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صبرا –تنام . و خنجر الفاشي يصحو

صبرا تنادي .. من تنادي

كل هذا الليل لي, و الليل ملح

يقطع الفاشي ثدييها – يقل الليل

 يرقص حول خنجره

 ويلعقه. يغني

إلنتصار األرز موااَل

ويمحو

 في هدوء .. في

 هدوء لحمها عن

عظمها

 و يمدد األعضاء

فوق الطاولة

 و يواصل الفاشي

 رقصته و يضحك

للعيون المائلة

 و يجن في من فرح

و صبرا لم تعد جسدَا
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ومنعطفاتها ومساراتها  مخاضاتها  بكل  الفلسطينية  السياسية  التجربة   سياق 
بتنا بحيث  الفهم،  على  عصية  أو  ملتبسة  محطات  شهدت  الكبيرة،   وتحوالتها 
يأكل من الذي  األمل  ذاته، على قيد  الوقت  أزمة متشعبة وممتدة، وفي   أسرى 
 رصيده عدم اإلقدام فعلًيا نحو حل لها يطال باألساس البنية السياسية والمشروع الوطني
الحل العامين هذا  األمناء  اجتماع  االجتماعية؛ فهل يشكل  بنيته )حوامله(   وفي صميمه 

المنشود أم هو التعبير عن عمق األزمة الوطنية القائمة؟!
 السؤال مشروع، بل ومشروع جًدا، أن يطرح وبروحية نقدية صارمة، خاصة وأن هذا االجتماع
 يأتي في ظل حقبة انتقالية بين مرحلتين تاريخيتين نوعيتين، وليس فترتين زمنيتين
 فقط؛ األولى هي تجاوز المرحلة التي عمدها أصحابها الفلسطينيين، وبمساعدة ومباركة
بالتسوية االستثمار  خالل  من  األمريكية،  وبالرعاية  الرجعية  العربية  األنظمة  من   ودفع 
 أو السالم، وكانت حصيلته اتفاق أوسلو الذي شكل وبمختلف المعايير كسًرا حاًدا للمسار
والتي الثانية،  والمرحلة  الصهيوني.   – العربي  الصراع  بدايات  منذ  الفلسطيني   السياسي 
 هي حصيلة تراكمية لألولى من خالل االستثمار في التصفية، لكن هذه المرحلة ال تحتاج
 أصحابها الفلسطينيين، بعدما أدى اتفاق أوسلو غرضه لجهة الكسر الحاد للمسار السياسي،
واالجتماعية. السياسية  البنية  مجمل  مستوى  على  وعمودي،  أفقي  النقسام   والتأسيس 
 هذه المرحلة التي تتمحور اليوم في صفقة القرن األمريكية – الصهيونية وبالتحالف مع
الرجعية التي لم تتأخر في إعالن اصطفافها في طابور الحرب المعلنة العربية   األنظمة 
 على فلسطين؛ سواء من خالل حضور إعالنها )أي الصفقة(، أو االستضافة والمشاركة في
والبحرين اإلمارات  إشهار  إلى  االزدهار«، وصواًل  أجل  من  »السالم  المسماة  المنامة،   ورشة 

  تحالفهما، وقادم األيام ستشهد المزيد، بالرعاية األمريكية بالطبع.
أن دون  يكون  لن  ما  وهذا  ووعيها،  معرفتها  يتطلب  فهذا  جديدة،  مرحلة  نواجه   وإذ 
 نعرف المقدمات واألسباب التي أوصلتنا إليها، وهذه ال يمكن أن نصل إليها دون مراجعة
 نقدية جدية وحقيقية؛ ألن الخطابة ومهما بلغت من الفصاحة، ومهما ُشحنت بانفعاالت أو
 عواطف، لن تكون أكثر من »فشة خلق«، وبالتالي لن نكون أمام سياسة حل، بل تعميق

 إن لم يكن تجذير لألزمة.
 إن سياسة الحل التي نرجوها ويجب أن نعمل لها جميًعا، وقبل فوات األوان، والتي طريقها
 المراجعة والنقد والمساءلة والمحاسبة إن لزم، تبدأ والحال هذا من سؤال األزمة؛ اعتراًفا
 وتشخيًصا؛ جذوًرا ومضاميًنا، حيث إننا طوال المرحلة السابقة، ورغم عدم فقدان البعض
 لمبدأ النقد؛ إال إنه لم يفلح في أن يؤدي هدفه، وأن يوقف نزيف االختالالت البنيوية
 التي طالت كثيًرا من المفاهيم واألفكار والقيم الوطنية واالجتماعية بالضرر الكبير، ألنه
 ببساطة، ال يمكن ألحد أن يخرج من األزمة دون أن يعرف كيف دخلها أصاًل، وهنا يأتي
 موقع المراجعة، كأساس ألي سياسة حل، والتي تفرض علينا إعادة سؤال: هل نحن مشروع

 تحرر وطني أم مشروع سلطة؟
 إن حسم إجابة هذا السؤال يحتاج الجتماع تاريخي.. نعم، وبكل ما تعنيه كلمة تاريخي من
 مضامين واستحقاقات، وهذا لن يتحقق دون مقدمات جادة وتحضير كاٍف وتحديد وترتيب
 األولويات وإنضاج مضامين النقاش وجوهر المسائل وإعطاء المراجعة حقها.. فالحد الفاصل
العمل وطرائق  والسياسات  والبنى  المناهج  في  التغيير  هو  )التاريخي(  النوعي   للجديد 
 والذهنية الفكرية والسياسية، وفي موقع القلب من كل ذلك؛ الموقف من الجماهير/الشعب
للمشروع االعتبار  وإعادة  قوتها،  وتفعيل  طاقاتها  وتقدير  وحدتها  وحفظ  بها   والثقة 
 الوطني التحرري، وحفظ وصون القضية والحقوق الفلسطينية، والخروج من كل األنفاق
والشراكة الوحدوي  العمل  األساس في  وأن  التسوية،  باسم  التصفية  إلى  بها  أودت   التي 
 الحقيقية، هي الجماعية في النقاش واإلقرار والفعل، وليس الثنائية أو المحاصصة التي
للطاقات التبديد  استمرار  يعني  بما  قائمة،  والهيمنة  والتفرد  الحزبية  الفئوية   سُتبقي 

 الشعبية وتجويف المؤسسات الوطنية... الخ.
في حلقة  وجدي(، تشكل  شامل  )حوار  شاملة  ورشة  أمام  نكون  أن  المطلوب   باختصار، 
 سياسة حل متكاملة الحلقات وتراكمية الجهود والنتائج؛ تعيد ثقة شعبنا بقواه وأحزابه

وفعالياته، وتعيد الروح واالعتبار والوهج لقضيتنا الوطنية التحررية.
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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 
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الهدف الرقمي - فلسطين  العدد 18)1492(  أيلول/ سبتمبر  2020

 المقاالت المنشورة ال تتطابق مع وجهة
 نظر الهدف بالضرورة

فتحي الفضل: الشعوب العربية في مواجهة التطبيع.............38

محمد أبو شريفة:  المشهد التطبيعي الخليجي ......................40

عابد الزريعي: أيلول 2020وإعادة رسم خرائط الصراع............42

محمد العبد اهلل: حول الوضع شمال وشرق سوريا ...............44

شؤون العدو..

نواف الزرو: أوسلو وهدر الزمن واألرض.........................46

عرفات الحاج: تجسس صهيوني في سقطرى المحتلة.............49

شؤون دولية..

محمد صوان: حول االنتخابات الرئاسية األمريكية .................51

البلطجة األمريكية والرد: خاص بالهدف ...........................53

هاني حبيب: فصص غير متداولة عن الحرب الثانية...............54

الهدف الثقافي..

مروان عبد العال: عن حسين أبو النمل ..........................  56

عبد الكريم وشاشا: والتر بنيامين -الفن والتحرر ........... ... 59

أحمد مصطفى جابر: تكنولوجيا التعرف...........................62

رامي مراد: قراءة في فكر غازي الصوراني.......................67

الغالف األول
الفنان قاسم عبد القادر

 

محمود  الكبير  الشاعر  كتب 
الفاشي  إن  فحواه  ما  درويش 
صبرا،  نامت  عندما  استيقظ 
وأعمل فيها خنجره، ليرتكب تلك الجريمة 
التي اليمكن نسيان هولها واليمكن أيضا 
ثأر  ألن  فيها،  المسامحة  أو  عنها  الصفح 
صبرا من ثأر فلسطين اليموت وال يمحى 

بالتقادم.
وخسيس،  غادر  بطبعه،  جبان  والفاشي 
كأداة  هو  وفشل  العسكرية،  آلته  فشلت 
إخضاع  في  الصهيوني  يد  في  رخيصة 
سوى  طريق  له  يكن  ولم  المخيمات، 
باألطفال  ليفتك  ليل  بعتمة  التسلل 
والعجائز والنساء.. وكيف لنا أن ننسى أو 

نسامح؟ بل كيف نجرؤ على هذا..
الهدف  من  الجديد  األيلولي  العدد  هذا 
للذكرى  وشاتيال،  صبرا  لشهداء  تحية  هو 
على  واإلصرار  الصبر  بجمر  واإلمساك 
الرجعة  الذي  الطريق  في  قدما  المضي 

عنه .. طريق فلسطين.
في الغالف األخير نوجه أيضا تحية لجمال 
الذي  وهو  رحيله،  ذكرى  في  الناصر  عبد 
كان الضد مما يجري اآلن لذلك ال يحتفي 
كانوا  الذين  أولئك  خصوصا  أحد،  به 
أنهم  أيضا  ويعلمون  لقاءه  يتسولون 
كان  لو  خياناتهم  على  ليتجرؤوا  ماكانوا 

موجودا..
حقال  التحرث  هذه،  »لو«  أن  نعلم  لكننا 
وال تبذر بذارا، وإنما هي المقاومة وحدها 
التي تستطيع الرد عى ما يحدث من تطبيع 

وخيانات يندى لها الجبين.
متصلة  الهدف  تبقى  العدد  هذا  في 
القسم  معظم  أفردنا  وقد  بمرماها، 
الفلسطيني لمراجعة اتفاقيات أوسلو في 
والعشرين،  السابعة  المشؤومة  ذكراها 
العربي  القسم  معظم  خصصنا  بينما 
الخيانية  التطبيع  وخطط  مآالت  لمناقشة 
معلنة  صوب  كول  من  تنهمر  التي 
بشكل  األنظمة  هذه  وسقوط  انكشاف 
أيضا  العدد  هذا  في  فيه.  الرجعة  نهائي 
القارئ  تهم  بقضايا  تحيط  أخرى  ملفات 

العربي والفلسطيني .
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ماهر الطاهر للهدف:
علينا إجراء عملية تقييم صادقة ونزيهة للعقود الماضية

العربّية.. الساحة  على  متسارعة  وأحداٌث  وعميقة،  عاصفة  سياسّية   متغيراٌت 
 أنظمة عربّية تشهر تحالفها مع العدو الصهيوني، برعايٍة أمريكّية، في ظل أّن
 كل ما يجري بالتأكيد أبعد مّما يمكن أن ُيطلق عليه »تطبيًعا« للعالقات بين
 من أوجدهم االستعمار لخدمته وخدمة مصالِحه في الوقت المناسب، وال وقت أنسب
خلف سيلهث  ومن  والبحرين  اإلمارات  حّكام  ِقبل  من  الخيانات  هذه  إلعالن  اآلن   من 
 أوهامهم مرتمًيا في حضن الصهيونّية لتحقيق »سالٍم« مزعوٍم لم يعرفه العدو في

يوٍم من األّيام، إلنقاذ المأزومين »ترامب – نتنياهو«.

أكثر وضوًحا، الصورة  تجعل  العربّية  الساحة  على  السياسّية واألحداث  المتغّيرات   هذه 
 وتؤّكد على المؤّكد الذي أعلنته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منذ عشرات السنين،
عربيٍة أنظمٍة  من  يخلو  ال  العربّية  وأّمتنا  الفلسطيني  لشعبنا  األعداء  أّن معسكر   وهو 
جلب أجل  من  تتبارى  التي  العربّية«  »الرجعيّة  الجبهة  عليهم  تطلق  كما  أو   عميلة، 
السياق ولتشخيص المنطقة أكثر فأكثر.. وفي هذا   »إسرائيل« ودمجها في جغرافيا 
مسؤول الهدف«  »مجلة  حاورت  الصحيحة،  سياقاتها  في  ووضعها  وتحليلها   األمور 

 دائرة العالقات السياسّية في الجبهة الشعبّية د. ماهر الطاهر.

حوار: أحمد بدير 

ية
ين

ط
س

فل
ن 

ؤو
ش

فيها، العاملين  وكافة  الهدف«  لـ«مجلة  التحّية  الطاهر  د.  وّجه  بداية حديثه،   في 
 ُمعبًرا عن سعادته باقتراب البوابة من إصدار العدد 1500 من مجلة الهدف، الفًتا
 إلى أّنه »من المهم عند الوصول إلى هذا العدد أن يكون هناك احتفاالً كبيًرا بهذه

المجلة التي أّسسها الشهيد غّسان كنفاني«.
 عقب ذلك، بدأ الطاهر حديثه حول ما إذا كان اجتماع األمناء العامين الذي انعقد
 في الثالث من شهر سبتمبر/أيلول الجاري بين رام اهلل وبيروت يحمل جديًدا يجعله
د على أّن »هذا االجتماع  ُمختلًفا عن االجتماعات السابقة للفصائل الفلسطينّية؛ إذ أكَّ
 جاء في ظل أّننا أمام مرحلة فاصلة وجديدة تواجهها القضّية الفلسطينّية واألّمة
 العربّية بأسرها، سيما مع وجود بعض القادة العرب الذين يشهرون تحالفهم مع
الفلسطيني الشعب  الوقت يشاهدون كل يوم معاناة  الصهيوني، وفي ذات   العدو 
 الذي يتعّرض منذ 72 عاًما للمجازر والقتل اإلرهاب ليأتون اليوم ويطّبعون مع هذا

الكيان«.
أمٌل وقلٍق في آٍن واحد

أّول، وعلى مستوى  غياٍب طويل  بعد  انعقد  االجتماع  »هذا  أّن  إلى  الطاهر   ولفت 
إلنهاء لجان  تشكيل  على  االتفاق  جرى  إذ  الصحيح؛  االتجاه  في  خطوًة  شّكل   ما 

بناء وإعادة  الفلسطيني،   االنقسام 
وضرورة الفلسطينّية،  التحرير   منظمة 
 تشكيل قيادة وطنّية موّحدة للمقاومة،
لكّن مهم،  االجتماع  هذا  أّن  شك   وال 
 الرأي العام الفلسطيني لديه أمٌل وقلٍق
هذا ُيشّكل  أن  هو  األمل  واحد،  آٍن   في 
 االجتماع بداية إلنهاء االنقسام وتحقيق
شراكٍة خالل  من  الفلسطينّية   الوحدة 
الفلسطيني القرار  صنع  في   حقيقّيٍة 
أمٌل وهناك  التفّرد،  سياسة   وإنهاء 
 أيًضا لدى شعبنا وأمتنا باتجاه تصعيد
وصوالً أشكالها  بكل  الشاملة   المقاومة 
لمواجهة مدني  وعصيان  انتفاضة   إلى 
قناعة إلى  المحتلين  وإيصال   االحتالل 
ألرضنا احتاللكم  استمرار  أّن   مفادها: 

سيكون باهظ الثمن والُكلفة«.
 وتابع الطاهر حديثه: »بجانب هذا األمل
الرهان استمرار  بفعل  ناجم  قلق   هناك 
 على مفاوضاٍت عبر اللجنة الرباعّية وحول
 إمكانّية الوصول إلى حلوٍل سياسّية، ألّن
اآلن حتى  الفلسطيني  الرسمي   الخطاب 
العودة إمكانّية  عن  يتحّدث  زال   ما 
إذا خاصة  اللجنة،  هذه  عبر   للمفاوضات 
االنتخابات في  الديمقراطي  الحزب   فاز 
ُيعيدنا األمريكّية، ونخشى أن   الرئاسّية 
وإلى المفاوضات  مرّبع  إلى  األمر   هذا 
على ُمشدًدا  خاسرة من جديد«،   رهاناٍت 
 أّن »الجبهة الشعبّية تسعى إلنهاء هذه
جديدٍة مرحلٍة  إلى  واالنتقال   المرحلة 
واستراتيجّية عمل  برنامج   أساسها 
المقاومة لبرنامج  ترتكز   فلسطينّية 
وطنّيٍة لوحدٍة  وترتكز  أشكالها   بكل 
 فلسطينّيٍة شاملة تستند لحركة شعبّية
الحقيقي السند  تشّكل  فاعلة   عربّية 
وتستند العادلة،  وقضيته   لشعبنا 
التقدمّية القوى  بُمشاركة  أممّية   لحالة 
الُمساندة للحق الفلسطيني في العالم«.

 القيادة الوطنّية املوّحدة لم
 تتشّكل بعد

العامين، األمناء  اجتماع  إلى   وبالعودة 
لـ«الهدف«: حديثه  خالل  الطاهر   قال 
هذا أّن  ونعتقد  نرغب  كّنا   »نحن 
 االجتماع لن يكون فقط إللقاء خطابات
العامين، بل نريد أّن يشّكل  من األمناء 
 وقفة حقيقّية لُمناقشة العنوان السياسي
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 وإلى أين تسير األمور سياسًيا، وأن نناقش تقييم المرحلة السابقة حول أين أخطأنا
 وأين أصبنا، وكيف ُننهي االنقسام الذي طال أمده، ونبحث كيفية أاّل يكون هناك
الفلسطينّية«، التحرير  منظمة  عنوان  ونبحث  غزة،  وقطاع  اهلل  رام  في   سلطتين 
لكن اللجان،  تتشّكل  ذلك  وبعد  العناوين  مناقشة بعض هذه  نتوّقع  »كّنا   مردًفا: 
 نؤّكد أّن هذا االجتماع ينبغي أن نتابعه بشكٍل جّدي، وأاّل يكون هناك ثنائّية في
 متابعة المسائل المختلفة وتسيطر الُمحاصصة بين حركتي فتح وحماس ألّن واقع
الذي صدر عن االجتماع تمت مناقشته بين فصيلين فقط، البيان  أّن   الحال يقول 
 وهناك فصائل لم تّطلع على هذا البيان ولم ُتشارك في مناقشته، وحتى البيان الذي
 صدر عن )القيادة الوطنّية الموّحدة( لم تتم مناقشته، بل لم تتشّكل أساًسا القيادة

الوطنّية الموّحدة بعد، وهذه بداية ليست صحيحة«.

رفٌض قاطع للثنائّية واملحاصصة
د الطاهر خالل حديثه في هذا الجانب على أّن »الجبهة الشعبّية جاّدة وُمخلصة  وأكَّ
شاملة بحث  عملية  تجري  أن  يجب  ولكن  الفلسطينّية،  الوحدة  تحقيق  أجل   من 
ما إلى  للوصول  الشراكة  مبدأ  مًعا وفق  نسير  أن  أجل  الفصائل من  إطار كل   في 
 نصبو إليه، وبعيًدا عن الثنائّية بين فتح وحماس فقط، ونحن بحثنا هذا األمر في
لن أّننا  على  دنا  وأكَّ ودمشق  بيروت  في  المختلفة  الفصائل  مع  الثنائّية   اللقاءات 
 نقبل بالثنائّية بأي شكٍل من األشكال، بل ال بد من طرح األمور بشكٍل واضح ألن

 األمر يحتاج إلى مناقشة جاّدة من ِقبل كافة الفصائل الفلسطينّية«.
الالهثون »العرْب«

العدو مع  اتفاقياٍت  لتوقيٍع  الخليج  في  العربّية  األنظمة  بعض  تهافت   وبشأن 
الطاهر على أّن »ما أقدمت عليه اإلمارات والبحرين ُيعتبر أكثر  الصهيوني، شّدد 
المقاومة، أساسه مواجهة محّور  الصهيوني  العدو  مع  بل هذا تحالف   من تطبيع، 
تواجهها جًدا  خطيرة  تطورات  أمام  أّننا  يؤّكد  ما  الفلسطينّية،  القضية   وتصفية 
 الساحة الفلسطينّية والعربّية«، موضًحا أّن »ما أقدمت عليه اإلمارات والبحرين ومن
 سيلحق بركبهم تبدأ مواجهته من فلسطين أوالً؛ إذ ال يمكن أن نواجه أي تطبيٍع
في وبحقه  بالكيان  تعترف  الفلسطينّية  الرسمّية  والقيادة  جادة  بصورة   عربي 
الكيان  الوجود، وحتى تكون معركتنا واضحة وصادقة يجب سحب االعتراف بهذا 
يملكون ال  الذين  العرب  الحّكام  من  التابعين  لدى  ذرائع  أي  يكون هناك  ال   حتى 
 من أمرهم شيًئا، وكذلك الغاء كافة اتفاقات أوسلو سيئة الصيت والُسمعة، وحل ما
 ُيسمى لجنة التواصل مع المجتمع اإلسرائيلي؛ ألّن الدول العربّية التي تحالفت مع
الذين طّبعوا ووّقعوا اتفاقات أوسلو. الفلسطينيين هم  أّن   الكيان تتبّجح وتقول 
 السؤال: لماذا هذه الدول تطّبع مع إسرائيل وتعقد االتفاقيات مع أّنها لم تقاتل
 إسرائيل في يوٍم من األّيام؟ ألّنها تتذّرع وتتكئ على مبررات تحاول أن تجعل في

 مقدمتها؛ اتفاق أوسلو«.
 كما بّين الطاهر خالل حديثه لـ«الهدف«، أّن »الجبهة الشعبّية لم ُتفاجأ بما جرى،
 بل قّيمنا هذه األنظمة منذ أن قّدمنا االستراتيجّية السياسّية والتنظيمّية للجبهة
دنا على أّن تحرير فلسطين يبدأ باإلجابة على سؤال ُيحّدد من  عام 1969، حيث أكَّ
الشعب بأّنها ضد  العربّية  الرجعّية  فبالتالي صّنفنا  الصديق؟  هو  ومن  العدو   هو 
العربّية«، الجماهير  مع  تكون  أن  األنظمة  لهذه  يمّكن  وال  ومصالحه،   الفلسطيني 
 الفًتا أّن »هذه األنظمة فعلًيا ُمتحالفة مع العدو، والدليل على ذلك عندما قال قبل
 أّيام مدير سابق في المخابرات اإلسرائيلّية غاضًبا ومنتقًدا ترامب ونتنياهو: )لماذا
 أعلنتم التحالف مع اإلمارات والبحرين؟ هؤالء يقفون معنا منذ زمٍن بعيد وأنتم
 فضحتم هذه األنظمة، وما فعلتموه قد يمّهد الطريق أمام ثورات عربّية حقيقّية
انتخابّية، ومصلحة لمصالح  االتفاقيات  وّقعتم هذه  لكّنكم  والحّكام،  األنظمة   ضد 

 إسرائيل تتطلّب؛ أاّل تكشفوا عن الحلفاء الذين يقفون إلى جانبنا(«.
خبائُث قطر

العربية وما هو مصيرها في ظل هذه الجامعة  إلى  الطاهر خالل حديثه   وتطّرق 
د أّن »المرحلة تطرح تساؤل حول مبرر وجود هذه الجامعة  المرحلة الخطيرة؛ إذ أكَّ
على الناتو  حلف  وعدوان   ،2003 عام  العراق  على  حدث  الذي  العدوان  غّطت   التي 
 ليبيا، وعدوان 2006 على لبنان، والعدوان على اليمن، وتآمرت على سوريا وأخرجتها

 من الجامعة، واآلن رفضت أن تصدر أي
وتوقيع والتحالف  التطبيع  ضد   بيانات 
مع والبحرين  اإلمارات  بين   االتفاقيات 
 العدو، وهناك أيًضا دول أخرى ستنضم
 إلى هذا الحلف. قبل أّيام عقدت جلسات
بين االستراتيجي  بالحوار  ُسمي   ما 
الخارجية وزير  ترأسها  وقطر   أميركا 
الرحمن عبد  بن  ومحمد  بومبيو   مايكل 
وفي القطري،  الخارجية  وزير  ثاني   آل 
 إطار هذا الحوار االستراتيجي تم توقيع
دوالر مليار   26 بقيمة  أسلحة   صفقة 
 أميركي وهذا خطير، ولكّن األخطر من
 ذلك ما تجاهلته وسائل اإلعالم القطرّية
بين اتفاًقا  هناك  أّن  وهو   وغيرها 
من وقطر  األمريكّية  المتحدة   الواليات 
 أجل العمل على تحقيق الرؤية األمريكية
 لحل الصراع في الشرق األوسط، وجميعنا
 يعرف أّن هذه الرؤية تقوم على أساس
مع قطر  أن  يؤكد  وهذا  القرن،   صفقة 

هذه الصفقة«.
 ورأى الطاهر أّن »المطلوب اآلن في ظل
التحالف هو  والمخاطر  التحالفات   هذه 
الشعبّية والقوى  العربّية  األحزاب   بين 
القوى كافة  ِقبل  من  الشامل   والتحّرك 
 الشعبّية العربّية لتشكيل جبهة مقاومة
 عربّية ووضع خطة عمل لُمواجهة المرحلة
التطبيع محاوالت  وإسقاط   القادمة 
 واالتفاقيات التي تم عقدها، ونؤّكد أّن
 الجماهير العربّية ال يمكن بأي حاٍل من
ولدينا التطبيع،  مع  تكون  أن   األحوال 
 مثاًل الشعب العربي المصري الذي ورغم
اتفاقيات كامب  مرور أربعين عاًما على 
 ديفيد يرفض التطبيع، وكذلك الشعب
توقيع رغم  يقبل  لم  األردني   العربي 
ثقة على  ونحن  عربة،  وادي   اتفاقيات 
 كاملة بأّن شعبنا في دول الخليج وعموم
 الشعب العربي من المحيط إلى الخليج لن
 يقبل بالتطبيع، لكن علينا في المرحلة
جّدي بشكٍل  للتحّرك  نعمل  أن   القادمة 
خالل من  العربي  الشارع   الستنهاض 
 القوى السياسّية، وهذا يحّملنا مسؤولية
للبعد االعتبار  إعادة  كيفّية   كبيرة في 
الفلسطينية للقضية  العربي   القومي 

 حتى نواجه المخاطر الراهنة«.
 مخطط الضم: ُالغي أم ُجّمد؟

 قال الطاهر في هذا الصدد، إّن »مخّطط
 الضم لم ُيلَغ، بل تأّجل –رغم أن االحتالل
الضفة من  األكبر  األجزاء  على   يسيطر 
يؤّكد كما  الحق  وقٍت  إلى   -  الغربية 
التأجيل وهذا  الصهيوني،  العدو   قادة 
الفلسطيني الشعب  موقف  عن   ناجم 
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 الموّحد الذي قال ال، وهذا هو األساس، باإلضافة إلى ذلك كان هناك خشية من الدول
إلى إذا تم تنفيذه سيؤدي  المخطط  أّن هذا  العربّية من  الدول   األوروبّية وبعض 
 انتهاء السلطة الفلسطينّية، ومن ُهنا مورست ضغوطات على الكيان اإلسرائيلي من
 بعض الدول حتى يتم تأجيل هذا المخّطط، لكّن العدو يؤّكد حتى اليوم أّنه أّجل
 تنفيذ المخّطط وسينفذه في المستقبل، وسنقع في خطأ كبير إذا اعتقدنا أّنه تم
 إلغاؤه، حتى أّن نتنياهو قال بلسانه: ال دولة فلسطينّية ال اآلن وال في المستقبل،
 والمفاوضات ستكون على أساس أّنه ال عودة حتى ولو لالجئ واحد، والقدس عاصمة
وسّكان إلسرائيل،  ستكون  الضفة  في  المطلقة  والسيادة  إلسرائيل،  أبدّية   موّحدة 

 فلسطين سيكون لهم جيوب للعيش فيها«.
سالح اإلعالم في معركة الزيف والتزييف

 لوحظ مؤخًرا أّن األنظمة المستسلمة التي ارتمت في حضن نتنياهو جّيرت وجّيشت
 وسائل إعالمها المسمومة ومؤّسساتها الدينّية وغير الدينّية لتبرير ما أقدمت عليه
الفلسطينّية وحقيقة التاريخّية  الرواية  لضرب  منها  محاولٍة  علنيٍة، في  خيانٍة   من 
معنّية الدول  »هذه  أّن  على  لـ«الهدف«،  الطاهر  ُيشّدد  المنطقة،  الدائر في   الصراع 
نقل وسُيحاولون  الوعي،  تشويه  أجل  من  اإلعالم  على  المليارات  وستصرف   بذلك، 
األمريكّية اإلعالمّية  الماكنة  بُمشاركة  العربي  الشارع  في  قطاعات  إلى   التطبيع 
 اإلسرائيلّية والرجعّية من أجل قلب الحقائق، وهناك عالقة وثيقة بين مسألة التطبيع
 وبين محاولة ضرب الوعي العربي؛ ألّن ما يجري من تطبيع مع دول عربّية بأوامر
العربّية، وضرب القومّية   من اإلدارة األمريكّية، يستهدف إسقاط أسس ومفاهيم 
 هويتنا، وثقافتنا، وتاريخنا، ومستقبل أجيالنا وهذا هو جوهر المخطط الصهيوني،
 وطبًعا سيلجؤون الستخدام كل الوسائل: بعض رجال الدين الذين ينّظرون للسالطين
 والحّكام؛ صراعات مذهبّية بين الشيعة والُسنة وهذا مخطط قديم يجري العمل عليه
صراع إلى  صهيوني(   – )عربي  صراع  من  الصراع  استبدال  أجل  من  سنوات؛   منذ 
 )عربي – إيراني(، أو صراع )ُسني – شيعي(، لذلك المسؤولّيات الُملقاة على عاتق
 القوى الشعبّية واألحزاب العربّية هي كبيرة في المرحلة القادمة، ونحن على ثقة
 بأّن حقائق الجغرافيا والتاريخ ال يمكن أن تسمح بتمرير هذه المخّططات وعلينا
 أن نهيأ أنفسنا من اآلن لخوض معركٍة عنوانها اختراق الجبهة الثقافّية التي هي

 من أخطر الجبهات«.
لنسترشد برأي حكيم الثورة

الثورة جورج حبش السياق بما كان يؤّكد عليه حكيم  الطاهر في هذا   واستشهد 
 مؤّسس الجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين، ومؤّسس حركة القوميين العرب، يقول:
 »قد ُنهزم في المعركة العسكرّية، وقد ُنهزم سياسًيا، لكّن معالجة ذلك يمكن أن
 يتم ونعّدل موازين القوى، ولكّن األهم واألخطر هو أاّل ُنهزم في المعركة الثقافّية
 وغير مسموح أن ُنهزم على هذه الجبهة التي تتناول تاريخنا وحضاراتنا ومبادئنا
 وثوابتنا، ولذلك ينبغي أن نتهيأ لمعركٍة شاملة نفضح فيها االدعاءات الصهيونّية،
اإلعالمّية من العربّية وأبواقها وأدواتها  الرجعّية   وما سُتقدم عليه بعض أطراف 

تزييف لحقائق التاريخ«.
 مخطط التطبيع والتجويع

 وقال الطاهر لـ«الهدف«، إّنه »مما ال شك فيه أّن الواقع العربي اليوم مؤلم ومعّقد جًدا،
 خاصة بعد ما ُسمي بالربيع العربي، فهناك مخطط كبير يستهدف األّمة العربّية
 بأسرها وُيحاول التحالف اإلمبريالي الصهيوني الرجعي أن يعمل على أساس مخطط
 التطبيع والتجويع في ظل أّن الوضع االقتصادي في كثير من البلدان العربّية أصبح
 في غاية الصعوبة والتعقيد كسوريا واليمن ولبنان والعراق، ولذلك أصبح المواطن
 العربي مشغوالً بهمومه االقتصادية والمعيشية اليومّية، وال نستطيع أن نقلّل من
 صعوبة هذه األوضاع المعقدة جًدا، وهذا هو المخّطط الكبير الذي أراد أن ُيشِغل
العربّية في بلدانها الشعبّية  الحاضنة  العربّية«، ُمشيًرا إلى »ضرورة تحّرك   البلدان 
 بشكٍل جاد من أجل معاجلة كل هذه المخاطر، ونحن كفلسطينيين من واجبنا في
 هذا االطار أن نستند للشعب العربي، ومع األسف كانت القيادة الفلسطينّية تغلّب
 عالقتها مع األنظمة العربّية وليس مع الشعوب العربّية، واآلن علينا أن ُنعيد النظر
إلعادة األرض  على  الموجودة  العربّية  السياسّية  القوى  مع  عالقتنا  في   والتركيز 

االعتبار للبعد العربي للقضية الفلسطينّية«.

 كيف ُنخاطب الجماهير العربّية؟
نحن نتخذ  »عندما  أّنه  الطاهر  د   وأكَّ
الجريئة المواقف   كفلسطينيين 
صادقة تقييم  عملية  وإجراء   والواضحة 
خالل الفلسطيني  العمل  لمسار   ونزيهة 
والتقويم للتقييم  الماضية   العقود 
تقوم واضحة،  عمل  استراتيجّية   ورسم 
وإعادة فلسطين  تحرير  قاعدة   على 
ونوقف والهدف،  الشعار  لهذا   االعتبار 
ما ُسمي المفاوضات وعلى    الرهان على 
 بحل الدولتين الذي أثبت فشله وأنهاه

 العدو نفسه.
عنصري استيطاني  عدو  أمام   نحن 
 إجالئي، يستهدف شعبنا في كل مكان
 القتالعه والسيطرة على كامل فلسطين.
 هل ما زال هناك مجال للحلول السياسّية
 وخيار المفاوضات؟ هل هناك مجال لحل
لمفاوضات مجال  هناك  هل   الدولتين؟ 
ال العربي  الشارع  الرباعّية؟  اللجنة   عبر 
 يمكن أن يتحّرك إذا لم يكن لدينا نحن
 الوضوح في الرؤية السياسّية، وأن نعيد
مع للصراع  الحقيقّية  للمفاهيم   االعتبار 
الصهيوني، حينها فقط نتمّكن  الكيان 
التي العربّية  الجماهير  ُمخاطبة   من 
رغم المركزية،  قضيتها  مع   ستقف 

 همومها وكل مشاكلها ومشاغلها«.
التحّية ماهر  د.  وجه  السياق  هذا   وفي 
الذي البحرين  في  »شعبنا  إلى   العميقة 
 خرج بمظاهراٍت كبيرة لمواجهة التطبيع
 وحّكامه، وعّبر عن أصالته العربّية، ولكل
رفضت التي  العربّية  والنشاطات   القوى 
العدو مع  التحالف  واتفاقيات   التطبيع 
من المزيد  هو  والمطلوب   الصهيوني، 
 التحّرك؛ ألّن خطر المخّطط الصهيوني -
 اإلمبريالي ال يستهدف فلسطين فقط،
جمعاء«، العربّية  البلدان  يستهدف   بل 
الصامد الفلسطيني  »شعبنا  أّن   ُمؤكًدا 
األّمة. وكذلك األّول عن  الدفاع   هو خط 
غّزة في  العظيم  لشعبنا  التحّية   وجه 
 الذي خاض ثالثة حروب وسّجل بطوالت
د وأكَّ أسطوري،  صمود  وعملية   كبيرة 
األنظمة من  أكبر  فلسطين  أن   للعالم 
 العربّية، ولكل شعبنا العظيم في الضفة
من المحتل  وفي  والقدس   الفلسطينّية 
اللجوء مواقع  كل  وفي   48 عام   أرضنا 

 والشتات«.
شعبنا أبناء  ُمخاطًبا  الطاهر   وتابع 
خيار أمامنا  »ليس  مكان:  كل   في 
واحراق شاملة  بانتفاضٍة  القيام   سوى 
العدو ليفهم  الغزاة  أقدام   األرض تحت 
لألرض احتالله  استمرار  بأّن   ويقتنع 
وأّن للغاية،  ُمكلًفا  سيكون   الفلسطينّية 
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أشكالها، بكل  المقاومة  هو   طريقنا 
إاّل أرضنا؛  من  تنسحب  لن   وإسرائيل 
 بالُمقاومة والتضحيات التي شعبنا جاهز
برنامج إلى  يحتاج  لكّنه   لتقديمها، 
 عمل سليم واستراتيجية واضحة وقيادة
 تعمل على أساس إنهاء االنقسام ورسم
أوسلو مرحلة  ُتنهي  عمل   استراتيجية 
الوحدة عنوانها  جديدة؛  مرحلة   وتبدأ 
في السياسّية،  والشراكة   الفلسطينّية 
استراتيجي كخيار  والمقاومة   القرار 
ونكون حقوقنا،  خاللها  من   نستعيد 
التي الدماء  وشالالت  لشهدائنا   أوفياء 
مواقع وفي  فلسطين  أرض  على   سالت 
األوفياء نكون  وأن  والشتات،   اللجوء 
االحتالل سجون  في  الصامدين   ألسرانا 
العام األمين  رفيقنا  رأسهم   وعلى 
 المناضل الرمز أحمد سعدات الذي نوّجه
الصعب، الظرف  هذا  في  التحّية   له 
البرغوثي وكل األسرى في  وإلى مروان 

 السجون«.

 الكلمة ملحّور املقاومة واملعركة
لصالح فلسطين

الهدف«، »مجلة  مع  حديثه  ختام   وفي 
ما يعلم  »الجميع  أّن  على  الطاهر   شّدد 
وُيحّققها حّققها  التي  اإلنجازات   هي 
العدو )طرد  اليوم  المقاومة   محّور 
،2000 عام  لبنان  من   اإلسرائيلي 
حرب في  تحّقق  الذي   واالنتصار 
اإلسالمّية الجمهورية  وصمود   ،2006 
وصمود الضغوط،  كل  أمام  إيران   في 
 الشعب الفلسطيني على األرض، وصمود
وصمود تدميرها،  مخّطط  أمام   سوريا 
المقاومة وصمود  أيًضا،  اليمني   الشعب 
لديه أصبح  المحّور  هذا   العراقّية(.. 
 إمكانيات كبيرة ومتجّذر في األرض ما
 ولّد قلًقا حقيقًيا لدى العدو الصهيوني
من اآلن  يجري  ما  وكل  ترامب،   وإدارة 
استهدافه جانب  إلى  واتفاقات   تطبيٍع 
كذلك ووجوًدا،  وأرًضا  شعًبا   لفلسطين 
الذي الصلب  المحّور   هو استهداف لهذا 
والخيانة، االستهداف  هذه  تزيده   لن 
األنظمة هذه  ألّن  وصالبًة،  قوًة   إاّل 
التي التوت  ورقة  وأسقطت   انكشفت 
الصعيد وعلى  وراءها،  تتسّتر   كانت 
لصالح المعركة  ستكون   االستراتيجي 
 الشعب الفلسطيني وأحرار أمتنا العربية
 الذين عرفوا من يقف اليوم إلى جانِبهم
وفي العربي،  القومي  األمن   وبجانب 
ضدهم يعمل  من  كل  انكشف   المقابِل 
لمحّور قّوة  نقطة  وهذه  أمنهم،   وضد 

المقاومة في المواجهة«.

ف
هد

 ال
يف

ال يبقى في الواد إال الحجارة
طالل عولك

كاتب ومحلل سياسي - فلسطين

ممثاًل الموظف  فريدمان؛  ديفيد   الجاهل 
 عن المستوطنين كسفير للواليات المتحدة
 في إسرائيل، يحتفل على طريقته الخاصة، متأثًرا
األبيض البيت  حديقة  في  االحتفال   بمشاهد 
 منتصف هذا الشهر.. يصدق فيردمان أّن تطبيع
 العالقات بين اإلمارات والبحرين مع إسرائيل يشكل
 حدًثا تاريخًيا لكونه من وجه نظره، يشكل بداية
 مرحلة إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، الذي

ينتظر بضعة أشهر حتى يتم إقفاله نهائًيا.

لكن الغراب،  نعيق  من  يتشاءمون  الناس   بعض 
التشاؤم ال ينته إلى أي أذى طالما أنهم ال  هذا 
بين واشنطن  في  جرى  ما  نعيقه.  إال   يسمعون 
 دول كرتونية حديثة التكوين، وحتى لو تبعتها
 دواًل أخرى، ال يمكن أن يؤدي إلى اقفال الصراع،
األرض، على  موجودون  القضية  أهل  أن   طالما 
 ومتمسكون بعقيدتهم الوطنية، فما يجري ليس
الذي التاريخ  اعوجاجات  تشهد  محطات   سوى 

يستمر في حالة تصاعدية، ويصحح مسيرته.

 ُيفترض أن يقول فريدمان، أن مرحلة البحث عن
األمريكي الحلف  وأن  انتهى،  قد  الدولتين   سالم 
 اإلسرائيلي قد أغلق كل السبل المؤدية إليه، هذا
مستعًدا يعد  لم  الفلسطيني  الشعب  أن   يعني 
جعل الذي  الحد  إلى  التنازالت  سياسة   لمتابعة 
فلسطين أرض  من   %78 عن  تتنازل   قيادته 
 التاريخية، وكان ذلك واحدة من تعرجات التاريخ.

األدنى الحد  سالم  على  الطرق  إسرائيل   تقفل 
الشعب بحق  تاريخي  ظلٍم  على  ينطوي   الذي 
عودة إلى  تؤدي  الطرق  لتصبح   الفلسطيني، 
 الصراع لبداياته األولى، بما أّنه صراع على الوجود،

وليس على الحدود.

 وطالما أن األحداث أفضت إلى هذه الحقيقة فإن
لخوض الفلسطيني  الشعب  بجدارة  يتصل   األمر 
كل سينتزع  بأّنه  عميقة  وبثقة  الصراع   هذا 
 حقوقه التاريخية. لقد نجحت إسرائيل في تطبيع
 عالقاتها مع عدد من الدول العربية وقد تنجح في
 جر دول أخرى، لكّنها فشلت وستفشل في تطبيع
 عالقاتها، مع الشعوب العربية، هذه هي التجربة،
الواد يبقى في  وال  المؤّكدة،  النتيجة   وهذه هي 

 إال الحجارة.
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عرضية  وفاة  أو  المزعوم،  )الشرف(  بدعوى  إلمرأة،  قتل  حادثة  كل  مع 
مسيرة  مسلح في  استعراض عضالت  أو  نار في عرس،  إطالق  ألحدهم في 
على  وخطورته  له  حد  وضع  وموجبات  الفلتان  عن  الحديث  يتكرر  مبايعة، 
النسيج االجتماعي والهوية الوطنية، وال بأس بأن يتم التطرق للفارق بين سالح اليوم 
)الفالت(، وبين سالح المقاومة في مرحلة سابقة، وفي هذا الخطاب المكرور حد الملل 
ال يتساوى بتقديرنا صاحب الخطاب الرسمي مع نقيضه الشعبي مع أنهما يتفقان على 
إدانة الفلتان وضرورة وضع حد له وخطورته على النسيج االجتماعي، ولكن بعد ذلك 

الفلتان السلطوي

 وتهتك مكونات الهوية والنسيج االجتماعي
وسام الرفيدي - أستاذ علم االجتماع في جامعة بيت لحم /فلسطين
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تعكس  باعتقادنا  رئيستان  قضيتان 
مصدر  أوالها  الخطابين،  بين  التفارق 
ذلك  يستتبع  وما  الفلتان،  هذا  سالح 
من سلوكيات وتكوين نفسي وشعوري 
وثانيهما  ذلك،  كل  ومصدر  لحامله 
الوطنية،  الهوية  على  الفلتان  ذلك  أثر 
من  ليس  االجتماعي،  النسيج  وبالتالي 
زاوية  من  ولكن  التاثير،  حتمية  زاوية 
سياسي  لمسار  السياسية  المسؤولية 
للتأثير  وبالتالي  للفلتان،  أدى  محدد 

على الهوية والنسيج االجتماعي.
الفلتان ابن تنظيم السلطة

الخطاب  له  يتطرق  ال  ما  وهذا 
الشعبي  الخطاب  عليه  ويصر  الرسمي 
التواصل  صفحات  على  التداول  عبر 
يملك  الذي  فمن  والتحشدات؛  والندوات 
)الشرعي(  به  المسموح  سواء  السالح، 
تنظيم  قاعدة  سوى  عنه،  المسكوت  أو 

السلطة وعناصر األجهزة األمنية؟ 
المبايعة  مسيرات  وفي  األعراس،  ففي 
أسرى  استقبال  وفي  الفتحاوية، 
االحتفال  وفي  األحيان،  بعض  محررين 
بنتائج انتخابية في فترة ما... يظهر 
سنوات،  قبل  قيل،  عالنية.  السالح  هذا 
كانت  سيارة  أن  عيان  شهود  عن  نقاًل 

على  بتوزيعها  قامت  بالذخيرة  محملة 
)الطخيخة( في بلدة بيرزيت بعد ظهور 
قد  الطلبة،  لمجلس  االنتخابات  نتائج 
تنظيم  قاعدة  خارج  سالح  هناك  يكون 
يعج  اإلجرام  فعالم  بالتأكيد؛  السلطة 
وتبدو  به،  يعبأ  ال  واالحتالل  بالسالح 
السلطة وأجهزتها غير شديدة االهتمام 
بسالح  هو  اهتمامها  جل  ألن  أصاًل؛  به 
المقاومة، بحيث يمكن أن تستنفر كل 
أجهزتها ومندوبيها إذا وصلها معلومة 
أن  يمكن  واحدة،  سالح  قطعة  عن 

تستخدم بفعل مقاوم.
سلطة  تفارقا.  وقد  الخطابان  يبدو  هنا 
أوسلو ال تنبس ببنت شفة حول حقيقة 
تنظيمها  سالح  هو  الفالت  السالح  أن 
في  يستخدم  يعد  لم  الذي  حصراً 
المقاومة، حرصاً على )المشروع الوطني( 
وال يستخدم سوى في  أوسلو،  المسمى 
والمبايعات  األعراس  في  االستعراض 
كل  في  أي  والمهرجانات،  واالحتفاالت 
الخطاب  أما  للمقاومة.  بصلة  يمت  ال  ما 
السالح ظاهرة من  بهذا  فيرى  الشعبي 
فيها  يتحول  أوسلو:  مرحلة  ظواهر 
كونه  عن  ويكف  لإلستعراضية  السالح 

سالح مقاومة.
أما ما يرتبط بهذا السلوك اإلستعراضي 

والشعوري  النفسي  التكوين  ذلك  فهو 
الثالثة  العقود  طوال  تشكل  الذي 
العنف  تقديس  على  والقائم  الماضية 
منهم،  المحتل  وليس  اآلخرين،  تجاه 
السالح،  بحمل  الَمَرضية  والمباهاة 
حمله  وطرق  أنواعه  عديد  واستعراض 
والتعامل معه، وحتى طريقة السير به، 
بمشاهد هوليودية تذكر بنموذج رامبو 
تحميل  يمكن  ثقافة  تلك  السينمائي؛ 
نتاجها  فهي  وزرها،  أوسلو  مرحلة 
الشرعية، مع أنها وللحق أيضاً  وابنتها 
في  الميدانية  للممارسة  بالتسلل  بدأت 
االنتفاضة  مراحل  من  متأخرة  مرحلة 

الشعبية للعام 1987. 
الهوية  لتمزق  مظهر  الفلتان 
والنسيج االجتماعي؛ سبب ونتيجة 

في آن
عن  بعيداً  بمسمياتها  األمور  لنسمي 
المغاالة، ما يجري في بالدنا من مظاهر 
عنف اجتماعي وفلتان واستخدام للسالح 
في حل اإلشكاليات االجتماعية، ال نتميز 
منتشر  العنف  كمجتمع؛  فقط  نحن  به 
في  مجتمعنا  يكون  وقد  العالم،  في 
تتميز  ال  التي  المجتمعات  قائمة  ذيل 
فقتل  والجريمة،  للعنف  مدمر  بارتفاع 
الشرف(   ( خلفية  على  مثاًل  النساء 
على  حقيقته  في  قتل،  وهو  المزعوم، 
خلفية انعدام شرف الرجال؛ ينتشر في 
ليس  هذا  أقول  والعراق،  ومصر  األردن 
بل  خطورته،  من  التقليل  منطلق  من 
لوضع األمور في نصابها ال أكثر كمدخل 
بالدنا  في  والجريمة  الحق.  لتحليل 
بتقديري أقل بكثير في معدالتها من 
الجريمة في مجتمعات أخرى، هذا ولم 
لتجارة  المنظمة  الجريمة  عن  نتحدث 
المخدرات واالتجار بالنساء واألطفال في 

المجتمعات الرأسمالية المتقدمة.
أن  للتأكيد:  هو  ذلك  لقول  يدفعنا  ما 
الجريمة في مجتمعنا، وبغض النظر عن 
حجمها ومعدالتها، تبقى ذات تأثيرات 
االستعمار  خصوصية  بفعل  مدمرة 
شعبنا  توحيد  وضرورة  الصهيوني 
وتعزيز تماسكه االجتماعي، وقبل ذلك 
ذلك  وكل  الجامعة،  الوطنية  هويته 
يصاب بالصميم بفعل الفلتان والجريمة.

وخطابها  السلطة  تنبس  ال  أخرى،  مرة 
تأثيرات  حول  واحدة  بكلمة  المعلن 
مشروعها السياسي؛ أوسلو، على النسيج 
العالقة  وفي  والهوية.  االجتماعي 
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الهوية  مكونات  وتهتك  الفلتان  بين 
أن  القول  يمكن  االجتماعي،  والنسيج 
فيكون  التهتك  ذلك  يعزز  الفلتان 
سبباً وإن ليس رئيساً، وبذات الوقت هو 
نتيجة لذلك التهتك. فأوسلو، كمرحلة 
المسؤول  وهي  محددة،  ثقافة  تطلبت 
عن  صراحة،  قوله  يجب  ما  وهذا  األول، 
الفلتان؛  تعزيز  وبالتالي  ذلك،  التهتك 
والنسيج  الهوية  لتهتك  نتاج  الفلتان 
التهتك  لذلك  معزز  االجتماعي، وسبب 

في آن.
يعزز  ما  الحصر،  ال  المثال  سبيل  وعلى 
لما  كنموذج  الخليل  في  العشائرية  دور 
اجتماعات عشائرية  ُعقدت  نقول، حيث 
للقضاة  التهديدات  ووجهت  علنية، 
لمؤجري  وحتى  النشيطات،  والنساء 
معلنين  النسوية؛  المنظمات  مقرات 
رجال العشائر، موقفاً ثقافياً مغرق في 
رجعيته، بل وبدائيته، يشرعن تزويج، 
وهو بالحقيقة اغتصاب، األطفال، نقول 
ما يعزز هذا الدور هو هذه المرحلة التي 
لصالح مقومات  الهوية  هتكت مقومات 
والطائفية؛  والجهوية  العشائرية 
القرار  يضعها صاحب  سياسات  فللهوية 
ويعززها عبر اإلعالم والتعليم واألنشطة 
أبعد  وسلطته،  وأوسلو  الجماهيرية، 
الهوية،  تعزيز  سياسات  عن  يكون  ما 
بل  هنا،  لإلفراد  تتسع  ال  والمقالة 
واألنانية  الفردية  تعزيز  العكس:  على 
االنتماء  تعزيز  الجماعية؛  حساب  على 
واألمني  والسلطوي  التنظيمي  للموقع 
بدياًل لالنتماء الوطني؛ زبائنية التعلق 
للمواطنة،  بدياًل  وامتيازاتها  بالسلطة 
والنسيج  بالهوية  الضرر  ألحق  ذلك  كل 
االجتماعي، وما الفلتان سوى مظهر من 

تلك المظاهر.
ذلك  هو  العشائرية  دور  يشرعن  وما 
الجهاز  يعيشه  الذي  البائس  الحال 
القضائي، والذي لطالما أشارت المنظمات 
سابقين  وقضاة  والمحامين  الحقوقية 
إليه بالنقد واالستهجان، وهذا ما يفسح 
المجال، وبتشجيع السلطة، على منح دور 
مقرر للقضاء العشائري للبت في قضايا 
تمس مثاًل حقوق النساء، وهنا فالقضاء 
الذكوري  للموقف  نموذج  العشائري 
ومكانتها  للمرأة  الُمهين  الشرقي 
الثقافة  دور  إغفال  دون  وحقوقها، 
الدينية وتأثيراتها أيضاً. عندما يجتمع 
رأس المال التجاري المحافظ مع الثقافة 
للبت في قضايا  العشائر  الدينية ورجال 
تخص المرأة؛ لك أن تتخيل طابع القرار 

الُمتخذ! 
ثقافية  أرضية  يشكل  إذ  سبق،  ما 
وتحريضية تدير الظهر للقانون المدني، 
وتحتكم لمنطق البلطجة والزعرنة، هو 

مدخل الفلتان. 

حضارتها  وموروث  بالدهم  وتاريخ  بكرامة شعوبهم  العرب  حكام  زهد  بلغ 
الكيان  مع  للتطبيع  المطلوب  للثمن  مالية  تسعيرة  يحدد  بعضهم  بات  أن 
سياسي  وينبري  بل  القضية«،  »بيع  لمعنى  حرفي  تطبيق  في  الصهيوني، 
حذق ليشرح ألقرانه في إحدى الحكومات أن التطبيع في هذا التوقيت أعلى قيمة منه 

في وقٍت آخر.

العرب كما هو اآلن، فقد  أبًدا خفيًضا مكسوًرا في نظر حكام  لم يكن  سور فلسطين 
تكفلت سنوات أوسلو العجاف بتمهيد الطريق لخونة العرب، ومدت قنوات التطبيع 
أقنيتها لقلب العواصم العربية؛ مستفيدة من غطاء التهاون، ومن ستار التيه السياسي 
العربي، وال زال الفعل في معسكر الشعوب أعجز من أن يردع الحكام ويذكرهم بقدرته 
على العصف بعروشهم ونظمهم، ذلك رغم غلبة الموقف المعادي للتطبيع والمطبعين 

وللمشروع الصهيوني والمؤيد لقضية فلسطين في صفوف الجماهير العربية.

بفلسطين  والمتمسك  والتطبيع  للخيانة  المناهض  الموقف  يواجهها  أساسية  معضلة 
القضية  ضد  والتصفوية  التطبيعية  الهجمة  بضراوة  يرتبط  ال  وشعبها،  كبوصلة 
من  السابقة؛  االستعمارية  الهجمات  أحدثته  بما  باألساس  ولكن  فحسب،  الفلسطينية 
تفتيت للمعسكر المناهض لالستعمار، وتمزيق لوحدة الموقف الشعبي بواسطة أدوات 
التحريض الطائفي، وما أحدثته حروب التدمير الذاتي من تمزيق لبنى المجتمعات العربية، 
بحيث أن الواليات المتحدة اليوم ومعها العدو الصهيوني ينقضان على جسد ممزق قد 
خبرت جروحه ونقاط ضعفه التي أحدثتها فيه خالل السنوات الماضية، ومع ذلك وحتى 
اللحظة لم تنجح الواليات المتحدة وفي ظل هذا الوضع النشاز واالستثنائي؛ إاّل في 
استقطاب أذنابها وأدواتها الطّيعة لمشروع التطبيع والتحالف مع العدو الصهيوني، 
أي أن حلفاء العدو الصهيوني في العالم العربي هم من استجابوا للطلب األمريكي 
بإعالن تحالفهم القائم بالفعل معه؛ فال انزياح من معسكر المقاومة والصمود العربي 
إلى معسكر الخيانة، والتشخيص الدقيق أن صوت الخيانة قد ارتفع دون عقاب أو رادع، 
ولكن هذا ال يعني أنه انتصر أو حسم المعركة أو اقترب من حسمها أو امتلك أدوات 

حسمها.
فلسطيني،  األول  سطره  في  الخيانة،  نظم  من  التمادي  هذا  على  الجواب  أن  صحيح 
متنه  ولكن  بها،  ارتبط  وما  المشينة  التسوية  حقبة  من  التام  الفكاك  في  يتمثل 
البوصلة في استعادة االشتباك مع  وخاتمته عربية شاملة، تلعب فيها فلسطين دور 
المشروع الصهيوني االستعماري ألولويته وجذريته، وتتمكن الشعوب العربية ضمن 
تؤكده هذه  فما  العميلة،  االستبدادي  الحكم  ونظم  العروش  زعزعة  من  السياق  هذا 
الحقبة، حقيقة التحالف الوطيد بين نظم الرجعية واالستبداد، والمنظومة االستعمارية، 

واستحالة فصل المواجهة مع أحد مكونات هذا التحالف.

فلسطين لم تهزم
خاص بالهدف
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فلسطينيه محاولة  أي  على  تعترض  أن  الصواب  من  ليس  المبدأ  حيث   من 
 لرأب الصدع في الحالة الفلسطينيه أو أي محاولة الجتراح حلول ممكنه ألزمة
 العمل الوطني الفلسطيني, فالشئ الطبيعي، بل المطلوب من فصائل العمل
 الوطني أن توظف كل طاقاتها وسياساتها للنهوض بالحالة الفلسطينية ورفع مكانة
 القضية الفلسطينيه على كل المستويات محلًيا وعربًيا ودولًيا فهذه مسؤوليتها الوطنيه
 والتاريخيه ومبرر وجودها باعتبارها حركة تحرر وطني, وحيث االحتالل  لم يزل جاثم
 على األرض وعلى الشعب الفلسطيني؛ بيد أن عدم االعتراض ال يمنع من طرح األسئلة
 الحائرة والقلقة على أصحاب المبادرة في لم شمل الفصائل وأمنائها العاميين في أقل
 من أسبوعين من التداول, واستجابتها جميًعا على هذا النداء والذي سمي »بالوطني

  والتاريخي«.

أزمة وطنية

أكبر من اجتماع األمناء العامين
أبو علي حسن - عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين /سوريا 

  من هنا يأتي النقد المسؤول ألجل إزالة
لم لمسيرة  والتراجع  الفشل  أسباب   كل 
 تزل تتعثر؛ بسبب ضعف األداء ورخاوة
 القياده؛ فالنقد هو ضرورة وطنيه وعالج
 ألمراض استوطنت في تجربة المقاومة
 ومساراتها المختلفة، وعليه من حق أي
يتساءل، أن  وعربي  فلسطيني   مواطن 
 إذا كان لديكم القدرة واإلرادة في جمع
 هذه الفصائل في أقل من أسبوع، فلماذا
 لم تبادروا إلى جمعهم قبل هذا التاريخ
 وقبل هذا اللقاء فاألزمة عمرها سنوات؟
 ألم تحدث أحداث غاية في الخطورة خالل
هذا مثل  تستدعي  الماضيه   السنوات 

 اللقاء؟

والفصل بالزمن..  اإلحساس   غياب 
 بين الزمن والحدث

 اليوم يقال لنا أن تأتي متأخًرا خيًرا من
المثل هذا  أن  أعتقد  وال  تأتي..!  ال   أن 
كل في  الصواب  من  كبيًرا  قدًرا   يحتل 
 الظروف واألوقات واألحداث، فقد تحترق

  الغابة كلها قبل أن يصل فريق المطافئ
يجدي حضوره فال  اإلدارة،  لسوء   متأخًرا 
ما تجد  وال  متأخًرا  تأتي  وقد   حينها، 
 يمكن معالجته، أو كما يقال »رايح على
 الحج والناس مروحة« أي فاتك الحجيج، بل
 هناك فهم خطير لتصوير أي حضور ولو
 متأخًرا بأنه إيجابي بالمطلق، فهناك فرق
وليالي أيام  قلياًل  متأخًرا  تأتي  أن   بين 
 وشهور، وبين أن تأتي متأخًرا  دهوًرا، أي
 بعد مرحلة كاملة من األحداث والتحوالت،
مرحلة، في  حدث   الخطر  يكون   كأن 
 وتأتي متأخًرا في مرحلة مختلفة كلًيا في
 أحداثها وبيئتها وعظائم أمورها، فهذا
الهروب هو  إنما  خيًرا،  به  مجيء   ليس 
 إلى األمام، أو ملء الفراغ  وتبرئة  للعتب،
 وكذلك الحال فهناك فرق بين أن تأتي
 وأنت خالص النية والمقصد، ولديك رؤية
 وحلول ومواقف واضحة وصريحه، أو تأتي
 لتواصل العبث بالوقت من جديد والمداورة
أن فأالجدى  وعليه  المكان..!  ذات   في 
أن قبل  مبكًرا  والمخاطر  األمور   تعالج 

 يحترق السهل ويستفحل الخطر ويتوالد
 عنه كوارث ومآسي وتحترق روما. فهل
 أدركنا أهمية الوقت وتمثلنا مثلنا القديم
  »الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك«،
 ويبدو أن سيف الوقت قد مزق فينا كل
لنعالج كثيًرا  متأخرين  فأتينا   شيء، 
 أمورنا بعد أن استفحلت المخاطر وتعددت
وأشقاءنا اعدائنا  من  وألوانها   أشكالها 
وفكرًيا سياسًيا  هرمنا  أن  وبعد   العرب، 
 وجسدًيا وفقدنا الحيوية حتى تعثر اللسان

في الخطاب والكلمات..!
قيمته يعُط  لم  الفلسطيني  الزمن   إن 
في الفلسطينية  القيادة  من   الحقيقية 
تعتبره ولم  الوجودية،  الصراع   معادلة 
 سالًحا مهما في المواجهة، لعدم إدراك
أهمية مدى  الفلسطينية   القيادة 
التاريخيه والفرص  الوقت   وقيمة 
العملية أثناء  تتوفر  أن  يمكن   التي 
 الصراعية، فالسباق على استثمار الزمن
مقاييس أهم  أحد  يعد   باالنجازات 
والثورية؛ الوطنية  للقيادات   التقييم 
الحروب في  قيمته  له   فالوقت 
وأثمن أغلى  يكون  وقد   والصراعات، 
وأثمن والسالح،  القتال  أدوات   من 
السياسية؛ والحركة  الدبلوماسية   من 
فالعدو وحدك،  ملكك  ليس  الزمن   ألن 
أيًضا، الصراع عليه   أيًضا يملكه، ويدور 
االستراتيجي؟ السباق   معنى  فما   وإال 
عدوك، وبين  بينك  الفرق   ولكن 
وإدارته الزمن  مع  التعامل  فّن   هو 
له فالزمن  واستراتيجًيا،   تكتيكًيا 
الواقع« »تشريع  تاريخيه   وظيفة  
حقائق إلى  وتحويله  خصمك   قبل 
حرمان وظيفة  له  كما  األرض،   على 
العسكرية قوته  تركيم  من   العدو 
واالقتصادية، واالجتماعية   والسياسية 
 وعدم إعطائه الفرصة الزمنية لممارسة
 استراتيجيته وتكتيكه، وعليه فالوقت
من أضعف  عقود،  مدار  على   المهدور 
 طاقة الشعب الفلسطيني وعّقد معادلة
تعقيًدا، عليها  هي  مما  أكثر    الصراع 
غالية أثمان  الفلسطيني  الشعب   ودفع 
الوطنية؛ قضيته  مكانة  من   ونالت 
واالستهانة االنتظار  سياسة  تعِط   ألم 
ألكثر فرصة  باألوهام  وهدره   بالوقت 
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على خياراته  يحقق  أن  طرف   من 
ألم الفلسطينية؟  القضية   حساب 
للوقت باستثماره  العدو  علينا   ينتصر 
يحقق أن  له  وأتيح  واقتدار،   ببراعة 
بأريحية سياساته  ويمارس   أهدافه 
الفلسطيينة األصعدة  كل  على   بالغة 

والدولية؟ واإلقليمية  والعربية 
األوهام في  يتجسد  الوقت  إهدار    إن 
على والتسّول  االنتظارية   والسياسة 
لنيل والصغرى  العظمى  القوى   أبواب 
تجسد كما  مضاعة،  حقوق  من   الفتات 
وعشرون سبعة  وملئه  أوسلو  خيار   في 
 عاًما من الزمن الفلسطيني دون طائل،
 بل جسد خسارات كارثية على الوضعين
واتخذ الداخليين،  والعربي   الفلسطيني 
 ذريعة لمن يريد أن يتحلل من القضية
صفوف في  ويتجند   الفلسطينية، 
التطبيع وتائر   وتصاعدت   العدو، 
على االحتالل  دولة  مع  والعلني   السري 
 كل األصعدة إلى أن وصلنا إلى االتفاق
الذي األمريكي  االسرائيلي   اإلماراتي 
واألمني السياسي  وقعه  على   صحونا 

واالقتصادي..!!
االسرائيلي العدو  أن  القول،  نافل   ومن 
الزمن استثمر  الذي  وحده   ليس 
فاإلدارات لصالحه،   الفلسطيني 
الوقت استثمرت  قد   األمريكيه 
عبر السياسات،  بأبشع   الفلسطيني 
وصواًل االحتالل،  مع  المطلق   وقوفها 
القدس بأن  االعتراف  إعالن   إلى 
وتقديم العدو،  لدولة  عاصمة   الموحده 
للقضية تاريخي  كحّل  القرن   صفقة 
 الفلسطينية، وهذا فيض من غيض من
الزمن على  استولت  التي  أوسلو   أثمان 
وأوهاًما هباًبا  وبعثرته   الفلسطيني 
والبديهيات اليقينيات  في   والعبث 

الفلسطينية.  الوطنية 
التحضير واملراجعة  غياب 
واملساءلة وفقدان الرؤية

الفصائل شمل  التأم  وقد  أما  أواًل:    
دهر بعد  العامون،  األمناء   وحضر 
هذا أعطى  هل  الضائع،  الزمن   من 
أهدافه وحقق  المعلنة  ثماره   اللقاء 
اليقظة لحظة  واقتربت   الموعودة، 
زمن على  الستار  وأسدل   الوطنية، 
أن شك  ال  مما  ؟    الضياع  من   ولّى 
 العنوان والشكل واإلخراج أحياًنا كثيرة
اللقاءات جدية  على  الدالالت   تعطي 
كانت األولى  اللحظة  فمنذ   والمخرجات، 
المشهد، على  الطاغية  هي   الكهولة 
كونفرنس« »الفيديو  اللقاء  خال    حيث 
الذي الجديد  الجيل  أو  الشباب   كلًيا من 

 يمثل عصب المستقبل وروح التجديد،
خضم في  والمتوثبه  الفاعله   والطاقة 
سنوات وكانت  واألزمات،    الصعوبات 
تخط والثمانينية  السبعينية   الدهور 
العامين األمناء  وجوه  على   عالماتها 
فبدا اللقاء؛  يدير  الذي   ورئيسهم 
إلى ينتمي  كهولًيا  سريالًيا   المشهد 
الشباب منها براء، فهي  مرحلة هرمة، 

ليست من صنيعهم.
لم والتحضير؛  االستعداد  غياب    ثانًيا: 
 يكن هناك تحضير سياسي أو تنظيمي
حواًرا اللقاء  يسبق  لم   أو فكري، حيث 
 حول أهدافه ومراميه والرؤى التي يجب
اللقاء خال  وبالتالي  عنها،  يتمخض   أن 
 من ورقة عمل يجري النقاش أو الحوار
يملك كان  الحضور  أحد من   عليها، فال 
 ورقة أو خطة أو رؤية مطروحة للحوار،
الرؤية هي  الرئيس  كلمة  أن   وبدت 
تفحصها يجري  لم  ذلك  ومع   والورقة، 
كل أن  بيد  معارضتها،  أو   ودراستها 
قادما كان  العامين  األمناء  من   واحد 
الفضائيه الكاميرا  أمام  خطابا   ليلقي 
اللقاء،  وال يالمس جوهر معنى وهدف 
 وبدا اللقاء بروتوكولًيا، ليس به مسحة
من طويلة  لمرحلة  الوطنية   المراجعة 
على غلبت  كما  والتراجعات،   النكسات 
والمجامالت ذاتها،  الجمل   الكلمات 
 للرئيس ولرؤيته، والشعارات المحفوظة

عن ظهر قلب.
المتحدثين وكلمات  اللقاء  خال   ثالًثا: 
والسياسي الوطني  للنقد    من أي جرعة 
أن لو  كما  الماضية،  التجربة   لمسار 
عما عفونا  لقد  يقول  الجميع   لسان 
واحدة كلمة  نسمع  ولم   مضى..!  
عما وبالمحاسبة  بالمراجعة   تطالب  

يطالب ولم  اليوم،  األمور  إليه   آلت 
المسؤول من  السؤال  عبر  متحدث   أي 
أوسلو من  المرحلة  موبقات  كل   عن 
الوطنية األزمة  إلى  االنقسام   إلى 
تسمية جرأة  يمتلكوا  ولم   العامة...؟ 
األزمة عن  المسؤولين  أو   المسؤول 
كانت أوسلو  فهل  عناوينها،  كل   في 
يرعاها...؟ أًبا  لها  يكن  لم    يتيمة 
يرعاه أًبا  له  يكن  لم  االنقسام   وهل 
هذا كل  لماذا  به...؟    ويتمسك 
دام كل ما  والمسؤول  للفاعل   التجهيل 
الفضاء أمام  الكالم  حرية  له   متحدث 
الفلسطيني...؟ العام  الرأي   وأمام 
من متحدث  أي  يطالب  لم   ولماذا 
 قيادة )م.ت.ف( والسلطتين باالعتذار
إليه آلت  عما  الفلسطيني   للشعب 
ومطالبتهما الفلسطينية؟    األوضاع 
باألخطاء والصريح  العلني   باالعتراف 
الشعب بحق  ارتكبت  التي   التاريخيه 

الوطنية...؟ وقضيته   الفلسطيني 
منظمة إلى  التطرق  يتم  لم   كما 
المتحدثين خطاب  خال  حيث   التحرير، 
وتفعيلها« بنائها  »إعادة  كيفية   من 
 إال مروًرا بالعام،  دون تناول أوضاعها
 الكارثية وحيادها عن هدفها الرئيسي:
 التحرير، مقابل الهيمنة التامة من قبل
يتطرق ولم  عليها.  وقيادتها   السلطة 
وراء من  المالي  الهدر  إلى   المتحدثون 
في الفلسطينية  السفارات   موازنات 

 الخارج والممثليات لـ )م.ت.ف(.
يمكن كيف  العامون  األمناء  فكر   هل 
 بناء الدبلوماسية الفلسطينية من جديد
يواجه الخارج  في  آخر  سالًحا   لتكون 
كيف فكروا  هل  والكيان؟   االحتالل 
الفلسطينية، الجاليات  توحيد   يمكن 
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 وإنهاء انقسامها وتبعثرها وفق رؤية
للدبلوماسية رديًفا  لتكون   وحدوية 

الخارج؟  الفلسطينية في 
التطّبع، غلب  الطبع  أن  أن   يبدو 
الكالم أسهل  هو  االنشائي   فالخطاب 
الخطيب، القائد  بمظهر   والظهور 
كثرة من  ُفقدت  أو  األفكار   فتاهت 

اإلطراء والمجامالت والتحيات...!!
هندسوا من  أن  واضًحا  كان   رابًعا: 
والحمساوية« الفتحاوية  »القيادة   اللقاء 
يتجاوز أال  اللقاء  هذا  من   يريدون 
اللقاء على  واإلثناء  الخطابات   حدود 
هذا البعض  سمى  لذلك  ذاته،   بحد 
وقبل يبدأ،  أن  قبل  بالتاريخي   اللقاء 
الختامي، وبيانه  نتائجه  تظهر   أن 
نصًرا كان  اللقاء  مجرد  بأن   والتأكيد 
تعظيم أي  عظيما..!    وإنجاًزا 
 الشكالنية على الجوهر...في حين كان
 المطلوب  لو كان هناك  جدية في النية
 والمقصد الستمر هذا اللقاء في جلسات
خاللها تطرح  يوم  من  ألكثر   مغلقة 
على تجيب  التي  واالقتراحات   الخيارات 
  أسئلة األزمة الوطنية، وأن يتم االتفاق
 على المخارج الوطنية منها، ال أن يحال
بعد يتبرأ  ولجان  لجان  إلى   الموضوع 
 فترة منها ومن اقتراحاتها، ولكن درج
عندنا أن تكون للجان وظيفة اإلفشال.

خامًسا:  لذلك ليس مستهجًنا أو غريًبا 
سلًفا  معّد  الختامي  البيان  يكون  أن 
الحمساوية،  الفتحاوية  الثنائية  من 
أن  دون  العامين،  األمناء  على  ويتلى 
أو  فحواه  على  منهم  أحًدا  يعترض 
طريقة صياغته من دون علم اآلخرين، 
على  الستار  ويسدل  اللقاء  وينتهي 
فصل من فصول تجارب الحوار الوطني 
ملموسة  نتائج  إلى  الوصول  دون 

وفعلية
وتقاسم النفوذ  توزيع  أم   صحوة 

الشرعية؟
إذن تريده  الذي  ما  السؤال   يبقى 
هم هل  اللقاء؟  هذا  من  وحماس   فتح 
يتوصال أن  يمكن  فعاًل  هل   جّديون؟ 
وبأي وكيف؟  االنقسام؟  إنهاء   إلى 
سيقدمه الذي  الثمن  هو  وما   صيغة؟ 
إلى للوصول  اآلخر  إلى  طرف   كل 
المصالحة وتحقيق  المشتركة   القواسم 

 والخروج من دوائر توالد األزمات؟
من كامل  جبل  أمامها  المصالحة  إن    

الميسور من  ليس  والعقبات،   العناوين 
أكثر أو  لقاء  بمجرد  عليها   التغلب 
وبيروت، اهلل  رام  بكونفرنس   شبيه 
عدم هناك  زال  فما  بدء  ذي   وبادئ 

الطرفين، بين  األزمة  لطبيعة   تعريف 
للعمل واحدة  استراتيجية  يملكان   وال 
طريقه له  فكل  المقاوم،  أو   السياسي 
هل واألهم  السؤال  ولعل   وخياره، 
عن يتخلى  أن  الطرفين  ألحد   يمكن 
الصعوبة من  هذا  أن  يقيًنا   سلطته؟  
األكبر الضمان  هي  فالسلطة   بمكان؛  
 لوجودية فتح أو حماس، ليس المصلحة

العامة لألسف. الوطنية 
 إزاء هذا االنغالق ما العمل؟ ولماذا إذن
 هذا اللقاء والتبشير برؤية استراتيجيه
وتطرية والمغازالت  الطرفين   بين 

األمور والحوارات بين الطرفين؟
حالة أن  الفريقين  استشعر  أن   بعد 
أمام شعبيتهما  أفقدت  قد   االنقسام، 
يزل لم  والذي  الفلسطيني  العام   الرأي 
شرعيتهما؛ في  يطعن  منه  كبير   جزء 
الوطني واألداء  االنقسام   بسبب 
الذي واألمني  واالجتماعي   والسياسي 
التفرد من  واضح  مستوى  على   يؤشر 
 والفساد ورداءة األداء، حيث لم يسبق
 في التاريخ الفلسطيني أن فقدت قيادة
 فلسطينيه ثقة الرأي العام الفلسطيني
الحالية. القيادة   والعربي، كما فقدتها 
رأًيا هناك  أن  السلطتين  تلّمست   كما 
أن على  ويجمع  يتبلور  فلسطينًيا   عاًما 
 االنقسام  وّفر وأعطى اإلدارة األمريكية
تبعها وما  القرن  إطالق صفقة   فرصة 
هذا وتطبيعي،  عربي  إنهيار   من 
يفكرا كي  الفريقين  دفع   االستشعار 
 بتحقيق اختراق شكلي ألزمة االنقسام
 والشرعية؛ عبر تقاسم الشرعية وتبادل
وتوزيع طرف،  كل  بشرعية   االعتراف 
السلطة بمظهر  والظهور   المسؤوليات، 
 الواحدة أمام الرأي الفلسطيني والعربي
سلطتين، الجوهر  في  ولكن   والدولي، 
المرسومة حدودها  تعرف  سلطه   وكل 
الكونفرنس جاء  لذلك   لها...! 
العاروري بين  الحمساوي   الفتحاوي 
لقاء جاء  ثم  أواًل،  الرجوب   وجبريل 
سيعقب وحتًما  ثانًيا،  بيروت  اهلل   رام 
بينهما؛ ورابعة  ثالثه  لقاءات   ذلك 
 مضمونها الوصول إلى قواسم مشتركة
ويحقق والشرعية  النفوذ  فيها   يتوزع 
وأهدافه شروطه  من  قدًرا  فريق   كل 
 دون التخلي عن معادلة السلطتين في

الجوهر.
ما العمل؟!

السياسيه التسوية  نهج  مغادرة   أواًل: 
الفلسطينية القيادة  تجربة  ضوء   في 
تحقيق دون  الثورة،  عمر  مدار   على 

من بدًءا  التسوية  برامج  من   أًيا 
وشعار بأوسلو  انتهاًء  المرحلي   الحل 
التوافقات وكل  السالم  مقابل    األرض 
حتى والدولية  اإلسرائيلية   الفلسطينية 

اليوم.
فلسطينية استراتيجية  وضع  ثانًيا:    

الفلسطيني الوطني  للنضال   جديدة 
)الوطنية كافة  ومجاالته   بعناوينه 
والعسكرية والثقافية   والسياسية 
واالقتصادية...الخ(  اإلعالمية 
الوطني الميثاق  إحياء  إلى   تستند 
يستوجب الذي  األمر   الفلسطيني؛ 
ودون صراحة  أوسلو  اتفاق   إلغاء 
»أن بمنطق   االكتفاء  وعدم   مداوره 
قد فإذا   ، موًتا«  شبع  وقد  مات   أوسلو 
وعربًيا فلسطينًيا  ويشيع  فليدفن   مات 
أن الصهيوني  العدو  وليعرف   ودولًيا، 
يطالب يزل  لم  الفلسطيني   الشعب 
معادلة وأن  أرضه  في  حقوقه   بكامل 

الصراع قد تغيرت.
لبناء جّديه  رؤيه  وضع   ثالًثا: 
وطنية سياسيه  أسس  على   )م.ت.ف( 
المباشرة يستدعي  مما   وديموقراطية، 
جديد وطني  لمجلس  اإلعداد   في 
سلطة عن  بعيًدا  الخارج  في   يعقد 
التنظيمية اآلليات   ووضع   االحتالل، 
 والديمقراطية المناسبة  لعملية اإلحياء
 والتجديد، وفي هذا السياق العمل على
المختلفه، المنظمة  مؤسسات   تثوير 
إلى وأعضاءها  كادرها   وتحويل 
بيروقراطيين موظفين  ال   مناضلين 
كما الشهر.  آخر  راتًبا   ينتظرون 
الفلسطيني الشعب  توحيد  على   العمل 
الداخل في  تواجده  أماكن  كافة   في 
والشتات، اللجوء  ودول   الفلسطيني 
قّوة عناصر  وتجمعاته  شتاته   واعتبار 
في واالستثمار  ضعف،  عناصر   وليست 
وهي والظاهرة  الكامنة  طاقاته   كامل 

نوعية. كبيرة 
 رابًعا: النظر إلى رؤية االنهيار الرسمي
الصهيوني بالعدو  واالعتراف   العربي 
المطاف، نهاية  ليست  معه   والتطبيع 
 وهذا ال يجب أن يرتب على الفلسطيني
الرسمية العربية  األنظمة  رتبته   ما 
هذا إلى  النظر  يجب  كما  نفسها،   على 
أو مرحلة  إال  ليس  أنه  على   االنهيار 
الى األمور  وستعود  مرحلة،  من   أقل 
الصراع باألساس عربي  أصلها في كون 
الرئيسي الرهان  حيث  صهيوني،   – 
التي العربية  أمتنا  جماهير  على   هنا 
فلسطين، عن  بوصلتها  تحيد   لم 
المبادرة الستعادة  هنا  األولوية   لكن 

الصعيد. فلسطينًيا على هذا 
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التطبيعية  الهرولة  هذه  وتأتي 
صفقة  سياق  في  العربية،  الرسمية 
السعودية،  أميركية  الصهيو  القرن 
هي  األنظمة  هذه  أن  )أوالً(  لتكشف 
لتطبيق  اإلقليمي  الرئيسي  الحامل 
أعلن  التي  التصفوية  القرن  صفقة 
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  عنها 
ثاني  كانون  من  والعشرين  الثامن  في 
أن  لتكشف  و)ثانياً(  الماضي.  )يناير( 
الغطاء  توفر  من  هي  العربية  الجامعة 
السياسي لهذا التطبيع، بعد أن تراجعت 
مقابل  األرض  »مبدأ  وكذبة  مهزلة  عن 
به  وتغنت  وثقت   طالما  الذي  السالم« 
التحرير  لمنظمة  المتنفذة  القيادة 
صوتت  حين  الفلسطينية،  والسلطة 
معظم الدول العربية ضد مشروع اإلدانة 
 – بينما  التطبيع،  لمسلسل  الفلسطيني 
فيها  نثق  كنا  دول  راحت   – ولألسف 
لتعلن تحفظها فقط، مثل الجزائر- بلد 
والعراق وتونس  ولبنان  المليون شهيد، 
التي أشبعنا رئيسها خطباً في محاربة 

التطبيع.
إفشال  في  ودوره  الفلسطيني  العامل 

بعد مرور 27 عاما على اتفاقات أوسلو:
نحو استراتيجية فلسطينية تستجيب للتحديات

عليان عليان - كاتب وباحث متخصص في الشأن الفلسطيني وفي الصراع العربي الصهيوني/ األردن

تحل الذكرى أل )27( التفاقات أوسلو، في ظل تطورات التطبيع المتسارعة 
األمريكي  الثالثي  البيان  بتوقيع  مؤخرًا  ابتدأت  التي  الصهيوني  العدو  مع 
البحريني،  اإلسرائيلي  األمريكي  الثالثي  البيان  وتاله  اإلماراتي،  اإلسرائيلي 
ليصار ترسيمهما في واشنطن في سياق احتفالي وبهرجة إعالمية، على النحو الذي تم 
فيه التوقيع على اتفاقات أوسلو المشؤومة، في حين يعلن  الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب؛ بأن اتفاقات قادمة للتوقيع مع )6-7( دول عربية أخرى تنتظر الدور، للدخول 

في حظيرة التطبيع، بأعلى درجاته مع الكيان الصهيوني.

مؤامرة التطبيع الرسمي
السؤال:  ينتصب  التطورات  هذه  أمام 
منظمة  الفلسطيني  العامل  دول  هو  ما 
وفصائل للتصدي لهذا التطور الخطير؟

وفي اإلجابة على هذا السؤال، كان يجب 
للفصائل  العامين  األمناء  مؤتمر  على 
لتجربة  نقدية  مراجعة  إجراء  )أوالً( 
الفلسطينية  والسلطة  التحرير  منظمة 
على مدى )27( عاماً منذ  توقيع اتفاقات 
أوسلو، التي ألحقت أكبر الضرر بالقضية 
ذلك  بعد  ليصار  )وثانياً(  الفلسطينية. 
إلى  وضع استراتيجية كفاحية تستجيب 
التحديات، خاصة بعد اإلعالن عن  لهذه 
النهائية،  صيغتها  في  القرن  صفقة 
وبعد قرار حكومة العدو الصهيوني ضم 
ما يزيد عن )30( في المائة من مساحة 

الضفة الغربية.
للفصائل،  العامين  األمناء  اجتماع  لكن 
لم يجِر أي مراجعة نقدية جادة لتجربة 
مدى  على  األوسلوية  التحرير  منظمة 
الختامي  بيانه  عاماً، ومن ثم فإن   )27(
بشأن  إيجابية  نقاطاً  تضمنه  رغم 
البيت  وترتيب  للمصالحة  لجان  تشكيل 

قيادة  وتشكيل  الفلسطيني  الوطني 
إال  الشعبية...الخ؛  للمقاومة  موحدة 
جوهرية،  قضايا  تجاهل  البيان  هذا  أن 
لم  فهو  بصددها،  لألمام  هروباً  وشكل 
يأِت على ذكر الموقف من نهج التسوية، 
الدولية  الرباعية  على  الجديد  والرهان 
الفلسطينية  السلطة  رئيس  أعلن  الذي 
كلمته  في  به  تمسكه  مازن«   »أبو 
االفتتاحية، ولم يشر من قريب أو بعيد 
الصهيوني  بالكيان  إلى سحب االعتراف 
قطع  إلى  يشر  ولم  الوجود،  في  وحقه 
العالقات السياسية واالقتصادية واألمنية 
معه، ما يعني أن جوهر اتفاقات أوسلو 

ال يزال قائماً.
 كما تجاهل البيان، حقيقة أن المقاومة 
الكفاح  رأسها  وعلى  أشكالها  بكل 
الجماهيري،  االنتفاضي  والفعل  المسلح 
األمنية والبشرية  الكلفة  الذي يرفع  هو 
واالقتصادية لالحتالل، وهو الذي يفرمل 
وهو  فلسطين،  إلى  اليهودية  الهجرة 
التطبيع  العصي في دواليب  الذي يضع 
أن  الذاكرة كيف  العربي، وفي  الرسمي 
لعبت   )2005-2000( األقصى  انتفاضة 
دوراً مركزياً في فرملة التطبيع العربي 

الرسمي بعامة، والخليجي بخاصة.
من  الموقف  على  البيان،  يأِت  لم  كما 
الكيان  مع  الفلسطينية  السلطة  تطبيع 
مرحلة  إلى  وصل  الذي  الصهيوني 
القوى  األمر على  متقدمة، والذي سهل 
الرجعية ألن تتذرع به لتمارس التطبيع 

في أعلى مستوياته.
لقد تبارى األمناء العامون ، في توصيف 
وطعنة  خيانة  بأنه  التطبيع  هرولة 
ورد  ما  باستثناء   ، والخصر  الظهر  في 
نائب   – فؤاد  أحمد  أبو  كلمتي  في 
وزياد  الشعبية،  للجبهة  العام  األمين 
الجهاد  لحركة  العام  األمين   – نخالة 
االسالمي- اللذان أكدا أن جوهر المسألة 
من  عنها  نجم  وما  أوسلو  اتفاقات  هي 
االعتراف بالكيان الصهيوني، وأنه بدون 
إلغائها لن تتم المصالحة ولن يستقيم 

النضال لحماية القضية من التصفية.
بأن  أقول،  إذ  الحقيقة  أجافي  وال 
كونفرنس األمناء العامون »بيروت ورام 
اهلل«، هو محصلة اتفاق بين حركتي فتح 
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وحماس جرى طبخه على نار هادئة، منذ 
اللقاء األول الذي جمع جبريل الرجوب – 
العاروري  أمين سر حركة فتح- وصالح 
– نائب رئيس حركة حماس- في الثاني 
بشأن  الماضي،  )يوليو(  تموز  شهر  من 
لترتيب  ولجنة  للمصالحة،  لجنة  تشكيل 
قاعدة  على  الفلسطيني،  الوطني  البيت 
الوطني  للمجلسين  انتخابات  إجراء 
والتشريعي وفق مبدأ التمثيل النسبي، 
التحرير  تشارك فيهما  فصائل منظمة 
اإلسالمي،  والجهاد  حماس  وحركتي 
الفصائل،كان  ومن ثم فإن حضور بقية 
أن  دون  االتفاق  لهذا  إخراج  بمثابة 

يكون لها دور في صياغته.
الزفة  رغم  أنه  إليه،  اإلشارة  يجب  ما 
اإلعالمية التي واكبت هذا الكونفرنس، 
ووصفه بأنه لقاء تاريخي؛ إال أن طيفاً 
يعد  لم  الفلسطيني،  الشعب  من  واسعاً 
عنه  الناجمة  واآلليات  بالوعود  يثق 
المصالحة:  اتفاقات  سلسلة  ذهنه  وفي 
)القاهرة 2012(، )الدوحة 2013(، )مخيم 
التي   )2017 )بيروت   ،)2014 الشاطئ 
جراء  تنفيذ،  دونما  الرف،  على  وضعت 
صراع المحاصصة على كيان هزيل تحت 
قال  كما   – العبرة  أن  ناهيك  االحتالل، 
في  تكمن   - فؤاد  أحمد  أبو  الرفيق 

التنفيذ.
مراجعة مكثفة التفاقات أوسلو: 

»االتفاقات  محطة أولية لصفقة القرن«
»األمناء  كونفرنس  من  نتوقع  كنا 
للخطة  عناوين  وضع  يتم  أن  العامون«، 
تحديات  لمواجه  القادمة  االستراتيجية  
فكري  عصف  يجري  وأن  المرحلة، 
جريئة  نقدية  بمراجعة  تبدأ  حولها، 
لمسار أوسلو التسووي، قبل وضع خطة 
ال   وخطباً،  كالماً  سمعنا  لكنا  المواجهة، 
تسمن وال تغني من جوع فحواها »بأننا 
اآلخرين،  وجلد  بالعتاب  معنيين  لسنا 
لالنشداد  داعي  وال  اليوم  أبناء  وأننا 
للماضي«، فمثل هذا الكالم الذي يصلح 
اللحى،  وتبويس  العشائرية  للعطوات 
مرحلة  يعيش  وشعب  لقضية  يصلح  ال 
قدم  لشعب  يصلح  وال  وطني،  تحرر 
آالف الشهداء وما يزيد عن مليون أسير 
1967، إذ  في سجون االحتالل منذ عام 
أنه بدون مراجعة تلك المرحلة البائسة، 
استراتيجية  خطة  عن  الحديث  يصبح 
مجرد ملهاة ونوع من الدوران في حلقة 

مفرغة.
أوسلو  اتفاقات  عن  الحديث  أن  ورغم 
فال  عاماً،   )27( مدى  على  بحثاً  أشبع 

لهذا  مكثفة  مراجعة  إجراء  من  بأس 
شعبنا  على  جرته  وما  االتفاقات، 
وقضيتنا من مآسي، لنؤكد على مسألة 
اتفاقات  بأن  إغفالها،  يجوز  ال  أساسية 
أوسلو ومشتقاتها من المنظور الصهيو 
لصفقة  األولية  المحطة  كانت  أميركي، 
القرن، بحكم أن اإلدارة األمريكية والكيان 
الصهيوني وظفا هذه االتفاقات لتهويد 
األرض وزرع مئات المستوطنات، ولحصد 
اإلدارة  أغرى  ما  التنازالت،  من  المزيد 
األمريكية لطرح صفقة القرن باالعتماد 
أن  وأن  خاصة  اإلقليمية،  أدواتها  على 
المقاومة،  مسار  ترفض  المنظمة  قيادة 
األمريكية، السلة  البيض في   وتضع كل 
يلي: ما  إلى  أشير  الصدد   وبهذا 
في  اعترفت  المنظمة  قيادة  أن  أواًل: 
)بإسرائيل(،  المتبادل  االعتراف  رسائل 
وبحقها في الوجود وأعلنت عن تخليها 
يعني  ما  االرهاب«،  »نبذ  المقاومة  عن 
الزائفة  اليهودية  بالرواية  اإلقرار  ضمناً 
شعبنا  مقاومة  ووصف  فلسطين،  في 

على مدى قرن باإلرهاب.
المذلة،  أوسلو«  »اتفاقات  إطار  وفي 
التنسيق  بنهج  السلطة  التزمت حكومة 
»بأنه  ووصفته  االحتالل  مع  األمني 
اندالع  دون  الحقاً  وحالت  مقدس«، 
انتفاضات جماهيرية، مع ضرورة اإلشارة 
منصوص  األمني  التنسيق  أن  إلى  هنا، 
اتفاقات  في  مختلفة  بعبارات  عليه 
ريفر،  اتفاقي الخليل واي  وفي  أوسلو، 
وفي  وميتشيل،  تينيت  تفاهمات  وفي 

خارطة الطريق وتفاهمات أنابوليس.
مارست  أوسلو،  نهج  مع  انسجاماً  ثانيًا: 
درجات  أعلى  الفلسطينية  السلطة 
على  الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع 
وقفت  السياق  هذا  وفي  كافة،  الصعد 
مقاومة  حركات  ضد  السلطة  قيادة 
العربي التي عملت  التطبيع في الوطن 
األراضي  يزور  من  كل  تجريم  على 
تأشيرة  فيها القدس عبر  بما  المحتلة، 
حين  الصهيوني،  العدو  من  موافقة  أو 
تحت  الزيارات  هذه  مثل  عن  دافعت 
ال  المسجون  زيارة  »أن  زائف:  مبرر 

تشكل تطبيعاً مع السجان«.
مع  التطبيعي  التمادي  وصل  ثالثًا: 
السلطة  قيادة  بأن  الصهيوني،  العدو 
تحت  تطبيعيه  لجنة  شكلت   والمنظمة 
المجتمع  مع  التواصل  »لجنة  مسمى 
أن  ذلك  من  واألخطر  اإلسرائيلي«، 
بنت  الفلسطينية  القيادات  من  العديد 
مسؤولين  مع  وشراكة  صداقة  عالقات 
بمسؤولين  األمور  إسرائيليين،  ووصلت 

مؤتمرات  في  يشاركوا  أن  السلطة،  في 
بوضع  المعنية  الصهيونية  هرتزيليا 
أمنية  باستراتيجيات  بشأن  توصيات 

وتوسعية للكيان الصهيوني.
أمام  للتوقف  هنا  المجال  يتسع  ال 
األخطار التي لحقت بالشعب الفلسطيني 
وقضيته جراء اتفاقات أوسلو واالتفاقات 
أوسلو  أن  نشير  فقط  منها،  المشتقة 
واالستيطان  للتهويد  غطاًء  شكلت 
وغطاًء  والقدس،  الغربية  الضفة  في 
رحلت  عندما  العودة،  بحق  للتفريط 
المتعلقة  النهائي  الحل  قضايا 
واالستيطان،  بقضايا القدس والالجئين 
األمن ذات  دون إسناده بقرارات مجلس 
الصلة وتركت أمر البت فيها للمفاوضات 
ولميزان القوى الذي يميل بشكل صارخ 

لمصلحة الكيان الصهيوني.
ملكيين  لسنا  وشعار:  املطبعون 

أكثر من امللك
تداعيات  فإن  تقدم،  ما  إلى  يضاف 
خطيرة نجمت عن نهج واتفاقات أوسلو 

أبرزها:
بمثابة  كانت  أوسلو،  اتفاقات  أن  أواًل: 
الفلسطيني  للشعب  الثانية  النكبة 
وعد  كان  وإذا   ،1948 عام  نكبة  بعد 
لمن ال  بلفور »أعطى من ال يملك وعداً 
»أعطت  أوسلو  اتفاقات  فإن  يستحق« 

من يملك وعداً لمن ال يستحق«.
خالل  من  (تمكنت  )إسرائيل  أن  ثانيًا: 
اختراق  تحقيق  من  االتفاقات،  هذه 
إذ  عنها؛  العزلة  وإنهاء  دبلوماسي 
دبلوماسية  عالقات  إقامة  من  تمكنت 
وأفريقيا  آسيا  في  الدول  عشرات  مع 
هذه  كانت  أن  بعد  الالتينية  وأمريكا 
معها. عالقات  إقامة  ترفض   الدول 

من  العديد  مهمة  سهلت  أنها  كما 
مفاصل النظام العربي الرسمي- الوالغة 
أصاًل في التطبيع من تحت الطاولة وفق 
عالقات  إقامة  في  الوظيفي-  دورها 
الكيان  مع  كاملة  وتطبيعيه  دبلوماسية 
الصهيوني، دون اشتراط انسحاب الكيان 
الفلسطينية  األراضي  من  الصهيوني 
الزائف  حالها  ولسان  المحتلة   والعربية 
الملك،  من  أكثر  ملكيين  »لسنا  يقول: 

ولسنا بكاثوليك أكثر من البابا«.
في  التطبيع  على  األمر  يقتصر  ولم 
السعودية ومن  أعلى مستوياته، بل أن 
التعاون  مجلس  في  فلكها  في  يدور 
مع  بالتحالف  تجاهر  باتت  الخليجي، 
وهمي  عدو  ضد  الصهيوني  الكيان 
وتفاصيل  مفردات  أن  ناهيك  )إيران(؛ 
التآمر  خانة  في  تصب  التحالف،  هذا 
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https://hadfnews.ps/post/43524/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://hadfnews.ps/post/43524/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84
https://hadfnews.ps/post/46702/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://hadfnews.ps/post/43520/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://hadfnews.ps/post/43520/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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وقضيته،  الفلسطيني  الشعب  على 
بهدف تصفيتها وفق الشروط الصهيو 

أميركية.
ثالثًا: إن التزام قيادة المنظمة وتغنيها 
مقابل  »األرض  العربية  السالم  بمبادرة 
من  العديد  مهمة  سهلت  السالم«؛ 
معادلة  في  للدخول  الوظيفية  الكيانات 
»السالم مقابل السالم« أو » السالم مقابل 
أن  المنظمة  قيادة  على  وكان  الحماية«، 
فخ  بمثابة  كانت  المبادرة  أن  تدرك، 
منصوب للحقوق والثوابت الفلسطينية، 
وأن السعودية وأدواتها خاضت  ال سيما 
معركة في مؤتمر قمة بيروت عام 2002 
لشطب حق العودة، لوال تصدي الرئيس 
تثبيت  على  أصر  الذي  لحود«  »إيميل 
األمريكية  الضغوط  رافضاً  الحق  هذا 
عليه، ومع ذلك جاء النص الخاص بحق 
عادل  »حل  نحو  على  هزياًل   العودة 
القرار  )إسرائيل( وفق  عليه مع  متفق 
الصهيوني  العدو  أن  يعني  ما   ،»194
طرف في تحديد عدد الالجئين المسوح 
رفضت  كله  ذلك  ورغم  بالعودة.  لهم 
في  سواًء  المبادرة،  هذه  العدو  حكومة 
نتنياهو،  عهد  في  أو  شارون  عهد 
الحبر  مداد  تساوي  ال  بأنها  واعتبرتها 

الذي كتبت فيه.
في  الوارد  التنازالت  مسلسل  أن  رابعًا: 
إدارة  أغرى  ومالحقها،  أوسلو  اتفاقات 
من  المزيد  لحصد  ونتنياهو  ترامب 
التنازالت، ولطرح صفقة القرن، وال نبالغ 
إذ نقول أن اتفاقات أوسلو في المنظور 
الصهيو أميركي، شكلت المحطة األولية 

ل »صفقة القرن«.
اشتراطات تعجيزية وإذالليه لقيام 

دويلة األرخبيل
ما جاء في صفقة القرن من اشتراطات 
وإذاللي،  ذات طابع تصفوي  تعجيزية  
إلقامة دويلة فلسطينية، على جزء يسير 
بعد  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  من 
تكون  الصفقة،  على  سنوات  أربع  مرور 
على شكل أرخبيل مقطع األوصال، يمر 
جسور  خالل  من  الفلسطينيون  خالله 
العدو  بيد  مفتاحيها  تكون  وأنفاق، 
الصهيوني، كان بمثابة جائزة الترضية 
المذلة للقيادة الفلسطينية المتنفذة؛ إذ 
يقوم  أن  األمريكية:  اإلدارة  اشترطت 
يلي:  بما  الرسمي  الفلسطيني  الجانب 
االعتراف  الدولة/  بيهودية  االعتراف 
بالقدس بشطريها عاصمة ) إلسرائيل(/ 
األقصى  المسجد  تقسيم  على  الموافقة 
واليهود/  العرب  بين  ومكانياً  زمانياً 
الموافقة على إلغاء حق العودة لالجئين 

الفلسطينيين/ القبول بعدم وجود سيادة 
وفي  األرض  على  الفلسطينية  للدويلة 
للدويلة  حدود  وجود  عدم  والجو/  البحر 
مع األردن/ القبول بضم منطقة المثلث 
للدولة   1948 مناطق  في  الفلسطينية 
الفلسطينية/  الديمغرافيا  من  للتخلص 
القبول بضم منطقة الغور وشمال البحر 
السلطة  تعلن  أن   /) )إلسرائيل  الميت 
الفلسطينية الخروج من كافة االتفاقات 
بما  المتحدة  لألمم  التابعة  والمنظمات 
ال  وأن  الدولية،  الجنائية  المحكمة  فيها 
تسعى للدخول الحقاً في أي اتفاقية أو 
إسرائيلية/  بموافقة  إال  دولية   منظمة 
رواتب  دفع  عن  نهائياً  تتوقف  وأن 

األسرى وأسر الشهداء... الخ.
ما العمل في مواجهة هذه التحديات؟

حسناً أن رفضت قيادة المنظمة والسلطة 
أن  وحسناً  التعجيزية،  الشروط  هذه 
حصل إجماع وطني فلسطيني على رفض 
هذه الصفقة جملًة وتفصياًل، وحسناً هذا 
الرافض  الفلسطيني  الجماعي  الموقف 
في   )30( عن  يزيد  ما  ضم  لقرار  بقوة 
لكن  الغربية،  الضفة  مساحة  من  المائة 
دور  فيه  يتكامل  الذي  األخطر  التحدي 
الكيان  دور  مع  األمريكية،  اإلمبريالية 
العربية  الرجعيات  دور  مع  الصهيوني 
التحالف  خانة  إلى  التطبيع  نقلت  التي 
القضية  وضد  المقاومة  محور  ضد 
يستدعي  العربية،  لألمة  المركزية 
على  تقوم  المعالم  واضحة  استراتيجية 

ما يلي:
أواًل: مغادرة نهج التسوية نهائياً الذي 
جرى تكريسه ابتداء في مبادرة السالم 
الفلسطينية في الدورة أل )19( للمجلس 
الوطني الفلسطيني التي شكلت البوابة 
الرئيسية للعبور إلى اتفاقات أوسلو  في 

13 أيلول ) سبتمبر( 1993.
الوطني  للميثاق  االعتبار  إعادة  ثانيًا: 
تحرير  على  ينص  الذي  الفلسطيني 
جرى  والذي  الفلسطينية،  األرض  كامل 
إلغاء مواده األساسية في دورة المجلس 

الوطني في قطاع غزة عام 1996.
ثالثًا: التأكيد على استراتيجية المقاومة 
بكل أشكالها وفي المقدمة منها الكفاح 
بالمقاومة  االكتفاء  وعدم  المسلح، 
الشعبية التي فرضتها القيادة المتنفذة 
في منظمة التحرير، بالتوافق مع حركة 

حماس في اجتماع أمناء الفصائل.
التحالفات،  بخارطة  النظر  إعادة  رابعًا: 
الرجعية  الدول  حقيقة  انكشاف  بعد 
وتحالفها العلني مع الكيان الصهيوني، 
بحيث يكون تحالف منظمة التحرير مع 
القوى الداعمة للنضال الفلسطيني وعلى 
الذي  المقاومة(  محور  )أطراف  رأسها 

المقاومة  دعم  أولوياته  سلم  على  يضع 
الكفاحية  واستراتيجيتها  الفلسطينية 

التحريرية.
وتحضرني في هذا السياق، وأنا أتحدث 
الجبهة  استراتيجية  التحالفات،  عن 
على  أكدت  التي   ،1969 عام  الشعبية 
يجب  التحرير،  استراتيجية  رسم  أن 
تحديد  إلى  تستند  أن  وبالضرورة 
معسكر األصدقاء ومعسكر األعداء، حين 
األعداءبأنه يشمل قوى  صنفت معسكر 
والصهيونية  واإلمبريالية  االستعمار  

والقوى الرجعية.
الشعبي  للعمق  االعتبار  إعادة  خامسًا: 
التحرر  قوى  مع  وللتحالف  العربي، 
وإعادة  العربي،  والقومي  الوطني 
قوى  مع  التحالفية  للعالقات  االعتبار 
وأفريقيا  آسيا  في  الوطني  التحرر 
العالقات  وتوطيد  الالتينية،  وأمريكا 
على   تؤكد  التي  الدولية  القوى  كل  مع 
الفلسطيني،  للشعب  المشروعة  الحقوق 
التباين  رغم  والصين(،  )روسيا  وخاصًة 
التي  األمور  من  العديد  في  معهما 

تتصل بجذرية القضية الفلسطينية.
سادسًا: التأكيد بقوة على أن الصراع مع 
العدو الصهيوني هو صراع وجود وليس 
صراع حدود، وأن سمة هذا الصراع كانت 

وستظل معه سمة تناحرية بامتياز.
هذه العناوين في تقديري هي عناوين 
التصفية،  تحديات  لمواجهة  أساسية 
والكيان  ترامب  إدارة  وضعت  أن  بعد 
الصهيوني والرجعيات المطبعة السكين 
على عنق الشعب والقضية، وأما الحديث 
عن برنامج حد أدنى في هذه المرحلة، 
المؤامرة  لتحديات  يستجيب  ال  فإنه 

الكبرى على القضية الفلسطينية.
وقد يرد البعض في اليمين الفلسطيني 
وحلفائه من الليبراليين في بعض فصائل 
العناوين  هذه  بأن  الفلسطيني،  اليسار 
تنطوي على قدر من المغاالة وال يمكن 
الرد  لكن  متوقع،  أمر  وهذا  تنفيذها، 
ما  عليهم:  السؤال  بطرح  يكون  عليهم 
الذي جرى طرحه  السؤال  البديل ؟ هذا 
أوسلو،  التفاقات  الرافضة  القوى  على 
البيت  باحة  في  توقيعها  جرى  عندما 

األبيض عام 1993.
المعنية بطرح  القوى  وفي تقديري أن 
العناوين  قاعدة  على  المقاوم،  البديل 
عليها  يتوجب  السابقة  االستراتيجية 
في  عريضة  وطنية  جبهة  تشكل  أن 
هذه  لتحويل  التحرير،  منظمة  إطار 
العناوين إلى برنامج عمل تفصيلي، وأن 
ال ترتهن لطروحات اليمين والليبراليين، 
في  تشكلت  التي  الكومبرادور  ولقوى 
الناجمة  والسلطة  أوسلو  اتفاقات  ظل 

عنها.

ية
ين

ط
س

فل
ن 

ؤو
ش

https://hadfnews.ps/post/44695/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://hadfnews.ps/post/44695/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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ثالث محطات )لحظات سياسية( على الطريق:
كامب ديفيد )1979(،أوسلو )1993(، فك االرتباط )2005( أو:

من الفصل والتقييد إلى اإلجهاز والتبديد!
تيسير محيسن - باحث وكاتب سياسي- عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني /فلسطين

الفلسطينيون،  نحن  اعتدنا  تاريًخا.  تصبح  معينة،  أحداث  على  األعوام  بمرور 
كل عام، أن نقوم بجردة حساب لمحطات في هذا التاريخ. لألسف، قلما ترتقي 
الغالب  في  إنها  بل  الشاملة؛  النقدية  المراجعة  مستوى  إلى  الجردات  هذه 
تعيد إنتاج ذات المواقف التي رافقت الحدث منذ البداية. فمن كان مؤيًدا، على سبيل 
المثال، ألوسلو يوظف تطور األحداث وتبدلها في تأكيد صحة موقفه وكذلك يفعل 

المعارضون.

للمواقف  صناعتنا  في  األشياء  وأغرب 
عنها،  والدفاع  لها  والترويج  السياسية 
عاطفي  محمول  من  عليه  تنطوي  ما 
شكاًل ومضموًنا، ثم إن لنا قدرة عجيبة 
أقول  وال  ولّيها،  الحقائق  تلوين  على 
تزييفها؛ يمكن أن يسوق أحدنا هزيمة 

ما بوصفها نصًرا مؤزًرا! 
في اإلعداد لهذا المقال، راجعت دراسات 
إسرائيلية،  مراكز  عن  صادرة  وأبحاث 
اللغة وعمق  فهالني ما قرأت من حيث 
التحليل، ومن حيث طرح قضايا، نهملها 

وحولها؛  فيها  البحث  نتجنب  أو  غالبا 
الظهور  على  االحتالل  دولة  كحرص 
الضحايا  نحن  بينما  الضحية،  بصورة 
الفعليون نخجل منها. وربما، كنوع من 
التعويض، نبالغ في استخدام التعبيرات 
قبيل  من  المعني  من  والخالية  الفخمة 

»توازن الرعب« أو »الردع المتبادل«. 
في هذه المقالة أفترض أن ما آل إليه 
محطات/ ثالث  إلى  يعود  اليوم  حالنا 
فهي  األولى  أما  انعطافية.  لحظات 
بدأت  والثانية   ،1979 ديفيد  كامب 

 ،)1993( بأوسلو  وانتهت  بمدريد 
والثالثة بدأت مع خطة الفصل )2005(؛ 

ثمة مشتركات بين هذه اللحظات: 
فيها  ظهرنا  أحداًثا  واكبت  فلسطينًيا، 
وبسببها متعبين أو مخذولين؛ فاللحظة 
استنزفت  دامية  حرًبا  أعقبت  األولى 
قوى الثورة، وسبقت حرًبا أجهزت على 
الصحراء.  إلى  وأبعدتنا  منها  تبقى  ما 
المفجعة  النهايات  مع  توافقت  الثانية 
مع  »الفصل«  بدأ   .)1987( النتفاضة 
شرم  في  الثانية  االنتفاضة  نهاية 
الشيخ، وقبيل أطول وأسوأ شرخ يصيب 

جسد الفلسطينيين وروحهم. 
الخطوة  ديفيد  كامب  شكلت  عربًيا، 
حتى  العربي،  التيه  رحلة  في  األساسية 
جاءت أوسلو ومسيرة التسوية نتاج نكبة 
االقتتال  مرحلة  العرب  ودخول  الخليج 
اإلقليمية  القوى  واستغوال  الذاتي 
)إسرائيل، تركيا، إيران، وأثيوبيا( على 
سياسة  وكانت  وثرواتهم.  حوضهم 
واحتالل  للتيه  طبيعية  نتيجة  شارون 
المقاومة،  عاصمة  في  فلجأوا،  بغداد؛ 
إلى استجداء شارون وبوش بمبادرة لم 
تزدهما إال صلًفا، وما أضافت إلى رصيد 
ارتبطت  لحظة  كل  الهوان.  إال  العرب 
عهد  ولي  لسان  على  هابطة  بمبادرة 

سعودي قبل أن يتوج ملًكا!
الثالثة  اللحظات  تعكس  إسرائيلًيا، 
الداخلي في إسرائيل حول  تطور الجدل 
تواصل  هي  بينما  وطبيعتها  هويتها 
أول  مع  كافة.  الصعد  على  قوتها  بناء 
كانت   ،)1977( اليمين  صعود  مؤشرات 
التيارين  توازن  ومع  ديفيد،  كامب 
اليميني واليساري ساهم »أوسلو« ومقتل 
رابين في صعود اليمين القومي-الديني 
على  اليمين  حكومة  أجهزت  وتّسيده؛ 
االنتفاضة ونفذت »الفصل« وحصلت على 
»التنازالت«  مع   .)2 )بلفور  بوش  وعد 
المحطات  في  »أراض«  عن  المزعومة 
أزمة  إسرائيل  داخل  اندلعت  الثالثة، 
لصالح  حسمت  شرعية،  وأزمة  هوية 
)من  وبرنامجه  المتطرف  اليمين 

التسوية إلى التصفية(.
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كانت  ترامب:  إلى  كارتر  من  أمريكًيا؛ 
الثالثة جزًءا من االستراتيجية  اللحظات 
جهد  ونتاج  المنطقة  في  األمريكية 
أمريكي مثابر ومنحرف ومتعاطف إلى 
اإلسرائيلية.  المواقف  مع  الحدود  أبعد 
شكل الحزبان الديموقراطي والجمهوري، 
المحافظون الجدد، اإلنجيليون الصهاينة 
كثر،  أمريكيون  يهود  واستراتيجيون 
لويس،  بيرنارد  بريجنسكي،  منهم 
روافع  وآخرون،  اندك،  مارتن  كيسنجر، 

ودوافع رئيسة!  
اللحظات  هذه  أطلقت  كيف  ولكن، 
وسوغت  الذاتي  التقويض  ديناميات 
وسهلت تطبيق سياسة الفصل؟ وكيف 
أثرت فيما آلت إليه أحوالنا اليوم؟ مما 
الفلسطيني على  الوجود  ال شك فيه أن 
»خطًرا  بوصفه  المستهدف  هو  األرض 

ديموغرافًيا«:
مرجعيات  صياغة  وإعادة  صياغة   )1(
بإرادة  ورهنها  »التسوية«  ومعايير 
من  األمريكي؛  والموقف  إسرائيل، 
التحرير إلى الدولة؛ من مدريد إلى طابا؛ 
من قرار التقسيم إلى 242؛ من الشرعية 
أنفسنا  وألزمنا  »الصفقة«!  إلى  الدولية 

بعهود واتفاقيات! 
في  واالنقسام،  االنشقاق  تشجيع   )2(
أوساط العرب والفلسطينيين، بين الدول 
التنظيمات  وداخل  والطوائف،  والمحاور 
السياسية، وإطالق دينامية »الضد« على 

أساس أيديولوجي وديني وطائفي!  
حًدا  تضع  لم  تالها(  )وما  أوسلو   )3(
كرسته  بل  اإلسرائيلي،  لالحتالل 
شهوته  وأطلقت  تكلفته  من  وخفضت 
وتعمقت  االستيطان،  توسع  التوسعية؛ 
تكافؤ  عدم  الجغرافية.  التجزئة 
من  المتتالي  التنازل  إلى  أدى  القوة 
المزيد  لتجنب  الفلسطيني  الجانب 
االنتقالي  الطابع  تغير  التهميش؛  من 
الجمع  تجربة  فشلت  وللسلطة؛  لالتفاق 
واستباحنا  والمقاومة  السلطة  بين 

االحتالل! 
المالي  واالعتماد  االتكال  دينامية   )4(
على الخارج جعلت من السالم االقتصادي 
بالمزايا  السياسية  الحقوق  ومقايضة 
وقع  بدياًل.  سياسًيا  مساًرا  االقتصادية 
من  السياسي  المال  مصيدة  في  الجميع 
القرار؛  استقاللية  في  التحكم  حيث 
كبح أي عمليات تغيير ثورية، ما أورث 
طبقات  وولّد  ورخاوة،  مرونة  القيادة 
ومراكز قوة ومنتفعين جدد، من بعض 
رجال أعمال ومناضلين قدامى ومثقفين 

ونشطاء مدنيين.  

)5( اشتملت أوسلو على اختالالت بنيوية 
التطبيق؛  أثناء  ظهرت  البداية،  منذ 
فشلها؛  وكذلك  مشكلة  شكل  إبرامها 
الراعي  وانحياز  القوة  فجوة  بسبب 
للوصول  اإلرادة  انعدام  أيًضا  »الوسيط«، 
الرأي  تجييش  حقيقية؛  تسوية  إلى 
العملية؛  وإنما ضد  لكسبه؛  ليس  العام، 
الصورة  لمحو  كافية  جهود  تبذل  لم 
النمطية واألحكام المسبقة التي ترسخت 
خالل عقود من العداء، بل إن االحتالل زاد 
الفلسطيني وواصل  من عداءه وشيطنة 
قضم األرض وانتهاك الحقوق والتنصل 
من التزاماته، وأصاب الناس يأس عظيم، 
للتسوية. وبداًل  المعارضين  وازداد عدد 
من أن تذهب القيادة إلى إعادة النظر، 
في  والمراوحة  العنترية،  الخطب  زادت 
االنقضاض  للطامعين  سهل  ما  المكان، 

والتوظيف واالستغالل! 
ديناميات  الفصل  خطة  وأطلقت  هذا 
سياسته  نتنياهو  عليها  بنى  أخرى، 
مجتمع  وتقويض  التجزئة  الحالية؛ 
افقاد  النظام؛  وعجز  االنقسام  الصمود؛ 
وجدارته  نفسه  في  ثقته  الفلسطيني 
أمام العالم؛ لفت االنتباه عما يجري في 
وتسهيل  الكيانية  عل  االجهاز  الضفة؛ 
ضرب الوجود والتخلص من معضلة غزة؛ 
اإلقليم  الحدث في  التأثير في مجريات 
اللجوء،  )تعميم  منها  واالستفادة 

تطييف الكيانات، تطبيع وتحالفات(. 
نسبي  غموض  على  شارون  حافظ   )1(
أعلنت  خطته؛  بأهداف  يتعلق  فيما 
مبهًما  غرًضا  اإلسرائيلية  الحكومة 
وسياسي  أمني  واقع  إلى  »الوصول 
واقتصادي وديموغرافي أفضل«. ثمة 
دوافع فعلية للخطة، لم يفصح عنها 
شارون لغاية في نفسه؛ جوهر الخطة 
وتكريس  غزة  عقدة  من  التخلص 
الفلسطينيون ضحية  وقع  انفصالها. 
اعتبروا  حين  الخاطئة  قراءتهم 
إسرائيلًيا  عسكرًيا  فشاًل  »الفصل« 
كما  الخطة  »المقاومة«.  من  وهروًبا 
الوهم  أوقعتنا جميًعا في  الحًقا،  تبين 
واالقتتال ومن ثم االنقسام والفشل في 
اختبار الجدارة. إسرائيل تكاد تجهز على 
وتحارب  الضفة،  في  السياسية  الكيانية 
الهوية  غزة، وتضعف  الديموغرافيا في 
الفلسطينية في أوساط مواطنيها ممن 

تطلق عليهم »العرب«. 
شرًخا  االرتباط  فك  يحدث  لم   )2(
سياسًيا وأيديولوجًيا إسرائيليا كما يزعم 
طبيعة  على  الصراع  حسم  إنما  البعض، 
الدولة والموقف من الفلسطينيين لصالح 

جمع  والعنصري.  االستيطاني  اليمين 
االعتبارات  بين  أوسلو  في  »بيرس« 
عالم  في  والدبلوماسية  االستراتيجية 
االعتبارات  بين  »شارون«  وزاوج  متغير، 

األمنية واأليديولوجية في خطته!  
فإسرائيل  هنا،  إلى  وصلنا  وقد  أما 
الحد  إلى  ذاهبة  المتطرفة  اليمينية 
األقصى )االجهاز والتبديد: ضم الضفة، 
التخلص من غزة، التهجير(، مع تحقيق 

مكاسب إقليمية أخرى!
وحينما  اإلقليم،  حروب  من  سنوات  بعد 
مارست  الثمار،  لقطف  الظروف  نضجت 
فتحت  خداع:  عملية  أكبر  إسرائيل 
كل  على  والعسكرية  السياسية  نيرانها 
على  حصلت  واحدة،  دفعة  الجبهات 
مكاسب هائلة من إدارة ترامب، عدا عن 
نجاحاتها في ميادين أخرى وهي تعلن 
أن نظامها السياسي يمر في أزمة، حتى 
مرات،   3 انتخابات  إلجراء  اضطرت  أنها 
تالحق  والتحايل  الفساد  قضايا  وأن 
الواقع،  في  الساحر.  وزراءها  رئيس 
أي  عنها  تدفع  كانت  بذلك  إسرائيل 
احتمال إللزامها بتسديد الفاتورة ودفع 

الثمن.
)الفصل  االستراتيجيتان  بالطبع، 
مكتسـبات  على  رًدا  جاءتا  واإلجهاز( 
شـخصيته  انبعاث  النكبـة؛  منذ  شـعبنا 
م.ت.ف؛  الكيانـي  وتعبيرهـا  الوطنية 
وبحقوقه  به  والعالـم  العـرب  اعتـراف 
هذا  نصـف  بقـاء  وأخيـًرا  الوطنيـة، 
فلسطين  أرض  على  تقريًبا  الشعب 

التاريخية. 
على  الشعبوي  اليمين  صعود  شكل 
بين  )من  سانحة  فرصة  العالم  مستوى 
فيه  فشلت  ما  لتحقيق  أخرى(  فرص 
قضايا   3 ثمة  اآلن.  حتى  االحتالل  دولة 
الديموغرافيا  الحاكم:  يمينها  تقلق 
معضلة  الدولة؛  يهودية  مواجهة  في 
غزة؛ حسم مصير الضفة الغربية! وهي 
يأتي  النهائية!  الحسابات  تروم تصفية 
تعريفها  إعادة  سياق  في  األمر  هذا 
ومع  جوارها  مع  وبالعالقة  لذاتها، 
العالم. فهل تنجح؟ ذلك رهين بثالث 
صياغة  إعادة  على  قدرتنا  )أ(  قضايا: 
وتحقيق  الجماعية  إرادتنا  وصيانة 
)الشرعية  الثاني  الوطني  انبعاثنا 
للصمود  برنامج  تبني  )ب(  والوحدة(. 
)ج(  وتطبيقه.  الشعبية  والمواجهة 
ذاتها  مع  إسرائيل،  تناقضات  تعميق 
مع  )التوسع(،  جوارها  مع  )اليهودية(، 

العالم )العنصرية(. 
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سيبقى اتفاق أوسلو لكن بشكل رث أكثر
د. عادل سمارة- كاتب وباحث مختص في االقتصاد السياسي / فلسطين

الهدف في  عربة  وادي  وحتى  وأوسلو  ديفيد  كامب  اتفاقات  صانعا   يلتقي 
رأس العربي، والتي على  الوطن  األميركية في  االستراتيجية   واالنتظام في 
عبر التراكم؛  روافد  بقاء  وطبعًا  الصهيوني،  الكيان  بقاء  ضمان   أجندتها 
  استغالل الثروات، وخاصة النفط؛ ناهيك عن األسواق. ولكن، ربما يختلف كامب ديفيد
اي وتحريره،  وملكيته  تحديدًا  الحيِّز  الجغرافيا/  اختالف  في  أوسلو  عن  عربه   ووادي 
 الوطن بالمفهوم السياسي، وطبعًا وجوب اختالف الشارع، بمعنى الفارق بين تطبيع

والمطبع على أرضه، وبين تطبيع والمطبع أرضه مغتصبة!

عربه،  ووادي  ديفيد  كامب  حالة  ففي 
الدارج،  الُقطري  الواقع  بل  وبالمفهوم، 
مغتصبة،  ليست  البلدين  جغرافيا  فإن 
قط  يعِن  لم  ديفيد  كامب  أن  رغم 
بشكل  االحتالل  من  سيناء  تنظيف 
حقيق؛. من هنا، بدأ الجدل ولم ينتِه، 

فيما يخص اتفاق أوسلو، من حيث:
- قابليته للتطبيق.

- قابليته للبقاء.
- حدود تأثيره على الشعب الفلسطيني. 
الشعبي  الرفض  أو  التأييد  وحدود   -

لالتفاق.
ألن  بالطبع؛  مشروعة  التساؤالت  هذه 
بالكامل،  مغتصب  الفلسطيني  الوطن 
انسحاب  على  أبداً  ينص  لم  واالتفاق 
االحتالل من أي جزء من الوطن، وكل ما 
حصل هو إعادة انتشار للجيش المحتل، 
وكلفة  أكثر  وأماناً  راحة  له  وفر  مما 

انتشار أقل.
أوسلو  التفاقات  السماح  سبب  يكمن 
بالحصول، في أنه ُحمل جزء من الحركة 
الوطنية، مما أعطاه »مشروعية« شعبية، 
بمعنى أن الشارع الفلسطيني لم يتخيل 

أن جزء كبير من الحركة الوطنية سوف 
الشعب  طموحات  ُيحقق  ال  بما  يقبل 
نفسه، أي أن االتفاق حظي بترويج نتج 
عنه االنخداع به، ويرتد هذا اإلنخداع إلى 

عدة عوامل منها:
والعالقات  والتنظيرات  االتصاالت   -
وبين صهاينة وكثير  فلسطينيين  بين 
للكيان  الداعمة  الغربية  األنظمة  من 
الدائم بما  الصهيوني، حيث كان الوعظ 
يسمى السالم، والذي تم إخراجه بشعار 
مغٍر »سالم الشجعان«، حيث انكشف عن 
للعدو  وخاصة  المال،  راس  سالم  كونه 

الصهيوني.
المقاومة  وفعالية  قوة  تراخي   -
أو  رحيلها  بعد  وخاصة  الفلسطينية، 

ترحيلها عن لبنان.
- الزعم بأن قيادة العمل الوطني سوف 
تنتقل إلى الداخل، فقد انتقلت القيادة، 

ولم ينتقل العمل.
الفلسطيني  الشعبي  الموقف  تشتت   -
الجغرافي  التشتت  على  بناء  الحل  من 

للشعب نفسه،
ومنذ توقيع االتفاق واالحتفال به وحتى 

أو  بقاء  عن  سواء  النقاش  يدور  اليوم؛ 
جدوى هذا االتفاق.

اتفاق  أن  فلسطيني  كمواطن  أزعم 
ضم  تسهيل  سوى  يكن  لم  أوسلو 
لصالح  تدريجياً  ضماً   1967 المحتل 

الكيان الصهيوني، وهو ما تجسد في:
الضفة  من  واسعة  مساحات  ابتالع   -
حيث  من  أعلى  بنسب  خاصة  الغربية، 
التنفيذ الزمني مما كان عليه الحال قبل 

االتفاق نفسه
المحتل  اعتبار  على  العدو  إصرار   -
مناطق  أي  ذاتي،  حكم  مناطق   1967
من  ذاتياً  حمكاً  ُتعطى  »إسرائيلية« 
هو  وهذا  الصهيوني،  السلطوي  المركز 
لالستغالل  األسهل  كلفة؛  األقل  الضم 
الالمتكافىء  »التبادل  أرضية  على 

المسلَّح«.
تجهيز  مناخ  أرضية  على  وهكذا، 
قرابة  منذ  ومسيرته،  االتفاق  وتوقيع 

ثالثة عقود تبرز األسئلة التالية:
- من الذي بوسعه إبقاء االتفاق؟ ومن 

الذي بوسعه إلغائه؟ 
تدعم  التي  الشعبية  الكتلة  من هي   -

االتفاق ومن التي ترفضه؟
الذين  وحدهم  الفلسطينيون  وهل   -

يقررون مصير االتفاق؟
فلسطينياً  االتفاق  يكن  لم  بداية، 
الفلسطينيون  يقرر مصيره  بحتاً، حتى 
عن  نتحدث  أننا  يعني  وهذا  وحدهم، 
شعب  ووطن تحت االستعماراالستيطاني 
المدعوم بشكل معولم، بينما لم يتمكن 
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الشعب من القبض على يومه أو مصيره. 
بل  المركزي،  الخلل  هذا  ليس  ولكن، 
كان  المصيدة؛  في  المركزي  الخلل 
تفكيك أوسلو في العام األول أسهل من 
الثالث،  من  أسهل  الثاني  وفي  الثاني، 

وهكذا. 
لقد نشأت مع االتفاق حالة من التبعية 
جهاز  إقامة  مع  بدأت  االقتصادية 
 300 عدده   ُيقارب  ضخم  بيروقراطي 
أسرهم  مع  وهؤالء  شخص،  ألف 
من  يعيشون  المجتمع؛  نصف  يقاربون 
تخلوا  الفالحين  أبناء  حتى  وظائفه، 
موظفين،  ليصبحوا  الزراعي  العمل  عن 
الشهري، وبقيت  الراتب  يعتمدون على 
وبعض  الشيوخ  كاهل  على  الزراعة 
لم  كما  الزراعة،  وتأنيث  النسوة/تهريم 
المحلية  العمل  قوة  فائض  اعتماد  يعد 
على العمل داخل الكيان؛ إذ اصبحت حالة 
التشغيل  باب  ُيفتح  حيث  متقطعة، 
أحياناً، وأحياناً ُيغلق، وهذا زاد االعتماد 
تدفقت  كما  الحكومية،  الوظيفة  على 
األنجزة  منظمات  المحتلة  األرض  على 

والتمويل األجنبي المسموم.
السلطة  تمويل  مصادر  باختصار، 
يرتبطون  من  عن  ناهيك  واألنجزة؛ 
»سفارات،  عديدة:  أجنبية  بمؤسسات 
قنصليات، مراكز ثقافية دوائر أكاديمية 
وربما مخابراتية...«  لها شرطها؛ سواء 
التمويل  »هذا  بأن:  المخفي  أو  الُمضمر 
هو ريع مالي، مقابل الحفاظ على مشروع 

سياسي هو أوسلو«.
مؤيدة  البشرية  الكتلة  هذه  كل 
االضطرار،  بحكم  أوسلو؛  لبقاء 
قصدناه  ما  وهذا  الالوطنية،  وليس 
الوضع  تكيف  لقد  بالمصيدة. 
مصدر  على  بناء  لهؤالء  االجتماعي 
يملكون  ال  وهم  الشهري  دخلهم 
بدائاًل  لهم  من  أكثر  إن  بل  بدائاًل، 
إليها  العودة  وصارت  أهملوها  قد 
إمكانات  لديهم  وليست  مكلفة، 

توفيرها.
في الجانب اآلخر، ال توجد قوة حقيقية 
أن  مع  لالتفاق،  للتصدي  مبلورة 
بمن  االتفاق،  ضد  الشعبية  األكثرية 
فيهم كثير ممن يؤيدون بقاء االتفاق، 
بأن  حقيقة  على  قائم  التقدير  وهذا 
هو  فلسطين  كامل  يعتبر  الفلسطيني 
على  قدرته  عن  النظر  بغض  وطنه، 
تحقيق ذلك أم ال. فأنت حين تناقش 
عائداً  كان  لو  حتى  العادي  المواطن 
لك:  يقول  للسلطة،  تأييد  مظاهرة  من 

»الوطن لنا«.

فريق  كان  حين  في  أعاله،  أشرت  كما 
وبلور  سلفاً  نفسه  رتب  قد  أوسلو، 
العدو،  مع  الوطن  تقاسم  إيديولوجيا 
أي  يحصل،  لم  حال  كل  على  أمر  وهو 
يدعمه،  ما  أوسلو  اتفاق  يتضمن  لم 
يكن  لم  رفضه،  أو  أوسلو  معارضة  فإن 
معسكراً موحداً وال متشابهاً، بل الكثير 
من عناصره وقواه كانت »رجل في البور 
اليوم؛ وألن  الفالحة«، وحتى  ورجل في 
الثورة  صياغة  أساسا  هو  أوسلو  اتفاق 
المضادة، وخاصة امريكي صهيوني، فإن 
مصيره بيدهم مضافاً لهم اليوم؛ معظم 

األنظمة العربية.
على  الحرب  أي  التطبيع،  انتقال  إن 
البرجوازية  معسكر  من  فلسطين؛ 
معسكر  إلى  العربية،  الكمبرادورية 
عملياً  يعني  وهذا  النفطية،  الكيانات 
الحاكمة  األنظمة  استسالم  وتاريخياً؛ 
تحت  والتخندق  والتعسكر  للعدو 
دورها  كون  من  انتقالها  أي  إمرته، 
ووجودها مثابة حرب أهلية ضد الشعب 
إلى معسكر  االنضمام  إلى دور  العربي، 
يعني  العربية،  لألمة  المعولم  العدو 
والرسمي  الشعبي  بين  العالقة  وصول 
التناقض  حالة  إلى  العربي  الوطن  في 
النظام  وانتقال  الطالق  أي  التناحري، 
الُقطري من حرب كل نظام على شعبه، 
وضده،  العربي  الوطن  عبر  حرب؛  إلى 
أي من حرب داخلية، إلى حرب قطر ضد 
آخر، إلى حرب معظم األنظمة القطرية 

ضد فلسطين. 
فلم يعد سهاًل القول، بأن هناك والء 
العربية،  الرسمية  لألنظمة  ومعارضة 
بناء على انكشافها فضائخياً، بمعنى 
األنظمة  لهذه  الشعبية  القاعدة  أن 
أجهزة  قاعدة  تتسع  بينما  تتقلص، 
التناقض  شدة  يزيد  وهذا  القمع، 
الطبقي  وحتى  االجتماعي  التخندق 
في هذه البلدان. وإذا كان الكيان قد 
تمكن من القفز عن المناطق المحتلة 
وُفتحت  األردن،  عن  وحتى   1967
فهو  العربية،  األنظمة  أبواب  أمامه 
الضفة  الستخدام  مضطراً  يعد  لم 
في  تبديل  كمحطات  وغزة  الغربية 
األسواق  وطبعاً  األنظمة،  مع  العالقة 

العربية.
أن  غريباً  ليس  لذا،  بالقول،  نغامر  قد 
سوى  هناك  يكون  لن  نتنياهو  يقول 
سوف  وبأنه  للفلسطينيين،  ذاتي  حكم 
ُيعيد من أتوا بعد اوسلو من حيث أتوا؛ 
من  يقلق  ما  بقدر  يقلق  ال  الكيان  ألن 
كما  الفلسطيني،  الديمغرافي  التكاثر 

على  اإلمارات  حكام  عدوان  أن  أكد  أنه 
فلسطين، لم ُيكافىء بوقف ضم األغوار، 
حيث قالها بكل وضوح، مما وضع الطرف 

اآلخر في وضع قميء.
ما تقدم، فإن طرَفْي تنفيذ  على ضوء 
اتفاق أوسلو لم يضيقا ذرعاً به، أي أن 
في  االتفاق  حصر  على  أصر  قد  العدو 
حتى  وال  األرض  ُيطال  ال  ذاتي  حكم 
الفلسطينية  السلطة  أن  كما  األنفس، 
الخطاب  عن  النظر  بغض  ذلك  قبلت 

العالي لغوياً.
حتى اآلن، هذا ما يمكن للمرء أن يراه، 
ولكن، هناك متغيرات قد تحمل معها 
المتغير  االيجاب؛  أو  بالسلب  ما  تغييراً 
وأخرجت  المقاومة  تماسكت  إذا  األول: 
المقاومة،  محور  إلى  التنفيذية  لجنتها 
مع بقاء سلطة الحكم الذاتي، وفي هذا 
السلطة  هذه  تتساوق  أن  إما  الحال؛ 
المتغير  يكون  أو  االحتالل  سياسات  مع 
الثاني، وهو في حال لم تخضع السلطة 
يقرر  أن  يمكن  االحتالل،  لسياسات 
طريقة  على  عسكرية  بزمرة  استبدالها 
القرن  سبعينايت  في  الالتينية  أمريكا 
معادية  ستكون  طبعاً  والتي  الماضي، 

للشعب، أي هراوة عليه لصالح العدو.
ال  أوسلو  اتفاق  وجود  مختصر،  بكالم 
في  المنظور  المدى  في  وسيبقى  يزال 
حل  يتم  لن  ولذا،  صاغوه،  من  مصلحة 
منظمة  خرجت  لو  حتى  االتفاق  هذا 
األرض  خارج  الفلسطينية  التحرير 
االستدوال  عن  العودة  وأكدت  المحتلة، 
إلى مشروع التحرير عبر محور المقاومة. 
استند  لو  ماذا  ترى،  الصعب:  والسؤال 
األمريكي،  العدو  على  اإلسرائيلي  العدو 
طرد  العدو  وقرر  العالم  معظم  وصمت 
أكثرية الفلسطينيين من  الضفة خاصة؟ 
للتذكير؛  ولكن  جواب،  من  لدينا  ليس 
أجرت   1987 الكبرى  االنتفاضة  خالل 
صحيفة جورزالم بوست الصهيونية لقاء 
بتكسير  المشهور  رابين  إسحق  مع 
والقتيل  الفلسطيني،  الشباب  عظام 
على يد صهيوني شرقي؛ نشرته في 
ملحقها األسبوعي في 25 آذار 1988 

)كما أذكر( حيث ًسئل:
بها  األخذ  ترى  التي  الطريقة  »ما 

إلخماد االنتفاضة؟
فأجاب طرد 600 ألف فلسطيني إلى 

األردن
يطيل  هذا  أن  ترى  أال  ولكن  سؤال: 

الصراع خمسين سنة أخرى؟
مهمة  ستكون  هذه  ولكن  نعم  جواب: 

من يحكم إسرائيل حينها.
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في زمن كورونا:
واقع األسرى ومتطلبات المرحلة

عبد الناصر عوني فروانة - أسير محرر ورئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون األسرى والمحررين/فلسطين
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 إن واقع األسرى الفلسطينيين وخاصة
 الواقع الصحي وقبل زمن كورونا، هو
 باألساس مأساوي، فلقد أجازت دولة
اتفاقيتي مخالفة  لنفسها   االحتالل 
وانتهاك والرابعة،  الثالثة   جنيف؛ 
وتجاوزت األخرى،  الدولية   المواثيق 
اإلنسانية واألعراف  القوانين   كل 
في الدولية  المعايير   ومتطلبات 
خاضعين داموا  ما  معهم،   تعاملها 

 للحجز وحيثما كان المكان.
ظروف بقيت  »كورونا«،  زمن   وفي 
المعاملة حيث  حالها،  على   االحتجاز 
واألماكن الملوثة  والبيئة   القاسية 
التي المكتظة  والغرف   المغلقة 
ومن المناسبة.  التهوية  إلى   تفتقر 
 الثابت أن إدارة السجون اإلسرائيلية لم
 تتخذ أي وسيلة لحماية المحتجزين،
على تحسينات  أية  ُتجِر  لم   حيث 
بما الغذائي،  أو  الصحي   النظام 
وتعزيز األسرى  تقوية  في   يساهم 
المرضى وخاصة  لديهم،   المناعة 
 منهم. كما ولم تتراجع عن سلوكها
وغرف أقسام  اقتحام  في   الشاذ 
المفرطة القوة  واستخدام   األسرى 
المعاملة قواعد  ُتغير  ولم   بحقهم، 
 وظروف التحقيق وأدوات التعذيب،
التي اجراءاتها  مستوى  ُتخفض   أو 

 ُتنفذها يومياً بدواعي )األمن(، دون
والمخالطة االحتكاك  لخطورة   مراعاة 
فواصلت العدوى،  انتشار   واحتمالية 
ولم وقمعها،  واستهتارها   إهمالها 
 تسمح للمؤسسات المعنية بإدخال ما
توفير في  األسرى  يساعد  أن   يمكن 
واإلصابة العدوى  خطر  من   الحماية 
هو ما  إلى  ذهبت  بل   بالفايروس، 
 أخطر، حينما صادرت عشرات أصناف
من النظافة  وأدوات  الغذائية   المواد 
 مقصف السجن، والتي كان يشتريها
مما الخاصة،  نفقتهم  على   األسرى 
 يؤكد على أنها تتعمد إلحاق األذى
قد بما  مكترثة  وغير   باألسرى، 

يصيبهم من خطر.
الجدران داهم  قد  الخطر  ذاك   إن 
 بالفعل، وبات الفايروس ضيفاً ثقياًل
أجساد وُيهاجم  السجون  بين   يتنقل 
واحد فأصاب  وُيؤذيها،   األسرى 
هذه كتابة  حتى  أسيراً،   وثالثين 
»عوفر«، سجن  في  ُجلهم   السطور، 
اإلسرائيلية للرواية  وفقاً   وذلك 
ونخشى وأبداً،  دوماً  فيها   المشكوك 
ذلك، من  أكبر  األرقام  تكون   أن 
إدارة مع  سابقة  تجارب  لدينا   حيث 
أخفت ما  كثيراً  إذ  االحتالل،   سجون 
مرات وفي  لألسرى،  الطبية   الملفات 

 عديدة تكتمت على طبيعة األمراض
 التي كان يعاني منها بعض األسرى

 المرضى ولم ُتفصح عنها.
 إن سلطات االحتالل لم تكتِف بذلك،
فايروس توظيف  إلى  سعت   وإنما 
وذويهم األسرى  لمعاقبة   »كورونا« 
التعذيب وكأن  معاناتهم،   ومفاقمة 
الطبي واإلهمال  والجسدي   النفسي 
كافياً يعد  لم  المحجوزين   وتجويع 
وتنفيس االنتقامي  نهمها   إلشباع 
 حقدها، فصادرت وعبر إدارة مصلحة
وفرضت الحقوق  بعض   السجون 
 اجراءات استثنائية بذريعة »كورونا«،
قاعدة إلى  تتحول  أن  ُيخشى   والتي 
إلى األوضاع  وإعادة   يحتاج تغييرها 
»كورونا« زمن  قبل  عليه  كانت   ما 
والخطوات التضحيات  من  كثير   إلى 

النضالية.
وتدهور الوضع  هذا  خطورة   وأمام 
األوضاع وتردي  االحتجاز   ظروف 
َتكبر التحديات  فإن   الصحية، 
يستدعي مما  تتراكم،   والصعوبات 
 التحرك الجاد والعاجل على أكثر من
 صعيد، بما يضمن إنقاذ حياة األسرى
لآلخرين الحماية  وتوفير   المرضى، 
وفايروس االحتالل  وباء  من   كافة 
ومن »كورونا«.  وجائحة   السجان 
 وجهة نظري، فإن متطلبات المرحلة

تتلخص بالتالي:
 أوالً: ان الحالة الصحية التي يشهدها
وحالة »كورونا«  جائحة  جراء   العالم 
من الماليين  يعيشها  التي   الحجر 
كانت المختلفة،  القارات  في   البشر 
 فرصة مهمة لكسر العزلة عن األسرى
على الضوء  وتسليط   والمعتقلين 
وما يتعرضون الصحية  األوضاع   سوء 
 له من معاملة ال إنسانية في أقسام
 وغرف الحجز. ومع ذلك ما زال أمامنا
الكافية والمساحة  الوقت  من   متسع 
فرصة المنزلي  الحجر  من   لنجعل 
في المعتقلين  معاناة   الستشعار 

 سجون االحتالل.
 صحيح كان هناك الكثير من حمالت
الشهور ُأطلقت خالل  التي   التضامن 
»كورونا«، جائحة  انتشار  من   األولى 
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بأنها شك  وال  األسرى،  مع   تضامناً 
أوساط في  ايجابياً  مردوداً   حققت 
أعدادا واستقطبت   المحجورين، 
إقليمياً المتضامنين،  من   كبيرة 
 ودولياً، ولكن يبقى السؤال: ماذا بعد؟
 أظن أننا بأمس الحاجة إلى استثمار
عليه كي والبناء  ما تحقق   ومراكمة 
 نجعل من أولئك المتضامنين؛ أفراًدا
 ومؤسسات، معاول بناء، وليس مجرد
على عابر  تضامن  أو  لحظي   توقيع 

    هذه العريضة أو تلك المذكرة.
منظمة مطالبة  في  االستمرار   ثانياً: 
الصليب ومنظمة  العالمية   الصحة 
من الضغط  من  كثير  مع   األحمر 
دولي طبي  وفد  إرسال  ضمان   أجل 
عن واإلطالع  السجون  لزيارة   محايد 
الصحية األوضاع  حقيقة  على   كثب 
الوقاية ُسبل  وتوفير   للمعتقلبن، 
خطر من  الُعّزل  لألسرى   والحماية 
 اإلصابة بفايروس »كورونا«، في ظل

تزايد أعداد المصابين هناك.
 ثالثاً: لقد بات من الضرورة اإلنسانية
وخاصة الدولية،  المؤسسات   تدخل 
أجل من  األحمر  الصليب   منظمة 
 توفير آليات للتواصل ما بين األسرى
زيارات توقف  ظل  في   وعائالتهم، 
 األهل بذريعة »كورونا«، كي يطمئن
تزايد في ظل  اآلخر  على   كل طرف 
كل وخشية  الطرفين،  لدى   القلق 
أعداد ارتفاع  مع  اآلخر،  على   طرف 
 المصابين بين صفوف األسرى وداخل

المجتمع الفلسطيني.
 رابعاً: االستمرار في المطالبة باإلفراج
 عن األسيرات واألسرى المرضى وكبار
الفئات باعتبارهم  واألطفال،   السن 

 األكثر عرضة لخطر اإلصابة بفايروس
كثيرة دول  وأن  خاصة   »كورونا«، 
خطوة، هكذا  مثل  على   أقدمت 
سبق التي  االحتالل  دولة  فيها   بما 
إسرائيليين في  وأفرجت عن سجناء 
والتمييز العنصرية  تعكس   خطوة 

العنصري.
حث مع  العمل،  ضرورة   خامساً: 
لتوثيق المساهمة،  على   األسرى 
في األحداث  لكافة  وممنهج   علمي 
 السجون وأسماء المصابين بالفايروس
من المتخذة  والتدابير   واإلجراءات 
والمعتقالت السجون  إدارة   قبل 
»كورونا«، زمن  في   اإلسرائيلية 
من كان  التي  االجراءات   وكذلك 
من األسرى  لحماية  اتخاذها   الواجب 
سيدحض التوثيق  فهذا   الفايروس، 
ُيخشى حيث  اإلسرائيلية،   الرواية 
تلك االحتالل  سلطات  تستغل   أن 
أقدمت التي  المحدودة   االجراءات 
السجون، بعض  في  تنفيذها   على 
محاولة في  شاملة  وكأنها   وتقدمها 
والتحايل العام  الرأي  لخداع   جديدة 

على المؤسسات الدولية.
  سادساً: من األهمية بمكان استثمار

للمؤسسات فلسطين  دولة   انضمام 
كافة وتوظيف  الدولية،   واالتفاقيات 
للضغط والدولية  اإلقليمية   اآلليات 
لدفعها نحو الدولية  المؤسسات   على 
لتوفير والتحرك  مسؤولياتها   تحمل 
 الحماية اإلنسانية والقانونية لألسرى
ومن جانب،  من  هذا   والمعتقلين، 
الُمساءلة أدوات  تفعيل  آخر   جانب 
فعلية بخطوات  والمضي   والمحاسبة، 
المحاكم من  أكثر  ُتقربنا   وجادة 

الجنايات محكمة  وخاصة   الدولية، 
 الدولية )الهاي(، والتي من الممكن أن
 تشكل رادعاً لالحتالل وسجانيه؛ فإن
الدولية الجنايات  إلى محكمة   التوجه 
السعي ظل  في  ملحة،  ضرورة   بات 
»اإلفالت ثقافة  لترسيخ   اإلسرائيلي 
اإلسرائيليين، كل  لدى  العقاب«   من 
عبر »الجرائم«  تشريع  إلى   واللجوء 
 إقرار مجموعة من القوانين، كما ومن
 الضرورة البحث عن أدوات أكثر وجعا

 وإيالماً لالحتالل.
سلطات بأن  ُنذّكر  الختام،   وفي 
في تحتجز  اإلسرائيلي   االحتالل 
أربعة نحو  ومعتقالتها   سجونها 
 آالف وخمسمائة أسير فلسطيني، من
وواحد طفاًل،  وأربعين  مائة   بينهم 
 وأربعين فتاة وسيدة، ونحو ثالثمائة
تهمة دون  إدارياً،  معتقاًل   وأربعين 
األسرى هناك بين  ومن  محاكمة،   أو 
السن وكبار  المرضى  من   المئات 
كل الخاصة.  االحتياجات   وذوي 
البطيء، للقتل  يتعرضون   هؤالء 
وال عاجل،  تحرك  إلى  بحاجة   وهم 
قد الشركاء  من  وغيرنا  بأننا   شك 
وطرقنا عديدة  جهات  مع   تواصلنا 
 أبواب مؤسسات دولية كثيرة وطالبنا
آليات بتوفير  مراراً  األحمر   الصليب 
بضرورة اآلخرين  ودعونا   للتواصل 
خطر من  األسرى  لحماية   التحرك 
اإلسرائيلي، واالستهتار   »كورونا« 
الفلسطيني، الكل  مسؤولية   فهذه 
 وعلى جميع األحرار في العالم ودعاة
تحمل اإلنسان  وحقوق   الديمقراطية 
 المسؤولية والتحرك قبل فوات األوان

  واالرتقاء بمستوى الفعل واألداء.
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تميزات البنية والهوية الفلسطينية
وليد عبد الرحيم- كاتب ومخرج فلسطيني/ سوريا

 تبدو بنية الفلسطينيين مفككة اليوم، ال أعني بهذا البنية السياسية أو عالقات
البنية هو  األول  المقصود  بل  فحسب،  المقاومة  وقوى  والمنظمة   الفصائل 

الثقافية واالجتماعية، وهذان العامالن هما األهم من كل ما ُذكر سابقًا.

تلعب الفلسطيني،  الواقع   في 
تحقيق في  مهما  دوراً   الجغرافيا 
فالفلسطينيون الوطني،   التوازن 
ذات مناطق  في  قسراً   يتواجدون 
مختلفة، وعناوين  ومزايا   خصائص 
مباشر غير  بشكل  أو  مباشرة   تؤثر 
 ويومي ومستقبلي على إيقاع الحياة
 عموماً، وعلى صيغة وأشكال وفحوى
يبدو هنا  من  ذاته،  النضال   وإيقاع 
في تماسكاً  أكثر  الوطني   المشهد 
ال الكلي،  العام-  التهديد   لحظات 
 في لحظات التهديد المحصور بالجزء

الماثل في إقليم فلسطيني ما!
 من الطريف المؤلم بمعناه التاريخي
 أن يكون أفضل األوضاع الفلسطينية
تلك في  وضوحاً  واألكثر   الداخلية 
معارك فيها  تندلع  التي   الفترات 
مختلف أو  مجازر  أو  انتفاضات   أو 
 أشكال االستهداف، وتنتكس الصورة
 في فترات الهدوء والسكينة، صحيح
بأن الشأن  هذا  في  قائل  يقوله   ما 
 االستهداف يوحد المستهَدف بحكم
ضرورًة الواحد  المصير  فكرة   سطوع 
هو حقاً،  يدهش  ما  لكن   وحتميًة، 
تبدو المستقطع  الهدوء  فترات   أن 
الكل من  جوانبية  استراحة   كفترات 
أو ودراسة  تقييم  فترة  ال   الوطني، 
السبب ولهذا  قادم،  هو  لما   تحضير 

لحظة مع  االستراتيجي   يختفي 
بشتى والميداني  السياسي   الهدوء 
 أشكاله، وللعلم فإن هذا االستراتيجي
خيار مطلوب شعبياً ورسمياً ونخبوياً.
 يسعى الفلسطينيون بشكل عام نحو
هذا الوطني،  واإلنجاز   االستقالل 
 واضح، لكن بعضهم يرى االستقالل
 حالة حل مشكلة جزٍء، ال قضيَة كل،
العمق في  لكنه  بالتجزئة،   ويوحي 
 قد يعني خلق أرضية لعموم القضية

وشعبها، حتى وإن كان مهزوماً.
الوطن ومعنى  الهوية  ثقافة   إن 
يمكن ال  الفلسطينيين   بالنسبة 
على تدل  التجربة  لكن   تجزئتها، 
تحقيق بقبول  عام  وطني   تفهم 
جغرافية بقعة  أية  في  إنجاز   أي 
الوطنية المصلحة  على  التأثير   دون 
الجزء يتمثل  هنا  الكلي،   والمصير 
تخفيضاً للكل،  انحيازاً   بوصفه 
 لمعاناة، أو تهيئة التساع هذا اإلنجاز
دائرته يوسع  أو  ليستكمل   ربما 
ذلك يفهم  البعض  لكن  حين،   بعد 

باعتباره انفصاالً عن الكل.
أوسلو- من  قرن  ربع  تجربة   تثبت 
أن تثبته-  ما  أهم  من  واحد   في 
تختلف الفلسطينية  المعاناة   أشكال 
وأخرى، جغرافية  بقعة  بين   شكاًل 
فوق هو  ما  كل  في  تتحد   لكنها 

بمعنى الصغيرة،  التفاصيل   هذه 
 الحال الوطني العام، فانزياح االحتالل
بلغ يبقى مهما  مثاًل   عن قطاع غزة 
هم لمن  بالنسبة  حتى  جزئياً   انجازاً 
حالة ضمن  أو  الجغرافي،  حيزه   في 
أو الضفة  في  االقتصادية   البحبوحة 
 الهدوء العام في مناطق 1948، كلها

يمكن تقييمها بنفس المقياس.
الشعاراتية الخطابية  للكتلة   ونظراً 
 التي رافقت أسس ونتائج ومفاعالت
 القضية، لم ينتبه الفلسطينيون إلى
بات جديد  اجتماعي  عقد  إيجاد   أن 
انهيار عقب  ملحة  تاريخية   ضرورة 
 فلسطين كدولة وكيان قائم وظهور
على وهيمنته  الصهيوني   الكيان 
بقاء صحة  من  الرغم  وعلى   األرض، 
بل الفلسطيني  الهوياتي   التماسك 
شمولي ظل  ذلك  أن  إلى   ونضوجه، 
 المشهد، ولم يراع االختالفات البينية
بأن أوحى  مما  الجغرافيا   بحسب 
 ظروف الالجئين خارج فلسطين هي
بقي من  أو  تبقى  من  ظروف   ذات 
كما غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة   في 
الكفاحية المهمات  توزيع  من   جعل 
 بعد انطالق الثورة مثاًل خارج مراعاة
جعل الذي  األمر  الخصوصية،   هذه 
 بعض القطاعات الجغرافية تدفع ثمناً
االجتماعي أمنها  من  أقل  أو   أكبر 
واستماتة بل  قناعة،  من  الرغم   على 
على للمحافظة  جموعاً   الفلسطينيين 
 الهوية وحق العودة والتحرير والدولة

- الحلم.
 هنا تكمن خطورة االتفاقات الموقعة
 على النسيج االجتماعي، وهو بالنسبة
المستقبل حصن  يعد   للفلسطينيين 
 األهم، فقد بدا األمر – عقب أوسلو-
تأجيل أو  الالجئين،  عن  تخل   كأنه 
الذي هو العودة   الحل بخصوص حق 
 جوهر القضية الفلسطينية، ويتقدم
الجزئي االستقالل  على   أهمية 
خارج هم  من  أبعد  األمر  هذا   ذاته. 
حدود فيها  ُتطرح  التي   المناطق 
المنقوصة الناقصة  فلسطين«   »دولة 
أو الكفاحي  بالفعل  المشاركة   عن 
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إلى بالتالي  أدى  مما   السياسي، 
هم الذين  الالجئين  دور   تهميش 
بين األكبر  االجتماعية   الكتلة 
لالعتقاد ودفعهم   الفلسطينيين، 
 بأن األمر ال يشمل حقوقهم، وساعد
غير وتصريحات  خطوات  ذلك   على 
الرسمية القيادة  قبل  من   مسؤولة 
باأللفاظ تتالعب  التي   الفلسطينية 
مأساة قضية  يخص  فيما   تكتيكياً 

الالجئين المستمرة والمتفاقمة.
التفاوض فريق  طرح   لقد 
مسؤولة غير  وبخطورة   الفلسطيني 
قضية باعتبارها  الالجئين   قضية 
حتمياً حقاً  وليست  فيها،   متنازع 
إصرار وحتى  الفلسطيني،   للشعب 
 الراحل ياسر عرفات جزئياً لم يفض؛
صهيونية تالعبية  موافقة  عن   إال 
وليس مبدئياً  توافق   وأميريكية 
الجئ،  150.000 عودة  على   نهائياً 
أو متباعدة،  وفترات  دفعات   على 
المحتلة المناطق  إلى   عودتهم 
قراهم إلى  وليس   1967 العام   في 
هجروا التي  وأراضيهم   وبيوتهم 
 منها في المناطق المحتلة عام 1948،
 ومع االعتراف بأن هذه األخيرة هي
يقرر من  فبالتالي هي   ،«  »إسرائيل 
عدمه، من  العودة  حق  وأخيراً   أوالً 
أن الطبيعي  من  الحال  هذه   وفي 
 يشعر كل الجئ فلسطيني في العالم
 بكارثية الجهود القيادية الفلسطينية
بناء ُيصاغ  باعتباره  الدولتين،   لحل 

على هدر حقهم في العودة.
المحتلة المناطق  في  المواطنون   أما 
فحتى والضفة-  غزة  في   –  األخرى 
إن الجزئي،  بالحل  منهم  رضي   من 
وهمية أدرك  حتى  أشهر  إال   هي 
عاش هو  فال  الطريقة،  بهذه   الحل 
االختيار وال حرية  الفعلي   االستقالل 
دفع الذي  الديمقراطي   والخيار 
كل وحد  مما  أجله،  من  الدم   طوياًل 
النهاية في  تقريباً   الفلسطينيين 
حو فال  أوسلو،  رفض  مبدأ   على 
حافظ وال  الجزئي  االستقالل   حقق 
الهوياتية االجتماعية  البنية   على 
حالة أية  أنجز  حتى  وال   المشتركة، 

إيجابية للجزء دون الكل.
االنتمائية البنية  أن  على  يدل   هذا 
تجربة أية  عن  تختلف   الفلسطينية 
شعوب من  أي  تاريخ  في  مرحلة   أو 

إلى السؤال  يحيل  ما  وهو   العالم، 
 مفهوم وحدة المصير الذي تغنى به
الخطب عبر  فسطحوه   الفلسطينيون 
فلسفته عمق  وفقد   والشعارات 
 الحقيقية وخرج من مفرداته العميقة،
 كما شتت اإلجابة الفلسطينية الشاملة

على سؤال الهوية ذاته.
 في هذه النقطة، يدرك الفلسطينيون
باختالف الديمغرافي،   تمايزهم 
يدركون لكنهم  المحلية،   أوضاعهم 
 بشكل أعمق أن هذا التمايز ال يعني
بحكم بعضها  عن  القطاعات   فصل 
أحياناً، والتعريف  الظروف   اختالف 
 بحسب نقطة التواجد جغرافيا، وهذا
الخير يريد  ال  من  كل  يريده  ال   ما 
العدو مقدمتهم  وفي   لقضيتهم، 

الصهيوني.
يجب أكثر  النقطة  هذه   لتوضيح 
الصهيوني الجهد  إلى  جيداً   االنتباه 
كيان وسيطرة  الصراع  بداية   منذ 
من جزء  على  الصهيونية   العصابات 
مسعى وأدق  أول  فكان   فلسطين، 
 هو تحقيق إنجاز فصل المجتمع في
ولهذا  ،1948 عام  المحتلة   المناطق 
بمنع العربية  األنظمة  توجيه   تم 
 التواصل مع الداخل المحتل من خارج
اإلساءة ذاته  الوقت  وفي   فلسطين، 
 لمن يتواجدون في الداخل باعتبارهم
اإلسرائيلية«، بالهوية  رضوا   »عمالء 
 وقد ظل ذلك سائداً إلى فترة قريبة،
 لكن وضوح وتلقائية تماسك الهوية
 الفلسطينية أفشل ببساطة كل ذلك

وبتلقائية وسالسة!
ابتكر كله؛  ذلك  ظل   في 
عملية فلسفة  ثقافة   الفلسطينيون 
القفز وأصلها  مفادها   أسطورية، 
 فوق الجغرافيا باعتبارها عائقاً أمام

ظرف كل  تفهم  مع  الهوية،   وحدة 
من وصنعوا  جغرافي،  تجمع   لكل 
تشبه وحدوية  حالة  ذاته   التفكيك 
 – إن أردنا التعبير ببساطة- مقولة

تقاسم األدوار.
 اليوم تقف هذه المسألة على مفترق
شبيهة محاولة  تمت  فقد   خطير، 
 بمحاولة فصل مناطق ال 48 الفاشلة،
غزة قطاع  انفصال  دعم  قصة   وهي 
خضوعه بحجة  فلسطين  كل   عن 
ذلك لكن  ومختلف،  خاص   لظرف 
فشل أنه  والفريد  ينجح،  لم   بدوره 
وقوى مثقفين  جهود  بسبب   ليس 
شعبي تماسك  بفعل  بل   وأحزاب، 
 فطري تلقائي، تبدو فيه مالمح قوة
تفاصيل ال  الهوية  ومعنى   التاريخ 

اليومي بكل معاناته.
الخارج فصل  محاوالت  فشلت   كما 
فلسطين كل  في   – الداخل   عن 
وعلى فلسطيني-  لكل   وبالنسبة 
على الهائل  الضغط  من   الرغم 
 الالجئين الفلسطينيين في كل مكان،
ككتلة وجودهم  تغييب   ومحاوالت 
األصلية، بالهوية  مرتبطة   اجتماعية 
من ثم  لبنان  من  نصفهم   وتهجير 
 سوريا، إال أن ذلك بدوره لم ينجح في
 فصلهم عن الكل، وهم اآلن يعيدون
 في أوروبا صياغة معنى لوجودهم ال
 ينفصل بدوره عن الواقع الفلسطيني
المخيمات في  تبقى  من  أما   العام، 
يعبر فهو  الجوار  دول  في   وغيرها 
على بالهوية  باستماتة  تمسكه   عن 
 الرغم من كل أنواع السخط واالحباط

والمعاناة.
سيكولوجيا في  أن  يبدو   أخيراً، 
يدركه ال  سراً،  الفلسطيني   اإلنسان 

  حتى الفلسطينيون أنفسهم.
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التطبيع اإلماراتي والخليجي..
"حلف بغداد" جديد )2(

بيع الوهم في اتفاقات "أبراهام"
مراقب خليجي- خاص بالهدف

ما  توقيع  مراسم  األبيض  البيض  في  جرت   2020 سبتمبر   15 الثالثاء  مساء 
الدبلوماسية  والعالقات  السالم  »معاهدة  »ابراهام«،  اتفاقات  عليه  أطلق 
والتطبيع الكامل« بين دولة االحتالل وكل من اإلمارات )على شكل اتفاقية( 
عن  شيئا  تذكر  ال  اإلمارات  مع  االتفاقية  أن  تبين  وقد  إعالن(.  )على شكل  والبحرين 
التعهد »اإلسرائيلي« المزعوم بالتراجع عن مشروع الضم، وال إشارة لحل الدولتين أو 
لدولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو القدس الشرقية وحدود 1967 أو 
أي ذكر لمبادرة السالم العربية. وقد التزمت اإلمارات ودولة االحتالل باتخاذ خطوات 
إضافة  المقاومة(،  )أعمال  األخرى  الدولة  ضد  أراضيهما  من  عدائي  عمل  أي  لمنع 
والتجارة  واالستثمار  المال  منها  المجاالت  من  عدد  في  تعاون  اتفاقيات  توقيع  إلى 
واالقتصاد والعلوم واالتصاالت والطيران والسياحة والصحة والماء والطاقة وغيرها. 

االتفاقية  السابعة من  المادة  وقد نصت 
على تعاون اإلمارات والكيان الصهيوني 
مع الواليات المتحدة على إطالق »أجندة 
تشمل  األوسط«  للشرق  استراتيجية 
واالستقرار  األمن  »تطوير  على  العمل 
اإلقليمي«، أما المادة التاسعة فهي تضع 
هذه االتفاقية فوق أي اتفاقيات دولية 
الدولتين  على  وتحتم  معها،  تتعارض 
والقرارات  التشريعات  تعديل  أو  الغاء 
التي ال تتفق معها )ال يبدو أن مبادرة 
قيام  تشترط  التي  العربية  السالم 
القدس  مسألتي  وحل  فلسطينية  دولة 
والالجئين ستسلم من هذا الشرط(. كل 
مواطنوها  يتمتع  دولة  في  يتم  ذلك 
االتفاقية  رفض  أو  قبول  بحق  اليهود 
الكنيست، في مقابل دولتين  من خالل 
ال صوت يعلو فيهما فوق صوت الحاكم. 
مع  االتفاقيات  نتائج  كانت  حين  وفي 
مصر واألردن سالًما بارًدا، فإن المطلوب 
»سالم  جديد،  نوع  من  سالم  اليوم 
دافئ« يقتحم بيوت المواطنين ويحتل 

قلبوهم.

فراغ  مللء  استراتيجي  تحالف 
ستتركه أمريكا

حلف  عن  السابقة  الحلقة  في  تحدثنا 
المنطقة على شاكلة  جديد يتشكل في 
توماس  كتب  المقبور.  بغداد  حلف 
مقااًل  تايمز  نيويورك  في  فريدمان 
أن  فيه:  قال  الجاري،  سبتمبر   15 في 
االمارات والبحرين ترغبان في »مشاركة 
الكيان،  مع  االستخباراتية«  المعلومات 
التعاون  هذا  باركت  السعودية  وأن 
من خالل  العال  طائرات  بعبور  بالسماح 
»أمريكا  ويضيف  السعودية.  األراضي 
العسكري  تخفض بشكل كبير وجودها 
تحالفات  وهناك  األوسط،  الشرق  في 
الفراغ؛ هناك محور  جديدة تحاول ملء 
إيران-حزب اهلل في لبنان وسوريا وأجزاء 
التحالف  وهناك  واليمن،  العراق  من 
محور  هؤالء  يقابل  القطري.  التركي 
إسرائيلي-إماراتي-بحريني- ضمني 
آخر  محور  يتشكل  ومعهم  سعودي، 
مكون من مصر واألردن والعراق. وينقل 
الباحث  ماكوسكي  ديفيد  عن  فريدمان 

الشرق  لسياسة  واشنطن  معهد  في 
آيباك،  الصهيوني  للوبي  التابع  األدنى، 
االتفاق  هذا  تعتبر  االمارات  إن  قوله: 
جو  فوز  حالة  في  تأمين«  »بوليصة 
الكونغرس  أعضاء  من  تحميها  بايدن، 
عليها  يأخذون  الذين  الديمقراطيين 
وقوفها ضد اتفاق أوباما-إيران النووي 

وتورطها في حرب اليمن. 
أوقفت  أنها  اإلمارات  مزاعم  بشأن  أما 
الضفة،  أراضي  من   %30 ضم  مشروع 
فيقول فريدمان أن خطة كوشنر، التي 
واشنطن  في  وسفيره  نتانياهو  ساهم 
في صناعتها، كانت تقوم على ضم %30 
من أراضي الضفة، مقابل االعتراف بدولة 
المقطعة   %70 الـ  بقية  في  فلسطينية 
من  نتانياهو  حلفاء  أن  غير  األوصال؛ 
شبر  عن  التخلي  رفضوا  المستوطنين 
لليهود.  اهلل  »وهبها«  أراضي  من  واحد 
وعندما حاول نتانياهو ضم الـ 30% دون 
تبقى  فيما  فلسطينية  بدولة  القبول 
أصبح  األمر  أن  ورغم  األمريكان.  منعه 
ليعرضوا  اإلماراتيون  »تدخل«  منتهًيا، 
أصبح  مشروع  تجميد  مقابل  التطبيع 
مجمًدا بحكم الفيتو األمريكي، أي أنهم 
عرضوا كل شيء مقابل ال شيء. منح هذا 
ورقة توت لحكام اإلمارات للتغطية على 
وأعطى  الفلسطينية،  القضية  خيانتهم 
نتانياهو نصًرا دبلوماسًيا وسياسًيا كبيًرا 
يقوم  الذي  موقفه  تشدد  صحة  ليثبت 
يافطة  المسلح تحت  السطو  أساس  على 
له  سمح  مما  السالم«،  مقابل  »السالم 
المتشدد.  اليمين  أمام  مقبول  بمخرج 
الحلف  ما قاله فريدمان في مقاله حول 
أصبح  الذي  الجديد  الصهيوني  العربي 
العدو في  يتشكل دون مواربة، ويدخل 
حلبة الصراع في منطقة الخليج العربي، 

يتردد مثله في الدوائر الخليجية. 
تؤسس  العدو  مع  الجديدة  االتفاقات 
أكثر  أنها  تثبت  واسعة  تعاون  ألطر 
وعالقات  تطبيع  اتفاقيات  مجرد  من 
تصريحات  صدرت  وقد  دبلوماسية، 
حكومة  تهافت  أسباب  حول  متناقضة 
مع  اتفاقية  على  التوقيع  على  البحرين 
ما  هو  للحقيقة  أقربها  أن  إال  العدو، 
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البحريني؛ من خالل  الداخلية  وزير  قاله 
تصريح نشرته الصحف في 15 سبتمبر، 
جاء فيه: »إقامة عالقات دبلوماسية مع 
مصالح  حماية  إطار  في  يأتي  إسرائيل 
تعني  والتي  مملكة البحرين العليا، 
إيران  اختارت  الدولة..  كيان  حماية 
وشكلت  عدة  بأشكال  الهيمنة  فرض 
الداخلي..  أمننا  على  مستمًرا  خطًرا 
الخطر  نرى  أن  الحكمة  من  ليس 
باإلمكان  كان  إذا  إلينا  وصوله  وننتظر 
المضي  على  مصمم  بلد  نحن  تفاديه.. 
وتبقى  الذاتية  إمكانياته  تعزيز  في 
تحالفات  وجود  أساسها  استراتيجيتنا 
المحتملة..  األخطار  مواجهة  في  قوية 
التي  الحلول  مختلف  حظوظ  تضاءلت 
أجل  من  سالم  كمبادرات  طرحها  تم 
اإلسرائيلية..  الفلسطينية  القضية  حل 
وصلت  اليوم  المصيرية  التحديات  إن 
نتجاهلها  أن  يمكن  وال  المنطقة  إلى 
والرؤية  عنها..  الطرف  نغض  أو 
ظل  في  جديد  لمستقبل  االستراتيجية 
مع  تتوافق  وتحديات جديدة  متغيرات 
االستشرافي..  السياسي  الموقف  هذا 
التعاون حول هذا  مما ال شك فيه، فإن 
من  عزز  قد  البحرين  قبل  من  المشروع 
عمق الشراكة االستراتيجية مع الواليات 

المتحدة االمريكية«.
الداخلية التي تعبر عن رأي  رؤية وزير 
أولوية  ال  باختصار:  هي  الحكم  بيت 
باتجاه  االستدارة  الفلسطينية،  للقضية 
للدولة  عليا  مصالح  أسبابها  المحتل 
من  اإليراني  »الخطر«  مجابهة  تتطلب 
وهذا  جديدة،  تحالفات  تكوين  خالل 
في  المهيمنة  القوة  مع  العالقة  يخدم 
حاول  وقد  المتحدة.  الواليات  الخليج، 
حدة  تخفيف  البحريني  الخارجية  وزير 
استفز  الذي  الداخلية  وزير  تصريح 
مع  اجتماع  في  فقال  اإليرانيين، 
صباح  والنواب  الشورى  مجلسي  أعضاء 
تأييد  »إعالن  إن:  الجاري،  سبتمبر   17
أحد  ضد  موجهة  ليست  خطوة  السالم 
بحسن  ملتزمة  البحرين  وأن  دول..  أو 
مع  عالقاتها  تكون  أن  وتريد  الجوار 
الجميع قوية ومتطورة«؛ غير أن الصحف 
من  الفكرة  التقطوا  المواليين  والكتاب 
المسؤولين  من  عدد  تلميح  أو  تصريح 
فكتبوا  والبحرينيين،  اإلماراتيين 
التي  الجديدة  لالستراتيجية  مؤيدين 
العدو  مع  مكشوف  تحالف  على  تقوم 
ضد الجار اإليراني. مدير تحرير صحيفة 
المنعم  عبد  البحرينية  الخليج  أخبار 
الداخلية،  وزير  بتأييد  سارع  إبراهيم 
عالقات  إقامة  موضوع  جوهر  إن  قائاًل: 
هو  وإسرائيل  البحرين  بين  دبلوماسية 

المنطقة  في  جديد  تحول  أمام  أننا 
تقليص  في  أمريكا  رغبة  من  ناشئ 
رئيس  قال  بينما  العسكري.  وجودها 
فهد  والسالم  لألمن  الخليجي  المنتدى 
الرسمية  الدوائر  من  المقرب  الشليمي 
في مقابلة مع قناة العربية، أن: »هناك 
فأين  فارسي،  وآخر  تركي  مشروع 
أمريكي في  انسحاب  مشروعنا.. هناك 
لترتيبات  حاجة  هناك  لذلك  المنطقة، 

أمنية جديدة«.  
كبيرة  شكوًكا  هناك  فإن  ذلك،  ورغم 
في قدرة الكيان الصهيوني على الحلول 
منطقة  في  المتحدة  الواليات  محل 
الخليج العربي أو الدفاع عن دولة تبعد 
وهو  كيلومتر،   2000 من  أكثر  عنها 
حرب  في  مذلة  هزيمة  من  عانى  الذي 
ال 33 يوًما مع حزب اهلل في لبنان الذي 
حدود  عن  أمتار  بضعة  مواقعه  تبعد 
فلسطين المحتلة، لذلك جاء عنوان مجلة 
دفنوا  أبراهام..  »اتفاقات  ليبراسيون: 
القضية الفلسطينية ولم يضمنوا الحماية 
أمنًيا  تواجًدا  أن  الحقيقة  إيران«.  من 
بدياًل  يكون  لن  »إسرائيلي«  وعسكرًيا 
الوحيد  الحل  وأن  األمريكي،  للتواجد 
يكمن في االعتماد على الذات من جانب، 
الجوار  عالقات  تحسين  على  والعمل 

بعيًدا عن األحالف الدولية.
املواقف الشعبية الخليجية

الخليج  في  الشعبية  المواقف  كانت 
العربي على طرف النقيض من المواقف 
الرسمية، باستثناء الكويت التي تتمتع 
بمؤسسة برلمانية نشطة، فإن كل الدول 
الخليجية مرشحة للتطبيع خالل األشهر 
والسنوات القليلة القادمة، في مقدمتها 
الراحل  سلطانها  استقبل  التي  ُعمان 
وسبقه   ،2018 في  العدو  وزراء  رئيس 

لقاء مع اسحق رابين في 1994. 
زال  فما  الشعبي،  الصعيد  على  أما 
شهدت  وقد  صامًدا،  الممانعة  جدار 
وندوات  أنشطة  العربي  الخليج  دول 
عديدة  وتوعوية  تضامنية  افتراضية 
تتعلق بالقضية الفلسطينية، ومساهمة 
قام  نصرتها،  في  العربية  الشعوب 
التطبيع،  ضد  خليجيون  ائتالف  بها 
التطبيع،  لمقاومة  البحرينية  والجمعية 
والرابطة  التطبيع،  ضد  قطر  وشباب 
وبي  التطبيع،  لمناهضة  اإلماراتية 
أبرز  وكان  وغيرهم.  الكويت،  اس  دي 
»ميثاق  على  التوقيع  حشد  األنشطة 
مؤسسات  فيه  شاركت  الذي  فلسطين« 
العربي  الوطن  في  التطبيع  مناهضة 
حتى  توقيع  مليوني  من  أكثر  وجمع 

مساء الخميس 17 سبتمبر. 
تحريض  حاول  كوشنر  جاريد  أن  ورغم 

بحجة  الفلسطينيين  على  الكويتيين 
غزوه  أثناء  حسين  صدام  أيدوا  انهم 
الكويت؛ إال أنه في الكويت صدرت بعض 
أقوى المواقف الشعبية والبرلمانية وشبه 
الشعبي  الكويتي  الموقف  الرسمية؛ 
الديمقراطية  حالة  لكن  استثناًء،  ليس 
النسبية في الكويت استثناء في الخليج 
العربي الذي تختفي فيه الصحافة الحرة 
وتتحول المنصات االجتماعية إلى بديل 

للتعبير عن الرأي في الحدود الممكنة.
في  النشطاء  على  التضييق  ورغم 
وسهولة  العربي  الخليج  دول  أغلب 
تغريدات  السجون بسبب  الزج بهم في 
وسائل  شهدت  فقد  الحكومات،  تنتقد 
عارمة  تظاهرة  االجتماعي  التواصل 
مضادة للتطبيع، إضافة إلى قيام أفراد 
بيانات  على  بالتوقيع  أهلية  ومؤسسات 
وعرائض تستنكر إقامة عالقات طبيعية 
اإلمارات  في  الغاصب.  المحتل  مع 
بياًنا  إماراتًيا  ناشًطا   20 أصدر  العربية؛ 
أعلنوا فيه رفضهم »اتفاقية السالم« مع 
الصهيوني، أكدوا فيه أن شعب  الكيان 
للقضية  وداعًما  سنًدا  سيبقى  اإلمارات 

الفلسطينية والشعب الفلسطيني. 
من  خبًرا  رويترز  وكالة  نقلت  وقد 
البحرين يوم 17 سبتمبر الجاري، يقول: 
التطبيع  اتفاق  على  الحكومة  إقدام  إن 
احتجاجات شعبية جديدة،  أطلق موجة 
التي  للمعارضة  النشاط  تعيد  أن  يمكن 
سعودية  قوات  بمساعدة  قمعها  تم 
التواصل  مواقع  وأن  وإماراتية، 
مثل  بعبارات  ضجت  قد  االجتماعي 
»التطبيع خيانة« و »أنا بحريني والنظام 
تلت  التي  األيام  وخالل  يمثلني«.  ال 
إعالن البحرين التحاقها بركب التطبيع 
واالحتجاج  للتظاهر  البحرينيون  خرج 
حظر  رغم  والقرى؛  المدن  من  عدد  في 
في  وقامت  والتجمعات،  التظاهرات 
من  عدد  باعتقال  األمن  قوات  إثرها 

النشطاء والمتظاهرين. 
#بحرينيون_ )هشتاق(  وسم  وتصدر 
أعلنت  حالما  تويتر  ضد_التطبيع 
في  باإلمارات  اللحاق  رغبتها  البحرين 
الخيانة، حيث أعلن  اتفاق  التوقيع على 
نشطاء من مختلف االتجاهات السياسية، 
عن  لها،  والموالية  للحكومة  المعارضة 
رفضهم التطبيع مع العدو. وقد أصدرت 
23 جمعية سياسية ومدنية منضوية تحت 
التطبيع  لمناهضة  الوطنية  المبادرة 
فيه  استنكروا  أغسطس؛   18 في  بياًنا 
واعتبروه  العدو  مع  للتطبيع  الهرولة 
عالم   235 أصدر  كما  أخالقية،  انتكاسة 
دين شيعي بياًنا يرفضون فيه التطبيع.

https://www.alayam.com/in-the-news/47330/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86.html


 28

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

ية
عرب

ن 
ؤو

ش

حول الوضع السياسي في تونس 
بعد منح الثقة لحكومة المشيشي

حمة الهمامي - األمين العام لحزب العمال /تونس

يِشي »المستقّل«  أخيًرا مّرت الحكومة الجديدة في تونس، حكومة هشام الِمِشّ
 2 يوم  ونالت  السابقة،  الحكومة  في  الداخلية  وزير  منصب  يشغل  كان  الذي 
سبتمبر/أيلول ثقة البرلمان رغم التقلّبات في المواقف التي سبقت جلسة منح 
الحكومة  لتشكيل  المّشيشي  هشام  عّين  الذي  سعّيد  قيس  الجمهورية،  فرئيس  الثقة. 
من خارج األحزاب، دعا هذه األخيرة عشّية جلسة البرلمان إلى إسقاطه وعدم منح الّثقة 
لحكومته واإلبقاء على الحكومة الّسابقة من دون رئيسها إلياس الفخفاخ المتوّرط في 
قضية »تضارب مصالح«، واعًدا بعدم حّل البرلمان والّدعوة إلى انتخابات سابقة ألوانها.

ولكّن موقف رئيس الجمهورية المفاجئ 
بعض  شّجع  إذ  معاكس؛  تأثير  له  كان 
النهضة«  )»حركة  الوازنة  األحزاب 
اإلخوانية، حزب قلب تونس الذي تالحق 
رئيسه قضايا فساد، تيار ائتالف الكرامة 
التي  النهضة(  حركة  وذراع  المتطرف 
المشاورات،  مدة  طوال  مترّددة  ظلّت 
على الّتصويت للمّشيشي. فقد رأت هذه 
على  سعيد  قيس  تحريض  في  األحزاب 
الحكومة  بتشكيل  نفسه  هو  كلّفه  من 
دائرة  عن  المبّكر  خروجه  على  عالمة 
ما  وهو  بالقصر،  ومحيطه  هو  تأثيره 
جعلها تصوت لحكومته في جلسة منح 
الثقة، ولكن تصويتها هذا ال هو مرتبط 
يندرج  هو  إنما  ببرامج،  وال  بتصورات 
منظومة  داخل  الصراع  حسابات  ضمن 
»تصويت  البعض  أسماه  كما  أو  الحكم 
الضرورة« أو »تصويت األمر الواقع«، خوًفا 
من حل البرلمان أو من تحّمل مسؤولية 
الفراغ الذي قد ينجر عن عدم التصويت، 
لضرب  متاحة  فرصة  الستغالل  أو 
قال  النواب  بعض  أّن  ناهيك  »خصم«، 
لك  »سأصّوت  الجديد:  الحكومة  لرئيس 
دون أن يعني ذلك أّنني أمنحك الّثقة«. 
ينوي  كان  الذي  سعّيد  قيس  إّن 

السلطة  على  الحكومة،  عبر  السيطرة، 
التنفيذية وتوظيفها لمواجهة البرلمان 
وتحقيق برنامجه في تهميش األحزاب، 
بغية تغيير الّنظام الّسياسي والعودة به 
المرّجح  من  صار  »رئاسوي«،  نظام  إلى 
على  ويعمل  العداء  يناصبها  أن  اليوم 
الِمّشيِشي  أّن  يعتبر  ألّنه  عملها  عرقلة 
خذله بعد أن اكتشف أّنه أبرم اتفاًقا مع 
»حركة النهضة« و«قلب تونس« و«ائتالف 
من  المقربين  الوزراء  إلبعاد  الكرامة« 
مقابل  الثقة،  نيل  بعد  مباشرة  القصر 
إلى  دفعه  ما  وهو  لحكومته،  التصويت 
ورسمي  علني  بشكل  ذلك  من  التحذير 
وفق ما جاء في بالغ رئاسة الجمهورية 
إثر اللقاء مع قادة األحزاب، ولكّن حكومة 
الِمّشيشي التي فقدت مبدئًيا دعم قيس 
سعّيد ال تملك مقابل ذلك حزاًما برلمانًيا 
إليه، وهو ما سيجعلها  مضموًنا تستند 
الكتل  صاحبة  األحزاب  ضغوط  رهينة 
النهضة  حركة  مقدمتها  وفي  الكبيرة 

وقلب تونس لتملي شروطها. 
مرحلة جديدة من التوّترات في األفق.

تونس  أّن  تؤّكد  المعطيات  هذه  إّن 
ُمْقدمة على مرحلة جديدة من التوترات 
وعفنية  طاحنة  بحرب  تتميز  السياسية 

الثالثة  السلطة  رؤوس  بين  ومفتوحة، 
الجمهورية(  )رئاسة  قرطاج  في 
)مقر  والقصبة  البرلمان(  وباردو)مقر 
سلطة  يحتكر  من  محورها  الحكومة(، 
البقية ويفوز  القرار ويملي أوامره على 
وقد  الرجعي.  الطبقي  التحالف  بقيادة 
منذ  تظهر  الحرب  هذه  مؤشرات  بدأت 
يوم  قرطاج  بقصر  اليمين  أداء  حفل 
سعيد  قيس  وجه  إذ  سبتمبر/أيلول؛ 
الذين  البرلمان  في  خصومه  إلى  خطابه 
المبادرة وصوتوا  يوم  قبل  منه  انتزعوا 
لفائدة الحكومة، متهًما إياهم بالخيانة 
المال  ونهب  واالفتراء  والكذب  والغدر 
الصهيونية  أحضان  في  واالرتماء  العام 
كل  بكشف  إياهم  متوعًدا  واالستعمار، 

الحقائق »حين يحين الوقت«. 
في  يِشي  الِمشِّ هشام  حصر  لقد 
بعض  في  أولوياته  حكومته  خطاب 
الطابع  ذات  واإلدارية  التقنية  الجوانب 
ولم  المالي،  وخاصة  االقتصادي، 
السياسي  الجانب  إلى  بالمّرة  يتعّرض 
رغم  األولويات  في  يدخل  ال  وكأنه 
تعيشها  التي  الحادة  السياسية  األزمة 
وعن  األزمة،  هذه  عن  كالم  فال  البالد؛ 
الحريات، وعن أمن المواطنين واإلرهاب 
عن  وال  السياسية،  االغتياالت  وملف 
الدستورية  المؤسسات  بناء  استكمال 
كالم  وال  الخ...  الجهوية  والمجالس 
الخارجّية، رغم كثرة  السياسة  أيًضا عن 
ببالدنا  المحدقة  والمخاطر  األحداث 
في  وخاصة  المنطقة،  في  الوضع  جّراء 
من  الموقف  إلى  إشارة  حتى  وال  ليبيا. 
مع  التطبيع  ومن  الفلسطينية  القضّية 
اليوم  يطرح  الذي  الصهيوني  الكيان 
أقدمت  التي  بالخطوة  بحّدة في عالقة 
عليها كل من دولتي اإلمارات والبحرين، 
للدفع  الغربية  األمريكية  وبالضغوط 
الكيان  مع  التطبيع  فرض  تجاه  في 
أكبر  على  به  واالعتراف  الصهيوني 
االنتخابات  قبل  العربية  الدول  من  عدد 

األمريكية.
االقتصادي  الجانب  إلى  بالنسبة  وحتى 
في  جاء  ما  فإن  واالجتماعي،  والمالي 
يِشي لم يخرج، رغم إقراره  الِمشِّ خطاب 
من خالل بعض المعطيات بعمق األزمة، 
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عن اختيارات الحكومات السابقة المعادية 
تمريره  حاول  ما  وهو  والشعب،  للوطن 
من خالل إعالن بعض التوجهات العامة 
بعنوان »إيقاف نزيف المالية العمومية« 
العامة«  النفقات  في  التصرف  و«إحكام 
وإعادة  التأجير  نفقات  منها  وخاصة 
واالنطالق  العمومي  القطاع  هيكلة 
المانحين  الشركاء  مع  المفاوضات  في 
وتقديم »برنامج إصالحات« إلى غير ذلك 
اعتادها  التي  والتلميحات  اإلشارات  من 
التونسيات والتونسيون، دون أن يتحسن 
شيء في أوضاعهم. فال إجراءات جدية 
اإلنتاج  ماكينة  تنشيط  إعادة  أجل  من 
نسبة  في  والرفع  والصناعة(  )الفالحة 
المائة(  في   21.6 بنسبة  )تقهقر  النمو 
 98( المديونّية  لتفاقم  حد  ووضع 
وما  الخارجية  الديون  دينار مجمل  مليار 
قيمته 25 في المائة من الميزانية خدمة 
الميزان  وعجز  فقط(   2020 عام  دين 
تغطية  )نسبة  المسبوق  غير  التجاري 
في   33 تتجاوز  ال  بالصادرات  الواردات 
المائة(  وانهيار الدينار )فقد 1.7 ضعف 
قيمته بين سنة 2010 و2020( واسترداد 
المركزي  البنك  على  لسلطتها  الدولة 
قيمته  )ما  الجبائي  التهرب  ومقاومة 
األقل(  على  السنوية  الميزانية  ثلث 
)حوالي  الموازي  واالقتصاد  والفساد 
االقتصادي(  النشاط  من  المائة  في   54
المتكافئة  غير  االتفاقيات  ومراجعة 
األوروبي،  )االتحاد  األجنبية  الدول  مع 
 18( البطالة  ومقاومة  الخ...(  تركيا 
في   20 من  )أكثر  والفقر  المائة(  في 
الكفاءات  هجرة  نزيف  وإيقاف  المائة( 
)94 ألف كفاءة في ظرف سّت سنوات( 
المستفحلة  السرية  الهجرة  وظاهرة 
فقط  إيطاليا  إلى  وصلوا  مهاجرا   3073(
منذ 2018( والحّد من االرتفاع الجنوني 
وفي  العامة  الخدمات  وإصالح  لألسعار 
وتوفير  والتعليم  الصحة  مقدمتها 
الجريمة  ومواجهة  للشراب  الصالح  الماء 
البراكاجات«  »ظاهرة  )خاصة  المنظمة 
وال  العنف(...  باستعمال  السرقة  أي 
رسالة جدية للفئات والقطاعات والجهات 
والعطش  والفقر  البطالة  المنتفضة ضد 
والبالد تواجه  األساسية  الخدمات  وغياب 
»الكورونا«  وباء  من  جديدة  موجة 
كبيرة،  بسرعة  االنتشار  في  اآلخذ 
والشعبية.  العمالية  األوساط  في  خاصة 
بصدد  الخطاب  في  جاء  ما  كل  إن 
الشيء  يتجاوز  ال  االجتماعية  الجوانب 
الهشة«  بـ«الفئات  العناية  حول  المعتاد 
و«العائالت المعوزة«، وقد بّينت الّتجربة 

أنه يعني شيًئا واحًدا، وهو أن ليس في 
جراب الحكومة الجديدة حلول للمعضالت 
منها  يعاني  التي  والمتفاقمة  المزمنة 

الشعب والوطن.
حكومة امِلّشيشي ورهاناتها

كل هذا يبين خور ما راج حول حكومة 
كفاءات  »حكومة  كونها  من  الِمّشيِشي 
ال  الواقع  في  فهي  مستقلّة«،  وطنّية 
طبيعتها  حيث  من  شيء  في  تختلف 
ووالءاتها  الطبقّية  وتركيبتها 
من  سبقها  عما  وبرامجها  وتوجهاتها 
حفنة  خدمة  في  رجعّية،  حكومات 
السماسرة )الكمبرادور( المحلّيين والدول 
ولكن  األجنبية،  المالية  والمؤسسات 
أنها  هو  يميزها  ما  إن  القول  يمكن 
أوال من أضعف الحكومات التي عرفتها 
بالدنا بعد سقوط الدكتاتورية في 2011، 
وهي ال تحظى في إطار منظومة الحكم 
وال  البرلمان  في  سياسي  بحزام  ذاتها، 
بدعم من الرئاسة وستكون في مواجهة 
ضغوط وابتزازات األطراف التي صوتت 
التي  األطراف  وضغوط  جهة  من  لها 
انضاف  والتي  البرلمان،  في  تعارضها 
)التيار  الحكم  من  خرجا  حزبان  إليها 
الديمقراطي وحركة الشعب( وفي قصر 
على  عالوة  أخرى،  جهة  من  قرطاج 
المتجانسة  وغير  الضعيفة  تركيبتها 
والقرابة  الوالء  عوامل  سيطرت  التي 
الذين  أعضائها  اختيار  على  والجهويات 
فساد  اآلن عن شبهات  من  الحديث  بدأ 
متعلقة ببعضهم. وهو ثانًيا أنها تأتي 
في ظرف أزمة غير مسبوقة من الناحية 
كما  واالجتماعية،  والمالية  االقتصادية 
مختلف  في  األرقام  ذلك  على  تشهد 
جائحة  فاقمتها  أزمة  وهي  المجاالت، 
الحكومة  لهذه  تكون  أن  دون  الكورونا 
الوسائل  عامة  الحكم  ولمنظومة 
من  وخاصة  حدتها  من  للتخفيف 

انعكاساتها االجتماعية الخطيرة.
يِشي تعّول، كما جاء في  إن حكومة الِمشِّ
الفوزبـ«هدنة  على  الثقة،  نيل  خطاب 
سياساتها  لتمرير  واجتماعّية«  سياسّية 
بالفشل.  مسبًقا،  عليها،  المحكوم 
ولكننا نعتقد أنه من الصعب أن تظفر 
فالوضع  الهدنة.  هذه  على  الحكومة 
لمزيد  أعاله  بّيّنا  كما  مرّشح،  السياسي 
وحكومته  للمّشيشي  وليس  التوّتر 
خاصة  التوتر  هذا  في  للتحكم  الوسائل 
بين قصر قرطاج وقصر باردو. وهما ال 
يملكان أيضا الوسائل للحد من التدخالت 
اإلقليمية )التدخل القطري، التركي من 
من  السعودي  اإلماراتي،  والتدخل  جهة 

واالتحاد  )فرنسا  والدولية  أخرى(  جهة 
المتحدة  والواليات  جهة  من  األوروبي 
هذا  في  أخرى(  جهة  من  األمريكية 
فليس  االجتماعي  الوضع  أّما  التوتر. 
يقدمان  ما  واقعًيا  وحكومته  للمّشيشي 
إلى الحركة االجتماعية للحّد من غليانها. 
فسواء تعلق األمر باإلجراءات التي انبنت 
ستواصل  التي   2020 ميزانية  عليها 
)وقف  تنفيذها  الجديدة  الحكومة 
العمومية، عدم  الوظيفة  االنتدابات في 
الضرائب  في  الرفع  األجور،  في  الزيادة 
عنها  عّبر  التي  بالتوجهات  أو  الخ...( 
نفس  في  تندرج  والتي  المّشيشي 
فإن  األجور...(  في  )التحكم  السياق 
االحتجاجات  لتصاعد  تؤشر  العوامل  كل 
االجتماعية والشعبية. وفي هذا السياق 
التونسي  العام  االتحاد  أن  نعتقد  فال 
داخلية  صراعات  يعيش  الذي  للشغل 
على  بإعطاء صك  20( سيغامر  )الفصل 
معها  ويعقد  المّشيشي  لحكومة  بياض 
مساندة  فقدت  أن  بعد  خاصة  هدنة، 
حكومة  فإن  وأخيرا  الجمهورية.  رئيس 
على  التعويل  يمكنها  ال  المّشيشي 
وفرنسا  الدولية  المالية  المؤسسات  دعم 
والغربية  األوروبية  البلدان  من  وغيرها 
حااًل  الشروع  بل  الموافقة  دون  عامة 
ُمدرجة  »إصالحات«  من  به  أوصت  فيما 
بعُد في ميزانية حكومة إلياس الفخفاخ 
وهي كلها توصيات أو باألحرى إمالءات 
معادية للشعب والوطن، وال تخدم سوى 
والمافيوزية  الثرية  األقليات  مصالح 
المحلية واألجنبية )خصخصة المؤسسات 
العمومية، تجميد األجور، التخفيض في 

عدد الموظفين الخ...(.
اتجاهات التطور

بأن  جًدا  الصعب  من  بأنه  الجزم  يمكن 
األرجح  وإنما  بالدنا،  في  األوضاع  تهدأ 
أنها تسير نحو االنفجار. وال نعتقد أن 
وهي،  الغليظة،  العصا  سياسة  انتهاج 
خصائص  من  التجارب  مختلف  حسب 
»حكومات  أو  التكنوقراط«  »حكومات 
الكفاءات المستقلة«، ستنجح في إخماد 
خاصة  االجتماعية،  االحتجاجات  نيران 
داخل  العميقة  التناقضات  ظل  في 
المّشيشي  يدي  إن  الحكم.  منظومة 
الحاالت  كل  في  تكون  لن  وحكومته 
طليقة، وعليه فإّن األرجح هو أال تعّمر 
هذه الحكومة طوياًل، وهو ما يعني أن 
األوضاع في بالدنا ستبقى مفتوحة على 
أشواط جديدة من الهزات السياسية التي 
التي  الصراع  أقطاب  مختلف  ستواجه 
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إرادته  فرض  إلى  منها  كل  سيسعى 
على اآلخرين. وفي وضع مهترئ كهذا 
فإن التدّخالت اإٌلقليمّية والدولّية ستجد 
أرضية مناسبة لها مما سيفاقم األوضاع. 
ومن جهة أخرى، فإذا كانت االنتخابات 
مخرج  إليجاد  ممكنة  ألوانها  السابقة 
بين  وللصراع  الحادة  السياسية  لألزمة 
بعد  الحكم  منظومة  أقطاب  مختلف 
على  تعديالت  إلدخال  الدستور  تحوير 
القانون  ومراجعة  السياسي  النظام 
االنتخابي للترفيع في العتبة، وبالتالي 
ضرب جرعة التمثيلية النسبية الموجودة 
حالًيا وسّد الباب أمام صعود المعارضات 
لتيسير احتكار الّسلطة، فال يعني أّنها 
علينا  وإّنما  القائمة،  الوحيدة  الفرضّية 
ذلك  في  بما  سيناريو  من  أكثر  تصور 
استمرار االنهيار والفوضى وحالة الدولة 

الفاشلة.. الخ. 
أمورها  دائًما  تعالج  ال  الرجعية  إن 
فرضيات  ووفق  عقالنية  بطريقة 
رياضية، ولكن اتجاهات التطور قد تأخذ 
بسبب  منتظرة؛  غير  منعرجات  أحياًنا 
حادث محلي أو إقليمي. ومرة أخرى فما 
حصل في األيام األخيرة شاهد على ذلك 
عن  اإلعالم  وسائل  تناقلته  ما  صّح  لو 
مصادر مقّربة من قصر قرطاج؛ مفادها 
أن فريق قيس سعيد ذهب به األمر إلى 
إيقاف  بطاقة  إصدار  في  التفكير  حّد 
الحكومة  رئيس  الفخفاخ،  إلياس  ضد 
المستقيل، إليجاد مبرر لتطبيق الفصل 
100 من الدستور )تعيين رئيس حكومة 
البرلمان  حل  إلى  اللجوء  دون  جديد 
ألوانها(  سابقة  انتخابات  إلى  والدعوة 
جاء  الذي  هو  سعيد  قيس  أن  والحال 

بإلياس الفخفاخ. 
الحّل في التغيير الجذري الثوري...

من  بالدنا  في  األوضاع  إليه  آلت  ما  إن 
في  حكومات  )ثالث  سياسي  تدهور 
اقتصادي  وانهيار  أشهر(   10 ظرف 
ومالي واجتماعي وأمني، يؤكد ما ذهبت 
في  العمال  لحزب  المركزية  اللجنة  إليه 
شهر جوان الماضي )التقرير حول الوضع 
السياسي( من أن الحل الحقيقي لألزمة 
العامة والشاملة التي تتخبط فيها بالدنا 
ومجتمعنا منذ إسقاط الدكتاتورية سنة 
سنة  من  تحتّد  تنفك  ما  والتي   ،2011
ال  أخرى  إلى  حكومة  ومن  أخرى  إلى 
جذرّيا  ثورًيا  حاّل  إال  يكون  أن  يمكن 
مهام  خالله  من  ُتنجز  أو  تتحّقق 
الشعبية  الديمقراطية  الوطنية  الّثورة 
للشعب،  األساسية  المطامح  تلبي  التي 

أي  إال من تحت،  لن يكون؛  الحل  وهذا 
بقيادة  أيًضا  ولكن  الشعب،  صنع  من 
ثورية. وهنا ال ينبغي أن يغيب عّنا أن 
ثورة 17 ديسمبر/كانون األول 2010 – 14 
تحسم  لم   ،2011 الثاني  جانفي/كانون 
المنتفض  الّشعب  لصالح  الّسلطة  قضية 
ضد االستبداد والعمالة والفقر والبؤس، 
الطريق  منتصف  في  توقفت  إّنها  بل 
شكل  تغّير  لقد  القوى.  موازين  بحكم 
يتغّير  أن  دون  االستبدادي  السلطة 
هي  الحالة  هذه  إن  الطبقي.  طابعها 
التي تحّتم اليوم المرور إلى طور جديد 
راهًنا  تشهد  التي  التونسية  الثورة  من 

حالة من الجزر. 
أّن  سنوات  تسع  تجربة   بينت  لقد 
عدالة  دون  السياسية  الديمقراطية 
ديمقراطية  إلى  تتحول  اجتماعية 
التفاف  بحكم  عفنة  بل  شكلية، 
»الكمبرادور« عليها وإخضاعها لمصالحه: 
أحزاًبا حاكمة ومؤسسات تمثيلية وقضاًء 
وأمًنا وإدارًة وإعالًما..الخ، وهو ما يفسر 
المرتفعة  والنسبة  العامة  اإلحباط  حالة 
التي  االنتخابات  في  المشاركة  لعدم 
أصبح يحكمها بشكل وقح المال الفاسد 
المرتبط  واإلعالم  والخارج(  الداخل  )من 
على  ساعد  ما  أن  في  شك  من  وما  به. 
جهة  من  هو  الحالة  هذه  إلى  الوصول 
رغم  الشعبي  الثوري  الزخم  تراجع 
وغالء  والفقر  والبطالة  االستغالل  حدة 
المعيشة، ومن جهة أخرى ضعف القوى 
الثورية والتقدمية التي عجزت عن أداء 
دورها ال بسبب المناخ الموضوعي العام 
للقوى  ودولًيا  وإقليمًيا  محلًيا  المناسب 
بسبب  أيًضا؛  وإنما  فحسب،  الرجعية 

النقائص والهنات الذاتية. 
قوى  جمعت  التي  الشعبية  الجبهة  إن 
من  وطيًفا  والقومي  الماركسي  اليسار 
غير المنتظمات والمنتظمين انحلت بعد 
سبع سنوات من الوجود وفقدت حضورها 
في البرلمان بعد أن كانت تحظى بكتلة 
إلى ضبابية  ذلك  ويعود  نسبًيا،  مؤثرة 
استراتيجية  وغياب  السياسي  خطها 
وتكتيك واضحين لها وضعف تنظيمها 
وعدم  وقطاعًيا  ومحلًيا  وجهوًيا  وطنًيا 
االنعزالية  للعادات  مكوناتها  تجاوز 
طيلة  تتذبذب  جعلها  مما  المقيتة، 
الثوري؛  الجذري  الموقف  بين  سنوات 
والموقف اإلصالحي  الحكم  من منظومة 
المهادن، مما أدى إلى تعّطلها وتراجع 
تأثيرها واتجاه جزء واسع من قواعدها 
المتنامية  الشعبوية  التيارات  نحو 
رئاسة  إلى  سعيد  قيس  قادت  التي 

الجمهورية، ولكن ال شيء ضاع نهائًيا، 
فاالنتكاسات والهزائم تمثل جزء من أي 
مسار ثوري، ويبقى األهم هو الّنهوض 

من جديد بشكل أصلب وأضمن. 
الجبهة  تجربة  العمال  حزب  قّيم  لقد 
الدروس  منها  واستخلص  الشعبية 
 ،2019 خرف  انتخابات  تقييم  )وثيقة 
تقييم  حول  الوطنية  الندوة  نقاشات 
 2020 فيفري/شباط  الشعبية:  تجربة 
قوة  بكل  اليوم  يعمل  وهو  الخ...(، 
إلى  العودة  وعلى  فات  ما  تدارك  على 
واحتالل  واالجتماعي  السياسي  المشهد 
عبر  منه؛  المنتظر  أو  المطلوب  الموقع 
والكادحين  العمال  بقضايا  االلتحام 
والتعبير عنها من خالل مختلف برامجه 
الوضع  إن  وأنشطته.  وتكتيكاته 
داخل  الحادة  والصراعات  المتأزم  العام 
نهوض  واحتماالت  الحكم  منظومة 
والشعبية  االجتماعية  للحركة  جديد 
االقتصادية  األزمة  تبعات  قاعدة  على 
الطبقة  على  والمدمرة  الوخيمة  والمالية 
العاملة وباقي الطبقات والفئات الشعبية 
والكادحة والمهمشة، كلها عناصر توّفر 
الحركة  الستنهاض  مناسبة  أرضية 
من  والتقدمية  والديمقراطية  الثورية 
في  الطبيعي  موقعها  لتحتل  جديد، 
فيها  يحتاج  التي  الظروف  هذه  مثل 
على  تساعده  ثورية  قيادة  إلى  الشعب 
افتكاك السلطة من أيدي لوبيات الفساد 
وممثليها  واألجنبية  الداخلية  والمافيات 
العمال  حزب  لخص  وقد  السياسيين. 
مركزي  شعار  في  المرحلة  متطلّبات 
السيادة  لتحقيق  للشعب  السلطة  وهو: 
والعدالة  الشعبية  والديمقراطية  الوطنية 
بشكل  يعني  الحل  هذا  إن  االجتماعية. 
الحكم  نظام  إسقاط  وملموس  واضح 
آخر،  أي حل  التعويل على  وإن  القائم، 
وهًما  إال  يكون  لن  ترقيعي،  إصالحي، 

وإضاعة للوقت والفرص المتاحة.
التوّجه نحو النضال والتنظيم

الشعارات  بإطالق  االكتفاء  يمكن  ال 
العامة أو التعبير عن الرغبات، وإنما من 
الضروري العمل على تنزيل كل ذلك في 
المناسبة  الخطط  بما يعني وضع  الواقع 
خصائص  االعتبار  بعين  تأخذ  التي 
ومن  المباشرة،  التكتيكية،  اللحظة 
العمل  أمامنا سوى  المنطلق فليس  هذا 
الكادحة  الجماهير  تعبئة  ألن  الجاد؛ 
والفقيرة وتسليحها ببرنامج وتنظيمها 
تعود مسؤوليته إلينا وإلى باقي القوى 

الثورية والتقدمية. 
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ال يمكن فصل إعالنات الخيانة التي تقدم عليها نظم الرجعية العربية تباًعا، عن جذور عميقة ترتبط ببنية هذه النظم 
وأجهزتها وركائز بقاءها األساسية، إذ تستند هذه النظم منذ سنوات طويلة في بقائها لمجموعة من المقومات المناقضة 

لمفهوم الدولة بوصفها تعبير عن إرادة وطموح وتطلعات األمم والشعوب، في الحرية والسيادة وتقرير المصير.

فلقد نشأت معظم نظم الرجعية العربية وحصلت األسر والسالالت الحاكمة على عروشها وشكلت حدود نفوذها »دولها«، من 
خالل اتفاقيات مع الُمستعِمر، وتتابع على حراسة بقائها واستمرارها وحمايتها من أي ثورة داخلية أو تجليات إلرادة شعبية 
رافضة، اساطيل وجيوش غربية، هذه العالقة رسمت معظم التفاصيل وشكلت مالمح هذه النظم؛ عالقة تقوم فيها النظم 
المحلية برعاية المصلحة الغربية والدفاع عنها في بالدها وتيسير عمليات نهب الثروات والمقدرات، مقابل استمرار الحماية 

الغربية للنظم والعروش، وانحياز صارخ تمارسه نظم الرجعية ضد أي مشروع تحرري او معاٍد لالستعمار في المنطقة.

فما الذي يجمع -مثاًل-بين عداء هذه النظم للتجربة الناصرية، أو قوى اليسار في الثورة الفلسطينية، والحًقا حزب اهلل كإطار 
مقاوم، سوى الدفاع عن المصلحة االستعمارية والهجوم والعداء على كل من يقاومها أو يسعى لمقاومتها؟! وفي هذا اإلطار 
اعطت عملية توزيع الريع النفطي أولوية دائمة لعملية صناعة الرأي العام وتزييفه أو ردعه، فحجم الجرائم التي تقدم 
عليها نظم الرجعية وأذرعها القمعية وطبيعة ارتباطاتها؛ يستحيل الدفاع عنها بعيًدا عن عمليات الشراء الواسع للفضاء 
النفطي ليشتريه، ويستخدمه  المال  الدراما والتلفزة، كل هذا انقض عليه  العام؛ فضائيات، صحف، كتاب، وعاظ، صناعة 
كمنصات دعائية، واليوم هذا كله يستخدم في الدعاية لمصلحة العدو الصهيوني والتقارب معه، وكأدوات متعددة الوظائف 

في الهجوم القذر على فلسطين.

والمحورية  المركزية  للمكانة  يعود  ذلك  فإن  النظم،  لهذه  الخيانية  بالسياسات  األول  المستهدف  فلسطين  كانت  وإذا 
لألرض  االستعماري  التهديد  تجاه  الشعور  ووحدة  المشترك،  العربي  لاللتزام  وكرمز  عربي،  هوياتي  كمكون  لفلسطين 
العربية، والمشروع الصهيوني كرأس حربة للهجوم االستعماري المستمر على أمة وأرض العرب، وكاشف للركيزة الرئيسية 

التي يستند إليها كل ما سبق، أال وهو اتفاقية سايكس-بيكو التجزيئية/التفتيتية.

فلسطين تشكل عائق أساسي في وجه نظم قررت أن تتحلل من أي التزام تجاه اإلرادة الشعبية، وتنحاز بشكل مفضوح 
واستعدادهم  العرب عن مستقبلهم،  فكرة  تمثل، محور الختبار  مثلت وستبقى  كما  بقاءها.  التي تسهم في  لألدوات 
للقتال والكفاح والتضامن والوحدة، لدحر االستعمار، وازالة اثار الهزيمة أمام المشروع االستعماري، وعلى هذا األساس تشكل 
انتصارات المقاومة، وبقاء فلسطين كعنوان مركزي في الوجدان الشعبي العربي، شاهد حي قوي ناطق وصارخ ومضحي، 
على طبيعة هذه النظم، حيث يمثل الكفاح ألجل فلسطين النقيض التام لفكرة االستسالم للمشروع األمريكي الصهيوني 
اإلمبريالي، والتعاون معه والعمل في خدمته ضد شعوب المنطقة، فلسطين هي قلب الهوية العربية الذي ال يزال يضخ 
من دم شعبها الوفي لعروبته وقضيته، ويطرد الدم الفاسد ويكافح انتشار السرطان االستعماري، وطالما بقي هذا القلب 

ينبض، فإن الهزيمة هي نصيب هذه النظم، ومن خلفها المشروع االستعماري اإلمبريالي برمته.

 بضاعة الخيانة ومروجيها
خاص بالهدف
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رتبته  الذي  العام  الدين  تراكم  نتيجة  عام  نحو  منذ  كبيرة  أزمة  لبنان  يواجه 
تحالفها  نتيجة  الدولة  على  بالمصارف  المتمثلة  المضاربة  المالية  الطبقة 
الخدمات  بقطاع  اللبناني  االقتصاد  اختصارها  ونتيجة  السياسية،  الطبقة  مع 
على  عقوبات  هذا األمر لفرض  المتحدة  الواليات  استغلت  وقد  المالية،  والمضاربات 
في  البلد،  هذا  في  االقتصادية  األوضاع  تفجر  إلى  تعرف أنها ستؤدي  كانت  لبنان 
محاولة منها للضغط على رئيس الجمهورية وعلى حزب اهلل لعزلهما ووضع لبنان تحت 
المظلة األميركية للتعويض عن خسارة الواليات المتحدة للميدان السوري، وهي كانت 
نازفة إليران.  لخاصرة  العراق  لسورية، كما حولت  نازفة  خاصرة  إلى  لبنان  تحويل  تريد 
وتقوم االستراتيجية األميركية على استنزاف خصوم واشنطن قبيل االنتخابات الرئاسية 

للحصول على تنازالت، تمهيًدا للدخول في تسويات كبرى في أوائل العام 2021. 

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

هذا دفع إلى تفاقم األمور في لبنان 
الرئيس  حكومة  استقالة  إلى  وصوالً 
عون  الثنائي  واندفاع  الحريري  سعد 
حكومة  تشكيل  إلى  اهلل  حزب   –
هذه  أن  إال  دياب؛  حسان  برئاسة 
الحكومة لم تستطع مواجهة أي من 
السياسية في  أو  األزمات االقتصادية 
البالد. وما فاقم األمر زيادة، هو أزمة 
كورونا التي دفعت إلى ركود عالمي 
لالقتصاد  بالنسبة  بلة  الطين  زاد 
اللبناني. هنا تدخل الرئيس الفرنسي 
ايمانويل ماكرون للتواصل مع الرئيس 
وفريق  ترامب  دونالد  األميركي 
األميركية  الخارجية  في  »الحمائم« 
على  الضغط  زيادة  بعدم  إلقناعهم 
تلبي  خبراء  حكومة  وتشكيل  لبنان، 
تحييد  لجهة  األميركية  التطلعات 

ومنع  إسرائيل،  مع  الصراع  عن  لبنان 
للفصائل  العون  اهلل من تقديم  حزب 
الفلسطينية المقاومة. وبسبب الوضع 
البائس في لبنان، فإن الرئيس عون؛ 
رضخ  اهلل  لحزب  الرئيسي  الحليف 
الفرنسية، كما استجاب لها  للمبادرة 
المرشح  بتسمية  وارتضيا  اهلل،  حزب 
رئيًسا  أديب  مصطفى  الفرنسي 
رضخ  األخير  هذا  أن  إال  للحكومة؛ 
السابقين  الحكومة  رؤساء  لضغوط 
الذين  السنيورة  فؤاد  رأسهم  وعلى 
مع  مواقفهم  بتنسيق  يقومون 
فريق الصقور في الخارجية األميركية 
برئاسة وزير الخارجية مايك بومبيو؛ 
األميركية  الشروط  أديب  فحملوا 
اهلل  حزب  تمثيل  بمنع  القائلة: 
اإلمالءات  لكافة  والرضوخ  بالحكومة 

األميركية.
عقوبات  فرض  من  الخوف  ونتيجة 
رئيس  فإن  عليه،  وغربية  أميركية 
السابق  الوزير  الحر  الوطني  التيار 
جبران باسيل؛ بدأ باالبتعاد عن حزب 
داخل  من  أصوات  تخرج  وبدأت  اهلل، 
حزب  تهاجم  الحر  الوطني  التيار 
يفسر  هذا  أمل،  حركة  وحليفته  اهلل 
السجال الذي حدث بين الوطني الحر 

وأمل حول وزارة المالية. 
المالية هنالك شقان؛  بالنسبة لوزارة 
الشق األول يرتبط بطبيعة التركيبة 
اللبنانية التي تتشارك فيها الطوائف 
بمختلف السلطات؛ السلطة التنفيذية 
والتشريعية والقضائية. بالنسبة إلى 
المسيحيين  فإن  التنفيذية،  السلطة 
يتمثلون برئيس الجمهورية، والُسّنة 
يتمثلون برئيس الوزراء، فيما يبقى 
حال  في  التمثيل  هذا  خارج  الشيعة 
سيطرتهم  أو  سلطتهم  فقدوا 
التي  هي  ألنها  المالية،  وزارة  على 
في  التأثير  على  القدرة  تعطيهم 
اتفاق  فإن  لذلك  التنفيذية،  السلطة 
الوزارة  هذه  رصد  لحظ  الطائف 

للطائفة الشيعية. 
بالتذرع  فيرتبط  الثاني  الشق  أما 
بالميثاقية لرفض ما يعتبره الثنائي 
الواليات  ِقَبل  من  مناورة  الشيعي 
والتعاون  بالتضافر  وفرنسا  المتحدة 
إلخراج  اللبنانية  األطراف  معظم  مع 
وتفكيك  الحكومة  من  اهلل  حزب 
لفرض  تمهيداً  الشيعية،  الكتلة 
لجهة  الغرب  يريدها  التي  المقررات 
لبنان  المقاومة في  الشرعية عن  نزع 
وفرض  البحرية  الحدود  ترسيم  أو 
الرقابة على الحدود البحرية والبرية، 
العدوان  منذ  أميركي  مطلب  وهو 
العام  في  البلد  هذا  على  اإلسرائيلي 

 .2006
في ما يتعلق باآلراء التي تقول بأن 
الوزراء  التمسك بتسمية  الهدف من 
مباشرة هو عرقلة لتشكيل الحكومة، 
يتقدم  الذي  التفسير  هو  هذا  فإن 
فأي  اهلل؛  لحزب  المناوئ  الفريق  به 
حكومة في لبنان هي حكومة سياسية 
ُيسّمون  من  بها  تمثل  لو  حتى 
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لبنان  في  يوجد  ال  إذ  بالمستقلين، 
أساس  ألن  مستقلون،  بلد  أي  وفي 
أي حكومة هي سياسية،  أو طبيعة 
وهنالك شكوك لدى الثنائي الشيعي/ 
هنالك  أن  أمل/  وحركة  اهلل  حزب 
المتحدة  الواليات  بها  تقوم  مناورة 
وفرنسا، وقد انضوت معظم األطراف 
اللبنانية فيها؛ من أجل إخراج حركة 
أمل وحزب اهلل من الحكومة، وإدخال 
عناصر ال ُتمثل هذا المكون الشيعي 
من  بالمئة   80( أغلبية  ُتمثل  الذي 
يفسر  ما  وهذا  الشيعية(،  الطائفة 
الوزراء،  الطرفين على تسمية  إصرار 
التي  هي  األخرى  األطراف  بأن  علماً 
سُتسمي وزراءها من دون اإلعالن عن 

ذلك.
األخرى،  باألطراف  يتعلق  ما  في 
يجب أن ُنميز بين الفريق الذي يضم 
اللبنانية  والقوات  المستقبل  تيار 
بزعامة  االشتراكي  التقدمي  والحزب 
في  ينساقون  والذين  جنبالط،  وليد 
ِركاب السياسات األميركية والفرنسية 
عزل  إلى  تهدف  وهي  والسعودية، 
األولى،  بالدرجة  اهلل  حزب  وتهميش 
إلقرار  تمهيداً  الشيعي  والمكون 
من  بالكامل  لبنان  انتزاع  أو  صيغة 
ومع  وإيران  سوريا  مع  عالقة  أي 
الصين وروسيا، ووضعه بالكامل تحت 
المظلة األميركية، كتعويض لها عن 
خسارة مكانتها في الميدان السوري 

وإلى حٍد ما العراقي.

أما في ما يتعلق بالتيار الوطني الحر، 
الحر  الوطني  التيار  زعيم  أن  فيبدو 
الوزير السابق جبران باسيل، قد رضخ 
الفرنسية  التهديدات  أو  للضغوط 
لذلك  بإمكانية فرض عقوبات عليه، 
الفرنسية،  للمطالب  رضخ  أنه  يبدو 
وبين  بينه  التباين  يفسر  ما  وهذا 
حزب اهلل وحركة أمل ورفض الثنائي 
الحر  الوطني  التيار  لمبادرة  الشيعي 
تأتي كجزء من  أنها  يعتبرها  التي 
ضد  ُتحاك  التي  الفرنسية  المناورة 
الطرفين، أي حركة أمل وحزب اهلل. 

الحكومة  برئيس  يتعلق  ما  في 
ُمحايد  أنه  على  ُيقدم  الذي  المكلف 
كذلك،  ليس  عملياً  هو  وتكنوقراط، 
أوالً هو كان ُمقرباً من رئيس الحكومة 
اآلن  وحتى  ميقاتي،  نجيب  السابق 
أي  فرنسا،  ِقَبل  من  تسميته  تمت 
أميركا  وبرضى  الفرنسي،  الرئيس 
يقع  أنه  أي  األلمان،  مع  وبالتنسيق 
النفوذ الغربي، باإلضافة  تحت مظلة 
إلى أن المشاورات التي ُيجريها تبدو 
متأثرة بدرجة كبيرة برؤساء الوزراء 
السابقين، على رأسهم رئيس الوزراء 
بذلك  وهو  السنيورة،  فؤاد  السابق 
ُيقدم  الذي  والفريق  محايداً،  ليس 
فريق  اختصاصي؛  فريق  أنه  على 
سترشحهم  الذين  من  هم  الخبراء، 
فريق  أنهم  على  الغربية  القوى 
تكنوقراط، ولنا في لبنان وغيره من 
الدول تجربة مع من ُقدموا على أنهم 

تكنوقراط عملوا في منظمات دولية 
الحقاً  فتبين  ذلك،  إلى  وما  وخبراء 
لتنفيذ  وينساقون  ُمسيسون  أنهم 
سياسات محددة، لذلك هناك شكوًكا 
على تشكيل حكومة من  القدرة  في 

اختصاصيين محايدين. 
األزمة  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
عدا  بنيوية،  أزمة  هي  لبنان  في 
لتجاذبات  يخضع  لبنان  أن  عن 
استخدامه  تريد  غربية  اآلن؛  عنيفة 
معادية  سياسات  لتوجيه  كقاعدة 
والصين  روسيا  أي  األوراسي  للمحور 
البلد،  بتفجير  ُيهدد  وهذا  وإيران، 
بنية  بنيوية في  أزمة  أيضاً  وهنالك 
في  السياسية  والبنية  االقتصاد 
البالد التي تحتاج إلى إعادة هيكلة 
وتركيب، وهذا يرقى إلى الدعوة إلى 
الُنخب  إليه  ُتدعى  تأسيسي  مؤتمر 
واالجتماعية  والسياسية  االقتصادية 
مختلف  من  ذلك  إلى  وما  والثقافية 
تأسيسي  لمؤتمر  لإلعداد  الشرائح 
الهيكلة  إعادة  تشمل  وخطوات 
وهذا  للبالد،  واالقتصادية  السياسية 
حكومة  مهمة  يتجاوز  عميق  عمل 
تكنوقراط؛ لذا فإن المبادرة الفرنسية 
حتى  تنجح،  أن  يمكن  ال  اآلن  حتى 
ألن  اهلل،  حزب  مع  جسوراً  أقامت  لو 
التصعيد  الحالية هو  باألزمة  األساس 
في  المتحدة  الواليات  به  تقوم  الذي 
تعتقدهم  من  ضد  والعالم  المنطقة 
التي  للحلول  تمهيداً  وذلك  خصومها، 

ستأتي بعد االنتخابات األميركية. 
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تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تحديات كبيرة في الحفاظ على مجتمعاتها 
من فقدان الهوية العربية، بعد أن ُأغرقت بالعمالة الوافدة القادمة في أغلبها 
والفلبين  وبنغالدش  والباكستان  الهند  مثل  آسيا؛  شرق  جنوب  دول  من 
وتايلند واندونيسيا، حتى أصبح المواطن في أغلب هذه الدول أقلية في وطنه، وبدأت 
حاالت التيه والضياع وتغير معالم المدن والمناطق لتتشح بسلوكيات وعادات وتقاليد 
العيش  لقمة  عن  باحثة  للمنطقة؛  جاءت  أجنبية  جنسية  مائتي  ونحو  العمالة  تلك  أبناء 
في  تعيشه  الذي  المدقع  الفقر  مغادرة  بهدف  الصعب،  المعيشي  واقعها  وتغيير 
الغنى  بلغ صيتها في  إلى منطقة  ما تملك في بالدها مقابل مجيئها  بلدانها، دافعة 
ما جعل تلك الشعوب تحلم بالهجرة للخليج، حتى وإن ُعلَقت في رقابها ديوًنا ال قدرة 
الكلية،  الصورة  من  زاوية  يشكل  المشهد  هذا  لكن  تسديدها.  على  الزهيدة  لمداخيلها 
فيما يشكل التغيير الديمغرافي الجزء األكبر واألخطر من الصورة، حيث بدأت مجتمعات 
مطلع  منذ  كورونا  جائحة  انتشار  مع  أكثر  تكشف  أن  بعد  شديد،  بألم  تتحسسه  الخليج 
العام الجاري، وانكشاف صورة تجارة الرقيق الجديدة أكثر من ذي قبل، من خالل الحالة 
المعيشية المزرية التي تعيشها العمالة الوافدة وعدم قدرتها على منع انتشار الوباء بين 
أفرادها؛ بسبب تكدسها في سكن يشبه علب السردين الذي يحد من التباعد االجتماعي 

المطلوب لتفادي اإلصابة بالوباء.

مآالت التغيير الديمغرافي
 في دول مجلس التعاون 

رضي الموسوي- كاتب صحفي /البحرين

دول  في  الديمغرافي  التغيير  يشكل 
كبيًرا  خلاًل  الخليجي  التعاون  مجلس 
عدة  عبر  تفاقمت  كارثة،  إلى  تحول 
عقود؛ بسبب تواجد نحو مائتي جنسية 
لكن  أكثرية،  تشكل  الخليج  بلدان  في 

العمالة العربية تشكل أقلية بينها.
يبلغ عدد سكان مجلس التعاون الخليجي  
مليون   57.5 نحو  الراهن  الوقت  في 
نسمة، منهم 27.3 مليون مواطن، وأكثر 
من  أكثر  يشكلون  وافد  مليون   30 من 
وتأتي  السكان،  إجمالي  من  بالمئة   52
السعودية في المركز األول من حيث عدد 
السكان  ب 34.2 مليون نسمة، منهم 21 

مليون مواطن يشكلون 61 بالمئة  و13.1 
من  بالمئة   39 يشكلون  وافد،  مليون 
السكان؛ فاإلمارات ب9.7 مليون نسمة، ال 
المواطنين فيها 1.1 مليون  يتجاوز عدد 
مليون  و8.6  بالمئة   11 بنسبة  نسمة  
السكان، ثم  بالمئة من   89 وافد بنسبة 
 1.4 منهم  نسمة،  مليون   4.7 الكويت 
من  بالمئة   29 يشكلون  مواطن  مليون 
 71 يشكلون  وافد،  مليون  و3.3  السكان 
بالمئة من السكان؛ فسلطنة عمان بعدد 
مواطن  مليون   2.7 منهم  مليون   4.6
وافد  مليون  و1.9  بالمئة،   58 بنسبة 
يشكلون 42 بالمئة، ثم قطر التي يبلغ 

منهم  نسمة  مليون   2.8 تعداد سكانها 
308 آالف مواطن يشكلون 11 بالمئة من 
السكان و2.5 مليون وافد، يشكلون 89 
بالمئة من عدد السكان، وأخيًرا البحرين 
الف   702 منهم  نسمة،  مليون   1.48 ب 
ألف  و782  بالمئة،   47 بنسبة  مواطن 
العمالة  53 بالمئة. وتشكل  وافد بنسبة 
الوافدة نحو ثالثة أرباع إجمالي العمالة 
في الدول الست، وتعتبر الجالية الهندية 
األكبر من بين الجاليات األجنبية في دول 
المجلس، ومع إضافة الجالية الباكستانية 
البنغالدشية واألندونيسية، تكون نسبة 
إجمالي  من  بالمئة   50 من  أكثر  هؤالء 
الجاليات  تشكل  بينما  الوافدة،  العمالة 

العربية أقليات.
بالنسبة  األرقام  هذه  تعني  ماذا 
التعاون  مجلس  دول  ملواطني 

الخليجي؟
الخليج  دول  سكان  عدد  يكن  لم 
نسمة  ماليين  خمسة  يتجاوز  العربية 
وكانت  الماضي،  القرن  خمسينيات  في 
وتقاس  طبيعية  السكانية  الزيادة 
لكن  المواطنين،  بين  الخصوبة  بمعدل 
زيادة عقود إنتاج النفط، وبدء الطفرات 
في أسعاره التي بدأت أولها بعد حرب 
أكتوبر، وتلتها طفرة كبرى بعد الثورة 
حدا   ،1979 شباط/فبراير  في  اإليرانية 
بدول المنطقة الشروع في بناء وتطوير 
البنى التحتية التي كانت بحاجة للكثير 
فيها  موجودة  غير  هي  العمالة  من 
الى سياسة  فاتجهت  السكان،  لقلة عدد 
من  العديد  في  الوافدة  العمالة  جلب 
االنشاءات،  قطاع  وخصوًصا  القطاعات، 
العربية  العمالة  جلب  مع  األمر  بدأ  وقد 
والهندية، لكنها تحولت إلى نهج ثابت؛ 
أفرز مصالح كبرى استفادت منه الطبقة 
االستفادة  وامتدت  المجتمع،  في  العليا 
بعضها  أخرى،  اجتماعية  فئات  إلى 
تشكلت على الهامش؛ طفيلية تتكسب 

من هذه العملية بطرق شتى.
كان  الماضي  القرن  ثمانينيات  بحلول 
يصل  العربي  الخليج  دول  سكان  عدد 
كانت  وبالمقابل  نسمة،  مليون   13 إلى 
بسرعة  تتكاثر  الوافدة  العمالة  أعداد 
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حكومات  تتخذ  أن  دون  شديدة، 
هذا  لوقف  الالزمة  الخطوات  المنطقة 
التدفق، حتى أصبح االقتصاد الخليجي 
مبني على العمالة الرخيصة القادمة من 
جنوب شرق آسيا، فشكلت جزًءا أساسًيا 
وبدأت  ترسخت،  التي  هيكليتها  من 
هذا  إصالح  وخطوات  تتزايد  الصعوبات 
الوضع تتعثر رغم تحذيرات المختصين 
السياسة  هذه  في  االستمرار  مغبة  من 
االجتماعي  االستقرار  على  وخطورتها 
بعض  مصلحة  لكن  األهلي،  والسلم 
الفئات تكمن في استمرار تدفق العمالة 
جديدة،  رقيق  تجارة  يشبه  ما  ُمشّكلة 
خصوًصا مع استفحال البطالة بين أبناء 
بلغت  وقت  في  أنفسهم،  المنطقة 
بل  التخمة،  من  حالة  العمالة  اعداد  فيه 
أوساطها،  في  تنمو  بدأت  البطالة  إن 
وهي  السائبة،  العمالة  ظاهرة  وبرزت 
وألقوا  المتنفذين  جلبها  التي  العمالة 
بأفرادها في سوق العمل لتدبر أمرها، 
أنواعها؛  بمختلف  الجرائم  من  زاد  ما 
التجاري وغير ذلك،  السرقة والغش  من 
حيث كثرت في السنوات األخيرة إعالن 
بعض دول الخليج عن وجود مصانع تزور 
تاريخ  كتابة  يعيد  وبعضها  المنتجات، 
األرفف،  من  ُيسحب  أن  بعد  الصالحية 
وأغلبهن  النساء،  تجارة  عن  فضاًل 
عامالت منزليات هربن من كفيلهن، وال 
يتوقف األمر عند تحويل زيت السيارات 
في  يباع  عسل  إلى  المنتهية صالحيته 

األسواق المحلية!
النصف  في  النفط  أسعار  انهيار  ومع 
الماضي  القرن  ثمانينيات  من  األول 
في  المناخ  سوق  انهيار  مع  تزامًنا 
مشكلة  زادت  )البورصة(،  الكويت 
المجلس  دول  مواطني  بين  البطالة 
وأعلنت أغلبها الشروع في برامج إلحالل 
الوافدة،  العمالة  مكان  المواطنة  العمالة 
لها  لكنها كانت برامج وهمية وال صلة 
العالقات  إدارات  كانت  بل  بالتوطين، 
أرقاًما  تقدم  العمل  وزارات  في  العامة 
خادعة، تفيد بأنها وطنت هنا وهناك، 
ليكتشف األمر أنه ليس إال كالًما مرساًل 

ال صحة له.
أصحاب  يطرب  السكان  عدد  تضخم 
تشغر  أن  أرادوا  الذين  العقارات 
مستوى  يتطلب  وهذا  عماراتهم، 
الرخيصة،  العمالة  أجور  من  أعلى  أجور 
ُفتح  لذلك  اإليجارات،  لتتمكن من دفع 
باب التوظيف بشكل أكبر لتغزو العمالة 
والدوائر  الكبرى  المؤسسات  الوافدة 
التعداد  وصل  أن  بعد  الحكومية، 

الخليجي  التعاون  لدول مجلس  السكاني 
إلى 44 مليون نسمة في 2010، وضغط 
أصحاب المصالح لشطب شروط التوطين 
التي استخدمتها دول المجلس لتوظيف 
اللوبيات  تمكنت  وقد  المنطقة.  أبناء 
من إلغاء هذا الشرط فغرقت المؤسسات 
بالباطن،  المقاوالت  وشركات  الكبرى 
أبناء  البطالة بين  بينما كان جبل جليد 
الفقر  ومعدالت  بسرعة  يرتفع  الخليج 
في  والتدهور  مواطنيها  بين  تنتشر 
مختلف القطاعات يتحول إلى سمة في 
أكثر من بلد خليجي. ففي بعض هذه 
والممرضين  األطباء  مئات  هناك  الدول 
والمهندسين الذين يعانون من البطالة، 
بينما يشغر منصبهم وافدون من جنوب 
ابن  يجد  وال  األغلب،  في  آسيا  شرق 
الوطن وظيفة له في مصرف أو شركة 
كبرى؛ ألن الرئيس التنفيذي أو مسؤول 
عن  يدافع  آسيوي  وافد  هو  التوظيف 

مصالح بني جلدته!! 
التحويالت  حجم  عن  تساؤاًل  يثير  هذا 
التي تقوم بها العمالة الوافدة في دول 
المجلس إلى بلدانها، حيث وفق العديد 
العمالة  حولت  اإلحصائية،  المصادر  من 
 113 العربية  الخليج  بلدان  من  الوافدة 
مليار دوالر في العام  2019 إلى بلدانها، 
 2018 سبقه  الذي  العام  عن  متراجعة 
التي حولت فيه 117.9 مليار دوالر، وهو 
عندما  سبقه  الذي  العام  من  أقل  رقم 
دوالر  مليار  الوافدة 118.7  العمالة  حولت 
في 2017، بينما بلغت التحويالت 120.2 
تكمن   .2016 العام  في  دوالر  مليار 
إلى  المالية  التحويالت  تراجع  أسباب 
أسعار  ورفع  الضرائب  من  المزيد  فرض 
المحروقات والكهرباء والماء ورفع الدعم 

عن المواد الغذائية الرئيسية.
بابتداع  تحذلقت  المجلس  دول  بعض 
المتنفذين  على  للتغطية  المرنة  الفيزا 
السائبة  بالعمالة  بلدانهم  أغرقوا  الذين 

سوق  في  ورموها  المخالفة  وبالعمالة 
العمل، فتشكلت كرة ثلج كبرى ألقاها 
الخليجي،  المجتمع  وجه  في  الفساد 
دون أن يجد حاًل لها، ما زاد من تهديد 

االستقرار االجتماعي والجريمة.
في  الفسيفسائي  الديمغرافي  الواقع 
دول الخليج، ُيسّهل من عملية االختراق 
دولة  ألي  الخامس  الطابور  وتشكيل 
ُيّصعب من  بالخليج، وهذا  شًرا  تتربص 
تقصي أثر كل هذه الجاليات؛ إال بأجهزة 
على  الدوالرات  مليارات  لها  ترصد  أمن 
الموازنات  الحيوية في  القطاعات  حساب 
والطرق  والصحة  التعليم  مثل:  العامة، 
الذي حصل  األمر  العامة، وهو  والمرافق 
تراجعت  حيث  الماضية،  السنوات  في 
قطاع  وبات  القطاعات  هذه  مستويات 
تدني  من  يعاني  التعليم  مثل:  حيوي 
فيه  قررت  التي  للدرجة  مخرجاته، 
أغلب  تصنيف  الرسمية  الدولة  أجهزة 
أي  الُمرضي،  المستوى  بدون  المدارس 
أنها فاشلة في التقييم الحكومي، بينما 
يعاني مواطنو مجلس التعاون من تدني 
مستويات التطبيب والحد من العالج في 
الخارج؛ بسبب العجوزات التي منيت بها 
القليلة  السنوات  في  العامة  الموازنات 
من  االقتراض  نحو  والتوجه  الماضية 
تعاني  الدول  بعض  باتت  الخارج، حتى 
المحلي  لناتجها  العام  الدين  تجاوز  من 
اإلجمالي، بما يؤشر على أداء اقتصادي 
طوال  تراكم  ومتردي  مرتبك  ومالي 
الفساد  الماضية؛ بسبب تفشي  السنوات 
والمحسوبية وتخصيص جزًءا كبيًرا، من 
الموازنات لصالح األمن والدفاع وصفقات 
التسلح المنهكة القتصاديات المنطقة. 

ما  على  الحال  استمرار  أن  الواضح  من 
تفكيك  مزيد من  إلى  يؤدي  عليه؛  هو 
بما  الدول،  لهذه  المجتمعي  النسيج 
واالجتماعي  السياسي  أمنها  يهدد 

واالقتصادي.
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والديمقراطية التحرر  أجل  من  المغاربية  الشعوب  كفاح  مواصلة  إطار   في 
المشاورات بين أحزاب تقدمية مغاربية في األقطار  والعدالة االجتماعية، أدت 
 الخمسة )المغرب، والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا( إلى االتفاق على هامش
 الندوة المغاربية التي عقدت بتونس بمبادرة من حزب التيار الشعبي التونسي »حول راهن
حركة بناء  إعادة  ديناميكية  إطالق  على  والبناء«،  االستقرار  ورهانات  العربي   المغرب 
 التحرر الوطني المغاربية، برؤية وحدوية جديدة ومتجددة، كأداة ال غنى عنها للنضال من
 أجل تفعيل قرارات ومتطلبات اتحاد المغرب العربي الذي مرت على تأسيسه حوالي ثالث

عقود.

من أجل جبهة تقدمية مغاربية للوحدة والديمقراطية 
د. علي بو طوالة-الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي االشتراكي 

والناطق باسم الجبهة التقدمية العربية/ المغرب

وتداعيات تحديات  موجهات   إن 
العولمة سياق  الراهن،  الدولي   السياق 
على الخطيرة  بتداعياتها   الليبرالية 
المنطقة، شعوب  ومستقبل   أوضاع 
 يستوجب تأسيس إطار سياسي وحدوي
الديمقراطية واألحزاب   للتنظيمات 
بمهام للنهوض  المغاربية   والتقدمية 
نضاالت وتنظيم  وتأطير   ونوعية 
 الجماهير في األقطار المغاربية، في أفق
على القادر  المغاربي  المشروع   تحقيق 
المشروعة والطموحات  التطلعات   تلبية 
المغاربي للشباب  الكبيرة   واإلنتظارات 
واآلفاق التجزئة  قيود  من  يعاني   الذي 
بسبب القطرية؛  للتنمية   المسدودة 
اقتصاديات بين  العقيمة   المنافسة 
وغير الالمعقولة  والصراعات   المنطقة 
دون اآلن  حتى  تحول  التي   المبررة 

تحقيق اندماج ناجح لألقطار الخمسة.
االتحاد تجميد  بكلفة  تذكير   .1 

 املغاربي
المنطقة لواقع  الموضوعية  القراءة   إن 
 المغاربية تبرز معضلة االنحصار الشامل
الشعوب منه  تعاني  أصبحت   الذي 
التنموية النماذج  بسبب   المغاربية؛ 
فاسدة أنظمة  وإصرار   القطرية 
نخبها مصالح  ارتبطت   وشوفينية 
والوساطة والتخلف  بالتجزئة   الحاكمة 
هذا الغرب،  في  الرأسمالية  المراكز   مع 
تجلياته ومؤشراته تبدو  الذي   االنحصار 
كما تجاوزه  يمكن  ال  للعيان،   بارزة 
الصاعدة؛ األمم  تجارب  ذلك  على   تدل 
وتوحيد المهيكلة  المشاريع  بتكامل   إال 
 األسواق الوطنية الضيقة وتضافر جهود
شهداء لرصيد  الوفية  السياسية   القوى 
والحاملة المغاربية  التحرير   حركات 
والتقدم والتوحيد  الدمقرطة   لمشروع 

للمنطقة بأسرها.
 فمنذ سنوات، والجميع يؤكد أن الوحدة
التنمية وتيرة  لرفع  ضرورية   المغاربية 

إشكالية وحل  واالجتماعية   االقتصادية 
 البطالة وتلبية انتظارات شعوب المنطقة
والعدالة والديمقراطية  الحرية   في 
 االجتماعية، وفي مقدمة كل ذلك فتح
تنقل لحرية  المجال  فتح  أي   الحدود 
األموال. ورؤوس  والبضائع   األشخاص 
أن الدولي  النقد  لصندوق  سبق   وقد 
المبادالت ضعف  إلى  االنتباه   أثار 
حيث المغاربية،  األقطار  بين   التجارية 
الخارجية، مبادالتها  من  تتعدى%3   ال 
العامة الكتابة  جهتها  من   وقدرت 
 التحاد المغرب العربي أن تعثر سيرورة
من دولة  كل  يكلف  المغاربي   االندماج 
في السنوية.  النمو  نسبة  من   %2  دوله 
سنة الدولي  البنك  أوضح  السياق   نفس 
اقتصادات اندماج  شأن  من  أن   2006 
الداخلي الناتج  رفع  المغاربية   المنطقة 
بين%24 تتراوح  بنسبة  للفرد   الخام 
 كأضعف نسبة و 34% كأعلى نسبة حسب
 مؤهالت كل بلد، وهكذا إذا انطلقنا من
ارتفاع فرضية  واعتمدنا   1990  أرقام 
بلد السنوية بنقطتين لكل  النمو   نسبة 
 من البلدان الخمسة، فهذا يعني أن كل
 بلد أضاع على األقل ثلث ناتجه الداخلي
 الخام الحالي ونصف الناتج الداخلي الخام

للفرد.
االتحاد بناء  تم  لو  الحال   وبطبيعة 
 المغاربي كما تقرر سنة 1989 لكان وضع
 المنطقة المغاربية مشابها لوضع تركيا
وقوة صاعدة  منطقة  أي  األقل،   على 
 اقتصادية متوسطة وذات تنافسية قوية
شركائها مع  التفاوض  في  وزنها   ولها 
ولتفوقت وآسيا،  وأمريكا  أوروبا   في 
القطب وأصبحت  إفريقيا  جنوب   على 
إفريقيا؛ في  المهيمن   االقتصادي 
وخط سيار  هناك طريق  أن   فلنفترض 
عواصم يربطان  السرعة  فائق   سككي 
فضاًل البعض،  بعضها  المنطقة   دول 
داخل الجوي  التنقل  وتيرة  ارتفاع   عن 

 المنطقة ووجود مشاريع كبرى مشتركة
ومنتوجات موحدة،  مغاربية   وعملة 
بقاع كل  إلى  تصل  مغاربية   صناعية 
الشعوب تكون  ألن  الخ.   العالم... 
والعيش في  المغاربية في وضع أفضل 
عوض إليها  بالهجرة  يغري   بلدانها 

الهروب منها؟!
نفس في  يحز  بالخصوص  مجال   هناك 
 كل مغاربي هو هدر الفرص التي كانت
األنظمة تحملت  لو  قبل،  من   متاحة 
 الحاكمة مسؤوليتها وتجاوزت صراعاتها،
 إنه مجال التكنولوجيات الجديدة. فنحن
القرن سبعينيات  بداية  في  أنه   نتذكر 
أطلق التي  الجنوب  كانت دول   الماضي 
)بلدان الفريد سوفي  االقتصادي   عليها 
التنمية منظمة  وسمتها  الثالث(   العالم 
السائرة )بالدول  االقتصادي   والتعاون 
 في طريق النمو( سنة 1957، متشابهة
 في بنياتها االقتصادية؛ نظًرا لخضوعها
من ومعاناتها  طويلة  لمدة   لالستعمار 
 التخلف بكل أشكاله وأبعاده االقتصادية
والثقافية، لكن  والسياسية واالجتماعية 
استطاعت السبعينيات  منتصف   منذ 
 دول جنوب شرق أسيا )كوريا الجنوبية
)... والتايالند  والباكستان   وماليزيا 
وارتفعت االقتصادي،  إقالعها   تحقيق 
 نسب نموها االقتصادي بشكل ملحوظ،
صراع في  المغاربية  الدول  دخلت   بينما 
بمنطق والزعامة  الريادة  حول   عبثي 
األموال هدر  وبدأ  شًرا،  بي  يريد   جاري 
السالح وشراء  الجيوش  على   والطاقات 
وخارجها أفريقيا  داخل   والحلفاء 
التاريخ حتميات  مع  تام  تعارض   في 
التحوالت صدمة  وبفعل   والجغرافيا! 
)انهيار الثمانينيات  نهاية  في   الكبرى 
العولمة(، وزحف  السوفياتي   االتحاد 
من استفاقت  المنطقة  دول  وكأن   بدا 
العزم وقررت  وكوابيسها،   سباتها 
التي المنشودة  الوحدة  تحقيق   على 
بدية منذ  شعوبها  انتظرتها   طالما 
سيتغلب أخرى  مرة  لكن   االستقالل. 
الوحدة طموح  على  التجزئة   شيطان 
ومحاربة الوطني  األمن  أولوية   بدعوى 
الجهود، بما في  اإلرهاب مع أن توحيد 
الجواب الصحيح الجانب األمني هو   ذلك 
بلد، لكل  المطروحة  اإلشكاليات   على 
 وهكذا بدا انتهاز فرصة الثورة الرقمية
 وتدارك الفجوة التكنولوجية، لكن ظلت
البلدان أضعف  من  المغاربية   البلدان 
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واالتصال، اإلعالم  لتكنولوجية   استعمااًل 
والبيوتكنولوجيا والهندسة الوراثية.

المشروع تحقيق  في  تأخر  كل   إن 
األوضاع في  تدهور  يصاحبه   المغاربي 
العمل  المعيشية لشعوبه وانسداد آفاق 
الطاقات في تنافس  أمام شبابه، وهدر 
والمقاوالت بلدانه  حكومات  بين   عقيم 
قطب تكوين  بدل  بها،   المرتبطة 
 اقتصادي جهوي يتوفر على كل مقومات
 النهوض االقتصادي والتقدم االجتماعي
 والتطور الحضاري. إن المقاربة القطرية
قد ضيقة  وطنية  إلى   المستندة 
يعد ولم  القصوى،  حدودها  إلى   وصلت 
من المغاربية  البلدان  إخراج   بإمكانها 
 الوضع التي توجد فيه! وتبقى الشراكة
الضروري المدخل  وحدها   االستراتيجية 
لالزدهار االقتصادي والتنمية البشرية.

الديمقراطية للقوى  دور  أي   .2 
الوحدة تحقيق  في   املغاربية 

 املغاربية؟
 لم يتحقق أي مشروع كبير في التاريخ
متواصل وعمل  استراتيجية  رؤية   دون 
مشاريع ألن  ونظًرا  به!  المؤمنة   للقوى 
أدت ما  إلى  أدت  الفوقية   التوحيد 
الطموح رغم  وإخفاق  فشل  من   إليه 
ألصحابها الصادقة  واإلرادة   المشروع 
الغالب، في  قومية  وحركات  قادة   من 
وسياق الراهنة  المرحلة  طبيعة   فإن 
الثورات وتداعيات  المأزومة،   العولمة 
 المضادة في المنطقة العربية. كل هذه
 العوامل تفرض على القوى الديمقراطية
 والتقدمية بالمنطقة المغاربية االنطالق
يستحضر استراتيجي  تشخيص   من 
 اإلمكانيات المتاحة والمنهجية العقالنية
مغاربي، اتحاد  لبناء   والديمقراطية 
فرصة المنطقة  شعوب  لجميع   يتيح 
والتنمية االقتصادي  لإلقالع   حقيقية 
وطبًعا االجتماعية،  والعدالة   المستدامة 
وأخطاء أوهام  على  الوقوف  من  بد   ال 
والتقدير مصدرها،  كان  أينما   الماضي 
 السليم للصعوبات والعراقيل التي تقف
ال إذ  الحجم؛  هذا  من  مشروع  وجه   في 
وخطط بمناورات  االستهانة   يمكن 
المستفيدين المغاربية  الشعوب   أعداء 
بعض فيهم  بما  الحالي،  الوضع   من 
لمشغليهم التابعين  المنطقة   أبناء 
تنفيذ وتمرير والساهرين على   األجانب 

خططهم.
التي األسباب  عن  القفز  يتم  ما   كثيًرا 
المغاربي المشروع  توقف  إلى   أدت 
 والتركيز على الصراع المغربي الجزائري،
الشعوب ومعها  األنظمة  باقي   وكأن 
الحقيقة في  االنتظار!  إال  لها  دور   ال 
أن يمكن  لما  ملحوظ  غياب   هناك 
النخب لدى  المغاربي  الوعي   نسميه 
بالمصالح الوعي  ألن   والجماهير؛ 

يتجسد لتحقيقها  والسعي   المشتركة 
األنظمة على  الجماهيري  الضغط   في 
فتح كمطلب  حيوي  لمطلب   لالستجابة 
القوى أن  الغريب  بل  مثاًل،   الحدود 
 السياسية نفسها المفروض فيها توعية
 الجماهير ال تخرج عن التوجيهات العامة
التظاهرات بعض  فباستثناء   لألنظمة! 
حديث أي  نسمع  ال  نكاد   األكاديمية، 
اإلعالم ووسائل  المغاربية،  الوحدة   عن 
 بدورها تعزف على نفس ألحان حكومات

بلدانها.
الديمقراطية القوى  مسؤولية   إن 
المغاربية، البلدان  في   والتقدمية 
الوحدة ورصيدها  بحكم وعيها بأهمية 
مطالبة تحقيقها  أجل  من   النضالي 
فيما الحوار  بتعميق  شيء  وقبل   أواًل 
 بينها وتأسيس إطار للتشاور والتنسيق
من مشتركة  مواقف  التخاذ   المنتظم 
الصعيدين على  المطروحة   القضايا 
بعقد والمبادرة  والمغاربي،   العربي 
االتحاد موضوع  حول  وندوات   لقاءات 
سمحت متى  بلد  كل  داخل   المغاربي 
 الظروف بذلك، والقيام بأبحاث ودراسات
 إلبراز وتأكيد أهمية المشروع المغاربي
تأسيس ال،  ولما  العام،  الرأي   لدى 
أن يعقل  فال  مغاربي.  إعالم   وتطوير 
أخبار المغاربية  المنطقة  سكان   يتتبع 
في بلدانهم  في  يجري  عما   وتحاليل 
هذا كل  طبًعا  أجنبية.  فضائية   قنوات 
الديمقراطية وترسيخ  فرض   يتطلب 
بلدان كل  في  اإلنسان  حقوق   واحترام 
الديمقراطي النضال  وتعميق   المنطقة 
ال والجماهيري  المؤسساتي   ببعديه 
النضال تعميق  عن  ينفصل  أن   ينبغي 
 الوحدوي الذي الزال غائًبا عن اهتمامات
في والتقدمية  الديمقراطية   القوى 

البلدان الخمس.
  3. في الحاجة إلى إطار سياسي

مغاربي
أن االستنتاج  يمكننا  تقدم  ما  كل   من 
أحزابنا لنضال  االستراتيجية   األولويات 
تخرج ال  رأينا  في  الراهنة  المرحلة   في 

 عن المحاور التالية:
داخل الديمقراطية  وترسيخ   تحقيق 
باألمن ارتباط  في  المغاربية   البلدان 

بمعناه الشامل.
أقطار بين  استراتيجية  شراكة   بناء 
اقتصادي اندماج  أفق  في   المنطقة 

بواقعية وتدرج.
 التوظيف الخالق لعالقات دول المنطقة
للتجارة حيوي  كمجال   بإفريقيا 
 واالستثمار والتعاون وكبديل مستقبلي

عن التبعية العمياء لالتحاد األوروبي.
 في هذا األفق بادر حزب التيار الشعبي
ندوة تنظيم  إلى  مشكوًرا   بتونس 
2017 يوليوز  و22   21 يومي   مغاربية 

أحزاب فيها  شاركت  تونس   بالعاصمة 
والجزائر وتونس  ليبيا  من   وشخصيات 
بيان  والمغرب وموريتانيا. وصدر عنها 
 ختامي أكد على أن »اتحاد أقطار المغرب
تحقيق على  وحده  القادر  هو   العربي 
واالستجابة المنطقة،  شعوب   طموحات 
 للمتغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم،
الجهوية للتكتالت  إال  مكان  ال   حيث 
والعسكرية واالقتصادية   السياسية 
 الكبرى«. وبعد التذكير بأهداف وآليات
 إنجاز الوحدة المغاربية، خلص البيان إلى
 الدعوة لتشكيل هيئة مغاربية للتنسيق
المشتركة المواقف  تتخذ   والمتابعة 
تجتمع المطروحة،  القضايا  مختلف   من 
والندوات األنشطة  وتنظم   دورًيا 
بأهمية العام  الرأي  لتوعية   المختلفة 
وانعكاساتها المغاربية  الوحدة   وضرورة 
السياسية المجاالت  كافة  في   اإليجابية 
والثقافية واالجتماعية   واالقتصادية 

    واألمنية«.
إحياء محاوالت  أن  بالذكر   والجدير 
تنقطع لم  المشترك  المغاربي   العمل 
الدبلوماسية وجمود العالقات   رغم توتر 
تنظيم تم  حيث  المغاربي،   االتحاد 
ورياضية وفنية  ثقافية   تظاهرات 
وال ذاك،  أو  القطر  هذا  في   متعددة 
المغرب التحاد  العامة  األمانة   زالت 
البناء استكمال  على  تعمل   العربي 
غياب أن  غير  المغاربي،   المؤسساتي 
وينسق يجمع  شعبي  سياسي   إطار 
الديمقراطية القوى  وجهود   نضاالت 
المغاربية بالوحدة  المؤمنة   والتقدمية 
في ساهم  االستراتيجية،   وبضرورتها 
عام ورأي  جماهيري  وعي  بروز   تعثر 
الوحدة تحقيق  أجل  من   شعبي ضاغط 
 في سياق عالمي أصبحت فيه االتحادات
 الجهوية المجال الحيوي األمثل لمواجهة
 المخاطر األمنية ومواكبة اإليقاع السريع

للتحوالت التكنولوجية.
في والديمقراطية  الوطنية  القوى   إن 
 المنطقة المغاربية، قد أصبحت مطالبة
وإطالق التاريخية  مسؤولياتها   بتحمل 
لتوعية المشترك  العمل   سيرورة 
بالمشروع والجماهير  النخب   وتأطير 
واستراتيجي حيوي  كمشروع   المغاربي 
 ال بديل عنه، للتغلب على حالة االنحصار
مقارنة المنطقة  وأن  خاصة   والتجزئة، 
على تتوفر  العالم  في  مناطق  عدة   مع 
وثقافة لغة  من  التوحيد  عوامل   كافة 
في وتكامل  مشترك،  حضاري   ورصيد 
 الموارد االقتصادية وطاقة بشرية وسوق
 واعدة قادرة على المناخ اإليجابي لإلنتاج
 واالستثمار وخلق الثروة وتلبية الحاجات
نسمة مليون  مائة  يفوق  لما   األساسية 
والتأطير السياسية  اإلرادة  توفرت   إذا 

القانوني، والتدبير العقالني.
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في  جديد  فجر  »بداية  عن  مؤخًرا  أعلن،  الصحفية،  ترامب  مهرجانات  أحد  في 
الشرق األوسط« إثر توقيع دويالت الخليج اإلمارات العربية والبحرين »اتفاقية 
سالم« واعتراف متبادل مع الدولة الصهيونية.. وبحضور رئيس الوزراء نتنياهو 

ومشاركة ممثلين لدولتي الخليج. 

الشعوب العربية في مواجهة التحديات
التطبيع مع "إسرائيل" 

فتحي الفضل- عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني والناطق الرسمي باسمه / السودان
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اإلمارات  وتعتبر  التوقيع،  تم 
عربية  دولة  ورابع  ثالث  والبحرين 
تعترف بالكيان الصهيوني، بجانب 
موريتانيا  وكانت  واألردن..  مصر 
قد تبادلت التمثيل الدبلوماسي مع 
لكنها   ،1999 عام  في  »إسرائيل« 
عام  في  الخطوة  تلك  عن  تراجعت 

2010م. 
الحكومات  بعض  أن  والمعروف 
الخليج  دويالت  خاصة  العربية 
مع  سرية  عالقات  لهم  والسعودية 
األمريكية  المظلة  تحت  إسرائيل 
اإلدارة  وتضغط  سنوات،  منذ 
العديد  على  الحالية  األمريكية 
واإلسالمية  العربية  الحكومات  من 
إسرائيل،  مع  العالقات  لتطبيع 
اللقاء  المحاوالت  تلك  ضمن  ومن 
األمريكية  اإلدارة  رتبته  الذي 
رئيس  بين  اإلمارات،  مع  بالتعاون 
برهان  والجنرال  االسرائيلي  الوزراء 
السوداني.  السيادة  مجلس  رئيس 
التقدم  في  فشل  الذي  اللقاء  ذلك 
األمريكي  الهدف  إلى  والوصول 
نتيجة  التطبيع-  أي   - الصهيوني 

والسياسية  الجماهيرية  المعارضة 
وقد  هذا  السودان.  داخل  الواسعة 
عجلة  لدفع  الثانية  المحاولة  فشلت 
وإسرائيل  السودان  بين  التطبيع 
الخارجية  وزير  زيارة  عقب 
الحكومة  على  وضغطه  األمريكي 
اسم  رفع  بمساومة:  المدنية 
اإلرهاب،  قائمة  من  السودان 
مقابل التطبيع مع إسرائيل، حيث 
بأنه  المدنية،  الحكومة  اعتذرت 
الفترة  سلطة  صالحيات  من  ليس 
االنتقالية تغيير أسس السياسيات 
إلى  األمر  السودانية، وبالتالي علق 

ثالث سنوات.
التطبيع  إعالن  أن  التأكيد  يجب 
مفاجًئا  يكن  لم  »إسرائيل«  مع 
ألحد، فاالتصاالت بين بلدان الخليج 
السر  في  تتم  كانت  وإسرائيل.. 
واآلخر  الحين  وبين  إعالن..  ودون 
مقاطعة  قانون  الدول  تلك  تخرق 
وفود  بمشاركة  بالقبول  إسرائيل 
الفعاليات  بعض  في  اسرائيلية 
التي تمت في تلك البلدان، كما هو 
معروف وغير معلن عنه هو تبادل 

األمني  والتنسيق  التجارية  العقود 
»حصار  عنوان  تحت  إسرائيل  مع 
السعودية  بين  اإليراني«،  الخطر 

واإلمارات والبحرين وإسرائيل. 
تسريع  أن  إلى  نشير  أن  يهمنا 
الشهور  في  التطبيع  خطوات 
الضغط  تحت  أتت  الماضية 
ما  إلنقاذ  الصهيوني  األمريكي- 
انتخاب  إعادة  في  انقاذه  يمكن 
والهزات  الهزائم  بعد  ترامب 
أثر  لها  تعرض  التي  المتكررة 
اإلدارة  وسياسات  كورونا  أزمة 
واستعمال  السود..  ضد  األمريكية 
األمن  وقوات  العنصرية  الشرطة 
الواسعة  الجماهيرية  الحركة  لضرب 
المؤيدة لشعار »حياة السود مهمة«. 
حزب  يحتاج  اآلخر  الجانب  من 
الوزراء  رئيس  عن  الدفاع  الليكود 
لهجوم  يتعرض  الذي  نتنياهو 
شرس من بعض القوى اإلسرائيلية 
حكومته  وفشل  بالفساد،  التهامه 

في مواجهة انتشار كوفيد-19.
وتحاول حكومتي اإلمارات والبحرين 
ذر الرماد في العيون والضحك على 
غيرها  من  أدرى  وهي  الذقون 
أطلقوها  التي  الكبرى  بالكذبة 
وصدقوها؛ أن االتفاق مع إسرائيل 
األراضي  ضم  منع/تأجيل  أساسه 
منها  تبقى  ما  أو  الفلسطينية 
إلسرائيل الكبرى، وكما هو معروف، 
لم  والبحرين  العربية  اإلمارات  فإن 
تخوضا أي حرب مع إسرائيل، ولم 
تشتركا في أي مجهود حربي ضد 
فالحديث  لذا  الصهيونية؛  الدولة 
للواقع..  مناٍف  »اتفاقية سالم«  عن 
فالتطبيع مع إسرائيل لن تستفيد 
الفلسطينية،  المقاومة  حركة  منه 
واإلدارة  إسرائيل  يمنع  ولن 
والسير  السعي  من  االمريكية 
فرض  في  أهدافهم  لتنفيذ 
أو  بعض  وجر  القرن«  »صفقة 
العربية واإلسالمية  معظم األنظمة 
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للسير في هذا الطريق.
هذا  بداية  ومنذ  جلًيا  ظهر  لقد 
القرن أن النظام الرسمي العربي قد 
في  العربية  األنظمة  وأن  تفكك، 
موريتانيا  إلى  العراق  من  أغلبها 
والخضوع  الخنوع  طريق  في  تسير 
للسياسات األمريكية، ويزداد وضوح 
العربية،  األنظمة  مواقف  تطابق 
مرة  ألول  وباطنها  ظاهرها  بين 
هناك  يعد  لم  بحيث   ،1948 منذ 
من صعوبة في فضح هذه المواقف 

واالدعاءات الكاذبة. 
المنهزمة  األخيرة  المواقف  هذه 
الغربة  تزداد  وقت؛  في  تأتي 
العرب  الحكام  بين  الشديدة 
بنيران  اكتوت  التي  والجماهير 
والمفضوح،  المستمر  القمع 
مستوى  في  الشديد  والتدني 
األزمات  وتفاقم  للشعوب،  المعيشة 
االقتصادية واالجتماعية إلى حدود 
فقر  من  مثيل؛  لها  يسبق  لم 
التنمية،  في  وقصور  وعوز  وبطالة 
وهبوط  كورونا  أزمة  تحت  خاصة 
في  ذلك  ويأتي  البترول.  أسعار 
ظل انحسار االحباط الشعبي وبداية 
الواسع في عدد  الحراك الجماهيري 
انتزاع  بهدف  العربية،  البلدان  من 
الرجعية  السياسات  وهزيمة  حقوق 
لألنظمة العربية، فالجو العام السائد 
في الشارع العربي يصب في مصلحة 
االجتماعية؛  الوطنية  الحركات 
عرف  ما  صاحبت  التي  الردة  فبعد 
حركة  تنتفض  العربي،  بالربيع 
واألردن  ولبنان  العراق  في  الشارع 

والسودان والجزائر والمغرب؛ مؤمنة 
الجذرية  قواها  وتعمل  بقضاياها 
على  وديمقراطية-  -شيوعية 
تجميع القوى الوطنية – مهما كان 
اتحادها- لبناء جبهة عريضة تحت 
بناء  باتجاه  الجذرية  القوى  ريادة 
الكاملة  الشعبية  المقاومة  وتدعيم 
اإلمبريالي-  المخطط  ضد  والشاملة 

الصهيوني – الرجعي. 
إّن لإلمبريالية األمريكية امتداداتها 
العربية  البلدان  في  الداخلية 
الطفيلية  بالبرجوازية  المتمثلة 
والكبرادورية، والتي تمثل المدخل 
المؤسسات  وأدوات  لإلمبريالية 
الخطر  هذا  العالمية،  المالية 
الليبرالية  قوى  سياسًيا  عنه  تعبر 
الجديدة، وبعضها قد يكون موجود 
في بعض تنظيمات المعارضة، كما 
هو الحال في السودان وبلدان أخرى، 
السنوات  في  األحداث  تطور  لكن 
األخيرة يعكس بشكل منظور الفرز 
الذي  الشيء  والطبقي؛  السياسي 

يدعو إلى ضرورة االهتمام بالقوى 
الشبابية التي ظهرت وتلعب اليوم 
المعارضة  صفوف  في  مهًما  دوًرا 
المقاومة  لجان  مثل  الجماهيرية، 

في السودان.
النضال  على  ثابرت  التي  القوى  إّن 
الرجعي  اإلمبريالي  المخطط  ضد 
ووقف عملية التردي والتطبيع مع 
إسرائيل، يرتبط هذا النضال جدلًيا 
السياسي  التغير  أجل  من  بالنضال 
بعض  في  يجري  ما  واالجتماعي.. 
يدعو  الكويت  خاصة  الخليج  بلدان 
القوى  إلى تفهم ومرونة من قبل 
األكثر جذرية، بحيث تقع مسؤولية 
الشيوعية  األحزاب  أمام  كبرى 
لالهتمام  المنطقة  في  واليسارية 
بما يجري في تلك البلدان، كما أنه 
من المهم أن تضع هذه القوى التي 
الجماهيري  الحراك  تتصدى لقيادة 
أهمية  حدة؛  على  قطر  كل  في 
في  األخرى  األقوى  مع  التنسيق 
بناء  في  للمساعدة  العربية  البلدان 
عربية،  عريضة  مطلبية  جبهة 
تواجه وتحل قضايا التحول السياسي 

واالجتماعي في المنطقة. 
تحتل  أن  يجب  اإلطار،  هذا  في 
الشعب  مع  التضامن  قضية 
جدول  في  مكانها  الفلسطيني 
أّن  إذ  الجماهيري؛  الحراك  أعمال 
الفلسطيني  الشعب  نضال  تأييد 
وتحرير  االحتالل  هزيمة  أجل  من 
المستقلة  دولته  وإقامة  األرض 
وعاصمتها القدس وعودة الالجئين 
هو جزء ال يتجزأ من نضال الشعوب 
أجل  من  االمبريالية؛  ضد  العربية 
االجتماعية  والعدالة  الديمقراطية 

والسالم. 
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أساسي في تلفزيوني- هو خطأ  استديو  العدو - حتى في  الجلوس مع   )إن 
غسان شكلية. ..  المسألة  مسألة  هذه  اعتبار  الخطأ  من  فإنه  وكذلك   المعركة، 

كنفاني(.

قراءة في المشهد التطبيعي الخليجي
محمد أبو شريفة -كاتب سياسي فلسطيني / سوريا

 مشهد التوقيع في البيت األبيض يوم
اإلمارات بين   ،)2020/9/15(  الثالثاء 
ينقلنا الصهيوني  والكيان   والبحرين 
 إلى ذلك السؤال الذي قد نطرحه على
 أنفسنا في لحظة إحباط وضياع ويأس
هنا؟ إلى  وصلنا  كيف  نسأل:   عندما 

وهل سنتمكن من الخروج؟
اللحظة عندما تشعر أن كل شئ  تلك 
 يحاصرك، وأن كل شئ يطاردك، وأن
 العالم كله يزدريك ويحملك مسؤولية

ما آلت إليه االوضاع.
أن المشهد  في  النظر  يلفت   ما 
قيمة إلى  للعدو  الخضوع   يتحول 
القمعي فحواها  اجتماعية،   سياسية 
الذهنية تأديب  يهدف  إلى   الخفي، 
التصريحات خالل  من  الوعي؛   وصهر 
صدرت التي  وااليحاءات   واإلشارات 
من والمطبعين  ونتنياهو  ترامب   عن 
الكتمان طي  االتفاق  )تفاصيل   قبيل 
االمتنان أعظم-،  خفي  ما  بمعنى   – 
 الخليجي لنتنياهو، ال دولة فلسطينية
األغوار، ضم  المستقبل،  في  وال   اآلن 
 السالم مقابل السالم، االتفاق التاريخي

وتسويق ترامب كصانع سالم(.
أنواع من  نوع  ما حدث  اعتبار   ويمكن 
نفسية كحالة  المتسلط  مع   التماهي 

 دفاعية، يتنكر فيها هؤالء المطبعون
من ويسعون  لذواتهم   المقهورون 
 خاللها لحل مأزقهم الوجودي والشعور
التشبه عبر  األمن؛  وانعدام   بالخواء 
قيمه في  واالنصهار   بالمتسلط 
وهويته ذاته  حساب  على   وتبنيها 
من هذا  ويعد  والجماعية،   الفردية 
 المثبطات الحقيقية في طريق انتصار

أي مشروع وطني تحرري.
صياغة التطبيع  وراء  من  الهدف   إن 
وهذا للشعوب  مشوهة  نفسية   بنية 
التي التطبيع  سيكولوجيا  في   يالحظ 
في السلوكية  النظرية  على   تعتمد 
 علم النفس؛ من حيث ترويج التطبيع
دون من  الناس  فعل  ردة   وقياس 
نسمع عندما  مستغرًبا  فليس   إدراك. 
 البعض من العرب يقارن وضعه بالحالة
 الفلسطينية، ويؤكد وبنبرة عدائية  أن
فلماذا أرضهم،  باعوا   )الفلسطينيين 
 يريدوننا أن ندافع عنهم؟! إذا السلطة
أسرائيل مع  متصالحة   الفلسطينية 
 نحن نريد أن نحاربها، لماذا؟!(، فإذا
 أنت لم تنتهز الفرصة، فقد ال تحظى
الفرد تفكير  يصبح  وهنا   بالغنائم، 
غريزة وتصبح  أنانية،  وفيه   ذاتًيا 
ظل في  السائدة  هي  واألنانية   البقاء 

على القادر  الوطني  المشروع   غياب 
 بلورة وعي جمعي يكسر ثقافة الركون
السلوكية. وتأثيراته  التطبيع   إلى 
هو بل  مادًيا فحسب،  ليس   فالتطبيع 
كسر وهدفه  األساس  في   سيكولوجي 
الصمود قيم  على  والقضاء   اإلرادة 

والمقاومة.
تل بين  التطبيع  اتفاق  إعالن   ويأتي 
تتويًجا والمنامة،  ظبي  وأبو   أبيب 
سنوات منذ  مستمرة   لسلسلة  طويلة 
والتواصل والتنسيق  التعاون   شملت 
وأثارت  الجدل الزيارات،     وتبادل 
 والتساؤل بشأن التسابق على التطبيع
التبرير الصهيوني.  فلغة  الكيان   مع 
 جاهزة لدى فريق »المطبعين« بتفاقم
باتجاه الدافع  هو   أزمات  المنطقة، 
مع  اآلخر، العالقة  في  النظر   إعادة 
وجدت التي  )إسرائيل(  سيما   وال 
للترويج  لصفقة مواتية   الفرصة 
الفلسطينية القضية  وتهميش   القرن، 
 وإزاحتها عن قائمة  أولويات االهتمام

العربي.  
 إًذا ما هي مبررات هذه الخطوة

 البائسة، وفي هذا التوقيت
 الحرج من  تاريخ الصراعات في

املنطقة؟
 ال تحتاج هذه الخطوة التطبيعية إلى
 سبر أغوارها فهي ظاهرًيا تلبي فرص
المأزومين لكال  االنتخابي    االستثمار 
 نتنياهو وترامب، وتفتح  الطريق أمام
وتهيئ الفلسطينية،  القيادة   تغيير 
في القادم  لتصعيد  العنف   األجواء 
نحو العربية  الهرولة  وتسّرع   غزة، 
االدعاءات وحسب   التطبيع  المجاني، 
نظاًما عشر  خمسة  فإن   اإلسرائيلية، 
كيان مع  لهم  عالقات  كاملة   عربًيا 
ستشهد المقبلة  والفترة   االحتالل 
 توقيع تحالف مع بعض الدول العربية

واإلسالمية.
 أما في العمق، فإن ما يجري الترويج
 له من شعار »التطبيع« أو فرضه على
عالقات إقامة  مجرد  ليست    المنطقة 
العربي الصراع  تسوية  أو   إلنهاء 
ذلك تتخطى  وإنما  اإلسرائيلي،   –   
من المقصود  فليس  أبعد،   بشكل 
التاريخية العداء  حالة  إنهاء    التطبيع 
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 بين العرب وإسرائيل، وال  مجرد إقامة
الطرفين؛ بين  عادية  تسووية   روابط 
كما بمعناه  الحقيقي  التطبيع   إن 
فرضه، أو  اآلن  له  الترويج   يجري 
الخارطة إعادة  ترتيب  إلى   يهدف 
االقتصادية  – السياسية   –  الجغرافية 
المنطقة في   واألمنية  والثقافية 
مصالح مع  تنسجم  جديدة  أسس   على 
ومع األميركية   الواليات  المتحدة 
 متطلبات إسرائيل وفق مشروع النظام
متداول كان  ما  أو  الجديد،    اإلقليمي 
 ومطروح سابًقا مشروع »النظام  الشرق
هذا مطلع  عززه  والذي   أوسطي«، 
دونالد الرئيس  اإلميركي   2020  العام 
ما وإطالق  السياسية  برؤيته   ترامب 
الصراع »لحل«  صفقة  القرن   يسمى 
من الفلسطيني/العربي  الطرفين   بين 
األخرى، الجهة  من   جهة،  واالسرائيلي 
القضية تصفية  تستهدف   والتي 
وجود تشريع  عبر    الفلسطينية؛ 
 إسرائيل في المنطقة، واعتبارها كياًنا
بقية عن  ومميًزا  مركزًيا  بل    عادًيا، 
 األقطار. واالستهداف ليس  مقصوًدا به
فحسب، الفلسطينية  األرض   مصادرة 
شريًكا كيان  االحتالل  اعتبار   وانما 
 أساسًيا في المنطقة له النصيب األوفر
 في الثروات  النفطية والمائية، واعتباره
المحافل مجمل  في  المبدع   العقل 
والثقافية  السياسية  واالقتصادية 
األهمية ومن  والتكنولوجية.    واألمنية 
الهادفة المرحلة  هذه  خطورة   وعي 
المنطقة دول  الكثير  من  إلحاق   إلى 
 بالمشروع األميركي؛ بغية إنشاء تكتل

)إسرائيل(،  إقليمي  تتوسطه/مركزه 
سياسية غايات  تحقيق   ويستهدف 
الفصل بين  وظيفية معنية،  بتعميق 
سياسية هوية  وفرض  العربية   الدول 
 ثقافية  هجينة في التركيبة اإلقليمية
الجديدة، تكون بدياًل للهوية العربية. 
التهافت هذا  تداعيات  هي  ما   ولكن 
اإلمارات مثل  لدول   التطبيعي 

والبحرين؟
  الواقع يقول إن ثمة عالقة سابقة بينهم
 وأخذت  أشكااًل مختلفة بين وسطاء أو
 داخل الغرف المظلمة، وأن ما يجري  اآلن
روتينية، لقاءات  إال  ما هو  لقاءات   من 
ما ولكن  من  نوعها،  األولى   وليست 
من انتقلت  أنها  المرة  هذه   ميزها 
 السرية إلى العلنية ، وبغض الطرف عن
 فحواها؛ إال أن نتنياهو يريد تسخيرها
مكاسب تحقيق  في  الذاتية    لمصالحه 
في  صراعاته لمساعدته   دبلوماسية 
السياسيين، خصومه  أمام   الداخلية 
وجه شعبية  في  حصانة   واكتساب 
 القضاء لتفادي محاكمته بملفات فساد
أنها آخرون  حين  يرى  في   ورشى. 
التدريجي للتطويع  محاولة  إال   ليست؛ 
 ودفع  اآلخرين من دول عربية في اتخاذ
العالقة  مع لتظهير  أكثر جرأة   خطوة 

)إسرائيل( ومغادرة سياسة الظل. 
من  الكثير  يعتقد  المقابل  في 
يحقق  لن  كيانهم  بأن  اإلسرائيليين 
أكثر  مما أنجزه طوال ال 72 عاًما الماضية 
الجيوسياسي؛  بسبب  المستوى  على 
الفلسطيني  الشعب  ومقاومة  صمود 
من جهة، وبسبب  محدودية االمكانيات 

وافتقاد  الداخلية  األزمات  وتفاقم 
القيادة ذات  الكاريزما واإلجماع الداخلي 
منهم  البعض  ويرى  أخرى.  من جهة 
خليجية  دول  مع  العالقات  تطبيع   أن 
ارتفاع  إلسرائيل  سيضمن  نفطية 
وارتفاع حجم  الفردي،  مستوى  الدخل 
التصدير واالستثمارات األجنبية فيها، 
وتسويق  منتجاتها واستيراد وتسويق 
النفط والغاز العربي، وبالتالي الحصول 
في  إضافي  إستراتيجي  موقع   على 

عالقاتها مع الواليات المتحدة. 
 لنعترف أن القيادة الفلسطينية وكذلك
الحدث، مستوى  على  تكن  لم   العربية، 
الشعوب تضحيات  باستثمار  تقم   ولم 
مناسب، بشكل  المواجهة  مراحل   في 
 وخصوًصا مع بداية مسيرة التطبيع في
فالمتبتع الماضي؛  القرن   سبعينيات 
أن يستطيع  عموًما،  العربية   للشعوب 
الثقة وعدم  اإلحباط  حالة  بوضوح   يرى 

 التي يمر بها هذه الشعوب.
 ونتسائل اآلن هل من سبيل إلى

الخروج من هذا املأزق؟
ابتعدنا ومهما  تقصيرنا،  كان   مهما 
أوغلنا ومهما  الرئيس،  الهدف   عن 
الثورة باب  فإن  انقساماتنا،   في 
ألن والشرفاء؛  لألحرار  دوًما   مفتوح 
 فلسطين لن تقبل من هم دون ذلك؛
كان مهما  األمل  تعطينا   فالثورة 
 العدو شديًدا، فهي تأخذنا إلى أفق
 آخر، فيها ُنحاول ونعمل ألن نتجاوز
باب نجد  وأن  البائس،  المأزق   هذا 

الخروج من نفق المؤامرات.
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يزدحم شهر أيلول 2020 بعديد األحداث التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر 
بالقضية الفلسطينية، بعضها آٍت من سجالت التاريخ، وبعضها يتبدى كواقع 
ملموس ومعاش، ومن أجل استخالص جوهر تلك األحداث ودالالتها، ومدى تشابكها، 
السياسية؛  وتحدياتها  أبعادها  بكل  نعيش  التي  اللحظة  مع  بينها،  المسافة  بعد  على 
تقتضي الضرورة إعادة ترتيبها وتنظيمها وفق رؤية محددة، ولقد تراكمت على السلم 
الزمني لشهر أيلول أحداث مصيرية، عاشتها الثورة الفلسطينية المعاصرة وحركة التحرر 
العربية. ففي أيلول 1970 كانت المؤامرة على البندقية الفلسطينية والمذبحة والطرد 
من األردن، وفي أيلول 1982 كانت تصفية العميل بشير الجميل بعد ارتماءه في أحضان 
الكيان الصهيوني، وكانت مذبحة صبرا وشاتيال بعد الرحيل من لبنان وترك المخيمات بال 
سالح، وفي أيلول 1993 كان توقيع اتفاق أوسلو في العاصمة األمريكية واشنطن، 
أيًضا  وفيه  اإلسرائيلي،  والبحريني  اإلماراتي  االتفاق  توقيع  كان  أيلول 2020  وفي 
كان اجتماع األمناء العامين للفصائل الفلسطينية بعد طول غياب. وعلى الرغم من الزمن 
الفاصل بين هذه األحداث، فثمة توافق وتناسق سياسي فيما بينها، يتجسد بشيء من 

الخيال في شكل مثلث للحقيقة السياسية، تحف به وتمأل فراغه رموز ودالالت. 

أيلول 2020
يعيد رسم خرائط الصراع ويبشر بانبثاق الضوء المفاجئ

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

للمثلث  األول  الضلع  على  تنتظم 
العداء  قوى  مسبوق،  غير  وبتناسق 
الثالثة،  بأطرافها  لألمة  التاريخي 
واإلمبريالية  والصهيونية  الرجعية 
اإلمريكية، هذه القوى كانت حاضرة 
في مذابح أيلول 1970، وحاضرة في 
مذبحة صبرا وشاتيال، وأخيًرا قدمت 
اطاللة  في  تجسد  مشهوًدا  عرًضا 
الوزراء  ورئيس  األمريكي  الرئيس 

اإلمارات  خارجية  ووزيري  اإلسرائيلي 
األبيض  البيت  شرفة  من  والبحرين، 

في العاصمة األمريكية واشنطن.
قوى  الثاني  الضلع  على  وتنتظم 
المتجسد  العربي  الرسمي  النظام 
في جامعة الدول العربية، وهي دول 
الخيارات،  متعددة  المشارب  متنوعة 
هناك  يكن  لم  إذا  االنزالق  سريعة 
كابح أو رادع، ومن بينها من ينتمي 

علًنا إلى القوى المنتظمة على الضلع 
عن  الدول  هذه  عبرت  وقد  األول. 
لجامعة  األخير  االجتماع  في  موقفها 
التطبيع  الذي شرعن  العربية،  الدول 
يهم  الذي  األمر  خانة  من  ونقله 
سيادًيا  أمًرا  كونه  إلى  األمة،  مصير 
خاًصا بكل دوله، تستطيع أن ُتقدم 
عليه وقتما تشاء، بالضبط مثل رفع 
استهالكية  مادة  أي  أو  السكر  سعر 
داخلية؛ مجموعة تلك الدول، بعضها 
اصطكت  وبعضها  المال،  أغراه 
وضعه  في  التدخل  خشية  ركبتاه 
نفسه  وجد  وبعضها  الهش،  الداخلي 
وحيًدا بعد إبعاد األنظمة الوازنة من 
الجامعة، فخير السالمة والمرور بجانب 
الموقف دون أن يالمسه، وكتم صوت 
الحق على الرغم من يقينه؛ أن باطاًل 

يتبدى أمام عينيه. 
أما الضلع الثالث فتنتظم عليه قوى 
كانت هذه  وقد  والخالص،  المواجهة 
القوى موجودة أيًضا في كل األحداث 
العام  منذ  أيلول  شهر  عرفها  التي 
الفلسطينية  المقاومة  في   1970
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والحركة الوطنية األردنية واللبنانية، 
الساحة  امتداد  على  مختلفة  وقوى 
أيلول  في  أخيًرا  وتجسدت  العربية، 
العامين  األمناء  اجتماع  في   2020
الفلسطينية،  المقاومة  لفصائل 
وكذلك في التحركات التي قامت بها 
في  مختلفة،  عربية  وقوى  جماهير 

محاولة للرد على تحديات اللحظة. 
إن العالقة بين األضالع الثالثة عالقة 
الحركة  سهولة  في  تتجسد  مرنة 
النظام  دول  أغلب  بين  واالرتباط 
معسكر  وقوى  العربي،  الرسمي 
ضلعا  ما  لحظة  في  لتشكل  العدو، 
المجابهة  قوى  مقابل  في  واحدا 
والخالص. بينما ينتصب في المساحة 
اتفاق  الثالثة  االضالع  بين  الفاصلة 
أوسلو الذي تحل ذكراه 27 يوم 13 من 
شهر أيلول كحدث تاريخي مفصلي. 
وكأنه  يبدو  الموقع  هذا  خالل  ومن 
بين  المعلن  للربط  سياسية  صيغة 
أطراف  وبعض  والثاني  األول  الضلع 
الضلع الثالث، وبهذا التشبيك يتبدى 
دوره، وكأنه صيغة ضغط على قوى 
المواجهة، ال سيما وأن القوى الرجعية 
اإلمبريالي  العدو  مع  علًنا  المصطفة 
ذريعة  من  لها  ليس  الصهيوني، 
والتطبيع  أوسلو  غير  عريها  تغطي 
به  يراد  الفلسطيني، وهو كالم حق 
تلتصق  التي  القوى  أن  كما  باطل. 
بالجدار وتغطي بترددها على القوى 
األولى إن لم تقل علًنا، فهي تهمس 

سًرا بذات الموقف.
لذلك بات الخالص من أوسلو ضرورة 
المشروع  إنقاذه من  إلنقاذ ما يمكن 
وأن  سيما  ال  الفلسطيني،  الوطني 
يبرر  كما   – أوسلو  إلى  الذهاب 
تحقيق  أجل  من  كان  أصحابه-، 
على  فلسطينية  دولة  إقامة  هدف 
وعاصمتها   1967 حزيران   4 حدود 
جداًل  سلمنا  وإذا  الشرقية،  القدس 
بصحة الهدف وقيمته قياًسا لألهداف 
للشعب  والتاريخية  الحقيقية 
الفلسطيني؛ من حقنا أن نسأل بعد 
هل  الهدف؟  تحقق  هل  عاًما:   27
يمكن  هل  تحقيقه؟  من  نقترب 
تحقيقه في حال االستمرار على ذات 

الطريق؟ 
أن  الحقائق:  تقول  ذلك  على  إجابة 
فقهاء  حددها  كما  دولة  أية  أركان 
اإلقليم  في  تتلخص  الدولي  القانون 
والسكان والحكومة السيدة، واالعتراف 
سريعة  وبنظرة  منهم.  بعض  لدى 

إلقامة  حدد  الذي  اإلقليم  أن  نجد 
يوًما  وتشوًها  تأكاًل  يزداد  الدولة 
الصورة  على  تبدى  حتى  يوم،  بعد 
القرن.  خرائط صفقة  رسمتها  التي 
وتفتيًتا  تقسيًما  يزدادون  والسكان 
وشتات  و48  وقطاع  ضفة  بين  ليس 
السيكولوجيا  فقط، بل على مستوى 
إلى  العشائرية  تنخرها  باتت  التي 
السيدة  والحكومة  الحدود.  أقصى 
من  أكثر  ليست  سدنتها  وباعتراف 
تجاه  واجًبا  تؤدي  وظيفية؛  أداة 
المصالح  مع  يتناقض  االحتالل، 
للشعب  والمستقبلية  التاريخية 
الفلسطيني، وبالطبع ال أحد يعترف 

بها وان كان يتعامل معها. 
يوم  كل  أن  سبق،  ما  إلى  يضاف 
يأتي نجد أنفسنا وقد ابتعدنا أكثر 
 27 فالذكرى  الهدف،  تحقيق  عن 
بعدها  وما  قبلها،  عما  أبعد  ألوسلو 
نمضي  اننا  اي  منها،  أبعد  سيكون 
في التيه. إن الخروج من ذلك المأزق 
أن يكون جواب  المفترض؛  الفخ من 
أول على اللحظة الشائكة، وفي سياق 
الخروج يمكن ترتيب بقية العناوين 
)االنقسام( الذي ال يمكن أن ينتهي 
البقاء  إن  بل  أوسلو،  في  البقاء  مع 
في أوسلو يشكل عاماًل حاسًما إلبعاد 

إمكانية تحققه.
إن خارطة الصراع التي تعيد رسمها 
من  اآلتية  أيلول  ووقائع  أحداث 
كوقائع  والمتجسدة  التاريخ  سجل 
حية، تؤكد أن القوى المعادية باتت 
وتراًصا  واصطفاًفا  وضوًحا  أكثر 
وتتميز  البعض،  بعضها  جانب  إلى 
اإليقاع  أجل  من  الدؤوب  بتحركها 
بآخرين لالنضمام إليها، وفي العمل 

المكثف لتعميم التطبيع على أوسع 
تتصدى  التي  المهمة  وهي  نطاق 
األموال  على  باالعتماد  اإلمارات  لها 
وفي  ومتراكمة،  سابقة  واختراقات 
تمكنت  االصطفاف  هذا  خضم 
في  والتمركز  االنتشار  من  إسرائيل 
وبالنتيجة  الثالث،  الطوق  جغرافية 
العمل من أجل توظيف هذا التمركز 
بعد  فلسطين  دور  استعمار  في 
استعمار الجزء األهم من جغرافيتها؛ 
طرح  خالل  من  يتبدى  الذي  األمر 
العديد من مشاريع الربط االقتصادي 
عبر الموانئ وخط سكة حديد الحجاز 
مع اإلمارات والسعودية. كذلك العمل 
في  التمركز  هذا  توظيف  أجل  من 
عام  بشكل  المقاومة  محور  مواجهة 
بشكل  إيران  من  النيل  على  والعمل 

خاص. 
أما بالنسبة لقوى المواجهة والخالص، 
واضطراًبا  ارتباًكا  أن  الواضح  فمن 
الذي  األمر  صفوفها؛  في  يتبدى 
التأجيل  يحتمل  ال  وبشكل  يفرض 
العمل على ترتيب البيت الفلسطيني 
ترتيب  وكذلك  وتنظيمًيا،  سياسًيا 
التحرر  حركة  وفصائل  قوى  بيت 
وضرورة  وتنظيمًيا،  سياسًيا  العربية 
التي  المعركة  لخوض  استعدادها 
باتت تدور على أرضها ضد التطبيع 

والتموضع الصهيوني الزاحف. 
أيلول  شهر  ألحداث  بالعودة  ونختم 
يبرز حدث  التاريخ؛  اآلتية من سجل 
تصفية بشير الجميل 14 أيلول 1982 
ساد  ومهما  أنه  إلى  بشارة  كإشارة 
لألمل،  مفاجئ  نور  ينبثق  الظالم، 
ال نعرف من أين وكيف، لكنه وفي 
اللحظة التي تحاصرنا الظلمة من كل 

ناحية واتجاه. 
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برئاسة والتنمية  العدالة  حزب  قيادة  تحت  الرسمي  التركي  الدور  يتوقف   لم 
للتنظيمات مفتوح  لممر  التركية  الجمهورية  أراضي  تحويل  عن   إردوغان 
 اإلرهابية المسلحة المتعددة األسماء والجنسيات مع عتادها ومعداتها للدخول
سورية داخل  مناطق  عدة  وتجهيز  السورية،  العربية  الجمهورية  ألراضي  الشرعي   غير 
بإشراف ضباط عسكريين وأمنيين العسكري  التدريب واإلعداد   لتقام عليها معسكرات 
 أتراك، بل تصاعد هذا الدور لمستويات خطيرة بعد فشل كل المحاوالت إلسقاط الدولة

الوطنية، لتتحول تركيا من خالل جيشها لقوات غازية ومحتلة لألراضي السورية.

الشرق والشمال السوريين:
بين مطرقة االحتالل واإلدارة الذاتية وسندان الدولة والمقاومة الشعبية

محمد العبد الله - كاتب سياسي فلسطيني /سوريا

 مراحل الغزو العسكري التركي
بداية  2016  /8  /24 يوم  شهد  قد   -     

 الهجوم العسكري التركي على المناطق
 اآلمنة الممتدة من نهر الفرات شرقاً إلى
هاجمت غرباً؛  حلب  قرب  اعزاز   مدينة 
مع باآلليات  والمحمولة  البرية   القوات 
المستهدفة، المناطق  بالنيران   قصف 
 بحملة عسكرية حملت اسم »عملية درع
/3  /29 يوم  إاّل  تتوقف  ولم   الفرات«، 
التركي العسكري  الناطق  بإعالن   2017 

عن »نجاحها بتحقيق أهدافها..!«.
   - يوم 1/19/ 2018 اندفعت قوات تركية

 من مختلف التشكيالت العسكرية داخل
المشهورة عفرين؛  محافظة   أراضي 
الشمال في  والواقعة  الزيتون   بزراعة 
الغزاة أطلق  وقد  سورية،  من   الغربي 
الزيتون« »غصن  اسم  عمليتهم   على 
المنطقة على  للسيطرة  محاولة   في 
البيان في  جاء  كما  تم  الذي   واحتاللها 

العسكري التركي يوم 24/ 3/ 2018.
أقدمت  2019  /10/19 يوم  في   -    

 القوات التركية على شن عملية عسكرية
 واسعة؛ اختاروا لها تسمية »نبع السالم«

باالمتداد واسعة  مناطق   استهدفت 
المدن أشهر  ومن  وبالعمق   األفقي 
عيسى وعين  أبيض  »تل   المستهدفة: 

ورأس العين«.
    حاولت الحكومة التركية تبرير غزوها

 العسكري - التي واجهت في كل مراحل
الجيش من  باسلة  مقاومة   عدوانها 
 العربي السوري والقوى الرديفة ووحدات
لألراضي واحتاللها   - الشعب   حماية 
عسكرية بتشكيالت  المدعوم   السورية 
اإلرهابية، والمجموعات   للتنظيمات 
تنظيم »طرد  بين  ما  تراوحت   بدعاوي 
 داعش اإلرهابي« في عملية درع الفرات،
 وإبعاد المقاتلين األكراد »وحدات حماية
في الديمقراطية«  سورية   الشعب/قوات 
السالم« ونبع  الزيتون  »غص   عمليتي 
الحدود عن  بعيداً  كم،   30  لعمق 
 السورية التركية، لكن عملية اإلبعاد لم
 تستهدف القوى الكردية المسلحة فقط،
المدنيين في من  اآلالف  مئات  دفع   بل 
النيران تحت  لمغادرتها  المناطق   هذه 
بشري فراغ  خلق  أجل  من   والمجازر؛ 
الذين المسلحين  بعائالت  تعبئته   يتم 

في هزيمتهم  بعد  تركيا  نحو   غادروا 
لسيطرة عادت  سورية  محافظات   عدة 
الديمغرافي« »التغيير  بمعنى   الدولة، 
 الذي يخدم المصالح التركية راهناً، وفي
إردوغان يتوهم  كما  البعيد«   »المدى 

وحزبه.
   االحتالل األمريكي تحت مظلة

التحالف الدولي
بداية  2014 أيلول/سبتمبر  شهر   شهد 
األمريكي في سورية العسكري   التدخل 
»التحالف عليه  أطلق  ما  ظل   في 
الدول من  عدداً  ضم  الذي   الدولي« 
مطاردة بهدف  واألوربية،   العربية 
لكن اإلرهابي،  داعش  تنظيم   وتصفية 
2017 شهد العام  نيسان/ابريل من   شهر 
الصراع مجرى  في  خطيرة   انعطافة 
قامت إذ  اإلمبريالي؛   السوري/اإلرهابي/ 
رشقات عدة  بتوجيه  األمريكية   القوات 
الجوية، الشعيرات  لقاعدة   صاروخية 
من متفاوتة  مستويات  بذلك   فاتحة 
شباط/ حتى  المباشر  األمريكي  العدوان 

فبراير 2018.
العسكري بالوجود  البارز   التطور 
األول/ كانون   19 في  جاء  األمريكي 
 ديسمبر 2018 حين أعلن الرئيس ترامب
األمريكية القوات  جميع  سيسحب   »أنه 
تحديد دون   ،2019 عام  في   من سوريا 
 جدول زمني للعملية«، لكن الخالفات بين
 الرئيس ووزارة الدفاع حول صحة القرار،
البنتاغون قادة  تنفيذ  لعدم   دفعت 
 »القرار الرئاسي« وتم االتفاق على بقاء
على يتوزعون  2000 عسكري  يقارب   ما 
األمريكية العسكرية  القواعد  من   عدد 
الخبراء بعض  عددها  ُيقدر   في سوريا، 
 ب 20 قاعدة وَمركز، من أهمها »رميالن
وتل المالكية  عمر،  حقل  الشدادي،   ، 

بيدر«.
   األكراد وبيضة القبان

من كبيرة  بشرية  كتلة  وجود  فرض     
المناطق هذه  في  السوريين   األكراد 
 الجغرافية، ينشط معظمهم في أحزاب
كردية، سياسية  وإطارات   وهيئات 
السياسية المعركة  في  لهم  بارزاً   دوراً 
مصالح فيها  تتقاطع  التي   والعسكرية 
 قوى إقليمية ودولية، مع »طموح« عدد
 من القوى الكردية لتحقيق االنفصال عن
 الدولة/الحكومة المركزية في دمشق، مع



 45

20
20

ر  
مب

سبت
ل/

لو
 أي

: )
14

92
(18

دد 
لع

ن  ا
طي

لس
- ف

ي 
قم

الر
ف 

هد
ال

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

ية
عرب

ن 
ؤو

ش

تأسيس على  تعمل  أخرى  قوى   رغبات 
في ممارسته   – ذاتية  إدارة   نظام 
المركز في  الواقع تدل على خروجه عن 
االتحاد حزب  استطاع  وقد   دمشق-. 
الكردستاني تشكيل جناح  الديمقراطي 
الشعب« حماية  »وحدات  له   عسكري 
خالل ليتمكن  المرأة«،  حماية   و«وحدات 
القتالي وجوده  تأكيد  قصيرة   فترة 
تنظيم مع  دارت  التي  المعارك   في 
التركية القوات  مع  أو  اإلرهابي   داعش 
 الغازية، ولم يكن لهذا الحزب، وبالتالي
 للوحدات العسكرية التابعة له، هذا الدور
مع أقامها  التي  العالقات  لوال   والوجود 
 الواليات المتحدة األمريكية. وال يحتاج
 المتابع لشؤون المنطقة أن يجد صعوبة
العالقات على أرض  في قراءة أثر تلك 
 الواقع، خاصة في مناطق الثروة النفطية

 بمحافظتي دير الزور والحسكة.
أية الكردي في  الدور  تعزيز  أجل   ومن 
وفي والحكومة،  الدولة  مع   مفاوضات 
»المعارضة« قاعدة  لتوسيع   محاولة 
لشريحة التمثيل  أحادية  على   وللرد 
المناطق؛ تلك  في  السوري  الشعب   من 
الكردستاني الديمقراطي  االتحاد   بادر 
فيه شاركت  مؤتمر  لحضور   بالدعوة 
متعددة وإطارات  وتجمعات   هيئات 
المجتمع ألوان  لكل  منتسبوها   ينتمي 
الجزيرة مناطق  في  وتحديداً   السوري 
يوم اإلعالن  ليتم  السوريين   والشمال 
سوريا مجلس  تشكيل  2015عن   /12/10 
كان والتي  »مسد«،   الديمقراطية 
تشرين من  العاشر  في  سبقها   قد 
تأسيس العام  ذات  من   األول/أكتوبر 
»قسد«؛ الديمقراطية  سوريا   قوات 
عسكرية وتشكيالت  مجموعات   من 
حماية »وحدات  ُتعتبر  التي   »معارضة« 
عمودها المرأة«  حماية  ووحدات   الشعب 
 الفقري، وتقوم هذه القوى بإدارة تلك
»اإلدارة سمي  ما  خالل  من   المناطق 

الذاتية«.
  صراع نفوذ وتقاطع مصالح

في تشهد  املنطقة  بدأت       
بين نفوذ  صراع  األخيرة   السنوات 
الروسي والحليف  السورية   الحكومة 
المؤثر، السياسي  بحضوره  أصبح   الذي 
أيلول/  30 منذ   ( الفاعل  والعسكري 
 سبتمبر 2015( من جهة، ومجلس سوريا
 الديمقراطية وقوات قسد المدعومة من
 الواليات المتحدة األمريكية التي  تمارس
تأثيرها المباشر  السياسي  دورها   عبر 
بتفاهماتها كما  التحالفات،  صيغة   في 
حدود يخص  بما  التركي  الجانب   مع 
»مسد« مع  الحياد  ومساحات   االشتباك 
 وقواتها »قسد« من جهة أخرى، ويتراوح

والتبعية الوالء  بين  ما  األخيرة   موقف 
واالنحسار غالباً،  األمريكي   للموقف 
العالقة تلك  مستوى  في   النسبي 
في وصول ما ظهر مؤخراً   أحياناً، وهو 
 وفد من قيادة »مسد« لموسكو وإجرائه
الروس، المسؤولين  مع  معمقة   حوارات 
 وَتَوصله مع حزب اإلدارة الشعبية »منصة
 موسكو« لتفاهمات واسعة؛ أدت لصدور
 بيان مشترك بين الطرفين يحمل اتفاقاً
الداخلية، القضايا  من  كبير  عدد   حول 
 هذه اللقاءات الثنائية ومانتج عنها، قرأ
 فيها عدد من المحللين إشارات عن رغبة
إلعادة بالمنطقة  فاعلة  دولية   أطراف 

الحرارة للتسوية السياسية الشاملة.
التطورات كشفت  اآلخر،  الجانب   على 
األمريكية القوات  بقاء  بأن   المتسارعة 
اإلعالم ُيشيع  كما  يهدف  ال   المحتلة 
السيطرة بل  داعش«،  »مطاردة   الغربي 
 والهيمنة على حقول النفط، خاصة وأن
المجال هذا  في  تعمل  أمريكية   شركة 
 عقدت اتفاقاً مع »مسد« الستخراج النفط
المعلومات وتؤكد  »سرقته«.   وتصديره 
بالنفط المحملة  الصهاريج  مئات   أن 
باتجاه يومياً  الحقول  تلك  من   تتحرك 
 شمال العراق، مع التزام »اإلدارة الذاتية«
 بتحميل مئات الصهاريج بالنفط باتجاه
الحكومة؛ لسيطرة  الخاضعة   المناطق 
دمشق مع  مسبق  اتفاق  وجود   بسبب 
 لتزويدها بالنفط، وهو ما يزعج اإلدارة
الضغط من أجل التي تحاول   األمريكية 
في حقول  من  الخام  النفط  نقل   وقف 
 الحسكة باتجاه مصفاَتي بانياس وحمص.
 الالفت في هذا الموضوع ما أعلنته وزارة
في صدر  لها  بيان  في  الروسية   الدفاع 
 بداية شهر آب/ أغسطس الفائت، تعلن
الواقعة المناطق  في  الوضع  »أن   فيه 
دير في  السورية  الدولة  سيطرة   خارج 
وأبدت يوم«،  بعد  يوماً  يتأّزم   الزور 
التخاذ وروسيا  سوريا  »استعداد   الوزارة 
الوضع لتسوية  الالزمة  التدابير   جميع 
 في مناطق الجزيرة السورية«، واتهمت
الوضع بتأجيج  المتحدة  الواليات   روسيا 
 في منطقة شرق الفرات«. كما أصدرت
سوريا في  الروسية  حميميم   قاعدة 
العسكري الوجود  »أن  فيه  قالت   بياناً 
 األمريكي في هذه المنطقة بات عنصراً
أي وعرقلة  االستقرار،  لعدم   أساسياً 

مساٍع لتسوية سياسية في سوريا«
وعبر بمؤسساتها  الدولة  حضور     

العشائر العربية
العشائر أبناء  من  عدد  انضواء   رغم 
 العربية في هياكل »مسد« و »قسد«؛ إاّل
 أن الكتلة األكبر ما زالت ترتبط بالدولة

بالبيانات وترفض  المركزية،   والحكومة 
االحتاللين وجود  الميدانية   والتحركات 
والممارسات واألمريكي   التركي 
التي والمصلحية  الفئوية   االستبدادية 
 تمارسها »قسد«؛ من خالل سياسة تقوم
واالقتصادي ضد السياسي  التمييز   على 
المناطق من  عدد  في  العربية   الغالبية 
 التي تعاني من تدهور الواقع المعيشي
 والصحي ونقص الخدمات األساسية. وقد
»اإلدارة عن  مؤخراً  الصادر  القانون   جاء 
صدر جديد  تشريع  خالل  من   الذاتية«، 
وإدارة حماية  »قانون  اسم  تحت   عنها 
أمالك يشمل  الذي  الغائب«   أمالك 
في سورية،  خارج  المقيمين   األشخاص 
وقد لسيطرتها.  الخاضعة   المناطق 
 تضافرت هذه العوامل لتدفع المواطنين
في واسعة  شعبية  بتظاهرات   للخروج 
»مسد« استئثار  ضد  وبلدات  مدن   عدة 
 بخيرات المنطقة وتنسيقها مع المحتل
القوانين بإصدار  وتفردها   األمريكي 
 مما دفع ب«قسد« لقمع هذه التحركات
من عدد  اغتيال  لكن  ووحشية،   بعنف 
شيخ والعشائر؛  القبائل  تلك   شيوخ 
 قبيلة العكيدات مطشر حمود الهفل في
بيومين وقبله  الفائت،  /أغسطس  آب   2 
من الويس  سليمان  علي  الشيخ   اغتيال 
مجهولين؟! أيدي  على  البكارة   عشيرة 
 كانت الشرارة التي فجرت الغضب الكامن
 داخل العشائر العربية في مناطق شرق
الذاتية اإلدارة  تسيطر  حيث   الفرات، 
من المدعوم  »قسد«  العسكري   وذراعها 
)قسد( ت  ردَّ وقد  األمريكية.   القوات 
 بحملة أمنية واسعة واعتقال العديد من
 أبناء العشائر الذين اتهمتهم بممارسة
انطلقت ذاك،  مواجهة  في   اإلرهاب. 
القبائل من  عدد  شيوخ  من   دعوات 
للعشائر سياسي  إطار  لتشكيل   العربية 
لمواجهة عسكرية  قوات   وتشكيل 
قوات وتسلط  تمادي  ولوقف   المحتلين 

قسد.
  خاتمة

تتجاذب الذي  المشهد  هذا  ظل   في 
محلية قوى  عدة  ضمنه  وتتصارع   فيه 
 وإقليمية ودولية، تبرز الحاجة إلى إعادة
طاولة إلى   – المحلية  القوى   –  الجميع 
تسوية إلى  الوصول  أجل  من   الحوار 
 سياسية شاملة، تهدف إلى إعادة وحدة
اإلثنية وانتماءاته  فئاته  بكل   الشعب 
وتطوير بناء  أجل  من   واأليديولوجية 
الجماهير مصالح  يخدم  بما   الدولة، 
واالجتماعية في واالقتصادية   السياسية 
كرامة يحفظ  وسيد؛  ُحر  موحد   وطن 

جميع أبنائه وبناته.
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 بمناسبة مرور 27 عاًما على اتفاق أوسلو، وبمناسبة االنهيار الرسمي العربي
صفقة وبمناسبة  الكيان،  مع  االستسالم  واتفاقات  التطبيع  بتهافت   متمثاًل 
 القرن الترامبية التي جاءت بمنتهى الوضوح بهدف االجهاز تماًما على القضية
 الفلسطينية وتصفية كامل الحقوق الوطنية الفلسطينية، لعلنا نستحضر العناوين قلياًل،
 فقد كان من المفترض والمتفق عليه أن ينتهي أوسلو في آيار/1999 بالتوصل إلى
إلى المستعمرات  إلى  الحدود  إلى  األرض  من  الجوهرية:  القضايا  لكافة  الدائم   الحل 
 القدس إلى المياه إلى قضية الالجئين، والتي كان من المبرمج أن تتوج بإقامة الدولة
ومستعمريه بجيشه  رحل  قد  االحتالل،  يكون  أن  بعد  السيادية،  المستقلة   الفلسطينية 
المدينة 1967، وفي مقدمتها  عام  المحتلة  األراضي  والعسكرية عن  المدنية   وإداراته 
لم تأت على قدر الحقل  العتيدة، غير أن  حسابات  الفلسطينية  الدولة   المقدسة عاصمة 
 حسابات البيدر فلسطينًيا وعربًيا، وليس ذلك فحسب، بل أعادتنا العملية التفاوضية عملًيا
 إلى المربع األول، وكأننا ما زلنا في مرحلة ما قبل مدريد وأوسلو، وكأنه لم تكن هناك
 مفاوضات استغرقت أكثر من عقدين من الزمن. فما الذي حدث إذن؟ وما الذي جرى على

امتداد سنوات المفاوضات والسالم الماضية؟!

27 عاما على اتفاق أوسلو
هدر الزمن واألرض

نواف الزرو - كاتب متخصص في شؤون العدو / األردن

 أوسلو – التفسيرات
من ألوسلو  الرسمي  التفسير  تكون    

باستحقاقاتها االنتقالية   مرحلتين: 
تطبيق صعيد  على  وخاصة   المختلفة، 
في للفلسطينيين  الذاتي   الحكم 
خمس مدة  وتستمر   - والقطاع   الضفة 
إطارها في  إسرائيل  تسلم   سنوات- 
السلطة إلى  المحتلة  األراضي   معظم 
 الفلسطينية التي يجب أن تصل نسبتها
اإلجمالية. المساحة  من   %90 نحو   إلى 
 والمرحلة الدائمة التي كان يجب أن تبدأ
الفلسطينية القضايا  حول   مفاوضاتها 
المرحلة لتنتهي  المؤجلة،   الجوهرية 

المستقلة الفلسطينية  الدولة   بإقامة 
 في الرابع من  أيار 1999. أما التفسير
 اإلسرائيلي فمختلف تماماً، حيث تحدث
 فقط عن حكم ذاتي للفلسطينيين في
االنتقالية، المرحلة  في  والقطاع   الضفة 
 وعن تسوية دائمة للقضايا المؤجلة في
إلى إشارة  أي  دون  الثانية،   المرحلة 
 استقالل فلسطيني في إطار دولة، وكان
 العنوان الكبير الذي ميز المرحلة السابقة
 من عمر عملية المفاوضات هو: المتاهات،
الفلسطينيون والعرب للعبة  حيث خضع 
جيداً: والمخبورة  المعروفة   اإلسرائيلية 
والتتويه والتسويف  المماطلة   لعبة 

إلى الجوهري  من  واالنتقال   والتفكيك 
اإلجرائي؛ إلى  األساسي  ومن   الهامشي 
اللعبة هذه  عهده  في  رابين   ففرض 
يتفلت أخذ  حينما  الفلسطينيين،   على 
المرحلة استحقاقات  من  تباعاً   ويتهرب 
 االنتقالية، ورفع شعاره المعروف بـ »أن

ال مواعيد مقدسة لديه«.
في والمنطقة  إسرائيل  دخلت   فيما 
 مفترق طرق بعد اغتيال رابين، لتصبح
الرياح مهب  في  كلها  السالم   عملية 
نتنياهو/1996 جاء  ثم   اإلسرائيلية، 
والعرب الفلسطينيين  على   ليفرض 
المتاهات نفق  في  أخرى  مرة   الدخول 
والتوجهات البوصلة   وفقدان 
والضغط الحول  وأوراق   والمرجعيات 
اليوم/ حتى  المسرحية  هذه  لتستمر 
الحكومات ففرضت   ايلول/2019؛ 
الجميع على  المتعاقبة   اإلسرائيلية 
المسائل من  واالنتقال  المماطلة   مشهد 
إلى والجوهرية  األساسية   والقضايا 
الهامشية، اإلجرائية  والقضايا   المسائل 
تفاصيل إلى  أخرى  مرة  االنتقال   ثم 
وبعدها الصغيرة،  اإلجرائية   المسائل 
كانت هكذا  التفاصيل...  تفاصيل   إلى 
وبال حدود  بال  اإلسرائيلية   المماطلة 

نهاية.
 استراتيجية التفاوض اإلسرائيلية

اإلسرائيلي السياسي  االجماع  شبه   برغم 
كان كما  مبكًرا،  أوسلو  موت   على 
عام األولى  واليته  في  أعلن   نتنياهو 
قد أوسلو  اتفاق  »أن  مرة:  غير   1996 
 مات«، وكما قالت صحيفة هآرتس مثاًل
من للهروب  تؤدي  الطرق  كل  »أن   عن 
شلومو وأكد   ،»– إسرائيلياً   –  أوسلو 
اإلسرائيلي االستراتيجي  المفكر   غازيت 
 المعروف »أن اتفاق أوسلو مات-، إال أن
تبنت المتعاقبة  اإلسرائيلية   الحكومات 
االعمدة تعتمد  صريحة   استراتيجية 

التالية:
القاسم اليهودية-وهي  الدولة  أواًل:    

 المشترك بين معظم اليهود.
جغرافًيا اليهودية  الدولة  توسيع   ثانًيا: 

واستيطانًيا.
إلى لالجئين  العودة  حق  شطب   ثالًثا: 

األبد.
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في االستيطانية  الكتل  تكريس   رابًعا: 
الضفة الغربية.

تحت الموحدة  الموسعة  القدس   خامًسا: 
السيادة اإلسرائيلية إلى األبد.

نهر امتداد  على  األردن  غور   سادًسا: 
األردن سيبقى تحت السيادة اإلسرائيلية.
حصر ال  جملة  ذلك  إلى  يضاف   سابًعا: 
واالشتراطات والخطط  الخرائط  من   لها 
والحقوق باألرض  المتعلقة   اإلسرائيلية 

 الفلسطينية.
فلسفة الحكومات  تلك  انتهجت   كما 
مع المفاوضات  في   تفكيكية 
النص  الفلسطينيين، فككت من خاللها 
كل »في  إذ  الفلسطيني؛   التفاوضي 
 مرحلة أو محطة تفاوضية كان المفاوض
مطالبه »موال«  يغني   الفلسطيني 
ومرة »كاماًل  واشتراطاته   واستحقاقاته 
لتفكك إسرائيل  دور  ليأتي   واحدة« 
 »النص« الفلسطيني إلى »جزيئات« حيثية
الفلسطيني، المفاوض  إلى   وتعيده 
 إلعادة تركيبه وخلقه من جديد، بعد أن
التاريخي أخرجته عن سياقه   تكون قد 
يقبل وعندما  الشامل،   والسياسي 
الجزيئات بإحدى  الفلسطيني   المفاوض 
 العتقاده أن ذلك ربما يساعده في إعادة
 تركيبه للنص، تتكرر الحكاية و«يغني«
مرة للجزء  بالنسبة  مطالبه   الفلسطيني 
الذي النص  جزء  أن  ليكتشف   واحدة، 
 قبل به هو نص جديد، وهو قابل بدوره
أصغر، جزيئات  إلى  والتفتت   للتشظي 
»الجزيئات« تركيب  إعادة  همه   فيصبح 
 إلى »جزء النص«، من غير أن يدرك أن
 جزيئات الجزء هي نصوص جديدة تقبل
 بالطريقة ذاتها بالتجزؤ من جديد، حيث
النهاية نصوًصا غريبة ال  ربما تولد في 
 تتطابق مع النص األم- اقتباس مكثف
 من تحليل نشر في االيام الفلسطينية«.
إسرائيل فرضت  أن  ذلك  نتائج   وكانت 
قضايا على  وااللتفاف   المماطلة 
مكنتها التي  الجوهرية   المفاوضات 
على االستحواذ  من  نفسه  الوقت   في 
جميع في  التفاوضي  »الهجوم«   موقع 
بل الفلسطيني،  الطرف  مع   مفاوضاتها 
االثنين  - العبرية  معاريف   إن صحيفة 
 01/3/ 2011، ذكرت »أن إسرائيل رفضت
قدمها رسمية  وثائق  دراسة   حتى 
وتتضمن فلسطينيون  مسؤولون   لها 
جميع بشأن  الفلسطينية   المواقف 
وأضافت العالقة«،  الجوهرية   القضايا 
اإلسرائيليين المسؤولين  »أن   الصحيفة 
امتنعوا الوثائق  هذه  تسلموا   الذين 
إعداد أو  عليها  الرد  أو  دراستها   عن 

الجانب مواقف  تتضمن  وثيقة   أي 
 االسرائيلي من هذه القضايا«. أليس في
 ذلك أيًضا منتهى االستخفاف بالفريق

الفلسطيني المفاوض؟!
نتنياهو أعلن موت أوسلو مبكًرا

نذكر إسرائيلًيا،  أوسلو  موت   وعن 
منذ أنه  بالضرورة  الصدد  هذا   في 
على وحضوره  لظهوره  األولى   البدايات 
اإلسرائيلي، واليمين  الليكود   صعيد 
وجريًئا وصريًحا  واضًحا  نتنياهو   كان 
واالستخفاف الوقاحة  حدود  أبعد   إلى 
التعامل في  والعنجهية،   والعنصرية 
المفاوضات، وعملية  الفلسطينيين   مع 
يمثل نتنياهو  أن  الجميع   واستوعب 
المؤسسين لآلباء  المكثفة جداً   الخالصة 
التاريخيين والزعماء   والمنظرين 
الصهيوني، واليمين  الليكود   لمعسكر 
»عملية ونسف  لطربدة  قادم   وأنه 
الوطنية والطموحات  »أوسلو«  و   السالم« 
 الفلسطينية، والدفاع بالمقابل عن »أرض

إسرائيل« و »أحالم الصهيونية«.
كما أحد  ظن  نتنياهو  يخيب   ولم 
الحكومة رئاسة  في  فوزه  بعد   تبين 
،1996 عام  انتخابات  في   اإلسرائيلية 
 رغم أن وسائل اإلعالم وبعض التحليالت
 التسويقية، حاولت تصوير نتنياهو على
في يختلف  براغماتي/عملي  رجل   أنه 
اإلسرائيلية للحكومة  كرئيس   موقعه 
كما فانتهج  المعارضة،  موقع  في   عنه 
 كان متوقًعا منذ البداية سياسة هجومية
والفلسطينيين، أوسلو  ضد   كاسحة 
 فتحدث تباًعا عن »فشل مفهوم أوسلو،
هآرتس  – السالم  عملية  موت   وعن 
 1997/3/14«، وكذلك عن »أنه سيواصل
أن شيًئا االستيطاني وعن  البناء   عملية 
أبو جبل  في  ال  البناء  هذا  يوقف   لن 
 غنيم وال في أي موقع آخر – الدستور
نتنياهو وبنى   ،»1997/3/17  األردنية 
 سياسته على افتراض »أن الفلسطينيين
خفض على  ويتعودوا  يتأقلموا   سوف 
 مستوى طموحاتهم الوطنية – معاريف
مرة غير  وجه  حين  في   ،»1997/3/26 
داعًيا الفلسطينيين  ضد  نارية   خطابات 
 إياهم إلى »التكيف مع الواقع وإلى تقبل
 فكرة أن إسرائيل لن تنسحب إلى حدود
نفسها تقلص  ولن  حزيران،  من   الرابع 
– عاصمتها  داخل  برلين  حائط   ببناء 

 الرأي األردنية 1997/6/12«.
ببالغ يعلن  أن  نتنياهو عن  يتورع   ولم 
يجب الغربية  الضفة  »أن  عن   الوضوح 
– هآرتس إسرائيل   أن تكون جزًءا من 

في وأكد  صرح  بينما   ،»1997/12/21 
انهار قد  السالم  »أن  مناسبة  من   أكثر 
 وتحطم، وأنه لم يكن هناك عملية سالم،
األساسية الصفقة  انهيار  شاهدنا   وقد 
،»1998/5/24 هآرتس   –  ألوسلو 
وزير 2002/02/12( وهو  )في   وطالب 
»إبادة ب:  شارون  وزارة  في   المالية 
وطرد الوجود  من  الفلسطينية   السلطة 
األراضي مدن  من  عرفات  ياسر   رئيسها 

الفلسطينية«.
إلى استمعنا  فلقد  شارون،  أرييل   أما 
رئيًسا أصبح  أن  بعد  األول   تصريحه 
وقعته اتفاق  أسوأ  أوسلو  »إن   للوزارة 
قائد وهو  تاريخها«،  في   إسرائيل 
 الوحدة رقم )101( والذي أسسها كل من
 )بن غوريون ودايان( وهي الوحدة الذي
 أطلق عليها قادة جيشهم ]وحدة القتل

– قتل العرب[.
 ووصف وزير البنية التحتية اإلسرائيلي
»أوسلو« اتفاق  النداو،  عوزي   آنذاك 
بالغدد الطريق«  »خارطة   وخطة 
 السرطانية، ونقلت وسائل إعالم عبرية
 عن النداو – الذي انتمى لحزب »إسرائيل
 بيتنا« الذي يتزعمه المتطرف افيغدور
السنوات »خالل  إنه  قوله   ليبرمان- 
اسمه عضال  مرض  من  عانينا   الماضية 
الناجمة السرطانية  الغدة   »أوسلو«، وهو 
 عن الهروب من لبنان والغدة السرطانية
والغدة الطريق«  »خارطة  في   المتمثلة 
 السرطانية المتمثلة بخطة فك االرتباط

)أي االنسحاب من قطاع غزة(«.
عكيفا االسرائيلي  والمحلل   الكاتب 
عنوان تحت  في/هآرتس  كتب   الدار 
أوسلو اتفاقات  أوسلو«  »نهاية   يقول: 
االحتالل إلدامة  محتقرة  أداة   تحولت 
يعلن أن  الوقت  حان   االسرائيلي«، 
فإذا أَجلِه،  انتهاء  موعد   الفلسطينيون 
 لم ُيحرز االتفاق الدائم في غضون سنة،
 في األكثر، فإنه يجب على محمود عباس

أن يعلن بأن االتفاق باطل ُملغى«.
نتنياهو فلسفة  وصف   وخالصة 
إلى استندت  »أنها   ومكوناتها 
واالستخفاف والعربدة  القوة   منطق 
وإجبار الواقع  األمر  سياسة   وفرض 
التأقلم معه  الفلسطينيين والعرب على 
األردنية الدستور   – سياسي  تحليل   – 
 1997/8/30«، وقد نصح نتنياهو باراك
بانتهاج باالنتخابات  عليه  فوزه   بعد 
تتبع أن  »عليك  له:  قائاًل  القوة   سياسة 
واألسد.. عرفات  تجاه  متشددة   سياسة 
أن وعليك  عليهما من خناقهما،   اقبض 
تخفض سقف متشددة  سياسة   تنتهج 
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– الفلسطينية  الوطنية   الطموحات 
 صحيفة يديعوت أحرونوت«.

لدى القوة  لغة  وفرضت  أنتجت   لقد 
 نتنياهو كما هو معروف؛ سياسة افتعال
والتأجيل والمماطلة  والمآزق   األزمات 
التي توجت في  والتعطيل والمواجهات 
األقصى وانتفاضة  النفق  بأزمة   حينه 
 التي أعقبها أيًضا واي بالنتيشن ولعبة
نتنياهو أتقنها  التي  والنسب   الخرائط 
الخرائط من  جملة  أنتجت  كما   بامتياز، 
التسوية بقضايا  المتعلقة   والمشاريع 
  النهائية وجوهرها تصفية تلك القضايا.
 حصاد أوسلو لصالح األجندة اإلسرائيلية

وقمة  1993 أوسلو/  بين   فما 
القرن/2020 وصفقة   واشنطن/2010، 
حكاية من  عاًما  وعشرين  سبعة   مثاًل، 
المفاوضات أن   المفاوضات والسالم- مع 
-  »1 »أوسلو  من  سنوات-  منذ   متوقفة 
الحكم باتفاقية  مروراً   ،1993/9/13 
ثم  ،1994/5/4  - وأريحا  لغزة   الذاتي 
الحكم نطاق  لتوسيع   »2 »أوسلو   اتفاق 
»واي فاتفاقية   ،1995/9/28  -  الذاتي 
إسرائيل انسحاب  لترتيب   بالنتيشين« 
الضفة- أراضي  من  المئة  في   13  من 
محادثات إلى  وصوالً   ،1998/11/23 
 كامب ديفيد-2000، ثم طابا -2001، ثم
كل إلى  يضاف   ،2007- أنابوليس   قمة 
»خريطة ثم  بوش،  الرئيس  رؤية   ذلك 
الرئيس رؤية  ثم   ،2003-  الطريق« 
 أوباما للسالم، وصواًل إلى الرئيس ترامب
االحتالل دولة  كانت  القرن،   وصفقة 
 تماطل وتعرقل وتشتري الوقت وتبني
التي ال الواقع على األرض   حقائق األمر 
تجتثها أن  نظرهم  وجهة  من   يمكن 
التوصل يتم  قد  سياسية،  تسوية   أي 
المسفيدة هي  الدولة  تلك  فكانت   لها، 
المفاوضات، حكاية  كل  من   الوحيدة؛ 
بينما خسر الفلسطينيون الكثير الكثير.
أوسلو، على  عاًما  وعشرين   فسبعة 
 وعملية المفاوضات ليس فقط لم تتقدم
 إلى األمام خطوات حقيقية باتجاه تلك
ستكون أنها  زعموا  التي   التسوية 
الدولة بإقامة  ستتوج  وأنها   تاريخية، 
 الفلسطينية  عام/1999، بل اخفقت في
 الوصول إلى أي نتيجة حقيقية تتعلق

بالحقوق الفلسطينية.
أوسلو من  عاًما  وعشرون   سبعة 
سوى عملًيا  تسفر  لم   والمفاوضات 
األمل خيبات  من  والمزيد  المزيد   عن 
 الفلسطينية والعربية لدى أولئك الذين
- يراهنوا  لم  الذين  حتى  أو   –  راهنوا 

عليها منذ البدايات.

والقمم أوسلو  من  عاًما  وعشرون   سبعة 
زحزحة في  كلها  تنجح  لم   واالتفاقيات 
 مستعمر يهودي واحد عن أرض الضفة

والقدس.
أوسلو من  عاًما  وعشرون   سبعة 
قمة إلى  وصواًل  المستمرة   والمفاوضات 
ثم أوباما،  الرئيس  برعاية   واشنطن 
 وصواًل الى صفقة القرن الترامبية، والكل
المفاوضات لتتحول  الكل،  على   يضحك 
 لدى المفاوضين الفلسطينيين إلى »نمط
مثااًل«، عريقات  صائب  وبقاء-   حياة 
وقت فائض  إلى  اإلسرائيليين   ولدى 
 وحقائق على األرض؛ إذ لم تتوقف دولة
 االحتالل عن شراء الوقت واستثماره في
األرض على  الواقع  األمر  حقائق   بناء 
الفلسطينية، خاصة في الضفة والقدس.
واالحتالل عاًما  وعشرون   سبعة 
غطاء تحت  يزدهران   واالستيطان 

المفاوضات.
القضايا وكافة  عاًما  وعشرون   سبعة 
 الفلسطينية الجوهرية المعلقة والمؤجلة
لم تتحقق ليس فقط   مغيبة مهمشة، 
استقاللية سياسية  انجازات  أية   خاللها 
دولة أن  يالحظ  بينما  أبًدا،   فلسطينية 
تزال وما  حصدت  التي  هي   االحتالل 

األرض واالستيطان واألمن.
أوسلو على  عاًما  وعشرون   سبعة 
 والالءات والشروط واألجندات السياسية
التي اإلسرائيلية هي   واالستراتيجية 
 تسيدت المشهد التفاوضي، والالءات
وأبرزها لها،  حصر  ال   اإلسرائيلية 
 الالءات ضد االنسحاب إلى حدود 67،
 وضد تفكيك المستعمرات اليهودية،
 وضد عودة الالجئين، وضد االنسحاب
السيطرة رفع  وضد  القدس،   من 
وضد المياه،  مصادر  عن   اإلسرائيلية 
وضد األردن،  نهر  عن   االنسحاب 
الدولة الفلسطينية السيادية... الخ.

شروط القرصان
أيلول، واشنطن  وقمة  أوسلو  بين   وما 
الشروط تتغير  لم  القرن/2020   وصفقة 
 اإلسرائيلية للمفاوضات المباشرة أو غير
 المباشرة، وهي شروط القرصان المحتل؛
إلى إلى بيريز،  إلى رابين،   فمن شامير 
إلى ثم  فشارون،  فباراك،   نتنياهو، 
تتجدد وثالثة،  ثانية  مرة   نتنياهو 
 األجندات والشروط السياسية اإلسرائيلية
كان فقد  التشدد،  من  المزيد   باتجاه 
بعد واشنطن  قمة  في  أطل   نتنياهو 
بثالثية أوسلو؛  من  عاًما  عشر   سبعة 
إلى للتوصل  إلزامية وأساسية   يعتبرها 
فشدد الفلسطينيين،  مع  سالم   اتفاق 

الفلسطينيين اعتراف  ضرورة   على 
 بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي، وعلى
نهائًيا حًدا  المنشود  االتفاق  يضع   أن 
 للنزاع في الشرق األوسط، وعلى ضرورة
تكون أمنية  ترتيبات  إلى   التوصل 
 مرضية إلسرائيل. ثم وصواًل إلى صفقة
 القرن، حيث بات نتنياهو يطالب بسحق
الفلسطينية الوطنية  المطالب   كافة 
الفلسطيني الوطني  المشروع   وتدمير 
الدولة فإن  الجوهر  وفي   بكامله، 
 اليهودية تعني عملًيا شطب حق العودة
 لماليين الالجئين إلى األبد، ما يعني أن
الفلسطينيين عن كل مطالبهم  يتنازل 
فلسطين، في  التاريخية   وحقوقهم 
األوسط؛ الشرق  في  للنزاع  حد   ووضع 
مع والتطبيع  والتعايش  السالم   يعني 
 كافة الدول العربية لتتكرس »إسرائيل«
ولتتكامل المنطقة،  في  طبيعية   دولة 
األمنية بالترتيبات  نتنياهو   شروط 
 التي يعتزم فرضها على الفلسطينيين،
اإلسرائيلي الجيش  سيبقى   والتي  
نهر امتداد  على  مرابًطا  اطارها   في 
 األردن، وستبقى التكتالت االستيطانية
السيادة تحت  سرطانًيا   المنتشرة 

اإلسرائيلية في جسم الضفة الغربية.
ومسار لمسيرة  التقييم  خالصة   وفي 
التسوية، وعملية  أوسلو   وتداعيات 
ما الفلسطينية  األحوال  أن   نرى: 
واشنطن/2010، وقمة  أوسلو   بين 
تردت، القرن  صفقة  إلى   وصواًل 
الفلسطيني الوطني  المشروع   وأن 
الوطنية الوحدة  وأن  وتفكك،   تراجع 
بين المسافة  وأن  تشظت،   الفلسطينية 
باتت الفلسطيني  واالستقالل   االحتالل 
ضوئية، سنوات  بعد  على  وغدت   أبعد، 
المحللين كبار  أحد  وصفها   كما 
نافذة أن  وحيث   اإلسرائيليين، 
السياسية للتسوية  التاريخية   الفرص 
قد و«إسرائيل«  العرب  بين   الدائمة 
واستشراس تمادي  ظل  في   أغلقت 
واالستعمار االحتالل  مشروع   وازدهار 
الحقيقية والفرص   االستيطاني، 
 للتسوية الدائمة حول القضايا الجوهرية
والالجئين القدس  مثل:   الكبيرة، 
 واالستيطان والسقف السيادي للدولة
أي لها  ليس  والمياه،   الفلسطينية 
فإنه وعادل،  وجدي  حقيقي   أفق 
على وعاجاًل  ملًحا  استحقاًقا   يصبح 
إلى يعودوا  أن  والعرب   الفلسطينيين 
والبدائل األخرى وهي كثيرة،  الخيارات 
الخيار االستراتيجي في  وفي مقدمتها 
التصدي والمواجهة والمقاومة الشاملة.
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الصهيوني،  الكيان  مع  اإلمارات  دولة  لتحالف  الفعلية  الترجمة  سياق  في 
في  صهيونية  وعسكرية  استخبارية  قاعدة  بإنشاء  الخاصة  الخطوات  تسارعت 
سقطرى، حسبما أشارت تقارير إعالمية غربية، وإشارات متعددة من سكان الجزيرة نقلتها 

وسائل إعالم محلية ودولية.

سقطرى المحتلة:
اإلمارات تتعاون مع العدو الصهيوني إلنشاء قاعدة تجسس 

عرفات الحاج - مسؤول قسم الشؤون العربية والدولية في الهدف

عدد  لجانب  شاركت  التي  اإلمارات 
والعدو  واألجنبية  العربية  الدول  من 
أواسط  وارسو  مؤتمر  في  الصهيوني 
الواليات  نظمته  والذي   ،2019 فبراير 
إيران  ضد  حلفائها  لحشد  المتحدة 
وحركات المقاومة في المنطقة العربية، 
العمل  بدعم  رغبتها  تخفي  تعد  لم 
دول  ضد  والعسكري  االستخباري 

المنطقة وقوى المقاومة فيها.
أغسطس  خالل  بادرت  اإلمارات  وكانت 
العدو  مع  اتفاقها  عن  لإلعالن  الجاري، 
العالقات  تطبيع  على  الصهيوني 
والتعاون المشترك بين الجانبين، وأشار 
مشتركة  لخطط  مسؤوليها  من  عدد 
للتعاون األمني والعسكري واالستخباري 

مع العدو الصهيوني.
أغسطس  نهاية  ذلك  مع  وتوازى 
المنصرم كشف موقع jforum )المنتدى 
وفرت  اإلمارات  أن  الفرنسي  اليهودي( 

ير
قر

ت

للعدو  االستخباري  للعمل  قاعدة 
اليمنية  الصهيوني في جزيرة سقطرى 
مخططات  هناك  وأن  اإلستراتيجية، 
إلنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في 

الجزيرة اليمنية التي تحتلها اإلمارات.
المرافق  هذه  أن  الموقع  وأضاف 
البحرية  تحركات  لرصد  ستخصص 
الحركة  وتحليل  المنطقة،  في  اإليرانية 
البحر  جنوب  في  والجوية  البحرية 
إنشاء  أن  إلى  الموقع  وأشار  األحمر، 
العدو الصهيوني قواعد استخباراتية في 
اإلمارات  مع  بالتعاون  سقطرى،  جزيرة 
منذ  مستمر  سري  تعاون  ضمن  يأتي 

عدة أعوام.
إنشاء  وراء  الكامنة  لألهداف  وباإلشارة 
اُعتبر  االستخبارية،  العسكرية  القاعدة 
»أنصار  تحركات  لمراقبة  تهدف  أنها 
المالحة  على  السيطرة  بجانب  اهلل«، 
بجانب  هذا  المنطقة،  في  البحرية 

التجسس  المتمثل في  األساسي  الهدف 
على تحركات البحرية اإليرانية.

»ساوث  موقع  نشر  السياق،  ذات  وفي 
زيارة  عن  معلومات  األمريكي  فرونت« 
جزيرة  إلى  وصهاينة  إماراتيين  ضباط 
بهدف  اليمن،  شرق  جنوب  سقطرى 
إنشاء بنية تحتية استخبارية وعسكرية. 
فإن  األمريكي،  الموقع  تقرير  وبحسب 
السعودية اُستثنيت من الخطط الخاصة 
في  االستخبارية  العسكرية  بالقاعدة 

الجزيرة.
موقع الجزيرة في سياق التحالف 

اإلماراتي الصهيوني
محط  اليمنية  الموانئ  شكلت  لطالما 
سياق  في  وغيرها،  لإلمارات  أطماع 
التنافس على التحكم في النقل البحري 
التجاري حول العالم، والذي ظهر واضًحا 
في المسعى اإلماراتي لتحقيق سيطرة 
االستراتيجي،  عدن  ميناء  على  ثابتة 
اإلماراتي  االنغماس  هو  المستجد  ولكن 
قوى  على  الحرب  في  سنوات  منذ 
المنطقة،  في  إمدادها  المقاومة وطرق 
أساسي  دور  األحمر  البحر  يلعب  والتي 

كشريان وصل فيها.
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إغفال  يمكن  ال  الجانب،  هذا  وفي 
المساعي اإلماراتية  الكبير بين  االرتباط 
العمليات  وبين  الجديدة،  الصهيونية 
األحمر  البحر  في  الصهيونية  العسكرية 
قد  والتي  المقاومة،  امداد  طرق  لقطع 
تكون أشهرها مصادرة السفينة »كارين 
الجوية  والضربات   ،2002 العام  في  أيه« 

على مجمع الخرطوم في السودان.
العدو  أن  الى  يشار  السياق،  ذات  وفي 
الصهيوني بدأ منذ 2016 في بناء أكبر 
البحر  حوض  في  استخبارات  قاعدة 
في  الواقع  أمباساريا؛  جبل  في  األحمر، 
اإلستراتيجية  المنطقة  في  إريتريا، 

المطلة على مضيق باب المندب.
وإذا كانت جريمة التجسس على دول 
الحجة  هي  ايران  وتحديًدا  الجوار، 
العسكرية  القاعدة  إلنشاء  المعلنة 
الجزيرة  موقع  فإن  الجزيرة،  في 
تشير  التاريخي،  ودورها  وطبيعتها 
إلى أهداف مختلفة، أهمها التحكم 
ومنع  األحمر  البحر  في  الصهيوني 
وهو  فيه،  العربية  المالحة  حرية 
بجانب  إضافية  خطورة  يحمل  ما 
للعدو  التجسسية  األهداف  أخطار 

الصهيوني.
واحدة  جزيرة  ليست  فعلًيا  سقطرى 
ولكن أرخبيل من ست جزر تطل على 
المحيط الهندي، وتقع قبالة سواحل 
سواحل  عن  تبعد  اإلفريقي،  القرن 
عن  تبعد  فيما  كم،   240 الصومال 
سواحل الجزيرة العربية 380 كم، ما 
يعني فعلًيا أن قدرات الهيمنة التي 
عليها  يسيطر  لمن  الجزيرة  تمنحها 
ال تتصل بمجهود دفاعي أو هجومي 
المساحات  ولكن  إيران،  ضد  موجه 
تكون  قد  للتهديد،  أكثر  المعرضة 
بجانب  إفريقيا،  شرق  سواحل 
المطلة  تلك  سواء  العربية؛  السواحل 

على الخليج العربي أو البحر األحمر.
المساحة االستثنائية لسقطرى كأكبر 
تشي  اإلطالق،  على  عربية  جزيرة 
اختيارها  وراء  بالنوايا  ما  حد  إلى 
كقاعدة عسكرية، بما يتجاوز األدوار 
التكتيكية  والتجسسية  االستخبارية 
للتأسيس  تشير  فالنوايا  والمحدودة، 
بتحول  تسمح  تحتية  وبنى  لمرافق 
استثنائية  عسكرية  لقاعدة  الجزيرة 
ومنذ  خطورتها.  درجة  في 
البحرية  العسكرية  القاعدة  إغالق 
السوفياتية في الجزيرة 1991، كانت 
أمريكية،  ألطماع  موضع  الجزيرة 
لقاءات  في  عنها  التعبير  تم 

الرئيس  مع  األمريكيين  المسؤولين 
صالح،  اهلل  عبد  علي  السابق  اليمني 
اإلدارة  اعتبرته  ما  إطار  في  وذلك 
على  الحرب  ضرورات  األمريكية 
اإلرهاب؛ وإذ تبدو الواليات المتحدة 
االهتمام  صورة  عن  نسبًيا  بعيدة 
فإن  حالًيا،  الجزيرة  على  بالسيطرة 
احتياج أسطولها لقاعدة إمداد بهذا 
وضرورية،  أكيدة  تعتبر  الموضع 
بالخليج  اهتمامها  لجهة  سواء 
ومالحتها  الهندي  والمحيط  العربي 
لألطماع  أو  األقصى،  الشرق  تجاه 
وحاجتها  بها،  الخاصة  االفريقية 
لوجستيا  والمدعوم  السريع  للتنقل 
للمتوسط،  وصواًل  االحمر  البحر  عبر 
يبدو  األمريكية  االحتياجات  هذه 
االمتيازات  من  جزًءا  ستكون  أنها 
القاعدة  ستقدمها  التي  والخدمات 
في  المشتركة  اإلماراتية  الصهيونية 
من  ذلك  يعنيه  ما  بكل  سقطرى، 
المنطقة  على  للتهديدات  مفاقمة 
العربية وتسهيل للهيمنة األمريكية 

فيها.
سيطرة وتغيير ديمغرافي وسياسي

الماضي  حزيران  منذ  أنه  إلى  يشار 
يسمى  ما  بمليشيات  اإلمارات  دفعت 
لها،  التابعة  االنتقالي  بالمجلس 
ثم  ومن  سقطري،  جزيرة  الجتياح 
السيطرة  تحت  الجزيرة  وضعت 
ل مسلحو المجلس  اإلماراتية، وقد رحَّ
إماراتًيا،  المدعوم  الجنوبي  االنتقالي 
األرخبيل،  على  سيطرته  بمجرد 
أبناء  من  العشرات  إلى  باإلضافة 
من  اليمنية  الشمالية  المحافظات 
شرق(،  )جنوب  سقطرى  جزيرة 
التابعة  الحكومة  في  مصدر  حسب 

لعبد ربه المنصور هادي.
وفي السياق نفسه، ذكرت مصادر في 
مطاري عدن وسيئون وكذلك موانئ 
حضرموت وعدن والمهرة،  أن اإلمارات 
في  اليمنيين  على  اإلجراءات  شددت 
ومنعت  سقطرى،  جزيرة  إلى  السفر 
من  وأخرى  عدن  مطار  من  رحلة 
سيئون تحمل يمنيين، كان مقرًرا أن 
البعض  تتجها إلى جزيرة سقطرى؛ 
لألعمال  وآخرون  للسياحة  منهم 
التجارية، كما شددت على منع السفن 
في موانئ عدن والمكال والغيضة، من 

نقل اليمنيين إلى الجزيرة.
في العام 2018 أطلق أحد المسؤولين 
عجمان  إمارة  في  اإلماراتيين 
جزيرة  سكان  أن  مفادها  تصريحات 
سقطرى سيصبحون إماراتيين، وفي 

إشارات متكررة لنيتها بضم الجزيرة، 
نفوذ  بناء  على  اإلمارات  عملت 
من  الجزيرة؛  في  وسياسي  اجتماعي 
التوظيف  عمليات  في  التحكم  خالل 
واتخاذ  الحكومية،  اإلدارات  وسلوك 
إجراءات لقطع أدوات ارتباط الجزيرة 

باليمن.
االنتقالي  للمجلس  اإلمارات  اتخاذ  ورغم 
الجنوبي كواجهة للسيطرة على الجزيرة، 
وإعالن األخير في مرات متعددة لرؤيته 
يتطلع  الذي  اإلقليم  للجزيرة كجزء من 
بقية  عن  الجنوب  في  به  لالنفصال 
لقوات  الحقيقي  الدور  أن  إال  اليمن؛ 
ال  الجزيرة  في  ومسلحيه  المجلس 
والموظفين  القوات  حراسة  اليوم  يعدو 
اإلماراتيين، حتى دون اضطالع بالعالقة 
يتوالها  بات  التي  السكان  مع  المباشرة 
الجانب اإلماراتي بشكل مباشر في أغلب 

جوانبها.
هل تنجح المساعي اإلماراتية – الصهيونية؟

التي  المؤكد  الفشل  إشارات  مع 
السعودي  اإلماراتي  الغزو  يعطيها 
تبدو  السادس،  عامه  في  لليمن 
اإلمارات بحاجة الستخالص وانتزاع ما 
السيطرة  تستطيع من األرض وبقاع 
إنجاز  بعد  اليمن،  في  االستراتيجية 
البلد  هذا  في  التدميرية  مهمتها 
عن  وبعيًدا  الحقيقة،  لكن  العربي، 
المخططات  من  التحذير  ضرورة 
الصهيونية والتوافق اإلماراتي معها 
المرجح  من  يبدو  فإنه  اليمن،  بشأن 
اإلماراتية  المساعي  هذه  كل  أن 
طريقها  تعرف  ال  قد  والصهيونية، 
يخوضها  التي  فالعمليات  للنجاح، 
في  الشعبية  واللجان  اليمني  الجيش 
محافظة مأرب، واإلمكانية الحقيقية 
لسقوط المحافظة قريًبا في يد القوى 
تهديد  يعني  ال  الوطنية،  اليمنية 
التواجد الغربي واإلماراتي في جنوب 
ظبي  أبو  تهديد  بل  فحسب،  اليمن 
محافظة  تشكله  فما  أيًضا،  والرياض 
كان  االستراتيجي  بالمعنى  مأرب 
السريع  سقوطها  احتماالت  يستبعد 
التفريط  وقواته  التحالف  قبول  أو 
عن  تعبير  االنهيار  فهذا  فيها؛ 
المستمر  الزحف  مواجهة  في  العجز 
المصممة  اليمنية  الوطنية  للقوى 
الوطني،  ترابها  كامل  استعادة  على 
وفّي  سيكون  آخر  يمن  وإقامة 
لتاريخه، وبالتأكيد ال موضع فيه، اال 
الصهيوني  العدو  ويقاوم  يواجه  لما 

وحلفائه.
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 تتميز االنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة األمريكية بأنها معقدة وعصية
 على الفهم، فهذه العملية السياسية سمة لصيقة بالنظام السياسي األمريكي،
 وليست موجودة بتعقيداتها وتكلفتها الباهظة ومراحلها المختلفة في معظم

– إن لم يكن في كل – النظم السياسية المعاصرة!

انتخابات أمريكية في ظل منظومة عالمية مضطربة
محمد صوان - كاتب سياسي فلسطيني /سوريا

أحد من  الرئاسة  مرشح  اختيار   فعملية 
 الحزبين – الديمقراطي أو الجمهوري –
من كاملة  أشهر  ثمانية  نحو   تستغرق 
في »البرايموز«  التمهيدي   التصويت 
واشنطن، والعاصمة  الخمسين   الواليات 
المتحدة للواليات  التابعة   واألقاليم 
 والبداية الفعلية لعملية التصويت تكون
 دائماً من  »والية أيوا« في األيام األولى
االنتخابات سنة  من  ثاني  كانون   لشهر 
 الرئاسية. أما موعد االنتخابات األمريكية
بقوة محدد  فهو  الرئيس   لمنصب 
األول من تشرين الثالثاء  يوم   الدستور 
األول من ذات االثنين  الذي يلي   الثاني 
الرئاسية االنتخابات  فإن  ولذلك   الشهر، 
والثامن الثاني  اليوم  بين  دائماً   تكون 

من تشرين الثاني.
المنافسة انحصرت  حال  كل  على    

بين الرئاسية  لالنتخابات   الحقيقية 
ترامب دونالد  الحالي  الرئيس  من   كل 
الحزب عن  ثانية  والية  إلى   الطامح 
بايدن جو  والسيناتور   الجمهوري. 
 المرشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي؛
لقادة المفضل  الخيار  يبدو   فترامب 

أصوات اجتذاب  على  لقدرته   الحزب 
 الناخبين غير المنضوين أيديولوجياً في
 الحزب الجمهوري. باإلضافة إلى أهمية
يعاني وقت  في  االقتصادية   خلفيته 
 فيه األمريكيون من مخاطر انتشار وباء
البطالة. معدالت  ارتفاع  ومن   »كورونا« 
وهناك االقتصادي..  النمو   وتراجع 
األمريكيين الناخبين  من  عريض   قطاع 
ترامب يرون  الجمهوريين ال   وبضمنهم 
ظاهرة وإنما  كافية،  بدرجة   محافظاً 
جدراناً تشييد  وتحاول  حاولت   شعبوية 
»الفوبيات« وإشاعة  الواحد  الوطن   ضمن 
تفسيرات وتقديم  والعرقية.   المذهبية 
ألزمات وتبسيطية  وغيبية   عنصرية 
 بنيوية ذات تداعيات سياسية واقتصادية
آخر قطاعاً  أن  كما  حادة.   واجتماعية 
لعقيدة يرتاح  ال  المحافظ«  »اليمين   من 
اإلنجيلية للطائفة  وانتمائه   ترامب 
ترامب ويجد  »المورمون«،   المحافظة 
أصوات اجتذاب  في  كبيرة   صعوبة 
في ثقافة  واألكثر  الفقيرة   الطبقات 
 المجتمع؛ بسبب أصوله الطبقية وثروته

 الضخمة. وأسلوب حياته المترف.

البعض فإن  ذلك.  من  العكس   وعلى 
بالمعتدل بايدن  جو  وصف  إلى   يذهب 
على غبار  هناك  وليس   والوسطي. 
السياسية القضايا  في   مواقفه 
ابن فهو  واالجتماعية.   واالقتصادية 
يحيد وال  العميقة.  األمريكية   المؤسسة 
وربما الديمقراطي،  الحزب  برنامج   عن 
يحظى فإنه  ووسطيته،  اعتداله   بسبب 
األمريكيين من  واسعة  قطاعات   بتأييد 
المنتمين ألحزاب سياسية. وهؤالء  غير 
كل في  الميزان«  »رمانة  هم   الناخبون 
نتائج وتشير  االنتخابية.    المنافسات 
االنتخابية واالستطالعات   المشاورات 
بايدن جو  تقدم  إلى  اآلن  حتى   األولية 
 في واليات الشمال الشرقي التي تشتهر
تقدم وإلى  األيديولوجي.   باالعتدال 

 ترامب في واليات الجنوب المحافظ.
 الجديد في لعبة التنافس بين الجمهوريين

 والديمقراطيين
تعد لم  التي  المتحدة  الواليات   في 
وصفت كما  الوحيدة«  العظمى   »القوة 
حيث الباردة.  الحرب  انتهاء   غداة 
 يجهد الرئيس ترامب. في ظل مقاومة
حد إلى  األمريكية«  »المؤسسة   تبديها  
التقليدية السياقات  عن  للخروج   ما. 
فهو األمريكية.  للسياسة   المستقرة 
المجال أوالً« فاسحاً  »أمريكا   يرفع شعار 
أو التفاهمات  جميع  من  أمريكا   لخروج 
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وبالتالي القائمة.  الدولية   االتفاقيات 
إضعافها!

الحزب أنصار  من  هؤالء   ويحاجج 
ترامب بدأ  قائلين: »هكذا   الديمقراطي 
 باالنسحاب من اتفاقية التغيير المناخي.
مستوى بزيادة  تهدد  أزمة   وإثارة 
األوسط الشرق  في  كبير  بشكل   التوتر 
ونقل القرن«  »صفقة  عن  أعلن   عندما 
إلى أبيب  تل  من  األمريكية   السفارة 
»مدينة وتكريسها  القدس.   مدينة 
ذلك وسبق  إلسرائيل،  وعاصمة   موحدة 
 إعالن انسحاب إدارته من االتفاق النووي

 مع إيران«!
 يقول جو بايدن في محاولة لتمييز نفسه:
 »جديد ترامب يتجاوز األفكار التقليدية
أفكاراً يتبنى  فهو   للجمهوريين. 
 مشابهة. لكنه يختلف عن الجمهوريين
 في أسلوب إدارته للعمل. وتعاطيه مع
وصفه يمكن  ما  وهو  الشائكة.   الملفات 
شركة«. كانت  لو  كما  الدولة.   بإدارة 
الحزب من  المحللين  بعض   ويضيف 
 الديمقراطي حول سياق منطق »أمريكا
 أوالً« الصدامي والنازع نحو األحادية في
 العالم، حيث ابتعد الحزب الجمهوري عن
اقتصادية واتفاقيات  تفاهمات   احترام 
وخير األمريكية.  المصالح  تخدم   دولية 
العابرة الشراكة  من  الخروج  لذلك   مثال 
تحرير إلى  يهدف  والذي   للباسفيك. 
متعددة التزامات  من  المتحدة   الواليات 
 األطراف، وقد أسفرت هذه الخطوة عن
التزام المستمرة في   »11« الـ  الدول   ترك 
أنه القول  يمكن  وضع  أمام   االتفاقية 
االقتصادية العالقات  تجاه  متوازن   غير 
التي الشعبية  الصين  مع   االستراتيجية 
تعزيز من  األكبر  المستفيد   ستكون 
 عالقاتها مع هذه المجموعة من الدول.

 ولعل أخطر وأبرز نموذج لهذه السياسة
نظر وجهة  من   – االنقالبية   الترامبية 
 الديمقراطيين – تتمثل في عدم احترام
االلتزامات لجميع  الجمهوري   المرشح 
وما القانونية  واألسس   والمرجعيات 
السالم »عملية  إزاء  دولياً  عليه   اتفق 
الذي األمر  اإلسرائيلية«.   –  الفلسطينية 
»النزاع« إلى مربعه األول. ويؤدي  يعيد 
الشرق في  التوترات  من  مزيد   إلى 
يستعمل أن  يريد  فترامب    األوسط؛ 
لصياغة جديد  كمنهج  القرن«   »صفقة 
من المنطقة  في  جديدة  قوة   عالقات 
 دون أن يساهم في حل وتسوية متوازنة
سبعين من  ألكثر  الممتد  »النزاع«   لهذا 
 عاماً.. ال بل يحاول من خالل القفز عن
 مقولة »الحقوق المشروعة للفلسطينيين

عما وحرفهما  لإلسرائيليين«   واألمن 
مسارهما عليه  يكون  أن   يفترض 
المرجعيات ضمن  التفاوضي   الطبيعي 

 والقرارات المتفق عليها دولياً.
 دوامة عالمية انتقالية

 سواء فاز الديمقراطيون أم الجمهوريون.
لعالقة الجيواستراتيجية  البيئة   فإن 
هي الصهيوني.   – األمريكي   االرتباط 
 البيئة نفسها لمنظومة عالمية انتقالية
تراجع بسبب  هيكلياً؛  اضطراباً   تعاني 
المستوى على  المتحدة  الواليات   مكانة 
القاعدة بصدع  ناهيك   العالمي. 
 الجيوسياسية األمريكية – األوربية التي
 ساهمت إلى حد كبير في إدارة واحتواء
وأنتجت اإلسرائيلي   – العربي   الصراع 
جديدة قوى  وصعود  الدولتين«   »حل 
الدولية المنظومة  مواقع  لتبوء   تسعى 
 أو استعادة مواقع مفقودة. وسط أجواء
 عدم اليقين ومقاربات متعثرة لتوازنات
وتكتالت جديدة  عمل  قواعد   تفرضها 
 إقليمية ودولية من نمط جديد. ومنها
التنقيب أزمة  أنتجتها  التي   التحوالت 
المتوسط. في شرقي  والغاز  النفط   عن 
مقابل في  شرقياً  تكتاًل   وأظهرت 

 التكتل األطلسي – الغربي.
 يمكن لسيناريو ابتعاد الواليات المتحدة
الدولي. في سياق محاولة المجتمع   عن 
الفوز بوالية ثانية وإنهاء  الجمهوريين 
القائم الجيوسياسي  الترتيب   صالحية 
الكونية الحرب  نهاية  منذ  العالم   في 
التي التحديات  شأن  ومن   الثانية، 
أن ترامب  الجمهوري  المرشح   يطرحها 
رائدة لتصبح  أكبر  زخماً  الصين   تمنح 
منظومة صياغة  أجل  ومن  الدول.   تلك 
المسؤولية من  انطالقاً  جديدة   عالمية 
في عاتقها  على  تقع  التي   الكبرى 
وباء »كارثة  من  للحد  المبذولة   الجهود 
إعالن عقب  البيئي«  والتلوث   كورونا 
 ترامب رفضه المشاركة في هذه العملية
أوربا البشرية، كما أن   المفصلية إلنقاذ 
ترامب الجمهوري  المرشح  يريد   التي 

استثنائية فرصة  تملك   تفكيكها. 
المسرح على  رئيسي  بدور   لالضطالع 
 الدولي؛ األمر الذي يفرض عليها اختيار
 دينامية سياسية واقتصادية قادرة على
 تفادي الشعبوية وأوهام النيوليبرالية.

 لقد بات واضحاً اآلن أن الفوضى المالزمة
 لظاهرة ترامب الشعبوية؛ تشير إلى أزمة
سنوات ألربع  يمتد  قد  الذي  النوع   من 
 قادمة – في حال فوز الجمهوريين في
 إدارة البيت األبيض – والسمة المركزية
»انتقالية« تسمى  التي  المرحلة   لهذه 
الظواهر شديدة  تقلبات  تشهد   أنها 
 وحاالت اعتدنا على قراءتها ومقاربتها
 بصفتها جزءاً ال يتجزأ من نظام راهن؛
المدى في  توقعاتنا  يجعل  الذي   األمر 
وحالة بالضرورة.  مستقرة  غير   القصير 
إلى تقود  أن  يمكن  هذه   االضطراب 
عنف حاالت  إلى  وبالتالي  أقصى.   توتر 
 أو حروب مردها نسبياً إلى سعي بعض
وموقعها امتيازاتها  لحماية   األطراف 
هذه داخل  السلطة  هرم  رأس   على 
 البيئة المضطربة. وتحضر في هذا الباب
هرولة رافقت  التي  المتشعبة   الحوارات 
العالقات إلقامة  العربية  األنظمة   بعض 
 والتطبيع المجاني مع العدو الصهيوني.
 وبالتالي تفكك النظام العربي الرسمي.
أكثر في  الشعبية  االنتفاضات   وتجدد 
بشأن التوقعات  وفشل  عربي.  بلد   من 
الشرق في  االنتقالية  المرحلة   أبعاد 
العجز عن  فضاًل  ورهاناتها.   األوسط 
الطائفي العنف  ظاهرة  أمام   النظري 

والمذهبي واإلثني!
أي عمل مهما يكن محدوداً. كفيل  إن 
في ويالحظ  ثقيلة.  تداعيات   بإحداث 
 مثل هذه األحوال. أن المنظومة الدولية.
المراهنات نحو  تنزع  العربية   وبضمنها 
الجمهوري المرشح  على  سواًء   الخطرة؛ 
فإن المبدأ  حيث  ومن  الديمقراطي،   أم 
التكهن يصعب  »االنتقالية«   الفترة 
يصبح وقت  يأتي  أنه  غير   بخواتيمها؛ 
أصبحنا أننا  وندرك  واضحاً.   المخرج 
منخرطين في منظومة تاريخية جديدة.
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الذي يتجاوز كل األعراف والمواثيق واالتفاقيات السياسي  للسلوك   استمراًرا 
عقوبات حزمة  بفرض  منفردة  األمريكية  المتحدة  الواليات  قامت   الدولية، 
 »أممية« كبيرة وواسعة تطال مؤسسات وأفراد ومسؤولين إيرانيين من بينها

وزارة الدفاع اإليرانية، وطالبت الدول األخرى، وخاصة األوروبية لتحذو حذوها!

بلطجة أمريكية باسم "المؤسسة األممية":
الرد لم يتأخر

تقرير- خاص الهدف

بل إيران،  عند  األمر  يتوقف   لم 
جديدة عقوبات  لفرض  أيًضا   ذهبت 
فنزوليين، ومسؤولين  مؤسسات   ضد 
الذي مادورو  نيكوالس  الرئيس   بينهم 
استهدفته حزمة عقوبات بشكل خاص.
األمريكي السلوك  هذا  لقي   ولقد 
كما الدول  من  الكثيرين   استهجان 
 فقهاء القانون الذين أكدوا أن القرارات
الرسمية المؤسسات  من  تتخذ   األممية 
المتحدة )مجلس األمن والجمعية  لألمم 
خروًجا يعد  السلوك  هذه  وأن   العامة(، 
 غير مسبوق على إرادة المجتمع الدولي،
 وإذا أرادت الواليات المتحدة أن تغطي
االتفاق إلى  باالستناد  العقوبات   تلك 
بين  ،2015 عام  في  وقع  الذي   النووي 
 إيران وكل من الواليات المتحدة والصين
وألمانيا، وروسيا  وبريطانيا   وفرنسا 
له؛ قانوني  أساس  ال  االستناد   فهذا 
 كون الواليات المتحدة انسحبت منفردة
فيما  .2018 مايو  عامين، في  قبل   منه 
السياسيين المحللين  بعض   يذهب 
األمريكية المتحدة  الواليات  أن   إلى 
تلك العقوبات  حزمة  وراء  من   تهدف 
السالح بيع  لمنع  الزمنية  الفترة   تمديد 
حسب ينتهي  والذي  إليران،   التقليدي 
 االتفاق النووي في شهر أكتوبر القادم،
 يضاف إلى ذلك بالطبع العقوبات المالية

واالقتصادية.
هذه على  الفعل  ردود  تتأخر   لم 
المستهدفة الدول  من  سواء   العقوبات، 
جزًءا كانت  التي  تلك  أو  منها   مباشرة 

من االتفاق النووي.
وهم وحلم لن يتحققا

األمن  المندوب اإليراني في مجلس  قلل 
تلك  تأثير  روانتشي من  تخت  مجيد 
خاصة  بالده،  على  األمريكية  العقوبات 
واشنطن  حددتها  التي  المهلة  وأن 

انتهت من دون أن يحدث شيء.
العام  األمين  وجهها إلى  رسالة  وفي 
لألمم المتحدة، قال وانتشي: إن اإلجراء 
الصحة،  من  له  أساس  وال  قانوني  غير 
مؤكداً أن »الوهم والحلم األميركيين لن 

يتحققا”.
كافحوا الهيمنة واألفكار اإلمبريالية

أن  الفنزويلية  الخارجية  وزارة  أّكدت 
على  الجديدة  األميركية  العقوبات 
جديد  عدوان  مادورو  نيكوالس  الرئيس 
وُمدان.  مرفوض  وهو  فنزويال،  على 
حملة  العقوبات جزٌء من  إّن  وقالت: 
وفنزويال  إيران  ضّد  المستمّرة  العدوان 
متعّددة  المتحدة  األمم  ومنظومة 

األطراف«.
وشددت على أن »أي أعمال متعجرفة من 
جانب حكومة الواليات المتحدة لن تمنع 
فنزويال من ممارسة حقها السيادي في 
إقامة عالقات اقتصادية وتجارية بحرية 
مع إيران ومع أي دولة في إطار األحكام 

المنظمة للتجارة الدولية«.
نيكوالس  الفنزويلي  الرئيس  وكان 
عبر  اجتماع  خالل  العالم،  دعا  مادورو 
لألمم  التابعة  العامة  للجمعية  اإلنترنت 
إلى   ،)2020/9/21 )االثنين  المتحدة 
مكافحة »الهيمنة واألفكار اإلمبريالية«.
السالم على  خطر  أكبر   أمريكا: 

واألمن الدوليين
 وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز،
الجمعية اجتماع  في  له  مداخلة   وخالل 
السلوك إن  قال:  المتحدة،  لألمم   العامة 
المتحدة للواليات  المسؤول   غير 
السلم على  خطر  أكبر  هو   األمريكية 
 واألمن الدوليين، وهي تشجع الصراعات

والحروب غير التقليدية والتجارية.
إجراءات تفرض  أيًضا  أنها   وأضاف 
ذات دول  ضد  الجانب  أحادية   قسرية 
من األموال  من  الكثير  وتنفق   سيادة 
 أجل سباق التسلح، بينما ترفض التعاون
الناتجة المتعددة  األزمات  مواجهة   في 
شدد كما  كورونا.  فيروس  تفشي   عن 
األمريكية السياسة  أن  على   رودريغيز 
 تحول دون التوصل إلى حل شامل وعادل
من محذًرا  الفلسطينية؛  للقضية   ودائم 
تهدد القرن(  )صفقة  تسمى  ما   أن 

مستقبل دولة فلسطين.

ضغط على الزناد دون أن يخرج رصاص
وفرنسا  بريطانيا  من  كل  أبلغت  لقد 
إعفاء  أن  الدولي  األمن  مجلس  وألمانيا 
المتحدة  األمم  عقوبات  من  إيران 
بعد  سيستمر  النووي،  االتفاق  بموجب 
العشرين من الشهر الحالي. ففي رسالة 
األوروبيون  األطراف  قال  المجلس،  إلى 
أي  إن  النووي:  االتفاق  على  الموقعون 
عقوبات  فرض  إلعادة  إجراء  أو  قرار 
األمم المتحدة »سيكون من دون أي أثر 

قانوني«.
كلل  بال  »عملنا  الثالث:  الدول  وأضافت 
من أجل الحفاظ على االتفاق النووي وما 

زلنا ملتزمين بذلك«.
روسيا  مندوب  أكد  السياق،  ذات  وفي 
الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، 
الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  بينها 
مجلس  أعضاء  أن  أوليانوف،  ميخائيل 
المتحدة  الواليات  يعتبرون  ال  األمن 

طرًفا في االتفاق النووي مع إيران.
وكان دبلوماسًيا كبيًرا في مجلس األمن، 
شبه األمر بـ«الضغط على الزناد دون أن 
تخرج رصاصة«، وأكد أال عودة، »حيث أن 
العمل  وخطة  معلقة،  ستظل  العقوبات 

الشاملة المشتركة ستبقى قائمة«.
والصين  روسيا  من  كاًل  ترامب  ودعا 
باقي  وألمانيا،  وفرنسا  وبريطانيا 
منه  لالنسحاب  االتفاق،  في  المشاركين 
بينما  جديدة،  صفقة  على  العمل  وبدء 
الحفاظ  ضرورة  على  الدول  هذه  تصّر 

على االتفاق الحالي.
السلوك هذا  على  يطلق  أن  يمكن   ماذا 
المجتمع من  المرفوض   األمريكي 
حليفة دول  ذلك  في  بما   الدولي، 
أن يمكن  وكيف  المتحدة؟   للواليات 
المتحدة الواليات  استمرار   نعّرف 
والمالية االقتصادية  عقوباتها   بفرض 
دول ضد  والسياسية   والعسكرية 
 وكيانات عديدة؛ من الصين إلى روسيا؛
 العضوين معها في مجلس األمن، مروًرا
بالسلطة انتهاًء  وليس  ولبنان   بسوريا 

الفلسطينية؟
أنه هو  السلوك  لهذا  تعبير  أدق   إن 
 بلطجة تتجاوز كل عرف وعادة وميثاق،
المواجهة إال  يلجمه  أن  يمكن  ال   والذي 

 الموحدة من كل المستهدفين منه..!

ير
قر

ت

https://hadfnews.ps/post/44689/<0625><064A><0631><0627><0646>
https://hadfnews.ps/post/44689/<0625><064A><0631><0627><0646>
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هاني حبيب- كاتب صحفي / فلسطين

 قصص محدودة

 التداول عن الحرب العالمية الثانية

ص
الن

ج 
خار

 إذا كان تاريخ الحروب يكتبه المنتصرون، فما هو الحال إذا كانت أطراف هذا االنتصار
 عديدة ومتباينة، نتحدث هنا عن الحرب العالمية الثانية الذي يحتفل العالم هذا الشهر
 بمرور 75 عاماً على نهايتها، هذه النهاية التي ما تزال موضع خالف بين المنتصرين،
 هل هو تاريخ اقتحام الجيش األحمر السوفييتي لبرلين وانتحار هتلر األمر الذي بدأت معه هذه
نتناول المناسبة  وناجازاكي؟ بهذه  أميركا بعد هيروشيما  أمام  اليابان  باستسالم  أم   النهاية، 

 بعض القصص محدودة التداول التي تتعلق بهذه الحرب.
 كان هتلر جندياً في الحرب العالمية األولى ونال وساماً لدوره فيها، إاّل أن ذلك لم يجعل منه
يلعب هذا أن  بإمكانه  أن  اعتقد  أنه  إاّل  الحربية،  الخطط  على وضع  وقادراً  فذاً  عسكرياً   قائداً 
 الدور حتى مع كبار جنراالته الذين استسلموا في معظم األحيان إلى قراراته الخاطئة التي أدت
 مع أسباب أخرى إلى النهاية المعروفة، وكان قد تجاهل هتلر تقارير جنراالته حول إمكانية أن
 يقوم الحلفاء بإنزال على سواحل نورماندي لتحرير فرنسا، وكان هتلر يستبعد ذلك نظراً لألجواء
 العاصفة التي تمنع السفن الحربية والتغطية الجوية لهذا اإلنزال، لكن ذلك حدث في حزيران/
 يوليو عام 1944، وبينما كان هتلر يغط في النور لم يتجرأ أحد من كبار جنراالته على ايقاظه

إلبالغه عن أخبار اإلنزال؛ خشية من رد فعله خاصة مع إنكاره لمثل هذا األمر.
 بعد تحرير باريس من االحتالل النازي يدخلها الجنرال شارل ديغول عبر بوابة النصر كقائد لهذا
 االنتصار، بينما كان من المعتقد أّن صاحب هذا االنتصار بالدرجة األولى هي المقاومة الفرنسية
 بقيادة الحزب الشيوعي الفرنسي، ويقال أّن تتويج الحلفاء لشارل ديغول بهذا االنتصار؛ يعود
 بالدرجة األولى إلى التنّكر لدور الحزب الشيوعي والمقاومة الفرنسية انتصاراً لمستقبل النظام
 السياسي الفرنسي، وبينما كانت تشير بعض التقارير التاريخية أنه كان هناك وداً مفقوداً بين
المقاومة بدور  االعتراف  التعامل مع ديغول على  األخيرة فضلت  أن هذه  إاّل  وأميركا،   ديغول 
 الفرنسية بقيادة الشيوعيين، وحسب المؤرخ الشهير مكسيم رودينسون؛ فإن الشعب الفرنسي
 اعترف بهذا الدور عندما فاز الحزب الشيوعي 30% من أصوات الناخبين ألول انتخابات بعد تحرير
 فرنسا وظل الحزب األول حتى بدأ التراجع جماهيراً في أوائل الستينيات. تسجيالت إذاعة بي
 بي سي الدولية، تكشف عن دور المقاومة الفرنسية عبر الشفرات السرية والرسائل بين أطراف
هذه لزعامة  للحزب  القيادي  الدور  هذا   عن  اإلخبارية  نشراتها  خالل  من  الفرنسية؛   المقاومة 
 المقاومة، رغم أن هذه اإلذاعة؛ منحت ديغول إرسال رسالة عبر األثير لرجال المقاومة في توطئة

لمنحه دوراً متعاظًما كقائد لهذه المقاومة.
 بعد أن نجح الجيش األحمر السوفييتي باقتحام برلين وانهيار جيش هتلر األمر الذي أدى لنهاية
 المواجهة في ألمانيا وأوروبا، مما أتاح للجيش األحمر التفّرغ للقتال على الجبهة مع اليابان، هذه
 األخيرة كانت قد احتلت أجزاء من روسيا والصين عام 1905، وبالفعل تم تحرير جزر منشوريا
يناقش أن  إلى  أدى  الذي  األمر  العسكرية؛  اليابان  لتراجع قدرات  أخرى، نظراً   والكوريل وجزر 
اليابانيين االستسالم للجيش األحمر باعتباره الخيار األفضل، خشية من االندفاع نحو  الجنراالت 
 اليابان نفسها أو البر الياباني؛ إمبراطور اليابان عارض هذه الفكرة وجاء قصف النووي األمريكي
 لهيروشيما وناجازاكي لكي يفضل إمبراطور اليابان وجنراالته، االستسالم للواليات المتحدة، بدالً

من االستسالم للشيوعيين المكروهين من جانب اإلمبراطور وجنراالته.
برلين جدار  وبعد سقوط  الحرب،  األطراف حول هذه  نظر  وجهات  لشرح  ميداناً  السينما   ظلت 
وأشهر الحرب،  هذه  من  الغرب  نظر  وجهة  طرح  من  هوليوود  انفردت  الباردة  الحرب   ومعه 
معظم في  دائمة  اليهود  قضية  جعل  الذي  بولينسكي  رومان  المخرج  السينمائيين   المؤرخين 
 أفالمه عن تاريخ هذه الحرب، كما في فيلمه الشهير عازف البيانو، ومع أن فيلمه األخير يتناول
 الحرب العالمية األولى )أنا أتهم(، والذي يحكي قصة الجاسوس اليهودي بريكوس، والذي ُأتهم
قبل من  تدار  تزال  ما  السينما  حرب  فإن  األولى،  العالمية  الحرب  قبيل  األلمان  لصالح   بالخيانة 

هوليوود لتزييف الكثير من قصص الحرب العالمية الثانية.



 55

20
20

ر  
مب

سبت
ل/

لو
 أي

: )
14

92
(18

دد 
لع

ن  ا
طي

لس
- ف

ي 
قم

الر
ف 

هد
ال

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

الديمقراطية تستحق اسمها
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اسمها، فهي  الديمقراطية كمفهوم تستحق 
العقائد جميع  إزاء  وإيجابًيا  تاًما  حياًدا  حًقا   محايدة 
على والعلمانية  الدينية  واأليديولوجيات،   والمذاهب 
 السواء، ألنها ليست أيديولوجية وال يعقل أن تكون كذلك
 أو أن تصير كذلك، بل هي مناخ من الحرية ال يحده سوى

 القانون/النظام.
أولًيا مطلًبا  الديموقراطية  تكون  أن  البديهي،   فمن 

هكذا أو  المختلفة،  السياسية  األحزاب  مطالب  من   وأساسًيا 
سليًما، نمًوا  تنمو  ال  الحديثة  السياسية  فاألحزاب   نفترض؛ 
وطني مناخ  في  إال  أهدافها،  نحو  تتقدم  وال  تتطور،   وال 

وديموقراطي.
 الديموقراطية التي تستحق اسمها -كما يذهب الكاتب

التفكير في  الفرد  حرية  تصادر  ال  الجباعي-  الكريم   جاد 
 والتعبير، وفي اإليمان بالعقيدة التي يريد، وفي تناول أي
 قضية بالطريقة التي يريد، وفي نقد أي أيديولوجية أو أي
 منظومة فكرية، دينية كانت أو علمانية؛ فالديموقراطية ال
 تفرض شيًئا على األفراد؛ إال ما يفرضونه هم على أنفسهم،
 نعني التزام القانون/النظام المتفق عليه في إطار التعاقد
الجماعي، واحترامه. وكما هو معروف فالمبدأ في القانون/
 النظام هو اإلباحة في كل ما ال ينهى عنه ويعاقب عليه؛ وإذ
واحترامه، القانون  التزام  الفرد  على  الديموقراطية   تفرض 

 فألنها تريد له أن يكون حًرا.
أشكال من  شكل  أي  مع  تتسق  ال  أيًضا   والديموقراطية 
أو وصاية  بأي  تقبل  وال  االستزالم«،  أو  الشلة  أو   »الحسبة 
 سلطة على عقل الفرد وضميره، سوى سلطة العقل والضمير،

للقول مرقص  إلياس  الراحل  السوري  المفكر  يذهب   حيث 
 محًقا: »على المثقفين العرب، وال سيما التقدميين منهم أن
 يختاروا اختياًرا أولًيا ونهائًيا: إما الليبرالية والوضعانية، وإما
تنصف وحدها  الديموقراطية  والديالكتيك؛   الديموقراطية 
اإليجابية«. الوضعية  ينصف  وحده  والديالكتيك   الليبرالية، 
 موضع الديالكتيك هنا في كونه أسبق من الماركسية، وال
مذاهب من  مذهب  أي  إلى  ينتمي  ال  وأنه  فيها،   يستنفد 
 الفكر، وال يستنفد في أي منها، وأنه غير قابل للتمذهب،

ألنه منطق الواقع ومنطق الفكر، بل منطق الحياة.



 56

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

 56

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

حسين أبو النمل 
مفكر التهمُه "ُدوار الحرية" 

مروان عبد العال -روائي وقيادي فلسطيني /لبنان

ي
اف

ثق
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ف
هد

ال
سردية البدايات 

من  أشد  مشّقة  يوجد  ال 
لشخصية  فكرية  سيرة  على  شهادة 
الشخصيات  أكثر  استثنائية من 
الحقل  مجمل  في  وإشكالية،  جّدية 
الباحث   إليه   انتمى  الذي  الثقافي 
الفلسطيني الدكتور حسين أبو النمل، 
تشهد عليها عموم كتاباته وبحوثه 
والموضوعية  المتخصصة  الفكرية 
الثرية  الموضوعات  من  والنقدية 
والتنظيمية   الفكرية واالقتصادية 
تعاكس  كسردية  كتبها  واإلدارية. 
وصرامة  بجدّية  الزمن،  أشرعة 

أكاديمية، تأبى الدخول في التفاصيل 
بالنسبة  تشكل  كانت  التي  الذاتية 
التاريخ  من  الهروب  من  نوعاً   له 
الذاتي، بين  التاريخ  إلى  الموضوعي 
وصفتي النرجسية والغيرية يتماهى 
ويتناقض معها في آن، سردية  تقر  
بل  أفراد،  سيرة  ليس  التاريخ   أن 
المنطقي  ومرجعها  مفاهيم،  سيرة 
السيرة وخاصة  الذي رسم  الوعي  هو 
للذين يمارسون انطالقاً من رؤية ما.

سردية الالمكان 
المكانية،  السرديات  من  المجرد  هو 
التهميش  تحدى  الذي  الالجئ  ألنه 

منسية   بيئة   وسط   االجتماعي 
في  ولد  قهرية، منذ  ظروف  في 
فلسطين في عام 1943 - في قرية 
»كفر عنان« الجليلية، من عشيرة عرب 
الهيب البدوية. الطفولة القلقة التي 
الفلسطيني في  الالجئ  أنه  يفسرها 
مخيم  في  يوماً  يقم  لم  الذي  لبنان 
وعائلته في  استقر  فلسطيني، فقد 
 1948 من  الجنوبية   رميش  قرية 
الحنية  قرية  إلى  ثم   1955 عام  إلى 
عام  بيروت  ثم  صور،  مدينة  قرب 
1970، وبقي فيها حتى وفاته، بعد 
جامعياً متخرجاً  طالباً  غادرها  أن 
القاهرة،  في  االقتصاد  كلية  من 
االقتصاد  في  الدكتوراة  على  حاصاًل 
سياسية  مهام  شغل  ألمانيا؛  من 
العام  االتحاد  من  نقابية  و  ووطنية 
الكتاب  اتحاد  إلى  فلسطين  لطلبة 
االتحاد  عضو  الفلسطينيين، ثم 
العام للكتاب الفلسطينيين، والباحث 
المتفرغ في مركز األبحاث والدراسات 

ومجلة الهدف.
النمل  أبو  حسين  اسم  ذكر  فور 
تتخيل صورة المفكر القلق على خط 
الواجب، كوصف »سورين كيركجارد« 
عندما  القلق“،  ”مفهوم  كتابه  في 
الحرّية“  ”دَواُر  أنه  على  القلق  وصف 
الذي ينشأ عندما ننظر لألسفل، إلى 
ما يتمظهر لنا أنه ”هاوية“ االحتمال 
الالمتناهي. في بيروت سوق العرب 
لشبكة  كانت عاصمة  التي  الفكرية، 
واسعة ونشأت  فكرية  اجتماعية 
وكذلك  الثقافي  اإلدمان  من  حالة 
العقل  كان  مغلقة،  فكرية  دوائر 
السياسي عموماً يتشكل خارج إطاره 
منهجية  فيه  تترأى  االجتماعي، 
الهندي  هاني  صايغ ودّقة  أنيس 
وعمق االقتصادي يوسف صايغ، وأفق 
غسان كنفاني وخيال محمود درويش 
العلي وحلم رفيقه  ناجي  وسخرية 
في  مؤلفاً بحوث  حبش!  جورج 
غزة  قطاع   - اإلسرائيلي  االقتصاد 
اقتصادية  تطورات   :1967-1948
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وسياسية واجتماعية - الضفة الغربية 
اقتصادية  تطورات  غزة:  وقطاع 
الصناعة   - واجتماعية  وسكانية 
اإلسرائيلي:  االقتصاد  اإلسرائيلية، 
اقتصاد  إلى  الزراعي  االستيطان  من 
من  سرديات  هي  لذلك  المعرفة. 
داخلية  ومخطوطات  ودراسات  أوراق 

وخارجية، منشورة أو محفوظة.
سردية أبجديات

إلى  األولى  النكبة  سنوات  حملته 
عضوية  السياسة، والتزامه  أبجدية 
عام  منذ  العرب  القوميبن  حركة 
صورته  معها  تشكلت   ،1960
كانت  التي   المتقدمة  الكفاحية 
الجمعي  الضمير  من  متقدماً  جزءاً 
فيه  قال  الذي  والعربي  الفلسطيني 
وكرامة  إهانة  من  مزيج  هو  »جنون 
بالواجب«؛  عميق  وحس  ذبيحة 
فألزمته االهتمام واإلطالع  المتوازن، 
عربياً  وكذلك  لبنانياً  و  فلسطينياً 
وإسرائيلياً. واالنتماء المبكر للجبهة 
الشعبية الذي أّدى فيها دوراً قيادياً 
مفاهيمها  صياغة  في  وأسهم 
مصحوباً  طوعياً  خياراً  الفكرية، 
كانت  إن  حول  المشروعة  باألسئلة 
ظاهرة  أم  حزبية  ظاهرة  الجبهة 
اجتماعية شاملة؟ وطرح الفارق بين 
محدودة  اجتماعية  وظيفة  تأدية 
شاملة  وطنية  مطلقة  مهمة  وبين 
من  محذراً  فلسطين؛  تحرير  بحجم 
قراطية«،  »المافيو-  ظاهرة  خطورة 
تجربة  نقد  في  والتجويف،  والفساد 
نظام  وتمأسس  العلنية  الظاهرة 
األدوات  العام.  النظام  داخل  خاص 
بنى  إلى  المستندة  البيروقراطية 
مطواعة، وأن يحل االنفعال اإلنساني 
الخلط  مبدأ  سياسة، أي  الفعل  مكان 
السياسة،  وهدف  السياسة  بين 
السياسي،  واألفق  السياسية  والرؤية 
على  القدرة  هي  نفسها  السياسة 
وفق  المناسب  القرار  واتخاذ  البقاء 
السياسة  لتّعرف  محدد،  واقع  شروط 
إطالقية  بين  المبدع  الدمج  بوصفها 
الواقع! ورفض  األيديولوجيا وقسرية 
شديد للسياسة التي مثلتها »النسخة 
القائمة  للميكافيلية«  الفلسطينية 
األخالق  بين  الفصل  نفي  على 

والسياسة. 
سردية متمردة

شهدت بداية التسعينات بدء حوارات 

يقودها  لبنان،  في  وطويلة  عميقة 
المرحلة،  أدران  لكنس  رجال  حزمة 
لواقع  مبتكرة  حلول  عن  تبحث 
وجورج  الصندوق،  خارج  ومن  مرّكب 
وتنظيمياً،  فكرياً  يظللها  حبش 
المزرعة  كورنيش  في  منزله  صار 
متمردة  جديدة  ألفكار  مدرسة 
أن  بعد  وعميقة،  متشعبة  وأسئلة 
وبدء  أوزارها  األهلية  الحرب  وضعت 
انتهت  التي  التسوية  مفاوضات 
تركته  وما  وملحقاتها،  أوسلو  إلى 
المشهد  في  ثقيلة  أسئلة  من 
وخارجاً؛ نقاشات  داخاًل  الفلسطيني 
وشغب،  صاخبة وثرية وحيوية 
مثقف  شخصية  في  كثيراً  أوغلنا 
مشتعل مشاكس غير قابل للترويض 
بشتي الوسائل، تجمعه عالقة حذرة  
أو  والمغريات  واأللقاب  بالمراتب 
تعرف  أن  وبالكاد  السلطة،  امتيازات 
أو دوره في صناعة  القيادي  موقعه 

القرار.
تحديثاً  الفريق/الحزمة،  بوتقة  اتسعت 
»المثقف  غرامشي  من  وتأصياًل 
»صدمة  توفلر  أالن  حتى  العضوي« 
زريق  قسطنطين  إلى  المستقبل«، 
بوفر  أندرية  النكبة« والجنرال  »معنى 
لكتابه »استراتيجية العمل غير المباشر« 
وكتاب المؤرخ أنيس صايغ »تاريخ الفكر 

الصهيوني«  وفرانز فانون » 
إلى  وصوالً  األرض«  في  المعذبون 
مجرد  يكن  لم  الذي  كنفاني  غسان 
الفكري  السؤال  صاحب  بل  أديب، 
 1967 حزيران  هزيمة  بعد  الكبير 
أسس  الذي  السؤال  هزمنا؟  »لماذا« 
ومراجعته  ثانية،  فكرية  لمرحلة 
 39-36 بعنوان »ثورة  األولى 
وتفاصيل  فلسطين:خلفيات  في 

النمل قرع على  وتحليل«، دفعت أبو 
جدران الخزان من خالل أهم إنجازاته 
»نحو فهم  العدو  لمعرفة   1987 عام 
أعمق وأدق للمشروع الصهيوني« ثم 
أطلق وثيقة تلح على ضرورة معرفة 
الشاملة«  »المراجعة  وثيقة  من  الذات 
اكتشف  الذي  الحال«  »واقع  وتقرير 
بين  الحزب  وفكرة  البنيوية  األزمة 
النظام والالنظام، أي أن وجود نظام 
وتقود  قادت  خاطئة  ومنهجية  خطأ 
إلى تصنيف خاطئ للبنية والوظائف 
المترتبات  وأظهرت  والمواقع، 
في  الخطأ  الرجل  لوضع  الكارثية 
يصيب  الذي  الخلل  المناسب.  المكان 
األدنى  إلى  األعلى  من  العمل  دورة 
النظام  يتعطل  وكيف  وبالعكس، 
الفراغ  ليمأل  لالنظام  المجال  مفسحاً 
العالقات حسب  تصبح  الناشيء؛ 
من  أهمية  أقل  الحزبية  األصول 
الخارجة عن األصول، مصحوباً بنقاش 
جّدي حول السياسات ومناهج العمل، 
منه  تشظت  الذي  الجذر  واألهم 
األخطاء. تدفقت برزمة من األسئلة، 
أدواته  أم  مجتمع  أزمة  هي  هل 
خطورة،  أكثر  أيهما  السياسية؟ 
تنفيذ سليم لسياسة خطأ أم تنفيذ 
لوجود  وكيف  سليمة؟  لسياسة  خطأ 
ضبط  بإعادة  كفيلة  سليمة  سياسة 
للخطأ! في حين أن تنفيذاً سليماً هو 
دون فائدة إذا كان يرتكز إلى سياسة 

خاطئة أصاًل. 
سردية منهجية 

مبدأ  على  الفكرية  أطروحته  قامت 
اإلدارة المنهجية للصراع، تطال أزمة 
المشروع السياسي  الفلسطيني، تلك 
الفجوة  ردم  من  تبدأ  التي  المعضلة 



 58

س
هر

الف
ى 

ة إل
ود

لغ
ا

ي
اف

ثق
 ال

ف
هد

ال

مالمساً  والقدرات،  الرغبات  بين 
تعمل  التي  واآلليات  الداخلية  الحياة 
الديمقراطية  بها، مثل عدم تأصيل 
الفلسطيني،  السياسي  التنظيم  في 
القيادة  منحة  المؤتمرات  وتحويل 
أن  عليها  واجباً  وليس  لألعضاء! 
تؤديه وشرطاً الزماً، مما يطرح سؤال 
القيادية، لنجد  الشرعية  قضية  حول 
أنفسنا أمام خطورة نشوء وتكريس 
تعطيل  يصبح  الواقع!  األمر  شرعية 
البنائين  بين  خلاًل  النظام، ويحدث 
الفوقي والتحتي، وتعطيل التجديد، 
وفقدان األمل لدى القاعدة بالتغيير، 
لألمر  استسالم  إما  النتيجة  فتكون 
ونفسية  روحية  تعزيز  أو  الواقع، 
يستطيع  ال  من  خروج  أو  التلقي 
قبول ذلك أو تزايد حاالت االضطراب 
التناقض  الحزبية بفعل  البنية  داخل 

بين البنائين. 
وخلص إلى ضرورة المراجعة العلمية 
والنزاهة  األخالقية  واالستقامة 
نحن؟ مدركاً  من  والسؤال  الفكرية، 
يكتبه  التاريخ  أن  صحيحاً  ليس  أنه 
المهزوم  يكتبه  فقط،  المنتصر 
وإشراقاً،  عمقاً  أكثر  إنما  أيضاً، 
في  تؤسس  مراجعة  إلى  نظر  لذلك 
لإللهام  هائلة  الجمعي فرصاً  الضمير 
نهوض  وإمكانية  والبقاء،  اإليجابي 
عظيم مرتجى، وعلى قاعدة اإلمساك 
روح  في  الكامنة  الفعلية  بالحقيقة 
الرئيسي  للتناقض  تعطي  األحداث، 
مع االحتالل منطقه الداخلي الوحدوي 
المستقيم، وعدم الوقوع في خطيئة 
بالسلسلة  واإلمساك  القطع  منهجية 

القوية! 
سردية لتأصيل الصراع 

والحديثة   األصيلة  النظرية  أطروحة 
للصراع، أخذها على مسؤوليته ألنها 
تستجيب  بل  السماء،  من  تهبط  لن 
وتحتاج  جديد،   – قديم  لواقع 
إلى  يؤدي  شامل  وعي  لتكوين 
الجديد  وعي  يمكن  ال  شاملة،  رؤية 
القديم. واعتبر أن مهمة  دون وعي 
ومنطق  العلم  إلى  تستند  اليسار 
التقدم وهو أن يمتلك الوعي الذاتي 
مفرقاً  فقط،  النظري  وليس  العلمي 
بين مفهوم الوعي ومفهوم اإليمان، 
والالعقالنية  العقالنية  بين  كالفارق 
والتطور  والجدلية،  اليقينية  بين 
يقر  العكسي.  والتطور  التقدمي 

وليس  التاريخ  تفسير  المطلوب  بأن 
كما  الماركسية  دعوة  وأن  تبريره، 
بضرورة  السياسي  االجتماع  علم 
تركيز  يتم  أن  الظواهر،  تأصيل 
التاريخ ليسير على قدميه وليس على 
رأسه. غياب أسئلة الواقع يعني عجز 
أن  شرط  الصراع،  نظرية  صياغة  عن 
إطاره  في  السياسي  العقل  يتشكل 
االجتماعي، داخل عملية الصراع وليس 
تدمير  جرى  إذا  أنه  أدرك  خارجها. 
إلى  السياسة  ستتحول  العقل  نظام 

انفعال ومنافسة في العواطف.
سردية الثنائيات    

عالج بدقة علمية خصوصية التكوين 
النفسي للفلسطينيين واتساع الفجوة 
بين الواقع وااليديولوجيا، مشبهاً ذلك 
الواحدة،  الذات  في  اليقينيات  بصراع 
فلسطين  بين  الثنائيات  جدلية 
والحقيقة، شرعية  الحق  والعروبة، 
الواقع، يدرك حقيقة  النص وشرعية 
المنطقة  قلب  في  فلسطين  أن  
المشروع  استهدفها  لذلك  العربية 
االمبريالي الذي شّكل رافعة تاريخية 
غموض  وأن  الصهيوني،  للمشروع 
مفهوم  يشوش  العدو  مفهوم 
اختصار  هي  فلسطين  ألن  الصراع، 
للكرامة القومية واحتاللها هو ضرب 
والتحرر  بالوحدة  العرب  أحالم  لكل 
والتقدم... الخ، وأن أي فعل قومي 
أن يتجه نحو فلسطين؛ ضياع  يجب 
حزب  كل  على  يفرض  فلسطين 
قومي أن يكون حزب لفلسطين، وأن 
يتسع  أن  يجب  الحقيقي  الفصيل 
بل  فحسب،  العرب  للفلسطينيين 
التأصيل  الفلسطينيين؛  للعرب  أيضاً 
أجل  من  القومية  الحركة  بمفهوم 
وليست  متصالحة  ثنائية  فلسطين؛ 
متناقضة بين الفكرة المطلقة والحق 

المطلق.
سردية الحوار 

اللبناني  الفلسطيني  النمل  أبو  قاد 
ثمينة  بوثيقة  صدر  داخلياً،  حواراً 
األهلية  الحرب  تجربة  تعالج  
»فلسطينيو  بعنوان   1990/1975
الذات  مع  التاريخية  المصالحة  لبنان/ 
واآلخرين«؛ تركت الوثيقة وما تبعها 
في   منهجية  بصمة  أطروحات  من 
وإسهاماً  الفلسطيني  اللبناني  الحوار 

األخوة  عالقات  تكريس  في  فكرياً 
اللبناني  الشعبين  بين  والمصالحة 
المصالحة  أن   باعتبار  والفلسطيني،  
انكار  على  تقوم  التاريخية ال 
على  والدوس  الفلسطينيين  كرامة 
وأن  بالذنب،  كاعتراف  مشاعرهم، 
وغيره  حق  على  كان  اآلخر  مشروع 
كان على باطل، هذا يصبح استسالماً 
مقارعاً  مصالحة؛  وليست  تاريخياً 
بذلك الخطاب الشوفيني وتجاوزه إلى 
إنساني  ديموقراطي  وطني  خطاب 
والواجبات  الحقوق  بالقانون؛  يؤمن 
والهوية؛  والكيان  والكرامة  والسيادة 
مكاناً  يفسح  ال  التاريخ  بأن  مؤمناً  
والضمير الجمعي  في  صفحاته عبثاً 
للشعب الفلسطيني كأي ضمير أكثر 
حكمة وعمقاً من أن يستقر فيه من 

ال يستحق ذلك.  
سردية وداع  

تحاصرها أمهات  التي  في صومعته 
الزهور  أحواض  أحب  الكتب، 
والتفنن  البيتية  وسائر النباتات 
بها  والعناية  زراعتها  في 
تغيير  و جها  عال و تقليمها  و
تربتها والحديث عنها بأسلوب طليق 
وممارسات  كطقوس  ساخر  وظريف، 
يومية حتى صارت  جزءاً من حياته. 
أكثر  قيمتها  تعرف  »الوردة   يقول 

عندما تزرعها أنت بيديك«.
زمن  في  الحرية«  »دوار  التهمه 
والعنصرية  واالستغالل  االحتالل 
الديكتاتوريات،  وربيع  واالستبداد 
فأسلم الروح في بيروت صباح 22 أيار 
القادمة،  لألجيال  إرثه  مودعاً   ،2020
على  واالستقواء  التغيير  أسئلة  بين 
على  يقَو  لم  بها؛  وليس  الهزيمة 
التفاهة  مهادنة  أو  الخطأ،  مهادنة 
بأنواعها ومحارباً ضد المقدمات التي 
أسست للتصدع التاريخي واالحتماالت 
مع  البرابرة  بانتظار  الالمتناهية، 
وبدون  واآلن  كفافيس،  قسطنطين 
البرابرة، ما الذي سيحدث لنا؟ هؤالء 

البرابرة كانوا حاًل من الحلول«.
ولكونه مثقفاً، وطنياً، وفياً، عفيفاً، 
االزدواجية  تلك  يتحّمل  لم  نبياًل، 
المقيتة؛ قاطع وتمرد وسامح وغادر 
ولم  حاول  وشاغب،  واختلف  وصادق 
على  يلقي  أن  قرر  وأخيراً  يفلح، 
فلسطين وعلينا وعلى الدنيا السالم. 
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شخصية   )   1892-1940(  Benjamin  Walter( بنيامين  والتر  يعتبر 
متميزة ومتفردة في الفكر النقدي، ارتبط بشكل خاص بالرومانسية الثورية، 
واشتغل على المصالحة والتوفيق بين الشيوعية والفن واألدب، فهذا المفكر يرفض 
على  يعتمد  للرأسمالية  ونقده  العلمية،  للماركسية  الميكانيكي  البارد  الفكر  ويناهض 
التفكير  لنا  السورياليين. كتاباته تتيح  تحليل يتغذى من حساسية فنية مستلهمة من 

في تحرر يمر عبر الخلق واإلبداع واالستيطيقا. 

 عرض وترجمة: عبد الكريم وشاشا-كاتب ومترجم /المغرب

 Bandier Norbert عن نص لـ

والتر بنيامين:
الفن والتحرر 

تأثير السوريالية على والتر بنيامين
االلتحاق  في  بنيامين  والتر  أخفق 
يقدم  وهو  الحين  ذلك  ومنذ  بالجامعة، 
في  يتوانى  ال  مستقاًل،  كاتًبا  نفسه 
وهو  األكاديمية،  االمتثالية  شجب 
بنيامين   والتر  اكتشف  باألدب؛  شغوف 
الحركة الثورية، والشيوعية الراديكالية. 
سيلتقي   1925 سنة  باريس  وفي 
بين  جمعت  التي  السوريالية  بالحركة 

الكتابة الشعرية والنضال الثوري. 
قامت مجلة » الثورة السوريالية » بمهاجمة 
والمقال  االجتماعية،  المؤسسات  كل 
»افتحوا  عنوان  يحمل  الذي  الشهير 
هذه  يوضح  الجيش«  سرحوا  السجون، 
الثورة، فهؤالء الشباب الشعراء أغلبهم 
وينتهكون  يتمردون  معروف  غير 

القواعد األدبية المعروفة، أنطونين أرتو 
إصدار  ترأس   )Antonin Artaud(
المذكورة، يحتوي على  المجلة  عدد من 
من  تسخر  المرحة  الرسائل  من  العديد 
رؤساء ومدراء المؤسسات وعلى رأسهم 

عمداء الكليات والجامعات.
المدينة  تسمح  بنيامين،  لوالتر  بالنسبة 
الفلسفي،  والتفكير  الشعرية  بالكتابة 
الحساسية  وحدها  السورياليين،  وكما  
الشعرية في مواجهتها للواقع يمكن أن 
تغير العالم، والمنظور الشعري للمدينة 
يمّكن من نقد اإلطار الذي ينظم الحياة 
 – السورياليين  أي   – ألنهم  اليومية، 
يرفضون الفصل بين الفن والحياة؛ فلم 
أما  الحركة،  لهذه  أولوية  الكتابة  تعد 
ومرتبًطا  فقد ظل شغوًفا  بنيامين  والتر 

السورياليين  أن  سيما  وال  باألدب، 
من  ثورة  وأكثر  منه  سًنا  أصغر  كانوا 
تثير  حركة  عن  بنفسه  فنأى  الثورة، 
يتميز  ألنه  و«الفضائح«،  واللغط  الجدل 
والمنضبط  المنهجي  ب«االستعداد 

للثورة«.
والتر  بقوة  السوريالية  الحركة  ألهمت 
افتتان  إعادة  بنيامين، وشاركها منظور 
سعى  ذلك  وبموازاة  بالشعر،  العالم 
جاهًدا إلى الجمع بين الماركسية الثورية 
على  »يجب  بالحرية:  الراسخ  وااللتزام 
الفن أن ال يغيب عن ناظريه هدفه األوسع 
الحياة  قوى  للوعي  يكشف  أن  وهو:  أال 
الذي  الفنان،  حواس  شحذ  إن  الروحية« 
يتيح  الوسائل،  بكل  يضاعفه  أن  يجب 
له أيًضا أن يكشف للوعي الجمعي، ماذا 

يجب أن يكون، وما سيكون عليه. 
مستشهدا  بنيامين  والتر  يكتب 
 )André Robert Breton(ببروتون
بقدر  إال  مقبواًل  الفني  العمل  يكون  : »ال 
التي  للمستقبل  المرتجفة  االنعكاسات 
التوفيق  الكاتبان  يحاول  عبره«.  تمر 
واللعب،  العمل  والحلم،  الفعل  بين 
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النهج ال يمكنه  الحياة والشعر. إن هذا 
وإطاحة  قلب  إطار  في  إال  يندرج  أن 
الكاتبان  يسعى  لذا  الطبقي؛  بالمجتمع 
والفن،  للحرية،  مفهوم  إلى  شاًقا  سعًيا 
واإلبداع، والتحرر، والرغبة اإلنسانية...          

نقد صناعة الفن والفرجة
الفكر  على  بنيامين  والتر  يعتمد 
نمط  تحليل  على  وخاصة  الماركسي، 
اإلنتاج الرأسمالي، ومع ذلك يفضل والتر 
وأصبح  والفني،  الثقافي  المجال  دراسة 
ماركسًيا متفرًدا ويعتبر من أحد مراجع 
األصيلة  تأمالته  فرانكفورت،  مدرسة 
 Theodor( أدورنو  أعمال  بقوة  تلهم 
  ( وهوركهايمر    )W. Adorno

 Horkheimer Max(
إعادة  عصر  الفني في  »العمل  كتابه  في 
بنيامين  والتر  يحلل  تقنًيا«؛  إنتاجه 
انعكاسات الحضارة الصناعية على اإلبداع 
االستنساخ  تشجع  فالرأسمالية  الفني، 
الهائل لألعمال الفنية التي تم إبداعها 
كما  فريدة،  نماذج  بواسطة  سابًقا 
ونشر  طبع  سرعة  تتيح  المطبعة  أن 
الصوتي  التسجيل  وساعد  المكتوب، 
في تطوير الصناعة الموسيقية، ثم فن 
التصوير، والسينما عممت التمثيل ونقل 
الصورة، فأصبح بذلك استنساخ وتمثيل 

العمل الفني في حد ذاته ممارسة فنية.
كما  الفني،  العمل  وجود  فرادة  اختفت 
بنيامين:  والتر  يؤكد  أصالته،  اختفت 
)تكمن أصالة الشيء في كل ما يمكن أن 
المادي  واستمراره  نشأته،  من  عنه،  يحيله 
 ،) التاريخي  االستحضار  على  قدرته  إلى 
الحساس  الجوهر  ينقل  ال  االستنساخ 
إلبداع أصيل، بل يقضي على الهالة التي 

تميزه في تكراره الهائل.
الطويلة،  التاريخية  الفترات  خالل   «
للمجموعات  الحساس  اإلدراك  نمط  يتغير 
فيه  تتغير  الذي  الوقت  نفس  في  البشرية 
بنيامين.  والتر  يؤكد  وجودهم«  شروط 
هذا  من  يغيران  والتكنولوجيا  فالتاريخ 
أصالة  ترتكز  حساسيته..  ومن  اإلدراك 
التي  له  المصاحبة  الطقوس  على  الفن 
هذه  واختفاء  للموضوع،  الهالة  تضفي 
االجتماعية  الوظيفة  من  يغير  األصالة 
تلعبه  الذي  الدور  استبدال  ويتم  للفن، 

الطقوس بدور تلعبه السياسة.
ممارسات  )بتحرير  بنيامين:  والتر  يقول 
تضاعفت  طقوسها،  خارج  معينة  فنية 
نقل  يمكن  حينها  إنتاجها(  فرص عرض 
إن  أكبر،  بسهولة  وعرضها  األشياء 
طبيعتها  من  يغير  الكمي  انتشارها 
النوعية، فمن أداة فاتنة وأخاذة تصبح 

مع  بسيطة.  ديكورية  ملحقات  مجرد 
التصوير الفوتوغرافي والفن السينمائي، 
المشاهد،  على  نظرته  الفنان  يفرض 
يرشده ويوجهه ويتحكم في حساسيته 
يقوم  ال  السينما  ففي  وذائقته. 
جمهور،  أمام  أدوارهم  بلعب  الممثلون 
باآلالت،  المتفرجين   استبدال  يتم  بل 
وهكذا تتالشى هالة الممثل وما يعرضه 
ويصبح  النجوم  تصنع  السينما  ويمثله. 
والتسويق.  للعرض  بضائًعا  الممثلون 
النجوم  عبادة  )إن  بنيامين:  والتر  يؤكد 
تحافظ  السينما  رأسمالية  تشجعها  التي 
على هذه الهالة السحرية لشخصية الممثل، 
طويلة  فترة  منذ  منحرفة  أصبحت  وقد 
إطار  ففي  التسويقية(  أبعادها  بسبب 
كغيرها  للسينما  يمكن  ال  الرأسمالية، 
من األشكال الفنية األخرى؛ إال الدفاع عن 

النظام القائم.
انتشار  ومع  السينمائي  المجال  ففي 
التمثيل  ينفصل  التقنية،  األجهزة 
تبدو  عندها  الواقع،  عن  وأكثر  أكثر 
عالًما مصطنًعا أكثر، ولكن من  السينما 
الفوتوغرافي،  التصوير  استعمال  خالل 
الواقع  وصف  في  السينما  استفاضت 
وتنويع  المقربة  فاللقطات  وعمقته. 
بمالحظة  يسمح  التصوير،  زوايا 
يؤكد  كما  وهكذا  المخفية.  التفاصيل 
والتر بنيامين )تضاعف السينما من جانب 
إدراك االحتياجات التي تحكم وجودنا، ومن 
جانب آخر تتمكن أن تتيح لنا فضاًء واسًعا 

غير متوقع للتخييل واللعب(.  
السينما،  اختراع  قبل  )الدادائيون(  حاول 
بإثارة ردود الفعل ونقل المشاعر القوية 
األدب،  أو  الرسم  فن  خالل  من  الجياشة 
ولكنهم  السوق،  منطق  رفضوا  وقد 
وبعده  الفني  العمل  هالة  هاجموا  أيًضا 
التأملي، وأصبح إثارة الجدل هو الشرط 

الوحيد.
تعزز السينما السلبية أمام تتابع الصور 
وتنمية  التأمل  تمنع  التي  واللقطات 
الخيال، يكتب مرة أخرى والتر بنيامين: 
الكثيفة   والمتابعة  الحضور  أحدث  )لقد 
عمليات  لكن  المشاركة(،  نمط  تغييًرا في 
إلى  تؤدي  أن  يمكن  للسياسة  التجميل 
البيان  ويدافع  الحرب،  وإلى  الفاشية 
جمالية  عن  المستقبلي  لألدب  الفني 

حربية وميكانيكية.
التصوير الفوتوغرافي والمتعة الفنية

موجًزا  تاريًخا  بنيامين  والتر  يقترح 
فيه  يصف  الفوتوغرافي  للتصوير 
العالقات بين الصورة واإلبداع، فالتصوير 
الخضوع  قبل  فًنا  يشبه  الفوتوغرافي 
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للتصنيع، مثله مثل الرسم يحاول التقاط 
لحظة، بورتريه، نظرة؛ لكن مع التصوير 
الواقع  من  جزء  ينفلت  الفوتوغرافي 
الذي ال يتحكم وال  الفنان  والصدفة من 
يتقن إبداعه بالكامل... يتيح  التصوير 
الفوتوغرافي التقاط لحظة تبدو عفوية 
بأن  والتر  يؤكد  مصطنعة.  وغير  آنية 
على  العارضات  ترغم  نفسها  العملية 
داخل  بل  العملية،  خارج  ليس  العيش 

اللحظة.   
الفوتوغرافي  التصوير  اتجه  بدايته  في 
من  بداًل  البورتريه،  في  التخصص  إلى 
آخر،   حضور  أي  أو  الطبيعية  المناظر 
يشتغلون  الذين  الرسامون  ويصبح 
مصورين  مصغرة  بروتريهات  على 
الضوء  ويمنح  محترفين،  فوتوغرافيين 
البروتريهات  لهذه  ثوب  تجعيدة  أو 
عزز  التقني  التقدم  لكن  فنية،  هالة 

بسرعة التنميق واإلبهار المزيف.
على  السوريالية  المجالت  نشرت 
تنقل  فوتوغرافية  صورا  صفحاتها 
المدينية  الطبيعية  للمناظر  تفاصيل 
جزء  متميزة:  أجواء  تركيب  إلعادة 
اسم  يحمل  قارب  أو  طوافة  سور،  من 
أيضا  السورياليون  واستحضر  المدينة، 
فارغة  والمقاهي  والشوارع  الساحات 
هذه  )إن  بنيامين:  والتر  وصف  وكما 
بال  ولكنها  مهجورة،  ليست  الفضاءات 
المدينة  تظهر  الصور  هذه  في  روح، 
خالية من السكان مثل منزل لم يجد من 

المنجز  هذا  خالل  فمن  بعد،  يستأجره 
باستعداد  الفوتوغرافي  التصوير  قام 

لفصل سليم بين المحيط واإلنسان(.
كسر  الفوتوغرافي  التصوير  أتاح  فقد 
الحاجز بين الحياة والفن، وكل شكل من 
فنًيا  عماًل  تصبح  معاشة  تجربة  أشكال 
وهو  الفوتوغرافي،  التصوير  خالل  من 
أيًضا فن يتألف من كل الفنون األخرى، 
جميع  إنتاج  إعادة  بمقدوره  فن  فهو 
األعمال الفنية؛ هو فن، والفن يمكن أن 
بالنسبة لشاعرة  فًنا فوتوغرافًيا.  يصبح 
 :  )Tristan Tzara( الدادائية  الحركة 
قوة  اخترع  الفوتوغرافي  التصوير  فإن 
أهميته  تجاوزت  ورطب  ناعم  البرق، 
متعتنا   تستهدف  التي  األبراج  جميع 

البصرية.
يقدم  )Benjamin Walter( فكًرا 
الحركات  طرق  مفترق  على  أصياًل  
الطليعية الفنية ومدرسة فرانكفورت 
فال   ،)Adorno( يجسدها  التي 
والتجهيل  الجموع  ثقافة  نقد  يزال 
والسأم  الفرجة  بواسطة  واالستغباء 
إليه،  الحاجة  وفي  مناسًبا  والفراغ 
سلعة  إلى  الفن  يتحول  فعندما 
فهو  ومنتشرة،  مكرورة  مستنسخة 
يقوي من االستالب والهيمنة. الفنان 
الحقيقي يعارض جماهير المتفرجين 
الذين يستهلكون منتجات  السلبيين 
والتصوير  السينما،  وتساهم  السوق، 
تجهيل  في  والصور  الفوتوغرافي، 

ونقل  الشعبية  الجماهير  واستغباء 
ففي  السائدة.  المشاهد  نفس 
والفنانون  الفن  الرأسمالي،  المجتمع 
مجرد سلع وبضائع تتوافق مع منطق 
واستنزاف  موحد،  جمالي  وقالب 
ولكن  الشعرية،  الحساسية  وإفقار 
المقابل يمكن استخالص اإلبداع  في 
من منطق السوق، ويمكن أن يؤدي 
إذكاء  إلى  الفني  العمل  استنساخ 
الشعب؛  من  كبير  جزء  لدى  الرغبة 
عندها يمكن للفن أن يحرر التخييل 
للممكنات  واسًعا  مجااًل  لنا  ويفتح 
إلى  يعيدنا  فاإلبداع  واالحتماالت، 

اليوتوبيا والتحرر.
العمل  الفنية  الطليعة  علينا  تقترح 
الهرمية  أشكال  جميع  تدمير  على 
مجتمع  البتكار  والسيطرة  والفوقية 
تعارض  أنها  كما  المبدعين،  من 
والربح  المنافسة  إلزامية  منطق 
والمتعة  اإلبداع  عن  والدفاع  واألداء، 

والفرح.   
املصادر:

Walter  Benjamin ,L’Œuvre 
d’art  à  l’époque  de  sa 
reproductibilité  technique  
Allia. 2011
Walter Benjamin, Petite 
Histoire de la photographie, 
Revue Agone n20°.  » Art, 
raison et subversion «. 

http://www.editions-allia.com/fr/livre/274/l-uvre-dart-a-lepoque-de-sa-reproductibilite-technique-l
http://www.editions-allia.com/fr/livre/274/l-uvre-dart-a-lepoque-de-sa-reproductibilite-technique-l
http://www.editions-allia.com/fr/livre/274/l-uvre-dart-a-lepoque-de-sa-reproductibilite-technique-l
http://www.editions-allia.com/fr/livre/585/petite-histoire-de-la-photographie
http://www.editions-allia.com/fr/livre/585/petite-histoire-de-la-photographie
http://atheles.org/agone/revueagone/agone20/
http://atheles.org/agone/revueagone/agone20/
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قرر  ،2017 /يوليو  تموز   2 يوم  ساعات،  عدة  استمر  مطول  اجتماع   بعد 
 الكابينت الصهيوني النزول عن شجرة الغلو والتجبر والخضوع إلرادة الشعب
 الفلسطيني وتفكيك البوابات اإللكترونية التي كان قد بدأ بنصبها على أبواب
)الحيوي( البيوميتري  التدقيق  تقنيات  على  تعتمد  والتي  األقصى،  المسجد   ومداخل 
 وتتبع الوجوه، وفكك االحتالل صاغًرا تلك البوابات بعد انتفاضة بدأت في الرابع عشر

من الشهر ذاته.
 هذا النص، ينشغل بفحص طبيعة التقنية التي تعتمد عليها آلية الكشف البيومتري
عليها ويسيطر  يستخدمها  ومن  األمني،  القمعي  ودورها  الوجوه،  على   والتعرف 

ولمصلحة من؟

أحمد مصطفى جابر- صحفي/ مسؤول شؤون العدو في »الهدف«

االختطاف الرقمي وتكنولوجيا التعرف:
كيف تحولنا إلى أسطر برمجية في خوارزميات آلة البحث؟

تذهب  أين  من  يوًما  تساءلت  هل 
أو  تويتر  أو  بوك،  الفيس  على  صورك 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  من  غيرها 
أو حيثما تحملها على شبكة اإلنترنت؟ 

اإلجابة البسيطة هي أنها موجودة دائًما 
في قسم الصور، وإذا كنت أنت المحرر 
دائًما  بإمكانك  فسيكون  المسؤول 
حذفها والتخلص منها، وبهذه الطريقة 

تعتقد أنك قمت بإزالتها وأن أحًدا آخر 
لن يستطيع الوصل إليها.

الخبر السيئ والذي لم يعد سًرا، أن هذا 
على  يمحى  ال  أثرك  ألن  صحيح،  غير 
بل  ليس ألنها عملية صعبة،  اإلنترنت، 
التقنيات  بأن  الجميع  يعلم  مستحيلة، 
الصور  تنزيل  عبر  والمتاحة،  المبسطة 
أن  يكفي  كان،  أي  قبل  من  وحفظها 
حسابك،  صفحة  على  شخص  يدخل 
الصورة  األيمن على  الفأرة  بزر  ويضغط 
وهو  حاسوبه،  على  بحفظها  ويقوم 
شخص  أو  يعرفك،  ال  شخص  ربما 
يحبك  إنه  أو  صورتك،  استخدام  يريد 
ببساطة، وحتى لو كانت صورك محمية، 
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فإن باإلمكان دائًما أن ينفذ أي شخص 
تقنية السكرين شوت، بالضغط على زر 
قد  سيكون  سكرين،  وبرنت  كونترول 
شاشته  على  تظهر  كما  الصورة  التقط 
صور  محرر  أي  في  بإلصاقها  وسيقوم 

بسيط، ومجاني، ويحررها كما يريد.
بها  يقوم  التي  هي  األشياء  هذه  لكن 
مجرم  أو  مبتز  أو  عادي،  شخص  ربما 
شيء،  كل  ليس  هذا  ولكن  مبتدئ، 
ألن عليك أن تقلق من أنك بمجرد أن 
فتحت حساًبا افتراضًيا على منبر تواصل 
كياًنا  خلقت  قد  تكون  فإنك  اجتماعي، 
حال  كما هو  مطابًقا،  يكون  قد  موازًيا، 
لحياتك  تقريًبا،  المستخدمين  من   %70
على  الرقابة  فإن  وهكذا  الواقعية، 
حسابك في الواقع هي رقابة أيًضا على 
االفتراضي،  فـ«أنت«  الواقعية،  حياتك 
جبارة  خوارزمية  تصرف  في  أصبحت 
تتركك  ولن  عليك،  قبضتها  أحكمت 
حسابك،  بإغالق  قمت  لو  حتى  أبًدا، 
الجثة  تلك  دفن  من  تتمكن  لن  فإنك 
وكما  اختطافها  تم  فقد  االفتراضية، 
سييتم  الجنائي،  المختبر  طبيب  يفعل 
تشريحها وتمزيقها إرًبا لتتحول ذاتك 
االفتراضية التي تكون قد نسيتها في 
عالمك الواقعي إلى أرقام ورموز غامضة 
بتصنيفك،  في معادالت ضخمة، تقوم 
بصمة  إليه  تشير  ما  وتحديد  وفرزك 
وجهك، وتصبح جزًءا من آلية مالحقتك 
في  معك  يتشابهون  من  مالحقة  أو 
واالنعكاسات  الوجهية  التعبيرات 

العاطفية على الوجه.
ليست  فصورك  شيء،  كل  ليس  هذا 
متاحة فقط عن طريق اتصالك المباشر 
لمئات  أيًضا  مباح  فأنت  باإلنترنت، 
في  للمراقبة،  ُتستخدم  التي  الكاميرات 
التسوق  ومراكز  واألسواق  المدن  شوارع 
موصولة  كلها  وهذه  والمستشفيات 
تلك  باتجاه  دائًما  وتتدفق  باإلنترنت 
يريد  الذي  من  ولكن  الخوارزمية، 
وتعبيراتك  وجهك،  »بصمة«  استخدام 
أكثر  تحول  وكيف  ولماذا؟  الخاصة؟ 
مستباح  شيء  إلى  خصوصية  األشياء 
رقابة  وال  ضبط  دون  خطير  بشكل 

وطبًعا بدون إذن منك شخصًيا؟ 
البداية:

نيكوالس  كتب   ،1995 عام  في 
التكنولوجيا  خبير  نيغروبونتي، 
»أن  فريًدا  تنبؤًيا  كتاًبا  وناقدها، 
 »Being Digital رقمًيا:  تكون 
بالخيال  مرتبًطا  ليس  كتاب  وهو 

بل حول  القارئ،  يظن  قد  كما  العلمي 
التقنيات الرقمية ومستقبلها وقد أوجز 
وكانت  الرقمية،  التقنيات  تاريخ  فيه 
المدفوعة  الحياة  حول  األساسية  مقالته 
كانت  الوقت  ذلك  في  بالتكنولوجيا، 
تقنية التعرف على الوجه ال تزال مجرد 
أن  لها  مقدر  أنه  شعر  ولكنه   حلم، 
»وجهك هو في  تصبح حقيقة فكتب: 
الخاص بك، ويجب  العرض  الواقع جهاز 
بك  الخاص  الكمبيوتر  جهاز  يكون  أن 
يتطلب  الذي  األمر  قراءته،  على  قادًرا 
التعرف على وجهك وتعبيراته الفريدة 
في  المتمثل  التقني  ”و” التحدي 
الوجه  وتعبيرات  الوجوه  على  التعرف 
يمكن  تحقيقه  فإن  ذلك،  ومع  هائل، 
في  السياقات،  بعض  في  بارز  بشكل 
أنت  فيها  تشترك  التي  التطبيقات 
يحتاج  بك،  الخاص  الكمبيوتر  وجهاز 
فقط إلى معرفة ما إذا كنت أنت، وليس 

أي شخص آخر على هذا الكوكب“.
البعض  اعتقد  كما  خيااًل  يكن  لم  هذا 
الذي   2018 عام  ففي  الوقت،  ذلك  في 
نبوءة  تحقق  عام  البعض  يعتبره 
نغروبنتي أصدرت شركة  Apple جهاز 
iPhone X، والذي يمكن للمستخدمين 
اختيار فتحه من خالل النظر إلى الكاميرا 
أصبح  المستخدم،  على  ستتعرف  التي 

الوجه هو كلمة المرور.
للمستخدمين  متاحة  تكون  أن  قبل 
في  التقنية  هذه  استخدمت  المدنيين، 
األخيرة   السنوات  ففي  أخرى،  سياقات 
تم إدخال تقنية التعرف على الوجه في 
المطارات في الواليات المتحدة كوسيلة 
سبيل  على  المسافرين،  هوية  لتأكيد 
المثال تم االستفادة منها العام الماضي 
خمسة  رجل قتل  على  التعرف  في 
الصحف في  إحدى  مكتب  أشخاص في 

والية ماريالند، وأيًضا لتحديد شخصين 
العميل  بتسميم  قيامهما  في  يشتبه 
سكريبال  سيرجي  الروسي  المزدوج 
المتحدة،  المملكة  في  يوليا  وابنته 
على  أيًضا  الحميدة  االستخدامات  ومن 
تعمل  الشركات  بعض  أن  المثال  سبيل 
الوجه  على  للتعرف  برنامج  إنشاء  على 
مساعدة  أخرى،  أمور  بين  من  يمكنه، 
المكفوفين على معرفة من في الصورة، 

أو حتى من في الغرفة معهم.
على  التعرف  تقنية  تثير  ما  بمقدار 
الخوف  تثير  فإنها  اإلعجاب،  الوجه 
الرئيس  سميث  براد  كتب  وكما  أيًضا، 
بشركة   األول  القانوني  والمسؤول 
” Microsoft«: »تخيل حكومة تتعقبك 
الشهر  خالل  فيه  تمشي  مكان  كل  في 
”تخيل  علمك« و  أو  إذنك  دون  الماضي 
تجمًعا  حضر  من  لكل  بيانات  قاعدة 
سياسًيا يشكل جوهر حرية التعبير«،  ما 
واألهم  التقنية؟  عليه هذه  تقدر  الذي 
التقنية  مثل هذه  أن  أعاله  ذكرنا  كما 
هائلة،  صورية  بيانات  لقاعدة  تحتاج 
يتم تخزينها وملؤها بشكل غير قانوني 
وجوهنا  استباحة  ويتم  األغلب،  على 
التي هي ملكية خاصة لنا طبعا إن صح 

التعبير بدون إذن.
ولكن هل هذا ممكن فعاًل؟

السؤال بسيط، واالنجازات المحققة أعاله 
هذا  ولكن  باإليجاب،  الجواب  أن  تقول 
يحتاج إلى تدقيق، ففي صيف 2019، 
فاير،  رفائيل  يدعى  فرنسي  فنان  زعم 
للحصول  بطلب  التقدم  في  نجح  أنه 
فرنسا  في  وطنية  هوية  بطاقة  على 
بواسطة  إنشاؤها  تم  صورة  باستخدام 
لوجهه. وقالت  بالكامل  الكمبيوتر 
ابتكر  فابر  أن  فرنسية  إعالم  وسائل 
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والتقنيات  البرامج  باستخدام  الصورة 
في  الخاصة  للتأثيرات  المستخدمة 
مثل Blender و  واأللعاب،  األفالم 
للعناصر  سوق  وهو   ،TurboSquid
بشرًيا  رأًسا  نحت  األبعاد. لقد  ثالثية 
قبل  مكعًبا  األساس  في  كان  مما  رقمًيا 
عند  األبعاد  ثنائية  الصورة  تنقيح 
الواضح أن الصورة  الدقيق، من  الفحص 
التي أنشأها فابر ليست صورة - لكنها 

قريبة بشكل مذهل من الصورة.
كان  هدفه  لمجلة  Vice أن  فابر  قال 
»حدود  بالصورة،  عالقتنا  استكشاف 
الشعري،  تفسيرها  أو  البشرية،  العين 
والتكنولوجيا. نحن  الخيال  وقوة 
المعدلة  الرقمية  بالصورة  جًدا  محاطون 
]كذا[ لألجساد، وصور كل شيء بشكل 
صورة  عالمنا  يصبح  بحيث  أساسي، 
الواقع إن فابر  رقمية بطريقة ما«. في 
محق تماًما، وما لم يذكره أنه ليس فقط 
عالمنا الذي تحول إلى صورة رقمية، بل 
أجسادنا أيًضا وذواتنا. وبالتالي ما الذي 
»تراه« كاميرا التعرف على الوجه عندما 
اآلخرين؟ كيف  بين  وجهنا  تكتشف 
تنظر  من  أو   - إليها  ينظر  من  تعرف 

إليه؟ 
منا  واحد  لكل  تفعل   أنها  هو  الجواب 
تعتبر  بنفسه؛ إنها  فابر  فعله  ما 
فنحن تحت  خالصة،  كبيانات  وجهنا، 
لسنا  الوجه،  على  التعرف  كاميرا  أنظار 

أنفسنا؛ نحن عروض رقمية ألنفسنا.
نحن نتحول إلى مجرد أسطر في 

خوارزمية عمالقة:
لتحديد  كأداة  الوجوه  استخدمت  دائما 
النظر  ولكن  اآلخرين،  وتمييز  الهوية، 
معرفته،  يعني  ال  أي شخص  وجه  إلى 
حيث  ذلك،  من  أخطر  الترقيم  ولكن 
هذا  تجعل  التي  الخوارزميات  بناء  يتم 
واحد  لشخص  الصور  مئات  عبر  ممكًنا، 
في جميع حاالته االنفعالية والعاطفية، 

أسرارنا  تخفي  الوجوه  كانت  وبينما 
للدخول  المرور  كلمة  هي  اآلن  أصبحت 

إلى هذه األسرار.
قاعدة البيانات:

ربما يكون جهاز التعرف على الوجه لدى 
األمريكي  الفيدرالية  التحقيقات  مكتب 
هو األكبر على اإلطالق، دون ذكر الصين 
طبًعا، وهو يحتوي حالًيا على أكثر من 
من  أكبر  رقم  وهو  صورة  مليون   640
المتحدة،  الواليات  سكان  عدد  إجمالي 
شيء؛  كل  من  صوًرا  يتضمن  وهو 
الشخصية؛  الهويات  القيادة؛  رخص 
أذرع  استطاعت  وأينما  السفر  جوازات 
برامج البحث الوصول، ربما أيًضا سجالت 
ومخازن غوغل  والمستشفيات،  المدارس 

الهائلة، وغيرها كثير.
ووفًقا لمكتب التحقيقات المذكور، فإنه 
عمليات  من  هائل  عدد  بإجراء  يقوم 
أول/ تشرين  من  حيث  سنوًيا،  البحث 
 ،2019 نيسان/أبريل  إلى   2017 أكتوبر 
الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  أجرى 
لنظام  بحث  عملية   152000 من  أكثر 
يتطابق  الذي  الوجوه  على  التعرف 
ال  الرقم  هذا   ، mugshots صور مع 
قواعد  في  البحث  عمليات  حتى  يشمل 
جواز  صور  مثل  الخارجية،  البيانات 
غير  بشكل  مرتفع  أنه  كما  السفر. 
عادي عند مقارنته بحقيقة أنه لم يكن 
ناجمة  جنائية  سوى 10232 إدانة  هناك 
مكتب  قادها  التي  التحقيقات  عن 
المالية  السنة  الفيدرالي في  التحقيقات 

2017. عن ماذا إًذا كان يبحث ال FBI؟ 
نهر من الصور على اإلنترنت.. بل 

هو محيط
على  الصور  من  الهائل  الكم  ساعد 
اإلنترنت على تعزيز نماذج وخوارزميات 
الصور  لفهرسة  وقوة  تطوًرا  أكثر 
وبيانات الوسائط المتعددة واستعادتها 
والتصنيف  الفرز  عبر  وتنظيمها؛ 
تنميطها  إلى  وصواًل  معها  والتفاعل 
واألكثر  العملية  من  األخطر  الجزء  وهو 

إثارة للذعر. فكيف يتم هذا األمر؟
نظرة  نلقي  السؤال  هذا  على  لإلجابة 
ربما  مفتوحة  بيانات  قاعدة  أكبر  على 
 ،”ImageNet“ ما تسمى  نوًعا  وجديدة 
وهي عبارة عن أنطولوجيا واسعة النطاق 
للصور مبنية على العمود الفقري لهيكل  
قاعدة  هي  ]الووردنت   WordNet
اإلنجليزية. تجمع  للغة  بيانات معجمية 
الواحد  المعنى  ذات  اإلنجليزية  الكلمات 

إلى مجموعات من المرادفات تدعى كل 
مجموعة سينست، ولكل مجموعة تعريف 
قصير عام، كما توضح العالقات الداللية 
الترادفية  المجموعات  بين  المتنوعة 
الكل  عالقة  النقيض،  عالقة  مثل 
والمشمول[  الشامل  عالقة  من،  والجزء 
وتهدف ImageNet  إلى إنتاج عشرات 
التي  المشروحة  الصور  من  الماليين 
لـ  الداللي  الهرمي  التسلسل  تنظمها 
الورقة تحلياًل   WordNet. تقدم هذه 
مفصاًل لـ ImageNet ، وبتوضيح أكبر 
فإن  ImageNet  هو عبارة عن قاعدة 
مصممة  جًدا  كبيرة  بصرية  بيانات 
للتعرف على الوجوه وكان قد تم بالفعل 
تصنيف 14 مليون صورة قبل إطالقها، 
البداية  في  يدوًيا  الصور  هذه  فرز  وتم 
عن طريق توظيف طالب جامعيين قبل 

االنتقال إلى الخوارزميات اآللية.
اكتشاف صادم:

عندما كانت جيليان يورك وهي ناشطة 
إجازة  في  العمر  من   36 في  أمريكية 
رسالة  تلقت   ،2019 فبراير  شباط/  في 
صديقها  اكتشف  حيث  متوقعة،  غير 
آخر،  وباحث  ناشط  وهو  هارفي  آدم 
حكومية  بيانات  قاعدة  في  لها  صوًرا 
خوارزميات  لتدريب  تستخدم  أمريكية 
إذا  عما  وتساءل  الوجه،  على  التعرف 
تعمل  التي  ذلك. يورك  تعرف  كانت 
في برلين لمؤسسة الحدود اإللكترونية، 
في  تعمل  ربحية  غير  مجموعة  وهي 
تعلم،  تكن  لم  الرقمية،  الحقوق  مجال 
قاعدة  أن  اكتشفت  عندما  وصدمت 
البيانات تحتوي على ما يقرب من اثنتي 
عشرة صورة لها، وهي مزيج من الصور 
تم   ، YouTubeعلى الفيديو  ولقطات 
التقاطها على مدار عقد تقريًبا. وعندما 
بحثت في سبب استخدام قاعدة البيانات، 
بناء  في  ساعد  وجهها  أن  لها  اتضح 
الفيدرالية  الحكومة  تستخدمها  أنظمة 
االهتمام،  محل  الوجوه  على  للتعرف 
بهم  المشتبه  المجرمين  ذلك  في  بما 
الشرعيين.  غير  واألجانب  واإلرهابيين 
الفور  على  أدهشني  »ما  يورك:  تقول 
هو نطاق المرات التي يغطونها«، حيث 
 ،2008 عام  من  األولى  الصور  »كانت 
حتى عام 2015«  وكان هناك صور خاصة 

ومحدودة التداول أصاًل وليست عامة. 
يورك هي عنصر واحد من 3500 موضوع 
الحكومية  البيانات  قاعدة  في  آخر 
    IARPAالمذكورة، والتي ُتعرف باسم
Janus Benchmark–C )IJB-C(
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تمول  أمريكية  حكومية  هيئة  وهي 
األبحاث المبتكرة التي تهدف إلى منح 
ميزة  األمريكية  االستخبارات  مجتمع 
على  سميت  و Janus التي  تنافسية، 
- هي  الوجهين  ذو  الروماني  اإلله  اسم 
وتتضمن  الوجوه،  على  التعرف  مبادرة 
مقاول   جمعها  التي  البيانات  مجموعة 
ما   ، Noblisُيدعى الباطن  من  حكومي 
)هناك  لوجوه  صورة   21294 مجموعه 
أجزاء أخرى من الجسم أيًضا(، بمتوسط   

لكل  فيديو  مقاطع  وثالثة  صور  ست 
الطلب  عند  متاحة  وهي  شخص، 
وباعترافهم  المجال.  للباحثين في هذا 
ذات  »مواضيع  مبتكروها  اختار  الخاص، 
في  الوقوع  وتجنب  متنوعة،  وظائف 
»المشاهير  اإلعالم  لوسائل  واحد  مأزق 
تمثياًل  أقل  تكون  قد  ]والتي[  فقط« 
الموضوعات  وتشمل  العالم،  لسكان 
ثالثة  البيانات  مجموعة  في  األخرى 
أعضاء من مجلس إدارة EFF ، وصحفي 
مستقبلي  وكاتب  الجزيرة،  قناة  في 
نشطاء  وثالثة  التكنولوجيا،  مجال  في 
على  األوسط  الشرق  من  سياسيين 
شارك  مصري  عالم  فيهم  بمن  األقل، 
عام  في  التحرير  ميدان  احتجاجات  في 
ولم  تايمز،  فايننشال  تؤكد  كما   ،2011
المذكورين  األشخاص  من  أي  يكن 
قاعدة  في  بإدراجهم  علم  على  أعاله 
صورهم  على  الحصول  تم  البيانات. 
تم  حيث  الصريحة،  موافقتهم  دون 
تحميلها بموجب شروط تراخيص المشاع 
اإلبداعي، وهي اتفاقية حقوق نشر عبر 
اإلنترنت تسمح ألي شخص بنسخ الصور 
األكاديمية  استخدامها لألغراض  وإعادة 
والتجارية، ويتمثل االستخدام األساسي 
األمن  في  الوجه  على  التعرف  لتقنية 
الشركات  قبل  من  سواء  والمراقبة، 
وأماكن  التجزئة  تجار  مثل  الخاصة 
العامة  الهيئات  قبل  من  أو  األحداث، 
المجرمين،  لتعقب  الشرطة  قوات  مثل 
متزايد  بشكل  الحكومات  وتستخدمه 
لتحديد األشخاص من أجل األمن الوطني 
والحدودي، وكانت أكبر عقبة فنية أمام 
تحقيق التعرف الدقيق على الوجه حتى 
اآلن هي عدم قدرة اآلالت على التعرف 
على الوجوه البشرية عندما تكون مرئية 
جزئًيا فقط، أو مغطاة بالظل أو مغطاة 
بالمالبس، على عكس الصور عالية الدقة 
تدريب  تم  والتي  الوجه   تواجه  التي 

أجهزة الكمبيوتر عليها. 

تدريب اآللة:
لتعليم اآللة كيفية قراءة الوجه البشري 
كل  في  أفضل  بشكل  عليه  والتعرف 
الظروف، يجب تدريبها باستخدام مئات 
األشكال  جميع  من  الوجوه  من  اآلالف 
واألجناس،  واألعمار  واأللوان  واألحجام 
ومتنوعة  طبيعية  الوجوه  كانت  وكلما 
محاكاة  األفضل  من  كان  مظللة،  وغير 
قد  التي  الواقعية  الحياة  سيناريوهات 
تتم فيها المراقبة، وكلما كانت النماذج 
دقة،  أكثر  الوجه  على  للتعرف  الناتجة 
الرقمي  الدماء  مصاص  إشباع  أجل  ومن 
من  متزايد  عدد  إيجاد  يجب  كان  هذا، 
مثل  الوجوه  تحوي  التي  المستودعات 
- IJB-C، والتي تحتوي على صور تم 
انتقاؤها يدوًيا وربطها مًعا من مصادر 
وساحات  الجامعات  حرم  مثل  متنوعة 
ومواقع  والمقاهي  واألسواق  المدينة 
التواصل مثل الفيس بوك، وأنستغرام، 
ووجد  وغيرها،  واليوتيوب،  وتويتر 
لتدريب  ُتستخدم  الصور  أن  الباحثون 
مجموعة  تخدم  التي  الخوارزميات 
الصلة  ذات  األغراض  من  متنوعة 
معاييرها  وقياس  الحيوية  بالقياسات 
مراقبة  في  الوجوه  على  التعرف   -
والقيادة  الحشود  ومراقبة  الجوازات 
اآللية والروبوتات وحتى تحليل المشاعر 
في  بها  االستشهاد  تم  وقد  لإلعالن. 
تجارية  شركات  قبل  من  بحثية  أوراق 
  Microsoftو Facebook بما في ذلك
 ، IBMو SenseTime و Baidu و
جميع  في  أكاديميين  قبل  من  وكذلك 
اإلمارات  إلى  اليابان  من  العالم،  أنحاء 
الصهيوني،  والكيان  المتحدة  العربية 
الباحثين  كبير  ماس،  ديف  ويقول 
الحدود  مؤسسة  في  االستقصائيين 
عندما  ُصدم  EFF الذي  اإللكترونية 
في  موجودة  زمالئه  وجوه  أن  اكتشف 
تحول  رأينا  Iarpa ”لقد  بيانات  قاعدة 
الهدف..  حيث  من  الوجه  على  التعرف 
األصل ألغراض  حيث كان يستخدم في 
استخدام  يتم  اآلن  الهوية...  تحديد 
لمشاهدته  تتبع  كرقم  ما  شخص  وجه 
أثناء تحركه عبر المواقع على الفيديو، 
وهو تحول كبير. ]الباحثون[ ال يتعين 
عليهم دفع المال للناس مقابل الموافقة، 
نماذج،  على  العثور  عليهم  يتعين  وال 
تدفع  أن  شركة  أي  على  يتعين  وال 
يحصل  فالجميع  عليها،  الحصول  مقابل 

عليها مجاًنا«. 
مجموعة البيانات التي تحتوي على وجه 

سلسلة  من  واحدة  هي  يورك  جيليان 
والتي   Iarpa عن نيابة  تجميعها  تم 
دولة   21 في  أكاديميون  بها  استشهد 
وروسيا  الصين  ذلك  في  بما  مختلفة، 
وأستراليا،  وتركيا  الصهيوني  والكيان 
مثل  شركات  قبل  من  استخدامها  تم 
الصينية   االصطناعي  الذكاء  شركة 
منتجات  تبيع  التي   SenseTime
الصينية،  للشرطة  الوجه  على  التعرف 
اليابانية  المعلومات  تكنولوجيا  وشركة 
 NECالتي تزود وكاالت إنفاذ القانون 
المتحدة  الواليات  في  بالبرمجيات 
أن  والهند، حتى  المتحدة  والمملكة 
الصور الموجودة بها تم حذفها من قبل 
الدفاع في  الوطنية لتكنولوجيا  الجامعة 
هيئة  أعلى  عليها  تسيطر  التي  الصين 
العسكرية  اللجنة  الصين؛  في  عسكرية 
المركزية، والذي تعاون أحد األكاديميين 
مشروع  في  الماضي  العام  لها  التابعين 
مجموعات  بين  من   ،IJB-A يستخدم 
لبناء نظام من شأنه، كما كتب  أخرى، 
أكثر  فهًما  »]تمكين[  المهندسون 
المزدحمة«،  المشاهد  للبشر في  تفصياًل 
تحليل  »مجموعة  مع تطبيقات تتضمن 
الشخص«.  تعريف  »إعادة  و  السلوك« 
الوجه  مسح  برامج  لعبت  الصين،  ففي 
الجماعية  المراقبة  في  مهًما  دوًرا 
األويغور  مسلمي  واحتجاز  الحكومية 
الغرب.  أقصى  شينجيانغ  منطقة  في 
صنعها التي  الكاميرات  استخدام  وتم 

 Hikvision، إحدى أكبر شركات الدوائر 
 Leonالتلفزيونية المغلقة في العالم، و
 ،SenseTimeلـ السابق  الشريك   ،
أنحاء  جميع  في  المسلمين  لتتبع 
وصفه  فيما  دوًرا  ولعبت  شينجيانغ، 
نشطاء حقوق اإلنسان بالقمع المنهجي 
لماليين األشخاص. وفي وقت سابق من 
   SenseTime أن ظهر  األسبوع،  هذا 
المائة في  51 في  البالغة  باعت حصتها 
ليون  شركة  مع  مشترك  أمني  مشروع 
الدولي  االحتجاج  بعد  شينجيانغ  في 

المتزايد على معاملة األويغور. 
في  الصادم  الجزء  أن  الباحثون  يرى 
يتعلق  »ال  األمر  أن  االكتشافات  هذه 
»بكيفية  بل  الصورة«،  باستحدام 
قام  يورك،  لمقال  وتبًعا  استخدامها«، 
خرائط  رسم  خالل  ومن  هارفي  آدم 
طرق التجارة البيومترية هذه، بتجميع 
ربما  والذي  ببطء،  الوجوه  توزيع  حجم 
يكون قد ساهم في المنتجات التجارية 
صريح  إذن  أي  دون  المراقبة  وتقنيات 
من األفراد المعنيين، والحقيقة المفزعة 
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أنه بمجرد أن يكون وجهك في مجموعة 
بيانات، من المستحيل الخروج منه ألنه 
تم تنزيله بالفعل وإعادة استخدامه في 

جميع أنحاء العالم.
هارفي  آدم  نفذه  مشروع  أول  كان 
 CV هو  المراقبة  تكنولوجيا  لتحليل 
خاص  مشروع  أول  وهو   ،Dazzle
حيث   ،2011 عام  في  الحيوية  للقياسات 
الماكياج  ابتكار سلسلة من تصاميم  تم 
األشخاص  لتمكين  الشعر  وتصفيف 
أنظمة  من  االختباء  من  العاديين 
يهدف  و  اآللية،  الوجه  على  التعرف 
مشروع آخر MegaPixels، الممول من 
مؤسسة  وهي   ،Mozilla مؤسسة  قبل 
المواطنين من  إلى تمكين  ربحية،  غير 
الذي يعيشون فيه:  الجديد  العالم  فهم 
تم إطالقه كقاعدة بيانات قابلة للبحث 
بها،  استشهدت  التي  األوراق  لجميع 
اكتشفها. على  بيانات  مجموعة  كل 
لتطوير  يخطط  التالية،  األشهر  مدى 
للمستخدم  يمكن  بحيث  البحث  أداة 
إذا  ويعرف  اسمه  يكتب  أن  العادي 
لتدريب  وجهه  استخدام  تم  قد  كان 
من  جزء  أي  في  اصطناعي  ذكاء  نظام 
البحث أنه تم إنشاء  العالم، وظهر في 
الوجوه  بيانات  قواعد  أولى  من  واحدة 
الدفاع  وزارة  قبل  من  واسع  نطاق  على 
خالل  من  التسعينيات،  في  األمريكية 
دفع أفراد عسكريين اللتقاط الصور في 
بدأ   ،2007 عام  بحلول  االستوديوهات. 
االستوديو  صور  أن  يدركون  الباحثون 
الستخدامها  للغاية  واقعية  غير  كانت 
كمجموعات تدريب، وأن أنظمة التعرف 
في  ستفشل  عليها  المبنية  الوجه  على 
هو  مطلوًبا  كان  ما  الحقيقي،  العالم 
المزيد من الصور في »البرية« - طبيعية 

وغير واضحة وغير مثبتة. 
التلصص  ذهب  منجم  االنترنت: 

الرقمي
في ذلك العام  2007، تم إصدار مجموعة 
ماساتشوستس،  جامعة  قبل  جديدة من 

الموصوفة  الوجوه  تسمى  أمهيرست، 
في البرية )LFW( ، وهي مجموعة من 
اإلخبارية  القصص  من  مأخوذة  الصور 
وجه،  كل  تسمية  مع  اإلنترنت،  على 
وأظهرت هذه الصور »البرية« موضوعات 
ذات أوضاع وتعبيرات مختلفة، في ظل 
ظروف إضاءة مختلفة، وأدرك الباحثون 
أنهم قاموا بالتنصت على منجم ذهب: 

اإلنترنت. 
الوجه  بيانات  كان هنا كمية كبيرة من 
التي كانت متنوعة وغير مقيدة ويسهل 
الحصول عليها؛ أصبح LFW اآلن أكثر 
معايير التعرف على الوجه استخداًما على 
عندما  سبتمبر،   11 بعد  العالم،  مستوى 
واالستخبارات  الدفاع  تم تحفيز وكاالت 
على االستثمار بشكل أكبر في التعرف 
على الوجه، تم ضخ ماليين الدوالرات في 
المختبرات بهدف صريح هو جمع المزيد 
على  للحصول  البرية،  في  الصور  من 
ملفات تعريف حيوية أكثر قوة. اليوم، 
بحاجة  كنت  إذا  االفتراضية  الطريقة 
إلى  الذهاب  هي  تدريب  مجموعة  إلى 
 ، Bingأو Google محركات البحث مثل
مثل Flickr و  االجتماعية  الشبكات  أو 
تحميل  يتم  ما  غالًبا  YouTube، حيث 
 Creative الوسائط المتعددة بترخيص

Commons، وأخذ ما تحتاجه. 
اقتصاد: سرقة الوجوه

الوجه بنسبة 20  التعرف على  نما سوق 
السنوات  مدى  على  سنوًيا  المائة  في 
 9 قيمته  وستبلغ  الماضية،  الثالث 
وفًقا   ،2022 عام  بحلول  دوالر  مليارات 
  Market Researchلتقديرات
البرنامج  ودقة  سرعة   Futureتقدمت 
بفضل الخطوات األخيرة في التعلم اآللي، 
ألجهزة  يمكن  التي  التكنولوجيا  وهي 
الكمبيوتر من خاللها تعلم التعرف على 
كائنات معينة - مثل الوجوه - من خالل 
التدريب على مجموعات البيانات الكبيرة 
كانت   ،2019 عام  مثل “IJB-C»  في 
البيانات  مجموعات  من  العشرات  هناك 
التي تم إنشاؤها بهذه الطريقة، والتي 
العالم،  أنحاء  جميع  في  تمريرها  تم 
الدفاع،  إدارات  قبل  من  ممول  بعضها 

مباشر  بشكل  ممول  اآلخر  والبعض 
الوجه  على  التعرف  شركات  قبل  من 
القامعة، كما  التجارية، أو أجهزة األمن 
أو  الصهيوني  الكيان  في  الشاباك  في 
للواليات  طبًعا  إضافة  والصين،  اإلمارات 
المتحدة،  والمملكة  األمريكية  المتحدة 
أحد  يتوقف  لم  »لكن  هارفي،  ويقول 
من  كان  إذا  فيما  التفكير  عن  أبًدا 
األخالقي جمع صور حفالت الزفاف ]و[ 
أو  العائلية مع األطفال،  الصور  ألبومات 
ما إذا كان األشخاص الذين حّملوا الصور 
عندما  يفعلونه  كانوا  ما  حتى  يعرفون 
نظًرا  واليوم،  الترخيص«.  على  حصلوا 
والحكومات  القانون  إنفاذ  هيئات  ألن 
على  التعرف  حدود  دفع  على  حريصة 
الوجه لتقليل التكاليف والوقت الالزمين 
اإلجماع هو  المشتبه بهم، فإن  لتحديد 
ليست  اإلنترنت  على  الوجوه  حتى  أنه 
إلى  يميلون  الناس  ألن  حًقا؛  »جامحة« 
في  الرغبة  وأدت  معدلة  صور  وضع 
الحصول على بيانات وجه أكثر تنوًعا إلى 
حدوث فجوة في التقاط صور األشخاص 
بشكل طبيعي قدر اإلمكان، وغالًبا دون 
علمهم، خذ مثال مجموعة بيانات طالب 
الجامعات غير المقيدة، حيث تم تصوير 
حوالي 1700 طالب في جامعة كولورادو، 
كولورادو سبرينغز، في 20 يوًما مختلًفا، 
وأيلول/سبتمبر   2012 شباط/فبراير  بين 
عالية  مراقبة  »كاميرا  باستخدام   ،2013
الدقة بعيدة المدى دون علمهم«، وفًقا 
لمصمم المجموعة، األستاذ تيري بولت، 
صور  حتى  الجامعة،  في  كمبيوتر  عالم 
الدقة؛  من  القدر  بهذا   ]LFW[ليست 
تصويرها  يتم  أنه  يعرفون  الناس  ألن 
هؤالء  لكن  اإلنترنت،  على  وتحميلها 
الحرم  في  رصيف  على  يسيرون  طالب 
من  جزء  أنهم  يدركون  وال  الجامعي، 

مجموعة البيانات .
هل لديك فرصة للنجاة؟

ذكرنا  كما  األوان،  فات  لقد  قطًعا 
أعاله، لقد تم اختطافك رقمًيا وبشكل 
حرفي منذ زمن، وتم فرزك وتصنيفك 
وتنميطك ووضعك في سجل وتحويلك 
إلى سطر برمجي في خوارزمية عمالقة، 
أي  تستطيع  أن  اآلن  األوان  فات  لقد 
جهة وقف هذا الجموح، وليس األمر إنك 
الذي يجمع صورك، بل  بالكيان  ال تثق 
إنك ال تعرفه أصاًل وقد أصبحت تعلم 
المشاع  اتفاقية  ضمن  صرت  إنك  اآلن 
فال  رأي،  لك  يكون  أن  بدون  الرقمي، 
أحد يشعر أو يظن إنه ملزم باستشارتك 

أو أخذ إذنك.
بعد اآلن ستظن إنك ستنجو إذا أشحت 
أو  العامة،  الكاميرات  أمام  بوجهك 
االنترنت،  توقفت عن نشر صورك على 

ولكن لألسف، هيهات، لقد فات األوان.
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 »إن تحرير فكرنا العربي من حالة الجمود واالنحطاط، يتطلب اعتماد العقل
العلمي المنهج  على  يستند  كمفهوم  والعقالنية  للتحليل،  وحيدة   كأداة 
 الجدلي، سيدفع بفكرنا العربي صوب الدخول في منظومة المفاهيم العقالنية
 التي تقوم على أن للعقل دورًا أوليًا ومركزيًا في تغيير الواقع والتحكم في صيرورة
 مستقبله«. بهذه الفقرة يعبر غازي الصوراني الباحث والمفكر الماركسي الفلسطيني
إدراكًا عقالنيًا كشرط الظواهر واألشياء  إدارك  نحو  التي تذهب  للمعرفة  رؤيته   عن 

أساسي وموضوعي لتحرير الواقع العربي من حالة التخلف والتبعية والخضوع.

رامي مراد - باحث مهتم بقضايا التنمية/ فلسطين

قراءة في كتيب
حوار مفتوح مع المفكر غازي الصوراني 

وسبل التحرير،  منظمة   مأزق 
النهوض:

جذر بتلمس  الحوار  الصوراني   بدأ 
 األزمة التي يعيشها النظام السياسي
فهو تجاوزه.  وسبل   الفلسطيني 
 يرى أن منظمة التحرير الفلسطينية
عبرت  1973 وحتى   1964 عام   منذ 
التحرري المشروع  عن   بصدق 
على وحافظت  الفلسطيني   الوطني 
لكن الثورة،  ومنطلقات   مبادئ 
التنازالت سلسلة  بدأت   1973  ومنذ 
المنظمة مبادئ  بين  الفجوة   وتراكم 
المتنفذة القيادة  مواقف   ومآالت 
أوسلو. الى  وصلت  والتي   للمنظمة. 

 والحقاً تجاوز مرجعيات التفاوض مع
المباشر بالتفاوض  والقبول   االحتالل 
مسار وصل  حتى  أمريكية   برعاية 
استشرفته مأزق  إلى   المفاوضات 
ناحية من  مسبقاً.  الوطنية   الحركة 
التفاوض أفق  انسداد  تزامن   أخرى. 
أصحاب من  طفيلية  طبقة  نمو   مع 
من جعلت  والثروة  والنفوذ   المصالح 

العودة لمسار اإلصالح مستحيلة.
عن بوضوح  الصوراني  المفكر   عبر 
المنظمة تعيشه  الذي  المأزق   عمق 
على انقالباً  المأزق يتطلب   وأن هذا 
الوطنية الحركة  تبنتها  التي   الرؤية 
 من اليسار لليمين، والتي تقوم على

بإقامة المرتبط  المرحلي   البرنامج 
 دولة فلسطينية مستقلة على حدود
 1967. انقالباً يؤدي إلى تبني رؤية
ديمقراطية فلسطينية  دولة   إقامة 
الفلسطينية األرض  كامل   على 
العربي المجتمع  في   وإدماجها 
 االشتراكي الموحد. هذه الرؤية التي
 تذهب نحو تغيير جذري في مفهوم
على الفلسطينية  والتوافقات   الصراع 
استنفذت الذي  األدنى  الحد   برنامج 
50 من  يقرب  ما  الوطنية   الحركة 
البرنامج هذا  إليه،  للوصول   عام 
ظل في  سراباً  تحقيقه  بات   الذي 
وتمدد الفلسطينية  األراضي   تهويد 

االستيطان وتهويد القدس.
رؤية من  الصوراني  غازي  طرحه   ما 
رؤية باعتبارها  قائم  هو  لما   بديلة 
لم المنظمة  مأزق  لتجاوز   ضرورية 
وال تداولها  أو  نقاشها  حتى   يجِر 
لألحزاب المؤتمرات  أروقة  في   حتى 
 الفلسطينية عامة، ما يعني استحالة
للمنظمة اإلصالح  مسار   تحقيق 
طرحه ما  أن  رغم  لرؤيته.   وفقاً 
فهم على  انقالباً  يعتبر   الصوراني 
الصراع لطبيعة  الوطنية   الحركة 
أنه إال  الصهيوني؛  االحتالل   مع 
 تناوله من منظور أيديولوجي واضح
منطلقات ويتجاوز  وعميق،   ومحدد 
يعني ما  الفلسطيني.  اليسار   ورؤية 
 تغييب قوى اليسار لأليديولوجيا في
 توصيف طبيعة االحتالل الصهيوني

اإلمبريالي.
 إن ما قدمه يعتبر رؤية استراتيجية
مسار مراجعة  تتطلب   وطنية 
الوطنية البرامج  بناء   ومنطلقات 
غيب الذي  التكتيك  على   وتنقلب 

االستراتيجي.
وسبل العربية،  التحرر  حركة   أزمة 

الخروج منها:
 عبر المفكر غازي الصوراني عن ثالثة
تعيشها التي  لألزمة  أساسية   محاور 
 حركة التحرر العربية، فالمحور األول
العربي النظام  ترهل  في   يكمن 
 وتبعيته للهيمنة األمريكية ووصول
بين بالتوافق  أشبه  بناء  إلى   الحالة 
 التحالف البيروقراطي-الكومبرادوري
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 المهيمن على النظام العربي من جهة
 وبين التحالف األمريكي- اإلسرائيلي
الثاني والمحور  ثانية.  ناحية   من 
القصري التغييب  سياق  في   يأتي 
العمالية واالتحادات  النقابات   لدور 
وترهل ضعف  وبالتالي   والمهنية، 
االشتراكية والقومية  اليسار   قوى 
 الذي يترافق مع تراجع ثقة الجماهير
 الشعبية باألطر التي تمثلهم وتناضل
 معهم وصوالً لحالة من الفراغ الكبير
الثالث من األزمة. للمحور   الذي مهد 
 وهو نهوض تيارات دينية وأصولية
من مستفيدة  الحاصل  الفراغ   لتمأل 
وضعف والبطالة  الفقر  رقعة   اتساع 
أجندة عن  وغيابه  الطبقي   الوعي 

القوى اليسارية.
 وألهمية ما قدمه الصوراني ال بد من

عرض أهم النقاط التي تحدث بها:
 »...هنا تتمظهر المؤشرات والعوامل
 الذاتية، الدالة على أزمة كافة األحزاب
في تشكل  التي  والقوى   والفصائل 
العربية، التحرر  حركة   مجموعها 
مشكلة ليست  تقديري  في   فاألزمة 
ما نحو  على  فحسب  وتقدم   تخلف 
ألن الليبرالي،  المثقف  إليه   يذهب 
التبعية عالقة  تخفي  الصيغة   هذه 
تخفي كما  العولمة،  لنظام   البنيوية 
رئيسي الطبقي كمحدد  الصراع   دور 
التحرر حركة  مستقبل  صياغة   في 

العربية«.
إلى اإلشارة  تجدر  السياق  هذا   في 
توصيف في  األيديولوجيا   وضوح 
والتي البنيوية  لألزمة   الصوراني 
من إال  تجاوزها؛  صعوبة  إلى   تؤشر 

تركيبة في  بنيوي  تغيير   خالل 
 هذه القوى وإزاحة تدريجية للقيادة
لنهج أسست  التي   البرجوازية 
مع يتوافق   – إصالحي   –  برجوازي 
 النظام وال يعمل على إزاحته وبالتالي

لم تعد قوى ثورية حقيقية.
المرأة الفلسطينية، وأزمتها المركبة:
أنه الصوراني  يرى  تقدمي   كمفكر 
والتقدم الحداثة  تكون  أن  يمكن   ال 
 دون تحرر المرأة من سطوة المجتمع

الذكوري وقمع االحتالل.
ووعي بعمق  الصوراني  المفكر   ربط 
 كبير أزمات المرأة البنيوية مع سياق
المتخلف، العربي  المجتمع   واقع 
حالة وتشوه  الطبقية   فالسيولة 
 التفكيك وإعادة البناء والتركيب في
ضمن تتبلور  والتي  العربية،   الحالة 
الرأسمالي للنظام  التبعية   عالقات 
بصورة األبوي  النظام  إنتاج   وتعيد 
 حداثية مشوهة، بما يعمق من الظلم
الفئات ولجميع  للمرأة   واالضطهاد 
ما استحضار  من  بد  ال  وهنا   الهشة. 
 قدمه المفكر الماركسي هشام غصيب
العربي المجتمع  واقع   بتوصيف 
بوصفه الجديد  العالمي  النظام   من 

)المجتمع األبوي المستحدث(.
 وبفقرة ال يمكن القفز عنها يوصف
الفلسطينية: المرأة  وضع   الصوراني 
 »...في ظل مجتمع خاضع ومستلب
ظل وفي  الصهيوني،  االحتالل   من 
 نظام كومبرادوري-بيروقراطي تابع
بقاء جانب  إلى  الجوهر،  حيث   من 
فرصها أو  لمقدورها  فاقدة   المرأة 
االقتصادي استقاللها  تحقيق   على 
من يزيد  بما  االجتماعي،  ثم   ومن 
تصبح بحيث  أوضاعها  تدهور   حدة 
أشكال كل  الرجل  فيه  يفرغ   وعاء 
الذي الطبقي  والظلم   االضطهاد 

يتعرض له...«.
من اللينيني  الموقف  إلى   باالستناد 
هامش على  إما  باعتباره   اإلصالح 
الحتواء وسيلة  أو  الثورة   إنجازات 
يعتبر االشتراكية،  القوى   ثورية 
بالحركة يسمى  ما  أن   الصوراني 
 النسوية ال سيما في التيارات الدينية
أو شكلي  ترميم  سوى  تعدو   ال 
فالعمل مهترئ.  لبنيان   سطحي 
األساسية القضايا  يحل  ال   اإلصالحي 
يحقق وال  المرأة،  بحرية   المتعلقة 
المدنية الحقوق  في  المساواة   لها 

واالجتماعية.
فإن الصوراني،  قدمه  لما   ووفقاً 
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 القوى اليسارية العربية والفلسطينية
النضال أولوياتها  تتضمن  أن   يجب 
 لتحقيق المساواة وتعزيز دور المرأة
المساواة قاعدة  على  المجتمع   في 
الثورة على الرجل، وهذا يتطلب   مع 
بشكل والعمل  القديمة   المفاهيم 
األبوية البنية  ضد  وواضح   جذري 
 والبطريركية التي تحكم المجتمعات
 العربية دون محاباة أو تماهي معها.
لأليديولوجيا االعتبار  إعادة   مع 
التحالفات بناء  في  رئيسي   كمحدد 

وصياغة البرامج االجتماعية.
واقع فلسطين،  في  العاملة   الطبقة 

ومستقبل:
واستغالل والمعاناة  والشقاء   البؤس 
األكثر الصفات  هي  العمل   صاحب 
في العاملة  بالطبقة   التصاقاً 
غياب مع  ذلك  يترافق   فلسطين، 
في اليسارية  لألحزاب  الفعال   الدور 
دورها على  انعكس  ما   أوساطها. 
ثم ومن  والنقابي  السياسي   ووعيها 
 تفككها وتشرذمها، وبالتالي توزيع
الصوراني، المفكر  يرى  كما   والئها 
بغزة، الواقع  األمر  حكومة   بين 
ارتباطاً الغربية  الضفة   وحكومة 
يؤمن بما  والكوبونة،  اإلغاثة   بحجم 

القليل من مصدر الرزق والمعيشة.
بها يتمتع  التي  الرؤية   وضوح 
مؤشرات يرى  جعلته   الصوراني 
شرائح إلى  العاملة  الطبقة   تحول 
استغاللهم يسهل  المعدمين؛   من 
واألعمال الجرائم  أشكال  كل   في 
 غير المشروعة، وهذا نابع من تفاقم
ما يومياً  العاملة  الطبقة   معاناة 
المجتمع؛ مع  االرتباط   سيفقدهم 
 يرافق ذلك نمو مشاعر عفوية سالبة
يجعل ما  المحيط.  المجتمع   تجاه 

بالقضايا تتعلق  لديهم   األولوية 
بأي يومهم  وتأمين قوت   المعيشية 
 ثمن، حتى لو كان على حساب القضايا

الوطنية والديمقراطية.
غازي الباحث  قدمه  ما  كل   ورغم 
 الصوراني، ال بد أن نبقى على وعي
الفقراء من  الشعبية  الجماهير   بأن 
القوى جمهور  هم   والمعدمين 
وهم الحقيقيين.  اليسارية   واألحزاب 
للنضال والمتين  األساس   المحور 
والديمقراطي، الوطني   التحرري 
وإضافياً كبيراً  عبئاً  يفرض   ما 
في اليسارية  واألحزاب  القوى   على 
بين صفوف الوعي  نشر  إلى   العودة 
مع ذلك  ويترافق  الجماهير.   هذه 
قضاياهم لصالح  النضال   تصعيد 
 المعيشية ضد كل أشكال االستغالل،
ثقة ويرمم  بالضرورة  سيعيد   بما 
تناضل التي  بالقوى  الطبقة   هذه 
عملية يسهل  ما  ولصالحهم.   معهم 
الجماهير لهذه  والتنظيم   التأطير 
لتصبح القوى  هذه  صفوف   في 
عن حقيقي  بشكل  معبرة   قوة 

المهم ومن  العاملة.  الطبقة   مصالح 
للطبقة المنتمية  العضوية  تعي   أن 
واجبها أن  القوى  هذه  في   العاملة 
اليسارية القوى  داخل  من   النضال 
التي ومظاهرها  البرجوازية   ضد 
وحولتها األحزاب  هذه  في   تفشت 
 من مركزية ديمقراطية إلى مركزية
منه حذر  ما  وهذا   بيروقراطية. 
 جرامشي في كتاباته المتعددة التي
 انتقد فيها حكم القوى الثورية في

موسكو.
 العالقة بين اليسار وقوى اإلسالم

السياسي:
نكون أن  يمكن  ال  مبدئي   بشكل 
وحركات قوى  تمدد  عن   غافلين 
 اإلسالم السياسي؛ مستغلة الفراغ الذي
 تركته قوى وأحزاب اليسار العربي ال
الفقيرة الجماهير  أوساط  في   سيما 
االمتداد هذا  تزامن  وقد   والمعدمة. 
السياسي  مع تصعيد حركات اإلسالم 
الصهيوني االحتالل  ضد   دورها 
من الشباب  تنظيم  على   واعتمادها 
وتحفيز تهميشاً  األكثر   الفئات 
 طاقاتهم الثورية ضد االحتالل بعيدا
لهذه الطبقي  والفهم  الوعي   عن 
قوى على  فرض  الواقع  هذا   الفئة. 
 اليسار والقوى الديمقراطية أن تعيد
اإلسالم بحركات  عالقتها   تقييم 
لالنفتاح بها  دفع  ما   السياسي، 
بقاء مع  القوى  هذه  على   تدريجياً 
دوماً تعلن  السياسي  اإلسالم   قوى 
من والثابت  األيديولوجي   موقفها 
وهو والعلمانية،  اليسارية   القوى 
اليسارية القوى  لدى  يتوفر  لم   ما 
أيديولوجيتها تهمش  بدأت   التي 
والمطلبية االجتماعية   وأجندتها 
 والنضال مع المهمشين باالستناد إلى
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 الصراع الطبقي، لصالح أجندة التحرر
 من االحتالل. وهذا ترافق مع تغييب
األطر داخل  تدريجياً   األيديولوجيا 
وتراجعها اليسار  لقوى   التنظيمية 
إلى أوصلها  ما  وتثقيفياً.   فكريا 
 نقطة لم يعد سهاًل إعادة تعريفها.
 ووعي عضويتها بهويتها الماركسية
 مع مزيد من وضوح الهوية اإلسالمية
السياسي، اإلسالم  قوى  عضوية   لدى 
عنه عبر  االستشرافي  الموقف   هذا 
...« بالقول:  بوضوح   الصوراني 
المفروض التحالف  الخوف من   يبقى 
مع وترافقه  اليسار  على   بالضرورة 
في وحضورها  اليسار  قوى   ضعف 
يهدد ما  الفقيرة  الجماهير   أوساط 

بتراجع هويتها الفكرية...«.
وممكنات البنيوية  األزمة   اليسار، 

النهوض:
تحدث وواعي  موضوعي   بشكل 
قوى أزمة  عن  الصوراني   المفكر 
الموضوعي بشقيها  اليسار   وأحزاب 
أهمية على  تأكيده  مع   والذاتي، 
تفاقم في  ودورها  الذاتية   العوامل 

األزمة البنيوية.
لخص الموضوعي  المستوى   على 
بالتطور نظره  وجهة  من   اإلشكالية 
 المشوه للمجتمعات العربية من ناحية
 عدم انطباق التعاقب الحتمي ألنماط
االقتصادية التشكيالت  أو   اإلنتاج 
عنها عبرت  كما   واالجتماعية، 
المجتمعات خضوع  أدى   الماركسية، 
السيطرة  العربية ألشكال عديدة من 
أشكال مفاقمة  إلى   االستعمارية 
وصوالً والتبعية  التخلف   ومظاهر 
تطورها واحتجاز  خضوعها   إلى 
ثم ومن  واالقتصادي،   االجتماعي 
عبر استهالكي  سوق  الى   تحولها 
رثة وبرجوازية  كومبرادورية   أدوات 
وتجذره التخلف  إنتاج  تعيد   تابعة، 
وبوسائل وتراثية،  دينية   بذرائع 

القمع واالستبداد الداخلي.
ألزمة الذاتي  العامل  على   وبالتركيز 
يمكن بحيث  عمقها،  ومدى   اليسار 
لألزمة موضوعياً  مخرجاً   اعتبارها 
إلى تحولت  والحقاً   الموضوعية. 
ويعمق التراجع  وتيرة  يسرع   مدخل 

األزمة.
 وفي هذا السياق يتساءل الصوراني:
المتمثلة الراهنة  األوضاع  كانت   »إذا 
الغطرسة واستمرار  الوطن،   باستالب 
األمريكية-الصهيونية  والعدوانية 

جهة، من  العربية  الشعوب   ضد 
قوت وسرقة  والمحسوبيات   والفساد 
الداخلية الدموية  والصراعات   الشعب 
 وغير ذلك من مظاهر مرتبطة بمصالح
 التحالف البيروقراطي-الكومبرادوري
 من جهة أخرى، تشكل أرضية ومناخاً
 إيجابياً ومحفزاً لالنتساب إلى فصائل
تتوسع لم  فلماذا  اليسار،   وأحزاب 

هذه األحزاب تنظيميا؟«.
يكمن السبب  أن  الصوراني   يوضح 
الفكرية أزمتها  عوامل  تراكم   في 
فالنهوض والتنظيمية؛   والسياسية 
في عوامله  مراكمة  يتطلب   الذي 
أن من  بد  ال  األزمة  عوامل   مواجهة 
ونقدية حقيقية  بمراجعة   يبدأ 
وآليات السياسي  الخطاب   لمكونات 
والكفاحي التنظيمي   العمل 
ضرورة إلى  باإلضافة   والمطلبي، 
الماركسية الفكرية  الهوية   وضوح 
 ومنهجها، وقد عبر الصوراني بوضوح
»إن  عن رؤية شاملة من خالل قوله: 
للوضع التصدي  لعملية  البدء   نقطة 
الذاتي بالعامل  واالرتقاء   المأزوم، 
توفير عنصر  كعقل جمعي، يتطلب 
 الوحدة الجدلية بين الوعي والممارسة
الحزب، أعضاء  من  عضو  كل   لدى 
الحزب بمفهوم  يرتبط  ما  كل   في 
ال كما  وآلياته«.  ووظيفته   ودوره 
 بد من اإلشارة إلى أهمية إعادة بناء
بعدها إدارة  في  اليسارية   الحركة 
يعني ما  األممي.  ثم  ومن   القومي 
وحوار تواصل  قنوات  فتح   ضرورة 
الطالبي اليساري  الكادر  بين   جاد 
القومي المستوى  على   والنقابي 
اليسارية القوى  عالقة   وترميم 
على واالتفاق  ببعضها   والماركسية 
واضح واجتماعي  سياسي   مشروع 
الهوية إلى  باالرتكاز  صياغته   يتم 

الماركسية واأليديولوجيا   الفكرية 
على ينعكس  أساسي   كمحور 
االستراتيجي التحالفات   مستوى 
 منها والمؤقت. هذه الرؤية بعمقها
 عكسها المفكر الصوراني عند تناوله
كمنهج؛ الماركسية  مركزية   موضوع 
ال أن  يجب  علمية  نظرية   باعتبارها 
بل متحجر،  دوجمائي  منهج   تكون 
 هي منهج يتعارض بالكلية مع فكرة
الحقيقة الوحيدة المطلقة والنهائية.
عربي للصوراني كمفكر   كما يحسب 
وتحليله رؤيته  وضوح   فلسطيني 
البناء من خالل تأكيده على  النقدي 
 أن التحالف الليبرالي والديني يسعى
العربية البالد  الماركسية من   لشطب 
لدوافع ليس  اإلمبريالية.  من   بدعم 
بل فحسب.  ودينية  ثقافية   وعوامل 
الصراع الطبقي  أيضاً إلزاحة مفاهيم 
 وفائض القيمة والتحليل االقتصادي،
في الجدلي  المنهج  لتحييد   وأيضاً 
 إطار النضال الوطني والقومي ببعديه

التحرري والطبقي الديمقراطي.
مجابهة أن  الصوراني  المفكر   أكد 
الواقعين األمريكية في ظل   العولمة 
 الفلسطيني والعربي تشترط وتدفع
بين جدلية  وحدة  إلى   بالضرورة 
 الوطني والقومي في إطار الصراع ضد
الصهيوني وتحالف  العدو اإلمبريالي 
البيروقراطية والكومبرادورية  القوى 
 المتنفذة، ولن يتحقق حلم الشعوب
 في الحرية وإزاحة الظلم واالستغالل؛
أحزاب في  الواعي  باالنخراط   إال 
 وفصائل اليسار. والتي يجب أن تبدأ
والنقابية التنظيمية   بترميم أطرها 

والطالبية.
 *نشر نص الحوار على موقع الحوار
2010/10/31-3171 العدد   املتمدن، 

وأجراه األستاذ فواز فرحان.
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غاب عن دنيانا يوم الثامن والعشرين من أيلول/سبتمبر 1970، الزعيم الكبير جمال عبد الناصر، والذي انفتحت 
بغيابه أبواب فتنة ما كان لها أن تطل برأسها في حضوره. كان عبد الناصر في مسعاه التحرري، قد ربط 
بشجاعة ونزاهة أيًضا بين ارتقاء مصر وحريتها ورفعة شأنها، وبين وطنه العربي الكبير الذي كان يرى أن ال 
خالص لمصر بدون عمقها العربي، وأفقها القومي، وباألساس دون تحرير فلسطين واستعادتها من أنياب 
الحركة الصهيونية، وكان يدرك أن رفعة كل بلد عربي على حدا، ال تتم، وأن خالصه ال يكتمل إال بتكامل 
بخالص األمة وحريتها وتقدمها، ولعل هذا الوعي قد فتح الكثير من النقد والتصيد لسياسات الزعيم الراحل؛ 
غير أن التاريخ قال كلمته في النهاية لمن يريد القراءة حًقا. فتحية مستحقة لقامته العالية وجبينه الناصع.

وصلنا اليوم إلى زمن ال يتم فيه التخلي عن فلسطين فقط، بل أيًضا التنصل منها بأثر رجعي، ولسان حال 
المصائب كما  لم يفدهم بشيء، بل جلب عليهم  بفلسطين وقضية شعبها  االلتزام  المتنصلين أن  هؤالء 
التي  التضحيات  حجم  جيًدا  نعرف  فلسطين،  سبيل  في  لهؤالء  تضحية  أي  الواقع  في  نعرف  ال  يزعمون. 
قدمتها الشعوب العربية، جماعاًت وأفراًدا؛ ألن الوعي الجمعي وضمير األمة ال يمكن أن يخون وال يمكن 
أن ُيطبع، أما هؤالء فمن منهم في موقع السلطة، يجد الفرصة اآلن سانحة لتعزيز نفوذه وتمسكه بكرسي 
تظهر  أن  المؤسف  ومن  أمتنا،  من  واألحرار  للشعوب  عدًوا  سيبقى  الذي  العدو  مع  التحالف  عبر  الحكم؛ 

قطاعات من أتباع هؤالء ممن تم إخضاعهم وكي وعيهم ليؤيدوا هذه الخطوات الخيانية ويتبنوها. 
لن نقول أنه لو كان جمال عبد الناصر حًيا لتغيرت الظروف، أو أنه لو كانت المقاومة الفلسطينية بقوتها 
ومصداقيتها التاريخية موجودة لما تجرأ هؤالء على اقتراف ما يقترفون، ألن التاريخ في النهاية ال يعتمد 
على »لو«، وليس معنًيا باألمنيات وال االفتراضات. إن التاريخ يمشي قدًما، وعلينا اليوم أال نتحسر على زمن 

فات؛ إال بمقدار ما يمنحنا هذا رؤية أفضل للمستقبل الذي يجب بناءه بالنضال والتضحية.
كان جمال عبد الناصر ابن زمنه ومرحلته بما له وما عليه، واليوم هذا زمن آخر؛ زمن رجال آخرين 
ونساء أخريات عليهم جميًعا أن يقفوا في وجه هذا العدوان الصهيوني الرجعي ويتصدوا له، 
ونحن نرى األمل اليوم؛ فال شعب مصر استسلم ألهواء السادات وسقوطه المذل، وال شعب 

الخليج سينهار أمام سقوط وذل شيوخ النفط وعبيد األمريكي. 
في ذكرى جمال عبد الناصر نعرف يقينا أننا سننتصر، ولكن أي يقين يعرفه أعداءنا، إال يقين 

الخيانة والغلو في قتلنا والتنكيل بنا وطعننا في الظهر؟ 
سيواصل عدونا الهجوم.. ونحن سنواصل القتال.. ولن نستسلم
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