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بمختلِِف القراءاِت والمعايير؛ كانت »النكبُة« عام 1948، وما خلّفته وجّسدته من 
ا للوجوِد وللمساِر المادّي والسياسّي الفلسطينّي،  وقائَع تاريخّية؛ استهداًفا حاًدّ
إّل  التاريخّية،  في  يوازيها  ل  البريطانّي،  الُمستعِمر  مع  الصراِع  بداياِت  منذ 
فكرٍة  من  انطالًقا  بلفور(؛  وتصريح   - بيكو  )سايكس   1917  –  1916 ما حدث سنتي 
مركزّية، أل وهي الطبيعُة التراكمّيُة لألحداث، وأّن الحصيلَة التاريخّيَة ليست إل حصيلًة 
تراكمّية، وأّن نتائَج مرحلٍة ما ُتقّرُر في أحشاِء المرحلِة التي سبقتها، وعليه لم تقْف 
إلى  الجغرافّية  »النتدابّية«، بل تخّطت حدودها  النكبة، عند حدوِد فلسطين  حدوُد 
العالم العربي، وما يؤّكد امتدادها؛ عدم اختالف الحصيلة اإلجمالّية للصراع العربي - 
الصهيونّي قبل 1948 عن حصيلته اإلجمالّية بعدها، وعليه، فلقد انتصبت الكثير من 
التحّديات والمخاطر التي هددت وتهدد وحدة الشعب الفلسطينّي وفعاليته ووجوده، 
وتبديد  والنقسام  والقتالع  واإللغاء  الستئصال  مخططات  استمرار  لجهة  خاّصًة 
الوجود وإلغاء الُهوّية وتفتيٍت وإلحاٍق وضرٍب للرواية التاريخّية؛ على طريق إحالل 
الكارثة الوطنّية بتصفية القضّية، وهذا ما تأّسس له بالتسوية وشروطها ومسارها 

ونتائجها الكارثّية.
في مقابل ذلك، وانطالًقا من قانون التراكم سالف الذكر، فإّن شروط تجاوز ما فرضته 
النكبُة وجّسدته من وقائَع مادّيٍة وسياسّيٍة وحّتى نفسّية، قد نجد قراءًة له في الحدث 
المقدسّي المتواصل الذي يمكن أن يشّكل أساًسا في اعتباره تكثيًفا جوهريًّا للصراع 
القائم من طرِف العدّو على فكرتي سلب األرض وتطهيرها من سّكانها األصلّيين، 
ومن َثمَّ تهويدها، خاّصًة عندما اعتقد العدّو الصهيونّي أّن القدس باتت لقمًة سائغًة 
والستالب،  والقمع  واإلحالل  والتهويد  التطهير  بأّن  منه  ا  ظًنّ ابتالعها؛  يستطيُع 
التهميش  وأّن  والمواجهة،  والتحّدي  الصمود  على  وقدرته  شعِبها  مقاومَة  سيكسُر 
على  العربّي  التسابق  وأّن  عزيمتها،  أوهن  قد  كان  المدينة،  وتعانيه  عانته  الذي 
يدرك  أن  دون  وأبعادها؛  قضّيتها  رمزّيَة  وأنهى  تجاوزها  قد  عدّوها  مع  التطبيع 
العدّو ومن يدور في فلكه بأّن المعركة التي تدور في القدس وحولها، ليست معركًة 
بين »شعبين وتاريخين وهويتين« فحسب، بل هي أبعد وأكثر عمًقا في مدلولتها 
الصراعّية، باعتبارها إحدى التجسيدات العملّية للنكبة الفلسطينّية المستمّرة، وساحة 
اشتباٍك مركزّية بين جغرافيا استعمارّية صهيونّية، تهدُف إلى تحقيق مشروعها 
الموعودة«  واألرض  »المدينة  عن  التوراتّية  وسردّيته  القدس/فلسطين  على  اإلحاللّي 
من جهة، وجغرافّية ندّية قائمة على مشروٍع فلسطينٍيّ عربيٍّ تحّررّي؛ يسعى إلى 
العربّية  األصالة  لمواطن  القدس  التاريخّية في  والرواية  والحقوق  الحقيقة  استعادة 
الفلسطينّية من جهٍة أخرى، وهذا بالفعل ما تأّكد من خالل ذلك اللتحام والشتباك 
أّكد على  تحٍدّ  العدّو وقطعان مستوطنيه، في مشهِد  اليومّي، من نقطة صفر مع 
العطاء  على  الالمتناهية  وقدرتها  الفلسطينّية  الشعبّية  الطاقة  فعالية  مستوى 

والتضحّية والوفاء الدائم لمدينتها وقضيتها الوطنّية. 
ا بامتياز؛ تجّسدت  في ضوء ما تقّدم؛ فإّن الحدَث المقدسّي لم يكن إل حدًثا فلسطينًيّ
األربعِة  بألوانِِه  السماء،  كما  األرُض  به  ازدانت  الذي  الفلسطينّي  العلم  في  رمزّيته 
تحّول  الذي  المقدسّي  الحدُث  إّنه  واألممّي...  القومّي  عمقنا  مياديُن  به  وامتألت 
الذي تعّرض على مدى  الفلسطينّي  الجيُل  إلى حدٍث فلسطينّي؛ حمله على أكتافه 
لُيسقَط  للوعي،  وتجريٍف  وتزييٍف  عملّياِت كيٍّ وصهٍر  متواصلًة ألكبر  ثالثين سنًة 
األوهام  من  ومساًرا  ُحّددت،  اشتباٍك  وقواعَد  ُرسمت،  وحدوًدا  ُبنيت،  معادلٍت  بذلك 
 ،1948 قبل  ما  فلسطين  اختزال  على  الوقت  طوال  عملت  والمفاوضات؛  والتسويات 
الدولة!«.ووضعها في دولٍة على أقّل من فلسطين ما بعد 1967؛ »فما أكبَر الفكرَة وما أصغَر 
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شؤون فلسطينية..
البيان الختامي للمؤتمر الثامن للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ....................6
غسان أبو نجم: ارتفاع المنسوب النضالي ضد الوحشية الصهيونية..................8
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محمد حسين:  اليسار الفلسطيني، تراجع الفكرة أم تراجع القوى؟.................12

الملف: 74 عاما على نكبة فلسطين.. الحرب لم تنته بعد
حوار مع الكاتب و الشاعر زاهر بولس: أحالم عيد ................ ..................14
عبد الحسين شعبان:  100 عام على المأساة الفلسطينية..............................18
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معاد الحجري : النكبة مستمرة والمقاومة أيضا...................................21
لؤي الخطيب: انتصارات صغيرة في طريق النصر األعظم........................23
سليمان منغاني: نكبة فلسطين، رؤية إفريقية...................................24
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شؤون عربية..
موفق محادين:   رجال االستقالل القطري والوكالةاليهودية...................30
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المشرف العام
كايد الغول

رئيس التحرير
د. وسام الفقعاوي 

مدير التحرير
سامي يوسف

تحرير وتنفيذ
 أحمد مصطفى جابر 

المدقق اللغوي
أيوب جمال الشنباري

يسمح بالنقل 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 دائرة اإلعالم المركزي
في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

mailto:info@hadfnews.ps
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االفتتاحية: نصر حامد أبو زيد...............................................  53
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 المقاالت المنشورة ال تتطابق مع وجهة
 نظر الهدف بالضرورة

الغالف األول: 
جيفارا عبد القادر

الغالفين الثاني والثالث:
نضال أبو مايلة

مع  )الهدف(  من  العدُد  هذا  يتزامُن 
حلوِل الذكرى الرابعِة والسبعين لنكبِة 
التاريُخ  هذا  يحملُُه  ما  ومع  فلسطين، 
من معاٍن ومضامين؛ فإّن من الواجِب التأكيَد في 
المقاومِة  تصاعِد  على  الصهيونّي  التغّوِل  ظلِّ 
ألّن  الفلسطينّي؛  الشعِب  وثباِت  الفلسطينّية، 
جياًل  فصولُها  وتتجّدد  بعد،  تنتِه  لم  المعركَة 
وراَء جيل. فهذِه الحرُب المفتوحُة ل يمكن أن 
ودحِرِه  الصهيونّي  الكياِن  بتفكيِك  إل  تنتهَي 
التاريِخ  لصوابّية  إحقاًقا  بالمطلق؛  وهزيمِتِه 

والحقِّ الفلسطينّييِن.
كبرى،  بأحداٍث  فلسطيُن  مّرت  عدديِن  بيَن  ما 
المتواصِل  الصهيونّي  للعدواِن  تجسيداٌت  هي 
اغتياُل  فجاَء  المستمّر،  الفلسطينّي  وللصموِد 
ا،  إضافيًّ دلياًل  عاقلة  أبو  شيرين  الشهيدة 
باستمراٍر  تكشُف  متواصلة؛  صهيونّيٍة  لجريمٍة 
للمحتّل،  العنصرّيِة  اإلرهابّيِة  الطبيعِة  عن 

وتجّذر الشرِّ المطلق في بِنيته.
هذِه  أماَم  تقُف  إذ  )الهدف(  تحريِر  وأسرُة 
الجريمة، فإّنها تعّزي نفَسها باستشهاِد الزميلِة 
الكريمِة  ألسرِتها  التعازي  أحرَّ  وترفُع  شيرين، 
وجميِع  العربّيِة  وألّمِتنا  الفلسطينّي  ولشعِبنا 

زمالِئها في اإلطاِر الصحفّي.
كما رحَل عن دنيانا أيًضا الشاعُر العربيُّ الثوريُّ 
وفقيُد  األّمِة  فقيُد  هو  الذي  النّواب  مظّفُر 
الذي جّسد في حياِتِه  العراِق وفقيُد فلسطين، 
وشعِرِه معنى المثّقف العضوّي المقاوِم الثابت؛ 
العراقّي  وللشعِب  الكريمِة  لعائالِتِه  العزاِء  فكلُّ 

الشقيق، ولفلسطين وعموم األّمة العربّية.
أيًضا، تتقّدُم هيئُة تحريِر الهدف بأحرِّ التهاني 
فلسطين  لتحرير  الشعبّيِة  الجبهِة  في  للرفاق 
التحّرر  وحركة  الوطنّية  وقوانا  شعبنا  ولعموم 
العربّية واألممّية؛ بإنجاِز مهاِم المؤتمِر الوطنّي 
اللتزام بفلسطين  للجبهة، على طريق  الثامن 

وشعِبها وقضّيِتِه الوطنّيِة التحّررّية.
النكبة،  ذكرى  في  خاصٌّ  ملفٌّ  العدد،  هذا  في 
ومقالٌت في الشأن الفلسطينّي والعربّي وشؤون 
ثقافيٌّ  ملفٌّ  وكالعادة  الدولّية،  والقضايا  العدّو 
كّتاٍب  من  متنّوعٌة  مجموعٌة  بِه  أسهم  ومثّقفين ومفّكرين عرٍب وفلسطينّيين.غنّي؛ 
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البياُن الختاميُّ الصادُر عن أعمال 
المؤتمر الوطنّي الثامن للجبهة الشعبّية لتحرير فلسطين

 »مؤتمر الوفاء للشهداء واألسرى«

الجبهُة من استهدافاٍت  أماَم ما تتعّرُض له 
وحمالٍت وحروٍب ممنهجٍة ومطاردٍة وتصفّيٍة 
الميدانّيِة  األحداِث  سيولِة  ورغَم  واقتالع، 
والسياسّيِة التي حملت الكثيَر من التهديداِت 
األمنّيِة لشعِبنا وقواه الحّية، وحجِم التحّدياِت 
في  الشعب  نحن  نواجهها  التي  والمعيقاِت 
كلِّ  في  شعِبنا  وتشّتِت  الصهيونّي،  والستهداِف  النقساِم  ظلِّ 
ومواصلِة  للجبهِة  إمبرياليٍّ  استهداٍف  بين  وما  الدنيا،  أصقاِع 
وصِمها باإلرهاِب وحظِر أنشطِتها، وفي ظّل سجوٍن استخدَمها 
جاَء  المناضلين؛  إرادِة  تحييِد  أو  إرادِتهم  لكسِر  وسيلًة  العدوُّ 
المؤتمُر الوطنيُّ الثامُن للجبهة؛ ليؤّكد على رؤيِتها للديمقراطّية 
وتجديِد  الصموِد  وتعزيِز  الشعبّيِة  المقاومِة  أدواِت  من  كأداٍة 
الحيوّيِة  وتجديِد  القرار،  صناعِة  في  الشراكِة  وتكريِس  البرامج، 
لصوِن  وأداًة  ا  حيًّ ومثاًل  نموذًجا  لتقّدَم  للمجتمعات،  الثورّيِة 
الجبهُة  الُهوّيِة وتعزيِز الصموِد ومقاومِة الحتالل، حيُث أنجزت 
الشعبّيُة مؤتمَرها الوطنيَّ الثامن في عملّيٍة تراكمّيٍة بدأت منذ 
بداية العام 2021 وحّتى مايو/2022. شملت المئات من المؤتمرات 
بالمؤتمر  انتهاًء  الفروع  لمؤتمراِت  وصوًل  العالِم  حوَل  القاعدّية 
ا مقاوًما  ا ديمقراطيًّ ا تقدميًّ الوطنّي الثامن، لتقّدَم نموذًجا وطنيًّ
ل يستسلُم لشتراطاِت الواقع، حيُث عقد المؤتمر تحت عنوان » 
الوفاء للشهداء واألسرى«، وتحت شعار )المؤتمر الوطنّي الثامن 
اإلرادِة  ووحدِة  الداخلّيِة  الوحدِة  تعزيِز  نحو  مهّمة  محّطة   –
حضوِرها  وتعزيِز  الجبهِة  واستنهاِض  والديمقراطّية،  والعمِل 

الجماهيرّي والوطنّي والكفاحّي(.
ووّجَه المؤتمرون التحّيَة لشعبنا في مخّيمات الشتات والتجّمعات 
مجّددين  البعيدة،  والمهاجر  المنافي  في  الفلسطينّية  والجاليات 
عهَد الوفاء لهم بالستمرار في النضال والمقاومة والصمود على 
األرض حّتى التحرير والعودة، وإقامِة دولِة فلسطين الديمقراطّية 

على كامل التراب الوطنّي الفلسطيني.
ووّجه المؤتمُر تحّيَة الفخر والعتزاز ألسيرات وأسرى الحرّية، وفي 
بمواصلة  لهم  والعهد  سعدات،  أحمد  القائد  الرفيق  مقّدمتهم 

القتال حتى انتزاِع حرّيتهم، وتبييض السجون الصهيونّية.
الشهداء  وأطفال  وزوجات  لمهات  بالتحية  المؤتمر  وتوجه 
وحمل  الشهداء،  خطى  على  بالسير  العهد  مجدداً  واألسرى، 

وصاياهم وصون حقوق ذويهم وأطفالهم ونسائهم.
الديمقراطّي،  القطب  وطالب  لطالبات  بالتحّية  المؤتمُر  وتوّجه 
وجبهة العمل الطالبي في ضّفة الصمود والتحّدي، وهم يواجهون 
صلف اإلرهاب الصهيونّي تجّذًرا بهوّيتهم الجبهاوّية المقاومة، 
أبو عاقلة  لشيرين  الحتالل، وتحّية  الُمشرعة في وجه  وللبنادق 

شهيدة الحقيقة.
كما وّجه المؤتمُر التحّيَة إلى مناضلي الحرّية الذين يقبعون في 
المعتقل  القائد جورج عبداهلل  الرفيق  اإلمبريالّية، وخصَّ  سجون 
الفرنسّية، معتبًرا أّن حرّيته وحرّية جميع مناضلي  في السجون 

الحرّية واجٌب على كّل حرٍّ في العالم.
من  العديد  فيه  ناقش  أيام،  ثالثة  مدار  على  المؤتمُر  واستمرَّ 

من  بالعديد  ليخرَج  والتنظيمّية،  والسياسّية  الفكرّية  الوثائق 
ها: القرارات أهمُّ

ًل/ على الصعيِد التنظيمّي: أوَّ
تموضِعها  وخنادِق  الوطنّيِة  ومكانِتها  األسيرِة  للحركِة  وفاًء   .1
النموذج  للقائد  ووفاًء  وإرهابِه،  الحتالِل  مواجهِة  في  األولى 
مصطفى  أبوعلي  الرمز/  للشهيد  ا  وفيًّ وكان  األمانَة  حمل  الذي 
اّتخَذ المؤتمُر قراًرا باإلجماِع بالتجديِد الستثنائّي للرفيق األمين 
العام أحمد سعدات، خاّصة وأّن النظام الداخلي للجبهة حّدد فترَة 
بدورتين  السياسّي  والمكتب  ونائبه  العام  األمين  مهّمِة  إشغاِل 
المساس  وعدم  النظام  احترام  على  المؤتمُر  وأّكد  متتاليتين، 
المكتب  بأعضاِء  يتعلُّق  فيما  عليه  تعديالٍت  أّي  إجراء  أو  به، 

السياسي.
2. المؤتمُر شمل ساحاِت العمل في الخارج وقطاع غزة والسجون، 
ونظًرا لخصوصّية الضّفة وحجم المالحقة والمطاردة والعتقالت 
والستهداف المستمّر، َخوّل المؤتمُر الهيئات القيادّية المنتخبة 
بإجراِء الترتيبات والخطواِت الالزمة لضمان تمثيل الضّفة الكامل 
بكّل الهيئات القيادّية المنتخبة اللجنة المركزّية العامة والمكتب 
السياسّي ولجنة الرقابة، وبما يراعي أوضاعهم، ويضمُن حضورهم 
الجبهَة  بأّن  المؤتمُر  وأّكد  القضايا.  مختلِف  في  وتفاعلهم 
الشعبّيَة ستظلُّ عصّيًة على القتالع والتصفّية، محّذًرا العدّو من 
الستمرار في سياساته وإجراءاته التي ستواجهها قواعد الجبهة 
بعقيدة المقاومة التي أنجبت أبطال عمليتي دير ياسين وعين 

بوبين وعشرات الشهداء والمقاومين.
للعملّيِة  تتويًجا  الديمقراطيُّ  الوطنيُّ  العرُس  هذا  جاء   .3
الديمقراطّية الداخلّية التي جاءت من خالل النتخابات التمهيدّية 
اختيار  فرٍع  لكّل  وتتيُح  الديمقراطّية،  تعّمق  التي  »البرايمرز« 
القائمة  في  والقيادّية  المركزّية  للهيئات  ومرّشحيهم  قائمتهم 
ليتّم  والخبرة،  الكفاءة  معاييُر  عليهم  تنطبُق  مّمن  المركزّية 
القوام  َوْفَق  »البرايمرز«  التمهيدّية  النتخابات  نتائج  ترتيب 

المقترح ومن حصل على أعلى األصوات.
الديمقراطّية  النماذِج  تقديِم  في  الجبهِة  قيادُة  استمّرت   .4
وتغليًبا  بالنظام  التزاًما  األولى،  القيادّية  المراكز  عن  بالتخلّي 
وعلى  جديدة،  شاّبٍة  دماٍء  لضّخ  المجال  وإفساح  للديمقراطّية، 
رأسهم نائُب األمين العام القائد أبو أحمد فؤاد، والرفاق أعضاء 
الطاهر،  ماهر  دقة،  أبو  د.مريم  خالد،  ليلى  السياسّي/  المكتب 
اللجنة  الفاهوم، غازي الصوراني، وأعضاء  أبو علي حسن، مروان 
ووديع  طومان،  محمد  موسى،  سميرة  الرفاق/  العامة،  المركزّية 
المجدلوي،  جميل  الرفاق/  وقبلهم  عودة.  وعاطف  هاني،  أبو 
يونس الجرو وعبد العزيز أبو القرايا وأبوعلي ناصر وكوكبة من 
الرفيقات والرفاق في مختلِف الساحات، تلك النماذج التي اقتدت 
بالنموذج والمثل والقدوة األولى المؤّسس الدكتور جورج حبش؛ 
لهذِه  التحّية  فكّل  العام.  األمين  موقع  عن  تخلّى طواعيًة  الذي 

النماذج المُشّرفة في مسيرة الكفاح والنضال.
5. عّدت الجبهُة بأّن الحلقة التنظيمّية حلقٌة مركزّيٌة من حلقات 
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الجبهة  في  عضٍو  كلِّ  من  تستوجُب  لشعبنا،  والمقاومة  الكفاح 
ترجمِة  عبَر  والمواجهة  الشتباك  خطوط  في  اللتحام  الشعبّية 

عضوّيته لعمٍل كفاحٍيّ منّظم.
والفكرّية  الطبقّية  هوّيتها  على  تأكيَدها  الجبهُة  جّددت   .6
عام،  بشكٍل  شعبنا  أبناء  هموم  تبّني  ومواصلة  التقدمّية، 
أصحاب  باعتبارهم  خاص،  بشكٍل  منهم  والفقراء  والكادحين 
كّل  في  القدرة  توفير  من  حزبنا  ُيمّكُن  بما  بالتحرير،  المصلحة 
للبعد  العتبار  وإعادة  ودعمها  المقاومة  مواصلة  على  الظروف 

الجماهيرّي والشعبّي لالنتفاضة.
كما خلص التقريُر الحزبّي على اإلحصاءات التالية:

• بلغت نسبُة التجديد في اللجنة المركزّية العاّمة 53%، ومتوّسط 
أمانة  في  التجديد  نسبُة  وبلغت  عاًما،   55 فيها  العضوّية  أعمار 
 48 العامة 100%، ومتوّسط أعمار عضوّيتها  المركزّية  اللجنة  سّر 
عاًما، وبلغت نسبُة التجديد في المكتب السياسّي 75%، ومتوّسط 
أعماره 60 عاًما، وبلغت نسبُة التجديد في لجنة الرقابة المركزّية 
44%، ومتوّسط أعمارها 59 عاًما، وبلغت نسبُة التوّسع في عموم 
العضوّية بالحزب 45%، ونسبة العمال 47%، والمرأة 25%، والشباب 

61%، والمزارعين 13%، والمهنّيين %22.
ثانًيا/ على الصعيِد الوطنّي:

الصهيونّي،  العدّو  مع  الصراع  لطبيعة  الجبهة  لرؤية  استناًدا   .1
وحقيقة هذا الكيان وجرائمه المستمّرة التي أسقطت كّل أوهام 
والتزاماتها  أوسلو  اتفاقّيات  فيها  بما  معه  التسوية  أو  التصالح 
البرنامج  أماَم  المؤتمُر  وقف  والقتصادّية؛  واألمنّية  السياسّية 
بتحرير  الستراتيجّي  الخيار  على  ليؤّكَد  للجبهة  السياسّي 
فلسطين، كّل فلسطين من النهر إلى البحر، وإقامة دولة فلسطين 

الديمقراطّية على كامل التراب الوطنّي الفلسطيني.
الوطن والشتات  الشعبّيُة جماهيَر شعبنا في  الجبهُة  2. عاهدت 
جماعات  مواجهة  الوحدوّية ستظلُّ سالًحا في  عقيدتها  أّن  على 
النقسام وأصحاب المصالح، وستناضل مع القوى الحّية والوطنّيين 
الوطنّية،  الوحدة  واستعادة  األسود  النقسام  إلنهاء  واألحرار 
واإلقصاء،  والهيمنة  التفّرد  من  الوطنّية  مؤّسساتنا  وتحرير 
واللتحام مًعا في ميادين المواجهة والكفاح على امتداد الساحات 

بما يجّسد الوحدة السياسّية والميدانّية لشعبنا.
3. أّكد المؤتمُر على مكانة منّظمة التحرير الفلسطينّية كمنجٍز 
والتضحيات  بالدماء  تعّمد  لشعبنا  ووحيٍد  وممّثٍل شرعيٍّ  وطنيٍّ 
سياسات  من  تخليصها  أهمّية  على  وأّكد  األسرى،  وعذابات 
التفّرد والهيمنة، ودعوة القيادة الرسمّية لإلفراج عن قرار إلغاء 
السياسّي  النظاِم  بناِء  إلعادِة  كأداٍة  الشاملة  الوطنّية  النتخابات 
الفلسطينّي وفي القلب منه منّظمة التحرير الفلسطينّية؛ وذلك 
أبناء  جميع  لتمثيل  جديٍد  وطنيٍّ  لمجلٍس  انتخاباٍت  إجراِء  عبَر 

شعبنا في الداخل والخارج.
إجراء  أجل  من  وأهّميته  النضال  ضرورة  على  المؤتمُر  أّكد   .4
النتخابات في الجامعات والبلديات والتحادات والنقابات؛ بهدف 
مؤّسساتنا  إلصالح  أداًة  باعتبارها  الديمقراطّية،  الحياة  تعزيز 
الوطنّية ودمقرطتها، كما أّكد على ضرورة تعزيز صمود شعبنا 
في مواجهة الحتالل وعدوانه، مّما يتطلّب من الجهات الحكومّية 
الفقر  من  الحدُّ  شأنها  من  وإجراءاٍت  خطواٍت  اّتخاذ  المسؤولة 

والبطالة، بما ُيخّفف من معاناة شعبنا وآلمه.
5. جددت الجبهُة تأكيَدها على أّن القدس ستبقى محور الصراع 
أحيائها  بكّل  الفلسطينّية  الوطنّية  الُهوّية  وقلب  التاج،  ودرة 
شعُبنا  يتسامح  لن  أحمَر  خًطا  وستبقى  ومقّدساتها،  وأزّقتها 
مع أّي تجاوٍز على أهلها ومقدّساتها، وستقُف الجبهة كما كّل 
فلسطينيٍّ بالمرصاِد لالعتداءات اإلرهابّية الصهيونّية على القدس 

وأهلها وُهوّيتها.
وشراكتها  ودعمها  والمصير  الدم  وحدة  على  المؤتمُر  أّكد   .6
أرضه،  في  المتجّذر  المحتّل،  الفلسطينّي  الداخل  في  لشعبنا 
والعودة،  التحرير  معركة  في  ا  وأساسيًّ أصياًل  جزًءا  وباعتباره 
والشعبّية  الفردّية  المقاومة  عملّيات  تصعيد  أّن  على  مشّدًدا 
الستيطانّي  اإلرهاب  لمواجهة  وناجًعا  ا  رئيسيًّ طريًقا  والمنّظمة 

الصهيونّي وتحقيق النتصار على العدّو.
ثالًثا/ على الصعيد العربّي:

أماَم حالِة النكشاف للنظام الرسمّي العربّي بالتطبيع العلنّي مع 
ا وعسكريًّا واقتصاديًّا في  الكيان الصهيونّي، والتحالف معه سياسيًّ
القديم، ورغم  الجديد  المشروع اإلمبريالّي  مواجهة قوى مقاومة 
محاولت اإلمبريالّية وحلفائها لخلق هوّياٍت مذهبّيٍة وقبلّيٍة بديلٍة 
للهوّية العربّية التقدمّية الجامعة لوحدة األمة العربّية ونهوضها 
الهادفة  المشاريع  كّل  فشل  على  الجبهُة  أّكدت  وازدهارها؛ 
الجماهير  تدجين  محاولت  أو  المقاومة،  ومعسكر  قوى  لهزيمة 
العربية عبر التطبيع، ورأت  بأّن حرّيَة األّمة ووحدتها ونهضتها 
ل يمكن أن يتحّقق دون وحدة القوى التحررّية العربّية لمقاومة 

هذه الهجمة الصهيونّية اإلمبريالّية الرجعّية.
رابًعا/ على الصعيد الدولّي:

أحادي  عالٍم  من  تحولٍت  من  الدولّيُة  الساحُة  تحمله  ما  أماَم   -
مؤلمًة  ستكون  ما  وبقدر  األقطاب،  متعّدد  عالٍم  إلى  القطبّية 
الوطنّي والقومّي وعلى شعوب  السلبّية على نضالنا  بإسقاطاتها 
العالم كافة، ستحمل في طياتها أيًضا ولدَة نظاٍم دولٍيّ جديٍد 
لختيار  جديدًة  نوعّيًة  خياراٍت  العالم  شعوب  أمام  الباب  يفتح 
استقاللها  لتحقيق  نضالها  وتعزيز  وتطّورها،  نمّوها  طريق 
قيود  من  وانعتاقها  والثقافي،  والقتصادّي  والوطنّي  السياسّي 
التخلّف والتبعّية والخضوع لهيمنة اإلمبريالّية. وفي هذا المناخ 
ًة لنتعاش دور القوى اليسارّية التقدمّية  أيًضا تطرُح فرًصا نوعيًّ
دائرة  وتوسيع  األممّية،  الكفاحّية  أدواتها  وبناء  والجذرّية، 
ومساحة نضالها لبناء نظاٍم دوليٍّ جديٍد قائٍم على التكافؤ بين 
القهر  أشكال  كّل  من  خاٍل  للثروة،  العادل  والقتسام  الشعوب 

القومّي والطبقّي والتمييز العنصري.
المعايير  توّحش  عن  الدولّية كشف  الساحة  على  يجري  ما  إّن   -
المزدوجة للعالم أحادي القطبّية المتمّثل باإلمبريالّية المتوّحشة 
في تعاملها مع قضايا الشعوب، وهو ما ُيوجُب النضاَل القانونيَّ 
جرائم  وكشف  المعايير،  هذه  إلسقاط  والشعبيَّ  والدبلوماسيَّ 

اإلمبريالّية والصهيونّية بحّق الشعوب.
ومثابٌر  شاقٌّ  وعمٌل  كبيرٌة  تحّدياٌت  أمامنا  ينتصُب  وختاًما، 
قادتنا  خطى  على  نسير  بأن  نعدكم  ذلك  ضوء  وفي  ودؤوب، 
ورموزنا ودربهم؛ الحكيم جورج حبش، وأبو علي، ووديع وغسان 
أبو غزالة،  اليماني، ومها نصار وشادية  وجيفارا غزة وأبو ماهر 
يحيى  وأبو  مهنا  ورباح  والخواجا،  الدين  محي  وصابر  أمل  وأبو 

سليمان، وآلف الشهداء مّمن عّمدوا طريق الثورة والنضال.

وطنّية...  وشراكٌة  اجتماعّيٌة  عدالٌة  طريُقنا  وتحرير...  حرّيٌة  موعدنا 
عقيدُتنا الوحدُة والصمود، والمقاومُة طريُق عودتنا

المجُد للشهداء، والحرّيُة لألسرى، والشفاُء العاجُل للجرحى
وإّننا حتًما لمنتصرون 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
2022-5-25
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ارتفاُع المنسوِب النضالّي ضّد الوحشّية الصهيونّية
غسان أبو نجم. كاتٌب سياسّيٌ فلسطينّي/ األردن

يقوُم  أحَدهم  أّن  التاريِخ  عبَر  االحتالل،  المناضلة ضّد  الشعوِب  َتجاِرُب  علمتنا 
على نفي األخر، فإّما دحر االحتالل وتحقيق الحرّية واالستقالل، وإّما الرضوُخ 
البرامُج  تصاُغ  الفهم،  هذا  أرضّية  وعلى  الهزيمة،  وتقّبل  المحتل  لشروط 
العملّية. وألّن طبيعَة الصراع في حالِة تغّيٍر مستمّر، فإّنه  وتحّدُد األدوات والسياسات 
وبالضرورة يستلزم تغّير في األدوات والسياسات والبرامج، بما يخدُم مصلحَة كلِّ طرٍف 

من طرفي الصراع. 

الصراع  لطبيعة  متفّحصًة  نظرًة  إّن 
أّن  تجُد  الصهيوني،   - الفلسطيني 
المنحنى النضالّي الفلسطينّي في تصاعٍد 
الحتالل  وحشّية  ازدياُد  قابله  لفت، 
لقد  الرّد.  في  وعنصرّيته  الصهيونّي 
انتهج الحتالل الصهيونّي سياسًة ثابتَة 
المعايير تجاَه الشعب الفلسطيني قائمًة 
على مبدأ اإلحالل، وليس الحتالل لألرض 
األرض  سلب  بمعنى  فقط،  الفلسطينّية 
والمسكن ووسيلة اإلنتاج وتدمير الِبنية 
الثقافّية التاريخّية للشعب الفلسطيني، 
اغتيال  خالل  من  يبدأ  التدمير  وهذا 
المقبل  الزمن  وقتل  الفلسطينّي  الحلم 
عبَر سياسة التفريغ واإللحاق والسيطرة 
القادم.  الزمن  مجريات  على  المسبقة 
العديد  في  السياسة  هذه  وتجلّت 
بل  الفلسطينّية،  الحياة  نواحي  من 
المشاريع  مجموعة  في  تجلّياتها  رأينا 
العدّو اقتراحها أو  السياسّية التي حاول 
فرضها عبَر وسطائه وشركائه المحلّّيين 
استباحة  الذين ساهموا في  والعالمّيين، 

الدم الفلسطيني. 
الفلسطينّي–  الصراع  بداية  فمنُذ 
الصهيونيُّ  الحتالُل  اّتبع  الصهيوني، 
الفلسطيني،  للشعب  التطويع  سياسَة 
العبثّية  المفاوضات  سياسِة  انتهاِج  عبَر 
السياسّية  الحلول  دهاليز  ضمَن  والعمل 

التي لن تفضي ألّي حلوٍل عملّيٍة للصراع، 
الزمن  من  المزيد  الحتالل  تعطي  إّنما 
على  السيطرة  في  أهدافه  لتحقيق 
والتوّسع  المنطقة،  في  الصراع  مجريات 
والتمّدد على حساب الشعب الفلسطيني 
من  المزيد  زرع  عبَر  وكياًنا،  أرًضا 
ومصادرة  الصهيونّية  المغتصبات 
األراضي وكسر وحصار البندقّية المقاومة 
الفقرّي  العمود  الحتالل  اعتبرها  التي 
عن  وإبعادها  تشتيتها  عبَر  للمقاومة، 
مناطق التماس الجغرافّي )لبنان األردن 
مع  والتنسيق  بالتعاون  وعمل  سوريا(، 
السياسّية  المنظومة  تدمير  على  حلفائه 

والنضالّية للشعب الفلسطينّي. 
الفلسطينّي-  الصراع  بداية  فمنذ 
الثورة  انطالق  وبعدها  الصهيونّي 
 1967 عام  بعد  الحديثة  الفلسطينّية 
المنطقة  يغرقون  وحلفائه،  والعدّو 
العربّية بالمشاريع السياسّية الهادفة إلى 
وإرساء  الصهيونّي،  العدّو  تمّدد  بقاء 
األرض  على  المصطنع  كيانه  قواعد 
السيطرة  نحو  والنطالق  الفلسطينّية، 
عبَر  المنطقة،  الصراع في  مجريات  على 
برنامج التطبيع الذي تجلّى بصفقة القرن 
مروًرا  اإلبراهيمّية،  المّتحدة  والوليات 
اإلقليمّي  الوسطّي  والحّل  الدولتين  بحّل 
أكبر خطٍر  الذي شّكل  ومدريد وأوسلو، 

على الثورة الفلسطينّية ومجريات الصراع 
هذه  يقابل  الصهيونّي،   - الفلسطينّي 
في  الثابتة  الصهيونّية  الستراتيجّية 
التي  الصهيوني،  الكيان  قواعد  ترسيخ 
والتحالفات،  اإلمكانات  كّل  لها  سّخرت 
األهداف  طريق  عن  وانحياز  تخّبط 
فلسطين،  تحرير  في  الفلسطينّية 
المتنّفذ  الفلسطينّي  اليمين  قادها 
الوطنّية  البرجوازّية  الشريحة  مثل  الذي 
والنفس،  النظر  بقصر  تمّيزت  التي 
رؤيتها  ضمَن  النضالّي  العمل  ومارست 
برنامجها  عليها  فرضت  التي  الطبقّية 
فغرقت  التحالفات،  وشّكل  السياسّي 
بدًءا  السياسّية،  التسويات  مستنقع  في 
الفلسطيني  الوطنّي  الميثاق  بتغيير 
على  والّتفاق  الدولتين  بحّل  والقبول 
لقاءاٍت  وعقد  مدريد،  مؤتمر  مخرجات 
أوسلو،  في  الكيان  ممثلي  مع  سريٍة 
أريحا  غزة  اّتفاق  عنها  تمّخض  الذي 
الفصائل  دخول  تمَّ  بموجبه  الذي  أّوًل، 
عام  المحتلّة  األراضي  إلى  الفلسطينّية 
الفلسطينّية  السلطة  وتشكيل   ،1967
الفساد،  في  أذنيها  حّتى  غرقت  التي 
الكتبة  من  إلى جيٍش  مقاتليها  وحّولت 
وعلى  امتيازات.  وأصحاب  والموظفين 
مشروع  السلطة  نفذت  األمني،  الصعيد 
وتسليم  وقتل  وسحل  قمع  في  دايتون 
المقاومين الفلسطينيين وخلق حالة من 
اإلحباط في صفوف الشعب الفلسطيني، 
دوامة  في  الفلسطيني  الشعب  وغرق 
البطالة والفقر وحدث النقسام بين غّزة 
في  السياسّية  الرؤية  وتشّتت  والضّفة 
إلى  السلطة  وتحّولت  الحتالل،  مواجهة 
ا  شريٍك تابٍع لالحتالل اقتصاديًّا وسياسيًّ
في  الفلسطينّي  الشعب  ودخل  ا،  وأمنيًّ
دوامة صراٍع جديدة، تمّثلت في مقاومة 
الهادفة  ومشاريعه  الصهيونّي  المحتّل 
وجوًدا  الفلسطينّية  القضّية  لتصفية 
على  انقلبت  التي  السلطة  وكياًنا، وضدَّ 
الفلسطينّي  للشعب  النضالّي  التاريخ 
إسقاط  من  بدًءا  منجزاته،  كّل  وشطب 
الخيار المسلّح في مواجهة الحتالل إلى 
شطب الميثاق الوطني وتحويل المجلس 
واجهاٍت  إلى  ف  ت.  م.  و.  الوطني 
الترّهل  هذا  رافق  ولقد  ديكورّية. 
الفلسطينّي العام، وحشّية صهيونّية في 
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وتمادى  فلسطينيٍّ  تحّرٍك  أّي  مواجهٍة 
والدينّي  التاريخّي  الوضع  تغيير  في 
على  تدميرّيٍة  غاراٍت  وشّن  للقدس 
باقي  على  وتغّول  ومقاومًة،  شعًبا  غزة 
والتهديد  الضرب  عبَر  المنطقة،  شعوب 
لسوريا وجّر أنظمة الغاز والكاز للتطبيع 
القسرّي مع المحتّل، مّما دفع الجماهير 
التحّرك  إلى  الغاضبة  الفلسطينّية 
السلطة،  وخنوع  الحتالل  ضدَّ  العفوّي 
من  الفلسطينّي  الوطن  حماية  بهدِف 
الجهود  فانطلقت  والتهويد،  النهب 
الحتالل  لمواجهة  والجماعّية  الفردّية 
في  والعتصام  جراح  والشيخ  بيتا  في 
األقصى لمواجهة قطعان المستوطنين، 
والقيام بعملّياٍت عسكرّيٍة ضدَّ الحتالل 
تحّرٍك  دون  تفجير،  أو  قتل  أو  خطف 
فعليٍّ لفصائل العمل الوطنّي لدعم هذا 
التحّرك، مما دفع هذه الجماهير الغاضبة 
لالستنجاد بالمقاومة في غزة والمقاومة 
حالة  بعد  التحّرك  هذا  إلسناد  اللبنانّية 
اليأس وفقدان األمل باإلسناد إلى أّن جاء 
رّد المقاومة في غزة، عبَر معركٍة نوعّيٍة 
سّميت سيف القدس التي شّكلت الدفعة 
الكبيرة للجماهير الغاضبة التي انطلقت 
يافا  في  المحتّل  الوطن  أنحاء  كّل  في 

واللّد والنقب والخليل وجنين. 
ميكانزم  القدس  سيف  شّكلت  لقد 
والجماهير  للفصائل  النضالّي  الدفع 
الحرب  تكلفَة  أّن  وأثبتت  الفلسطينّية، 
الحتالل  وأّن  الهزيمة،  كلفة  من  أقلُّ 
الطريق  وأّن  ورق،  من  نمر  وكيانه 
هو  الحتالل  لدحر  والواضح  الصحيح 
المواجهة، بل وأعادت إلى الثورة ألقها، 
الهرولة  وأوقفت ولو ليس بشكٍل كامٍل 
المجانّية نحو التطبيع، ورفعت المنحنى 
مواجهة  في  الفلسطينّي  النضالّي 
وأطلقت  الصهيونّي،  الحتالل  وحشّية 
المحتّل،  النضال ضّد  وبال عودة عنفوان 
الوطني  للعمل  جديدًة  آفاًقا  وفتحت 
تراجع  امكانّية  من  وحدت  الفلسطيني، 
اّتخذت  وإن  للوراء، حتى  الفصائل  هذه 
إنجازات  ألّن  ذلك  السياسّية،  قيادتها 
الجماهير  ملك  أضحت  المعركة  هذه 
الحاضنة  أّنها  أثبتت  التي  الفلسطينّية 
األساسّية للثورة ووقوده الذي ل تنتهي 
مقاومة  طريق  في  وستبقى  جذوته، 
النوعّية  والعملّيات  دحره  حّتى  المحتل 
جنين  وصمود  الوطن  أنحاء  جميع  وجماهير القدس، شاهد على ذلك.في 
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الشهيدة شيرين  نعش  على  العدو  قوات  يمكن فصل مشهد هجوم  ل 
دوافع،  من  المحتلين  يحرك  وما  العدوان،  مشروع  هوية  عن  عاقلة  أبو 
مخاوفهم، وآمالهم، وأي كان من أصدر القرار بهذه الجريمة كما جريمة 
لم يكن  اجتياح مخيم جنين، كما كل مجزرة، فإن مصدرها  قتل شيرين، كما 
الدولي الحتالل  المجتمع  القرار، حتى نبحث عن مصدره و نحاكمه، أو يطالب 
من  الفلسطيني  طرد  الذي  المحتل،  المستوطنة؛  هو  الفاعل  بشأنه؛  بتحقيق 
وفي  القتلة،  وداعميه هم  الصهيوني  المشروع  إن  بأكمله.  بيته، وهجر شعب 
هذا ل يمكن أن يتم »إصالح الحتالل«، أو تحسين آليات عمل منظومة القتل؛ 

فتعديل أوامر إطالق النار لن يحسن ميتة الفلسطيني أو حياته.
إطالق النار والقتل لكل من ينقل حقيقة الصراع، هذا ليس حدث فرعي ناتج عن 
ظروف موضعية، أو ملمح توحش منفرد، بل جزء من تصور الحتالل لما يجب 
أن يسود؛ واقع يذبح فيه الفلسطينيين ويتم محو وجودهم بصمت، وما التفاف 
تقاتل  وجودهم، كضحية  حقيقة  عن  دفاًعا  إل  حول شهيدتهم  الفلسطينيين 

دفاًعا عن وجودها.
إن حلفاء المحتل يوفرون له الغطاء والدعم لكل هذه الجرائم، ولدور كمنظومة 
إبادة وقهر ومحو لكل ما هو فلسطيني وما هو تحرري، حيث يستثمر أقطاب 
الستعمار والهيمنة والوحشية في الحتالل كمنظومة قهر مثالية، كصورة يجب 
تعميمها ومضاد لفعل التحرر والتحرير وإرادة البشر في العيش الحر، فيما يحمل 
شعب فلسطين عبء مواجهة هذا كله، ويحقق التحرير حتى في ذروة اختالل 
معادلة القوة: تحرر القدس بجنازة شهيد، لبرهة من الزمن يعود علم فلسطين 
المعركة وتبقي  النعش، وتخوض  التي تحمل  الجماهير  وصوتها وصورتها مع 
العلم والنعش مرفوًعا، وُتسِقط الحتالل، وفي جنين ينتصب الفدائي معلًنا دولة 

فلسطين؛ مقاتاًل لساعات دفاًعا عنها.
اإلبادة مزيًدا من  قد يتقدم الحتالل آنًيا في موضع أو آخر، وتقتل منظومة 
الفلسطينيين وتلتهم من أرضهم أكثر فأكثر، تهدم البيوت وتصادر األرض، 
وتمتد مساحة هيمنتها لتصبغ سياسات دول وحكومات قررت وضع كل رهانها 
تلتحم  حين  أخرى،  مساحات  ويحرر  ينتزع  فلسطين  شعب  ولكن  القهر،  على 

الجماهير بالعنوان الجامع لهويتها وهو مقارعة الحتالل.
من  طويلة  سلسلة  من  جزء  هو  عاقلة  أبو  شيرين  للشهيدة  الحتالل  قتل  إن 
الجرائم التي استهدف بها الحتالل كل صوت حر؛ فموضع من يقتل الحقيقة 
هو السجن أو القبر، هذا ما اختطه الحتالل، ولكن فلسطين جيل بعد جيل تفرز 
من يختار هذا المصير، ك غسان كنفاني الذي أوفى لقضيته واستشهد مدافًعا 
عنها بالكلمة والموقف والنتماء لخيار الكفاح المسلح، وعمر القاسم الذي قضى 
الذي خط  العلي  ملتزًما بقضيته ونضال شعبه، وناجي  الهامة؛  شجاًعا منتصب 
الفلسطيني  الصوت  تنتهي من شهداء  ل  وقائمة  برسوماته..  كاملة  بوصلتها 

الذي يسعى الحتالل إلسكاته وطمسه.
إن ما أحدثه شعب فلسطين رًدا على جريمة اغتيال الشهيدة شيرين ليس محض 
لجبروت  شامل  تحد  ولكن  فحسب،  وصوته  نقل صورته  من  مع  تضامني  فعل 
الحتالل، واستدعاء للهوية النضالية الجامعة، التي ترفض أي وجود لهذا الحتالل 
على األرض الفلسطينية، وتشتبك معه في كل موضع، هذه الجموع التي حملت 
نعش الشهيدة وطافت به في أرض فلسطين؛ معلنة وحدة الرض والنضال، في 
جيًدا، ويضيء الشهداء مشرقين فيه موضحين مالمحه.وجه مشروع اإلبادة المعلن، خطوات على طريق التحرير الذي يعرفه هذا الشعب 

جنائز التحرير: في وجه اإلبادة
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النهوُض االجتماعيُّ مدخٌل للنهوِض الوطنّي
حاتم استانبولي. كاتٌب سياسّيٌ فلسطينّي

النهوُض االجتماعيُّ ضرورٌة ملّحة؛ من أجِل النهوِض الوطنّي، حيُث ال يمكُن 
الحديُث عن نهوٍض وطنٍيّ بعيًدا عن النهوِض المجتمعّي الذي يعّزُز وحدَتُه 
مع  عالقاِتها  وترسيِخ  االجتماعّية  قواُه  وتكافِل  ديمقراطّية،  أسٍس  على 

محيِطها االجتماعّي.

خصوصّية،  له  الفلسطينيُّ  المجتمُع 
الزمان  عبَر  المكانّي  توّزُعُه  حيُث  من 
مع  متداخلة،  ديناميكّيًة  أكسَبُه  الذي 
مجتمعاٍت مختلّفٍة في مستوى تطّورها 
القتصادّي والجتماعّي والسياسّي، هذِه 
الدينامّيُة لم يتمَّ إدراُك عمِق خصائِصها، 
خاّلق،  بشكٍل  توظيِفها  أجِل  من 
لتفعيِل القّوِة الكامنِة فيها وتوظيِفها 
في المشروِع الوطنّي التحّرري. إّن عدَم 
قبل  من  الدينامّية  الميزة  هذه  إدراك 
بانتماءاتهم  الفلسطينّي  الشعِب  قيادِة 
إلى  أّدى  كافًة،  والفكرّية  السياسّية 
عدم إعطاء أهمّيٍة خاّصٍة لكّل مجتمع؛ 
المكان  ظروف  بخصوصّية  ارتباًطا 
تقديَم  أعاق  تحكمه،  التي  والقوانين 
عملّية  في  تساعد  موضوعّيٍة  رؤيٍة 
خالل  من  الجمعي  الجتماعّي  النهوض 
في  الفلسطينّية  التجّمعات  توظيف 
والوطنّي،  الجتماعّي  النهوض  عملّية 
وهذا ما يفرُض مهاًما مرّكبًة ومختلفًة 
المجتمعات  تواجه  التي  المعّوقات  لحّل 

غياب  ظّل  في  أّنه  خاّصًة  الفلسطينّية، 
الحالُة  بقيت  الموضوعّية؛  الرؤية 
الفردّية  للمبادرات  خاضعًة  المجتمعّيُة 
المحلّّية التي كانت تنجُح أو تخفق في 

الكثير من الحالت. 
لِوحدة  أهمّيٍة  إعطاء  عدم  إّن 
التجّمعات  أدخل  الجتماعي،  النهوض 
من  مجموعٍة  في  الفلسطينّية 
التناقضات والتعارضات المرّكبة، خاّصًة 
أهملت  التي  أوسلو  اتفاقّيات  بعد  ما 
الالجئة  الفلسطينّية  المجتّمعات  هذه 
وأخرجتها من دائرة الهتمام الرسمّي، 
المغتربين  مصطلح  باستخدام  وبدأت 
الفلسطينّيين لتسمية تلك المجتمعات، 
الفلسطينّي،  اللجوء  صفَة  أسقط  مّما 
في  النكبة  جريمة  عن  يعّبر  كمفهوٍم 
خطوٍة تحمُل أبعاًدا سياسّيًة وتاريخّية. 
مع  توافًقا  جاء  اللجوء  صفة  إسقاُط 
الحقَّ  أسقطت  التي  أوسلو  سياسات 
لالجئين،  التاريخّي  والسياسّي  الوطنّي 
سياسّيٍة  فوضوّيٍة  حالٍة  في  وتركتهم 

وفكرّية، مّما جعلهم قّوًة خارج التأثير، 
باإلهمال  شعوٌر  يكتنفها  مفّككًة 
التأثير  دائرة  من  إلخراجها  المتعّمد 
ويكّرس  والوطنّي  والثقافّي  السياسّي 
الفرقة والتمييز بين فئاتها الجتماعّية؛ 
استناًدا إلى المنشأ المكاني بين مفهوم 

اللجوء وبين مفهوم المغتربين. 
إّن اللجوء والغتراب مصطلحاِن يحمالِن 
متعارضة،  وقانونّيًة  سياسّيًة  أبعاًدا 
السياسي، في  التناقض  وتصُل إلى حّد 
الفلسطينّي  اللجوء  مصطلح  أّن  حين 
يعّبُر عن خصوصّية جريمة النكبة التي 
الشعب  ضّد  منهجيٍّ  بشكٍل  مورست 
الفلسطينّي  والمخّيم  الفلسطيني، 
الذي هو عنواُن اللجوء، وهو في الوقت 
العدالة  تحقيق  معياَر  يحمُل  ذاته 
الفلسطينّية، فالهجوُم الشرُس الهمجيُّ 
هجوٌم  هو  بالجوهر  جنين  مخّيم  على 
تسعى  التي  النضالّية  الروح  لقتالِع 

لتحقيق العدالة للمخّيم الفلسطيني. 
تكتسب  الفلسطينّي  المخّيم  رمزّيُة 
التي  المرحلة  هذه  في  خاّصًة  أهمّيًة 
تحاول فيها إسرائيل اإلحاللّية وأعوانها 
ما  كّل  وإنهاء  وإلغاء  محو  وأدواتها 
النكبة، وفي مقّدمتها  يرتبط بجريمة 
األونروا  وكالة  الدولّية  للمؤّسسة  إلغاٌء 
التي هي الشاهُد القانونيُّ على جريمة 

النكبة. 
عن  بالجوهر  يعّبُر  فهو  الغتراُب  أّما 
لعملّية  طوعيٍّ  وجمعيٍّ  فرديٍّ  خياٍر 
بجريمة  ارتباطها  عن  بعيًدا  الغتراب، 
بالغتراب  اللجوء  فاستبداُل  النكبة. 
والمؤّسسات  األدوات  دور  على  انعكس 
دور  وخاّصًة  الفلسطينّية،  السياسّية 
الفلسطينّية  والسفارات  الممّثليات 
الفلسطينّية  الجاليات  نشاط  لتوحيد 
لفتاٍت  تحت  والمتفّرقة،  المنتشرة 
أهمّية  إدراك  عن  بعيًدا  سياسّية، 
بالمجتمعات  للنهوض  وحدتها 
الفلسطينّية، وتعزيز دورها في اإلطار 
بقاع  في  الجمعّي  التحّرري  الوطنّي 

األرض. 
المنتشرة  الفلسطينّية  المجتمعات  إّن 
لرؤيٍة  تحتاج  األرض  بقاع  كّل  في 
لكي  دورها  تعّزُز  مشتركة،  جمعّيٍة 
الندماج  عبَر  مؤّثرة،  قّوًة  تكون 
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للمؤّسسات  السياسي  النشاط  في 
األدوات  واستخدام  والسياسية  المدنية 
الجماعي  للنشاط  إطاًرا  الديمقراطّية، 
الذي  الصهيونّي  النشاط  لمواجهة 
من  السنين،  عشرات  مدى  على  يعمل 
سياسًة  وينشر  المؤّسسات،  هذه  داخل 
الوطنّي  النضال  ضدَّ  تراكمّيًة  يومّيًة 
الحالة  من  مستفيًدا  الفلسطيني، 
توصف  التي  والممارسات  الفوضوّية 
لربطها  الديمقراطّية  مع  بالتعارض 
الفلسطينّية  اليومّية  بالمواجهات 
فلسطين.  في  اإلحاللي  لالحتالل 
التي  فالفوضى  المثال،  سبيل  على 
الذي  المشين  التصّرف  بعد  انتشرت 
السويدي  العنصرّي  المتطّرف  به  قام 
تمَّ  حيث  القرآن،  بحرق  الدنماركي   -
مهاجمة القوى األمنّية وحرق سياراتهم 
السلوكّيات  هذه  بالحجارة،  ورشقهم 
الضّخ  عبَر  توظيُفها  تمَّ  الفوضوّية، 
السويدي  الجمعي  الوعي  في  اإلعالمّي 
مباشٍر  غيِر  بشكٍل  وربطها  واألوروبي 
الحتالل  ضّد  مواجهاٍت  من  يجري  بما 
ناحيٍة  ومن  ناحية.  من  فلسطين  في 
الدينّية  القوى  بسلوك  ُترَبط  أخرى، 
تعتمُد  أّنها  على  إلظهارها  اإلسالمّية 
التعبير  في  الالديمقراطي  األسلوب 
عن الرأي في مجتمعات القانون يحمي 

حرية الرأي للجميع. 
الصهيونيُّ  المفهوُم  ُم  ُيَعَمّ بالنتيجة 
تواُجُه  إسرائيَل  بأّن  مباشٍر  غيِر  بشكٍل 
ذات القوى الفوضوّية وذات الممارسات، 
الشعب  ضدَّ  الحتالل  عدوانّية  وتبّرر 

الفلسطيني. 
في حادثٍة أخرى قام البوليس األلماني 
بمنع إحياء ذكرى النكبة ورفع األعالم 
الفلسطينّية للسنة الثانية، بدعوى أّنها 
ممارساٌت من الممكن أن تسفر عن حالٍة 
السامية،  معاداة  على  التحريض  من  
هذاِن المثالن يؤّشران على مدى نفوذ 
المؤّسسات  في  الصهيونّية  القوى 
األلمانّية واألوروبّية اإلعالمّية والسياسّية 
الفلسطيني،  التأثير  وضعف  واألمنّية 
وضعف  الجالّية  دور  وحدة  عدم  بسبب 
دور السفارات والممّثليات الفلسطينّية، 
اندماج  ضرورة  إدراك  أهمّية  ومدى 
في  والعربّية  الفلسطينّية  الجاليات 
لمواجهة  المحلّية،  السياسّية  الحياة 
المؤّسسات  في  الصهيوني  التحريض 

الرسمّية السياسّية واألمنّية واإلعالمّية.
القوى  عليه  تختلُف  ما  ثّمَة  يوجد  ل 
وحدة  تطوير  حول  الفلسطينّية، 

روح  وتعزيز  الفلسطينّية،  المجتمعات 
الوحدة المجتمعّية والتكافل الجتماعي 
الصهيونّية  الحملة  لمواجهة  بينها، 
الثقافي  اإلرث  إلغاِء  إلى  تهدف  التي 
على  وتصويره  ومصادرته  الفلسطيني 
بدوّيٍة  محلّيٍة  لمجتمعاٍت  تقاليُد  أّنه 
في الدولة اليهودّية، التي تحافظ على 

تنّوعها.
أبعاده  بكّل  الثقافي  العنوان  إّن 
عنواًنا  كونه  قصوى،  أهمّيًة  يكتسب 
على  المعركة  في  كافًة  للقوى  جامًعا 
الفلسطيني  التاريخّي  اإلرث  إبراِز 
إلغاءه  الصهيونّية  الحركة  الذي تحاول 
يقلُّ  ل  الثقافيُّ  فالعنواُن  ومصادرته. 
أهمّيًة عن العنوان السياسي، خاّصًة وأّن 
المعركَة على هذِه الجبهة بكّل أبعادها 
مواقع  في  قصوى  أهمّيًة  تكتسُب 

الشتات الفلسطينّي. 
المجتمعات  في  الثقافّيُة  المعركُة 
الحاضنة للشتات الفلسطيني هي موقٌع 
تمارسها  التي  التضليل  عملّية  لكشف 
الدينية  فروعها:  بكل  الصهيونّية 
الحلم  لتحقيق  تناغم  في  والمدنية 
التاريخية،  فلسطين  في  الصهيوني 
المجتمعّي  النهوض  فإّن  وعليه، 
وثيٍق  بشكٍل  مرتبٌط  الفلسطينّي 
األوجه  المتعّدد  الثقافي  بالنهوض 
للتاريخ  العتبار  إعادة  على  القائم 
الثقافي الفلسطيني بأبعاده كافًة منذ 

ما قبل جريمة النكبة.
يولى  أن  يتطلُّب  الثقافي  العنوان  إّن 
القوى  برامج  في  قصوى  أهمّيًة 
للقوى  جامًعا  مدخاًل  كونه  الفلسطينّية 
والسياسّية  الفكرّية  بانتماءاتهم  كافًة 
القوى  من  يتطلُّب  ما  وهذا  كافة، 
الجبهة  خاٍص  وبشكٍل  الديمقراطّية 
الشعبية لتحرير فلسطين، طرَح مشروٍع 
بعين  يأخُذ  متكامل،  جماعيٍّ  ثقافيٍّ 
األربعة  الفلسطينّية  الحلقات  العتبار 
فالعنواُن  منها.  كلٍّ  دور  وخصوصّية 
لوحدة  جامعٌة  مظلٌّة  هو  الثقافيُّ 
للنهوض  ومدخٌل  الفلسطينّي  المجتمع 
الجمعي الذي يحّقق التضامن والتكافل 
لدعم  الجتماعّية،  وقواه  فئاته  بين 
عائالت األسرى والمعتقلين والمحّررين، 
اجتماعّيًة عاّمًة دائمًة  واعتبارها مهّمًة 

على جدول أعمال القوى.
واألدب  واللحن  بالكلمة  الهتماَم  إّن 
وحدة  عن  تعّبُر  الشعبّية  والرواية 
يحفُظ  الذي  الفلسطيني  الوجدان 
عملية  لمواجهة  بدياًل  الشعبّية  الذاكرة 

فالمجتمع  المجتمعي،  الوعي  تزييف 
وحدته  إلى  النظر  يجب  الفلسطيني 
النزعات  روح  عن  بعيًدا  الوطنّية، 
التعارضات  من  تأخذ  التي  العنصرّية 
في  الخالفات  لزرع  مدخاًل  الدينّية 
 - أخذنا  ما  وإذا  الفلسطيني.  المجتمع 
مشهَد   - الحصر  ل  المثال  سبيل  على 
المناضلة  اإلعالم  جنازة شهيدة  تشييع 
الذي  المشهُد  هذا  عاقلة،  أبو  شيرين 
المجتمعّي  الوحدوّي  الجوهر  عن  عّبر 
يعّبُر  مثاٌل  فإّنه  الفلسطينّي،  الوطنّي 
عن مدى عمق الوحدة المجتمعّية التي 
يجب أن تحظى بأهمّيٍة من قبل القوى 

الفلسطينّية لتطويرها وتعزيزها.
العنوان  يكتسب  ذاته،  السياق  في 
أهمّيًة  ووسائله  وأدواته  الديمقراطي 
خاّصًة  الجتماعي،  النهوض  عملية  في 
الخالفات  إدارة  أهمّية  إدراك  وأّن 
المشترك  على  والتركيز  السياسّية 
فهم  عمق  مدى  عن  يعّبر  الجامع، 
من  بأبعادها  الديمقراطّية  العملّية 

حرّيٍة وعدالٍة ومشاركة. 
عبَر  يتعّزُز  المجتمعيَّ  التطّوَر  إّن 
والتقاليد  العادات  بعض  تحديِد 
مع  تتعارُض  التي  ومواجهتها، 
المجتمعّي وتكتسُب مواجهُة  النهوض 
أهمّيًة  العنصرّي  الدينّي  التحريض 
تريُد  التي  المرحلة،  هذه  في  خاّصًة 
طابِع  إعطاء  اإلحاللّية،  إسرائيل  فيها 
الجوهر هو صراٌع دينيٌّ  الصراع في  أّن 
أّن  المكان، لتضفي فهًما،  حول أحقّية 
الصراع يقتصر على أحقّية العبادة في 
األماكن الدينّية وإسقاط البعد الوطنّي 
خاّصًة  الفلسطينّية،  للقضّية  التحّرري 
منهجيٍّ  بشكٍل  تعمُل  إسرائيل  وأّن 
لتفريغ وإنهاء وإلغاء كل ما يشير إلى 
السياسّية  أبعادها  بكل  النكبة  جريمة 
والجتماعّية  واإلنسانّية  والقانونّية 

والتاريخّية. 
تشّكل  الجتماعي  النهوض  عملّيَة  إّن 
مدخاًل لتعزيز النهوض الوطنّي الجمعي 
إيالء  مع  األربعة  الفلسطينّية  للحلقات 
وميزاتها  منها  كلٍّ  لخصوصّيِة  أهمّيٍة 
في  دورها  تعزيز  أجل  من  وظروفها، 
عملية النهوض الوطني، إلعادة العتبار 
في  الوطني  الفلسطيني  الشعب  لحّق 
المخّيم  عدالة  وتحقيق  حرّيته  إنجاز 
العلمانّية  الديمقراطّية  الدولة  وبناء 
عن  النظر  بغّض  كافًة،  خلفّياتهم ومعتقداتهم.لمواطنيها 
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؛ تراجُع الفكرِة أم تراجُع القوى...؟ اليساُر الفلسطينيُّ

محمد حسين. كاتٌب فلسطينّي/ سورية

هي  بل  فكريًّا،  ترًفا  ليست  الفلسطينّي  الواقِع  في  اليساِر  فكرِة   وجوَد  إّن 
تعبيٌر حقيقيٌّ عن شريحٍة ما من الشارِع الفلسطينّي، تؤمُن بالفكِر الديمقراطّي 
واالقتصادّية،  السياسّية،  للمشكالِت  التصدي  على  القادِر  العلمّي  الّتقدمّي 
واالجتماعّية، والثقافّية، ولكي يكوَن اليساُر قادًرا على التصّدي لهذه المشكالِت ومعّبًرا 
به،  تعصُف  التي  األزماِت  من  نسبيًّا  وخالًيا  متعافًيا  يكون  أن  بدَّ  ال  الشريحِة؛  هذِه  عن 
ولديِه حوامُل فاعلٌة ومبدعٌة وكفؤة، وهذا لن يتأّتى إال عن طريِق حياٍة تنظيمّيٍة قوّيٍة 
حالَة  إّن  كافًة.  للمشكالِت  التصّدي  يمكنها  التي  التنظيمّيِة  للحوامِل  الظروَف  تهّيئ 
االستقطاِب الحادِة بين حركتي فتح وحماس منذ ما يقارُب ستَة عشَر عاًما كانت تشّكُل 
فرصًة ذهبّيًة لليساِر لتشكيِل تياٍر ثالٍث قويٍّ يخّفُف أو ينهي حالَة االستقطاِب هذِه لكن 
لألسف لم يستطْع اليساُر أن يقّدَم شيًئا في هذا المساِر، وهنا يتبادُر إلى الذهِن سؤال: 

كيف ليساٍر يعاني من أزماٍت متعّددٍة أن يشّكَل قّوًة ثالثة؟ 

الطريِق  لتشكيِل  الصحيَح  المدخَل  إّن 
النقدّيِة  بالمراجعِة  يبدأ  أن  هو  الثالِث 
ثالثِة  على  ترتكُز  التي  لذاته،  الجريئِة 
التنظيمّي،  )المحوُر  رئيسّيٍة  محاوٍر 
السياسّي  المحوُر  الفكرّي،  المحوُر 

والكفاحْي(. 
أّوال: املحوُر السياسّي: 

تلتقي في قواسَم  اليسار  أّن قوى  نجُد 
في  تختلُف  لكّنها  كبرى  سياسّيٍة 
التكتيِك السياسّي، الذي قد يلحُق الضرَر 
اليسار  قوى  أّن بعض  نجد  لذلك  فيها، 
المتنّفذِة  القيادِة  مع  أحياًنا  تتماهى 
بتكتيكها  التحريِر  منّظمِة  في 
مع  يتماهى  اآلخر  والبعض  السياسّي 
والوطنّيِة في تكتيِكِه  اإلسالمّيِة  القوى 
فقَد  اليساَر  أّن  نجد  لذلك  السياسّي، 
نتيجة  عنه  يعّبُر  الذي  السياسيَّ  بريَقُه 

هذا التماهي غيِر المبّرِر.

الشعبّيِة  الجبهِة  حذِف  وبعد  واليوم   
البرنامج المرحلّي من برنامجها أصبحت 
اليساِر  السياسّيُة تّتسُع بين قوى  الُهّوُة 
أكثَر فأكثر. لقد عّبرِت الجبهُة الشعبّيُة 
ألسباٍب  التخلّي  هذا  عن  وثائقها  في 

عّدة، منها:
المتنّفذِة  القياداِت  بعِض  استغالُل   .1  
البرنامِج  لهذا  الفلسطينّي  القراِر  في 
والذهاِب إلى تسويٍة أقلَّ من الحِدّ األدنى 
البرنامِج  وإنهاء  المرحلّي،  للبرنامِج 
المفاوضاِت  فكِر  وتسريِب  الستراتيجّي 
ونهجها لدى قطاعاٍت من أبناء الشعِب 
أماَم  المجاَل  فتَح  مّما  الفلسطينّي، 
لهذا  ورافٍض  مؤّيٍد  بين  وانقساٍم  بلبلٍة 

البرنامِج.
الدولِة  لفكرِة  إسرائيَل  تدميُر   .2
وعاصمتها  المستقلِّة  الفلسطينّيِة 
األراضي  مصادرِة  سياسِة  عبَر  القدس 

من  تجعُل  األرِض  على  وقائَع  وخلِق 
فلسطينّيٍة  دولٍة  تحقيِق  إمكانّيِة 
مستقلٍّة على حدود عام 1967 مستحياًل. 
 إّن هذا التبريَر له مصّوغاُتُه وأنصاُرُه في 
الشعبّيِة  الجبهِة  قياداِت  غالبّيِة صفوِف 
وكوادرها التي أصبحت تأخذ لوًنا واحًدا 
الفكرّي  الحراِك  غياِب  ظلِّ  في  تقريًبا 
والسياسّي في صفوِفها ومغادرِة معظِم 
لمعظِم  وفقدانها  النوعّيِة  كوادرها 
قوى  باقي  كما  التاريخّيِة  قياداتها 
اليسار.  لكن هناك من يرى أّن البرنامَج 
ا  مهمًّ شيًئا  أحشاِئِه  في  يحمُل  المرحليَّ 
ألّنُه  الستراتيجّي؛  الهدِف  فكرِة  من 

يقوُم على ثالِث ركائز:
الذي   194 القرار  َوْفَق  العودِة  حُق   أ. 
إلى  الفلسطينّيين  الالجئين  بعودِة  يقّر 

ديارهم. 
بموجِبِه  الذي  المصيِر  تقريِر  حُق   ب. 
يقّرُر الشعُب الفلسطينيُّ مصيَرُه بيديِه.
المستقلُّة  الفلسطينّيُة  الدولُة   ج. 

وعاصمُتها القدُس. 
  يذهُب البعُض الذي يتمّسُك بالبرنامِج 
يعطي  المرحليَّ  البرنامَج  إّن  للقول: 
إمكانّيًة للتحّرِك على المستوى الدولّي، 
وحركتها  الفلسطينّيَة  القضّيَة  ويجّنُب 
الوطنّيِة مزيًدا من الضغوط، ألّنه يستنُد 
حَق  وإّن  الدولّية،  الشرعّيِة  قراراِت  إلى 
الذي  البرنامُج  يتضّمنُه  الذي  العودِة 
ما  إذا  كبيرة  قوى  موازين  إلى  يحتاُج 
تحّقَق سيجعُل من إسرائيَل ومشروعها 

في مهِبّ الريِح.
الذي  للكفاِح  الستراتيجّي  الهدَف   )إّن 
استرجاُع  هو  الشعبّيُة  الجبهُة  تخوُضُه 
الصهيونّي  الحتالِل  من  فلسطين 
وتحريرها،  الكولونيالّي  الستعمارّي 
كامِل  على  ديمقراطّيٍة  دولٍة  وإقامُة 
وعاصمتها  الفلسطينّي  الوطنّي  التراِب 
القدس، تكفُل الحقوَق المشروعَة لجميِع 
وتكافِؤ  المساواِة  أساِس  على  مواطنيها 
أو  الدين،  بسبب  تمييٍز  دون  الفرِص 
وتكون  اللوِن،  أو  العقيدِة،  أو  الجنِس، 
وذاَت  اإلمبريالّية،  للصهيونّيِة  معاديًة 
سائِر  مع  ديمقراطيٍّ  وحدوٍيّ  أفٍق 
األقطاِر العربّيِة.  المؤتمُر الثامُن للجبهِة 

الشعبّيِة 2022(.



 13

20
22

و   
وني

/ ي
ان

زير
: ح

 )1
51

2(
38

دد 
لع

ن  ا
طي

لس
- ف

ف 
هد

ال
س

هر
الف

ى 
ة إل

ود
لع

ا

ثانًيا:  املحوُر التنظيمّي:
  إّن األزمَة التنظيميَة التي تعصُف بقوى 

اليسار يمكن تلخيُصها باآلتي: 
  1.  المبادُئ التنظيمّيُة لقوى اليسار التي 
صفوفها  بين  واسٍع  جدٍل  مثاَر  تشّكُل 
صحِتها:  وعدِم  صحِتها  حوَل  وخارجها 
هذه  من  ل؟  أم  الواقَع  تالئُم  هل 
الديمقراطّيِة  المركزّيِة  مبدُأ  المبادئ: 
وما ينطوي تحت هذا البند من )انتخاِب 
الهيئاِت، حرّيِة النقاِش، اللتزاِم بقراراِت 
بحاجٍة  وغيره  المبدأ  هذا  إّن  األغلبّيِة(. 
ل  أم  يصلح  هل  به،  النظر  إعادة  إلى 
على ضوء تشّتت هذه القوى ووجودها 
حال  هو  كما  ساحٍة  من  أكثَر  في 
أن تعترَف  القوى  لهذه  الشعب؟ كيف 
ول  الفلسطينّية  التجّمعات  بخصوصّيات 
التنظيمّية  أفرعها  بخصوصّية  تعترف 
التجّمعات، ومصّرة على إبقاء  في هذه 
كلِّ  في  العمل  يمركز  الذي  المبدأ  هذا 

شيء؟ 
تخشى  إّنها  يقولِن  والواقُع  فالحقيقُة 
مكانُتها  تهتزُّ  َثمَّ  ومن  السيطرة،  من 
األزمِة  شدَة  إنَّ  فشيًئا.  شيًئا  القيادّيُة 
كبيًرا  عناًء  تحتاُج  ل  التنظيمّيِة 
لكتشافها؛ فالواقُع  يؤّكدها، إّن تراجَع 
المترافقِة  اليسار،  قوى  لكّل  العضوّيِة 
السياسّيِة  أنشطتها  مجمِل  تراجِع  مع 
والجماهيرّيِة بمختلِِف أشكالها، وإنهاك 
العمل  في  والكادرّيِة  القيادّيِة  الهيئاِت 
الميدانّي  الفعِل  حساِب  على  الداخلّي 
على  القوى  حديِث هذه  من  الرغم  على 
إجراِء تحديٍث وتطويٍر في أدواِت عملِها 
الخارجّي  العمِل  بين  توازٍن  وإيجاِد 
مجمِل  على  حافظت  أّنها  إل  والداخلّي، 
أشكاِل أساليِب عملها الداخلّي والخارجّي 
في  الحاصلِة  بالتطّوراِت  متأّثرٍة  غيَر 
الواقِع، وهنا يمكن أن نسّجَل على هذه 
وفقدانها  عضوّيتها،  تراجَع  القوى: 
طرِق  تجديِد  عدم  النوعّية،  العضوّيِة 
غياب  المبادرة،  عملها، ضعف  وأساليِب 
القدرة  غياب  الجذِب،  وقّوة  الُمُثِل  قّوة 
ترفُدها  نوعّيٍة   عناصَر  استقطاِب  على 
بدماٍء جديدٍة، بهتان عملية النقِد والنقِد 
الذاتّي، بهتان القيِم والمبادِئ الثورّية، 
والفعل، ضعف  القوِل  بين  الُهّوة  اّتساع 
غياب  العملّية،  الممارسة  في  اإلبداع 
مختلِِف  في  للكادر  الفاعلة  المشاركة 
مفاصل عمل هذه القوى، وإبقائه ضمَن 
ل  لكي  القيادة؛  تعليماِت  تنفيِذ  دائرِة 
يشّكل بدياًل لها، وتضمن وجودها ألكبَر 
مّدٍة ممكنٍة تحت شعاِر غياِب البديل. إّن 

هذه األمراض جاءت نتاَج عملّيٍة تراكمّيٍة 
خاللها  اليسارّية  القوى  تحّولت  طويلٍة 
إلى  كفاحّية  طليعّية  قوى  مشاريع  من 
أجهزٍة بيروقراطّية، أصبحت المسؤولّيُة 
فيها ذات مراتبّيٍة هرمّيٍة أوامرّية؛ األمُر 
الذي أّدى إلى سيادِة نظاٍم من العالقاِت 
والمتخلّفِة،  الخاطئِة  الداخلّيِة  الحزبّيِة 
واإلبداِع  الفكِر  تطّوِر  تقييِد  في  أسهم 
ومن  الصحيحة،  التنظيمّيِة  والممارسِة 
أعداٍد  ترِك  إلى  الوضع  هذا  أّدى  َثَمّ 
زال  وما  لصفوفها  الكوادِر  من  كبيرٍة 

ا.  مستمرًّ
والدوُر.  لن  المكانُة  الكادُر،  القيادُة،   .2 
لنكتشَف  المشهد  في  كثيًرا  نتأّمَل 
وبسرعٍة أّن قيادات وكوادر اليسار تعاني 
من أمراِض الشيخوخِة التي تجعلُها غيَر 
وسياساتها  شعاراتها  وضع  على  قادرٍة 
الشيخوخُة  وهذِه  التنفيِذ  موضَع 
الفكرّيُة  الشيخوخُة  بالتجاهين.  األولى 
يبقى  أن  يعقُل  فال  والتنظيمّية، 
يحمل  حديٍث  واقٍع  في  تنظيٌم  يداُر 
وتغّيراٍت  والتكنولوجيا  العلِم  صفات 
المجتمعاِت  مستوى  على  حصلت  مهّمة 
التنظيمّيِة  والطرِق  باألساليِب  واألفراِد، 
نفسها التي تنتمي إلى مراحِل التأسيِس 
الثانيُة  القوى.  الشيخوخُة  لتلك  األولى 
وهي األهم المتعلّقُة بالهيئاِت القيادّيِة 
عن ضعِف  باألساس  والناتجِة  والكادرّيِة 
العضوّيِة  في  والتجديد  البناء  عملّية 
دماٍء  بإضافِة  يسمُح  مما  النوعّية، 
جديدٍة قادرٍة على المساهمة في تجديِد 
المختلفِة،  الحزِب  ومنّظمات  مؤّسساِت 
وجعله  عمله  وأساليِب  أشكاِل  وتغّيِر 
أكثَر حيوّية في التعامِل مع الواقع. إّن 
المجاَل  يفتُح  الجديد  النوعيَّ  الدَم  هذا 
والكادرّيِة  القيادّيِة  الهيئاِت  في تجديِد 
التي أصبح أعضاؤها يحتلّون مناصبهم 

منذ عشراِت السنين. 
أغلب  على  اليساِر  قوى  حافظت   لقد 
عضوّيتها في الهيئاِت القيادّية، وحتى 
الكادر المضاف لتلك الهيئات، فالغالبّيُة 
أزمَة  إّن  عاًما.  الستين  تجاوز  العظمى 
قوى  منها  تعاني  التي  األجياِل  مرور 
ستؤدي  فإّنها  استمّرت،  ما  إذا  اليسار 
القوى  هذه  انكماِش  من  المزيِد  إلى 
قوى  بروَز  نشهُد  وسوف  واضمحاللها، 
كما  مكانها  تأخُذ  يسارّية  وتجّمعاٍت 
حصل في المشهِد الفلسطينّي منذ أقّل 
حماس  حركُة  احتلت  عندما  عقدين  من 
مكاَن الريادِة بعدما تراجعت حركُة فتح، 
فالواقُع ل يحتمُل الفراغ، والمراهنُة على 

الوقت وحَدها ل تكفي. 
اليساريَة تدور منذ عشرات  الفصائَل  إّن 
ذاتها،  المفرغِة  الحلقِة  في  السنين 
ظّل  ففي  ذاتها  األزمِة  إنتاَج  وتعيد 
ضعِف عملّيِة الستقطاب، افتقدت هذه 
القادرِة  الجديدِة  النوعّيِة  للدماء  القوى 
على التجديِد النوعّي، وبات الستقطاُب 
لديها مثلها مثل باقي القوى، فالمئاُت 
يدخلون والمئات يخرجون منها ألّنها ل 
تستطيُع الحتفاَظ بهم؛ بسبب أدواتها 

التنظيمّيِة الضعيفِة والهّشِة.
 ثالثا:  املحوُر الفكرّي:

الفكَر  ضربت  التي  العواصف  بعَد    
موضع  في  وجعلته  اللينينيَّ  الماركسيَّ 
الشعب  من  كبيرٍة  شرائَح  لدى  الشّك 
الكثير من  والعربّي، أصبح  الفلسطينّي 
قوى اليسار يعيُش حالًة من الضبابّيِة في 
ُهوّيِتِه الفكرّية، يعتقُد البعض أّن كلَّ 
من صفِتها  تحمُل  تعد  لم  اليسار  قوى 
عن  عبارًة  وباتت  السَم  إل  اليسارّيِة 
فكرِة  تحت  الكّل  يجمع  وطنّي،  تنظيٍم 
تحريِر فلسطين. إّن ضابّيَة هذِه الُهوّية 

يعود إلى: 
إّما  الوازنة،  الفكرّيِة  القياداِت  غياُب    أ. 
بسبِب الموت أو بسبب مغادرتها لهذه 

القوى. 
والحالت  المثّقفة  الكوادر  غياب    ب. 
النوعّية التي من الممكن أن تخلَق حالَة 

جدٍل فكريٍّ ثقافيٍّ في صفوفها. 
  ج. غياب البيئة الحاضنة داخل صفوفها 
ألّي أفكاٍر نظرّيٍة بسبِب ضعِف بنيتها.

واسعًة  أوساًطا  اعترى  الذي  الشُكّ    د. 
النظرّيِة  انهياِر  بعد  الفكر  هذا  بصّحة 

في عقِر دارها...
 هـ. تراجع كّل األفكاِر اليسارّيِة والقومّيِة 
المتالحقِة  اإلخفاقاِت  بعد  والوطنّيِة 
وبروز التياِر اإلسالمّي، مّما يصعب على 
في  بحرّيٍة  العمُل  الفكِر  هذا  أصحاب 
أوساٍط كبيرٍة من الشعِب الفلسطينّي..

تقّدم  اليسار  قوى  زالت  ما  ذلك   رغَم 
سياسيٌّ  )حزٌب  التعريف  بهذا  نفسها 
المنهَج  يتبنى   أو  يسترشُد  يساريٌّ 
الماديَّ الجدليَّ الماركسّي(،  فهل يكفي 
هذه  مضموُن  يصبَح  حتى  التعريُف 

القوى يساريًّا؟
في  تعصُف  التي  األزمَة  أّن    أعتقُد 
نقٍد  عملّيِة  إلى  بحاجٍة  اليسار  مفاصل 
الذاِت ومحاولِة وضِع  مع  جريئٍة وتصالٍح 
أسٍس جديدٍة لالنطالق، وليكن شعاُرها 
)التماثُل  الشهيُد مهدي عامل  موٌت والختالُف حياٌة(.كما قال 
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الكاتُب والشاعُر زاهر بولس »للهدف«: 
أربعٌة وسبعوَن عاًما على الّنكبة...

 حبُّ الوطِن جمرٌة ال تخبو
أجرت المقابلة: أحالم عيد

ر..
وا

ح
رغَم  ونظمهما،  والكلماِت  الحروِف  بناِء  إلى  وتحليلِها،  والطرقاِت  والجسوِر  المباني  تصميِم  من 
بجّده، وفي  الخاّصة  والجغرافيا  التاريِخ  كتِب  بين  َوَجَد شغَفُه  واألرقام؛  بالحساباِت  وبراعِتِه  ذكائِِه 
كتاباِت والدته الشاعرة سعاد دانيال ومكتبتها، التي َنِهَل منها إلى أن تشّبَع علًما وثقافًة من رأِسِه 
حّتى أخمص قدميه. نشأ في مدينِة الناصرة؛ فتأّثَر بالمّد القومّي واليسارّي منذ السبعينات؛ ما دفعه لدراسة 
الفلسفة الماركسّية؛ المادّية التاريخّية واالقتصاد السياسّي، والتعّمق أكثَر في القراءِة الكتابة، والحًقا أصبح 

عضًوا في هيئتْي تحرير مجلّتْي؛ جدل وشذى الكرمل الفصليتين.
مزيٌج مختلٌط من عبِق التاريِخ ورصانِة اللّغِة وفلسفِة الحكماء، كّون شخصّية الكاتب »زاهر بولس«، هادئ 
الّطباع عنيف المشاعر، مسيحي الّديانة إسالمي الثقافة، َعَرف عن فلسطين وتاريخها ما مّكنه من أن يكون 

ا عند السؤال عن فلسطين وهوّيتها. مرجًعا مهمًّ
لم يقنع بوُلس يوًما بوجود عدوٍّ يرتُع في ربوع بالِدِه، ويعيث فيها فساًدا، فساَءل اإللَه مستنكًرا:

ما أنَت؟! ُقْل لي… اِْرِو لي
ما أنَت...؟

َحَتى َتَهَب كنعاَن آبائي لنْسِل الَبابِلّي…
ُقْل لي… اِْرِو لي…

َمْن أنَت...؟
َج َنْفَسَك إلًها على ُمْلٍك َسليب حّتى ُتَتوِّ

يا لسُت َبْعَضَك وَلْسَت ُكلّي… ُقْل لي… اِْرِو لي!
َسأْمُحَو ما َوَرَد في ِسْفِر الّتكويِن وِسْفِر الُخروِج والاّلوي

وأكُتُب…
ِعَوًضا عنَك:
كنعاُن لي.

ولمعرفة المزيد من الحقائق التاريخّية حول نكبة الشعب الفلسطينّي التي تصادُف الّذكرى الرابعة والسبعين، 
كان هذا الحواُر مع ابِن الّناصرِة الشاعر والكاتب الفلسطينّي: زاهر بوُلس
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العوامُل  وما  البدايات؟  منذ  الصهيونّيُة  الحركُة  تشّكلت  كيَف   *
التي قادت إلى تشكيلها؟ وهل بدأت المأساُة الفلسطينّيُة منذ وعِد 

بلفور؟ أم أّن هناك إرهاصاٍت سبقت ذلك؟
** الجواب على السؤال يبدأ بأسئلة! كيف ننظُر إلى طبيعة 
اليهود؟ وهل  والصهاينة  العرب  بين  الصراع؟ هل هو صراٌع 
معاركهم  في  ينتصروا  أن  اليهود  الصهاينة  بمقدور  كان 
األولى ضّد العرب؟ أم أّن الحركة الصهيونّية هي نتاٌج غربيٌّ 
كولونياليٌّ مستعمٌر له مصالُحُه الواضحُة للسيطرة على العالم؛ 
والحركُة الصهيونّيُة هي أداٌة ُمستخَدمٌة ومستفيدٌة في آن؟ 
وأليِّ نقطٍة نستطيُع أن نعود في صراعنا لعتبارها ركيزَة 

البدايات؟
إّن صراَعنا مع المنظومِة الستعمارّيِة يعوُد إلى عمِق التاريخ، 
الحضارّي  لحّيزنا  اإلغريق  احتالل  عند  ا  حادًّ منًحى  يأخُذ  لكن 
في فترة اإلسكندر المقدوني، لتتوالى المحاولت بعده حّتى 
الحضاري، مّما  تبرز روما، بعد محاولٍت للسيطرة على حّيزنا 
اضطّر قرطاج أن تقوم بحمالتها التأديبّية التي لم تنجح إل 
بظهوِر رؤيٍة جديدٍة وقيادٍة جديدٍة تحمل لواءها، فقام القائد 
التي  المرفئّية  ابن مدينة قرطاج  العربّي هنيبعل  العسكرّي 
تقع على سواحل تونس، بالتحّرك غرًبا من أجل تحرير شمال 
والبرتغال(  )إسبانيا  ايبريا  جزيرة  شبه  إلى  وانتقل  أفريقيا 
فأخضعها، وإلى بالد الغال )فرنسا اليوم( فأخضعها، ومنها 
إلى سويسرا نزوًل من أعالي جبال األلب، وإخضاع شمال إيطاليا 
توحيَد حوِض  الجريُء  الحضاريُّ  وكان مشروُعُه  روما،  وحصار 
البحر األبيض المتوّسط والنتهاء من عصر الغزوات الغربّية. 
لكن هذا المشروع لم يكتمل، وبدأ الدوران العكسّي، فقد خسر 
المعركة أماَم روما؛ بسبب خيانة قيادات قرطاجّية، لم تفهم 
كنه المشروع أو ارتدادات خسارته، فقامت روما بتدمير قرطاج 
بعدها، وبهذا بدأ من جديٍد عهُد سيطرة الغرب الستعماري 
الروماني  )بشّقيه  الرومان  فقام  الحضاري،  حّيزنا  على 
مبدأ  على  الحضاري،  حّيزنا  بتجزئة  بعد(  فيما  والبيزنطي 
بكثير،  أقدم  بل  بريطانيا،  تبتكره  لم  ما  وهو  تسد«  »فّرق 

الحال  هذا  وبقي  بامتياز،  بعد  فيما  استعماله  إجادتها  رغم 
التوازنات  تغيير  الرافدين  بالد  إمبراطورّيات  محاولت  رغم 
فحّررت  اإلسالمّية  الفتوحات  جاءت  حّتى  جزئّية،  بنجاحاٍت 
الحّيز الحضارّي ليتسَع ويتوّحَد تحت مسّمى »الحضارة العربّية 
اإلسالمّية« ودولة الخالفة. طبًعا األمور أكثر تعقيًدا ول تسير 
على منواٍل محوٍر أحادّي، إّنما ل يمكن التوّسُع والتوّغُل فيها 

أكثر ضمن لقاء.
وتكّررت المحاولُت كّل الوقت لتقسيم هذا الحّيز إلى دويالٍت 
نجحت  حّتى  خارجّية،  وتدّخالت  ذاتّية  لقصورات  وإمارات، 
الشام،  الصليبّية بالسيطرة على فلسطين ضمَن بالد  الغزوات 
ا على يد صالح الدين األيوبي والظاهر  فتمَّ استرداُدها تدريجيًّ
بيبرس، وبينهما قام سيف الدين قطز بصّد المغول. ويستمرُّ 
الصراُع بين صدٍّ وردٍّ حّتى يأخَذ شكله الحديث في تفتيت دولة 
األولى،  العالمّية  الحرب  وبعد  وخالل  قبل  العثمانّية،  الخالفة 
سايكس-  اتفاقية  وقع  على  الحضاري،  حّيزنا  أرض  واقتسام 
بيكو، حيث كانت فلسطين من نصيب بريطانيا، األقوى بين 
الستعمارّيتين، ضمَن خطٍّ واصٍل من مصر إلى فلسطين إلى 
األردن إلى العراق، لتأمين خطوط إمداداِت الطاقة من جهة، 
وتأمين خّط التواصل البّري مع الهند من جهٍة ثانية، وثالثٍة 
الهند  إلى  وصوًل  البحرّية  الممّرات  على  السيطرة  أجل  من 
أيًضا. وضمَن هذه السياقات تم إعطاء وعد بلفور إلقامة وطن 
على  يهودّية،  قومّيٍة  وجود  عدم  من  بالرغم  لليهود،  قومي 
مملكٍة  بإقامة  حسين  للشريف  وعد  وإعطاء  فلسطين،  أرض 
حسين-  مراسالت  ضمن  عرفت  ما  األطراف،  مترامية  عربّيٍة 

مكماهون. 
* كيف بدأت فكرة االحتالل؟ ولماذا اختيار فلسطين تحديًدا؟ وما 
الصهيونّيُة  إليها  استندت  التي  والدينّية«  التاريخّيُة  »المعطياُت 

للترويج لرواية أّن اليهود هم أصحاُب األرض األصليين؟
** كّل استعماٍر يعتقُد أّن حكَمُه خالٌد في نشوة النصر، فما 
أدركتا،  حين  إل  ذاك،  أو  الوعد  هذا  لتنّفذ  بريطانيا  كانت 
بريطانيا وفرنسا معها، أّن الثورات العربّية ستنهي احتاللهم 
فأرجفتهم  محالة،  ل  اإلسالمّية  والدول  العربّي  الوطن  في 

ف..
مل

ال
74 عاما ىلع نكبة فلسطين: الحرب لم تنته بعد
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إمكانّية الوحدة، فقامت بريطانيا بتنفيذ وعد بلفور، لتمزيق 
آسيا،  عن  إفريقيا  شمال  لفصل  الحضاري،  الحّيزي  التواصل 
وفصل حوض النيل عن بالد الرافدين، وفصل مصر عن سوريا، 
هو  واإلسالمّية  العربّية  األّمة  قلب  من  فلسطين  انتزاع  وكان 
األمثل، بالنسبة لها، من أجل تقطيع أوصال األّمة بسبب الموقع 
أعاله.  ذكرناها  التي  السياقاِت  ضمَن  المهّم  الجيوسياسي 
الذي  التنظيري  التزوير  من  عقوٌد  العملّية  هذه  سبَق  ولكن 
المستشرقين  الالهوتيين  اآلثار  علماء  وثّبتته حمالُت  هّيأته 
أّن  وهي  أل  التاريخ،  في  كذبٍة  أكبر  بتسويق  نجحوا  الذين 
فلسطين هي جغرافّيُة التوراة! من أجل استجالب يهود العالم 
على أّنهم ورثة األرض، وبذلك يبوتقون ويصهرون طوائَف 
بأرض  ألجدادهم  عالقة  ل  مختلفة،  قومّياٍت  من  يهودّيًة 
إّنما مجّرد  اليمنّية،  الجذور  العرب من  باليهود  فلسطين، ول 

معتنقي اليهودّية. 
إّن الديانَة اليهودّيَة ديٌن من ديانات العرب، والعبرّية ليست 
بلغٍة مستقلّة، بل لهجٌة من لهجات العرب، وكّل كلمٍة عبرّيٍة 
الحديثة  الكلمات  عدا  ما  القاموسّية،  الحرفّية،  مرادفُتها  لها 
المستجلبة من الالتينّية والُمَعْبَرَنة، ونحن نجيُد اللغَة العبرّيَة 
ونستطيُع أن نفصَل في هذا. والتوراُة كتبت باللغة العربّية 
وأبحاث  بدراسات  اإلشادة  يجب  السياق  هذا  وفي  شعًرا. 
ومؤلّفات كمال الصليبي وفاضل الربيعي، اللذين وضعا منهج 
البحث العلمي الذي أسقط تزويرهم الستشراقي. فجغرافّيُة 
اليمن  العرب، وتحديًدا  التوراة ليست فلسطين، وإّنما جزيرة 
داوود  النبي  ومملكة  أورشليم،  ليست  والقدس  )الربيعي(، 
اليمن  العربّية/  الجزيرة  في  السالم  عليهما  سليمان  والنبي 
السالم( لم يبن  النبي )عليه  وليست في فلسطين، وسليمان 
فهو  زوًرا،  يّدعون  كما  األقصى  مكان  القدس  في  هيكله 
الحفريات لعلماء اآلثار إليجاد  مسجٌد إسالمي، وكّل محاولت 
اليهود  أّما  وأكّرر،  باعترافهم.  بالفشل  باءت  للهيكل  أثٍر 
اليهود  بأحفاد  فليسو  العالم  وأنحاء  أوروبا  من  المستجلبون 
مختلفة،  قومّياٍت  من  اليهودّية  الديانة  معتنقو  بل  العرب، 
الجائر،  قانونهم  بحكم  ُمخَتلََقٌة  قومّيٌة  اليهودّيُة  والقومّيُة 
لكّنها ل تقف في معيار القومّيات، ولن ينجح الكيان بلصق 

شظاياهم.
المحتلّة  الفلسطينّية  أراضينا  في  اليهودّي  الوجود  بدأ  كيف   *
األرض  سّكان  مع  العالقِة  شكُل  كان  وكيف  الّنكبة؟  تاريخ  قبل 

األصلّيين؟
العربّيُة اإلسالمّيُة حاضنًة  الحضارُة  التاريخ كانت  ** على مرِّ 
في  الذهبي  والعصر  أزماتهم،  وفي  ازدهارهم  في  لليهود 
الحضارة  من  عضوٌيّ  جزٌء  أصاًل  )ألّنها  المفتعلة  حضارتهم 
العربّية اإلسالمّية( كانت في األندلس، وتحت الحكم اإلسالمي، 
باعترافهم. وأشهرهم الرمبام، الطبيب والفيلسوف اليهودّي 
األندلسّي كتب مؤلفاته باللغة العربّية، أحياًنا بأبجدّيٍة عربّيٍة/ 

آرامّيٍة/ عبرّية.
لقد سمحت الدولُة العثمانّيُة لليهود بالسكن في اإلمبراطورّية، 
لهم على  األوروبّية  الشعوب  إليها بسبب قمع  الذين هاجروا 
إّنما  ُوجهتهم،  وفلسطين  القدس  تكن  ولم  تاريخهم،  مدى 
المدن الكبيرة المزدهرة مثل إسطنبول واإلسكندرية ودمشق 
اكتسبوا  وقد  عيشهم.  ومصادر  تجارتهم  حيث  وبغداد، 
اليهود  كان  بينما  الحضاري،  حّيزنا  في  والثقافة  العلم  أعلى 
في  يعملون  جهلهم،  في  يقبعون  )األشكناز(  األوروبيون 

العلم  لصالح  األوروبّيون  هجرها  التي  غالًبا،  الحرفّية  المهن 
مواطنيَن  واألرض،  المنزل  بتملّك  لهم  وُسِمَح  والصناعة. 
ما  لكن شّتان  المواطنة،  ما يكون من قيم  بأرقى  متساويَن، 
بين التملّك والسيادة! وأعتقد أن السلطان عبد الحميد الثاني 
تعامل مع هذه القضّية بهذا المفهوم ومنع سلخ فلسطين عن 
بالد الشام لتهيئة وطن قومي )!( لليهود، رغم الضغوطات 
لعائلة  خزانته  ورغم ديون  الستعمار،  قبل قوى  الهائلة من 
العالم  في  المركزّية  البنوك  تمتلك  التي  اليهودّية  روتشيلد 
العربّية  القومّية  التّيارات  بعض  أّن  وباعتقادي  اليوم.  حتى 
الوعي مقابل  اّتهامه ضمَن منظومٍة صراعها على  بالغت في 

محاولت التتريك. 
لبريطانيا  األولى خضعت فلسطين  العالمّيِة  الحرِب  في خضِم 
التي حكمت فيها منذ عام 1917م حّتى عام 1948م، وبدأت 
ذكرناها  التي  مصالحها  سياقات  ضمَن  اليهود  باستجالب 
ليكونوا  مصراعيه،  على  لليهود  الهجرة  باب  فشّرعت  سابًقا، 
ركيزتها في فلسطين، وُأغلقت وفتحت هذه األبواب بحسب 
ردود فعل العرب عليها وانتفاضاتهم، لكّنها بقيت في مساٍر 

تصاعديٍّ كّل الوقت. 
هذا  في  الستعماري  لنشاطها  متّممة  أخرى  ناحيٍة  ومن 
المضمار، سمحت بريطانيا لليهود بشراء األراضي المبرمج من 
إقطاعيين عرب ل يقطنون في فلسطين أصاًل، وهم من عمالء 
المواجهات  شكل  حّدد  مما  والبريطاني،  الفرنسي  الستعمار 
مبكًرا  الناُس  تنّبه  فقد  فلسطين،  أرض  على  البدايات  من 
سلمّية  العالقة  طبيعة  تكن  لم  لهذا  تحاك.  التي  للمؤامرة 
تحت  الوافدين  اليهود  والمستعمرين  فلسطين  أهل  بين 
جنح بريطانيا، وخصوًصا أن بريطانيا قامت بهدم العديد من 
القرى الفلسطينّية وتهجير أهلها، حّتى تسلّم األرض فارغًة 

من اإلنسان لليهود، قبل عام النكبة.
 1947 عام  الثاني  تشرين  شهر  من  والعشرين  التاسع  في 
بحسب  دولتين،  إلى  فلسطين  تقسيم  المّتحدُة  األمُم  قّررت 
الزراعّية،  العذبة واألراضي  المياه  السّكانّية ومصادر  التوزيعة 
على  دخالء  كونهم  رغم  لليهود  األفضل  تخصيُص  تمَّ  وقد 
األرض الفلسطينّية. ورسمت بريطانيا حدود التقسيم َوْفًقا 
لمصالحها حين اضطّرت إلى النسحاب على أمل العودة، 
التاريخ بحسب فهمها له! وكانت قد دّربت  كما عّودها 
الصهاينة من أجل تنفيذ حرب  اليهود  وسلّحت عصابات 
إبادٍة وتطهيٍر عرقي، وهذا ما حدث حّتى قبل انسحابها 
وقام  واليهود،  العرب  بين  الحرب  فاندلعت  التدريجي، 
اليهود بالتحّول من استراتيجّية الدفاع عن مستوطناتهم 
وأحيائهم، إلى استراتيجّية الهجوم والتدمير والتهجير، 
فتولّتها  البريطاني  الجيش  على  تتكل  كانت  أن  بعد 
»د«،  الخّطة  بتجهيز  قاموا  لذلك  بنفسها.  عصاباتهم 
أو »دالِت« كما ُيلفظ الحرف الرابع في األبجدّية العبرّية، 

بمعنى: الخّطة الرابعة أو المخّطط الرابع.
الهاجاناه  عصابات  أعّدتها  التي  الخّطُة  هي  »د«  الخّطة 
الصهيونّية، التي يرمون من خاللها إلى أخذ دور الجيش 
استراتيجّيٍة  من  والتحّوُل  ينسحب،  حين  البريطاني، 
وتفريغ  تهجيرّية،  هجومّيٍة  استراتيجّيٍة  إلى  دفاعّيٍة 
المّتحدة  األمُم  خّصصتها  التي  المناطق  من  العرب 
لولوج  والتحّضر  لهم،  جغرافٍيّ  تواصٍل  لخلق  لليهود، 
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الجيوش العربّية.
* حّدثنا عن جرائم التطهير العرقي التي ارتكبتها الصهيونّية عام 
األصليين؟  سّكانها  من  األرض  إفراغ  من  تمّكنت  وكيف   ،1948
التّيارات والجهات الفلسطينّية التي سعت لمواجهة  وما هي أبرز 

ومقاومة الهجمات الصهيونّية؟
** لقد كان الشعُب الفلسطينُيّ شبَه أعزل في هذه المعركة 
مقارنًة بتجهيزات العصابات الصهيونّية، وظهيرها األوروبي، 
وصمت معظم األنظمة العربّية الموالية لالستعمار، فحّتى عام 
1948 كانت بريطانيا تسيطُر على الجيش المصرّي واألردني، 
أشبه  بريطانيا  فكانت  سيطرته.  وأماكن  إيقاعه  وتحّدد 
مصالحها  أجل  من  اللعبة  حدود  لالعبين  يحّدد  بمايسترو 
الهاجاناه  مثل  الصهيونّية،  العصاباُت  فارتكبت  األوسع، 
المذابَح في كّل مكان، مثل دير  والليحي وغيرها،  واليتسل 
ياسين وعيلبون والطنطورة.. والقائمة تطول، بهدفين؛ األّول 
الرعب  عامل  استخدام  والثاني،  العرقي،  والتطهير  اإلبادة 
آمنة!  ممّرات  لهم  ففتحوا  تبّقى،  من  يهرب  حتى  والهلع 
وبهذا  ومصر...  واألردن  وسوريا  لبنان  نحو  الرحيل  أجل  من 
يكتمل التطهير العرقي للبالد، فبعد أن كان الشعُب العربيُّ 
ومدنه  قراه  وهدم  تهجيُرُه  تمَّ  فلسطين،  سّيَد  الفلسطينيُّ 
ومسحها عن وجه البسيطة، وقد تعّدى عدد القرى المهّجرة 
الــ 530 بلدة، ولم يتبقَّ سوى 156،000 فلسطيني في أرض 
بلداٍت  إلى  انتقلوا  وطنهم  في  لجئين  معظمهم  الوطن، 
 )48( الداخل  فلسطينيو  عرب  وهم  الهدم،  يطلها  لم  أخرى 

الذين قريًبا سيقارب عددهم المليوني نسمة.
أراضينا  الفلسطيني في  أبناء شعبنا  * استمرَّ وجوُد جزٍء كبيٍر من 
تجاههم؟ وكيف  الصهيونّية  الممارسات  ما  االحتالل،  رغَم وقوع 
العنصرّية  اإلجراءات  أبرز  وما  اللحظة؟  حتى  معهم  التعامل  يتم 

المرتكبة بحّقهم؟
إلى  ينظر  الغاصُب  والكياُن  ينتهيا،  لم  والصراُع  الحرُب   **
موقوتٌة  ديمغرافّيٌة  قنبلٌة  أّنهم  على  الداخل  فلسطينيي 
وتهديٌد ديمغرافي، وعلى أّن مهمَة تهجيرهم لم تكتمل بعد 
بانتظار الظرف الدولي المؤاتي إلتمام هذه المهّمة. ولبينما 
الموت  بسيكولوجّية  المعركة  يديرون  الظروف  لهم  تسنح 
البطيء، من خالل سلب األرض والمسكن وتهويدها، وتدمير 
الفقر  وإفشاء  والغذائي،  الصّحي  واألمن  التعليم،  أجهزة 
ومؤخّرا  عمالئهم،  أيدي  على  المنّظمة  الجريمة  يد  وإطالق 
عدَّ فلسطينيو الداخل العنف واإلجرام المنّظم ذراًعا عسكرّيًة 
لدولة الكيان، من خالل تنظيمات إجراٍم من عمالء تدربوا في 
نقول:  واختصاًرا  تخميًنا،  وليس  باعترافهم  صفوف جيشها، 
وتحت  واإلفقار  والتجهيل  والتهويد  المصادرة  أدواتهم  إّن 

طائلة اإلجرام المنّظم كأداٍة سلطوّية.
لمواجهة  سعت  التي  الفلسطينّية  والجهات  التّيارات  أبرُز  ما   *

ومقاومة الهجمات الصهيونّية في سياق الّنكبة؟
شائك،  بحثها  فلسطين  عن  والدفاع  المقاومة  قضّيَة  إنَّ   **
األولى،  متداخلة.  فروٍع  ثالثة  إلى  تدويرها  باإلمكان  ولكن 
الجيوش العربّية، والثانية، المقاومة والتشكيالت الفلسطينّية، 

والثالثة، أفراد بمبادراٍت شخصّية. 
إرسال  العربّيُة  الجامعُة  أقّرت   1948 نيسان   12 يوم  ففي 
السياسّيُة  اللجنُة  وأّكدت  فلسطين،  إلى  العربّية  الجيوش 
فيها أن الجيوش لن تدخل قبل انسحاب بريطانيا الُمزمع في 
الذي  اإلنقاذ  جيش  لواء  تحت  كانت  الجيوش  وهذه  أيار،   15

العربّية  للجامعة  العسكرّية  اللجنة  قبل  1947 من  عام  تشّكل 
الجيش في حرب  العربّية، شارك  البلدان  المتطّوعين من  من 
جيش  اسم  البداية  في  عليه  أطلق  قد  الجيش  وكان   1948
الجيش  ضمَّ  وقد  اإلنقاذ.  جيش  إلى  السم  غّير  ثمَّ  التحرير 
حوالي 3,830 متطوًعا مسّجاًل في وثائق الجامعة العربّية وقد 
ُأعطيت  ثمَّ  صفوت،  إسماعيل  العراقي  للّواء  قيادته  اُعطيت 
أعلى  قائًدا  القاوقجي  فوزي  السوري  للضابط  الجيش  قيادة 

لوحدات جيش اإلنقاذ.
سوريا،  مصر،  التالية:  الدول  من  عربّيٌة  جيوٌش  شاركت  وقد 
قضّيَة  فإّن  وللحقيقة،  العراق.  السعودّية،  األردن،  لبنان، 
أهّبة  على  وكانوا  العرب،  الجنود  قلوَب  احتلّت  فلسطين 
مقاليد  أّن  إّل  فعلوا،  وقد  والتضحية،  للقتال  الستعداد 
الستعمار،  قوى  يد  في  كانت  سوريا،  عدا  العربّية،  األنظمة 
وبهذا افتقدت الجيوش القرار السياسي رغم جاهزّية عقيدة 

الجنود القتالّية.
عقيدتهم  فكانت  الفلسطينّية،  المقاومة  مستوى  على  أّما 
الخبرات  ولديهم  فلسطين،  عن  للدفاع  جاهزًة  القتالّية 
المكتسبة خالل الثورة ضّد بريطانيا )36-1939(، وقد نقصهم 
عصاباٍت  مقابل  في  والتدريب،  التنظيم  من  والمزيد  السالح 

صهيونّيٍة دّربتهم وسلّحتهم بريطانيا بأحدث اإلمكانات.
سالح،  قطعة  امتلك  فمن  الشعبي،  المستوى  على  وثالًثا، 
بشكٍل  أو  التشكيالت،  إحدى  في  تطّوع  فاقتناها،  ثمنها  أو 
مّدخره  ربما  فباع  السالح،  وجودة  التدريب،  ينقصه  منفرد، 
لكّنه  القادم،  يجهل  وهو  الدنيا،  للحياة  ضمانه  ألّنه  القليل؛ 
يمتلك روح التضحية والكفاح واستعداده للموت، وكفى بهم 

هذا لُيوّرثوه، وقد أورثوه.
* بعد 74 عاًما على ذكرى النكبة، ما زال شعبنا يتمّسك بحّق العودة 
إلى أراضيه التي هّجر منها قسًرا، هل فات األواُن على ذلك أم أّنه 

ما ضاع حق وراءه مطالب؟
الالجئين  المهّجرين  عن  الصهيونّيِة  آباُء  قال  لقد   **
لكّن  ينسون«،  وأولدهم  يموتون  الكبار  الفلسطينيين:«إّن 
الثالث  الجيل  من  المهّجرين  أحفاد  هم  فها  خسر،  رهانهم 
السيادة على  العودة، وحّق  للنكبة أكثر تمّسًكا بحّق  والرابع 
كّل فلسطين، ورّبما أكثر شموًخا وعّزة رغم الحصار والتضييق. 
والثقافة  العربّية،  ولغتهم  الوطنّية،  بهوّيتهم  يتمّسكون 
العاّمة، ويدركون أّن المعركة على الوعي توازي المعركة على 
األرض، ووجهتهم نحو الجامعات باّطراد، فيسّدون بوجههم 
قانونّية،  لوهلة  تبدو  قد  التي  الوسائل  بشّتى  الباب  هذا 
العلم  طلب  في  والشباب  الصبايا  من  اآللف  عشرات  فيغادر 
خارج الوطن، وبعودتهم يخوضون نضاًل من نوٍع آخر، يلزمهم 
لالعتراف  الستحالة،  توازي  وأحياًنا  بامتحاناٍت صعبٍة  الكيان 
أسواق  عليهم  فيغلقون  فيجتازونها،  العليا،  بشهاداتهم 
العمل ويلقون بهم في مهاوي البطالة، وهكذا، هم يغلقون 
أبواًبا فنفتح طاقات أمل، والصراُع مستمرٌّ في كّل المستويات، 
ولدينا كّل الوقت، كّل الوقت لنستعيد األرض ونعود، فهذه 
الجمرُة لن تخبو، وحبُّ الوطن مشتعٌل في القلوب، وكما قال 

الشاعر توفيق زياد: 
»طويٌل كالمدى نفسي

وأتقن حرفة النمل
على مهلي

أن يمشي كما ُنملي«.ألّن وظيفة الّتاريخ

ف..
مل

ال
74 عاما ىلع نكبة فلسطين: الحرب لم تنته بعد
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100 عاٍم على المأساِة الفلسطينّية

د. عبد الحسين شعبان. أكاديمّيٌ ومفّكر/ العراق

« االنتداِب  منَح مؤتمُر سان ريمو 19 – 25 أبريل / نيسان 1920 بريطانيا »حقَّ
إلى رغبتهم،  أو االستماع  رأيهم  َأْخِذ  أو  على فلسطين دوَن استشارِة أهلِها 
وسعت هي بعد ذلك إلى الحصول على قراٍر دوليٍّ من عصبِة األمم؛ يعترُف 
لها بحقِّ االنتداب، وهو ما تحّقق في 22 يوليو / تموز 1922. ونجم عن تلك القرارات 
اليوم تغلي  إلى  تزال  األّيام وما  المجحفة مشكلٌة دولّيٌة »ساخنة« تفاقمت مع مرور 
اغتياُل  »اإلسرائيلي« هو  االحتالل  قّواُت  به  قامت  ما  آخَر  ولعّل  مستمّر،  تصاعٍد  في 
الصحافّية الفلسطينّية شيرين أبو عاقلة في وضح النهار، وهي تقوُم بعملها المهنّي 
لعام 1949  جنيف  واّتفاقّيات  الدولّي،  اإلنسانّي  القانون  لقواعد  َوْفًقا  دوليًّا،  المحمي 
الدولّية،  واألعراف  للقوانين  مستمرٍّ  وإنكاٍر  كامٍل  تجاهٍل  في   ،1977 لعام  وملحقيها 

واستهتاٍر بالرأي العام العالمّي والقيم اإلنسانّية. 

صكُّ االنتداب:
المقبل  تموز  يوليو/   22 في  يصادُف 
األمم  عصبة  قرار  على  عاٍم   100 مرور 
الذي كان بدايَة المأساة الفلسطينّية، ول 
سّيما بالقضم التدريجّي لحتالل السوق 
العمل تمهيًدا لحتالل األرض،  واحتالل 
»توريط«  بريطانيا  فيه  حاولت  الذي 
مسؤولّيته  ليتحّمَل  الدولّي  المجتمع 
وذلك  عليها،  اقتصاره  من  بدًل  معها 
الهادف  الصهيوني  المشروع  تساوًقا مع 
فلسطين،  في  يهودّيٍة  دولٍة  إقامة  إلى 
وزيُر  منحه  الذي  بلفور  لوعد  وتنفيًذا 
السير أرثر بلفور إلى  خارجّيِة بريطانيا 
»وطٍن  بإقامة  القاضي  روتشيلد،  اللورد 
قوميٍّ لليهوِد في فلسطين«، وذلك في 
 ،1917 عام  الثاني  تشرين   / نوفمبر   2
الذي غّير مجرى الشرق األوسط، انسجاًما 
بين  بيكو   – سايكس  اتفاقية  مع 
وزيري خارجية بريطانيا وفرنسا )مارك 

سايكس وفرانسوا جورج بيكو( لتقسيم 
روسيا  من  وبمشاركٍة  العربّية،  البالد 
عليها  التي صادقت  وإيطاليا  القيصرّية 
حكوماُت تلك البلدان بين 9 – 16 مايو / 
أيار 1916، وهي اتفاقّيٌة كشفتها روسيا 
البلشفّية بعد انتصار ثورة أكتوبر 1917 
التي  السرية  الدبلوماسّية  إدانة  في 
خصوًصا  الستعمارّية،  الدول  اعتمدتها 
سّيما  ل  األولى،  العالمّية  الحرب  عشّية 

إزاَء تركة المبراطورّية العثمانّية.
األولى  العالميتّين  الحربين  بين  وما 
1914 – 1919 والثانية 1939 – 1945، 
أي في عهد عصبة األمم، ولحًقا عشّيَة 
أّدت  المّتحدة،  األمم  تأسيس  وُبعيَد 
ا في إحداث تغييٍر  بريطانيا دوًرا محورًيّ
عنه  نتج  فلسطين،  في  ديموغرافيٍّ 
تشجيُع الهجرِة اليهودّيِة إلى فلسطين، 
التي بلغت مدياٍت بعيدًة وبأعداٍد ضخمٍة 
الصهيوني  المشروع  لدعم  مسعى  في 

إليِه  الذي ظّل بحاجٍة  البشري،  بالعنصر 
العربّي  الشعب  وتهجير  اليوم،  حّتى 
ِه  الفلسطينّي من وطِنِه وحرمانِِه من حقِّ

في تقرير مصيره. 
االستراتيجيُّة الصهيونّية:

 لقد ظلّت الستراتيجّيُة الصهيونّيُة منذ 
تقوُم  اللحظة،  هذِه  حّتى  الوقت  ذلك 
على عنصريِن أساسّييِن؛ أّولُهما: محاولُة 
استقطاِب يهوِد العالم والزعم بتمثيلهم، 
وخصوًصا بالهجرة إلى »إسرائيل« طبًقا 
للرواية الصهيونّية بأّن »فلسطين« أرض 
والترحيُل  اإلجالُء  وثانيهما:  الميعاد؛ 
)الترانسفير(  للفلسطينّيين  والتهجيُر 
اإلحالل  مقابل  بالدهم  من  وطردهم 
المستعمرات. وظلّت  وبناء  والستيطان 
الركنين،  كال  إلى  بحاجٍة  »إسرائيُل« 
بل  وحسب،  التأسيس  لمرحلة  ليس 
الصهيونّية  سعت  الثمانينات  في  حّتى 
لعقد صفقة الفالشا )مع يهود أثيوبيا( 
الموساد  جهاُز  بها  قام  سرّيٍة  بعملّيٍة 
الرئيس  من  وبتواطٍؤ  »اإلسرائيلي« 
وذلك  النميري،  جعفر  محمد  السوداني 
الدعم  وكان  بعده.  وما   1985 عام 
في  الصهيونّية  لالستراتيجّية  األكبر 
هجرة  باب  بفتح  الثمانينات  نهاية 
»إسرائيل«  إلى  السوفييت  اليهود 
مهاجر.  مليون  نحَو  عدُدهم  بلغ  الذي 
و«إسرائيل« إلى اليوم بأمّس الحاجة إلى 
العنصر البشري، بحكم الزيادة السكانّية 

الفلسطينّية وارتفاع عدد المواليد.
توريط املجتمع الدولي:

مع  بالتواطؤ  بريطانيا  تكتِف  لم 
الصهيونّية فحسب، بل عملت على إشراك 
أهداف  تحقيق  في  الدولّي  المجتمع 
بعرضها  وذلك  الصهيونّية،  الحركة 
قضّية فلسطين على األمم المّتحدة بعد 
بعد  خصوًصا  مسؤولّياتها،  من  تنّصلها 
»دولة  لقيام  المستلزمات  كّل  تهيئة 
الشعب  منح  في  ومماطلتها  إسرائيل« 
تقرير  في  ُه  حقَّ الفلسطينّي  العربّي 
البريطاني،  النتداب  وإنهاء  مصيره، 
خصوًصا في لحظة التباٍس دولّية، حيث 
دعم  على  بالحصول  الصهيونّيُة  »فازت« 
الغرب والشرق على حساب أصحاب البالد 
األصلّيين، وكأّن الصراَع الدوليَّ دخل حالَة 
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تاريخّيٍة  مساومٍة  على  ليصحَو  غيبوبٍة 
فلسطين  بمستقبل  البت  لحظَة  ظالمٍة 
تأسيس  عند  بعدها  وما   ،1947 عام 

»إسرائيل« عام 1948.
المجتمع  إشراك  بريطانيا  محاولَة  إّن 
تهّرٍب  عملّيِة  سوى  تكن  لم  الدولي 
عاتقها  على  الملقاة  المسؤولّية  من 
قّررت  حيث  المنتدبة،  الدولَة  باعتبارها 
بريطانيا في 2 نيسان / إبريل 1947، رفع 
القضّية الفلسطينّية إلى األمم المّتحدة، 
ثم أعقبتها بخطوٍة أخرى في 26 أيلول 
العام نفسه، حيث أعلنت  / سبتمبر من 
فلسطين،  من  النسحاب  في  نّيتها 
والجدل  النقاش  احتدام  بعد  خصوًصا 
وتصاعد  الفلسطينّية،  القضّية  بشأن 
نضال الشعب العربي الفلسطيني ودعم 
إلغاء  بهدف  العربّية؛  الشعوب  وإسناد 
القّوات  انسحاب  وتحقيق  النتداب، 
الشعب  تمكين  َثمَّ  ومن  البريطانّية، 
مصيره  تقرير  من  الفلسطينّي  العربّي 

بنفسه.
انسحابها،  بريطانيا  إعالن  وقبيَل 
حرٍب  أوار  وأشعلت  كبرى  فتنًة  أثارت 
البالد األصلّيين وبين  أهلّيٍة بين سّكان 
لرمي  وذلك  اليهود،  المستوطنين 
القضّية  بحلٍّ  قراٍر  اّتخاذ  مسؤولّية 
المّتحدة  األمم  على  الفلسطينّية 
والمجتمع الدولي والتخلّص من مسؤولّية 
حكومٍة  »إقامَة  يقضي  الذي  النتداب 
وطنّيٍة فلسطينّيٍة تتسلّم مقاليَد األمور 

بعد خروج الدولة المنتدبة«.
وبعد مناقشات وصراعات وتقديم العديد 
من المقترحات صدر القرار 181 والمعروف 
ب قرار التقسيم في 29 نوفمبر/ تشرين 
الثاني 1947 بأغلبّية 33 صوًتا مقابل 13 

عن  دوٍل   10 وامتناع  القرار،  ضّد  صوًتا 
التصويت. وأثار هذا القرار جدًل طوياًل 
ولم ينقطع حتى اآلن، حتى بدا بحكم 
استمراره وتواصله قضّيًة راهنّيًة وليست 
الستقطابات  بسبب  فحسب؛  تاريخّيًة 
ناهيك  المواقف،  وتبّدل  والتقاطعات 
ا  مستمرًّ يزال  ما  أذى  من  ألحقه  عّما 
واألّمة  الفلسطينّيين  بحقِّ  ومتعاظًما 
العربّية ومسألة التقّدم والتنمية بعموم 
تركت  تداعياته  وأّن  خصوًصا  المنطقة، 
بؤرَة توّتٍر مستديمًة للصراع في الشرق 
إلى بؤرٍة بركانّيٍة  أقرُب  األوسط، وهي 
عدوانّيٍة تنفجُر بين الفينة واألخرى دون 
وأمٍن  أمٍل في سالٍم عادٍل  أيَّ  يلوح  أن 
األوسط  الشرق  في  حقيقّيين  وأماٍن 

بوجودها.
الذكرى املئوّية:

إّن اقتراَب الذكرى المئوية لقرار العصبة 
على  بريطانيا  انتداب  على  بالموافقة 
المأساَة  األذهان  إلى  يعيُد  فلسطين، 
للعيان  ماثلًة  تزاُل  ما  التي  الفلسطينّيَة 
المعاصر،  التاريخ  عرفها  مأساٍة  كأكبر 
»الدولة  بريطانيا  مسؤولّية  يعيد  كما 
»عصبة  الدولي  والمجتمع  المنتدبة« 
المّتحدة«؛  األمم  »هيئة  وبعدها  األمم« 
المسار  هذا  تصحيح  يتطلّب  الذي  األمُر 
واإلنصاف،  العدالة  مبادئ  مع  انسجاًما 
المّتحدة،  األمم  ميثاُق  جّسدها  التي 

وريث عهد عصبة األمم.
عجلة  إعادُة  الممكن  غير  من  كان  وإذا 
المناسب  من  أّنه  إّل  الوراء،  إلى  الزمن 
اليوم وقد تعّززت شرعة حقوق اإلنسان 
على  اإلنسانّية  القيم  وتجّذرت  الكونّية، 
تقديٍر  أقلِّ  على  النظرّي  المستوى 

بصدور العديد من التفاقيات والمواثيق 
القانون  قواعُد  تعّمقت  كما  الدولّية، 
أن  الدولي،  اإلنسانّي  والقانون  الدولّي 
النظر  إلعادة  الدولّي  المجتمع  يتوّقف 
الفلسطينّي  العربّي  للشعب  حصل  بما 
وتعويضه عّما لحق به من غبن وأضرار 
وهو ما طالبت به جهاٌت حقوقّيٌة عربّيٌة 
لألمم  العام  األمين  بارزة،  وشخصّياٌت 
المتحدة غوتيريش، داعيًة إلى اإلفساح 
في المجال لعقد ندوٍة دولّيٍة في مبنى 
الرئيسي  المقر  في  المّتحدة  األمم 
)جنيف(، وهو المبنى الذي بارك عملّية 
في  القسرّي  الديموغرافي  التغيير 
فلسطين، في ظّل النتداب الذي منحته 

العصبة إلى بريطانيا. 
هذه  تنعقَد  أن  في  األمُل  ويبقى 
يوليو  تموز/  في  الحقوقّية  الفعالية 
األممّية  للذكرى  مناسبٌة  وهي   ،2022
لمرور 100 عام على تصديق عصبة األمم 
على صّك النتداب في فلسطين، وحّتى 
جبور  جورج  الدكتور  يستلم  لم  اليوم 
لألمم  السورّية  للرابطة  رئيًسا  بصفته 
المّتحدة وكاتب السطور بصفته األميَن 
الدولي  للقانون  العربّية  للرابطة  العام 
الحدث،  هذا  لمثل  بالتحضير  يفيد  ما 
جلسٍة  أو  ندوٍة  لعقد  يدفعهما  ما  وهو 
العربّي  المستوى  على  األمر  لمناقشة 
وإنسانّيٍة  حقوقّيٍة  توّجهاٍت  إطار  في 
جديدٍة  عالمّيٍة  تضامٍن  حملِة  بإطالق 
مع الشعب العربّي الفلسطيني، فكّل ما 
جرى في فلسطين خالل ال 100 عام يعدُّ 
المتحّضر من وضع حدٍّ لها.جريمًة دولّيًة ضدَّ اإلنسانّية، ل بدَّ للعالم 

ف..
مل

ال
74 عاما ىلع نكبة فلسطين: الحرب لم تنته بعد
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وجهُة نظٍر تونسّية في الذكرى 74 للنكبة
خميسة العبيدي. منّشطٌة فنيٌّة بمركز دراسات أرض فلسطين للتنمية واالنتماء/ تونس

تشّكُل ذكرى نكبِة فلسطيَن محّطًة مهّمة، تفرُض على مختلِِف فصائِل حركِة 
وآلّياِت  الخطِط  واجتراِح  دروسها،  الستخالِص  عندها  التوّقَف  العربّية  التحّرر 
العمِل التي تسمُح لها بتطويِر قدراتها وطاقاتها على طريق الكفاح، من أجل 
إزالِة تلك الوصمة والندبة الدامية في تاريخ األّمة العربّية المعاصر. وقد جاءت الذكرى 
74 في لحظٍة فارقٍة تتمّيز بعديد المتغّيرات واألحداث الجارية على الصعيدين؛ الدولّي 

واإلقليمّي. 

التي  المتغّيرات  هذِه  من  ا  مهمًّ جانًبا  إّن 
تتراكُم أماَم أعيننا، خاّصًة على المستوى 
إفرازاِت  أحَد  جوهِرِه  في  يشّكُل  العربّي 
النكبة التي ما زالت تأثيراتها قائمًة في 
واقعنا المعاصر، وهي تأثيراٌت مستمّرٌة ل 
تزول إل بزوال مسّبباتها، وذلك يستدعي 
بدوِرِه فهَم بعِض جوانب مجريات النكبة 
المشاركة  وتجاِرب  حدوثها.  وكيفّية 
الدفاع عن فلسطين  العربّية في  الشعبّية 
آنذاك، وما يمكُن استخالُصُه واستنتاُجه، 
وما يفرُضُه ذلك من تحّدياٍت على مختلِِف 
الدروس  استخالِص  بضرورِة  القوى 
ارتباًطا بذلك،  النضال،  ومراكمة ومواصلة 

نسّجل مجموعًة من النقاط وهي:
ساحَة  العربيَّ  الرسميَّ  الدخوَل  أّن  أّواًل: 
إثر  على  الصهيونّي  العدّو  مع  المواجهِة 
الصادر عن   181 التقسيم رقم  رفض قرار 
بتاريخ  المّتحدة  لألمم  العامة  الجمعّية 
الصراع  بتطوير  يسهم  لم   ،1947/11/29
والمضي به إلى نهاياته الحاسمة، بقدر ما 
أّدى إلى إفراِغِه من مضمونِِه الجماهيرّي. 
بتشكيل  دفعت  التي  العربّيُة  فالجامعُة 
ديسمبر  شهر  بداية  في  اإلنقاذ  جيش 
فوزي  الضابط  قيادة  تحت   1947
ودفعت  وخذلته،  تلبث  لم  القاوقجي، 

الميدان  إلى  النظامّية  العربّية  بالجيوش 
–العراق  –مصر  لبنان   – سوريا  )من 
اندحرت  التي  الجيوُش  تلك  األردن(،   –
أماَم العصابات الصهيونّية؛ بسبِب الصراِع 
السالح  توفير  عن  وعجزها  بينها  فيما 
وارتباطها  لجيوشها،  والعتاد  الناجع 
الكياَن  تدعُم  التي  اإلمبريالّية  بالقوى 
الصهيونّي، ذلك يعني أّن أنظمَة التبعّية 
العربّية ل يمكن أن تخوَض صراًعا ناجًعا 
هذِه  وأّن  خاّصًة  الصهيوني،  الكيان  ضّد 
الّدول العظمى  األنظمة تراهن دائًما على 
التي ترعى الصهيونّية وتدعمها عسكريًّا 

ا. وسياسيًّ
للحركة  اإلمبريالّية  القوى  دعم  أّن  ثانًيا: 
ا،  وسياسيًّ واقتصاديًّا  عسكريًّا  الصهيونّية 
العربّية  الجيوش  مواجهة  من  مّكنها 
مساحة  أغلب  على  والستيالء  مجتمعة، 
فلسطين، ذلك يؤّكُد أّن القوى اإلمبريالّية 
وأّن  الصهيونّي،  الكيان  حياِة  شرياُن  هي 
تلك  مع  مواجهًة  تعني  معه  المواجهة 

القوى.
الشعبّية  الجماهيِر  استعداَد  أّن  ثالًثا: 
الوجَه  يمّثُل  فلسطين،  أجِل  من  للنضاِل 
التبعّية،  ألنظمة  الرسمّي  للدوِر  النقيَض 
التونسي  الشعب  بتجِربة  ذلك  على  ندلُّل 

تجِربة  من  جزًءا  تشّكُل  التي   ،1948 عام 
الشعُب  عّبر  فقد  العربّية.  الشعوب 
التونسي عن رفضه لقرار التقسيم وجّسد 
واضحٍة  نضالّيٍة  أشكاٍل  في  الرفض  هذا 

تبلورت في:
القادرة  النضالّي  العمل  أدوات  تشكيل  1ــ 
التونسّية  الجماهير  وقيادة  تنظيم  على 
)ولجنة  فلسطين  أجل  من  المنتفضة، 
 5 يوم  العربية(  فلسطين  عن  الّدفاع 
ديسمبر 1947 إثَر اجتماٍع بجامع الزيتونة 
الهيئة  وتشكيل  شخٍص،   6000 حضره 
ماي   19 في  العربّية  لفلسطين  النسائّية 

1948 اللّجنة العليا إلنقاذ فلسطين. 
2ــ ممارسُة أشكاِل النضال الجماهيرّي كافًة 
اّتحاد  نّظم  حيث  اإلضراب،  في  المتمّثل 
ديسمبر   5-4-3 يوم  عاًما  إضراًبا  الشغل 
1947 احتجاًجا على قرار تقسيم فلسطين. 
محاضرة  ضمنها  ومن  الندوات  وعقد 
تحت  الخلدونية  في  عاشور  بن  الفاضل 
للعالم  القومي  الوطن  )فلسطين  عنوان 
الجماهيرّية،  التجّمعات  وعقد  اإلسالمي( 
فقد نّظم أساتذُة الزيتونة تجّمًعا حضره 
وجمع  ورفًضا.  احتجاًجا  شخٍص   3000
كافًة،  الجتماعّية  األوساط  من  التبرعات 
التونسّية  الصحف  أغلب  انخراط  وكذلك 
في تغطّية النشاطات والتعريف بالقضّية 

الفلسطينّية.
عن  الدفاع  في  العسكرّيُة  المشاركُة  3ــ 
فلسطين، حيث تمَّ تنظيُم حمالِت تطّوٍع 
نسبة  ووصلت  فلسطين،  في  للقتال 
هذا  وفي  متطوًعا.   2676 المتطّوعين 
السياق وّزعت )الهيئة الّنسائّية لفلسطين 
لدعم  النساء  فيه  تدعو  بياًنا  العربّية( 
تحمل  بطاقٍة  بشراء  وذلك  المقاتلين، 
أبناء  واصل  وقد  للمجاهدين.  صورًة 
باللتحاق  التقليد  هذا  التونسّي  الشعب 
عام  بعد  الفلسطينّية  الثورة  بصفوف 
من  العديد  منهم  سقَط  حيث   ،1967
أبناء  من  العديد  جانب  إلى  الشهداء، 
األّمة العربّية. يؤّكُد ذلك أّن قيام الكيان 
واستسالم  الّدولي،  والتآمر  الصهيونّي 
األنظمة العربّية لم يستطع إطفاء شعلَة 
الكفاح ونقمة الجماهير، وأّن كّل محاولت 
فصل  والرجعّية  واإلمبريالّية  الصهيونّية 
خلفّيته  عن  الّصهيونّي  العربّي  الّصراع 
التوّسعّية، قصد  وأهدافه  أسبابه  وإخفاء 
التحرير  أماَم  الطريق  وقطع  الوقت  ربح 
القضّية  وأّن  الفشل،  مصيره  والوحدة 
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واألممّي  العربّي  ببعدها  الفلسطينّية 
ستبقى حّية؛ ألّن النتصاَر على الّصهيونّية 

هو انتصاٌر لجميع قوى التحّرر والتقّدم.
رابًعا: أّما فيما يخصُّ هذه المرحلة، فلقد 
تمّيزت في تونس وأغلب األقطار العربّية 
»وحماية«  الّداخلية  باألوضاع  بالنشغال 
الديموقراطية والحرّيات..، كذلك األوضاع 
الشعب  كاهل  أثقلت  التي  القتصادية 
جانب  إلى  والمرض،  الفقر  في  وأغرقته 
وتقديم  الحكم  على  الّصراع  اشتداد 
وتنفيذ  المالية  للصناديق  التنازلت 
سياق  في  تصُبّ  غالًبا  التي  المشاريع 
والمقاومة.  النهوض  تطويق  محاولت 
تشّتٌت  الوضع  هذا  على  ترّتَب  وقد 
وابتعاد  وانقسامها،  السياسّية  األحزاب 
المشهد  عن  أساسّيٍة  جماهيرّيٍة  قطاعاٍت 
الّسياسي الّذي وقع ترذيله وتعفينه للحّد 
غرقت  كما  وتطّوره.  الوعي  تجّذر  من 
في  السياسّيين  والفاعلين  القوى  بعُض 
تراجع  إلى  أّدى  مّما  القطرّية،  مستنقع 
يحصُل  وبما  القومّية،  بالمسألة  الهتمام 
األخرى  األقطار  وبعض  فلسطين  في 
التراجع  في  ذلك  وانعكس  المستهدفة، 
التاريخّية  المحّطات  إحياء  في  الملحوظ 
بشكٍل  والفلسطينّية  عام،  بشكٍل  العربّية 
الهجمة  مع  التكّيف  في  وكذلك  خاص، 
تحّدد  التي  البوصلة  وغياب  التطبيعّية 
من  تتطلّب  اللحظُة  باتت  لقد  الهدف. 
والنشطاء،  السياسّيين  والفاعلين  القوى 
العّدو  لواقع  العميق  الفهم  على  التركيز 
بعلمّيات  الّداخلي  الحصار  لفّك  ومساعيه 
والنشقاق  الّطائفّية  وتغذية  الّتطبيع، 
وإشعال الحروب في بعض األقطار لمزيد 
العربّية  القومّية  على  والهجوم  التقسيم 
وتزييف الّتاريخ ومحاولة استبدال الّذاكرة. 
وضرورة الوعي بأّن نجاَح مهّمة الّدفاع عن 
فلسطين واألّمة العربّية، يتطلّب مّنا وحدَة 
مشاريَع على أساس صراعنا مع الصهيونّية 
هو صراُع وجود، وطرح برنامٍج عمليٍّ ضّد 
يستجيب  والطبقي  القومي  الستسالم 
لواقعنا العربي وخصوصياتنا، ويشمُل كّل 
والثقافّية  والسياسّية  الفكرّية  الميادين 
إلحاق  وضرورة  والعسكرّية.  واإلعالمّية 
وإفشال  أمنه،  وزعزعة  بالعدو،  الخسائر 
ومقاطعة  المطّبعين  وفضح  مخّططاته 
الشعبّية  القوى  دفع  الصهيونّية  البضائع 

للمقاومة بكّل األشكال.
اّتخاذ صمود أهالينا في  ونختُم بضرورة 
فلسطين ومقاومتهم لالحتالل الصهيوني 
عن  والّدفاع  واألسرى  الّشهداء  وتقديم 
على  والمحافظة  أرضهم  في  بقائهم 
في  لنا  أسوًة  والّتراث  التاريخّية  الّشواهد 

الثباِت على الّنضال. 

ف..
مل

ال

النكبُة مستمّرٌة والمقاومُة أيًضا
معاد الجحري. نائُب الكاتِب الوطنّي للنهِج الديمقراطّي /المغرب

أطالُع أخباَر فلسطيَن كلَّ يوم، وكلَّ يوٍم يذّكرني بانطالِق النكبة، لما قامت 
االستيالِء  بعَد  الفلسطينّيين  من  اآلالف  مئات  بتشريد  الصهيونّية  العصاباُت 
على أراضيهم وتدمير مئات القرى والمدن وأعمال إبادٍة جماعّيٍة ومجازَر بشعٍة 
وتطهيٍر عرقيٍّ وطمٍس للهوّية الفلسطينّية، لصالح إقامة »دولٍة يهودّيٍة« لليهود من 
شّتى بقاع العالم، ال حقَّ لهم في هذه األرض وال عالقة لهم بها وال بينهم أصاًل ما 

عدا أساطير الحركة الصهيونّية التي تكّذبها وتفّندها األبحاُث العلمّية.

أطالُع أخباَر فلسطيَن كلَّ يوم، وكلَّ 
لما  النكبة،  بانطالِق  يذّكرني  يوٍم 
بتشريد  الصهيونّية  العصاباُت  قامت 
بعَد  الفلسطينّيين  من  اآللف  مئات 
وتدمير  أراضيهم  على  الستيالِء 
إبادٍة  وأعمال  والمدن  القرى  مئات 
وتطهيٍر  بشعٍة  ومجازَر  جماعّيٍة 
الفلسطينّية،  للهوّية  وطمٍس  عرقيٍّ 
لليهود  »دولٍة يهودّيٍة«  إقامة  لصالح 
من شّتى بقاع العالم، ل حقَّ لهم في 
ول  بها  لهم  عالقة  ول  األرض  هذه 
الحركة  أساطير  عدا  ما  أصاًل  بينهم 
وتفّندها  تكّذبها  التي  الصهيونّية 

األبحاُث العلمّية.
لذا ل أحبُّ الحديَث عن تخليد ذكرى 
عن  الكالم  أحّبذ  للدّقة  بل  النكبة، 
تخليد ذكرى انطالق النكبة، ذلك أّن 
هذِه األخيرَة ما زالت مستمّرًة في كّل 
الفلسطيني:  الشعب  وجود  مناطِق 
في الضّفة الغربّية عبَر السيطرة على 
األراضي وعلى المياه وتهديم المنازل 
وإتالفها  الزراعّية  المحاصيل  وحرق 
وغيرها  الزيتون  أشجار  واقتالع 
ها  ضمِّ تجاَه  المستوطنات،  وبناء 

بالكامل بعَد اإلعالن عن ضّم القدس 
مع محاولٍت متسارعٍة للسيطرة على 
التحّكم  خالل  ومن  األقصى،  مسجد 
في حركة المواطنين وأنفاسهم عبَر 
والمعابر  والحواجز  اللتفافّية  الطرق 
إلى  الفلسطينيين  حياة  وتحويل 
خالل  من  ومستمّرة  يومّي.  جحيٍم 
جيش  يبّثه  الذي  المتواصل  الرعب 
باقتحام  السكان  وسط  الحتالل 
أراد  متى  لحظٍة  كّل  في  البيوت 
ودونما سبب، فقط لبّث الرعب، ومن 
الميدان  في  اليومّية  اإلعدامات  خالل 
الصهيونّي  القضاء  أحكام  خارج 
إّل.  ليس  القتل  في  رغبًة  نفسه، 
ومستمّرًة من خالل العتقال اإلداري 
ووجود آلف األسرى في سجون العدّو 
ظروٍف  وفي  خيالّيٍة  بمدٍد  حوكموا 

قاسية...
باستمرار  النكبة،  هي  ومستمّرٌة 
مأساة الالجئين وفي الشتات وبحصاٍر 

جائٍر على غّزة طال أمده.
منذ  المحتّل  بالداخل  ومستمّرة 
القومّية  قانون  بإقرار  انطالقها 
الكيان  لدولة  اليهودّي  والطابع 

74 عاما ىلع نكبة فلسطين: الحرب لم تنته بعد
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الفلسطينّيين  وجعل  الصهيونّي، 
مواطنين من الدرجة الثانية، وتفّشي 
جرائم القتل في صفوفهم والعتداء 

عليهم والستيالء على أراضيهم.
التاريخ  في  حدًثا  ليست  إًذا  النكبُة 
سماح  كتب  كما  بل  وانتهى،  مضى 
)بصيغة  يحدث  حدث  إدريس، 
ويتواصل،  يتدحرج  أي  المضارع( 
الزمان  فهي فعٌل إجراميٌّ ممتدٌّ في 
هو  األيديولوجيُّ  غطاؤه  والمكان، 
استعمارّيًة  أيديولوجّيًة  الصهيونّية، 
كاذٍب  اّدعاٍء  على  قائمًة  عنصرّيًة 
اليهوديَّ  أّن  مفاُدُه  التاريخ،  يفّنُدُه 
ل يمكُنُه التعايش مع غير اليهودي. 
لقد قرصنت الصهيونّية نجمة داوود 
البوذّية،  شعار  النازية  قرصنت  كما 
والصهيونّية،  النازّية  أّي  وكالهما، 
اإلمبريالّية  الرأسمالّية  إفرازات  من 
والنهب  الستغالل  على  القائمة 
الربح  وعبادة  والقتل  والستعمار 

وتكديس األموال.
واضٌح أّنه ما كان للحركة الصهيونّية 
وللكيان الصهيونّي أن يتمادى لهذه 
الدعم  لول  الغطرسة  من  الدرجة 
المواقف  ولول  له،  الغربّي  اإلمبريالّي 
العربّية  الرجعّية  لألنظمة  المخزية 
السّرّي  التواطؤ  من  انتقلت  التي 
الصهيونّي  العدّو  مع  والمكشوف 
ومنه  معه  الرسمّي  التطبيع  إلى 
أمنيٍّ  طابٍع  ذات  أحالٍف  عقد  إلى 
غيَر  معه.  واستخباراتيٍّ  وعسكريٍّ 
أّن األسباب الباطنّية لستمرار النكبة 
التحّرر  حركة  أعطاب  في  تكمن 
والناتج  نفسها  الفلسطينّية  الوطني 
لقيادتها  البرجوازّية  الطبيعة  عن 
فقد  بها.  لحقت  التي  والتحّولت 
انتقلت من الكفاح الشامل ضّد العدّو 
الشعوب  بتجارب  تيّمًنا  الصهيونّي 
عن  البحث  إلى  المسلّح  الكفاح  في 
الواقعّية  باسم  جزئّيٍة  تسوياٍت 
مع  األمنّي  والتعاون  أوسلو  إلى 
المستعمّر، وهذا أمٌر مخٍز ونادٌر في 
تاريخ حركات التحّرر عبَر العالم. إّن 
العلة الباطنّية أي الذاتّية هي األساس 
أّما العوامُل الخارجّية، فرغَم أهمّيتها 
خالل  من  إل  فعلها  تفعل  ل  فإّنها 

العوامل الذاتّية. 
إّن العطب قديٌم كما يقال وأستسمح 
القارئ لتقديم جزء مركز مّما دار في 
الجنرال جياب  مع  لياسر عرفات  لقاٍء 

زيارة  إثر  على   1969 مارس  نهايَة 
لالستفادة  الشمالي  وفيتنام  للصين 
في  العصابات  حرب  تجارب  من 

مقاومة الستعمار.
لكم  مدينة  ثورتنا  »إّن  عرفات:  قال 
ا أّن مجموع انتصاراٍت  ونحن نّكرر يومًيّ

صغيرٍة سيؤّدي إلى النصر«.
يقاوم  ظلَّ  بلدنا  »أّن  جياب:  فرّد 
منذ  واإلمبريالّية  الخارجّية  الهيمنة 
األخيرة  السنوات  وفي  سنة،   2000
اليابانّية  الفاشية  هزم  من  تمكن 
في  وأمريكا  الفرنسّية،  واإلمبريالّية 
وذلك  مدوية،  هزيمٍة  نحو  الطريق 
بفضل منهجّيٍة واحدٍة ووحيدٍة وهي 
الستمرار في الكفاح. إّن انتصاراتنا 
عوامَل  بفضل  حّققناها  األعداء  على 

عّدة وهي:
من  النضال  على  شعبنا  تصميُم   .1
أجل الحرّية والستقالل والشتراكّية، 
لما حّققنا شيًئا  التصميم  ودون هذا 

يذكر.
2. توّفرنا على خطٍّ سياسيٍّ وعسكريٍّ 
مبنيٍّ على وحدة كّل الشعب المصّمم 
األهداف  أجل  من  القتال  على 

المذكورة.
وفي  القاعدة  وحدة  على  التأكيُد   .3
وكسر  العدّو  عزل  على  نفسه  الوقت 

قّوته وتعميق تناقضاته.
4. القياُم بحرٍب شعبّيٍة يشارك فيها 
ويقوُدها  والشباب  والرجال  النساء 
الجيُش الشعبيُّ الذي يعدُّ نواَة الشعب 
ومحوره، ودونه لن يحرز الشعب على 
يكون  أّل  شريطَة  لكن  انتصار،  أّي 
يكون  أن  بل  معزوًل،  الجيش  هذا 
تنبع  هنا  ومن  ورائه،  من  الشعب 
وبالنسبة  الشعب.  تنظيم  أهمّية 
ووسائلها  الشعبّية  الحرب  لشكل 
واإلبداع،  الواقع  من  النطالق  فيجب 
على  النتصار  إلى  تؤّدي  أن  المهّم 

العدّو.
دوليٍّ  تعاطٍف  كسب  أهمّيُة   .5
التعاطف يتعاظم كلّما ناضلنا  وهذا 

وقاومنا بشجاعة.«
يقول  ا«،  جدًّ بسيطٌة  طرٌق  »هذِه 
منه،  هوشي  رفيق  جياب  العظيم 
التي  النتصارات  حققنا  »وبفضلها 
تّتبعوا  أن  سعيًدا  وسأكوُن  حّققنا 
المنهجّيَة والتجربَة نفسهما«، غيَر أّن 
القيادة المتنّفذة في منّظمة التحرير 
الفلسطينّية كان لها رأي آخر وسلكت 

مسلًكا آخر وزاد النقسام المستعصي 
مستمرٌّ  الشعب  لكن  بلة،  الطين 
المّدة  في  سّجلنا  لقد  المقاومة.  في 
للنظر  لفًتا  وإبداًعا  تحوًل  األخيرة 
تنّفذها  المسلّح  الكفاح  أساليب  في 
أو فرٌد واحد،  ا  مجموعاٌت مقلصة جدًّ
العدو  طرف  من  استباقها  يجعل 
مستحياًل،  يكن  لم  إن  عسيًرا،  أمًرا 
الفدائّية  العملّيات  أغلب  نّفذت  لذا 
في قلب الكيان. وتستعمل المقاومة 
وإمكانّيات  وسائل  من  لديها  ما  كّل 
والفأس  والرصاص  والدهس  كالطعن 

وأي شيٍء بسيٍط يدمي هذا العدّو. 
القدس  سيف  معركة  ننسى  ل 
العام  واإلضراب  سنة  قبل  العظيمة 
وتلك   ،2021 ماي   18 ليوم  العارم 
الشعب  مكونات  لكل  الرائعة  الوحدة 
الفلسطيني، وفي كّل مناطق وجوده 
البناء  يجب  معطى  وهذا  وعيشه، 
آخَر  شيٍء  على  البناء  ويجب  عليه، 
العربي،  العالم  وهو شعوبنا، شعوب 
التطبيع  من  نوٍع  أليِّ  رافضٌة  فهي 
شعوٌب  هي  الصهيوني.  الكيان  مع 
ممانعٌة تسكن فلسطين في وجدانها، 
لكل  جبهاٍت  تشكيل  من  بّد  ل  لكن 
بأشكاٍل  للتطبيع  المناهضة  القوى 
ملموسٍة  بأعماٍل  وتقوم  مرنٍة 
القتصادّية  المقاطعة  على  مركزٍة 
األيديولوجّي  النضال  وعلى  للعّدو 
اإليديولوجّية  لتفكيك  والثقافي 
مطروح  الشيء  ونفس  الصهيونّية. 
سّجلت  »البدس«،  حركة  حيث  ا،  عالميًّ
انتصاراٍت سياسّيًة مهّمًة ضدَّ األعداء 
وفرنسا  ألمانيا  في:  اإلمبريالّيين، 
وكندا وغيرها، فضاًل عن كونها تكّبد 

العدّو خسائَر مهّمة.
التجاه  وسيادة  النقسام  ورغَم 
القضّيَة  فإّن  المتنّفذ،  الستسالمي 
الفلسطينّيَة ما زالت متوّقدًة وتكسُب 
كّل  وتنفضُح  التعاطف  من  المزيد 
حقيقة  الشعوب  أعين  أماَم  يوم، 
للفصل  كنظام  الصهيوني،  الكيان 
خلصت  الذي  األمُر  وهو  العنصرّي، 
الحقوقّية  المنّظمات  تقاريُر  إليه 
الدولّية  العفّو  منّظمُة  رأسها  وعلى 
فلسطين  حوَل  األخير  تقريرها  في 

في فبراير من هذه السنة. 
وحَده،  الشامُل  الكفاحيُّ  الخطُّ  هذا 
الكفيل بتشكيل قيادٍة بديلٍة للنضال 
والسير  الفلسطينّي  للشعب  به نحو النصر.التحّرري 
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74 عاًما على النكبة:
 انتصاراٌت صغيرٌة في طريق النصر األعظم

لؤي الخطيب. عضو المكتب السياسّي لحركة أبناء البلد/ فلسطين 

أطالُع أخباَر فلسطيَن كلَّ يوم، وكلَّ يوٍم يذّكرني بانطالِق النكبة، لما قامت 
االستيالِء  بعَد  الفلسطينّيين  من  اآلالف  مئات  بتشريد  الصهيونّية  العصاباُت 
على أراضيهم وتدمير مئات القرى والمدن وأعمال إبادٍة جماعّيٍة ومجازَر بشعٍة 
وتطهيٍر عرقيٍّ وطمٍس للهوّية الفلسطينّية، لصالح إقامة »دولٍة يهودّيٍة« لليهود من 
شّتى بقاع العالم، ال حقَّ لهم في هذه األرض وال عالقة لهم بها وال بينهم أصاًل ما 

عدا أساطير الحركة الصهيونّية التي تكّذبها وتفّندها األبحاُث العلمّية.

إنزاٍل  سفينتي  يشتري  اإلسرائيليُّ  »الجيُش 
الستخدامهما ضّد حزب اهلل«.

العنوان اإلخبارّي  لم أجد أفضَل من هذا 
أّيار  في  الكرام  مروَر  مرَّ  الذي  الصغير 
النكبة؛ ألستهَل به مقالتي في الذكرى 
الـ 74 لحتالل فلسطين أو ما اّتفق على 
الزمُن  تبّدَل  حيث  بالنكبة،  تسميته 
احتلَّ  ومن  القوى  موازيُن  وتغّيرت 
ترسانًة  وملك  وتوّسع  واعتدى  وبطَش 
من األسلحة المتطّورة والذكّية، بات كياًنا 

معزوًل خلَف الجدران.
إسرائيُل التي كانت تعتدي وتحتلُّ دوَن 
ضمَن  يعيُش  لكياٍن  اليوم  تحّولت  رادع، 
حسابات الردع على أكثَر من جبهة. دولٌة 
شمال  من  العالية،  الجدران  بها  تحيُط 
عزة،  مع  جداٌر  جنوبها.  حّتى  فلسطين 
جداٌر  الضّفة،  في  جداٌر  مصر،  مع  جداٌر 
مع جنوب لبنان، جداٌر في هضبة الجولن 

المحتلّة.
سنًة   74 عن  نتحّدث  أن  نستطيُع  ل 
للنكبة، دون التطّرق لمعادلة الردع الذي 
فرضها محوُر المقاومة وعّززها، فلم يعد 
العتداء على لبنان مباًحا مثاًل، ولم تعد 
جرائَمُه  الحتالُل  فيه  ينّفُذ  مسرًحا  غّزُة 
أنى شاء. نعم بعد أن تسّيدت إسرائيل 
في  األقوى  الدولَة  كونها  المنطقة، 
محيٍط عربٍيّ ضعيٍف ومهزوم، ل يمتلُك 
باتت  لها،  المجابهة  العسكرّية  القدرات 
تعيش القلق والخوف على حدودها، وفي 

قلب المناطق المحتلّة.
المخّيماُت ساحاُت اشتباٍك لم ولن تتعب:

ما  ألهمِّ  النتقال  من  لنا  بدَّ  ل  وهنا   
المخّيمات  أفرزته نكبُة شعبنا، أل وهي 
التي ل تزاُل تنزُف جرح فلسطين، التي 
التي  وحسراته،  شعِبنا  آهاِت  احتضنت 
ومقاومة،  مناضلًة  قاماٍت  خّرجت  أيًضا 
بحجم الجريمة التي ارتكبت في وطنها 
والمعارك  جنين  مخّيم  أخبار   .48 عام 
الدائرة على أطرافه، تتسّيد األخبار اآلن. 
الحتالل  دّوخ  الذي  المخّيم  هذا  نعم 
األخبار  نشرات  يتصّدر  هو  ها  سابًقا 

ويزف الشهداء. هذا المخّيُم الصغيُر الذي 
الـ  الذكرى  أيام  وفي  الالجئين،  يحتضن 
الحّق  عن  ُيعّبر  فلسطين،  لحتالل   74
من  يتعب  لم  الذي  الواضح،  الفلسطينّي 
مقارعة المحتّل الذي حاَر فيه. كيف لهذا 
المخّيم الذي اُجتيح عام 2002، وُدّمر عن 
أبيه، وسَط قتاٍل شرٍس لن تنساه  بكرة 
ينهض  أن  العسكرّية،  الحتالل  نخب 
وتخّبٍط  لقلٍق  مصدًرا  يكون  أن  ثانية، 
فدّوخه  لجمه،  عن  عجز  الذي  لالحتالل 
فوحَدهم  يقاتل،  يزال  ما  الذي  المخّيم 
أن  معنى  جّيًدا،  يعرفون  من  الالجئون 

يسلبك الغريُب أرَضَك ودارك وحّقك.
من  المخّيم،  أبناُء  يقاتُل  سنًة   74 بعَد 
أجل أرضهم السليبة خلف األسالك فيما 
النكبة  48. في ذكرى  الـ  أراضي  يسّمى 
التحرير،  طريق  المخّيم  أبناُء  يجترُح 
األولى،  الصباح  ساعات  وفي  لياًل  وتباًعا 
المشتبكة  الضّفة  مخّيمات  أخبار  تصلنا 

مع الحتالل.
ُهزمت إسرائيل في المعركة على الوعي:
األهمّية،  آخَر شديِد  لمحوٍر  ننتقُل  وهنا 
رغَم الفصِل الجغرافّي، ورغَم التقسيمات 
الـ  وأراضي   67 الـ  أراضي  والتسمّيات: 
سقطت  وغّزة،  ضّفة،  والشتات،   48
وضعوا  من  لتصيب  التقسيمات  هذه 
الدراسّية،  األّيام  وأقاموا  الستراتيجّيات، 
األمنّية،  لألجهزة  إضافًة  والمؤتمرات 
من  أفضل  وليس  والذهول.  بالصدمة 
انتفاضة رمضان أو أّيار من العام الماضي، 
المواجهة  ساحات  الحكاية،  لتختصر 
جنوبها  من  فلسطين،  أرض  عّمت  التي 
مثلث  إلى  الضفة  إلى  غّزة  من  لشمالها، 
وجليل ونقب. خرج هذا المارُد مّرًة أخرى 
ليسقَط الحدوَد وليؤّكَد انتصارنا كشعب 
فبرغم  والهوية،  الوعي  معركة  في 
ومشاريع  والميزانّيات  المخّططات  كّل 
الندماج ودعمها، استفاق الحتالل على 
األمنّية؛  وقواه  أربكته  جبهٍة  من  أكثَر 
ويحلّل  يدرس  أن  استدعى  الذي  األمُر 
على  تدخل  غزة  فباتت  أيًضا.  ويجابه 

وغزة  غزة،  تحمي  القدس  القدس،  خط 
تحمي القدس، فينتفض الجليل والمثلث 
الكّل  المعركة،  ذات  سياق  في  والنقب، 

يحمي الكّل والكّل يحمل عن الكّل.
وطبًعا   2021 رمضان  لنتفاضة  تطّرقت 
أكتوبر  وأيام  األرض  يوم  ننسى  ل 
خيرة  شعبنا  بها  قّدم  التي  المجيدة، 
الكفاحّية  الوطنّية  األّيام  عدا عن  شبابه، 
التي شهدتها ساحاتنا التحاًما مع ما كان 

يستجّد من قضايا وطنّية.
جيٌل  هناك  النكبة،  من  عاًما   74 بعَد 
يقُف  والقهر،  المخّيم  ورث  فلسطينيٌّ 
ووطنّيته  لهوّيته  واعًيا  مدرًكا  منتصًبا، 
اتخذوا  من  أما  الفلسطينّية،  العربّية 
سوى  لديهم  فليس  التسووي،  المسار 
بأمره،  والحكم  الحتالل  أوامر  تنفيذ 
زنوٍد  بيد  فهو  القضّية  بأمر  الحكم  أّما 
المعادلة،  وتغّير  تقلب  أن  استطاعت 
إذن  والعودة...  التحرير  طريق  تصنع 

انتصرنا أيًضا في المعركة على الوعي.
الساحة  على  الواضح  الفرز  هذا  وبرغم 
الرسمّية  األنظمة  ُعرى  فرز  العربّية، 
طريق  وارتضت  طبعت  التي  العربّية، 
فلسطين،  أرض  وبيع  والخيانة  النصياع 
بانتصار  الوضع  هذا  أفرزه  ما  ثّمة  لكن 
محور دمشق - طهران وتعزيز مقّدراته 
وتطويرها، واألهّم عدم تنازله عن قضّية 
العرب األولى... محور بات من الالعبين 
استطاع فرملة  المنطقة،  المركزّيين في 
مشاريع  كّل  برغم  أمريكا،  مشاريع 
القرن،  لصفقة  أوسلو،  من  التصفية 
لمشاريع التطبيع والتدجين، إلى افتعال 
العربّية  دولنا  في  داخلّيٍة  احتراباٍت 
لالستفراد  لها،  والدمار  الموت  وتصدير 
ذلك  كّل  فشل  الفلسطينّية.  بالقضّية 
رغَم  يتنازل،  ولم  يبدل  لم  محوٍر  أماَم 
همجّية الحرب ضّده.. هي جبهٌة انطلقت 
من قلب فلسطين والتحمت مع امتدادها 
لم  التي  العربّية  األرض  في  الطبيعي 
النفط والغاز ولم يلّوثها  تلّوثها براميل 

أتباع أمريكا ودراهمهم ودنانيرهم.
أّما نحن أبناُء هذه األرض التي مورست 
وما تزال ضّدنا أبشع جرائم سلب األرض، 
والمالحقة،  والتضييق  البيوت،  وهدم 
مع  صراعنا  طبيعة  نحّدد  أن  لنا  فإّن 
التوصيفات  نختار  أن  بل  الكيان،  هذا 
الجذرّي  الخطاب  نتبّنى  وأن  المالئمة، 
بكّل  يقُف  أّنه  جِربة،  التَّ أثبتت  الذي 
والندماج؛  األسرلة  مشاريع  أماَم  كبرياء 
شعبنا  كشفها  التي  الخيانّية  المشاريع 
بحّسه الوطنّي العالي، رغَم كّل التضييق 
ومشاريع  الحال  وضيق  والترهيب 
تيئيسنا وإحباطنا واقتالعنا البطيء من 
ولم نبّدل تبدياًل.أرضنا، إل أّننا ما زلنا على طريق القدس 

74 عاما ىلع نكبة فلسطين: الحرب لم تنته بعد
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نكبُة فلسطين: رؤيٌة إفريقّية

سليمان منغانـي. باحٌث من جمهورّيِة مالي
 بمركز مساراٍت للّدراسات الفلسفيّة واإلنسانيّات/ تونس

شّكلت نكبُة فلسطيَن سنَة 1948م، وما نتج عنها من تهجير، وظاهرُة لجوِء 
فلسطيني داخل فلسطين وخارجها؛ مأساًة كبرى للّشعب العربّي الفلسطينّي. 
الماّدّية  الذاكرة والثقافة  فقد اغُتصبت األرُض وتّمت محاولُة االستيالِء على 
والالماّدّية عبَر تدميِر شعٍب وطرده بكامله، وإحالل جماعاٍت وأفراٍد من شّتى بقاع العالم 
مكانه. كما وقع تشريُد ما يربو عن ثماني مئة ألف مواطٍن فلسطيني )800.000( من 
قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخّية 

عام 1948، في 1.300 قريٍة ومدينٍة فلسطينّية )1(. 

منهم  لآللف  الداخلّي  التهجير  عن  فضاًل 
عن  لتفرَز  المحتلّة...)2(،  األراضّي  داخل 
وتهجيٍر  نزوٍح  حالِة  أكبِر  إحدى  النكبة 
العالم،  مستوى  على  وتشريٍد  قسرّيين، 
)انظر  اليوم  إلى  متواصاًل  زال  ما  الذي 
 - فالنكبُة  ثّم،  ومن  المخطط()3(... 
والقومّي  الوطنّي  بعدها  على  عالوًة 
على  كذلك  إليها  ُينظُر   - الفلسطينّي 
إنسانّيٌة  اجتماعّيٌة  تاريخّيٌة  قضّيٌة  أّنها 
نضالّيٌة تحّررّية... وهي جزٌء من الثقافة 
بقضايا  المرتبطة  تلك  وبخاّصة  الكونّية، 

التحّرر والنضال والنهوض؛ بسبب ما آلت 
الّذات، ومقاومٍة  النكبة من دفاٍع عن  إليه 
الوجود والبقاء. ومن هنا، يأتي  من أجل 

الحديُث عن رؤيٍة إفريقّية للنكبة.
 النكبة: داللًة وسياًقا

يحيُل مصطلُح »نكبة« في دللِتِه اللُّغوّيةـ 
على العدوِل عن الشيء والميل عنه. كما 
ومنه  والِهراقة،  والِعراقة  الِنكابة  يفيُد 
ونكب  فيه،  ما  أريق  إذا  اإلناء:  نكب 
الّرجُل كنانته إذا نثر ما فيها. كما تدّل 
 - فالَنَّكب  والمرض؛  الّداء  على  الكلمُة 

اإلبل  داٌء يصيُب   - والكاف  النون  بفتح 
وتمشي  منه،  فتظلع  مناكبها،  في 
يضاُف  البعير.  نِكب  ومنه  منحرفة. 
والستغراق  المصيبة  معنى  ذلك  إلى 
ثّمة  ومن   .)4( والنشغال  والنهماك 
كلِّ  دللُت  المصطلح  على  فتغلب 
والفجائع  والجماعّية،  الفردّية  المآسي 
فهو  والعمران،  الحضارة  تصيب  التي 
ألّنه  والفتنة(؛  )الحرب،  من  أدّق  بذلك 
– تحديًدا - على مضمون األحداث  يدلُّ 
سيرورٍة  ضمَن  وانعكاساتها  ونتائجها 

وحركّية.
ولعّل ذلك ما يبّرُر اختيار كلمة »النكبة« 
حلّت  التي  الكبرى  الكارثة  عن  للتعبير 
مأساته  وعن  الفلسطيني،  بالشعب 
والسياسّية؛  اإلنسانّية  أبعادها  كّل  في 
التي  العنيفة  اللحظة  مّثلت  فالنكبُة 
شعٍب  حياة  في  وصدمًة  قطيعًة  خلقت 
وانهيار  الوطن،  فقدان  إلى:  أّدت 
القومّية.  الطموحات  وإفشال  المجتمع، 
ا بقيام  لذا فـ«النكبة«، وإن ُأّرخت سياسيًّ
 1948 سنَة  فلسطين  في  »إسرائيل« 
ألّنها  ذلك؛  من  أبعُد  أّنها  إّل  م)5(، 
الفلسطينّي  الشعب  وجدان  في  ضاربٌة 
وذاكرته العميقين، وهي بذلك تختلُف 
عن غيرها من األحداث التي تعّرضت لها 
الستعمار  ِحقِب  خالَل  واألمُم  الشعوُب 
في:  تمّثل  جوهرها  ألّن  الحديث؛ 
محلّه  ليحّل  آخر  وجلب  شعب،  »ترحيل 
مصطلح  بدا  وهكذا  أرضه)6(.  على 
لما  ا  ووجدانيًّ ا  ذهنيًّ مرتبًطا  »النكبة« 
جّراَء  كارثٍة  من  بالفلسطينيين  لحق 

الحتالل اإلسرائيلّي...
مفهوُم النكبة في 

الذاكرة اإلفريقّية بين الّروايتين 
الفلسطينّية والصهيونّية

اإلشارُة  تّمت  كما   - النكبُة  كانت  إذا 
سويٍة  غيَر  مزمنًة  حالًة  تمّثل  إليه- 
وأّنها  الفلسطينّي،  الوجوُد  لها  تعّرض 
في  عابٍر  تاريخٍيّ  حدٍث  مجّرَد  ليست 
الزمان والمكان، إّنما هي بدايُة تحقيِق 
عنصريٍّ  استيطانّي،  استعماريٍّ  مشروٍع 
الغرب  في  مخّططاته  وضعت  عالمّي، 
الحركة  نشأة  صميم  في  األوروبي 
المقابل  في  فإّنها  الصهيونّية..)7(،  
تعّد – َوْفَق الّروايِة الصهيونّية- نتيجًة 
ا لنضال  ا مستحقًّ حتمّيًة وتحّقًقا تاريخيًّ
الحركة الصهيونّية العالمّية وجهودها. 

الصهيونيُّ  الخطاُب  سعى  عليه،  وبناًء 
السياسيُّ واإلعالميُّ الموّجُه إلى إفريقيا 
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نشأة  ومنذ  الستعمار،  فترات  خالَل 
فلسطين  أرض  على  العبرّية  الّدولة 
عن  روايتها  تقديم  إلى  م،   1948 سنَة 
النكبة، باعتبار فلسطين أرًضا بال سكان 
مع  الحياة  عليها  بدأت  قاحلة،  وصحراء 
إنشاء »إسرائيل- أرض اليهود الموعودة 
- وأّن الفلسطينّيين والعرب - المعادين 
إلى  أرضهم،  باعوا  الذين  هم  لليهود- 
التي  الصهيونّية  الّدعاية  من  ذلك  غير 

ُوجدت حّتى قبل عام 1948. 
مآسي  لتاريخ  »إسرائيل«  رّوجت  كما 
محاولٍة  في  الهولوكوستي،  اليهود 
اإلفريقّية،  الشعوب  لستعطاف 
والتماهي بين دعوى »مظلومّية« اليهود 
عبَر التاريخ وما تعّرض له األفارقُة جّراَء 
واسترقاق،  استعباٍد  من  الستعمار 
آلّيات  من  وآلّية  عالمّي،  سنٍد  عن  بحًثا 
األفارقة  لعقول  اإلسرائيلي  الختراق 
 – الصهيونّي  الخطاب  أّن  )8(. ويبدو 
وإعالميٍّ  سياسٍيّ  غياِب خطاٍب  ظّل  في 
عربيٍّ بّناٍء وهادٍف تجاَه القاّرة - حّقق 
وفي  المضمار.  هذا  في  النتائج  بعض 
اإلسرائيلّيُة  العالقُة  تبرُز  السياق،  هذا 
محورّيِة  على  ا  عمليًّ مثاًل  الرواندّيُة 
اإلبادة  لخبرة  السياسّي  التوظيف 
منه،  وانطالًقا   )9( المشتركة  الجماعّية 
تحّدد  رئيسة  عوامل  ثالثَة  رصد  يمكُن 

الرؤية اإلفريقّية للنكبة:
»إسرائيل«  طبيعة  إقليمّي:  عامل   -
قيامه  تسّبب  مصطنًعا  كياًنا  باعتبارها 
في خلق نظاٍم إقليمٍيّ صراعّي، وهذا ما 
تحّركاتها  في  السياسّي  سلوكها  يحّدد 

الخارجّية، ومع إفريقيا بالتحديد.
- عامل قاّري: كون إفريقيا ساحة تنافٍس 
بين »إسرائيل« والبلدان العربّية، وإخضاع 
اإلفريقّية، واإلفريقّية  العربّية  العالقات 

العربّية لهذه الحقيقة.
الثالثة  األطراف  ارتباُط  دولّي:  عامل    -
العربّية(  والدول  إفريقيا  )»إسرائيل«، 
تفرضها  وما  الّدولّية،  بالمتغّيراِت 
السياسّي  المستوين  على  حقائَق  من 

والجيواستراتيجّي.
النكبُة في الوعي اإلفريقّي 
املقاوم: تراجيديا االستعمار 

وأنطولوجيا التحرير.
مشروًعا  باعتباِرِه  الستعماَر  إّن 
على  جوهره  في  مبنيًّا  ا  وثقافيًّ ا  سياسيًّ
والعدوان،  والتراتبّية،  والقهر،  النهب 
باستناده  والسترقاق،  والستغالل 
الحضارّية،  والّرسالة  التنوير  ثالثّيِة  إلى 

قاعدًة  يشّكُل  العرقي.  والتفّوق 
ببنيتها  الصهيونّية  لأليديولوجيا 
الثالثّية » أرض موعودة، وشعب مختار، 
ومهّمة حضارّية«. وهنا، تتجلى العالقة 
العربية  المركزيتين،  بين  الجذرية 
العام  الرأي  على  التي  والصهيونية، 
وعاها  كما  جيدا،  يعيها  أن  اإلفريقي 
ومن  والستينيات،  الخمسينيات  جيل 
وفق  النكبية  راهنية  سؤال  يطرح  ثم 

المنظور اإلفريقي.
راهنيُّة النكبِة َوْفَق املنظوِر 

اإلفريقّي
بين  الجدلّيِة  العالقِة  على  التأكيَد  إّن 
والصهيونية،  الغربّية  المركزّيتين؛ 
مظاهر  بين  الكلّي  التماهي  يعني  ل 
القاّرة  في  وجديِدِه  بقديِمِه  الستعمار 
ليست  فالنكبُة  النكبة.  وحدث  السمراء، 
بل  كالسيكّي،  نمطيٍّ  احتالٍل  فعل 
فهي  واستيطانّي،  عنصريٌّ  استعماٌر 
بذلك تختلُف عن نظام الفصل العنصرّي 
»األبارتايد« الذي شهدته جنوب إفريقيا، 
أو ما شابهه في المستعمرات البرتغالّية 
القديمة في أنغول وغينيا بيساو وجزر 
رأس األخضر... لذا، فسؤال راهنية النكبة 
ا اليوم ومطروًحا بجّديٍة  يبقى سؤاًل ملحًّ
والعربّي  عموًما،  اإلنسانّي  الوعي  على 
أسبابها  دامت  ما  خصوًصا،  واإلفريقّي 
وفاعلة،  قائمًة  وتمّثالتها  ودوافعها 
النكبة  سواًء من جهِة استمرار تأثيرات 
- بمعناها المحّدد - السلبّية على الواقع 
الفلسطينّي  والشعب  عموًما،  العربّي 
على  تأثيراتها  جهة  ومن  خصوًصا، 
التغلغل  خالل  من  اإلفريقّي  الواقع 
الصهيونّي المتوافق مع استمرار عملّية 
القاّرة،  في  الستعمارّي  والقهر  النهب 
بكّل ما ينتج عن ذلك من استخالصاٍت 
التحالفات  بناء  األساُس ضرورُة  عنواُنها 
مواجهة  قاعدة  على  العربّية  اإلفريقّية 

الستعمار الصهيونّي واإلمبريالّي.
خاتمة:

ا  دللًيّ ارتبط  النكبِة  حدُث  كان  إذا 
فكًرا  وأنتج  بفلسطين،  ا  وتاريخيًّ
فال  وقومّية،  وطنّيًة  ورؤيًة  وثقافًة 
وإّنما  منعزل،  حدٌث  أّنها  ذلك  يعني 
يحمُل في طّياته معاني التحّرر والصبر 
هذا  من  وانطالًقا  واألمل...  والصمود 
مقّدماٍت  من  عنه  ينتج  وما  التأسيس 
في  النكبة  قراءة  تصبُح  ضرورّيٍة 
على  النكبة،  إذ  محورّية؛  مسألًة  الراهن 
أربعٍة  وبعد  الكبيرة،  آثارها  من  الرغم 

بمنعطفاٍت  تمّر  وهي  عاًما  وسبعين 
حرجٍة وبمساراٍت متقلّبة، بتراجيدياتها 
طالت  المؤذية،  وفصولها  المعلنة، 
برّمتها،  الفلسطينّية  القضّية  مستقبَل 
المقاومة  مفهوم  تكّرس  أن  استطاعت 
على  حافًزا  )النكبة(  لتصبح  وتجّذره 
والعالمي  الفلسطيني  الوعي  تنمية 
ولتجعل  الفلسطينّية،  القضّية  بعدالة 
يتعّدى   - ذاته   – الصراع  مفهوم  من 
آفاِقِه  إلى  والمكانّي  الزمانّي  إطاريه 
والشعوب،  األوطان  على  المفتوحِة 
األساليب  إيجاد  في  المستمّر  والتفكير 

الممكنة لصدِّ المشروع الصهيونّي. 

هوامش: 
الجهاز  فلسطين:  دولة   -1
https://( لإلحصاء  المركزي 
www.pcbs.gov.ps/postar.

 ،)4235=aspx?lang=ar&ItemID
(، تاريخ الدخول: 2022-05-21.

2- المرجع نفسه.
3- المرجع نفسه

4- ابن منظور )محّمد بن مكرم(: لسان 
العرب، دار صادر، بيروت، د، ت، ج1، ص 

.773-771
5- ويذهب الباحث السوري حسين جمعة 
والمقاومة  النكبة  »تجلّيات  كتابه:  في 
المعاصر« إلى  العربي  الفكر واألدب  في 
أّن الشاعر المصري أحّمد محّرم )1877م-

مصطلح  استخدم  من  أّول  هو   )1945
مأساة  عن  للتعبير  1933م  سنة  »نكبة« 
النار  اإلنكليز  فتح  حين  الفلسطينيين 
على المتظاهرين الفلسطينيين. )جمعة 
في  والمقاومة  النكبة  تجلّيات  حسين(: 
دار  المعاصر،  العربي  واألدب  الفكر 
ومؤسسة رسالن، دمشق، ط1، 2013، ص 
ِحَمى  »في  قصيدته:  في  وذلك   )...7

الحقِّ ومن حول الَحَرْم...«.
النكبة  معنى  )قسطنطين(:  زريق   -6
مجّددا، دار العلم للماليين، بيروت، ط1، 

1967، ص ص 12-7.
النكبة  تجلّيات  )حسين(:  جمعة   -7
العربي  واألدب  الفكر  في  والمقاومة 
دمشق،  رسالن،  ومؤسسة  دار  المعاصر، 

ط1، 2013، ص 7...
الختراق  )حمدي(:  الرحمن  عبد   -8
العالقات  منتدى  إلفريقيا،  اإلسرائيلي 
العربية الّدولّية، الدوحة، ط1، 2015، ص 

.9
9- المرجع نفسه،.
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74 عاما ىلع نكبة فلسطين: الحرب لم تنته بعد
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نكبُة العرِب الدامية
 والتطبيُع الُمهين

رضي الموسوي. كاتٌب صحفّي/ البحرين

رمضاَن  شهِر  في  األقصى  المسجِد  في  يرابطون  الفلسطينّيون  كان  بينما 
المبارك يواجهون صلَف قّواِت االحتالِل الصهيونّي وقطعان المستوطنين، 
للحرّية  قرابيَن  يقّدمونهم  اآلخر،  تلَو  واحًدا  الشهداء،  يشّيعون  كانوا  وبينما 
الـ74  بالذكرى  الكيان  سفارات  مع  تحتفي  العربّية  العواصم  بعُض  كانت  والتحرير؛ 
لتأسيس الدولة الصهيونّية على أرض فلسطين - التي هي نكبُتنا في الوطن العربّي- 
وتمعن بعُضها في الخطيئة، فتنزلق لتحيي ما يسّميه الصهاينُة »ذكرى ضحايا الجيش 
ولبنان  ومصر  وسوريا  فلسطين  في  قتالهم  إلى  واضحٍة  إشارٍة  في  اإلسرائيلّي«، 

وغيرها من الدول العربّية.

قال  بالخليج،  الحتفالت  أحِد  في   
رؤوسنا  سُنحني  »هنا  الكيان:  سفيُر 
وأوصونا  يموتون  الذين  أولئك  ونكّرم 
جيش  قتلى  يقصُد  الحياة«،  بمواصلة 
هذا  يراها  التي  والحياُة  الحتالل. 
حساب  على  حتًما  هي  وساسُتُه  الجيُش 
ذكرى  أحيا  الذي  الفلسطينّي،  الشعب 
نكبة العرب في فلسطين على طريقِتِه 
بتجديد  أحًدا،  تشبه  ل  التي  الخاّصة 
الكفاح  في  الستمرار  على  تأكيده 
الحتالل  من  األرض  تحرير  أجل  من 
الوطنّية  الدولة  وإقامة  والمستوطنين، 
هذا  الفلسطينّي.  التراب  كامل  على 
التأكيُد لم يكن بالخطابات الرّنانة التي 
والشعوُب  الفلسطينّيون  عليها  اعتاد 
العربّية من األنظمة المهزومة من الداخل 
بتقديم  بل  إنقاذ،  حبل  عن  الباحثة 
تّوجت  التي  التضحّيات  من  المزيد 
المشؤومة  الذكرى  أيام من  قبيل ثالثة 
باستشهاد الصحفّية الفلسطينّية مراسلة 
في  عاقلة  أبو  شيرين  الجزيرة  قناة 

على  الماضي  أيار/مايو  من  الحادي عشر 
أيدي قناصي جيش الحتالل، الذي طّير 
له البعُض طائراٍت ابتهاًجا به وبجرائمه. 
الشارع  ألهب  عاقلة  أبو  استشهاُد 
الفلسطينّي والعربّي خصوًصا بعد كشف 
لقتل  البشعة  التفاصيل  من  المزيد 
السمودي  علي  زميلها  وإصابة  شيرين 
الحتالل  إصرار  يؤّكد  بما  ظهره،  في 
والتطهير  القتل  جرائم  ارتكاب  على 
لم  التي  الجماعّية  واإلبادة  العرقي 
التاسع  القرن  نهاية  منذ  عنها  يتوّقف 
البريطاني  النتداب  شّجع  حيث  عشر، 
العصابات الصهيونّية على امتالك السالح 
وحماها، بينما كانت ترتكُب المجازر في 
الفلسطينّية.  والبلدات  والقرى  المدن 
عاقلة  أبو  شيرين  تشييع  مسيرة  كانت 
جّسدت  التي  العلم  معركة  بمثابة 
اإلصرار الفلسطينّي على رفع العلم الذي 
من  أكثر  ويؤذيهم  الصهاينة  يرعب 
أشياء أخرى، وبالقدر ذاته كانت معركُة 
ما  رغم  يسقط  لم  الذي  شيرين  نعش 

بالسالح  المدّجج  الحتالل  جيش  فعله 
السمراء  القبضات  مقابَل  والعتاد، 
الضرِب  رغَم  النعَش  رافعًة  ظلّت  التي 
الشعب  قدرة  على  تؤّكد  حالًة  واألذى؛ 
والصمود  التجديد  على  الفلسطينّي 
في  المشروعة،  حقوقه  لنتزاع  والنضال 
صورٍة قلَّ نظيُرها في التاريخ الحديث. 
النضاليُّ  المخزوُن  هذا  لديه  شعًبا  إّن 
التضحيات  لتقديم  واستعداُدُه  الكبيُر 
في سبيل تقرير مصيره بتحرير أرضه، 
العاطفي،  لالستهالك  ليس  القوُل  هذا 
إل  يمكن  ل  لحقيقٍة  ترجمٌة  هو  بل 

اإلقرار بها.. بالعقل واألرقام. 
بأّن  الفلسطينّي  المعلومات  مركُز  يفيُد 
النكبة »شّكلت أكبر عملية تطهيٍر عرقيٍّ 
شهده القرن العشرين )..( حيث شّردت 
قسًرا وبالقّوة نحو 800 ألف فلسطيني، 
وأقيم الكيان على 85 بالمئة من مساحة 
البالغة نحو 27 ألف  التاريخّية  فلسطين 
من   531 تدمير  وجرى  مربع،  كيلومتر 
فلسطينّية،  ومدينة  قرية   774 أصل 
بينما نّفذت العصابات الصهيونّية أكثر 
من 70 مجزرًة أودت بحياة نحو 15 ألف 
فلسطيني و3500 عربي«. ويشير الجهاُز 
أّن  إلى  لإلحصاء في فلسطين  المركزّي 
عدَد الشهداِء الفلسطينّيين والعرب منذ 
مايو  منتصف  وحّتى   1948 العام  نكبة 
بلغ  قد  فلسطين  وخارج  داخل   ،2022
بلغ عدُد شهداء  بينما  ألف شهيد،   100
في  شهيًدا   11358 األقصى  انتفاضة 
حّتى   2000 سبتمبر   28 بين  ما  الفترة 
نحو  أسُر  وتمَّ   ،2022 نيسان/إبريل   30
حزيران  نكسة  منذ  فلسطيني  مليون 
سجون  في  ا  حاليًّ يقاوُم  فبينما   ،1967
يخوضون  أسير،  ألف   4,5 نحو  الحتالل 
تتشّكُل  كياٍن  ضدَّ  مدهشًة  نضالٍت 
ونظام  والفاشّيُة  الجديدُة  النازّيُة  فيه 
بمعادلٍة  )األبارتهايد(  العنصري  الفصل 

هندسّية. 
النكبِة  عشّيَة  الالجئين  عدُد  كان  وإذا 
تمَّ  فلسطينيٍّ  مليون لجٍئ  من  يقترُب 
وبلداتهم  وقراهم  مدنهم  من  طرُدهم 
بعد أن نّفذت عصابات شتيرن والهاغانا 
الفظيعة  المجازر  من  الكثير  وغيرها 
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ال يصُل  الالجئين  عدد  فإنَّ  والبشعة، 

13 مليون  7,5 لجئ من أصل  إلى  اليوم 
المركزّي  الجهاز  َوْفَق  فلسطيني، 
مخّيًما   58 على  يتوّزعون  لإلحصاء، 
لالجئين  األونروا  منّظمُة  بها  تعترف 
في  مخّيماٍت   10 منها  الفلسطينّيين، 
لبنان، 8  9 في سورية، 12 في  األردن، 
الغربّية.  الضّفة  19 في  غّزة،  في قطاع 
عاٍم  بعد  تأّسست  التي  »أونروا«  لكن 
برامج  لتقديم  النكبة  من  العام  ونصف 
تواجه  الفلسطينّيين،  لالجئين  إغاثة 
أعضاء  بتخلّي  كبيًرا  ا  مالًيّ حصاًرا  اليوم 
التزاماتهم  عن  المّتحدة  األمم  في 
الكيان،  تأسيس  عند  قطعوها  التي 
تشكو  التي  العربّية  البلدان  وخصوًصا 
رغم  مساهماتها،  إيقاف  من  المنّظمة 
تتمّتع  التي  الضخمة  المالّية  الفوائض 
حّق  لشطب  بعضها  تسعى  حيث  بها، 
الدولّية  القوانين  العودة وحّتى تطبيق 
السردّية  وتبّني  الدولتين  حلُّ  ومنها 
اليهودّية،  بالدولة  واإلقرار  الصهيونّية 
الالجئين  الحصار على  إحكام  عبَر  وذلك 
في  الصهيونّي  الكيان  مع  والتحالف 
الصحّي  القطاع  بما فيه  أكثَر من مجاٍل 
عبَر  الكهربائّية،  والطاقة  والتعليمّي 
إجبار المواطنين على التعامل مع الكيان 
هذه  في  الكوادر  وتدريب  بالتطبيب 
تحلّية  قطاع  إلى  باإلضافة  القطاعات، 
دول  عليها  تعتمد  التي  البحر  مياه 
شبِه  بصورٍة  الخليجي  التعاون  مجلس 

كلّية.
إّن التطبيَع ليس قدر الشعوب الخليجّية 
الستراتيجي  وخيارهم  والعربّية، 
الدول  تجارب  من  انطالًقا  مواجهته؛ 
الماضية. فالوعي  العقود  العربّية طواَل 
في  عنها  والدفاع  الفلسطينّية  بالقضّية 
الخليج  دول  ومنها  العربّية  المنطقة 
يعود  إّنما  الراهن،  الوقت  وليد  لم يكن 
وممتدٍة  قديمٍة  شعبّيٍة  مواقَف  الى 
بدأ  عندما  العشرين،  القرن  بداية  إلى 
دول  إلى  بالوصول  الفلسطينّيين  بعُض 
وافدة،  عمالًة  أو  مدّرسين  المنطقة 
أبناء  لتدريب  الالزمة  الخبرات  تمتلك 
المهن  من  الكثير  على  العربي  الخليج 
صدور  ومع  يحتاجونها.  كانوا  التي 
وَبْدء   ،1917 عام  المشؤوم  بلفور  وعد 
الكبيرة  اليهودّية  الهجرات  تنظيم 
الفلسطينيون  استشعر  فلسطين  إلى 
الخطَر وجابوا أغلب الدول العربّية لوضع 
ساستها ومسؤولّيها أماَم ما كان يجري، 
والمساندة،  الدعم  جماعات  فتشّكلت 
وكانت البحرين واحدًة من البلدان العربّية 

التي ترّسخ فيها الوعي مبكًرا، فقد شّد 
طلًبا  فلسطين  إلى  الرحال  البحرينيون 
الحال  هو  كما  الخبرات،  وتبادل  للعلم 
مع الشيخ عبدالوهاب الزياني الذي ألقى 
محاضرات في القدس بين عامي 1915 و 
الكبرى  الستثمارات  جانب  »إلى   ،1918
لعبداهلل  البحرين  كمطبعة  البالد،  في 
الزايد، الذي استعان في إدارتها بخبراٍت 
إبراهيم،  أفندي  نوح  مثل  فلسطينّيٍة 
ثم   ،1934 عام  المطبعة  أّسس  الذي 
القسام،  بثورة  لاللتحاق  البالد  غادر 
ذكره  ما  وفق   ،1938 عام  واستشهد 
الباحث البحريني راشد الجاسم في كتابه 
القيم »العالقات البحرينية الفلسطينية«، 
و   1917 بين  العالقة  هذه  فيه  وسرد 
1982. ويورد الجاسم أّنه »في العام 1921 
قدم الحاج أمين الحسيني إلى البحرين، 
وشهدت التبّرعات البحرينّية إلى الحرم 
أهل  كان  حيث  كبيرة،  أرقاًما  القدسي 
البحرين يتبّرعون بثلث تركة المتوفين 
دعًما  ذلك  فعلوا  الخير. كما  أعمال  إلى 
لثورة العام 1936 والحتجاج على تصاعد 

الهجرة اليهودّية إلى فلسطين«.
ا  لقد أّصلت هذه العالقات موقًفا بحرينيًّ
الحّق  جانب  إلى  صلًبا  ا  وعربيًّ ا  وخليجيًّ
أكتوبر  حرب  في  تجلّى  الفلسطينّي، 
من  كلٌّ  قّررت  عندما   ،1973 المجيدة 
والعراق  والجزائر  وإيران  السعودّية 
خفض  وقطر  والكويت  واإلمارات 
على  حظًرا  وفرضت  النفط،  إنتاج 
الوليات  خصوًصا  الغرب،  إلى  شحناته 
هولندا  زودت  حيث  وهولندا،  المّتحدة 
وسمحت  باألسلحة،  الصهيونّي  الكيان 
المطارات  باستخدام  لألمريكّيين 

الهولندّية إلمداد الحتالل ودعمه.
وفي تلك الفترة، شهدت أسواُق النفط 
العالمّي  القتصاد  وتعّرض  ا  حادًّ ارتفاًعا 
ركود  إلى  قادت  كبرى  لضغوطاٍت 
وارتفاع معّدلت التضّخم التي استمّرت 
الماضي،  القرن  ثمانينات  أوائل  حّتى 
ا  نسبيًّ مرتفعًة  النفط  أسعار  واستمّرت 
 .1986 عام  حّتى  الفترة  لتلك  قياًسا 
أقوى  ويعدُّ من  اإلجراُء جريًئا  كان هذا 
على  أّثرت  التي  العربّية  الخطوات 

القتصاد العالمي.
 ،1948 عام  عند  النكبُة  تتوّقف  لم 
ليس  الراهن،  الوقت  حتى  امتّدت  بل 
بل  فحسب،  الفلسطيني  الشعب  على 
ببلدانه  العربي  الوطن  مساحة  شملت 
الصهيوني  الكيان  استهدفها  التي 

ا،  ودوليًّ ا  إقليميًّ معه  والمتحالفون 
بين  إسفين  وضرَب  تفتيًتا  فمارس 
وسعي  العربّية،  المجتمعات  مكّونات 
الدول  في  خصوًصا  ثرواتها،  لنهب 
كبيرٍة  مالّيٍة  بثرواٍت  تتمّتع  التي 
ذكرى  وألّن  العربّي.  الخليج  دول  مثل 
النكبة ل ُتنسى بسبب فظائع الصهاينة 
واحتاللهم لفلسطين والتنكيل بأهلها، 
الوطني  النضال  صدى  وصل  فقد 
الفلسطيني للخارج البعيد، إلى الوليات 
النائبُة  تقّدمت  إذ  األمريكّية،  المّتحدة 
رشيدة  فلسطيني،  أصٍل  من  األمريكّيُة 
للكونغرس  قرار  بمشروع  طليب، 
بالنكبة  بالعتراف  يطالب  األمريكّي 
الفلسطينّية ويعتبرها جريمًة كارثّيًة ما 
كما  اليوم،  حتى  متواصلًة  آثارها  تزال 
وصل هذا الصدى بعض المدن األمريكّية 
من  بالململ  أصيبت  التي  واألوروبّية 
في  ودوره  الصهيوني  اللوبي  طغيان 

طمس حقيقة الكيان الفاشّية.
وعلى الصعيد الخليجي، جرت مياٌه كثيرٌة 
تحت جسر العالقات الرسمّية الخليجّية مع 
دول  بعض  ووّقعت  الصهيوني،  الكيان 
المجلس عام 2020 ما يسمى بـ »التفاقات 
اإلبراهيمّية« التي ُفرضت على المنطقة 
موافقة  يعني  ل  ذلك  أن  إل  فرًضا، 
المهين  التطبيع  على  المنطقة  شعوب 
الشعوب  هذه  إّن  بل  المنطقة،  لتاريخ 
الفلسطيني،  الحّق  جانب  إلى  تقف 
لألّمة،  المركزّية  القضّية  عن  مدافعًة 
باعتبار فلسطين البوصلة التي من يحيد 
أّن  ويروا  الصواب،  طريق  يفقد  عنها 
والدعم  التضامن  بواجب  أولى  فلسطين 
من قبل أهل الخليج العربي، الذي تبلغ 
 2,5 السيادّية نحو  ثروات صناديق دوله 
من  بالمئة   34 تشّكل  دولر  تريليون 
العالم،  في  السيادّية  الصناديق  إجمالي 
نسبٍة  إلى  إل  القدس  مدينة  تحتاج  ول 
ضئيلٍة من هذه الثروة لتواصل صمودها 
في وجه الحتالل ووقوفها ضّد تهويد 
سلوك  من  بدَّ  ول  المقّدسة،  المدينة 
والعدالة  الحرية  طريق  الحق،  طريق 
والتحرير. كما أن المساهمة الفعالة في 
الخليج  واجبات  من  هي  »األونروا«  دعم 
لألّمة،  المركزّية  القضّية  تجاَه  القومّية 
ودول مجلس التعاون قادرٌة على تقديم 
وهو  وسالسة..  يسٍر  بكّل  الدعم  المطلوب.هذا 

74 عاما ىلع نكبة فلسطين: الحرب لم تنته بعد
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الذكرى الرابعِة والسبعين للنكبة:
حّتى ال يضيَع دُمنا سًدى!

تيسير محيسن. باحٌث سياسّي/ فلسطين

»ال معًنى للنظِر إلى الوراِء إاّل لمعرفِة أين نحن اآلن! ونحن، إذ نحاوُل قراءَة 
الماضي الذي لم يمِض بعد؛ نحاوُل أن نتجاوَز سؤاَل البقاء إلى سؤاِل الوجود 
الحّر الذي ُتحّقق فيه الذاُت حّريَة محاكمِة الذات. فال يكفي أن نعيَد روايَة ما 
فعله اآلخرون بنا، بل آن لنا، ونحن نتذّكر ذلك، أن نتساءل بين حيٍن وآخَر عّما فعلنا 

بأنفسنا، ال لنبّرأ التاريَخ من دمنا، بل لنعرَف كيف ال يضيع دُمنا سدى«. 
محمود درويش 

من  عشَر  الخامَس  في  قبل:  من  كتبنا 
العالم  رئتا  امتألت  عاًما،   74 قبل  أّيار، 
برائحة ربيع فلسطين المحترق، مشّبعًة 
ولج  وقتها  والبارود.  والدموع  بالدم 
أنفاَق  مطّولة،  سردّيًة  دهاليَز  العالم 
روايٍة متعّددِة الفصول؛ حكايٌة مفتوحٌة 
والمؤامرات:  والتكّهنات  الحتمال  على 

كيف وقعت النكبة؟ ولماذا؟ 
الكتابُة تكون للنسيان أو للتذّكر، وهما 
والالوعي  الوعي  تشّكالن  ديناميتان 
الجتماعيين، استحضاًرا وإخفاًء، إسكاًتا 
باستحضارها  النكبة  عوملت  وبوًحا. 
صوتها  وبإسكات  طرفنا،  من  الدائم 
يواصُل  عدوٍّ  قبل  من  صورتها  ومحو 

طمَس الحقائق وتزييف التاريخ! 
إّنه ال يفلح الظاملون

قمع  عملّياِت  نا  عدوُّ مارس  لطالما 
يتنّصُل  واإلسكات؛  بالطمس  الحقيقة 
من مسؤوليِتِه عن نكبتنا ويلقي باللوم 

علينا وعلى العرب، بل ويحتفل بقيامة 
»كياٍن« مزّيٍف لشعٍب متخّيٍل إمعاًنا في 
لكّنه  اعترف،  بعضهم  والتنّكر؛  اإلنكار 
»بعٌض« قليٌل واعتراُفُه مشّوٌش ول يخلو 

من زيٍف وإنكار. 
كاملة؛  بالحقيقِة  نعترُف  ل  أيًضا  نحن 
نرّدُد الروايَة ذاتها دون نقٍد أو مراجعة؛ 
بالغنا  بنا.  حّل  عّما  مسؤولّيتنا  ننكُر 
المغتصبة،  الضحّية،  صورة  ترويج  في 
ومنذ  ديارها.  من  قسًرا  المطرودة 
النكبة  آثار  بإزالة  والوعد  وقوعها، 
ردوِد  سوى  نرى  فال  أجيالنا؛  تتوارثه 
المفرطة  التجريبّية  بين  تتراوُح  فعٍل 
حضورنا  ورغم  المتطّرفة،  والعدمّية 
المكّثف والمعّمد بالتضحّية طوال سبعِة 
صوتنا  نا  عدوُّ أسكت  ونصف،  عقوٍد 
الحقيقّية،  صورتنا  وأخفى  الصاخب، 
وتنّصل من دمنا، لكّنه اليوم بالكاد قادٌر 
على التقاط أنفاسه متهّدًجا مربًكا وقد 
إنكاره  في  وأمعن  تطّرفه،  في  أوغل 

كشف  على  يوشك  العالم  أّن  بدا  حّتى 
حقيقته!

ثالثًة  فقدنا   ،74 الذكرى  أعتاب  على 
من فرسان الكلمة: هاني حبيب، فيصل 
حوراني، شيرين أو عاقلة. ولكلٍّ منهم 
العودة  معركة  في  المقّدرة  إسهاماته 
نقول:  كّنا  مقاومة،  الكلمُة  والتحرير. 
طريق.  قاطعُة  نظرّيٍة  دون  البندقّيُة 
عطاءهم  نستحضُر  نوّدعهم  ونحن 
بالتضحية،  المعّطرة  ومسيرتهم 
في  بالتراب  والمغّبرة  بالحبر،  المعّمدة 
المخّيمات  أزّقة  وفي  المنفى  دروب 
الذكرى  استحضروا  المدن.  وحواري 
على  وعملوا  الرواية  بناء  وأعادوا 
ترويجها في عتمة الضطهاد والغياب. 
لن أقول في غيابهم أكثَر مّما قيل في 
وأقماٌر  وأقالٌم  قاماٌت  إّنهم  وداعهم، 
امتشقت، في السيرة والسيرورة، سيوُف 
الحروف سالٌح عبر تقارير البث الصباحي 
السيرة،  اليومي وكتب  العمود  ومقالت 
المستعادة  فلسطين  نحو  السير  يغذون 

وطًنا وُهوّيًة وكرامة!
موقعه  من  بإزميله  الحفر  هاني  واصل 
ا؛ جمع بين ثورّيٍة مستمّدٍة  القلق نسبيًّ
من عالقٍة تاريخّيٍة مع الجبهة الشعبّية، 
اّتجاهات  عن  عبّرت  متفائلٍة  وعقالنّيٍة 
وموضوعّية  الفلسطينّية،  اإلعالم  وزارة 
في  وحضوًرا  زخًما  اكتسبت  صحيفٍة 
المواطن  قلب  على  التنافس  ميدان 
وعقله! »كان هاني بريًئا إلى حدٍّ مدهش، 
المعرفة  بين دهاء  التناقض  درجة  إلى 
المكتوبة وبراءة السلوك اليومي« يقول 

الصديق أكرم عطا اهلل!
والالجئ،  والمناضل  المفّكر  فيصل،  أما 
والمحفوف  الطويل  المشوار  به  انتهى 
أوروبا  وسط  سرير  على  بالخطر، 
لتضمَّ  تّتسع  منفاه  ودروب  المشتعلة، 
أحبها  التي  سوريا  من  جدًدا  ضيوًفا 
مّرة،  الحاكم  وحزبها  لنخبتها  وانتمى 
بين  والطريدة  المطاردة  أوكرانيا  ومن 
ليلتحق  وأطلسي!  أوراسي  جبارين: 
زوجته  دربه؛  ورفيقة  عمره  بشريكة 
قّصُة  جمعتهما  باألمل.  المفعمة  باول 
والحّس  العدالة  بشغف  مصحوبًة  حبٍّ 
الكفاح من أجل  اإلنساني واإلصرار على 
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السالم واإلنصاف ورفع المعاناة والظلم. 
السوداني  مراد  الشاعر  يقول  فيصل، 
شعب،  قّصة  في  سيرٍة  من  »أكثر 
وأطول من فصل النكبة المرير في لوح 
قراءته  في  لنا  ترك  ما  أبرز  الذاكرة«. 
النكبة  منذ  الفلسطيني  السياسي  للفكر 
تجريبي،  اّتجاهات:  ثالث  بين  تشّظيه 
وعدمي، وعقالني وهو ما يصلح لمقاربة 
ا  سياسيًّ فكًرا  المنقسم  اليوم  حالنا 

ا!  وممارسًة نضالّيًة وواقًعا معيشيًّ
شيرين تحّدت »الحيادّية«، فكانت صوت 
رغم  الحقيقّية  وصورتها  فلسطين 
محاولت التشويش واإلسكات والتشويه، 
ولم تسقط في اللغو وهي تجوب أزّقة 
المدن ترصد  أعماق  المخّيمات وتقتحم 
الحقيقَة وتسمع الصوت وتنقل الصورة، 
تسّجل وقائَع ملحمٍة مستمّرٍة من جانب 
وترصد  والمواجهة،  البقاء  قّرر  شعٍب 
انتهاكاٍت فّظًة وفظيعًة لألعراف الدولّية 
مدّجٍج  عدوٍّ  جانب  من  اإلنسانية  والقيم 
بالكراهية العنصرّية والسلوك العدواني. 

فكانت شيرين شاهدًة وشهيدة! 
)1(

تزعُم الروايُة اإلسرائيلّيُة أّن الفلسطينيين 
مشكلِة  عن  المسؤولّيَة  يتحّملون 
لجوئهم؛ وذلك برفضهم قراَر التقسيم، 
واستجابتهم  الحرب،  على  وموافقتهم 
غير  الحقيقة  اإلنقاذ.  لجنة  لدعوات 
ذلك؛ كشفت الوثائق اإلسرائيلية ذاتها 
أّن معظم الفلسطينيين إّنما فعلوا ذلك؛ 
بسبب األعمال العدائّية، أي بعد هجوم 
العصابات اإلسرائيلّية المسلّحة أو الخوف 
به.  التهديد  أو  الهجوم  هذا  مثل  من 
إسرائيل  وحكومات  الصهيونّية  مارست 
إسكاٍت  عملّيات  النكبة  منذ  المتعاقبة 
)بالرقابة  عنها  نتج  لذكراها  نشطٍة 
بما  جاهٌل  اجتماعيٌّ  تشكيٌل  والصمت( 
لهذا  األبرز  المثال  له.  ومنكٌر  حدث 
ماديًّا  اآلثار،  بطمس  يعرف  ما  اإلسكات 
رمزيًّا  آثارها(،  وإخفاء  المباني  )تدمير 
لألماكن  الفلسطينّية  األسماء  )محو 
عبرّية(.  بأخرى  واستبدالها  واألشياء 
النكبُة  شّكلت  مثلما  النتيجة،  في 
الفلسطينّية  الُهوّية  في  تأسيًسا  عنصًرا 
الجماعّية، فإن إنكارها وإنكار المسؤولّية 
في  الجتماعي  الالوعي  شكال  عنها 
هذا  جعل  ما  اإلسرائيلي،  المجتمع 
على  ا  عصيًّ الدوام،  على  قلًقا  المجتمع 
اإلحساس  دائم  المنطقة،  في  الندماج 
من  لمزيٍد  يدفع  ما  األمن؛  بانعدام 
أساسّيًة  سمًة  بوصفه  ويتجلّى  العدوان، 

من سمات هذا المجتمع ودولته! 
)2(

والرّد  الشتباك  بإدامة  كثيرون  يطالُب 
أينما  الحتالل  جرائم  على  الفوري 
مراهقٍة  من  بعٌض  ذلك  وفي  وقعت، 
تعريف  إعادة  في  يكمن  الحّل  ثورّية؛ 
الكّل  على  األعباء  وتوزيع  المقاومة 
بحكمٍة  السياقات  وتقدير  الوطني 
القّوة  والستثمار في عوامل  وعقالنّية، 
يعني  ل  الساحات  تكامل  الحقيقّية؛ 
بأسلوبها  األخريات،  على  واحدٍة  هيمنة 
دورها  كان  مهما  وفعلها،  ومنطقها 
لنموذج  يّتسع  الساحات  تكامل  محوريًّا، 
وغزة  والقدس  جنين  وبيتا،  دجن  بيت 
مشروُعُه  تجّمٍع  لكّل   ،48 وفلسطيني 
اليومّية وخصوصّياُتُه  السياسي وهموُمُه 
تحت  جميًعا،  ننضوي،  لكّننا  الحياتّيُة 
بالتضامن  واحٍد  وطنيٍّ  مشروٍع  لواِء 
الرؤى  وتوحيد  بالتنسيق  والتكامل، 
تخضع  أن  الفصائل  وعلى  والمواقف. 
وليس  الوجودي  لشرطنا  أجنداتها 
هذا  إخضاع  عن  بالكّف  وذلك  العكس، 
مصالحها  أو  رؤاها  أو  ألهوائها  الشرط 
ووصفاٍت  صفاٍت  من  أضفت  مهما 
الواقع  في  هي  أفعاٍل  على  »وطنّية« 
فصائلّيٌة وفئوّيٌة مجّردٌة تنبع، رّبما، من 
نا  حساباٍت متهّورٍة وقصيرة النظر. عدوُّ
ل يريدنا أن نظهر بوصفنا مقاتلين من 
أجل الحرّية، أو بوصفنا ضحايا عنصرّيٍة 
»قتلًة  بوصفنا  إّنما  غاشم،  واحتالٍل 
وإرهابيين« بخلفّيٍة دينّيٍة أو قومّيٍة أو 

أيديولوجّيٍة متطّرفة.  
)3(

الذي  العالم،  زال  ما  عاًما،   74 مروِر  بعَد 
مكتفًيا  نكبتنا،  إنتاج  في  أسهم 
بترميم الخرائب، يقُف على مسافٍة بين 
َأنفِة  بين  أحياًنا  خالًطا  والضحّية  الجاّلد 
لغِة  بين  حائًرا  الجاّلد،  وعنف  الضحّية 
ومصالح حقيقّية  يأتي،  ل  مأموٍل  سالٍم 
واإلذعان  الرأس  طأطأة  إلى  تدفعه 
وأيديولوجّيات  واإلعالم  المال  لطواغيت 
يجهل  منا  البعض  زال  وما  التفّوق. 
تجاهله  فيتّم  العالم  هذا  بلغة  التحّدث 
دون  وشتمه  تقريعه  عملّية  تستمّر  أو 
أوكرانيا  حرُب  أثارته  ما  إّن  نتيجة! 
العالم  قضايا  من  كثيٍر  حول  أسئلٍة  من 
العسكرّية  واألحالف  الدولة  المعاصر؛ 
وتحّطم  الجديدة،  الليبرالّية  ونهاية 
ما  القطبّية،  أحادي  الدولي  النظام 
تفرض  وواعدًة  جديدًة  بيئًة  يخلُق 
لتعميق  فرصها  من  الستفادة  علينا 

وطبيعته  طابعه  وإبراز  عدّونا،  أزمة 
صورة  واستعادة  والعنصرّية،  العدوانّية 
قّوة  على  والّتكاء  خجٍل  دون  الضحّية 
األخالق والحقوق في عالٍم يعاد تشكيله 

بالحفاظ على تعّددّيته وتنّوعه.  
)4(

استخلَص قسطنطين زريق ُبعيد النكبة 
النتكاس  وجوهها:  بعض  مباشرًة 
الخطر،  مجابهة  من  التهّرب  المعنوّي، 
الشّك بالنفس والقادة، وفي استحقاقنا 
بقّوة  الستهتار  أمة/شعب،  لمسمى 
)عنجهّية  بقّوتنا  والنخداع  العدّو 
وأخيًرا   ،)... القّوة،  استيهام  الخطبة، 
فشلنا في فهم الواقع )وفهمنا لطبيعة 
عدّونا ولطبيعة الصراع معه..(. واقترح 
زريق ثالثة دينامّياٍت لحفز العمل على 
إحساسنا  تقوية  النكبة:  آثار  تجاوز 
به،  الستهتار  وعدم  الداهم  بالخطر 
وتعزيز المشاركة الشعبّية )تجاوز فكرة 
العقالنّية  إعمال  وأخيًرا  الفرد(،  البطل 
التضحية  إمكانّية  الثورّية وتحديًدا في 
الخطر  لدرء  المصالح  وضرورتها ببعض 
العالمّي  الواقع  مع  التعامل  في  األكبر 
الواقع،  بعد فهمه »فالعقُل في حقيقة 
الفواعل  أعظم  لعلَُّه  بل  ثورّي،  فاعٌل 
الثورّية في الحياة اإلنسانّية وفي تاريخ 

الشعوب«. 
)5(

ختاًما، نقوُل: إّن الفلسطينّي واجه نكبته 
األولى بكثيٍر من البسالة والتضحية، كما 
حّيًة  وإبقائها  ذاكرته  بإنعاش  واجهها 
على الدوام، وإن كان ارتكب الكثير من 
أثار  إزالة  في  فشله  أّن  غيَر  األخطاء، 
النكبة ل يعود إلى هذه األخطاء وحَدها 
بناء  إعادة  عملّيُة  تحتاُج  ل  بالتأكيد. 
الوعي الوطني إلى تجاوز حالِة النقساِم 
ضروريٌّ  شرٌط  فذلك  فحسب،  الراهنة 
نهٍج  اّتباع  إلى  إّنما  كاف،  غيُر  لكّنه 
انتهاج  والممارسة:  الفكر  في  مختلٍِف 
تجريبّيٍة  دون  الثورّية  العقالنّية  خّط 
واستناًدا  مطلقة،  عدمّيٍة  أو  مفرطٍة 
سلوكنا  محاكمة  يجب  المنهج  هذا  إلى 
السياسي والكفاحي كما في إدارة الشأن 
إّن  الخارجّية.  العالقات  وبناء  اليومي، 
أفضل ما يمكن أن يقوم به الفلسطيني 
إعادة  في  يتمّثل  نكبته  ذكرى  في 
على  سلوكه  وتعديل  روايته  صياغة 
النحو الذي يمّكنه من الدفاع عن قضّيته 
في عالٍم شديِد التعقيد، ل يأبه للدموع 
الّرنانُة  الخطُب  تخيفه  ل  كما  كثيًرا 

الجوفاء!

ف..
مل

ال
74 عاما ىلع نكبة فلسطين: الحرب لم تنته بعد
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رجاُل االستقالِل القطرّي والوكالة اليهودّية

د. موفق محادين. بحث وكاتب سياسي/ األردن

السورّية، وأّول محاولٍة  البالِد  المئوّيِة األولى لوحدِة  بالذكرى  بقدِر ما نحتفي 
لبناِء وطٍن سورٍيّ عربيٍّ موّحد؛ بقدِر ما نعيُش اليوَم حقبَة االنقسام التي تلت 
تلك المحاولة، وبجدٍل صاخٍب دموٍيّ طائفيٍّ جهويٍّ بين وعد بلفور واّتفاقّية 
الكيانّية المقتطعة من  السياسّية  – بيكو، بين المشروِع الصهيونّي والشظايا  سايكس 
لحم سوريا التاريخّية، التي ولدت مع الشروِط التي تعيُد إنتاَج التبعّية، من عصِر اإلماراِت 

اإلقطاعّية العثمانّية، إلى عصِر اإلماراِت الكولونيالّية وشبه الرأسمالّية.

عربّيٍة  دولٍة  من  ما  أّنه  المعروِف  من 
َوْفَق  العشرين  القرن  في  تشّكلت 
شرًقا  العالُم  عرفها  التي  )النماذج( 
 - الدول  فغالبّيُة  وجنوًبا.  شماًل  وغرًبا، 
أو  عباءة  من  خرجت  األوروبّية،  األمم 
لإلمبراطورّية  التاريخّي  السقوط  رحم 
الجرمانّية في ثوبها البابوي– اإلقطاعي، 
الصناعّية  الثورة  سياق  في  وذلك 
واللوثرّية  العلمّية  والثورات  البرجوازّية 
عصر  لمفّكري  الفكرّية  والمناخات 
النهضة، وما أّدت إليه من حروٍب طاحنٍة 
 )1648( وستفاليا  باتفاقّية  انتهت 
)الدول  المعروفة  القومّية  ودولها 
نظرّياٍت  من  رافقها  وما  األوروبّية( 
األّمة   – الهوّية  للعقد الجتماعي، ظلّت 

القاسَم المشترك بينها.
المّتحدة  الوليات  أّن  معروٌف  هو  كما 
الصراع  دفعتين:  على  نشأت  األمريكّية 
الُمستعِمرة،  البريطانّية  اإلمبريالّية  بين 
والبرجوازّية األمريكّية الناشئة المدعومة 
من فرنسا، والصراع بين الشمال األمريكي 
يسيطر  كان  الذي  والجنوب  الصناعي، 
أو جنوًبا، كما  الرقيق شرًقا  على تجارة 
تشّكلت اليابان وروسيا )الدولة – األّمة( 
داخلّيٍة  برجوازّيٍة  ثوراٍت  سياق  في 
قادتها أوساط إمبراطورّية ضّد اإلقطاع 
والنبالء )الساموراي في الحالة اليابانّية(، 
بالطريقة  إنجازه  عن  عجزت  ما  وهو 
العثمانّية  اإلمبراطورّيات  نفسها 
الرجعّي  الشّد  قوى  بسبب  واإليرانّية؛ 

بقيادة السلطان عبد الحميد، والشاه.
مثل  أمم(   – )دول  تشّكلت  بالمقابل 
ثوراٍت  سياق  في  وفيتنام  الصين 
اإلقطاع  تصفية  بين  ربطت  اشتراكّية، 
التابعة،  الناشئة  البرجوازّية  ومواجهة 
األرض  تحرير  استكمال  بين  كما 
واألوروبي  الياباني  الستعمار  من 
وثّمَة  القومّي.  والتوحيد  واألمريكي، 
َتجاِرُب أخرى، لم تتجاوز فكرة )األمة- 
من  جعل  مّما  عنها،  تتخلّى  أو  الدولة( 

العصر الحديث عصر )دولة – األّمة(.
العرب  ُيحرم  لم  العربي،  الصعيد  على 
وحسب،  األّمة(  )الدولة-  تشكيل  من 
القطرّية  الدول  غالبّية  ارتبطت  بل 
الجديدة، إّما بصفقاٍت مع الُمستعِمر أو 
رجال  وأصبح  اليهودّية،  الوكالة  رجال 
رجاُل  هم  منها،  العديد  في  الستقالل 

الوكالة.
اإلقطاعّية  الِبنية  توّفر  لم  األساس،  في 
شروط  من  األدنى  الحّد  العثمانّية 
إلى  اإلقطاعّية  المرحلة  من  النتقال 
الصناعّية،  البرجوازّية  الثورة  مرحلة  
اإلقطاعي  النظام  تركيبة  بسبب  وذلك 
الزعامت( وما عرف  )السلطان والتيمارو 
بالركود األسيوّي، الذي لم يقتصر على 
الجتماعّية  الحقول  طال  بل  القتصاد، 
التطّور  من  المنطقة  وحرم  والثقافّية 
من الحالة الطبيعّية )حالة ما قبل الدولة 
الحالة  إلى  المدنّي(،  والمجتمع  األّمة   -
الحضارّية والدولة – األّمة كأرقى تعبيٍر 
وهو  هيجل،  حسَب  بشريٍّ  اجتماعٍيّ 
الستعمار  من  العرب  انتقال  سّهل  ما 
العثمانّي الذي ينتمي إلى مرحلٍة خارج 
في  األوروبّي  الستعمار  إلى  التاريخ، 
إمبريالّيٍة  إلى  البرجوازّية  تحّول  مرحلة 
والتجزئة،  التبعّية  وتكريس  للنهب 
كما لم يسمح هذا الستعمار للعرب بأن 
قومّيًة  صناعّيًة  برجوازّيًة  ثورًة  يقيموا 
على شاكلته، وخاّصًة تجربة محمد علي. 
الشرق  تقسيم  ومع  المناخات  هذه  في 
الستعمارّية،  المتروبولت  بين  العربي 
)سايكس- وبريطانيا  فرنسا  وخاّصًة 

يربط  األوروبّي  الستعماُر  كان  بيكو(، 
األمان  صمام  اعتبره  بما  التقسيم  هذا 
وكان  بلفور.  وعد  وهو  الضرورّي 
هذه  أخطر  الطبيعّية  سوريا  تمزيق 
الستحقاقات، وهو التمزيُق الذي ترافق 
الصهيونّي  المشروع  بانتقال  مّرٍة  كلَّ 
األمام  إلى  خطوة  الكبرى(،  )إسرائيل 
مقابل تراجع )سوريا الكبرى(، ومن ذلك 

على  الصهيونّي  الخطاب  توّسع  أيًضا 
تراجع  مقابل  السورّي،  اإلقليم  مستوى 
خطاب الوحدة وانحساره لصالح الهوّيات 
السورنة،  )اللبننة،  والكيانّية  الفرعّية 

األردنة، الفلسطنة(.
حزب  مثل  حزًبا  أن  إلى  النتباِه  ومع 
كّل  تمثيل  حاول  الذي  الستقالل 
وكان  الطبيعّية،  سوريا  في  األطياف 
تحلم  برجوازّيٍة  إرهاصاٍت  عن  تعبيًرا 
بسوٍق قومٍيّ مشرقّي، كما كان مسكوًنا 
بأوهاِم الوعود الستعمارّية، لم ينج هو 
اآلخُر من براثن الُهوّيات الكيانّية، التي 

امتّدت إليه بذريعة الستقاللت.
ونعرُف أّن هذا الحزب الذي قامت عليه 
األولى  وحكوماتها  األردن  شرق  إمارة 
للدرك  قائد  وأّول  رئيس حكومة،  )أّول 
كانا من دروز سوريا وهما رشيد طليع 
بإخماد  ضّباطه  وقام  سليم(،  وفؤاد 
مسكوًنا  وكان  القبلي،  العصيان  حركات 
أراضي  كّل  على  مملكٍة  إقامة  بوهم 
عمالء  قام  ما  سرعان  الطبيعّية،  سوريا 
بأقنعٍة  ومالحقته  بتصفيته  اإلنجليز 
من  تبقى  ما  ترويُض  وتمَّ  كيانّية، 
الُهوّيات  هذه  لصالح  المحلّية  قياداته 

حيثما كانت.
الحتالل  مع  وبالتزامن  ذلك،  إلى 
المزيد  اقتطاُع  جرى  لسوريا،  الفرنسي 
وضّمها  الشمالّية  السورّية  األراضي  من 
وانتهاء  مرعش  من  بدًءا  تركيا،  إلى 
الحركة  كانت  فيما  باإلسكندرون، 
البريطاني  الحتالل  بدعم  الصهيونّية 
الجنوبّية،  سوريا  من  المزيد  تقضم 
تتأّسس  أن  فلسطين، دون  وخاّصًة في 
حركة المقاومة بكّل مراحلها على إدراٍك 
الكبرى(  )إسرائيل  بمغزى  تاريخٍيّ 

مقابل انحسار )سوريا الكبرى(. 
فقد ولدت كّل الهوّيات الكيانّية ودولها 
غرار  على  اجتماعّيٍة  تحّولٍت  نتاَج  ليس 
رأسمالّيًة  أكانت  سواًء  الحديثة،  الدولة 
اشتراكّية  كانت  أو  وستفاليا(  )دولة 
على  بل  وفيتنام(،  الصين  )نموذج 
شيء:  كّل  رسم  الذي  الُمستعِمر  إيقاع 
ووّزع  والعصبّيات  والهوّيات  الخرائط 
التأصيل  باب  من  بينها،  القديمة  اآلثار 
لبنانّية  األبجدّية  فأصبحت  المزعوم، 
والقدس  أردنّية،  والبترا  فينيقّية، 

فلسطينّية... وهكذا.
وكان أخطُر ثمٍن لذلك، إّما الخضوُع للعدو 
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القتصادّية  الداخلّية  الهيكلة  وإعادة 
ا  داخليًّ شأًنا  واإلدارّية  والجتماعّية 
مواجهته  عن  العجز  وإّما  ا،  إسرائيليًّ
والتعايش معه. إذ نعرف أّنه بعد سقوط 
ميسلون،  بعد  موّحدٍة  سورّيٍة  دولٍة  أّول 
تم تكبير إمارة شرق األردن بريطانيا، 
وعلى شكل بافر ستيت عامودي وظيفي 
وشريط  األردن  عبر  أو  ترانزيت  )من 
الحديد(  الحج وسكة  ضيق حول طريق 
متصرفّية  تكبير  وتم  الشام،  ببادية 
جبل لبنان )بدأت بإمارات درزية اتسعت 
سوريا  من  القادمين  الموارنة  للفالحين 
حول نهر العاصي( بـ قراٍر فرنسٍيّ باسم 
لبنان الكبير، الذي أخذ من سوريا البقاع 
والمدن الساحلّية بما فيها بيروت، وظلَّ 
مختلفة،  رؤى  بين  تجاذباٍت  موضوَع 
السامي  والمندوب  حويك  البطرك 
الشام.  وبرجوازية  وبريطانيا  الفرنسي 
ا، فقد ظلّت فلسطين بين  أما فلسطينيًّ
برعاية  كولونياليٍّ  صهيونٍيّ  مشروٍع 
األمريكّية،  ثّم  البريطانّية،  اإلمبريالّية 
وانتهت  عروبّيًة،  بدأت  وطنّيٍة  وحركٍة 

كيانّيًة على غرار مثيالتها.
الكيانات  كّل  انتهت  وبالمحّصلة، 
ترويجها  تّم  التي  الفرعّية  والُهوّيات 
استقاللٍت وهوّياٍت وطنّية، إلى اإلنذارات 
المتوالية في استبصارات انطون سعادة 
الجابري  قراءات  وكذلك  عامل،  ومهدي 
والعروي: إما إسرائيل الكبرى أو سوريا 
الطبيعّية عند سعادة، وإّما جدل الصراع 
ودولته  الكولونيالّي  اإلنتاج  نمط  بين 
وتعبيراته الطائفّية، وبين دولٍة وطنّيٍة 
مهدي  عند  عربيٍّ  بأفٍق  ديموقراطّية 
الجابري عن  عامل، كما نتذّكر ما كتبه 
ثالثّية القبيلة والعقيدة والغنيمة شكاًل 
مزّوًرا للدولة الحديثة، وما كتبه العروي 
عن الفوات والتأّخر، حيث ل سبيل لتجاوز 
وما  الرأسمالّية  قبل  ما  الطبيعّية  الحالة 
والُهوّية  المجتمع  قبل  وما  الدولة  قبل 
إل  الحضارّية،  الحالة  نحو  لألمة  الجامعة 
بقراءٍة مرّكبٍة ماركسّية – هيجيلّية عند 

العروي.
بين  العالقة  عن  يتحّدث  الجميُع  ظلَّ 
وعد بلفور وسايكس بيكو التي قسمت 
الخصيب،  والهالل  الطبيعّية  سوريا 
مراجعاٍت  في  ذلك  يترجموا  أن  دون 
الكيانّي قبل أن  الخطاب  نقدّيٍة لمجمل 
الكانتونات  لصالح  األفول  مرحلة  يدخَل 
واتفاقّياٍت  معاهداٍت  عبَر  والالمركزّية، 
مثل أوسلو ووادي عربة وصفقة القرن. 
المجّزأ  لتجزئة  جميعها  أّسست  فقد 
من  لمزيٍد  الموضوعّية  الشروط  وتوفير 
الكيانات  وشطب  الصهيونّي  التوّسع 
الستراتيجّية  لصالح  نفسها،  القطرّية 

إسرائيلي  مركز  المعلنة:  الصهيونّية 
لمحيٍط تابٍع بال دول، كانتونات ومجامع 

طائفّية متناحرة.
على  الصهيونّيُة  الحركُة  دخلت  هكذا، 
خّط )الدولة القطرّية الجديدة( وترجمت 
الّتصالت  أخطرها،  دفعاٍت  على  ذلك 
اليهودّية،  الوكالة  أّدتها  التي  السرّية 
وظهرت في عشرات الوثائق والمذّكرات 

والكتب منها:
الياهو  مذكرات  ولسون،  ماري  دراسات 
إيالت  الياهو  ومذكرات  ساسون، 
وجاراتها(،  )إسرائيل  )ابشتاين( 
ودراسة  زعيتر،  أكرم  يومّيات 
أرلخ،  لرؤوفين  اللبنانّية(  )المتاهة 
الصهيونّية  والحركة  العرب  والطائفّيون 
أمين  دراسة  وكذلك  مورس،  بني  لـ 
 - العربّية  السرّية  )التصالت  مصطفى 
أبو  للكاتب صقر  ومقالت  الصهيونّية( 
فخر، وغيرهم... بالتمّعن في المذّكرات 
الذين  أن  نجد  المذكورة،  والدراسات 
غالبّية  في  الستقالل  برجال  وصفوا 
البلدان العربّية، كانوا قد التقوا ممّثلين 
كان  ظروٍف  في  اليهودّية  الوكالة  عن 
المشروُع الصهيونيُّ فيها واضح المالمح، 
والمتطّوعين  المقاومين  موجات  وكانت 
في فلسطين والشرق العربّي قد دخلت 
المستوطنين  مع  مسلّحٍة  اشتباكاٍت  في 
األوائل ورجال الستعمار البريطاني، بل 
أّن مكتب الكومنترن في موسكو البعيد 
عن  الشرق، أدان موقف الحزب الشيوعّي 
الفلسطينّي )اليهودي( وطالب بتعريب 
المقاومين،  الفالحين  ونصرة  الحزب 
وذلك قبل أن يغّير ستالين موقفه بعيد 
مساوماٍت  في  ويدخل  الثانية،  الحرب 
كاملة،  الشرقّية  أوروبا  أعطته  دولّية، 
يده  ورفع  التقسيم  لقرار  دعمه  مقابَل 
ماهباد  وجمهورية  اليوناني  اليسار  عن 

الكردية.
ألبرز  سريٍع  استعراٍض  وفي  ذلك،  إلى 
القطرّية  الدول  في  الستقالل  رجال 
مع  جمعتهم  سابقٍة  ولقاءاٍت  العربّية 

الوكالة اليهودّية، نجد ما يلي:
الوكالة  جمعت  لقاءات  لبنان،  من   -1
الجمهورّية، بشارة  اليهودّية مع رئيس 
الخوري، ورئيس حكومته، رياض الصلح، 
األحدب  الدين  وخير  اده  إميل  وقبلهما 
والحكومة(،  للدولة  سابقان  )رئيسان 
والبطرك عريضة الذي أشاد به البطرك 

الحالي، الراعي، وكميل شمعون.
الوكالة  جمعت  لقاءات  سوريا،  من   -2
الوطنّية  الكتلة  في  قادة  مع  اليهودّية 
في بلودان 1936، بينهم شكري القوتلي 
ولطفي الحفار ونسيب البكري ومحمود 
بل  الشعالن،  ومجحم  األحمد  سليمان 

كتابه  في  )ابشتاين(  إيالت  الياهو  إّن 
عن  تحّدث  وجاراتها(،  )إسرائيل 
)العائالت  وزعماء  الشهبندر  مع  لقاءاٍت 
وبيروت  دمشق  في  الرستقراطّية( 
جاء  كما  والقاهرة.  وبغداد  وطرابلس 
في يومّيات أكرم زعيتر، الجزء الثالث، 
أن بن غوريون التقى مع إحسان الجابري 
شخصّيات  من  والجابري   ،148-147 ص 

اليمين السورّي المعروفة. 
3- كما تحّدث إيالت عن لقاءاٍت مع نوري 
السعيد وجميل المدفعي وحسين الجميل 
وفٍد  ومع  العراق،  في  األيوبي  وعلي 
)الجامعة  افتتاح  في  شاركوا  مصر  من 
العبرّية(، باإلضافة إلى عشرات الرسائل 
السودان  تكن  ولم  فاروق.  الملك  مع 
وتّيار الستقالل )عن مصر( بعيدة عن 
اإلله  المناخات، إذ نعرف أن )عبد  هذه 
خليل( رئيس الحكومة األسبق عن حزب 

األمة التقى مع الوكالة أيًضا.
العزيز آل سعود  4- وبالمثل، فإن عبد 
أول ملك للسعودية في مرحلتها الثالثة 
التقى ممثلين للوكالة بعد اللقاء الشهير 
مع روزفلت على ظهر السفينة كوينسي 

.1945
فقد  ولسون،  ماري  وحسب  ا،  أردنيًّ  -5
الوكالة  األمير عبد اهلل مع  لقاءات  كانت 
أنفسهم،  اإلنجليز  تتخّطى  اليهودّية، 
صدرت  التي  الكتب  عشرات  عن  فضاًل 
المملكة،  عهود  كّل  وطالت  لحًقا 
األنسي  محمد  مثل:  أسماء،  وتناولت 

وبعض شيوخ العشائر.
ا، وقبل أوسلو يتحّدث أكرم  6- فلسطينيًّ
عن  الثالث،  الجزء  يومّياته  في  زعيتر 
لقاءاٍت جمعت بين بن غوريون وعوني 
وأخرى  العلمي  وموسى  الهادي  عبد 
مع  الغربّية  الضفة  سقوط  بعد  جرت 
جمعت  محلّية،  وزعاماٍت  بلدياٍت  رؤساء 
الشكعة  ووليد  ساسون  موشيه  بين 
آخَر  مكاٍن  وفي  كنعان،  طاهر  وحمدي 
الجعبري. بعد ذلك، ارتبطت فكرة  مع 
المبّكرة  واللقاءات  بالّتصالت  )أوسلو( 
مع الوكالة اليهودّية، قبل أن تنتقل إلى 
)الرسمّية(  وتعبيراتها  العدو(  )دولة 
عصام  من  عديدة،  محّطاٍت  في  ومّرت 
وخالد  نسيبه  سري  إلى  السرطاوي 
الحسن إلى إدوارد سعيد وإبراهيم أبو 

لغد، وصوًل إلى أوسلو.
7- من مصر، عالقات مع رؤساء سابقين 
مثل  الملكي  العهد  في  للحكومات 
لجماعة  داعٍم  أكبر  صدقي،  اإلخوان في حينه ، وعلي ماهر.إسماعيل 
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النفُط باعتباِرِه أداًة سياسّيًة...آفاُق 
الحلِّ ومساراُت األزمِة الليبّية

رامي شفيق. كاتٌب صحفّي/ مصر

ُتبرُز تناقضاُت األوضاع في ليبيا التوّتَر الحادَّ واالرتباَك الحاصَل في العديد من 
الصراع  خالل  من  ذلك  يتبّدى  وميدانيًّا.  وسياسيًّا،  دوليًّا،  المتشابكة؛  الملّفاِت 
لألحداث  إقليميٍّ  مسرٍح  من  بأكثَر  يرتبُط  الذي  األوكراني  الروسّي  العسكرّي 
المتفاقمة، فضاًل عن تعّقِد األوضاِع السياسّيِة وتأزُِّمها في نقاٍط جغرافّيٍة ممتّدٍة دوليًّا 

وإقليميًّا.

عن  الحديُث  المعقولّية  من  يعد  لم 
أزمة - أّي أزمة - بعيًدا عن مسّبباِتها 
وحاضرًة  واقعًة  تبدو  التي  ونتائجها 
خالل  من  األحداث؛  مع  ومشتبكًة 
توظيف عناصرها وآلّياتها، أو التعامل 
الخروج اآلمن  معها باعتبارها شيفرَة 

من نفقها المعتم.
ومن الصعوبِة بمكاٍن تصّوُر حالِة القّوة 
القاهرة في قطاع النفط الليبّي بعيًدا 
مستوى  عبَر  الملزم  اإلطار  ذلك  عن 
الوليات  بين  الراهنة،  الدولّية  األزمة 
وروسيا،  والغرب  األمريكّية  المّتحدة 
خاّصًة مع أزمة الطاقة العالمّية وأسعار 
واشنطن  واضطرار  البترول  برميل 
استخدام  بايدن  جو  الرئيس  وإدارة 
النفط  من  الستراتيجّي  الحتياطّي 
النفط  ورقة  إلى  واللجوء  الصخرّي 
مضّخات  تعطيل   ، َثمَّ ومن  الليبّي، 
الطرف  على  بقّوٍة  والضغط  اإلنتاج 
تأّزم  إلى  النتباه  لفت  بغيَة  الغربّي 
وضرورة  ليبيا،  في  السياسّية  األوضاع 
فرز اللتزامات بين القوى الفاعلة على 
األرض. وفّض الشتباكات فيما بينهم 
يبّين مساَر كلٍّ منها  الذي  النحو  على 

حالًيا ومستقباًل.

المخيال  في  وثالٌث  واقعاِن  مسرحاِن 
السياسي على تخوم السياسة الدولّية؛ 
األّول: عسكريٌّ وسياسيٌّ على األراضي 
 . اقتصاديٌّ والثاني:  األوكرانّية. 
أثُرُه وتداعياُتُه على أرجاء  ويتموضُع 
واألخير:  والثالث  كافًة.  المعمورة 
مدى  من  البعد  أو  بالقرب  يتشّكُل 
النيران  مدى  واّتساع  البارود،  انفجار 
التي يتخّوف الجميُع من خطرها على 

السلم واألمن الدوليين.
القوى  تحسم  لم  الماضيُة  الشهوُر 
المعلَن  موقَفها  واإلقليمّيُة  الدولّيُة 
من حكومة الستقرار المكلفة برئاسة 
تمنحها  لم  بينما  باشاغا،  فتحي 
الليبي.  الواقع  في  الحضور  شرعّية 
الغطاء  ترفع  لم  نفِسِه  الوقِت  وفي 
برئاسة  الوطنّية  الوحدة  حكومة  عن 
عبد الحميد الدبيبة، واكتفت بالقبض 
على مفاعيل القّوة المؤّثرة في السلطة 
األمُر  والنفط؛  المال  أطراف  خالل  من 
الذي دفع إلى أن تكّون آلّيات التنبيه 
إمداداُت  وقفت  حيث  ذلك،  خالل  من 
اللحظة  في  الليبي  النفط  من  اإلنتاج 
أصعب  العالم  فيها  يعيش  التي 
شهد  الذي  السياق  هذا  في  لحظاته 

ارتفاعاٍت غيَر مسبوقٍة في سعر برميل 
البترول.

النافذَة  يمّثُل  الليبّي  النفط  وقطاع 
إذ يوّفُر أكثَر من  ليبيا؛  الرئيسَة في 
97٪ من إجمالي الدخل القومّي للبالد، 
حيث وصل إنتاُج ليبيا من النفط الخام 
ا،  عام 2010 نحو 1,65 مليون برميل يوميًّ
األحداث  ارتباك  وبسبب  اآلن  بينما 
خالل السنوات التي تلت أحداث شباط/ 
فبراير 2011، يتمحور إنتاج النفط في 
ا،  يوميًّ برميل  مليون   1,3 لحدود  ليبيا 
اإلنتاج  مضاعفة  على  القدرة  رغَم 

بعيًدا عن هذا الرقم.
رئيُس الحكومِة المكلّف فتحي باشاغا، 
الذي أّدى اليمين الدستورّية من مجلس 
مطلع  البالد  شرق  طبرق  في  النّواب 
آذار/ مارس الماضي، الذي يسعى حّتى 
العمل من خالل طرابلس  اللحظة نحو 
الذي  الدبيبة  رفض  يواُجُه  العاصمة، 
فشل في إجراء الستحقاق النتخابي. 
الليبّيِة  الوطنّيِة  المؤّسسِة  إعالُن  وجاء 
البالد  توّقف  خلفّية  على  للنفط 
ضعف  يعكس  الذي  النفط،  لتصدير 
الدولة أماَم العالم الخارجي، وفقدانها 
أمن  على  والمحافظة  التعاقد  لجدّية 
األفراد  وسالمة  األجنبّية  الستثمارات 
العاملين بها وضمان استمرار اإلنتاج. 
يتحّقق  وخطورته  العالن  هذا  جدّية 
العاملة  النفط  شركات  أن  واقع  مع 
أكبر  من  ُتعدُّ  الليبّية،  األراضي  في 
صناعة  في  العالم  شركات  وأقوى 
النفط واألكثر تأثيًرا في دائرة صناعة 
من  تقترُب  أّنها  كما  العالمي.  القرار 
من  عظمى  دوًل  كونها  أخرى  زاويٍة 
الجانب القتصادي، وكذلك مؤّثرًة في 

السياسة الدولّية.
نورلند  ريتشارد  األمريكيُّ  السفيُر 
الكبير  الصديق  مع  لقاِئِه  إّبان  حّذَر 
خالل  الليبي،  المركزي  البنك  محافظ 
نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي، من 
المجال  في  النفط  استخدام  خطورة 
أجل  من  عائداته  وتوظيف  السياسي، 
نورلند  سياسّية.  مكاسَب  تحقيِق 
التقي مساَء األحد الماضي، التاسع من 
المستشار  مع  الجاري  مايو  أيار/  شهر 
النواب  مجلس  رئيس  صالح  عقيلة 
الليبي في العاصمة المصرّية القاهرة، 
األوضاع  مستجدات  اللقاء  وتناول 
كان  الملّفات؛  من  وعدًدا  ليبيا  في 
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والموانئ  الحقول  إغالُق  أهّمها  من 
النفطّية والميزانّية العامة للدولة لعام 
من  المكلفة  الحكومة  وعمل  2022م، 

مدينة سرت.
النواب  مجلس  رئيُس  السيُد  وأّكَد 
على أّنه سيتمُّ فتُح الحقول والموانئ 
النفطّية بعد تثبيت آلّية توزيع عوائد 
النفط بشكٍل عادٍل على األقاليم كاّفًة، 
مؤّكًدا أّنه سيسعى جاهًدا لحلحلة أزمة 
النفطّية،  والموانئ  الحقول  إغالق 
وأشار خالل اللقاء، إلى أّن جلسَة مجلس 
مشروَع  تدرُس  سوف  القادمة  النواب 
لعام  للدولة  العامة  الميزانّية  قانون 
الليبية.  الحكومة  من  المقّدم  2022م، 
الحكومة  عمل  أّن  إلى  أيًضا  أشار  كما 
من  يمّكنها  سوف  سرت  مدينة  من 
ضحّيًة  تقَع  ولن  تاّمٍة،  بحرّيٍة  العمل 
مؤّكًدا  غيرها،  أو  الميليشيات  لبتزاِز 
ا  مقرًّ سرت  مدينة  اقترح  عندما  أّنه 
وحكومة  الرئاسي  للمجلس  مؤّقًتا 
تصريف األعمال منتهية الولية؛ لقى 

ا واسًعا. ا ودوليًّ المقترُح ترحيًبا محليًّ
والتصريحات  اللقاء  ذلك  خالل  من 
قطاع  ثقل  تعكس  التي  الرسمّية 
األمر  حسم  في  سواًء  الليبي،  النفط 
في  الفاعلين  من  أيٍّ  لصالح  ا  سياسيًّ
الدولي،  القرار  الداخل، وأثر ذلك على 
التي  المشاورات  قلب  في  األمر  نجد 
ورئيس  األمريكي  السفير  بين  دارت 

مجلس النواب الليبي.
في  التفريُط  ينبغي  ل  ذلك  نحو 
أهمّيِة عنصِر األمن وعسكرة الفصائل 
مسرح  على  تسيطر  التي  المسلّحة 
سّيما  ل  الليبي،  الداخل  في  األحداث 
في الغرب الليبي ومدى أثر ذلك على 
تطّور األوضاع، وتقّدم نسق الستقرار 
على المستويات كافًة، واستغالل بعض 
لتوسيع  الميلشيات  لتلك  األطراف 
امتداد مصالحها  المناورة على  هامش 

التكتيكّية في تلك المرحلة.
من خالل ذلك؛ تتحّرك واشنطن نحو 
لالستحقاق  وحرثها  األرض  تمهيد 
بيَد  محّددة،  آلّياٍت  عبَر  النتخابي 
اللحظة  تلك  إلى  الوصول  تحّدياِت  أّن 
تحّقُقُه  يمكن  ل  بأماٍن  منها  والمرور 
عبَر القوى الدولّية، بل ل يمكُن تصّوُر 
تدرك  أن  دون  المشهد  هذا  ترميِم 
الحالية  اللحظِة  حرَج  الليبّية  ومدى خطورتها.القوى 
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فلسطين  كانت  عربًيا،  األخير  العقد  صبغ  الذي  السياسي  التزاحم  في 
السياسي  التجاذب  حالة  صنعته  واصطفاف  لجدل  محور  وقضيتها 
الحقيقي، وأيًضا وبشكل أساسي ضخ تمويلي وتوجيه وضغط سياسي 
العدوان  مواجهة  في  المنطقة  هذه  شعوب  خطته  عما  جميًعا  إزاحتنا  أراد 

الستعماري.
مسار  بدايته  منذ  اتخذ  غيرها  على  الفلسطينية  القضية  أولوية  حول  الجدل 
موضع  مع  للصدام  سعت  متوهمة،  متنافرة  ثنائيات  لخلق  سعى  تسطيحي، 
فلسطين في وعي الجمهور العربي كموضع لختبار كل مشروع وفاعل سياسي، 
هذا شعار المفرط في عموميته، ولكن المرتبط أيًضا بفهم معقول لما تتعرض 
لها شعوب هذه المنطقة؛ ففلسطين هنا ليس المطلوب أن تكون أكثر أولوية 
الهيمنة  من  التحرر  بعنوان  ارتباطها  بقدر  قضيته،  من  عربي  مناضل  لكل 
الستعمارية، ورفض الفصل بينها وبين أشكال التخلف والستبداد التي تنتجها 
الصراع  تذوت  عن  عربي  مناضل  أي  انفصال  فما  بالدنا،  في  الهيمنة  منظومة 
قضية  عن  انفصاله  يعني  الستعماري  والمشروع  الصهيوني  الكيان  مع  العربي 

التحرر.
في  أعداءنا  أيًضا  فلسطين،  بشأن  يتسامح  ل  من  فقط  نحن  ليس  وبالمناسبة 
متخيلة  ولو  مساحة  بأي  أتباعهم  من  يسمحوا ألي  لم  الستعمارية،  المنظومة 

لتهديد مستعمرتهم الجاثمة على أرض فلسطين.
لم  تجاوزه  من  مكنت  التي  القفزة  أحدث  ومن  نسبًيا،  تجاوزه  تم  الجدل  هذا 
ما  ألبعد  مضوا  الذين  المطبعين  بل  فلسطين،  وحلفاء  المقاومة  معسكر  يكن 
يمكن في إشهار تحالفهم مع الكيان الصهيوني، ذلك بجانب افتضاح الكثير عن 
األدوار المعلنة لمعسكرات وأطراف التطبيع العربي، سواء تلك األدوار التي لعبت 
لمصلحة العدو الصهيوني أو لمصلحة حلفائه من قوى المنظومة الستعمارية، وما 
أحدثته من تخريب في بنية العمل العربي في مواجهة المشروع الصهيوني أو 
التمدد الستعماري، فحتى اللحظة لم نتمكن من استعادة تلك الشبكة النشطة 
والحية من مناصري القضية الفلسطينية، فلقد حفرت خنادق عميقة للتمترس 

الطائفي، ما زالت تدافع عنها ترسانة إعالمية ل تقل شراسة.
في حراك الشعوب، في معركتنا لستعادة أوطاننا من نظم الستبداد المرتهنة 
للمستعمرين، يتضح في نهاية المطاف أننا خسرنا، وتم استنزافنا لسنوات بعد 
الخسارة، وعلينا فحسب العتراف بذلك لنوقف هذا الستنزاف، والمقصد بالخاسر 
هنا ليس طرف أو معسكر سياسي، ولكن خسرنا من مواردنا ومن وحدتنا ومن 

رؤيتنا لمصيرنا المشترك كشعوب عربية. 
الواجب اليوم هو إعادة ترميم بنية وشبكة فعلنا الجماهيري والشعبي، وتجاوز 
ما صنعه التدخل العدواني من آثار، وفي هذا تبدو فلسطين هي العنوان مجدًدا، 
انتفاضي،  فعل  من  استعادته  ما  يومًيا  فلسطين  تظهر  نكبتها  ذكرى  ففي 
وقدرة على المواجهة، واألهم استعادة للهوية الجامعة والنضال الجمعي، وهذا 
لم  الفلسطينية،  الساحة  في  العادلة  القضايا  بين  المفاضالت  ببناء  يحدث  لم 
يفاضل الشهيد في فعله بين قضية األسرى وقضية مواجهة التهجير أو التصدي 
لالستيطان، أو الحقوق المعيشية للصامدين في األرض المحتلة، ولكن باألساس 
باللتفاف والتالقي على عنوان المواجهة ضد الُمستعِمر، وعلى التمسك بتعريف 
تحررية،  فلسطينية  عربية  إنسانية  الحقيقي، هوية  نقيضها  وجه  الهوية في 
إلدامة القمع والظلم والهيمنة.في وجه مشروع الغزو الستعماري وأدواته العنصرية وجرائمه الوحشية، وسعيه 

فلسطين واستعادة البوصلة
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قراءٌة أولّيٌة في نتائِج االنتخاباِت اللبنانّية
عليان عليان. كاتٌب وباحٌث سياسّي/ األردن

في السادس عشر من شهر أيار )مايو( 2022، اّتضحت صورُة ميزاِن القوى في 
مجلِس النّواِب اللبنانّي الجديد لصالح حزب اهلل وحلفائه، التي فاجأت فريق )14( 
آذار االنعزالّي بزعامة زعيم حزب القّوات اللبنانّية »سمير جعجع«، وفاجأت أيًضا 
مهندسْي لوائح هذا الفريق وهما: السفيرُة األمريكّيُة في لبنان »دوروثي شيا« والسفيُر 
السعودّي »وليد البخاري« الذي احتفل مع أداِتِه »سمير جعجع« بالفوِز المزعوِم لفريق 
تثيُر  تغريدٍة  عبَر  لالنتخابات،  النهائّية  النتائج  عن  الداخلّية  وزيِر  إعالِن  قبل  آذار   )14(

الشفقة جاء فيها »انتصرت الدولُة على الدويلة«... وإن ينصركم اهلل فال غالب لكم«!

ورغَم أّن مساعد وزير الخارجية األمريكّي 
فريق  بفشل  تنّبأ  قد  شينكر«  »ديفيد 
»إّن  بقوله:  النتخابات  عشّيَة  آذار   )14(
يغلبون  آذار   )14( فريق  أحزاب  زعماء 
مصالحهم الشخصّية على مصلحة لبنان، 
ينتمون  الذي   الفريق  مصلحة  وعلى 
سّهلت  الوليات  أّن  إلى  مشيًرا  إليه«، 
القتصادّية؛  األزمة  بخلق  لهم  الطريق 
اهلل  لحزب  الحاضنة  البيئة  ضرب  بهدف 
األمريكّي  السفير  أّن  ورغَم  وحلفائه، 
أقرَّ  هيل«  »ديفيد  بيروت  في  األسبق 
اللبنانّية  القّوات  حزب  بفشل  اآلخُر  هو 
أّن  إّل  األكثرّية،  حصد  في  وحلفائها 
الحقيقة  يعاند   يزال  ما  الفريق  هذا 
العنيدة المثبتة باألرقام،  في أّن حزب 
اهلل وحلفاءه: حركة أمل والتّيار الوطنّي 
الطاشناق  وحزب  المرّدة،  وتّيار  الحّر، 
حصدوا  المستقلين،  من  عالية  ونسبة 
الكتلة  النيابّية، وأغلبّية  المقاعد  أغلبّية 
أّن  على   ويصرُّ  الشعبّية،  التصويتّية 
فلكه،  في  يدور  ومن  آذار   14 فريَق 
حصد أكثرّيَة المقاعد، ويجاهُر بضرورِة 
تشكيِل حكومٍة أكثرّيٍة يكون على رأس 

مهامها تجريُد حزب اهلل من سالحه.
معطياُت األرقام:

فمعطياُت األرقام تدحض ما ذهب إليه 
»سمير جعجع« َوْفَق ما يلي:

المرة  هذه  النتخابات  في  الفرز  أّن   -1
وتمّثل  فريقين،  بين  عموديًّا  يكن  لم 
في ثالِث كتل: كتلة حزب اهلل وحلفائه 
وكتلة  آذار،   14 فريق  كتلة  آذار،   )8(
ما  إفرازات  من  ا  سياسيًّ متجانسٍة  غير 
أول  تشرين   17 »انتفاضة  عليها  أطلق 
المنّظمات  2019«، مكّونًة من  )أكتوبر( 
غير الحكومّية )الممّولة من األنجي أوز( 

ومن المستقلّين. 
2- تحالُف حزب اهلل مع حركة أمل والتّيار 
الطاشناق  وحزب  المردة  وتّيار  الوطني 
مثل:  الوطنّية،  الشخصّيات  بعض  ومع 
حصل  السيد،  جميل  واللواء  مراد،  حسن 
 62 بين  يتراوح  المقاعد  من  عدٍد  على 
-64 مقعًدا، وإن كان لم يحّقق األكثرّية 
في  حصل  الذي  النحو  على  المطلقة، 
2018، عندما حصل على )75(  انتخابات 
األكبر  الكتلة  صاحب  ظلَّ  لكّنه  مقعًدا، 
حصة  أّن  حين  في  النّواب،  مجلس  في 
تحالف )14( آذار تراجعت من )47( نائًبا 
في انتخابات 2018 إلى )36( مقعًدا في 

النتخابات األخيرة.
آذار   )14( فريق  تواصل  واقع  من   -3
 )13  ( أوز«  »األنجي  كتلة  مع  النعزالّي 
مع  آذار   )8( فريق  وتواصل  مقعًدا 
الفريق  فإّن  نائًبا،   )20( المستقلين 
البرلمان  في  معه  سيصطفُّ  النعزالي 

المقاومة  سالح  على  التصويت  عند 
كتلته  لتصبَح  أوز«،  »األنجي  كتلة 
المقابل،  وفي  نائًبا   )49( التصويتّية 
حسب   – آذار   )8( فريق  تواصل  فإّن 
العام  األمين  نائب  قاسم  نعيم  الشيخ 
لحزب اهلل - مع المستقلّين )20( مقعًدا، 
فإّن نسبًة كبيرًة من المستقلّين ستقف 
)الثامن من  اهلل  إلى جانب تحالف حزب 
آذار(، وأّن الكتلة التصويتّية لصالح هذا 
يصّوتون  نائًبا،   )77( ستصبُح  التحالف 
الكيان  ومحاربة  المقاومة  سالح  لصالح 

الصهيونّي.
والخلُل الذي وقع فيه سمير جعجع بشأن 
المنّظمات  كتلَة  أّن  عدَّ  أّنه  األكثرّية، 
نائًبا،   )13( أوز«  »األنجي  الحكومّية  غير 
نائًباً،   )20( المستقلّون  إليها  مضاًفا 
توّجهات  لصالح  البرلمان  في  ستصّوت 
المقاومة،  سالح  لنزع  آذار   14 فريق 
من  األكبر  القسم  أّن  ذهنه  عن  وغاب 
المستقلّين لن تصّوت ضدَّ مبدأ »مقاومة 
المقاومة  أن  وتعدُّ  الصهيوني«  الكيان 

ركٌن أساسيٌّ من قّوة لبنان.
إّن  تقول:  األرقام  معطيات  أّن  كما   -4
القّوة  مجموع  بين  شاسًعا  بوًنا  هنالك 
وتحالفه،  اهلل  حزب  لصالح  التصويتّية 
والقّوة التصويتّية لفريق )14( آذار، ما 
يؤّكد بشكٍل مطلٍق أن تحالف المقاومة 
شّكل  هائاًل،  ا  شعبيًّ رصيًداً  يمتلك 
ويشّكل شبكَة أماٍن للمقاومة وسالحها، 
فعلى سبيل المثال ل الحصر، فاز النائب 
للمقاومة«  الوفاء  كتلة  من  رعد  محمد 
كتلة حزب اهلل« بمقعٍد نيابٍيّ وفَق قّوٍة 
تصويتّية )20( ألف صوت، في حين فاز 
الجميل  نديم  الكتائب  حزب  عن  النائب 
من خالل 2500 صوت فقط، وفاز نّواٌب 
آخرون من تحالف 14 آذار بأقّل من رقم 

2000 بكثير.
اهلل  »حزب  الثنائي  تحالف  بخصوص   -5
المقاعد  وحركة أمل«، فقد حصدا كامَل 
بالكامل  الشيعّية  للطائفة  المخّصصة 
المغلق  الرقم  هذا  إّن  إذ  مقعًدا،   )28(
باإلضافة إلى أصوات الحلفاء وّفر- على 
العام لحزب اهلل حسن  حّد تعبير األمين 

نصر اهلل - شبكَة األمان المطلوبة.
6- المعركُة النتخابّيُة األهمُّ كانت على 
القّوات  »حزب  بين  المسيحّية  األكثرّية 
رجل   – جعجع  سمير  بزعامة  اللبنانّية« 
 - لبنان  في  األّول  وأمريكا  السعودّية 
المشهد  من  الحريري  سعد  إزاحة  بعد 
 - سعودّي  بقراٍر  النتخابّي  السياسّي 
وبين »التّيار الوطنّي الحّر« بزعامة جبران 
باسيل، التي كانت بمثابة معركة »كسر 
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القّوات  وهنا يجُب اإلشارُة إلى أّن حزب 
اللبنانّية زاد من رصيده، فقد حصل على 
انتخابات  في  نائًبا   15 مقابل  نائًبا   19
الشارع  في  الغلبة  ظلّت  لكن   ،2018
المغتربين  أصوات  فرز  بعد  المسيحّي 
مساء الثنين 16-5 -2022 للتّيار الوطنّي 
جعجع  لسمير  مفاجأًة  شّكلت  التي  الحّر 
أطراف  ولمجمل  لحزبه،  كبيرًة  وصدمًة 
تحالف )14( آذار وللسفارتين السعودّية 
واألمريكّية، وذلك بتقّدمه من 14 مقعًدا 
لحزب   19 مقابل  معقًدا،   23 إلى  ا  نيابيًّ
أكبر  مجّدًدا  ليعوَد  اللبنانّية،  القّوات 

تكّتٍل مسيحيٍّ نيابيٍّ في لبنان.
7- أّن النخفاض النسبّي في عدد نّواب 
نائًبا   75 من  آذار   )8( اهلل  حزب  تحالف 
نائًبا في   )62( إلى   2018 انتخابات  في 
انتخابات 2022، يعود بشكٍل نسبيٍّ إلى 
للمستقلّين  األصوات  من  قسٍم  ذهاب 
أّن  كما  الحكومّية،  غيِر  وللمنّظمات 
آذار   )14( فريق  نّواب  عدد  انخفاض 
انتخابات  في  نائًبا   47 من  كبيٍر  بشكٍل 
 ،2022 انتخابات  في  نائًبا   36 إلى   2018
يعود أيًضا إلى ذهاب قسٍم من األصوات 

للمستقلّين وللمنّظمات غير الحكومّية.
حزب  حّصة  في  النسبيُّ  التراجُع 

اهلل وحلفائه:
النسبيُّ في  التراجُع  لماذا  والسؤاُل هنا: 
نائًبا عام   75 حّصة تحالف حزب اهلل من 
2018 إلى 62-64 نائًبا في انتخابات مايو 
)أيار( 2022، رغَم أّنه ظلَّ صاحب الكتلة 

األكبر في مجلس النّواب؟
- إحجاُم نسبٍة ل بأس بها من الجمهور 
على التصويت في دائرة بيروت الثانية 
وغيرها، ارتباًطا بأكثَر من عامٍل؛ سواًء 
اإلحباط،  عامل  أو  السياسي،  المال  عامل 
حلفاء  أداء  عن  الرضى  عدم  عامل  أو 
حزب اهلل، في أخذ زمام المبادرة للتصّدي 

لألزمة القتصادّية وللفساد في البالد.
 - الصراُع المستمرُّ بين طرفين حليفين 
و«التّيار  أمل«  »حركة  وهما  اهلل  لحزب 
الوطنّي الحّر«، ما أّدى إلى خسارة مقاعد 
اللبنانّية،  القّوات  حزب  لصالح  »جزين« 
التي  الذاتّية  العوامل  ذلك  إلى  يضاُف 

اعترَف بها رئيُس التّيار الوطنّي الحّر.
- عدَم فوز حليفيه في الدائرة الدرزّية 
حزبي  زعيما  وهما  النتخابات،  في 
أرسالن«  »طالل  والديمقراطي  التوحيد 
أصوات  أن  بحكم  وهاب«،  و«وئام 
تيمور  من  كلٍّ  لصالح  صّبت  المغتربين 
جنبالط ومروان حمادة، كذلك عدم فوز 

مجلس  رئيس  نائب  اهلل  حزب  حليفي 
وأسعد  فرزلي  إيلي  السابق  النّواب 
تّيار  من  كلٍّ  مقاعد  وتراجع  حردان، 
المردة بزعامة سليمان فرنجية، من )5( 
مقاعد عام 2018 إلى مقعدين فقط في 
الطاشناق  حزب  وفوز   ،2022 انتخابات 

األرمني ب )3( مقاعد.
- الضخ المالي والسياسي واإلعالمي غير 
المسبوق في تاريخ النتخابات اللبنانية 
»دوروثي  األمريكية  السفيرة  ودخول 
البخاري«  »وليد  السعودي  والسفير  شيا« 
في  ومشاركتهما  النتخابات  خط  على 
اهلل  حزب  ضد  بالتحريض  مجرياتها 

وحلفائه.
السيناريوهات املتوّقعة:

وحقيقة  النهائّية  النتائِج  إعالِن  بعَد 
فريق،  كلُّ  عليها  حصل  التي  األرقام 
تنتظر لبنان ثالث استحقاقاٍت رئيسّية، 
وهي: انتخابات رئيس المجلس النيابّي، 
انتخاب  ولحًقا  الحكومة،  وتشكيل 

رئيٍس جديٍد للجمهورية.
انتخاُب رئيس مجلِس النّواب: بدأت معركة 
حين  ففي  فوًرا،  النّواب  مجلس  رئاسة 
ا  رسميًّ والتحرير  التنمية  كتلة  أعلنت 
ترشيح نبيه بري رئيًسا لمجلس النّواب، 
بادر سمير جعجع، إلى رفض ترشيح نبيه 
بري لرئاسة المجلس تحت مبّرٍر أّن بري 
مرّشٍح  أيَّ  وأّن  اآلخر،  الفريق  من  جزٌء 
بضمان  يتعّهد  أن  يجب  المنصب  لهذا 
قبل  من  الستراتيجّية  القرارات  اّتخاذ 
المواصفات  هذه  وأّن  والدولة،  الحكومة 
أي  واقترح  بري،  نبيه  في  تتوّفر  ل 
الشيعّية،  الطائفة  خارج  من  آخر  نائٍب 
لكن هذا الطرح ل يمكن تطبيقه، كونه 

يتناقُض مع اّتفاق الطائف.
تشكيُل الحكومة: والعقبة الرئيسّية التي 
هي  النتخابات،  بعد  لبنان  سيواجهها 

تشكيل الحكومة، ففي حين يدعو حزب 
تشكيل  إلى  الحّر  الوطنّي  والتّيار  اهلل 
أرضية  على  وطنّيٍة  وحدٍة  حكومِة 
لألزمة  للتصّدي  الوطنّي،  الحوار  من 
استخراج  إلى  والدعوة  القتصادّية، 
 ،9  ،8  ( الجنوبّية  البلوكات  من  الغاز 
والخضوع  للسفارات  التوّسل  وعدم   ،)10
الدولي...  النقد  صندوق  لشتراطات 
يعلن جعجع صراحًة بأّنه يرفُض حكومَة 
الوحدة، ويصرُّ على حكومٍة أكثرّيٍة من 
تحقيق  على  قادرٍة  حلفائه،  ومن  حزبه 
القرارات السيادّية ومن ضمنها نزع سالح 
العمل على  وأّن حزبه يعتزم  المقاومة، 
الى  كلّه  الستراتيجّي  القرار  يعيَد  أن 
الدولة اللبنانّية، وأن ل يعود ألحٍد الحقُّ 
أن يتخّطى سقف الدولة في ما يتعلّق 
القرار  يكون  وأّن  الخارجّية،  بالسياسة 
األمنّي والعسكرّي بيد الجيش اللبنانّي«، 
من  آذار، سيجعُل   14 من  الموقف  وهذا 
الحكومة، محّل أخٍذ ورٍدّ  مسألِة تشكيِل 
فراٍغ  حالِة  في  البالد  ويترُك  وصراع، 
حكومّي، وتحّول حكومة ميقاتي لفترٍة 
ما  إذا  أعمال«،  طويلة »حكومة تصريف 
جعجع  مطلب  أن  العتبار  بنظر  أخذنا 
كّل  واشتراطات  واشتراطاته هو مطلُب 
وقد  والسعودّية،  األمريكّية  اإلدارة  من 
من  أخطر  هو  ما  إلى  األمور  تتطّور 
الحكومّي،  الفراغ  ذلك في حال استمرار 
الثنائي األمريكّي السعودي  عبر إشعال 
لفتنٍة في البالد، قد تتطّور لحرٍب أهلّيٍة 
ضرب  بهدِف  الخارجي؛  التدّخل  تسّهل 
حزب اهلل وحلفائه وتجريد المقاومة من 
إنجاز  دون  يحول  قد  ما  لكن  سالحها، 
المهّمة هو أّن فريق )14( آذار ل  هذه 
مواجهٍة  في  الدخول  على  القدرة  يملك 
حزب  حين  في  وحلفائه،  اهلل  حزب  مع 
ويرفضون  القدرة  يملكون  وحلفاؤه  الدخول في حرٍب أهلّية.اهلل 
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الكياُن الصهيونّي: مبناُه ووظيفُته، في الماضي والمستقبل!

إطاللٌة على رؤى العاِلم االستراتيجّي المصرّي الكبير »جمال حمدان«
أحمد بهاء الدين شعبان. األميُن العاُم للحزِب االشتراكّي المصرّي/ مصر

»74 عاًما تمرُّ هذِه األيام على ذكرى االغتصاِب الصهيونّي لفلسطين«.   
مأساَة     ُتلّخُص  تكاُد  كلمات،  كلماِتها عن عشرِة  عدُد  يزيُد  ال  التي  الجملُة  هذِه 

وفي  ضياعها،  أسراَر  وتكشُف  حيرتها،  أبعاَد  وتوّضُح  الراهنة،  العربّية  األّمِة 
الوقت ذاته، ُتشيُر إلى طريق الخروج من األزمة، وسبيل النجاة من المستنقع، وتحوي 

أسباَب النجاة!
   وهذا االستنتاُج - إن كان يصّح - بشكٍل عام في مناطَق ُمتعّددٍة من ُمكّونات الوطن 
العربّية  الدول  أي  الطوق«،  »بلدان  وصف  عليها  ُيطلق  كان  فيما  وبالذات  العربي، 
الُمتاخمة حدوديًّا لفلسطين الُمغتصبة: سوريا، ولبنان، واألردن، والعراق، ومصر..، فإّنه 
بالنسبة للدولة األخيرة »مصر«، يصحُّ بشكٍل ُمطلق، وُيمّثُل ارتباًطا وجوديًّا حاسًما عصيًّا 

على االنفكاك، ومستحياًل على االنفصام!

»نجيب  العربيُّ  المفّكُر  كان  وإذا 
التنبيه منذ عام  عازوري«، قد بادر إلى 
األّمة  في  اليقظة  »حركة  أّن  إلى   1905
إلعادة  الكامنة  اليهود  وحركة  العربّية، 
بناء مملكة إسرائيَل القديمِة على قطاٍع 
لهما  مناَص  ل  هناك،  األرض  من  كبيٍر 
من صداٍم مستمرٍّ حّتى تتغلّب إحداهما 
العالم  مصيُر  ويتوّقف  األخرى.  على 
أجمع على ما ُيسفر عنه هذا الصراع بين 
ُمتضاّدتين«  مصلحتين  ُيمّثالن  شعبين 
يهود  كون  على  الواجب  التحفـُّظ  )مع 
والثقافات،  األصقاع  شتى  من  العالم، 
الصفات(،  ُمنسجَم  شعًبا  يكونون 
الُمفّكر  حمدان«،  »جمال  الدكتور  فإّن 

م واحًدا  الستراتيجّي المصرّي الكبير، قدَّ
من أكمل وأعمق الرؤى الفاحصة لجوهر 
الستعمارّي  الستيطانّي  المشروع 
تتمّتع  زالت  ما  رؤيٌة  وهي  الصهيونّي، 
بصحٍة ونفاِذ بصيرٍة نادرتين، رغَم مروِر 
طرحها،  على  عاًما  أربعين  من  أكثَر 
جِربُة العملّيُة الُمعاشُة صدَقها  وتثبُت التَّ
القاطَع كلَّ يوم؛ عبَر ُممارساٍت ل تنقطع، 
نشهُدها ويشهُدها العالُم أجمع، آخُرها 
وليس أخيرها الواقعة اإلجرامية لغتيال 
اإلعالمّية الفلسطينّية الشهيدة »شيرين 
أبو عاقلة«، بدٍم بارد، على مسمٍع ومرًأى 

من العالم أجمع!
فبراير   4 في  حمدان«  »جمال  د.  ُولد 

إثَر   ،1993 أبريل   17 في  وتوفي   ،1928
حامت  مسكِنه،  في  شبَّ  ُمريٍب  حريٍق 
اإلسرائيلّي  للموساِد  دوٍر  حوَل  الُشبهاُت 
سنوات  في  وكان  وقائعه،  ترتيب  في 
األكاديمّي  األخيرة قد هجر عمله  عمره 
القاهرة،  بجامعة  للجغرافيا  أستاًذا 
واعتكف ُمتفّرًغا للعمل الفكري، وأصدر 
للغاية،  الُمهّمة  الدراسات  من  مجموعًة 
الضخم،  الموسوعّي  الُمجلّد  رأسها  على 
دراسة  مصر  »شخصّية  األربعة:  بأجزاِئِه 
و«استراتيجّية  المكان«،  عبقرية  في 
و«اليهود  والتحرير«،  الستعمار 
 6« العرب«،  بترول  أنثروبولوجيا«، 
العالمّية«،  الستراتيجّية  في  أكتوبر 

وغيرها.
كان الدكتور »حمدان« سّباًقا إلى دحِض 
استنَد  التي  األنثروبولوجّية  المقولت 
الصهيونّي  الغتصاب  مشروُع  إليها 
بالستدللت  أّكد،  فقد  لفلسطين، 
محُض  الصهيوني  الكيان  أّن  العلمّية، 
ظاهرٍة استعمارّيٍة في جوهرها ومبناها، 
ل  ألرٍض  أجانَب  ُغزاٍة  اغتصاُب  ُمحوُرها 
أو  تاريخّيٍة  أو  دينّيٍة  بصلٍة  لها  يمّتون 
من  »نوعين«  هناك  أن  موّضًحا  جنسّية، 
قريٍب  من  بينهما  رابَط  ل  اليهودّية 
دارسة،  أو  »قديمة«  يهودّية  بعيد:  أو 
»ُمستحدثة«،  أو  ُمعاصرة  ويهودّية 
وهما نوعان ل يربط بينهما أدنى »صلٍة 

أنثربولوجّية« ثابتة.
فعبَر عملّيِة تحّوٍل تاريخيٍّ ُممتّد، جرت 
على محورين أساسّيين: دخول وخروج، 
من  ألكثَر  امتّدت  وطرد،  جذب  أو 
التوراة«، في  »يهود  ألفي عام، تعّرض 
إلى  »المنافي«  و«المهاجر«،  »الشتات«، 
تأثيراٍت عميقٍة لظاهرتين ُمتالزمتين: 
»خروج أعداٍد ضخمٍة منهم بالتحّول إلى 
تقّل  ل  أفواج  و«دخول  اليهودّية«،  غير 
أجناس  كّل  من  اليهودّية  في  ضخامًة 
العملّية  هذه  اقتران  ومع  المهجر«، 
الدموّي  والختالط  بالتزاوج  المزدوجة 
من  األساس  »الجسم  ن  َتَكوَّ الُمستمرين، 
جنًسا  أصبح  الذي  الُمحّدثين«،  اليهود 
 - ا  أنثروبولوجيًّ  - له  عالقَة  ل  آخَر 

باليهود القدامى!
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ش َد »جمال حمدان«: على  ومن هنا فقد أكَّ
أن  يمكن  ول  ليست؛  اليهودّية  »أّن 
تكون قومّيًة بأّي مفهوٍم سياسيٍّ سليٍم 
أّن  ورغَم  سياسّي،  عالٍم  كلَّ  يعرف  كما 
أّي  في  ا  جنسيًّ ُعنصًرا  ليسوا  اليهوَد 
أخالط  لكّل  حّي  »متحف«  بل  معنى، 
كل  يدرك  كما  العالم،  في  األجناس 
ألنفسهم  فرضهم  فإّن  أنثروبولوجي، 
عّيًة في دولٍة ُمصطنعٍة  أمًة مزعومًة ُمدَّ
ُمقتطعة؛ يجعُل منهم ومن الصهيونّية 

حركًة عنصرّيًة أساًسا«.
الستنتاج  إلى  »حمدان«  يصل  هنا  ومن 
دراسته  في  أوضحه  كما  المنطقي، 
بالغة األهمّية، والمعنونة بـ«استراتيجّية 
دولة  أّن  باعتبار  والتحرير«،  الستعمار 
»الكيان الصهيوني« ليست سوى: »دولٍة 
دينّيٍة صرفة، تقوم على تجميع اليهود، 
سياسّي  »جيتو«  في  فقط،  واليهود 
ُب الدينيُّ  واحد، ومن َثمَّ فأساسها التعصُّ
ا  ابتداًء، وهي بذلك تمّثُل شذوًذا رجعيًّ
العشرين،  للقرن  السياسّية  الفلسفة  في 
العصور  حفرّيات  الحياِة  إلى  وُتعيُد 
أّكدته  ما  وهو  القديمة«،  بل  الوسطى 
بعد  قاطعة،  بصورٍة  المستقبل  وقائُع 
»حمدان«،  الدكتور  رحيل  من  قرٍن  ُربع 
الذي  »إسرائيل«،  دولة  يهودّية  بإعالن 
في   ،2018 تموز   / يوليو  في  صدر 
رئاسة  نتنياهو«  »بنيامين  تولي  عهد 
على  الثالث  مواده  في  وينص  الوزراء، 
التاريخي  الوطن  هي  »إسرائيل  أن: 
فقط   »لليهود  وأّن  اليهودّية«،  لألّمة 
المصير«،  الحّق في تقرير  في إسرائيل 
القوانين  من  وغيره  األساسي  و«القانون 

يجب ترجمتها في هذا اإلطار«، 
الكيان، حسب دراسات »حمدان« ل  فهذا 
يعدو أن يكون »كياًنا لقيًطا«، ُمشكلته 
معضلُة  هو  األّول  وهاجسه  األساسّية 
واألخير:  األّول  في  ووجوده،  »األمن«، 
»رهن بالقّوة العسكرّية وبكونها ترسانًة 
وقاعدًة وثكنًة مسلّحة، مشيًرا إلى أّنها 
قامت ولن تبقى إل بالدم والحديد والنار. 
صميم  في  عسكرّيٌة  دولٌة  فهي  ولذا 
جيُشها  أصبح  ولذا  وحياتها،  تنظيمها 

هو سّكاُنها وسكاُنها هم جيُشها«.
جماعٌة   - »حمدان«  د.  يرى  كما   - إّنها 
اختلقها  الذي  دوُرها  »وظيفّية«، 
مع  بالشتراك  العالمي  الستعمار 
من  وأعّداها  العالمّية«،  »الصهيونّية 
قاعدًة  تصبَح  »أّن  هو:  أدائه،  أجل 
جسر  ورأس  عسكريًّا،  آمنًة  متكاملًة 

ا، ووكيل عام اقتصاديًّا،  ثابت استراتيجيًّ
أو عميل خاص احتكاريًّا، وهي في كّل 
ا يمّزق اتصال  أولئك تمّثُل فاصاًل أرضيًّ
تجانسها  ويخّرب  العربّية  المنطقة 
قابلة  غير  وإسفنجة  وحدتها،  ويمنع 
ونزيًفا  طاقاتها  كل  تمتص  للتشبُّع 
ذاته  الدور  وهو  مواردها«،  في  مزمًنا 
الصهاينُة  القادُة  ده  أكَّ طالما  الذي  
»آرئيل  ومنهم  مناسبة،  من  أكثَر  في 
الصهيوني  الوزراء  رئيس  شارون«، 
ا على تساؤٍل عن  األسبق، الذي أجاب ردًّ
جدوى الكلفة القتصادّية التي تتحّملها 
من  لها  العائد  إزاَء  المّتحدة  الوليات 
الصهيوني،  الكيان  على  الباذخ  الصرف 
حاملة  بمثابة  هي  »إسرائيل  بقوله: 
الوليات  لصالح  تعمل  ثابتٍة  طائراٍت 

المّتحدة في المنطقة«!   
»الكيان  مخاطَر  »حمدان«  َص  لخَّ وقد 
القومّي  األمن  على  الصهيوني« 
الفلسطينّية  بالقضّية  ارتباًطا  المصرّي، 
التركيز  شديد  تلخيًصا  وتطّوراتها، 
ُيسّيطر  من  »إّن  والقطع:  والوضوح 
سيناء  دفاع  خطَّ  ُيهّدد  فلسطين  على 
دفاع  خّط  على  ُيسيطر  ومن  األّول، 
سيناء األوسط يتحّكم في سيناء، ومن 
خّط  في  يتحّكم  سيناء  على  ُيسّيطر 
على  ُيسّيطر  ومن  األخير،  مصر  دفاع 
على  ُيسّيطر  األخير  مصر  دفاع  خّط 
مبنيٌّ  موضوعيٌّ  تلخيٌص  وهو  الوادي«. 
التهديدات  لتاريخ  واعيٍة  قراءٍة  على 
الستراتيجّية التي واجهتها مصر، على 
مّر األزمان، فقد كانت فلسطين بمثابة 
على  لمصر  بامتياٍز  الشرقّية«  »البّوابة 
مدار القرون، عبَر من خاللها الهكسوس 
ُمهددين مصر، ودارت  والتتار  والمغول 
مواجهتهم،  معارك  أرضها  على 

ومواجهة الهجمة اإلفرنجّية التي هّددت 
أمن مصر واستقرارها.

الصهيونّي  الكيان  احتفاِل  مشارِف  على 
بـ »اليوبيل الماسي« لغتصاب فلسطين، 
امتالكه  من  ظاهريًّا  يبدو  ما  ظّل  وفي 
المواجهة،  على  ا  عصيًّ ًعا  ُمدرَّ جبروًتا 
عربّيٍة  لدوٍل  البائسة  الهرولة  مع  خاّصًة 
يبدو  العدو،  في حضن  لالرتماء  عديدٍة 
اإلرهاق  مالمح  الصهيونّي  الكيان  على 
جنباِتِه  في  وتنتشُر  والتشّتت،  والعجز 
الستمرار  على  قدرته  في  الشكوك 
رغَم  األولى،  بالمئوية  الحتفال  حتى 
واإلجرام  والتعّسف  القهر  أشكال  كّل 
الشعب  ضدَّ  ُيمارسها  التي  والعنصرّية، 
بسبب  األصّح  أو  الصامد،  الفلسطيني 
كّل ذلك، وهو ما يستدعي، بالمناسبة، 
حمدان«،  »جمال  »نبوءة«  قراءة  إعادة 
رؤى  من  م  تقدَّ ما  كّل  على  بناها  التي 

وتحليالت: 
   »المستعمرُة الصهيونّيُة في إسرائيل، 
التي بدأت ككلب حراسٍة لالستعمار على 
لت إلى قاطع  تخوم قناة السويس، وتحوَّ
ثّم  األوسط،  الشرق  في  لحسابه  طريٍق 
العروبة،  قلب  في  موقوتٍة  قنبلٍة  إلى 
أمامّيٌة  كاملٌة  عسكرّيٌة  قاعدٌة  اآلن  هي 
نظامه  عن  تتجّزأ  ل  الغربي،  للمعسكر 
الستراتيجّي العدواني الذي أقامه حول 

العالم.
   إّن الصدام بيننا وبين الغرب لن يزول 
في النهاية إل بإحدى ثالث: إّما بزوالنا 
بزوال  وإما  الغرب،  بزوال  وإما  نحن، 

إسرائيل.
وواضٌح بحكم كّل منطٍق على األرض أو 
تحت الشمس أل زوال لنا أو للغرب؛ ولكن 
وسوف  يزول،  أن  ويجب  يمكن  يزول إّنما هي إسرائيُل الزائلة«.الذي 
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إسرائيُل بعَد أربعٍة وسبعيَن عاًما: عوامُل القّوِة ونقاُط الضعف...!

/بريطانيا أكرم عطا الله. كاتٌب صحفّيٌ

فارٌق  عاًما  وسبعين  أربعٍة  قبَل  ُأقيمت  التي  وإسرائيَل  الراهنِة  إسرائيَل  بيَن 
كبير، فقد حدثت تغّيراٌت وتبّدالٌت، وجرت مياٌه كثيرٌة في نهرها، من الدولِة 
الحركة  رئاسة  تسلّم  الذي  القديم  المؤّسس  غوريون؛  بن  دافيد  أقامها  التي 
الصهيونّية، من ثيودور هرتسل مطلَع القرن الماضي، وصواًل لنفتالي بينيت؛ مساحٌة 
توسيع  من  تمّكنت  قوّية،  دولًة  استمراِرها  عوامِل  من  يكفي  ما  أنتج  ومساٌر  كبيرٌة 
نفِسها كانت تحمُل عوامَل  المساحة  لكّنها في  أراٍض عربّية،  مساحتها والسيطرة على 

ضعِفها.

لقد تمّكن بن غوريون من إقامة الدولة 
أربعيناِت  منتصَف  النكبة  حروب  بعد 
المحيط  هذا  وسَط  الماضي،  القرن 
آخًذا  العرب،  من  لمشروعه  المعادي 
جيوٍش  وهجوِم  العرِب  وحدَة  بالحسبان 
عربّيٍة متعّددٍة يوًما ما، وإن حدث ذلك 
ا بعد عقدين على إقامة الدولة في  جزئيًّ
حرب حزيران، ولكن حسابات بن غوريون 
والجيش،  الدولة  بناء  وآلّيات  المبّكرة 
تمّكنا من تحقيق مكاسَب أكبَر وزيادة 
ُعدَّ  ما  وهو  المحتلّة،  األراضي  حجم 
دولٍة  بين  وما  لمكانتها،  هائاًل  اختراًقا 
األمن  تهديدات  عن  تتحّدث  زالت  ما 
القومي المتزايدة بعد ثالثة أرباع القرن 

وتطّور إمكانّيات خصومها.
قوّيٍة  دولٍة  بناء  من  إسرائيل  تمّكنت 
عن  بعيًدا  والقرار  المؤّسسة  عماُدها 
مؤّسسات  يد  في  بل  السياسة،  هواة 
أبرز  من  واحدة  وتلك  القومي  األمن 
مصدُر  المؤّسسُة  حيث  قّوتها،  ممكنات 
القّوة كما الدول المتقّدمة، وتمّكنت من 
الدول  مع  حروًبا  خاَض  قويٍّ  جيٍش  بناء 
وكذلك  مجتمعة،  أو  فرادى  العربّية 
وهو  المستقّل  القضاء  آلّيات  تطوير 
من  تمّكنت  التي  أعمدتها  أبرز  أحُد 
واألجهزة  المؤّسسات  بين  العالقة  ضبط 
والرقابة والمحاكمة كافًة، لمسئولين في 

الدولة والحّد من الفساد.
مراكمتها  من  تمّكنت  قّوٍة  عوامُل  تلك 
وسط  بالخوف  الشعور  بسبب  سواًء 
األّول  الجيل  بسبب  أو  المعادي  المحيط 
أوروبا،  من  عائًدا  الدولة  بنى  الذي 
التي  الحضارّية  التجربة  من  مستفيًدا 
أنتجها اإلرث األوروبي الطويل، وأبرزها 
السلطة،  وتداول  النتخابّية،  التجربة 
فقد  النتخابات،  لصندوق  والحتكام 
أجرت 24 عملّيًة انتخابّيًة خالل 74 عاًما، 
أي بمعّدل مّرٍة كّل ثالث سنواٍت تقريًبا، 
رغَم أّن القانون ينصُّ على انتخاباٍت عامٍة 
كّل 4 سنوات، ما يعني تمّكن المؤّسسة 
من ضبط الخالفات كلّما اصطدمت تحلها 

بالصندوق.
من  إسرائيل  تمّكنت  المؤّسسة  بفضل 
النووّية  القّوة  من  متعّددٍة  قًوى  بناء 
والقتصاد،  والتكنولوجيا  بالعلم  مروًرا 
حتى وصلت إلرسال أقماٍر صناعّية، كّل 
يعيش  زال  ما  عربي،  بحٍر  وسَط  هذا 
هذا  كّل  عن  وبعيًدا  القبيلة،  نظاَم 
بل  بقّوتها،  ليس  إسرائيل  تفّوق  وهنا 
ما  إذا  خصومها  ضعِف  بفعِل  األمُر  بدا 
أوروبا،  في  أخرى  بدول  مثاًل  قارناها، 
تكون  أن  العربّية  الدول  بامكان  وكان 
مثل دوٍل متقّدمٍة حينها كانت إسرائيل 
المسار  ولكن  بها،  قياًسا  متخلّفًة  تبدو 

بعيٍد  من  نراه  الذي  بالشكل  يكن  لم 
بذلك  يبدو  ل  وجًها  له  أن  ما  بقدر 
المجتمع  ابنُة  هي  فالمؤّسسُة  الوضوح، 
كثيرٌة  تغّيراٌت  المجتمع  على  وقد طرأ 
قلٍق  مصدَر  يشّكل  مسارها  وأّن  بدَّ  ل 
عوامل  تشّكُل  بل  الدولة،  لمخّططي 
واضًحا  وبات  البعيد،  المدى  على  ضعٍف 
أن ميكانزمات التطّور تسير في سياقها 
الطبيعي والمعاكس لهندسة مؤّسسيها 

األوائل ول يمكن وقفها وهي:
العقُل  هو  الدولة  أقام  الذي  العقل  أّن 
على  وقف  الذي  الغربّي  العلمانّي 
ألوروبا،  والعلمي  الحضاري  الميراث 
لليهود،  دولة  كتابه  في  وكان هرتسل 
قد قّرر مسبًقا ارتباًطا بالتجربة حينها، 
أن على الحاخامات أن يبقوا في كنسهم 
السياسة.  في  المشاركة  لهم  يسمح  ول 
كانت تلك نظرة مهّمة لكن اآلن تغرق 
إسرائيل أكثر نحو التدين ومنذ سنوات 
ا  مهمًّ جزًءا  الخاخامية  المرجعيات  باتت 
يرأس  مّرٍة  فألول  السياسي،  القرار  في 

الدولة من يعتمر القبعة الدينّية.
اليمين  نحو  السرائيلي  المجتمع  انزياُح 
مؤّقتٍة  باعتباراٍت  يتربط  لم  الديني 
ويتغّير  مستقباًل،  تتغّير  أن  يمكن 
معها النظاُم السياسي، باعتباره انعكاًسا 
مرتبٌط  األمر  أّن  ما  بقدر  لمجتمعه، 
وثقافة  قاعدّية،  ديمغرافّيٍة  بتغّيراٍت 
المجتمع،  في  الثقافات  وتعّدد  اإلنجاب 
الكتلة  لزيادة  الزمن  مع  أّدى  الذي 
الكتلة  وانحسار  وستستمرُّ  الدينّية 
العلمانّية، التي أحد أبرز انعكاساتها هو 

تالشي حزب العمل الذي أّسس الدولة.
فرض  من  الدينّيُة  الكتلُة  تمّكنت  لقد 
التوراة،  طالب  قانون  مثل:  قوانينها، 
العسكرّية،  الخدمة  من  اإلعفاء  وقانون 
عندما  هذا  األولد،  كثيرة  والعائالت 
الكبرى،  األحزاب  ميزان  انكسر 
أكثَر  منذ  التاريخّية  اللحظة  واستدعت 
القوى  تلك  مارست  عقود،  ثالثِة  من 
األحزاب  على  ابتزازها  لتمارس  الدينّية 
تعني  فماذا  القوانين،  تلك  وفرضت 
كتلًة  هناك  أّن  تعني  القوانين؟  هذه 
اجتماعّيًة لن تشارك في القتصاد وفي 
التوراة ول تعمل،  الجيش تدرس كتاب 
الدولة،  على  عبًئا  تصبح  أّنها  يعني  ما 
بثقافِتها  ارتباًطا  تزايٍد  في  وألّنها 
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سيزيد  المحّصنة،  والقوانين  اإلنجابّية 
العمل  قوى  انحسار  ومع  العبُء،  هذا 
دولٍة  نحو  مثقلًة  إسرائيُل  ستسيُر 
عالمثالّية. صحيٌح أّن هذا يحتاج بعض 

الوقت، لكن المسار يسير بهذا الّتجاه.
لتصبَح  إسرائيل  تنزاَح  أّن  يعني  ماذا 
ا  دينيًّ ا  سياسيًّ ونظاًما  ا  دينيًّ مجتمًعا 

ودولًة تنزع أكثَر نحو الدين؟ 
هذا يعني أّن القواسَم المشتركَة والقيَم 
التي  الحضارّي  العالم  مع  المشتركَة 
الدولة  أقامت  حين  العلمانّية،  تمّكنت 
وفي عقودها األولى من نسجها ستأخذ 
هناك  يصبح  الذي  الحّد  إلى  بالتالشي 
عالمّيٌة  ثقافٌة  الثقافتين،  بين  تضاد 
الكنيسة  أزاحت  علمانّية،  ثورٍة  نتاُج 
وبين  الحرّيات،  نحو  وانطلقت  جانًبا، 
ثقافٍة تعيُد العتبار للكنيس وتعتبُرها 
مرجَعها الجتماعيَّ والقوميَّ والسياسي، 
وما بين انفتاٍح عالميٍّ ثقافيٍّ وليبراليٍّ 
وبين انغالٍق دينيٍّ وعقلّية الغيتو لنا أن 

نتصّور حجم التناقض.
كيف ستبدو صورة إسرائيل؟ 

ردود  تابع  من  للخيال  نذهب  أن  وقبَل 
الصحافّية  اغتيال  على  الكونّية  األفعال 
عاقلة،  أبو  شيرين  الجزيرة  قناة  في 
يدرك القصد مّما سيأتي، وهو أّن صورة 
نحو  بانزياحها  ارتباًطا  وأيًضا  إسرائيل 
الفجوة  وتزايد  والقومّي  الدينّي  اليمين 
يسير  الذي  العالم  أّن  يدرك  العالم،  مع 
للوراء،  لألمام يرى دولَة إسرائيَل تسيُر 
من  رّبما  وأحكامه.  انطباعاته  ويعطي 
األحكام  تلك  عن  الحديث  أيًضا  المّبكر 
المسار في  بشكٍل قطعّي، ولكن تراكم 
إسرائيل، سيزيد من وضوح الصورة التي 
بالقطع لن تكون مقبولًة وسَط عالٍم نزع 

مبّكًرا فكرَة القومّيِة والدين.
ماذا يعني ذلك؟ 

وأكثَر  أعمَق  قراءاٍت  إلى  يحتاُج  رّبما 
بات  الحاصل،  النزياح  ولكن  مطّولة، 
القّوة  ممكنات  من  سيمسُّ  أّنه  واضًحا 
إلى  تتحّول  عندما  راكمتها  التي 
أقرب  أو  اقتصاديًّا  مثقلٍة  دينّيٍة  دولٍة 
تقبلُُه  ل  سلوًكا  وتمارُس  الثالث  للعالم 
منّظمة  وصف  وفي  اإلنسانّية...  القيم 
امنيستي إلسرائيل بدولة األبرتهايد ما 
يشي بالمسار... لقد بدأت دولة، بدأت 
أّن  واضًحا  بات  واآلن  القّوة،  بعوامل 
التطّور الجتماعي يحدث تآكل ما بتلك 

العوامل: علينا أن نراقب...!

و..
عد

 ال
ون

ؤ
ش  هنا عدوٌّ مختِلٌف

وهنا شعٌب مختِلف

طالل عولك
كاتب ومحلل سياسي - فلسطين

شروِر  في  إسرائيُل  ستقُع  مّرًة  كم 
وممارساِتها؟  ومخّططاِتها  أهداِفها 
ُهوّيُة إسرائيَل تنفضح، في كلِّ يوم، وتتصاعُد 
طبيعتها،  من  الصادرُة  الكريهُة  الروائُح 
العنصرّية  تعبيراتها  وأشكال  ومحتواها، 
يوٍم  كلِّ  في  اإلرهابّية.  والحتاللّيِة  الفاشّيِة 
إلى  ينظرون  َمْن  دائرُة  العالم  في  تّتسُع 
إسرائيَل على أّنها دولُة فصٍل عنصريٍّ بغيض، 
وأّنها دولٌة مارقٌة وطارئٌة على حركة التاريخ. 

ل يستطيُع من يحمُل الُهوّيَة العنصرّيَة الفاشّيَة 
أن يكوَن غيَره. لذلك، فإّن إسرائيَل بمجتمعها 
كلَّ  تقّدُم  بطشها  وأدوات  السياسي،  ونظامها 
ما  على  وضمائرهم  البشر  عيوَن  يفتُح  ما  يوٍم 
تنطوي عليه هذه الدولة ومجتمعها، من حقٍد 
ما  حقيقّية.  وانعزالّيٍة  لآلخر،  ونفيٍّ  وكراهية، 
فلم  مأتم،  إلى  تحّول  استقاللها،  بعيد  يسّمى 
تنجح في إقامة أّي احتفاٍل في هذه المناسبة، 
والتفّكك  واألمن،  الستقرار،  انعدام  ظّل  في 
والشرطّية.  األمنّية  األجهزة  وفشل  الداخلي، 
حاولت الحتفال، لكن أبطال عملّية العاد أفشلوا 
بما  احتفاًل  القدس  في  وحاولت  ذلك،  عليها 
وفشلت  الفصح،  وعيد  الستقالل  بعيد  يسّمى 

فشاًل ذريًعا. 
الفشل، من  التغطيَة على هذا  حاولت إسرائيُل 
خالل سفك دم الشهيدة شيرين أبو عاقلة، لكن 
تتوّقف  ل  دولّيٌة  محكمٌة  لها  ُنصبت  شيرين 
اغتيالها،  منذ  الثالثة  األيام  عند  فصولُها 
ومواراتها التراب، هكذا هي إسرائيل العنصرّية، 
وهكذا هو الشعب الفلسطيني الذي ُيظهر إرادًة 
فولذّيًة في مواجهة الحتالل وكّل مخّططاته، 
معه حقٌّ وزيُر الحرب الصهيوني بيني غانتس، 
إسرائيل،  مستقبل  على  خوِفِه  عن  يعّبر  حين 
يتفاءل،  أن  الفلسطيني  الشعُب  حقٌّ  ومعه 
الوطنّية  حقوقه  لكامل  استعادته  بمستقبل 

والتاريخّية. 
مختلِف:  شعٌب  أيًضا  وهنا  مختلٌِف  عدوٌّ  هنا 
الشعَب  َيِعُد  والمستقبل  ذلك،  تثبت  األّياُم 
التي  المصائب  من  بالرغم  بذلك،  تعاني منها الطبقُة السياسّيُة الفلسطينّية.الفلسطينّي 
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حوَل الِبنيِة النفسّيِة للنظاِم الفاشي الصهيوني
أحمد مصطفى جابر. كاتب فلسطيني. مسؤول قسم »شؤون العدو« في«الهدف«

هناَك من األدلِّة في الحياِة السياسّيِة واالجتماعّيِة »اإلسرائيلّية« ما يدلُّ على أّن 
أرقاَم االستطالعاِت حوَل العنصرّيِة في الكيان، وتمثيالتها المختلفة، ليست 
مجّرَد أرقاِم استطالعات، بل إّنها متعلّقٌة بالقيمِة والضميِر الجمعّي، وتعّبُر عن 
اآلخر  كراهية  بعقدة  المحكوم  المجتمع  هذا  لدى  والتفكير  السياسّي  الفعِل  اّتجاهاِت 
)الغوييم( ورفضه، وإذا كان صحيًحا أّن الجالدين الطغاَة يبقون في مواقعهم، نتيجَة 
القهِر والقّوِة والرعِب الذي يقيمونه، إال أّنه صحيٌح أيًضا أّنهم ليسوا سوى نتاج البِنيِة 

االجتماعّية التي يصعدون إلى قّمتها.

أو  األرقام،  من  الكثير  لسرِد  داعي  ل 
وأبرز  العنصرّية،  تصاعد  على  األمثلة 
)أعني  السلوكّية  الكراهية  تمّثالتها 
في  ماديًّا  تتجّسد  التي  الكراهّية  بها 
ضحاياها(،  ضّد  مؤٍذ  عدوانيٍّ  سلوٍك 
يريد،  لمن  متوّفرة،  األرقاُم  وهذِه 
دوَن  جامدًة  تأتي  أّنها  ومشكلتها 
المالئم  النفسّي  السوسيولوجّي  التفسير 
سياسيٍّ  جمعٍيّ  تفكيٍر  على  يحّفز  الذي 

واجتماعيٍّ مناهض.
ينشرها  التي  عموًما  اإلحصاءات  تفيدنا 
صورة  على  )حريصون  صهاينٌة  أحياًنا 
كيانهم لدى الرأي العام العالمي كمنتٍم 
للكتلة اللييبرالّية الغريّبة األكثر تحّضًرا(، 
أّن نسبًة كبيرًة منهم يعارضون تطبيق 
مساواٍة كاملٍة للحقوق للمواطنين العرب، 
ينعكُس هذا في قانوِن القومّية أو في 
المستوى  في  حوله  الحالّية  النقاشات 
السياسّي والحزبّي واإلعالمّي الصهيوني، 
فعادًة ما يجيُب »اإلسرائيلّي« النموذجّي 
أّنه يفّضُل حكومًة ل ديمقراطّية ويّتفق 
ديمقراطّيٍة  حكومٍة  على  آرائها  مع 
ل  سيئًة  حكومًة  ويقبل  الرأي،  يخالفها 
حكومٍة  على  العربّيُة  األحزاُب  تدعمها 

أعضاء كنيست  جّيدٍة مدعومٍة من قبل 
عرب، بل يؤّيُد أغلبّيًة من يهود الكيان 
»مواطني  من  أساسّيٍة  حقوٍق  سلَب 
استطالٍع  وفي  العرب«،   إسرائيل 
الصهيونّي  الديمقراطّية  لمعهد  سابٍق 
عسكرّيٍة  وسائَل  إلى  اللجوء   %61 أيد 
العرب في  بوليسّية ضّد  وليس )فقط( 
وهو   – ذاته  الستطالع  وفي  الداخل. 
هذا  لستطالعات  بالنسبة  نموذجيٌّ 
يستحيُل  أّنه   %57,8 أعلن   - المعهد 
 %71,8 وامتنع  العرب  بغالبّية  الوثوق 
سكنّيٍة  تجّمعاٍت  إلى  الدخول  عن 
الطابع  التعارض بين  عربّية، وفي حالة 
اختار  للدولة  واليهودّي  الديمقراطّي 
اليهودّي،  الطابع  على  الحفاظ   %67,8
وعبَر 66,7% إّنهم أكثُر ما يخشون من 
تزايٌد سكانيٌّ متسارع، وقال  العرب هو 
العرُب  يشنَّ  أن  يخشون  إّنهم   %71,8
اليهودّي  الطابع  تغيير  أجل  من  صراًعا 
إسرائيل  على  أّن   %96,5 وأّكد  للدولة. 
اليهودّية  أكثرّيتها  على  تحافظ  أن 
93,5% وأنه يجب المحافظة على قانون 

العودة لليهود.

من  عدٍد  في  كبيرٌة  أغلبّيٌة  وأّكدت 
الستطالعات المتقاطعة أّن العرب خطٌر 
إسرائيل،  دولة  على  وديمغرافيٌّ  أمنٌيّ 
بالخوف  يشعرون  أّنهم  أغلبّية  وعبَر 
اللغة  سماعهم  عند  الرتياح  وعدم 

العربّية.
االنضباُط للقتل:

في مقابلٍة أدبّيٍة سئل الكاتب البيروني 
ماريو فارغاس يوسا فيما إذا كان »يمكن 
يتقاسمون  والطغاة  الشعوب  إّن  القول 
مسؤولّيَة األنظمة الستبدادّية؟« فأجاب 
يكون  أن  فرانكو  باستطاعة  كان  »هل 
موجوًدا دون األسبان، هتلر دون األلمان، 
جميع  بإمكان  الصينيين؟  دون  ماو 
استبدادٍيّ  أّي نظاٍم  بداية  الشعوب في 
أغلب  أّن  الحقيقة  ولكن  يقاوموا،  أن 
في  لبرهٍة  ينجحون  الديكتاتوريين 
جذب وإغراء أكبر شريحٍة من الجماهير، 
نجد  العسكرّي  الدعم  استثنينا  وإذا 
كان  نطلبهم،  ألّننا  يأتون  الطغاة  أّن 
الذي  الدومينيكان  )ديكتاتور  تروجيللو 
تدور حوله رواية حفلة التيس لفارغاس 
الشعب  إلى درجة أن  ا  ا جدًّ يوسا( شعبيًّ
ليلَة  القتلة  التقى  كان  لو  الدومينيكي 
توضيحه  أريُد  ما  لفترسهم،  اغتياله 
اإلذلل  فقط  ليست  الديكتاتورّية  أن 
والتعذيب والقهر إّنما هي أيًضا انهياٍر 

بطيٍء لمجتمٍع بأكمله«.
بإمكان قارٍئ حصيٍف أن يطّور بقليٍل من 
التمّعن أطروحًة يوسا اآلنفة، فبالنسبة 
مجّرَد  األمُر  ليس  »اإلسرائيلي«  للنموذج 
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ديكتاتور جاء إلى سّدة الحكم، إّنما هو 
تجّمعت  كاملٍة  بشرّيٍة  مجموعٍة  موضوُع 
دكتاتوريتها  لتقيم  الدنيا  أطراف  من 
على أنقاض شعٍب آخر، وهكذا لم يكن 
ليبرمان...  أو  كشارون  فاشي  انتخاب 
التي  األسماء  من  شئت  ما  )ضع  بينيت 
أعضاء  معلوماِت  قاعدَة  لك  توّفرها 
تاريخ  في  صدفٍة  مجّرد  الكنيست(، 
السياسة الشعبّية »اإلسرائيلّية«، إّنما هي 
النتيجُة الطبيعّيُة التي يفرزها مجتمٌع 

من هذا النوع.
الكنيست  أعضاء  قائمة  إلى  مثاًل  انظر 
تحالف  أعضاء  أغلبّيَة  تجد  الحالّية 
تحالف  أعضاء  وجميع  الحكومة، 
ا للشعب  المعارضة هم من المعادين كليًّ
فيمن  ويتبارزون  وحقوقه  الفلسطينّي 
واستعداده  وكراهّيته  عنصرّيته  يظهر 
لذبح هذا الشعب، والنتائج في تصويت 
مجّرد  ليست  للكنيست،  »اإلسرائيلّيين« 
انتخابٌيّ  تكراٌر  هي  بل  تصويتّي،  أداٍء 
المجتمع  حقيقَة  يعكُس  رتيب، 
تظهرها  التي  وفاشّيته  الصهيونّي 
التصريحات  الرأي أو  أحياًنا استطالعات 
عن  ناهيك  العنصرّية،  الممارسات  أو 
قوانيَن  في  يوٍم  بعَد  يوًما  تبلورها 
اإلنساِن  إنسانّيَة  تستهدُف  بشعة، 

الفلسطينّي وحياته ومعنى حياته.
على  الضوء  بعض  التالي  في  ونلقي 
الِبنية النفسّية لهذا المجتمع عبَر عقده 
ومخاوفه وصراعه مع نفسه ومع العالم.

غفيرٌة  جموٌع  تتحّول  أن  يمكن  كيف 
من الناس إلى منظومٍة منضبطٍة للقتل 

واإلرهاب والكراهية؟
»افتتان  أّن  أرندت  حنة  ذكرت  لقد 
أكيًدا  افتتاًنا  والجريمة  بالشر  الدهماء 
أّن  ثبت  طالما  إذ  الجديد،  باألمر  ليس 
قائلين  العنف  بأعمال  يرّحبون  الرعاع 
بإعجاٍب »لئن كان ذلك غير جميٍل فإّنه 

بالُغ القّوة بالتأكيد««.
في  لإلجابة  مشروًعا  آرندت  حنة  تقّدم 
الشّر«،  بساطة  أو  لـ»تفاهة  تحليلها 
)آيخمان(  محاكمُة  تّمت  عندما  حيث 
لم  الذي  النازّي  النظام  جالوزة  أحد 
بالصهيونّية  تماًما  سلبّيًة  عالقُتُه  تكن 
بموت  تسّبب  إّنه  يقال  الذي  وقادتها، 
الكثيرون  بحث  الغاز؛  غرف  في  اآللف 
التركيبة  في  األساسي  الخطأ  عن 
النفسّية لهذا اإلنسان، فلم يجدوا شيًئا، 
كان  فقط«،  بعملِِه  يقوُم  »كان  فالرجُل 
ا ينفُذ التعليمات على أفضل  بيروقراطيًّ
الرجل  تماًما،  العكس  شكٍل ممكن، على 
كان منّظًما ونظيًفا ولطيًفا في تعاملِه، 

يوسي  بتعليق  الوصُف  هذا  يذّكرنا 
سريد زعيم ميرتس على دماثة ولطافة 
وحسن أخالق الفاشي ليبرمان بعد عشاٍء 
حميٍم بينهما، ولكن ليبرمان ليس مجّرد 
أداٍة للنظام بل جزٌء ل يتجّزُأ منه. ول بدَّ 
من العتراف أّن هذا التحليل قد يفارق 
الفاشي.  لشخصّية  الكالسيكّي  التحليل 
أثبتت  أرندت،  لتحليل  استكماًل  ولكن 
الناس  معظم  أّن  )ملغرام(  تجارب 
العاديين يمكن أن يتحّولوا إلى وحوٍش 
األبرياء  يعّذبون  األخالقّية،  الناحية  من 
وضعوا  إذا  تذكر،  أخالقّيٍة  روادَع  دون 
طاعة  حيث  من  مناسبٍة  ظروٍف  في 
السلطة، تصّرفات الجنود »اإلسرائيليين« 
الشبان الذين ل تتجاوز أعمارهم الثامنة 
عشرة على الحواجز التي يقيمها الجيش 
وإهانة  وتعذيب  تنكيل  من  المحتّل 
للفلسطينيين تندرج تحت هذا التحليل.
من  ا  جدًّ الكثيَر  أنتجت  وبالتأكيد 
ولعلَّ  الموضوع،  هذا  حوَل  الدراسات 
درس  الذي  فرويد  أعمال  أهّمها 
الفهم  منطلق  من  اليهودّيَة  الشخصّيَة 
وقد  )الالشعور(،  لـ  الداخلي  النفسي 
درس اليهودّية في العديد من مؤلّفاته 
فيه  استند  الذي  والمحرم(  )الطوطم 
إلى النثروبولوجي فريزر ثم كتب عام 
أنجلو(  ومايكل  )موسى  مقالته   1911
األّول  الجزآن  بعدها  لينشر  توقيٍع  دون 
والثاني من كتابه موسى والتوحيد، عام 
1937، أما القسم الثالث واألخير من هذا 
الكتاب فقد نشره عام 1939 وقّدم فيه 
اليهودّية،  للشخصّية  عميقًة  تحليالٍت 
بسماٍت  تتمّيز  الشخصّية  أّن  يرى  وهو 
عامٍة يمكن توحيدها بوصفها سماٍت في 
السماُت  وهذِه  اليهودّية،  الشخصّية  كّل 
والقتل  العظمة  وجنون  الكذب  هي: 
وبمراجعة  التاريخ،  وتزوير  واإلرهاب 
الصريحة  وإشاراته  فرويد  توضيحات 
كون  اّدعاء  منذ  اليهودّية،  للبارانويا 
أّن  لوجدنا  لإلله  المختار  الشعب  اليهود 
اليهود لم يكونوا بحاجٍة إلى النازي كي 
يتحّولوا إلى البارانويا، فاألسُر النازي لم 
اليهودّية  البارانويا  إيقاظ  سوى  يفعل 
الشتات  ذلك  في  والمكبوتة  الكامنة 
الخنوع،  بمظاهر  والمقّنع  اليهودّي 
ليصل األمُر بكّل )يهوديٍّ صهيونّي( أن 
يكون مقتنًعا في أعماق وعيه: إّنه هو 

تحديًدا من صرع »يهودا« في الصحراء.
وفي أعمالِِه حلّل مصطفى زيور الشخصّية 
اليهودّية عبَر جدِل العالقة بين المعامل 
على  مؤّكًدا  الجتماعّي،   – النفسّي 
معامل الرتباط السلوكي بين الطرفين؛ 

حياة  في  يرى  إذ  والنفسّي،  الجتماعّي 
اليهود في الغيتوات انعكاًسا على نفسّية 
عنيفٍة  أشكاٍل  في  يتبّدى  أفرادها، 
والذّل،  الستكانة  في  برزت  جسدّية، 
الشخصّية إلى سلوكّياٍت  مّما دفع بهذه 
مثاًل  أعطى  والعنف  بالشراسة  اّتسمت 
تعّبر  جمعّيٍة  سلوكّياٍت  في  ذلك  على 
عن نفسّيٍة موّحدٍة في عصابات شتيرن 
العصابات  وأراغون وهاغانا، وغيرها من 

التي تحّولت إلى )جيش الدفاع(.
بالحاجة  بالتقرير  تحليله  وينهي 
»اإلسرائيلّية« النفسّية لممارسة العدوان. 
تفقد  بالمعتدي  المتوّحد  فشخصّيُة 
العدوان،  عن  توقفت  هي  إن  تماسكها 
ألّنه يطمئنها مانًعا تفّجر موجات القلق 

والرعب فيها.
المجتمع  على  تماًما  ينطبُق  هذا  إّن 
دافيد  حسب  يعيش  الذي  »اإلسرائيلي« 
المستديمة،  الذعر  من  حالًة  غروسمان 
حيث الغالبّية الساحقة من السكان واقعة 
1967، ومستسلمًة  في فخ ما جرى بعد 
أّن  مفاُدها  مفزعٍة  قدرّيٍة  لفكرٍة  تماًما 
»عقدة  مع  تترافق  يتغّير،  لن  شيًئا 
»اإلسرائيلي«  تفارق  ل  التي  الضحّية 
أبًدا، حّتى كأّنهم أقاموا »إسرائيل« كي 
ويواصلوا  الطبيعّية  الحياة  عن  »يكّفوا 
فقط«.  الضحّية  هيئة  في  الحياة 
فالمجتمُع اإلسرائيلّي بلغ مرحلَة تصنيِف 
كّل آخر في خانة العدو، الذي ل بّد من 
األغراب  صفوف  في  ليس  محاربته، 
»وكّل  أنفسهم  اليهود  بين  بل  فقط، 
الدينّية  مرجعّيتك  إلى  ينتمي  ل  من 
العلمانّية الستيطانّية أو المناهضة لهذا 
شيوع  بالضرورة...  لك  عدٌو  هو  كلّه 
والنزعة  الوطنّية  الروح  وتآكل  الخرافة 
العدمّية والتحلّل من المسؤولّية«، يضاف 
واختراع  األساطير  جنون  كلّه  هذا  إلى 
منظومٍة  لبناء  منها  اختراعه  يمكن  ما 
التي تهدُف  المتناقضة  المعتقدات  من 
قائمة  افتراضّي،  تماسٍك  تحقيق  إلى 
على الغّش والمزاعم المغرضة، والمزيفة 
أيًضا، وقد لحظ ألكسس دوتوكفيل مّرًة 
األكاذيب  تصديق  أن  يعرف  النظام  أّن 
الحقائق  تصديق  من  أسهل  البسيطة 
ل  التي  المأزومة  »الحشود  و  المعّقدة 
يعطيها  أن  الجديد  العهد  يستطيع 
شيئا ملموًسا يستطيع أن يحشوها على 

األقّل باألكاذيب«.
هذا العصاب الجماعّي يتأّسس عميًقا في 
الِبنية النفسّية لمجتمع المستوطنين في 
فلسطين، و»العقدة« التي ينتظم حولها 
هي  »اإلسرائيلّي«  الجماعّي  العصاُب 
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المؤّسساُت اإلسرائيلّيُة
 استيطانّيٌة وليست خيرّية 

د. إلهام جبر شمالي. باحثٌة في تاريخ الحركة الصهيونيّة/ فلسطين

نشاطها؛      في  الخيرّي  الطابع  اّتخذت  التي  الصهيونّية  المؤّسسات  هي  كثيرٌة 
لُيسمَح لها بالعمل في فلسطين منذ منتصِف القرِن التاسع عشر، مثل: مؤّسسة 
الذي  الخيرّي  العمل  أّن  إال  الطبّية،  الفرنسّية، ومنّظمة هداسا  اإلليانس  اّتحاد 
جاءت به لم يكن سوى غطاٍء الستيطاٍن وسلِب األرض الفلسطينّية، ومن تلك المؤّسسات 
اْلَقْوِمّي  ْندوق  الصُّ مؤّسسة  العالم،  يهود  بين  الخيرّي  الطابَع  نفسها  عن  رّوجت  التي 
َمِة  ساِت التي انبثَقت من اْلُمَنظَّ اْلَيهودّي »الكيرين كاييمت«، التي تعدُّ من أهمِّ اْلُمَؤسَّ
االستيطانّي  االْسِتْعماِر  أيدولوجّيَة  جّسَدت  إّنها  حيث  من  1901م،  عاَم  الّصْهيونِّيِة 
التي  الُعْنُصِرّية  األصوِل  عن  مباِدُئها  ِفَلْسطين وشعبِها، فكشَفْت  أرِض  َتجاَه  اإلحاللّي 
ِفَلْسطين  على  للهيمنة  مؤّسساتها؛  جميَع  بها  وألَزمت  الّصْهيونِّية،  َمُة  اْلُمَنظَّ صاَغتها 
حتى قبَل صدوِر تصريِح بلفور عام 1917م؛ فكاَن الكيرين كاييمت َأَحَد أهّم َركائِز إقاَمِة 

ْوَلِة الّصْهيونِّية عام 1948م. الدَّ

تستخدمها  التي  الوسائُل  هي  عديدٌة 
دولة  َثمَّ  ومن  الصهيونّية،  الحركُة 
األرض  على  للسيطرة  الحتالل 
الفلسطينّية ما بين السلب باإلرهاب، أو 
الحتيال والتزييف للوثائق والمستندات 
العسكرّية،  بالقّوة  الخاّصة باألراضي، أو 
التشريعاِت  سنَّ  ذلك  إلى  أضف 
اإلسرائيلي،  الكنيست  عبَر  اإلٍسرائيلّية 
المبّطن،  القسري  التهجير  لفرض 
َثمَّ  ومن  الصامت،  العرقي  والتطهير 
وتوسيع  األرض  على  الهيمنة  استكمال 
التي  األراضي  في  وتعميقه  الستيطان 
لم يصل إليها من قبل، واستمّرت حتى 

يومنا هذا في نشاطها الستيطاني. 
الستيطانّية  المؤّسسة  هذِه  تمويُل  أّما 
التي  ة،  الحرَّ عات  َبرُّ التَّ في  فتمّثلت 
ا،  اتََّخَذْت في بعض األحياِن طابًعا إنسانيًّ
بأّي  خيرّيًة  َسًة  ُمَؤسَّ تكن  لم  أّنها  إل 
أّنها  الرغم من  األشكال، على  شكٍل من 

تحاوُل التسويق عن نفسها عبَر فروعها 
اإلنساني  الطابع  الخارج  في  ولجانها 
في  الستيطاني  لنشاطها  والخيري 
بل  اليهودّية،  التجّمعات  بين  فلسطين 
ِشراَء  َهدُفها  كان  تماًما،  العكِس  على 
وتشريد  علَيها،  والستحواِذ  اأَلرِض 
الطرد  عملّياِت  ممارسِة  عبَر  أصحابها، 
قوميٍّ  وطٍن  إلقامة  المنّظم  والترحيل 
واعتبارها  بل  ِفلَْسطين،  في  هاِيَنة  لِلصَّ
التنازل  يمكن  ل  اليهودي  للشعب  ِملًكا 
عنها بحاٍل من األحوال، أو حّتى السماح 
استئجاره،  أو  فيها  بالعمل  للعرب 
لخزينة  وصل  فقد  سريٍع  وبشكٍل 
ما  م،   1948 عام  نهايِة  حّتى  المؤّسسة 
ا،  استرلينيًّ جنيًها   31,205,999 ُيقاِرُب 
َحْيُث ُجمَع حتى1940م نحو 6,328,249 
فقد  األكبر  المبلغ  أّما  َفَقْط،  جنيًها 
جمعه في السنوات الثمانية األخيرة من 
عمر حكومة النتداب البريطاني 1940-

الفلسطيني،  بالشعب  العتراف  عقدُة 
هذا العصاُب يأخُذ شكَل جموٍح أيدلوجٍيّ 
مدّجٍج بالفكر الصهيوني الذي يأخذ في 
يعتصم  نفسانيٍّ  وباٍء  شكَل  منه  جانٍب 
بالعنف  مّتسمٍة  متشّددٍة  بوطنّيٍة 

الشديد.
وقد توّصل البروفيسور دانيئيل بارطال 
المنظمة  ورئيس  أبيب  تل  جامعة  من 
إلى  السياسي  النفس  لعلم  العالمّية 

النتائج التالية:
غير  إسرائيل  في  اليهودي  الشعب   -1
طبيعي، مفّرق ويعاني من انقساٍم حاد، 
معسكر قومّي جبرّي ومعسكر حمائمي 
يهرب  وكالهما  هستيري  مضغوط 
السالم  لعالقة  يتنّكُر  األّول  الواقع،  من 
المسؤولية إلى عالم  والثاني يهرب من 

الخيال.
2-  يقول بارطال إّن إسرائيل استثمرت 
من  العربّي  العالم  مع  النزاع  في  الكثير 
ومعيشّية،  واقتصادّيٍة  عسكرّيٍة  ناحيٍة 
وتمَّ تشييد أيدلوجّيٍة تفّسر وتبّرر هذا 

السلوك، من الصعوبة تغييرها.
3-  استذكر بارل طال »في تجربة وضع 
المحلّل  أريكة  على  اإلسرائيلي  المجتمع 
النفسي« أبحاًثا كان أنجزها في السابق، 
ودلّت على أّن األطفال اليهود منذ عمر 
تصّوٌر  لديهم  يتكّون  والنصف  الثانية 
في  العربي  ويبقى  العرب  عن  سلبيٌّ 
سلبّيٍة  لصفاٍت  مالزمًة  مفردًة  تصّورهم 
شريرة. وقد فحص منذ أكثر من عشر 
فوجد  العبرّية  التدريس  كتب  سنوات 
وتمّجده  النزاَع  تكّرس  تنفكُّ  ل  أّنها 
أّن  2002 وجد  وفي فحٍص متجّدٍد عام 
تعاني  تزال  ما  العبرّية  التدريس  كتب 
أّن  »يبدو  ويقول  بالماضي،  التثبت  من 

السالم بقي خارج حدود المدرسة«.
البروفيسور  إليه  توّصل  بما  نختم 
حاسم  استنتاج  من  شاحاك  إسرائيل 
إمكانّية  تسرُق  »الصهيونّية  باعتبار 
تطبيع وجود إسرائيل مع وجودها..«، إّن 
هذا الستنتاج يشيُر بوضوٍح إلى تطابق 
الشكل والمضمون في الكيان الصهيوني، 
فالصهيونّيُة هي جوهُر دولة إسرائيل، 
الدولة  وتخلّي هذه  منه،  فكاك  ل  الذي 
الحتمّية،  نهايتها  يعني  جوهرها  عن 
وهذا ما لم يخّطط له أو يتخّيل حدوثه 
مؤّسسوها وقادتها اليوم، الذين يعيدون 
التأكيد باستمرار على هذا الجوهر وعلى 
باعتبارها  إلسرائيل  الصهيونّية  روَح األّمة.أهمّية 
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1948 م، ويبلُغ نحو 24,877,750 جنيًها؛ 
الذي  الّدولِّي  الدعِم  مّما يدلّل على حجم 
وتيرِة  من  للتسريِع  المؤّسسُة  تلّقته 
حّتى  وتهويِدها،  ِفلَْسطين  استيطان 
ُة  قضيَّ فيها  ُعِرضت  التي  السنوات  في 
ِفلَْسطين على هيئِة األمم المّتحدة عام 

1947 م.
ْندوُق  الصُّ كان  م   1948 عام  حرِب  خالَل 
عنصًرا أساًسا في محاربة الِْفلَْسطيِنّيين، 
من  طردهم  عملّيات  في  شارك  َحْيُث 
قراهم ومدنهم، فكان يوسيف فايتس 
أساًسا  عنصًرا  للصندوق  رئيًسا  بصفته 
الفلسطينيين  ترحيِل  خطِط  وضع  في 
المذابِح  عبَر  واْحِتاَللها  أراضيهم  من 
والترويِع  الْقِتَصاِدّي  والتدمير  الدموّية 
بينها  ومن  بينهم،  اإلِشاعات  وبّث 
الفلسطينّية  القرى  لتدمير  داليت  خّطة 
الجليل  من  الفلسطينّيين  وترحيل 
والسيطرة  فلسطين  شمال  ومناطق 
قبل  فلسطين  من  مساحٍة  أكبر  على 
وجوٍد  وفرض  البريطاني،  النسحاب 
المستوطنات  وربطت  فيها،  استيطانيٍّ 
فيما  المواصالت  وتأمين  بعًضا،  بعضها 
بينها، والعمل على ضّم ما يمكن ضّمه 
الدولة  خارج  بقيت  التي  األراضي  من 
لعام  التقسيم  قرار  بموجب  اليهودّية 
إلى  المؤّسسة،  عملت  َحْيُث  م،   1947
الّصْهيونِّية،  الَْعْسَكِرّية  المنّظمات  جانِب 
من  ِفلَْسطين  أراضي  تفريغ  على 
أصحابها بالوساِئِل كافًة، ولكن ل بدَّ من 
القول هنا: إّن مناعَة الُمْسَتْوَطنات التي 
قد  والبرج،  السور  نظام  َوْفَق  أقيمت 
أمام  الُْمْسَتْوِطنين  صمود  في  أسهمت 
ضربات الُمقاَوَمة الِْفلَْسطيِنّية خالل حرب 

عام 1948 م.
على كلٍّ بلغ حجُم األراضي الفلسطينّية 
التي سيطرت عليها المؤّسسُة حّتى مايو 
عام 1948 م، نحو 936,000 دونم فقط، 
ِفلَْسطين  َمَساَحة  من   %3,5 يعادل  ما 
في  مسّجلًة  تكن  لم  أّنها  إل  الكلّية، 
سجاّلت الطابو التابعة لحكومة النتداب 
الَْمساَحُة تعدُّ محدودًة  البريطاني، هذِه 
قّدمتها  التي  التسهيالت  ضوء  في 
للمشروع  البريطاني  الْنِتَداب  سلطات 
الصهيوني طيلَة ثالثِة عقوٍد من فرض 
فلسطين،  على  البريطاني  النتداب 
عليها  استولوا  التي  باأْلََراضي  مقارنًة 
المنّظم،  واإلرهاب  الَْعْسَكِرّيِة  بالقّوِة 
الهاغاناة والبالماخ  الذي نّفذته عصابات 
قتلت  مرّوعٍة  مجازَر  من  وشتيرن، 
أجساِد  فوَق  دولًة  لتقيَم  المئات،  فيها 

فلسطينّيين،  وشيوٍخ  ونساٍء  أطفاٍل 
من  الصهيونّيُة  المنّظمُة  تمّكنت  حيث 
اْحِتاَلل 78% من َمَساَحة ِفلَْسطين خالل 
حرب عام 1948 م، لتقاَم دولُة الحتالل 
 22,920,000 َمَساَحة  على  )إِْسراِئيل( 
خطوط  وَوْفَق  ِفلَْسطين،  من  دونم 
َثمَّ  ومن  اإلِْسراِئيلّية،  الَْعَربِّية  الهدنة 
 1950 عاَم  اإلسرائيلي  الكنسيت  أقرَّ 
سمح  الذي  الغائبين،  أمالك  قانوَن 
األراضي  على  بالسيطرة  للمستوطنين 

التي ُأجبر أهلُها على هجرانها.
ومؤّسسُة  الحتالل  حكومُة  عقدت 
الصندوق القومي عام 1960 م، اّتفاقّيًة 
التابعة  األراضي  تسليم  بموجبها  تمَّ 
إسرائيل،  أراضي  سلطة  إلى  للصندوق 
وفي إطار تنظيم العالقة بين الصندوق 
حّق  الصندوق  منح  تقّرر  والحكومة 
مجالس  في  عنه  بمندوبين  التمثيل 
جرى  ولكن  إسرائيل،  أراضي  مديرية 
تمجيد نشاط الصندوق سنواٍت محدودًة 
مارست، عملها في التشجير تحت حّجة 
ثمَّ  ومن  التصّحر،  من  البيئة  حماية 
آخر  اإلسرائيلي تعدياًل  الكنيست  أجرى 
م،   2009 عام  األراضي  دائرة  لقانون 
الدولة مع  وسمح بموجبه تبادل أراضي 
الصندوق، وأبقى على تمثيل الصندوق 

داخل السلطة األراضي.
بعدم  قراًرا  القومي  الصندوق  اّتخَذ 
الخضوع لسلطة الدولة وفسخ عقد الترابط 
عام  إسرائيل  أراضي  لسلطة  والتبعّية 
الستيطانّية،  مشاريعه  وزيادة  2014م، 
لكّنه تحّول من شركٍة خاّصٍة إلى شركٍة 
أّي  في  المستوطنين  جميَع  تخصُّ 
َثَمّ  ومن  فلسطين.  أراضي  من  بقعٍة 
الذي  المستوطنات  تبييض  قانون  جاء 
الذي يهدف  الكنيست عام 2017م،  سّنه 
الغربّية؛  الضّفة  لتوسيع الستيطان في 
الرئيس  رؤية  َوْفَق  لضّمها  تمهيًدا 
طرحها  التي  ترامب  رونالد  األمريكي 
أيًضا  القانون  أتاح  حيث  2020م،  عام 
مصادرة األراضي الخاصة بالفلسطينيين، 
ووضعها بتصّرف الصندوق القومّي بعد 
الخارج،  من  مالّية  تبّرعات  وصلته  أن 
اليهودّية،  والطوائف  الجاليات  حيث 
مليون  و400  مليار   2 من  بأكثَر  قّدرت 
شركته  الصندوق  وكلّف  شيكل، 
في  األراضي  بشراء  هيمنوتا  الرئيسّية 
لصالح  القدس  وشرقي  الغربّية  الضّفة 
هنا  اإلشارة  من  بّد  ول  المستوطنين، 
تضاعفت  قد  الستيطان  مشاريع  أنَّ 
مّرة  ترامب  األمريكي  الرئيس  فترة 

و..
عد

 ال
ون

ؤ
ش يقارب  ما  الصندوق  قّدم  حيث  ونصف، 

في  لالستيطان  شيكل  مليون   88 من 
الضّفة الغربّية، ودعم المستوطنين في 
التكاليف القضائّية إلخالء الفلسطينّيين 

من أراضيهم.
اليمين  جمعّيات  لمشاريع  ودعًما 
العاد  كجمعية  المتطّرف،  اإلسرائيلي 
في  وتحديًدا  القدس،  في  الستيطانّية 
تنفيذ مشروع ما عرف بمشروع »مدينة 
تعاون  سلوان  بلدة  أحياء  في  داوود« 
لسيطرة  العاد  مع  القومّي  الصندوق 
في  الفلسطينيين  وعقارات  منازل  على 
من  يلزمهم  ما  بتوفير  القدس،  شرقي 
منٍح ماليٍة أو دعٍم في عملّيات التشجير 
الصندوُق  وأناَط  ذلك،  إلى  وما  وخطط 
معارَك  خوَض  صالحيَة  العاد  بجمعّيِة 
المحاكم  في  الفلسطينيين  مع  قضائّيٍة 

اإلسرائيلّية لصالحه. 
خطِطِه  عن  القوميُّ  الصندوُق  كشف 
»إعادة  خّطته  ومنها  الستيطانّية، 
2040م«،  عام  إسرائيل  دولة  توطين 
عبَر  المحتّل،  النقب  أرض  لستهداف 
مليون  وإسكان  منها،  البدو  ترحيل 
قراهم  في  مستوطنهم  ونصف 
750 شركًة  إقامة  من خالل  وأراضيهم، 
لصناعة  مركًزا  وجعلها  النقب،  في 
وتعليم التكنولوجيا، والسايبر، بما يشبه 
الشباب  تستقطب  تكنولوجّية  مدينة 
اليهودّي من العالم عبَر تكثيف الدعاية 
وجلب  إسرائيل،  إلى  اليهودّية  للهجرة 
ما يقارب من 150 ألف يهودي، ومّما ل 
شكَّ فيه أّن هذه الخّطة تشّكل تهديًدا 
الذي  النقب  في  الفلسطيني  للوجود 
تقارب مساحته نصف مساحة فلسطين 

التاريخّية.
القومّي  الصندوق  خطوة  فإّن  وأخيًرا، 
اليهودّي بنقل نشاطه والتغلغل في مدن 
سياسٍة  عن  يعّبُر  الغربّية  الضّفة  وقرى 
الحكومُة  أرادتها  جارفٍة  استيطانّيٍة 
وجودها  التي  اليمينّية،  اإلسرائيلّيُة 
لها،  المستوطنين  قبول  بمدى  يتعلّق 
يرفضون  مستوطنين،  حكومُة  فهي 
الضّفة  في  استيطانّيٍة  بؤرٍة  أّي  إخالء 
مزعوٍم  توراتيٍّ  ستاٍر  تحت  الغربّية، 
استناًدا  األغراب،  من  األرض  بتخليص 
لما جاء في سفر الالويين “اأْلَْرض ل تباع 
بتة، ألنَّ لي اأْلَْرض وأنتم غرباء ونزلء 
فكاًكا لألرِض”.عندي، بل في كلِّ أرٍض ملككم تجعلون 
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تحّدياُت إعادِة إنتاج التمركز األمريكّي 
في الوطن العربّي

د. عابد الزريعي. مديُر مركِز دراساِت أرض فلسطين للتنمية واالنتماء/ تونس

الوضع  متغّيرات  مع  تكّيفها  سياق  في  األمريكّية  المّتحدُة  الوالياُت  تسيُر 
العربي،  الوطن  في  الرئيسة  بمرتكزاتها  إمساكها  تعزيز  تجاَه  الراهن  الدولّي 
دوَن أن تتخلّى عن العمل الذي بدأته منذ فترة، المتمّثل في تعزيز حضورها 
الحضور في آسيا وخوض مواجهٍة  أّن تعزيز  الصين وروسيا، ذلك  لمواجهة  في آسيا؛ 
ناجعة - في التصّور األمريكّي - ضدَّ روسيا والصين، بات يفرُض عليها تعزيُز حضوِرها 
على  العمل  مباشر. وكذلك  غيِر  أو  مباشٍر  بشكٍل  ذلك  العربّية، سواًء كان  المنطقة  في 
تفعيل دور مرتكزاتها وأدواتها في المنطقة؛ األمُر بات يفرُض تحّدياٍت متجّددًة على 
في  ارتباٍك  حالَة  يعيش  منها  كثيًرا  أن  يبدو  التي  العربّية،  التحّرر  حركة  فصائل  مجمل 
قراءة ما يجري، وما يترّتب عليه من مهام، هذا المقال محاولٌة إللقاء الضوء على هذه 

المسألة ضمَن العناوين اآلتية:

أّوال: مؤّشرات أولّية مضّللة:
اإلعالمّية،  الوسائل  عديُد  رّوجت 
بالتوافق مع اندلع الحرب في أوكرانيا، 
يشوُب  توّتًرا  أنَّ  مفاُدها  عديدًة  أخباًرا 
من  والسعودّية  اإلمارات  بين  العالقَة 
ناحيٍة  من  األمريكّية  واإلدارة  ناحية، 
العتقاد  إلى  دفع  الذي  األمُر  ثانية؛ 
التقطتا  قد  العربيتّين  الدولتين  بأّن 
متغّيرات الوضع الدولّي، وحزمتا أمرهما 
على الستفادة القصوى منه. كما ترافق 
إّن  تقول:  نظر  وجهة  مع  الترويج  هذا 
قد  كانت  األمريكية  المّتحدة  الوليات 
حزمت أمرها بالتوّجه إلى آسيا لمواجهة 
في  محتملٍة  روسّيٍة  أو  صينّيٍة  مخاطَر 
تلك المنطقة، ومن َثمَّ لم تعد المنطقُة 
حساباتها  سلّم  ضمَن  أهمّيٍة  ذات 

التصّور  هذا  تعّزز  وقد  الستراتيجّية. 
في أجواء من الفتور السياسي األمريكّي 
بايدن  صعود  منذ  المنطقة  تجاَه 
يناير  في  السياسّي  الهرم  رأس  إلى 
الرئيس  مرحلة  إلى  قياًسا  وذلك   ،2021
بّثت  المناخ  هذا  وفي  ترامب.  السابق 
األخبار  اإلعالمّية عديد  الوسائل  مختلِف 
التي تدعم مثل هذا  اليومّية  السياسّية 
العالقات  توّتر  بينها  ومن  العتقاد، 
ملّفات  خلفّية  على  الخليجّية  األمريكّية 
اليمن،  في  والحرب  اإلنسان،  حقوق 
والسعودّية  لإلمارات  األسلحة  وتوريد 
الروسّية  األبواب  بدأتا في طرق  اللتين 
والصينّية للتزّود بالسالح. وكذلك رفض 
األمريكّي  للطلب  الستجابة  السعودّية 
بضّخ كّمياٍت إضافّيٍة من النفّط للحّد من 

ارتفاع األسعار، ودعوتها الرئيس الصينّي 
لزيارة المملكة في شهر رمضان، وامتناع 
األمن  مجلس  تترأس  التي  اإلمارات، 
التصويت،  عن  مارس،  آذار/  في  الدولي 
قراٍر  لمشروع  فبراير،  شباط/   25 في 
ويطالب  أوكرانيا،  بغزو  ينّدُد  أميركيٍّ 
ابن سلمان  إّن  بالنسحاب. وقيل  روسيا 
اّتصاٍل  على  الرّد  رفضا  قد  زايد،  وابن 
وعلى  لكن  نفسه،  بايدن  من  هاتفيٍّ 
الرغم من أهمّية ودللت هذه األحداث 
السياسّية، وبغض النظر عن مدى دّقتها 
سياق  في  تندرج  أّنها  إّل  الحرفّية، 
لها  للمعالجة، ول يمكن  القابلة  الشروخ 
والقطيعة  الكسر  مرحلة  إلى  تصل  أن 

ألسباٍب عديدة.
ثانًيا: مرتكزاٌت قديمٌة ومتجّددة:

جّسدت  التي  المّتحدة  الوليات  إّن 
وريثًة  المنطقة،  في  حضورها 
أدركت  قد  البريطانّية،  لإلمبراطورّية 
الستراتيجّية  الخصوصّية  البداية  منذ 
للمنطقة، بوصفها المركز األهّم للصراع 
الدولّي، منذ الصراع البريطانّي الفرنسّي 
الهند،  طريق  لتأمين  بريطانيا  وسعي 
واختالق  خلق  تمَّ  الذي  المسار  وهو 
هذا  أرضية  وعلى  سياقه،  في  إسرائيل 
البداية  منذ  سياستها  ضبطت  اإلدراك 
استراتيجّيٍة  قضايا  ثالثة  ضوء  على 
الحرب  مقتضيات  إدارُة  وهي  أساسّية، 
وإسرائيل،  الطاقة،  ومصادر  الباردة، 
ارتباًطا  التجّدد،  في  آخذٌة  قضايا  وهي 
بمتغّيرات الوضع الدولي لألسباب اآلتية:
في  القوّي  الحضور  عن  التراجع  أّن  ـــ   1
لتقّدم  المجال  يفتح  المنطقة،  هذه 
قوى أخرى. فقد بقيت المنطقُة طواَل 
بين  النفوذ  على  تنافٍس  ساحَة  عقوٍد 
القّوتين العظميين ــ ألسباٍب متباينة ـــ 
سقط  قد  السوفييتّي  الّتحاُد  كان  وإذا 
ذاته  الصراع  عاد  فقد  دوره،  وتالشى 
في صيغة روسيا الّتحادّية الناهضة من 
وفي  النهيار.  خلّفه  الذي  الركام  وسط 
أّن  تدرك  أمريكيا  باتت  الصدد،  هذا 
المنطقة يعني ترك موقٍع  البتعاد عن 
التي  القوى،  ذات  ستمأله  استراتيجيٍّ 
آسيا،  في  لمالقاتها  تذهب  أن  تريد 
وبالنتيجة تعزيز قدرة تلك القوى بدًل 
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من تقويضها. 
أصبَح  الطاقة،  مصادر  تأمين  أّن  ــ   2
أكثَر أهمّيٍة مّما سبق، خاّصًة وقد أصبح 
النفط والغاز أحَد أهمِّ األدوات التي يدار 
الروسي، لتقليل  الجانب  الصراع من  بها 
األوربّية  األمريكّية  العقوبات  انعكاسات 
وحلفائها  بينها  التناقض  وخلق  عليه 

األوربّيين. 
في  آخذٌة  إسرائيل  إلى  الحاجَة  أّن  ــ   3
المنطقة،  في  وظيفّيٍة  كأداٍة  التجّدد 
العتماد عليها في تعزيز ودعم  يمكن 
القضيتين السابقين بشكٍل أساس. كما 
مصلحٍة  ذات  أصبحت  األداة  هذه  أّن 
مباشرٍة ترقى بها إلى مستوى الشريك 

في إدارة المنطقة الستراتيجّية.
ثالًثا: ال مجاَل للحياد واالبتعاد: 

إّن القضايا الثالث السابقة تضُع المنطقَة 
ا،  العربّية على رأس سلّم أولويات أمريكيًّ
حرًصا  أكثَر  تكون  أن  عليها  وتفرض 
ارتباًطا  وذلك  حضورها،  تعزيز  على 
بتطّور صراع التغيير الدولّي؛ األمُر الذي 
مواقف  وانتزاع  بفرض  معنّيًة  يجعلها 
في  حلفائها  قبل  من  وضوًحا  أكثَر 
قّمة  جاءت  الصدد،  هذا  وفي  المنطقة. 
األمريكّي  الخارجّية  وزير  النقب بحضور 
مرتقبٍة  زيارٍة  عن  والحديث  للجزائر، 
من قبل بايدن إلى إسرائيل التي كانت 
األسبق إلى إدراك جوهر الموقف والتوّجه 
األمريكّي؛ فغّيرت موقفها بشكٍل سريٍع 
من  أوكرانيا،  في  الروسّية  الحرب  من 
الحياد إلى محاولة الوساطة، ثمَّ النحياز 
وإرسال أو التغاضي عن ذهاب مقاتلين 
إسرائيليين إلى أوكرانيا كصيغٍة قصوى 
أّما  األمريكي.  الموقف  مع  للتكّيف 
في  تدور  التي  العربّية  للدول  بالنسب 
الفلك األمريكّي، التي نأت بنفسها عن 
األزمة  انتقاد روسيا، وإبداء موقٍف من 
فقد  والغرب،  موسكو  بين  المتصاعدة 
للموقف  النهاية  في  وانضبطت  عادت 
من  ا  سلبيًّ موقًفا  وأخذت  األمريكي 
روسيا؛ األمُر الذي تجلّى بتاريخ 2 آذار/ 
مارس 2022، حيث صّوتت 15 دولًة عربّيًة 
الجمعّية  في  روسيا  إدانة  قرار  لصالح 
)مصر،  وهي:  المّتحدة  لألمم  العاّمة 
وليبيا،  ولبنان،  والكويت،  والبحرين، 
وموريتانيا، وعمان، وقطر، والسعودية، 
وتونس، واإلمارات، واليمن، وجزر القمر، 

وجيبوتي، والصومال(.
رابعا: عوامل مساعدة

لتعزيز  مساعدة  عوامل  مجموعة  هناك 
التمركز األمريكي في المنطقة، تتبدى 

عربي،  رسمي  وضع  وجود  في  أول 
السياسة  مع  غالبيته  في  متكيفا  بات 
مدى  على  استطاعت  التي  األمريكية، 
العقود الماضية من تخليق بنية ارتباط 
رهنت  التي  األنظمة  هذه  مع  عميقة 
بِنية  إنتاج  بإعادة  وجودها  استمرار 
الرتباط هذه، التي تشّكل بالنسبة لها 
ركيزُة أمٍن أساسّية. وثانًيا في انخراط 
مع  التطبيع  مسار  في  األنظمة  عديد 
إسرائيل؛ األمُر الذي لم يكن متوّفًرا في 
يسّهل  الذي  األمُر  وهو  سابقة،  عقوٍد 
ملتّفٍة  جبهٍة  تشكيل  أمريكيا  على 
بما  إسرائيلّية،  عربّيٍة  بمشاركٍة  حولها 
يعنيه ذلك من العمل على جعل التطبيع 
المنطقة  في  األمريكّية  للسياسة  عنواًنا 
الذي تبّدى  األمُر  استمراًرا لخّط ترامب، 
على  حّتى  المؤّشرات  عديد  خالل  من 
هذا  وفي  األمريكّي،  الداخلي  المستوى 
التوّقُف أماَم تصريح ولّي  السياق علينا 
ليست  إسرائيل  بأّن  السعودّي  العهد 
ا، وكذلك الظهور المفاجئ لكوشنير  عدوًّ
السعودّية  بين  مالّيٍة  لعالقاٍت  ونسجه 
جملة  ذلك  مع  وبالتوازي  وإسرائيل، 
الضغوط التي تمارس على بعض البلدان 
للدفع  القتصادّي  المدخل  من  العربّية 

بهذا الّتجاه. 
خامًسا: تحّديات قائمٌة وقدراٌت 

غائبة:
األكثر  اآللّية  التطبيع  عامُل  يشّكُل 
الحضور  إنتاج  إعادة  في  خطورًة 
موضوٌع  ألّنه  المنطقة؛  في  األمريكّي 
ناحية،  من  أمريكيا  قبل  من  لالشتغال 
ناحيٍة  من  المطّبعة  العربّية  والدول 
ثانية، حيث يستفيد الطرفان في الدفع 
المشاكل  التطبيع إلى األمام من  بعجلة 
التي تعاني منها  الداخلّية والقتصادّية 
ل  التي  تلك  أخرى، خاّصًة  بلداٌن عربّيٌة 
فيما  ُصلبة،  سياسّيٍة  أرضّيٍة  على  تقف 
الصهيوني،  الكيان  من  الموقُف  يخصُّ 
تلك البلدان التي تتطلّع إلى معالجة تلك 
الدولي،  الصندوق  قروض  عبَر  المشاكل 

الذي  األمُر  الخليجي؛  المالي  والدعم 
تتوافُق  سياسّيًة  خياراٍت  عليها  يفرُض 
واإلسرائيلّية  األمريكّية  الخيارات  مع 
مكلفًة  باتت  التي  التطبيع  وأنظمة 
وقدراتها  عالقاتها  باستخدام  ومعنّيًة 
المالية لجّر دوٍل عربّيٍة أخرى من خلفها. 
وإذا كان هذا الوضع قد بات يشّكُل خطًرا 
فصائل  أماَم  باألساس  منتصًبا  وتحّدًيا 
حركة التحّرر العربّية بمختلف مشاربها، 
أطرافها  بعض  أن  للنظر  الالفت  أّن  إل 
المشهد  قراءة  ارتباًكا في  تعاني  باتت 
اإلقليمّية،  ومترّتباته  الدولّي  السياسّي 
بسبب  روسيا  على  حملًة  تشنُّ  فنجدها 
أوكرانيا تحت شعار القيم الديمقراطّية، 
نفسّيٍة  جاهزّيٍة  من  ذلك  يعنيه  بما 
وبعض  األمريكي.  الموقف  مع  للتكّيف 
منها ومن موقع الصراع األيديولوجّي مع 
ينظر  راح  السياسي،  اإلسالم  تنظيمات 
وتطبيٍع  تسويٍة  أنظمِة  من  ويقترب 
السياسي؛  اإلسالم  تصارع  أّنها  بحّجة 
استقامٍة  عدم  عن  يكشف  الذي  األمُر 
الرئيس  التناقض  وتحديد  قراءة  في 
النزعة  إلى  إضافٌة  هذا  المنطقة،  في 
في  تستشري  أخذت  التي  القطرّية 
يضاف  العربّية،  التحّرر  حركة  مفاصل 
األحيان  من  كثيٍر  في  الركون  ذلك  إلى 
إلى نوٍع من التبسيطّية المريحة للّذات، 
الواقع، إن لم تزّيف  لكّنها ل تغّير في 

قضاياه وتحّدياته الرئيسة.
خاتمة: 

على ضوِء هذِه القراءِة المتواضعة، نجد 
من الضرورّي الدعوة إلى لقاٍء موّسٍع لكّل 
المعنّية،  العربّية  التحّرر  حركة  فصائل 
حقيقّي،  قوميٍّ  مؤتمٍر  بمثابة  يكون 
أّولهما تقديم تصّوٍر  معنيٍّ بمسألتين، 
يشّكل  والمعالم،  األسس  واضِح  نظريٍّ 
في  العربّية  التحّرر  لحركة  مرشًدا 
عمٍل  آلّيات  وبلورة  القادمة،  المرحلة 
حقيقيٍة وأدواٍت قادرٍة على التكّيف مع 
الواقع،  في  والتأثير  والفعل  المتغّيرات 
بين  الخاّلق  الجمع  من  ذلك  يعنيه  الفكر والعمل؛ النظرّية والممارسة.بما 
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في  لروسيا  الخاّصة«  العسكرّيُة  »العملّيُة  زالت  ما  اندالِعها؛  بعَد  أشهٍر  ثالثُة 
ومفتوحًة  العالم،  أنفاَس  تشدُّ   - الروسّية  الرسمّية  التسمية  َوْفَق   - أوكرانيا 
على جميع االحتماالِت بعدما جعل منها الغرُب مواجهًة شاملًة غيَر مسبوقٍة مع 
روسيا. لقد رّكزت الدول الغربّية في بداية الحرب على القانون الدولّي واحترام السيادة 
لحشِد أكبر عدٍد من دول العالم في الجمعّية العاّمة لألمم المّتحدة إلدانة العملّية الروسّية 
والمطالبة بوقفها، وهي التي لها سجٌل حافٌل بانتهاك سيادة البلدان واحتاللها، وتدمير 
بنياتها ونهب خيراتها. فهل نحن أماَم منعطٍف حاسٍم في االنتقال إلى نظاٍم عالميٍّ 
جديٍد غيِر خاضٍع للسيطرة الغربّية؟ أم أّن بوتين ارتكب خطًأ استراتيجيًّا كبيًرا، كما يقوُل 
بعُض خبراِء االستراتيجّية؟ ومن الذي سيستفيُد من هذِه المواجهة في حالة عجز روسيا 
الجيواستراتيجّي  الصراع  هذا  في  العربّية  المنطقة  موقُع  وما  أهدافها؟  تحقيق  عن 

األكبر بعد الحرب العالمّية الثانية؟

 د. علي بوطوالة. دكتوراة في العلوم االقتصادّية 
األميُن العام لحزب الطليعة الديمقراطّي االشتراكّي/ المغرب 

أيُّ أفٍق لحرِب روسيا مع الغرِب
 فوَق األراضي األوكرانّية؟

األسئلة  هذه  على  اإلجابِة  محاولِة  في 
يجري  ما  خلفّياِت  لفهم  وغيرها 
من  ممكٍن  قدٍر  بأكبر  سنرّكُز  وأبعاده، 
ا فيما  الموضوعّية، على ما نعتبره أساسيًّ
تحاليل  تروّجه  بما  التأّثر  دون  يحدُث 
المواجهة  في  المنخرطة  اإلعالم  وسائل 

والموالية لهذه الجهة أو تلك.
1( الحرُب االستباقيُّة وجدليُّة 

التكتيِك واالستراتيجّية:
انفجرت األزمُة الروسّيُة - األوكرانّيُة في 
سياٍق عالمٍيّ بالِغ التعقيد والتوّتر، بعَد 
بتداعياتها  كورونا  جائحة  من  سنتيِن 
على  والجتماعّية  والقتصادّية  الصحّية 
معظم بلدان العالم، ودخول القتصادات 
ارتفاُع  يصاحُبُه  ركود،  في  الكبرى 
أسعار الطاقة والمواد األولّية، لهذا دّشن 
زلزاًل  أوكرانيا  على  الروسيُّ  الهجوُم 

قوّيًة  صدمًة  وأحدث  كبيًرا  ا  استراتيجيًّ
للبلدان األوربّية على الخصوص، اعتبرت 

األقوى بعد الحرب العالمّية الثانية.
الخاّصَة  العسكرّيَة  العملّيَة  أّن  الحقيقة، 
صراٍع  ذروُة  هي  أوكرانيا  في  لروسيا 
محموٍم بينها وبين الغرب بدأ بما سّمي 
أوروبا  بلدان  في  الملّونة«  »بالثورات 
حلف  من  جزًءا  كانت  التي  الشرقّية 
وارسو بقيادة الّتحاد السوفياتي سابًقا، 
أوكرانيا  في  اليمينيُّ  النقالُب  وشّكل 
المخابرات  ودعم  بتخطيط   ،2014 سنَة 
التي  لروسيا  استفزاٍز  أخطر  الغربّية 
رّدت بضمِّ جزيرة القرم، ودعم الحركات 
ورغم  أوكرانيا،  شرق  في  النفصالّية 
اتفاقّيتي مينسك 1 و2 تواصلت الضغوط 
األوروبي  لالّتحاد  الغربّية لضّم أوكرانيا 

والحلف األطلسي.

بدايَة  روسيا  إعالن  وبمجّرد  هكذا، 
ضربًة  الخاّصة  العسكرّية  عملّيتها 
األمريكّي  المخّطط  إلجهاض  استباقّيًة 
خلٍل  وإحداث  لتطويقها،  الهادف 
الحلف  وبين  بينها  القوى  توازن  في 
األطلسي، سارعت الدوُل الغربّيُة إلشهار 
وتوظيف القانون الدولي واحترام سيادة 
الدول، لعزل روسيا داخل الجمعّية العامة 
أمميٍّ  قراٍر  وإصدار  المّتحدة،  لألمم 
ومطالبتها  إلدانتها  دولًة   141 بأغلبّية 
بوقف عملّيتها فوًرا، وهي التي تمتلُك 
بلدان  سيادة  انتهاك  في  أسوَد  سجالًّ 
ونهب  واستعمارها،  الثالث،  القارات 
التكتيك  السنين.  لعشرات  خيراتها 
في  كما  تجّسد   - إًذا   – األمريكّي 
اإلدانة  في   ،1991 سنة  العراق  حالة 
والعقوبات  والتطويق  والعزل  الدولّية 
أوسِع  لتشكيِل  تمهيًدا  القتصادّية، 
النخراط  قبل  ممكٍن  عسكرٍيّ  تحالٍف 

المباشر في المواجهة العسكرّية. 
األمريكّية  الستراتيجّية  عناصَر  إّن 
بعد  خاّصًة  ا،  تدريجيًّ تنكشف  بدأت 
إجهاضها للمفاوضات بين وفدي روسيا 
في  أو  بيالروسيا  في  سواًء  وأوكرانيا، 
دور  تأدية  رئيسها  توهم  التي  تركيا 
من  والخروج  الحرب،  إليقاف  الوساطة 
مأزِق عضوّيِة تركيا في الحلف األطلسي 
روسيا.  مع  طبيعّيٍة  لعالقاٍت  وحاجتها 
األمريكّيُة  الستراتيجّيُة  توّضحت  لقد 
في  األمريكّي  الدفاع  وزير  خالل  من 
القاعدة  في  عقد  التي  الجتماع 
الذي  بألمانيا،  »رامشتاين«  األمريكّية 
بينهم  من  دولة،  أربعين  ممثلي  ضمَّ 

أربُع دوٍل عربّية. 
المالّي والتسليح  الدعم  التركيَز على  إّن 
الكثيف ألوكرانيا، وتزويدها بمعطيات 
وحشد  الغربّية،  الصناعّية  األقمار 
المرتزقة وتدريبهم، كّل ذلك يبّين أّن 
هدف التحالف الغربّي هو تمديُد الحرب 
روسيا  إلنهاك  ممكنٍة؛  مّدٍة  ألطول 
لحتالِل  وجّرها  واقتصاديًّا،  عسكريًّا 
تهديدها  حّجِة  إلثباِت  أوكرانيا  كامِل 
ومن  العالمي،  والستقرار  أوروبا  ألمن 
والهند  الصين  مع  عالقاتها  تخريب  َثمَّ 
الخبراء  إّن بعض  بل  وباقي دول آسيا، 
األمريكي  النسحاب  أّن  إلى  أشار 
سوى  يكن  لم  أفغانستان  من  السريع 
بتراجع  لإليهام  استراتيجّيٍة  خدعٍة 
روسيا  واستدراج  األمريكّية،  القّوة 
تتمّكن  حّتى  األوكراني،  للمستنقع 
الوليات المّتحدة األمريكّية من استعادة 
زعامتها الدولّية، والسيطرة على أوروبا 
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الحتمّية  المواجهة  أفِق  في  جديد،  من 
مع الصين.

2( نحو تعددّية قطبّية متوازنٍة أم 
نحو عالٍم للفوضى والتوّحش؟

هي  ليست  الحالّية  روسيا  أّن  شكَّ  ل 
لكّنها  السابق،  السوفياتي  الّتحاد 
عن  الدفاع  إطار  في  نفسها  وجدت 
ومكانتها  الستراتيجّية،  مصالحها 
ا في صراٍع ومواجهٍة مع  الدولّية موضوعيًّ
القطبّية  األحادّية  إنهاِء  بهدِف  الغرب؛ 
بحيث  وأذلّتها،  كثيًرا  أضعفتها  التي 
األوروبي  »البيت  أوهام  بسرعة  تبّخرت 
غورباتشف،  لها  رّوج  التي  المشترك« 
التي  وعوده  كّل  عن  الغرب  وتراجع 
كان قد قّدمها للرئيس يلسين، وكادت 
العالم  بلدان  بلٍد من  إلى  تتحّول روسيا 
الغرب في مصيرها عن  الثالث، يتحّكم 

طريق المؤّسسات المالّية الدولّية.
بعَد  إل  عافيتها  روسيا  تستعد  لم 
المبادرة  لزمام  الروسّية  الدولة  استعادة 
ديونها  وسّددت  بوتين،  قيادة  تحت 
اللوبّيات  من  ا  تدريجيًّ وتخلّصت 
واسترجعت  للغرب،  الموالية  المافيوزّية 
تحقيق  بعد  الخصوص  على  هيبتها 
انتصاراٍت في حربي؛ الشيشان، وجورجيا، 
وتدّخلها الحاسم في سوريا الذي أعادها 

إلى المشرق العربّي بقّوة.
اآلن، وبعدما أقدمت على أخطر مبادرٍة 
في سياستها الدولّية، يبدو أّنها مدركٌة 
لمخاطر استدراجها لحرٍب شاملٍة وطويلِة 
األمد، بدليل مراجعتها لمخّططها األصلي 
بتغيير النظام األوكراني، والتركيز على 
شرق  مناطق  على  سيطرتها  أحكام 
الغرب  تزويد  وتعطيل خطط  أوكرانيا، 
لكييف بأسلحٍة نوعّية. إّن الهدَف األّول 
الستراتيجي،  أمِنها  ضماُن  هو  لروسيا 
اعتراف  وانتزاع  أوكرانيا،  حياد  بفرض 
دولّيٍة  منظومٍة  في  شريًكا  بها  الغرب 
أّن  وبما  األقطاب.  ومتعّددِة  متوازنٍة 
والعشرين  الواحد  القرن  حروِب  كلَّ 
تعد  لم  أّنه  اآلن،  حّتى  كشفت  قد 
سريٍع  انتصاٍر  لتحقيق  إمكانّيٌة  هناك 
الوقوع في هزيمٍة مطلقة،  ول  وحاسم، 
ل  عادًة  تحقيُقها  المراد  النتائج  وأّن 
تتحّقق بسرعة، فجلُّ الخبراء يتوّقعون 
أّن الحرَب الحالّية قد تطول، وأّن روسيا 
وأوروبا مًعا، قد تخسران الكثير، لدرجِة 
أّن هناك من أشار من األوروبّيين إلى أّن 
هذه الحرب مجّرد فٍخّ مخابراتيٍّ أمريكيٍّ 
بريطانيٍّ إلضعاف روسيا وتأديب أوروبا 
للتقليل من اعتمادها على  على سعيها 

أمريكا.
القطبّية  األحادّية  مرحلَة  أّن  األكيد 
اليدين،  انتهت، والغرب لم يعد مطلق 
الماضية.  الثالثة  العقود  كما كان خالل 
استعادة  في  تتمّثل  الملحوظة  النتائج 
الوليات المّتحدة لسيطرتها على أوروبا، 
وفي  األطلسي،  الحلف  في  وتحّكمها 
السويد  وتخلّي  ألمانيا،  تسليح  إعادة 
النضمام  وطلبهما  الحياد  عن  وفلندا 
الوليات  ومواصلة  األطلسي،  للحلف 
المّتحدة لضغوطها على أوروبا للتوّقف 
من  والبترول  الغاز  استيراد  عن  ا  نهائيًّ
روسيا، ومع ذلك ما زالت روسيا تحتفُظ 

بقّوِتها العسكرّية الضاربة.
العقوبات  ورغم  الروسي،  القتصاُد 
لها  تعّرض  التي  والقاسية  الكثيرة 
ما  بحكم  قويًّا  زال  ما  الغرب  من طرف 
باطنّية،  ثرواٍت  من  روسيا  عليه  تتوّفر 
الطبيعّي  للغاز  األّول  المنتج  إّنها  حيث 
مليار   240 من  بأكثَر  له  مصّدر  وأّول 
منه   %40 أوروبا  تستورد  مكعب،  متر 
العالمي  اإلنتاج  حجم  من   %10 وتنتج 
الروسي  المركزّي  البنك  وتمّكن  للنفط، 
تحّسن  حيث  الروبل،  قيمة  تحسين  من 
 140 من  الحرب  بداية  في  صرفه  سعر 
روبل للدولر إلى 65 روبل فقط، إضافًة 
الربع  في  الخام  الداخلّي  الناتج  لرتفاع 

األّول من سنة 2022 بـ%4.1.
العالقاُت الروسّيُة مع الصين والعديد من 
باستثناء  بالحرب،  تتأّثر  لم  آسيا  دول 
الدول  هذه  أّن  ويبدو  طبًعا،  اليابان 
تراقُب عن كثٍب مجريات الحرب وتدعو 
لكّنها  للمفاوضات،  والعودة  إليقافها، 
وأماَم التصعيد األمريكي، لن تؤّدي دور 
الوساطة المنتظر منها إل إذا تأّكدت من 
نجاحها، أي بقبول الطرفين الرئيسين؛ 

روسيا وأمريكا بها.
واضِح  غيُر   - إًذا   - الحرب  بعد  ما  عالم 
هي  الضعيفة  الدول  أّن  علًما  المعالم، 
الثمَن غالًيا وقد تتعّرض  التي ستؤّدي 
خطيرة،  واجتماعّيٍة  اقتصادّيٍة  ألزماٍت 
مثل ما حصل في الفترة األخيرة للحرب 
العالمّية الثانية من مجاعاٍت واضطراباٍت 

اجتماعّية، وتحّولٍت سياسّية.
إن  صعوبة  في  تكمن  اإلشكالّيَة  إّن 
الحرب  بمال  التكهن  استحالة  تكن  لم 
العربّية  والدول  المباشرة  ونتائجها 
توجد في موقٍف صعب، حيث تتعّرض 
الغرب،  مع  لالصطفاف  كبرى  لضغوٍط 
تتعاطف  العربّية  الشعوب  أّن  رغم 
بوضوٍح مع روسيا، وتعتبر بوتين بطاًل 

الوليات  بزعامة  الغرب  يتحّدى  ا  قوميًّ
المّتحدة األمريكّية.

3( أّي تموقع للمنطقة 
العربية في هذا الصراع 

الجيواستراتيجّي؟
يمكُن دوَن مبالغٍة اعتباُر المنطقِة العربّية 
المنظومات  في  ا  دوليَّ األضعَف  الحلقَة 
الجغرافّي  موقِعها  رغَم  اإلقليمّية، 
الكبيرة؛  وإمكانّياتها  الستراتيجّي 
العربّي  الرسمّي  النظام  لنهياِر  نظًرا 
أزماٍت  من  عّدٍة  عربّيٍة  بلدان  ومعاناة 
معظُم  حصلت  معلوٌم  هو  فكما  حاّدة. 
السياسي  استقاللها  على  المنطقة  دول 
بعد  الستعمارّية  الغربّية  الدول  من 
الحرب العالمّية الثانية، في ظّل القطبّية 
الثنائّية والحرب الباردة بين المعسكرين 
الشتراكّي والرأسمالّي اإلمبريالي، وبعد 
اغتصاب فلسطين وتأسيس دولة الكيان 
بما  العظمى  القوى  بتواطؤ  الصهيونّي 
على  آنذاك  السوفياتي  الّتحاد  فيها 
األكبر  الجزء  ومنح  فلسطين،  تقسيم 
لليهود الصهاينة، وكانت فضيحة  منها 
الثورة  أسباب  من  الفاسدة  األسلحة 

الناصرّية في 23 يوليو 1952.
حركة  وتأسيس  باندونغ  مؤتمر  بعد 
الجامعة  دول  انخرطت  النحياز،  عدم 
ظلّت  لكن  المنّظمة،  هذه  في  العربّية 
أو  الشكل  بهذا  تابعًة  ذاته  الوقت  في 
باستثناء  الغرب  في  القرار  لمراكز  ذاك 
بعد  والعراق  وسوريا،  الناصرية،  مصر 
عبد  جمال  الزعيم  وفاة  بعد  الثورة 
التقّرب  السادات  مصر  اختارت  الناصر، 
مؤّشر،  أّول  وكان  الغرب،  من  ا  تدريجيًّ
الذين قدموا  السوفيات،  للخبراء  طردها 
الجيش  بناء  للمساهمة في إعادة  لمصر 
المصرّي بعد نكسة 1967 بطلٍب من عبد 
للجيش  البطولّي  األداِء  ورغَم  الناصر، 
قّرر   ،1973 اكتوبر  حرب  في  المصري 
الكيان  السادات بعد أربع سنوات، زيارة 
كامب  اتفاقّية  عقد  ثم  الصهيوني، 
ديفيد بإشراف اإلدارة األمريكّية. كانت 
المشؤومة،  التفاقّية  تلك  تداعيات 
أسوأ من آثار النكسة؛ ألّن هذه األخيرة 
الثورّية  المنّظمات  تأسيس  إلى  أّدت 
الفلسطينّية، وحصول انقالباٍت عسكرّيٍة 
العراق  في  تقّدميٍّ  قوميٍّ  توّجٍه  ذات 

وليبيا وسوريا واليمن. 
ونهاية  السوفياتي  الّتحاد  انهيار  بعد 
العربّية  األنظّمة  وجدت  الباردة  الحرب 
التحرير  منّظمة  فيها  بما  نفسها، 
ومجبرة  دولي،  سنٍد  دون  الفلسطينّية 
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هل تمتُد الحرُب على أوكرانيا
 إلى فنلندا والسويد؟!

محمد صوان. كاتٌب سياسّيٌ فلسطينّي/ تركيا

والسويد  فنلندا  انضماِم  أجِل  من  المساعي  تكون  السطوِر  هذه  كتابِة  عند 
التطبيق... ولكن مع حالة  حّيَز  إلى حلف شمال األطلسي »الناتو« قد دخلت 
االنقسام والتصعيد بين المعسكرين األوكرانّي الغربّي من جهة، والروسّي من 

جهٍة أخرى، فإّن ذلك يبدو أشبَه بمخاطرٍة كبيرة...!
إذا نظرنا إلى موقع فنلندا والسويد الجيوسياسي نجد فنلندا على وجه التحديد تمتلك 
نحو »1300 كم« من الحدود المشتركة مع روسيا، عالوًة على أّنها الجار المالصق لدولة 

السويد المطلّة على البلطيق شمااًل.

على  الروسّية  الحرب  إلى  بالعودة 
لمنع  باألساس  انطلقت  التي  أوكرانيا 
األخيرة من النضمام للناتو فإّن موافقة 
للناتو،  النضمام  على  والسويد  فنلندا 
ومن َثمَّ استكمال خطوات التنفيذ في 
للقيادة  ا  جدًّ مقلقًة  تبدو  الربيع  هذا 

الروسّية. 
والسويديون  الفنلنديون  الساسُة  يقول 
قليلٍة  أسابيَع  حتى  كانوا  الذين 
للحلف  النضمام  ماضية، رافضين مبدأ 
العسكرّي، ومفّضلين البقاء على الحياد 
بالروس،  يثقون  عادوا  »ما  أّنهم: 
ضمَن  يكونوا  أن  يفّضلون  وأّنهم 
هذا  ليس  األطلسّية«...  المنظومة 
حيث  السياسّيين،  على  قاصًرا  الموقُف 
النضمام  بأّن  الرأي  استطالعات  تفيُد 
إلى »الناتو« يحظى بدعٍم شعبيٍّ كبيٍر 
وذلك  مثيل،  وبال  الدولتين،  كال  في 
تهديٍد  بوجود  الكثيرين  قناعة  بسبب 
مجريات  متابعة  فعبر  روسّي... 
األوكرانّية،  الساحة  على  التطّورات 
في  التغيير  هذا  نستوعَب  أن  يمكن 

خشية  على  المبنّي  العام  الرأي  نظرة 
إذا  أّنهم  من  والسويديين  الفنلنديين 
ما استمّروا مجّرد أصدقاء غيَر منضّمين 
لمواجهة  ُيتركون  »قد  فإّنهم  للحلف، 
األوكرانّيون،  ُتِرك  كما  مصيرهم، 
نظًرا  أكبَر  مأساتهم  ستكون  وعندها 
العسكرّي  الميزان  في  الكبير  لالختالل 

بينهم وبين روسيا.
االلتحاُق بالناتو خطوٌة استباقّية:

لن  والعقالنّي،  المنطقّي  الجانِب  من 
أوكرانيا،  في  المتوّرطة  روسيا  تكون 
من  التقليل  تتجاهُل  تعد  لم  التي 
من  النسحاب   – العسكرية  خسائرها 
كييف وغرق الطّراد موسكوفا نموذًجا – 
متحّمسًة لفتح جبهٍة جديدة، خصوًصا 
للمقاطعة  الموجعة  التأثيرات  مع 
الذي  السياسّي  والحصار  القتصادّية 
ُفرض عليها، ضمَن العقوبات األمريكّية 
األمور  أّن  المعضلة  لكّن  والغربّية... 
والحسابات  المنطق  وفَق  تسير  ل 
أّن  إلى  تؤّشُر  كانت  حيث  العقالنّية، 

على مسايرة تسونامي األحادّية القطبّية 
باقي  ثمَّ  أّوًل،  العراق  ضرب  الذي 
سّمي  ما  سياق  في  الوطنّية  األنظمة 

بالربيع العربّي.
إعادة  في  شرعت  قد  روسيا  كانت 
أسٍس  على  الدولّية  عالقاتها  صياغة 
السياسّية  الواقعّية  على  ترتكز  جديدٍة 
هذا  في  وعقدت  المشتركة،  والمصالح 
اإلطار اّتفاقات مع جميع الدول العربّية، 
التجارّية،  مبادلتها  معها  وطّورت 
حيث تجاوزت 18 مليار دولر سنة 2021، 
األعمال  »مجلس  لرئيس  تصريٍح  حسب 
ذاته  الوقت  في  الروسّي«.  العربّي 
مع  العربّية  البلدان  مبادلت  ارتفعت 
مليار   393,6 إلى  األوروبّي  الّتحاد  دول 
الثانية  الرتبة  الصين  واحتلّت  دولر. 
العربّية  للدول  التجارية  المبادلت  في 
المّتحدة  الوليات  وقبل  أوروبا،  بعد 
األسلحة  على سوق  المهيمنة  األمريكّية 

أساًسا.
األنظمة  مصالح  أّن  يتبّين  تقّدم،  مّما 
هي  والستراتيجّية،  األمنّية  وأولّياتها 
توّجهات  رغَم  مواقفها  تحّدُد  التي 
التحّررية،  وتطلّعاتها  شعوبها 
وهذا  روسيا.  مع  الواضح  وتعاطفها 
بداية  في  األنظمة  هذه  حذر  يفّسُر  ما 
للضغوط  معظمها  خضوع  ثّم  الحرب، 
مشاركة  لدرجة  واألوروبّية،  األمريكّية 
أربعٍة منها في اجتماع بالقاعدة الجوّية 
بدعوٍة  بألمانيا،  »رامشتاين«  األمريكّية 
لحشد  األمريكّية  المّتحدة  الوليات  من 
يوم  ألوكرانيا  والعسكرّي  المالي  الدعم 
26 أبريل/نيسان الماضي. هذه المشاركُة 
أثارت  واألردن  والمغرب  وتونس  لقطر 
اصطفاف  حول  التساؤلت  من  الكثير 
أّي  تقديم  على  وقدرتها  الدول  هذه 
دعٍم وهي نفُسها تعيُش أزماٍت خانقة. 
صّرح  اسمه  ذكر  رفض  مغربّي  مسؤول 
»أّن المغرب لم يلتزم بأّي دعٍم عسكريٍّ 
في  تكمن  ومساعدته  الحرب  هذه  في 
األيام  )جريدة  أساًسا«  اإلنسانّي  الجانب 

األسبوعية، عدد 991(.
محور  وقوى  دوًل  أن  نشيَر  أن  يبقى 
روسيا،  مع  بالضرورة  المقاومة مصطّفٌة 
واألهداف  المصالح  تقاطع  بحكم 
جديٍد  عالمٍيّ  نظاٍم  بناء  في  المتمّثلة 
وإنصاًفا  عدًل  أكثُر  أممّية؛  لمؤّسساٍت 
ازدواجّية  مع  يقطع  الشعوب  لجميع 
المعايير وسياسة الكيل بمكيالين، ومن 
الغرب  مواجهة  خندق  في  التموقع  َثمَّ 
والداعم  الحاضن  نفسه،  والحامي للكيان الصهيونّي.اإلمبريالّي 
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أوكرانيا  اجتياح  على  ُتقدم  لن  روسيا 
بسبب ما تعانيه من أزماٍت اقتصادّية، 
وتواجهه من تذّمٍر سياسيٍّ داخلي، لكن 

ما حدث غير ذلك..!
مهما كانت نتائُج الحرب، فالمؤّكُد أّن 
درجٍة  إلى  كبيرة،  األوكرانّيين  خسارَة 
الفنلّنديين  أّن  كما  تعويضها،  يصعُب 
التعّرض  في  يرغبون  ل  والسويدّيين 
للمصير ذاته، حّتى وإن تعّرضت روسيا 
مالحقاٍت  أو  جّمٍة  لعقوباٍت  ذلك  بعد 
قانونّية... والواضُح حّتى اآلن أن حلف 
من  السابق  موقفه  وبعكس  »الناتو« 
نجُدُه   – بالترّدد  المّتسم   – أوكرانيا 
ألسباٍب  والسويد  فنلندا  لضّم  متحّمًسا 
عّدة، منها الختالف والتباين بين كّل 
من أوكرانيا ودول البلطيق األقرب إلى 
ا، والمتأّسسة  دول أوروبا الغربّية جغرافيًّ
أّما  راسخ...  ديمقراطيٍّ  نظاٍم  على 
األطلسيين  لحماس  الجوهريُّ  السبُب 
اليوم،  الدائر  بالصراع  يّتصُل  ما  فهو 
للحلف  ومجاورٍة  جديدٍة  دوٍل  فانضماُم 
في هذا التوقيت يعني أّن الحرب على 
أوكرانيا لم تنجح في هدفها األساسي، 
أن  الحلف ومنعه من  تمّدِد  وهو وقُف 
يكون أكثَر اقتراًبا من الحدود الروسّية، 
ا، إّن روسيا  األمر الذي يعني استراتيجيًّ
كبير،  بدماٍر  وتسّببت  الحرب  خسرت 
وخسائر كثيرة باألرواح وتشريد أكثر 

من خمسة ماليين من األوكرانيين.
الخصوصّية الفنلندّية:

سيكوُن لنضمام فنلندا إلى حلف الناتو 
أوكرانيا،  على  للحرب  كبيرٌة  تداعياٌت 
مع  مريًرا  صراًعا  خاضت  التي  ففنلندا 
الّتحاد السوفييتي في ثالثينات القرن 
الماضي وانتهى إلى توقيع اتفاق سالم 
عام 1948 تضّمن اإلقرار بأن تكون بلًدا 
محايًدا عسكريًّا وغير منتٍم ألّي تحالٍف 
تشير  بينما  لروسيا...  ُمعاٍد  عسكريٍّ 
التاريخ  ذلك  أن  اليوم  المستجّدات 
به  التزم  الذي  السالم،  من  الطويل 
الطرفان عقوًدا، قد تمَّ تجاوزه، وهو ما 
يفّسُر تحذيُر نائب رئيس مجلس األمن 
ميدفيديف  ديمتري  الروسّي  القومّي 
لن  البلطيق  منطقة  »إّن  قال:  حينما 
النووي،  السالح  من  خالًيا  مكاًنا  تكون 

وأّنه سيتوجب استعادة التوازن«.
لقد أصبحت »الحالة الفنلندّية« مصطلًحا 
يشار  الدولّية،  السياسة  مصطلحات  من 
التي  الصغيرة  الدول  إلى  خاللها  من 
سياساتها  اعتبار  في  تأخذ  أن  ينبغي 

ة..
لي

دو
ن 

ؤو
ش الحتفاظ  مع  الكبيرة  جارتها  مصالح 

وشكله  الحكم  ونظام  باستقاللها 
فيها... فنلندا التي نجحت في تأدية 
إبان  العازلة  والمنطقة  المحايد  دور 
على  ا  مهمًّ مثاًل  كانت  الباردة  الحرب 
الدبلوماسّية  فعبَر  الدولي.  الصعيد 
الهادئة تمّكنت فنلندا بأّن تكون جزًءا 
الليبرالّية  بقيمه  األوروبّي  الغرب  من 
وديمقراطّيته،  المفتوح  واقتصاده 
الناتو،  إلى  النضمام  دون  من  لكن 
فسح  الهامش  لنقول  أو  التوازُن  هذا 
في  الروسّية  التدّخالت  لبعض  المجال 
الشؤون الداخلّية، التي كانت الحكومات 
معه  تتعامُل  المتعاقبة  الفنلندّية 
بمرونة، مّتبعة ما كان ُيعرف بـ »مبدأ 
الفنلندي  للرئيس  نسبة  باسيفيكي« 
كوستي باسيفيكي الذي تولّى الرئاسة 
1956 ووضع أسس   –  1946 عامي  بين 
العالقات الخارجّية لمرحلة ما بعد الحرب 
العالمّية الثانية، وأعطى فيها األولوّية 
وهو  روسيا،  مع  الجوار  حسن  لسياسة 
الفنلندية  الرقابة  عبر  يظهر  كان  ما 
»النظام  منتقدي  مواجهة  في  الجادة 

الشيوعي« السابق.
على  األولى  الروسّية  الحرب  إّباَن 
المحللين  أوكرانيا عام 2014 قرأ بعض 
ألوكرانيا«  »تحييًدا  بوصفها  المعركة 
الحالة  مع  »تماثلها  أخرى  بعبارة  أو 
ترفضه  كانت  ما  وهو  الفنلندّية« 
تقّرر  بأن  بحّقها  متمّسكًة  أوكرانيا، 
والخارجّية  الداخلّية  سياستها  بشأن 
تسّبب  الذي  األمُر  أيًضا؛  وتحالفاتها 

باندلع الحرب الحالية.
التحّول  مدى  الستطراُد  هذا  يوضُح 
في  األخيرة  التطّورات  أفرزته  الذي 
أّن  وكيف  األوروبي،  والشمال  الشرق 
السويد  أو  فنلندا  مثل  مسالمًة  دولًة 
عن  أوكرانيا  تخلّي  أن  بالعتبار  آخذًة 
سالحها النووي لم يجعلها محّل حمايٍة 
»لقمًة  جعلها  ما  بقدر  اآلخرين،  من 
التحّول  ونجد  للطامعين«..  سائغًة 
مثل  أخرى  أطلسّيٍة  دوٍل  عند  نفسه 
ألمانيا التي قّررت زيادَة نسبة اإلنفاق 

العسكرّي على ميزانّيتها الجديدة.
إجراءات  َبْدِء  مجّرد  أّن  هنا  الخشيُة   
كافًيا  سبًبا  يعّد  أن  يمكن  النضمام 
لروسيا إلعالن الحرب التي لّوحوا بأّنها 
قد »تشمل رؤوًسا نووّية«، ألّن فنلندا أو 
السويد لن تكونا قد أصبحتا أعضاء في 
مؤهلتين  تكونا  لن  أّنهما  أي  الناتو، 

من  الخامسة  المادة  من  لالستفادة 
العتداء  »تعد  التي  الداخلي  نظامه 
ولحل هذه  الجميع«  اعتداء على  عليها 
حلف  عام  أمين  يقترح  اإلشكالية 
ضمانات  »تقديم  ستولتنبيرغ:  الناتو 
للدولتين بمجرد شروعهما في إجراءات 
النضمام، فإن حمايتهما مكفولة أسوة 

بدول الحلف األخرى«.
خالصُة القول: 

على  الروسّية  الحرُب  تخرُج  رّبما 
وجغرافّيتها  سياقها  عن  أوكرانيا 
خصوًصا  أخرى،  دوًل  متطاولًة  الحالّية، 
إستونيا،  »ليتوانيا،  البلطيق  في 
»فنلندا  األوروبي  والشمال  لتفيا« 
والسويد«، لقد اجتاحت روسيا أوكرانيا 
في شباط 2022، غيَر أّن المؤّشرات تدل 
قبل  ما  وضعية  إلى  العودة  أن  على 
ا، سواًء  أمًرا واقعيًّ شباط 2022 لم تعد 
أو  والغرب،  روسيا  بين  العالقات  في 
السابق  في  وأوكرانيا...  روسيا  بين 
كان في وسع القيادة الروسّية العتماد 
على غّض نظر الحلف األطلسي، لفرض 
ولحًقا  وجورجيا  الشيشان  في  نفوذها 
السيطرة  عن  األمور  فخروج  سورية، 
مدار  توسيع  يعني  لموسكو  بالنسبة 
الجبهات الجيوسياسّية والعسكرّية، في 
موازاة تدهوٍر اقتصاديٍّ وتملمٍل شعبيٍّ 

روسي...!
حلف  أّن  هنا  الصارخُة  الحقيقُة 
في  التوّسع  في  آخٌذ  األطلسي  شمال 
»فنلندا  عليه...  محّرمًة  كانت  أمكنٍة 
النضمام  في  تتأّخرا  لن  والسويد« 
في  جوهريًّاً  تغييًرا  سيفرض  ما  إليه، 
الحتكاك  احتمالت  ويوّسع  الموازين 
من  وروسيا  »الناتو«  بين  المباشر 
األبيض  البحر  إلى  الشمالّي  القطب 
المتوّسط، بعدما كان من البلطيق إلى 
ومعها  المّتحدة  فالوليات  المتوّسط، 
تجريد  يمكن  ل  أّنه  تعلّم  الغرب، 
لكّنها  العسكرّية،  قّوتها  من  روسيا 
تدرك أّن روسيا تجاوزت بالنسبة إليها 
التسامح  يمكنها  ل  حمًرا«  »خطوًطا 
على  التشديد  ينبغي  وهنا  بشأنها... 
أّن السلوك األمريكي والغربي ل يعني 
أّنه محّق، لكّنه يعني أن انتصاره في 
 »1945  – الثانية »1939  العالمّية  الحرب 
قواعده  َوْفَق  النتصار  ذلك  وتثبيته 
أن  من  أكبر  والقتصادّية،  السياسّية 
اللعبة  بقواعد  منفردًة  روسيا  تهزمه 

الحالّية...! 
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في توصيٍف سريٍع لروسيا نالحُظ أّنها الدولُة األكبُر مساحًة في العالم، وبحكِم 
هذه المساحِة الشاسعِة تكوُن هي األغنى بمواردها الزراعّية والطبيعّية؛ أدرك 
عدم  تكمُن في  بالِدِه  نقطَة ضعِف  أّن  األكبر  بطرس  الحديثة  روسيا  مؤّسُس 
القدم  منذ  سعت  ا،  جدًّ باردٍة  أو  متجّمدٍة  بحاٍر  على  ومفتوحة  الدافئة،  للمياه  مشاطئتها 
للوصول للشواطئ الدافئة عبَر محاوالتها في نهايات القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين الختراق إيران، وعبَر حروبها المئوّية مع الدولة العثمانّية التي أوصلتها إلى 
شبه جزيرة القرم وبحري آزووف واألسود، شبه المغلقان بالمضائق التركّية، حاولت خلَق 
قومّيٍة بلوشّيٍة تقيُم لها دولًة ما بين الهند )باكستان حاليا( وإيران، قاتلت بولندا وسلبت 

منها مناطقها الشرقّية وغير ذلك كثيٌر كان آخره غزو أفغانستان.

/ فلسطين سعادة مصطفى ارشيد. كاتٌب سياسّيٌ

الحرُب الروسّيُة األوكرانّية: 
قراءٌة في اّتجاهاٍت متعّددة

والسواحل  مشرقنا  إلى  روسيا  نظرْت 
باعتبارها  المتوّسط  للبحر  الشرقّية 
ا يجب أن تسعى  مجاًل حيويًّا استراتيجيًّ
لمتالك حّصًة فيه، وبحثت عن موطئ 
قدٍم وجدته بدايًة في تمّرٍد ظاهِر العمر 
على الدولة العثمانّية في القرن السابع 
عشر، فقّدمت له الدعم والمساندة بالمال 
والسالح وتدّخل أسطولها في مواجهه 
العالمّية على أسوار عّكا، ثمَّ  األساطيل 
الطائفة األرثوذكسّية  في تبّني ودعم 
في بالد الشام وبناء الكنائس واألديرة 
ونشر  اللغة  لتعليم  المدارس  وإنشاء 
أراٍض  بشراء  قامت  الروسّية،  الثقافة 
مدن  معظم  في  كبيرٍة  ومساحاٍت 
المسيحي  الحج  وأماكن  الشام  بالد 
تسمى  أصبحت  التي  وهي  الشرقي 

بالمسكوبّيات )مفردها مسكوبّية(.
اعتمدت   1917 عام  الثورة  انتصاِر  بعَد 
أممّيًة  قراءًة  السوفيتّيُة  القيادة 
أّنها  أي  الطبقي،  للصراع  عقائدّيًة 

متحالفٌة مع الطبقات الفقيرة وأصحاب 
غير  والعمالّية  الشتراكّية  العقائد 
القومّية، يهّمنا هنا أّن تلك القيادة لم 
العداء لليهود كما فعل حكم آل  تكن 
األكبر  القسم  أّن  ولحظت  رومانوف، 
فلسطين  إلى  المهاجرين  اليهود  من 
أو  )روسّية  سوفيتّيٍة  أصوٍل  من  هم 
أوكرانّية(، ثمَّ أّن هؤلء في غالبيتهم 
عمالّيٍة  ونقابّيٍة  اشتراكّيٍة  ميوٍل  ذوي 
في  الناشطين  من  كانوا  منهم  وكثير 
لذلك  هجرتهم،  قبل  الشيوعي  الحزب 
وأدوات  حلفاء  ليكونوا  مرّشحون  فهم 
جّيدون، وعندما أعلن بن غوريون قيام 
)إسرائيل( كان الّتحاد السوفييتّي أّوَل 
الحزب  الغاصب،  بالكيان  اعترف  من 
بدورة   أعلن  فلسطين  في  الشيوعّي 
والقتال  الهاجانا  قّوات  مع  التحالف 
ذلك  على  يؤّكُد   ،1948 عام  معها 
نكبة  كتابه  في  مناع  عادل  بالوثائق 

وبقاء.

نظر الغرُب لروسيا وما يزال بريبٍة وعداٍء 
مشاطئة  من  حرمانها  على  وحرٍص 
المياه الدافئة، وهذِه مسألٌة استراتيجّيٌة 
بأرثوذكسية  لها  عالقة  ل  غربّيٌة 
الكاثوليكي  الغرب  مقابل  في  روسيا، 
- البروتستانتي أو بالخالف العقائدّي 
بين الفكر الرأسمالّي اللبرالّي والنظرّية 
أن تبقى دولًة  الشيوعّية، روسيا يجب 
ما  وهذا  بحرّية،  قّوًة  تمتلُك  ل  برّيًة 
قاعدًة  بمنحهم  للروس  سوريا  أّمنته 
بحرّيًة في طرطوس بداية، ثم ما أقامه 
الروس من قواعد ومطارات أثناء الحرب 

الدائرة اليوم على وفي سوريا.
روسيا  بين  اليوم  الدائرُة  الحرُب 
بامتياز،  عالمّيٌة  حرٌب  هي  وأوكرانيا 
تقتصر  المتقاتلة  أطرافها  أّن  مع 
عالمّية  تكون  فالحرُب  الدولتين،  على 
في  بأسره  العالم  يشارك  عندما  ل 
أهداف  تكون  عندما  إّنما  الشتباك، 
الحرب ونتائجها عالمّية، الهدف البعيد 
الدولي  النظام  هدم  هو  الحرب  لهذه 
أثر حرب  تشّكل  الذي  القطب  األحادي 
العراق الثانية وانهيار سور برلين الذي 
السوفييتي،  الّتحاد  لنهيار  رمًزا  كان 
التشكل  قيد  هو  جديد  عالمّي  نظام 
مالمحه  ولكن  األقطاب،  متعّدد  اليوم 
النهائي  شكلها  وستأخذ  التشّكل  قيد 

رّبما في نهاية الحرب.
يرى العقُل السياسيُّ القوميُّ الروسّي أّن 
أوكرانيا هي جزٌء ل يتجّزُأ من التراب 
القومّي الروسّي، وقد كانت كذلك لقروٍن 
مضت، وأوكرانيا هي مقاطعٌة صغيرٌة 
حول العاصمة كييف، ولكن خروتشوف 
)وهو  الماضي  القرن  خمسينات  في 
بتوسيع  قام  أوكراني(،  سوفييتي 
حدود تلك الدويلة، فأضاف إليها أجزاء 
في الغرب والشرق بما فيها شبه جزيرة 
التي  األسود  البحر  وشواطئ  القرم 
ألكثَر  العثمانّية  الدولة  روسيا  قاتلت 
انهار  عندما  لكن  أجلها،  من  قرٍن  من 
كثير  واستقلّت  السوفييتي  الّتحاد 
أوكرانيا  استقلّت  جمهورياته،  من 
بحدودها الخروتشوفّية التي تعود إلى 
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خمسينات القرن الماضي.
أعداء  مع  تحالفها  أن  أوكرانيا  ظّنت 
المّتحدة  الوليات  وخاّصًة  روسيا، 
الحماية  منحها  على  قادٌر  و)إسرائيل( 
األمور  ووصلت  روسيا،  لتحّدي  والقّوة 
فقد  الذي  الناتو  حلف  إلى  تنضّم  ألن 
مبّرر وجوده الظاهري بعد انهيار حلف 
وجود  أّن  موسكو  رأت  فيما  وارسو، 
الناتو على هذه المسافة منها هو مسالُة 
أمٍن قومٍيّ من الدرجة األولى لن تسمح 

به مهما كلّفها األمر.
أكثر  الحرب  لهذِه  العالمّيُة  التطّوراُت 
أّن  الحرب  أظهرْت  فقد  تعد،  أن  من 
الغربّية  المشتركة بين أوروبا  المصالح 
التباين،  في  آخذٌة  المّتحدة  والوليات 
ألمانيا أّوًل ثّم باقي أوروبا ل تستطيع 
من  والنفط  الغاز  استيراد  عن  التوّقف 
تستطيع  ل  قلنا  إذا  نبالغ  ول  روسيا. 
روسيا  غاز  دون  المنظور  في  العيش 
ل  لذلك  الروسّية،  وبالشروط  ونفطها 
في  الدخول  تستطيع  ول  لها  مصلحة 
لحسابات واشنطن  مواجهة مع موسكو 
علًنا  به  يصّرُح  ما  وهو  لها،  وكرمى 

ماكرون بعد إعادة انتخابه.
الحرب  هذِه  قبَل  واشنطن  أرادت 
مع  الباردة  حربها  في  أوروبا  توظيف 
تَر  ولم  لالشتعال،  المرّشحة  الصين 
إبطال  فتمَّ  لها،  مصلحًة  أيًضا  أوروبا 
صفقة الغّواصات التي كانت أستراليا قد 
اّتفقت مع فرنسا على شرائها، وذهبت 
سكسوني   – أنجلو  محور  بناء  تجاَه 
إلى  إضافًة  وأستراليا،  انجلترا  يضّم 
دوًل  أّن  التطّورات  هذه  من  أميركا. 
إقليمّيًة ذات أدواٍر مؤّثرٍة ولطالما كانت 
باكستان  األمريكّية،  اإلدارة  أدوات  من 
مثاًل، أخذت ترى أّن مصالحها القومّية 
المصالح  على  تتقّدم  الباكستانّية 
رئيس  أعلنه  الذي  األمُر  األمريكّية؛ 
خان،  عمران  إسقاُطُه  تمَّ  الذي  الوزراء 
الحرَب بعنايٍة باعتبارها  الصين تراقُب 
تمريًنا، يمكُن أخذ الدروس والعبر منه 
عندما تبدأ معركتها مع األمريكان في 
صينيٌّ  استراتيجيٌّ  أمٌر  وهو  تايوان، 
والقتصادّية  القومّية  لالعتبارات 

واألمنّية.
قواعَدُه  فقد  الذي  العرّبي  عالمنا  في 
لحساب  وبغداد  ودمشق  القاهرة  في 
لولّي  العجائبّية  اللغة  نالحظ  الصحراء، 
زيارة  منذ  فبالده  السعودي،  العهد 

ولقائه  روزفلت  األمريكي  الرئيس 
السفينة  على  العزيز  عبد  بالملك 
السياسات  السعودّية  تبّنت  كوينسي، 
األمريكّية بالمطلق، ل بل اكتفت بدوٍر 
تنفيذٍيّ ملحٍق للسياسة األمريكّية، ولم 
واحدة،  مّرة  إل  السابق  تخرج عنه في 
عام  في  وذلك  الروايات،  صدقت  إن 
1973 أثر الحرب وأزمة النفط العالمّية، 
األوكرانّية  الروسّية  الحرب  اندلع  بعد 
نسمع أّن ولّي العهد على تواصٍل دائٍم 
سياسات  معها  وينّسق  موسكو  مع 
األمريكّية،  للرغبة  مخالفة  نفطّية 
تنويع  على  تعمل  بالده  أّن  ويصّرح 
عالقاتها وهي تنظُر للشرق في إشارٍة 
مهّمٌة  المالحظُة  هذِه  والصين،  لروسيا 
السعودّية  بالسياسات  الثقة  عدم  مع 
لها  الداعي  ولعلَّ  البعيد،  المدى  على 
هي خالُف األمير مع اإلدارِة األمريكّية 
ثمَّ شعوره بضعف واشنطن؛ األمُر الذي 
في  الشجاعة،  من  القدر  هذا  منحهم 
الجديد  اإلمارات  اّتحاد  أمير  أّن  حين 
و)اإلسرائيلّي(  األمريكّي  في  يجد  لم 
أصابته  الذين  الحوثيين  يقاتل  من 
إيران  استطاعت  فيما  صواريخهم، 
مقابل  اليمنى  السلوك  ضبط  وروسيا 
الروسية  الحرب  في  اإلماراتي  العتدال 
نفطّيٍة  سياساٍت  والتزام  األوكرانية 

تّتفُق مع كلٍّ من طهران وموسكو.
بدايًة  التطّوراُت  ترتبُط  مشرقنا  في 
بتوقيع التفاق النووي العالي الحتمال 
اإليرانّية  المفاوضات  في  ذلك  وقبل 
طهران  استطاعت  فقد  األمريكّية، 
أسباب  مدركًة  باقتدار،  الملف  إدارة 
في  المتمّثل  األمريكّي  الستعجال 
ثّم فيما طرأ من  الجنوبّي  الصين  بحر 

تداعيات الحرب الدائرة اليوم.
في  مبادرة  األسرع  كانت  )إسرائيل( 
بينت  نفتالي  وكان  التوسط،  محاولة 
لم  الحرب.  بعد  موسكو  زار  من  أّوَل 
ل  فالروسي  التوّسط،  محاولة  تفلح 
يحيُد عن مطالبة واألوكراني يرى في 
الغرب داعًما له وفي )إسرائيل( حليف 
ل وسيط، ولكن بينت نجح في تثبيت 
واستطاع  سوريا  في  الشتباك  قواعد 
معرفة النوايا الروسّية تجاَه توريد الغاز 
يسعدها  لم  التي  واشنطن  األلماني. 
)إسرائيل(  تعطي  أّنها  إل  ذلك 
هوامَش استثنائّيًة ول مانع لديها من 
تثبيت قواعد الشتباك في سوريا، ثم 

أو  الحكومة  بإضعاف  معنّيٍة  غيُر  إّنها 
انهيارها خشّيَة عودة نتنياهو اللدود.

وهي  شهوٍر  ثالثَة  الحرُب  تجاوزت 
لم  الذي  األمُر  تطول،  ألْن  مرّشحٌة 
الغالب،  في  موسكو  حسابات  في  يكن 
وهي التي ما زالت األقوى عسكريًّا وما 
يرفد  المرتفع  والنفط  الغاز  سعر  زال 
حالِة  في  وهي  يكفيها  بما  خزانتها 
تقّدٍم وإن كان بطيًئا، وقد انتهى منذ 
بحر  ماريوبل، وأصبح كامل  ملف  أيام 
متواصل  القرم  جزيرة  وشبه  آزووف 

تحت سيطرتها. 
من  الثاني  الشهر  في  الروس  اضطّر 
جنرالتهم  بعض  لستقدام  الحرب 
قّواتهم  لقيادة  من سورية  وضباطهم 
واستقدموا  عادوا  ثمَّ  أوكرانيا،  في 
الذي  األمُر  وازنًة؛  عسكرّيًة  قطاعاٍت 
فهل  إيران،  إل  يمأله  ل  فراًغا  خلق 
ستكون نهايَة الحالة القائمة اليوم التي 

تستباح فيها سورية؟ 
هناك ثالثة احتماالت: 

عن قصفها  )إسرائيل(  تتوّقف  أن   -1
المستبيحة  بالطريقة  السورية  لألجواء 

الحالّية.
في  بالعمل  )إسرائيل(  تستمّر  أن   -2
الطريقة ذاتها ولكن أن يتمَّ الرّد عليها 

بالمثل.
3- أن تنزلق األمور إلى مواجهٍة أكبر 
مع  اتفاقها  أبرمت  قد  إيران  تكون 
اللبناني  وحليفها  )أميركا(  الغرب 
النيابّية  النتخابات  من  انتهى  قد 
وعبر  مباشرة  تناوش  وغزة  وذيولها 
الحالة ستصب  مخيم جنين، وفي هذه 
تشكيل  مجرى  في  نتائجها  المواجهة 

النظام العالمّي الجديد.
الفلسطيني  اشتكى  لطالما  ا،  فلسطينيًّ
تآكل  ومن  له  العالم  إهمال  من 
لكن  الحتالل،  مع  بصراعه  الهتمام 
هو  الرسمّي  الفلسطيني  نرى  اليوم 
اهتمامه  ويتآكل  قضاياه  يهمل  من 
جرى  وما  رمضان  شهر  طيلَة  بالقدس 
مواجهاٍت  من  األقصى  المسجد  في 
وحربه  جنين  مخّيم  عن  تامٍّ  وغياٍب 
مثل  أن  وطالما  الحتالل،  مع  اليومّية 
هذه المسائل ل تشغل الجهة الرسمّية 
الفلسطينّية: فهل سيشغلها ما يجري 

الفلسطينّي يحتاج أن يسترّد صوابه.في كييف وماريوبل؟ 
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في  للرأي  استطالٌع  أظهر 
األمريكّية،  المّتحدِة  الولياِت 
»إسرائيل«  تجاَه  النحياَز  أّن 
بدأ يتغّيُر - وإن بشكٍل طفيٍف - في 
الرأُي  أصبح  حيث  األخيرة،  السنواِت 
بشكٍل  إيجابّيًة  أكثَر  األمريكيُّ  العاُم 
الصراِع  في  الجانبيِن  كال  تجاَه  متواضٍع 
للمسِح  َوْفًقا  العربّي«،   – »اإلسرائيلي 

الجديد الذي أجراُه مركُز بيو لألبحاث.
بشكٍل عام؛ أظهَر المسُح أّن األمريكّيين 
إيجابّيٍة  مشاعَر  عن  التعبيَر  يواصلون 
بـ»الشعب  المسح  في  ُوصف  ما  تجاَه 
تجاَه  مشاعرهم  من  أكثر  اإلسرائيلّي« 
وكذلك؛  الفلسطينّية«.  السلطِة  »سّكان 
فإّن تقييَم الحكومة »اإلسرائيلّية« أفضُل 

من قيادة السلطة الفلسطينّية.
بين  بكثيٍر  أكبُر  الفجوات  هذِه  لكْن 
األمريكّيين األكبر سًنا منها بين الشباب. 
البالغون  ينظُر  للمسح،  تبًعا  الواقع،  في 
األمريكّيون الذين تقّل أعمارهم عن 30 
الفلسطينّية«  السلطة  »سّكان  إلى  عاًما 
ا  جًدّ مؤّيدين   ٪61( بحرارة  األقّل  على 
أو إلى حدٍّ ما( مثل الشعب »اإلسرائيلّي« 
السلطة  قيادة  ويقيمون   )٪56(
الفلسطينّية بشكٍل إيجابّي )35٪( مثل 

الحكومة »اإلسرائيلّية« )٪34(.
أّن  أيًضا  الجديُد  الستطالُع  ويظهُر 
حوَل  كبيًرا  اختالًفا  يختلُف  العام  الرأي 
السياسّي.  الحزِب  حسب  األسئلِة  هذِه 
الذين  وأولئك  الجمهورّيون  يعّبُر 
عن  الجمهورّي  الحزب  إلى  يميلون 
من  بكثيٍر  أكثَر  إيجابّيٍة  نظٍر  وجهاِت 
مؤّيدًة   ٪78( اإلسرائيلي«  »الشعب 
»سّكان  من  ما(  حدٍّ  إلى  مواتيًة  أو  ا  جًدّ
السلطة الفلسطينّية« )37٪(، وهم يرون 
إيجابّية  أكثَر  اإلسرائيلّية«  »الحكومة 
الفلسطينية  السلطة  من   ،)٪66(

 .)٪18(
يمتلُك  ذلك؛  من  النقيِض  على 
الديمقراطّيون والمستقلّون - ذوو الميوِل 
الديمقراطّية - آراَء أكثَر إيجابّيًة قلياًل 
الفلسطينّيِة )٪64(  السلطِة  عن »سّكان 

خاص الهدف

فجوة حزبية هائلة بين الحزبين في الواليات المتحدة بشأن 
دعم إسرائيل والسلطة الفلسطينية

مؤيدين(   ٪60( اإلسرائيلّيين  من 
ويقيمون حكومَة إسرائيَل أقلَّ قلياًل من 
على   ٪37 و   ٪34( الفلسطينّية  السلطِة 

التوالي(. 
على  والديمقراطّيين  الجمهورّيين  بين 
حدٍّ سواء، تحّسنت المشاعُر تجاَه الحكومِة 
الفلسطينّية  والسلطِة  اإلسرائيلّيِة 
بشكٍل  الفلسطينّية«  السلطة  »وسّكان 
ظلّت  حين  في   ،2019 عام  منذ  طفيٍف 
وجهاُت النظِر تجاَه »الشعِب اإلسرائيلّي« 

ثابتة.
قرٍن  أرباِع  ثالثِة  من  يقرُب  ما  بعَد 
لم  إسرائيل«؛  »دولة  تأسيِس  من 
بين  واضًحا  إجماًعا  الستطالُع  يجد 
ممكنٍة  نتيجٍة  أفضِل  حوَل  األمريكّيين 
والفلسطينّيين،  »إسرائيل«  بين  للصراع 
أّن  إلى  الجمهور  حيث يذهُب نحو ثلث 
نسخٌة   - دولتين  إلى  األرض  تقسيَم 
التي طالما دعمتها  الدولتين«  من »حّل 
الدبلوماسّيُة األمريكّية - سيكون األفضل 
)35٪(. لكن ما يقرُب من الربع )٪27( 
يفّضلون قياَم دولٍة واحدة - في معظم 
الحالت - بحكومٍة تتألُّف بشكٍل مشترٍك 
أكثر  ويقوُل  وعرب.  »إسرائيلّيين«  من 
المّتحدة  الوليات  في  البالغين  ثلث  من 
)37٪( إّنهم غيُر متأّكدين من النتيجِة 

األفضل.
اآلراء:  العوامِل في هذِه  أحُد  العمُر هو 
أكثَر  األمريكّيين  من  السنِّ  كباُر  يميُل 
من الشباب إلى القول: إّن حلَّ الدولتين 
للصراع،  ممكنٍة  نتيجٍة  أفضَل  سيكون 
تقلُّ  الذين  البالغين  أّن  حين  في 
إّنهم  يقولون:  عاًما   30 عن  أعمارهم 

ليسوا متأّكدين من ماهّية األفضل.
المرّجِح  الدينيُّ مهمٌّ أيًضا: من  النتماُء 
اإلنجيلّيون  البروتستانت  يقوَل  أن 
أّي  أعضاء  من  بكثيٍر  أكثر  البيض 
أفضَل  إّن  آخر:  رئيسيٍّ  مسيحيٍّ  تقليٍد 
بحكومٍة  واحدًة  دولًة  ستكوُن  نتيجٍة 
»إسرائيلية«. 28٪ يقولون ذلك، مقابل 
والبروتستانت  الكاثوليك،  من  لكلٍّ   ٪6
والسود  اإلنجيلّيين  غير  البيض 

البروتستانت.

ورّبما يرتبُط ذلك أيًضا بأّن اإلنجيلّيين 
ُيرّجح  التي  المجموعُة  أيًضا  هم  البيض 
التي  األرض  أعطى  اهلل  إّن  تقول:  أن 
اليهودّي،  للشعب  »إسرائيل«  اآلن  هي 
يّتخذون  البيض  اإلنجيلّيين  من   ٪70
هذا الموقف، أي أكثر من ضعف نسبة 
على  أجابوا  الذين  األمريكّيين  اليهود 
متطابًقا(  ليس  )لكن  مشابه  سؤاٍل 
اهلل  إّن  بالقول:   2020 عام  استطالٍع  في 
أعطى أرض »إسرائيل« للشعب اليهودي 

 .)٪32(
العاَم  الرأَي  الستطالُع  سأَل  كما 
وسحب  المقاطعة،  حركة  عن  األمريكيَّ 
 )BDS( العقوبات  وفرض  الستثمارات 
ا  ضّد »إسرائيل«. يعرُف عدٌد قليٌل نسبًيّ
المقاطعة  جهود  عن  األمريكّيين  من 
يسمعوا  لم  إّنهم  قالوا   ٪84 هذه، 
»كثيًرا« أو »ل شيء على اإلطالق« عنها 
الوليات  في  البالغين  من  فقط   ٪5
المّتحدة سمعوا على األقّل »البعض« عن 
دعمهم  عن  وعّبروا  المقاطعة،  حركة 
يؤيدونها  مّمن   ٪2 ذلك  في  بما  لها، 

بشّدة.
األمريكّيين  بين  الستطالُع  ُأجرَي 
في  بما  الدينّية،  الخلفّيات  جميع  من 
والبوذّيين  والمسلمين  اليهود  ذلك 
عدٍد  على  يحصل  لم  لكّنه  والهندوس، 
الجماعات  من  المشاركين  من  كاٍف 
بشكٍل  لإلبالغ  المسيحّية  غيِر  الدينّية 
استكشاُف  تمَّ  ردودهم.  عن  منفصٍل 
تجاَه  األمريكّيين  اليهود  نظِر  وجهاِت 
بيو  مركز  تقريِر  في  بعمٍق  إسرائيَل 
األمريكّيون  »اليهود  بعنوان  لألبحاث 
أّن هذا  الرغم من  في عام 2020« )على 
الستطالع لم يتضّمن سؤاًل حوَل أفضِل 

نتيجٍة ممكنٍة للصراع(. 
هذِه من بين النتائج الرئيسّية للتقرير 
شمل  مسٍح  إلى  يستند  الذي  الجديد، 
في  إجراؤه  تمَّ  ا،  أمريكًيّ بالًغا   10441
الفترة من 7 إلى 13 مارس 2022. وهامش 
ينقص 1,5 نقطة مئوّية.خطأ أخذ العّينات للعّينة الكاملة يزيد أو 
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نصر حامد أبو زيد:
 العقُل أساُس التنوير

والكتِب  األبحاِث  من  الكثيَر  زيد  أبو  حامد  نصر  لنا  قّدَم 
المهّمِة لفهِم تراثنا، ومعرفِة سبِب فشِل مشروعاِت التحديث 
والتنوير. وبحسب الكاتب حسام الحّداد؛ فقد اهتمَّ »أبو زيد« خالَل 
رحلِتِه العلمّيِة بثالثِة محاوَر رئيسٍة هي: دراسُة التراِث على أسٍس 
علمّيٍة ووضعه في سياقه التاريخّي، ونقد خطاب اإلسالم السياسّي، 
لهذه  أّصل  وقد  الدينّية،  النصوص  بدللِة  علمٍيّ  وعٍي  وتأصيل 
المحاور في العديد من كتبه، ومنها: الّتجاه العقلّي في التفسير، 
وفلسفة التأويل، ونقد الخطاب الدينّي، ومفهوم النّص دراسة في 

علوم القرآن، وغيرها من الكتب واألبحاث في هذا المجال.
التراث وفي  من  موقِفِه  اعتمد في  زيد«  »أبو  أّن  »الحداد«  ويؤّكد 
الفكِر  على  يرتكُز  تأويلّي؛  منهٍج  على  الكريُم  القرآُن  منه  القلب 
المعتزلّي الذي أعلى من دور العقل في فهم النصوص وتحليلها، 
وكذلك على التراث الصوفّي، وطّبق هذا المنهج في قراءته للتراث 
بآلّياٍت جديدٍة لم تكن موجودًة  اإلسالمّي بشكٍل واضح، مستعيًنا 
الحديثة  واللغوّية  الفلسفّية  المناهج  من  استفاد  فقد  قبل.  من 
الخطاب  وتحليل  والسيموطيقا،  والهرمنيوطيقا  التلّقي  كنظرّية 
القرآنّي  للنّص  وغيرها، وقد رّكز نصر أبو زيد في إعادة قراءته 
في جانبيه؛ اللغوّي وعالقته باإلنسان باعتباره المقصوَد بالخطاب 
وبيئِتِه  اإلنساِن  ثقافِة  بحكِم  أخرى، وذلك  له من جهٍة  والمشكل 
التي ترتبُط بالنّص في تنزيله، كما نادى في كتاباِتِه بنزِع القداسِة 
عن نصوص التراث، حيث رأى أّن هذا الفهم األيديولوجّي يشّكُل 
منطلًقا من مجموعٍة من  التراث،  لهذا  الصحيح  الفهِم  أماَم  عائًقا 
أّن  وهي:  الكاشفة،  القراءِة  في  منهجّيته  تحّدد  التي  الُمَسلَّمات 
مجالِت المعرفة ليست مجاًل منفصاًل عن باقي المجالت األخرى في 
سياق ثقافٍة محّددة - أّن أيَّ نشاٍط فكرّي – في أّي مجاٍل معرفّي 
– ليس نشاًطا مفارًقا لطبيعة المشكالت الجتماعّية )القتصادّية 
والسياسّية والفكرّية( التي تشغل الكائن الجتماعي، والمفّكر كائٌن 
اجتماعيٌّ يمارُس فعالياته الفكرّية غير منعزٍل أو متعاٍل عن طبيعِتِه 
األساسّية تلك - أّن منهجّية الفكر تكتسب صفة »الصدق« أو »عدم 
التي تختلُف من جماعة ألخرى  العالم«  الصدق« من منظور »رؤية 
داخل الثقافة الواحدة في تفاصيلها، وإن تشابهت في كلّياتها - 
تاريخ الفكر ليس إل تعبيًرا متمّيًزا عن التاريخ الجتماعّي بمعناه 
العميق، وسيطرة اّتجاٍه فكريٍّ بعيِنِه على باقي التّيارات الفكرّية 
األخرى ل يعني أّن هذا التّيار قد امتلك »الحقيقة« وسيطر بها - 
أّن سيطرة اتجاٍه فكرٍيّ بعينه لفترٍة طويلة ٍمن الزمن ل يعني أّن 
تاريًخا،  لألفكار  أّن   - كافرة  أو  ضالٌة  اّتجاهاٌت  األخرى  الّتجاهاِت 
»عقائد«  إلى  األفكار  تلك  تتحّول  التاريخ  هذا  طمُس  يتمُّ  وحين 
فيدخل في مجال الدين ما ليس منه، ويصبُح الجتهاد البشرّي - ذو 

الطابع األيديولوجّي - نصوًصا مقّدسة .
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هيونيََّة، وكيانِها الُمصَطَنع »إسرائيل«،  لم يكن لَِشيٍء أْن ُيِصْيَب الحرَكَة الصُّ
حقيقة  من  بَِأْبلَغ   ، الوجوديِّ ُعِر  والذُّ السياسي،  باالْنِسَعاِر  ِكلْيِهما،  وداِعمي 
الماضي،  )فبراير(  شباط  مطلع  في  ادر  الصَّ الدولية  العفو  منظمة  تقرير  أن 
نظام  الفلسطينيين:  ِضدَّ  اإلسرائيلي  )أبارتهايد(  العنصري  الفصل  بـ«نظام  والُمعنوِن 
حقيقَة  ساطع،  بجالء  كشف،  قد  اإلنسانَية«  ِضدَّ  وجريمة  الهيمَنة  على  َيقوم  قاٍس 
العنصرية  هيونية  الصُّ التَّخييلِيَّة  اآليديولوجيا  على  وفصاًل،  أصاًل  القائمة،  »إسرائيل« 
ُنخب  من  مشروعها  وداعموا  هيونيُة  الصُّ الحركُة  انخرطت  التي  التَّوحشية  االستعمارية 
َثمَّ »إسرائيلُهم«،  الغربية االستعمارية، وكياناتها، ودولها، وُقواها، ومن  الرأسمالية 
مديٍد،  زمنيٍّ  َمدى  وعلى  وطريٍق،  ووسيلٍة  َنْهٍج  كلِّ  وعبر  الُجهوِد،  أْقَصى  بذل  في 
وبُِكْلَفٍة عاليٍة، لِتغطيِة حقيقَتها الُعْنُصِريَّة الفاشيَّة الُمَناِهضِة لإلْنَسانيَِّة بإطالٍق، بأردَيٍة 

وأقِنعٍة ُأِرْيَد لَها أْن تبدو إنسانيًَّة!

عبد الرحمن بسيسو. شاعٌر وكاتٌب فلسطينّي/ سلوفاكيا

َأْنَسَنُة الّسَياَسِة َثْقَفَنُتَها  
ِش َأْنِظَمِتْه هيوني" وَتوحُّ ُجُذوُر ُعْنصريَِّة "الِكَياِن الصُّ

ُة وامُلَتاجرُة ِبعذابات الَيهود هيونيَّ الصُّ
وهكذا كاَن للُمتاَجرة السياسيَّة بعذابات َيُهود أوروبا وآلمهم اإلنسانيَّة الحقيقية 
النتهاكات  ُمقترفي  ُيِديَن  وأْن  لَها،  يأسى  أْن  إل  حقيقٌي  إنساٌن  َيملُك  ل  التي 
َضدَّ  ِتكرارها  للحيلولة دون  َبْتَها، وأْن يعمل بأقصى استطاعِته  التي سبَّ والجرائم 
َتغطيِة  عملياُت  تأسيس  في  ُتسهَم  أْن  ِملٍَّة،  أو  ٍة،  َقوميَّ أو  ديٍن،  أو  َشعٍب،  أيِّ 
آيديولوجيتها  بلورة  واكبت  التي  إنسانيَّتها  ول  وفاشيتها  هيونيَّة  الصُّ عنصرية 
مشروع  لتنفيِذ  َعمٍل  َة  وُخطَّ ًة،  سياسيَّ آيديولوجيًة  اعتتقتها  التي  الحركة  ونشأة 
استعماريٍّ استيطانيٍّ مفُتوٍح على األمكَنة الموزَّعة على قاراِت العالم بِأسرها ِسوى 
القارة األوروبيَّة التي ُأنشئت هذه الحركة فيها ُوُدِعمت من ِقبل عديٍد من ُحكوماِت 

بلدانها لتخليصها من يهودها بإخراجهم منها. 
ٍل  ُمتأصِّ َنفعيٍّ  براغماتيٍّ  بنزوٍع  ِز  الُمحفِّ الُمتاجرِة  لِمْنِطق  كاَن  فقد  ذلك،  وفوَق 

هيونيَّة  الصُّ اآليديولوجيا  ُدوْغمائيَّة  في 
الحرَكة  أنهاِج  وفي  الُعْنُصريَّة، 
َيدَفَع  أْن  عملِها،  وآلياِت  هيونيَّة  الصُّ
َنُقل  لم  إْن  تحفيز،  إلى  الحركة  هذه 
المزيِد  إلى اقتراِف أو تسهيل اقتراف، 
من النتهاكات، والجرائم ِضدَّ اإلنسانيَّة، 
َصَنعت  ى  حتَّ وتصاعدت  تواترت  التي 
»النَّازيَُّة  اقترفتُه  الذي  »الُهولُوكوست« 
ورديفها  هيونيَّة  الصُّ قرينُة  األلمانيَّة« 
أوروبا  يهود  بحقِّ  ليس   ، الُعْنصريُّ
كثيريَن  أغياٍر  بِحقِّ  وإنِّما  وحدهم 
ُة  هيونيَّ الصُّ َتْخِييالُت  َتَرُهُم  لَْم  ممْن 
»أغياراً«  إلَّ  اُتها  ومرجعيَّ العنصريَّة 
فال  ُهالٍم،  ومحُض  َبَشٍر،  أشباُه  ُهم 
ُتعادُل مرتَبة  إلى مرتَبٍة بَشريَّة  يرُقوَن 
ِقَبلِها  من  والُمستقطبيَن  ُمْعَتِنقيها 
األعراق  دي  الُمَتَعدِّ العالم،  يهود  من 
والمجُعولين،  والجنسياِت،  واألوطاِن 
العنصريَّة  هيونيَّة  الصُّ خييلوْجَيا  التَّ بَأمر 
آيديولوجيا سياسيَّة  بدورها،  المجعولَة، 
ُمَديَّنًة وِدْيناً ُمَسيَّساً، ِعرَقاً فريداً، وَشْعباً 
ُهو  لَِيكوَن  إلٌَه مخصوٌص  اختارُه  مميزاً، 
من  ُيْوَعَد  بأْن  الجديُر  الُمْخَتاُر«  »َشْعُبُه 
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ِقَبلِِه بأرٍض لم َتُكن إليِّ فرٍد من أفرادِه، 
ليَن،  الُمَتَخيَّ ُجدودِهم  من  جدٍّ  أليِّ  ول 
أدنى عالَقٍة واقعيَّة بها أبداً، وذلَك ألنَّ 
ُمْخَترٌع،  َشعٌب  الُمْختاَر«  عَب  »الشَّ هذا 
اإللُه  ُمْختَرٌع  ُهو  ما  بقدِر  وفصاًل،  َأْصاًل 

الذي اختارُه، والوْعُد الذي إليِه أعَطاُه!
ش   نظاُم تمييز ُعنصري ُمَتوحِّ

ولية  الدَّ العفو  منظمة  تذهْب  لَْم 
هيونيَّة  الصُّ ُعنصريَّة  كشف  إلى 
تجريديَّة  نظريٍة  مناقشٍة  خالل  من 
خييليَّة،  التَّ العنصريَّة  آليديولوجيتها 
وغاياتها،  الستعماريَّة،  ومشاريعها 
وإنِّما  شيَّة،  وحُّ التَّ تنفيذها  ووسائل 
ومبادئ  بصالحياتها،  محكومًة  َذهبت، 
البحثيَّة  ِتها  منهجيَّ ومعايير  عملها، 
ذات  القانونيَّة  ومرجعياتها  ارمة،  الصَّ
قافية  الثَّ والمقاِصِد  واألبعاِد  الجذور 
ذلَك  فعل  إلى  اِسَخة،  الرَّ اإلنسانيَّة 
حثيثة  ٍة،  تحليليَّ متاَبعٍة  خالل  من 
الُعنصريِّ  الكياِن  لنتهاكاِت  ودقيقٍة، 
إسرائيل«  »دولة  ى  الُمَسمَّ هيوني  الصُّ
ياته  وُحرِّ الفلسطينيِّ  اإلْنَسان  لُِحُقوق 
األساسيَّة، وَذلُك ُمْنُذ وُقوِع ما قد أْفضى 
الستعماريِّ  الكيان  هذا  إنشاِء  إلى 
الستيطانيِّ في فلسطين من ُممارساٍت 
وجرائُم  جسيمٌة،  انتهاكاٌت  دتها  جسَّ
اقترفتها  اإلنسانيَّة،  حرٍب، وجرائُم ِضدَّ 
التي  هيونيَّة  الصُّ اإلرهابيَّة  العصاباُت 
إنشاِئه،  َبعَد  اقتراُفَها،  وَتواتَر  َأْنَشَأْتُه، 
، وقواِته األمنيَّة  من ِقبِل جيشِه الرَّسميِّ
ُمستوطنيه  وعصاباِت  رطيَّة،  والشُّ
هويميَّة  التَّ خييلوجيا  بالتَّ جة  الُمدجَّ
العقود  مدى  على  اِك،  الفتَّ الح  والسِّ
في  إنشاَءُه  أعقبت  التي  نوات  والسَّ
اني  ى تشرين الثَّ صيف العام 1948 وحتَّ
ُصدور  يسبُق  الذي   2021 )نوفمبر( 

قرير بثالَثة أشهٍر فحسُب. التَّ
العفو  مة  منظَّ متابعة  من  ِغِم  الرَّ وعلى 
ة ألحوال حقوق اإلنسان  وليَّة المستمرَّ الدَّ
الفلسطينيَّة  واألراضي  »إسرائيل  في 
الُمحتلَّة«، ومن تواُفرها على استنتاجاٍت 
َعة  متنوِّ بحوٌث  إليها  لت  توصَّ وُخالَصاٍت 
أجراها باحثوها على مدى سنوات عديدة 
أنَّ هذه  حقيقَة  إدركها  أنَّ  إلَّ  سابقة، 
بُِعمٍق  تطرقت  قد  َتُكن  لم  الُبُحوث 
العنصري  مييز  »التَّ مسألة  إلى  وتركيٍز 
طهير العرقي اللَّذين دأبت إسرائيل  والتَّ
عب الفلسطيني«  على ممارستهما ضدَّ الشَّ
أو اللَّذين ُتمارُسهَما كياناٌت وقوى ودوٌل 
في  ُأخرى  ٍة  أصلِيَّ ُشعوٍب  ضدَّ  ُأخرى 
قد  العالم،  من  عديدٍة  وأوطاٍن  أماكَن 
ُتوِل  »لم  بأنَّها  العتراف  عليها  أوجَب 

والقمع  مييز  التَّ لحالت  كافياً  اهتماماً 
كما  العالم«،  أنحاِء  جميع  في  المنهجي 
يوليو  من  اعتباراً  روَع،  الشُّ عليها  أوجَب 
)تموز( 2017، في اعتماد »سياسة عالميَّة 
بشأن انتهاكات ُحُقوق اإلنسان وجريمة 

الفصل العنصري«. 
ولية  الدَّ العفو  َمة  ُمَنظَّ أنَّ  اً  َجلِيَّ ويبدو 
صريحات  التَّ بإمعاٍن،  تابعت،  قد 
قانون  بلورة  واكبت  التي  المسعورة 
وإقراره  الصهيونيِّ  العنصري  القوميَّة 
 19 في  اإلسرائيلي،  الكنيست  قبل  من 
أساس  كقانوٍن   ،2018 )يوليو(  تموز 
لكياٍن ُمصَطَنٍع ُجِعَل »دولًة بال دستوٍر«، 
األقصى  َد  َجسُّ التَّ أنَّ  حقيقَة  َفأدركْت 
غير  ٍد  َكَتَجسُّ الُعنصرِي،  الفصل  لجريمة 
في  ى  حتَّ العالِم  تاريِخ  في  مسبوٍق 
جنوب أفريقيا التي كادت هذه الجريمة 
قبل  وقاطنيها  بأصحابها  تفتَك  أْن 
العالم  إنسانِيي  بمناصرة  تتعافي،  أْن 
داِئَها  جراثيم  من  الحاِسَمة،  وإرادتهم 
ممارساِت  في  ل  يتمثَّ إنِّما  الخبيث، 
الحرَكة الصهيونيَّة وإسرائيلها ُمْذ لحَظِة 
اللَّحَظة،  هذه  ى  حتَّ منهما  أيٍّ  إنشاِء 
اإلنسانيِّ  بوعيها  زة  ُمحفَّ فاختارت، 
بأْعَباِء  نُهوِضَها  وبُنبِل   ، الجوهريِّ
ِعيَّة  تطوُّ ٍة  إنسانيَّ مة  كمنظَّ اِتَها  مسؤوليَّ
»الُمثقف  ُهويَِّة  ُمكوناُت  تموُر  مرموَقٍة 
اإلْنَساِن«، ومسؤولياُتُه  الَجْمِعيِّ  الُعْضويِّ 
الماليين  وجداَن  في  ُة،  الَجمَّ ُة  اإلنسانيَّ
ولييَن، أْن ُتحْيَل  العشرة من أعضائها الدَّ
لة«،  ُمَؤصَّ »فرضيَّة  إلى  »الحقيقة«  هذه 
ى جذورها،  َصها بِعمٍق َيَتَقصَّ وأْن َتَتَفحَّ
عي إلدراك ُكلِّ أبعادها،  ول َيكفُّ عن السَّ
نبُّوء بعقابيلها  ومالحقة تداعياتها، والتَّ
عب  الشَّ َصْدِر  على  ليس  الوقوِع  الُممكنة 
وساكنها  فلسطين  مالك  الفلسطيني 
العالم  يهود  اِت  ماهيَّ على  أو  األصلي، 
ُغوا من إنسانيتهم إِْذ ُصهيُنوا  الذين ُفرِّ
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لستعمارها  »فلسطيَن«  إلى  وُجلِبوا 
على  أو  والَقهِر،  باإلرهاب  واستيطانها 
ُصدوِر الذين لْم ُيصهينوا ِمْن يهود العالم 
الذيَن أعملوا ُعقولَُهم فرفضوا النخراَط 
ٍة ُتَسيُِّس  ٍة سياسيَّة تخييليَّ في ُصهيونيَّ
ياَنَة  الدِّ وتجعُل  السياَسة،  وُتَديُِّن  يِن،  الدِّ
فحسب،  نفسها،  على  ُمْغلَقًة  ًة  قوميَّ
بأكملها  البشريَّة  ُمستْقَبِل  على  وإنَّما 

والعالم اإلنسانيِّ بأسره.
ُة وقوُل الحقيقة وليَّ الَعْفُو الدَّ

ِز  الُمركَّ التقرير  هذا  إلعداُد  كان  وهكذا 
الممارَسِة  داِت  تجسُّ ُمقارَبِة  على  بُِعْمٍق 
الفصل  لـ«نظام  الفعليَّة  اإلسرائيليَّة 
العنصري اإلسرائيلي ِضدَّ الفلسطينيين«، 
وبضعة  سنواٍت  أربع  نحو  يستغرَق  أْن 
ق، وذلك  أشُهر من الجهد البحثيِّ الُمَعمَّ
ى  وحتَّ  ،2017 العام  منتصف  من  بدءاً 
 ،2021 )نوفمبر(  اني  الثَّ تشرين  ُمفتتح 
البحث  من  ُعقوٍد  »على  َس  َيَتأسَّ وأْن 
األدلَّة«،  َجمع  في  والمكتبي  الميداني 
»السياَسة  إلى  اً،  مرِجِعيَّ يستنَد،  وأْن 
العالمية بشأن انتهاكات ُحُقوق اإلنسان 
وجريمة الفصل العنصري« الُمعتمدة من 
ولية، وأْن ينهَض  مة العفو الدَّ قبل ُمَنظَّ
المصادر  من  هائٍل  َنوعيٍّ  َكمٍّ  على 
ادرة  المرِجعيَّة الموثوَقة والمنشورات الصَّ
أبحاٍث  ومراكَز  وهيئاٍت  مات  ُمَنظَّ عن 
معنية  ودوليَّة  وإسرائيليَّة  فلسطينيَّة 
ة  بحقوق اإلنسان، وعلى ُمحاوراٍت ُمستمرَّ
وصحفيين،  وأكاديمييَن  علماء  مع 
الَمصلَحة  ألصحاب  مرهٍف  إصغاٍء  وعلى 
النتهاكات  َضحايا  من  الحقيقيِّن 
وحرياته  اإلنسان  لحقوق  اإلسرائيليَّة 
أصحاب  من  وغيرهم  الفلسطينييَن  من 
زٍة  المصلحة، وعلى ُمشاوراٍت تفاُعليَّة ُمركَّ
ومع  قانونييَن،  ومستشاريَن  ُخبراَء  مع 
المتحدة  األمم  كهيئات  دوليَّة  هيئاٍت 
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العدل  ومحكمة  المعنيَّة،  ومجالسها 
ولية.  وليَّة، والمحكمة الجنائيَّة الدَّ الدَّ

قرير  ُة إْتماِم هذا التَّ وقد ل ُتْفِصُح زمنيَّ
مة  عن ضخامة الُجهود التي َتْبُذلَُها منظَّ
أحوال  ُمتابعتها  في  ولية  الدَّ العفو 
في  األساسيَّة  وحريَّاته  اإلنساِن  حقوق 
الُمتواصِل  كشِفَها  وفي  أجمع،  العالم 
التي تتعرض لها هذه  عن النتهاكات 
إلى  َدعوتها  وفي  يات،  والحرِّ الحقوق 
عنها،  فاع  والدِّ بها  واللتزام  احترامها 
بُمساَءلَة  رة  الُمتكرِّ ُمطالبتها  وفي 
منتهكيها وُمحاسبتهم وتقديمهم إلى 
ُتْوِقُع على من ُتدينهم  محاكمات عادلة 
أْن  لَها  إنَّ  بل  فحسُب،  الواجَب،  العقاَب 
ُتَجلِّي، في الوْقِت عينه وفي تضاُفٍر مع 
نجمت  ٍة  ومعرِفيَّ ٍة  قانونيَّ استخالصاٍت 
ٍق،  ُمَعمَّ وتحليٍل  شاِمٍل،  توثيق  عن 
وانتهاكاتها  إسرائيَل  لممارسات 
اإلنساِن  لحقوق  المتواِصلة  النِّظاميَّة 
اً، َمع توثيٍق  ، َتواكَبا، صميميَّ الفلسطينيِّ
والقوانين  شريعات  للتَّ ُمماثليِن  وتحليٍل 
والتصريحات  والتوجيهات  واللوائح، 
وتقسيم  التخطيط  ووثائق  الحكومية، 
والميزانيات  والخطط  المناِطق، 
البرلمانيَّة،  واألرشيفات  واإلحصاءات، 
العسكريَّة  واألوامر  المحاكم،  وقرارت 
كل  ِص  َتَفحُّ عن  وكذلك  ِة،  اإلسرائيلِيَّ
الجانب  عن  َصدر  مما  باألمر  صلٌة  له  ما 
وضمنه  ُحُقوَقه،  الُمنَتَهَكِة  الفلسطينيِّ 
لطات  السُّ أصدرتها  وإحصاءات  تقارير 
الفلسطينيَّة الرسميَّة، َحِقْيَقَة حرِص هذه 
مة اإلنسانيَّة المرموقة على إدراك  الُمنظَّ
ُمْطلقٍة  بِموُضوعيَّة  افَيِة  الصَّ الحقائق 
بسطوٍع  دِة  الُمَؤكَّ يَقة  الَحقِّ َقوِل  وعلى 
ؤوب إلى  وجالٍء َيتجاوبان مع َسعِيها الدَّ
حماَية ُحُقوق اإلنساِن وحرياته األساسية 
قافيَّة،  الثَّ القانوتيَّة  منظوماِتها  وجعِل 
ِقَبِل  من  الُمعَتمدِة  ُمكوناتها  بجميِع 
أْن  النَّازيَِّة  للعنصريَِّة  كان  الذي  الَعالِم 
تستهدَفه بشرورها، مناراٍت ُتضيُئ ُكلَّ 
أو  َنوٍع  أي  من  تمييٍز  أدنى  بال  رحابِه، 
أو  داِفٍع  أو  سبٍب  أليِّ  أو  أو شكٍل،  لوٍن 

ذريعة.  
لٌة ُيَعاُد َتأكيدها ُخالصاٌت ُمَؤصَّ

ولية، ِضمَن  مة العفو الدَّ لقد َخلُصت ُمنظَّ
ما َخلُصت إليه في تقريرها، إلى تأكيِد، 
دٍة  ُمؤكَّ حقيقٍة  وتعميِم،   ، بثِّ وإعادة 
فون فلسطينيون، وعرب، ومن  كاَن ُمَثقَّ
اكتشفوها  قد  العالم،  ثقافات  ى  َشتَّ
من  ُعقوٍد  أربعة  قبَل  عنها،  وكشفوا 
اندلع ُشرور »النَّازيَّة« في الحرب العالميَّة 

انَية، وقبل ما يربو على نصف قرٍن من  الثَّ
إعالِن إنشاء »دولَة إسرائيل« فوَق أرٍض 
من أرِض فلسطين في العام 1948. وما 
ُيْغِفْل  لم  التي  دة  الُمَؤكَّ الحقيقية  هذه 
مَسَألَة  ولية  الدَّ العفو  منظمة  تقرير 
ْمِنيِّ بِجذوِرها، وباإلرهاصات  َرْبِطَها الضِّ
إلَّ  وَجلَّتها،  عليها  دلَّت  التي  الواقعيَّة 
حقيقة أنَّ إسرائيل نفسها لم َتُقْم، في 
رَقِة والغتصاِب  أصل نشأتها، إل على السَّ
على  القائمة  الجسيَمة  والنتهاكاِت 
فاحشة  تمييزيَّة،  عنصريَّة  ُممارساٍت 
ساِطٍع،  بجالء  عنها،  ُتْفِصُح  َشٍة،  وُمتوحِّ
الموضوعات  من  األغلب  األعم  عناوين 
موُضوَعُه  لُيضيَء  قريُر  التَّ تناولها  التي 
َقمع  ُد  َتَعمُّ ومنها:  َقه،  وُيَعمِّ الرئيَس 
الفلسطينيين والهيمنة عليهم؛ شرَذمُة 
والسيطرة؛  القانونيَّة  فرقة  والتَّ األراضي 
للسيطرة  العسكري  الُحكم  استخداُم 
القوميَّة  من  الحرماُن  الملكيَّة؛  ونزع 
الحياة  عرقلُة  األسريَّة؛  والحياة  واإلقامة 
ل؛  َنقُّ التَّ على  ُقيود  وفرض  األسرية 
السياسيَّة؛  الُمشاركة  في  الحقِّ  تقييُد 
وْسُم  والممتلكات؛  األراضي  ملكية  َنزُع 
مييز  بالتَّ والترسيم  خطيط  التَّ سياسات 
للفلسطينيين؛  التنمية  كبُح  الُمجحف؛ 
عملياُت النَّقل القسري؛ العتقاُل اإلداري 
الُمعاملة  ُضروب  من  وغيره  عذيُب  والتَّ
غير  القتل  أعماُل  والمهينة؛  السيئة 
المشروع واإلصاباُت الجسيمة؛ الضطهاُد 
والحرماُن من الُحُقوق والحريات األساسيَّة 
بقصد  األمنية  العتبارات  توظيُف  ؛ 
والستمراُر  والهيمنة؛  الَقمع  ترسيخ 
الالجئين  عودة  دون  الحيلولِة  في 
البلدان  في  رين  الُمَهجَّ الفلسطينيين 
التي  ديارِهم  إلى  وغيرها  الُمجاورة 

روا، قسراً، منها.  ُهجِّ
ٍز  وُمَركَّ ٍص  ُمَتَخصِّ لتقريٍر  َيُكن  ولَم 
فصيليَّة،  التَّ تناوَل ُكلِّ هذه الموضوعاِت 
ص  َفحُّ بالتَّ عنها،  ع  تفرَّ ا  ممَّ وغيرها 
ينتهي  أْن  العميِق،  حليل  والتَّ الُمدَقق 
وُمَتواِشجِة  لٍة  وُمؤصَّ قٍة  ُمدقَّ ُخالَصٍة  إلى 
إليها،  انتهى  التي  تلك  غير  نات  الُمَكوِّ
دة  ُمَحدَّ ناٍت  ُمَكوِّ ضمن  َتقوُل،  والَّتي 
ُأخرى: إنَّ »إسرائيَل قد أقامْت، وأبقت 
سي من الَقمع والهيمنة  على، نظاٍم ُمَؤسَّ
على السكان الفلسطينيين لصالح اليهود 
ُعْنُصري  فصل  نظام   – اإلسرائيليين 
فيها  سيطرت  التي  األماكن  ُكلِّ  في   –
منذ  الفلسطينيين  حياة  على  إسرائيل 
 ،1967 حزيران  حرب  وبعد   »1948 عام 
سي  الُمَؤسَّ العنصري  الفصل  نِظام  وأنَّ 
ضدَّ  إسرائيل  ُتمارِسه  الذي  الُمَمْنهج 

واألراضي  »إسرائيل  في  الفلسطينيين 
ُل بِنظاٍم  الفلسطينيَّة الُمحتلَّة« إنَّما »ُيَكمَّ
الالجئين  َحقِّ  على  ُيسيِطُر  قانونيٍّ 
إسرائيل  خارج  الُمقيميَن  الفلسطينييَن 
في  الُمحَتلَّة  الفلسطينيَّة  واألراضي 
العودة إلى ديارهم، )وذلك عن طريق 
مة  الحق(.«  كما خلُصت منظَّ نفي هذا 
نظام  »تفكيك  أنَّ  إلى  ولية  الدَّ العفو 
الفصل العنصري الوْحشيِّ هذا إنَّما ُيعد 
الفلسطينيين  لماليين  َجوهريَّاً  أمراً 
البلدان  في  رين  ُمَهجَّ يزالون  ل  الذين 
منهم  كثيرون  ُيِقْيُم  والذين  الُمجاورة، 
من  كيلومتراً  مائه  حوالي  مسافة  على 
يتسنَّى  ى  حتَّ وذلك  األصليَّة،  ديارهم 
دون  اإلنسانيَّة  بحُقوقهم  ع  متُّ التَّ لُهُم 

َتمييٍز ُمجِحٍف.« 
ولسُت أحسُب أنَّ سبباً رئيساً إلثارة الُذعِر 
هيونيَّة جميعاً،  الوجوديِّ في األوساط الصُّ
سميين اإلسرائيلِييَن  الرَّ وضمنها أوساُط 
أسمالي  الرَّ الغرب  في  ونظائرهم 
ِش، ُيْمِكُن أن ُيفارَق َجوهَر هذه  الُمتوحِّ
مغزاها؛  إدراِك  عن  َينأى  أو  الخالَصة 
ذلك أنَّ تفكيك نظام الفصل العنصري 
يقتضي  إنِّما  هذا  الوحشي  اإلسرائيلي 
وإخراِج  نفسها  هيونيَّة  الصُّ تفكيَك 
العنصريَّة  ماهيتها  عن  »إسرائيلها« 
التي ُأنِشئت من أجل تجسيدها، والتي 
وبعده،  إنشائها،  قبل  ما  ُمنْذ  ُأْنِهِضت، 
الحتالليَّة  طبيعتها  مع  اقتراٍن  وفي 
والوظيفيَّة  الستيطانيَّة،  اإلحالليَّة 

الستعماريَّة، عليها!
ثالوُث خيمة التَّخييلوجيا 

هيونيَّة الصُّ
مة  ولذا، وفي ُمقابل خالصات تقرير ُمنظَّ
العقالنيَّة  وتوصياِته  ولية  الدَّ العفو 
ومعرفياً  اً  واقعيَّ لة  الُمَؤصَّ اإلنسانيَّة 
اً،  وتاريخيَّ وحضاريَّاً  اً  وسياسيَّ وقانونياً 
والتعليقات  للتصريحاُت  َيكْن  لَم 
لة، التي  عقيبات القصيرة، أو الُمَطوَّ والتَّ
»بينيت«  إسرائيل  وزراء  رئيس  أبداها 
من  وغيرُهما  »لبيد«  خارجيَّته  ووزير 
سمييَن اإلسرائيليين، أو التي َدبََّجتها  الرَّ
وُمعلِّقون  إسرائيليَّة،  رسمية  سات  مؤسَّ
إسرائيلوَن  وإعالميوَن  صحافيون 
ُمستوِطٌن  بها  ه  َتَفوَّ التي  أو  صهاينة، 
»أوكرانيا«  من  وِّ  للتَّ اسُتجلَب  ُصهيونيٌّ 
أو من مكاٍن َقصيٍّ في الوليات المتحدة 
تستنَد  أْن  لها  َيُكن  لم  األمريكية؛ 
ا  ِممَّ الوُجوديِّ  الَفزِع  عِن  تعبيرها  في 
ولية  الدَّ العفو  مة  مَنظَّ تقرير  أحتواه 
هيونيَّة  الصُّ اليهوديََّة  »إسرائيَل«  امِغ  الدَّ
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ثالوِث  ِسوى  شيٍء  إلى  وتوصياٍت، 
الَجوفاء  هويميَّة  التَّ اأُلكذوبيَّة  األعمدة 
ِة  هيونيَّ الصُّ »خيمُة  عليها  ُرِفعت  التي 
»إسرائيل«  وصنيعتها  العنصريَّة« 
ثالوث:  بَِها، وهو  الوقِت  اُة طوال  الُمغطَّ
»شعُب اهلل الُمَختار«، و«األرِض الموعودة«، 

اميَّة«.  و«ُمعاداة السَّ
خييليِّ الغرائبيِّ  الوث التَّ وقد كان لهذا الثَّ
وعلى  و«لبيد«  »بينت«  على  ُيملي  أْن 
اإلسرائيلييَن،  سميين  الرَّ من  غيرهما 
اعميَن، لسبٍب أو آلَخَر،  قيَنه أو الزَّ الُمَصدِّ
منظمة  اعتبار  أمر  ُقونه،  ُيَصدِّ أنَُّهم 
راديكاليَّة،  مة  »ُمَنظَّ ولية  الدَّ العفو 
اميَّة«،  للسَّ وُمعادَيًة  وانتقائيَّة،  ُمْنَحازة، 
د الدعايَة الُمناهضِة إلسرائيل دون  و«ُتردِّ
تمحيص«. وما ذلك ُكلِّه إلَّ لزْعِمهم أنَّ 
ُمطلق،  وبشكل  اً،  عمليَّ ُيْنِكُر  »تقريرها 
وبينما  الوجود«.  في  إسرائيل  حقَّ 
هذا  ُصهيونيٌّ  إسرائيلٌي  صحافي  ُوَسَم 
وه وُمْعَتمدوُه، ويا للعجِب،  التقريُر وُمِعدُّ
أو  حري،  السِّ فكير  »التَّ من  نوٍع  بِإعماِل 
هيونيُة  الصُّ وكأنَّ  «؛  أمريِّ التَّ خييلي،  التَّ
ُتْعِمُل  حافيُّ  الصَّ هذا  يعتنُقها  التي 
بأنَُّه  »إيباك«  مُة  ُمَنظَّ وصفته  ِسواه! 
سوى  شيئاً  َيقِصُد  ول  وُمَتخلٌِّف  »ُمَضلٌِّل 
الُمَعلِّق  وصَف  فيما  إسرائيل«،  شيطنة 
إسرائيلي  ف  موظَّ وهو  مور،  شاني 
رسميٌّ كان قد شغل منصب مدير مكتب 
األمن  مجلس  في  الخارجية  السياسة 
»َنصٌّ  بأنَّه  قرير  التَّ اإلسرائيلي،  القومي 
عن  وُمعرباً  به«.  نبوُء  التَّ ُيمكُن  كئيٌب 
الفعل  »ردود  أنَّ  حقيقِة  من  انزعاجه 
الغاضَبة على التقرير قد لَفَتِت النتباه، 
الُمَعلِّق  هذا  أشار  إليه«،  َفأكثر،  أكثر 
ولية  مة العفو الدَّ إلى اندراج تقرير منظَّ
في سياٍق ُمتناٍم »ُيِدْيُن المنخرطون فيه 
الُمؤامرة«،  بنظرية  نة  ُمَتلَوِّ بآيديولوجيا 
وغير  الَمهووس  بـ«التركيز  ُز  ويتميَّ
اإلنساِن،  حقوق  مجتمع  في  الُمتناسب، 

على إسرائيل«! 
موضوعياً  يبدو  ألْن  سعِيه  سياِق  وفي 
مذعوٍر،  أو  ُمْنَسِعٍر،  وغير  اً،  وعقالنيَّ
حريِّ  السِّ »التفكير  بمنظق  مأخوٍد  أو 
َزِعِم  إلى  الُمَعلِّق  هذا  ذهَب   ،» أمريِّ التَّ
أنَّ »الحتالل اإلسرائيليِّ لفلسطيَن ليس 
له«،  نتيجة  هو  وإنِّما  صراع  أليِّ  سبباً 
الدولية  العفو  منظمة  تعريف  أنَّ  وإلى 
أو إقليمياً  قانونياً  لالحتالل ليس وصفاً 
بطريقة  ِقبلها  من  ُمكيٌَّف  ألنَّه  صحيحاً 
كما  غزة«.  قطاع  على  ينطبُق  تجعلُه 
ُخالصاِت  خالَصة  أنَّ  افتراِض  إلى  ذهَب 

»إسرائيل  أنَّ  في  ل  تتمثَّ إنِّما  قرير  التَّ
إصالحها«،  ُيمِكُن  ول  وشريرة  عنصريَّة 
إليها،  َل  سيَتوصَّ التي  الُخالَصُة  وهي 
ِر كثيراً في الوعِي  بحسب إدراِكه الُمَتأخِّ
من  عليه  لع  يطَّ من  كلُّ  مِن،  الزَّ وفي 

النَّاس. 
ُتَها الَخّيرُة أصالُة الّسياَسة إْنَسانيُّ

هيونيِّ اإلسرائيليِّ  ولم َيُكن لِلُْمعلِِّق الصُّ
ُمنظمة  تقرير  انضماِم  في  َيقرَأ  أْن 
ولية إلى تقريرين أصدرتهما،  العفو الدَّ
لحقوق  متان  ُمَنظَّ الفائت،  العام  في 
»بتسيلم«،  اإلسرائيلية  ُهما:  اإلنسان 
ووتش«،  رايتس  »هيومن  واألمريكيَّة 
وقٍت  َنْفِسه في  الستنتاج  إلى  ال  وتوصَّ
ُمتقارٍب، من دللٍة، أو معنًى، سوى أنَّ 
 Self - راز  الطِّ ُة  »ذاتيَّ ماِت  الُمَنظَّ هذه 
styled« في ُمجافاِتها الموضوعيَّة، وأنَّ 
بشأِن  والُمتزاِمِن  الُمتطابِق  استنتاجها 
على  »دليل  هو  إنَّما  إسرائيل  ُعنصريَّة 
أنَّ النََّشاَط الُمَناهَض إلسرائيل هو نشاٌط 
اً،  اجتماعيٌّ أكثَر من كونِه نشاطاً سياسيَّ
إْذ ُهَو ِمهنُة إيماٍن وُعْضويٍة في ُمجتمِع 
َياَسة، أو  الخير، وليس ُمحاولًة لتغيير السِّ

ى الِقياَم بَِعمٍل سياسيٍّ أصيٍل.« حتَّ
بِعمٍل  النُّهوِض  وُبغَية  ِجهتي،  ومن 
كهذا  ليس  أصيل،  إنسانيٍّ  سياسيٍّ 
 ، الذي يدعو الُمعلُِّق السياسيُّ اإلسرائيليُّ
تعقيباته  فحوى  فيما  إليه،  ظاهريَّاً، 
األخِذ  ِسوى  تقُصُد  ل  قرير  التَّ على 
عِب  الشَّ إِْذعاِن  في  ِل  المتمثِّ بنقيِضِه 
بِأسره،  العالم  وإْنسانِيِّيى   ، الفلسطينيِّ
العنصريَّة  إسرائيل  ُحكومات  إلمالءاِت 
غير  إلرادتها  وُخُضوعهم  َشِة،  الُمَتوحِّ
والحقيقة  الحقِّ  منظورات  من  وية  السَّ
َياَسة، َفإنِّي ألدعو إْنسانِييِّ  وإنسانيَّة السِّ
ِفي  بُِمَثقَّ َبدءاً  األحرار،  فيه  وُمَثقَّ العالم 

بأسره  الَمقذوف  الفلسطينيِّ  عِب  الشَّ
مييزي  التَّ الكياِن  »هولوكوستات«  في 
ش،  الُمَتوحِّ اإلسرائيليِّ  العنصري 
فين اإلنسانييَن الُمقيمين في أيِّ  والُمثقَّ
ُهم كذلَك  مَن  جزٍء فلسطيَن وضمنهم 
في  ن  َمعُّ التَّ إلى  العالم«،  »يهوِد  من 
ولية بشأن  قراءة تقرير منَظمة العفو الدَّ
ِضدَّ  اإلسرائيلي  العنصري  الفصل  »نظام 
ق في  ِر الُمعمَّ بصُّ الفلسطينيين«، وإلى التَّ
إحالته المتواترة إلى ُأصوِل هذا النِّظام 
استكشاِف  وإلى  الُعنصريَّة،  ومرجعياِته 
الذي  العميق  اإلنساني  قافي  الثَّ القاع 
ويستنيُر  عليه  قريُر  التَّ هذا  ينهُض 
العقليَّة،  استنارتُه  ُل  تتكفَّ والذي  بِه، 
المنطقية والقانونيَّة والمعرفيَّة، بإحالة 
ِة،  هيونيَّ الصُّ العنصريَّة  خييلوجيا  التَّ
إسرائيل«  »دولَة  ُوجوَد  سِة  الُمَؤسِّ
الستعماريَّة الستيطانيَّة العنصريَّة في 
»فلسطيَن«، إلى رماٍد ُيْفِصُح َسواُدُه عن 
ِشها  وتوحُّ ولَة  الدَّ هذه  عنصريَّة  ِر  َتَجذُّ
َفكرٍة،  ُنواِة  وجوَد  الُمفَتِقِر  الَبَشريِّ 
ٍة  إنسانيَّ بذرِة  للتقاِط   ، َسعيٍّ ِة  ّذرَّ أو 
وغاياتها  ماهيَّتَها  ُر  ُتغيِّ َقْد  ُمْمِكنٍة 
فلسطيَن  في  ِت  الُمَؤقَّ وجوَدها  َن  َفُتَؤمِّ
اإلنسانيِّ  الوجود  تأذَن صيرورُة  أْن  إلى 

الَحقِّ بإجثثاِثه وإنهائه. 
َكما إنِّي ألدعوُهم إلى األخِذ بالُخالصاِت 
أقصى  بذل  وإلى  قريِر،  التَّ لها  أصَّ الَّتي 
دة  ة والُمَحدَّ الجهود لجعل توصياته العامَّ
إنسانيٍّ  واقٍع  في  مشهودٍة  حقائَق 
وجوِدهم  نداءات  أْهلُُه  ُيلبي  منشوٍد 
مسارات  َيْعُبُرون  ُهم  فيما  اإلنسانيِّ 
حياتهم اإلنسانيَّة الُمشترَكة على هدِي 
أنوار مناراِته الُمَضاءة بمشاعِل منظوماِت 
التي  األساسيَّة  وحرياته  اإلنساِن  ُحُقوق 
اإلنسانيَّة،  قاَفة  الثَّ أصالب  ُصلُب  ة.هي  ياسِة الَحقَّ وجوَهَرُة إنسانيَّة السِّ
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العربّية،  االشتراكّيِة  األدبّياِت  عن  بعيد،  حدٍّ  إلى  يغيُب 
أعمالِِه  إلى  ماركس  أضاَفُه  الذي  االستالب،  مفهوُم 
االشتراكّيُة  الخطاباُت  َتشبََّعت  هيجل.  فلسفة  وحي  من 
بمفاهيَم اشتراكّيِة المصانع، التي سادت إّبان الحقبة السوفيتّية. 
في  االستالب  إلى  تطّرق  ماركس  أّن  إلى  هنا  اإلشارُة  وتجدُر 
ببعٍد  السياسي  في  وربطه   ،1843 عام  اليهودّية  المسألة  كتاب 
لإلنسان،  استالٍب  عنصَر  المال  دور  إلى  أشار  عندما  اقتصادّي، 
المخطوطات  كتاب  في  اقتصاديًّا  اجتماعيًّا  إطاًرا  له  وضع  ثّم 
االقتصادّية والفلسفّية الذي صدر في 1844، الذي قد تمَّ نشُرُه 
بعَد وفاة ماركس، ولم يتمّكن فالديمير لينين وال حّتى ستالين 
باللغة األلمانّية،  الكتاُب عام 1932  ُنِشَر  من االّطالع عليه، حيث 
إّن  القوُل:  لذلك يمكننا  ُنشرت عام 1959.  إنجليزّيٍة  وأّول نسخٍة 
قراءة  بإمكانهم  كان  األلمانّية  باللغة  ماركس  يقرأون  الذين 
االستالب بعد 1932، وغيرهم بعد عام 1959. وال تشيُر األدبّياُت 
اللينينّيُة إلى دور مفهوم االستالب، ولم يتمَّ تأصيُلُه في الفكر 
اللينينّي، مّما يطرُح قضّيَة وحدِة النظرّية والممارسة أمام سؤال: 
هل سيتغّير تفكيُرنا وممارستنا للفكِر االشتراكّي باالّطالع على 
االستالب عند ماركس، خصوًصا أّن المفهوم اّتخذ طابًعا ممنهًجا 
في الجرانديسة )1858/1857(، ثّم بعدها في رأس المال: 1867 
الثالث،  المجلد  المال  )رأس  و1894  األول(  المجلد  المال  )رأس 

نشره إنجلز بعد وفاة ماركس(؟

خالد فارس. كاتٌب في شؤوِن السياسِة والفلسفة/ قطر

االستالُب )Alienation( عنَد ماركس

الستالُب عنَد ماركس نظاُم هيمنٍة على األفراد والمجتمع
ِقواُه  من  تنتقُص  هيمنة،  آلّيات  على  اإلنساِن  انكشاُف 
حياته.  شؤوِن  على  ُسلَْطِتِه  استالب  إلى  وتؤّدي  الذاتّية، 
يتدّرج الستالُب من جزئيٍّ إلي استالٍب إكراهيٍّ عنفيٍّ كلّيٍّ 
)الحتالل والحروب(. يتغلغُل الستالب في سياقات التطّور 
اإلنسانّي المتنّوعة، فيرتبُط في المعنى المتضّمن في الغاية 

من تجربٍة إنسانّيٍة َعْيِنيَّة. 
هناك  أّن  يعدُّ  الذي  كانط،  إيمانويل  الفيلسوف  عكس  على 
ثنائّية: الحرّية والضرورة الحتمّية )إّما حرّية وإّما ل حرّية(. ل 
يقبُل ماركس أن تقول عن تجربٍة ما: إّنها الحرّية. فالحرّيُة 
يعيُشُه  الذي  العينّي  الواقع  في  ترتبُط  ومستويات،  درجاٌت 
اإلنسان، وَيصحُّ القول: إّن واقًعا ما، فيِه حرّيٌة أكثر. يرفض 
ماركس نعت الليبرالّية بأّنها الحرّية - كما يدعونا كانط - إل 
ودرجَة  آخَر  واقٍع  أكثَر من  حرّيًة  فيها  إّن  القول  يمكن  أّنه 
إلى  الحياتّيَة  األشياَء  ماركس  ُيْحِضُع  بذلك  أقّل.  استالٍب 
حالة  أّي  تشّكُل  ول  الستالب،  سياق  في  نسبّيٍة  تقييماٍت 
استالب، حالة ُمْطلَقة، تعّبر عن كّل شيٍء في تاريخ التطّور 

اإلنسانّي.    
االستالُب مفهوٌم في التاريخ

َوْفًقا  البشري  التاريخ  مراحِل  عبَر  الستالب  مفهوُم  َيَتَحّرُك 
في  الحرّية  والممكن.  الحالّي  الواقع  بين  التناقضات  لجدلّية 
عن  تختلُف  التي  الرأسمالّية،  في  كما  ليست  اإلقطاع  مرحلة 
لتكوَن  الستالب  آلّيات  تناقص  إلى  سعيها  في  الشتراكّية 

والالحق،  السابق  معادلة  إلى  الستالُب  يخضُع  ا.  نوعيًّ األقلَّ 
ولكن ل يوجُد سابٌق أصليٌّ أو نموذٌج أصليٌّ تبدُأ منه األشياء، 
ولحًقا  سابًقا  لها  أّن  في  ُيَمّيُزها،  تاريٌخ  استالب  حالة  لكّل 
بين  التماثُل  لها.  الفريد  العيني  والسياق  المضمون  يحّدد 

حالت الستالب نقيُض التفكير التاريخي. 
ا؛ ألّن الستالب جزٌء من التاريخ، ول  الستالُب ليَس ُحْكًما ِقَيِميًّ
على  بل  الجتماعي،  الِفْعِل  َأْخلَِقِة  على طريقِة  التاريُخ  ُيْقَرُأ 
ومكنوناتها  ذاتها  عن  ُتَعّبُر  تاريخّية،  مرحلٍة  َتْمييِز  أساس 
عفان،  بن  عثمان  الخليفُة  َجَمَع  فعندما  السياسّية.  وغاياتها 
القرآَن؛ اشترط أن تكون لغُة قريٍش هي اللغُة المهيمنة؛ لكيال 
في  اّتجاهاٍت  عن  تعّبر  َمَحلّيٍة  بلهجاٍت  قراءاٌت  هناك  يكون 
التأويل؛ فالذي قام به عثمان بن عفان هو استالُب القراءات 
الجميع بعد ذلك، وهو ما  القرآنّية من اآلخرين، حتى يقوم 
حصل إلى يومنا هذا، بالتوائم، أو إعادة موائمة أو تخصيص 

القراءة، على نحٍو ِمقياسيٍّ - َمْرِجعّي.
َد عثمان بن عفان المؤّسسة التي لديها آلّياُت هيمنٍة على  َجسَّ
اآلخر، وقد تصبح القراءُة الحاليُة سابًقا لاّلحق في المستقبل، 

يتوالُد منها استالباٌت جديدة، من آلّياِت هيمنٍة جديدة. 
عندما نفهُم لماذا تّمت هذِه العملّية، ككل، وما هو دوُر نوِع 
وليس  ا  دينيًّ ليس  آخر،  سؤاٍل  أماَم  أنفَسنا  سنجُد  الستالب، 
ميتافيزيقيا: ما هي الحاجُة التي تنامت للقيام بهذه العملّية، 
القراءات، سنجُد أنَّ األمَر مرتبٌط  وكان من الضروري استالُب 
ماركس  عند  التاريخ  مركزّية، هذا هو سؤال  بترسيِخ سلطٍة 
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ال »كّل صراٍع هو صراٌع سياسّي«، ولو لم تكن هناك حاجٌة لترسيخ 

ُسلطٍة مركزّية، ما كان هذا الستالب قد حصل.    
نشيُر  السياسي،  في  الدينّي  األيديولوجّي  عالقة  بخصوص 
اهلُل  هو  الفترة،  تلك  في  المعرفة  مركزّيَة  أو  مصدَر  أّن  إلى 
عن  المعرفة هذه،  توحيد مصدر  من  بدَّ  ل   ، َثمَّ ومن  الواحد، 
في  إّنه  ماركس  لنا  سيقوُل  القرآن.  قراءات  توحيد  طريق 
حقبة الَعلْمانِّية، وبعد حدوث الثورة الكوبرنيكّية، فإّن مصدر 
تقوم  نظرّياٍت  من  )انتقلنا  الحياة  وأصبح  َتَغّيَر  المعرفة 
تشّكلت  لذلك،  الشمس(.  مركزّية  إلى  األرض  مركزّية  على 
ُدْنَيِوَية  ُسلَطة  ترسيخ  أجل  من  الستالب  ستستخدُم  ِقًوى، 

)البرجوازّية(، وهذا ينقلنا إلى موضوع الُبْنَية.   
االستالُب ِبْنَية: 

عّززت األزمُة القتصادّيُة التي حدثت عام 2008، زخَم نظرية 
الفتراض  نقض  عندما  السياسي،  القتصاد  في  ماركس 
المجتمع  تحويل  بأّن  الُبرجوازّية،  له  َرْت  َنظَّ الذي  التاريخي 
إلى أفراد، يسعى كلٌّ منهم إلى أن يكون فاعاًل في السوق-

Economic Agent، سيقود ذلك إلى تنظيٍم ذاتيٍّ للسوق، 
ول داعي لتدّخل الدولة. 

جاءت األزمُة لُِتعيَد تأكيد فشل هذا الفتراض التاريخّي، وأّن 
تدّخَل قّوٍة من خارج السوق، الدولة، أمٌر ضروريٌّ لبقاء األسواق، 
التي تتحكم بالدولة، سيؤدى ذلك إلى  ولو أّن األسواق هي 
ا،  تدمير الدولة، لهذا يجب أن تحافظ الدولة على بقائها نسبيًّ
الوقت  وفي  ذاته.  تدمير  نحو  يجنح  الذي  السوق  عن  بعيًدا 
النسبّي،  الستقالل  من  نوٍع  على  محافظًة  الدولة  تبقى  ذاته 
عن األغلبية السياسّية. الدولُة ليس لها شأٌن خاصٌّ بها، فهي 
بحاجٍة إلى مجاٍل أو حّيز، من خارجها، لكي يكوَن شأنها، أو 
إلى  بحاجٍة  خارجها،  من  شرعّيتها  تأخُذ  الدولُة  موضوعها. 
الُهِوّية أو  الَملِك أو  الدين أو  الَشْرِعّية إّما من  ُتْنِشَد هذِه  أن 

القومّية أو األسواق، أو خليط من كّل ذلك...
الحديثة في جنوحها نحو األسواق  الدولة  يحّدد ماركس دور 
الرأسمالّية، َمعِقاًل لها، لالستحواذ على شرعية، لكّنها تتخّطى 
التي تسيطر عليها شركاٌت كبرى وتدفع  محدودّية األسواق 
نحو َمْؤَسِسِة األسواق على أساس فهمها للسوق، الذي يرتبط 
بمصلحتها المباشرة. تجنح الدولُة نحو كونية قوانين األسواق، 
بما ل يسمح لشركٍة محّددٍة أن تحتكر السوق، ولكي تحمي 

األسواق من تدمير ذاتها.    
ممكٌن  القوى  وهذه  الدولة  بين  التسويَة  أّن  هيجل  اعتقد 
التنويرّي،  الفلسفيَّ  التفكيَر  وأّن  العقالنّية،  من  أسٍس  على 
المسألة  أن  وعّد  ماركس،  معه  اختلف  ا.  إيجابيًّ دوًرا  يؤّدي 
ليست فكرّيًة أو ذهنّية، بل بِنية الدولة بذاتها، التي تواجه 
المجتمع، لستالب المجتمع مركزيته لصالح مركزية األسواق، 
التي بدورها تقوم على المنفعة الذاتية للشركات، ما من شأنه 

ضياع السلعة العامة الجتماعّية. 
، وأّن الستالب جزٌء  أراد هيجل أن يقول إّن دور الدولة ضروريٌّ
تنظيم  ويعيد  المجتمع،  يستوعبه  الدولة  بِْنَية  في  عقالنيٌّ 
أما  الستالب.  من  تتناتج  التي  العقالنّية  أساس  على  نفسه 
ماركس عّد أن تغيير هذه الِبنية هو الضروري، وليس بقاءها. 
الدولُة عند ماركس تمّثل سلطًة تمارس استالب، هذه السلطة 
تتمّثل  اجتماعّيٍة  هيمنٍة  وقوى  السوق  ِقوى  حقيقتها  في 
في اّتجاهاٍت أيديولوجّيٍة عنصرّيٍة دينّيٍة وعقائدّية. السياسُة 
تمارس  منفصلة،  مؤّسساٌت  الدولة،  سياسُة  هي  ماركس  عند 

في  التدّخل  يستطيع  الذي  الدولة،  جهاز  من خالل  استالبها 
أدواٍت  خالل  من  أو  سياساٍت  خالل  من  ويقّرر  الناس،  حياة 

إكراهّية، ما يحّقق استالباٍت من نوٍع ما. 
تمّثُل  لالستالب:  متعاقدة،  متداخلة  مستوياٍت  ثالثُة 
الفردي،  العمال  )استالب  القتصادي  الستالب  الرأسمالّية 
األوروبي  واليمين  والفاشية  والعنصرّية  بالجملة(،  والجماعي 
والدين السياسّي القومّي الذي يتجّسد في ِقًوى دولية: نظام 
لالستالب السياسي، واألبوّيات الجتماعّية في شكلها الفقهي 
اإلعالم  ومعهم  الطائفي  أو  العشائري  أو  الحزبي  أو  الديني 

الغربّي والعربّي، نظام استالب ثقافي.   
»املوُت في التماثِل والحياُة خالف«: مهدي عامل 

تمييز  أّن  مفاُدها،  حكمًة  ُنْدِرُك  عامل  مهدي  دعوة  في 
المفهوم ضرورٌيّ لكيال نقَع في ورطة التماثل، ولكن تمييز 
المفهوم نظريًّا، بشكٍل َمْحض، ليس مثل تمييزه في سيرورٍة 

تاريخّيٍة للواقع العيني تقييًما للواقع. 
في  الماركسّية،  مفهمة  في  آلتوسير  َدْرب  على  َمهدي  َساَر 
خالل  من  المفاهيم  تمييز  في  اجتهد  َمحض.  نظريٍّ  سياٍق 
مجهوٍد نظري، متفارًقا مع التقييم العيني للواقع، خشيَة أن 
يقع في التجريبّية. َنَظَر إلى الماركسّية على طريقة الفيزياء 
في  نظريته  وضع  عندما  نيوتن  طريقة  على  أو  النظرّية، 
تقييٍم  من  وليس  نظرّي،  بحٍث  من  أوجدها  حيث  الجاذبّية، 
النظري  التفكير  مدرسة  إلى  عامل  مهدى  فانتمى  عيني، 
فأصبح  للماركسّية،  معرفيٍّ  تفكيريٍّ  إطاٍر  لبناء  المحض، 
المفهوم النظرّي هو مصدُر المعرفة! لذلك يغيب عن كتابات 
مهدي، تقييم سيرورات الستالب في الواقع العربي، واكتفي 
فقط في بناء نموذٍج مفاهيمّي، من مختبٍر ذهنّي، بأدواٍت 

مادّية.    
 االستالُب واقٌع اجتماعّي

َد المفّكر الماركسّي، ديفيد هارفي، على أّن  من بين ُكُثر، أكَّ
الستالب يشعر به األفراد والجماعات في مواقَع عينّية، وفي 
أوقاٍت محّددة، ُتْنِتُجها أنِظمُة استالٍب محلّيٍة وكونّية. انتزاع 
األراضي من الناس، واحتكار مساحاٍت اجتماعّيٍة لصالح جماعاٍت 
على حساب المجتمع ككل، واإلكراه في العمل، وتحويل بعض 
تطوير  في  لها  اجتماعّية  قيمة  ل  أعماٍل  إلى  العمل  أنماط 
القدرات الفردّية. نضيف لها، الحتالل اإلسرائيلي الذي مارس 
لبناء  أراض  وانتزاع  غزة  فلسطيني  على  العسكرّي  الستالب 
في  أفراٍد  إلى   1948 فلسطيني  وتحويل  عليها،  مستوطناٍت 
نظام مواطنٍة ِجْنِسّية، لستالب حقوقهم الجماعّية ومصيرهم 
الشتات  العربي على  الحصار  اعتبار  نترّدد في  السياسي. ول 
الحقوق  استالُب  هو  الَعْودة،  ومنع  وجنسّية  مخّيمات  في 

السياسّية والمدنّية للفلسطينّي.  
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قال أبو طالٍب شاعُر داغستان المشهور: إذا أطلقَت نيراَن مسّدسَك على الماضي؛ 
أطلَق المستقبُل نيراَن مدافِعِه عليَك.

عبد الرزاق دحنون. كاتٌب سورّي/ تركيا

 روايُة تولستوي األخيرة

روايٌة قصيرٌة من رواياِت أعظِم األدباِء 
خالَل  العشر  مسوداتها  كتب  الروس 
السنوات من 1896 إلى 1904، لكّنها لم 
لذلك   .1910 بعَد وفاِتِه سنة  إل  تنشْر 
في  المؤلّف.  بيِد  ناجًزا  ا  نصًّ نجُد  ل 
ناصيَة  تولستوي  يمسُك  الروايِة  هذِه 
القوِل الفنّي المدهش، الذي يجمُع على 
لوقِعِه  وتطرُب  كثير،  خلٌق  جودِتِه 
أفئدُة الماليين من البشر. ُيشرُف علينا 
من قّمة التعبير األدبّي الساحر، وليس 
الستجابة  مسافة  سوى  وبينه  بيننا 
لهذا البيان. والبياُن والتبّيُن من السحر 
قال:  عمر،  بن  اهلل  عبد  وعن  الحالل، 
قدم رجالن من المْشرق فخطبا فعجب 
لَبَيانِهما، فقال رسوُل اهلل صلى  النَّاُس 
اهلل عليه وسلم: )إنَّ من الـَبَيان لِسْحًرا، 
أو قال: إنَّ بْعَض الـَبَيان لِسْحٌر( والمراُد 
والَباَلغِة  الَفَصاحِة  اجتماُع  هنا  بالبيان 
َه  ُشبِّ إنَّما  اللِّسان،  مع  القلب  وذكاء 
ِة عملِِه في سامِعه، وسرعة  ْحِر لِحدَّ بالسِّ
استحسان  ُيْضرب في  له،  القلب  قبول 

ة البالغة. المنطق، وإيراد الحجَّ
المريدين  من  جماعٌة  ُهناك  كان 
أكثُر  أّيها  بسيوفهم  يتفاخرون 
ة، وأّيها ُصنعت من فولٍذ  صرامًة وحدَّ
القرآنّية  واآليات  متين،  صلٍب  ليٍِّن 
األجمل التي كتبت على نصل السيوف. 
شامل  الشيخ  نائب  مراد«  »حج  وكان 

وبطل رواية تولستوي يستمُع إليهم، 
ظلِّ  في  تتنازعوَن  وعالَم  لهم:  فقال 
األشجاِر الظليلِة الوارفة؟ غًدا تخوضون 
أّيها  سيوفكم  تقّرُر  وعندئٍذ  المعركَة 

أقوى وأشدُّ صرامة.
الزعماء  أكابر  من  مراد«  »حج 
أمرة  تحت  عملوا  الذين  الداغستانيين 
وهو  شامل،  الشيخ  األسطورّي  القائد 
جيوش  حارب  الذي  الميدانيُّ  القائُد 
خمسة  األّول  نقول  الروسي  القيصر 
الحرُب  طالت  وعندما  عاًما،  وعشرين 
الشيخ  إلى  بعُضهم  جاء  الناُس  وتعب 
فما  بالستسالم،  إقناعه  يحاوُل  شامل 
أمر بجلد كلٍّ من  أن  إل  كان من هذا 
جلدٍة في  مئَة  الستسالم  يتحّدث عن 
لجأ  الناس. عندئٍذ  أماَم  العامة  الساحة 
وهم  شامل،  أم  إلى  الستسالم  طالبو 
لتقنَعُه  ابنها،  عند  مكانتها  يعرفون 
يبلغك  ألم  لها:  فقال  بالستسالم. 
يطلب  من  حّق  في  صدر  الذي  األمُر 
بني،  يا  بلى  فأجابته:  الستسالم؟  
ولكّني أّمك يا شامل. فرد عليها: أنت 
الشيخ  أم  تكوني  أن  قبل  داغستانّية 
يسري  ما  عليك  سيسري  ولذا  شامل، 
تحمل  أن  وأمر  داغستان.  أهل  على 
العامة، ويسدل عليها  الساحة  أّمه إلى 

غطاء وتجلّد. 
يجري،  ما  أمام  ذاهلين  الناس  وقف 

أيًضاً.  شامل  الشيخ  وقف  وبينهم 
قال  جلداٍت  ثالث  الجالد  جلدها  ولما 
أنا  هذا،  يا  حسُبَك  شامل:  الشيخ  له 
والتسعين  السبع  أمي  عن  سأتحمل 
ثيابه،  من  يتجّرد  وبدأ  الباقية،  جلدًة 
ثنيه  يحاولون  وقّواده  مريدوه  وراح 
عن عزمه، قائلين له: أنت الشيخ شامل 
زعيم داغستان ُتجلد في الساحة العامة 
أمام الناس؟  بهذه الروح تربى مريدو 
الذي  الشيخ شامل، ومنهم »حج مراد« 
حين  مصادفًة  تولستوي  إليه  تعّرف 
كان ضابًطا في القفقاس. وكتب عنه 
روايًة ساحرًة ما تزال إلى اليوم منسيَّة.
من  الروسي  األدب  عبقريُّ  استقى 
يومياته المسّوَدة األولى من رواية »حج 
البري«  »التوت  عنوانها  وكان  مراد« 
في  تنبت  القصيرة  الُشجيرة  وهذه 
األراضي البعلّية »تشرُب من ماء المطر« 
ضواحي  في  تنبت  اليوم  إلى  وهي 
من  الغربّي  الشمال  في  إدلب  مدينة 
ُكّنا  بريِّة«  »ِسْنية  ونسّميها  سورية، 
الحامض،  األحمر  ثمرها  من  نأكل 
وعندما ينضج ويسّود لونه ُيصبح أكثَر 

حالوًة ويمسي ألّذ طعًما. 
ُأعجب تولستوي بحكاية هذه الُشجيرة 
حتى  تنجو  التي  والصامدة،  المقاومة 
وعبث  العربة،  بعجالت  دهسها  بعد 
الذي  الرمُز  وهي  وجوره.  اإلنسان 
ا لروايته،  اختاره ليصنع منه إطاًرا عامًّ
الحقول  في  أسير  كنت  يقول:  حيث 
عزِّ  في  كّنا  منزلي.  نحو  مّتجًها 
الصيف. وكانت الحقول يانعًة والموسم 
هذا  في  ثّمة  وفيًرا.  والحصاد  خصيًبا 
من  رائعٌة  مجموعٌة  السنة  من  الوقت 
وهناك،  هنا  الحقول  تزّين  األزهار 
قطفت طاقًة كبيرًة من مختلِف تلك 
البيت  إلى  طريقي  واّتخذت  األزهار، 
قرب  خندٍق  في  فالحظت  رجوًعا، 
عزِّ  في  برّي«  »توت  شجيرة  الطريق 
غصٍن  اقتطاف  في  فّكرت  عنفوانها، 
طاقة  إلى  وضّمه  الُشجيرة  هذه  من 
وطردت  الخندق  إلى  فنزلت  الورد، 
دّبوًرا كان قد تحّصن في وسط األزهار 
أقطف  أن  حاولت  نائًما هناك بسالم. 
الزهرة فوجدت العمل أصعب مّما كنت 
أتصّور، فقد أخذ الجذع يحزُّ كّف يدي 
من كّل جانٍب وبعد نضاٍل عنيٍد نجحُت 
إّن  بل  مشرشر،  بزيل  غصٍن  في قطع 
الغصن ذاته لم يكن بعد قطعه بتلك 
أّمه.  على  كان  كما  والجمال  الطالوة 
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وأسفت كثيًرا ألّنني أتلفت بحماقتي 
عدواني  قاومت  التي  الُشجيرة  تلك 
في  دافعت  كم  وعنفوان؛  بحيوّيٍة 
سبيل حياتها مستبسلًة في مقاومتها 
كان  األخير.  الرمق  حّتى  المشروعة 
الفالحة  يمرُّ في حقٍل حديِث  طريقي 
أفّكر  وكنُت  سوداء.  غنّيٍة  تربٍة  ذي 
شيًئا  لمحت  حين  اإلنسان  بقسوة 
الدرب  من  األيمن  الجانب  على  مكّوًما 
الذي أسلكه، وحين وصلت إليه وجدته 
أخرى.  برّي«  »توت  لُشجيرة  حطاًما 
وكان  أغصان،  بثالثة  الُشجيرة  كانت 
أحُدها مكسوًرا وما تبّقى منه ظلَّ قائًما 
عارًيا، وكأّنه جرموذ ذراع مبتورة، أّما 
الزهرتان  وكانت  أزهرا،  فقد  اآلخران 
أصبحتا  ولكّنهما  حمراوان،  باألساس 
الساقين  اآلن سوداوين. وكانت إحدى 
تجاَه  العلوّي  طرفه  تدلّى  مكسورًة 
األسفل وتعلّقت بطرِفِه زهرٌة معّفرٌة 
ظلَّ  فقد  األخيُر  أّما  والطين.  بالغبار 
شامًخا رغَم تلّطِخِه بالتربِة السوداء. ل 
شكَّ أّن الُشجيرة تعّرضت لعجلة إحدى 
فاستقامت  دهستها  التي  العربات 
على  واقفًة  ظلّت  لكن  محّطمًة  ثانيًة 
انبعج جزٌء من جسمها  قائمتها. لقد 
أذرعتها  أحد  وبتر  أمعاؤها  وانبثقت 
صامدًة  ظلّت  هذا  مع  عينها،  وفقئت 
دأب  الذي  لإلنسان  الستسالم  ترفض 
على تحطيم إخوته األحياء من حوله. 
داغستانّيًة  حكايًة  تذّكرت  حينئٍذ 
قديمًة شهدت بعض فصولها وسمعت 
أجزاء أخرى من شهوٍد عياٍن وتخيلت 
الباقي وإليكم الرواية كما تشّكلت في 
ذاكرتي.                               

بألوان  الزاخرُة  الجميلُة  العتبُة  هذِه 
منها  يدخل  التي  النضرة  الحياة 
شاهد  الرواية  أحداث  إلى  تولستوي 
التي  األخالقّية  النكهة  على  حسن 
بقّوة  وأمدتها  األدبّية  تجربته  مّيزت 
الرواية  ُأهملت  لقد  هائلة.  فلسفّية 
األعمال  نشر  على  القائمين  قبل  من 
ع بجاذبّيٍة خاّصٍة  الكاملة مع أّنها تتمتَّ
تأسر القارئ ومسرودة بكّل أناقٍة مّما 
الصنف من  يؤّهلُها لالنتماء إلى ذلك 

األدب العالمّي رفيع المقام.
أّول  العربّية  إلى  الرواية  ُترجمت 
الهالل  مجلّة  روايات  سلسلة  في  مّرة 
المصرّية في خمسينات القرن العشرين 
حفني  الدين  مجد  األستاذ  بقلم 
ناصف. ثمَّ وجدت ترجمًة أخرى بقلم 

المحامي السوري سهيل أيوب، طباعة 
ترجمٌة  وهناك   .1982 دمشق  دار 
دار  عن  صدرت  ُيوسف  لهَفال  حديثٌة 
ترجم  هَفال  ولكن   2016 التنوير  نشر 
نبتة  إلى  البرّي«  »التوت  ُشجيرة  اسم 
النبتتين.  بين  ما  وشتان  »اللفت« 
ُشجيرة  عن  بوضوح  ث  تتحدَّ والرواية 
وأهل  أوصافها،  بكل  البرّي«  »التوت 
المدن في العموم ل يعرفون هذا النوع 
وجدت  ثمَّ  ندر.  فيما  إل  التوت  من 
بدرخان  محمد  بها  قام  أحدث  ترجمًة 
دار  عن  صادرة  مراد«  »حجي  بعنوان 
القاهرة  في  والتوزيع  للنشر  »أكتب« 
العناوين  عام 2021. وأعتقد أّن أقرب 
لترجمة اسم الرواية هو »حج مراد« كما 
نقول في بالد الشام للحاج القادم من 
الحجاز، وفي مدينة إدلب نقول:  بالد 
كلمة  من  األلف  نحذف  مراد«  »حج 

»حاج« لتسهيل اللّفظ.  
الرواية  هذه  ألهمّية  نّبهني  الذي 
األديبة السورّية المعروفة ألفت اإلدلبي 
روايتها  قرأت  حيث   - اهلل  رحمها   -
»حكاية جدي« وجدها هو »محمد جلبي« 
من داغستان، فهي تنتمي من طرف 
أسرٍة  إلى  داغستاني«  »نجيبة  األم 
عام  إلى دمشق  داغستان  هاجرت من 
1925 وما زالت فيها إلى اآلن، وتحمل 
في  تناولت  الداغستاني«.  »بيت  اسم 
روايتها كفاح أهل داغستان ضدَّ قّوات 
وألفت  األّول.  نيقول  الروسي  القيصر 
ازدهرت  عريقة  قّصٍة  كاتبُة  اإلدلبي 
في النصف الثاني من القرن العشرين 
معظم  كّرست  َحِمسة،  دمشقّيٌة  وهي 
كتاباتها لمدينتها. ومدينتها دمشق 
وليس إدلب، إّنما تأدلبت تبًعا لزوجها 
روايٌة  لها  الغربّية.  العادة  حسب  على 
بسمة  يا  »دمشق  اسُمها  مشهورٌة 

الثقافة  وزارة  منشورات  من  الحزن« 
 1980 السوريَّة  القومي  واإلرشاد 
»قصص  منها  قصصّية  ومجموعات 
وكّتاب  دمشق«  يا  »وداًعا  و  شاميَّة« 
دمشقيَّة«.  »نفحات  بعنوان  مقالت 
الثانيُة  هي  جدي«  »حكاية  ورواية 
التي تناوُل هذه الفترة من كفاح أهل 

داغستان بعد رواية »حج مراد«. 
روايِتِه  كتابِة  أثناَء  تولستوي  ث  تحدَّ
عن  بالفّن  التعبير  إلى  الحاجة  عن 
عند  والمتناقضة  المتغّيرة  الجوانب 
الشخص  بدا  السياق  تغيَّر  إذا  البشر 
ذاته بصورٍة جديدة. قال: ما أحسن أن 
ن المرء من كتابة عمٍل فنيٍّ يعّبر  يتمكَّ
المتحّولة  اإلنسان  طبيعة  عن  بوضوٍح 
آٍن  في  ومالٌك  أّنه شيطاٌن  واقعة  عن 
مع هذه  وتماشًيا  وأحمق.  مًعا حكيم 
اآلراء حاول أن يقّدم بطله »حج مراد« 
ومن  مختلفة.  كثيرٍة  بأقنعٍة  مقّنًعا 
العاطفّية  المشاعر  جاذبية  نلمح  هنا 
البشرّية التي يتحّرك من خاللها بطل 
شديدَة  مشاعَر  يسّميها  التي  روايته، 

البساطة يومّية ومتاحة للجميع.  
األمريكّي  والناقد  األديب  كتب 
 2019  -  1930 بلوم  هارولد  المشهور 
الغربيَّة« بعد  صاحب كتاب » الشريعة 
مراد«.  »حج  لرواية  ٍة  تحليليَّ قراءٍة 
الكبير  الروسي  الروائي  يصّور  يقول: 
حياَة إنساٍن حرٍّ تتقاذفه أمواُج القوى 
مصير  فتقّرر  المتالطمة،  الكبرى 
حياته وحياة ماليين الناس من أمثاله 
الخاضعين إلرادٍة بشرّية، ل ترى الحياة 
القاضي  الخاص  منظرها  خالل  من  إل 
ة. إّنهم جّزارون  بتنفيذ أوامرها العلَيّ
قانونّيون، كما تصرخ إحدى شخصّيات 
وجه  في  دميتريفنا«  »ماريا  الرواية 

الضابط بوتلير.     
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مظفر النواب
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سيا
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بيا

بل تسوية  أو  تسوية...   ليست 
... منظور رؤوس األموال

من أعرف  الفقراء   ومنظور 
يرفض حًقا

 من تاريخ الغربة والجوع بعينيه
وأعرف أمراض التخمة

يمكنني أن أذكر بعض األسماء
ألجل فلسطين  أرض  تصبح   لن 

سماسرة األرضيين
وإن حمي الستنماء

ل تخشوا أحًدا في الحق
فما يلبس حق نصف رداء

نجد يدخل  من  مقاتل   ليس 
بأسلحة فاسدة

أو يجبن
فصل خيمة  ليست   فالثورة 

للقوات
ول تكية سلم للجبناء

 وإياكم أبناء الجوع فتلك وكالة
غوث أخرى

أسلحة فاسدة أخرى
تقسيم آخر

أو بالمحور  ثانية  نخدع   ل 
بالحلفاء

فالوطن اآلن على مفترق الطرقات
وأقصد كل الوطن العربي

فإما وطن واحد أو وطن أشالء
لكن مهما كان فال تحتربوا

فالمرحلة اآلن
لبذل الجهد مع المخدوعين

وكشف وجوه األعداء
إلى الشعب  لتعبئة  اآلن   المرحلة 

أقصاه
وكشف الطباخين

وأي حصاة طبخوا بالوعد وبالماء
هذي مرحلة ليس تطول

وأول سيف يشهر ضد الثورة
مشبوه عن سابع ظهر

من كل الفرقاء
ضد الكحالة  سالح  أن  تنسوا   ل 

فلسطين جميًعا
جزء أو أجزاء

كشف البطل اللعبة
أما التفتيش

فما كشف شيًئا في األشياء
تتوحم هذي الرجعية لياًل نهاًرا

فال تنسوا تزييت بنادقكم
في يتربص  هنا  زال  ما   أيلول 

األنحاء
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لطالما كان مظّفُر النّواِب بالنسبِة لجيلنا - أعني نحُن الذين ربطنا أنفَسنا بحباِل الثورِة 
الساحرة،  بلغِتِه  ا، بمعنى ما كان هو »شاعرنا« متعلقين  والتمّرد - كائًنا أسطورًيّ
وأغانيه الباكية التي لم نكن »نفهمها«، شعره الذي حمَل إلينا آالَم ألِف عاٍم من 

الغربة والحزن والمنفى.
من  الغاضبة، وكان  بقصائِدِه  عرفناه،  ما  أّوَل  عرفناه  كّنا  وإن  علينا،  غريًبا  مظّفُر  يكن  لم 
نلتحَم بها، ولعّل هذا يعوُد بشكٍل طبيعيٍّ تماًما إلى طبيعِة جيلنا الغاضب،  الطبيعّي أن 
نحن أبناُء القهر... أبناُء أيلول األسود، والحرُب األهلّيُة في لبنان، أبناُء االجتياحاِت والمجازر، 

أبناُء احتالل بيروت، وسقوط بغداد، وأبناُء دّرة تاِج هذِه التراجيديا: االنتفاضة الكبرى.
على  المتمّردة  الفصحى  ولغته  والحارقة،  الغريبة  العامّية  بمفرداِتِه  مظّفر  بشعِر  التحمنا 
البذيء، إذ كان قاطَع طريٍق لغويٍّ كبير،  الثورّي  كلِّ شيء، وأحببنا أّول ما أحببنا شعره 
النّقاد  القواميس ومشاعر  يستسلَم ألحكاِم  أن  ُه، ودون  حسَّ يفقَد  أن  دون  بالمعنى  يهتمُّ 
بأصواتنا  أحًدا«، يصرخ  منكم  أستثني  القحبة ال  يقول »أخوات  عندما  المتعّففين... كان 
جميًعا... يتحّدث لغتنا... ورّبما يكون هذا غيَر مناسٍب لناقٍد أدبيٍّ حريٍص على جمال الشكل 
والفصاحة  األدب  عن  بمسلّماتنا  أطاحت  التي  اللغُة  هي  لكّنها  المعنى...  عن  منصرٍف 

ومعنى الشعر.
أنا...  البرد؟  »أيقتلك   ... تعبي...!!«  من  نفسي  على  أنام  العمر،  منافي  كّل  من  »جئتك 

يقتلني نصف الدفء... ونصف الموقف أكثر« .
هذا ما يقوُلُه مظّفُر وبقي مخلًصا له، ال يستطيع أن يستسلم وال يستطيع أن يكون محايًدا، 
إلى  أحاله  وغضبه  حزنه  أّن  هذا  كّل  من  واألهّم  وغاضًبا...  حزيًنا  السيف  حّد  على  فعاش 

الثورة.
ومن هذا الحزن الغاضب الثائر كتب ما يستعصي على غيره، وما ال يمكن أن يقوله سواه، 
الصورُة  هو  مظّفُر  كان  هل  غاضب«..  نفسك  وعلى  غاضب  لنفسك  اهلل  عبد  يا  »أحّبك 
األيقونّية لـ«عبد اهلل« »أفضل من يصنع مجدافين وال يملك قارب!«؟.. ولكن امتالك هذا 
القارب يتطلّب أّواًل وقبل كّل شيٍء أن تكون غاضًبا... فالغضُب عاطفٌة نبيلٌة اليفهُمها إال 

الثّوار وال تليُق إال بهم... 
نحن غاضبون يا يا أبا العادل.. غاضبون حّتى الثمالة... لدرجِة أّننا تماًما من قلت فينا 
»حاولنا أن نأخَذ بارودته، لم نتمّكن! هو والبارودة في السهل دفّناُه، أَهْلنا كلَّ تراِب 
األرض فما واراُه! وشوشنا في ُأذنيِه فلسطين تلّون خّداُه وطاب ثراُه....«، هكذا نريد 
أن نموت يا أبا عادل.. ضاحكيَن في وجِه ألمنا ومسّببات سخطنا... وهكذا ودعتك بغداُد 
الحبيبُة بما يليق بك... »مظّفر للشعب مش للحرامّية«، صرخ الشعب طارًدا الفاسدين من 

معبدك...  فطاب ثراك يا قاطَع طريِق اللغِة الثائر... 

أحمد. م. جابرأحمد. م. جابر
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