْيَها، إِنََّما ُهَو ِصراٌع 
ُوُجوديٌّ بيَن »َشْعٍب وِظْيِفيٍّ ُمْخترٍع« ِمْن 
»ِكَياٌن  لََهم  اْصُطِنَع  ُمَصْهَيِنْيَن«  »َيهوٍد 
وُجِعلُوا  الَْفْتِك«  بآالِت  ٌج  ُمَدجَّ َعْسَكريٌّ 
ُغَزاًة َمْأُجوِرْيَن ُسلُِّحوا بَِسْرِديٍَّة ُأْسُطوريَّة 
َت  َتمَّ اً  ِسَياِسيَّ ِدْيَناً  َجْعلَُها  َجَرى  زاِئفٍة 
الَْيُهوِد  ِمَن  ُمْعَتِنِقْيِه  َأْدلََجُتُه و«َحْوَسلَُة« 
الكاِئَناِت  ِمَن  َتِبَعُهْم  وَمْن  الُْمَصْهَينيَن 
الَْبَشِريَِّة الَْعاِجزِة َعْن إِْعَماِل الَْعْقِل، لَِيْجِري 
َمْجَرى  ِفي  ُمَسيٍَّس«  َكـ«ِدْيٍن  َتوِظْيُفُه 
ُمَحْوَسٍل«،  وِظْيِفيٍّ  كـ«َشْعٍب  َتوِظْيِفُهم 

ُعْنُصِريَّاً،  اْسِتْعَماِريَّاً  اً  ِسياسيَّ َتْوِظيَفاً 
ى َتْحِقْيَق َغاَياِت اْسِتَعماٍر رْأِسَماليٍّ  َيَتوخَّ
ُأْولَى  ِجَهٍة  ِمْن  وَذلَِك   ، شيٍّ َتوحُّ ُعْنُصريٍّ 
وبِيَن  َرْتُه،  وَفجَّ راِع  الصِّ ُوُجوَد  َأْوَجَبْت 
َوَأرِض  َمْسكوٍن،  َأِصْيٍل  َحِقْيقيٍّ  َشْعٍب 
ٍة،  َحِقْيقيَّ بَِسْرديٍَّة  الَْمْسُروِق،  وَطِنِه 
ِمْن  لٍة  وُمَؤصَّ َأِصْيلٍَة  ٍة،  َتاريِخيَّ َحَضاِريٍَّة 
وِمْن  ِصلٍَة،  ِذي  َحِقْيِقيٍّ  ِعلٍْم  ُكلِّ  ِقَبِل 
ِمْن  وَذلَِك  َووْجَهٍة،  وَمْنُظوٍر  َجانٍِب  ُكلِّ 
َشْعِب  َعلَى  َأوَجَبْت  الَِّتي  انَِيِة  الثَّ الِْجَهِه 
اِمي  الدَّ راِع  الصِّ َهَذا  َخوَض  ِفلَْسطيَن 
اإلْنَساِن  َعِن  وْدَفاَعاً  والُْغزاِة،  لِلَْغزِو  اً  َصدَّ
ُكلِّ  وَعْن  والَوَطِن،  اأَلْرِض  وَعِن  اإلْنَساِن، 
وَمْبَدإٍ  ُوُجوِديٍَّة،  وَحِقْيقٍة   ، َتاريخيٍّ َحقٍّ 
، وِقْيَمٍة َذاِت ِقْيَمٍة ُتْغِني  َحَضاريٍّ إِْنَسانِيٍّ
، وُتْثري داللَة ُوُجوِدِه  ِقْيَمَة اإلْنساِن الَْحقِّ
َحقْيَقَة  وُتْظِهُر  الْوُجوِد،  في  الَْحَيِويِّ 
، وَجوَهَر  َحِقْيَقتِه، وُنْبَل َتَجلِّْيِه الُْوُجوِديِّ
اِئرِة،  الصَّ ُهِويَِّتِه  َناِت  وُمَكوِّ َكْيُنوَنِته، 

وَداَلالِت ُوُجْودِه ِفي الُْوُجوِد وَمْغزاُه.  
***

الِفلَْسِطيِنيِّ  اإلْنَساِن  اْقِتالِع  لَْحَظِة  ُمْذ 
ِقَبل  ِمْن  اْحِتاَللَِها  إلْتَماِم  َأْرِضِه  ِمْن 
ُمَتاَبَعِة  وَمْع  الُْمْسَتوِطنيَن،  ُغَزاِتَها 
 ، الِفلَْسِطيِنيِّ الُمْجَتِمِع  َأْنِسَجِة  َتْمزيِق 
وَحَضاَرِتَها،  وَتارْيِخَها  ِفلَْسِطْيَن  وَسِرَقِة 
في  َشْعِبَها  َتْشِتْيِت  في  اإلْمَعاِن  وَمِع 
َهذا  َأَكاَن  َسواٌء  َمْعُزولٍَة«  ٍة  َمكانِيَّ »َأْحَياٍز 
ِمْن  ُسِرَق  َقْد  َما  َداِخَل  َتمَّ  َقْد  ْشِتْيُت  التَّ
الَْغْزِو، َأو َداِخَل َما َقْد  ِفلَْسِطْيَن َمْع َبْدِء 
بِقَي ِمْنَها لُِيْسَرَق ِمْن ِقَبِل الَْغاِزي َنْفِسه 
َبعَد َنحِو ِعْقديِن، َأْم َكاَن َقْد َتمَّ َخاِرَجَها 
ِفي  لُِيْقَذَف  ِمْنَها  َأْهلَِها  ِمْن  اْقُتلَِع  لَِمْن 
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تاِت  الشَّ وَمَنافي  الَقْسِريِّ  اللُُّجوِء  َأِحَياِز 
ِجَهاِت  َأرَبِع  َعلَى  َعِة  الُْمَوزَّ الَْقْهِريِّ 
 ، الِْفلَْسِطْيِنيُّ اأَلَدُب  ُز  َسَيتركَّ اأَلرِض، 
َأْو  ُمَباَشرًة  وإِْن  الَْعِمْيِق  َجوَهرِه  ِفي 
ا  ِممَّ ٍة  َأَساِسيَّ َجوانَِب  ِة  َتْجلِيَّ َعلَى  ِضْمَناً، 
اِمي  الدَّ راِع  الصِّ اْحِتَداِم  َعِن  َنَجَم  َقْد 
ٍة  ِفلَْسِطْيِنيَّ َسْرِديٍَّة  َسْرِديََّتيِن:  بِْيَن 
َحَضاِريَّاً،  ُوُجْوِديَّا:  لٍَة  ُمَؤصَّ ٍة  َحِقْيِقيَّ
ٍة  ُصْهُيونِيَّ َوَسْرِديٍَّة  اً؛  وإِْنَسانِيَّ اً،  وَتاِريِخيَّ
اْسِتْعَماِريٍَّة، َزاِئَفٍة وُمْصَطَنعٍة، وُمَؤْدلََجٍة 
ُيْغِرُق  اً  َحَداَثِويَّ ِدْيَناً  وَمْجُعْولٍَة  َسٍة  وُمَسيَّ
َقْد  َكَما  ُيوَجَد  لَْم  َماٍض  ُمْسَتنَقعاِت  ِفي 
نَِسِة،  الدَّ الَْقَداَسِة  َعْبَر  وَذلَِك  َقْط،  َل  ُتِخيِّ
ِخْيَصِة  ْوَداِء، واالْسِتَجاَبِة الرَّ وااْلَْسَطرِة السَّ

َهواْت. أَلَحطِّ الَْغَراِئِز والشَّ
َز  َيتركَّ َأْن  الِْفلَْسِطينيِّ  لأَِلَدِب   وَسَيُكوُن 
َيِنّي  اَل  َحثيٍث  فأكثر،وبَِسْعيٍّ  َأْكَثَر 
وَأْنواِعِه  َأْجَناِسِه  ى  َشتَّ لَِيْشُمَل  ُع  َيَتوسَّ
ى َجوانِبِه  راِع بَِشتَّ وأْشَكالِِه، َحْوَل َهذا الصِّ
وَأْبَعاِدِه الُْمْنَطوِيِة َعلَى ُمْمِكَناِت َتْحِقْيِق 
والَْعْدِل  والَْحقْيَقِة  الَْحِق  لَِصالِح  َحْسِمِه 
ِر  َتوفُّ َعلَى  أَساَساً،  والَْقاِئَمِة،   ، اإلْنَسانِيِّ
لَِتْحِقيِقِه،  الُْوُجوِد  الْواِجَبِة  روِط  الشُّ
رِديَُّة  السَّ َنْت  َتَمكَّ َأْن  َبْعَد  َما  ِسيَّ وال 
ُروِع  الشُّ ِمَن  االْسِتْعَماِريَُّة  ُة  ْهُيونِيَّ الصُّ
اإلِْرَهابِيِّ  بالَْقْهِر  َنْفِسَها،  َتْجِسْيِد  في 
ِمْن  َكِبْيٍر  ُجْزٍء  َفوَق  الَْغاِشَمِة،  ِة  والُقوَّ
ٍة  َمكانِيَّ َأْحَياٍز  َفوَق  َأْو  ِفلَْسِطيَن«  »َأرِض 
الِْفلَْسِطيِنييَن«،  »َأْرِض  ِمْن  َشاِسَعٍة 
وَذلَِك ُمْذ لَْحَظِة ُجُثْوِم َأْرَخاِخ االْسِتْعَماِر 
الَْغزِو  وِعَصاَباِت   ) )الَغربيِّ الِْبِرْيَطانِيِّ 
ْهيونيِّ اإلِْرَهابيِّ الُْمْسَتَجلَِبِة َمْعَها،  الصُّ
َفوَق َصْدِر َهِذِه األْرِض، ُملِْقَيًة بُِصُخوِر 
َوْطآِتَها الَْمْأَساوِيِة الَْفاِتَكِة َفوَق ُصُدوِر 
وَصانِِعي  َحَضاَرِتها،  ُبَناِة  َأْهلَِها: 
اأَلولَيَن  وَأَصحابِِها   ، الَْحَيِويِّ َتارْيِخَها 
الَبَدِء  َبْدِء  ُمْذ  َأْسُموَها  بِاْسِمِهْم  الَِّذيَن 
لَِتْبَقَى لَُهْم وِفْيِهم وَمْعُهم َعْبَر َتوالي 
وَمْعَها،  ولََها  ِفْيَها  ولَِيْبَقوا  اأَلْجَياِل، 
لِنْفِسَها،  َتْقَبُل  َفاَل  اأَلَبِد،  ُهَو  َأَبٍد  إلى 
اْسِمَها:  َغْيَر  اْسَماً  لََها،  َيْقَبلُوَن  وال 
َسَطويٍّ  لَِغاٍز  َيْأَذُنوَن  وال  ِفلَْسَطيَن، 
اْحِتالليِّ إِْحالليٍّ َأْن ُيْسِقَط َعلَى وْجِهَها 
َفَيْسَتلُِبَها  ُهِويََّتَها،  َر  ُيَزوِّ َزاِئَفاً  ِقَناَعاَ 
ُدَها ِمْن ُكلِّ  إِْذ َيْسَتلَُّها ِمْنَها، وإْذ ُيَجرِّ
اِسَخَة،  الُْوُجْوِديََّة الرَّ َما ُيَجلِّي َحِقْيَقَتَها 
ِفي  اْسِتْمَراِرَها  ِد  لُِمَجرَّ َسَيُكوُن  والَِّتي 
َفوَق  ُموِد  الصُّ َعْبَر  َجلِّي  والتَّ الُْوُجوِد 
َعلَى  والِحَفاِظ  الَْغزِو  وُمَقاَوَمِة  األرِض 
وُجوِدها،  وَترِسيِخ  الَْحِقْيِقيَّة  رديَِّة  السَّ
اِئَفَة،  الزَّ اأُلْسُطوِريََّة  الَسْرِديََّة  ُيْعِدَم  َأْن 
ِفي  َغ،  لُِيَسوِّ الَْغاِزي  َيتَسلَُّح  بَِها  الَّتي 

َما  ُعُيوِن َقاِطني الَْعالَِم ِمَن الَْبَشِر وال ِسيَّ
َسْطَوُه  ِمْنُهم،  اإلْنَسانييَن  ُعُقوِل  ِفي 
لَُه  َكاَنْت  َما  وَطٍن  َأْرِض  َعلَى  الَْفاِحَش 
في  االْسِتْمراِر  َة  إِْمَكانيَّ َأَبداً،  ِصلٌَة  بَِها 
الَْعْطِف  باْسِتْغالِل  ِغ  الُْمَسوَّ الْوُجوِد 
َياً  وَفنِّ اً  َأَدبِيَّ ى،  والُْمَغطَّ  ، اإلْنَسانيِّ
اْقِتَصاِديٍَّة  ٍة  بُِقوَّ اً،  وإِْعاَلِميَّ اً  وِسَياِسيَّ
اإلْنَسانِيَّة  الْمَباِدئ  ِمَن  وِسَواُه  َتْسَتِغلُُّه 

والْقِيِم َعلَى َنْحٍو َتْرِويجيٍّ َرخيٍص. 
َنَعْم،َسَيلَْتقُط اأَلَدُب الِْفلْسطينيُّ »ِرَسالَة 
ِمْن  اأَلْغلَُب  األَعمُّ  َأْصَغى  الَِّتى  الُْوُجوِد« 
اٍت  َبكْيِفيَّ وَسَيُقولَُها  إِلَيَها،  ُمْبِدِعْيِه 
سَيُكوُن  ِعة:  وُمَتَنوِّ َعِدْيدٍة  ٍة  َجَمالِيَّ
ِة  الْفلسطينيَّ ْرِديَِّة  السَّ َعلَى  لِلَْحَفاِظ 
اإلْنَسانيِّ  الْوعيِّ  ِفي  ُحُضوِرَها  وَتعزيِز 
َأْن  الَْحَيِويِّ  الْوُجوِد  َمَداراِت  ى  َشتَّ وفي 
َة  إِمكانِيَّ َة  ُهونيَّ الصُّ ْرِديََّة  السَّ ُيْعِدَم 
ى وإْن َأمَعَن  االْسِتْمراِر َفي الْوُجوِد، َحتَّ
َتْكرْيِس  ِفي  ْهُيونِيُّ  الصُّ الَْغازي  َهذا 
َناِمي  ٍة َقابِلٍَة لِلَْبَقاِء والتَّ َتَجلَِّياٍت َحقْيِقيَّ
ِة،  َفوَق أيِّ ُبْقَعٍة ِمَن اأَلرِض الِْفلَْسِطْيِنيَّ
ُق  ُيَحقِّ َأنَُّه  َسَيْبُدو  ُق  ُيَحقِّ َنْحٍو  وَعلَى 
اأُلْسُطورِة  َجْعِل  ُد في  َيَتَجسَّ ُمْسَتِحياًل 
َّى في َمَداٍر ُوُجوديٍّ  الزَّائِفَةِ واقِعَاً يَتَجَل

َحِقْيِقيٍّ ُهَو »ِفلَْسِطْيُن« الَْمْسُرْوَقُة!
***

َماِن  الزَّ َسَرَياِن  ِف  َتوقُّ ِظلِّ  وفي 
 ، الِْفلَْسِطينيِّ الْمَكاِن  في  الِفلَْسِطينيِّ 
الُوُجوِد  َعِن  الَمَكاِن/الوطِن  ِغياب  وَمْع 
( َعلَى َنْحٍو َأْملَى  الواِقعيِّ )الِْجُيوِسَياِسيِّ
في  الَْماِئِر  َمَكانيِّ  الزَّ ُوُجْوِدِه  اْسِتْبداَل 
الَِّذي  الْواِقِعيِّ  بُِوُجوِدِه  الُْكلِّيِّ  الوْجداِن 
واالْسِتْيَطاِن  االْسِتْعَماِر  بِِفْعِل  َصاَر، 
ِة،  الِْملِْكيَّ عاِء  وادِّ واألْسَرلَة  ْهِويِد  والتَّ
ُوُجوَداً  بِْل  اًل،  ُمَؤجَّ اً  ِجُيوِسَياِسيَّ ُوُجوداً 
ِفلَْسِطْيَن  َيُخصُّ  ِفْيما  اًل  ُمَؤجَّ ُوُجْوِديَّاً 
في  الْفلْسِطيِنيَّ  واإلْنَساَن  الَْوَطَن 
َسَيُكوُن  والَحااَلِت،  اللََّحَظاِت  َبْعِض 
الَِّتي  الَغِرْيَبِة  الَْخاِرِجيَّة  األْمِكَنِة  لَِجميِع 
أْرِض  ِمْن  الُْمْقَتلُع  الِْفلَْسِطيِنيُّ  ُقِذَف 
ِمْن  َأْرٌض  ِهَي  الَِّتي  َأْو  إلِيَها،  وَطِنِه 
َمْأُسوراً  وَصاَر  َعْنَها  ُعِزَل  وَطِنه  َأْرِض 
َباً َعْن َنْفِسِه  ُمَقيَّداً ِفْيَها، َأْو َتاِئَهاً ُمَغرَّ
َحًة،  ُمَرشَّ َأْو  لًة،  ُمَؤهَّ َتُكوَن  َأالَّ  وَعْنَها، 
َأو َقابِلًَة بَِأيِّ َقْدٍر َمْهَما َضُئلَْت نِْسَبُتُه، 
ِوْجَداِن  ِفي  َحِقْيِقيٍّ  ُوُجوٍد  الْكِتَساِب 
َمَساراِت  وِفي  الِْفلَْسِطينيِّ  اإلْنَساِن 
ٌة وَغْيُر  َعْيِشِه، َوَذلَِك أِلَنََّها َأْحَياٌز َمَكانِيَّ
ٌة  واِقعيَّ َفِهَي  َمَعاً؛  آٍن  ِفي  ٍة  َمَكانِيَّ
َتُخصُّ  وال  الْوُجوِد  تُة  ُمَؤقَّ ولَكنََّها 
الِْفلَْسِطْينييَن  ِمَن  إلْيَها  الَمْقذوِفيَن 
ُسوا أِلََنْفِسِهْم  ُهم لِْيَؤسِّ ِفي َشيٍء َيُخصُّ

اً ِفْيَها؛ إِنََّها َأْحَياٌز َمْحُض  ُوجوداً حقيقيَّ
ُد، بِتَثاُقٍل  ٍة َفَحسُب؛ َأْحَياٌز َتَتَمدَّ َزَمانِيَّ
َزَمٍن  ِفي  دور،  الصُّ َعلَى  وْطٍء  ِة  وِشدَّ
اِت  بَِماِهيَّ َموُسوَمٌة  واِقٍف؛ َفهَي  ُأِفقيٍّ 
الَْحاالِت  ُمَتَغاِيرِة  بِِعْيدٍة  َقْسِريٍَّة  َمَناٍف 
َأْو  والَْعيِش،  الَْبَقاِء  وُشروِط  واأَلْحواِل 
اِت ُمَخيَّماِت لُُجوٍء َقْسريٍّ ُأْنِشَئْت  بَِماِهيَّ
الَْعَرِب«  »باِلِد  ِمْن  باَِلٍد  َأْطراِف  على 
الَِّتي ُتَشاِرُف الَوَطَن الِْفلَْسِطْيِنيَّ والَِّتي 
َكاَنْت َقْد َظلَّْت َعْبَر األْزِمَنة َموُصولًَة بِِه 
َأْهلَُها  َبيَن  َوثيٍق  َحمْيميٍّ  َتواَصٍل  في 
ُقوى  ِة  ُقوَّ بِإَِرادِة  بَِها،  َفإَِذا  وَأْهلِِه، 
لَْحَظَة  َعْنُه  ُتْفَصُل  الَْغاِشَمِة،  االْسِتْعَماِر 

َأْن َتمَّ االْسِتْفراُد بِِه وبَِأْهلِْه! 
َرْت َمَناٍف  ُوُربََّما َتُكوُن اأَلْحَياِز الَِّتي ُصيِّ
وَأَماِكَن لُُجوٍء َقْسِريٍّ َأْحَياَزاً َتَقُع َداِخَل 
َأْرِض  ِمْن  ِة  الَْعَربِيَّ الَْيِد  في  ى  َتَبقَّ ما 
، أْو َقْد َتُكوُن َأَراٍض  الَْوِطِن الِْفلَْسِطْيِنيِّ
ًة َمْسُروَقًة َتمَّ َتْسِييُجَها وَنْزُع  ِفلَْسِطيِنيَّ
لَِتكوَن  َعْنَها  َصاِحِبَها  واْسِم  اْسِمَها 
َزْعِم  َمع  َتَساُوَقاً  َي،  ُسمِّ َقْد  ا  ِممَّ ُجْزَءاً 
الُْمْسَتوِطِن  الُْمْسَتْعِمِر  َهَذا  َساِرِقَها؛ 
الَْغاِصِب، ِملِْكيََّتها، بـ«إِْسَراِئْيَل«! َوُهَنا، 
ِة  ِة الْواِقِعيَّ سَيُكوُن لَِهذِه اأَلْحَياِز الَمكانِيَّ
َمْحَض  ُتْصِبَح  َأْن  َجِمْيَعاً  الِْفلَْسِطْيِنيَّة 
ٍة، وَأْن َتَتَساوى ِفي َكونَِها  َأْحَياٍز َزَمانِيَّ
الِفلَْسطينيِّ  لََدى  ًة  اَلَمكانِيَّ َأْحَيازاً 
الْمْنَفِصِل ِوْجَداُنُه الُْكلِّيُّ اآْلَن َعْن َتَجلِّْيَها 
ٌب  ا الِجٌئ َمْنِفيٌّ ُمَغرَّ ، َفُهَو إِمَّ اِهريِّ الظَّ
ُمْقَتلَِع، َقْهراً وَقْسراً، ِمْن َمْسَقِط ِرْأِسه 
الَّذي ُهَو ُنواُة َوِطِنِه وبِْذَرُة ُوُجودِه، َأو 
ٌب َعلَى َنْحٍو ُمْزَدوٍج َعْن وَطِنِه؛  ُهَو ُمَغرَّ
َأْي  اً،  ِفْعلِيَّ ُمِقْيَماً  َيَزاُل  ال  ُهَو  َفِفْيَما 
ٍز ِمْن َأْحَيازِه،  يَّاً، ِفي َحيِّ َجَسِديَّاً، َأو َمادِّ
ى  بَشتَّ ُمَكبٌَّل  َسِجْيٌن  ِمْثلَُه،  أنَُّه،  إالَّ 
َذلَِك،  َفوَق  وَهَو،  واإلْغالِل،  الُْقُيوِد 
َخاِضٌع، ِطْيلََة الَْوْقِت، لالْسِتاَلِب النَّْفسيِّ 
ْعذْيِب  والتَّ الَْجَسديِّ  واالْسِتْهداِف 
الَْوْقِت،  ِطْيلََة  ٌد،  وُمَهدَّ والَْقْهِر، 
الُْبْقَعِة  َهذِه  َخارَج  والَْقْذِف  باالْقِتالِع 
َصارْت  الَّتي  َوَطَنِه  َأماكِن  ِمْن  ِتلَْك  َأو 
ًة؛ َحْيُث اَل َيكوُن لِلْوَطِن  َأْحَيازاً الَمكانِيَّ
الَّذي َيْسُكُن ِوْجَداَنُه الُْكلِّي َأْن َيَتطاَبُق 
بُِأمِّ  الَْخاِرِج،  ِفي  ِعَياَناً،  َيراُه  َما  َمع 
َعْيَنيِه، َأْو َمْع َماَ َتْقَرُأُه ُعُيوُن َبْصيَرِتِه 
الْمْسُكوِن  الِوْجَداْن  َهَذا  ُمْكَتَنزاِت  ِمْن 
بَِزَمَكاِن الْْوطِن َيوَم َكاَن »َزَمَكاَن َحَقٍل« 
ُس  َوُوُعوَد ُمْسَتُقَبٍل ُوُجْوِديٍّ َجِدْيٍد ُيَؤسِّ
الِْفلْسطينيَّة في  ْرِديَّة  السَّ َعلَى  الِْحَفاُظ 

الَْوعيِّ الِفلَْسِطينيِّ ُمْبَتدَأ َمِجْيِئه. 
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األدب العربي بين هيمنة الفكر الغربي وآفاق العالمية

 بالتأمل في نوايا الغرب ومقاصده من درس األدب المقارن، نجد أن هذا الدرس
بين الثقافية  الحدود  الثقافية مفاهيم هيمنة، فهو يتخطى  بنيته   يحمل في 
المنتصر يريده  ما  يفرض  وبالطبع  والمهزوم،  المنتصر  بين  والشرق،   الغرب 
 ويصنع الشرق بحسب مزاجه، وهذا ما ُيعنى باالستشراق في عصر ما بعد الحداثة، فهو
 تجاوز مفهومه التقليدي على أنه دراسة مجموعة من مفكري الغرب للثقافة الشرقية من
الغرب تصور  بحسب  الشرق  صناعة  يعني  وأصبح  وأدواتهم،  وبمناهجهم   منظورهم 
أنها على  الشرق  بالد  يصور  فالغرب  االستعمارية  تلبية طموحاته  سبيل   وأهوائه في 
 بالد مليئة بالثروات التي يمتلكها رجال أغبياء، ال يحسنون إدارتها، كما أنها بالد السحر
 والجهل والتخلف، وبذلك أهل هذه البالد  يحتاجون إلى مساعدة، وهي في نية الغرب
 مبرر لالستعمار، وال يشترط أن يكون استعماًرا عسكرًيا، فإننا نرى اليوم سيطرة الغرب
 على معظم ثروات دول الخليج، ناهيك عن الغزو الثقافي للبالد العربية من المحيط إلى

الخليج.

جواد العقاد- شاعر وكاتب/ فلسطين

الغربي المستعمر  يصور  هكذا    
الصورة بهذه  أبناءه   الشرق،ويقنع 
أنفسهم ويقدمون  لها   فيروجون 
األدباء بعض  مثاًل:  هكذا،  أنهم   على 
فيشرقنون العالمية  إلى   يطمحون 
يتضمن أدًبا  ويكتبون   ذواتهم، 
الشرق، عن  الغرب  كونها  التي   الصورة 
موجودة موضوعات  يطرحون   ربما 
 فعاًل،لكنهم يعممونها وكأنها ظاهرة،
 وبهذا تحظى أعمالهم بالترجمة والنشر،

 والعالمية المنشودة.
األدب من  يريد  المهيمن  الغرب  إن    

 الترويج لكل أفكاره التي يبتغي غرسها
 في وعي الشعوب المهزومة، أو النامية،
باطاًل، أو  حًقا  األفكار  تلك  كانت   سواء 
الثانية، وقد نجح هذا في  وغالًبا تكون 
 المجتمع العربي فالقومية العربية غدت
 شعارات مباحة، ولم يفرق العرب بين ما
ما ينقضها مبادئهم وبين   يتوافق مع 
 رأًسا على عقب، فهم يقلدون الغرب في
وطرائق الحياة،  أنماط  في  شيء،   كل 
 التفكير، مثاًل: حرية المرأة التي يريدها
 الغرب تختلف تماًما عن حرية المرأة في
يراه ما  وكل  األصيلة،  العربية   الثقافة 
أو قبيًحا أو باطاًل أو جمياًل   الغرب حًقا 

تراه العرب كذلك.
درس تلقي  طريقة  تغيير  من   البد 

العالمي األدب  وقراءة  المقارن،   األدب 
 بعين ناقدة. لو تأملنا في كيفية تلقي
وتحافظ بقوميتها  تعتز  التي   الدول 
الوطنية لآلداب األجنبية،  على ثقافتها 
 نجد دواًل مثل: الصين والهند والبرازيل
النقد إلى  عندها  العالمي  األدب   يخضع 
البنية تدرس  أنها  بمعنى   الثقافي، 
 الثقافية للنصوص الوافدة، أي األهداف
األدب باعتبار  النصوص،  وراء   الكامنة 
 أيديولوجيا، فتأخذ ما يتفق مع ثقافتها
 وما يختلف لكنه ال يضر، وترفض قطًعا
األوحد فاالهتمام  هدام،  دخيل  هو   ما 

 لهذه الدول هو ثقافتها القومية.

اختالف شرط  األمريكيون  أسقط   وقد 
ألن المقارن  األدب  درس  في   اللغة 
مكتوبان واإلنجليزي  األمريكي   األدبين 
فليست اإلنجليزية.  وهي  واحدة،   بلغة 
 اللغة وحدها من يحدد القومية، والواضح
الشرط هذا  أسقطوا  األمريكيين   أن 
 اعتزاًزا بقوميتهم.إذن: الواعي هو من
 يسن القوانين، أو على األقل يفرق بين
 الهدام والبنَّاء في سبيل المحافظة على

   قوميته وثقافته الوطنية.
 والحق أن إسقاط شرط اللغة أمر ضروي
 فقد جعل الترجمة تلعب دوًرا بارًزا في

وبالتالي المقارن،  األدب  درس   شيوع 
التأثر األديب  فيكفي  األدب،   عولمة 
األدبي، العمل  من  المترجم   بالنص 
مقارنة. دراسة  نصوصه  دراسة   ليمكن 
المدرسة  وهذا غير متاح بحسب شروط 
اللغة اختالف  جعلت  والتي   الفرنسية، 
المقارنة، وهو بال للدراسة   شرًطا أساًسا 
فَيلزم الدراسة،  دائرة هذه   شك يضيق 
 لها قراءة األديب للنص بلغته األم، ومن
والتأثر. التأثير  في  البحث  يمكننا   ثم 
تناقل أتاحت  الترجمة  أن  يعني   وهذا 
قوميات إلى  األم  لغاتها  من   النصوص 
 مختلفة فيسهل االطالع عليها وبالتالي
تأثرت لما  الترجمة  ولوال  بها.   التأثر 
 اآلداب ببعضها بشكل كبير، مثاًل: حركة
 الترجمة في العصر العباسي كان لها أثر
وتأثره العربي  األدب  صقل  في   كبير 
الترجمة ولوال  العالم،  آداب  من   بغيره 
»الكوميديا مؤلف  »دانتي«  تمكن   ما 
 اإللهية« من االطالع على حديث المعراج
 المكذوب والتأثر به، ولما تمكن محمود
 درويش من االطالع على نصوص الهنود
صبحي صديقه  ترجمها  التي   الحمر 
في األول  الفضل  لها  وكان   حديدي، 
  كتابة رائعته« خطبة الهندي األحمر«.

في ركيزة  الترجمة  أن  إلى   ونخلص 
 شيوع درس األدب المقارن، بل اعُتبَر أن
الترجمة،بحسب من  فرٌع  المقارن   األدب 
 الدكتورة سوزان باسنيت: »ينبغي علينا
دراسات الى  ننظر  أن  فصاعًدا  اآلن   من 
األكاديمية الدراسة  بوصفها   الترجمة 
بوصفه المقارن  األدب  وإلى   الرئيسة، 
( بها«  الدراسة  مجاالت  من  قيًما   فرًعا 
المقارن. مقدمة  سوزان باسنيت: األدب 

 نقدية. ص181(.
العالمي األدب  أهمية  ندرك  تقدم   مما 
 في إثراء األدب القومي فانفتاح اآلداب
 والثقافات على بعضها له أهمية بالغة،
أبواب نفتح  أال  علينا  يجب  ذلك   ورغم 
وينبغي الغارب،  على  العربية   ثقافتنا 
 التشريح الثقافي لكل النصوص األدبية
ألن ُأخرى  ثقافات  من  إلينا  ترد   التي 
ثقافات لتصدير  سهلة  طريقة   األدب 
سطوة باستغالل  هدامة   مسمومة 
في ملًيا  التأمل  علينا   الجمال،ولهذا 
 األنساق االجتماعية والسياسية والثقافية
 والدينية التي أنتجت النصوص الوافدة،
دراسة في  التعمق  أخرى:  بعبارة   أو 
على تأثيرها  ومدى  النصوص   أفكار 

 ثقافتنا.
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بين خرافات األنظمة وحقائق الشعوب

الرواية  مفردات  ُعرى  فصل  هو  أولها  كان  ربما  إيجابية،  مزايا  التطبيع  في 
الملتبسة بين عين الشعوب وعقول األنظمة.

من أجل أنسنة القاتل، عليك بالضرورة أن ُتشيطن الضحيَة، تلك ُأولى خطوات الذهاب 
بث ُخطب  بد من  ذلك ال  إنجازًا حضاريًا، ولتكريس  بوصفه  الجريمة  إلى تكريس واقع 
من  القضاء  منع  بغية  والرقبة،  السكين  بين  المصالحة  حالَة  تشبه  وخطوات  ونداءات 
الذهاب في مجراه، أو على أقل تقدير تسويف جوهر اإلجابة على سؤال الدم والظلم 
والتزييف، وبخصوص فلسطين، فإن هذا يشكل مقدمات جيدة لـ »عملية السالم«، وهي 

في مآلها الجوهري عملية اقتالع نهائي.

وليد عبد الرحيم- مخرج وكاتب فلسطيني/ سوريا
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مختلف،  ثقافي  بناء  إشادة  يعني  هذا 
ُأسِّ  من  تنطلق  منخورة  مغايرة  ثقافة 
اختيارية  نوافذ  بال  بناء  مزيفة،  وقائع 
ذات  القوة  أقفاُص  وتحكمها  مصيرية، 
الذهاب  المختلفة، هو ضرٌب من  األلوان 
إلى حافة التاريخ في قلب الهاوية، لخلق 
على  الصعب  من  تجعل  تاريخية  وقائع 
الحقيقة أن ُتطلَّ برأسها خارج الحفرة!

بأن  إنسان،  وكل  بل  عربي،  كل  يعلم 
القضية ليست قضية نزاع، أو حتى مجرد 
صراع بين كيانين »دولتين«، بغض النظر 
أو ذاك،  الكيان  عن ماهية وفحوى هذا 
بل يعلم كل من على وجه األرض، بمن 
اليهود ببسطائهم ودهاقنتهم،  فيهم 
مع  ُولد  الفلسطيني  والكيان  الدولة  بأن 
بداية البشرية وبأنه مستمر، وبأنه أيضاً 
أن  لن يزول أبداً. من نافل القول أيضاً 
جزئياً  أو  كلياً  المزيف  فيه  بما  التاريخ 
من  البقعة  هذه  وطبيعة  باسم  ُيقر 

األرض.
وأمام هذا، ال مخرج إذن إالَّ بالتعاطف 
وحشيَّة  مستوى  وتخفيض  القاتل  مع 
إليها  واإلساءة  بل  الضحية،  توصيف 
يبدأ  هنا  ومن  أمكن،  ما  وشيطنتها 
الكهنُة في المحفل السري رحلَة »تطبيع 
وصناعة  طبيعياً،  جعله  أي  القاتل« 
على  أوافق  ال  وهنا،  مجدداً،  صورته 
طبيعياً  جعله  أما  »التطبيع«،  مصطلح 
ما  فهو  التعريف  ال  بال   – »تطبيع« 
ف الحقيقة في أعماقها، إنه يعني  ُيوصِّ
جعل ما ليس طبيعياً كائناً طبيعياً. إن 

األمر هنا يشبه حنكة َخلَْق فرانكشتاين 
الذي سوف يقتل صانَعه حتماً، وإْن بعد 

حين!
ليس  تتطلُب  التاريخي  الِفْقه  افتراءاُت 
ق، بل جعله إيحائياً  مجرَد الترويج للملَفَّ
تماماً  هو  الحقائقيَّة،  وهج  نحو  يذهب 
جهد  السابق  والضحية  القاتل  كمثل 
مكانه  لتحل  التاريخ  نسف  إلى  يؤول 
أخالق  بنسف  أسوة  سردية،  تصورات 
دوافع  فهم  تسهيل  ليتم  القتيل 
هي  المسكين،  وربما  المضطر  المجرم 
سمة  ُتراعي  منهجية  عن  تنم  رحلٌة 
بهيمنة  المضلَّلة  المخدوعة  اإلنسانية 

القوة اإلعالمية.
صور  ترويج  فشل  سابقة،  خطوات  في 
بتعريفنا  الشهداء   - القتلى  األطفال 
 - األخر  تخص  أنها  على   - الوطني 
التي  البندقية  المسكين- وأن  اليهودي 
 « »إرهابية  ماركة  ذات  الرصاص  تطلق 
فلسطينية، كما فشلت بدورها محاوالت 
الزخم  بفعل  التاريخ  لوحات  طمس 
لصالح  اللغات  بكل  ن  المدوَّ العالمي 
والحاضر  التاريخ  ورسوخ  والحق  الرؤية 
التديُّن  حركة  فشلت  كما  الفلسطيني، 
اللفظي العالمية - منها ما هو متأسلم- 
باعتبارها  التاريخ  حروف  بترجمة 
إلرادة  وتخضع  بحتة،  الهوتية  مسألة 
يهوه، وكما هو معلوم فإن حرب اإلبادة 
بصمود  ُسحقت  والهوياتية  الجسدية 
خالل  تكتِف  لم  التي  الشجاعة  الضحية 
قرن كامل بالصراخ في وجه القاتل، بل 

قامت بفعل ما.
في  ليس  وشعبها  فلسطين  بقاء  سرُّ 
وقوة  الديني  وصداها  وآثارها  تاريخها 
على   - وأسراها  وشهدائها  ثوارها 
أهمية كل ذلك- بل في قوة االنتساب، 
االستثنائية  العجيبة  العالقة  وقوة  كما 
وانتمائه  الفلسطيني وهويته  بين هذا 
لألرض، تلك معجزة البقاء الفلسطينية 
األولى والحالية، وهي األساس لكل قواعد 

البقاء القادم.
... عقب ذلك كله، ومن أجل أن تخرج 
من  وأذنابها  حلفائها  مع  الصهيونية 
تجميل  من  بد  ال  كان  »الشرعية«  مأزق 
صورة اليهودي- المحروقة حتى اآلن - 
والعربي   - الفلسطيني  صورة  وتشويه 
كمعادل موضوعي ال مثيل له في سابق 
وشساعة  اتساعه  حيث  من  الصراعات 
العمل عليه، ولذلك كان ال بد من جهد 
التوابعيَّة،  األنظمة  به  تقوم  هائل 
المحسوبة شكاًل على »العرب« ُبغية سحق 
صورة المظلوم, فهذا المظلوم يجب أن 
يتحول إلى نموذج سلبي )مجرم حشاش 
يسهل  بالتالي  غّدار...(،  يؤتمن  ال 

تبرير وطمس معالم قتله!
الذيليَّة  األنظمة  عليه  عملت  األمر  هذا 
صانعها  من  رسمي  بتكليف  العربية 
»إسرائيل«  صانع  ذاته  هو  صانعها   -
بين  العضوي  الترابط  بذلك  َد  وتجسَّ  -
باستثناءات-   - عموماً  العربي  النظام 
ولهذا نشطت  الصهيوني،  النظام  وبين 
بترويج  طويل  زمن  منذ  األنظمة 
نمطيَّة  كصورة  الشيطان«  »الفلسطيني 
سلبية، لكن ذلك بدوره فشل، يا للغرابة! 
فشل ذلك لم يكن عبر جهد سياسي أو 
كان  بل  الفلسطيني،  قبل  من  ثقافي 
اليومي  العيش  تلقائية  عبر  زال  وما 
عربي  مواطن  أي  أن  ذلك  المشترك، 
الفلسطيني  الفرد  يساهم  كيف  رأى 
يرسم  وكيف  بلده،  بناء  في  بإيجابية 
صورته  والمتميز  العادي  الفلسطيني 
الشعبي،  الذهن  اإليجابية في  التلقائية 
أو طبيباً  حيث يغدو بجهٍد ُمْضٍن عالماً 
بأدائه  متميزاً  نجاراً  أو  مهندساً  أو 
العمارة  أسس  لبنات  ويضع  وحرفيته، 
ذاك  أو  العربي  البلد  هذا  في  والتطور 
الذي هو ذاته من تسعى أنظمته لحفر 
عقول  في  الفلسطيني  الشيطان  صورة 

شعوبها!
من ناحية أخرى، فإن تجميل الصهيوني 
- اليهودي تحت عناوين إنسانية تارة - 
اليهودي المسكين - ودينية تارة أخرى 
بعجالت  بدوره  ُسحق  الكتاب-  أهل   -
واإلرهاب  واإلجرام  اللصوصية  ماكينة 
المستمر، ومع تخلخل الكيان االصطناعي 
وتوقعات  الداخل،  من  أخالقياً-   -
اإلمبريالية  بصيغته  العالمي  االنهيار 
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وقاحة  استنفار  من  بد  ال  كان  الحالية، 
األنظمة،  وقاعدات  رؤوس  من  العمالء 
الفلسطيني  على  الهجوم  كان  هنا  من 
المباشر من خالل عناصر مخابرات أنظمة 
الخليج مؤخراً، ومن هنا أيضاً تم طرح ما 
ُسمي بالديانة الجديدة اإلبراهيمية التي 
المتأسلمين  شيوخ  خبثاء  فيها  يساهم 
داخله،  ومن  اإلسالم في جوهره  لسحق 
وخلق بروتستانتية متأسلمة تنحو نحو 
البروتستانتية المسيحية التي صنعتها 
بي وقتلة المسيح إنه التماثل  عقول معذِّ
المفرطة  واآلنية  الوسطى  العصور  بين 

في سويَّة الوقاحة والتزييف.
لكن، ماذا عن الشعوب؟

أنظمتنا  وذيلية  تبعية  الشعوب  تدرك 
البنيوية  عمالتها  وتدرك  التطبيعية، 
البقاع،  على  تشييخها  قبل  ما  منذ 
ومفضوحة،  مكروهة  العموم  في  وهي 
ذات  تكن  لم  وهي  حيناً،  ومضحكة  بل 
ثقة يوماً لتكون اآلن، ولهذا فإن ثمرات 
زائفة  نباتات  سوى  تكون  لن  التطبيع 
تنقذ  ولن  الصهيونية،  ضريح  على 
الكيان في النهاية من تالشيه وانهياره 
بعد  يحدث  سوف  ذلك  بأن  نقول  ال   -
مفكرو  به  يقر  بات  أمر  وهو   - أسبوع 
فإن  لهذا  ذاتهم،  والصهاينة  اليهود 
سوى  ليست  التطبيعية  األنظمة  جهود 
ولذلك  حتماً،  محروقاً  هزلياً  فيلماً 
جميعاً  الفلسطينيين  على  فإن  أيضاً، 
تعميق عالقتهم بالشعوب التي تمتلك 
لجوقة  التابعة  األنظمة  ال  الحقائق 
وأفكارهم  قيمهم  وبث  الخرافات، 
الثورية، ال مجرد مقاومة، بمعنى آخر، 
فإن على الفلسطينيين أن يكونوا ثواراً، 

ال مجرد مقاومين.
إن حرب التطبيع والتشويه ضد فلسطين 
المساندة-  العربية  والشعوب  وشعبها 
وهي األغلبية المطلقة- ال تعدو كونها 
حرباً سيكولوجية بالدرجة األولى تهدف 
واختراق  نفسي  تحطيم  تحقيق  إلى 
الذين  الفلسطينيون  أما  سيكولوجي، 
في  جنود  فهم  الشعوب  بشتم  يردون 
أو  ساذجون  جنود  أنهم  إما  الخطة، 

متواطئون!
حالياً  الجاري  »التطبيع«  هذا  يشبه  ال 
زواج  إعالن  إال   - المغرب  مع  مؤخراً   -
كان سرياً، كل الشعب يعلمه منذ عقود، 
لذاتها  األنظمة  إنقاذ  وال تشبه خشبات 
متيبسة  شجر  ورقة  على  الركوب  سوى 
وسط بحر من الحقيقة والحتمية، وهم 
سواًء  التاريخ،  سيرورة  بحكم  ساقطون 
أطبعوا أم لم يفعلوا، ذلك أنها أنظمة 
وهي  التاريخية،  اللحظة  خارج  تعيش 
حديثة  مدينة  وسط  في  يسير  كمن 

بعربة خشبية يجرها حمار.

هل العربية أصل اللغات:
سؤال طرحه وأجاب عليه لويس عوض

محمود قرني- شاعر وكاتب / مصر

 في كتابه »من أجل نحو عربي
والمترجم الباحث  يشير   جديد« 
تفكير أن  إلى  كلفت«  »خليل   الراحل 
يخضع اللغوية،  الظاهرة  في   العلماء 
في لكنه  ثباته،  درجة  تتراوح   لقانون 
ظاهرة كل  أن  إلى  يخلص   النهاية 
يدرسها، الذي  العلم  تساوي   لغوية 
»كلفت« من يراها   وهي حقيقة قديمة 
ألن فداحة،  العلمي  البحث  أخطاء   أكثر 
التي العلوم  ظهور  قبل  موجودة   اللغة 
العلوم هذه  فإن  ثم  ومن   تدرسها، 
خالل من  استقرائي  أساس  على   نشأت 
يعني هذا  أنفسهم.  باللغة   الناطقين 
 بالضرورة أن افتراضات العلم، أياً كانت،
التي التحوالت  على  تصادر  أن  يجب   ال 
االجتماعية العوامل  بفعل  اللغة   تطال 
 بصراعاتها المتباينة، وهو ما أشار إليه
 بورخيس بصدد حديثه عن تطوير اللغة،
العلمية المجامع  سطوة  من  سخر   حيث 
ال اللغة  أن  ومؤكًدا  كهانتها،   رافًضا 
 تنتجها المجامع العلمية وال رجال العلم،
مراكبهم في  الصيادون  ينتجها   بل 
في والعمال  حقولهم  في   والفالحون 
يتبدى التي  الطرافة  ورغم   مصانعهم. 
 عليها منطق بورخيس إال أن األمر ليس
 كذلك تماًما، ألن المتفحص لفكرة اإليمان
 بالصناعة المشتركة للغة على هذا النحو
التاسع القرن  بنظريات  سيؤمن   حتًما 
أصولها اللغة،  علوم  دراسة  في   عشر 
في وصوًتا،  وصرًفا  نحًوا   ومنطوقاتها 
»الفيلولوجيا«. هو  جامع  علمي   تعريف 
العمل إلى  الدراسات  تلك  اتجهت   وقد 
 على إخضاع اللغة للمنطق التاريخي عبر
الدراسات إطار  في  اللغات  أصل   دراسة 
فعله ما  وهو  اللغة«  »فقه  أي   المقارنة 
في »مقدمة  كتابه  في  عوض«   »لويس 

على اعتمد  حيث  العربية«،  اللغة   فقه 
 البحث في األصول المشتركة األولى لكل
 اللغات استناًدا إلى اكتشافات علم األثار
أنه العلم  هذا  يعتقد  حيث   واألجناس، 
 يكاد يصل إلى تاريخ أول ظهور لإلنسان
 المتكلم وكذلك أول لغة مدونة. وسواء
واحد مكان  في  نشأت  اللغة  تلك   كانت 
تأكيد ثمة  فإن  متفرقة  أماكن  في   أو 
 لدى العلم الحديث قال به كثيرون قبل
جذرا ثمة  أن  إلى  يخلص  عوض   لويس 
السامية اللغات  لمجموعة   واحدا مشتركا 
يعني كان  هذا  األوربية.   والهندية 
 بالضرورة إعادة النظر في معتقد بعض
 فقهاء األشاعرة الذين يقولون بأن اللغة
أنها في  القرآن،  حكم  تأخذ   العربية، 
ثم ومن  أزلية،  لكنها  مخلوقة،   ليست 
وكذلك هي وآخرها،  اللغات  أول   فهي 
 بالضرورة أصل اللغات جميًعا. ورغم أن
لقداسة البتة  يتعرض  لم  عوض   لويس 
 اللغة أو عصمة القرآن الكريم إال أن األمر
مغازلة الصائدين  اصطياد  من  يخلو   لم 
أن إلى  األمر  العامة، وقد وصل   لمشاعر 
عوض لويس  كتاب  على  الردود   كانت 
 تتمثل في مجموعات من الكتب قليلها
ال وأكثرها  موضوعًيا  نقًدا  يمثل   كان 
ومنها شيًئا،  الموضوعية  أمر  من   يملك 
 رد الشيخ محمود شاكر – رحمه اهلل – في
كشك وجالل  وأسمار«،  »أباطيل   كتابه 
و«دراسة الفكري«  »الغزو  كتابيه   في 
البدراوي والدكتور  منحل«،  فكر   في 
 عبدالوهاب زهران في »دحض مفتريات
والمستشار ولغته«،  القرآن  إعجاز   ضد 
العلمانية البهنساوي في »تهافت   سالم 
 في الصحافة العربية«، ثم كتاب »لويس
للدكتور والحقيقة«  األسطورة   عوض: 
اإلجمال في  وهي  القاعود.   حلمي 
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الساحة إثراء  في  ساهمت   معارك 
األول النصف  طيلة  والفكرية   النقدية 
 من ثمانينات القرن الماضي، ألنها رغم
لفتت صاحبتها،  التي  الحادة   النقاشات 
 النظر إلى كشف جديد في الفقه اللغوي
الباحثين دفًعا إلى تحديث رؤاهم  دفع 
حتى العربية  اللغة  تطوير  فكرة   حول 
 تفي بحاجات أهلها في عصر يطمح فيه
 الناطقين بها إلى العبور بأنفسهم من
 مهاوي الجهل إلى رحابة األبنية العقلية
وموقع رؤية  في  وتوازنها   وتعددها 
العلم  اآلخر، خاصة فيما يتعلق بقضايا 
 المستقبلي، وهو أمر آمنت به كل اللغات
 األحدث مثل الفرنسية واإلنجليزية، وهو
بعض استقطاب  في  أيًضا  ساهم   أمر 
الذين ربطوا فيما بعد، الجدد   الباحثين 
األجناس وعلم  اللغة  فقه  بحوث   بين 

واألنثروبولوجيا بصفة عامة.
 والمتأمل لكتاب »مقدمة في فقه اللغة
»لويس عوض« سيجد للدكتور   العربية« 
 أنه يستند في تصوراته التاريخية للغة
 العربية إلى جذور فقهية عربية محضة،
والتصورات الفقه  بين  يمزج   بحيث 
أما وقضيته.  المنهج  عبر  أي   العلمية، 
ضرورة فهو  »عوض«،  حسب   المنهج، 
الحديث العلم  أمام  العربية  اللغة   وضع 
الصوتيات، علم  وهي   »الفونوطيقا« 
 »المورفولجيا« وهي علم الصرف أو صور
وهي »اإليتمولجيا«  وقوانين   الكلمات، 
قوانين جميًعا  وهي  »االشتقاق«،   علم 
 فرغ العلم منها مع نهايات القرن التاسع
ويحاول العشرين.  القرن  وبدايات   عشر 
ما يكشف  أن  هنا  »عوض«   الدكتور 
األخرى اللغات  وبين  العربية  اللغة   بين 
ناحية ومن  ناحية،  من  هذا  أواصر،   من 
التي الحيوية  الكشف عن  يبغي   أخرى، 
العالقة أوصال  في  تدب  أن   يمكنها 
 بين العربية ولهجاتها المحلية، وكذلك
النحو تربط  التي  الوشائج  عن   الكشف 
اللغات مجموع  في  بالنحو   العربي 
القاضي  « عن  »عوض«  وينقل   األخرى. 
 عبد الجبار« تصوره عن التطور العضوي
في المشككين  على  رده  في   للغة 
بسبب حجته  وقوة  القرآن  لغة   سالمة 
الفارسية المفردات  بعض  على   احتوائه 
يمثل ال  المزج  ذلك  »إن  يقول:   عندما 
اللغوي«، والتمثيل  االمتصاص  مبدأ   إال 
عن هنا  الجبار  عبد  القاضي   وتصور 
 فكرة التفاعل ليس إال تعبيًرا عن قناعة
للغات الموحدة  الدائرة  بفكرة   كاملة 
خاص، نحو  على  السامية  واللغات   عامة، 
 انطالًقا من ذلك يرى »لويس عوض« أن

 العربية كغيرها من اللغات وليدة تراكم
 حضاري يشبه الطبقات الجيولوجية التي
األنسنة في صورها علوم  عنها   كشفت 
تصور هو  هذا  وكان   المستحدثة، 
 العرب أنفسهم عندما كانوا ينسبون ما
 يقولون أنه »جاهليتهم األولى« إلى »آل
من قديمة  يمنية  قبائل  وهي   جرهم«، 
وقد إسماعيل،  النبي  عاصرت   العماليق 
القبائل إحدى  وُجرُهم  منهم.   تزوج 
 البائدة، وقد مّر وجودها بمرحلتين، في
 أوالهما ُعرفت بُجرُهم األولى، ويذكرون
 أنها كانت في عهد قبيلة عاد، وتذكر
 بعض األخبار أن ُجرُهماً كان أحد الرجال
 الستة والثالثين الذين كانوا مع نوح في
إليه تشير  الذي  القطع  وهذا   السفينة. 
 العرب مع من يمثلون جاهليتهم األولى
 يعني أن أمة العرب هي على التقريب
نؤمن كنا  إذا  هذا  األمم  أحدث   بين 
متونه من  وردنا  وما  التدوين   بعصر 
سبأ في  حلقاته  أقدم  وكان   وحواشيه، 
عام الثمانمائة  يقارب  ما  قبل   ومعين 
اكتشافات أية  تسفر  ولم  الميالد،   قبل 
 مدونة بالعربية أو اآلرامية، وكانت هي
 لغة التدوين في هذا التوقيت في الهالل
أو العربية  يتكلمون  من  بين   الخصيب 
 اآلرامية، لم تسفر عن أية تدوينات أبعد
 من هذا التاريخ. ويشير »عوض« هنا إلى
 أن أقدم نص عربي مكتوب يعود إلى
 عام 328م، وهو شاهد »امرؤ القيس بن
 عمرو« المتوفى في العام نفسه، والنص
األكبر«، العرب  »ملك  بـ  صاحبه   يلقب 
 ويسجل أن امرؤ القيس كان نائب قيصر
العربي. العالم  في  بيزنطة  أو   الروم 
يتوقف ال  عوض  لويس  عند   واألمر 
التي األلفاظ  بمئات  العربية  تأثر   عند 
 دخلتها من اللغات األخرى ألن ذلك في
 البحث اللغوي، كما يري علماء ثقاة مثل
»البشبيشي«، »السيوطي«،   »الجواليقي«، 
حقيقة إلى  يؤشر  ما  هو   و«الخفاجي«، 
في العربية  أن  إلى  تنتهي   تاريخية 
من جزًءا  إال  ليست  وصلبها   متنها 
 مجموعة اللغات السامية والحامية واآلرية
 التي أثرت وتأثرت بمحيطها الجغرافي
ذلك في  مثلها  واالجتماعي   والسياسي 
واليونانية السنسكريتية  اللغة   مثل 
يستخلصه الذي  والمبدأ   والالتينية. 
 لويس عوض من موقف هؤالء الفقهاء
 هو شرعية التجنيس، ما يعني أن دخول
يجعلها اللغات  من  لغة  إلى   مفردة 
مادامت اللغة،  هذه  من  يتجزأ  ال   جزًءا 
مهجرها في  الصرف  قواعد  اتبعت   قد 
»القاضي به  يقول  ما  وهو   «  الجديد، 

من »القليل  أن  يرى  حيث  الجبار«،   عبد 
 التيسير من التهجين يخرج المفردة من
التي اللغة  تمثله  جديد  باب  إلى   بابها 
 استوطنتها«، ويضرب لويس عوض هنا

»شيك«  بكلمة  كلمةchicمثااًل  وهي    
اللغة من  مستعارة  أنها  رغم   انجليزية 
نفسها وهي  رسمها،  بنفس   الفرنسية 
للنحو وإخضاعها  تعريبها  بعد   الكلمة 
نشتق أن  فيمكن  العربيين،   والصرف 
المثال، »شياكة« على سبيل   منها كلمة 
عربية مفردة  أصبحت  فقد  ثم   ومن 
وزبرجد مشكاة  مثل  مثلها   خالصة 
 واستبرق وهي مفردات فارسية األصل،
اللسان بنات  وأصبحت من  ُعربت   لكنها 
عوض« »لويس  يشير  وهنا   العربي. 
كاإلنجليزية الحديثة  اللغات  أن   إلى 
عبر بالغة  بسرعة  تنموان   والفرنسية 
إليها. الجديدة  األلفاظ  مئات   إدخال 
أخذت الفضاء  ثورة  صعدت   فعندما 
بمعنى كوزمونت«.   « لفظة  اللغة   تلك 
وأدرجتها الكون  مالح  أو  فضاء   رائد 
المفردة أصل  أن  رغم  معاجمها،   في 
كلمة مأخوذة من   يوناني التيني وهي 
 »كوزموس« التي تتكون من مقطعين.
فكرة من  يحذر  أن  هنا  »عوض«   ويريد 
 العرقية اللغوية أو فكرة النقاء الخالص
 للغة، ألن هذا ينافي قانون تطور األحياء
تطور لقوانين  مناف  وكذلك   ورقيها 
 اللغات ورقيها، ينسحب األمر أيًضا على
غير والجنسيات  األعاجم  دمج   معوقات 
ما وهو  العربي،  المجتمع  في   العربية 
وتأليب الشعوبية  للحركات  مؤجًجا   يراه 
بعض. على  بعضهم  األمصار   أبناء 
موقف إهدار  على  هنا  عوض   ويتأسف 
يراه موقف  وهو  اللغة،  من   »المعتزلة« 
بفكرة يقبل  ألنه  ومنطًقا  عقاًل   األرجح 
اللغة أن  باعتبار  والتحديث،   التالقح 
 مستحدثة وليست مخلوقة، ومن ثم كان
 بالمقدور إعادة النظر في إنتاج وتطوير
 قواعد النحو والصرف واالشتقاق، بحيث
 تقترب المسافة بين الفصحى واللهجات
 الدارجة. وسنجد أن »لويس عوض« رغم
الدراسات أحدث  على  المنفتحة   دعوته 
تاريخ كان  إذا  إنه  يقول:   اللغوية، 
التعقيد من  الدرجة  هذه  على   اللغات 
فيه التقدم  الجدير  فمن   واألهمية، 
إلى االطمئنان  وعدم  الحذر   بمنتهى 
األدلة تجميع  قبل  النتائج  من   نتيجة 
ثم المعرفة،  فروع  كل  من   والبراهين 
 يضيف إننا ال يجب أن ندخل مجال هذا
جاهزة، معتقدات  نحمل  ونحن   البحث 
 قد تمثل عقبة في طريق الوصول إلى
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في التعايش  إلى  والوصول   الحقيقة. 
العقائد بين  للتعايش   اللغة هو طريق 
الضروري إعادة  أيًضا، من ثم يبدو من 
 النظر في تاريخ وحدة األنساب واألصول
»لويس ويشير  الجغرافية.   والكتل 
المستقرة الشعوب  أن  إلى  هنا   عوض« 
الواحدة القومية  داخل   تعايشت 
داخل والسالالت  األجناس   وتعايشت 
غير الشعوب  في  أما  الواحدة،   القومية 
أهم من  اللغة  وحدة  فظلت   المستقرة 
العنصرية ووحدة القومية وكذلك   آيات 
عناصر أهم  من  كذلك  ظلت   األصالب 
الدينية، العقيدة  وحدة  كذلك   القومية 
القومية العنجهية  أن  عوض   ويضيف 
أي لألمة،  يصوران  القومي   والصلف 
المصريون العالم، فكان   أمة، أنها أصل 
مصريين إلى  العالم  يقسمون   القدماء 
إلى العالم  يقسمون  واليهود   وأجانب، 
الناس يقسمون  والعرب  وقبائل،   يهود 
 إلى عرب وأعاجم، وكذلك كان اإلغريق
وبربري، هلليني  إلى  العالم   يقسمون 
للتنكر مجال  ال  تاريخية  حقائق   وهذه 

 لمخازيها.
عبر لويس عوض في كتابه،   وقد قدم 
تطبيقية دراسات  فصاًل،  عشرة   أربعة 
العرب، لغة  حول  األهمية  غاية   في 
البحث أدوات  واللوجوس  اللغة   ومشكلة 
أسماء المقارن  اللغة  فقه   الفيلولوجي 
الجسم أعضاء  وأسماء  والقرابة   األعداد 
والزواحف والنباتات  الحيوانات،   وأسماء 
 والحشرات وأسماء عناصر الطبيعة، وقد
الصوتية للتغيرات  شاملة  دراسة   عرض 
 في األلفاظ ذات الدالالت المشتركة في
جذورها ليكتشف  اللغات  من   العديد 
لتلك حدث  الذي  التالقح  مدى   وتبيان 
 اللغات عبر التاريخ. ومع ذلك فقد هوجم
الرئيسية التيارات  شتى  من   الكتاب 
غالة اعتبره  فقد  العربية،  الثقافة   في 
ومن اللغة،  لقداسة  إهدار   اإلسالميين 
 ثم فهو إهدار لقداسة القرآن، واعتبره
 القوميون استئصال لفكرة العروبة التي
اللغة ووحدانيتها، كما  تقوم على نقاء 
 اعتبره األقباط دعوة الستقطابهم ضمن
 الثقافة الوافدة على مصر وهي الثقافة
عوض لويس  يقصد  لم  بينما   العربية، 
 من كل ذلك شيًئا سوى إعادة النظر في
 بناء لغوي هائل وعظيم تريد له سلطة
  المحافظين أن يبقى على نقائه المزعوم
 في مواجهة نص يطمح إلى أن يتحول
 لنص يصنع سلطته من حيويته وقدرته
 على التجدد ليكون قادًرا على أن يكون

تمثياًل مقبواًل للمعرفة المستقبلية.

ال إطار لسقف وجهك....
إلى القائد األسير أحمد سعدات.. سادن القدس

عبد الناصر صالح-شاعر فلسطيني

يأتي الَغماُم بما تجوُد بِه ساللُتُه
كما الّشهواُت في ُرْزنامِة المأوى
كأوتاٍر يؤّولها  ُملّونًة   مواقيتاً 

ُمَدللٍة
تضاريَس األسرى  ُتْرِضُع   كأّنَك 

الّنسوِر
ظلُُّهم تنامى  إْن  سيربُح   َفَمْن 

في حّيز التفريخ ِ
عّراُف الّتراِب،

ُتجّدُل الكلماِت في زنزانٍة
أو خيمٍة كي تستعيَد أمانَة األقماِر

في غيبوبِة الَولَِه الّشجّي
عمائُم الُخلجان ترقُص في الَكنيِس

على خطايا التيِه
تحت مظلِّة الّتطبيِع

هل رَقَصْت على أوجاِعنا؟
ما كنَت مرتبَك النوايا أو صريَع غوايٍة

في مرقد الّنزواِت
وعُدَك ُمْبِصٌر..

معراُج قافيٍة إلى حاكورِة األجداِد
ال عجٌز يفّرُغ من ُحمولتَك الوفيرِة

لم َتَنْم عيناَك،
ساهرتاِن

بين قذيفتْيِن ومخلبْيِن
أال ترى؟

 عيناَك تكتشفاِن في َشْرِخ الّصدى َخْطَو
الّثعابيِن

ً اسَتَفْقَت ُمعّززا
وأَضْفَت نيشاناً ألنساّق القرى

سبٌع عجاٌف قد َمَرْرَن
وجاَء عاُم الَخْصِب

- كْم َعَصَف الّشتاُت بِِه -
حقوُل القلِب ُمْسَرَجٌة

َعَثَرْت أم  الَقْوم  رماُح  زاَغْت   فهل 
قواِدُمها؟

كأّنَك ما َعَرْفَت َكريهًة
َفَعلَْوَت بالَقْوِل الّرصيِن

...
ر..

عـ
شــــ

وماَج َبْحُرَك
ها ُعصاَرُة َشْهِدِه:

َرَقِت القصيدَة ِخْدَرها واسَتْبَشرْت َخيراً
كأنَّ الُحلَْم َيكُبُر في بيوِت الطيِن

في أيدي الّصغاِر وفي ُندوِف الُقْطِن
َحّدْق في البياِض لَتْعُبَر الشاّلَل

َيعلو صوُتَك الغابات
إّن البحَر أمنيٌة

- تبادلْنا الَحديَث -
كأّن َصْوتَك َيرَتقي َرطباً َجِنّياً

على الِفخاَخ  الّطِرِق  في  الُمْحتّل   َينُصُب 
أُكّف الليِل

فادخْل جملَة الّنّص الُمؤّوِل فاِتحاً..
كّل التفاصيِل اْرَتَقْت لألْخضِر الّزْيتّي

واعَتَمَرْت لثاَم َخالِصها
ال حيلٌة للّسجِن والُجبناِء

َيْرَتِعدوَن َخْوفاً
يهربوَن إلى َمضارِب ُذلِّهْم

َستغِفُر َفَهْل  الُمْبصريَن  مالذ   عّكا 
غاِة؟ للطُّ

 الّرمًل َيأذُن للّنخيِل بأْن ُيحلَّق في ُتخوِم
الَغيِب

عكا، دير طريف، القدُس
 ها َقَبُس الِحكايَة ليس َيْخُفُت في َظالِم

الّسجِن
فاْستأنْس بِه

وامِسْك على ِزْنِد الِعناِد
وُقْل: َنكْأُت الُجْرَح واّمَحِت الُخطوُب
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إذاً َوصلَْت إلى الحقيقِة
َيْنَفِجُر حيَن  روَحَك  فيَك  ُيهادُن   من 

الّصقيُع
وَيْضِبُط الصّواَن َجْمَرَة ناِرِه

فاْكـُتْب لِكي َتْخضّر ناصيُة الَكالِم
وَتْنَتفي ُأْكذوبُة الَحْمقى..

وكي َتْبقى الّنواِفُذ ُمْشَرعاٍت
والَقصاِئُد َتْرِدُم الَفْوضى

وأْصَعْد..
َفدونَك ال َخرائَط للجهاِت

وال دليَل إلى الّسماِء
- أَشْرَت للمعنى –

أو العويُل ولْن ُيعيَد ُمشّرداً   َفلَْن ُيجدي 
َميتاً

أو يوقَظ األْغصاَن غافيًة
على َخصِر الّسموِم؟

فما َرَضْعَت سوى الُعال من َثدِي أّمَك
ؤيا ال َمتاهَة تْخُطُف الرُّ

ْمِت؟ فهْل َنَفَذ الكالُم إلى َمداِر الصَّ
ليرتوي الغيوِم  ُمَهُج  أْمَطَرْت  قد   ها 

الَعنقوُد
أو َيرسو شعاُع البوِح

ما َنِسَيْت َمالِمَحها الّشوارُع
سوَف َيْنَهُض قمُحنا

كم طاعٍن في السنِّ َمّر على الّثغوِر
فهْل َسَيْخـلُُد للغياِب الَنصُّ

هل يخبو الَحنيُن؟
َكَأْن َستوِقُظ يا رفيقي في َحواري الليِل

نجَمَتَك الَوريفَة
هّيء الَمعنى على َكّف القيامِة
ُجلّنار الَحْرِف يورُق في الِكنايِة

َهْرَوَل األْعراُب..
َدْعُهْم َيْعَمهوَن بِِغّيِهْم
ال بأَس َهْرَوَل َشْيُخُهْم

وأميرُهْم وقطيُع ُأْسَرِتِهْم
فلَْن ُتْثنيَك َسجدُة ُمْذِعٍن لَِربيبِه

قد أوَغَل اأَلْوباُش
واْحَتَجَب الّضباُب وما َعلَْيِه من الّصدْأ

لم َتصدأ الّذكرى وال القلُب اْنَطفْأ
هاّل َحَرْثَت َمطالَع اأَلْسالِف

يوُل هل َجَرَفْت َمعاِولََك السُّ
وحاَصَرْتَك ُعرى الّظَمْأ؟

الَكْهُف لْن يبقى َطوياًل
فالَتِزْم َأَثَر الّرصاَصِة
- لن َتِضّل َسبيلَها –

واحُفْر ِظاللَك في ثوابِِتنا
أميناً للِحكاية واِثقاً أَبداً

عوِد َقوّيًة كَأْعطاِف الرُّ
إّن الَخراَج إليَك سْوَف َيؤوُل

فاْحمْل َصخرَة الميثاِق يا سيزيُف
َمْن للقدِس َغيُرَك منُذ كاَنْت

َسَيمألوَن البيوِت  مفاتيَح  َفقدوا  َمْن   إّن 
الحّي

إلى  – ُرؤاَك  شاَءت  كيَفما   –  فابِحْر 
َجاللَِتها

كأْن َتْسُرْج َممالَِك ُعْمرَك الَمسلوَب
تّدخَر الَفضيلَة ِحْكَمًة

أُترى اْعَتَصْمَت بَِحْبلِها
 وَكَتْبَت في أوراِقها ِسْبَر الَمواويِل التي

اكَتَملَْت
حى؟ بأْنِسَجِة الضًّ

حتماً َستْنُفُض كلَّ ناِزلٍة
وتْخُرُج ِمْن ِرداِء الّسجِن

مؤَتلِقاً كما الماِء النَّميِر على ِكساِء الّروِح
َمْن للقدِس ُمْذ كاَنْت على َمْرمى الّرسالِة

خاِن لن َيضيَع َهديُل َحْرِفـك في الدُّ
َتصّدَعْت كّل الّسنيِن

كأّنما َتمضي إلى َوْهٍن َعقاِرُبها
فهل أْخَفْقَت؟  ما أْخَفْقَت

حرُفَك رائٌد
فاحِرْص على ِعْقِد الوفاِء

َتِزّفك الُبشرى إلى ميعاِدها الّرائيِّ
َيْنَعِتُق التناُغُم في مداِر الُقْدِس

ال باٌب لَِيْدخلَُه الَعدّو
َفِقّر َعيناً واْحَتِرْس

ْت للّزنازيِن الَقصيدةُ ؟ ماذا أَسرَّ
إّنُه الَوْعُد الذي ما َضّيَعْتُه َخطيئُة السّجاِن
فاحَفْظ ُعْشَب روِحَك ِمْن ُصكوك الَمْسِخ

واخَتِصِر الَكالَم بَِطلْقٍة ُأْخرى..
َنَهلَْت يميُنَك ِمْن َنعيم الَفْخِر

ترَتِسُم الحقيقُة في َيَدْيَك
فال ُتَؤّجْل َبعَض ُحلِمَك

ال إطاَر لَِسْقِف َبوِحَك يا أبي
َنَبَتْت ُرؤاَك على َشفيِر الُعْمِر

ُمْشَبَعًة بَِصْفِو ِغناِئنا
فوَق الجوامِع

والكناِئِس
والُبيوِت

َفُرّبما أِذَن الّصباُح لنا
لَِنْعُبَر ِرْحلًة كَسَرْت َمخاِوَفنا

فهاِت َيَدْيَك
كلُّ أصابُع الكّفيِن شاِهدٌة

على َحْقٍل َتسامى في الخليل
هل اْحَتَملَْت الَقْيَد أْم َنْزَف الّصليِب؟

شهادُة الميالِد أنَت
وأنت َبْسَملَُة الّرجوِع لَِمْن َيِضّل

فال حدوَد لَِسْقِف َبْوِحَك يا أبي..
هّيء لنا لُغًة َتَوّضـأ َزْيُتها

في رْقَصِة الميالِد
َيّمْم َزْحَفنا الَجْمعيَّ َنْحَو الُقْدِس

َيْنَفِتُح المدى..
َيْنداُح َصوُتَك صارماً كالّسيِف

غاِة َتْنَبلُِج الِحكايُة خلَف َملْهاة الطُّ
َتجيُء بالّنبأ الَعظيِم..

الَحْرُف َبْعٌث حيَن َيْطغى الَجْهُل
ناِفذٌة ُتِطلُّ على الِبالِد

َفهْل َيُخطُّ الَحْرُف َفْوَق الَمْوِج
َمفتوحٍة إيماَءٍة  عن  اللّيَل  َتُصـدُّ   قاِفيًة 

كالُحلِْم؟
فاَقِة هل أْرَخْت ُسدوَل الّريِح َهْوجاُء الصَّ

أم َتبلّلَِت الِقباُب بلَْوعٍة َثْكلى
بَِأْشجاٍر ُتَؤّبُد لَوَنها في األْرِض

َتْخَتلُِس الُفجاَءَة يا رفيقي..
مولَعاً بِعباَءِة الّصوفّي

َتقتطُف الُفصوَل ُمَرّشحاٍت
كْي ُيعالِْجَن اْنزياَح النصِّ عن َمْعناُه

فاعَتِنِق الَوصّيَة..
إّنما األْنهاُر َتْغِزُل ُعمَرنا اآلتي

على َنْسِج الُجذوْر
وكأّنما ُولَِدْت َبشاِئُرنا على َصْدِر القيامِة

قادموَن
وقادموَن
وقادموَن

إلى الُحصوِن ُمعلّقاٍت والّثغوْر
طور.. لكأّننا َمْتُن الَقصيدِة خالداً بيَن السُّ
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أشهر رشاشك.. 
 أطلق نارك.. 

نظف عار األمة ال تستسلم..
 لست صغيرا بعد..

 ولست كبيرا ما يكفي أن 
تتلوث..

 مت نقيا عطرا كرصاصاتك.. 
ال تحني رأسك..

 هامتك العالية منارة..
 وأنت لوحدك..

 تعرف سر الخلق وسر الموت 
وسر النصر.. أنت لوحدك 

منتصر..
 أنت لوحدك يا ابن األرض تقاوم 

وتقاوم .. في  سرك.. 
علنك..   

حياتك موتك..
تشهر رشاشك وتقاوم
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واللجنة  السياسي  والمكتب  العام  األمين  نعى 
وأعضاء  كوادر  وعموم  الشعبية  للجبهة  المركزية 
الجبهة إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية، 
وكل قوى التقدم والحرية في العالم، الرفيق القائد 
الوطني والقومي التقدمي الكبير نائب أمينها العام 
لمنظمة  السابق  التنفيذية  اللجنة  وعضو  السابق، 
استشهد  الذي  ملوح،  الرحيم  عبد  الفلسطينية  التحرير 
قيادي  ودور  وطويل،  حافٍل  نضاٍل  بعد  اليوم،  هذا 
وطني وحزبي بارز تشهد له كل الهيئات والمؤسسات 

الوطنية والحزبية في مختلف المجاالت والساحات.  

جانب من السيرة الذاتية للشهيد:
بتاريخ  ملوح  محمود  الرحيم  عبد  الرفيق  ولد   •

1945/8/23 في أبو كشك / مدينة يافا .
منذ  العراق  في  الفلسطيني  التحرير  بجيش  التحق   •

عام 1965 وحتى حزيران 1967.
 ،1966 عام  العرب  القوميين   حركة  إلى  انتسب   •

وسبقها االنتساب إلى شبيبة الحزب الشيوعي األردني ما بين 1960 - 1961.
•  انتسب إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منذ تأسيسها عام 1967، وانخرط مباشرة في العمل العسكري باألردن.

•  تم انتخاب الرفيق ملوح  لعضوية المكتب السياسي للجبهة في عام 1973، في المؤتمر الوطني الثالث  للجبهة.
• تولى العديد من المسؤوليات التي سبقت وتلت انتخابه لعضوية المكتب السياسي، من أبرزها :

- مسؤول قيادة فرع األرض المحتلة في بيروت، أوائل عام 1974. حيث  انتقل بعدها سرًا إلى األردن ومارس مهماته من 
هناك كمسؤول لفرع األرض المحتلة، ومشرفًا من المكتب السياسي على قيادة فرع الجبهة في األردن، إلى أن تم اعتقاله 
هناك في حزيران 1977 لمدة عام، ثم ُأبعد على إثرها إلى بغداد ليعود مجددًا لقيادة فرع األرض المحتلة حتى انعقاد المؤتمر 

الوطني الرابع للجبهة في أيار 1981.
- تسلم مسؤولية الدائرة الحزبية للجبهة منذ أيار 1981 وحتى أيلول 1990، حيث عاد إلى األردن وتولى تمثيل الجبهة فيها.

- تولى المسؤولية العسكرية للجبهة في بيروت أثناء العدوان الصهيوني على لبنان عام 1982، وحصار العاصمة بيروت.
• تم انتخابه عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1991 واستمر حتى عام 2018.

• انتخب في عام 2001 نائبًا لألمين العام للجبهة الشعبية، واستمر في موقعه هذا حتى انعقاد المؤتمر الوطني السابع للجبهة 
ديسمبر 2013، وإيمانًا منه بضرورة التجديد  رفض ترشيح نفسه ألٍي من الهيئات المركزية.

• شارك في العديد من المؤتمرات الوطنية والعربية والدولية بصفته القيادية في الجبهة، وبصفته عضوًا 
في اللجنة التنفيذية للمنظمة.

•  عاد إلى األرض المحتلة مع انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني عام 1996، وتعّرض في عام 2002 
لالعتقال من قبل أجهزة األمن الصهيونية، ومكث في السجن أكثر من خمس سنوات أصيب خاللها في 
إحدى المواجهات مع أجهزة القمع الصهيونية بضرباٍت في رأسه وكسر في فكه، استمرت آثارها تتفاقم 

حتى استشهاده.
• حرص الرفيق ملوح أن يوصي ابنه األكبر » شريف« في عام 2013  بما يريد حين قال له: »سأبقى هنا 

في فلسطين.. وسأموت فيها.. وأوصيكم بدفني إلى جانب رفيقي الشهيد أبو علي مصطفى«.

الشعبية تنعي رفيقها القائد الوطني والقومي التقدمي الكبير

 عبد الرحيم ملوح
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